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13 
:  ـ االهزذاء ثبُظبُؾ٤ٖ

ٝػ٠ِ سأط ٖٓ ٣وزذ١ ثْٜ سعٍٞ اهلل ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ كبإلهزذاء ثٚ ٝارجبع ع٘زٚ 

 ېئ ېئ  ېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ ۇئ  وئ )ٖٓ أطٍٞ د٣٘٘ب اُؾ٤٘ق

 . ٢١: األؽضاة( .  جئ ىئ  ىئ  ىئ

ًٔب اػزجش اإلعالّ إٔ أؽذ أْٛ أُؼبُْ اُز٢ رٜذٟ ئ٠ُ االٗؼجبؽ ك٢ ٓشؽِخ أُشاٛوخ 
اُزؼبٕٝ ٝاُزشاؽْ ٝاُزٌبكَ ؛ ألٗٚ ٣غؼَ اُلشد ك٢ خذٓخ أُغزٔغ ، ٣ٝغؼَ أُغزٔغ " 

ك٢ خذٓخ اُلشد ، ٝ اُذ٤َُ ػ٠ِ رُي ٓب سٝاٙ أؽٔذ ك٢ ٓغ٘ذٙ ػٖ اُ٘ؼٔبٕ ثٖ ثش٤ش 
ٓضَ أُإٖٓ ًٔضَ : " سػ٢ اهلل ػ٘ٚ ػٖ سعٍٞ اهلل ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ أٗٚ هبٍ

" . اُغغذ ئرا اشز٠ٌ اُشعَ سأعٚ رذاػ٠ ُٚ عبئش عغذٙ 
ُْٝ ٣٘ظ اإلعالّ دٝس األة ك٢ ؽ٤بح اث٘ٚ ، ًٝزُي رأص٤ش اُج٤ئخ اُز٢ ٣٘شأ ك٤ٜب اُلز٠ 

ك٢ رشث٤زٚ ٝٗشأرٚ ، كوذ س١ٝ ك٢ اُظؾ٤ؾ٤ٖ ػٖ سعٍٞ اهلل ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ أٗٚ 
ّٞداٗٚ أٝ ٣٘ظشاٗٚ أٝ ٣ٔغغبٗٚ : " هبٍ " .  ًَ ُٓٞٞد ٣ُٞذ ػ٠ِ اُلـشح ، كأثٞاٙ ٣ٜ
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٣ٝش٤ش اُذًزٞس ٓؾٔذ ع٤ٔش ػجذ اُلزبػ أعزبر ػِْ اُ٘لظ ، ٓذ٣ش ٓشًض اُجؾٞس 
أُشاٛن ٣ؾزبط ئ٠ُ ٖٓ ٣زلْٜ ؽبُزٚ اُ٘لغ٤خ : " اُ٘لغ٤خ ثغبٓؼخ ا٤ُ٘ٔب ، ئ٠ُ إٔ

٣ٝشاػ٢ اؽز٤بعبرٚ اُغغذ٣خ ، ُٝزا كٜٞ ثؾبعخ ئ٠ُ طذ٣ن ٗبػظ ٣غ٤ت ػٖ رغبؤالرٚ 
ثزلْٜ ٝػـق ٝطشاؽخ ، طذ٣ن ٣غزٔغ ئ٤ُٚ ؽز٠ اُٜ٘ب٣خ دٕٝ ٓوبؿؼخ أٝ عخش٣خ أٝ 

" . شي ، ًٔب ٣ؾزبط ئ٠ُ األّ اُظذ٣وخ ٝاألة أُزلْٜ 
اُذًزٞس ع٤ٔش ػجذ اُلزبػ أ٤ُٝبء  (اُخج٤ش اُ٘لغ٢)ٝك٢ ؽذ٣ضٚ ُٔٞهغ أُغِْ ، ٣ذػٞ 

اُزٞهق اُلٞس١ ػٖ ٓؾبٝالد ثشٓغخ ؽ٤بح أُشاٛن ، ٣ٝوذّ ثذاًل ٜٓ٘ب " األٓٞس ئ٠ُ 
اُؾٞاس، ٝاُزؾ٢ِ ثبُظجش، ٝاؽزشّ اعزوال٤ُزٚ ٝرل٤ٌشٙ ، ٝاُزؼبَٓ ٓؼٚ ًشخض ًج٤ش 

" . ، ٝؿٔشٙ ثبُؾ٘بٕ ٝشِٔٚ ثٔض٣ذ ٖٓ االٛزٔبّ 
٣ٝ٘ظؼ اُذًزٞس ػجذ اُلزبػ األٜٓبد ثؼشٝسح ئششاى األة ك٢ رؾَٔ ػتء رشث٤خ 

شغؼ٢ اث٘ي ٝثض٢ : أٝالدٙ ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ اُخـ٤شح ٖٓ ؽ٤برْٜ ، ٣ٝوٍٞ ُألّ 
اُزلبؤٍ ك٢ ٗلغٚ ، ٝع٢ِٔ أعِٞثي ٓؼٚ ، ٝاؽشط٢ ػ٠ِ اٗزوبء أٌُِبد ًٔب ر٘زو٢ 

أؿب٣ت اُضٔش 
أػـٚ هذسًا ٖٓ اُؾش٣خ ثاششاكي ٝسػبى : ٣ٝٞعٚ ػجذ اُلزبػ اُ٘ظؼ ُألة هبئاًل

ٌُٖٝ ٖٓ أُْٜ إٔ رزلن ٓؼٚ ػ٠ِ اؽزشاّ اُٞهذ ٝرؾذ٣ذٙ ، ًٝبكئٚ ئٕ أؽغٖ ًٔب 
رؼبهجٚ ئٕ أعبء ، ؽبٍٝ رلْٜ ٓشبًِٚ ٝاُجؾش ٓؼٚ ػٖ ؽَ ، اٛزْ ثزٞع٤ٜٚ ئ٠ُ 

اُظؾجخ اُظبُؾخ ، ًٖ ُٚ هذٝح ؽغ٘خ ٝٓضاًل أػ٠ِ ، اؽزشّ أعشاسٙ ٝخظٞط٤برٚ ، 
.  ٝال رغخش ٓ٘ٚ أثًذا 

طبؽجٚ ٝرؼبَٓ ٓؼٚ ًأٗٚ شبة ، : " ٣ٝؼ٤ق ػجذ اُلزبػ ٓٞعٜب ًالٓٚ ُألة
اطـؾجٚ ئ٠ُ أُغغذ ألداء اُظالح ٝخبطخ اُغٔؼخ ٝاُؼ٤ذ٣ٖ ، َأِعت ػٖ ًَ أعئِزٚ 
ٜٓٔب ًبٗذ ثٌَ طشاؽخ ٝٝػٞػ ٝدٕٝ ؽشط ، ٝخظض ُٚ ٝهزًب ٓ٘زظًٔب ُِغِٞط 
ٓؼٚ ، ٝأششًٚ ك٢ اُ٘شبؿبد االعزٔبػ٤خ اُؼبئ٤ِخ ًض٣بسح أُشػ٠ ٝطِخ األسؽبّ ، 

ِّ ُذ٣ٚ اُٞاصع اُذ٢٘٣ ٝأشؼشٙ ثأ٤ٔٛخ ؽغٖ اُخِن  ٗ  . "

