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الدليل الإر�شادّي للُمرّبني 

ق�شم ال�شوؤون الرتبوية
 واإعداد املناهج
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املقدمة 

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على املبعوث رحمًة للعاملني؛ النبي الأّمي اليتيم وعلى اآل بيته الطّيبني 
املطّهرين واأ�سحابه الـُغـرِّ املياِمني وَمن َتِبَعُهم باإح�سان واإيـماٍن اإىل يوم الدين، وبعد:

بالتعامل مع  ُيـعنـى  فهذه ر�سالة جامعة مبثابة دليٍل مقرتٍح لإخواننا واأخواتنا املدّر�سني واأولياء الأمور الأفا�سل 
النا�سئني عامة والأيتام منهم خا�سة وتربيتهم وتعليمهم، �سائلني اجلليل �سبحانه لنا ولهم التوفيق والثبات وال�سداد .

وقد ا�صتمل الدليل على الأبواب والف�صول التالية: 

1- منزلة اليتيم يف الإ�سالم.

2- �سيكولوجية اليتيم.

3- احلاجات النف�سية والجتماعية لالأيتام.

4- الدعم النف�سي لالأيتام.

5- ال�سحة النف�سية .

6- دور الأمهات يف تقدمي الدعم النف�سي لالأطفال.

7- دليل تدري�س املنهاج الرتبوي للنا�سئني.

ق�شم ال�شوؤون الرتبوية واإعداد املناهج 
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لقد حر�س ديننا احلنيف على الإح�سان اإىل اليتيم والعطف عليه والتخفيف عنه ، وِمـّمـا يوؤكد حر�َس الإ�سالم 
على اليتيم والتاأكيد امل�ستمر على العناية به وحفظه هو ورود كلمة )اليتيم( وم�ستقاتها يف ثالث وع�رشين اآيًة من اآيات 

القراآن الكرمي، انـقـ�سـمت اإىل خم�سة اأق�سام رئي�سية تدور حول املحاِور التالية : 

اأواًل : دفع امل�سار عنه .

ثانياً : جلب امل�سالح له يف ماله ويف نف�سه.

ثالثاً : اإح�سانه بالزواج.

رابعاً : احلّث على الإح�سان اإليه.

خام�شاً : مراعاة اجلانب النف�سي لديه.

قـهـُره  وهو   - اليتيم  َدعَّ  وَقـَرَن   )1(. چ     ھھ  ھ  ھ  ے  ے  چ  اليتيم  يكرم  مل  من  وعال  جل  وّبخ  لقد  و 
وظلمه - بالتكذيب بيوم الدين ، فقال جل جالله : چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  

ڦچ.)2( 

ونهى اهلل �سفوة خلقه عليه ال�سالة وال�سالم اأن يقهر اأحداً منهم ، فقال �سبحانه : چ ڳ  ڳ        ڳ   ڳچ )3(،  
اأي ل تذله وتنهره وتهنه ولكن اأح�سن اإليه وتلطف به.

 ونهى عن قرب مال اليتيم اإل باحل�سنى ، قال عز وجل : چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پچ )4(، 
واأن ل يتوىل اأموالهم اإل القوي الأمني؛ فقد نهى عليه ال�سالة وال�سالم ال�سعيف من �سحابته اأن يتوىل على �سيء من 
اأموالهم فقال �سلى اهلل عليه و�سلم لأبي ذر ر�سي اهلل عنه : » يا اأبا ذر اإين اأراك �سعيفًا واإين اأحب لك ما اأحب لنف�سي، 

َرنَّ على اثنني، ول َتـَولَّنَيَّ مال اليتيم  )5(. ل َتـاأمَّ

 واأكُل مال اليتيم من ال�سبع املهلكات، قال عليه ال�سالة وال�سالم  : »اجتنبوا ال�سبع املوبقات؛ وذكر منهّن : واأكل 
مال اليتيم  )6(.

)1( الفجر: 17
)2( املاعون :2-1

)3(ال�سحى: 9
)4( الأنعام:125

)5( رواه م�سلم
)6( متفق عليه

منـزلة اليتيم يف الإ�سالم
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ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   اأجج اهلل تعاىل يف بطنه ناراً؛ قال جل جالله :چ  اأكل ماله بغري حق   ومن 
عطي ماَله وافيًا من غري بخ�س اأو اإخفاٍء  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  چ.)1( واإذا َر�سَد اأُ

ل�سيء منه؛ قال �سبحانه:چ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئىئ  چ.)2(

واأر�سدنا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل اأّن اأطيب املال ما اأُعطي منه اليتيم، قال عليه ال�سالة وال�سالم: » اإّن هذا 
املال خ�رشٌة ُحلوة، َفِنْعَم املال ما اأُعطي منه امل�سكني واليتيم وابن ال�سبيل «  )3(. 

والإح�سان اإليهم يفّرج ُكرب الآخرة، قال تعاىل :چ چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ      ڇ  ڍ  ڍ  چ))). 
واإطعامهم �سبب لدخول اجلنة ، يقول �سبحانه : چ ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ     چ .)5(

اأيتام  اأكرث من ع�رشة  ال�سالة وال�سالم  فاتخذ عليه  الأيتام،  النبي �سلى اهلل عليه و�سلم قدوًة يف كفالة  وقد كان 
يحوطهم برعايته وعنايته، فكان لهم اأبًا رحيمًا م�سفقًا حمبًا لهم. 

ومن كفل يتيمًا كان مع النبي �سلى اهلل عليه و�سلم يف اجلنة، قال عليه ال�سالة وال�سالم: »اأنا وكافل اليتيم يف اجلنة 
كهاتني« )6(. قال ابن بطال رحمه اهلل: »َحـقٌّ على كل من �سمع هذا احلديث اأن يعمل به، ليكون رفيق النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم يف اجلنة، ول منـزلة يف الآخرِة اأف�سل من ذلك«.

ولقد اقتفى ال�سحابة ر�سي اهلل عنهم اأثر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؛ فكان حتت اخللفاء الرا�سدين اأيتاٌم يف بيوتهم، 
وكفلت ن�ساء امل�سلمني الأوائل اأيتامًا من البنات يف بيوتهّن؛ كاأّم املوؤمنني عائ�سة وميمونة ر�سي اهلل عنهن، وال�سحابية 
اجلليلة زينب زوجة ال�سحابي اجلليل عبد اهلل بن م�سعود ر�سي اهلل عنه ، وكان ابن عمر ر�سي اهلل عنه اإذا راأى يتيمًا 

م�سح راأ�سه واأعطاه �سيئًا. 

والعطف  ال�سفقة  على  الأمر  يقت�رش  واأل  والرحمة  الرتبية  اليتيم يف  اإىل  الإح�سان  والأو�سياء  الأم  على  ويجب 
والإنفاق فح�سب، بل يكون بالتوجيه احل�سن والتعليم النافع والرتبية الإ�سالمية الربانية ، قال اهلل تعاىل : چ   ٻ  

پ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀڀڤ چ)7(.
ه اإليه اليتيم حفظ كتاب اهلل العظيم، فهو العا�سم واحلافظ واملخرج من الفنت بتوفيق اهلل تعاىل، ثم  واأول ما يوجَّ
طلب العلم ال�رشعي، وتعّلم العلم النافع، وجمال�سة العلماء ولزوم ال�سحبة ال�ساحلة، وعلى من يرعى يتيمًا اأن يراقب 

)1( الن�ساء: 1٠
)2( الن�ساء: 6
)3( متفق عليه

)4( الإن�سان: 11
)5( الإن�سان: ٨

)6( متفق عليه
)7( البقرة: 22٠
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ربه يف ذلك ال�سعيف واأن ُيـخل�س يف عمله مع اهلل تعاىل ، فالإخال�س يي�رشِّ العمل ويك�سوه حالوة، وعليه األ يبخل 
بابت�سامة واأن يبذل له املعروف ويرحمه، ويقيل عرثته، ويح�سن وليته، قال قتادة رحمه اهلل : » كن لليتيم كالأب 

الرحيم« 

واليتيم طفل اليوم وهو رجل امل�ستقبل، واهلل يكافئ العبد على كل ما يعمله من تربية واإح�سان لليتيم ويجازيه على 
ذلك اجلزاء الأوفى، قال �سبحانه : چ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  

ڇ  ڇ  ڍچ.)1(

• مناذج م�رشقة :

اليتيم حمفوظ بحفظ اهلل جل جالله؛ قال �سبحانه : چ ۈ  ۈ       ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  
ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ          ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئچ. )2(

للّرفعة  يكون طريقًا  قد  والُيتم  اأبوابًا غريه،  وف�سله  برحمته  له  ويفتح  اإل  بابًا  عبده  يغلق عن  واهلل عز وجل ل 
والّرقي، فقد كان يف الأمة من فقدوا اآباءهم فاأ�سبحوا عظماء، ولقد حِفل التاريخ باأنا�س عا�سوا اليتم ولكنهم ملوؤوا 

الدنيا علمًا وجهاداً ودعوًة وعبادة.

فهذا اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه ن�ساأ يتيمًا وكان يرعى لقومه الغنم، ثم لزم النبي �سلى اهلل عليه و�سلم بعد اإ�سالمه 
اأجرياً لبنة غزوان بطعام  يتيمًا، وهاجرت م�سكينًا، وكنت  فكان راوية الإ�سالم، يخرب عن نف�سه فيقول: »ن�ساأت 
بطني وُعقبة رجلي، اأحدو بهم اإذا رِكبوا، واأحتطب اإذا نَزلوا، فاحلمد هلل الذي جعل الدين ِقوامًا، وجعل اأبا هريرة 

اإمامًا« .

والإمام البخاري رحمه اهلل �ساحب ال�سحيح كان يتيمًا، وقد در�س على يد األف �سيخ ؛ ف�سّنف اأ�سح كتاب يف 
احلديث، فكان هذا اليتيم نعمًة على هذه الأمة.

والإمام ال�سافعي رحمه اهلل َفَقَد اأباه وهو دون العامني، فن�ساأ يف ِحجر اأمه يف قلة من العي�س و�سيق من احلال 
 : احلمْيدي  قال  زمانه،  اأهل  َف�ساَد  العلماء  باه  �سِ يف  وجال�س   ، عمره  من  العا�رشة  دون  وهو  الكرمي  القراآن  فحفظ 
»�سمعت ال�سافعي يقول عن نف�سه : كنت يتيمًا يف ِحجر اأمي، ومل يكن عندها ما تعطي املعلِّم، وكان املعلم قد ر�سي 
مني اأن اأقوم على ال�سبيان اإذا غاب، واأخفف عنه« فاأيُّ �سيء كان ال�سافعي بعد ذلك ؟؟؟  قال الإمام اأحمد : »كان 

ال�سافعي كال�سم�س للدنيا، وكالعافية للنا�س« .

)1( الن�ساء: 9
)2( الكهف: ٨2
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اإىل العلماء ف�سّنف  والإمام ابن اجلوزي رحمه اهلل ن�ساأ يتيمًا على العفاف وال�سالح يف ح�سن عّمته، فحملته 
ووعظ، قال رحمه اهلل عن نف�سه: »اأ�سلم على يدي اأكرث من مائتي األف«، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية رحمه اهلل عنه: 

ول اأعلم اأحداً �سـنَّـف يف الإ�سالم اأكرث من ت�سانيفه رحمه اهلل .

والإمام الأوزاعّي رحمه اهلل مات والده وهو �سغري فرّبته اأمه، نقل الذهبي يف ترجمة الإمام الأوزاعّي عن العبا�س 
ـَبه من الأوزاعي؛ فكان يقول : �سبحانك تفعل ما ت�ساء !  اأبي يتعجب من �سيء تـعـجُّ بن الوليد قال : » ما راأيت 
كان الأوزاعّي يتيمًا فقرياً يف ِحجر اأمه تنقله من بلد اإىل بلد، وقد جرى ِحلمك فيه اأْن بـلَّـغـتـه حيُث راأيُته ! يا بني : 

ه !! « . عجزت امللوك اأن توؤدب نف�سها واأولدها، واأّدب الأوزاعّي نف�سَ

اأيتامًا لكنهم �سادوا اأهل زمانهم واأناروا الدنيا بالعلم والفهم ؛ كال�سيوطي وابن حجر  وغري هوؤلء كثرٌي كانوا 
و�سفيان الثوري واأبي حامد الغزايل ... ، والقا�سم بن حممد وعبد الرحمن الداخل واملتنبي .... ، فلم يكن الُيتم عائقًا 

لهم عن النهو�س بل كان دافعًا لهم اإىل الّرقي والّرفعة.

 ، اإبراهيم  النيل حافظ  يق ح�سن خان، و�ساعر  دِّ اأمثال: �سِ اأي�سًا،  قليلة  قريبًة فهي غري  اأمثلًة حا�رشًة  اأردنا  واإذا 
والعالمة عبد الرحمن ال�سعدي، وال�سيخ عبد اهلل القرعاوي وحممد الأمني ال�سنقيطي وعبد العزيز بن باز وال�سيخ 

اأحمد يا�سي�سن .... ، رحمهم اهلل اأجمعني .

و�سيد الأيتام نبينا حممد �سلى اهلل عليه و�سلم تويف والده واأمه ُحبلى به، ثم تقّلب يف اأح�سان متوالية من اأمه اإىل 
جده اإىل عمه، قال �سبحانه : چ ڈ  ژ  ژ  ڑچ .)1(

• دور االأم واملربني يف تربية اليتيم واإ�شالحه : 

واإذا فقد اليتيم اأباه ت�ساعف واجب الأم نحو اأبنائها. فاأم مو�سى رعت ابنها مو�سى عليه ال�سالم وا�سطفاه اهلل نبيًا 
چ  ۅ  ۉ         ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ       وئ  چ.)2( وزكريا عليه ال�سالم 
ال�سالم، واختاره اهلل ر�سول. والإمام  تربيتها لبنها عي�سى عليه  اأح�سنت  چېئ  ېئىئچ.)3( ومرمي  كفل مرمي 
اأحمد بن حنبل رحمه اهلل مات والده وهو حمل يف بطن اأمه وعا�س حياة فقر وفاقة، فح�سنته اأمه واأدبته واأح�سنت 
تربيته، قال رحمه اهلل : » كانت اأمي توقظني قبل الفجر بوقت طويل وعمري ع�رش �سنوات، وُتدفئ يل املاء يف ال�ستاء، 
ثم ن�سلي اأنا واإياها ما �سئنا من �سالة التهجد، ثم تنطلق بي اإىل امل�سجد يف طريق بعيد مظلم موح�س لت�سلي معي 
�سالة الفجر يف امل�سجد، وتبقى معي حتى منت�سف النهار تنتظر فراغي من طلب العلم وحفظ القراآن «. فب�سرب هذه 

)1( ال�سحى: 6
)2( الق�س�س: 12 - 13

)3( مرمي: 37
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الأم على ابنها اليتيم اأخرجت لالأمة عاملًا من علماء امل�سلمني واأئمتهم.

اإن اليتيم اإذا مل يجد من ي�ستعي�س به عن حنان الأب امل�سفق والراعي الرفيق، فاإنه �سيخرج نافر الطبع، و�سيعي�س 
�سارد الفكر، ل يح�س برابطة، ول يفي�س مبودة، وقد ينظر نظر اخلائف احلذر، بل قد ينظر نظر احلاقد املرتب�س، وقد 

يتحول يف نظراته القامتة اإىل قوة هادمة – اأمثال جنكيز خان و�ستالني وهتلر ... 

للمربي الفا�شل :  اليتيم طفل اليوم وهو رجل امل�شتقبل، واهلل يكافئك على كل ما تعمله من تربية واإح�شان، ويجازيك 
على ذلك اجلزاء االأوفى، قال �شبحانه : چ ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   چ))) 

)1( الن�ساء:9 
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�سيكولوجية اليتيم)))

على الرغم من اأن هناك الكثري مما ي�سري اإىل اأهمية اليتم يف تكوين �سخ�سية اليتيم، وعلى الرغم من الآثار املهولة 
الت�رشف  اليتيم وكيفية  الطفل  واأفراده جتاه  املجتمع  تبيان واجبات  اليتيم، وبهدف  �سخ�سية  لليتم على  والوا�سحة 
جتاهه. تكمن اأهمية عظيمة يف التعرف على اأثر الفقد اأو فجيعة اليتم على نف�سية الطفل و �سخ�سية اليتيم يف زمن 
لحق من حيث القدرات وال�سفات وال�سمات وال�سلوك واملخرجات الإبداعية �سواء كانت اأدبية اأو علمية اأو قيادية 
يف حالة التفريغ الإيجابي، اأو التدمريية يف حالة التفريغ ال�سلبي لتلك الطاقات التي يبدو اأنها تتولد عند اليتيم كنتيجة 

لفجيعة اليتم.

اأما الدرا�سات املتخ�س�سة يف جمال علم النف�س حول املو�سوع فقد حاولت حتديد الأثر املوؤمل لتجربة اليتم يف 
الطفولة على نف�س اليتيم ، حيث يعترب اليتم خربة موؤملة توؤثر على الطفل في�سعر بعدم الطماأنينة والتعا�سة وهو ما يوؤّدي 
بدوره اإىل �سعور بالقلق وتكوين مفهوم �سلبي عن الذات، فمثال: ت�سري )راوية الد�سوقي( يف درا�ستها اإىل اأن احلرمان 
ومفهومهم  النف�سي  توافقهم  حيث  من  الأبناء  �سخ�سية  �سمات  على  يوؤثران  املوت  اأو  الطالق  خالل  من  الوالدي 
لذاتهم، واأكدت الدرا�سة املذكورة اأن الأبناء يكونون �سديدي التاأثر بالتجارب املوؤملة واخلربات ال�سادمة كالطالق اأو 

املوت واأن مثل هذه التجارب متثل خربة موؤملة وهزة عاطفية لها تاأثري على ال�سحة النف�سية لالأبناء. 

وت�سري الدرا�سات  اأي�سا اإىل اأن فقدان الوالدين يكون له اأثر اأعظم من فقدان اأحد الوالدين. لكن هذه الدرا�سات 
ل تبحث يف الأثر امل�ستقبلي لفجيعة اليتم على �سخ�س اليتيم، ول تتطرق للحديث عن اأثر اليتم يف بناء ال�سخ�سية 
يوجد  اأنه ل  كما  وال�سلوكيات.  الن�ساط  هذا  ن�ساطه ومدى  اليتيم وجمالت  ال�سخ�س  و�سمات  تكوين �سفات  اأو 
درا�سات تقدم و�سفًا ل�سخ�سية اليتيم وطباعه و�سلوكياته وغري ذلك من املظاهر التي يبدو اأن الأيتام جميعا يت�سفون 
بها، ذلك على الرغم من اأن هناك ما ي�سري اإىل اأن اأثر اليتم قد لوحظ عرب التاريخ؛ فنجد اأن العديد من القادة العظام 
املائة  اخلالدون   ( بني  من  الأيتام  ن�سبة  الأيتام...واأن  من  الواقع  يف  هم  اخلالدين  امل�سهورين  والعباقرة  التاريخ  عرب 
اإىل  ي�سري  ما  ال�سدفة، وهو  تتجاوز عامل  ن�سبة مرتفعة  امل�سمولني يف كتاب )مايكل هارت( هي 53% ، وهي    )
العالقة بني اليتم والإبداع يف اأعلى حالته. وهناك من يقول »وراء كل طاغية طفولة بائ�سة «. وهناك من لحظ اأن 
احلكام الدكتاتورييون هم يف الواقع اأيتام وهم حتديداً »اأولد اأرامل«، ولحظ البع�س الآخر اأن اأكرث اأعظم العلماء 

واملكت�سفني واملخرتعني والعباقرة اخلالدين يف التاريخ من الأيتام.

)1( �سيكولوجية الأيتام - اأيوب نا�رش.
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اإن اليتم ي�سكل فجيعة اأو �سدمة هائلة يكون لها اأثر هائل على تكوين �سخ�سية اليتيم بغ�س النظر عن الكيفية 
التي يحدث فيها ذلك ، فالأيتام جميعا ي�سرتكون يف �سفات و�سمات معينة بالإ�سافة اإىل �سلوكيات تبدو معيارية عند 
�رشيحة الأيتام ب�سكل عام واملبدعني حتديدا خا�سة اأولئك الذين ميتلكون قدرات اإبداعية يف اأعلى حالتها...وقد تبني 
اأن هذه ال�سفات وال�سمات على جانب كبري من الأهمية والو�سوح وميكن مالحظتها وقيا�سها، وميكنها اأن ت�سكل 
اأ�سا�سا لعلم نف�س اليتيم )�سيكولوجية اليتيم( بحيث تقدم و�سفا مل�سلكيات الأيتام و�سفاتهم و�سمات �سخ�سياتهم 
وقدراتهم الذهنية والعقلية وما اإىل ذلك من جوانب ال�سخ�سية املهمة وذلك كمقدمة لدرا�سات اأكرث تف�سيال وحتديدا 

تتطرق اإىل اأثر اليتم يف بناء ال�سخ�سية وت�سكيل ال�سفات وال�سمات والتاأثري على القدرات وجمالت الإبداع. 

اليتم يف توتري الدماغ  اإن امل�سوؤول عن ت�سكيل هذه ال�سفات واحد وناجت عن الأثر املهول الذي ترتكه فجيعة 
يح�سن  مل  اإذا  مدمرة  �سلبية  ب�سورة  تخرج  قد  الفئة  هذه  عند  الطاقة  هذه  للعقل...لكن  اخلارقة  الطاقات  وحتريك 

التعامل معها. 
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احلاجات النف�سية والجتماعية لالأيتام

تعد احلاجات النف�سية والجتماعية لالأيتام �رشورية لتحقيق ال�سخ�سية املتوافقة نف�سيًا واجتماعيًا و�سحيًا ، وتتوفر 
هذه احلاجات من خالل الرعاية الالزمة املتكاملة التي تقدمها دور الرعاية واملوؤ�س�سات القائمة على رعاية الأيتام .

و من امل�ساعر الإن�سانية املريرة ال�سعور بالعزلة والوحدة ؛ وهو �سعور قا�س اإذا كان مفرو�سًا على الإن�سان ولي�س 
نابعًا من ر�سى وقبول. وهو �سعور ذاتي قد ي�سعر به الفرد وهو و�سط الزحام اأو ح�سد من النا�س ، حيث ت�سغله اأفكاره 
وهمومه عن النخراط معهم انخراطًا عاطفيًا ولذلك فهو �سعور موؤمل ، والإ�سالم الذي يراعي اأبناءه يحميهم من هذه 
امل�ساعر القا�سية ، ولذلك تعد الوحدة واحدة من الأعرا�س النف�سية امل�ساحبة لعدد من الأمرا�س النف�سية اأو مل�ساعر 

النق�س والدونية وانخفا�س الثقة يف الذات. 

لقد ذكر ) بولبي ()1( اأّن ال�سحة النف�سية الإيجابية هي الأ�سا�س يف بناء الطماأنينة النف�سية التي هي منطلق النفتاح 
على الدنيا والنا�س والثقة بالذات بعيدا عن النعزالية والوحدة ٠

يوؤدي  اأ�سا�سية  حاجات  يقابلها  الآخرين  يف  والثقة  واحلب  النف�سية  الطماأنينة  اأن  اإىل  )اإريك�سون()2(  وذهب  
اإىل �سيادة الإح�سا�س بالطماأنينة النف�سية يف املراحل العمرية  اإ�سباعها - خا�سة يف ال�سنوات املبكرة من الطفولة - 
الالحقة، فالطفل يف ال�سنتني الأوليتني اإن مل يتحقق له احلب وي�سعر بالطماأنينة َفَقَد ثقته يف العامل من حوله وطّور 
م�ساعر من عدم الثقة يف الآخرين بالنعزال والبتعاد عنهم ، وكذلك احلال يف بداية �سن الع�رشينات ؛ فف�سل املراهق 

يف تطوير عالقات حميمة مع الآخرين يجعله مييل اإىل الوحدة والعزلة ٠

الطماأنينة  بعدم  لل�سعور  اأ�سا�سًا  ُتعدُّ  الأعرا�س �سنفها يف ثالث جمموعات  )ما�سلو()3( جمموعة من  لقد ذكر  و 
النف�سية وهي :

1- �سعور الفرد بالرف�س وباأنه �سخ�س غري حمبوب واأّن الآخرين يعاملونه بق�سوة واحتقار ٠
2- �سعور الفرد باأّن العامل ميّثل تهديداً وخوفًا وقلقًا ٠

3- �سعور الفرد بالوحدة والعزلة والنبذ ٠
واإن ت�سنيف ) ما�سلو ( هذا يقوم على اعتبار ال�سخ�س غري املطمئن هو من يعاين من م�ساعر العزلة والوحدة والنبذ 
الجتماعي وبالتايل اإدراك العامل كم�سدر تهديد وخطر، وهذه الأعرا�س عندما ت�ستقل ن�سبيًا عن م�سادرها الأ�سلية 

)1( �سيكولوجية النف�سال: جون بولبي.
)2( النمو النف�سي الجتماعي: اإريك اإريك�سون

)3( الأمن النف�سي - اإبراهام ما�سلو.



12

ت�سبح �سمًة ثابتًة اإىل حد كبري وي�سبح الفرد يف املراحل العمرية الالحقة غري مطمئن حتى لو توفرت له �سبل احلياة 
والأمان طاملا اأنه مل يجد يف طفولته الطماأنينة النف�سية املالئمة ٠

اأّما )اأدلر( و)�سوليفان( فيتناولن الطماأنينة النف�سية يف بعدها الجتماعي ، حيث يرى )اأدلر()1( اأن الإن�سان كائن 
اهتماماته الجتماعية وتطوير  تنمية  النف�سية والجتماعية من خالل  ي�سعى دومًا لإ�سباع حاجاته  بطبعه  اجتماعي 
النف�سية والنتماء  الطماأنينة  اإىل  احلاجة  وبالتايل حتقيق  الآخرين  التفاعل مع  على  قادراً  يجعله  اأ�سلوب حياة خا�س 

واحلب وال�سحبة وجتاوز م�ساعر الوحدة والغرتاب والوح�سة . 

مع  التبادلية  ال�سخ�سية  العالقات  يف  الطماأنينة  توفر  عدم  ب�سبب  ين�ساأ  القلق  اأّن  على  فيوؤكد  )�سوليفان()2(  اأما 
الآخرين والتي ت�سّكل منّو ال�سخ�سية وحتديد م�ستوى ال�سحة النف�سية خالل مراحل الّر�سد املبكر.  

و اأما )هورناي()3( فتهتم باأبرز العوامل الجتماعية والثقافية ؛ حيث ترى اأن هناك جملة من الظروف والأو�ساع 
ال�سلبية خا�سة يف املحيط الأ�رشي كالإهمال والعزلة ميكن اأن توؤدي اإىل فقدان الطماأنينة والذي بدوره يوؤدي اإىل القلق 
، ومت�سي )هورناي( لتوؤكد اأّن عدم توفر الطماأنينة يف العالقات خا�سة بني الطفل والأم يت�سبب يف ن�ساأة م�ساعر من 
ال�سطراب تظهر يف �سورة اجتاهات ع�سابية توؤدي اإىل �سلوك الفرار لواحد من ثالثة اجتاهات : فاإما التحرك نحو 
الآخرين )اجتاه اإجباري(، اأو التحرك بعيدا عن الآخرين )اجتاه انف�سايل(، اأو التحرك �سد الآخرين )اجتاه عدواين( .

ويرى )جرب()4( اأن الإح�سا�س بالطماأنينة النف�سية مرتبط باحلالة البدنية والعالقات الجتماعية للفرد ، وكذلك 
مدى اإ�سباع الدوافع الأولية والثانوية، وقد �سنف الطماأنينة النف�سية يف مكونني؛ اأحدهما داخلي : ويتمثل يف عملية 
التوافق النف�سي مع الذات ، والآخر خارجي : يظهر يف عملية التكيف الجتماعي مع الآخرين والتفاعل معهم بعيدا 

عن العزلة والوحدة التي تخّل بالتوازن النف�سي لل�سباب واملراهقني وتوؤثر على م�ستوى توافقهم الجتماعي ٠

ومن جانب اآخر فاإن )بريلني()5( يوؤكد على اأن جذور ال�سعور بالوحدة النف�سية لدى الأطفال واملراهقني تعود 
اإىل مراحل الر�ساعة ؛ حيث اأن العالقات غري املطمئنة وغري احلميمة التي قد ت�سود بني الأم وطفلها لها تاأثري على 
�سخ�سيته و�سلوكياته فيما بعد ، ويوؤيد )جنيب()6( هذه الروؤية حيث يوؤكد على اأن عدم ال�سعور بالطماأنينة النف�سية 

النفعالية و�سعف الرتباط بالآخرين يف مرحلة احل�سانة يوؤدي اإىل الن�سحاب ومن ثم ال�سعور بالوحدة النف�سية.

)1( علم النف�س الفردي: األفرد اأدلر.
)2( نظرية العالقات ال�سخ�سية املتبادلة: هاري �سوليفان.

)3( التحليل الذاتي: كارين هورناي
)4( علم النف�س الإيجابي: جرب حممود جرب

)5( ال�سعور بالوحدة لدى الأطفال ال�سغار والتعلق بالأم املر�سعة: كارل بريلني.
)6( الوحدة النف�سية: ال�سبيعي
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باأنه وحيد ومفتقد لالآخرين؛ يتولد لديه ذلك ال�سعور  اأنه يف حني ي�سعر الفرد  وت�سيف )�سارلوت بوهلر()1(  
بال�سيق واحلزن الذي  يظهر يف عدة �سور منها : »الرغبة يف البعد عن النا�س اأو النفور منهم ، وال�سعور بالنطواء ،  

ومتركز الفرد حول ذاته وال�سعور بالقهر ، وع�سبية املزاج ، والذل ، والإح�سا�س بالنق�س 

ومما �سبق تتبنّي لنا اأهمية تلبية واإ�سباع احلاجات النف�سية والعاطفية لهذه الفئة ، ويكون ذلك عن طريق تقدمي 
الدعم النف�سي والإر�ساد الرتبوي لهم يف مراحلهم العمرية املختلفة .

)1( النمو: بوهلر.
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• مفهوم الدعم النف�شي االجتماعي:	
هو عملية ت�سمل جمموعة من اخلدمات يف املجال النف�سي والجتماعي مل�ساعدة امل�رشفني الرتبويني واأولياء الأمور 
والأمهات على فهم اأطفالهم ب�سكل اأف�سل لكل ما قد يعرت�سهم من اأحداث �ساغطة، واإمدادهم بامل�سادر واأ�ساليب 

التكيف مع هذه ال�سغوط ل�ستئناف حياتهم الطبيعية ومنع ما قد ينتج من عواقب.

