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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 طفال واملراهقي ال   لدى   تطور الشعور الدين 
 

                                                                 حممد عجاج اخلطيب. .د أ
 
ن معرفة منو الشعور الديين وتطوره يف مراحل الطفولة واملراهقة, ومعرفة خصائص كل مرحلة, هلا  إ

سالمية, ومعرفة  املعارف اإل أثرها البعيد يف العملية الرتبوية, ويف تثبيت العقيدة يف النفوس, واكتساب 
لتكون سجية يف كل فرد, يدرج   ؛ م على متثلهاالس, واآلداب واألخالق اليت حيرص اإل حكام الشرعيةاأل

 .   ( ومن شب على شيء شاب عليه)عليها ويشب هبا,  
, وأدب وتشريع اهتم جبميع  لبم دين الفطرة, دين فكر وعمل, وروح وقسالوكل منا يعلم أن اإل

سية  والسيا االجتماعية ؛كما اهتم بكل ميادين احلياةية والروحية والعقلية والصحية,  س النف ؛نواحي الفرد
لها  ك  أ  لتؤيت الرتبية اإلسالمية  , ة, وأبدع يف توجيههااملصاحل العامة واخلاص  ورعى ...واالقتصادية والرتبوية 

بعد   وحاال  بعد طور,  ا  ويتم كل هذا ابلتدرج طور  . على أرض هللاقامة حكم هللا تعاىل بي عباد هللا إب
, على وابطنا   نسان, ظاهرا  حياة اإل ىل كماله, بتحقيق العبودية هلل تعاىل يفحال, حىت يبلغ األمر إ

َوَما  ) : يف قوله , الذي بينه هللا عز وجلوهذا هدف الرتبية وغايتها ؛ نسانيةمستوى الفرد واجلماعة واإل
نَس ِإالَّ لِيَ ْعب د ونِ  ِإِن احْل ْكم  ِإالَّ لِلِِه أََمَر َأالَّ تَ ْعب د وْا ِإالَّ )وقوله:  [,57-56الذارايت ] (َخَلْقت  اجلِْنَّ َواإْلِ

ه    . [40يوسف  ] . (ِإايَّ
  

كما    - نسان وملكاته مجيعا  اإل بية تتناول قوىألن هذه الرت  ؛ عةتربوية متنو  وتقتضي هذه الغاية أهدافا  
 وملخص هذا :   –مية وأهدافها السأسلفنا يف تعريف الرتبية اإل 

 .الصحيةو  ميدان الرتبية البدنية مما يدخل يف  .رعاية اجلسم وتنميته وحفظ الصحة . -1
 . . ابلرتبية األدبيةتقومي اللسان . -2

 وأحكامه من خالل الرتبية العقلية  . تثقيف العقل والتشجيع على التفكري  -3
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 . مما حتققه التجربة والرتبية العملية. .تزويد الفرد ابملعلومات الصحيحة النافعة  -4
 مما تكفلت به الرتبية املهنية.  .ترويضه على وسائل كسب العيش . -5 

 مال الكون .. ابلرتبية الفنية. جب هيقاظتربية شعوره الفين وإ -6

به الرتبية        . مما تكفلت صالحه .حبقوق اجملتمع عليه, وإعداده للمسامهة يف إيف الفرد تعر  -7
 . االجتماعية

. مما تكفلت به  كسب العادات الصاحلة واخلصال احلميدة .و  االستقامةاستمرار توجيهه على  -8
 الرتبية اخللقية. 

هللا         ل النيب صلى لقو  , مصداقا  ىل احلق, والعمل مبا يرضي هللا عز وجلالسمو بروحه إ -9
 .  الرتبية الدينية      ( .. مما حتققه ملا جئت به يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا   ال: )عليه وسلم

 كل ما سبق متصل بعضه ببعض, وهو ضروري لتحقيق العبودية هلل.  
 
 وحنس ن الرعاي  ةك ل مرحل  ة حقه ا,   لنعط ي ؛ر هن ا مبراح ل النم و املتع  ارف عليه اأن ن  ذكهِ م ن ال ب د لن ا و 

 ن شاء هللا.والتوجيه خالهلا مبا يناسبها إ
 
. وم  ا قب  ل املرحل  ة التحض  ريية تقاب  ل م  ن مراح  ل التعل  يم: سةةاوا  5-3مةة   :بكةة  الطفولةةا ام -1
ص يب ) ؛س المل التميي ز  يف اص طالح علم اء  اإلوت دخل مجيعه ا يف مرحل ة  م ا قب   ,مرحلة احلضانة الثالث 
 ز من السابعة فما دون البلوغ( . يب مميهِ ز قبل السابعة , وصغري مميهِ 
من املدرسة   الثالث األوىلوهي تقابل السنوات  :ساوا  8 -6م   :الطفولا الوسطى  -2

هنا تقابل السنتي األوىل والثانية من ة التحضريية من رايض األطفال, وإال فإيف املرحل  ملن مرَّ  االبتدائية
 املرحلة االبتدائية. 

   االبتدائية. بل الصفوف األخرية من املدرسة وهي تقا :12 -9 م  : الطفولا امتأخ   -3

 عدادية والثانوية . تقابل املرحلة اإل :18 -12م   :دور ام اهقا -4

 واملراهقة مرحلتان:   
 الثانوية.       , وأوائل املرحلة عداديةوهي تقابل املرحلة اإل :16 -13ن م :مراهقة مبكرة أ( 

 اجلامعية.           وهي تقابل املرحلة الثانوية وأوىل السنوات  :21 -17مراهقة متأخرة: من ب( 
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 مما ال صلة ملوضوعنا به.  ،, ودور الشيخوخة, ودور الرجولةويلي هذا دور الشباب 

ه يهودانه أو ينصرانه أو  , فأبواود يولد على الفطرةكل مول صلى هللا عليه وسلم : )قال رسول هللا
هللا عنه  قال أبو هريرة رضي  (,ون هبا من جدعاء؟, هل حتسهِ اءعهبيمة مج, كما تنتج البهيمة ميجسانه

َها اَل تَ ْبِديَل خِلَْلِق الِلَِّ ) :ن شئتمراوي احلديث : واقرؤوا إ   .[30الروم] (ِفْطَرَة الِلَِّ الَّيِت َفطََر النَّاَس َعَلي ْ
ال ما من مولود إ) :ويف رواية .(1)واللفظ للبخاريوآخرون أمحد اإلمام الستة و أصحاب الكتب أخرجه 

ميان الدين واإل :واملراد هنا ,د يولد على معرفة هللا تعاىل واإلقرار بهو كل مول  : أي .(2) (لد على الفطرةويو 
   .ابهلل عز وجل

