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 : اليوم األول 
 :  الجلسة األولى* 

ما المقصود بدور التربويين في  تصصيين الناةيمة ميض تومييو مايهوليات م       :  تحصين الناشئة
 .وأهمية التصصين على الفرد والمجتمض 

 :  الجلسة الثانية* 
 : األساليب النبوية في تحصين الفرد والجماعة

: " بين صلى اهلل عليه وسلم أن العوامل الطارئة ه  الت  تصير  الميرع عين اتبياد اليدين فقيا        
مولود اال يولد على الفطرة فأبواه ي ودانه أو ينصرانه أو يمجاسنه كما تنتج الب يمة ب يمية  ما من 

 "جمعاع هل تصاون في ا من جدعاع 
كيف يمكن توظيف التربية ف  حفظ النفس المايلمة مين العواميل الطارئية علي يا التي  تيهد  اليى         

 .ةطط التفكير وماالك االنصرا  
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 : اليوم الثاني 
 : الجلسة األولى * 

مسىىسولية عميمىىة فىىي تفسيىىب األسىىاليب  ( ومىىن كلىىم الم  سىىة ) إن علىىى المسسسىىات الير ويىىة 
 .النبوية الناجحة ليحصين النشء والمجيمع ض  الميغيرات السببية المساصرة 

 ..إككري في نقاط مح د اثر الير ية اإليمانية على حماية الفرد والمجيمع 
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 : الجلسة الثانية * 
توجىى   سىىم المفىىاليص واليصىىو ات م مىىة جىى ات فىىي  نىىاء اليحصىىين السقلىىي للفىىرد والمجيمىىع  

 .المسلص 
 .اككري  سضات من ا 
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مرحلة الطفولة والشباب تيأصب في ا الجوانب األخالقية والسلوكية وييسين : الجلسة الثالثة 
 .على المر ي والمسلص داخب الم  سة االليمام 
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أهمييييييييية التصصييييييييين 
وعوائيييده عليييى الفيييرد 

والمجتمض

أهييم األسيياليب النبوييية 
فيييي  تصصييييين الفييييرد  

والجماعة

أهمييييييييييية تصصييييييييييين 
الجانيييييييب اإليمييييييييان   
والجانييييييييب العقليييييييي   
والعلميييييي  والجانييييييب 

 الخلق  والالوك  

أهمييييييييية تصصييييييييين 
الجانيييب االجتمييياع  

 والنفا  
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إرشادات للمدربات
 : أختي المدربة 

 : فضاًل اقرئي اإلرشادات اآلتية

 .األعداد الجيد للصقيبة التدريبية  .1
 ...(.ةفافيات ، أقالم أج زة ، ) التأكد من توفر المواد الالزمة  .2

 .اختيار مجموعتين عشوائيا لعرض اإلجابة ف  ورش العمل  .3

 .اختيار أربض متدربات عشوائيًا لعرض اإلجابة ف  التطبيقات الفردية  .4

 .العرض لإلجابات يتم باستخدام الشفافيات  أو الابورة .5

 .توزيض المادة العلمية للنشاط بعد العرض وتقوم المدربة بمناقشت ا  .6

 .التجو  بين المجموعات أثناع النشاط لإلةرا  والمتابعة وتقديم المااعدة  .7

 .اةراك جميض أفراد المجموعة ف  ورش العمل والمناقشة والعرض  .8

 .االهتمام بالنقاط الرئياية خاصة ف  المناقشة لالستفادة من الوقت  .9

 .مراعاة ماتوى المتدربات واعطاؤهن الفرص لتباد  الخبرات  .11

 .مصتويات الصقيبة التدريبية للمتدربات ما عدا المادة العلمية  تالم جميض .11

 .يشترط استخدام الصاسب اآلل  فإن لم يتوفر فالشفافيات  .12

 .المتدربات بتعبمة نموذج التقييم ف  ن اية البرنامج  التأكيد على .13
 
 
 
 

 إ شادات للمي   ات
 :أخيي المي   ة 

 :نأمب مراعاة اإل شادات اآلتية أللميي ا في تحقيق أل اف البرنامج الي  يبي  
 .الصرص على احضار الصقيبة التدريبية طوا  البرنامج التدريب   .1
 .الصقيبة التدريبية واإلعداد الجيد للجلاات  االطالد على .2

 . قة دقي 12.31يبدأ البرنامج التدريب  الااعة الثامنة صباحًا وينت   الااعة  .3

 .يتم التصضير بعد خمس دقائق من بداية الجلاة التدريبية  .4

 .المشاركة الفعالة وتباد  الخبرات هد  أساس  للبرنامج التدريب   .5

 .التأخر عن الجلاات قد يصجب الش ادة عن المتدربة  .6

 .الش ادة  الصضور لجميض الجلاات ةرط للصصو  على .7

 .التدريبية اإلغالق التام ألج زة الجوا  داخل القاعة  .8

 .تعبمة نموذج تقييم البرنامج بدقة يااعد على تطويره ونجاحه  .9

 .استالم ة ادة حضور البرنامج بن اية جلاة آخر يوم  .11
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 الممارسة العملية الماتمرة للم ارات المكتابة ف  البرنامج التدريب  يضمن عدم فقدان ا

 
 
 
 

 :وزيع المسسوليات ت
 ( .6-4)تقايم المجموعات بالتااو  :  أوالت

 .كل مجموعة ترةو رئياة ل ا :  ثانيات

 : م ام ا

  (.الوقت والنظام ) مبط المجموعة 

  توزيض التكاليف المطلوبة بشكل متااِو. 

تعين المجموعات ماهولة عامة للتوقيت تقوم بتيككير المجموعيات بمواعييد البيدع واالنت ياع      :   ثالثات

 .واالستراحات وكل ما يتعلق بعامل الوقت 
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 اتفاق
وأن أكيون متدربية ايجابيية    ( )بفضل اهلل وتوفيقه عزمت أن التصيق بيدورة    

 : ماتفيدة من كافة اإلمكانات المتوفرة لتصصيل أفضل ما يقدمه البرنامج وأن ألتزم باآلت  
 .أن أحضر لقاعة التدريب قبل بدع الجلاة التدريبية  .1
 .أن أغلق الجوا  تمامًا أثناع وقت التدريب  .2

 .لمشاركة الفاعلة أن أستثمر وقت  ف  هكا البرنامج لتصقيق أهدافه من خال  ا .3

 .أساعد زميالت  وأستمض الي ن باحترام وأتعاون مع ن  ف  تصقيق أهدا  البرنامج  .4

 .أن أحاو  تطبيق ما أكتابته ف  حيات  الم نية وأن أميف عليه من خبرت   .5

 
 
 : سص اال

 :اليوقيع 
 .لـ 7241:         /   / اليا يخ 
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 اليوم األول
 ة األوىلساجلل
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 بام اهلل الرحمن الرحيم 
 

عل الوحَ  لنا نوًرا ن تد  به ف  حاِلِك جمن العَدم، ورَبانا بالِنعم، والصمُد هلل، أوجدنا 
اال وحده ال ةريَك له، قد أفلو من بصبِله اعَتَصم، وأة د أّن  اهلل الُظَلَم، وأة د أن ال الَه

 :وبعد. مصّمًدا عبده ورسوله، صلى اهلل عليه وعلى آله وصصبه ومن ساَر على ن جه األقَوم
 

فإن النشع ثروَة المجتمض الغاليَة وذخَرها الثمين، وبيدهم بإذن اهلل اعمار المجتمض 
من االنصرا  وتتبض مابباته  ت مي تَم المختّصون بصماي ورقيه وقوته، لكلك فليس غريًبا أن

ومصادره والوقاية من ا؛ ألّن النشع هم أمُل البالد وعّدة الماتقبل وذخيرُة المجتَمض 
  زينة الصياة الدنيا ، وعدة الزمان بعد اهللوهم . والَعَصُب الفَعا  ف  حياِة األمم

إلصالح ناةمت ا ، ورغبت ف  أن تقر عيني ا بصالح م ، فعلي ا ة ولمن تطلعت األم
، وتاليص م باالح اإليمان ، وتصصين م بدرود التقوى ، وأخكهم العلم  بتربيت م أن ت تم 
 .  ةبجد وقو العمل الصالوقيام م بومن مصادره األصيلة النافض 

مة وت لك ف  ال الكين العناية بالنشع مالك األخيار ، وطريق األبرار ، وال تفاد األف
 . اال حين تفاد أجيال ا ، وال ينا  األعداع من أمة اال اذا نالوا من ةباب ا وصغارها 

ذريت ـم من  بصالح  داعين وف  كتاب اهلل اخبار عن أنبياع اهلل حين توج وا الى رب م
نك ن لدرب هب ل  م} : قبل وجودهم ومن بعد مجيم م فمن دعاع زكريا ــ عليه الاالم ــ 

 .ف  ذرية ان لم تكن طيبة  ال خيرف[  38: سورة آ  عمران ] {ذرية طيبة انك سميض الدعاع

، وفي م الصناد  خلصونمن الشباب ينشأ العلماع العاملون ، والجنود المو
ن آبائ م وأم ات م ، وامتد ، وقرت ب م أعيمجتمع م، اذا صلصوا سعد ب م والمصترفون

ِتِ ْم ّاِريذَجَناُت َعْدٍن َيْدُخُلوَنَ ا َوَمْن َصَلَو ِمْن آَباِئِ ْم َوَأْزَواِجِ ْم و} ، وحانت عاقبت م نفع م
الرعد  رةسو( ]َساَلٌم َعَلْيُكم ِبَما َصَبْرُتْم َفِنْعَم ُعْقَبى الَداِر*  َوالَماَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِ م ِمن ُكِل َباٍب

 [ 24ــ  23: اآليتان / 

ايا وج  ا لشباب ف  وص للتربية من جًا وامصًا صلى اهلل عليه وسلم لنب ولقد رسم ا
إلسالمية تلمس من خالل ا احتياجات م ومشكالت م وتتبض ب ا خصائص م فاستطاد األمة ا

أن يصصن أفكارهم ويصم  عقول م وي كب أخالق م بالقدوة  –عزوجل  –بعد فضل اهلل 
 .النموذج األكمل لك ف و المرب  األو  والصانة والتربية المثلى وال غرابة ف  ذ

وعلى ذلك فإن م مة تربية الناةمة م مة جليلة ، وماهولية جايمة السيما ف  زمن 
تالطمت فيه األمواج وتزاحمت به الفتن وكثرت فيه دواع  الفااد واإلفااد لكا فتصصين 
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ان التربية بل ه  الناةمة مد المتغيرات الالبية من أهم وأولى الماائل المطروحة ف  ميد
 . وأجل األولويات الت  يعنى ب ا التربويون قضية من أعظم 
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 اليوم األول 
 الجلسة األولى 

 ( 7) شاط  قص ن
 ( خمس دقائق ) زمن النشاط 

 

 

يا غالم ان  )) ماقا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم موج ًا ابن عباس رم  اهلل عن 
اهلل تجده تجاهك اذا سألت فاسأ  اهلل واذا استعنت  أحفظحفظ اهلل يصفظك أأعلمك كلمات  

فاستعن باهلل واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش ع لم ينفعوك اال بش ع قد كتبه 
عت اهلل لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بش ع لم يضروك اال بش ع قد كتبه اهلل عليك رف

 رواه الترمذي(( األقالم وجفت الصصف 

 

 لعبد اهلل بن عباس رم  اهللقدم نب  ال دى صلى اهلل عليه وسلم ف  هكا الصديث 
من جملة من التوجي ات النبوية الكريمة وما ذاك اال من باب التصصين له ولكل   عن ما

  . سار على المضامين الرفيعة الت  جاعت ف  هكا اإلرةاد النبو  الكريم
تعريفًا مباطًا لمف وم  من خال  الصديث المبارك وبالتعاون مض مجموعتك قدم 

   التصصين 
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 :تعريف التحصني 
َحُصَن : فف  اللغة يقا  :   ناهعوم التصصين نقف عند مف ومأن  عيصان بنا ف  البد

اذا َبَنيُت : أ  أحصنه صاحبُه وحّصنه، وحّصنت القرية : المكاُن حصانًة ف و حصين 
فالتصصين هو الوقاية والمنض ومن هكا المعنى ما جاع ف  ُمصَكمٌة،: حول ا ، ودرٌد حصيٌن
ناه صنعة لبوٍس وعّلم: " قا  تعالى   داود عليه الصالة و الاالم  مصكم التنزيل ف  قصة 
 لتمنعكم وتصرزكم: و معنى لُتصصنكم  [ 81ألنبياع ا ]" ّلكم لُتصصنكم ّمن بأسكم 

يتضمن المنض والكف فليس هو المعنى المراد ولمن كان أصل المعنى اللغو  للتصصين 
ف  هكا الاياق التربو  فال يراد به منض الناةمة من التفاعل مض متغيرات العصر الراهن أو 

عن االنفتاح الواع  على كل جديد نافض وانما يراد به تربية األجيا  واعداد الناةمة حجزهم 
مض االحتفاظ وتوجيه أفكارهم بطريقة ايجابية ليكونوا بكلك مواكبين لكل جديد مثمر مفيد 

بروح األصالة والثبات على المبادئ  الماتمدة من كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه 
ى تعبيِد الناس لرِب العالمين والوالِع ل كا الّدين ثم تنشمِة المواطِن الصالِو ال وسلم والاع 

 . المنِتج الواع  الَاالم من ةطط التفكير وماالك االنصراِ 
 

هو مجموعة اإلجراعات والترتيبات الت  : التصصين بالمقصود بدور وعلى ذلك ف
ُيعّدها التربويون ويوج ون ا الى الناةمة لتعزيز ثبات م أمام التيارات الوافدة؛ الت  ت د  

 . قيم م ومبادئ م اإلسالميةالى زعزعة 
فالناةمة ف  زماننا اليوم يعيشون ذلك الزخم من المهثرات والمتغيرات الالبية، ولكا  

، تبعا لتلك المهثرات ، وتزداُد زاويُة  ي دد المجتمضشع بات خطرا فإن انصرا  الن
 .االنصرا  اِتااًعا حين تجُد نفًاا بال حصانٍة وفكًرا بال مناعة 
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 اليوم األول 
 الجلسة األولى 

 ( 4) نشاط  قص 
 ( خمس دقائق ) زمن النشاط 

 
يَا أَيُهَا اّلذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا }: يقو  اهلل تعالى ف  مصكم التنزيل

ا وَقُودُهَا اّلنَاسُ وَاّلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ ّلَا يَعْصُونَ اّلَلهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَ

 سورة اّلتحريم( 6){ يُؤْمَرُونَ

 

يتضو ما لتصصين األفراد وحماية أفكارهم ومعتقدات م  كريمةمن خال  اآلية ال
 . تظ ر ثمرته وعظيم أثره ف  حيات م الدنيوية واألخروية وأخالق م من دور ايجاب  عظيم 

على الفرد التربوية متعاونة مض مجموعتك تصدث  عن أهمية التصصين وعوائده   
 . والمجتمض
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 :واجملتمع أهمية التحصني وعوائده على الفرد 
وما  -عزوجل–بالطاعة هلل  واقعنا اليوم يقتِض  تغكيَة المناعة وتصصين األجيا ان 
من القائمين على  ذلك  حكًرا من أخطار مصِدقة بالعقيدة والِفكر والالوك، و يتطّلب ذاك اال

التربيِة والتعليم تقييم الماار التربوّ  لصناعة الشخصّية المالمة الّاوّية، واإلهما  ف  
اك اال ذ وما تقويم الالوك أعظم خطًرا وأةُد فتًكا من اإلهما  ف  تقويِم المعار  والعلوم،

 .ّن الالوك المنصِر  يتجاوز مرره الفرد الى المجتمض كِلهأل
 

صمام أمان للفرد والمجتمض  -بمشيمة اهلل–اعتباره أهمية التصصين تكمن ف   اذا فإن
أمام ما يتعرض له من متغيرات سلبية خطيرة تمس العقيدة والالوك تاارعت الى مجتمعنا 
وتاربت عبر قنوات متعددة باتت متاحة ف  يد الناةمة بشكل واسض ، من ا قنوات البث 

وتقنية البلوتوث والشبكة العنكبوتية اإلنترنت  ال دامة مالمباةر والصصف والمجالت واألفال
، ورسائل الوسائط المتعددة وخدمات الجيل الثالث ف  الجوا  وغيرها من التقنيات 

كل هكه الوسائل تنقل للناةمة على مدار الااعة الكثير من الخبرات واألفكار .. المعاصرة
صلى اهلل عليه  عن ذلك نبينا مصمد ما أخبرسلبية سيمة، كالت  قد تصمل ف  مصتواها أفكارا 