:ىدورىاآلباءىوالمربونىفيىهذهىالمرحلةى
ػ٠ِ ا٥ثبء ٝاألٜٓبد إٔ ٣ُٞٞا أث٘بءْٛ أُشاٛو٤ٖ ًج٤ش اٛزٔبْٜٓ ٝسػب٣زْٜ ك٢ ٛزٙ 

. أُشؽِخ اُؾغبعخ ، ؽز٠ ٣شجٞا ػ٢ِ ع٤َٔ اُخظبٍ ًٝش٣ْ اُلؼبٍ 
كٖٔ أُغإ٤ُٝبد اٌُجشٟ اُز٢ أٝعجٜب اإلعالّ ػ٢ِ أُشث٤ٖ ٖٓ آثبء ٝأٜٓبد 

ٝٓؼ٤ِٖٔ ٝٓششذ٣ٖ رؼ٤ِْ اُُٞذ ٓ٘ز إٔ ٤ٔ٣ض األؽٌبّ اُششػ٤خ اُز٢ رشرجؾ ث٤ِٔٚ 
اُـش٣ض١ ٝٗؼغٚ اُغ٘غ٢ ، ُٝزا ٝعت ػ٢ِ أُشث٢ إٔ ٣ظبسػ اُظج٢ ئرا ثِؾ اُؾِْ 

ـًب ًٌِٝٓلب ششًػب ، ٝؿذا ٓـبًُجب ٖٓ اهلل ثبألٓش ٝا٢ُٜ٘ ، ٝاُٞػذ  ثأٗٚ هذ أطجؼ ثبُ
. ٝاُٞػ٤ذ ٝاُضٞاة ٝاُؼوبة
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ٝاألث٘بء ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ٣ؾزبعٕٞ ئ٢ُ رز٤ًشْٛ ثأسًبٕ اإل٣ٔبٕ ٝرٌب٤ُق اإلعالّ 
٣ٝغت ػ٤ِْٜ . ٝاُز٢ ًبٗٞا ٣ٔبسعٜٞٗب هجَ رُي ٗذًثب ال ئ٣غبًثب ٝثأٜٗب طبسد ٝاعجخ 

. اُظِٞاد ، ٝاُظّٞ ، ٝع٤ٔغ اُؼجبداد : اإلر٤بٕ ثٜب ٓضَ
ٖٓ اُضٗب ، ٝاُِٞاؽ ، ٝششة اُخٔش ، ٝأًَ أٓٞاٍ اُ٘بط : ٝاالثزؼبد ػٖ أُؾشٓبد 

. ثبُجبؿَ ، ٝاُشثب ٝاُـؼت ، ٝاُخ٤بٗخ ٝؿ٤شٛب 
 

٣ٝالؽظ أٗٚ ر٘زشش ث٤ٖ شجبة أُغ٤ِٖٔ ثؼغ أُظبٛش اُخبؿئخ ٓضَ ُجظ اُغالعَ 
اُزٛج٤خ ، ٝاسرذاء ثؼغ أُالثظ ؿ٤ش اُالئوخ ٓٔب ٣غؼَ اُشجبة ٣جذٕٝ ك٢ طٞس 

. ٓٔغٞخخ أهشة ئ٢ُ أشٌبٍ اُلز٤بد 
ٝاُٞاعت ػ٢ِ أُشث٤ٖ إٔ ٣ج٤٘ٞا ألٝالدْٛ إٔ اهلل ُؼٖ أُزشج٤ٜٖ ٖٓ اُشعبٍ ثبُ٘غبء 

، ٝأُزشجٜبد ٖٓ اُ٘غبء ثبُشعبٍ ، كوذ ٝسد ػٖ اثٖ ػجبط سػ٢ اهلل ػٜ٘ٔب أٗٚ 
ُؼٖ سعٍٞ اهلل أُزشج٤ٜٖ ٖٓ اُشعبٍ ثبُ٘غبء ، ٝأُزشجٜبد ٖٓ اُ٘غبء ): هبٍ

  سٝاٙ اُجخبس١  .(ثبُشعبٍ
ُؼٖ سعٍٞ اهلل أُخ٘ض٤ٖ ٖٓ اُشعبٍ ، ٝأُزشعالد ٖٓ ): ٝهبٍ اثٖ ػجبط أ٣ًؼب 

 .سٝاٙ اُجخبس١   (اُ٘غبء
 
 

ٝػ٠ِ أُشث٤ٖ رؼ٣ٞذ أٝالدْٛ ػ٢ِ ؽ٤بح اُغذ ٝاُشعُٞخ ، ٝاالثزؼبد ػٖ اُزشاخ٢ 
ٝا٤ُٔٞػخ ٝاالٗؾالٍ ، ٝرُي ٖٓ خالٍ رؼٜذْٛ ألٝالدْٛ ٓ٘ز اُظـش ثـشط أٗجَ 

ٓؼب٢ٗ اُشعُٞخ ٝاُشغبػخ ٝاُضوخ ك٢ ٗلٞعْٜ ، ؽ٤ش دػب اإلعالّ ئ٢ُ رشث٤خ األث٘بء 
ئ٣بًْ ٝاُز٘ؼْ ، ): ػ٢ِ ؽ٤بح اُزوشق ٝاُخشٞٗخ ، كؼٖ ٓؼبر ثٖ عجَ سػ٢ اهلل ػ٘ٚ 

 .سٝاٙ أؽٔذ . (كإ ػجبد اهلل ٤ُغٞا ثبُٔز٘ؼ٤ٖٔ
ًٝض٤ش ٖٓ أُشاٛو٤ٖ ٣ِغئٕٞ ئ٢ُ اُزذخ٤ٖ ، ًٝأْٜٗ ٣ؼزوذٕٝ إٔ سعُٞزْٜ ُٖ رٌزَٔ 

. ئال ثبإلهجبٍ ػ٢ِ ٛزٙ اُؼبدح اُز٤ٓٔخ 
ٝٝاعت ا٥ثبء إٔ ٣ٞػؾٞا ألث٘بئْٜ األػشاس اُظؾ٤خ ٝاُ٘لغ٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ُِزذخ٤ٖ 

ٖٓ خالٍ اُ٘ششاد ، ٖٝٓ خالٍ اُذسٝط أُغزلبدح ٖٓ اُز٣ٖ أدٓ٘ٞا اُزذخ٤ٖ ، 
ًٝبٗذ ػبهجزْٜ ٖٓ أعٞأ اُؼٞاهت ، ًاطبثزْٜ ثأٓشاع اُغَ ، ٝر٤ٜظ األػظبة ، 

ٝػؼق اُزاًشح ، ٝاطلشاس اُٞعٚ ٝاألع٘بٕ ، ٝاٌُغَ ٝاالعزشخبء ئػبكخ ئ٢ُ 
األٓشاع اُخـ٤شح ًبُغشؿبٕ اُشئ١ٞ ، ٝرظِت اُششا٤٣ٖ ، ٝاسرلبع ػـؾ اُذّ ، 

. ٝاُزثؾخ اُظذس٣خ 
ٝأُخذساد ثأٗٞاػٜب ئؽذٟ اُٞعبئَ اُخـ٤شح ُزؾـ٤ْ اُشجبة ، ٝخظًٞطب ٖٓ عبس 

ْٜٓ٘ ك٢ ؿش٣ن اُلغبد ٝاالٗؾشاف ك٢ ؿلِخ ػٖ ٓشاهجخ آثبئْٜ ٝأٜٓبرْٜ ، ٝٗوض 
سػب٣زْٜ ُْٜ ، ٝػذّ االٛزٔبّ اٌُبك٢ ثْٜ ، كزٌٕٞ اُ٘ز٤غخ إٔ ٣وؼٞا كش٣غخ ُإلدٓبٕ 

