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 وما زال رسول هللا يعلمنا

 مراهق فهم نفسيات

 5302ًََٗ٘  03 :فٖ جشٗذٓ أخثاس الخل٘ج تاسٗخ الٌشش

 تقلن: د. صمشٗا خٌجٖ

 

تؼذ هشحلٔ الوشاّقٔ الَ٘م هي أشذ الوشاحل الؼوشٗٔ التٖ توش ػلى 
أهالً هٌِ فٖ أى  اإلًساى، ففْ٘ا ٗتَتش الوشاّق، ٍٗضداد ػٌادُ ٍػصث٘تِ

ٗحقق هطالثِ غ٘ش هنتشث توشاػش اٙخشٗي أٍ طشٗقٔ تحق٘ق هطالثِ، 
موا ٗشنَ أغلة الوشاّق٘ي هي ػذم فْن االّل لْن، ٍػذم ئٗواًْن 
تحقْن فٖ الح٘آ الوستقلٔ. لزلل قذ ٗلجأ الوشاّق ئلى التحشس هي 
هَاقف ٍسغثات ٍالذِٗ فٖ إٔ هَضَع ٍرلل تْذف تأم٘ذ ًفسِ 

ٍفنشُ للٌاس. ٍمزلل ٗتضاٗذ الصشاع الذاخلٖ لذى الوشاّق هغ  ٍآسائِ
دخَلِ ٍتَغلِ فٖ تلل الوشحلٔ، ٍتحذث تلل الصشاػات تسثة 
االختالف ت٘ي حق٘قٔ األهَس ٍالتفن٘ش الخالٖ لِ. ٍستوا هي أشذ الوخاطش 
التٖ ٗوني أى ٗؼاًٖ هٌْا الوشاّق اصدٗاد شَْتِ الجٌس٘ٔ، فالجٌس 

ٔ، فالشغثٔ لذِٗ جاهحٔ ٍهشاػشُ هتأسجحٔ ٗثذٍ لذِٗ هصذس هتؼ
 .ٍغشٗثٔ ٍجو٘لٔ فٖ آى ٍاحذ، لزٗزٓ ٍهإلؤ

 هي الجاسف النن رلل – اللحظٔ تلل فٖ –ٍمل ها ْٗتن تِ الوشاّق 
 ٗلتحن آخش جسذ هي االقتشاب ػي ٗثحج تجؼلِ التٖ الجٌس٘ٔ الشغثٔ
 ٍغوشت ٍظائفْا ٍتطَست الجٌس٘ٔ أػضاؤُ ًضجت ح٘ج هؼِ،

 .لجٌس٘ٔ جسذُا الشغثٔ
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 اهلل ٗخاف الزٕ –ٍَّ فٖ ّزا الَضغ ٍّزا الصشاع، ال ٗجذ رلل الشاب 
 ٍلَ للضًا سخصٔ ٍٗأخز ٍسلن ػلِ٘ اهلل صلى اهلل سسَل ٗأتٖ أى ئال –

 .ٍاحذٓ هشٓ

ٗا سسَل اهلل، ائزى لٖ تالضًا !، فأقثل القَم ػلِ٘ فضجشٍُ، »ف٘قَل: 
 .ٍقالَا: هِ هِ

ادًِ، فذًا هٌِ قشٗثًا، قال: فجلس، قال:  فقال صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن:
أتحثِ ألهل؟، قال: ال ٍاللَِّ، جؼلٌٖ اللَِّ فذاك، قال: ٍال الٌاس ٗحثًَِ 

 .«ألهْاتْن، .. ئلى ًْاٗٔ الحذٗج

لن ٗغضة سسَلٌا الؼظ٘ن صلى اهلل ػلِ٘ ٍسلن ٍلن ٗحوش ٍجِ هي 
ًفسِ، الغضة، ٍئًوا ػشف هؼاًآ الشاب، ٍهارا تفؼل فطشتِ اٙى فٖ 

فْٖ تغلٖ ت٘ي جٌثات ًفسِ، ٍأى الشغثٔ الجٌس٘ٔ تناد تفتل تِ، فوا 
ماى هٌِ ئال أى تَاصل هؼِ تاًساً٘تِ الؼظ٘ؤ فجلس هؼِ ٗنلوِ 

 .ٍٗحج الٌفس اإلًساً٘ٔ الشاق٘ٔ ػلى الثشٍص تذالً هي الشَْٓ الجٌس٘ٔ

ماى ػلِ٘ الصالٓ ٍالسالم ٗؼشف الخصائص الٌفس٘ٔ للوشاّق، فلن 
ى الوشاّق ػٌ٘ذ، ٍلن ٗؼاقثِ ألى الفطشٓ ّٖ التٖ ماًت تتنلن ٗضجشُ أل

فٖ رلل الَقت، لزلل خاطة سسَل اهلل ئًساً٘ٔ الشاب قثل فطشتِ، 
ٍٍجذاًِ ٍػقلِ، ٍتؼذ رلل هسح ػلِ٘ ٍساػذُ فٖ تٌظ٘ن شَْتِ 

 .الجٌس٘ٔ

 

 

 