, يولد طيب  قرار به, واإلملعرفة هللا االستعدادمن آدمي إال ويف فطرته وجبلته وجممل معىن احلديث: ما 
ن  ه مها اللذان يؤثران فيه, فيخرجانه من دييعن أي احنراف, ولكن أبو  لنفس, بعيدا  , صايف االنشأة

   ,تقدات الفاسدةىل غريها من األداين, أو املعالفطرة, ومن العقيدة السليمة إ

أو  , هم الذين جيدعون أنوفهاكما ترى البهائم تولد كاملة اخللقة, اتمة األعضاء, غري أن أصحاهبا 
 عليها. تفيشوهون فطرهتا اليت خلق ،يقطعون آذاهنا

 فدل احلديث على عدة أمور: 
 منا يعدل آلفة من آفات البشر.وأن من يعدل عنه إ نسان,اإلميان فطرة يف اإل (1
 بي احلديث مسؤولية الوالدين ودورمها الكبري يف الرتبية. (2

 ىل أثر البيئة يف الرتبية. كما أشار إ (3

  سالم وأحكامه يف الصغار يما سبق آداب اإلنا فد, وقد بيَّ مع منو الفر  فالدين شعور ينشأ ابلتدريج
هللا  : ) ليكون أول مساعه ؛ أول ما يستقبل احلياة ن املولودن يف أذنا أن من السنة أن يؤذه ورعايته هلم, وبيَّ 

 . (3) أكرب(, فترتك األثر العظيم يف قلبه ووجدانه وسلوكه

 

 . شاكر حممد حتقيق   7698  حديث 329ص/ 14ج  أمحد اإلمام  ومسند, 465 و464ص/  3ج الباري  فتح( 1)

 . 465  ص /  3 ج  الباري فتح  انظر( 2)

  بصوت  تقرأ أن أمهم اعتادت أمريكا يف تعيش صينية أسرة أن مبكرة سن ويف الصغر يف والتعليم لقيالت أثر ويبي اهذ يؤكد مما( 1)
 مداركهم وتوسع لوحات  على املكتوبة اجلمل بعض عليهم وتكرر الكتب، بعض  يف  لصغارها  وتقرأ  محلها  شهور  أواخر  يف مرتفع
  يف  هذا من  حملة  عرضت .  متفوقة وكانت, عاما   عشر  أحد وهلا ةاجلامع  فتياهتا إحدى  ودخلت  الذكاء،  من رفيعة  درجة  بلغوا  حىت

 . م6/4/1984 اجلمعة  يوم ظيب   أبو تلفاز من (  تصدق  ال  أشياء)    برانمج
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 ., مث يف مرحلة املراهقةالطفولة أوال   يف مرحلة لنمو الشعور الديين ضوتسهيال للبحث, نعر 
 :منو الشعور الديين يف م حلا الطفولا

, وتتفاوت هذه معناها دركأن ي الدينية من غري الصغري بعض األلفاظ  الطفولة املبكرة يردد قبل -1
,  ئكة, املالالنيب, سيدان حممد ،: هللا, فتسمع الصغري يقولاأللفاظ على حسب البيئة احمليطة ابلصغري

ثقفة  يقول قبل أن أيكل: بسم هللا الرمحن الرحيم, وبعد موقد تسمع الصغري يف أسرة ملتزمة  .اجلنة, النار
ن للتلقي دوره  أل ؛ذا مسعته ممن مل يتجاوز الثالث سنيرب العاملي, وال تستغربن هذا إ الطعام: احلمد هلل

تحضريية( وهم يرددون على  ال )سالميةاإلصغار يف املدارس وكنا نسمع ال . ة والتعليمالكبري يف الرتبي
ال )وتسمع أمثال هؤالء يقول بعضهم لبعض :  ".فيما رزقتنا وقنا عذاب النار  اللهم ابرك لنا" :الطعام

)ال تدع الطعام يقع على و  بك الرسول صلى هللا عليه وسلم(,من الطعام يف طبقك حىت حي شيئا   كترت 
   .(1)   (حرام األرض ..

 .  وتبلور هذه األمور يف األطفال.. انب الوجداين,واملهم هنا اجل
ية مل تبلغ املستوى  مكاانته العقل ألن إ ؛رك الطفل معاين املعتقداتويف الطفولة املبكرة ال يد -2

  ؛ أن تبدأ يف سن مبكرة ن الرتبية الدينية جيب) إ غزايل:مام الالذي يؤهله إلدراك هذا, ويف هذا يقول اإل
ميان هبا, وال يطلب عليها لقبول العقائد الدينية مبجرد اإل كون الصيب مستعدا  ذلك ألنه يف هذه السن ي

حبفظ قواعده وأصوله, وبعد   لذلك عند تعلمه الدين, يبدأ أوال    .ثباهتا أو برهنتها ..أو يرغب يف إ, دليال  
ينبغي أن يقدم   إن الدين: ) وقال أيضا   ,( ه, مث يؤمن به ويصدقه ... قهم معانيه فيفعل ذلك يكشف له امل

ه , فابتداؤ فشيئا   يف كربه شيئا  , مث ال يزال ينكشف له معناه ىل الصيب يف أول نشأته ليحفظه حفظا  إ
    ...( .ن والتصديق به  تقامث الفهم, مث االعتقاد واإل فظ,ابحل

 

 

من مشاهدايت وأحباثي الرتبوية اليت أجريتها واتبعتها يف مدرسيت )دار الفرح( ومدرسة )روضة األمويي( يف دمشق من عام  ( 2)
سني يقولوهنا بطالقة ودون أي تردد وتظهر عليهم دالئل السعادة ابالبتسامة ومسح   4-3صغار بي % من ال 65)  1975-1979

سني( ف    4% ال تتحرك شفاههم (. وأما الصغار ما فوق) 10% يرددوهنا دون أي جتاوب، و25اليدين ورفع الفتات عن املائدة، و  
% ال تتحرك شفاههم, وختتلف هذه النسبة  3% يرددون ذلك فقط  و12% منهم متجاوبون مع ما يقولون قوال  وفعال ، وحنو   85

 بتفاوت نشأة األطفال. 
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ن , فكثري من الصغار يرددون الفاحتة عن ظهر قلب وال يعرفو واقع الرتبوي والتعليمي يؤكد هذاوال
ر كبري يف حفظ الصغري كما ن كان للمعىن العام أثهلم املعلم املعىن التفصيلي, وإ وفيما بعد يبي .معناها

 ن شاء هللا. سنبي إ
 
, ويفسر ما يعلم مبا  , فيفسر ما يسمع مبا يعلمحمسوسا   ويفهم الصغري من الدين ما كان واقعيا   -3

 حيس ويشعر.