. ٝاالٗؾشاف ، ٝهذ ر٘ز٢ٜ ؽ٤برْٜ داخَ عذسإ اُغغٕٞ أٝ أُظؾبد اُؼو٤ِخ 
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ٝػ٠ِ أُشث٤ٖ إٔ ٣ج٤٘ٞا ألٝالدْٛ أُخبؿش اُغغ٤ٔخ ٖٓ رؼبؿ٢ أُخذساد 
ٝأُغٌشاد ٝأػشاسٛب اُظؾ٤خ ٝاُ٘لغ٤خ ٝاالهزظبد٣خ ٝاُخِو٤خ ٝاالعزٔبػ٤خ ، ٝإٔ 

. ٣غبػذْٝٛ ػ٢ِ هؼبء أٝهبد كشاؿْٜ ك٤ٔب ٣ل٤ذ 
 

ٝٝعبئَ اإلػالّ رِؼت دًٝسا ال ٣وَ أ٤ٔٛخ ػٖ دٝس ا٥ثبء ٝاألٜٓبد ، ُزُي كإ ػ٤ِٜب 
إٔ رٜزْ ثزوذ٣ْ أُؼِٞٓبد ٝاُضوبكخ اُ٘بكؼخ ُخذٓخ ع٤ٔغ أكشاد أُغزٔغ ٝخبطخ اُشجبة 

 
، ثَ ػ٤ِْٜ  (اُؾجَ ػ٢ِ اُـبسة)كبُٞاعت ػ٢ِ أُشث٤ٖ أال ٣زشًٞا ألٝالدْٛ 

ٓشاهجزْٜ ٝئسشبدْٛ ئ٢ُ اُـش٣ن اُغ١ٞ ٝسثـْٜ ثبُؼو٤ذح اُشثب٤ٗخ ، ٝرشث٤زْٜ ػ٢ِ 
ٓشاهجخ اهلل ك٢ اُغش ٝاُؼِٖ ٝرشؿ٤جْٜ ك٢ ؽؼٞس ٓغبُظ اُؼِْ ٝاُزًش ٝأُؾبكظخ 

ػ٢ِ أداء اُلشٝع ٝطالح اُ٘لَ ، ٝأُٞاظجخ ػ٢ِ رالٝح اُوشإٓ ، ٝاُظالح 
ٝاالعزلبدح ٖٓ ع٤شح اُظؾبثخ ٝاُغِق ٝاإلهجبٍ ػ٢ِ اُؾ٤بح ثٌَ اُؾت ٝاُضوخ ك٢ اهلل 
ٝاالسرجبؽ ثبُشكوخ اُظبُؾخ ٝاُغٔبػخ أُإٓ٘خ ، ٝٛزا ٣إد١ ئ٢ُ رو٣ٞخ اُٞاصع اُذ٢٘٣ 

. ٝرغ٘ت ٓٞاؿٖ اُلغبد ٝاالرغبٙ ئ٢ُ اُؼلخ ٝاُزغب٢ٓ ٝاُزؾ٢ِ ثبألخالم اٌُش٣ٔخ 
 

ٖٝٓ ٗؼْ اإلعالّ ػ٠ِ أرجبػٚ إٔ ٓجبؽبرٚ أًضش ٖٓ ٓؾشٓبرٚ ، ٝرُي ألٕ اإلعالّ 
ثٔجبدئٚ اُغٔؾخ ، ٝرؼب٤ُٔٚ اُغب٤ٓخ ، عٔغ ك٢ إٓ ٝاؽذ ث٤ٖ اُغذ ٝاُِٜٞ اُجش١ء ، 

ٝٝكن ث٤ٖ ٓـبُت اُشٝػ ٝؽبعبد اُغغْ ، ٝاػز٢٘ ثزشث٤خ األعغبّ ٝئطالػ اُ٘لٞط 
.  ػ٢ِ ؽذ عٞاء ، ٝاُ٘لظ اإلٗغب٤ٗخ ال ٣ظِؼ ؽبُٜب ئال ئرا اٗشـِذ ثٔب ك٤ٚ اُخ٤ش ُٜب

.  ٗلغي ئرا ُْ رشـِٜب ثبُؾن شـِزي ثبُجبؿَ: ٣وٍٞ اإلٓبّ اُشبكؼ٢
ٖٝٓ اُؼٞآَ األعبع٤خ اُز٢ رإد١ ئ٢ُ اٗؾشاف أُشاٛن ػذّ االعزلبدح ٖٓ اُلشاؽ 

.  اُز١ هذ ٣ــ٢ ػ٢ِ ؽ٤برٚ
ُزُي ٝعت ػ٢ِ أُشث٤ٖ إٔ ٤٣غشٝا ألٝالدْٛ أٓبًٖ ُِؼت ٝاُِٜٞ اُجش١ء ، ٝاُ٘ٞاد١ 

. اُظبُؾخ ُِش٣بػخ ٝئػذاد اُوٞح ، ٝٗضٛبد ُِ٘شبؽ ٝاُؾ٣ٞ٤خ 
ٝاإلعالّ ثزٞع٤ٜبرٚ اُغب٤ٓخ ، ػبُظ اُلشاؽ ُذ١ األؿلبٍ ٝأُشاٛو٤ٖ ثٞعبئَ ػ٤ِٔخ 
رظؾؼ ُْٜ أعغبْٜٓ ، ٝرو١ٞ أثذاْٜٗ ، ٝرٌغجْٜ هٞح ٝؽ٣ٞ٤خ ٝٗشبًؿب ، كٖٔ أػظْ 

ٛزٙ اُٞعبئَ رؼ٣ٞذْٛ ػ٢ِ اُؼجبداد ، ٝال ع٤ٔب اُظالح اُز٢ ػذٛب اإلعالّ ػٔبد 
اُذ٣ٖ ٝهٞآٚ ، ٝسً٘ٚ األعبع٢ ؽز٠ ٣غزو٤ْ عًِْٜٞ ٖٓ خالٍ اُظِخ اُشٝؽ٤خ ث٤ْٜ٘ 

. ٝث٤ٖ خبُوْٜ ، ًٝزُي اُظّٞ اُز١ ٣خلق ػْٜ٘ أػجبء ؿش٣ضح اُغ٘ظ 
:  ٖٝٓ اُٞعبئَ اُؼ٤ِٔخ اُز٢ ٝعٚ ئ٤ُٜب اإلعالّ ك٢ ٓؼبُغخ اُلشاؽ ُذ١ األٝالد

. رؼ٤ِْٜٔ اُلشٝع٤خ ، ٝاُغجبؽخ ، ٝؿ٤شٛب ٖٓ األٗشـخ اُٜبدكخ 
٣ٝغذس ثٔإعغبد سػب٣خ اُشجبة ك٢ ػبُٔ٘ب اإلعال٢ٓ إٔ رٜزْ ثٜٞا٣بد اُشجبة 