• ِنّية يف تفاعل االأطفال مع اأزمة فقدان االأب واملعيل :	 خ�شائ�ص املراحل ال�شِّ
اللذان يحددان طريقة دعم الطفل وال�ستجابة  ا�ستيعاب مو�سوع الأزمات هما   اإّن عمر الطفل وقدرته على 

لأ�سئلته ومالحظاته، كالتايل:

 اأواًل: االأطفال ما دون �شن الثانية ) مرحلة الر�شاعة ( :

لن ي�ستطيعوا )فهم( ما يح�سل يف العامل، ولكن بالتاأكيد ي�سعرون بالقلق والتوتر يف حميطهم، ولذلك من املهم اأن 
نحافظ على روتني احلياة اليومية )قدر امل�ستطاع(  مبا فيها وقت ال�سرتخاء!

ثانياً: االأطفال من �شن 3- 6 �شنوات )ما قبل املدر�شة( )الطفولة املبكرة(:

اأنهم  اإىل  اإىل الإطمئنان  اأكرث  ي�ساألون عنه، هم بحاجة  اأكرث مما  يخلطون احلقائق باخليال. فال متّدهم مبعلومات 
الر�سم،  اأن�سطة  اأن ميار�سوا  يف�سلون  الأطفال  يقومون بحمايتهم. وبع�س  البالغني  واأن  لي�سوا يف خطر،  وعائالتهم 

والتلوين، اأو امل�ساركة يف ن�ساط يعرّبون من خالله عن م�ساعرهم مثل التمثيل والدراما.

ثالثًا: االأطفال يف �شن املدر�شة االبتدائية 6- 12 : )الطفولة املتو�شطة 6- 9 ( )الطفولة املتاأخرة 10- 12(:

يهتمون اأكرث مبو�سوع الأمن والنف�سال، وقد يقومون بطرح اأ�سئلة خا�سة عن احلرب واملوت وما �سابه، لذلك 
على املربي اأن يعرف اأوًل ما هي املعلومات التي ميتلكونها، واأن يقوم بت�سحيح اأية معلومات خاطئة قد يكونوا تلقوها 

من اخلارج. واأن ي�رشح لهم اأن النا�س لديهم اأفكار خمتلفة.

رابًعا: اأطفال املرحلتني االإعدادية والثانوية )مرحلة املراهقة(:

بُّ اهتمامهم على العدالة والأخالقيات، وقد  ي�سعرون بالنتماء وب�رشورة اأن يكون لهم موقف وا�سح. وين�سَ
يظهرون الرغبة يف النخراط باأن�سطة خريية اأو اجتماعية .

الدعم النف�سي الجتماعي لالأيتام
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مراحل اإدارة املخاطر مع االأطفال: املخاطر املعنية : فقدان االأب واملعيل 

• قبل الأزمة ) يف�سل الهتمام بهذه املرحلة اإن اأمكن (

• اأثناء الأزمة

• بعد الأزمة

اأواًل: قبل االأزمة : )التاأهيل املبكر ي�شنع مناذج قوية ويوؤدي اإىل الوقاية من كثري من امل�شكالت املتوقعة(.

1-  الرتبية على ن�رشة الإ�سالم والثبات على احلق.

2-  حت�سني الأطفال �سد انتقادات الآخرين اأو �سخريتهم وكيفية ال�سمود واملواجهة )تعزيز الثقة بالنف�س(.

3-  الرتتيب قدر امل�ستطاع لو�سع الأطفال حت�سًبا لالأزمة

4- تاأهيل الأطفال نف�سيًّا وتعريفهم باأدوارهم عند حدوث الأزمة من خالل حلقات نقا�سية والتدريب على املفاهيم 
والقناعات واملهارات املطلوبة، مثل )ماذا ت�سنع وما دورك اإذا فقدت والدك؟ ( 

5- تنمية ال�سعور بامل�سوؤولية جتاه اهلل تعاىل والدين والوطن وجتاه الأ�رشة، والتدريب على املهارات والأدوار املطلوبة 
مثل: )مهارة اإدارة �سوؤون املنزل يف غياب الأب- مهارة الت�سوق- مهارة التك�سب وممار�سة ن�ساط اإقت�سادي- 
اإدارة �سوؤون نف�سه والهتمام بدرا�سته بالإ�سافة اإىل م�ساعدة والدته  مهارة الإعتماد على الذات والقدرة على 

واإخوته(.

6-  اإ�ستخال�س القدوة من النماذج الناجحة يف مثل هذه املواقف بتقدمي ق�س�س ال�سابقني نركز فيها على اجلوانب 
الآتية:

- اأهمية الت�سحية يف �سبيل اهلل والإرتباط باجلنة والت�سويق اإليها واأن الدنيا لي�ست نهاية املطاف.

- الرتكيز على اجلانب الإن�ساين واأن اهلل تعاىل مل ي�سيع اأبناءهم من خالل اأمثلة واقعية لنماذج النجاح  )الأنبياء- 
ال�سحابة- التابعني- املعا�رشين(.

7-  تدري�س مناذج من املعا�رشين الذي خا�سوا نف�س التجربة والرتكيز على جوانب النجاح يف الثبات وال�سمود 
واإدارة ال�سوؤون احلياتية.

٨-  تقدمي مناذج لـ)اأطفال عظماء يف غياب الأب(.
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9- تعميق اجلانب الوجداين وزرع القوة النف�سية وال�سرب والثبات والت�سحية لن�رشة احلق وال�سمود يف وجه الباطل 
من خالل حتفيظ اأنا�سيد وتوفري ق�س�س وكارتون وم�رشح عرائ�س ....

 1٠- اأن يكون للطفل جماعة رفاق واأ�سدقاء يرتبط بهم وميار�س معهم اأن�سطة حتى يدعموه وقت الأزمة.

11-  تدريب فريق للدعم النف�سي والأمهات واملعلمني وامل�رشفني الرتبويني على اأدوارهم قبل واأثناء وبعد حدوث 
الأزمة.

12-  التدريب العملي لالأطفال من خالل امل�ساركة يف دعم زمالئهم الأطفال ممن فقدوا ذويهم ب�رشاء الهدايا لهم 
واللعب معهم والزيارة الدورية وامل�ساندة يف املواقف.

  ثانيًا: اأثناء االأزمة:

1-  اإ�ستدعاء الأقران �رشيًعا للوقوف بجانب الطفل وعدم تركه للعزلة ولإ�ستيالء الهموم عليه.

2-  الإ�سعار بالأمان والرعاية : نحن معك لن نرتكك وحدك.. و ميكن ا�ست�سافة الطفل يف منزل اأحد اأ�سدقائه.

3-  اأن يقوم الكبار بتوفري مناخ داعم وخمفف لآثار ال�سدمة وحماولة اإ�رشاكه يف الأن�سطة وا�ستقبال ال�سيوف.

4- تلبية احتياجات الطفل الف�سيولوجية مثل توفري الغذاء املنا�سب.

5-  احلر�س على اجلو الإمياين والدعاء وتاأدية العبادات لالأطفال يف �سن ال�سالة.

6-  احلديث عن الأجر والثواب ور�سا اهلل تعاىل والفوز باجلنة.

7- اإ�سعار الطفل باأّن ما حدث �رشٌف له واأن الت�سحية يف �سبيل احلق ت�رّشف اأ�سحابها.

٨- اإبراز بطولة الأب وقيمته الكربى يف النفو�س واأن هذا هو طريق العظماء.

9- بث مفهوم اأّن الإبتالء دليل على حمبة اهلل تعاىل )اإذا اأحب اهلل عبًدا اإبتاله(.

1٠-  املفهوم ال�سحيح عن املوت يف حالة ال�ست�سهاد.

11-  التنفيذ العملي لأ�ساليب الدعم النف�سي: )الر�سم- اللعب- التمثيل النف�سي: ال�سيكودراما- الرحالت- العمل 
التطوعي- معاي�سة اأ�سحاب التجارب ال�سابقة- جل�سات البْوح والف�سف�سة(.
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ثالثًا: بعد االأزمة:

1- توفري الإحتياجات املادية من خالل التكافل الإجتماعي وترتيب ال�سوؤون احلياتية.

2- زيارات دورية لالأطفال الأيتام مع تقدمي الهدايا والألعاب.

3- الرعاية العلمية والدرا�سية لالأيتام من خالل درو�س اأو ح�س�س التقوية.

4- عمل يوم اجتماعي ترفيهي دوري لالأيتام .

5- امل�ساركة الجتماعية و�سد الفراغ والتوا�سل الدائم يف الأحداث واملنا�سبات.

6- التفكري يف امل�ستقبل والتخطيط له بطريقة عملية لتدبري اجلانب املادي والعلمي.

7- دوام بث الأمل والتفاوؤل والتذكري بالأجر عند اهلل تعاىل.

٨- بث روح التحدي والثبات وال�سمود .

9- احلماية من الإحباط والياأ�س والإنطواء على الذات اأو الإن�سحاب من امل�ساركة املجتمعية.

1٠-  احلماية من التهور والإنفالت والإجنرار ملحاولت الإنتقام اأو العنف والتطّرف.

•   نقاط مهمة للم�شاركني يف الدعم النف�شي لالأطفال :

1- عند التحدث مع الطفل كن عند م�ستوى نظره ول تتكلم معه من و�سع الوقوف وعّرف نف�سك وتكلم بب�ساطة 
وو�سوح.

2-  الهدوء ونربة ال�سوت وطريقة الت�رشف واملعلومات املزودة تبعث الطماأنينة يف النف�س.

3-  الأطفال ي�ستجيبون لالأ�سخا�س املرحني فاحر�س على اأن ل تفارقك ابت�سامة جميلة ومرونة يف الأداء.

4-  عند تبليغ الأخبار ال�سيئة: اأوجد الوقت املالئم للقيام بذلك.. اأّجـل تبليغها اإذا كانت هناك حالة من ال�سطراب.. 
اأبلغ الأخبار ال�سيئة بطريقة تدريجية.. اأعط املعلومات املتوفرة من دون الإيحاء باآمال كاذبة وقل الأ�سياء بطريقة 

ب�سيطة ومالئمة )من الأف�سل اأن ل يتم اإخفاء احلقيقة(.

5- احر�س على عزل واحتواء الأطفال املذعورين وامل�سطربني بغية تفادي اأي انت�سار حلالة الذعر اأو ال�سطراب.
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6- عليك اإدراك انفعال الطفل وعدم ا�ستهجانه وميكن ال�سماح للطفل بالبكاء للتخل�س من الأمل مع تفادي البكاء 
اأمامه لأنه بحاجة اإىل من يدعمه.

7- امنح الطفل احلب واحلنان والحرتام دائًما مهما كانت ال�سعوبات وال�سغوطات ، والأطفال لهم و�سع خا�س 
حيث ميكن تقبيلهم وحملهم، والطفل يف حاجة لل�سعور بحب وحنان من حوله وخا�سة املقربني منه.

٨-  ا�ستخدم ا�سم الطفل كثرًيا.

9- ل تكذب على الطفل.

1٠- جتنب الأ�سئلة التي تكون اإجابتها بنعم اأو ل واطرح اأ�سئلة مفتوحة تعينك على تفهم الطفل مثل: قل يل ما الذي 
يخيفك؟ ملاذا اأنت خائف؟ كلمني فاأنا اأريد امل�ساعدة.. هل هناك �سيء اأ�ستطيع اأن اأفعله من اأجلك؟ هل هناك 

اأ�سياء مل تفهمها؟ اأنا �ساأ�رشح الأ�سياء التي مل تفهمها. و�ساأكون �سعيًدا بذلك.

11- يجب طماأنة الطفل اأننا لن نرتكه بل �سنبقى معه.

12-  وزع الألعاب واف�سح املجال اأمام الأطفال للر�سم وحاول اإ�سغال الطفل بالق�س�س واحلكايات وباقي الأ�ساليب.

13-  ميكن اأن جنعل الطفل يقوم باأفعال ب�سيطة مل�ساعدتنا يف بع�س الأمور مما ي�سعره اأنه متحكم باملوقف؛ فتكليف 
الطفل باأعمال ومهام �سغرية تقّوي ثقته بنف�سه واإح�سا�سه بالكفاءة.

14- احر�س على تنويع الأ�ساليب لأن الطفل ميل ب�رشعة اإن مل تكن جاهًزا لك�رش امللل لديه بو�سائل تعتمد �سيكولوجية 
اللعب.

15- تقدمي الإر�ساد النف�سي للطفل والأ�رشة حول مفهوم ال�سدمة واأعرا�سها وكيفية التعامل معها.

16- تقدمي العالج النف�سي للطفل املعّر�س لل�سدمة.

• ال�شدمة النف�شية عند االأطفــال:

اأواًل: االأعرا�ص:

1- اخلوف من املوت يف �سن مبكرة .

2- اإظهار الغ�سب ال�رشيع اأو الثوران املفاجئ.
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3- خلل يف النوم، كوابي�س ورعب ليلي والتبول الليلي الالاإرادي.

4- األعاب ور�سوم متكررة حمورها ال�سدمة.

5- اإفراط يف اليقظة ، وحالة تاأهب واحلذر الزائد.

، م�س الأ�سابع(. 6- اإبداء ت�رشفات اأ�سغر من اأعمارهم )مثل : الإلت�ساق بالأم، الإنتحاب »الأنني 

7- ظهور م�ساكل �سلوكية لي�ست من �سفات الطفل، مثل اإ�ساءة الت�رشف باملدر�سة اأو يف البيت.

٨-  رف�س الذهاب اإىل املدر�سة.

9- �سعوبات مدر�سية )�سعف التح�سيل العلمي والتاأخر الدرا�سي(.

1٠- الإنعزال واحلزن والك�سل ونق�س يف الن�ساط واإنهماكه العقلي باأحداث املاأ�ساة.

•  كيفية م�شاعـدة االأطفــال يف التعــامل مع املاأ�شـاة اأو ال�شدمــة:

1-  اإن اأي طفل يعي احلادثة اأو ال�سدمة يف الغالب �سوف يتاأثر بها؛ فالأطفال ال�سغار ميكن اأن يظهروا مرعوبني، 
واآخرون منهم ميكن اأن يبدوا مكتئبني قلقني، اأو ملت�سقني بالآخرين. لهذا ال�سبب فاإن م�ساعدة الطفل احلزين 
ا. اإن ال�سعور بالغ�سب واخلوف والقلق جميعها رّدات فعل طبيعية ومتنا�سبة مع  ومناق�سة رّدات فعله مهم جدًّ
الأحداث املاأ�ساوية.. راقب الأعرا�س اجل�سمانية مثل : ال�سداع واآلم املعدة. كثري من الأطفال يعرّبون عن قلقهم 

من خالل الآلم والأوجاع ، ويف حالة الأطفال الأ�سغر يتم فقدان التحكم بالإخراج.

2-  يجب اأن يتم ت�سجيع الأطفال بالتعبري عن م�ساعرهم ورّدات فعلهم لالأحداث املاأ�ساوية. كل طفل لديه طريقة 
يف التعبري عن خوفه وال�سوؤال عن الأحداث. 

3- قلل م�ساهدة الأطفال للتلفزيون والأخبار املتعلقة باملاأ�ساة لأن تكرار م�ساهدة الأحداث يثّبت احلادث يف عقول 
الأطفال.

4-  اأكد لأطفالك باأنهم يف اأمان واأن هناك اإجراءات �سوف تتم ملنع هذه احلوادث باإذن اهلل .

5- عندما ي�ساأل الأطفال اأ�سئلة، اأجبهم ب�سدق وا�ستعمل كلمات وعبارات ي�ستطيعون فهمها. من املقبول لو اأخربتهم 
اأن هناك اأ�سياء ل اأحد ي�ستطيع تف�سريها. 
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6- ميكن اأن ي�ساأل الأطفال اأ�سئلة مثل » ملاذا �سمح اهلل بهذا اأن يحدث ؟ اأو ماذا �سوف يحدث لأطفال النا�س الذي 
اأو ماذا �سوف يحدث لنا ؟   ، والأطفال الأكرب �سنًّا خا�سة املراهقني ميكن اأن ي�ستف�رشوا عما  اآباءهم؟  فقدوا 
ا ا�ستحوذ عليهم  �سيحدث بعد ذلك اأو عن ما هو اآٍت. والتف�سري املعقول يف هذا الو�سع هو : »اأن هناك اأ�سخا�سً
ا وهذه هي طريقتهم يف التعبري عن اأنف�سهم، واهلل تعاىل �سيجازيهم  ال�سيطان واأغواهم يقومون باأعمال �سيئة جدًّ

. ويعاقبهم على اأعمالهم اإن عاجاًل اأو اآجال 

7-  تكلم اإىل مدّر�س الطفل وحاول اأن تعرف خطط املدر�سة وخدمات الدعم املتوفرة. ) اإن وجدت (

٨- اإذا كان لدى الطفل �سعوبة يف مناق�سة م�ساكله ف�سجعه لر�سم ال�سور اأو اأن يكتب عن م�ساعره، و�سوف ي�ساعد 
هذا يف التقليل من م�ستوى اخلوف والقلق الذي يعي�سونه.

9-  �ساعد الطفل على ا�ستئناف حياته اليومية الروتينية باأ�رشع ما ميكن مت�سّمـًنا ذلك الن�ساطات والنا�س والأماكن 
املاألوفة لديه. ي�ستفيد الأطفال من ال�سعور الطبيعي وال�ستقرار.

1٠-  من الطبيعي للطفل التعبري عن الغ�سب واخلوف واحلزن بعد حادث ماأ�ساوي اأمل به ، واإذا ا�ستمرت اأو �ساءت 
هذه امل�ساعر فُين�سح با�ست�سارة خبري يف ال�سحة النف�سية. وِمن الأعرا�س التي يجب مراقبتها: القلق، وا�سطرابات 

النوم، واخلوف الزائد وامل�ساكل الجتماعية والتح�سيل العلمي.

• اأ�شاليب الدعم النف�شي لالأطفال:

1- التفريغ عن طريق الر�شم والتلوين الفردي اأو عقد ور�ص للر�شم :

الأطفال يحبون الر�سم يف الوقت الذي ل ي�ستطيعون فيه ممار�سة اأي ن�ساط اآخر من هواياتهم يف ظل الأزمات، لذا 
ين�سح متخ�س�سو الكوارث والأزمات با�ستخدام جل�سات الدعم النف�سي بالر�سم والألوان لكونها اأ�سلوًبا ت�سخي�سيًّا 
الر�سم  ور�س  الأطفال  مع  النف�سي  الدعم  متخ�س�سو  ا�ستخدم  حيث  جناحه،  ثبت  فعاًل  عالجيًّا  واأ�سلوًبا  اإ�سقاطيًّا، 

الإر�سادية، وجاء تفاعل الأطفال بدرجة عالية حتى اأولئك الذين ل يحبون الر�سم.

 وقد ثبت اأن للر�سوم وظيفة ت�سخي�سية ت�سع اأيدي املتخ�س�سني على الأمل النف�سي يف منطقة الالوعي للطفل، 
ووظيفة اأخرى عالجية؛ فاختيار اللون و�سقوط النظر عليه و�سكبه على الورق يجّدد طاقة الفرد النف�سية ويخل�سه 
من التوترات الناجتة عن ال�سغوط والقلق، اإىل جانب وظيفة ثالثة ترفيهية؛ حيث يجد الطفل يف الر�سم نوًعا من اللهو 

واملرح الذي تتطلبه طبيعته ال�سيكولوجية.
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 احر�س على امتالكك لبع�س اأدوات الر�سم كالأوراق البي�ساء وبع�س الألوان، وميكن ت�سجيع الطفل على الر�سم 
مبفرده اأو عقد ور�س الر�سم اجلماعي و�ستجد اأن ر�سومات الأطفال تعرب عن ال�رشاع يف كل ظروف.

 2- اللعب واالأن�شطة البدنية وممار�شة الهوايات املف�شلة:

توفري  على  احلر�س  ويجب  وال�رشور  ال�سعادة  وحتقيق  ال�سخ�سية  لبناء  الطفولة  اأركان  من  ركني  ركن  اللعب 
الألعاب باأنواعها والهدايا لالأطفال وم�ساعدتهم على ممار�سة اللعب الفردي واجلماعي، واحلر�س على توفري جمموعة 
من الأقران للعب معه ب�سكل دوري وممار�سة الأن�سطة البدنية ، وكذلك ممار�سة هواياته املف�سلة جتعله يدرك قيمة ذاته 

وي�سمو فوق الهموم والأحزان.

3- التفريغ عن طريق الرحالت واحلفالت التنكرية وم�رشح العرائ�ص:

اخلروج للرباري واحلقول والرحالت اجلماعية باأنواعها و�سائل مهمة لغ�سل الهموم وتنا�سي الأحزان واإيجاد 
عالقات طيبة، كما اأنها تعدُّ توفرًيا لبع�س الأدوار التي كان يقوم بها الأب، وكذلك الحتفالت واللقاءات املتنوعة 

والفن الهادف ُيعدَّ نوًعا من التنفي�س وال�ستمتاع النف�سي، ومن اأهم و�سائلها:

احلفالت التنكرية: وهي حفالت يتنكر فيها الأطفال باأزياء اأو مالب�س معينة متثل �سخ�سيات تاريخية اأو اأبطال اأو فر�سان 
اأو اأمراء، اأو اأقنعة متثل حيوانات اأو طيور مثل قناع الأ�سد اأو الأرنب، اأو دمى م�رشح العرائ�س ، وهذه احلفالت 
توؤثر يف الأطفال ب�سكل قوي وت�ساعد على تو�سيل مفاهيم واأفكار داعمة بالإ�سافة جللب ال�رشور وال�سعادة 

والرتويح عن النف�س.

4- الق�ش�ص واحلكايات واالأنا�شيد والكارتون والكتابة والتاأليف:

تقوية  ينا�سب  مبا  اختيارها  براجمك مع ح�سن  تكون من �سمن  اأن  فاحر�س  الأطفال  يع�سقها  اإر�سادية  اأ�ساليب 
لهم  ووفر  بنف�سك  ق�س�سا  لالأطفال  حتكي  اأن  على  واحر�س  وامل�سكالت،  الأزمات  على  والتغلب  الطفل  نف�سية 
اأو  بامل�ساهدة وال�ستماع  املتنوع �سواء  الن�ساط  املنا�سبة واحر�س على ت�سجيع الأطفال على  الأ�سطوانات والربامج 

بامل�ساركة يف الأداء والإلقاء اأو بالتاأليف والإبداع والبتكار وا�ستثمار مواهب الأطفال يف الكتابة .

5- جل�شات البْوح والف�شف�شة واالإر�شاد النف�شي:

يف هذا الن�ساط يعطى الأطفال فر�سة البوح عما ي�سغل بالهم ، وميّكن الطفل من التحدث واجلميع من�ست اإليه. 
ي�ستطيع  الطفل، ومن خالله  نف�سية  القلق يف  نف�سية يخفف من �سغط  ناحية  بعدة مزايا؛ فمن  الن�ساط  ويتميز هذا 
للتنفي�س، حيث  اإيجابية  اأ�ساليب  ابتكار  على  الأطفال  مل�ساعدة  التمثيلية  والق�سة  الدراما  اأن�سطة  ا�ستخدام  املخت�س 
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ينعك�س ذلك على نف�سية الأطفال نحو الأف�سل، لكونهم فّرغوا خالل الن�ساط النف�سي الطاقة ال�سلبية اجلاثمة على 
قلوبهم اإثر املخاوف والقلق.

6- االأعمال اجلماعية التطوعية:

التطوعية  والأعمال  الأن�سطة  خالل  ومن  الهموم،  وتفّرغ  بالنف�س  العتزاز  تبني  الجتماعي   الن�ساط  ممار�سة 
اخلريية ميكن للطفل اأن يجد نف�سه اأو اأن يعرّب عنها ح�سب قدراته ال�سخ�سية، فالنف�س التي ت�ساعد الآخرين نف�س قوية 
ا ل�سخ�سيته، لأنه ينّمي انتماء الطفل لفكرته وُيك�سبه �سلوكيات احلفاظ  جتتاز املعاناة ،ويعترب هذا الن�ساط حمفزاً جدًّ

عليها ويقّوي الإح�سا�س بالذات وال�سعور بالكفاءة.

7- اأ�شلوب التمثيل النف�شي: الدراما النف�شية )ال�شيكودراما(

منها  الإيجابي،  وللتعلم  النفعايل  للتفريغ  نف�سية  تدريبات  على  يحتوي  لالأطفال  حمّبب  اإر�سادي  اأ�سلوب   هو 
الأطفال  يقوم  للتعلم،  بخامتة  تنتهي  احلياة  من  ق�سة  تكوين  على  وم�ساعدتهم  الأطفال  اأي جتميع  الق�سة..  تكوين 

بتمثيلها يف �سكل اأدوار درامية.

ا دراميًّا ذا هدف نف�سي، ثم يعر�س  ا هناك امل�رشحية النف�سية )ال�سيكولوجية(.. وفيها يختار املربي اأو الأم ن�سًّ اأي�سً
ا به، ويتم التفاعل عرب دائرة الدراما  الن�س على اأطفال الأ�رشة اأو اأطفال اجلماعة الإر�سادية ويختار كل طفل دوًرا خا�سًّ
وكل اخلطوط التي توؤدي للتفريغ النفعايل التلقائي وال�ستب�سار، اأي التعلم الإيجابي، وهذا لي�س مفيًدا فقط لالأطفال 

ا. بل وللكبار اأي�سً

8- معاي�شة من خا�شوا نف�ص التجربة من قبل: 

عقد لقاءات واأن�سطة مع من خا�سوا نف�س التجربة من قبل ُيعد نقلة نف�سية كبرية عن طريق تبادل اخلربات وك�سب 
املهارات النف�سية واحلياتية املادية، وميكن اأن يتم ذلك من خالل الزيارات والرحالت والأن�سطة اجلماعية لتبادل 

اخلربات .
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ال�سحة النف�سية يف الإ�سالم)))

• اأهمية ال�شحة النف�شية

تعترب ال�سحة النف�سية من الأ�سياء التي ين�سدها النا�س يف م�سارق الأر�س ومغاربها ، ولأهميتها يف حياة الفرد 
واملجتمع ، ظهر الدعاة اإليها ، الذين يقولون اإن ر�سالتهم هي م�ساعدة الأفراد على اأن تكون لهم الب�سرية والقدرة 
على الت�سدي مل�سكالتهم اليومية ، والقدرة على حلها ، مبا يوؤدي بهم اإىل ال�سحة النف�سية ، وعلى �سوء هذا ظهرت 
العديد من املنظمات التي تعمل يف جمال ال�سحة النف�سية ، وتهدف اإىل تدعيمها لدى الأفراد ، مبا ينعك�س اإيجابيا 
كما   ، النف�سية  بال�سحة  اخلا�سة  التوجيهية  والن�رشات  والدوريات  واملراجع  الكتب  �سدرت  كما   ، املجتمع  على 
النف�سية  ال�سحة  الأفراد على حتقيق  مل�ساعدة  النف�سي  التوجيه والإر�ساد  املوؤ�س�سات ومكاتب  العديد من  اأي�سا  ظهر 
وتدعيمها لديهم ، وعلى الرغم من ذلك جند اأن هناك تزايدا يف عدد املوؤ�س�سات والعيادات النف�سية التي تقوم على 
عالج ال�سطرابات النف�سية التي تتزايد يوما بعد يوم ، وخا�سة يف املجتمعات الغربية ، والتي من اأهم مظاهرها زيادة 
حالت النتحار الفردي واجلماعي ، هذه الظاهرة التي اإن دلت على �سيء فاإمنا تدل على الياأ�س من احلياة ، وعدم 
القدرة على الو�سول لل�سحة النف�سية ، ملاذا ؟ لأنهم �سلوا الطريق ال�سحيح للو�سول اإىل ال�سحة النف�سية ومن ثم فقد 

اأح�س الفرد يف طول العامل وعر�سه اأنه يف �سفينة انقطعت اأ�سبابها بالرب .

ومن هنا ظهرت اأهمية ربط ال�سحة النف�سية باملنبع الأ�سيل ، واملنهج الرباين الذي اأنزله اهلل دينًا للب�رش ، وهداية 
لهم يف دياجري الظلم ، فيه الهدى والنور ، وفيه ال�سعادة واحلياة الطيبة ، يحوي �سبل اخلري وطرق الر�ساد ملن اأراد 

الدللة عليها ، وبحث عن اأ�سباب احلياة الطيبة ، قال تعاىل : چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ   )2(

• تعريفات ال�شحة النف�شية :

يعرف علماء النف�س ال�سحة النف�سية ، ب�سفة عامة ، باأنها الن�سج النفعايل والجتماعي ، وتوافق الفرد مع نف�سه 
ومع العامل من حوله ، والقدرة على حتمل م�سوؤوليات احلياة ومواجهة ما يقابله من م�سكالت ، وتقبل الفرد لواقع 

حياته ، وال�سعور بالر�سا وال�سعادة .

والتعريف الذي و�سعته هيئة ال�سحة العاملية لل�سحة النف�سية باأنها : تكيف الأفراد مع اأنف�سهم ومع العامل عموما، 
مع حد اأق�سى من النجاح والر�سا والن�رشاح وال�سلوك الجتماعي ال�سليم والقدرة على مواجهة حقائق احلياة وقبولها.

)1( يحيي الغامدي - جامعة امللك عبدالعزيز )بت�رشف(.
)2(النحل: 97
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ومن اأمثلة هذه التعريفات اأي�سا ، اأنها : »التوافق التام اأو التكامل بني الوظائف النف�سية املختلفة ، مع القدرة على 
مواجهة الأزمات النف�سية العادية التي تطراأ عادة على الإن�سان ، مع الإح�سا�س الإيجابي بال�سعادة والكفاية .

بال�سحة  وال�سعور  ال�سليم  التوافق   «  : باأنها  النف�سية  ال�سحة  النف�سي  والتحليل  النف�س  علم  مو�سوعة  وعرفت 
والرغبة يف احلياة 

وقد عرفت جلنة خرباء ال�سحة العاملية يف منظمة ال�سحة العاملية ال�سحة النف�سية باأنها : » قدرة الفرد على تكوين 
عالقات ناجحة مع الآخرين وامل�ساركة يف تغيري وبناء البيئة الجتماعية والطبيعية التي يعي�س فيها . واإ�سباع حاجاته 

الأ�سا�سية ب�سورة متوازنة واإمناء �سخ�سية قادرة على حتقيق الذات ب�سورة �سوية  .