وقد يسأل عن علل بعض  عن بعض املفاهيم الدينية, ويبدأ يف الطفولة الوسطى يسأل والديه 
ك بعض ويف هذه املرحلة يدر  ،وذويه يف مرحلة الطفولة املتأخرة رمات, وتظهر بوادر نقاشه ملعلميهاحمل

لتلقي   اليت تتبلور اب وتتكون عنده جمموعة من األفكار ,ا من قبلهعن فهم املفاهيم الدينية اليت عجز
تدين بدين  ةىل جمموعة كبري , فتتسع آفاقه, فيشعر ابنتمائه إاكتسبها ممن حولهلته, و جابة عن أسئوابإل

, ويتعصب ملا يدين  , وجيتهد يف عبادته وطاعة ربهفتقوى صلته ابهلل عز وجلواحد من قبل رب العاملي, 
 . به

 
 وتتميز مظاهر النمو الديين يف الطفولة أبربع خصائص:  -4
مثل امللك صورة مجيلة,  , يتحمسوسا   الدينية واقعا  يضفي الطفل على مفاهيمه  :لواقعيةا -أ

عن أنيابه, وكلما منا تدرج يف   مكشرا   مفرتسا   تنفر منه الطباع, وقد يصوره حيواان   غليظا   والشيطان ماردا  
 جتريده, وأدرك احلقيقة ووضعها يف نصاهبا يف مرحلة املراهقة.

  درك , من غري أن يم وأدعيتهم شكال  يقلد الصغري الكبار يف عبادهت الشكلية ) الصورية (:  -ب 
  يؤدونه ويؤدي ما  ما يرددونه, فريددأو يشعر بسموها الروحي وآاثرها النفسية كما يشعرون, , معناها

سالم يف هذه املرحلة ليعودهم آداب اإل وجدير ابملعلم أن يفيد من ميل الصغار  ..مسايرة للمجتمع  .
 . .. كل صحيحهم على أداء العبادات بش وأخالقه, ويطبع

                  ه بعض العبادات,ألدائ ؛ر والديه ومعلمه ومن حوله: يدرك الصغري سرو النفعية -ج

, ووسيلة لتحقيق بعض منافعه حلبهم, فيفعل هذا كسبا   , أو بعض األانشيد الدينية؛ومشاركته يف الدعاء  
 عز  ذا صليت  هللا: ماما أان إكرة يقولاملب لطفولةا فرتى بعض الصغار يف ...أو لدفع عقوبة تلحق به 

ما يقف أمام املرآة لريى نور وجهه بعد الوضوء   ؟ وكثريا  أو يصري وجهي مجيال   وجل حيبين ويدخلين اجلنة, 
 .  الصالةو 
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تشرتي يل اللعبة ذا صليت معك يف املسجد : )اباب إالصغاريف عبادات بعض وتظهر النفعية جلية  
ىل مرحلة وينتقل الطفل إ  ,. .. االمتحان املتوسطة يصلي ويدعو لينجح يفلة ويف الطفو ، احلمراء ... (

  , أو شفاء غاايته, من تفوق مثال   , وال تتحقق بعضاه جتاب مجيع الطفولة املتأخرة, ويدرك أن دعواته ال
اليت   كم العادة السابقة, غري أن الرباءةبل يستمر على ما اعتاده حب ,دته ودعواتهقريب ... فال يدع عبا

  وما يلبث . , وتذبل نضارهتا ..بو نورها خي لطفولة املبكرة يف دعائه وصلواتهو عليه يف مرحلة اكانت تبد
سلوك, وأثر السلوك املستقيم يف والدعاء والعمل, وأثر ذلك يف الأن يدرك العالقة بي العبادة  الصغري

أبن   الفرد, عمقه يفالذي يتسع وأيخذ  ،دراك الديين الصحيحر األوىل لإلفتظهر البواد , الدعاء استجابة
 الدين نظام حياة عام شامل يف دور املراهقة والرشد. 

كانت األسرة   ذاذين ينشأ الطفل فيهما, فإل ىل أمهية البيئة واجملتمع الوال بد من اإلشارة هنا إ -
ال  الجتماعي, وإالدين يف التوافق ا , وظهر أثر, نشأ الصغري على ما ترىب عليهسالميمتدينة  يف جمتمع إ

, أو ضعف يف  ذا اعرتى اجملتمع التحللعن اجملتمع, أو إ ت األسرة دينيا  ذا ختلفوالتناقض  إفسيظهر اخللل 
 الدين.
ىل االنتماء  زية الفطرية إيبدافع حاجته الغر  وجدانيا   الطفل لدينه تعصبا   يتعصب :التعصب -د

ه هلل عز وجل, حىت ينتهي  انتمائ بصلته و  يشعر الطفلوالوالء, وأرفع صور االنتماء الوالية هلل عز وجل, ف
هللا رب كل   ال  سلطان ألحد عليه إحبيث يشعر فيما بعد أبنه ال. ..  له ىل استشعار مراقبته يف مجيع أحواإ

 . ليه, ويشعر ابلسعادة لذلك ويعتز مبا يدين به, ومبا ينتمي إشيء, 
 
الوالدين       , وعلى توجيههم الديينفطرة الطالب يفما سبق ال بد للمعلم من مراعاة ل لك -

  الناحية العملية, فال يكلف الصغار ما  ن ة م اينعا  لهأك ة ة الديني لتؤيت الرتبي؛ واألولياء مراعاة هذا الناحية
ة يف بيان الوسيلة والغاية,  . ال بد من البساط.. ال يطيقون فهمه لغموض أو تعقيد ال يدركون أو ما

احل منو شعورهم الديين, فيزودون ابملعلومات الدينية املناسبة يف مرحلة الطفولة فادة من طبيعة مر واإل
قصص شباب إن ماء اإلسالم, و ظديين, ومواقف البطولة لعاملبكرة والوسطى عن طريق القصص ال

ا  هل والواجبات ..  , وأداء العبادات ر واملشاركة والثبات على العقيدةيثاالصحابة والصحابيات يف البذل واإل
ىل جانب اختيار بعض اآلايت القرآنية والسور القصرية, وبعض هذا إ ،ألثر العميق يف نفوس الصغارا

الذي يدور   حاديث النبوية, مبا يناسب مستوايت الصغار وحاجاهتم, وتضمينها للقصص, أو يف احلوار األ
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زويد الطالب ابملعارف  لت ؛ديثفيد املعلم من أسباب النزول, وأسباب ورود األحابي أبطاهلا, كما يست
   .هلم  مبا يراه مناسبا   سالمية تدرجييا  اإل

 
يف مرحلة الطفولة  ةبد ملن يلي أمر تربية األطفال من أن يتسع صدره ألسئلتهم الكثري  وال -

وغري ذلك مما   ,ما, وحقيقتهما ومكاهن, واجلنة والنار املبكرة والوسطى, حول املوت والبعث والنشأة األوىل
 طفال.يسأل عنه األ