انه لم يكن نب  قبل  اال كان حقا عليه أن يد  أمته على ما يعلمه خيرا ل م : )وسلم بقوله 
وينكرهم ما يعلمه ةرا ل م وان أمتكم هكه جعلت عافيت ا ف  أول ا وان آخرهم يصيب م بالع 

  رواه ابن ماجه وصصصه األلبان ( صديثال.. وأمور ينكرون ا ثم تج ع فتن يرقق بعض ا بعضا 

الى أداع ما أوجب اهلل وترك  الناجصة كل خير ، وهو الوسيلةلوال ريب أن العلم مفتاح 
وأعانه على  لمن وفقه اهلل وذلك له نتيجةفيكون م لالعويرتبط العمل عادة بما حرم  ، 
، فال ايمان وال عمل وال كفاح  الخير والعمل بهيهكد العزم على  هكا مما، واستثمار علمه 

فل ا من ، وال نفض في ا عما  الت  بغير علم ال قيمة ل اوال ج اد اال بالعلم ، فاألقوا  واأل
 . فااد كبير  الوقود ف   الى تفض  غالبا ما، و ما ل ا وخيمةال عواقبال

لمضللة وانما يعبد اهلل ويهد  حقه وينشر دينه وتصارب األفكار ال دامة والدعوات ا
كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله  على ما جاع ف  المقام واألنشطة المنصرفة بالعلم النافض 

بالعلم ، ويتق  اهلل بالعلم ، وبه تكشف الصقائق تهدى  لفرائضفا، صلى اهلل عليه وسلم
 .وسنة رسوله مصمد عليه الصالة والاالم  -عز وجل-الموجودة ف  كتاب اهلل 

فالعلم ميزان الصقائق والك  تكشف به الشب ات وتفند من خالله اإلدعاعات لكا قا  
َوَلا َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِاَلا ِجْمَناَك ِباْلَصِق َوَأْحَاَن ): ف  كتابه العزيز   -جل وعال –المولى 
 [ 33: الفرقان ]( َتْفِايرًا
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فجميض ما يقدمه أهل الباطل وما يلباون به ف  دعوات م المضللة وف  توجي ات م 
جاع عن اهلل ورسوله بعبارة  ويكشف بما بالعلم  كله يدحض، لغيرهم بأنواد الباطل 

وبيان أكمل ، وبصجة قيمة تمأل القلوب وتهيد الصق ، وما ذاك اال ألن العلم المأخوذ أومو،
أحوا   مطلض على حكيم عليم ،  من لدنر ادالمط رة ، علم ص من الكتاب العزيز والانة

من افتراعات وما  ما ف  نفوس م ، يعلم ما يأت  به أهل الباطلخبير بمشكالت م عالم بالعباد 
 من الزمان ،   بعده يأت س يقيمون من ادعاعات ف  الوقت الصامر أو ما 

 
كتابه إليضاح الصق وكشف الباطل ، واقامة الصجج على ما دعت اليه  اهلل وقد أنز 

رسله علي م الصالة والاالم ، وقد أرسل رسوله مصمدا صلى اهلل عليه وسلم بال دى ودين 
وأنز  كتابه الكريم تبيانا لكل ة ع وهدى ورحمة وبشرى ن كله ليظ ره على الديالصق ،

 . للمالمين 

ودعاة الباطل ة والمبادئ الضالة والمكاهب المنصرفة كثيرة ، ومعلوم أن األفكار ال دام
والملباون للصق بالباطل ال يصصون ، وال مخرج من هكه المصن ، وال طريق للتخلص 

صلى اهلل  رسوله سنةكتاب اهلل ومن ا والقضاع علي ا اال بعرم ا على هكا الميزان العظيم 
ةدها وتمييز لرباطل ا ، وتفنيد لصق ا لان وبي ل ا تمصيص ي ما، فف  عرم ا علعليه وسلم 

 من غي ا ، وهداها من مالل ا 
 

بيان ما أباح اهلل و ما  ف ، رسالة اإلسالم ن الصق كله فيما جاعت به وعلى ذلك فإ
بين الطيب والخبيث ، وبين الصال   ليميز الكريم بعث نبيه قد -عزوجل– اهللفحرم 

والصرام ، بما ةرد اهلل ، حتى تاير المجتمعات على هدى وبيان ، وعلى خير ورةاد، 
وعلى األخالق الكريمة والصفات الصميدة ، الت  تصفظ لإلناان عقله ودينه ، وماله ونفاه 

 .وعرمه، 

  نزالق ف  الضاللة  فتصصل بكلك الصصانة من االعليه على أحد وال يتعدى ال يتعدى ف
دمائ م دين م و على األخالق ويأمن الناستامو  المجتمض ، وتاتقيم األحوا  وفيالم 

 .وأموال م وأعرام م وأفكارهم ومبادئ م بإذن اهلل 
 

ويعود التصصين بثمرات جليلة ومنافض عظيمة على الفرد والمجتمض ومن أبرزها       
 :ما يل  
أذهان م من ةوائب المعتقدات الباطلة واألفكار  سالمة أفكار األفراد وخلو -1

 .المضللة ليتاق ما ف  عقل اإلناان من أفكار مض معتقداته ورؤاه األصيلة 
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حصو  االستقرار النفا  والفكر  للفرد مما يفض  الى حصو  األمن والراحة   -2
ِبُظْلٍم ُأْوَلِمَك َلُ ُم اأَلْمُن َوُهم اَلِكيَن آَمُنوْا َوَلْم َيْلِبُاوْا ِايَماَنُ م }:والطمأنينة قا  تعالى 

 . سورة األنعام( 82){ ُمْ َتُدوَن

تكُون الشخصية الاوية الماتقلة بأفكارها الراسخة ف  جكورها والت  ال تاتخف  -3
ب ا األهواع فتكون ةخصية سريعة االنخراط ف  ركب اآلخرين بدون تفكير أو 

 .تمييز أو تدبر 

لصكم على مدى صالح ا بعرم ا على الثوابت التمكن من فصص األفكار وا -4
وسنة نبيه صلى اهلل عليه   -عز وجل  –األصيلة المنطلقة مما جاع ف  كتاب اهلل 

َوَما َكاَن ِلُمْهِمٍن َوَلا ُمْهِمَنٍة ِاَذا َقَضى الَلُه َوَرُسوُلُه َأْمًرا َأن َيُكوَن }وسلم قا  تعالى 
( 36){ ُمِبيًنا َوَمن َيْعِص الَلَه َوَرُسوَلُه َفَقْد َمَل َمالاًلَلُ ُم اْلِخَيَرُة ِمْن َأْمِرِهْم 

 . سورة األحزاب

تصقيق اللصمة ووحدة الصف بين أفراد المجتمض المالم الك  يبعد بأفكاره عن لغة  -5
التجاد  واالختال  والمناحرة الت  عادة ما تكون نواة لشق عصا الطاعة وتفرق 

 . الكلمة

ف الشائعات الت  تبث ف  المجتمض بين الصين واآلخر والوقاية تجنب االناياق خل -6
 .من خطرها وأمرارها على بناع المجتمض المالم وتكوينه 

معالجة المشكالت وحل األزمات باألساليب الاليمة والطرق الماتقيمة والعودة  -7
الى كتاب اهلل وسنة رسوله الكريم إليجاد الصلو  المالئمة لطبيعة المجتمض 

 .وخصوصيته 

تا يل سبل االنفتاح اإليجاب  القو  على العالم وتعريف الجميض بال وية الماتقلة  -8
 .للفرد المالم واالستفادة مما لدى اآلخرين 

االعتزاز بما جاع ف  كتاب اهلل عز وجل وسنة رسوله الكريم صلى اهلل عليه  -9
 . وسلم واألخك ب ا
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 اليوم األول 
 الجلسة األولى 

 ( 3)  قص نشاط 
 ( خمس دقائق ) زمن النشاط 

 

 
ما "متصدثًا عن أثر التربية على الفطرة الاوية وسلم قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه     

من مولود اال يولد على الفطرة؛ فأبواه ي ودانه أو ينصرانه أو يمجاانه، كما تنتج الب يمة 
  صصيو البخار  "ب يمة جمعاع هل تصاون في ا من جدعاع

 

ف  هكا الصديث الشريف يتصدث رسو  ال دى صلى اهلل عليه وسلم عن عظم ةأن 
 . ة عقيدت م وأفكارهم فطرة األبناع ووقاي التربية وأثرها ف  تصصين

حدد  بالتعاون مض مجموعتك أنواد الصصانة الت  يجب على المربين تقديم ا للناةمة 
 .مهساات التربوية لتصصين فطرت م ووقاية عقيدت م وأفكارهم من حال  ال
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 :مسؤولية املربني يف حتصني الفرد واجملتمع
 

   دور فاعل ف  حياة الفرد ف والمهساات التربوية لمدارس و دور التعليملان 
لصفاظ على ا، ولمجتمض حماية ا الك  تكمن فيه، و ه  الصصن الصصين مصامن الجيل

 .  بقائه و نقائه أصالته و

تان ف  كثير من الجوانب تكاملم تانن التربيَة والتعليم عمليأ على ذ  اللب ال يخفىو
 بين العديد من الج ات المهساات التربوية والتعليمية  وهكا ما يلصظ 

 ف  أ  مرب من مروب الصياة عندما تتعرض أ  أمة أو مجتمض ألزمة أو مائقةو
 والتجديدوالتصصيو، ،لتغيرلناب تتجه الى التربية باعتبارها المدخل األعادة ما فإن ا 

المعنية بتكوين المفاهيم الصصيصة وتعزيزها ف  أذهان الناةمة، وه   ه التربية ف
عزز تالبناع االجتماع  وى يقو وعن طريق االماهولة عن بناع االتجاهات ومبط ا 

 .وحدته
عدة مهساات داخل المجتمض مثل،  وعلى الرغم من أن التربية المقصودة تتم عبر 

الم مة الرئياة والماجد، ووسائل اإلعالم، فإن المدرسة تبقى احدى المهساات  ،األسرة، 
العملية  وتتم ب االتربية  بم مةالقيام  والت  تصمل رزع التربية وأعباعها ، ف   الت  تتولى

 املين ف  مضمارهاوالعالممارسين ل ا  يتم اعدادفمابوقة ،  التربوية بصورة مخططة
ولكا فالمدرسة ه  المدخل األو  لتنفيك  . بكلك صفة م نية متمكنةليكتابوا  اعدادا مابقًا
المناةط التربوية الت  تتجه الى تصصين عقو  الناةمة ووقايت ا من االنصرافات  البرامج و

 .التربويةالفكرية ف  موع الغايات واألهدا  والاياسات الت  ُتاير العملية التعليمية و
تميزًا جعل من ا التعليم التربية وتجربة المملكة العربية الاعودية ف  مجا  وقد كان ل

 .  ف  تصصين الناةمة مد المتغيرات الالبيةبه  يصتكى  مثااًل
غرس العقيدة اإلسالمية البداية بمنك  المملكة  التعليم ف التربية و قامت سياسة لقد 

مناهج  ومن أجل ذلك كانت وتربية النشع على تعاليم اإلسالم وقيمه وآدابه، الصصيصة 
 بعد اهلل والفكر  والالوك نصرا  الثقاف  صمام أمان للشباب من اال الاعودية التعليم 

 .يقي م ويصصن م من المتغيرات الدخيلة علي م

 
قو  على أنواد البد من الوالصصانة بمف وم ا الواسض ولك  يتانى لنا الوقو  على  

 : التصصين 
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بالتربية اإلسالمية الصالصة لألبناع باتباد ه  الت  تتم  و:  الصصانة الدينية -1
 دينية فالصصانة ال. األساليب التربوية اإلسالمية الماتمدة من القرآن الكريم والانة النبوية

 .بمثابة ج از مناعة يق  المهمن من المتغيرات الالبية الخارجية
العادات الغكائية الصصيصة وما يهد  الى  ويراد ب ا معرفة: الصصانة الصصية -2

 .األمراض وهكه ل ا مجال ا عند الم تمين بالنواح  الصصية
 عن طريق تلبيةالعاطف  وذلك  ةبادإلوه  الت  تتصقق با: الصصانة النفاية -3

اليمة ويتفق مض المن ج الصاجات النفاية األساسية للفرد المالم بما يتناسب وفطرته ال
 .القويم اإلسالم 
حماية عقو  النشع من  وت د  الىبالعلم والتثقيف وتصصل : الصصانة الفكرية -4

سواع ما كان عن طريق التلق  والت  تشيض ف  المجتمعات اآلثار الالبية والفكرية الشاذة 
التلق  غير المباةر أو عن طريق  المباةر من وسائل التقنية الصديثة أو من أصدقاع الاوع

 .كالدعايات ال دامة والكتابات المغرمة  
التصصين بشكل علم  واقع  ومخطط له ،  ناعى جاهدين ف  تصقيق أن  المطلوبف

 كتاب اهلل وسنة نبيه صلى اهلل عليه وسلم ، وعبرلما جاع ف   وال يكون ذلك اال موافقًا
  نجد أن ف  طرائق وأساليب التربية  علنا اذا ما أمعنا النظرناجصة ومهثرة ، ولأساليب 
، ألصصابه وأهل بيته تربية الرسو  صلى اهلل عليه وسلمًا تأثير ها أةدو األساليبأنجو 

ف  تصصين الفرد الماتخدمة  النبويةهم األساليب جلاة الثانية أللاعرض ف  لكلك سنو
 .. والجماعة
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 اجللسة

 الثانية 
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 اليوم األول 

 لثانيةالجلسة ا
 ( 7)نشاط  قص 

 ( عشر دقائق ) زمن النشاط 
 

 
)  : وقا عن معاذ بن جبل رم  اهلل عنه أن رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم أخك بيده 

أوصيك يا معاذ ال تدعن ف  دبر كل  :فقا   .واهلل ان  ألحبك  يا معاذ واهلل ان  ألحبك ،
  رواه أبو داوود   ( ن عبادتكاالل م أعن  على ذكرك  وةكرك  وح: تقو   أن  صالة

قدم رسو  ال دى صلى اهلل عليه وسلم لمعاذ بن جبل النصو ف  لماة حانية لقد        
 . وكلمات معبرة وهو أسلوب تربو  راق ف  التعامل مض الناةمة وتوجي  م 

يصان استخدام ا عند متعاونة مض مجموعتك تصدث  عن أهم األساليب التربوية الت  
 .قايت م من الوقود ف   األخطاع التعامل مض األبناع إلصالح سلوك م  وو
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 :أهم األساليب النبوية ف  تصصين الفرد والجماعة
 
فطرته الاوية وتفاد عليه  عن   هه  الت  تصرف على حياة الفرد ن العوامل الطارئةا

: فقد جاع عن رسولنا الكريم صلى اهلل عليه وسلم أنه قا  تباد الدينةأنه وتصرفه عن ا
ما من مولود اال يولد على الفطرة؛ فأبواه ي ودانه أو ينصرانه أو يمجاانه، كما تنتج "

 صصيو البخار   "الب يمة ب يمة جمعاع هل تصاون في ا من جدعاع

حياة الفرد ودورها ف   أثر التربية ف  مدى لنايث المبارك يتضو ومن هكا الصد
الت  تهد  الى ةطط  ال دامةوالمهثرات الطارئة مد العوامل  اتالجماعراد وفتصصين األ
 الوقود ف  مزالق االنصرا  التفكير و

ولما كان النب  صل  اهلل عليه وسلم  أسوتنا وقدوتنا وكنا نصن ورثته ف  نقل هكا 
الصاجة ال  أن نقف عل  معالم من هدية صل  اهلل عليه وسلم ف   أمسفإننا ف  ، الدين

 بإذن اهلل لنا الطريق  تنير العل  مضيمة نأخك من ا قباات هتربية أصصاب
 

 
 :يل  الفرد والجماعة ماومن األساليب النبوية ف  تصصين 

عند تتبض أساليب التربية النبوية الماتوحاة من القرآن الكريم والانة النبوية المط رة 
طبيعة وتراع  س ةتى ينتم  بعض ا الى العقيدة واإليمان باهلل ، الوجدناها تعتمد على أس

    : ونككر من هكه األساليب ما يل  ، النفس وانفعاالت ا وغرائزها 
 

 :النفا االحتواع /  أوال
ةرح أةرق فيه نور اإليمان والك  لقد حرص صل  اهلل عليه وسلم منك اليوم األو  

 المهمنين عل  االرتباط ب هالع أفواجًا فدخلوا ف  دين اهلل لإلسالم  اهلل فيه صدور الناس
  .ارتباطا ماديا ونفايا

عليه وسلم وكرمه ف  ن خلقه صل  اهلل اوقد أدى ذلك الى اطالع م عن قرب على ح
 اد منوز،  صلى اهلل عليه وسلم  األمر الك  وطد  حان صلت م به، العشرة والمعاملة 