وعرف الدكتور كمال اإبراهيم مر�سي ال�سحة النف�سية تعريفًا مبنيًا على ت�سور اإ�سالمي رائد يف مفهوم ال�سحة 
النف�سية » ال�سحة النف�سية حالة نف�سية ي�سعر فيها الإن�سان بالر�سا والرتياح عندما يكون ح�سن اخللق مع اهلل ومع 

نف�سه ومع النا�س  

مفهوم ال�شحة النف�شية عند ابن القيم :

اأكد ابن القيم على اأهمية ال�سحة النف�سية التي ي�سميها ال�سعادة القلبية اأو احلياة الطيبة املت�سلة بالإن�سان واأنه ينبغي 
معرفتها تف�سياًل واملحافظة عليها فقال: » وملا كانت ال�سحة من اأجل نعم اهلل على عبده ، واأجزل عطاياه ، واأوفر 
التوفيق مراعاتها وحفظها ، وحمايتها عما  النعم على الإطالق فحقيق ملن رزق حظا من  اأجل  العافية  منحه ، بل 

ي�رشها 

وقال : » يحتاج الإن�سان لأمرين بهما ُيتم �سعادته وفالحه :

اأحدهما : اأن يعرف تفا�سيل اأ�سباب ال�رش واخلري ويكون له ب�سرية يف ذلك مبا �سهده يف العامل وما جربه يف نف�سه 
وغريه وما �سمعه من اأخبار الأمم قدميًا وحديثًا .

الأمر الثاين : اأن يحذر من مغالطة نف�سه على هذه الأ�سباب 

وهو يطلق على مفهوم ال�سحة النف�سية مفهوم احلياة الطيبة اأو ال�سعادة القلبية ، فيقول يف احلياة الطيبة : » فالوحي 
حياة الروح كما اأن الروح حياة البدن ولهذا فمن فقد هذه الروح فقد فقد احلياة النافعة يف الدنيا والآخرة .. وقد 

جعل اهلل احلياة الطيبة لأهل معرفته وحمبته وعبادته فقال تعاىل : چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
بالقناعة  الطيبة  احلياة  چ)1( ،وقد ف�رشت  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    

)1( النحل: 97
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وحمبته  اهلل  ومعرفة  بالإميان  و�رشوره  وبهجته  ونعيمه  القلب  حياة  اأنها  وال�سواب   ، ذلك  وغري  احل�سن  والرزق  والر�سى 
والإنابة اإليه والتوكل عليه ، فاإنه ل حياة اأطيب من حياة �ساحبها ول نعيم فوق نعيمه اإل نعيم اجلنة، واإذا كانت حياة القلب 

حياة طيبة تبعته حياة اجلوارح فاإنه َمِلُكها ، وهذه احلياة تكون يف الدور الثالث اأعني الدنيا ، دار الربزخ ، ودار القرار 

وهو يربط احلياة الطيبة بطاعة اأوامر اهلل واجتناب نواهيه، ولذا قال : » واأنه اإذا خولف اأمره ونهيه ترتب عليه 
من النق�س والف�ساد وال�سعف والذل واملهانة ، واحلقارة ، و�سيق العي�س وتنكد احلياة ما ترتب ، كما قال تعاىل : 
چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  چ)1(، وف�رشت املعي�سة ال�سنك: 
بعذاب القرب ، وال�سحيح اأنها يف الدنيا ، ويف الربزخ فاإن من اأعر�س عن ذكره الذي اأنزل ، فله من �سيق ال�سدر 
ونكد العي�س وكرثة اخلوف و�سدة احلر�س والتعب على الدنيا والتح�رش على فواتها قبل ح�سولها وبعد ح�سولها ، 

. والآلم خالل ذلك 

وجعل ال�سعادة القلبية يف قمة اأنواع ال�سعادة حني قال : » اإن اأنواع ال�سعادة التي توؤثر على النف�س ثالثة : �سعادة 
خارجية عن ذات الإن�سان بل هي م�ستعارة له من غريه تزول با�سرتداد العاريّة ، وهي �سعادة املال واحلياة . ال�سعادة 
الثانية : �سعادة يف ج�سمه وبدنه ك�سحته واعتدال مزاجه وتنا�سب اأع�سائه وح�سن تركيبه و�سفاء لونه وقوة اأع�سائه 

فهذه األ�سق به من الأوىل ولكن هي يف احلقيقة خارجة عن ذاته.

ال�سعادة الثالثة : هي ال�سعادة احلقيقية وهي �سعادة نف�سانية روحية قلبية ، وهي �سعادٌة العلُم النافُع ثمرتها فاإنها 
. هي الباقية على تقلب الأحوال وامل�ساحبة للعبد يف جميع اأ�سفاره ويف دوره الثالث 

ات�سح من خالل كالم ابن القيم معنى ال�سعادة وال�سحة النف�سية ) احلياة الطيبة( وهي حياة القلب التي ل تكون 
اإل مع الإميان وطاعة الرحمن ، والبعد عن مع�سيته وطريق �سخطه وغ�سبه .

• موؤ�رشات ال�شحة النف�شية ) �شمات – مظاهر ( :

وقد و�سع علماء النف�س بع�س املوؤ�رشات التي ي�ستدلون منها على متتع الأفراد بال�سحة النف�سية ، ومنها املوؤ�رشات 
التي و�سعها ما�سلو )Maslow ( وهي ت�سمل ما يلي : ارتباط الفرد مبجموعة من القيم منها : �سدق الفرد مع نف�سه 
ومع الآخرين ، اأن تكون لديه ال�سجاعة يف التعبري عما يراه �سوابا ، اأن يتفانى يف اأداء العمل الذي يجب اأن يوؤديه ، 
اأن يك�سف من هو، وما الذي يريده ، وما الذي يحبه ، واأن يعرف ما هو اخلري له ، واأن يتقبل ذلك دون اللجوء اإىل 

حيل دفاعية يق�سد بها ت�سويه احلقيقة .

)1( طه: 124
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ومن اأمثلة موؤ�رشات ال�سحة النف�سية كذلك ما ذكره عثمان لبيب فراج ، وهي ت�سمل باخت�سار ما يلي :

1- اأن ي�سعر الفرد بالأمن النف�سي .

2- اأن يتقبل الفرد ذاته ، وي�سعر بقيمته كفرد ، و اأن يدرك قدراته ، ويتقبل حدودها ، واأن يتقبل الآخرين ويتقبل 
الفروق فيما بينهم ، والفروق فيما بينه وبينهم .

3- اأن يتميز بدرجة منا�سبة من التلقائية والقدرة على املبادرة .

4- اأن يكون ناجحًا يف اإن�ساء عالقات فعالة وم�سبعة مع الغري .

5- اأن يكون واقعيًا يف نظرته اإىل احلياة ، وما يعرت�سه من م�ساكل .

6- اأن يكون متكامل ال�سخ�سية .

ومما هو جدير باملالحظة اأن موؤ�رشات ال�سحة النف�سية التي و�سعها علماء النف�س املحدثون �سواء كانوا من الغربيني 
القيام  وفاعليته يف  قدرته  ، ومدى  املجتمع  نف�سه ومع  مع  توافقه  اأو  الفرد  تكيف  كلها حول  تدور  العرب  من  اأو 
الروحي يف  اهتمام نحو اجلانب  اأي  الدنيوية ... )و( مل يوجهوا  املادية  واإ�سباع حاجاته   ، الواقعية  ب�سوؤون حياته 

الإن�سان ، واإىل اأهمية دور الدين والإميان يف ال�سحة النف�سية .

غري اأن عدداً قلياًل جداً من علماء النف�س املحدثني واملحللني النف�سيني مثل وليم جيم�س ، وكارل يوجن ، وا.ا.بريل، 
وهرني لينك اإبتداأوا اأخرياً يدركون اأهمية الدين والإميان باهلل يف ال�سحة النف�سية ، واأ�ساروا اإىل الدور الهام ) املهم( 

الذي يقوم به الإميان يف بث الأمن والطماأنينة يف النف�س ، ويف التخل�س من القلق وال�سطراب النف�سي ....

• موؤ�رشات ال�شحة النف�شية يف االإ�شالم :

وقد اأ�سار اإىل اأهمية اجلانب الروحي يف ال�سحة النف�سية الدكتور حممد عودة حممد والدكتور كمال اإبراهيم مر�سي 
يف كتابهما : ) ال�سحة النف�سية يف �سوء علم النف�س والإ�سالم ( .. وقد ذكر هذان املوؤلفان موؤ�رشات ال�سحة النف�سية 

التالية :

1- اجلانب الروحي : الإميان باهلل ، اأداء العبادات ، القبول بق�ساء اهلل وقدره ، الإح�سا�س الدائم بالقرب من اهلل ، 
اإ�سباع احلاجات باحلالل ، املداومة على ذكر اهلل

2- اجلانب النف�سي : ال�سدق مع النف�س ، �سالمة ال�سدر من احلقد واحل�سد والكره ، قبول الذات ، القدرة على حتمل 
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الإحباط ، القدرة على حتمل القلق ، البتعاد عما يوؤذي النف�س ) الكربياء ، الغرور ، الإ�رشاف ، التقتري ، الك�سل ، 
الت�ساوؤم ( ، التم�سك باملبادئ امل�رشوعة ، التزان النفعايل ، �سعة ال�سدر ، التلقائية ، الإقبال على احلياة ، ال�سيطرة 

و�سبط النف�س ، الب�ساطة ، الطموح ، العتماد على النف�س .

3- اجلانب الجتماعي : حب الوالدين ، حب �رشيكة احلياة ، حب الأولد ، م�ساعدة املحتاجني ، الأمانة ، اجلراأة 
يف قول احلق ، البتعاد عما يوؤذي النا�س )الكذب ، الغ�س ، ال�رشقة ، الزنا ، القتل ، �سهادة الزور ، اأكل مال 
اليتيم ، احلقد ، احل�سد ، الغيبة ، النميمة ، اخليانة ، الظلم ( ، ال�سدق مع الآخرين ، حب العمل ، حتمل امل�سوؤولية 

الجتماعية .

4- اجلانب البيولوجي : �سالمة اجل�سم من الأمرا�س ، �سالمته من العيوب ، �سالمته من العيوب اخللقية ، عدم تكليفه 
اإل يف حدود طاقته .

• وذكر الدكتور جناتي بع�ص املوؤ�رشات لل�شحة النف�شية يف �شوء القراآن وال�شنة :

من حيث عالقة العبد بربه : الإميان باهلل وحده ل �رشيك له ، وبكتبه ور�سله ومالئكته ، وبالآخرة واحل�ساب ، 
وبالق�ساء والقدر ، والتقرب اإىل اهلل تعاىل بالعبادات والطاعات ، والإخال�س والتقوى ، واتباع كل ما اأمر اهلل تعاىل 
به، وو�سانا به ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ، والبتعاد عن ال�سيئات واملعا�سي ، وكل ما نهى عنه اهلل تعاىل ور�سوله 

�سلى اهلل عليه و�سلم .

1- من حيث عالقة الفرد بنف�شه : يعرف نف�سه ، ويعرف اإمكاناته وقدراته وقدر نف�سه ، وتكون طموحاته يف احلياة 
على قدر اإمكاناته وقدراته ، وهو ي�سعى دائمًا اإىل حتقيق كماله الإن�ساين على قدر اإمكاناته وقدراته ، ويعرف 
بتو�سط واعتدال من غري   ، بالطرق احلالل  اإ�سباعه منها  ي�ستطيع  باإ�سباع ما  حاجاته ودوافعه ورغباته ، ويقوم 
اإ�رشاف ، وي�ستطيع اأن يتحكم فيما ل ي�ستطيع اإ�سباعه منها حتى تتاح له يف امل�ستقبل الظروف املنا�سبة لإ�سباعها 
بالطرق احلالل ، وهو قادر على التحكم يف دوافعه واأهوائه و�سهواته التي تتعار�س مع القيم الدينية ، واخللق 

احل�سن ، اأو القيم الإن�سانية ، واملعايري الجتماعية .

وهو ي�سعر بامل�سوؤولية ، ويعتمد على نف�سه يف تويل اأموره املعي�سية ، وهو واثق من بنف�سه ، ويوؤكد ذاته ، وم�ستقل 
براأيه ، وله قدرة كبرية على ال�سرب وحتمل �سغط احلياة وم�ساقها .. وهو م�ستقيم يف �سلوكه ، يعرب عن راأيه ب�سدق 
و�سجاعة اأدبية ، ح�سن الأخالق ، وهو يوؤدي عمله باأمانة واإخال�س ، ومبهارة واإتقان ، وهو يعتني ب�سحته اجل�سمية، 

وبقوته البدنية .

ياألفونه  ، وهم كذلك  ويحبهم  ياألفهم  فهو   ، طيبة  عامة  ب�سفة  بالنا�س  بالنا�ص: عالقته  الفرد  2- من حيث عالقة 
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ويحبونه، اإنه يعاملهم باحل�سنى واملودة وميد يد العون وامل�ساعدة اإليهم ، اإنه دائمًا �سادق يف اأقواله لهم ، واأمنٌي 
يف تعامله معهم ، فهو ل يكذب ول يغ�س . اإنه ل يوؤذي اأحداً ، ول يحمل يف نف�سه حقداً لأحد ، اأو كراهية 
وم�ساعرهم   ، الآخرين  النا�س  دوافع  يقدر جيداً  اإنه   ، النا�س  على  يتكرب  يتعاىل ول  ل  متوا�سع  اإنه  اأو ح�سداً، 
نحو  بامل�سوؤولية  ي�سعر  اإنه   . املقدرة  عند  منهم  امل�سيء  عن  ويعفو   ، وحقوقهم  اآراءهم  ويحرتم   ، وانفعالتهم 
املجتمع ، ويعمل دائمًا على ما فيه م�سلحته . وعالقته باأ�رشته على وجه عام عالقة طيبة ، فهو يحب زوجته ، 
ويحرتمها ، ويعاملها معاملة ح�سنة ، ويحب اأولده ويعطف عليهم ، ويراعي �سوؤونهم ، ويعنى بح�سن تربيتهم 
وتاأديبهم وتعليمهم ، كما اأنه يحب والديه ويحرتمهما ويعطف عليهما ، ويح�سن معاملتهما ، وي�سل رحمه ، 

ويح�سن معاملة جاره.

3- من حيث عالقة الفرد بالكون: يعرف حقيقة منزلته يف الكون ، واأن اهلل تعاىل كرمه على �سائر خملوقاته ، وهو 
يعلم ر�سالته الكربى يف احلياة كخليفة هلل تعاىل يف الأر�س ؛ عليه م�سوؤوليات عمارة الأر�س ، وتطبيق منهج 
اهلل تعاىل يف احلياة ، اإنه يتاأمل يف اآيات اهلل تعاىل يف الكون ، وينظر اإىل خملوقات اهلل تعاىل ، ويدرك فيها قدرة 
اهلل تعاىل ، الفائقة الالمتناهية على بديع اخللق ، وي�ست�سعر فيها اجلمال والإتقان والإبداع . اإنه ي�سعر مبتعة احلياة 
يف هذا الكون ، وي�سعر بكل ما فيه من جمال ، وي�سعر باحلب نحو كل خملوقات اهلل تعاىل من جماد وحيوان 

ونبات .

• وذكر ابن القيم عددا كثرياً من ال�شمات واأغلبها يدور حول اجلانب الروحي والقيمي ، وتقويته ، وبع�شها ي�شلح اأن يكون �شمة 
وموؤ�رشاً ، ويف نف�ص الوقت مرتكزاً وطريقاً لتحقيق ال�شحة النف�شية :

1- العبودية : جعل ابن القيم هذه ال�سمة معلمًا مهمًا ل�ساحب ال�سعادة ، و�رشفًا كبرياً له ، وحافظًا له من الأعداء، 
يقول : » واحلق الذي خلق به ولأجله اخللق هو عبادة اهلل وحده التي هي كمال حمبته واخل�سوع والذل له ولوازم 
عبوديته من الأمر والنهي والثواب والعقاب « .. وقال : » واإذا كانت املحبة له هي حقيقة عبوديته و�رشها ، فهي 
اإمنا تتحقق باتباع اأمره واجتناب نهيه ..« ويقول اأي�سًا : » ومبنى )اإياك نعبد( على اأربع قواعد: التحقق مبا يحبه 
اهلل ور�سوله وير�ساه من قول الل�سان والقلب وعمل القلب واجلوارح ، وبيانها اأن العبودية منق�سمة على القلب 
والل�سان واجلوارح ، وعلى كل منها عبودية تخ�سه ، والأحكام التي للعبودية خم�سة : واجب ، وم�ستحب ، 

وحرام ، ومكروه ، ومباح ، وهي لكل واحد من القلب والل�سان واجلوارح«

اإل بالعدل ، فمن اعت�سم به فقد  2- الو�شطية: وي�سميها ابن القيم اأحيانًا العدل ؛ حيث يقول : » وما قام الوجود 
اأخذ بحظه من جمامع اخلري « ويقول اأي�سًا : » فدين اهلل بني الغايل فيه واجلايف عنه ، وخري النا�س النمط الو�سط، 
الذين ارتفعوا عن تق�سري املفرطني ، ومل يلحقوا بغلو املعتدين ، والعدل هو الو�سط بني طريف اجلور والتفريط 
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والآفات اإمنا تتطرق اإىل الأطراف ، والأو�ساط حممية باأطرافها فخيار الأمور اأو�ساطها « .. ثم حتدث عن الو�سطية 
قال:»والعدل يحمله على  الأخالق حيث  منه ، وحتدث عن  اأوالتقليل  الكرثة  النوم وبنّي �رشر  والعتدال يف 
اعتدال اأخالقه وتو�سطه فيها بني طريف الإفراط والتفريط فيحمله على خلق ال�سجاعة الذي هو تو�سط بني اجلنب 
والتهور« اإىل اأن قال : »فاإن النف�س متى انحرفت عن التو�سط انحرفت اإىل اأحد اخللقني الذميمني ول بد ، فاإذا 
انحرفت عن خلق التوا�سع انحرفت اإما اإىل كرب وعلو ؛ واإما اإىل ذل ومهانة وحقارة ، و�ساحب اخللق الو�سط 

مهيب حمبوب ، عزيز جنابه ، حبيب لقاوؤه «

3- الربكة : ي�سري ابن القيم اإىل الربط بني الطاعة واملع�سية يف الربكة زيادة وحمقًا ، حيث يقول : »اإن املعا�سي متحق 
بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة الطاعة ، وباجلملة اإنها متحق بركة الدين والدنيا فال جتد اأقل بركة يف 
عمره ودينه ودنياه ممن ع�سى اهلل . ولي�ست �سعة الرزق والعمل بكرثتها ول طول العمر بكرثة ال�سهور والأعوام، 
اأعر�س عن اهلل  اأن عمر العبد هو مدة حياته ، ول حياة ملن  ولكن �سعة الرزق والعمر بالربكة فيه . وقد تقدم 
اإل مبعرفة فاطره وحمبته وعبادته وحده  وا�ستغل بغريه ، فاإن حياة الإن�سان بحياة قلبه وروحه ، ول حياة لقلبه 

والإنابة اإليه والطماأنينة بذكره والأن�س بقربه ، ومن فقد هذه احلياة فقد اخلري كله «

4- الذكر: قال ابن القيم : »ويف الذكر اأكرث من مائة فائدة منها : اأنه يزيل الهم والغم عن القلب ، واأنه يجلب للقلب 
ال�سعادة  ، ومدار  الدين  ، وقطب رحى  الإ�سالم  التي هي روح  املحبة  يورث  واأنه   ، والب�سط  وال�رشور  الفرح 
اأي�سًا : » اإن ذكر اهلل عز وجل يذهب عن القلب خماوفه كلها ، وله تاأثري عجيب يف ح�سول  والنجاة « وقال 
الأمن، فلي�س للخائف الذي قد ا�ستد خوفه اأنفع من ذكر اهلل عز وجل ، اإذ بح�سب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه 
حتى كاأن املخاوف التي يجدها اأمان ، والغافل خائف مع اأمنه حتى كاأن ما هو فيه من الأمن كله خماوف ، ومن 

له اأدنى ح�س قد جرب هذا واهلل امل�ستعان «

 ، �سهر رم�سان  الكتئاب يف  – انخفا�س حالت  باك�ستاين  نف�س  – طبيب  الدكتور حممد �رشيف  وقد لحظ 
وعندما عالج 64مري�سًا بالكتئاب وق�سمهم على جمموعتني، 32 مري�سًا اأعطاهم العالج الطبي فقط ، و32 مري�سًا 
اأعطاهم العالج الإمياين ، وطلب منهم القيام بالليل من ال�ساعة 2 اإىل 4 �سباحًا ل�سالة التهجد وذكر اهلل ، وقراءة 
القراآن والدعاء وال�ستغفار . وبعد اأربعة اأ�سابيع وجد اأن 7٨% من املجموعة الثانية و15% من املجموعة الأوىل قد 

تخل�سوا من الكتئاب .

5- ال�شدق: يقول ابن القيم : » لي�س للعبد �سيء اأنفع من �سدقه ربه يف جميع اأموره مع �سدق العزمية ، في�سدقه يف 
عزمه ويف فعله ، ف�سعادته يف �سدق العزمية و�سدق الفعل .. «
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يقول الدكتور كمال مر�سي : » مل يعد جمرد ال�سدق يف القول والعمل دعوة دينية اأخالقية ، بل اأ�سحت مطلبًا 
نف�سيًا اجتماعيًا ، بعدما تبني من درا�سات كثرية اأن حتري ال�سدق ين�سط اأجهزة املناعة اجل�سمية والنف�سية ، والكذب 
يثبطها وي�سعفها . ودعا املعاجلون النف�سيون والأطباء واملر�سدون الرتبويون اإىل ال�سدق يف القول والعمل ، واعتربوه 
عالمة جيدة يف ال�سحة النف�سية ، بينما اعتربوا الكذب من عوامل وهن ال�سحة النف�سية واجل�سمية ، وقد تو�سلت 
القلق والتوترات ، وتزيل الكتئاب« ، ...  ال�سدق والأمانة والإخال�س تخفف  اأن  اإىل  ال�سلوكية املعرفية  املدر�سة 
وانتهى  » بري�سال« من درا�ساته يف علم املناعة النف�سية اإىل اأن ال�سدق �سحة والكذب مر�س ، وقال : » حتروا ال�سدق 

واإن راأيتم الهلكة فيه ؛ فعاقبته خري يف كل الأحوال «. 

6- الطماأنينة وفرح القلب: يقول ابن القيم : » فالطماأنينة اإىل اهلل �سبحانه حقيقة ترد منه �سبحانه على قلب عبده جتمعه 
عليه ، وَتُردُّ قلبه ال�سارد اإليه فت�رشي تلك الطماأنينة يف نف�سه ، وقواه الظاهرة والباطنة جتذب روحه اإىل اهلل ويلني 
اإل باهلل وبذكره ، وهو  اإليه ، ول ميكن ح�سول الطماأنينة احلقيقية  اإىل خدمته والتقرب  جلده وقلبه ومفا�سله 

كالمه الذي اأنزله على ر�سوله �سلى اهلل عليه و�سلم «.

واتفقت الدرا�سات النف�سية مع ابن القيم على جعل ال�سعادة وال�سعور بالأمن وذهاب التوتر معلمًا وموؤ�رشاً على 
ال�سحة النف�سية .

7- الر�شا: اإن الر�سا عند ابن القيم يعني القبول القلبي واحلايل ، وعدم الت�سخط ، واأنه �سفة ملريد ال�سكينة ومعلم 
ظاهر لأهل ال�سعادة ، حيث يقول : » والر�سا ي�سمل الر�سا بربوبيته ، واألوهيته ، والر�سا بر�سوله والنقياد له ، 
والر�سا بدينه ، والت�سليم له ، ومن اجتمعت فيه هذه الأربعة فهو ال�سّديق حقًا .. وثمرة الر�سا الفرح وال�رشور 

بالرب تبارك وتعاىل «.

8- التعاون والتكميل: اأكد ابن القيم اأن احلياة الطيبة ل حت�سل ملن ق�رش اخلري والنفع على نف�سه واأهمل الآخرين ، حيث 
يقول : » فاإن الكمال اأن يكون ال�سخ�س كاماًل يف نف�سه مكماًل لغريه ، وكماله باإ�سالح قوتيه العلمية والعملية، 
ف�سالح القوة العلمية بالإميان ، و�سالح القوة العملية بعمل ال�ساحلات وتكميله غريه بتعليمه اإياه و�سربه عليه ، 

وتو�سيته بال�سرب على العلم والعمل «.

9- الرغبة يف االآخرة: يقول ابن القيم :» فاأعقل النا�س من اآثر لذته وراحته الآجلة الدائمة ، على العاجلة املنق�سية الزائلة 
، واأ�سفه اخللق من باع نعيم الأبد ، وطيب احلياة الدائمة ، واللذة العظمى التي ل تنغي�س فيها ول نق�س بوجه ما 

بلذة منق�سية م�سوبة بالآلم واملخاوف وهي �رشيعة الزوال و�سيكة النق�ساء «. 
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• منهج االإ�شالم يف حتقيق ال�شحة النف�شية :

�سخ�سية  يف  والروحي  املادي  اجلانبني  بني  التوازن  يحقق  هادفًا  تربويًا  منهجًا  الإن�سان  تربية  يف  الإ�سالم  يتبع 
الإن�سان ، مما يوؤدي اإىل حتقيق ال�سخ�سية ال�سوية التي تتمتع بال�سحة النف�سية .

• ويت�شمن هذا املنهج ثالثة اأ�شاليب من الرتبية :

اأواًل : اأ�شلوب تقوية اجلانب الروحي :

ق�سى  وقد   ، له  �رشيك  ل  وعبادته وحده  وتوحيده  باهلل  الإميان  اإىل  الإ�سالم  يدعو  وعبادته:  وتوحيده  باهلل  االإميان   -1
، ويثبت جذور  التوحيد  اإىل عقيدة  يدعو  الدعوة  الأوىل من  �سنة  الثالث ع�رشة  اهلل عليه و�سلم  الر�سول �سلى 
الإميان يف قلوب اأ�سحابه ، وي�سفي نفو�سهم ويزكيها بالتقرب اإىل اهلل تعاىل وعبادته . ولقد كان لالإميان باهلل 
تعاىل اأثر عظيم يف تغيري �سخ�سيات العرب ، فقد تخلوا عن كثري من اأخالقهم وعاداتهم يف اجلاهلية ، وحتررت 
عقولهم من اجلهل واخلرافات ، كما حتررت نفو�سهم من اخلوف من كثري من الأمور التي يخافها يف العادة معظم 
النا�س .. واأ�سبحوا يعي�سون يف اأمن نف�سي .. وكان عليه ال�سالة وال�سالم يعلم اأ�سحابه األ يخ�سوا اإل اهلل تعاىل 
وحده ، واأل ي�ساألوا اإل اهلل وحده كما يت�سح ذلك من توجيهات الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم : »..اإذا �ساألت 
فا�ساأل اهلل ، واإذا ا�ستعنت فا�ستعن باهلل ، واعلم اأن الأمة لو اجتمعت على اأن ينفعوك ب�سيء مل ينفعوك اإل ب�سيء 

قد كتبه اهلل لك . ولو اجتمعوا على اأن ي�رشوك ب�سيء مل ي�رشوك اإل ب�سيء قد كتبه اهلل عليك ..« )1(

اإن الإميان باهلل تعاىل ميالأ النف�س بالن�رشاح والر�سا وال�سعادة ، ويجعل الإن�سان يعي�س يف حالة غامرة من الطماأنينة 
والأمن النف�سي .

قال تعاىل : چ مب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يت     جث  مث  ىثچ)))

وقال تعاىل : چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ)))،  وعن اأن�س اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قال : » من كانت الآخرة همه جعل 
اهلل غناه يف قلبه ، وجمع عليه �سمله ، واأتته الدنيا وهي راغمة . ومن كانت الدنيا همه جعل اهلل فقره بني عينيه، وفّرق 

عليه �سمله ، ومل ياأته من الدنيا اإل ما قدر له « )4(

2- التقوى: وي�ساحب الإميان ال�سادق باهلل تعاىل تقوى اهلل ، ويت�سمن مفهوم التقوى اأن يتوخى الإن�سان دائمًا يف 
)1( �سحيح الرتمذي

)2( الرعد: 2٨
)3( النحل: 97

)4( �سحيح اجلامع
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اأعماله احلق والعدل والأمانة وال�سدق ، واأن يعامل النا�س باحل�سنى ، ويتجنب العدوان والظلم ، ويت�سمن مفهوم 
التقوى كذلك اأن يوؤدي الإن�سان كل ما يوكل اإليه من اأعمال على اأح�سن وجه.. وهذا يدفع الإن�سان دائمًا اإىل 
حت�سني ذاته وتنمية قدراته ومعلوماته ليوؤدي عمله على اأح�سن وجه . اإن التقوى بهذا املعنى ت�سبح طاقة موجهة 
لالإن�سان نحو ال�سلوك الأف�سل والأح�سن ، ونحو منو الذات ورقيها ، وجتنب ال�سلوك ال�سيئ واملنحرف وال�ساذ. 

فهي اإذن عامل رئي�س لتحقيق ال�سعادة وال�سحة النف�سية .