جاابت يف طفولته  ش تلك اإل, مث ال يلبث أن يناق, فيقنعهويكفي الصغري اجلواب املختصر البسيط
جابة الصحيحة البسيطة,  بنا أن جنيب عن أسئلة األطفال اإلوعتبة املراهقة, لكل هذا جيدر  املتأخرة

مرحلة  ؛رحلة القادمةجاابت للنقض أو الرد يف املحىت ال تتعرض هذه اإل ؛ع طبيعتهمووضوح يتناسب م
 . املراهقة واليقظة الدينية

لتحقيق السعي ال, وحيملهم على السلوك الديين ميان يف نفوس األطفرس اإلومن أهم ما يغ -
 :  , أربعة أمورسالم, والتخلق آبداب وأخالق اإلالميةسالقيم اإل

 عليه وسلم يف ى هللاصل  وقد بينا أثرها حي حتدثنا عن منهج الرسول القدوة الصاحلة: -أوال  
وهو  , يف العبادة واملعاملة واآلداب   يرى يف القدوة الصاحلة أمامه اإلسالم عمليا   ن الصغري, فإ(1) الرتبية

   .مفطور على احملاكاة والتقليد, فيتأسى أببويه ومعلمه
ك لنفسك, لولدي إصالحَ صالحك ملعلم ولده: )ليكن أول إ وما أصدق وأبلغ قول عمرو بن عتبة 

عيوهنم معقودة بعينك, فاحلسن عندهم ما صنعت, والقبيح عندهم ما تركت, علمهم كتاب هللا وال ن فإ
تنقلهم من  هم من احلديث أشرفه, ومن الشعر أعفه, والوه, وال ترتكهم فيهجروه, روه تكرههم عليه فيمله 

حلكماء, وجنبهم  , وعلمهم سنن ان ازدحام الكالم يف القلب مشغلة للفهمه, فإىل علم حىت حيكمو علم إ
العقد الفريد . )(ك , فقد اتكلت على كفاية منحمادثة النساء, وال تتكل على عذر مين لك 

 . (437-436ص/2ج 
                                                                               

 

معة اإلمارات العربية  لدى مجعية اإلصالح يف عجمان تسجيل لذلك، وحنوه لدى الوسائل التعليمية يف كليات الطالبات جبا( 1)
 مدينة العي. املتحدة.  

 

www.naseemalsham.com%20


 أ . د . حممد عجاج اخلطيب  تطور الشعور الديين لدى األطفال واملراهقي 

 www.naseemalsham.com     موقع نسيم الشام 8

ىل مرضاة هللا عز لوكه إمن والطمأنينة, بتوجيه ساأل ىلية إفادة من حاجة الطفل النفس اإل -اثنيا  
   .هللا عز وجلمع  حىت يكون دائما   ؛وجل

من , ومبساعدهتم يشعر ابألأكرب منه خوة , أولياء أو إلب العون من الكبارىل ط وحاجته هذه تدعوه إ 
لذا   ؛ ىل جانبه من حيميهام إو صوت غريب, ما دأ ،ى ما حييط به من ظالم يف الليلفال خيش , والطمأنينة

 . من والطمأنينةف من ال يشعر ابألخبال ,, فيشعر حبب اآلخرين له وحببه هلمالته سارةتكون انفعا
, واالتكال عليه, وطلب  عتماد على هللاحنو اال ؛ة الدينية يف توجيه الطفلوهنا يتجلى دور الرتبي 

ي  ذوهذا أمسى أنواع االعتماد ال ,مر من األمورعداد ما يلزم لكل أبذل اجلهد, وإالعون منه بعد 
 , مهما يعرض  ىل عون هللامن الدائم واالطمئنان إ يبعث الثقة ابلنفس, فيشعر ابأل

ميانه قوة  ا تقدم املرء يف النمو, وازداد إهذا اجلانب كلم نسان من عقبات أو ظروف, ويقوىلإل
 . ويقينا  

 
درك الطفل لي ؛طفالالتعليم التدرجيي جبميع وسائله من تقرير ومناقشة مناسبة ملستوى األ – اثلثا  

 أصول الدين وأحكامه وآدابه وأمهيته يف حياة الناس وسعادهتم.
 

,  النيب صلى هللا عليه وسلمالتطبيق العملي: كنت قد فصلت أمهية هذا اجلانب يف منهج  -رابعا  
 ن فال بد للطفل من أن ميارس ما يتعلمه م , (1) أثره البعيد يف الرتبية الدينية على وجه اخلصوص وبينت

على  –, فيصلي ويصوم سالم ليتخلق أبخالق اإل ؛ممارسة ذاتية انبعة من نفسه  دات أخالق وعباآداب و 
  , بعد أن كان تطبعا  , ليصري كل هذا سجية فيه, ويلتزم الصدقويشارك يف مساعدة الفقراء –قدر طاقته 

 .وتعودا  
 
يم األمانة وهبذا نرى الطفل يف آخر مرحلة الطفولة ) الطفولة املتأخرة ( قد أدرك مفاه -

عن التقليد  والصدق, والعدالة واحلالل واحلرام, واحلق والباطل, وميارس املشروع منها كقيم ومفاهيم, بعيدا  
,  هناية هذه املرحلة وازعه الديين لغريه, وينمو يف كمفاهيم دينية, ال تقليدا  منها   السيئاألعمى, ويدع 

 

. وحماضراتنا يف منهج  47-38السادسة دار الفكر، وأصول احلديث ص الطبعة  48-36انظر السنة قبل التدوين ص( 1)
 الرسول صلى هللا عليه وسلم يف الدعوة إىل هللا تعاىل يف مقرر )مناهج الدعوة واإلرشاد(. 
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جتاه اآلخرين, وخباصة مع لداته   ا  , ويزداد تساحمته وسلوكهأثر ورقابته الذاتية لسلوكه, ويتحقق التوازن بي 
 وزمالئه. 