ٝرؼَٔ ػ٢ِ ر٤ٔ٘زٜب ، ٝر٤ٔ٘خ اُشٝػ اُش٣بػ٤خ ػ٘ذْٛ ، ٝثٔؼغٌشاد اُؼَٔ اُٜبدكخ 
ٝرٞع٤ٚ اُشجبة اُزٞع٤ٚ اُغ٤ِْ َُٔء أٝهبرْٜ ثٔب ٣ل٤ذْٛ ثذال ٖٓ إٔ ٣وزِٞا أٝهبرْٜ ، 
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ألٕ اُٞهذ ٛٞ اُؾ٤بح ، ٝٝهذ اُشجبة ًٝزُي ؿبهزٚ ئٕ ُْ ٣ٔأل ك٢ اُخ٤ش ، ٝئٕ ُْ 
. ٣غزـَ ك٢ أػٔبٍ ٓل٤ذح ، ًبٕ اُلغبد ٝاُؼ٤بع ثبًثب ٓلزًٞؽب أٓبْٜٓ

.  ٝأُشاٛن ٣ؾبٍٝ إٔ ٣شػ٢ ٣ٝشجغ ؽبعزٚ ٌُِٔبٗخ ٖٓ خالٍ عٔبػخ األهشإ
ٝٛٞ ٣زأصش ثشكبهٚ أًضش ٓٔب ٣زأصش ثأث٤ٚ أٝ ثٔذسع٤ٚ ، ُزُي كاٗٚ ٖٓ اُؼٞآَ اٌُج٤شح 
اُز٢ رإد١ ئ٢ُ اٗؾشاف أُشاٛو٤ٖ ، سكبم اُغٞء ٝاُخِـخ اُلبعذح ، ٝال ع٤ٔب ئرا 

. ًبٕ أُشاٛن ػؼ٤ق اُ٘لظ ٝاُخِن 
ُزُي ٝعت ػ٠ِ أُشث٤ٖ إٔ ٣ٜزٔٞا ثشػب٣خ أث٘بئْٜ سػب٣خ ؽو٤و٤خ رٌْٜٔ٘ ٖٓ ٓؼشكخ 
ٖٓ ٣خبُـٕٞ ٣ٝظبؽجٕٞ ، ٝئ٢ُ أ٣ٖ ٣ـذٕٝ ٣ٝشٝؽٕٞ ؟ ٝئ٢ُ أ١ األٓبًٖ ٣زٛجٕٞ 
، ٝاُٞاعت ػ٤ِْٜ إٔ ٣ٞعْٜٞٛ ئ٢ُ اخز٤بس اُشكوخ اُظبُؾخ ٤ٌُزغجٞا ٜٓ٘ب ًَ خِن 
ًش٣ْ ، ٝأدة سك٤غ ، ٝػبدح كبػِخ ، ًٝزُي ٣غ٘جْٞٛ سكبم اُغٞء ، ؽز٠ ال ٣وؼٞا 

. ك٢ ؽجبئَ ؿ٤ْٜ ، ٝشجبى ػالُْٜ ٝاٗؾشاكْٜ 

ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ       چ  ُٝوذ ؽزس اُوشإٓ اٌُش٣ْ أُغ٤ِٖٔ ٖٓ سكوبء اُغٞء

ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  

  ٢٩ - ٢٧: الفرقان  چ   ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  ﮶  ۓھ      ے  ے    ۓ

: ًٝزُي اُشعٍٞ اٌُش٣ْ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ ٗجَّٚ ئ٢ُ أ٤ٔٛخ اخز٤بس اُشك٤ن ، كوبٍ 
. سٝاٙ اُزشٓز١  (اُشعَ ػ٢ِ د٣ٖ خ٤ِِٚ ، ك٤ِ٘ظش أؽذًْ ٖٓ ٣خبَُ)

ٓضَ اُغ٤ِظ اُظبُؼ ٝاُغ٤ِظ اُغٞء ًؾبَٓ أُغي ، ٝٗبكخ ا٤ٌُش ، كؾبَٓ ): ٝهبٍ
، ٝئٓب إٔ رجزبع ٓ٘ٚ ، ٝئٓب إٔ رغذ ٓ٘ٚ س٣ؾب ؿ٤جخ  (٣ؼـ٤ي)أُغي ئٓب إٔ ٣ؾز٣ي 

 .ٓزلن ػ٤ِٚ . (ٝٗبكخ ا٤ٌُش ئٓب إٔ ٣ؾشم ص٤بثي ، ٝئٓب إٔ رغذ ٓ٘ٚ س٣ًؾب خج٤ضخ

:ىىىتجاوزىناجحىلكا.ىى.ىفكمىالمرحلة
ئٕ أُشبًَ عججٜب اُشئ٤ظ ٛٞ ػذّ كْٜ ؿج٤ؼخ ٝاؽز٤بعبد ٛزٙ أُشؽِخ ٖٓ عٜخ 

.  اُٞاُذ٣ٖ ٝأ٣ؼًب ػذّ ر٤ٜئخ اُـلَ ُٜزٙ أُشؽِخ هجَ ٝطُٜٞب
كوذ ؽذد ثؼغ اُؼِٔبء ٝاعجبد اُ٘ٔٞ اُز٢ ٣٘جـ٢ إٔ رؾذس ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ُالٗزوبٍ 

:  ئ٠ُ أُشؽِخ اُزب٤ُخ ، ٖٝٓ ٛزٙ اُٞاعجبد ٓب ٢ِ٣ 
.  ئهبٓخ ٗٞع عذ٣ذ ٖٓ اُؼالهبد اُ٘بػغخ ٓغ صٓالء اُؼٔش- 1
.  اًزغبة اُذٝس أُوجٍٞ د٤٘٣ًب ٝاعزٔبػ٤ًب ٌَُ ع٘ظ ٖٓ اُغ٘غ٤ٖ- 2
.  هجٍٞ اُلشد ُغغٔٚ أٝ عغذٙ ، ٝاعزخذاّ اُغغْ اعزخذآًب طبُؾًب- 3
. اًزغبة االعزوالٍ االٗلؼب٢ُ ػٖ اُٞاُذ٣ٖ ٝؿ٤شْٛ ٖٓ اٌُجبس- 4
.  اخز٤بس ٜٓ٘خ ٝاإلػذاد اُالصّ ُٜب- 5
.  االعزؼذاد ُِضٝاط ٝؽ٤بح األعشح- 6
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.  ر٤ٔ٘خ أُٜبساد اُؼو٤ِخ ٝأُلب٤ْٛ اُؼشٝس٣خ ٌُِلبءح ك٢ اُؾ٤بح االعزٔبػ٤خ- 7
.  اًزغبة ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ اُذ٤٘٣خ ٝاألخاله٤خ اُز٢ رٜذ٣ٚ ك٢ عًِٞٚ - 8

:  ٣ٝشٟ أُشاٛن أٗٚ ثؾبعخ ئ٠ُ خٔغخ ػ٘بطش ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ، ٢ٛٝ 
اُؾبعخ ئ٠ُ اُؾت ٝاألٓبٕ ، ٝاُؾبعخ ئ٠ُ االؽزشاّ ، ٝاُؾبعخ إلصجبد اُزاد  )

 . (ٝاُؾبعخ ٌُِٔبٗخ االعزٔبػ٤خ ، ٝاُؾبعخ ُِزٞع٤ٚ اإل٣غبث٢ 
 

:ىىتكوئةىالمراهقى
ُزؾو٤ن ٝاعجبد اُ٘ٔٞ اُز٢ ؽذدٛب اُؼِٔبء ، ٝؽبعبد أُشاٛن ك٢ ٛزٙ أُشؽِخ ػ٠ِ 
األَٛ ر٤ٜئخ اثْٜ٘ أُشاٛن ُذخٍٞ ٛزٙ أُشؽِخ ، ٝرغبٝصٛب دٕٝ ٓشبًَ ٣ٌٖٝٔ إٔ 