الإن�سان ،  تربية �سخ�سية  اإمنا يعمل على  بالعبادات املختلفة من �سالة و�سوم وزكاة وحج  القيام  اإن  العبادات:   -3
وتزكية نف�سه ، وتعليمه كثريا من اخل�سال احلميدة املفيدة التي تعينه على حتمل اأعباء احلياة ، والتي ت�ساعد على 
الإن�سان  بالعبادات يبعث يف  اإىل اهلل تعاىل  التقرب  اإن   . النف�سية  بال�سحة  تتمتع  التي  ال�سوية  ال�سخ�سية  تكوين 
ال�سعور بال�سعادة والأمن النف�سي، وميده بقوة روحية عظيمة لأنه يعلم اأنه يف رعاية اهلل تعاىل وحمايته ، وان اهلل 
تعاىل ميده بعونه وتاأييده ، فعن اأبي هريرة اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال حمدثا عن ربه : »اإن اهلل قال: 
من عادى يل وليًا فقد اآذنته باحلرب. وما تقرب اإيلَّ عبدي ب�سيء اأحب اإيل مما افرت�ست عليه. وما يزال عبدي 
يتقرب اإيلَّ بالنوافل حتى اأحبه. فاإذا اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�رشه الذي يب�رش به، ويده التي يبط�س 
بها، ورجله التي مي�سي بها. ولئن �ساألني لأعطينَّه، ولئن ا�ستعاذين لأعيذنه. وما ترددت عن �سيء اأنا فاعله ترددي 

عن قب�س نف�س املوؤمن: يكره املوت، واأكره م�ساءته. ول بد له منه«)1(

ثانيا – اأ�شلوب ال�شيطرة على اجلانب البدين يف االإن�شان :

1- ال�شيطرة على الدوافع : يدعو الإ�سالم اإىل ال�سيطرة على الدوافع والتحكم فيها ، ول يدعو اإىل كبت الدوافع الفطرية 
، واإمنا يدعو اإىل تنظيم اإ�سباعها والتحكم فيها ، وتوجيهها توجيهًا �سليما تراعى فيه م�سلحة الفرد واجلماعة ، 

ويدعو )الإ�سالم ( اإىل نوعني من التنظيم يف اإ�سباع الدوافع الفطرية :

اأ - التنظيم الأول: وهو اإ�سباعها عن طريق احلالل امل�سموح به �رشعًا ، ومن اأمثلة هذا التنظيم اإباحة اإ�سباع الدافع 
اجلن�سي عن طريق الزواج فقط ، وجترمي اإ�سباعه عن طريق الزنا

ب - التنظيم الثاين: وهو عدم الإ�رشاف يف اإ�سباع الدوافع ملا يف ذلك من اإ�رشار بال�سحة البدنية والنف�سية .. ومل ُيْعني 
القراآن الكرمي بتوجيه الإن�سان اإىل ال�سيطرة على دوافعه الف�سيولوجية والفطرية فقط ، واإمنا ُعني بتوجيهه اأي�سًا اإىل 

ال�سيطرة على دوافعه النف�سية اأي�سًا مثل دافع العدوان ، ودافع التملك واأهواء النف�س املختلفة .

بينت  وقد  فيها،  والتحكم  انفعالتهم  على  ال�سيطرة  اإىل  النا�س  الكرمي  القراآن  ويدعو  االنفعاالت:  على  ال�شيطرة   -2

)1( رواه البخاري
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اإىل  يوؤدي  لالإن�سان  اأن ا�سطراب احلياة النفعالية  اإذ ثبت  الطبية والنف�سية احلديثة احلكمة يف ذلك  الدرا�سات 
ن�سوء كثري من اأعرا�س الأمرا�س البدنية والنف�سية .. ودعا الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم النا�س اأي�سًا اإىل التغلب 

على انفعال الغ�سب وغري ذلك من النفعالت الأخرى.

ثالثاً – اأ�شلوب تعليم اخل�شال ال�رشورية لل�شحة النف�شية :

لقد عني الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ببناء الإن�سان وتربيته واإعداده لتحمل م�سوؤوليات ن�رش الدعوة الإ�سالمية 
واإقامة املجتمع الإ�سالمي، فاإىل جانب تعليمهم اأ�سول الدين الإ�سالمي واأداء العبادات وبث جذور الإميان والتقوى 
يف نفو�سهم ، فقد كان عليه ال�سالة وال�سالم يعلمهم اأي�سًا ال�ستقامة يف ال�سلوك والأخالق احلميدة والعادات احل�سنة 
يف ممار�ساتهم املختلفة يف حياتهم اليومية ويف تعاملهم مع الآخرين ، وكان يبث فيهم حب النا�س والتعاون ومد يد 
العون و امل�ساعدة اإىل الغري والثقة بالنف�س والعتماد عليها ، والقناعة والر�سا مبا قدر اهلل تعاىل لهم ، وكان يغر�س يف 
نفو�سهم الأمن والطماأنينة والتحرر من اخلوف والقلق ، ويحثهم على العمل والإنتاج وعلى اإتقان ما يقومون به من 
اأعمال ، وعلى حت�سيل العلم وتلقي املعرفة والتحرر من اجلهل والأوهام واخلرافات ، وكان عليه ال�سالة وال�سالم 
يوجههم اأي�سًا اإىل العناية ب�سحة اجل�سم وقوته وتعلم الفرو�سية والرماية . وباخت�سار كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 
موؤ�رشات  املحدثون من  النف�س  يعتربها علماء  التي  ما هو ح�سن وجميل من اخل�سال والأخالق  اأ�سحابه كل  يعلم 

ال�سحة النف�سية .. ومنها:

1- ال�شعور باالأمن النف�شي:

كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم دائم الدعوة لأ�سحابه اإىل الإميان باهلل تعاىل ، ودائم الرتغيب لهم يف تقوى اهلل 
تعاىل وطاعته اأماًل يف الفوز مبغفرته ور�سوانه ويف ثوابه العظيم بالنعيم الدائم يف اجلنة .

ال�سلوك والبتعاد عن كل مظاهر  اإىل الإخال�س يف عبادة اهلل وال�ستقامة يف  الأمل دافعًا قويًا لهم  وكان هذا 
النحراف مما كان له اأثر كبري على �سعورهم بالطماأنينة والأمن النف�سي .

وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يبث يف اأ�سحابه روح الإخاء والتعاون والتما�سك والتكافل الجتماعي ، 
ويقوي فيهم روح النتماء اإىل اجلماعة ويعزز بينهم اأوا�رش العالقات الجتماعية .

اإن هذا ال�سعور بالنتماء اإىل اجلماعة والإ�سهام الفعال يف خدمتها ، والإخال�س يف العمل على تقدمها ورفعتها، 
وال�سعور باحلب نحو الأفراد الآخرين يف هذه اجلماعة ، وال�سعور اأي�سًا باأنه مقبول وحمبوب منهم ، كل ذلك من 
العوامل الهامة ل�سعور الفرد بالراحة النف�سية والأمن النف�سي .. فعن عبيد اهلل بن حم�سن اخلطمي اأن الر�سول �سلى اهلل 
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عليه و�سلم قال : » من اأ�سبح اآمنًا يف �رشبه ، معافى يف ج�سده ، عنده قوت يومه ، فكاأمنا حيزت له الدنيا بحذافريها«)1(

ففي هذا احلديث اأ�سار الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اإىل ثالثة اأ�سباب رئي�سية لل�سعادة ، وهي : ال�سعور بالأمن يف 
اجلماعة ، و�سحة اجل�سم ، واحل�سول على القوت .

2- االعتماد على النف�ص: كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يعلم اأ�سحابه العتماد على النف�س ، وتويل �سوؤونهم 
باأنف�سهم ، وعدم التكال على الغري يف ق�ساء حاجاتهم .. فعن اأبي هريرة اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قال: 
اأو  اأعطاه  ياأتي رجاًل لي�ساأله  اأن  ياأخذ اأحدكم حبله فيحتطب على ظهره خري له من  » والذي نف�سي بيده لأن 

منعه« )2(

�ساألته  ثم   ، فاأعطاين  �ساألته  ثم   ، فاأعطاين  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  �ساألت   : قال  بن حزام  وعن حكيم 
فاأعطاين، ثم قال : ياحكيم اإن هذا املال حلوة ، فمن اأخذه ب�سخاوة نف�س بورك له فيه ، ومن اأخذه باإ�رشاف نف�س 
مل يبارك له فيه ، كالذي ياأكل ول ي�سبع . واليد العليا خري من اليد ال�سفلى . قال حكيم : فقلت يا ر�سول اهلل والذي 
بعثك باحلق ل اأرزاأ اأحداً بعدك �سيئًا حتى اأفارق الدنيا . فاأعطاه اأبوبكر ثم عمر ر�سي اهلل عنهما حقه من الفيء فاأبى 

حتى تويف )3(

 3- الثقة بالنف�ص: زادت الرتبية النبوية من ثقة امل�سلم بنف�سه ، وعملت على تخلي�سه من ال�سعور بالنق�س وال�سعف 
اأفكاره وم�ساعره دون  الراأي والتعبري عن  اإبداء  واخلوف ، وحثته على العتزاز بالنف�س ، وعلى ال�سجاعة يف 
خ�سية من النا�س . عن اأبي �سعيد اخلدري اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قال : » ل يحقر اأحدكم نف�سه«  قالوا: 
يار�سول اهلل ، كيف يحقر اأحدنا نف�سه ؟ قال : يرى اأمراً هلل عليه فيه مقال ، ثم ل يقول فيه ، فيقول اهلل عز وجل له 
يوم القيامة : ما منعك اأن تقول يف كذا وكذا ؟ فيقول : خ�سية النا�س . فيقول : فاإياي كنت اأحق اأن تخ�سى « )4(

4- ال�شعور بامل�شوؤولية : من ال�سفات الهامة لل�سخ�سية ال�سوية �سعور الفرد بامل�سوؤولية يف �ستى �سورها ،واإذا �سعر 
الفرد بامل�سوؤولية جتاه املجتمع عم اخلري جميع اأفراده ف�سملتهم ال�سحة النف�سية . ولقد عني الر�سول �سلى اهلل عليه 
و�سلم برتبية اأ�سحابه على حتمل امل�سوؤولية ، فعن ابن عمر –ر�سي اهلل عنهما – اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال : » كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته ..« )5(

حتمل  على  الرتبية  هذه  اإىل  ي�سري  ما  باأعيانهم  ال�سحابة  لبع�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  تكليفات  يف  ولعل 
)1( �سحيح الرتمذي

)2( رواه البخاري
)3( رواه البخاري

)4( رواه ابن ماجة و�سححه املنذري وال�سوكاين
)5( رواه البخاري
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امل�سوؤولية، مبن فيهم �سغارهم و�سبابهم كزيد بن ثابت حني ائتمنه على تعلم لغة اليهود ، واأ�سبح ترجمانه فيها ، 
واأ�سامة بن زيد وغريهما

5- تاأكيد الذات واال�شتقالل يف الراأي : كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ينمي يف اأ�سحابه تاأكيد الذات وال�ستقالل 
يف الراأي وجتنب التبعية للغري يف اآرائهم واأعمالهم دون اأن يكون ذلك �سادراً عن تفكري منهم وروّية ، ودون اأن 
تكون اآراوؤهم اأو اأفعالهم �سادرة عن اإرادتهم احلرة واختيارهم ال�سخ�سي . فعن حذيفة بن اليمان اأن ر�سول اهلل 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال : » ل يكن اأحدكم اإمعة ، يقول اأنا مع النا�س ، اإن اأح�سن النا�س اأح�سنت ، واإن اأ�ساوؤوا 

اأ�ساأت . ولكن وطنوا اأنف�سكم اإن اأح�سن النا�س اأن حت�سنوا ،واإن اأ�ساوؤوا جتنبوا اإ�ساءتهم « )1(

6- القناعة والر�شا بالق�شاء والقدر: اإن من اأهم عوامل راحة بال الإن�سان و�سعادته قناعته مبا ق�سمه اهلل تعاىل له من 
رزق ، وما وهبه من نعم ، وعدم تطلعه اإىل من هو اأكرث منه ثراء ، واأوفر منه نعمًا . اإن عدم القناعة وعدم الر�سا 
يوؤديان اإىل �سخط الإن�سان وتربمه ، وي�سببان له التعا�سة وال�سقاء .. فعن اأبي هريرة اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم 

قال : » لي�س الغنى عن كرثة العر�س ، ولكن الغنى غنى النف�س « )2(

وعن اأبي هريرة – اأي�سا- اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قال : » اإذا نظر اأحدكم اإىل من ف�سل عليه يف املال 
واخَللق فلينظر اإىل من هو اأ�سفل منه ، ذلك اأجدر اأن ل تزدروا نعمة اهلل عليكم«)3( زاد رزين يف رواية : قال عون بن 
عبداهلل بن عتبة رحمه اهلل : » كنت اأ�سحب الأغنياء فما كان اأحد اأكرث همًا مني . كنت اأرى دابة خرياً من دابتي ، 

وثوبًا خرياً من ثوبي . فلما �سمعت هذا احلديث �سحبت الفقراء فا�سرتحت «

7- ال�شرب: من املوؤ�رشات الهامة لل�سحة النف�سية قدرة الفرد على حتمل م�ساق احلياة ، وال�سمود يف مواجهة ال�سدائد 
اإن   . الياأ�س  يتملكه  ول   ، ينهار  ول  اأمامها  ي�سعف  فال   ، وم�سائبه  الدهر  كوارث  على  وال�سرب   ، والأزمات 
ال�سخ�س الذي يقابل امل�سائب واملواقف الع�سيبة ب�سرب وثبات ، اإمنا هو �سخ�س �سوي ال�سخ�سية يتمتع بقدر كبري 

من ال�سحة النف�سية . وقد اأو�سانا اهلل تعاىل يف كثري من الآيات بال�سرب ..چ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   
ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ     چ )4( وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يعلم اأ�سحابه اأن ما يحل بهم من اأمرا�س 
اأو م�سائب اإمنا هو ابتالء من اهلل تعاىل، يرفعهم بها درجات ، وميحو بها عنهم خطايا ، ويكتب لهم ح�سنات . 
وكان هذا التعليم النبوي يقوي فيهم عادة ال�سرب على �سدائد احلياة ، وحتمل م�سائبها بنف�س را�سية بق�ساء اهلل 
تعاىل فعن اأبي هريرة واأبي �سعيد اأنهما �سمعا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يقول : » ما ي�سيب املوؤمن من و�سب 

)1(رواه  املنذري و�سححه
)2( متفق عليه
)3( متفق عليه

)4( البقرة: 153
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ول ن�سب ول �سقم ول حزن حتى الهم يهمه اإل كفر اهلل به من خطاياه « )1(.. وعن اأبي هريرة اأن الر�سول �سلى 
اهلل عليه و�سلم قال : » ما يزال البالء باملوؤمن واملوؤمنة يف نف�سه وولده وماله حتى يلقى اهلل وما عليه خطيئة « )2(

8- اأداء العمل بفاعلية واإتقان: اإن ال�سخ�س ال�سوي �سخ�س ن�سيط يوؤدي عمله بحيوية وفاعلية ، ويحاول دائمًا اأن 
يتقن ما يقوم به من اأعمال ، واأن يوؤديها على اأح�سن وجه .. وهو يرى يف اأدائه لعمله مبهارة واإتقان تعبرياً �سادقًا 
القيام بدور فعال يف خدمة املجتمع  ال�سادقة يف  النف�سي ، وعن رغبته  التقدم والرقي والكمال  عن طموحه يف 
العمل ،  الإن�سان على  باإخال�س يف منوه وتقدمه وازدهاره . والإ�سالم دين حياة وعمل ، فهو يحث  والإ�سهام 

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ   .. وينهى عن اخلمول والك�سل 
ڄ  ڄ       ڄ  ڃ     چ  )3(وقد حث الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم اأ�سحابه على العمل ، فعن املقداد بن 
معديكرب اأن الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم قال : » ما اأكل اأحد طعامًا قط خرياً من اأن ياأكل من عمل يده ، واإن 

نبي اهلل داود عليه ال�سالم كان ياأكل من عمل يده « )4(

وعن اأن�س اأن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم قال : » اإن قامت ال�ساعة وبيد اأحدكم ف�سيلة ، فاإن ا�ستطاع اأن ل 
يقوم حتى يغر�سها فليفعل « )5(

وكان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يحث اأ�سحابه على اإتقان ما يقومون به من اأعمال ، فعن عائ�سة اأن الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال : » اإن اهلل تعاىل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن يتقنه«)6( اإن قيام الإن�سان بعمل ما ، 
واإتقانه له ، وجناحه فيه .. كل ذلك يوؤدي اإىل زيادة ثقة الإن�سان بنف�سه ، واإىل �سعوره بقيمته كاإن�سان فعال مفيد 

يقوم بدور فعال هام يف املجتمع ، كما يجعله ي�سعر بالر�سا وال�سعادة .

ال�سليم  العقل  اأي�سًا �سالمة اجل�سم و�سحته . وقدميًا قيل :  النف�سية  ال�سحة  من موؤ�رشات  العناية ب�شحة اجل�شم:   -9
يف اجل�سم ال�سليم . وقد كان الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم يعنى برتبية �سخ�سيات اأ�سحابه من جميع نواحيها 
النف�سية والبدنية والجتماعية . وكان يحثهم على العناية ب�سحة اأج�سامهم وبقوتها . فعن اأبي هريرة اأن الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم قال: » املوؤمن القوي خري واأحب اإىل اهلل من املوؤمن ال�سعيف .. «)7( ، وكان عليه ال�سالة 
وال�سالم يعترب �سحة اجل�سم وعافيته من املقومات الرئي�سية ل�سعادة الإن�سان : » من اأ�سبح اآمنًا يف �رشبه ، معافى 

)1( �سحيح الرتغيب
)2( �سحيح اجلامع

)3( اجلمعة: 1٠
)4( �سحيح البخاري

)5(  ال�سل�سلة ال�سحيحة
)6( ال�سل�سلة ال�سحيحة

)7( رواه م�سلم
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يف ج�سده ..« )1(

وكان عليه ال�سالة وال�سالم كثري الدعاء بالعافية ، ومن اأدعيته املاأثورة : » اللهم عافني يف بدين ، وعافني يف �سمعي، 
وعافني يف ب�رشي ، ل اإله اإل اأنت «)2( .. وعلق ابن القيم على حديث »�سلوا اهلل العفو والعافية واملعافاة..«)3( 
فقال: »وهذه الثالثة تت�سمن اإزالة ال�رشور املا�سية بالعفو ، واحلا�رشة بالعافية ، وامل�ستقبلة باملعافاة ، فاإنها تت�سمن 

املداومة وال�ستمرار على العافية « 

وكان عليه ال�سالة وال�سالم يحث اأ�سحابه على الريا�سة البدنية والفرو�سية ، فكان ي�سجعهم على الرمي وركوب 
اخليل .. عن عقبة بن عامر قال: �سمعت ر�سول اهلل عليه و�سلم وهو على املنرب يقراأ : چ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ  ٴۇ  چ)4( ، األ اإن القوة الرمي ، األ اإن القوة الرمي ، األ اإن القوة الرمي  قالها ثالثًا . )5(
• عوامل بناء ال�شحة النف�شية من منظور اإ�شالمي :

اأواًل – العوامل الذاتية :

افتقد  اإذا  النف�سية احلقيقية  الفرد بال�سحة  اأن يتمتع  العوامل من املنظور الإ�سالمي ، فال ميكن  اأهم  1- االإميان: وهو 
)6(وي�سمل  ڀچ  ڀ   پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ..چ  ال�سحيح  الإميان 

الإميان اأركانه ال�ست : الإميان باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وبالقدر خريه و�رشه .

)ال�ساحلة(،  الإ�سالم وهو  النف�سية ، وقد ورد و�سف مالزم لالأعمال يف  ال�سحة  2- االأعمال: وهي عامل هام يف 
على  يدل  ربطًا  بالإميان  تربط  ال�ساحلة  الأعمال  اإن  بل   ، ذلك  تكرار  يالحظ  الكرمي  القراآن  اآيات  يف  فالناظر 

تالزمهما ، واأنه ل اإميان مقبول اإذا مل ي�سحبه اأعمال �ساحلة تدل على �سدق الإميان ور�سوخه يف القلب .

فقد وردت كلمة العمل ال�سالح بهذا القرتان 2٠ مرة ، ويف �سيغة )عملوا ال�ساحلات( 53 مرة . واأما اقرتان 
الإميان بالعمل ال�سالح فقد ورد ب�سيغة ) اآمن وعمل �ساحلًا ( 7 مرات ، وب�سيغة چ  ھ  ھ  ھچ 
)7(4٨ مرة يف اآيات القراآن الكرمي . ويدخل يف الأعمال ال�ساحلة اأركان الإ�سالم وهي ال�سالة وال�سيام والزكاة 

واحلج .

)1( �سحيح البخاري
)2( �سحيح اأبي داود
)3( �سحيح الرتغيب

)4( الأنفال: ٠6
)5( رواه م�سلم

)6( الأنعام:  ٨2
)7( البقرة: ٨2
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ويدخل يف م�سمى العمل : ما ميكن اأن ن�سميه باملهنة : وهو ما ميار�سه الفرد يف حياته اليومية ، ويقابلها البطالة 
التي توؤثر �سلبًا على �سحة الفرد النف�سية ، فقد حث اهلل تعاىل على الكت�ساب وال�سعي يف الأر�س والأكل من 
رزقه چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ     چ )1(، وقد ذكر الدعوة 

اإىل الكت�ساب بعد النتهاء من اأداء العبادة فقال تعاىل : چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ       ڄ  ڃ    چ)2( ويدخل يف العمل اأي�سًا : الهوايات ؛ اإذ اأن للهواية املفيدة 
وعقلية  ج�سمية  اأن�سطة  من  نف�سه  تهواه  مبا  فراغه  وقت  ي�سغل  بحيث  النف�سية  الفرد  �سحة  على  اإيجابيًا  دوراً 
وترفيهية نافعة .. حيث ت�رشف فيها الطاقة ويتخل�س فيها الفرد من �سغوط العمل واحلياة ، وقد جاء التوجيه 
بالغدوة  وا�ستعينوا  واأب�رشوا  وقاربوا  ف�سددوا  غلبه،  اإل  اأحد  الدين  ي�ساد  ولن   ، ي�رش  الدين  هذا  اإن   «: النبوي 
والروحة و�سيء من الدجلة«)3( ، ليلفت انتباهنا اإىل حاجة النف�س لإعطائها حقها من الراحة وال�ستجمام املباح .

3- االأخالق: وهي العامل الثالث من العوامل الذاتية لل�سحة النف�سية ، فامل�سلم ح�سن اخللق هو الذي يتمتع بال�سحة 
النف�سية ، ولذلك خل�س ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم ر�سالته باإمتام مكارم الأخالق فقال �سلى اهلل عليه و�سلم: 
اأعلى م�ستويات ال�سحة  »اإمنا بعثت لأمتم مكارم الأخالق «)4(  ، وقد كان ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم يف 

النف�سية التي ميكن اأن يبلغها ب�رش : چ ڱ  ڱ     ڱ  ں   چ)5(

4- العالقات : وهي العامل الرابع من العوامل الذاتية لل�سحة النف�سية وهي ثالثة اأنواع :

اأ - العالقة مع اهلل :وذلك بطاعة اأوامره واجتناب نواهيه ، وال�ست�سالم له بالعبودية احلقة القائمة على ن�سو�س 
الكتاب وال�سنة .

ب -  مع النف�س : باأن يتعامل مع نف�سه بطريقة اإيجابية جتعلها خا�سعة لأوامر اهلل ومنتهية عن نواهيه ، ويحفظ 
للنف�س حقها فيعطي اجل�سم كل ما يحتاجه من الغذاء والراحة واملحافظة عليه من كل ما ي�رشه.

ت -  مع الآخرين بح�سن التعامل معهم والإح�سان اإليهم.

الدنيا وحتى رحيله عنها  احلياة  اإىل هذه  منذ قدومه  بالفرد  املحيطة  العوامل  : وهي جمموعة  البيئية  – العوامل  ثانياً 
باملوت . واأثرها يف �شحة الفرد النف�شية ال ميكن اإنكاره

1- االأ�رشة : وهي املح�سن الأول الذي يعي�س فيه الإن�سان عندما يقدم اإىل هذه احلياة . ويقوم الوالدان بالدور الأكرب 

)1( امللك: 15
)2( اجلمعة: 1٠

)3( �سحيح الن�سائي
)4( ال�سل�سلة ال�سحيحة

)5(القلم: 4
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يف التاأثري على �سخ�سية املولود ، فاإن كانا �ساحلني م�ستقيمني على م�ستوى جيد من ال�سحة النف�سية انعك�س ذلك 
على �سحة الطفل النف�سية والبدنية .

2- اجلريان: وهم اأفراد احلي الذي يعي�س فيه الفرد ، ولهم اأثر اإيجابي على �سحة الفرد النف�سية اإذا كانت العالقات 
قوية بني اجلريان ، حيث يقومون باأدوار عديدة من امل�ساندة الجتماعية لبع�سهم

3- الرفاق: بنّي الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم الأثر الذي يحدثه الرفيق على رفيقه مبثال ح�سي وهو حامل امل�سك 
ونافخ الكري حني قال : » مثل اجللي�س ال�سالح وال�سوء كحامل امل�سك ونافخ الكري ..« )1(

4- اأماكن العبادة والتعليم والعمل: وهي الأماكن التي يتدرج فيها الإن�سان منذ �سغره ومير يف م�سرية حياته يف اأجوائها، 
ويتاأثر مبا فيها من عوامل اخلري اأو عوامل ال�رش . مدار�س التعليم العام والعايل واملهني واجلامعات وامل�ساجد كلها 
بيئات تعليمية مبا فيها من مدر�سني وطالب ومناهج وجتهيزات تعني على متتع الفرد ب�سحة نف�سية. وامل�ساجد من 

اأف�سل الأماكن لأنه يقام فيها توحيد اهلل �سبحانه وتعاىل  .

5- و�شائل االت�شال: وهي جمموعة الو�سائل التي يتعامل معها الفرد ليتعرف على ما حوله . واأثرها يعتمد على حمتواها 
؛ فاإن كان �ساحلًا يدل على اخلري ويحث عليه ؛ كان لبنة �ساحلة يف البناء النف�سي لالأفراد .

)1( البخاري
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• مرتكزات حتقيق ال�شحة النف�شية:

تكلم ابن القيم عن مرتكزات احلياة الطيبة ب�شكل كبري ، ولعلنا نقت�رش على االآتي :

1- العلم واالإرادة : يقول ابن القيم : » وملا كان يف القلب قوتان قوة العلم والتمييز ، وقوة الإرادة واحلب ، كان كماله 
و�سالحه با�ستكمال هاتني القوتني فيما ينفعه ويعود عليه ب�سالحه و�سعادته ، فكماله با�ستعماله قوة العلم يف 
اإدراك احلق ومعرفته ، والتمييز بينه وبني الباطل ، وبا�ستعمال قوة الإرادة واملحبة يف طلب احلق وحمبته واإيثاره 
على الباطل « وقال اأي�سًا : » فاإن مراتب ال�سعادة والفالح اإمنا تفوت العبد من هاتني اجلهتني اأو من اإحداهما ، 

اإما اأن ل يكون له علم بها فال يتحرك يف طلبها ، اأو يكون عاملًا بها ول تنه�س همته اإليها «

2- االإميان باهلل تعاىل ومتابعة ر�شوله �شلى اهلل عليه و�شلم : يقول ابن القيم : » اهلل اأق�سم على اأن كل اأحد يف خ�رش اإل من 
كملت قوته العلمية بالإميان باهلل وقوته العملية بطاعة اهلل «

3- التوكل على اهلل : يقول ابن القيم : » وكلما كان العبد ح�سن الظن باهلل ، ح�سن الرجاء له ، �سادق التوكل عليه؛ فاإن 
اهلل ل يخيب اأمله فيه البتة فاإنه �سبحانه ل يخيب اأمل اآمل ول ي�سيع عمل عامل ، فاإنه ل اأ�رشح لل�سدر ول اأو�سع 
له بعد الإميان من ثقته باهلل ورجائه له وح�سن ظنه به »وذكر ابن القيم اأن التوكل مركب من جمموعة من الأمور 

ل تتم حقيقته اإل بها .. وذكر الدرجة الثامنة والأخرية له وهي :» الر�سا وهو ثمرة التوكل « 

وهذا يتفق مع جعل التوكل �سببًا مهمًا لتحقيق احلياة الطيبة وال�سحة النف�سية ، اإذ التوكل يعطي الإن�سان اأمرين 
مهمني :

اأواًل :  اعتماد القلب بل الإن�سان كله على قوة عظيمة وركونه اإليها ، وهي قوة اهلل ؛ مما يدفع الإن�سان قدمًا يف حياته 
عاماًل كادحًا في�ستمد قوته من اهلل تعاىل .

ثانياً :  التوكل ينفي عن القلب والنف�س احلزن واخلوف . ينفي عنه احلزن مما وقع به بالأم�س لأنه فو�س اأمره هلل.. وينفي 
عنه اخلوف من كل �سيء �سواء من الب�رش ،اأو اخلوف على النتائج ، فاملطلوب منه العمل وبذل الأ�سباب ... وهذه 

الركيزة مما تفرد بها ابن القيم حيث مل يتطرق اإليها اأحد من علماء النف�س املعا�رشين

4- التفكر

5- ح�شن اخللق

6- ال�شرب
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7- علو الهمة واجلد ) الطموح(

بالوقت وجعل وقته  اأعانه  بالعبد خرياً  اهلل  اأراد  القيم :»واإذا  ابن  يقول  الوقت«: حيث  املحافظة على  التنظيم و »   -8
 ، الوقت  ي�ساعده  للم�سري مل  التاأهب  اأراد  به �رشاً جعل وقته عليه وناكده وقته ، فكلما  اأراد  ، واإذا  له  م�ساعداً 

والأول كلما همت نف�سه بالقعود اأقامه الوقت و�ساعده «

9- االهتمام بغذاء البدن والقلب والروح

10- املحا�شبة : يقول ابن القيم اأثناء حديثه عن ال�سكينة  وهي الطماأنينة التي يلقيها اهلل يف قلوب اأوليائه : »ال�سكينة 
عند املعاملة «،وحت�سل بثالثة اأ�سياء :

اأحدها – حما�سبتها على طاعة ق�رشت فيها يف حق اهلل فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي .

ثانيها – اأن يحا�سب نف�سه على كل عمل كان تركه خرياً له من فعله .