 
 :منو الشعور الديين يف م حلا ام اهقا 

لة يف الذكور, أو األنوثة يف  ىل مرحلة الرجو ة الطفولة إن مرحل م هذه املرحلة اليت تعد جسر العبور 
وهي بدورها مرحلة  ، واالجتماعيوالعقلي والوجداين وهي التدرج حنو النضج اجلسمي واجلنسي ؛انث اإل

   .ىل عتبة الرشدخرة إ, تلي الطفولة املتأمرحلة الرشد تسبق
ه  ن أكثر أحباث الشعور الديين وتطور فإ ,اجلنسي والرشدالزمنية  بي البلوغ  فرتةهي ال : بعبارة أخرىو 

للتباين   ؛تمع اإلسالميها ال يصدق على اجملوأكثر  ,  يف هذه املرحلة أجريت يف الغرب, ومنها أحباث قدمي
رب الذي أشبع نقمة على طغيان الكنيسة ورجاهلا,  غالوحال , سالم والدايانت األخرىالكبري بي اإل

الدعوة العلمانية اليت  ىل, أو التخلي عنه, أو إربة الدينىل حماإالكنسي فانسحب مترد أبنائه على الطغيان 
بيون يف القرون الثالثة املاضية املفارقات العجيبة بي  ك الغر , بعد أن أدر اتما   تعزل الدين عن احلياة عزال  

ذين مل يسلم أكثرهم من , ال ليه العلماءوبي ما انتهى إجتاهات الكنسية يف التفسريات العلمية املختلفة  اال
 .  (1) ة ولظاهاانر الكنيس 

د على بعض , ونعتم(2) جياز ابلغر اخلطوط العامة لتلك الدراسات إبننا سنذكومع كل هذا فإ
 : سالمية اليت مل يتح هلا االنتشار بعدالدراسات اإل

  
النفس تدفعها إىل  والعقيدة حي تتغلغل يف يف النمو النفسي والصحة النفسية, للدين أثر واضح ) 
مام الفرد من مانة, وينري الطريق أىل األواإلميان يؤدي إ ,االستقرارويساعد الدين الفرد على  ,جيايبسلوك إ

فيتناول كل نواحي احلياة   ؛والدين أحد أبعاد الشخصية ىل رشده مث شيخوخته, عرب مراهقته إ ،هطفولت

 

   وما بعدها.  145انظر كتاب العلمانية لسفر بن عبد الرمحن احلويل ،فصل الصراع بي الكنيسة والعلم ص ( 1)

الطفولة إىل الشيخوخة للدكتور فؤاد   نتطور الشعور الديين للدكتور املليجي ،وكتاب األسس النفسية للنمو م  انظر كتاب( 2)
م(، وأحباث هافيهجهرت املنشورة سنة  1946وما بعدها ،وأحباث )كول( اليت اعتمد عليها مما نشر سنة )  328البهي السيد ص 

   م(.1950)
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  (خالل فرتة املراهقة بصفة خاصة ويعترب الدين قوة دافعة ... جتماعية واالقتصادية والثقافيةالشخصية واال
 (1)  . 

 
  :مظاه  الامو الديين يف ام اهقا
                                                                                                                                                          

, أو  اد النشاط الديين من حيث العبادةتقوى يف هذه املرحلة روح التأمل, ويزدليقظا الديايا: ا -1
رب فكرة هللا عز وجل من نفس الفىت, وتتجرد من التشبيه  مساعدة الفقراء, أو اجلهاد يف سبيل هللا, وتق

والتجسيم, ويهتم بصفاته سبحانه وتعاىل وآاثره وقدرته, وتزول من ذهنه الصور احلسية للجنة والنار,  
من الشباب املعتدل, يرغب يف  وحيل حملها أوصافها وأهل كل منها  ...  ونرى يف هذه املرحلة كثريا  

عن بعض األدلة اليت  أو حبثا  ,  تسبق له معرفتهملعلى ما  ووقوفا   ليزداد اطالعا   ؛ةمطالعة الكتب الديني
 . ها يعتقدتقوي م
 
الحظنا فيما سبق تعصب الطفل يف الطفولة الوسطى لدينه, ويف هذه  احلماس الديين:  -2  

ويتجلى هذا التحمس بنقد بعض   ، م على الدليلراك القائدعلى اإل مبنيا   له حتمسا  الفىت حمس املرحلة يت
,  (2)نكار البدع, أو املسامهة يف مجعيات خريية ملكافحة الفقر والتسولالفة دينية, أو إالشباب ألي خم

أو  يزداد النشاط الديين  عند بعض املراهقيو  .. وغريها من أعمال الرب واإلحسان  . ،األميةومكافحة 
 -سي مع النضوج اجلن -سنون, وأداء الصلوات املسنونة من حرص على الصيام امل ؛التمسك أبمور الدين

, وقد يتغلب الدافع اجلنسي للفىت من الزلل عالء الدافع اجلنسي, وحتصينا  فتكون تلك العبادات وسيلة إل
ونرى هؤالء الشباب الذين يزداد تدينهم مع منو   ...وساط, فيقع يف االحنراف على الفىت يف بعض األ
, أو يقرع األمساع, , مما يعرض مصورا  الفة جنسية تعرض هلم يف اجملتمعرون ألية خمنضوجهم اجلنسي, يتأث

 

 . 260ايت الشخصية ص النمو النفسي للطفل واملراهق ونظر ( 3)
 
 

كما يف مجعية النهضة وفروعها يف خمتلف األقاليم يف اجلمهورية العربية السورية، فإن أكثر املتطوعي يف خدماهتا من الشباب  ( 1)
 املؤمني ابلتكافل االجتماعي، وأبنه ال حمل للفقر يف اجملتمع اإلسالمي. 

 
 

www.naseemalsham.com%20


 أ . د . حممد عجاج اخلطيب  تطور الشعور الديين لدى األطفال واملراهقي 

 www.naseemalsham.com     موقع نسيم الشام 11

م على حماربة الرذيلة, بي الفتيان, حيمله مجاعيا   ما يشكل هذا احلماس عمال   وكثريا   ,أو يشاهد حيا  
  دة اجلماعية؛ جيتهد يف العبا , ونرى بعضهم أحياان  , ومقاطعة مواطن اللهو والفسادىل الفضيلةوالدعوة إ

الفتيان  نك ترى نسبة اف يف العشر األخري من رمضان, فإ, واالعتكثنيواالوصيام اخلميس , كقيام الليل
 جازة الصيف. من نسبة الكهول والشيوخ, وخاصة إذا وافق رمضان إاملعتكفي يف املساجد أعلى بكثري 

 

ىل هللا عز فتيان يزداد توجههم إمن ال كثريا    ن: من املالحظ أمزيد اللجوء إىل هللا عز وجل -3
يف مجيع أموره ويف واألصل أن يعتمد املسلم على هللا تعاىل , عقبة اعرتضتهم, أو كلما حزهبم أمر  وجل

 واضح, يزداد ويقوى كلما  ىل هللا عز وجل يف هذه املرحلة بيه ل حياته, غري أن اجتاه املراهق إمجيع مراح
ويعتمد  يستعي مبن هو أكرب منه, املتأخرة الوسطى و  نراه يف الطفولةا مرت به معضلة أو مشكلة, بينما كن

  .على هللا عز وجل
قبة أو  ذا زالت العد على هللا عز وجل أعلى درجات االستعانة, وأمسى أنواعها , وإعتمااالن إ :وقلنا

على هللا  عتماد اجتاهه, وقل تضرعه, فال بد أن نفيد من هذه الظاهرة لدوام اال املشكلة لدى املراهق فرت
 . ليه يف كل شي, وإخالص التوجه إ

 