 ففدوهومصبت م له أكثر من كل ة ع حتى من نفوس م الت  بين ملوع م  ، ثقت م فيه
 . االستجابة الفورية ألمره بل إلةارته مما تابب ف  حدوث ، بالغال  والنفيس 

 بفكر أو بالوك أو هفوات الشر، واتباد أهل الغ   من وتصصين م  ايت مفأثمر ذلك حم
 .لمن يربي م أعظم ثمرات احتواع المرب  من  وف   مأمر جد موهكه ،  اعتقاد
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   مكل واحد من ات م وما يتام بهالوقو  عل  أبعاد  ةخصيفتمكن ب كا األسلوب من 
، وض بكو  الكفايات وال مم العالية من م االرتقاع والن في م ، أو  بصيث يا ل تقويم العوج

 من م بل وتوظيف الطاقات كل فيما يناسبه مض تجنيب الصف وحمايته ممن ال يصلصون
خير مرٍب يصتو  صصابته ويصان وكان صلى اهلل عليه وسلم خير معلٍم وبكلك 

اهلل عليه بينا أنا أصل  مض رسو  اهلل صلى : )تعليم م فعن معاوية ابن الصكم الالم  قا  
ثكل أمياه لت واوسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك اهلل فرمان  القوم بأبصارهم فق

ما ةأنكم تنظرون ال ؟ فجعلوا يضربون بأيدي م على أفخاذهم فلما رأيت م يصمتونن ، 
صلى اهلل عليه وسلم فبأب  هو وأم  ما رأيت معلما قبله  لكن  سكت فلما صلى رسو  اهلل 

أحان تعليما منه فواهلل ما ك رن  وال مربن  وال ةتمن  قا  ان هكه الصالة ال  وال بعده
 صصيو مالم  ...(يصلو في ا ة ع من كالم الناس انما هو التابيو والتكبير وقراعة القرآن

 

 
 

 :الوقت بالنافض المفيد ةغل  / :ثانيًا 
من خالله  يعرف م تربو  منظم جاع رسو  اهلل صل  اهلل عليه وسلم الناس بمن ٍج  

خالئف ف  األرض يعملون ويبتكرون وينتفعون بكل نعمة ومعت ف م م ورسالت م هدورب
ل م ف   –عز وجل  –ولكن ف  حدود ما رسمه اهلل ، تصت أيدي م لياودوا ف  هكه األرض 

وأن علي م أن ياتثمروا عمرهم المصدود عل  ظ ر هكه األرض استثمارا ، هكا المن ج 
وأخك صل  اهلل عليه وسلم يمارس ، يهدوا هكا الدور ويقوموا بتلك الرسالة   صصيصا حتى

صالة ومناجاة هلل أو  فكانت أوقات م ، هو نافض ومفيد ذلك مع م عمليا فشغل أوقات م بكل ما 
ينصرفون للقيام كانوا  كما  ستغفار أو ف  مجلس علم أو فتوىعل  ذكر ودعاع وتوبة وا

أو للتواصل فيما بين م بزيارة أو سها  أو ،   مأعما  معاةو،  أوالدهمعل  ةمون أهل م و
 .هدية أو هبة أو قضاع حاجة 

ان لم ينشغل ف  مشروعات الخير واإلنتاج المثمر ؛ ن بته  ناةئإن الوعلى ذاك ف
 . األفكار الطائشة ، وعاش ف  دوامة من الترهات والم از  

والواجبات ، واالنتقا  من عمل الى عمل ،  الخيرة شغل األوقات وةصن ا باألعما ف 
. ولوثات الفراغ  ومن م مة الى م مة ، ولو كانت خفيفة ؛ يصم  المرع من علل البطالة 

ان لم تشغل ا بالصق ، ةغلتك  النفس :والنفس ــ كما قا  اإلمام الشافع  رحمه اهلل ــ 
 بالباطل  
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، لو أن ا تصكمت ف  أوقات إن األمة تتخلص من مفاسد كثيرة ، وةرور عريضة ف
، ال تندفض الى النفس  األفكار المضللةان مشاعر الخو  والقلق ، وحيث فـراغ أبنائ ـا ، 

 . اال حينما تكون فارغة غير مشغولة .. اإلناانية 
لقد أيقن رسو  اهلل صل  اهلل عليه وسلم أنه لو ترك م لصظة بغير ما هو نافض ومفيد و

فتتصدد  ،والجد  المراع وألنااهم ذكر اهلل ولشغل م بالباطل من،  الستصوذ علي م الشيطان
 لمتفإن لم تمأل بالصق ماذ ان طبيعة النفس البشرية هككا  ،القلوب وتكون الفرقة والشتات

 . بالباطل وهكا ما حرص الدين اإلسالم  على الوقاية منه ومن أسبابه 
ما مناسبة  مدى مراعاة مثريًا البد منوحتى يكون أةغالنا لفراغ أوقات أبنائنا هادفًا 

 ًا لعصرهمومواكب بصيث يكون مراعيًا لمتطلبات م   م،اتامكانو  مالستعداداتنكلف م به 
فمن الواجب على المربين أن ينتقوا ما يكلفون به أبنائ م ليكون  يعيشون في ا لبيمة الت  او

طريقة ايجابية وذلك من خال  هكا العمل دافعًا ل م على سد فراغ م واستثمار أوقات م ب
 -بإذن اهلل  –ليتم بكلك الصصو  على النفض والفائدة   خطط ايجابية منظمة مدروسة

 
 

 .من الداخل  وت كيب ا البدع ف  اصالح  النفس/ ثالثًاً 
  ينطلقا من داخل النفس البشرية ذات ا  ما لمال يكونان مهثرًا  ت كيبالصالح و اإلن ا 

إذا صلو ما ف،  من ا صركة الجانب الخارج المولد ل ساساألالجانب الداخل  من النفس هو ف
اهلل  ىواذا فاد ما بداخل ا فادت الجوارح ومن هكا يقو  صل، بداخل ا صلصت الجوارح 

واذا فادت فاد ، اذا صلصت صلو الجاد كله  ةاال وان ف  الجاد مضغ)) يه وسلم عل
 صصيو البخار  . (( الجاد كله اال وه  القلب

منه صلى اهلل  من خال  ما كان ؤه صلى اهلل عليه وسلم بإصالح الداخلوقد برز بد
تصصيو العقيدة و التعريف باهلل تعريفا  والت  ركزت على  ف  المرحلة المكية عليه وسلم 

وهكا ما يتضو جليًا عند مراجعة الاور المكية والوقو  على يهد  ال  تقديره حق قدره 
لبنة  المالم البد وأن تكون الشبابةخصية ف  بناع  تهسس  لبنة وعل ذاك فأو  ،معاني ا 
صدق التعلق وتغك  بقوت ا ، ف  النفوس والقلوب اإليمان الت  ت د  الى ترسيخالعقيدة 

الخير  بأن ًاجازمقنًا وم، ه ف  األمور كل ا وصدق التوكل علي باهلل وحده واالعتماد عليه
فيصفظه اهلل ويكفله وهكا ما أخبر وأنه ال يملك النفض وال الضر اال هو  سبصانهاهلل  بيد كله 

ابن عباس رم  اهلل عنه وهو رديف له على راحلته به نبينا مصمد صلى اهلل عليه وسلم 
يا غالم ان  أعلمك كلمات  احفظ اهلل يصفظك احفظ اهلل تجده تجاهك اذا سألت ): فقا  له 

واعلم أن األمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بش ع لم فاسأ  اهلل واذا استعنت فاستعن باهلل 
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ينفعوك اال بش ع قد كتبه اهلل لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بش ع لم يضروك اال 
 صصيو الترمك   (األقالم وجفت الصصف  بش ع قد كتبه اهلل عليك رفعت

يب ب كا الجانب الداخل  من وهككا بدأ صل  اهلل عليه وسلم ف  اإلصالح والت ك
فكانت التضصية واإليثار والتراحم ، استقام اإلناان كله ، حتى اذا استقام ، النفس

قصير مض واإلخالص والصدق والوفاع والطاعة واألمانة والعفة والعدالة واالعترا  بالت
عدم تضييض لصظة بغير عمل أو مصاولة التط ر منه واإلقالد عنه والجدية والثبات و

 . عطاع
   اوت كيب النفس اصالحذلك فإنه يجب على المرب  أن يعمل جاهدًا ف  تعميق مف وم  ىوعل

من صوم التطود ومن قيام   العملية ةالممارس أن يعتمد ف  هكا األمر على و، الداخل 
ومن الككر ، ومن التعويد عل  الصدقات ومن الصج والعمرة ، ومن ترتيل القران ، الليل 

، والصبر والتصمل ، ومن عيادة المرم  ، ومن الصمت والتفكر ، والدعاع واالستغفار 
 .ممن األعما  الصالصات  وغير ذلك

فراغ ا فال يبق  لدي ا مجا   ادت علي وس، ان هكه جميعا اذا تمكنت من النفس مألت ا 
أو اةتغا  بما ال يفيد بل تبق  حريصة كل الصرص عل  ، لجد  أو تااؤ  ف  غير مصله 

 . ه صلى اهلل عليه وسلم اهلل ورسولاتباد ما أمر به 
 

 . عل  ما ينير العقل ويقو  البدن  –التركيز بعد ذلك / ًارابع
صل  اهلل عليه  النب  ركزعن  الدين اإلسالم  بكل ما يثر  النفس اإلناانية ، فقد 

 ؛ما ينير العقل ويقو  البدن ىوسلم بعد أن أةعل جكوة اإليمان ف  النفوس من الداخل عل
 حتى ال يكون هناك قصور أو نقص ف  ةخصية المالم 

ف  كثير من اآليات المباركة دعوة القرآن الكريم  التركيز عل  العقل من خال يبدو و 
(  فاقصص القصص لعلــــ م يتفكرون )  –عزوجل –الى التفكر واالعتبار ومن ذاك قوله 

وسخر لكم ما ف  الاموات وما ف  األرض جميعًا : ) وقوله جل جالله  [ 176: األعرا  ]
  [ 13: الجاثية ]( منه ان ف  ذلك آليات لقوم يتفكرون 

ويطلب الرأ  في ا كما  على أصصابه يطرح بعض المشكالت رسولنا الكريم  كانوقد 
التااؤالت ويطلب من م  فقد كان يطرح، يوم أحد والخندق ف شريض األذان ووقض ف  ت

صل  اهلل عليه وسلم  هأن –رم  اهلل عنه  –عمر الجواب علي ا كما ف  حديث عبد اهلل بن 
اخبرون  بشجرة مثل ا مثل المالم تهت  أكل ا كل حين بإذن رب ا ، وال تصت : ) قا  

ورق ا فوقض ف  نفا  أن ا النخلة فكرهت أن أتكلم وفم أبو بكر وعمر ، فلما لم يتكلما قا  
يا أبتاه وقض ف  نفا  أن ا فلما خرجت مض أب  قلت . النب  صلى اهلل عليه وسلم ه  النخلة 
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ما منعن  : ك أن تقول ا لو كنت قلت ا كان أحب ال  من ككا وككا قا  ما منع: النخلة قا  
  رواه البخار ( اال أن   لم أرك وال أبا بكر تكلمتما فكرهت 

 
 التصكيرمن خال  وذلك التركيز عل  البدن وكما يظ ر اإلسالم االهتمام بالعقل يظ ر 

سو  اهلل صلى اهلل عليه ف اهو  رالمباحات ال سيما المطاعم والمشارب ف  من التوسض 
بصاب ابن ادم أكالت ، ما مأل أدم  وعاع ةرا من بطنه : ) يقو  ف  هكا الشأن  وسلم 

  رواه الترمك ( فإن كان ال مصالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفاه ، يقمن صلبه 
ولبس أجمل  النظافة والتجمل والتطيب بالوموع والغالكما يدعو الى االهتمام ب

 . ما يق  الجام من األمراضها مجيل الشعر والاواك ونصوياب ومس الطيب وترالث
قالت )عل  العالج والتداوى اذ يقو  صل  اهلل عليه وسلم  باإلمافة الى التأكيد

اهلل تداووا فإن اهلل لم يضض داع اال ومض  األعراب يا رسو  اهلل أال نتداوى قا  نعم يا عباد
   رواه الترمك ( ال رم : اال داع واحد فقاال يارسو  اهلل وما هو ؟ قا   –أو دواع  -له ةفاع 

اإلناان عل  بدنه بأ  لون من ألوان  اعتداع  تصريم كما تتضو العناية بالبدن من خال  
من تردى من جبل فقتل نفاه ، ف و ف  نار ج نم ) العدوان اذ يقو  صل  اهلل عليه وسلم 

فامه  ف  يده  يتصااه ف  نار ي ا أبدًا  ومن تصاى سما فقتل نفاه يتردى فيه خالدًا مخلدًا ف
ج نم خالدًا مخلدًا في ا أبدًا ، ومن قتل نفاه بصديدة ، فصديدته ف  يده يجأب ا ف  بطنه ف  

 رواه البخار  (  نار ج نم خالدًا مصلدًا في ا أبدًا 

ا يجب أن يلتفت له حرص من الشارد الصكيم على العقل والبدن على حد سواع وهكا م
المرب  فال يصمل طالبه ما ال يتاق مض قدراته العقلية والجادية وانما ينتق  له من التربية 

 . جاده وطاقته والعلم ما يصترم به عقله ويالعم 
 

  التوسط واالعتدا الصرص عل   / خاماًا
هم وتنمية فكر نفوس متزكية وتربية أصصابة ة والاالم بصالنبينا الكريم عليه ال اهتم 

هكه جميض أن تكون  صلى اهلل عليه وسلم على  فقد حرص  م ؛لكا  نابدأوتقوية  بكل مفيد  ،
ل الجوانب متزنة متااوية ال يطغ  في ا جانب عل  أخر فيكون العوج أو االنفصام أو الخل

 .واالنصرا 
ف  حديث الثالثة رهط الك  جاؤوا ال  بيوت أزواج  ه الجوانب  كالعناية ببرز تو

فلما ، اهلل عليه وسلم ياألون عن عبادة النب  صل  اهلل عليه وسلم ف  الار  ىالنب  صل
أين نصن من النب  صل  اهلل عليه وسلم : وقالوا ( أ  عدوها قليلة ) لوها ااخبروا كأن م تق

قا  و، صل  الليل أبدا أنا فأأما : حدهم أوقا  ،  تأخرفقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
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وعلم  ،وأنا اعتز  النااع فال أتزوج أبدا: وقا  الثالث ، فطر أأنا أصوم الدهر وال : األخر 
أما واهلل ان  . أنتم الكين قلتم ككا وككا ؟: ) النب  صل  اهلل عليه وسلم بكلك فجاع الي م فقا  

فمن رغب ، صل  وأرقد وأتزوج النااع أأفطر وولكن  أصوم و، واتقاكم له ألخشاكم هلل 
   رواه البخار  (عن سنت  فليس من  

 
 الصرص على مشاركت م العمل بروح الجماعة/  سادساًً
 حَث علي ا القرآن الكريم والانة النبويةأمر الجماعة االلتصام مض صفة التعاون وان 

َوَتَعاَوُنوْا َعَلى اْلبِر }  :المط رة فاهلل جل جالله يقو  ف  مصكم التنزيل حاثًا على ذلك 
يد اهلل مض : "صلى اهلل عليه وسلم ا ، وق(2:المائدة){ َوالَتْقَوى َواَل َتَعاَوُنوْا َعَلى اإِلْثِم َواْلُعْدَواِن

 ".الجماعة
، الت  تتفاوت ف  اتجاهات ا وآرائ ا  الطاقات والقدراتبين يجمض   لعمل الجماعفا

لرأ  نصو التوسط غالبًا، أما العمل الفرد  ف و توجيه االفكرية مما يا م ف  واهتمامات ا 
 .مما قد ال يرم  الجماعة  نتاج رأ  فرد وتوجه فرد

 
 اجةصبمد  التصديات الفكرية والعقدية فنصن  عقو  الناةمةوحتى نتمكن من تصصين 

تآلف أفراده ونمو يهد  الى الى العمل الجماع  الك  ينتج عنه ترابط المجتمض بشكل أقوى 
  من جليًا  ا ونرى ذلكب تماكالبأهمية الجماعة ومرورة المصافظة علي ا و همةعور
 : صلى اهلل عليه وسلم ألصصابه ف  أعمال م ومن ذلكالنب    ةمشاركخال  
قا  قدم النب   -رم  اهلل عنه-عن أنس بن مالك  -:مشاركته ل م ف  بناع الماجد  -أ

صلى اهلل عليه وسلم المدينة فنز  أعلى المدينة ف  ح  يقا  ل م بنو عمرو بن عو ، فأقام 
وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون ... النب  صلى اهلل عليه وسلم في م أربض عشرة ليلة