الثالثة – اأن يحا�سب نف�سه على اأمر مباح اأم معتاد. مل فعله ؟وهل اأراد به اهلل والدار الآخرة فيكون رابحًا ؟

11- اال�شتغفار والتوبة : يقول ابن القيم : » فالتوحيد يدخل العبد على اهلل ، وال�ستغفار والتوبة يرفع املانع ويزيل 
احلجاب الذي يحجب القلب عن الو�سول اإليه ، فاإذا و�سل اإليه زال عنه همه وغمه وحزنه ، واإذا انقطع عنه 
ح�رشته الهموم والغموم والأحزان ، واأتته من كل طريق ، ودخلت عليه من كل باب « ويقول : » واأما تاأثري 
ال�ستغفار يف دفع الهم والغم وال�سيق ؛ مهما ا�سرتك يف العلم به اأهل امللل وعقالء كل اأمة : اأن املعا�سي توجب 
الهم والغم واخلوف و�سيق ال�سدر ، واأمرا�س القلب ، حتى اإن اأهلها اإذا ق�سوا منها اأوطارهم و�سئمتها نفو�سهم 
ارتكبوها دفعًا ملا يجدونه يف �سدورهم من ال�سيق والهم والغم ، واإذا كان هذا تاأثري الذنوب والآثام يف القلوب 

؛ فال دواء لها اإل ال�ستغفار والتوبة «

االإ�شالم وال�شحة النف�شية :

مل يعد مفهوم ال�سحة النف�سية قا�رشاً على اخللو من الأمرا�س وال�سطرابات النف�سية ، واإمنا جتاوز ذلك اإىل اعتبار 
ال�سخ�س �سحيحًا من الناحية النف�سية اإذا توافرت فيه جمموعة من اخل�سائ�س مثل الفاعلية والكفاءة واملرونة وتوافر 

عالقات اجتماعية �سوية ، والثقة يف النف�س وحتمل امل�سوؤولية ، والقدرة على مواجهة الظروف ال�سعبة وغري ذلك .

واإذا نظرنا اإىل املنهج الإ�سالمي وما يقدمه لالأفراد واملجتمعات من جوانب اأ�سا�سية ت�ساعدهم على التوافق يف 
معاي�سهم وبالتايل على التمتع بال�سحة النف�سية ؛ لوجدنا هذا املنهج يف الواقع اأغنى واأقوى ما يعني الأفراد واجلماعات 
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على التمتع بها .. ،ومن ذلك:

اأوًل :  ربط املنهج الإ�سالمي الفرد بهدف �سام فجعل غاية حياته عبادة اهلل �سبحانه وتعاىل وحده . قال تعاىل : 
چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ )1( چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ    چ )))ولو 
اأخذنا هذا اجلانب وحده لوجدنا اأنه ميثل قمة ما ي�ساعد الفرد على حتقيق التوافق وال�سحة النف�سية ، فلقد نادت بع�س 
النظريات اخلا�سة بالعالج النف�سي التي تهتم مب�سكلة امل�سابني بالأمرا�س النف�سية ، والتي ياأتي القلق بفروعه املختلفة 
يف مقدمتها .. اأن هوؤلء املر�سى اإمنا يعانون من فراغ وجودي ، فهم ل يعرفون غاية لوجودهم وحياتهم ، مما يوقعهم 

يف هذا القلق ، وامل�سلم ل ي�سعر ول يعاي�س هذا القلق .. لأنه يعرف غاية حياته ؛ وهي عبادة اهلل �سبحانه وحده .

قلقًا  يعاي�سون  الغربيني  من  املوت جعل كثرياًً  بعد  بعث  بوجود  العتقاد  اجلهالة وعدم  الرتدي يف  فاإن  كذلك 
�سديدا يف اأواخر حياتهم ، يودي بكثري منهم اإىل الكتئاب ، واإىل ق�ساء بقية اأعمارهم يف م�سحات الأمرا�س النف�سية 
.. يف الوقت الذي جند فيه امل�سلم الذي عمر قلبه بالإميان واأدرك اأنه راجع اإىل ربه يت�سوق اإىل اأن يختم حياته مبزيد 
من العمل ومزيد من الجتهاد يف العبادة ، ولي�س اأدل على هذا من ذلك الكم الكبري من املعتمرين واحلجاج من كبار 

ال�سن الذين يقبلون على اأداء املنا�سك حتت اأي ظروف .

هكذا منحت العقيدة الإ�سالمية للم�سلم اأول مفاتيح التوافق ، فامل�سلم يعرف اأنه مكلف بعبادة اهلل وحده والإميان 
باهلل ومالئكته وكتبه ور�سله واليوم الآخر وبالقدر خريه و�رشه .

وامل�سلم الذي يوؤمن بالقدر خريه و�رشه ل ميكن اأن يحزن لذهاب ال�سباب اأو لفقدان عزيز اأو خل�سارة يف املال اأو 
�سياع فر�سة للرتقية اأو لإ�سابة يف بدنه .

وامل�سلم ل ي�سل به احلزن اإىل الياأ�س من روح اهلل لأنه ل ياأ�س من روح اهلل اإل مع الكفر به �سبحانه.

ثانيا: تزودنا ال�رشيعة الإ�سالمية الغراء مبا يكفي حلماية الإن�سان من ال�رشر وبذلك فهي متثل ركنا اأ�سا�سيا على طريق 
الوقاية من املر�س النف�سي ، ذلك اأن الفقهاء يحددون مقا�سد ال�رشيعة يف املحافظة على الدين والنف�س والعقل 

والن�سل واملال .

ولو نظرنا اإىل اأ�سباب الأمرا�س النف�سية لوجدنا يف مقدمتها ما يحدث من اإحباط للدوافع واحلاجات ، وما ين�ساأ 
من �رشاعات حول اإ�سباع بع�س احلاجات ، وكذلك النطالق يف طلب اإ�سباع احلاجات من اأي م�سدر وباأية طريقة، 

وهو ما ميثل الدوافع الأوىل يف ارتكاب اجلرائم واملحرمات .
)1( الذاريات: 56
)2( الأنعام: 162
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والإ�سالم مل مينع الإن�سان من اإ�سباع حاجاته بل اإن ما ذكره القراآن الكرمي من حاجات لالإن�سان يفوق ما ذكرته 
جميع نظريات الدوافع ، كما اأن الإ�سالم يتفوق عليها جميعا يف اأنه و�سع اأ�س�سًا و �سوابط لإ�سباع احلاجات ميكن 

اأن جنملها يف ثالث قواعد اأ�سا�سية :

1- اأن يتحقق باإ�سباع احلاجة الوفاء بعبادة اهلل �سبحانه وتعاىل وعمارة الأر�س .

2- اأن يكون اإ�سباع احلاجة من م�سدر حالل .

3- التزام العتدال يف اإ�سباع هذه احلاجات .

ثالثاً : جاء الإ�سالم مطهرا لنفو�س الب�رش ، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم اخلبائث ، فقد حرم الإ�سالم اخلمر وهي 
بها  ابتليت  التي  الباليا  من  كلها  وهذه   ، النف�س  وقتل  الزنا  وحرم   ، بالربا  التعامل  حرم  كما   .. الكبائر  اأم 

املجتمعات الغربية .

رابعاً : اأن الإ�سالم يدعو اإىل مكارم الأخالق ، فهو يدعو اإىل ال�سدق والأمانة ، وعدم الغ�س والوفاء بالعهد ، وعدم 
اأفراد املجتمع وي�ساعدهم على  التكرب وم�ساعدة ال�سعفاء وغري ذلك كثري مما ي�ساعد على حتقيق ال�سالم بني 

التمتع بال�سحة النف�سية .

خام�صاً : اأن الإ�سالم يهتم بجانب امل�سوؤولية .. وقد جعل الإ�سالم كل فرد م�سوؤوًل عن نف�سه وعن عمله ل يحا�سب 
ال�سحة  فاإنه يتحقق له جانب كبري من جوانب  امل�سوؤولية  للفرد حتمله  باأبيه.. ولو حتقق  ابن  والد بولده ول 
النف�سية . ذلك اأن كثرياً من الأمرا�س النف�سية اإمنا يرجع اإىل عدم حتمل امل�سوؤولية والهروب منها ، حتى اإن 

الأمرا�س العقلية اخلطرية مثل الف�سام قد تكون هروبًا من امل�سوؤولية يف �سورة انفكاك عن الواقع .

و�صاد�صاً : اإن الإ�سالم ي�ساعد الفرد على بناء �سخ�سيته وتعديله لهذه ال�سخ�سية مبحا�سبته نف�سه دائمًا . ويعطيه و�سائل 
توازنه  ا�ستعادة  الفرد على  ي�ساعد  مما  والذكر وغريها  وال�سرب  والتوبة  العبادة وال�ستغفار  الذاتي من  العالج 

النف�سي يف اأي موقف يطراأ عليه . وبذلك يواجه املواقف مبا ت�ستحق .

و�صابعاً : ينظم الإ�سالم العالقات بني الأفراد ، بني الزوج وزوجته ، وبني الآباء والأبناء ، وبني اجلريان، وبني اأويل 
الأرحام ، وبني املتعاملني يف تعاقدات وجتارات مبا يتحقق معه دائمًا وجود املودة والرحمة .

اإن معيار ال�سحة النف�سية الذي و�سعه الإ�سالم لي�س معياراً و�سعيًا من �سنع الب�رش ، واإمنا هو معيار حدده لهم 
خالقهم جل وعال . قال تعاىل:چ ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ    چ)1(   

)1( امللك: 14
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وقال �سبحانه  چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ )1(    وقال اأي�سًا چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    چ )2(، ول �سك يف اأن اتباع امل�سلم للمنهج الإ�سالمي اتباعًا �سادقًا هو خري ما 
ي�ساعده على بناء �سخ�سية �سوية متوافقة، وخري ما يقيه مما ميكن اأن يحدث له نتيجة ملا يلم به من ملمات ، وخري ما 

يعاجله حني ينتابه الوهن والقلق واخلوف والكتئاب .

)1( ال�سم�س: 7 - 1٠
)2( النحل: 97
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التعليم يف ال�سغر كالنق�س على احلجر، واأف�سل مراحل تعلم القراآن الكرمي مرحلة الطفولة املبكرة من )3 - 6( 
�سنوات؛ حيث يكون عقل الطفل يقًظا، وملكات احلفظ لديه نقية، ورغبته يف املحاكاة والتقليد قوية.

والذي تولوا م�سوؤوليات حتفيظ ال�سغار يف الكتاتيب اأو املنازل يلخ�سون خرباتهم يف هذا املجال فيقولون:

-  اإن الطاقة احلركية لدى الطفل كبرية، وقد ل ي�ستطيع اجللو�س �سامًتا منتبًها طوال فرتة التحفيظ، ولذلك ل مانع 
من تركه يتحرك وهو ي�سمع اأو يردد.

- املكافاأة مدخل طيب لتحبيب الطفل بالقراآن الكرمي، وذلك باإهدائه �سيًئا يحبه حتى ولو قطعة حلوى كلما حفظ 
قدًرا من الآيات، وعندما ي�سل الطفل اإىل �سن التا�سعة اأو العا�رشة ميكن اأن تاأخذ املكافاأة طابًعا معنويًا، مثل كتابة 

ال�سم يف لوحة �رشف، اأو تكليفه مبهمة حتفيظ الأ�سغر �سًنا وهكذا.

- الطفل اخلجول يحتاج اإىل معاملة خا�سة، فهو ي�سعر باحلرج ال�سديد من ترديد ما يحفظه اأمام زمالئه، ولهذا ميكن 
ال�ستعا�سة عن الت�سميع ال�سفوي بالكتابة اإن كان ي�ستطيعها، واإذا كان الطفل اأ�سغر من �سن الكتابة يجب عدم 

تعجل اندماجه مع اأقرانه، بل ت�سجيعه على احلوار تدريجًيا حتى يتخل�س من خجله.

- �رشح معاين الكلمات باأ�سلوب �سيق، وبه دعابات واأ�ساليب ت�سبيه يي�رش للطفل احلفظ، فالفهم يجعل احلفظ اأ�سهل، 
وعلى الوالدين واملحّفظني األ ي�ستهينوا بعقل الطفل، فلديه قدرة كبرية على تخزين املعلومات.

اأن يتناف�س عليه ال�سغار هو حفظ كتاب اهلل، على  - غر�س روح املناف�سة بني الأطفال مهم جًدا، فاأف�سل ما ميكن 
التناف�س وال�رشاع، ول يزرع يف نفو�س ال�سغار احلقد على  اأن يكون املحّفظ ذكيًا فال يقطع اخليط الرفيع بني 

زمالئهم املتميزين.

ا�ستطاع  واإذا  منه،  الر�سا  عدم  اإظهار  فيكفي  امل�ستجيب،  غري  الطفل  عقاب  الإ�رشاف يف  عدم  ال�رشوري  ومن   -
املحّفظ اأن يحّبب تالميذه به ف�سوف يتناف�سون على ال�ستجابة لتعليماته ، فاإن جمرد �سعور اأحدهم باأن املربي غري 

م�رشور منه لأنه مل يحفظ �سي�سجعه على احلفظ.

- على املحّفظ حماولة معرفة �سبب تعرث بع�س الأطفال يف احلفظ هل هو نق�س يف القدرات العقلية اأم وجود عوامل 
ت�ستيت يف املنزل وغري ذلك بحيث يحدد طريقة التعامل مع كل متعرث على حدة.

في�سهل  قليلة،  اأ�سطر  يف  متكاماًل  مو�سوًعا  تقّدم  لأنها  ال�سور؛  ق�سار  حفًظا  واأي�رشها  للطفل  ال�سور  اأن�سب  من   -

القراآن الكرمي وحتقيق ال�سعور بال�سعادة
 والر�سا النف�سي والطماأنينة الذاتية
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حفظها، ول ت�سيق بها نف�سه.

م �سلوكه ول�سانه، ويحميه من اآفات الفراغ، وقد فقه ال�سلف ال�سالح  - وللقراآن الكرمي فوائد نف�سية جمة، فهو ُيقوِّ
ذلك فكانوا يحفظون اأطفالهم القراآن الكرمي من �سن الثالثة.

قال الإمام ال�سيوطي رحمه اهلل : 

» تعليم ال�سبياِن القراآَن اأ�سٌل من اأ�سول الإ�سالم ، فين�سوؤون على الفطرة وت�سبق اإىل قلوبهم اأنوار احلكمة 

 



47

لالأم دور كبري واأ�سا�سي يف تقدمي الدعم النف�سي لأبنائها وم�ساعدتهم على جتاوز الظروف ال�سعبة التي ميرون 
بها، وقد اأعد اهلل تعاىل لها اأجراً عظيمًا اإن هي احت�سبت الأجر والثواب وبذلت و�سعها يف تربية اأولدها ورعايتهم .

 ففي احلديث احل�سن لغريه » اأّن امراأة تاأتي يوم القيامة تزاحم النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم على باب اجلنة ، 
�سعفاء اخلدين ) كناية عن جمالها (، اآمت من زوجها ) اأي مات عنها (، حب�ست نف�سها على اأيتامها حتى بانوا ) اأي 

كربوا ، اأو ماتوا..  )1(

باأنف�سهم  ثقتهم  تنمي  التي  الهادفة  الأن�سطة  من  البيت مبجموعة  اأبنائها يف  فراغ  وقت  ت�سغل  اأن  لالأم  وميكن 
وتهذب طباعهم. 

اأن�شطة ميكن تنفيذها يف املنـزل:
وهذه و�سائل عاّمة للدعم النف�سي متثل طرق التاأثري يف الطفل ح�سب مرحلته العمرية، وميكن توظيفها ح�سب 

املو�سوع املطلوب:

اأواًل: االأطفال دون �شن ال�شنتني:
1- اال�شتعانة بال�شور:

النقل ح�سبما  اأو و�سائل  الفاكهة  اأو  ال�سيف املختلفة مثاًل،  ا�ستعيني ب�سور من املجالت، وعّرفيه على مالب�س 
يتوفر لديك من �سور.

2- اللعب:
�سجعي طفلك على اأن يلعب باألعابه املتوفرة يف البيت، ول ترتددي يف اأن ت�ساركي طفلك اللعب.

ا من اأدوات املطبخ الآمنة )وعاء بال�ستيك كبري، اأكواب بال�ستيكية، مالعق، م�سفاة( واجعليه  اأعطي طفلك بع�سً
يلعب بها مبفرده، وراقبيه طوال الوقت.

3- الر�شم:
�سجعي طفلك على ر�سم ما ي�ساء اإن توفرت لديك األوان وورق، وعّلقي ر�سوماته يف مكان بارز يف البيت.

يها وعِلّقيها داخل املنزل. كّرري العملية مع قدمه.  اجعلي طفلك ي�سع يده على ورق وار�سمي حولها وُق�سّ

)1( رواه اأبو داود وح�سنه ابن حجر الع�سقالين 

دور الأمهات يف تقدمي الدعم النف�سي لالأطفال
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4- اخلرائط التي تتعلق باملو�شوع:

عّلقي خريطة يف مكان وا�سح )يف حال توفرها(، واأ�سريي على موقع فل�سطني وامل�سجد الأق�سى مثاًل اأو قريته 
ومدينته .

5- ا�شتثمار احلوا�ص:

عِلّمي طفلك ملم�س الأ�سياء املختلفة املتوفرة بالبيت )مالب�س، اأدوات مطبخ، وغريها(.

6- احلركة والقفز:

�سعي حباًل على الأر�س وعلميه القفز من فوقه.

7- االأنا�شيد:

غني مع طفلك اأغنيته املف�سلة، واجعليه ي�ستمع لها، وكرريها مع ت�سجيعه على الغناء.

8- الق�ش�ص:

قراءة الق�س�س لالأطفال )�ساعديه على اأن يختار ما يرغب من ق�س�س يف حال توفرها يف البيت( وامل�ساركة يف 
الأحاديث والأن�سطة.

 ثانيًا: االأطفال من �شن 3- 6 �شنوات )ما قبل املدر�شة( )الطفولة املبكرة(:

1- الكتابة:

اأن يقول  اأن يخربك ماذا يود  اأن ير�سل له ر�سالة، واطلبي منه  ا يود  اكتبي ر�سالة لطفلك )اجعليه يختار �سخ�سً
له، وقومي بكتابتها(. قومي بقراءة الر�سالة مرة اأخرى له بعد النتهاء منها، وا�رشحي له اأن الر�سائل تو�سع يف 
ا اأن يختار اأن »يكتب« )بالطريقة ال�سابقة نف�سها( عن موقف مهم  مغلفات، ويكتب عليها العنوان. ميكن اأي�سً

حدث يف ذلك اليوم، واأن يتم جتميعها باعتبارها مذكراته.

 2- الر�شم:

ن�سجع الطفل على الر�سم، واأن يخربنا ق�سة الر�سمة بعد النتهاء منها، ونقوم بكتابه ق�سته، وقراءتها مرة اأخرى له.

ا�سرتكي مع الطفل يف ر�سم �سيء ما، واأثناء ذلك نعلمه الألوان، وبعد النتهاء ن�ساأله عن الألوان املوجودة يف 
حميطنا.
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3- العد والعالقات:

ا�ستخدمي جمموعات مت�سابهة )مالعق مثاًل(، و�ساركيه عملية العد، وعلميه الأكرب والأ�سغر والأكرث والأقل.

4- البحث والتنقيب:

يف  متفرقة  اآمنة  اأماكن  يف  وخبئيها  مثاًل(،  احليوانات  اأو  )ال�سيارات،  احلجم  �سغرية  الطفل  األعاب  ا�ستخدمي 
البيت، واجعليه يخرج يف رحلة البحث عن الكنز، واأن يقوم بالبحث عنها وجتميعها.

5- املالحظة:

ا�سنعي بطاقات متعددة حتمل ر�سومات خمتلفة ) وردة، كرة، �سيارة... الخ(، وا�سنعي ن�سخة اأخرى منها طبق 
الأ�سل، و�سعيها اأمام الأطفال، وتاأكدي اأن تكون مقلوبة، واطلبي من الأطفال اأن يختاروا املت�سابه. هذه اللعبة 

ا، وميكن ا�ستخدامها مع طفلني. زودي البطاقات عندما يعتاد طفلك على اللعبة. تقوي الذاكرة اأي�سً

 �سعي اأ�سياء متعددة اأمام طفلك، واطلبي منه اأن يدر�سها بعناية، ثم اطلبي منه اأن يغم�س عينيه، وقومي باإزالة اأحد 
هذه الأ�سياء، واطلبي منه اأن يتذكر ال�سيء املفقود.

6- اال�شتماع:

 اجعلي طفلك يقوم باإغالق عينيه، وقومي باإ�سدار اأ�سوات، واجعليه يحاول اأن يدرك ما هي. ا�ستخدمي اأ�سياء 
يف البيت مثل املفاتيح، العمالت املعدنية، و�سوت امللعقة على �سطح معدين.

ثالثًا: االأطفال يف �شن املدر�شة االبتدائية 6- 12: )الطفولة املتو�شطة 6- 9( )الطفولة املتاأخرة 10- 12(:

1- تخيل امل�شتقبل: لعبة » ملّا اأكرب  :

اجعلي الطفل يغم�س عينيه، ويحاول اأن يتخيل ماذا �سيكون م�ستقبل الأطفال الآخرين )اأ�سدقاوؤه، اأقرباوؤه( بعد 
15 �سنة مثاًل؟ �سجعيه باأ�سئلة مثل اأين �سي�سكن؟ ما عمله؟ ما اأ�سماء اأطفاله؟

ميكنك اأن تغريي يف املو�سوع، مثاًل اأن يتخيل نف�سه يف امل�ستقبل، اأو يتخيل والديه... وهكذا.

هذه لعبة منا�سبة وقت انقطاع الكهرباء، ويحبها الأطفال ملا فيها من حميمية مع الأهل، ميكن اأن ت�سيء �سمعة، 
واحرت�س من حركة الأطفال قربها.
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2- جلب ال�رشور: قائمة ال�شعادة:

�سّجعي الطفل على اأن يكتب قائمة ال�سعادة اخلا�سة به، واأن يذكر اأهم 5 اأحداث �سعيدة يف حياته، و�سجعيه على 
احلديث حولها، واأن ينظر اإليها يف الأوقات ال�سعبة.

3- مترين الطالقة اللفظية: اختيار حرف:

اطلبي من الأطفال اأن يختاروا حرًفا معيًنا، وبناء عليه يفكرون يف ا�سم اإن�سان، حيوان، نبات، جماد، دولة، تبداأ 
بهذا احلرف، ومن ينتهي اأوًل هو الفائز.

4- متارين تقوية الثقة بالنف�ص:

�سجعي الطفل على اأن يقوم بتنفيذ مهام معينة يف البيت اأو يف املجتمع، وامدحيه عندما ينفذها بنجاح، فهذا من 
�ساأنه تعزيز ثقته بنف�سه وتقدير ذاته.

5- الق�ش�ص:

وامل�ساركة  البيت(  توفرها يف  ق�س�س يف حال  من  يرغب  ما  يختار  اأن  على  )�ساعديه  لالأطفال  الق�س�س  قراءة 
بالأحاديث والأن�سطة.

6- اللعب الفردي واجلماعي:

ا يف تخفيف التوتر  نعطي الطفل جماًل للعب الفردي اأو اجلماعي يف اأماكن اآمنة، فلعب الأطفال له دور مهم جدًّ
وال�سغوط.

7- احلفاظ على روتني احلياة اليومي:

احلفاظ قدر امل�ستطاع على روتني حياته اليومي يقلل من التعر�س لالأزمات وال�سغوط النف�سية.
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جتهل الكثري من الأ�رش كيفية التعامل مع الطفل يف نوبات غ�سبه ، وي�سعر اأولياء الأمور والأمهات بحرج عندما ي�سيح 
الأطفال ويت�رشفون ب�سكل �سيئ يف مكان عام، وتعترب نوبات الغ�سب جزءاً طبيعيًا من مراحل تطّور الطفل.

وهنا نقدم بع�ص الن�شائح لل�شيطرة والتعامل ال�شحيح مع نوبات الغ�شب التي تنتاب اأطفالهم:

1 – التحدث مع الطفل.

على الرغم من اأن خطوة التحدث العقالين مع الطفل وقت اأن تنتابه نوبة غ�سب يف حديقة اأو مكان عام لن 
تكون مثمرة كثرياً، اإل اأنها اخلطوة الأوىل للتعامل مع الأمر. ففي بع�س الأحيان تكون تلك الطريقة الوحيدة 
لعدم اإف�ساد الأم�سية اأو النزهة، كذلك فاإن ال�ست�سالم لطلبات الطفل قد ل تكون احلل الأمثل، وكذلك العقاب.

2 – العقالنية.

تتطلب معاجلة نوبات الغ�سب درجة عالية من ال�سرب؛ لأن �سلوك الطفل يكون غري عقالين متامًا. واعلم اأن اأية 
عقوبات مبا فيها ال�رشب والتوبيخ لن يكون لها اأي اأثر لأن الق�رشة املخية للطفل واملناطق امل�سوؤولة يف الدماغ 
عن احلالة لن ت�سمح بتاأثري العقاب اأيًا كان نوعه. احلل هو قيادة الطفل اإىل حالة الهدوء ليتمكن من ال�سماع لك.

3 – احلزم.

يعرف الأطفال كيف ي�سغطون على ذويهم لنيل مطالبهم ؛ لذلك كن حازمًا يف رف�سك، ومت�سك بـ »ل«.

4 – االإلهاء.

ينجح الإلهاء مع الأطفال الأ�سغر �سنًا، حيث ميكن ت�ستيت انتباههم باأ�سياء اأخرى غري التي يطلبونها بع�سبية.

5 – جتنب املواقف.

لي�س عليك اأن تقراأ اأفكار الطفل، لكن من خالل خربتك جتنب املواقف والظروف التي ت�ستثري نوبات الغ�سب 
لديه، مثل اجلوع، واملو�سيقى ال�ساخبة، والأماكن املزدحمة، وبع�س الروائح، وقلة النوم، وكرثة الن�ساط البدين 

اأوالتعب.

6 – اإعطاء م�شاحة للطفل.

يف كثري من الأحيان ي�سهم عدم ح�سول الطفل على م�ساحة خا�سة للتعبري عن نف�سه واللعب كما يحلو له يف 

ن�سائح للتعامل مع نوبات الغ�سب بطريقة تربوية
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تفجر نوبات الغ�سب. احر�س على اأن يح�سل ال�سغري على الوقت وم�ساحة من البيت ليلعب فيها كما يحلو له.

7 – التحدث بعد نوبة الغ�شب.

لي�س بعدها مبا�رشة، لكن ينبغي التحدث بهدوء مع ال�سغري بعدما تهداأ حالته، وين�سغل باأمر اآخر لتف�سري بع�س 
ال�سلوكيات للطفل، وتعليمه اآداب ال�سلوك يف الأماكن العامة. اأهم ما عليك التنبه له األ يكون احلديث حما�سيًا، 
واأل يت�سمن اأي �سيء يوحي بالتخويف، واأن تتوا�سل معه بحميمية وتنظر اإىل عينيه وتوؤكد له بكل الطرق على 

حبك، واأل ي�سعر بالندم على املوقف الذي م�سى، واأن يحر�س على �سبط �سلوكه يف املواقف املقبلة.

 عزيزي املربي:

دعمك لالآخرين يجلب لك الدعم من اهلل تعاىل.. فاجلزاء من جن�ص العمل ، واحت�شب االأجر والثواب من 
اهلل تعاىل.
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1- توجيه ال�سباب وال�ستائم له .

2- مقارنته مع غريه من الأطفال . 

3- احلب امل�رشوط – حب امل�سلحة - ، اأمثلة : اأحبك اإذا فعلت كذا ، اأو اإذا فعلت كذا فلن اأحبك .. 

ـَـّنــنـتـني .... 4- اإعطاوؤه معلومات خاطئة وغري �سحيحة، مثل : الرجل ل يبكي ، ج

5- اإحباطه وحتطيم معنوياته ، مثل : يا فا�سل ، لن تقدر على فعل ذلك فاأنت �سعيف ، يا غبي ... 

6- التهديد ، مثل : اأك�رش راأ�سك ، اأذبحك ، اأموتك ....

7- املنع غري املرّبر – املزاجية - .

٨- الدعاء عليه اأو على النف�س، مثل : ريتني اأموت واأرتاح منك، اهلل ياخدك واأرتاح منك، اهلل يخزيك ....

9 – ف�سحه والت�سهري به .

1٠ - معايرته بخطئه اأو ب�سكله اأو وزنه اأو ك�سله ...

ع�سر كلمات تدّمر نف�سية الطفل 
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ك�سفت الدرا�سات العلمية احلديثة عن اأكرب خم�سة موؤ�رشات تدل على اإ�سابة الطفل بالتوحد، يف حماولة لتبديد 
بع�س الغمو�س حول هذا املر�س.

مع  الإن�سان  توا�سل  العامل، وعلى طريقة  �سكان  من  التوحد« على %1  »ا�سطراب طيف  امل�سمى  املر�س  يوؤثر 
الآخرين، ويوؤثر على فهمه للعامل من حوله، وتظهر اأرقام مراكز ال�سيطرة على الأمرا�س والوقاية منها اأن حالت 

الإ�سابة بالتوحد يف ارتفاع مطرد، كذا الإعاقة التنموية يف جميع اأنحاء العامل.

اأ�سكال ال�سطراب، وكان طفل من بني ٨٨ يف عام  يعاين �سكال من  العامل  ويعترب طفل ممن بني 6٨ طفال يف 
2٠12، وطفل من بني 11٠ يف عام 2٠1٠ معر�سني لالإ�سابة بهذا املر�س.

وتوؤكد الدرا�سات اأن الت�سخي�س املبكر بالغ الأهمية، فهو �سيمّكن الطفل من احل�سول على اأكرب قدر من امل�ساعدة 
والدعم املمكنني، كما اأظهرت الدرا�سات اأن التدخل املبكر اأمر حا�سم للح�سول على اأف�سل النتائج لالأطفال الذين 
يعانون من التوحد، وت�سري اأي�سًا » اأنه فقط بالت�سخي�س، يتمكن الآباء من احل�سول على امل�ساعدة واخلدمات الالزمة 

لأطفالهم«.

اأ�سئلة ميكن اأن ت�ساعد الآباء ومقّدمي  اإ�ساءة فهم التوحد على نطاق وا�سع، حددت الدرا�سات خم�سة  وب�سبب 
الرعاية على التعرف على عالمات هذا املر�س، وبّينت »اأنه من املهم اأن نالحظ كل املجالت اخلم�س، فنحن نتتبع 
ال�سلوكيات التي ل يقوم بها الطفل، اأو يوؤديها مبعدلت منخف�سة للغاية، فتحديد غياب بع�س ال�سلوكيات قد يكون 
اأ�سعب من حتديد وجود �سلوكيات �ساذة، ولكن املخاوف يف املجالت اخلم�سة املذكورة يجب اأن تدفع الأم للتحقق 

من اإ�سابة اأبنائها مبر�س التوحد«.