وحياول بعضهم تقييمها أو   جع بعض الفتيان معارفهم الدينية,يف هذه املرحلة يرا :الشك واليقني -4
وقد يكون مثل هذا  جيايب  للبحث عن احلقيقة,الشك الذي نفسره أبنه التغيري اإلالتأمل فيها, فيقع يف 

ويتفاوت هذا بتفاوت املراهقي, ويدور بي االستفهام   . .. النفسيةماعية أو بسبب ظروف املراهق االجت
وهنا   تعليم الدين يف مرحلة الطفولة, ىل سوء, وقد يكون مرد هذا إرتياب يف العقيدةوبي اال والنقد العابر 

ن  دو احلقيقة ىل إىل اجلادة, وإسالمية يف األخذ بنواصي هؤالء ور املدرسة ودور مدرس الرتبية اإليتضح د
 . أي احنراف

 
إما   ؛دين يف طفولتهم بطرق غري سويةننا الحظنا أن بعض املراهقي الذين تلقوا تعاليم الواحلق أ - 

وقعوا يف شيء من هذا الشك  حي ارتفعت عنهم الرقابة اخلارجية  .., أو الالمباالة رهاب , أو اإلابلقسر
    على أيدي بعض املتخصصي., وأتيح هلم االعتدال واالستقامة االحنرافأو 
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, وأسر ملتزمة مثقفة  تعىن برتبية أبنائها  عية متوسطةيف بيئة اجتما ثين عشر شااب  اوقد الحظنا  -
ىل مرحلة املراهقة فمرحلة الشباب  دون أن  مروا من مرحلة الطفولة املتأخرة إسالمية رفيعة, قد تربية إ

ي تغري على سالم, ومل يبد أيطالع يف كتب اإلهم حد منهم ارتياب أو شك, بل كان أكثر وايعرض ل
العبادة, وسعة األفق,  سلوك واحد منهم, ولوحظ عليهم يف تلك الفرتة مزيد احلماس الديين, والنشاط يف

  ومدرس وأستاذ جامعي  يف أعماهلم, بي اتجر وموظف  ممتازا   دراك, وكلهم حققوا جناحا  وحسن اإل
 وحريف.  وسياسي

ىل مرحلة املراهقة ذلك إ عيد يف مرحلة الطفولة, واستمرارالرتبية الدينية وأثرها البوهذا يؤكد أمهية 
 , ودورها يف بناء الشخصية.والرشد

 
ذا أحسن إ ويف نظران أن الشك ينعدم يف هذه املرحلة  ,فليست ظاهرة الشك حتمية للمراهقي

هم ؤ عطاوإ طفال يف تلك املرحلة,التوجيه الصحيح, واالهتمام ابأل , وأحسنالتخطيط ملراحل الطفولة
 . يسر وبساطة ب يحةاملعلومات الدينية الصح

ذا حف ابملراهق جو اجتماعي  اليت تسبق طور املراهقة, ويقوى إويظهر كلما طرأ خلل على املراحل 
 . سالميةاجملتمعات العربية واإل  فكار دخيلة مغرضة, مما يتبناه الغزو الفكري يف, وأمتباين
 
ىل أن طلب املراهق الدليل و الربهان على ما يعتقد أو يؤديه من عبادات  إلشارة هنا إ بد من ا وال -

ستيثاق,  بل من ابب اال ؛ له االنصياع, وال من ابب عدم اض عن الدينعر ليس من ابب اإل وأحكام 
بد من  , لذا الىل برهان أو دليلارف على األدلة, واالطمئنان إىل صحة ما يقوم به أنه مستند إوبناء املع

لعقيدة يف النفوس, وتوسيع ملعارف  ليخ ويف هذا ترس عدادية والثانوية,إليف املرحلة ا مراعاة هذه الناحية 
اليت تكتنفهم يف هذه   فكار املختلفةجتاه التيارات واأل ،, وحتصينهم ابلعلم والعقيدةالطالب ومداركهم

  .بد من العلم , فالتكفي ذلك ألن العاطفة وحدها ال ة,املرحل 
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ساس علمي فالنزوع الوجداين القائم على أ ,يف الرتبيةالقرآن الكرمي  من هذا يف منهج وقد بينا جانبا  
سالم لق آبداب اإلأقوى بكثري من العاطفة وحدها, وهذا سبيل عظيم لرتبية الشباب على التخ

   .(1) وأخالقه
 
ن  فإ ؛واالجتماعية يف السلوكفردية سالم من لوازم الدين ومظاهره الخالق يف اإلوملا كانت األ -

األخالقي فكلما ازدادت اليقظة الدينية يف املراهق  ازداد النضج  ؛ النمو األخالقي مواكب للنمو الديين
ن من هنل من معي القرآن الكرمي يف مراحل طفولته يعي  ذلك أل ؛سالم وآدابهواتسم السلوك أبخالق اإل

َلَقْد َكاَن َلك ْم ):ويعي قوله تعاىل, [4القلم]( نََّك َلَعلى خ ل ٍق َعِظيمٍ َوإِ ) قوله عز وجل: معىن بة املراهقةتيف ع
, ويدرك [21األحزاب ] (يف َرس وِل الِلَِّ أ ْسَوٌة َحَسَنٌة لِهَمن َكاَن يَ ْرج و الِلََّ َواْليَ ْوَم اآْلِخَر َوذََكَر الِلََّ َكِثريا  

 .  (2)   م مكارم األخالق (منا بعثت ألمت) إ: يه وسلممدلول قوله صلى هللا عل 

 

لطفل االجتاهات الدينية يف أسرته وجمتمعه، لكنه يشك فيها يف أوائل مراهقته،  يقول الدكتور فؤاد البهي السيد : )يتقبل ا( 1)
وخاصة فيما بي الثالثة عشرة والرابعة عشرة من عمره، وذلك عندما يعجز عن إدراك الفلسفة الدينية العميقة، فيقف بقلبه وعقله  

والذايت، مث   ين خيضع هذا امللكوت لفكرته عن الزمن املوضوعيف تيه الالهنائية الدينية، ويقعد به عجزه عن فهم األبدية، وحياول أ 
 يتخفف بعد ذلك من هذا الشك يف أواخر مراهقته. 

املراهق تعترب مرحلة حتول يف سلوكه وإميانه الديين؛   وتدل األحباث اليت قام هبا )كول( على أن السنة السادسة عشرة من حياة 
% عند  65عند املراهقي، وإىل ما يقرب من % 60فع عندئذ إىل ما يقرتب من ترتذلك ألن الثقة الدينية بي املراهقي 

املراهقات, ولذا تسمى مرحلة املراهقة أحياان  مبرحلة اليقظة الدينية؛ ألن الفرد يبدأ  فيها جداله الديين احلاد والعنيف، فيناقش  
 لقدر, واحلرية الفردية ، واجلربية الال إختيارية .   فكرته عن اجلنة والنار، والذنب والتوبة، والبعث واخللود، والقضاء وا

يواجه املراهق أحداث املوت    هذا وتزداد ضراوة هذه اليقظة الدينية وما يتبعها من إاثرة املشكالت والشكوك املختلفة عندما      
 وهي تصيب أصدقاءه وأقرابءه، وعندما يفطن لقسوة احلياة ومرارة األحداث احمليطة به. 