آلخرة فاغفر لألنصار  خير اال خير اوالنب  صلى اهلل عليه وسلم مع م وهو يقو  الل م ال
  رواه البخار   ومالم "والم اجرة
فعن س ل بن سعد  -:ف  حفر الخندق   ل م  صلى اهلل عليه وسلم مشاركته -ب

كنا مض رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف  الخندق وهو : قا  -رم  اهلل عنه-الااعد  
آلخرة فاغفر لألنصار ال عيش اال عيش االل م :"يصفر ونصن ننقل التراب ويمر بنا فقا 

 ومالماه البخار  رو" والم اجرة

 .وعلّ  جمض الصطب: ومشاركته ل م حتى ف  طبخ الطعام عندما قا  
للتوازن بين هكا وبين   متدفع وال تعطل رأي م وانماتلغ  دورهم  وه  مشاركة ال

 . تعويدهم على العمل والمشاركة
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ان مجرد اصدار األوامر والتوجيه أمر يجيده الجميض، لكن الدخو  مض الناس ف  
أنه واحد من م، وذلك ب رونيشعفالميدان ومشاركت م يرفض قيمة المرب  لدي م ويعل  ةأنه 

لكن م ال يدفع م لمزيد من البك  وال مة والصماس عكس أولمك الكين يدعون للعمل و مما
عبر عن هكا المعنى ذاك الصداع الك  كان يردده أصصاب  وقد .يشاركون طالب م فيه 

خاع، روح الود واإلبيشيض  وهم يبنون معه الماجد والك  النب  صلى اهلل عليه وسلم 
بين المرب  وطالبه وهكا من ج قويم ومالك ينت جه المرب  وطيدة  ويا م ف  بناع عالقة

  .الناجو ف  تعامله مض طالبه  
 

 
 

 بين التصصين الفرد  والتصصين الجماع جمض ال/ ًاسابع
صلى اهلل عليه وسلم  بين التربية والتوجيه الفرد  من خال   جمض النب  الكريملقد  

وهكا مما يعمق أثر التربية . الخطاب الشخص  المباةر، وبين التربية والتوجيه الجماع  
رم  اهلل  -اعود ابن م ف  النفس ويزيد من وقع ا لدى المتعلم  ومن ذلك ما جاع عن 

واه البخار  ر "عليه وسلم التش د كف  بين كفيهعلمن  رسو  اهلل صلى اهلل :"قا   حيث -عنه

 ومالم

كنت رديف النب  صلى اهلل عليه :  رم  اهلل عنه بن جبل  حديث معاذ كما جاع ف 
.... ( قا  اهلل ورسوله أعلم عباد؟ يا معاذ، أتدر  ماحق اهلل على ال:"وسلم على حمار فقا 

 رواه البخار  

بين الرسو  صلى اهلل عليه وسلم وبين معاذ  ةخصيًا وقد كان هكا الصوار والتوجيه
توجي ًا  من معه يوجه ىصلى اهلل عليه وسلم ف  مواقف أخر  ه، بينما نجدرم  اهلل عنه 

 . من أن تورد وتصصر عامًا، كما ف  خطبه ولقاعاته وتوجي اته لعامة أصصابه وه  أة ر
فعن أب   )) هكا لكم وهكا أهد  ال : ف  قصة الك  قا   ما جاع  ذلكعلى  ا ومث

لم رجال من األزد قا  استعمل النب  صلى اهلل عليه وس -رم  اهلل عنه-حميد الااعد  
ف ال جلس ف  قا  هكا لكم وهكا أهد  ل  : تبية على الصدقة، فلما قدم قا ليقا  له ابن ال

اال جاع  يأخك أحد منه ةيمًا أمه فينظر ي دى له أم ال؟ والك  نفا  بيده ال بيت  وأبيت أبيه 
" به يوم القيامة يصمله على رقبته ان كان بعيرا له رغاع، أو بقرة ل ا خوار، أو ةاة تيعر

   رواه البخار  (الل م هل بلغت الل م هل بلغت ثالثًا "فرت  ابطيه ثم رفض يديه حتى رأينا ع
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اذًا ف ناك جوانب يمكن أن تطرح وتناقش بصورة فردية، وال ياوغ أن تطرح بصفة 
ألن ا ربما كانت مشكالت فردية ال تعن  غير  -ولو مض عدم اإلةارة الى صاحب ا  - عامة

 . نفض الأكثر من  يكون الضرر ف  اةاعت اصاحب ا، بل قد 
 ، ميضعامة وتعالج وتناقش أمام الج وهناك جوانب يجب أن تطرح بوموح وبصورة

من يضض األمر ف  مومعه وهكا ما يجب على المرب  االلتزام به ف   والمرب  الناجو هو
 . تعامله مض من هم تصت يده 

 
 : الصرص على استخدام أسلوب الصوار: ثامنًا 

تتعدد الثمار المباركة للتربية بالصوار مض الشباب وآثارها ف  تصصين م من 
االنصرافات الفكرية والالوكية ف   تربي م على خشية اهلل وطاعته واتباد أوامره واجتناب 
نواهيه واالستقامة على الصراط الماتقيم ولزوم المن ج القويم فيكون الشباب متوسطًا 

نه ودنياه ، مبتعدًا عن الجفاع والتقصير والتطر  والغلو فيصقق ومعتداًل ف  كافة أمور دي
كما  ،ل م األمن الفكر  والتصصين من االنصرافات الفكرية والالوكية والجرائم اإلرهابية 

تربيت م على األخالق الفاملة والقيم واآلداب اإلسالمية  مع متصقق التربية بالصوار 
ماعية القوية الت  تصقق للمجتمض األمن االجتماع  ،والعالقات والروابط األسرية واالجت

والتصصين من الجرائم اإلرهابية من خال  ايجاد المجتمض الك  رابطته العقيدة الصصيصة 
ودعوته دعوة الخير واإلصالح ، وعمله العمل الصالو ،ومن جه الوسطية واالعتدا  

لصراعات والقالقل والفتن ،وعدم اإلفراط والتفريط وتبعدهم عن النزاعات والتوترات وا
التربية بالصوار تصقق تربيت م أن   حيثالت  تابب االنصرافات الفكرية والعقلية والنفاية 

 والعصمة من كل مال  رذيلة على العقيدة الصصيصة الت  ه  أصل كل خير ،ومنض كل 
 . تقيمحيات م الاوية بفكر منير وف م سليم وسلوك ما ون ف  ظل اوالصماية من فااد يعيش

 
على الصراط الماتقيم ولزوم المن ج القويم الك  يط ر  االستقامةالتربية بالصوار تصقق 

من النزعات والميو  واألهواع والش وات والشب ات الفاسدة والظنون الايمة  النفوس
 .ويزكي ا باألعما  الصالصة واألخالق الفاملة واآلداب الصانة 

 : ثمرات عدة من ا  ر لصواول
تصقق تنمية الم ارات الت  يصتاجون ا ف  التعامل مض اآلخرين وبطريقة م كبة ومن ا  . أ

م ارات آداب الصديث والصوار وحان االستماد وحرية ابداع الرأ  واحترام الرأ  اآلخر 
 .واإلقناد 
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التربية بالصوار تصقق تلبية حاجات النمو لدي م والت  من ا الصاجة الى التقدير والصاجة  . ب
إلنجاز والصاجة الى اإلنتماع والصاجة الى األمن ،والت  ف  تلبيت ا يتصقق التوازن الى ا

 .واالعتدا  وعدم االنصرا  ف  جميض تصرفات م وتعامالت م 

والمهساات التربوية  بالصوار تصقق التجاوب والتقارب والتفاعل بين الشبابو . جـ 
لجيدة مض اآلخرين المبنية على الثقة انية اواالجتماعية واألمنية مما يصقق ل م العالقات اإلنا

المتبادلة ويوفر المعلومة الصصيصة والفكرة الصائبة والرأ  الاديد والبعد عن األكاذيب 
 .والشائعات والتأويالت والشب ات

األمثل لطاقات م ونشاط م وحيويت م وقوت م وذلك  االستثماربالصوار مض الشباب تصقق  . د
الفرصة ل م ف  التعبير عن وج ات نظرهم وأفكارهم عن طريق الصوار البناع  بإتاحة

ال اد  الك  يشعرهم بمكانت م ويشجع م على بك  المزيد من العطاع والمااهمة ف  بناع 
 .الوطن 

صصن م من األفكار الضالة اإلرهابية الت  ت دد األمن النفا  و يبالصوار  أسلوب. هـ 
لفرد واألسرة والمجتمض واألمة وتقف ف  سير العمل اإلسالم  االجتماع  على ماتوى ا

تصقق ل م الف م الاليم واإلدراك الواسض والثقافة المفيدة مما ينير ل م و والدعوة الصصيصة 
طريق ال دى والصالح ويكشف طريق الضال  وال الك وبكلك يدرك دواع  وأسباب 

 تصقق ل م الصياة الطيبة الت  أساس انب ا و ودواع  وأسباب االنصرا  فيجتاالستقامة فيتبع ا 
قلب وانشراح من خال  ما تصققه التربية  وطمأنينةالنفاية الت  ه  صفاع نفس  الاعادة

 .بالصوار من امن فكر  ونفا  

تصقق الصالح والصياة الطيبة للمجتمض ،وذلك ي وبالتال تصقق ل م الصالح والصياة الطيبة في
من لبنات  فالفرد لبنة ان حياة الشباب الطيبة ه  مصدر صالح المجتمض وحياته الطيبة ، 

لصالح المجتمض وذلك بأن ياود المجتمض األخالق  أساس، فصالح نفوس األفراد  المجتمض
، تصان متصابًا ومتعاونًا ومتصدًا الفاملة واألفعا  الكريمة واآلداب اإلسالمية فيصبو مجتمعًا

فيه الصرمات وتقدر فيه الماهوليات وتصفظ فيه الصقوق والواجبات ، ينعم باألمن  
 .واالستقرار والتقدم والرخاع والعزة والتمكين 

تصقق المعالجة واإلصالح للمنصرفين من م بأساليب القرآن الكريم والانة النبوية ومن ثمراته 
 .بالصكمة والموعظة الصانة والمجادلة بالت  ه  أحان  الشريفة ف  الدعوة

فالصوار البناع المفيد أسلوب قرآن  و المصاورة سنة األنبياع والرسيل ف ياهو الرسيو  صيلى     
ميا رواه أحميد، واللفيظ ليه،     ليه وسيلم وحيواره ميض الشياب اليك  يطليب اإلذن بالزنيا  في       عاهلل 

أن فتى ةيابًا أتيى النبي  صيلى اهلل     : "عالى عنهوالطبران  عن أب  أمامة الباهل  رم  اهلل ت
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  .ميه ميه  : يا رسو  اهلل، ائكن ل  بالزنيا، فأقبيل القيوم علييه فزجيروه وقيالوا      : عليه وسلم فقا 
أتصبيه  : ادن، فدنا منه قريبًا فجلس، فقا  صلى اهلل عليه وسيلم ليه  : فقا  صلى اهلل عليه وسلم

: قيا    .وال النياس يصبونيه ألم يات م   :  فداك، قيا  ال واهلل يا رسو  اهلل جعلن  اهلل: ألمك؟ قا 
 .وال النياس يصبونيه لبنيات م   : ال واهلل يا رسو  اهلل جعلن  اهلل فداك، قيا  : أفتصبه البنتك؟ قا 

وال النيياس يصبونييه : ال واهلل يييا رسييو  اهلل جعلنيي  اهلل فييداك، قييا : أفتصبييه ألختييك؟ قييا : قييا 
وال النياس  : ال واهلل يا رسيو  اهلل جعلني  اهلل فيداك، قيا     : أفتصبه لعمتك؟ قا : قا  .ألخوات م

وال : ال واهلل يا رسو  اهلل جعلن  اهلل فيداك، قيا   : أفتصبه لخالتك؟ قا : قا   .يصبونه لعمات م
الل يم  : فومض رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم يده عليه، وقيا  : قا   .الناس يصبونه لخاالت م

 ".فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت الى ة ع: قا . فرجهاغفر ذنبه، وط ر قلبه، وحصن 
كانت هكه أهم األساليب النبوية ف  تربيته ألصصابه وتصصينه للمجتمض المالم ، ويبقى 
علينا أن نجت د ما أمكننا ف  تطبيق تلك األساليب النبوية لتصصين ناةمتنا وتنشمت م تنشمة 

وتماسك واعتصام بصبل اهلل  ة وقوةنوطمأنيقويمة راسخة لنصيا ويصيا مجتمعنا ف  أمن 
 .جميعا

وختامًا فإن المرب  الناجو هو من يكون قادرًا على التكيف مض المواقف التربو  على 
ف  توجيه  –عزوجل -ما ياتعين به بعد اهلل حاب المتعلمين فيختار من األساليب التربو  

ساليب التربو  المالئمة سيكون طالبه وتربيت م فإذا تمكن من الوصو  الى ةخصيات م باأل
على القرب من م ومن ثم تصصين م وحماية أفكارهم ومعتقدات م  –بمشيمة اهلل  -قادرًا 

والامو بأهداف م وتطلعات م وال يتم له ذلك اال من خال  سبره لنفوس طالبه وقدرته على 
قلوا له ما يتردد القرب من م وااللتصام ب م حتى يثقوا به فيكاةفوه عما ف  صدورهم ، وين

ف  نفوس م فيكتشف م عن كثب فيتلمس احتياجات م ويعر  مواطن قوت م ومعف م ، وما 
 –بإذن اهلل  –حتى يتمكن . يأخك ألباب م  فيطرق قلوب م من خالله ويصل الي م عن طريقه 
 .من حمايت م وتصصين م من األفكار ال دامة والدعوات المضللة 
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 اليوم الثاني
 اجللسة األوىل
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 دور املؤسسات الرتبوية يف تفعيل األساليب النبوية يف التحصني
رئيس ف  تصصين الناةمة وتعزيز األمن الفكر   بدوٍرلمهساات التربوية تقوم ا

والالوك  ف  نفوس م ، وذلك عن طريق ما تقدمه تلك المهساات للناةمة على يد المربين 
 .الم مة  بتلك القائمين  األكفاع
االرتقاع بمن يقوم بتربيت م وتعليم م بشكل  وسائل تصصين الناةمة من أهمأن ف الك
لياتوعبوا  واعدادهم ؛وتوج ات م التربوية االرتقاع بتفكيرهم وأساليب م  ويشمل ذلك ؛عام

ف م الجيل الجديد الكين يتعاملون بيرتقوا ذلك لالمعطيات الجديدة، ويتأهلوا للتعامل مع ا، و
 . معه ويربونه

ف  تفعيل األساليب النبوية  وعبع جايم ظيمةع ان على المهساات التربوية ماهولية
الناجصة لتصصين النشع والمجتمض مد المتغيرات الالبية المعاصرة ، بصيث يتم تفعيل تلك 

لخلقية واالجتماعية والنفاية للناةمة اإليمانية والعقلية وااألساليب النبوية ف  جميض الجوانب 
الت  تدرك ماهوليت ا نصو ا تكامل الشخصية الاوية المصصنة ؛ الت  يتصقق من خالل 

دورها ف  خدمة مجتمع ا والصفاظ على مقدرات تعنى بنفا ا ونصو مجتمع ا ووطن ا ، و
 .الوطن ومكتاباته

 مع اميض الجوانب الت  تتكامل وحتى يمكننا تصصين الناةمة فإنه ينبغ  لنا العناية بج
لكا  اإليمان  والعقل  والخلق  واالجتماع  والنفا  الاوية ومن ذلك الجانب ةخصية الفرد

فاالهتمام ب كه الجوانب وتدريب التربويين على طرق وأساليب تربيت ا وت كيب ا من 
 . اإلعداد الم ن  للمعلمين خاصة والتربويين عامة مرورات 

 وورش العمل الى أن تقوم المهساات التربوية بتقديم الدورات يصتاج  األمرف
 .والبرامج التدريبية الدورية

وعلى ذلك فإنه يجب التوقف على هكه الجوانب كل على حده وهكا ما سيتناوله 
 :  العرض التال  
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 الثانياليوم 
 األولىالجلسة 

 ( 7)نشاط  قص 
 (عشر دقائق ) زمن النشاط  

 

َواَلِكيَن آَمُنوا َواَتَبَعْتُ ْم ُذِرَيُتُ م ِبِإيَماٍن } :يقو  الصق تبارك وتعالى ف  مصكم التنزيل 
سورة ( 21){ َأْلَصْقَنا ِبِ ْم ُذِرَيَتُ ْم َوَما َأَلْتَناُهم ِمْن َعَمِلِ م ِمن َةْ ٍع ُكُل اْمِرٍئ ِبَما َكَاَب َرِهيٌن