:  ٣زْ رُي ثخـٞاد ًض٤شح ، ٜٓ٘ب
 
ئػالّ أُشاٛن أٗٚ ٣٘زوَ ٖٓ ٓشؽِخ ئ٠ُ أخشٟ ، كٜٞ ٣خشط ٖٓ ٓشؽِخ اُـلُٞخ - 1

ئ٠ُ ٓشؽِخ عذ٣ذح ، رؼ٢٘ أٗٚ ًجش ٝأطجؼ ٓغإٝاًل ػٖ رظشكبرٚ ، ٝأٜٗب رغ٠ٔ 
ٓشؽِخ اُز٤ٌِق ؛ ألٕ اإلٗغبٕ ٣ظجؼ ٓؾبعجًب ٖٓ هجَ اهلل رؼب٠ُ ؛ ألٗٚ ٝطَ ئ٠ُ 

.  اُ٘ؼظ اُؼو٢ِ ٝاُ٘لغ٢ اُز١ ٣غؼِٚ هبدسًا ػ٠ِ رؾَٔ ٗز٤غخ أكؼبُٚ ٝاخز٤بسارٚ
ٝأٗٚ ٓضِٔب صادد ٓغإ٤ُٝبرٚ كوذ صادد ؽوٞهٚ ، ٝأطجؼ ػؼًٞا ًبٓاًل ك٢ األعشح 

. ٣شبسى ك٢ اُوشاساد ، ٣ٝإخز سأ٣ٚ ، ٝرًَٞ ُٚ ٜٓبّ ٣إد٣ٜب ُِضوخ ك٤ٚ ٝك٢ هذسارٚ 
 
إٔ ٛ٘بى رـ٤شاد عغذ٣خ ، ٝػبؿل٤خ ، ٝػو٤ِخ ، ٝاعزٔبػ٤خ رؾذس ك٢ ٗلغ٤زٚ - 2

ٝك٢ ث٘بئٚ، ٝإٔ رُي ٗز٤غخ ُضٞسح رؾذس داخِٚ اعزؼذادًا أٝ ئػذادا ُٜزا اُزـ٤ش ك٢ 
ٜٓٔزٚ اُؾ٤بر٤خ ، كٜٞ ُْ ٣ؼذ ؿلاًل ٣ِؼت ٣ِٜٝٞ ، ثَ أطجؼ ُٚ دٝس ك٢ اُؾ٤بح ، ُزا 
كإ ئؽغبعٚ اُؼبؿل٢ ٗؾٞ اُغ٘ظ ا٥خش أٝ شؼٞسٙ ثبُشؿجخ ٣غت إٔ ٣ٞظق ألداء 
ٛزا اُذٝس ، كبُٔشبػش اُؼبؿل٤خ ٝاُغ٘غ٤خ ٤ُغذ ش٤ئًب ٝػ٤ؼًب أٝ ٓغزوزسًا ؛ ألٕ ُٚ 

.  دٝسًا ٛبًٓب ك٢ ئػٔبس األسع ٝرؾو٤ن ٓشاد اهلل ك٢ خالكخ اإلٗغبٕ
ُٝزا ك٢ٜ ٓشبػش عب٤ٓخ ئرا أؽغٖ رٞظ٤لٜب ك٢ ٛزا االرغبٙ ، ُزا ٣غت إٔ ٣ؼظْ 

اإلٗغبٕ ٜٓ٘ب ٣ٝٞعٜٜب االرغبٙ اُظؾ٤ؼ ُغٔٞ اُـب٣خ اُز٢ ٝػؼٜب اهلل ك٢ اإلٗغبٕ ٖٓ 
ئٕ ٛزٙ اُؼٞاؿق ٝأُشبػش ُٜب ؿش٣وٜب اُششػ٢ ٖٓ : أعِٜب ، ُزا ك٘ؾٖ ػ٘ذٓب ٗوٍٞ

. خالٍ اُضٝاط ، ك٘ؾٖ ٗؾذد اُغٜخ اُظؾ٤ؾخ ُزلش٣ـٜب ٝرٞع٤ٜٜب
 
إٔ ٣ؼِْ أُشاٛن األؽٌبّ اُششػ٤خ اُخبطخ ثبُظ٤بّ ٝاُظالح ٝاُـٜبسح - 3

ٝاالؿزغبٍ ، ٣ٌٕٝٞ رُي ٓذخاًل إلػـبئٚ اُلشطخ ُِزغبؤٍ ؽٍٞ أ١ ش٢ء ٣ذٝس ؽٍٞ 
ٛزٙ أُغأُخ ، ؽز٠ ال ٣ؼـش ألٕ ٣غزو٢ ٓؼِٞٓبرٚ ٖٓ عٜبد خبسع٤خ ٣ٌٖٔ إٔ 

.  رؼشٙ أٝ رششذٙ ئ٠ُ خـأ أٝ ؽشاّ 
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اُزلْٜ اٌُبَٓ ُٔب ٣ؼب٢ٗ ٓ٘ٚ أُشاٛن ٖٓ هِن ٝػظج٤خ ٝرٔشد ، ٝآزظبص - 4

ؿؼجٚ ألٕ ٛزٙ أُشؽِخ ٢ٛ ٓشؽِخ اإلؽغبط أُشٛق ، ٓٔب ٣غؼَ أُشاٛن 
شخظًب عَٜ االعزضبسح ٝاُـؼت ، ُٝزُي ػ٠ِ األَٛ ثش األٓبٕ ٝاالؿٔئ٘بٕ ك٢ 

أٗب أػشف إٔ ئخٞري ٣غججٕٞ ثؼغ : " ٗلظ اثْٜ٘ ، ٝهذ ٣ٌٕٞ ٖٓ أُل٤ذ اُوٍٞ ٓضاًل 
أُؼب٣وبد ، ٝأٗب ٗلغ٢ أؽظ ثبإلصػبط ، ٌُٖ ػ٠ِ ٓب ٣جذٝ إٔ ٛ٘بى أٓشًا آخش 

ألٕ رُي ٣شغغ أُشاٛن ػ٠ِ " ٣ٌذسى ٣ٝـؼجي ، كَٜ رشؿت ثبُؾذ٣ش ػ٘ٚ ؟ 
.  اُؾذ٣ش ػٔب ٣ذٝس ك٢ ٗلغٚ 

 
ئشبػخ سٝػ اُشٞسٟ ك٢ األعشح ؛ ألٕ رـج٤وٜب ٣غؼَ أُشاٛن ٣ذسى إٔ ٛ٘بى - 5

سأ٣ًب ٝسأ٣ًب آخش ٓؼزجشًا ال ثذ إٔ ٣ؾزشّ ، ٣ٝؼِٔٚ رُي أ٣ؼًب ٤ًل٤خ ػشع سأ٣ٚ 
ثظٞسح ػوال٤ٗخ ٓ٘ـو٤خ ، ٣ٝغؼِٚ ٣ذسى إٔ ٛ٘بى أٓٞسًا ئعزشار٤غ٤خ ال ٣ٌٖٔ أُغبط 