1ـ هل ي�شتجيب الطفل ال�شمه عندما تناديه؟

ي�ستجيب الأطفال عادة لأ�سمائهم من خالل حتويل انتباههم لل�سخ�س الذي نادى عليهم، ولكن اأطفال التوحد 
اأ�سمائهم، ونحو 2٠% فقط من اأطفال التوحد ا�ستطاعوا اأن ي�ستجيبوا وينظروا جتاه  ل ي�ستجيبون عند النداء على 
ال�سخ�س الذي نادى عليهم، وي�ستجيب عادة الأطفال امل�سابون بالتوحد اإىل الأ�سوات ب�سكل انتقائي، فعلى �سبيل 
يتفاعلون فجاأة مع  باأ�سمائهم، ولكنهم  ينادوهم  الأم عندما  اأو  الأب  التعرف على  التوحد من  يعاين مر�سى  املثال 
اأطفالهم يعانون من م�سكلة يف  اأن  التلفزيون، وي�سك الآباء والأمهات عادة يف  الأ�سوات والأ�سواء ال�سادرة عن 

ال�سمع.

مر�ض التوحد
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2 ـ هل ي�شتجيب الطفل »لالهتمامات امل�شرتكة«؟

ي�سري عادة م�سطلح الهتمام امل�سرتك اإىل تفاعل الطفل مع �سخ�س اآخر، للنظر اإىل نف�س املكان، اأو م�ساهدة نف�س 
الن�ساط؛ فالأطفال الطبيعيون يحولون اأنظارهم اإىل الأ�سياء عندما ي�سري اأحد اإليهم بيديه اأن ينظروا اإليها، اأو يركزون 
مع اأي لعبة اأو ن�ساط يجري من حولهم، فعلى �سبيل املثال ينظر الطفل الطبيعي اإىل كلب �سغري يلعب، وي�سري اإليه، 
ثم ينظر بعدها اإىل والديه ليوحي اإليهما باأن ينظرا هما اأي�سا، ولكن اأطفال التوحد لن ينظروا يف كثري من الأحيان 
اإىل الجتاه الذي ي�سري اإليه �سخ�س ما، ول يتابعون الأن�سطة التي تتحرك من حولهم، ولن يحثوا والديهم على النظر 

باجتاه ن�ساط اأو كائن ما.

3 ـ هل يقلد الطفل االآخرين؟

مييل الأطفال الطبيعيون اإىل تقليد الآخرين، �سواء من خالل حركات الوجه، ك�سنع وجه م�سحك مثال، واإ�سدار 
اأ�سوات معينة، اأو التلويح والت�سفيق بحركات مماثلة، اأما اأطفال التوحد فال ي�ستطيعون تقليد الآخرين.

4 ـ هل ي�شتجيب الطفل عاطفيا؟

ي�ستجيب الأطفال عاطفيا لالآخرين، فعندما يبت�سم �سخ�س لهم يبت�سمون بدورهم له، و�رشعان ما ي�سحكون اإذا 
اإذا جتهم اأحد يف وجوههم، لكن اأطفال التوحد ل ي�ستجيبون لالبت�سامة ول  حاول �سخ�س اإ�سحاكهم، ويبكون 

لدعوة اللعب، ول يدركون خطر وخماوف الآخرين، وهم غري قادرين على ال�ستجابة العاطفية.

5 ـ هل ينخرط الطفل يف اللعب؟

يحب الأطفال اللعب مقلدين الآخرين، مثل لعبة تقليد الأب اأو الأم، اأو احل�سان والكلب، وتتطور هذه القدرة 
عادة يف نهاية ال�سنة الثانية من عمر الطفل، فتميل الفتيات اإىل اأن متثيل دور الأم لدمية ما، ومت�سح لها دموعا وهمية، 
ومت�سط لها �سعرها، وتطهو الع�ساء للدمية على موقد لالألعاب، ويف املقابل ل ي�ستطيع اأطفال التوحد الت�سال مع 
الأ�سياء والأطفال من اأعمارهم، ويركزون عادة على لعبة واحدة، و�سيلتفتون اأكرث حلركة اأيديهم اأثناء اللعب، وعموما 

ل ي�ستطيعون لعب األعاب وهمية حتت عمر الثانية.

العالج : 

اهلل  بف�سل  مّت  بل   ، واحلل  العالج  على  ت�ستع�سي  م�سكلة   – تعاىل  اهلل  بف�سل   – التوحد  مر�س  م�سكلة  تعد  مل 
الأ�رشية  واملتابعة  والجتماعية  النف�سية  والعيادات  واملراكز  الأخ�سائيني  احلالت عن طريق  من  الكثري  تعاىل عالج 
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والإر�سادية .

كما  احلاالت،  هذه  مثل  ملعاجلة   ) والرتبوية  النف�شية  اال�شت�شارات   ( خدمة  حالياً  الرتبوية  ال�شوؤون  ق�شم  ويقدم 
امل�شاكل  من  وغريها  اجلانب  بهذا  تُعنى  نف�شية  وعيادة  خمت�ص  مركز  وجتهيز  اإن�شاء  اإىل  تعاىل  اهلل  باإذن  قريباً  �شي�شار 

النف�شية واالإجتماعية . 
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1- الغلو يف الدين

ۉ    ۉ   ۅ   ۅ    ۋ    ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   چ   : تعاىل  بقوله  النار  من  اأهلنا  بوقاية  اهلل  اأمرنا  لقد 
ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ چ )1(

اأفعال، ومنطلق الأفعال والأقوال والعقائد هو  اأو  اأو كلمات  اأ�سباب دخولها من عقائد  اإبعادهم عن  واملق�سود 
القناعات والأفكار؛ ولذا وردت الكثري من الن�سو�س يف الكتاب وال�سنة التي تعتني بالفكر م�سمونًا وطريقة وتر�سدنا 

اإىل ال�سحيح وحتذرنا من ال�سال منها.

واإذا كان �ساأن الأفكار عظيمًا وخطرياً فهو يف ع�رشنا اأعظم واأخطر؛ وذلك لتطور قدرات النا�س يف هذا ال�ساأن 
ت�سنيعا لالأفكار وت�سويقًا .

واأخطر مرحلتني لت�سكل الأفكار هما ما قبل املرحلة البتدائية ، وما بني 16 �سنة اإىل 21 �سنة.

وقد ظهرت يف الأزمنة الأخرية فنٌت و�رشور ل يعلم مداها اإل اهلل جل جالله ، ومن ذلك فتنة الذين خرجوا على 
اأمة الإ�سالم ي�رشبون فيها الرّب والفاجر، ويقذفون امل�سلمني مبا لي�س فيهم، لقد قاموا بتدمري املن�ساآت، وقتل الأنف�س 
الربيئة، وترويع الآمنني، ومكنوا لأعداء امللة والدين من اأن ي�سلطوا األ�سنتهم واأقالمهم على اأهل الدين واملتم�سكني 
به، اإن هوؤلء الذين خرجوا عن اإجماع الأمة، وانتهجوا نهج اخلوارج الُقدامى يت�سح للجميع خطورة ما هم عليه من 
�سفات �سيِّئة؛ حتى ل َيفتنت بهم َمْن لي�س عنده علم بحالهم، ولقد بنيَّ لنا ر�سولنا �سيًئا من حالهم؛ حيث قال - �سلَّى 
اهلل عليه و�سلَّم -: »يخرُج قوٌم يف اآخر الزمان؛ اأحداث الأ�سنان، �سفهاء الأحالم، يقولون من خري قول الربية، ل 

يجاوز اإميانهم حناجرهم ... « )2(.

فالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم ذكرهم اأنهم اأحداث الأ�سنان؛ اأي: �سغار يف ال�سن لي�س عندهم ن�سج عقلي، وتفكري 
النبي  باأحاديث  ويتلفظون  الوا�سع،  العلم  اأ�سحاب  وكاأنهم  الدين  اأمر  يتكلمون يف  اإنهم  بل  را�سخ،  وعلم  �سديد، 
اإميانهم ل يجاوز حناجرهم؛ ملا يف قلوبهم من  اأن  اإل  هوها،  - �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم - وكاأنهم علماء الأمة وموجِّ

ال�سبهات اخلطرية املخالفة ملا عليه �سلف الأمة.

واإن اأبرز من ميتلكون اأدوات التاأثري على النا�سئ – خا�سة يف مرحلة ال�سباب -  هم والده واأ�ستاذه اإذا كانا واعيني 
فكريًا بالأفكار املوؤثرة على ال�ساب وقادرين على مناق�ستها وقائيًا اأو عالجيًا، وكذلك يوؤثر على ال�ساب  اأ�سدقاوؤه 

)1( التحرمي: 6
)2( رواه البخاري وم�سلم

وقاية فكر الأبناء من الأفكار الهّدامة
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وو�سائل الإعالم

ويكون ذلك عن طريق العناية بتنمية التفكري لدى ال�ساب وكيفية تلقيه لالأفكار ومراجعة مدى �سوابها وتو�سيع 
اأفقه الفكري ببيان تعدد الحتمالت والجتاهات وتنوعها، والنظر لالأفكار من زوايا متعددة ، وبيان خطر التلبي�سات 
وبيان  نقدها  ي�ستطيع  من  مع  مراجعتها  قبل  بها  النبهار  اجلديدة مبجرد  الفكرة  وت�سديق  واملجادلت  وال�سبهات 

جوانبها الأخرى .

وتلبي  متيزه  لهوية  لالنتماء  ال�ساب  حاجة  مالحظة  لل�ساب  الفكرية  الجتاهات  ق�سية  يف  املهمة  اجلوانب  ومن 
حاجته لالنتماء؛ فال يقت�رش النظر لالأمر من زاوية القناعات والفكر بل للم�ساعر والنوازع الفطرية اأثر يف تبنيه لأفكار 
معينة بحيث قد جتعله ينتمي ويتبنى فكراً معينًا ثم ينقلب عليه لطرف اآخر معاك�س له نتيجة لردة فعل على ظلم تعر�س 

له هو اأو تعر�س له اأحد اأقاربه اأكرث مما هو قناعة بالفكرة ذاتها.

كذلك يالحظ على ال�ساب يف تلك املرحلة كرثة التحولت وتغري القناعات؛ وهذا له جانب اإيجابي من ناحية اإمكانية 
حتوله عن فكرة �سلبية اقتنع بها نحو غريها، فال جتزم اأن قناعته ال�سلبية �ست�ستمر بل قد تتغري غالبًا مع مزيد من الن�سج .

وحاجة ال�ساب يف تلك املرحلة لالأفكار توجب منحه زخمًا من الأفكار اجليدة ومناق�سته فيها وتعميق قناعته بها 
من خالل ما يقراأه وي�ساهده ومن خالل احلوار املبا�رش مع والديه واأ�ستاذه واأ�سدقائه .

تاأثري  من  ح�سانة  متنحه  حولها  كثرية  باأفكار  وتزويده  عليه  وتوؤثر  النا�س  بها  ين�سغل  التي  الق�سايا  يف  ومناق�سته 
الجتاهات ال�سلبية يف تلك الق�سايا وتو�سع مداركه واأفقه نحوها وتعطيه متيزاً بني اأقرانه عند حدوث املناق�سات بينهم 

حول تلك الأفكار ب�سبب ما عنده من معلومات واأفكار حولها بحيث يتبنى الجتاه املراد توجيهه نحوه .

ومن املهم تنبيه ال�ساب للتفريق بني قناعته بفكرة اأو تاأثره بها وبني تبنيه لها واإعالنها والدفاع عنها وبذل جهده 
لتبنيها قبل اأن تاأخذ ن�سيبها من املراجعة والتاأكد  لن�رشتها وبذل دمه يف �سبيلها، فاإذا ما تاأثر بفكرة فال يندفع فوراً 
من �سوابها حتى ل يندم بعد �سنوات على تبنيه لها وتبقى و�سمة عار عليه حتى بعد تخليه عنها ، وهذا مال ينتبه 
له ال�ساب يف مراهقته لكنه يندم عليه بعدها ب�سنوات، وهنا نلحظ اأهمية عدم املجاهرة باملعا�سي وال�ساللت حتى 

الفكرية منها يف جانب حتقيق ال�سرت يف الدنيا ورجاء عفو اهلل يف الآخرة .

لقد ميز اهلل الإن�سان عن �سائر الب�رش بالعقل والتفكري وعندما يلغي ال�ساب عقله وتفكريه وي�سلمه ملجهول عرب النت 
ليمالأه ب�ساللته غري ملتفت لربه عز وجل ونبيه �سلى اهلل عليه و�سلم وهما يحذرانه من هذا ال�سالل ، فال متلك حينها 
اإل اأن ت�ساأل اهلل الثبات والهداية والت�ساوؤل عن اأ�سباب اإلغاء اأمثال هذا لنعمة العقل والتفكري، ولقد �سمي العقل ِحْجراً 

لأنه يحجر �ساحبه عما لينبغي .
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وكذلك من املهم لالأ�رشة العناية بالدعاء بالهداية للولد، فقد تف�سل اجلهود مهما عظمت يف اإ�سالحه ، والقلوب 
بيد رب العباد فطلب �سالحها منه عز وجل طريقة فاعلة جداً مع توجيه البن لطلب الهداية من اهلل وا�ستح�سار 

ق�سدها لأفكاره حني يدعو يف كل ركعة چ ٹ   ٹ  ٹ    چ )1(

ولعل من العوائق الكربى عدم وجود توا�سل وحوارات ثقافية بني البن والأب ب�سبب م�سكالت يف �سلوك البن 
اأو عدم تقدير من الأب حلاجة ابنه لذلك وا�ستمرار النظر لالبن ك�سبي وطفل وعدم النتباه لنموه الفكري.

اإن من املوؤ�سف تق�سري اجلامعات ف�ساًل عن املدار�س الثانوية يف العناية بالتوجيه الفكري لل�سباب وهذا يزيد العبء 
على الأ�رشة يف ملئ هذا الفراغ.

ومن اأبرز م�سانع الفكر وو�سائل ت�سويقه يف زماننا و�سائل التوا�سل الجتماعي، ومن ثم فنحتاج لتوجيه اأبنائنا من 
خاللها بلفت نظرهم مل�سادر التوجيه الفكري اجليدة من جهات واأ�سخا�س ومو�سوعات، ودعوتهم لال�ستفادة منها 

والدعاية لها بينهم ونقل املميز فيها اإليهم.

واملالحظ اأن تلك الو�سائل التوا�سلية قد اأ�سبحت اأهم اأبواب الغالة يف اإ�سالل الأبناء بالو�سول اإليهم والتوا�سل 
معهم �رشاً واحتواء عقولهم وتعبئتها ب�ساللتهم يف غفلة من ويل الأمر، لذا فال�ستفادة من تلك الو�سائل يف وقاية 

الأبناء من ال�سالل وحمايتهم من الدعاة على اأبواب جهنم من اأهم واجبات ويل الأمر وم�سوؤولياته.

ومن اأبرز و�سائل وقاية ال�ساب من النحراف الفكري توجيهه نحو العلم ال�رشعي من حيث املعرفة العلمية و فقه 
التطبيق، فجهل ال�سباب بكثري من ن�سو�س ال�رشع اأو جهلهم بفقه تطبيقها �سبب كبري لنحرافهم وتاأثرهم ب�سالل 

ا�ست�سهاد الغالة بالن�سو�س ال�رشعية على طريقة ويل للم�سلني ... 

واملنافقني  املالحدة  من  وال�سالل  الزيغ  اأهل  من  وغريهم  الغالة  �سبهات  اأبرز  ملعرفة  كذلك  املربي  يحتاج  ولذا 
وكيفية الرد عليها .

 ومن االأمور التي يلبّ�ص بها الغالة على ال�شباب ويجدر باملربي االنتباه لها ما يلي :

- بيان املق�سود باإخراج امل�رشكني من جزيرة العرب باأنه عدم وجود كيان ا�ستيطاين لهم اأو دولة ولي�س جمّرد الإقامة 
((  كما ذهب  )) احلجاز  باأنها  العرب  املق�سود بجزيرة  ، وتو�سيح  والدرا�سة ونحوه  العالج  اأو  للعمل  املوؤقتة 
اجلمهور يف ذلك، فقد قال �سلى اهلل عليه و�سلم :) اإن الإ�سالم لياأرز اإىل مكة واملدينة كما تاأرز احلية اإىل ُجحرها()2(

)1( الفاحتة: 6
)2( �سحيح البخاري )1٨76(  وم�سلم  )147(
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نة: )�سفهاء الأحالم / حدثاء الأ�سنان / ميرقون من الدين / يقتلون اأهل  -  معرفة �سفات اخلوارج ووعيدهم يف ال�سُّ
الإ�سالم/ �رش اخللق واخلليقة (

-  بيان اأن اأ�سا�س معتقد اخلوارج هو التكفري بغري وجه حق وا�ستحالل الدماء و�سفكها ، كما قال �سيخ الإ�سالم ابن 
ُم: مفارقُة جماعِة امل�سلمني، وا�ستحالُل دماِئهم واأمواِلهم)1(«. تيمية يف »الفتاوى«: »اخلوارج دينهم امْلَُعظَّ

ون اأكرث مما َي�ْسَتِحلُّوَن من دماء الكفار الذين لي�سوا  وقال: »فاإنهم َي�ْسَتِحلُّوَن دماَء اأهِل القبلة لعتقاِدهم اأنهم مرتدُّ
مرتدين«)2(. 

-  بيان ُحكم التكفري و�رشوطه و�سوابطه وموانعه واأنواعه، وتو�سيح خطورة الت�رّشع والت�ساهل فيه، قال �سلى اهلل 
عليه و�سلم : »اإذا كّفر الرجل اأخاه فقد باء بها اأحدهما « )3(

اإطالق  من  والحرتا�س  والتنزه  التوّرع  على  القائم  والتكفري  الكفر  م�سائل  يف  ال�سالح  ال�سلف  مبنهج  والتذكري 
الأحكام، على العك�س مّمن يتجّراأ بال وازع اأو ِم�سكة ديٍن على التف�سيق والتكفري بل والقتل والتفجري!!

قال الإمام اأبو جعفر الطحاوي رحمه اهلل وا�سفًا عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعة املر�سّيني: ) ول نكّفر اأحداً من اأهل 
الِقبلة بذنٍب مامل ي�ستِحّله ()4(.  

-  تو�سيح خطورة تكفري املعنّي واأّن اجلهة املخّولة باإ�سدار اأحكام التكفري هي املوؤ�س�سة الدينية املعتمدة من قبل ويل 
الأمر؛ كالق�ساء ال�رشعي والإفتاء ونحوه، ولي�س لآحاد النا�س اأن يقوموا بذلك، فقد حّذر من ذلك �سبحانه وتعاىل 

فقال چ ھ  ے   ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  چ )5(:

گ  گ  گ   ڳ   چ  تعاىل  امل�سلم : قال  يرتكبه  اأعظم ذنب  القتل بغري وجه حق هو  اأن  بيان    -
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  چ )6(  وقال �سلى 
اهلل عليه و�سلم : »اإّن بني يدي ال�ساعة الهرج« قالوا: وما الهرج؟ قال: القتل، اإنه لي�س بقتلكم امل�رشكني، ولكن 
قتل بع�سكم بع�سًا، حتى يقتل الرجل جاره، ويقتل اأخاه، ويقتل عمه، ويقتل ابن عمه، قالوا: ومعنا عقولنا يومئذ؟ 
قال: اإنه لتنزع عقول اأهل ذلك الزمان ويخلف له هباء من النا�س يح�سب اأكرثهم اأنهم على �سيء ولي�سوا على 

�سيء«)7(
)1( جمموع الفتاوى »باب دين اخلوارج « ) 2٠9/13(

)2( جمموِع الفتاوى »باب اإجماع اخللفاء واأهل العرتة حجة« )2٨ / 497(
)3( �سحيح م�سلم )6٠( واأخرجه البخاري يف »باب من كفر اأخاه بغري تاأويل فهو كمال قال«،  رقم )61٠4(

)4( العقيدة الطحاوية
)5( الن�ساء: 94
)6( الن�ساء: 93

)7( رواه اأحمد يف م�سنده  )391/4-392و414( اأنظر »ال�سحيحة«  )4/24٨(
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ويف رواية : » ويقتل ذا قرابته ... ويخلف له هباء من النا�س ل عقول لهم « )1(

-  بيان اإثم جرمية النتحار واإن ظنه املنتحر ا�ست�سهاداً، قال �سلى اهلل عليه و�سلم : » من قتل نف�سه بحديدة فحديدته 
يف يده يتوجاأ بها يف بطنه يف نار جهنم خالداً خملداً فيها اأبدا... « )2(

-  بيان اأهمية تلقي اأحكام ال�رشع وتنزيالتها على الواقع من العلماء؛ قال تعاىل: چ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  چ )3(

ال�سحابة،  الأمة منذ عهد  التاريخ خلّوهم من علماء معتربين عند  اأبرز �سفات اخلوارج عرب  ِمن  اأّن  التنبيه على    -
اأّن عدوانهم على امل�سلمني مل ت�سلم  اأو اأحد من م�ساهري التابعني الثقات، وبيان  فلم يكن معهم �سحابي واحد 

منه حتى بيوت اهلل تعاىل وامل�ساحف!! قال �سبحانه: چ چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  

گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  چ )4(

-   بيان خمالفتهم لل�رشيعة حتى يف لبا�سهم واأفعالهم ، قال �سلى اهلل عليه و�سلم : »اإلب�سوا من ثيابكم البيا�س« )5(وقال: 
القيل  ناًرا«)6( وقال : »يح�سنون  األهب فيه  القيامِة ثمَّ  األب�سه اهلُل ثوَب َمذلٍَّة يوَم  نيا  الدُّ )من لب�س ثوَب �ُسهرٍة يف 
وي�سيئون الفعل( )7(وقال : »ل ينبغي اأن يعّذب بالنار اإل رب النار« )٨( وقال : » من كان له �َسْعٌر فلُيـكرمه «)9( ...

-  بيان خمالفاتهم لل�رشيعة ورف�سهم للتحاكم لل�رشع اإل وفق هواهم، ورف�سهم الرجوع لراأي العلماء بل جتراأوا على 
تكفريهم؛ فلم ي�سلم منهم حتى اأئمة احلرمني ال�رشيفني!! وبيان تفريقهم ل�سمل الأمة بتن�سيبهم خلليفٍة َجـْبـِريٍّ من 

دون م�سورة امل�سلمني. 

-  بيان تطبيقهم املعَوّج لأحكام ال�رشيعة يف احلدود؛ كتطبيق حد ال�رشقة رغم املجاعات، وعدم مراعاة جهل بع�س 
دوها �سابقًا يف ظل التجهيل وتغييب الّدين ال�سحيح  امل�سلمني يف ما يقومون به من اأقوال واأفعال �رشكية اأو كفرية تعوَّ
عن حياتهم وظروف التن�سئة الجتماعية، ومن ثم قتلهم عليها من دون حماكمات من�سفة وحقيقية، ف�ساًل عن 
ا�ستعرا�سات  اإىل  احلدود  تطبيَق  و�سلم، وحتويلهم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمر  كما  بال�سبهاِت  احلدوَد  درئهم  عدم 

)1( رواه ابن ماجه يف �سننه )3959(
)2( �سحيح م�سلم )1٠9(

)3( الن�ساء: 115
)4( املائدة: 33

)5( رواه اأحمد يف امل�سند )3426( واأبو داود يف ال�سنن)3٨7٨( انظر �سحيح اجلامع )1236(
)6( رواه اأبو داود  )4٠29( وابن ماجه )36٠7( انظر �سحيح اجلامع  )6526(

)7( رواه اأحمد يف امل�سند )1333٨( واأبو داود يف ال�سنن )4765( انظر �سحيح اجلامع )366٨(
)٨( رواه اأبو داود )2675( اأنظر مو�سوعة الألباين يف العقيدة 419/2

)9( �سحيح اأبي داود، )4163(
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خلداع النا�س بتطبيق ال�رشيعة، وا�ستخدامهم الأطفال يف القتل ..

قال �سلى اهلل عليه و�سلم : »يقراأون القراآن ليجاوز حناجرهم«)1( واملق�سود اأنهم ل يفهمون القراآن حق فهمه 
لأنه ل يجاوز األ�سنتهم اإىل قلوبهم فيعقلونه، ولذا قال اأي�سًا �سلى اهلل عليه و�سلم: »يقراأوَن القراآَن يح�سبون اأنه لهم 

وهو عليهم« )2(

اأهل الذمة وامل�ستاأمنني واملعاهدين، قال �سلى اهلل عليه و�سلم : »األ من ظلم معاهًدا...فاأنا  بيان عدوانهم على    -
حجيجه يوم القيامة« )3(وقال : »من قتل معاهًدا مل َيَرْح رائحة اجلنة«)4( ،وهذا كما فعل اأ�سالفهم من اخلوارج 
الذين خرجوا على علي ر�سي اهلل عنه، فقد قالت عائ�سة ر�سي اهلل عنها لعبد اهلل بن �سداد ت�ساأله: وهل قتلهم علي 
ر�سي اهلل عنه ؟ - تعني اخلوارج - ، فقال : واهلل ما بعث اإليهم – اأي يقاتلهم - حتى قطعوا ال�سبيل و�سفكوا 

الدم، وا�ستحّلوا اأهل الذمة )5(

اهلل  فقال �سلى   ، واأعمالهم  الُغالة  بعبادة  والنخداع  النبهار  من  قد حذر  و�سلم  عليه  اهلل  النبي �سلى  اأّن  بيان    -
عليه و�سلم لل�سحابة الأخيار : »حتقرون �سالتكم مع �سالتهم«)6(، ف�ساًل عن النبهار بقتالهم لغريهم وب�سالتهم 

وقوتهم وزعمهم اأنهم يجاهدون يف �سبيل اهلل ومزاعم تطبيقهم لل�رشع ...

ور والهجرة يف الإ�سالم وغريها ... واأّن  -  التحذير من الفهم الباطل مل�سائل احلاكمية والولء والرباء واأحكام الدُّ
والُبعد  والعتدال،  والف�سل  باملنزلة  لهم  امل�سهود  الرا�سخني  العلماء  اإىل  الّرجوع  امل�سائل  مثل هذه  الواجب يف 
مثل هذه  اأفهام يف  وتاهت  اأقدام  زلت  فكم  واأ�سلوا؛  �سلوا  الذي  واملتنطعني  العلم  العلماء وطويلبي  اأ�سباه  عن 
املزالق فاأف�سدت على الكثريين من املخدوعني دينهم واأف�سدت على امل�سلمني دنياهم وحياتهم؛ والتعاظ بحال 
والهجرة  التكفري  من ويالت؛ كجماعة  وامل�سلمني  الإ�سالم  على  وما جّرته  والعنف  والتطرف  الغلو  جماعات 
مثاًل التي �سّمت نف�سها ) جماعة امل�سلمني ( فكّفرت املجتمعات الإ�سالمية وحّرمت ال�سالة يف امل�ساجد العامة 
اأتباعها للعي�س يف الكهوف واجلبال واعتزلوا املدن  وا�ستباحت دماء كل من خالفها واأباحت اأموالهم، وخرج 
ال�سالح  اإليه  واأدخلت  وعدوان  بظلم  فيه  واأحلدت  احلرام  البيت  ا�ستباحت  التي  جهيمان  جماعة  اأو  والقرى! 

واأعلنت ظهور املهدي !!

)1( �سحيح البخاري »7432«  �سحيح م�سلم »1٠63«
)2( �سحيح م�سلم »1٠66« »باب التحري�س على قتل اخلوارج«

)3( رواه اأبو داود »3٠52« انظر »�سل�سلة الأحاديث ال�سحيحة«  445
)4( �سحيح البخاري »3166«

)5( رواه اأحمد »656«
)6( �سحيح البخاري »5٠5٨« �سحيح م�سلم »1٠64«
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-  تو�سيح الغاية واحلكمة من فر�س اجلهاد يف الإ�سالم، واأنه �رُشع دفاعًا عن النف�س ورفعًا للظلم، ومل ُي�رشع بغيًا 
اأو عدوانًا اأو طمعًا يف املغنم . قال تعاىل : چ وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ       ۈئ  ېئېئ  ېئ    ىئ  ىئ  
ىئ  ی     چ البقرة: 19٠ . وعن اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه: ) قيل : يا ر�سوَل اهلِل ! اْدُع على امل�رشكني. 

اًنا . واإمنا ُبِعثُت رحمًة «)1(  . فقال �سلى اهلل عليه و�سلم » اإين مل اأُبَعْث لعَّ

-  بيان اأن لفظ )الإ�سالم( ماأخوذ من ال�ّسالم، وال�ّسالم غاية كل عاقل؛ والأ�سل يف الإ�سالم ال�ّسلم والأمان، واأّن اأ�سل 
لم الدائم«، ولهذا طلب  العالقة مع غري امل�سلمني ال�سالم والرحمة، واجلهاد يف اأ�سل ت�رشيعه هو البحث عن »ال�سِّ

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ     چ   : تعاىل  فقال  لم  ال�سِّ اأن يدخلوا يف  املوؤمنني  تعاىل من جميع  اهلل 
الآية  هذه  ال�ّسلم يف  معاين  ومن  چ.)2(  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇ    
الكرمية ال�سلح واملوادعة وامل�ساملة وترك احلرب... كما اأ�سار اإىل ذلك الطربي والقرطبي وابن كثري رحمهم اهلل 

تعاىل وغريهم ، ومن ذلك اأي�سًا قوله جّل جالله : چ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  
مب     چ.)3(  فطلب اهلل تعاىل من نبيه ومن معه اإذا راأوا اأّي بادرٍة لل�ّسالم مّمن يحاربهم اأن يقبلوها! وما ذلك اإل 

حتقيقًا ملبداأ ال�ّسلم العاملي وكّف الأذى. 

لذلك فينبغي على املربي الفا�شل اأن يقّرر يف نفو�ص طالبه اأّن اجلهاد يف االإ�شالم كان يف االأ�شل من اأجل ب�شط ال�ّشلم ون�رش الرتاحم 
والعدل وحتقيق االأمن واإ�شالح معا�ص النا�ص وحياتهم وحفظ حقوقهم وكّف الظامل الباغي املعتدي ورْدعه، واأنه لي�ص يف االإ�شالم 
عدواٌن وال حرٌب على الكافنّي امل�شاملني على اختالف دياناتهم وِنَحِلِهم، واأّن ما ورد من ن�شو�ٍص �رشعية كرمية حتّر�ص وحتث على 
نّيِّ املن�شبط ب�شوابط دين االإ�شالم واآدابه وباأخالق املع�شوم �شلى اهلل  القتال وال�شهادة واالإعداد كانت يف حالة اجلهاد ال�رشعي ال�شُّ

عليه واآله و�شلم نبّي الرحمة.