 الطور

الى مرورة تربية النفس على اإليمان وت كيب ا تصت ظله ، مما  كريمةتشير اآلية ال
 .يفض  الى تربية  األبناع على اإليمان وانتقا  أثره الى حيات م عبادة وتعاماًل 

متعاونة مض مجموعتك تصدث  بإيجازعن أهمية التربية اإليمانية ف  حياة الناةمة ،  
ك أهم الوسائل المعينة على تصقيق وما ه  برأي. وأثرها ف  حماية فكرهم وأخالق م 

 .التربية اإليمانية 
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 :اجلانب اإلمياني : أوال 
نتصدث عن الدين كله بكافة جوانبه،  إننااإليمان بمف ومه الشرع  ف عند الصديث عن   

 . وأدناها اماطة األذى عن الطريقأعالها قو  ال اله اال اهلل،  عدة  فاإليمان ةعب
تشمل كافة جوانب التربية، بدعًا بتصصيو االعتقاد الواسض   امف ومبالتربية اإليمانية و

إلناان للقيام اعداد وا ب العامة والخاصة،وانت اًع بغرس اآلدا -عزوجل-والصلة باهلل 
، ولعل من األهمية بمكان أن نتناو  أهمية التربية اإليمانية وما ل ا  م امه ف  هكه الصياةب

 .   صقل الالوك من أثر ف

 :أهمية التربية اإليمانية
قا  رسو  اهلل  : قا  -رم  اهلل عنه -عن أب  هريرة ف اإليمان مناط النجاة يوم القيامة

ال تدخلون الجنة حتى تهمنوا، وال تهمنوا حتى تصابوا، أوال أدلكم :"صلى اهلل عليه وسلم
 رواه مالم  "على ة ع اذا فعلتموه تصاببتم؟ أفشوا الاالم بينكم

واالعتناع بتقوية اإليمان والتقوى ف  النفوس خير من التداع  لعالج هكه المشكالت  
قوة اإليمان  ما يعين المرع على الثبات على دين اهلل،  ف  بل ان. واالنصرافات بعد وقوع ا

 . ذلك الثبات عنخاصة ونصن اليوم نعان  من كثير من حاالت التق قر والتراجض 
ف   الصرام والمعاص ،  ف  دووقاليمان ه  أعظم حاجز بين المرع وبين ان قوة اإل

ِاَنُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَلى اَلِكيَن آَمُنوا  ): قا  تعالى عن الشيطانالصصانة والوقاية والمنعة 
ين يزن  ال يزن  الزان  ح:"وقا   صلى اهلل عليه وسلم(. 99:النصل) ( َوَعَلى َرِبِ ْم َيَتَوَكُلوَن

وهو مهمن، وال يشرب الخمر حين يشرب وهو مهمن، وال يارق حين يارق وهو 
رواه  " ن بة يرفض الناس اليه في ا أبصارهم حين ينت ب ا وهو مهمن مهمن، وال ينت ب 

وحتى حين . فالك  يصو  بينه وبين الوقود ف  هكه المعاص  وغيرها هو اإليمان ،البخار  
ِاَن اَلِكيَن اَتَقْوا ِاَذا َمَاُ ْم َطاِئٌف }فالمهمن هو أقدر الناس على اإلقالد والتوبة  ،يواقع ا العبد

 (.211:األعرا ) {ِمَن الَشْيَطاِن َتَكَكُروا َفِإَذا ُهْم ُمْبِصُروَن
كثيًر من أمراض الشب ات والش وات ترتبط فال تصرير القلب من التعلق بغير اهلل - 1

ير اهلل، فأولمك الكين يلجهون للاصرة والك نة ويصدقون المشعوذين، و بتعلق القلب بغ
انما يصدث ذلك بابب الزيغ ف  الكين يايطر علي م التطير والتشاؤم وسائر األساطير 

أصصاب الش وات الكين فتنوا أما . بغير اهلل تعالى وتعلق م  قلوب م عقول م والطمس على
لكا كان . صارت ه  قبلت مف نفوس م نصوها واتج ت به بما فتنوا ب ا ، فقلوب م قد تعلقت 

، سواع كان  البد ف  التربية من تنقية القلوب وتخليص ا من التعلق بغير اهلل والتوجه لاواه
 . أم ة وة دافض ذلك  ةب ة
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والت  جاع  التقوى ه  وصية اهلل لألولين واآلخرينفالتقوى ف  النفس  تأصيل - 2
ولقد َوَصْيَنا اَلِكيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم َوِاَياُكْم َأِن } : القرآن ف  الصث علي ا قا  تعالى 

وغالبًا ما  ،العزيز ، وقد تكرر األمر بتقوى اهلل تعالى ف  كتابه( 131:النااع){  اَتُقوْا الّلَه
لقيام بأركان اإلسالم ، كما ورد الصث على تقوى بالصث على ا مر بتقوى اهلليرتبط ذكر أل

وحين ُسِمل النب   صلى اهلل عليه وسلم عن  اهلل ف  العديد من الخطب النبوية المباركة ،
 رواه الترمك "  تقوى اهلل وحان الخلق: "أكثر ما يدخل الناس الجنة قا 

 تأكد العبد ودوامبة ه  ومما تاتجلب به التقوى تقوية المراقبة هلل تبارك وتعالى فالمراق
لكا كان البد ف   ؛ظاهره وباطنه كل أمره وتيقنه باطالد الصق سبصانه وتعالى على  هعلم

تكون ل م حصنا عن الوقود ف  حتى التقوى ف  نفوس الناةمة   التربية من تقوية
 .االنصرافات المختلفة

 الت  خطيرةالالبية ال متغيراتالعديد من ال الى مجتمعناف  اآلونة األخيرة  ربتتا قدو
بين مقروع   تاحة ف  يد الناةمةوسائل متنوعة مالالوك عبر الفكر وتمس العقيدة و

 . ومامود ومرئ  
من فرص الضبط الخارج   ف  التقليل  قد أس مت  وال ةك أن هكه المتغيرات الراهنة

ف  نفوس  الكاتية البد من تقوية الصماية الداخليةولكلك ف،  على سلوك الناةمة  والايطرة
تلك الصماية الت  تجعل المرع يراقب اهلل، وياتطيض وتعزيز تقوى اهلل ف  النفس الناةمة،

وتعزز  الايطرة على نفاه ومبط ا، ومن الوسائل الت  تعين على تقوية الصماية الداخلية
 : تقوى اهلل ف  النفس

 :االعتناع باإلقناد والصوار  -أ 
ف  بعض المهساات التربوية تعتمد على  يتلقاها الناةمة  فالتوجي ات التربوية الت 

عادة  التوجيه واصدار األوامر والنواه واألحكام، وهكا  األوامر  التوجيه المباةر، وتلق
للجيل المقبل  الصورة المأمولةوهكه ليات  تنفيك  فصابالعن جيل ال يصان سوى  يثمرما 

القيام بم امه المنوطة به والت  تاتوجب منه قادرًا على اًل جي والك  يفترض به أن يكون
 ر، ومن المعرو  تربويًا أن هناك أن يتصلى بتمام الشخصية والقدرة على النقاش والصوا

أسباب عديدة تدعو المتعلمين عامة والمراهقين من م خاصة الى االختال  ف  الرأ   مض 
لة ويأملون باالستقال  واالنفراد ف م عادة ما يرغبون بالنقاش والمداو. الوالدين والمعلمين 

ف  اتخاذ القرار وخصوصًا فيما يخص حيات م الشخصية وهكا مما يدفع م للعناد 
وعادة ما يتابب ذلك ف  كثير من .  واإلصرار على ما يريدون ومجاب ة اآلخرين 

اذا أردنا الوقو  على الابب الرئيس ف  حدوث هكا و.الخالفات بين المتعلمين والمربين 
لشأن فإنه يبدو ظاهرا لمن يقف عند خصائص نمو المتعلمين أن المراهق يتميز عمن ا
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سواه بالقدرة على التفكير المعنو  ، وعلى التصور والتخيل مما يعينه على ف م القضايا 
معنى الصياة وأهداف ا والتعامل مض اآلخرين ف  أطر عقالنية منظمة ، ف و يفكر ف  

وهكا يتطلب مراجعة ةاملة صاوره ويصترم عقله ووج ة نظره وبالتال  فإنه يصتاج لمن ي
، و اعتبار القدرة على  التعليمة ألساليباو والدورات التدريبية لمصتوى المواد التربوية،

 . ف  المهساات التربوية نالصوار اإلقناد من أهم معايير اختيار المربي
 

 : تنمية اإلرادة وتقويت ا -ب 
 وهكا أمر لم  والمتغيرات الالبية الجديدة على اثارة الش وات والغرائز،تعتمد العوامل 

أن الش وات والغرائز ه  المدخل الك  ب، وال ةك  قبل عصرنا الصال  يابق له مثيل
ارادته، وقلة قدرته على مبط نفاه، ف و المدخل الك  تبتلى فيه كثيرا ما يهتى منه الناةئ 

تنمية اإلرادة على التصد  لتلك المتغيرات الالبية  -بعد اهلل عز وجل –ولكا فإن مما يعينه 
على  الك  ينم  لدى األفراد القدرة  وفصصة العلم واإلدراك تقوية  باإلمافة الى القوية 

 مواج ة دواع  النفس وغرائزها
 .ومن ثم كان البد من االعتناع بتقوية اإلرادة، باإلمافة الى تقوية التربية اإليمانية

 :سائل تكوين اإلرادة الخيرة وتقويت امن و
الت  تتطلب مشقة  الصالصة المران على فعل الخير والزام النفس باألعما  -1

فاهلل سبصانه يقو   اإلناان لنفاه مجاهدةبإلناان مرتبط لومجاهدة للنفس ألن توفيق اهلل 
: ، وف  الصديث(69/العنكبوت){ َن الَلَه َلَمَض اْلُمْصِاِنيَنَواَلِكيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْ ِدَيَنُ ْم ُسُبَلَنا َوِا}
أ  ( حجبت)بد  ( حفت)ورواية مالم " حجبت النار بالش وات وحجبت الجنة بالمكاره"

 "بينه وبين ا هكا الصجاب فإذا فعله دخل ا
المران على التغلب على الغرائز الفطرية ف  اإلناان واعطاع الجام حقه بالطرق  -2

وأما من خا  مقام ربه }: واهلل سبصانه وتعالى يقو  اتباد هوى النفسمشروعة وعدم ال
  41 – 41آية  سورة النازعات {ون ى النفس عن ال وى فإن الجنة ه  المأوى 

وسيلة  والت  تجعل منه مطية عظمى و الصبر علىدرة االقالقوية الشخصية  تنمية -3
كبرى من وسائل تربية اإلرادة وتقويت ا وقد وردت آيات وأحاديث كثيرة ف  ذلك من ا قوله 

آ  ){ َيا َأُيَ ا اَلِكيَن آَمُنوا اْصِبُروا َوَصاِبُروا َوَراِبُطوا َواَتُقوا الَلَه َلَعَلُكْم ُتْفِلُصوَن}: تعالى

 (211عمران

كها على التصمل وطلب العون عليه من اهلل وال يكون الصبر اال بمجاهدة النفس وأخ
من يتصبر يصبره اهلل وما أعط  أحد عطاًع خيرًا وأوسض من : "سبصانه وتعالى ألن

  .رواه أبو داود وصصصه األلبان قا  صلى اهلل عليه وسلم ف  الصديث الك  كما " الصبر
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أساليب  النظر ف مرورة اعادة يصان بالمربين االلتفات الي ا و هكه األمور وغيرها 

 رون ظفين ممن أولويات م فيجعلونه، لناةمةا ةاالعتناع بالجانب اإليمان  ف  تربيالتربية ،و
مااحة قوية من  اعطاع الجانب اإليمان  والتركيز علىواقض الناةمة نظرة متأمل فاحص ل

 .  من الرعاية والعناية دمزيالناةمة بال وتع ده العناية

ف  نفوس  تصقيق التربية اإليمانية على تعين الت سائل من أهم الو و
 :ما يل الناةمة 
وتخليص ا مما قد يشوب ا من  ناةمةترسيخ العقيدة الصصيصة ف  نفوس ال .1

ةوائب الشرك والبدد، والمفاهيم المغلوطة ويتأكد ذلك ف  وقتنا الراهن الك  تتعرض فيه 
تتزايد فيه ا كمعقيدتنا اإلسالمية للكثير من التشويه عبر وسائل اإلعالم واالتصا  المختلفة 

 .الخرافات والبدد

ا ا وتدبًرا وف ًمحفًظ المط رةويتصقق ذلك بربط الناةمة بالقرآن الكريم والانة  
 .وعمال وتطبيقا ودراسًة
القرآن الكريم له أثره العظيم ف  ف االعتناع بالقرآن الكريم تالوة وحفظًا وتدبرًا. 2

لما أخبر به  مصداقاصالح النفوس وتزكيت ا، وأهل القرآن هم أهل اهلل وخاصته وهكا 
قا  رسو  اهلل  : قا  أنه -رم  اهلل عنه-عن أب  هريرة ف. النب   صلى اهلل عليه وسلم

وما اجتمض قوم ف  بيت من بيوت اهلل يتلون كتاب اهلل ويتدارسونه :" صلى اهلل عليه وسلم
  . ندهبين م اال نزلت علي م الاكينة، وغشيت م الرحمة، وحفت م المالئكة، وذكرهم اهلل فيمن ع

ورتب ال ينبغ  تعدي ا، ومن تعداها  بطلب العلم درجات ومناق: "وقا  ابن عبدالبر 
جملة فقد تعدى سبيل الالف رحم م اهلل، ومن تعدى سبيل م عامدًا مَل، ومن تعداه مجت دًا 

 ... "زَ ، فأو  العلم حفظ كتاب اهلل عز وجل وتف مه
 
قرآن الكريم ف  مواطن عدة الى التفكر ف  قد أرةد المخلوقات اهلل فالتفكر ف   -3 

مخلوقات اهلل تعالى، واالستدال  بعظمت ا على عظمة خالق ا عز وجل، وجعل ذلك من 
ِاَن  )فوصف م المولى جل جالله ف  مصكم التنزيل بقوله الكريم صفات أهل العقل والصكمة 

آ  ) (الَنَ اِر آلياٍت ألوِل  اأَلْلَباِبِف  َخْلِق الَاَمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِ  الَلْيِل َو
والتفكر الصقيق  ف  مخلوقات اهلل يهد  بصاحبه الى اإليمان والتقوى (. 191:عمران

؛ ذلك أن آيات اهلل انما يعقل ا العالمون من عباده، ويتفكر في ا أولو تعالىواللجوع لخالقه 
 .ب واالهتمام بهاالعتناع ب كا الجان الصصيف لكا فعلى المرب . األلباب
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النفس تضعف ويصيب ا الفتور  وذاك ألن على أداع العباداتالمصفز التعاون  -4

والتقصير، لكن المالم حين يرى ما عليه اخوانه الصالصون يزداد همة ونشاطًا للعمل 
فصر   بالمرب  أن يشجض من هم تصت تربيته على أداع العبادات ولزوم  واالجت اد فيه،

 . وأن يكون ف  هكا  الشأن قدوة ل م مما يترك أثرًا ايجابيًا ف  نفوس م  النوافل
 
ويتدبره حق  يقرأ كتاب اهلل تعالى  ه فمنوصفاتاهلل  االعتناع بمعرفة أسماع  - 5 

مواطن  ف يرد الك  كثرة الصديث عن األسماع والصفات واإلةارة الي ا، و التدبر يلصظ
ة اهلل تعالى و مخلوقاته، وعند الصديث عن األحكام، عن عظم كالصديثمن كتاب اهلل  عدة

 كثرة ايرادها وتنوعهف  وسائر المواطن، و... والخو  والرجاع، والقصص واألخبار
اهلل أن اثبات أسماع فيه ال ةك مما و.. يد  على عظيم أثرها ما ف  القرآن مواطن ذكرها 

عبد هلل، وأمارة على سالمة كما يليق بجال  اهلل وعظمته دليل على تعظيم ال هوصفات
جايم، ومن ثم كان الضال  ف  هكا الباب  ةأن األسماع والصفاتمعتقده، وأن الزلل ف  

لكا . فيه طوائف عدة، حمانا اهلل من الزيغ، ووفقنا لالوك سبيل أهل الصق تولجقدواسعًا، و
ا ، بل يربط هكا العلم ، وأال يكون مجرد حديث جتعليم وتف يم فعلى المرب  االعتناع ب

بعظمة اهلل عز وجل والثناع عليه بما هو أهله، ويربط ذلك بآثارها الالوكية ف  حياة 
 . اإلناان
 
 
من أهم وسائل التربية  وتصقيق ا ف  األقوا  واألفعا  وهكا القدوة الصانةتمثيل  -6

 .الصانالامت وال د  ب المرب  أن يتصف  اإليمانية وأعظم ا تأثيرًا، لكا فمن  الم م
وعلى ذاك فإن العناية بالتربية اإليمانية واالهتمام بشأن ا من أساسيات التربية العظيمة 