يتطور الشك الديين عند املراهق من العبادات إىل العقيدة ذاهتا، وهو يف شكه هذا يراجع نفسه، ويراجع عالقته ابلقيم  و      
السائدة، واملعايري القائمة وعالقته ابلكون كله, مث تبدأ حدة هذا الشك وذلك عندما يقرتب الفرد من الرشد، فيتحول الشك إىل  

إىل معاجلة مشكالته الدينية بروح موضوعية صحيحة, وهكذا يقرتب الفرد اقرتااب  واضحا  من   الشعور ابلذنب، ويتطور به النمو 
حدوده، ويتحول الشعور ابخلوف من العقاب إىل   ى شعائره الدينية حىت يصبح قادرا  على أن مييز اخلبيث من الطيب، وال يتعد

يف عالقاته ابألداين األخرى(.  األسس النفسية للنمو من الطفولة  الشعور ابملتعة الروحية اخلالصة العميقة، ويصبح أكثر تساحما  
 م. 1975إىل الشيخوخة  للدكتور فؤاد البهي السيد، طبع دار الفكر العريب ابلقاهرة، الطبعة الرابعة سنة / 

 
 

. كتاب اجلامع األزهر   ل الصحيح أخرجه اإلمام أمحد عن أيب هريرة ولفظه : ) إمنا بعثت ألمتم صاحل األخالق (. ورجاله رجا( 1)
 .   1ج    155 ص
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العام والتدرج حنو النضج اجلسمي والعقلي واجلنسي والوجداين واالجتماعي الذي يرافق   فمع النمو

يبدي املراهق يف مطلع هذه الفرتة  -ادي واملعنوي امل كيان الفىت الظاهر والباطن,  ويتناول -فرتة املراهقة 
   . هئ, ومدى صوابه وخطمطابقتهوعدم  رأيه يف مطابقة السلوك للقيم العليا
ثبات شخصيته, وحتقيق ومرد هذا حماولته يف إ ؛ه والقيمبي سلوك وقد تقع من املراهق مفارقة 

والعقلي, وقل أن تقع هذه املفارقة ممن أحسن  االجتماعيوتنعدم هذه الظاهرة مع نضجه  ,استقالله
 . جيههم  يف مراحل الطفولة السابقةتو 

اهقة يكون قد تعلم املشاركة الوجدانية والتسامح واألخالقيات العامة, املتعلقة املر مرحلة ويف وسط 
 ابلصدق والعدالة والتعاون والوالء واملودة واملرونة والطموح وحتمل املسؤولية.

, وتنوع اخلربات, وتتعدد مفاهيم الصواب واخلطأ, االجتماعياملتأخرة تتسع دائرة التفاعل  ويف املراهقة
أن املراهق يزداد تساحمه   ولكن يالحظ ,ىل آخراألخالقية من موقف إراهق تعميم املفاهيم ويستطيع امل

قد يغش يف االمتحان, ويربر ذلك أبن  فمثال   ؛سبة لبعض حمددات السلوك األخالقيابلن وتساهله
 . (1) الدرجات شيء مطلوب وضروري

رف أنه كذلك, وقد يكون ذلك من  وهو يع وقد يقوم املراهق يف بعض األحيان بسلوك ينايف األخالق
وبسبب   ... جبار اآلخرين على االعرتاف بشخصيته وكيانه التجريب أو لفت األنظار, أو إ ابب 

  خالقي, وخروج بعض جوانب سلوكه عن هذهمعرفة املراهق ملعايري السلوك األ

نه  األخالق فإ  لىعلى سلوكه اخلارج ع ذا عوقب, وإأو حىت االكتئاب  يشعر ابلذنب والقلق  ؛املعايري
 . يعارض ويثور

 

 
 

إن هذا قد حيصل يف بعض اجملتمعات العادية، غري أنه ينعدم متاما  أو يكون اندرا  يف األوساط اليت انلت حظا  وافرا  من الرتبية  ( 1)
هنا يف شهادة اإلعدادية  اإلسالمية, ومما يؤكد هذا أن إحدى الطالبات اليت حظيت برتبية إسالمية رفيعة بينما كانت تؤدي امتحا

مسعت من ترفع صوهتا تساعد بعض الطالبات، فما كان من الطالبة إال أن سدت أذنيها بكفيها خمافة أن تسمع فتكتب وتنال  
 درجة بغري حق، ومل يتجاوز عمر الطالبة آنذاك الرابعة عشرة، فما أعظم الرتبية اإلسالمية حي تؤيت أكلها وتعم آاثرها. 
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وتكاد   ،توى املفاهيم األخالقية للراشدينىل مس ملراهقة تصل املفاهيم األخالقية إويف هناية مرحلة ا 
 . تتطابق مع املفاهيم األخالقية االجتماعية السليمة

 وجيب م اعا  ما يلي :  
صالح النفس  االستقامة وإ : ودعائم ذلك ملراهقلدى الطفل واالعمل على منو السلوك األخالقي  -

والكالم  وتزكيتها, ومعارضة هوى النفس وضبط النفس, والصدق واألمانة والتواضع, ومعاشرة األخيار 
يثار, والعفو والعفة حسن الظن والتعاون واالعتدال واإلو  صالح بي الناس,واإل اآلخريناحلسن واحرتام 

 حسان والسالم والضمري.واإل
مثل انتشار ظاهرة   ؛ اط السلوك غري األخالقي اليت قد ميارسها الشباب العمل على مقاومة أمن -

 . (1)الغش يف االمتحان
سالمية, وهذا  يف منهج الرتبية اإل ه حمصل متاما  ليه الكاتب من وجوب مراعات: إن ما دعا إ أقول 

 , وأثره العظيم يف استقامة السلوك.يؤكد دور الدين وأمهيته يف بناء الفرد واجملتمع 
 
  و مراعاة منىل عدة أمور يف من الناحية العملية التطبيقية إميكننا أن ننتهي  بناء على كل ما سبق و 

   :سالمية اهقي يف تدريس مواد الرتبية اإلواملر  األطفال لدى الشعور الديين

 
ات السنو         تعليم العبادات واألخالق يف  التطبيقية يفاالعتماد على النواحي العملية  -(1)

 , على أن يالحظ املعلم سلوكهم قليد عند األطفال,ت, استفادة من روح الوىل من املرحلة االبتدائيةاأل
   .وحسن أدائهم هلا ،املهم خالل الوضوء, ويف طريقهم إىل الصالةوحسن تع

وحسن  ، ت وسعة اخليال يف عرض ما يعلمونناسبة ملنطق احملسوساملاختيار املوضوعات ا -(2)
م من  لالنتقال هب ؛كرام هللا لعباده املؤمنيوما فيها من إ ، اجلنة ألحاديث اليت تصفاختيار اآلايت وا

ىل الوصف احلقيقي للجنة والنار واملالئكة والغيبيات اليت ال تقع حتت تصوراهتم الشخصية اخلاصة, إ
 حواسهم. 