اأّما ما يقوم به بع�ص من يزعمون ويّدعون القيام باجلهاد خالفاً الأ�شله الذي �رشعه اهلل تعاىل له فيف�شدون يف االأر�ص ف�شاداً كبرياً 
ويجّرون على اأّمتهم الويالت وامل�شائب فعمٌل ال ير�شاه �رشٌع وال عقل، والّدين منه براء.

ختاماً : فالأمل معقود بعد اهلل تعاىل على املربي الفا�سل يف تقومي �سلوك اأبنائنا وِفكرهم واأخالقهم، والعمل على اأن 
يكونوا م�ساعل هداية واأدوات بناء ل معاول هدم وتدمري لأنف�سهم وجمتمعاتهم، واأن ل يتحولوا اإىل �سهاٍم يف كبد 
اأف�سل ال�سالة  نبيِّهم عليه  املاأجورون واملاكرون وامل�سبوهون ديَنُهم وكتاَبُهم و�سنة  الغلو والتطرف يرمي بها  قو�س 

وال�سالم . �سائلني اهلل التوفيق وال�سداد ، واهلل وحده من وراء الق�سد ...  

)1( رواه م�سلم
)2( البقرة: 2٠٨
)3( الأنفال: 61
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2- االإلـحاد
�سبحانه  اخلالق  واإنكار وجود  الإحلاد  ال�سليمة ظاهرة  والفطرة  احلق  انحرافًا عن  متثل  التي  الفكرية  املظاهر  من 
وتعاىل، والقراآن الكرمي مليء بالآيات الكونية والبيانية و�سور الإعجاز املختلفة التي تدل بال جمال لل�سك على ربوبية 
اهلل تعاىل واأنه اخلالق العظيم جل جالله، كما اأن العقالء واملن�سفني وعلماء الطبيعة املتجردين عن الهوى على اختالف 

م�ساربهم واأديانهم قد اأيقنوا مبخلوقية هذا الكون واأنه مل يوجد �سدفة اأو من تلقاء نف�سه .

ولو اأرجعنا هذه الظاهرة اإىل اأ�سبابها املو�سوعية لوجدنا اأن اأغلب من اأحلدوا واأنكروا وجود اهلل تعاىل فعلوا ذلك 
نتيجة ظروٍف اجتماعية و نف�سية ، اأو اأو�ساٍع �سيا�سية وثقافية ، وقلٌة قليلة اأحلدت بناًء على معطياٍت علمية اأو غيبية 

اأ�ساوؤوا فهمها اأو تعّلقوا ب�سبهٍة منعتهم من الإميان والإقرار بها. وهذه اأبرز الأ�سباب : 

1- التطّرف واجلمود الديني:

الغالبية العظمى ممن اأحلدوا -يف جمتمعنا- كان اإحلادهم ردة فعل نف�سية على الت�سدد الديني والجتماعي! فالتطرف 
الديني والت�سدد الجتماعي الذي يرتبى عليه ال�سخ�س غالبًا ما يوؤدي به اإىل نفور من الدين والتدين، ولذا جند كثريا 
من هوؤلء الذين اأحلدوا قد تربوا يف بيئات دينية اأو اجتماعية مت�سددة، بل اإن بع�سهم قد حفظ القراآن وتعلم الدين 

ورمبا تتلمذ على بع�س امل�سايخ ثم �سار به احلال اإىل الإحلاد!

ومن الإ�سكالت التي ي�سببها التطرف الديني اأنه يربي الأ�سخا�س على التطرف واحلدية يف تبني الآراء؛ فتجد اأن 
عقلية هذا ال�سخ�س تت�سكل بهذه الطريقة، وحني تتغري بع�س اأفكاره ويرتبك اأمام بع�س الق�سايا اأو الت�ساوؤلت فاإنه 

يتطرف بالجتاه املقابل ويتخذ موقفا معاديًا للدين والتدين.

وال�ستبداد الديني بدوره اأنتج نفورا من الدين والتدين؛ فحينما يكون الدين خا�سعا ل�سلطة دينية مقد�سة وم�ستبدة، 
ف بو�سفها ورقًة داعمة لال�ستبداد ال�سيا�سي، فاإن هذا قد يدفع ال�سخ�س لتخاذ موقف من الدين نف�سه! –  قد ُتوَظّ

كما ح�سل مثاًل يف القرون الو�سطى يف اأوروبا - 

ومن امل�سائل املهمة اأي�سا هي اأن طبيعة اخلطاب الديني عند بع�س امللتزمني والدعاة تدفع ال�سخ�س لأن يعتقد اأو 
يفرت�س باأنه �سيوقن بكل �سيء، فالرتبية على اليقني )يف كل �سيء( لها تاأثري �سلبي، فبمجرد اأن يدخل ال�سك يف م�ساألة 
تبداأ امل�سائل كلها تنفرط لأنها بذات الدرجة من اليقينية! وهكذا ي�سبح ال�سك اأو الرتباك اأمام بع�س الق�سايا �سببًا اأو 
دافعًا لأن ي�سك هذا املتلقي يف كل �سيء، وهذا اأمر خطري، فعدد من هوؤلء الذين اأحلدوا كانت �رشارة الإحلاد بالن�سبة 
لهم هي اأن اإحدى امل�سائل التي تربوا على اأنها م�ساألة يقينية وحم�سومة اكت�سفوا اأن فيها خالفا �سديًدا بني اأهل العلم 



65

والّدين اأنف�سهم، ف�سعروا باأنهم كانوا خمدوعني اأو اأن ما تربوا عليه وُغر�س يف عقولهم كان خاطًئا، - كبع�س الأحكام 
املتعلقة بالتوحيد والكفر وغري امل�سلم والولء والرباء ... ، وق�سايا الإميان امل�سكلة؛ كالأ�سماء وال�سفات والتو�سل 

وم�ساألة الق�ساء والقدر وكالم اهلل تعاىل .. ، واأمور الفنت واملالحم واأحداث اآخر الزمان كظهور املهدي ..... – 

ورمبا كانت هذه امل�ساألة فقهية عملية؛ ولكن تدري�سها على اأنها من القطعيات واليقينيات التي ل تقبل تعدد الآراء 
يوؤدي اإىل نتائج �سلبية، كحكم اللحية اأو الإ�سبال اأو �سالة اجلماعة اأو تغطية وجه املراأة و... ! 

2-  عدم ممار�شة احلوار والنقا�ص واالكتفاء بالتلقني واحل�شو: 

كثرٌي ممن اأحلدوا كان اإحلادهم نتيجة ت�ساوؤلت اأربكت عقولهم فبحثوا عن اإجابات لها قوبلت بالتخويف والتعنيف، 
فكبت الأ�سئلة وقمعها وعدم الرتحيب بالختالف يف الراأي ومنع احلوار يوؤدي اإىل نفور من الدين والتدين.

من ال�رشوري اأن يهتم الدعاة واملربون بحوار ال�سباب املت�سائل، واأن يرحبوا بكل اأ�سئلته اأيًّا كانت، ونعني باحلوار 
هنا احلوار احلقيقي، وهو يف اأن تعطي وتاأخذ، تتحدث وت�ستمع، ل اأن تقدم موعظة فكرية ثم ت�سمي ذلك حوارا!، 
بع�س امل�سايخ اأو املفكرين يتعامل مع ال�سباب بطريقة اأ�ستاذية بحيث ينتظره ي�ساأل ال�سوؤال اأو يطرح ال�سبهة كي ي�رشد 

عليه الإجابة التي يفرت�س هو اأنها �ستكون مقنعة، ولكن هذه الطريقة لي�ست جمدية مع هوؤلء ال�سباب.

تطراأ  مل  اأنا�س  عقول  يربك  قد  لأنه  املالأ؛  على  يكون  اأن  ي�سح  ل  الت�ساوؤلت  طرح  اأن  هنا  التاأكيد  املهم  ومن 
عليهم هذه ال�ست�سكالت، ومن احلكمة اأن يطرح ال�ساب هذه الت�ساوؤلت ملن يظن اأن باإمكانه اأن يجيب عنها واأن 
ي�ستوعبها، ومما جتدر الإ�سارة اإليه اأن بع�س هوؤلء ال�سباب يحاول اأن يفر�س على الآخرين اأن يتبعوا طريقته يف ال�سك 
والت�ساوؤل وهذا لي�س من احلكمة، لي�س هناك اأي اإ�سكال يف الأ�سئلة الوجودية التي تقلق الإن�سان لأن هذا اأمر طبيعي، 
ولكن الإ�سكال هو حينما يحاول البع�س اأن يفر�س على الآخرين ال�سك والت�ساوؤل الفل�سفي بحجة اأنه طريق اليقني، 

يف حني اأن اإدراكات النا�س تتفاوت وطرق و�سولهم لليقني تتنوع وتتعدد .

3- الثورة على العقلية االأ�شطورية:

حينما ينتج اخلطاب الديني عقلية اأ�سطورية ب�سبب كرثة الق�س�س واحلكايات غري الثابتة التي تروي معجزات كرامات 
لأولياء واأ�سخا�س تتناق�س مع القوانني التي و�سعها اهلل يف هذا الكون، فاإن هذا الأمر يدفع البع�س لأحد اأمرين: اإما اأن 
يعي�س بتناق�س بني عامل النظرية وعامل الواقع، اأو اأن يكفر بكل تلك املرويات �سحيحها و�سعيفها حتى ما ثبت منها يف 
القراآن وال�سنة ال�سحيحة! ولذا من املهم األ يكون اخلطاب الديني �سببا يف ت�سكيل عقليات اأ�سطورية عن طريق نقل ق�س�س 

وحكايا وخرافات مل تثبت ون�رشها بني النا�س ظنا منهم اأنها �ستزيد اإميانهم على حني قد تكون النتيجة هي العك�س!
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4- غر�ص الكراهية با�شم الدين:

عندما ياأتيك من يوجب عليك بحكم اإ�سالمك اأن تكره الآخر الذي قد يكون زمياًل يف العمل اأو طبيبًا اأو معلمًا 
لالآخرين، لأنهم  الطيبة واملحبة  القلوب  اأ�سحاب  الكثري من  ينفر  اأن  الطبيعي  فمن  الديانة،  يخالفك يف  اأنه  ملجرد 

يجدون هذا الأمر �سعبا على النف�س ومناق�سا ملا فطره اهلل يف قلوبهم من حب لالآخرين الذين اأح�سنوا اإليهم.

هذه الق�سية موؤثرة جدا لدرجة اأن بع�سهم يقرر اأن يرتك الدين ويلجاأ لالإحلاد لأنه اأكرث اإن�سانية يف نظره ! وهذا 
عجيب، فامل�سيبة التي يغفل عنها هوؤلء اأن الإحلاد يحطم مبداأ الإن�سانية متاما؛ لأن فكرة كرامة الإن�سان ل ميكن اأن 
ت�ستند اإل اإىل اإميان بخالق متعاٍل منحه هذه الكرامة، واإل فال �سيء مييز الإن�سان عن اأي خملوق اآخر فكلهم جمرد نتيجة 

لل�رشاع العبثي من اأجل البقاء و)مترير اجلينات(!

لذا نحن بحاجة لأن يكون خطابنا الديني اأكرث اعتدال، واأل يغر�س الكراهية يف قلوب النا�س ملجرد اأن الآخر 
يخالفنا يف الديانة، ومن املهم جدا التفريق بني امل�سامل واملحارب يف �ساأن عالقتنا القلبية وال�سلوكية معه، وهذا وا�سح 

يف �سرية النبي الكرمي -عليه ال�سالة وال�سالم- ويف اآيات الكتاب احلكيم .

5- تقدي�ص االأ�شخا�ص والرتبية احلزبية والتنظيمية :

العلماء ب�رش ي�سيبون ويخطئون وكلٌّ يوؤخذ من قوله ويرد اإل ر�سولنا املع�سوم �سلى اهلل عليه و�سلم، فديننا لي�س فيه 
كهنوت وقّدي�سون مع�سومون ! وهذا يكاد يعرفه كل م�سلم ونحن نردد هذا ون�سمعه دوما، ولكن الواقع اأن هناك 
�سيئا من التقدي�س املوجود لدى البع�س، ومن املالحظ اأن من يبالغ يف تقدي�س الأفراد اأو اجلماعات حت�سل له ردة 
فعل عندما يخطئ اأحد هوؤلء امل�سايخ خطاأً كبريا اأو يفتي بفتاوى يكت�سف لحقا اأنها خاطئة متاما، اأو اأن احلزب اأو 
اجلماعة اأو التنظيم الذي انتمى اأو انت�سب اإليه ظّنًا منه اأنه ميثل الإ�سالم واحلق وال�سواب مل يعد كما عهده وظنه �سابقًا 

اأو تك�سفت له عنه بع�س احلقائق والأ�رشار نتيجة ظروف ما !! 

 ويف اأ�سّد احلالت تطّرًفا قد حت�سل ردة فعل لدى ال�سخ�س فينفر من الدين نف�سه! وهذا عجيب لأننا تعلمنا اأّن 
احلق ل ُيعرف بالرجال واإمنا الرجال ُيعرفون باحلق، ولكن يبدو اأنه من ال�سعب على الإن�سان اأن يكون مو�سوعًيّا 
فيف�سل بني الدين نف�سه وبني من يدعو له ويتكلم با�سمه، ولهذا ال�سبب يح�سل هذا اخللط وحت�سل مثل ردات الفعل 
مبنزلة  الإحلاد ولكن تكون  الأوحد وراء  ال�سبب  غالبا ل تكون هي  الفعل  اأن ردات  اإىل  الإ�سارة  املهم  هذه، ومن 

املحّر�س وت�سنع لدى ال�سخ�س القابلية لرتك الدين.
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6- اإهمال الق�شايا الوجودية والفل�شفية العميقة املتعلقة بالعقيدة : 

الفال�سفة  التي حتّدث حولها  امل�سائل  اأقدم  من  تعاىل وحكمته  اهلل  بعدل  وعالقته  العامل  والظلم يف  ال�رش  وجود 
الأمرا�س  فيه  وتنت�رش  والظلم  القتل  ميلوؤه  الذي  عاملنا  وا�سح يف  ب�سكل  فال�رش حا�رش  العقيدة،  واملتكلمون وعلماء 
واملجاعات و�ستى اأنواع الباليا واملحن ، وكثريا ما يكون املت�سائل اأو املت�سكك الذي ي�ست�سكل هذه امل�ساألة �سخ�سًا 
اأوجده اهلل تعاىل ؟ واأين عدل  ال�رش يف الكون وملاذا  يت�ساءل : ما احلكمة من وجود  عاطفيًا مرهف احل�س ، فرتاه 
اهلل تعاىل من ذلك ؟ .. وهذه الأ�سئلة وغريها اأجاب عنها وعلماء العقيدة الإ�سالمية اإجابات متينة لي�س هذا موطن 
ذكرها، ول �سك اأن املوؤمن احلقيقي ي�سّلم بوجود حكمة وراء كل ما قّدره اهلل �سبحانه واأذن به يف هذا الكون �سواء 
علمناها اأم خفيت عنا ، وهنا ياأتي دور املربي احلري�س على دينه وعقيدته يف معاجلة هذه امل�ساألة باحلكمة وال�سرب 

والإقناع العقلي والبحث املتني.

7- احلروب الدينية – احلرب با�شم الدين واالإله :

على مر التاريخ كانت احلروب جتليا من اأقبح جتليات �رشاع الإن�سان مع اأخيه الإن�سان، ومع اأن التنازع وال�رشاع 
هو طبيعة موجودة يف الإن�سان اإل اأن كرثة احلروب التي كانت لأ�سباب دينية قد تدفع بع�س ال�سباب اإىل النفور من 
الدين بحجة اأنه جعل الب�رش يقتل بع�سهم بع�سا، وهذه ردة فعل عاطفية وغري واقعية؛ لأن ال�رشاع طبيعة موجودة 
يف الإن�سان، ولو مل توجد يف الأر�س اأديان اأبدا لظل الب�رش يتقاتلون على الأعراق اأو الأوطان، ولو مل توجد اأديان 
ول اأعراق ول اأوطان…اإلخ لختلق الب�رش اأي انتماء يفرق بينهم ثم تقاتلوا عليه! اخلال�سة اأن الدين لي�س هو امل�سبب 
الرئي�س يف وجود احلروب واإمنا طبيعة الإن�سان نف�سه، ووجود حروب لب�ست بلبو�س الدين ل يعني اأنها مربرة دينيا 

ول يجب اأن يحمل الدين م�سوؤولية ذلك واإمنا الأفراد.

8- اليقني واملعجزة :

ل ميكن اأن يكون يقني اأحدنا كيقني اإبراهيم عليه ال�سالم الذي اأراه ربه كيف يحيي املوتى، اأو كيقني مو�سى عليه 
ال�سالم الذي كلمه اهلل تعاىل، اأو كيقني حممد �سلى اهلل عليه و�سلم الذي تنزل عليه الوحي، اأو يقني �ساحبه اأبي بكر 

ال�سديق ر�سي اهلل عنه وغريه مثاًل .

بكر،  اأبي  عند  كانت  التي  اليقني  مثل درجة  لي�ست  وال�سالم  ال�سالة  عليه  النبي  عند  كانت  التي  اليقني  فدرجة 
ودرجة اليقني التي كانت عند اأبي بكر لي�ست كدرجة اليقني التي عند غريه من ال�سحابة، ودرجة اليقني التي كانت 
عند ال�سحابة الذين عا�رشوا النبي �سلى اهلل عليه و�سلم و�ساهدوا معجزاته لي�ست كدرجة اليقني التي كانت عند من 

جاءوا بعده ومل يروه من التابعني . 
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اإن على الإن�سان اأن ي�ساأل اهلل دومًا اأن يزيده يقينا، لكن من اخلطاأ ومن العجيب اأن ينتظر الإن�سان اأن يريه اهلل تعاىل 
�سيئا خا�سا به اأو اأن يخرق له قانونا من قوانني الطبيعة كي يوؤمن به، ثم اإن مل يح�سل له هذا �سّد عن فكرة الإميان! 

واملوؤمن ي�ست�سعر ثناء اهلل تعاىل على املوؤمنني بالغيب !! واأن الإميان ال�سحيح ل يكون اإل بالت�سليم املطلق والت�سديق 
اجلازم باأمور الغيب التي اأخربنا عنها القراآن الكرمي وروتها لنا ال�سنة املطهرة الثابتة ال�سحيحة . قال تعاىل :چ ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ)1( .
9- اجلفاف الروحي:

البتعاد عن اهلل �سبحانه قد يجعل الإن�سان عر�سة ب�سكل اأكرب لأن تتقاذفه ال�سكوك وال�سبهات فينجرف معها، 
مع التاأكيد على اأن  هذا لي�س �رشوريا فقد تعرتي الإن�سان �سبهات و�سكوك متزق قلبه رغم اأنه كثري العبادة وقريب من 

اهلل �سبحانه.

10- االندفاع والعجلة:

ال�سخ�سية املندفعة والعجولة قد تكون اأكرث عر�سًة لالإحلاد مبجرد اأن تعرتيها بع�س ال�سبهات اأو ال�سكوك ، وهذا 
مالحظ لالأ�سف وهو دللة على قلة احلكمة وال�سرب!. و بع�س �سبابنا مبجرد اأن تعرتيه �سبهة اأو اثنتان يتعجل ويقرر اأن 

يرتك الدين وينفي وجود الرب تعاىل !

11- �شطوة ال�شهوات وحماولة الهروب من وخز ال�شمري:

يهرب  الإحلاد كي  لّلجوء خليار  املحّفز  مبنزلة  قد يكون  �سببًا م�ستقاًل وحَده، ولكنه  اأن يكون هذا  رمبا ل ميكن 
الإن�سان بهذا من وخز ال�سمري.

فمن طبيعة الإن�سان اأن �سمريه يوؤنبه عندما يقرتف ما يرى ويعتقد اأنه خطاأ، وهذه دللة على اأن �سمري الإن�سان ما 
زال حًيّا، هناك بع�س ال�سباب ممن ل ي�ستطيعون ال�سرب اأمام املد اجلارف من ال�سهوات و�سمريهم يوؤملهم ويوؤنبهم اإن 
عملوا املعا�سي و�ساروا وراءها ، فيلجوؤون لالإحلاد كي يهربوا به من وخز ال�سمري وليقرتفوا ما �ساءوا من ال�سهوات 

دون اأن يوؤنبهم �سمريهم!

وحب ال�سهوات وحماولة الهروب من وخز ال�سمري دوره فقط هو يف اأن يجعل خليار الإحلاد جاذبية اأكرب متيل له 
النف�س وتهواه، ورمبا دون اأن ي�سعر الإن�سان بتاأثري هذا الهوى يف نف�سه!

)1( البقرة: 3
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12- االأ�شباب العلمية الطبيعية:

مع اأن فئة قليلة من امللحدين -يف بالدنا- هم من يكون اإحلادهم لأ�سباب علمية، اإل اأن هذا ال�سبب يغفله كثرٌي من 
املفكرين اأو الدعاة عندما يعاجلون مو�سوع الإحلاد رغم اأنه الأخطر والأعمق تاأثرياً يف النف�س.

القراآن الكرمي - بحمد اهلل- ل توجد به اآيات تناق�س ما يوؤكده العلم ب�سكل �رشيح، وهذا من عظمة هذا الكتاب 
املعجز، على عك�س الكتب ال�سماوية ال�سابقة، ورمبا لهذا ال�سبب جند اأن من يلحدون لأ�سباب علمية يف الغرب اأكرث 

بكثري ممن يلحدون لأ�سباب علمية يف بالد امل�سلمني.

واإن من اأهم النظريات العلمية التي قادت كثريين لالإحلاد هي نظرية التطور لداروين؛ لأنها ت�سادم وتعار�س ما 
جاءت به الأديان من تفا�سيل اخللق، وهي ال�سالح الذي ي�ستعمله بع�س امللحدين يف الدعوة اإىل الإحلاد ونبذ الدين.

واإن اخلداع العلمي - املق�سود اأو غري املق�سود- الذي ميار�سه كثري من املنت�سبني للدين اأو الفكر الإ�سالمي فيما 
خطوؤها  تبنّي  التطور  نظرية  اأن  ال�ساب  ن  يلقَّ فحينما  ال�سباب،  من  كثري  يف  �سلبي  ب�سكل  اأَثّر  التطور  بنظرية  يتعلق 
ثم   ، اأنف�سهم �ساروا يرف�سونها واأن منا�رشيها كفروا بها وتراجعوا عنها…  الغربيون  العلماء  وبطالنها واأنه حتى 
العلمية  املنظمات  لدى  واملقبولة  املعتمدة  النظرية  التطور هي  نظرية  واأن  الكالم  هذا  ال�ساب عدم �سحة  يكت�سف 
العاملية، وتطبيقاتها العلمية كثرية، ويتفق معها غالبية العلماء ل �سّيما املتخ�س�سني يف علم البيولوجيا واجليولوجيا، 
حينها من الطبيعي اأن حت�سل ردة فعل لدى ال�ساب وقد يتخذ موقفا �سلبيا فيقبل بنظرية التطور ب�سكل كامل ثم يجعل 

الإميان بها مناق�سا لالإميان باخلالق، ف�سال عن الدين!

قد يكون يف هذا تعجل واندفاع ولكنه حا�سل، ومن املفارقة العجيبة اأنك قد تناق�س بع�س املتخ�س�سني يف علم 
الأحياء فتجد اأنه ل يتحم�س كثرياً لنظرية التطور، رمبا يقبلها ب�سفتها نظرية ولكن جتد لديه ا�ست�سكالت اأو حتفظات 
ال�سباب  بع�س  املقابل جتد  وكاأنها عقيدة، ولكن يف  لها كثرياً  يتحم�س  فاإنه ل  متاما  قبلها  اإن  ت�ساوؤلت، وحتى  اأو 
بها  املوؤمنني  اأ�سد  من  ي�سبح  حتى  مثال  دوكينز  لريت�سارد  حلقتني  ي�ساهد  اإن  ما  عندنا  املتخ�س�سني  وغري  املندفعني 
واملنا�سلني عن �سحتها واملتهكمني بفكرة الت�سميم الذكي التي تقول بها الأديان، وهذا يوؤكد اأن ردة الفعل النف�سية 
والندفاع والرتاكمات ال�سابقة لها دور موؤثر يف �سلوك طريق الإحلاد، فاأكرث هوؤلء ال�سباب الذي يلحدون لأ�سباب 
علمية هم يف الغالب يعانون من تراكمات جعلتهم ي�سيقون ذرعا بالدين، ولهذا حني يواجهون هذه الإ�سكالت 
اأنها  يتوهم غري املخت�س  التي  ال�سحيحة  اأو الأحاديث  التوفيق بني دللت بع�س الآيات  العلمية ل يلجوؤون خليار 

تخالف يف ظاهرها ما تو�سل له العلم، واإمنا يختارون رّدها كاملة بل ورد الدين كله!
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13- االإحلاد كمو�شة فكرية:

اأو  اأحيانا جتد اأن الإحلاد قد اأ�سبح لدى البع�س -يف جمتمعاتنا الإ�سالمية عمومًا - جمرد مو�سة ومراهقة فكرية 
و�سيلة للفت اأنظار الآخرين وا�ستعرا�س الع�سالت، وغالبا ما جتد هذا عند الأ�سخا�س حمبي الظهور والربوز ولفت 

النظر.

14- اال�شطرابات النف�شية:

الأمرا�س النف�سية كالكتئاب وغريه من اأهم العوار�س التي قد جتعل الأفكار ال�سلبية وال�سيئة ت�سيطر على الإن�سان 
للياأ�س والقنوط وعدم  انتحار �ساحبه كنتيجة  اإىل  يوؤدي  اأ�ساًل، مما  وتقنطه من رحمة اهلل تعاىل بل واإنكار وجوده 
الر�سا .. لذلك نرى اأن ُجلَّ من يقدمون على النتحار هم من امللحدين ابتداء اأو ممن �ساورتهم ال�سكوك والظنون 

والأوهام .. على عك�س املوؤمن امل�سّلم باأمر اهلل تعاىل واملوؤمن بق�سائه وقدره جل جالله .

ختاماً : 

اإن من اأخطر ما ميكن اأن يواجه حياة الإن�سان النف�سية ويربك ا�ستقراره وطماأنينته اأن يفقد اإميانه باهلل، لأن الإميان باهلل 
هو ما مينح هذه احلياة معنى وهدفًا، ودونه يتمزق القلب وتتوه الروح وتغرق النف�س يف بحار العبثية والعدمية!

فمن يفقد اإميانه باهلل يفقد اجلوهر الأ�سا�سي الذي ي�سعره بقيمته وهدفه يف احلياة، وهذا اأمر موؤمل ميزق القلب ويربك 
الروح، لذا ليتنا نرفق مبن و�سل بهم احلال لهذا الأمر ول نزيدهم اأملا على اأملهم وعذابا اإىل عذابهم، وبدل من اأن 
نحت�سنهم،  اأن  يجب  كله  هذا  من  بدل  القلب،  ومر�س  بالكفر  ونتهمهم  اأ�سئلتهم  ونخر�س  عليهم  ال�سيطان  نعني 
ونحاورهم، ونرفق بهم، فاإن كثريا منهم هم من اأهل ال�سدق والنبل وح�سن اخللق، ورمبا كان كثري منهم يتم�سك 

بالأخالق التي جاء بها الدين اأف�سل مما يتم�سك بها بع�س املتدينني.
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اإن دور االأ�رشة كبري وكبري جدا يف امل�شاهمة يف احتواء مع�شلة الالتدين، وذلك من خالل ما يلي:

اأوال: احلر�س على تر�سيخ ثقافة احلوار والنقا�س بني اأفراد الأ�رشة يف ما يتعلق بجانب العقيدة والدين واملعامالت، 
فعندما يجد الطفل البيئة التي ت�ساعده على الفهم والتفكري، فاإن تلك البيئة ت�ساعده على خلق التوازن الفكري 

املعريف لديه، و�سيكون قادرا يف ما بعد على البحث والنقا�س بدل الكبت والهروب.

ثانيا: ل جمال للقمع والتخويف وال�رشب وغريها من الو�سائل التي تر�سخ فكرة الهروب من ح�سن الأ�رشة بدعوى 
ق�سور فكرها الديني وجهلها باأحكامه، ومن ثم البحث عن م�سادر اأخرى للتدين والتي يف الغالب تكون من 

مواقع التوا�سل الإلكرتوين كمواقع الإحلاد والتن�سري اأو حتى مواقع الإرهاب والت�سدد.

ثالثا: اإن الأ�رشة عليها من الأعباء ال�سيء الكثري، فتخ�سي�س وقت للبحث واملعرفة والقراءة يف جمال الدين ال�سحيح 
فاإن  املاآكل وامل�سارب واملالب�س،  اأنواع  ا�ستفراغ اجلهد يف جلب  اأهمية من  يقل  العلمية واليقينية ل  والأدلة 
الأمن الديني لالأبناء هو اأقوى ال�سمانات التي من خاللها نكون الفرد ال�سالح للمجتمع ال�سالح، بعيداً عن 

الغلو والتطرف اأو النحراف والتميع.

التبكري يف غر�ص القيم الدينية : 

اأظافره، فكذلك يجب  النف�سية والجتماعية للطفل منذ نعومة  كما يحر�س املربون واأولياء الأمور على الرتبية 
التبكري بالرتبية الدينية التي تنطلق مع بدء النطق بالكلمات؛ فيتم تعليمه النطق با�سم اهلل وتعليمه الأكل باليمني وتلقينه 

بع�س الأدعية .

و الرتبية الدينية ت�ستمر عرب تر�سيخ القيم الإ�سالمية للطفل مع تقدمه يف ال�سن؛ اإذ يتم احلديث معه عن وجود اهلل 
تعاىل، وتعليمه ال�سالم والتوا�سع وحب الآخرين.

وعند بلوغ خم�س �سنوات يكون الطفل قد حفظ بع�س الأدعية من قبيل دعاء النوم اأو ركوب ال�سيارة، ودخول 
اخلالء واخلروج منه، وذلك عن طريق التلقني املبا�رش اأو عرب قراءة الق�س�س التي حتتوي على الأدعية.

مع �رشورة النتباه مل�ساألة القدوة الوالدية، �سواء يف اأداء ال�سلوات يف وقتها اأو الكرم اأو الإقبال على القراآن الكرمي، 
فبهذا ين�ساأ الطفل تلقائيا يف جو اإ�سالمي يقيه من الالتدين.

الأمن الديني
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وعند �ست و�سبع �سنوات، يتم توجيه الطفل اإىل اأداء ال�سالة برفق بعد اأن كان يقت�رش على الوقوف بجانب اأمه اأو 
اأبيه اأثناء اأداء ال�سالة.