. اُذ٣ٖ ، ٝاُزٔبعي األعش١ ، ٝاألخالم ٝاُو٤ْ: ثٜب ، ٜٓ٘ب ػ٠ِ عج٤َ أُضبٍ
 

:ىىىرلمىوفن.ى.ىالتعاملىمعىالمراهقى
٠ُ٘ٓ ٣ٞٗظ ، اُؾبطِخ ػ٠ِ عبئضح  (اُخج٤شح االعزٔبػ٤خ)ٖٝٓ عٜزٜب روذّ  اُذًزٞسح 

ّ ، ٝطلخ ػالع٤خ 1995اُذًزٞس شٞه٢ اُل٘غش١ ُِذػٞح ٝاُلوٚ اإلعال٢ٓ ػبّ 
:  ٝرٞع٤ٜبد ػ٤ِٔخ أل٤ُٝبء األٓٞس ك٢ كٕ٘ٞ اُزؼبَٓ ٓغ أث٘بئْٜ أُشاٛو٤ٖ ، كزوٍٞ

ئ٣بًْ إٔ ر٘زوذْٝٛ أٓبّ ا٥خش٣ٖ ، ٝأٗظزٞا ُْٜ ثبٛزٔبّ شذ٣ذ ػ٘ذٓب ٣ؾذصًْٞ ، ٝال " 
" . روبؿؼْٞٛ ، ٝال رغلٜٞا آساءْٛ 

ٝك٢ ؽذ٣ضٜب ُٔٞهغ أُغِْ ، رذػٞ اُخج٤شح االعزٔبػ٤خ اُذًزٞسح ٠٘ٓ ٣ٞٗظ أ٤ُٝبء 
األٓٞس ُزغ٘ت ٓخبؿجخ أث٘بئْٜ أُشاٛو٤ٖ ثؼذد ٖٓ اُؼجبساد أُؾجـخ ثَ ٝأُؾـٔخ 

أعزـ٤غ رٞهغ ٓب ؽذس .. أٗب أػشف ٓب ٣٘لؼي ، ال داػ٢ ألٕ ر٢ٌِٔ ؽذ٣ضي ): ٓضَ
أخـأد .. كِز٘ظذ ئ٢ُّ ا٥ٕ دٕٝ إٔ روبؿؼ٢٘ ، اعٔغ ًال٢ٓ ٝال ر٘بهش٢٘ ، ٣ب ُِـجبء

.  (، ٣ب ًغٍٞ ، ٣ب أٗب٢ٗ ، ئٗي ؿلَ ال رؼشف ٓظِؾزي! ٓشح أخشٟ
ُوذ أصجزذ اُذساعبد إٔ ػجبساد أُذ٣ؼ ُٜب أصش ئ٣غبث٢ : " ٝروٍٞ اُخج٤شح االعزٔبػ٤خ

ك٢ رؾغ٤ٖ ٓغزٟٞ اُزؾظ٤َ اُذساع٢ ُذٟ أؿلبٍ ًبٗٞا ٣ؼبٕٗٞ ٖٓ طؼٞثبد اُزؼِْ 
" . ٝٗوض اُزش٤ًض

ٝرؼشة اُذًزٞسح ٠٘ٓ ٓضباًل ثجؼغ ػجبساد أُذ٣ؼ أُؾججخ ئ٠ُ هِٞة األث٘بء 
ثبسى اهلل ك٤ي ، ٓب شبء اهلل ، سائغ ، ٣ب ُي ٖٓ كز٠ ، أؽغ٘ذ ، ُوذ  ): أُشاٛو٤ٖ ٓضَ

رؾغ٘ذ ًض٤شًا ، ٓب كؼِزٚ ٛٞ اُظٞاة ، ٛزٙ ٢ٛ اُـش٣وخ أُض٠ِ ، أكٌبسى سائؼخ ، 
ئٗغبص سائغ ٣ؼغج٢٘ اخز٤بسى ُٔالثغي ، اعزٔش ، ئ٠ُ األٓبّ ، أٗب كخٞس ثي ، ٣ب عالّ 



 عيسى الفيفي. أ/ إعداد                       مرحلة املراهقة عند الفتيان 

  

 

 

ػَٔ ٓٔزبص ُوذ أؽغغذ ثشؿجزي اُظبدهخ ك٢ رؾَٔ أُغإ٤ُٝخ ، أٗذ ٓؾَ صوز٢ ، 
. (... أٗذ ٓبٛش ك٢ ٛزا اُؼَٔ ،

:  اؽشطٞا ػ٠ِ اعزؼٔبٍ أعب٤ُت اُزشغ٤غ ٝاُض٘بء اُغغذ٣خ ، ٓضَ
. (االثزغبٓخ ، االؽزؼبٕ ، ٓغي األ٣ذ١ ، اسثذ ػ٠ِ ًزلٚ ، أُغؼ ػ٠ِ اُشأط )

٠ُ٘ٓ ٣ٞٗظ، ؽذ٣ضٜب ثزٞط٤خ أ٤ُٝبء األٓٞس  ٝرخززْ اُخج٤شح االعزٔبػ٤خ اُذًزٞسح 
ثٔشاػبح ػذد ٖٓ اُوٞاػذ ٝاُزٞع٤ٜبد اُؼبٓخ ك٢ اُزؼبَٓ ٓغ األٝالد ك٢ ٓشؽِخ 

: أُشاٛوخ ، كزوٍٞ ٢ُُٞ األٓش 
.  اٛزْ ثاػذادٙ ُٔشؽِخ اُجِٞؽ ، ٝػؼ ُٚ أٜٗب ٖٓ أعَٔ أٝهبد ؽ٤برٚ • 
اششػ ُٚ ثؼغ األؽٌبّ اُششػ٤خ اُخبطخ ثبُظ٤بّ ٝاُظالح ٝاُـٜبسح ثشٌَ ثغ٤ؾ  • 
.  أظٜش االٛزٔبّ ٝاُزوذ٣ش ُٔب ٣وُٞٚ ػ٘ذ رؾذصٚ ئ٤ُي • 
.  اٛزْ ثٔظٜشٙ ، ٝارشى ُٚ ؽش٣خ االخز٤بس • 
. اعزؼق أطذهبءٙ ٝرؼشف ػ٤ِْٜ ػٖ هشة ، ٝأثذ اؽزشآًب شذ٣ذًا ُْٜ • 
.  آذػ أطذهبءٙ ر١ٝ اُظلبد اُؾغ٘خ ٓغ ٓشاػبح ػذّ رّ ا٥خش٣ٖ • 
شغِّؼٚ ػ٠ِ ر٣ٌٖٞ أطذهبء ع٤ذ٣ٖ ، ٝال رشؼشٙ ثٔشاهجزي أٝ رلشع ػ٤ِٚ أؽًذا ال • 

.  ٣ش٣ذٙ 
اؽشص ػ٠ِ ُْ شَٔ األعشح ثبطـؾبثْٜ ئ٠ُ اُؾذائن أٝ أُال٢ٛ أٝ األٓبًٖ • 

. أُٔزؼخ
.  اؽشص ػ٠ِ ر٘بٍٝ ٝعجبد اُـؼبّ ٓؼْٜ • 
أظٜش كخشى ثٚ أٓبّ أػٔبٓٚ ٝأخٞاُٚ ٝأطذهبئٚ ؛ كٜزا ع٤شؼشْٛ ثبُخغَ ٖٓ • 