 

 .  264-263النفسي للطفل واملراهق صالنمو ( 1)
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حابة والتابعي فادة من القصص يف تثبيت العقيدة واملثل العليا, وما أكثرها يف حياة الصاإل -(3)
الوجداين عند األطفال, وانتهاء إىل الرقي مبفاهيمها إىل حقيقتها, وتصعيد للجانب  شباعا  إ ؛ومن بعدهم

, والعمل  ق ىل التطبع بتلك األخاللينتهوا إ ...تها واالعتزاز هبا قامتعصبهم إىل التزامها, واحملافظة على إ
   ...وعدل وتعاون , بتلك املثل, من أخوة ورمحة 

ية, واإلفادة من , ومستوايهتم العقل الدينية مبا يناسب منوهم الديين التدرج يف تقدمي املعلومات  -(4) 
 يضاح املختلفة يف سبيل ذلك. وسائل اإل

جتماعية والثقافية  االقتصادية واال؛ , وبيان حسن تنظيمه هلا يف مجيع امليادينربط الدين ابحلياة -(5)
 وال -يناسب مستوى الطالب من آايت وأحاديث تفصل املوضوع املقرر  بعرض ما ؛وبيان دوره فيها ...

ه يف نظام وضعي, أو جمتمع غري  سالمية, مع نظري ي املوضوع املقرر من الناحية اإل أبس من املوازنة ب
سالم جلميع دية والثانوية ليتجلى استيعاب اإلعدا السنوات األخرية من املرحلة اإليف –سالمي إ

ابملوضوعية   عمال   ،حصائيات إال به, من خالل احلقائق والوقائع واإل انتظامها مة, وعدمقتضيات احليا
 . سالممية, واملنهج السليم الذي يدعو إليه اإلالعل 

عدادية املتأخرة ويف املرحلة الثانوية للمشكالت اليت  السنوات اإليف  ابملدرس أن يعرض سنٌ حَ  -(6)
املرأة  واحلكمة من بعض العبادات, واملساواة بي  ، ام العامقد تشغل أذهان املراهقي, من حيث النظ

أن   -وغري ذلك   ... ة يف املرياث عن نصيب الرجل, وحترمي الزان, وقضااي اختالف نصيب املرأالرجلو 
ليشبع يقظتهم الدينية يف تلك الفرتة, ويسد حاجتهم    ؛دلة والرباهيعلى األ مبنيا   يعرض له بوضوح عرضا  

ىل مطالعة بعض املوضوعات يف املراجع واملصادر  ع, وال أبس أبن يوجههم إلى مزيد االطاليف رغبتهم ع
 املوثوق هبا. 

بد من االهتمام ابألنشطة املدرسية املتعددة اليت تستفرغ طاقات الطالب وتوجهها الوجهة   ال -(7)
اليت قد يسلكها بعض  القومية، وتقوي شخصياهتم، وتثبتها من النواحي اإلجيابية بعيدا  عن السلبيات

، املتعددة؛ التعاونية، والثقافية املدرسية املراهقي إلثبات شخصياهتم وتوكيد استقالهلا، ففي اجلمعيات 
، وإن انفتاح مدرس الرتبية اإلسالمية على زمالئه  .. ما يفي هبذه الناحية ويرقى هبا ، واالجتماعية والفنية
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فيها يفتح أبوااب  مغلقة أمام الطالب وحيمل ألوان النشاط على املدرسي يف املدرسة وعلى ألوان النشاط 
   .(1) اجلادة مبا يعود على اجلميع ابخلري العميم

, ويؤدي دوره بوجود  سالم يف مجيع أمورهليتسم بسمات اإل ؛املدرسي العام االهتمام ابجلو -(8)
  خوانه إقة قائمة بي أساتذته و سالم حقيرافق املدرسية, فيعيش الطالب اإلالقدوة احلسنة يف مجيع امل

فتكون   , من صورة رفيعة وما أمجلها من حياة, وما أروعها , والعاملي يف املدرسة على خمتلف مستوايهتم
ولته ومراهقته يف مجيع مراحل طف فل, فيتدرج الطواملنشط واملكره ،ة أسرة واحدة يف السراء والضراءاملدرس

   .(2) اخلاصة, الظاهرة والباطنة يف حياته العامة و  يف املسلك احلميد 
روح   مرحلة املراهقة, والرفع مناصة يفخبو  ، ىل تضامن املدرسي يف العملية الرتبوية السعي إ -(9)

العامة  جيابية ملشاعر الطالب, واالهتمام بقضاايهم, ومشاركتهم اإلاألخوة بينهم وبي طالهبم
بفضل  ؛أحسن السيطرة على ميوله وانفعاالته, معتدال   ىل احلياة متوازان  ليخرج الطالب إ  ؛واخلاصة

, وحياته  جهة الدينية الصحيحةفضل حسن توجيهه الو بو  , سالميةالتخطيط اجليد لتعليم الرتبية اإل
, يف خضم  وعاطفته ليعيشها بقلبه وعقله ؛سالمية املستقيمة, اليت عاشها يف مراحل حياته املدرسيةاإل

ن, وعظمة اإلسالم الذي ال تصلح احلياة إال به, وال تقوم مياوة اإلالواسع  فيزداد شعوره حبالاحلياة 
   ال على أسسه ومناهجه.قوية إ

 وابهلل التوفيق 

 

لقد كان جلمعيات النشاط املدرسية أثر عظيم يف حتصي املراهقي ، واالرتقاء هبم علميا  وأخالقيا  ، وخباصة اجلمعية  ( 1)
أثر عظيم يف   االجتماعية ، والتعاونية ، والرايضية ، والفنية ، فقد كان لقيام الشباب أبدوار عظماء اإلسالم يف بعض التمثيليات 

 ء شخصيتهم اإلسالمية املتوازنة . إخواهنم ، وبنا تقامة استقامتهم واس 

دادية والثانوية ( من عام  إن احلقائق العظيمة اليت ملسناها من خالل تلك احلياة ) يف طالبنا يف املرحلة االبتدائية واإلع( 1)
 والتعاون ونشر احملبة والرمحة .   ( تؤكد أمهية الرتبية اإلسالمية وأثرها يف التضامن 1958  -1952)
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