وحققت الصصانة  –بإذن اهلل  -تت أكل ا آوالت  اذا ما تمت على أكمل وجه وأطيب حا  
ف  وقاية من مزالق الردى ، ومن األفكار الضالة والرؤى ال دامة الداخلية للفرد مما يجعله 

ت  تتابب ف  تزيين الباطل ، والوقود ف  المصكور والك  يصان بالمرب  الصريص أن ال
  . يلتفت اليه وهو يتعامل مض قلوب طالبه وعقول م 
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 الثانياليوم 
 األولىالجلسة 

 ( 4)نشاط  قص 
 (عشر دقائق ) زمن النشاط  

 

 

 

   سورة فاطر( 28){ الْعُّلَمَاء إِّنَ الّلَهَ عَزِيزٌ غَفُورٌإِّنَمَا يَخْشَى الّلَهَ مِنْ عِبَادِهِ } : قا  تعالى      

 

نفاه بعلم األمور الغيبية والت  ال يعلم ا اال هو وترك ما  –عز وجل  -لقد أختص اهلل 
سواها مطروحة ليتعلم ا الناس بالطرق المنضبطة الموج ة لكا جاع الصث على التعلم ف  

 . العديد من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية 
 

. ة الفكرية لعقو  الناةم أثر العلم ف  تصقيق الصصانةحدد  بالتعاون مض مجموعتك 
 وكيف يمكننا بناع المفاهيم الرئياة  ف  عقو  المتعلمات وفق أسس ةرعية  متينة ؟
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 :اجلانب العلمي والعقلي : ثانيا 
، والمتعلم ف   ف  أذهان الطالب العلمية العناية ببناع المفاهيم والتصورات يراد بهو

اهلل عليه باعة مصادر التعليم والتعلم لكا فإنه يجب على المرب  أن  ًنزمننا الصال  م
وتبدو العناية ب كا  .يتعامل معه على اعتبار أنه ةخص واد مدرك قادر على االستيعاب 

 الفكر   الغزو  السيما ف  وقتنا الصامر وذلك العتبارات عدة من ا ملو وم مأمر الجانب 
َلد نتاجًا هائاًل من المفاهيم والتصورات الك  والم والمكثف الك  يواج ه المجتمض الم

من خطر جايم فقد ألعرا  والتقاليد الخاطمة ما لالبعيدة عن المفاهيم الشرعية، امافة الى 
الت  أصبصت جزعًا الخاطمة و من المفاهيم فأنتجت عددااألعرا  ف  المجتمعات سادت 
 لمفاهيم والتصورات نواة تنمو وتورقاف .الناس يصعب ازالته واقتالعه من تفكيررئياا 

 مما يولد كله وهكا تنتج ألوانًا من المواقف والالوكياتوال بد وأن  .  ف  العقو  واألفمدة
للجوع الى األساليب التربوية با ملصة لمواج ة هكا االنصرا  والاع  ف  تصصيصهالصاجة ال

الت  تقوم على المفاهيم العقلية الواعية مما يشكل وقاية وحصانة قوية لعقو  الناةمة  ف  
 .   دامة الفكار األمواج ة 
حين تغرس  تتميز عما سواها بالثبات وذلك  والقيم الراسخة  المفاهيم الصائبةف  

واجه اليوم ي المالم  تمعنامجف  -بإذن اهلل-  ا أو تشوييصعب اقتالع ا فباقتناد لدى الناةمة 
صمل عقول م ياقناد طالبنا بما الى  ماسة ةاجبصلكا نصن مفاهيم خاطمة وتيارات فاسدة 

 لمواج ة تلك التيارات الفاسدةوذلك حتى تتكون لدي م حصانة  بةصائالمفاهيم بالوتزويدهم 
   والت  تن ش ف  عقو  ةبابنا 

وهكا مما لوقت وطو  نفس، امن المربين  صتاج تبناع المفاهيم  عمليةوعلى ذلك فإن 
 تم تال يمكن أن الماتخدمة ف  التربية ،ف تنويض األساليب والوسائلياتوجب العمل على 

،فالجيل الصال  كما أسلفنا بصاجة   مباةرةو النواه  ال من خال  األوامرالتربية الواعية 
المفاهيم األصيلة ف   ويع  احتياجاته الدقيقة فيعمل على تثبيت من يدرك اهتماماتهلى ا

 .   الالبية  أمام المتغيرات يًادرعًا واق -بإذن اهلل –ةخصيته لتكون له 
 .ما يل  الناةمة بناع ةرعيا عقو المفاهيم الت  ينبغ  العناية ببنائ ا ف   ومن أهم 

لتصكم سائر حياة الناس، اال جاعت ما ن ا اةمولية الشريعة اإلسالمية و بيان-أ  
وينبغ  أن يربط  المرب  دائمًا بين جوانب . .وليات قاصرة على جانب واحد من الجوانب

الصياة المتعددة ورؤية الشارد الصكيم في ا ليكون بكلك لدى طالبه من جًا ثابتًا راسخًا ف  
 .الصياة 
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تهثر كثيرًا ف  حياة  دة ماعا األخبار والشائعات اذ ه  من التبينالتثبت و -ب  
المالمين، فيصكمون على الناس والمهساات من خال  ما يامعونه من اةاعات ربما كان 

لفرقة زعزعة الثقة بأهل الصالح وف  زرد الهم، وكثيرًا ما ياتغل ذلك  وراعها أعداؤ
وينبغ  على المرب  أن يومو للمتعلمين األمرار الالبية  . والشقاق بين أبناع المجتمض

للشائعات ومدى تأثيرها ف  بناع المجتمض وزعزعة كيانه بأسلوب عمل  من خال  التككير 
 .  باير األمم الاابقة وما تاببت فيه الشائعات من مياد لكثير من المجتمعات 

 
ويشمل ذلك جميض أفراد  ايا المجتمض التفاعل اإليجاب  مض قضوالماهولية  –ج 
الناس  وهو أن المرع حين  بعض مف وم خاطئ عند ف  الوقت الصال  ساد وقد. المجتمض

. يكون مقصرًا أو مكنبًا فكلك يعن  أن يعفى من الماهولية ف  التفاعل مض قضايا مجتمعه
م ما أن األصل ف  المرع أنه مالم  الميكهلترب  ل هكا المف وم بأن يبِين المويمكن تأصي
  .كان مقصرًا
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 اليوم الثان 
 األولىالجلاة 

 ( 3)نشاط رقم 
 (عشر دقائق ) زمن النشاط  

 

 

ان أحبكم ال  وأقربكم من  مجلاًا يوم القيامة " قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
 المتشدقون و أحاسنكم أخالقًا ، وان أبغضكم ال  وأبعدكم من  مجلاًا يوم القيامة لثرثارون 

 المتفي قون ، فما  المتشدقون يا رسو  اهلل قد علمنا الثرثارون و : ، قالوا  المتفي قون و
  .الترمك رواه " المتكبرون   :قا  

 
يعد االهتمام بالجوانب الالوكية واألخالقية من ألزم األمور المعينة على صالح الفرد 

ولتتم الصصانة األخالقية . وتصصينه وجعله قادرًا على مجاب ة المتغيرات الالبية من حوله 
التربية  ا ومن ذلكف  سلوك الناةمة فال بد من الصرص على وسائل ا المعينة على تصقيق 

 .سيرة المصطفى صلى اهلل عليه وسلم  من خال  
متعاونة مض مجموعتك  تصدث  عن أهم الوسائل التربوية المعينة على تصقيق الصصانة 

 ..األخالقية للمتعلمات 
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 اجلانب اخللقي والسلوكي: ثالثا 
 

مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بتربية الجانب  تبدو أهمية االعتناع بالجانب الخلق  والالوك  
 .يعين على تمام التصصين ف  النفوس  تربية اإليمان  لدى المتعلمين 

مرحلة الطفولة والشباب ه  المرحلة الت  تتأصل في ا الجوانب األخالقية والالوكية ف
هكه بشكل يصعب تغييره فيما بعد، فاألخالق الصانة أو الايمة الت  تتأصل ف  النفس ف  

ف   نتاج غراس متين ف  أرض تتشبث  المرحلة تصصب اإلناان ف  األغلب بقيَة عمره
  .بما يزرد ب ا وبقوة 

واألوماد االجتماعية المعاصرة تش د خلاًل ف  الميدان الخلق   الصالية الصياةو 
من  تول  هكا الجانب القدر الالئق به بصاجة ألنا المهساات التعليمية والالوك ، بينم

 . لعناية والرعاية و االهتمام ا
وانك لعلى ) فوصفه قائال  وقد امتن اهلل تبارك وتعالى على نبيه صلى اهلل عليه وسلم 

من لدنه أحان الخلق وجعله على ماتوى رفيض من الرفق  رزقهف ( 4: القلم )  (خلق عظيم 
وأعرموا عنه فكيف أنه لو فقد ذلك لتركه الناس ب  -عزوجل  –ه ، وأخبرواللين والرحمة 

َفِبَما َرْحَمٍة ِمَن الَلِه ِلْنَت َلُ ْم َوَلْو ُكْنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب  } بغيره صلى اهلل عليه وسلم
 (159: آ  عمران) {َلاْنَفُضوا ِمْن َحْوِلَك
من أهل العلم بجمض ةمائله صلى اهلل عليه وسلم وأخالقه، وُأِلفت ف   وقد اهتم جمض

فيجدر بالمامولين عن . عديدة رصدت للمربين وللناةمة أخالقه الكريمة فات ذلك مهل
لتعليم هكه الموموعات ميدانًا م مًا يعتنوا بايرته العظيمة فيجعلوا  أنالبرامج التربوية 

 .وت كيب سلوكيات م الشباب 
 : الصصانة ف  الجانب الخلق ومما يعين على تصقيق  
بصيث تكون التربية مبنية على أسلوب .مض الناةمةتعامل الاالعتدا  ف  أسلوب   -1

ال رأ   ن تجعل من الفرد سلبيًا منزويًا فالتربية اما أاألخك والعطاع والمبادرة والمشاركة 
له يعتمد على اآلخرين ف  كل ة ع أو تجعل منه ةخصًا متفاعاًل يتعامل مض الصياة 

 .يجابيةإب
ما  والرفق فالرفق واألناةوالتزام الصلم  اإلغالظ في اا  ف  العقوبة وترك االعتد  -2

  . .كان ف  ة ع اال زانه وما نزد من ة ع اال ةانه 
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عدم التصقير واإلهانة، والبعد عن األلفاظ الت  تنبئ عن قلة االحترام والتوقير،  -3
وانما يقدر الفرد ويصترم على  ستخدام أساليب التصقير والم انةالخطأ  ليس مبررًا الف

 .   أاعتبار أنه اناان أصاب أم أخط
والصرص على الامت والبعد عن المزاح  ربية على الوقار ومعال  المروعةالت -4

 .الامج الك  قد يتضمن ألفاظًا نابية وغير ماتصبة 
كان الالف رموان اهلل علي م يعنون  فقد وال د  الصان الخلقالتربية على  - 5

ومن ذلك ما جاع . لامت وال د  واألدب، ويعدونه بابًا من أبواب العلم ال ينفصل عنهبا
ان حقًا على من طلب العلم أن يكون له وقار " حيث قا  –رحمه اهلل  -مالكاإلمام  عن 

 " وسكينة وخشية، وأن يكون متبعًا ألثر من مضى من قبله
إنزا  الناس فصاسن األخالق من م وهكا واحترام الجميض التربية على األدب  - 6
ويصونوا أنفا م ،   من أحان ما يربى عليه الناةمة ليصفظوا بكلك للناس مكانت م منازل م

وقد بَين النب  صلى اهلل عليه وسلم منزلة . درقُير ال ِدقُيعن مالم الناس أو ابتكال م فمن ال 
 رواه الترمك  "كبيرنايعر  ةر  لم ليس منا من لم يرحم صغيرنا و: "هكا الخلق فقا 

العجز والكال داعان ينخران ف  ف التربية على العزيمة والبعد عن الكال - 7
سجية له؛  انالمرع يصبص مااإلناان، ويقعدان به عن مصالو دينه ودنياه، وحين يعتاده
اآلخرة، والعاجز الكاو  هو فتثقل نفاه، وتضعف همته، وتفوته مجاالت الخير ف  الدنيا و

-موصد منكوس  له الك  ُخلق له  يزا  ف  حضيض طبعه مصبوسًا، وقلبه عن كماالالك  
 -والعياذ باهلل

فعمر حياته؛  والوقت  عمر اإلناان بما يفيد ويثر  ف التربية على اغتنام األوقات -8
اليوم يعانون  لناسوا. ا قا  الصان رحمه اهللالمرع أيام كلما مضى يوم مضى بعضه كم

من اهما  الوقت وتضييعه، ويديرون أوقات م بطريقة سيمة، ومن ثم فالتربية الت  تعنى 
 . بغرس احترام الوقت وحان اغتنامه ستخرج جياًل يهد  أمعا  ما يهديه غيره

الوقُت ف، الناةمة  أسباِب انصرا أهم من صبو يقلب من نعمة الى نقمة فينقد الفراُغ قت فو
وَظف توظيًفا سليًما فإّنه ينقلب بآثاره الايمة على صاحبه، ويكون أكثَر استعداًدا اذا لم ُي

فالفراغ مصضٌن صالو لألفكار المنصرفة والنزوات العابثة وان أخطر ما يواجه  لالنصرا ،
قا  فقد  ،الناةمة أوقاتا فارغة تنفرد ب م في ا وسائَل اعالٍم مضللٍة أو رفقَة سوٍع مفادة 

دنيا وال الان  أكره أن أرى أحدكم سب لال ال ف  عمل ): لخطاب رم  اهلل عنه عمر بن ا
من أمضى يوًما من عمره ف  غير حٍق : )قا  علّ  رم  اهلل عنهو . (خرةاآلف  عمل 

قضاه أو فرٍض أّداه أو مجٍد بناه أو حمٍد حَصله أو خير سِمعه أو ِعلٍم اقتباه فقد َعَق يوَمه 
 (.وظَلم نفاه
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 : ككب الشاعر حيث قا   ماو
 !!ان الفراغ والشباب والِجدة          مفادٌة للمرْع أ  مفادة                  

 
وةغل ، الناةمةاحتضان عقوِ  وأفمدِة ف  المهَسااُت التربوّية لكا فينبغ  أن تا م 

نافعين  أوقات م بما ينفع م وينفض مجتمع م، ويعدهم ليكونوا مواطنين صالصين منتجين
 .ألنفا م ودين م ووطن م وهكا من ألزم وأهم ما تقوم به التربية 
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 اليوم الثاني
 اجللسة الثانية
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 اليوم الثان 
 الجلاة الثانية
 ( 1)نشاط رقم 

 (عشر دقائق ) زمن النشاط 
 

 

الناس معادن :" قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم : عن أب  هريرة رم  اهلل عنه قا   
كمعادن الكهب والفضة ، خياركم ف  الجاهلية خياركم ف  اإلسالم اذا فق وا ، واألرواح 

 رواه مالم " جنود مجندة ، فما تعار  من ا ائتلف وما  تناكر من ا  اختلف 

 

توطيد دعائم األخالق ف  نفوس الناةمة ، أثر فاعل ف  ية القوية لتنشمة االجتماعان ل      
 .لكا فقد عن  الدين اإلسالم  بالجوانب االجتماعية وأوالها الكثير من الرعاية واالهتمام 

على موع هكه العبارة وبالتعاون مض مجموعتك حدد  أهم الوسائل المعينة على تصقيق   
 .التربية االجتماعية المتكاملة 
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 رابعا اجلانب االجتماعي

شكل البناع االجتماع  جانبًا م مًا ف  التربية اإلسالمية؛ اذ الفرد ال يمكن أن يصيا ي
 ال ألنه حياة سوية ماتقيمة دون أن يعيش ف  مجتمض يلجأ اليه ويشعر باألمان ف  كنفه، و

هكا الجانب  من االلتفات الى كان البدبالجانب االجتماع   عن العنايةغنى أل  بناع تربو  
   . وت يمة الوسائل المعينة على تصققه . ه حقه من العناية التربوية ئعطااو

 

ة عيجاعت أحكام الشرفقد  تعليم اآلداب واألحكام الشرعية ف  الصياة االجتماعية - 1 
ةاملة لكل نواح  الصياة، وما من ميدان من ميادين الصياة اال وهلل فيه حكم  اإلسالمية 

ومن مقتضيات ذلك كله أن يكون لدى المالم علم بجملة كبيرة من "تعبد المالم به، ي
األحكام الشرعية المتعلقة بالصياة االجتماعية، كآداب الكالم والطعام والشراب، وآداب 