. أخـبئْٜ 
اطـؾجٚ ك٢ رغٔؼبد اُشعبٍ ٝعِغبرْٜ اُخبطخ ثؾَ ٓشبًَ اُ٘بط ، ٤ُؼ٤ش • 

أعٞاء اُشعُٞخ ٝٓغإ٤ُٝبرٜب ؛ كزغٔٞ ٗلغٚ ، ٝرـٔؼ ئ٠ُ رؾَٔ أُغإ٤ُٝبد اُز٢ 
.  رغؼِٚ عذ٣ًشا ثبالٗزٔبء ئ٠ُ رُي اُؼبُْ 

.  شغِّؼٚ ػ٠ِ ٓٔبسعخ س٣بػخ ٣ؾجٜب ، ٝال رلشع ػ٤ِٚ ًٗٞػب ٓؼ٤ً٘ب ٖٓ اُش٣بػخ • 
. اهزشػ ػ٤ِٚ ػذَّح ٛٞا٣بد ، ٝشغِّؼٚ ػ٠ِ اُوشاءح ُزغبػذٙ ك٢ رؾغ٤ٖ عًِٞٚ • 
. ًبكئٚ ػ٠ِ أػٔبُٚ اُؾغ٘خ • 
.  رغبَٛ رظشكبرٚ اُز٢ ال رؼغجي • 
.  رؾبٝس ٓؼٚ ًأة ؽٕ٘ٞ ٝؽبدصٚ ًظذ٣ن ٓوشة • 
.  اؽشص ػ٠ِ إٔ رٌٕٞ اُ٘ٔٞرط اُ٘بعؼ ُِزؼبَٓ ٓغ أٓٚ • 
هْ ثض٣بسرٚ ث٘لغي ك٢ أُذسعخ ، ٝهبثَ ٓؼ٤ِٔٚ ٝأثِشص ٓب ٣وُٞٚ أُؼِٕٔٞ ػٖ • 

. ئ٣غبث٤برٚ 
. اخز٤بس اُٞهذ أُ٘بعت ُجذء اُؾٞاس ٓغ اُشبة • 
.  ٓؾبُٝخ اُٞطٍٞ ئ٠ُ هِت أُشاٛن هجَ ػوِٚ • 
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االثزؼبد ػٖ األعئِخ اُز٢ ئعبثبرٜب ٗؼْ أٝ ال ، أٝ األعئِخ ؿ٤ش اُٞاػؾخ ٝؿ٤ش • 
. أُجبششح 

 . اُؼ٤ش ه٤ِاًل داخَ ػبُْٜٔ ُ٘لْٜٜٔ ٝٗغزٞػت ٓشبًِْٜ ٝٓؼبٗبرْٜ ٝسؿجبرْٜ • 

:ىىنصائحىرامةىتخصىمرحلةىالمراهقة

ٓغبػذح أُشاٛن ػ٢ِ روجَ اُزـ٤شاد اُغغ٤ٔخ ٝاُلغ٤ُٞٞع٤خ أُخزِلخ ، ٝكْٜ • 
ٓظبٛش اُ٘ٔٞ اُلغ٤ُٞٞع٢ ثظلخ ػبٓخ ػ٢ِ أٜٗب رـ٤شاد ػبد٣خ ال رؾزبط ئ٢ُ هِن 

. ٝاٛزٔبّ خبص ، ٝأٜٗب ٤ُغذ ٓظًٜشا ٓشػ٤ّب ك٢ طؾخ أُشاٛن 
ر٤ٔ٘خ ارغبٙ االػزضاص ثبُجِٞؽ اُغ٘غ٢ ٝاالهزشاة ٖٓ اُششذ ، ٓغ ػذّ اإلعشاف ك٢ • 

. اُزش٤ًض ػ٠ِ ٓظبٛش اُجِٞؽ ٝاعزضٔبسٛب ثأعب٤ُت خبؿئخ 
 
: ـ ثبُ٘غجخ ُٔشٌالد أُشاٛن االٗلؼب٤ُخ ٣شاػ٢ ا٥ر2٢
االٛزٔبّ ثٔشٌالد أُشاٛن االٗلؼب٤ُخ ، ٝٓغبػذرٚ ك٢ ؽِٜب ٝػالعٜب هجَ إٔ • 

. رغزلؾَ 
اُؼَٔ ػ٢ِ اُزخِض ٖٓ اُز٘بهغ االٗلؼب٢ُ ٝاُٞعذا٢ٗ ٝاالعزـشام اُضائذ ك٢ • 

.  أؽالّ ا٤ُوظخ
 .ٓغبػذح أُشاٛن ك٢ رؾو٤ن االعزوالٍ اُ٘لغ٢ ٝاعزوالٍ اُشخظ٤خ • 
 
: ـ ثبُ٘غجخ ُِغِٞى االعزٔبػ٢ ُِٔشاٛو٤ٖ ٣شاػ3٢
 . (األع٣ٞبء)ر٣ٌٖٞ ػالهبد عذ٣ذح أًضش ٗؼًغب ٖٓ األهشإ • 
. اُزشغ٤غ ػ٠ِ االعزوال٤ُخ ك٢ اُشخظ٤خ ، ٝاالػزٔبد ػ٢ِ اُ٘لظ • 
. اإلػذاد ُِضٝاط ٝاُؾ٤بح اُؼبئ٤ِخ ػٖ ؿش٣ن اُزشث٤خ اُغ٘غ٤خ اُغ٤ِٔخ • 
 
: ـ ثبُ٘غجخ ُِ٘بؽ٤خ اُزشث٣ٞخ ٣غت إٔ ٣شاػ٢ 4
. ئًغبة أُشاٛن ٓغٔٞػخ ٖٓ اُو٤ْ ٝأُؼب٤٣ش اُغ٤ًِٞخ اُغ٤ِٔخ • 



 عيسى الفيفي. أ/ إعداد                       مرحلة املراهقة عند الفتيان 

  

 

 

. ٓغبػذح أُشاٛن ك٢ اخز٤بس األطذهبء األع٣ٞبء • 
. ر٣ٌٖٞ أُلب٤ْٛ اُؼو٤ِخ ٝأُلب٤ْٛ اُؼشٝس٣خ ُِؾ٤بح • 
رٞع٤ٚ أُشاٛن ئ٢ُ ػجؾ اُ٘لظ ٝاُزؾٌْ ك٢ اُشؿجبد اُغ٘غ٤خ ٝاُزٔغي ثزؼب٤ُْ    • 

اإلعالّ ٖٓ ؿغ اُجظش ، ٝؽلظ اُلشط ، ٝػالط كٞسإ اُشؿجخ اُغ٘غ٤خ ثبُظّٞ 
٣ٝلؼَ اُضٝاط أُجٌش ُِشجبة ئرا ًبٕ ك٢ اعزـبػزْٜ رُي ، كاٗٚ ػالط ُالٗؾشاكبد 

٣بٓؼشش )ثٔخزِق أشٌبُٜب ٝطٞسٛب ؛ ارجبًػب ُوٍٞ اُشعٍٞ ط٠ِ اهلل ػ٤ِٚ ٝعِْ 
اُشجبة ، ٖٓ اعزـبع ٌْٓ٘ اُجبءح ك٤ِزضٝط ، كاٗٚ أؿغ ُِ٘ظش ٝأؽظٖ ُِلشط ٖٝٓ 

َِٝعبء ، أ١ ٓزلن ػ٤ِٚ  (ٝهب٣خ ٝؽٔب٣خ: ُْ ٣غزـغ كؼ٤ِٚ ثبُظّٞ كاٗٚ ُٚ 
رٞع٤ٚ أُشاٛو٤ٖ ئ٠ُ شـَ أٝهبد كشاؿْٜ ثٔب ٣ل٤ذ ٖٓ خالٍ ثؼغ األٗشـخ • 