التعامل مض الكبار والصغار والمعلم والصديق وغيرهم،  المش  والجلوس والنوم، وآداب
وآداب االستمكان ، وآداب المااجد، وآداب الطريق، واألدعية الخاصة بكل ناحية من هكه 

 .ينبغ  على المالم الوقو  علي ا النواح ، وغير ذلك من أنماط الالوك االجتماع  الت 
ي ا كثير من الناس الالينظر   قد والت األنشطة والبرامج الترويصيةاالهتمام ب – 2

، هدر له بدون جدوىو فصاب ترويو  مضيعة للوقتنظرة خاطمة فيعتقد البعض بأن ف  ال
الناس بعض أخك لدى  نجد أن الترويو قد وف  المقابل التفلت والل و ، من باب تنفيكها وأن 

الك  أفضى الى الوقود ف  أكثر من حِقه ف  هكا العصر، حتى انتشرت ألوان من الترويو 
وهكا ناتج عن ميق  دائرة الصرامقد يقض البعض وهو يمارس الترفيه المباح ف  المصرم، و

 .األفق وعدم تلمس جوانب االعتدا  بين اإلفراط والتفريط 
وذلك لألسباب  ل ا  تنظيمالومض ذلك كله يبقى اعتناع المربين ببرامج الترويو و 
 : اآلتية
، فقد كان صلى للرسو  صلى اهلل عليه وسلم  لترويو كان هديًا نبويًاأن ممارسة ا -أ

 .و يتباسط مع م  اهلل عليه وسلم يداعب أصصابه
ريقته صلى اهلل عليه وسلم ف  الكريم والتزام طوهكا ما يدفعنا الى اإلقتداع ب ديه  

 .ذلك
، لدى الفرد وه  الشعور بالتالية والترفيه   أن الترويو يلب  حاجة نفاية م مة -ب

كان الصبش يلعبون بصراب م : "تصك  عن نفا ا فتقو  -رم  اهلل عن ا-ف ا ه  عائشة 
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فاترن  رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأنا أنظر، فما زلت أنظر حتى كنت أنا أنصر ، 
الرسو  الكريم تعلق ا ف  هكا فقد قدر ل ا  ."لجارية الصديثة الان تامض الل وفاقدروا قدر ا

 .الان بالل و والترفيه البر ع وهكا ما ينبغ  أن يدركه المرب  الناجو 
ويطلق طاقة الفرد  آمة، وينشط النفس لمعاودة العملأن الترويو يكهب الملل والا  -ج

للعمل والبك  واالجت اد فالنفس تمل من مواصلة العمل وتاام مما يصرف ا عن العمل فيقل 
 .ت اده  وتفتر همته اج

 .نااناقة ال ائلة الت  يمتلك ا اإلأن الترويو له أثر م م ف  تفريغ الط -د
وفق خطط تربوية  أن اقامة المربين لألنشطة الترويصية للشباب وتنظيم ا ل م-هـ

يصرف م عن األنشطة الترويصية الالبية، كمشاهدة األفالم  للشباب  يقدم بدياًل وامصة 
كما . أو التاكض ف  الطرقات واألسواق الئقة الأو المواقض غير ، لمالاالتا وال ابطة أ

يقدم ل م بدياًل عن ممارسة الترويو مض أصدقاع الاوع، وكثير من الشباب كان سبب 
مض رفاق الاوع الكين يزينون ل م  ممارست م لألنشطة الترويصية ف  ةراك الشر وقوع م

 .الباطل وطرقه
على حماية أبنائ م من  عادة ما يصرصون  اآلباع، ف بالرفقة الصالصة ناةئربط ال - 3

أسباب الفااد، وقد يدفع م هكا الصرص الى عزل م عن الرفقة والصصبة خوفًا علي م، وهكا 
ناان، الرفقة مطلب نفا  ال ياتغن  عنه اإل"ن وما ذاك اال ألمالك غير سليم؛ 

المناجمة يتم قضاع األوقات وتباد  اآلراع ، وبوجود الرفقة شبابوخصوصًا ف  مرحلة ال
عن  ويتعكر منض الشاب…المشاعروالخبرات وبث اآلما ، والتشارك ف  األحاسيس و

 لكا على الوالدين االعتناع ب كا الجانب الم م من الجوانب، الرفقة أو فرض العزلة عليه
والقرب من  والصرص على ربطه بصصبة طيبة صالصة الت  تا م ف  بناع ةخصية الناةئ

ههالع األصصاب ومخالطت م ونصص م الدائم فصالح م يفض  بأمر اهلل الى صالحه 
المرع على دين خليله فلينظر أحدكم من : "صلى اهلل عليه وسلم  يقو  . والعكس صصيو

  رواه الترمك "يخالل
 والمجتمض المتآلف الصالصة معينات على الثبات وقوة اإلرادة  الصصبةال كما أن من

قد أيد اهلل نبيه الكريم بصاحب مقرب ةد من أزره وناصره ف  الصعاب والشدائد وأعانه ف
 يق رم  اهلل عنه وأرماه ِدف  الثبات على دعوته وهو الص

فعن أب  الدرداع  وقد حث الرسو  الكريم على لزوم الصصبة ف  الصل والرحيل  
يقو  ما من ثالثة ف  قرية صلى اهلل عليه وسلم  قا  سمعت رسو  اهلل أنه رم  اهلل عنه

وال بدو ال تقام في م الصالة اال قد استصوذ علي م الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل 
 .قا  األلبان  حاٌن صصيو"الكئب من الغنم القاصية 
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هكا األمر جليًا،  يرىتأمل ف  أحكام الشرد يمن ف التعويد على تصمل الماهولية - 4 
لشاب حين البلوغ يتصمل كافة الماهوليات الت  يتصمل ا الكبار، ويخاطب بكافة األحكام فا

وقد كان مصمد صلى اهلل عليه وسلم ف  ةتى المناسبات يدرب "والتكاليف الشرعية، 
أصصابه على حمل الماهولية؛ ليضطلعوا بأعباع القيادة من بعده، فكان ياتشيرهم ف  كل 

  عن رأيه الى رأي م؛ ألن ف  رأي م صوابًا مناسبة، وكثيرًا ما يعد 
ومن تأمل سيرة النب  صلى اهلل عليه وسلم رأى اعتناعه ب كا األمر جليًا وامصًا، فقد  

وَلى طائفة من الشباب من أصصابه كتابة الوح ، وقيادة الارايا والجيوش، واإلمامة ف  
لنب  صلى اهلل عليه وسلم، وسرد الصالة، واإلمارة، وكان يرسل م ف  م ام ليبلغوا رسالة ا

 الشواهد ف  ذلك يطو 
صرفه عن كثير من مظاهر العبث والل و يان تعويد النشع على تصمل الماهولية 

أنه فوق ذلك كله، باإلمافة الى ذلك فاالعتناع بتنمية هكا الجانب يخدم المجتمض، بشعره وي
 .وي يئ له طاقات فاعلة ومههلة ألداع األدوار اإليجابية

يمثل اإلعداد للصياة المادية اليوم مطلبًا تربويًا م مًا، و صياة الماديةللاإلعداد  - 5 
ت د  الى تصقيق االستقامة لدى  الت ويتأكد االعتناع ب كا الجانب ف  المهساات التربوية ؛ 

، ومما يهكد أهمية هكا األمر أن فتصقق له التوازن ف  ةهونه الدنيوية واألخروية المرع، 
عن الزبير بن ف، وتصصيله  الشرد قد اعتنى ب كا الجانب، فقد ورد األمر بطلب الرزق

ألن يأخك أحدكم حبله فيأت  )النب  صلى اهلل عليه وسلم  أنه قا  -رم  اهلل عنه -العوام
بصزمة الصطب على ظ ره فيبيع ا فيكف اهلل ب ا وج ه خير له من أن ياأ  الناس أعطوه 

 ار رواه البخ( أو منعوه

 . ن سها  الناس وتكفف م وذَمهالصكيم ع رد اقد ن ى الشف
أن يدل م على خير دين م وقد كان من هديه صلى اهلل عليه وسلم ف  تربيته ألصصابه 

قا  بعض ومن الشواهد على ذلك جواب الرسو  صلى اهلل عليه وسلم حين ودنياهم 
 رسو  اهلل فرّد! كان هكا ف  سبيل اهلللو :  رأوا ةابًا قويًا يارد الى عمله عندماالصصابة 

ال تقولوا هكا؛ فإنه ان كان خرج ياعى على ولده ): علي م بقولهصلى اهلل عليه وسلم 
صغارًا ف و ف  سبيل اهلل، وان كان خرج ياعى على أبوين ةيخين كبيرين ف و سبيل اهلل، 

رج ياعى رياع وان كان خرج ياعى على نفاه يعُف ا ف و ف  سبيل اهلل، وان كان خ
  صصصه األلبان  (ومفاخرة ف و ف  سبيل الشيطان

وهو لروابط االجتماعية وتقويت ا ، وذلك مما يقو  ا تنمية مشاعر البر والصلة -6
وفعا  ف  تصصين الناةمة مد االنصرافات العقدية والفكرية والالوكية ، حيث  م مأسلوب 

فاألسرة المترابطة تمارس قدرًا من الضبط  .يترك الترابط االجتماع  أثره التربو  الفاعل
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االجتماع  ألفرادها، واحتماالت االنصرا  لدى الفرد الك  ينتم  الى أسرة مفككة أكثر 
 .. من ا لدى الك  ينتم  الى أسرة ماتقرة

ان تدعيم الروابط االجتماعية وتعزيزها، والاع  الى اقامة برامج وأنشط تا م ف  
 تدعيم او لروابطفالبد من احياع هكه ا.. لتربيةأهم مطالب اتعزيز هكه الروابط؛  من 

لكلك  وقت م  والدعوة الى تنظيم برامج عائلية وأسرية، واعطاع األسر والعوائل جزعًا من
البرامج  هكه وليس ال د  من والمشاركات االجتماعية واألسرية ، لبرامجبا واالهتمام

احياع الترابط والتماسك  ان، بل د فقطالوعظ واإلرةا واألسر الموج ة الى المجتمض
 ف  ترابط المجتمض بأكمله ، لكونه لبنةف  حد ذاته االجتماع  مطلٌباألسر  

دعا ف.وقد اهتم اإلسالم اهتماما عظيما بتدعيم وتعزيز الروابط األسرية واالجتماعية
مصداقًا  وذلك الى صلة األرحام، وتوثيق الروابط األسرية، واإلحاان الى األهل عمومًا،

 .{1: النااع} 1واتقوا اهلل الك  تااعلون به واألرحام ان اهلل كان عليكم رقيبا : لقوله تعالى
له ف  أثره فليصل اأ من أحب أن يباط له ف  رزقه وين): وقا  عليه الصالة والاالم

 رواه البخار ( رحمه
األب بأبنائه، ورابطة االبن بأبيه ك بالروابط األسرية عناية اإلسالم ومن هنا نرى 

أسرة  وكان نتيجة ذلك أن كانت األسرة المالمةوهككا، ... األخ بأخيهوالزوج بزوجته،  و
 جوانب التميز الك  امتاز به دين اإلسالممن  ًام م ًاوهو ما يعتبر جانب. قوية متماسكة

على  فقد جاع الصث اإلسالم ف وللجيران وأهل الص ، وأصدقاع الوالدين مكانة 
ما زا  جبريل يوصن  ) صلى اهلل عليه وسلمفقد جاع ف  الصديث الشريف قوله .  مرعايت 

  متفق عليه( بالجار حتى ظننت أنه سيورثه

صلى اهلل عليه  سمعت رسو  اهلل: قا  أنه  عن ابن عمر رم  اهلل عن ماوقد جاع 
   رواه مالم (  ان من أبّر البر، صلة الرجل أهل ود أبيه، بعد أن يول ): يقو }  وسلم

ول كا كان ان البر والصلة من أعظم األخالق االجتماعية الت  دعا الي ا الشرد، 
تا م المهساات التربوية  فيجب أن ،واالهتمام  لمزيد من الرعايةالصديث عن ا يصتاج الى ا

 . عمليا مف  تنمية هكا الجانب وتعزيزه لدي 
والصديث عن  بالككر ، تناولهلت  تعين على تصقيق هكا الجانب ومن الوسائل الم مة ا
منه طالبه يلمس يجب أن المرب  قدوة ف  ذلك، والصين والصين ، فأهميته والتككير به بين 

 .ب كا الجانب العناية
وقد أةار النب  صلى اهلل عليه وسلم الى هكا  تنمية الشعور بالماهولية االجتماعية - 7

الفرد مرتبط ارتباطًا ةديدًا بمجتمعه، فحديث الافينة ، المعنى، وصَوره تصويرًا دقيقًا ف  
، فالمجتمض مصدر أناه وأمنه مبمعز  عن   م أو بدون بمكان أن يعيش ومن الصعوبة
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ن له حقوقًا ينبغ  على كما أ هالفرد واجبات وماهوليات نصو مجتمعفعلى وسعادته، 
ومن األمور الت  تعين على تصقيق الشعور بالماهولية . المجتمض أن يعنى بتقديم ا له

 :االجتماعية
االعتناع بإبراز النصوص واألحكام الشرعية المتعلقة بالجوانب االجتماعية وه  / أ 

اهلل صلى اهلل قا  رسو  : قا  حيث -رم  اهلل عنه -عن أب  هريرة  ما جاع كثيرة، ومن ا
كل ُسالمى من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلض فيه الشمس يعد  بين االثنين ) عليه وسلم

صدقة، ويعين الرجل على دابته فيصمل علي ا أو يرفض علي ا متاعه صدقة، والكلمة الطيبة 
رواه ( قةصدقة، وكل خطوة يخطوها الى الصالة صدقة، ويميط األذى عن الطريق صد

 البخار 

قا  رسو  اهلل صلى اهلل عليه : قا رم  اهلل عنه أنه عن أنس بن مالك كما جاع 
ان من الناس مفاتيو للخير مغاليق للشر، وان من الناس مفاتيو للشر مغاليق للخير، )وسلم

( فطوبى لمن جعل اهلل مفاتيو الخير على يديه، وويل لمن جعل اهلل مفاتيو الشر على يديه
 صصصه األلبان 
ف  األنشطة االجتماعية، واإلس ام ف  تقديم الخدمات العامة  نشعةراك الا -ب 
  .مما يوطد أواصر المصبة والقرب بين النفوس فأقرب خلق اهلل هلل أنفع م للناس .للناس

مما يمِيز المجتمعات اإلسالمية عن ف،التمكين لقيم المجتمض وعاداته اإليجابية  -ج 
 كثير منالوال يزا  ، الراقية  لك رصيدًا متميزًا من القيمسائر المجتمعات األخرى أن ا تم

تربية الناةمة  ومما يعين على تأصيل ا ف  النفوس .يلتزمون ب ا  -بفضل اهلل-المالمين 
العصبية القبلية كوتنقية هكه القيم من الممارسات الخاطمة  ،التأصيل الشرع  ل او. علي ا

 .وفرقتهوالجاهلية الت  تهد  لتصدد المجتمض 
 :ويتم ذلك بعدة وسائل من ا  تنمية روح التعاون والعمل الجماع  -8 
فأكثر، أو  ينتنظيم األعما  الجماعية، كإعداد بصث أو تقديم ورقة عمل من طالب -أ 
 بصورة مشتركةأنشطة صفية القيام ب
لتعويد على لغة الصوار وادارة النقاش، فالعمل الجماع  البد فيه من اختال  ا -ب

اآلراع ووج ات النظر، وهكا يصتاج الى قدرة ف  التعامل مض الرأ  المخالف، وتقريب 
 وج ات النظر، وه  م ارة ال يمكن أن تكتاب بدون تدريب وممارسة

على الرؤية  مرعبآراع اآلخرين، فكلك يعِود الاحياع مف وم االستشارة واالستنارة   -ج
 .الصصيصة والبعد عن التعصب للرأ  

بخطأ  مرعواألفكار ، فشعور ال برامجقد اآلخرين  أو عند نقد العتدا  عند ناال -د
 .الجماعةق عن مشاركت م والعمل مع م بروح ييع ، ، أو اختالفه مع مأعما  اآلخرين 
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 :التربية على االهتمام بأحوا  المجتمض - 9
النب  صلى قد ربط ف، كبرى ف  حياة الفرد   ةله أهميأمر  المجتمضاالهتمام بأحوا   

ترى ): عنه  اهلل عليه وسلم هكا األمر باإليمان، وأخبر أنه من صفات المهمنين فقا 
المهمنين ف  تراحم م وتوادهم وتعاطف م كمثل الجاد، اذا اةتكى عضوًا تداعى له سائر 

  رواه البخار ( جاده بالا ر والصمى
 لبأس والشدة والفقر، من ا أصصابه وكان صلى اهلل عليه وسلم أيضًا ي تم بما يصيب

ومن نعمة اهلل تبارك وتعالى على المالمين أن جعل م أمة واحدة، وامتن علي م عز 
ف  ةأن م وجل بأن نقل م من حا  الفرقة والصراد الى حا  االجتماد واالئتال ، فقا  

َواْذُكُروا ِنْعَمَت الَلِه َعَلْيُكْم ِاْذ ُكْنُتْم َأْعَداًع َفَأَلَف َبْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْصُتْم  )الصق تبارك وتعالى 
 (.113: آ  عمران) (ِبِنْعَمِتِه ِاْخَوانا
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 اليوم الثان 
 الجلاة الثانية
 ( 2)نشاط رقم 

 (عشر دقائق ) زمن النشاط 

 
صلى اهلل عليه  –ما حجبن  رسو  اهلل : ) قا  –رم  اهلل عنه  –عن جريربن عبد اهلل 

 رواه البخار ( منك أسلمت وال رآن  اال مصك  –وسلم 
لقد عن  نب  ال دى صلى اهلل عليه وسلم بالمعاملة الصانة الت  تعين على بناع النفاية 

 . ينة بين الناس الاوية  المتزنة من خال  اةاعة روح المودة والطمأن
 

 .متعاونة مض مجموعتك ناقش  أهم الوسائل المعينة على تصقيق البناع النفا  للناةمة 
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 :اجلانب النفسي / خامسا 
، وثيقًا ارتباطًا وامصًا يةاإلناان هباائر جوانب لدى اإلناان  يرتبط الجانب النفا   

تنشط عمل القلب والتنفس، وعمل " فاالنفعاالت اإليجابية مثاًل .عليه  يترك أثرهوهكا مما 
ح أكثر قدرة على المبادرة واالبتكار واإلناان اآلمل الفِر. الج از ال ضم  وج از المناعة

وسرعة البدي ة عند القيام بالعمليات العقلية أو العلمية، ويا ل عليه التفكير والتغلب على 
 هالصعوبات الت  تعترض طريق

 
أما االنفعاالت الالبية كالخو  والغيرة والصزن والصاد والغم والخيبة، فتهثر بصورة 

تأثر باالنفعا  الالب  وتهثر يسلبية على جام ونفس اإلناان، فعمل أج زة الجام وأناجته 
الى امعا  نشاط القلب وتاارد النبض ف   تهد   الكآبة والصزن والغمف؛  تهصصعلى 

عية بالدم، والى التنفس الاطص  البط ع، و يغدو اإلناان بعيدًا عن حا  معف امتالع األو
يغدو التفكير معيفًا وذاتيًا، وقد يبدو أن ارادة اإلناان تصبو فالدقة غير مطابق للواقض، 

أقوى ف  حالة الغضب أو الخو  الشديد غير أن الواقض ليس ككلك، فالقرارات المتخكة ف  
الوصية بعدم الغضب من  لكا جاعت  رعة وبدون تفكيرحا  االنفعا  تكون غالبًا متا
 .الرسو  صلى اهلل عليه وسلم 

 
يد من قدرة الشاب على ف م نفاه يزان أهمية االعتناع بالصصة النفاية للنشع 

تصديد طموحاته وآماله ف  موع امكاناته، وعلى تقبل فيكون قادرًا على وامكاناته 
على بناع اتجاهات نفاية سليمة نصو نفاه ونصو  هااعدمما ي .عليه التغيرات الت  تطرأ

زيد من قدرته على عقد صالت ناجصة وعالقات يو . عد ةبو اليأس والقنوطاآلخرين مما يب
قيه ةر يو على الثبات والجلد حيا  األزمات والشدائد والمشكالت يعينهو. طيبة

 .االنصرافات
 

 : البناع النفا  المعينة على سائلمن أهم الوو
العد  خلق ةرع  عظيم، وعليه قامت الاموات واألرض، ف العد  ف  التعامل - 1

وهو سمة للمالم الصادق ف  حياته كل ا، ويتأكد األمر عند تعامل الوالد مض أوالده، أو 
فلم يقر النب  المعلم مض تالمكته، وجاعت الانة النبوية مهكدة وجوب العد  بين األوالد،

وما ذلك  ه بنصلة دونًا عن سائر أوالده ئختص أحد أبناالك  صلى اهلل عليه وسلم الرجل ا
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ينشأ عنه مفاسد عدة من ايغار الصدور واثارة البغضاع، بل هو  بالعد  اال ألن اإلخال 
 .ف  النفس وبكر الخالفات بين األوالد وتوريث الشصناع بين م  مهد الى تكريس األحقاد

يترك أثره البارز ف  وذلك مما  اآلخرينو مراعاة  االهتمام ومراعاة المشاعر - 2 
دليل على حان خلق صاحبه وتوامعه، لكا فال غرو أن يكون للنب   كما أنه نفوس، ال

انا : قا أنه  –رم  اهلل عنه  -عن عثمان فصلى اهلل عليه وسلم من ذلك النصيب األوفى، 
ان يعود مرمانا، واهلل قد صصبنا رسو  اهلل صلى اهلل عليه وسلم ف  الافر والصضر، وك

وف  هكا الوصف دليل وامو على ويتبض جنائزنا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير، 
 . ورعايته لمشاعر أصصابه واالهتمام ب م كما  خلقه صلى اهلل عليه وسلم

االعتدا  سنة اهلل تبارك وتعالى ف  خلقه؛ فالخلق قائم على فاالعتدا  ف  التربية  - 3
ودعاع  الشرد  باالعتدا قد جاع ا  والتوازن، كما أنه سنة له ف  ةرعه، فأساس االعتد
وحين رأى الرسو  صلى اهلل عليه وسلم من أحد . وسط بين نقيصتين  اليه فشرد اهلل

رم   -عن عائشة فالشباب جنوحًا الى التشديد والغلو، دعاه وأخبره بما ينبغ  عليه فعله، 
يا : "عليه وسلم بعث الى عثمان بن مظعون فجاعه، فقا أن النب  صلى اهلل  -اهلل عن ا 

فإن  : "قا . ال واهلل يا رسو  اهلل، ولكن سنتك أطلب: قا  )عثمان، أرغبت عن سنت ؟ 
أنام وأصل ، وأصوم وأفطر، وأنكو النااع، فاتق اهلل يا عثمان؛ فإن ألهلك عليك حّقًا، وان 

 رواه أبو داوود ( وأفطر، وصِل ونملضيفك عليك حّقًا، وان لنفاك عليك حقا، فصم 

رغم أن التربويين يتفقون على أن دور المدرسة ف الدور االجتماع  للمدرسة دعم - 4
 -ولألسف  -مدارسنا بعضًا من ينبغ  أن ال يقف عند مجرد التلقين والعطاع المعرف ، فإن

ال تزا  تقف عند هكا الجانب، فالوقت الك  يقضيه الطالب ف  المدرسة وقت أكاديم  
المدرسة مهساة ف وهكا ما ال يناط بالمدرسة يكاد يتالةى،فالوقت االجتماع  أما بصت، 

تربوية يفترض أن يوجد في ا من النضج والتكامل ما يههل ا لعالج جوانب القصور الت  
مدارس فال. ما قد يصدث من خلل تربو  داخل األسرة ية وتالف تصدث ف  التربية المنزل

للتربية االجتماعية  تكون ميدانًا بصيثبتعزيز الدور االجتماع ،  العنايةاليوم بصاجة الى 
فالمعلمون . لوفاع بصاجات الطالب االجتماعية والنفايةالاوية ، فتكون بكلك قادرة على ا

عند مجرد  الجايمة فال تقف م مت م م مت مل وبدورهم األصي واالى أن يشعر بصاجة 
تدريس الكتاب المقرر للطالب، بل تتجاوز ذلك الى مزيد من الرعاية واالهتمام التربو ، 

فيقدم ل م ما يأمل أن يقدم  طالبهأن يكون بمثابة الوالد الصنون ل والشعور بأن المعلم ينبغ 
 .ن ألبنائه ف  المدرسة فيقوم بدوره كاماًل دون نقصا

األسرة مصضن م م يجد فيه األوالد الرعاية والعطف ف تصقيق االستقرار األسر  - 5 
والصنان، ويشعرون في ا باألمن والطمأنينة، ولكا نجد ارتباطًا وامصًا بين فقدان االستقرار 
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يضيف عبمًا على المرب  يتمثل  كا مماوه. األخالق  واالنصرا  الالوك  األسر  والجنوح
ا  أسر الطالب، والاع  قدر اإلمكان لمااعدة من يصتاج من م، وايجاد وحأ ةعرفمف  

ما يمكن اصالحه من عالقات  البديل العاطف  واالجتماع  المناسب ل م، والاع  إلصالح
استغال  ظرو   الطالب األسرية كإهما  األسرة  موعد حين يكون المجا  مناسبًا أسرية

الب وامت ان ةخصيته أو ت ديده بما قد يعر  عنه من له أو تفلت ا من القيم ف  تقريض الط
ف  ذلك والتككر بأن من ستر على مالم ف  الدنيا ستر  –عز وجل  –أسرار ومراقبة اهلل 

اهلل    عليه يوم القيامة ومن تتبض عورات الناس تتبض اهلل عورته حتى يفضصه ولو ف  عقر 
 ..داره 
يصمل اإلناان طاقة هائلة مما  وتوجي  امواهب النشع ، واكتشا  تفريغ الطاقة - 6

طاقة حيوية مصايدة تصلو للخير وتصلو للشر، تصلو للبناع "ف  نفاه، وهكه الطاقة 
وتصلو لل دم، كما يمكن أن تنفق بددًا بال غاية وال اتجاه، واإلسالم يوج  ا الوج ة 

 فاالختزان الطويل الصصيصة ف  سبيل الخير، والم م ككلك أنه ال يختزن ا أكثر مما ينبغ ،
من ألوان المرض النفا  الت  يتصدث  اًًبال غاية عملية مضرة بكيان اإلناان، وكثير للطاقة

عن ا علم النفس التصليل  واألطباع النفاانيون مردها الى طاقة مختزنة بال مبرر لم تجد 
جة ومن ثم البد من أنشطة وبرامج منت. بيع ، ولم تجد منصرف ا الصصيومنصرف ا الط

تتناسب مض طاقة الشباب ال ائلة لتا م ف  توجي  ا واستثمارها، وف  حمايت م ف  الوقت 
 .نفاه من االنجرا  والتأثر

ف  استثمار الطاقات  واستقطاب الموهوبين ب ا العناية ويا م اكتشا  المواهب و 
وتنمية  المواهب وصقل ا وتوجي  ا الوج ة المناسبة الت  تنفض الموهوب وتعود ، وتوجي  ا

ولنا ف  رعاية نب  ال دى . بكل خير على مجتمعهكما تعود  بالخير والصالح والنفض عليه 
صلى اهلل عليه وسلم لمواهب أصصابه رموان اهلل علي م وصقل ا واستغالل ا نموذجا فريدا 

وعدم  مبتدئةهما  تلك المواهب الاومواهب الناةمة أمٌر بالغ األهمية فالعناية بال. بهيصتكى 
قد يهد  الى أن ينصر  الموهوب  ؛احتوائ ا وتنميت ا وتوجي  ا على يد المربين الفضالع

بموهبته فياتغل ا استغالال سيما ي دم وال يبن  ويضر وال ينفض ، وقد يصر  هكا الموهوب 
 .ية وتقويت ا ال قدر اهللموهبته ف  دعم المتغيرات الالب

اتاحة المجا  للموهوب ليبدد ويعمل ويرتق   ورعايت ا ومن أهم وسائل تنمية المواهب   
مما يبن  ةخصية واثقة . من خال  اعطائه الثقة الكافية والمتابعة الراةدة والتشجيض الصافز

فية والفكرية الت  على الصمود أمام التصديات الثقا -بإذن اهلل-متزنة ثابتة رةيدة قادرة 
 تصيط بالنشع ف  زمننا الصامر
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 ناةئف  دفض ال من األهمية مالهتعتبر الثقة بالنفس جانبًا له ف غرس الثقة بالنفس - 7
للعمل واإلنتاج، كما أن ا مرورية لتجاوزه كثيرًا من المشكالت الت  تواج ه، ويتأكد 

، ومن ثم كان  التربوية ترب  على فقد الثقة بالنفس مهسااتالأن بعض االعتناع ب ا 
الت  ي تم ب ا اإلسالم ويدعو الى العناية ب ا  االعتناع ب ا من أهم الضرورات التربوية

لكا فقد . فالمالم الواثق من نفاه وعمله متزنًا ف  سلوكه ماتقاًل ف  رأيه منطلقًا من ارادته 
يامو ب ا من مشاعر  كل ما والصرص على لمهمنيننفس ا الى تعزيز الثقة ف اإلسالم دعا 

 .الثقة والعزة والعلو
فعن ،ولو نظرنا الى المن ج النبو  ف  تعامله مض أصصابه لوجدنا من ذلك الكثير

: خبثت نفا ، ولكن ليقل: ال يقولن أحدكم: قا  رسو  اهلل رم  اهلل عنه أن ا قالت عائشة 
 علق ابن حجر ف  فتو البار  على هكا الصديثوي رواه البخار  (أ  ماقت. )لقات نفا 

ان المرع يطلب الخير حتى بالفأ  الصان، ويضيف الخير الى نفاه ولو بنابة ما، : )بقوله
ويدافض الشر عن نفاه ما أمكن، ويقطض الوصلة بينه وبين أهل الشر حتى ف  األلفاظ 

 (. المشتركة
ويقدم ل م من  ية ف  الصصابةكان صلى اهلل عليه وسلم يعزز الصفات اإليجابقد و

ألب  موسى األةعر  رم  اهلل فيقو   الكلمات المااندة والداعمة ما يقو  ثقت م بكوات م 
وألةج عبد .  رواه البخار  "قد أوتيت مزماًرا من مزامير آ  داوديا أبا موسى ل : "عنه

 رواه مالم  "ان فيك لخصلتين يصب ما اهلل، الصلم واألناة: "القيس رم  اهلل عنه

 "لو كنت متخًكا من الناس خلياًل التخكت أبا بكر خلياًل"ف  الثناع على أب  بكر ويقو 
  رواه البخار 

ما وهبنا من ف - عز وجل-باهلل ة اإلناان من ثق ينبض  واالعتداد ب ا ان الثقة بالنفس
واإلقدام  المبادرة ه منبتوفيق مكننا بفضله و وحده ، هللطاقات وامكانات فالفضل فيه 

والتفاؤ  اإليجاب  والقدرة على التصر  ف  المواقف الصياتية المختلفة ، بال تعاٍ  وال 
 .ال فضل لنا وال منة وال يد في ا بل الفضل كله هلل ًااذ.. غروٍر وال اعجاٍب بالكات 

 
 :ختاما و

ةأن  تصصين م من خالل او  ل ا فإن عنايتنا ب كه الجوانب ف  ةخصية الناةمة وتلمانا
سمات المن ج  اقتفاعتربو  جليل ورزع ومامولية عظيمة ، وال يتم ذلك اال من خال  

الربان  النبو  ف  اصالح األمم وبناع األجيا ، وقد آتت هكه المعالم ثمارها، فأخرج اهلل 
 ب ا خير أمة أخرجت للناس
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ألم ل ا  اكل حاب طاقته وقدرته؛ ف ة تصصين األفراد والمجتمضعلينا جميًعا ماهوليف
ألب عليه أن يصلو تربية دور جايم ف  غرس القيم وتأصيل المبادئ ف  النفوس ، وا

ويتق  اهلل في م فال يأكل م وال يشرب م وال يلبا م اال حالاًل طيبا حتى يتفضل اهلل  أوالده 
 واستثمار مناهج ا وسائل ا، وُدور التعليم ومهسااته علي ا مراجعُة عليه فيبارك له في م  

على فيما يعزز القيم ف  عقو  الناةمة ويوجه سلوك م ويصقل أخالق م ، كما يجب 
على األفراد وبناع ةخصيات م وما ذاك  التأثير ه ف المجتمض أن ياّخر كَل قدراته ووسائِل

وحماية أفكارها حتى ال نترك أبناعنا  األجيا  ، تصصين أال هو  اال ليتصقق ال د  المنشود
والميراث العظيم والكنز الثمين  الثروة الصقيقية  مف   م ب الريو تختلف وبناتنا كريشة ف

صلى اهلل عليه  النب  فعلينا أن نتككر دائما ونصن نقوم بتربيت م قو  ماهوليتنا جميعا  مف
سألين اهلل أن ينفعنا بما علمنا انه ول  ذلك  (كلكم راد، وكلكم ماهو  عن رعيته: ) وسلم

 . هلل وسلم على نبينا مصمد وعلى آله وصصبه وسلموصلى اوالقادر عليه 
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