:   اُزش٣ٝؾ٤خ اُز٢ ؽش ػ٤ِٜب اإلعالّ ٓضَ
أُؼبة اُلشٝع٤خ ، ٝأُظبسػخ ، ٝاُظ٤ذ ، ٝاُغجبم ، ٝؿ٤شٛب ٖٓ اُش٣بػبد أُل٤ذح 
ًٔب ٣غزؾغٖ رٞع٤ٚ أُشاٛو٤ٖ ئ٢ُ كؼ٤ِخ اُؼِْ ٝأ٤ٔٛزٚ ؛ ٤ُشـَ أُشاٛن أًضش ٝهزٚ 

. ك٢ اُوشاءح ٝاالؿالع 
ئٓذاد أُشاٛن ثبُٔض٣ذ ٖٓ أُؼِٞٓبد ػٖ األٓشاع اُز٘بع٤ِخ ٝؿشم اُٞهب٣خ • 

. ٝاُؼالط
. رغ٤٘ت أُشاٛو٤ٖ ًَ ٓب ٣ض٤شْٛ ع٘غ٤ًب • 
ٓ٘بهشخ أُشاٛو٤ٖ ٝاُزؼشف ػ٠ِ أكٌبسْٛ ٝٓشٌالرْٜ ، ٝرُي ال ٣زأر٠ ئال ٖٓ • 

. خالٍ اُؼالهبد اُغ٤ذح ث٤ٖ ا٥ثبء ٝاألث٘بء 
 

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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:ىـــــــاتمـــةىخالـ
 

٠دت ػٍٝ األً٘ اعزثّبس ٘زٖ اٌّشحٍخ إ٠دبث١ًب ، ٚرٌه ثزٛظ١ف ٚرٛخ١ٗ عبلبد 

.  اٌّشا٘ك ٌصبٌحٗ شخص١ًب ، ٌٚصبٌح أٍ٘ٗ ، ٚثٍذٖ ، ٚاٌّدزّغ وىً

ٚ٘زا ٌٓ ٠زأرٝ دْٚ ِٕح اٌّشا٘ك اٌذػُ اٌؼبعفٟ ، ٚاٌحش٠خ ضّٓ ضٛاثظ اٌذ٠ٓ 

ٚاٌّدزّغ ، ٚاٌثمخ ، ٚر١ّٕخ رفى١شٖ اإلثذاػٟ ، ٚرشد١ؼٗ ػٍٝ اٌمشاءح ٚاإلعالع ، 

ِّٚبسعخ اٌش٠بضخ ٚاٌٙٛا٠بد اٌّف١ذح ، ٚرذس٠جٗ ػٍٝ ِٛاخٙخ اٌزحذ٠بد ٚرحًّ 

.  اٌّغؤ١ٌٚبد ، ٚاعزثّبس ٚلذ فشاؿٗ ثّب ٠ؼٛد ػ١ٍٗ ثبٌٕفغ 

ٌٚؼً لذٚرٕب فٟ رٌه ُ٘ اٌصحبثخ سضٛاْ اهلل ػ١ٍُٙ ، فّٓ ٠غٍغ ػٍٝ ع١شُ٘ ٠شؼش 

ثؼظّخ أخاللُٙ ، ١٘ٚجخ ِٛالفُٙ ، ٚحغٓ ص١ٕؼُٙ، حزٝ فٟ ٘زٖ اٌّشحٍخ اٌزٟ رؼذ 

ِٓ أصؼت اٌّشاحً اٌزٟ ٠ّش ثٙب اإلٔغبْ أخالل١ًب ٚػض٠ًٛب ٚرشث٠ًٛب أ٠ضًب 

فجحىُ صحجزُٙ ٌشعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ خ١ش لبئذ ٚخ١ش لذٚح ٚخ١ش ِشة 

ٚاحزىبُِٙ إٌٝ إٌّٙح اإلعالِٟ اٌم٠ُٛ اٌزٞ ٠ٛخٗ اإلٔغبْ ٌٍصٛاة دًِٚب ، ٠ٚؼٕٟ 

رخشج ُِٕٙ خ١ش اٌخٍك ثؼذ .. ثد١ّغ األِٛس اٌزٟ رخصٗ ٚرٛخٗ ؿشائضٖ رٛخ١ًٙب ع١ًٍّب

اٌشعً صٍٛاد اهلل ٚعالِٗ ػ١ٍُٙ ، فىبْ ُِٕٙ ِٓ حفظ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ػٓ ظٙش لٍت 

فٟ أٌٚٝ عٕٛاد اٌؼّش ، ٚوبْ ُِٕٙ اٌز٠ٓ ٔجـٛا فٟ ػٍَٛ اٌمشآْ ٚاٌغٕخ ٚاٌفمٗ 

ٚاٌىث١ش ِٓ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ األخشٜ ، ٚوبْ ُِٕٙ اٌذػبح اٌز٠ٓ فزحٛا اٌمٍٛة ٚأعشٚا 

اٌؼمٛي وغ١ذٔب ِصؼت ثٓ ػ١ّش اٌزٞ أزذثٗ سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ داػ١خ 

إٌٝ اٌّذ٠ٕخ ٌُٚ ٠جٍؾ اٌثبِٕخ ػششح ِٓ ػّشٖ ، ٚوبْ ُِٕٙ اٌفز١بْ اٌز٠ٓ لبدٚا اٌد١ٛػ 

ٚخبضٛا اٌّؼبسن ُٚ٘ ث١ٓ ٠ذٞ عٓ اٌحٍُ ، وغ١ذٔب أعبِخ ثٓ ص٠ذ سضٟ اهلل ػُٕٙ 

خ١ّؼًب ِٚب ران إال ٌزشػشػُٙ رحذ ظً اإلعالَ ٚرخشخُٙ ِٓ اٌّذسعخ اٌّحّذ٠خ 

.  اٌد١ٍٍخ 

 

ٚصٍٝ اهلل ػٍٝ ٔج١ٕب ِحّذ ٚػٍٝ آٌٗ ٚصحجٗ ٚعٍُ . . ٚاٌحّذ هلل سة اٌؼب١ٌّٓ 

 

 

 

 
إػذاد 

 األعزبر اٌزشثٛٞ

ػ١غٝ ثٓ ع١ٍّبْ اٌف١فٟ 

Eisa850@hotmail.com 
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: ـ ػٍُ إٌفظ اٌؼبَ 4

. ػجذ اٌح١ٍُ ِحّذ اٌغ١ذ ، لغُ ػٍُ إٌفظ ثدبِؼخ اٌمب٘شح :      اٌذوزٛس 
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اٌـصـفـحـخ اٌــّــٛضـــٛع 

 1 ر٠ٕٛٗ

 2اٌّمذِخ 

 3اٌز١ّٙذ  

 3ِؼٕٝ اٌّشا٘مخ 

 4ثذء اٌّشا٘مخ  

 4أ١ّ٘خ دساعزٙب  
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 9اٌزغٛس اٌّؼشفٟ ٚاألخاللٟ ػٕذ اٌّشا٘ك  

 9اٌشؼٛس ثزمذ٠ش اٌزاد  
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 29إٌظش٠خ اإلعال١ِخ فٟ اٌزشث١خ  

 30دٚس ا٢ثبء ٚاٌّشث١ٓ فٟ ٘زٖ اٌّشحٍخ  
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