اأما املرحلة الأ�سعب يف تثبيت التدين فهي مرحلة املراهقة ، ويجب على الأهل التحلي باللني جتاه اأبنائهم وهم 
يغر�سون فيهم قيم الو�سطية والعتدال، و ا�ستح�سار القاعدة الرتبوية التي مفادها مالعبتهم �سبعًا وم�ساحبتهم �سبعًا 
ولي�س ترك احلبل لهم على الغارب، فمعنى امل�ساحبة اأن تتحول عالقة الوالدين مع اأبنائهم من عالقة لغتها الأوامر 
اإىل عالقة لغتها ال�ست�سارة وطلب الراأي، مع التنبيه على �رشورة مناداة الأبناء ب�سفات تقّربهم ول تبعدهم من قبيل: 
"يا حبيبي" و"يا ولدي" بدل �سفات منفرة موروثة من قبيل: "يا عفريت ، يا م�سكلجي ".... اأو غريها، وترك اللغة 
اجلافة يف التعامل مع الأبناء؛ خا�سة يف ظل انت�سار و�سائل التوا�سل احلديثة التي قد تنتزع الأبناء من اآبائهم انتزاعا 
اإن مل يحت�سنوهم، ويف ظل انت�سار لغة احلريات واحلقوق وانت�سار مناف�سي الأ�رشة يف الرتبية على اختالف اأنواعهم 

وم�ساربهم.
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، وكما  الطلبة  لدى  الديني  الوازع  تنمي  لأنها  تعليمها  اأكرب يف  اهتمام  اإىل  ال�سحيحة  الإ�سالمية  الرتبية  حتتاج 
اأن الرتبية التي تقوم على اأ�سا�س الدين الإ�سالمي هي اأف�سل اأنواع الرتبية واأح�سنها ، كما اأن نتائجها تكون اأف�سل ، 
ولكن من امل�ستحيل اتباع طريقة واحدة يف تدري�س الطلبة ، واإمنا يحتاج الطلبة اإىل التنويع لأن الطالب دومًا يتجه اإىل 
ال�سعور بامللل ب�رشعة ، والتنويع هو اأحد اأهم الطرق للق�ساء على امللل الذي ي�سود ال�سف الدرا�سي ، كما اأن التنويع 
له اأثر بالغ يف جذب الطالب للتعلم ، لذلك و�سع املخت�سون العديد من الطرق التي ميكن اتباعها من اأجل تدري�س 

مادة الرتبية ال�سالمية بطريقة �سحيحة.   

اأهمية تدري�ص الرتبية االإ�شالمية يف هذا الع�رش :

    اإن تدري�س الرتبية الإ�سالمية تزداد اأهميته يف هذا الع�رش ، ع�رش العلم والت�سالت والتكنولوجيا وذلك لعدة 
اأ�سباب من اأهمها :

1- طغيان الناحية املادية على حياتنا املعا�رشة واأثر ذلك يف خلق خواٍء روحيٍّ ، و�سعف القيم يف نفو�سـنا ؛ ولهذا 
فحاجتنا ما�سة اإىل تربية دينية تعيد اإلينا التوازن املفقود .

هذه  �رشور  تقيهم  وقائية  دينية  برتبية  حت�سينهم  يتطلب  مما  ؛  اأبناوؤنا  لها  يتعر�س  التي  والتيارات  املذاهب  كرثة   -2
املذاهب وتعينهم على مواجهتها ، بل وتفنيد اأ�ساليلها .

وحقوقه  بقيمه  عارفًا  �ساحلًا  جياًل  يتطلب  وهذا   ، احلديثة  احل�سارة  مالحقة  اإىل  وتطلعهم  امل�سلمني  تخلف   -3
وواجباته، والرتبية الإ�سالمية توفر تلك الأ�س�س ال�ساحلة لتكوين هذا الن�سء .

4- ما ي�سيع يف جمتمعاتنا املحلية من جرائم وانحرافات مرّدها �سعف الوازع الديني يف النفو�س ، مما يتطلب تربية 
دينية لالأفراد منذ �سغرهم ، تربي القيم ، وتدعم ال�سالح من العادات والتقاليد ، وتنبه اإىل ال�سار منها كالإ�رشاف 

والتواكل والتع�سب والعن�رشية .

5- ال�سحوة الإ�سـالمية املنت�سـرة يف العامل الإ�سالمي ، والتي تهدف اإىل تطبيق روع الإ�سالم يف �سوؤون احلياة ، وهذه 
ال�سحوة تتطلب تربية دينية حتميها من النحراف والغلو، وجتعلها اأداة بناٍء ل هدم .

مبادئ واأ�ش�ص يف تدري�ص الرتبية االإ�شالمية 

1- اإثارة ال�سوق اإىل التعلم .

دليل تدري�ض املنهاج الرتبوي للنا�سئني
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2- رعاية ا�ستعداد املتعلمني .

3- رعاية املواقف وحالة املتعلم .

4- التعزيز بالتكرار .

5- التعزيز بذكر الثواب .

6- اإتاحة الفر�سة للراحة .

7- الرفق يف معاملة املتعلم .

٨- تعليم التالميذ ما تتقبله عقولهم .

اجلوانب التي يقوم عليها املوقف التعليمي الديني :

 كل من ميار�س موقفًا من مواقف التعليم الديني مطالب اأن ي�ساأل نف�سه ما يلي :

1- من اأعّلم ؟

2- ماذا اأعّلم ؟

3- ملاذا اأعّلم ؟

4- كيف اأعّلم ؟

هذه النواحي متثل جوانب اخلربة التعليمية ، وكلها متفاعلة يف املوقف التعليمي الديني ، كما اأنها كلها �رشورية 
ومتكاملة ، فال غنى بواحدة منها عن غريها .

طرق تدري�ص الرتبية االإ�شالمية :

لتدري�س الرتبية الإ�سالمية واملواد الدينية طرق واأ�ساليب – ا�سرتاتيجيات – كثرية متنوعة؛ من اأبرزها : 

1- طريقة الإلقاء ) التدري�س املبا�رش ( ، ومن اأهم الأ�ساليب التي تّتبع يف طريقة الإلقاء :

اأ ـ اأ�سلوب املحا�رشة .     ب ـ اأ�سلوب العر�س الق�س�سي .

د- املناق�سة واحلوار.  ج ـ اأ�سلوب ال�سوؤال واجلواب.    
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2- حل امل�سكالت .

3-  التعلم الذاتي. 

4- التعلم الت�ساركي – التعاوين -  . 

5- التفكري الناقد.

اأهم الو�شائل والتقنيات التعليمية التي ميكن ا�شتخدامها يف تدري�ص الرتبية االإ�شالمية :

1- اللوح.

2- احلا�سوب .

3- امل�سحف ال�رشيف .

4- امل�سحف املعّلم .

 5- ال�سور واخلرائط وامل�سّورات والر�سوم التو�سيحية واللوحات والبطاقات التعليمية . 

6- اأوراق واأقالم ... 

7- اأفالم الفيديو والعرو�س التقدميية .

٨- الداتا �سو ...
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 تدري�ص القراآن الكرمي :

تنق�سم درو�س القراآن الكرمي اإىل ق�سمني :

1- درو�س التالوة .

2- درو�س التف�سري .  

اأواًل :التالوة : وهي اأداء القراآن الكرمي اأداًء �شليماً من النواحي االآتية : 
1- ال�سبط الدقيق .

2- الوقف والو�سل يف مواطنهما .

3- اإخراج احلروف من خمارجها .

4- تطبيق قواعد التجويد .

5- متثيل املعنى وتزيينه بح�سن ال�سوت دون تكلف .

اآداب تالوة القراآن الكرمي :

1- اأن يكون ال�سخ�س الذي يقوم بالتالوة على و�سوء .

2- اجللو�س يف مكان طاهر احرتامًا واإجالًل للقراآن الكرمي .

3- الهدوء واخل�سوع وال�سكينة والوقار .

4- الإ�سغاء وح�سن الإن�سات وال�ستماع اإىل القراآن الكرمي وتدبر اآياته ومعانيه .

5- تعويدهم على ال�رشوع بال�ستعاذة ثم الب�سملة.

احلركات  ب�سبط  تالوته  جودة  على  واحلر�س  الطالب،  نفو�س  يف  وقد�سيته  الكرمي  القراآن  عظمة  ا�ست�سعار   -6
وال�سكتات لكل حرف من حروفه وعدم اللحن فيها .

خطوات تدري�ض مواد الرتبية الإ�سالمية
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خطوات ح�شة التالوة :

1- متهيد ق�سري ل يتجاوز خم�س دقائق يتو�سل املربي من خالله مع الطالب اإىل حتديد عنوان الدر�س وي�سجله على 
ال�سبورة .

2- اإعطاء فكرة عامة عن ال�سورة اأو الآيات الكرمية املقررة.

 ، احلروف  وخمارج  التجويد  اأحكام  فيها  يراعي   ، املعلم  من  منوذجية  تالوة  املقررة  الآيات  اأو  ال�سورة  تالوة   -3
وللمزيد من الت�سويق ُي�ستح�سن اأن ي�ستخدم امل�سجل اأو امل�سحف املعلم .

مالحظة : عند اختيار القارئ يرجى مراعاة االأداء ال�شليم والرتتيل بالدرجة االأوىل، ويا حبذا تعويد الطلبة على اأ�شوات 
كبار وم�شاهري القراء املتقنني ؛ كال�شيوخ : حممود احل�رشي ، حممد �شديق املن�شاوي ، عبد البا�شط عبد ال�شمد ، حممود 

الطبالوي ، حممود البنا .... رحمهم اهلل تعاىل اأجمعني . 

4- تالوة ال�سورة اأو الآيات من قبل بع�س الطالب املجيدين ، مع مالحظة اأنه اإذا كانت ال�سورة اأو الآيات طويلة 
فاإنها تق�سم اإىل وحدات .

فيه  يقع  ما  ، وت�سويب ومعاجلة  الرئي�سة  ال�سعبة  والرتاكيب  املفردات  معاين  اإىل  التعرف  الطالب يف  م�ساركة   -5
بع�سهم من اأخطاء وتو�سيحه .

6- تالوة ال�سورة من قبل الطالب واحداً تلو الآخر ح�سب ما يت�سع من وقت احل�سة .

7- م�ساركة الطالب يف ا�ستنتاج املعنى العام لالآيات وفق الهدف ال�سلوكي الذي ُخطط له يف بداية احل�سة .

٨- م�ساركة الطالب يف ا�ستنباط اأهم ما تر�سد اإليه الآيات .

9- التقومي اخلتامي باختيار بع�س الطالب من م�ستويات متعددة ) اأقوياء ، متو�سطون ، �سعفاء ( والطلب منهم تالوة 
الآيات الكرمية .
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االأهداف :

1- يتلو الآيات الكرمية تالوة �سليمة معربة .

2- يلفظ جيداً : ) الو�سوا�س اخلنا�س ، يو�سو�س ، من اجلنة والنا�س ( .

3- يذكر معاين املفردات والرتاكيب .

4- يو�سح املعنى الإجمايل لل�سورة.

5- ي�ستنتج ما تر�سد اإليه الآيات الكرمية.

6- يحفظ ال�سورة الكرمية – يف حال كانت الآيات مطلوبة غيبًا - . 

يتبنى القيم واالجتاهات التالية : 

اأ-  الإميان باأن اهلل تعاىل هو خالق النا�س واملعبود بحق . 

ب- اللجوء اإىل اهلل تعاىل وال�ستعاذة به من ال�سيطان الرجيم 

مراحل �شري الدر�ص :

يجل�س الطالب بخ�سوع لال�ستماع لالآيات مع بيان ف�سل ال�ستماع للقراآن والإن�سات والتدبر يف معانيه .

مناق�شة متهيدية للدر�ص :

• ما ا�سم ال�سورة الكرمية التي �سنتناولها يف هذا اللقاء ؟ ) �سورة النا�س ( 	

• متى نزلت ؟ ) نزلت مع �سورة الفلق يف مكة املكرمة قبل الهجرة (	

• ما مو�سوع ال�سورة ؟ ) ال�ستعاذة باهلل تعاىل من ال�سيطان الرجيم وو�ساو�سه ( .	

منوذج اإعداد در�ص يف التالوة
التاريخ الهجري :                     التاريخ امليالدي :

الوحدة القراآن الكرمي                   املو�سوع : �سورة النا�س .
امل�ستوى : الأول                               
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• ملاذا اأمرنا اهلل تعاىل بال�ستعاذة من ال�سيطان الرجيم ؟ ) لأنه عدو لنا ويريد اأن يغوينا وي�سلنا بالو�سو�سة (	

بعد ذلك يتم كتابة الإجابات وعنوان الدر�س على ال�سبورة بخط وا�سح .

اال�شتعداد لال�شتماع لالآيات ، مع االإن�شات واخل�شوع .

1- ال�ستماع لالآيات الكرمية من امل�سجل مثال مع النتباه جيداً للتالوة ال�سليمة.

2- تالوة منوذجية من املعلم لالآيات مع اإتقان الأحكام التجويدية. ) يف حال املراحل العمرية املبكرة يقوم الطالب 
بالرتداد خلف املعلم ب�سكل جماعي (.

3- يتبع ذلك تالوات فردية منوعة من الطالب مع البدء باملجيدين مع تنوع امل�ستويات والرتكيز على تطبيق الأحكام 
التجويدية ب�سفة عامة وما مت درا�سته ب�سفة خا�سة ) للمراحل املتقدمة (.

4- تكليف الطلبة الذين حفظوا الآيات الكرمية بتالوتها اأمام زمالئهم غيبًا وتعزيزهم اإيجابيًا .

ال�رشح والتف�شري :

• بعد ذلك يقوم املعلم با�ستخدام اأ�سلوب احلوار واملناق�سة حول الأفكار الأ�سا�سية لالآيات واملعنى الإجمايل 	
دون الدخول يف التفا�سيل مع تف�سري مب�سط ملا ي�سعب من مفردات وكتابتها على ال�سبورة اأو قراءتها من 

الكتاب.

• ا�ستخدام اأ�سلوب التفكري الناقد يف ا�ستنتاج ما تر�سد اإليه الآيات الكرمية وكتابتها على ال�سبورة.	

• ا�ستخدام اأ�سلوب التعلم التعاوين ) العمل اجلماعي واملجموعات ( يف تنفيذ الأن�سطة البينية يف الّدر�س.	

• حل اأ�سئلة التقومي واإف�ساح املجال جلميع الطلبة بامل�ساركة والتفاعل وعدم الرتكيز فقط على املتفوقني، وكتابة 	
الإجابات على ال�سبورة.

• – على ح�سب قدراتهم - وحفظ الآيات املقررة غيبًا ومتابعتها يف 	 الن�ساط اخلتامي  بتنفيذ  تكليف الطلبة 
احل�سة القادمة
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خطوات ح�شة التف�شري : 
1- متهيد م�سوق ويكون با�ستخدام الأ�ساليب التالية اأو بع�ٍس منها :

اأ ـ عر�س اأ�سباب النزول .

 ب ـ ا�ستخدام الأ�سلوب الق�س�سي .

ج ـ اإعطاء فكرة عامة عن مو�سوع  الآيات اأو ال�سورة اإذا كانت من ق�سار ال�سور .

 د ـ طرح م�سكلة بهدف اإثارة تفكري التالميذ ثم ربطها مبو�سوع احل�سة .

2- تالوة املعلم النموذجية مع مراعاة اأحكام التجويد ، وي�ستحب اأن ي�ستخدم املعلم » اآلة الت�سجيل  وينبغي تذكري 
الطلبة باأهمية التالوة والنتباه وا�ستح�سار القلب .

3- تالوة بع�س الطالب املجيدين ب�سوت وا�سح يحاكي ويقلد فيه املعلم ، اأو ال�رشيط الذي مت �سماعه . يكتفي بقراءة 
الآيات مرة واحدة عو�سًا عن القراءة ال�سامتة .

4- مناق�سة التالميذ بالأفكار الرئي�سة التي تت�سمنها الآيات الكرمية .

5- م�شاركة الطالب يف التف�شري وال�رشح التف�شيلي لالآيات م�شتهدياً باخلطوات التالية :

• تق�سيم الطالب اإىل جمموعات بهدف امل�ساركة الفاعلة يف ال�رشح وعدم الكتفاء با�ستقبال املعلومات بل 	
ال�رشوع يف التحليل وحماولة الفهم والتف�سري .

• �رشح الآيات اآية اآية بالتعاون مع الطالب ، والتو�سل اإىل حتديد معاين املفردات والرتاكيب ال�سعبة 	
وت�سجيلها على ال�سبورة .

• ال�رشح الإجمايل ملجموعة الآيات التي تت�سق يف معناها اأو ت�سكل وحدة يف املو�سوع .	

• ال�ستعانة ب�رشيط فيديو اإذا كانت الآيات كونية ، اأو تت�سل باأداء العبادات كاحلج اأو العمرة .	

6- اخلامتة : وتكون مبثابة جمع ما مت عر�سه وتف�سريه ب�سكل جممل بهدف الو�سول اإىل ما يلي :

اأ- ما ت�سمنته الآيات من مبادئ واأحكام وحقائق .

ب- ما ت�سمنته من اجتاهات �سلوكية وقيم تربوية .
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ج- ربط الآيات مبعطيات الواقع الذي تعي�سه الأمة . 

، ويوجه  الكرمية  الآيات  امل�ستفادة من  الدرو�س  اإىل  املعلم طالبه  يوجه   : الآيات  البيتي وحفظ  الن�ساط  7- حتديد 
املعلم طالبه اإىل تذوق القراآن الكرمي كاأن يقول : لحظوا الأ�سلوب القراآين يف الآية الكرمية كذا ... اإنها ت�ستحق 

احلفظ... 

٨- اأما اإذا كانت الآيات �سورة ق�سرية فيعود املعلم اإىل ال�ستماع لقراءة التالميذ وحتفيظهم الآيات الكرمية.

التقومي : بالن�سبة للحفظ فيكون بال�ستماع وت�سويب الأخطاء قبيل نهاية احل�سة . تعزيز املفاهيم التي مت �رشحها 
والتذكري من خالل طرح الأ�سئلة مبا تر�سد اإليه الآيات كاأن يقول : 

ماذا نتعلم من الآيات ) 1 – 4 ( ذات املو�سوع الواحد املتجان�سة ؟ .

9-  التاأكد من احلفظ يف اأول كل ح�سة من ح�س�س الرتبية الإ�سالمية .
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االأهداف :

1 ـ يتلو الآيات الكرمية تالوة �سحيحة مراعيًا اأحكام التجويد .

2 ـ يذكر معاين املفردات والرتاكيب .

3 ـ يو�سح املعنى الإجمايل لالآيات الكرمية .

4 ـ يحفظ الآيات الكرمية غيبًا .

5 ـ ي�ستنتج القيم والجتاهات امل�ستفادة من الآيات الكرمية .

6 ـ يعّظم اهلل تعاىل ويحّبه �سبحانه .

خطوات الدر�ص :

1 ـ التمهيد :

يعتمد املعلم على درا�سة تالميذه ال�سابقة لل�سرية النبوية العطرة وي�ساأل : 

• ماذا لقي ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم من م�رشكي مكة حني �سمعوا بدعوته ؟ 	

• من تعرف من �سادتهم وكربائهم ؟	

• ملاذا رف�س امل�رشكون عبادة اهلل تعاىل الواحد ؟	

• ماهي الكلمة التي كان ال�سحابي اجلليل بالل بن رباح ر�سي اهلل عنه يرّددها وهو ُيَعّذب ؟	

ي�ستقبل املربي الإجابات ويعلن مو�سوع در�سه ويكتبه على ال�سبورة .

2 ـ خطوات ما بعد التمهيد :

منوذج لدر�ص تف�شري ) �شورة االإخال�ص (
التاريخ الهجري :                                     التاريخ امليالدي :

الوحدة : التف�سري                                                 امل�ستوى: امل�ستوى الثاين
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اأ- ينّبه املدر�س تالميذه اإىل اأن الدر�س در�س ) قراآن كرمي ( واأنه يدور حول تف�سري �سورة كرمية منه وحفظها ، ومن 
الواجب علينا التاأدب باآداب التالوة . 

ب-  يتيح لهم الفر�سـة لقراءة الن�س القراآين قراءة �سـامتة متاأملة، تدريبًا لهم على البدء باأنف�سهم يف فهم الن�س اأو فهم 
ما ي�ستطيعون منه .

كما يتيح لهم الفر�سة لي�ساألوا فيما يِعنُّ لهم من كلمة اأو تركيب اأو فكرة ، وهو ي�سجع على الأ�سئلة وي�رشكهم معه 
يف الإجابة ، ول ي�ستقل بها اإل اإذا عجزوا عنها .

ت-  يناق�سـهم يف معاين الكلمات اللغوية التي اأعدها ويف غريها مما يرى لهم حاجة يف اأن يعرفوه ، ويكتب معاين 
ما �سعب منها على ي�سار ال�سبورة .

ث-  ينتقل من اللغويات اإىل الأفكار الأ�سا�سية، فيناق�سهم فيها مناق�سة متاأنية موجهة حتى ي�سـتخل�سها من الآيات 
فكرة فكرة ، وي�سجلها على ميني ال�سبورة.

ج-  ي�ستنتج القيم وال�سلوكيات التي ي�ستهدفها الدر�س، كاإثبات الوحدانية هلل تعاىل وتنزيهه عن الولد و مماثلة 
املخلوقني ...

ح-  يدير الت�سجيل الذي اأعده لي�سمعوا منه الن�س القراآين ، واإذا اأبدوا رغبة يف اإعادته ا�ستجاب لهم ، حتى تنطبع 
ال�سـور ال�سوتية لالألفاظ والرتاكيب يف اأذهانهم . ثم ي�ستمع اإىل اأدائهم واحداً بعد الآخر، وحني يجد خطاأ يوقف 

القارئ عند اأول موطن ي�سـح الوقف عنده ، ويعالج اخلطاأ عن طريق التالميذ اأو عن طريق  اأدائه النموذجي .

3 ـ التقومي :  اأمناط التقومي يف مثل هذا الدر�س منوعة متعددة ، منها :

• ح�رش من اأجادوا الفهم والأداء واحلفظ ، لي�سجعهم ويتابع املق�رشين يف الدرو�س التالية.	
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اخلطوة االأوىل : التمهيد ، ويكون باإحدى الطرق التالية :

اأ- عر�س م�سكلة اجتماعية لها عالقة مبو�سوع احلديث النبوي ال�رشيف .

ب- عر�س واقعة اأو ق�سة لها ارتباط مبو�سوع احلديث النبوي ال�رشيف .

ج_ ا�ستغالل منا�سبة تتعلق مبو�سوع احلديث النبوي ال�رشيف مثل : منا�سبات الزواج والطالق وال�سفر للحج وقدوم 
رم�سان اأو اإطاللة الربيع .

وبعد النتهاء من التهيئة يعلن املعلم عنوان الدر�س وي�سجله على ال�سبورة ثم يقوم بالإعالن عن اأهداف الدر�س اإما 
م�سافهة اأو كتابيًا على جانب ال�سبورة .

اخلطوة الثانية : قراءة ن�ص احلديث النبوي ال�رشيف ) القراءة التو�شيحية ( ويتم من خالل ما يلي : 

1- قراءة املعلم التو�سيحية لن�س احلديث النبوي ال�رشيف قراءة �سليمة خالية من الأخطاء ، معربة عن املعاين مع مراعاة 
الوقف ، ويكاد يتفق معظم املربني على اأن القراءة اجلهورية من قبل املعلم للحديث النبوي ال�رشيف هي اخلطوة 

التي تعقب التمهيد وتتم قراءة احلديث النبوي ال�رشيف با�ستخدام اإحدى الو�سائل التالية :

• كتابته على لوحة منا�سبة من الورق املقوى .	

• 	.)Over Head Projector( كتابته على �سفافية وعر�سها من خالل جهاز العر�س

• كتابته على ال�سبورة .	

• قراءته من موقعه يف الكتاب املدر�سي .	

ومن املنا�سب التنويع يف ا�ستخدام هذه الو�سائل عند تدري�س ن�سو�س الأحاديث النبوية ال�رشيفة.

2- قراءة عدد من الطالب املجيدين لن�س احلديث النبوي ال�رشيف مع مراعاة احلركات و�سالمة النطق والتعبري عن 
املعاين و�سـحة املوقف ، ول داعي لقراءة الطالب ال�سـعفاء يف هذه اخلطوة لأن املراد هنا اإ�سماع الطالب جميعًا 

احلديث النبوي ال�رشيف بقراءة �سليمة خالية من الأخطاء حتى تاألفه اآذانهم متهيداً خلطوة ال�رشح .

خطوات تدري�ض احلديث النبوي ال�سريف فهمًا وحفظًا
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اخلطوة الثالثة : التعريف براوي احلديث النبوي ال�رشيف – اإن وجد - :

ا�سمه ون�سبه و�سلته بالنبي �سلى اهلل عليه و�سلم وتاريخ ولدته وتاريخ وفاته واأبرز اأعماله و�سفاته وجهوده يف خدمة 
الإ�سالم.

اخلطوة الرابعة : �رشح ن�ص احلديث النبوي ال�رشيف :

ويتم يف هذه اخلطوة التفاعل بني املعلم والطالب يف اأعلى م�ستوى له حيث يجري العمل على تنفيذ ما يلي : 

ويتم  الطلبة  مع  بالتعاون  ال�سياق  من خالل  احلديث  كما جاءت يف  ال�سعبة  والرتاكيب  املفردات  معاين  �رشح  اأ-  
ت�سجيلها على ال�سبورة ثم يكلف الطلبة بنقلها اإىل دفاترهم اإن كانت غري مدونة يف الكتاب املدر�سي .

ب-  حتديد الفكرة الأ�سا�سية ومناق�ستها مع الطلبة وت�سجيلها على ال�سبورة ثم الإنتقال اإىل الأفكار اجلزئية ، وبعد 
مناق�سة هذه الأفكار مع الطلبة وحتديد موا�سعها من الن�س ت�سجل على ال�سبورة ويكلفون بنقلها اإىل دفاترهم . 
من املفيد هنا ربط الأفكار مبا ينا�سبها من الآيات القراآنية واأحاديث ال�سرية النبوية التي �سبق للطلبة درا�ستها مراعاة 

لوحدة املادة الدرا�سية.

ت-  ا�ستنتاج الدرو�س والعرب امل�ستفادة من ن�س احلديث النبوي ال�رشيف بالتعاون مع الطلبة. ويقوم املعلم بعد ذلك 
كله بت�سجيل خال�سة للدرو�س والعرب التي تو�سل لها الطلبة على ال�سـبورة وتكليفهم بنقلها اإىل دفاترهم .

اخلطوة اخلام�شة : قراءة ن�ص احلديث النبوي ال�رشيف مرة اأخرى من الطالب وخا�شة املتو�شطني وال�شعفاء، واإذا 
اأخطاأ الطالب يف قراءة ن�ص احلديث النبوي ال�رشيف فيتم ت�شويب اخلطاأ على النحو التايل :

اأ-  البحث عن �سبب اخلطاأ الذي قد يكون عن �سـعف يف مهارة القراءة  اأو خلل يف النطق ب�سبب مر�سّي اأو عيب 
َخلقّي اأو �سـبب نف�سـّي، وهنا يكون عالج اخلطاأ ح�سب �سببه فاإن كان �سببه �سعف القراءة فيكون العالج عن 
يعاَلج  نف�سيًا  واإن كان   ، الطبيب لعالجه  اإىل  فيحّول  َمَر�سيًا  اأو  َخلقيًا  �سـببه  واإن كان  التقوية،   طريق ح�س�س 
بالتعاون مع املر�سد النف�سي اأو الجتماعي يف اجلمعية  اأو املراكز املخت�سة، وهنا يالحظ اأن ت�سخي�س اخللل مبكراً 
ي�ساعد يف التخل�س منه �رشيعًا ويكلفه جهداً اأقل وتركه دون عالج يرتتب عليه م�ساعفات �سلبية يف التح�سيل 

والتكّيف النف�سي والجتماعي .

ب-  يعطى الطالب فر�سـة لت�سويب خطئه بنف�سـه ول يتعّجل املعلم يف ت�سويبه له، وعند عجزه عن ت�سويب اخلطاأ 
يتم اللجوء اإىل زمالئه مل�ساعدته، فاإن عجزوا بدْورهم قام املعلم بت�سويب اخلطاأ.



87

ت-  يطلب املعـلم من الطالب الذي وقع يف اخلطـاأ اأن يقراأ اللفظ م�سـّوبًا ول يتجاوزه اإل بعد الطمئنان اإىل �سحة 
نطقه.

اخلطوة ال�شاد�شة : ا�شتحفاظ احلديث النبوي ال�رشيف 

هذه اخلطوة مطلوبة اإذا كان احلديث مقرراً للحفظ غيبًا، وهنا ال�سوؤال التايل : 

 كيف ميكن للمربي م�ساعدة الطلبة يف حفظ الأحاديث النبوية ال�رشيفة ؟

واجلواب عن هذا ال�سوؤال اأنه ميكن ا�ستخدام اإحدى الطرق التالية يف ذلك ، وهذه الطرق هي :

اأ-  الطريقة اجلزئية : ويتم فيها تق�سـيم ن�س احلديث النبوي ال�رشيف اإىل اأجزاء يتم التعامل مع كل جزء على حدة 
باعتباره يت�سمن فكرة اأو معنى تامًا ، فاإذا حفظ الطلبة اجلزء الأول مت النتقال اإىل اجلزء الثاين وهكذا حتى يتم 
اإذا كان ن�س  حفظ احلديث كاماًل، وهذه الطريقة تنا�سب الطالب ال�سعفاء ، ويتم ا�ستخدامها مع بقية الطلبة 

احلديث طوياًل .

ب-  الطريقة الكلية : ويتم فيها التعامل مع الن�س باعتباره وحدة واحدة اإذا كان يدور حول فكرة رئي�سـة واحدة 
غالبًا، وتكون هذه الطريقة مفيدة مع الن�سـو�س الق�سـرية؛ حيث يقوم الطالب بقراءة الن�س عدة مرات جهراً ، 

ثم ُيْذِكي املعلم بينهم روح املناف�سة ليحّفزهم على حفظه ب�سوق ورغبة.

ت-  طريقة املحو التدريجي : ويف هذه الطريقة يكون احلديث ال�رشيف مدّونًا على ال�سبورة ويتم التعامل معه باملحو 
التدريجي ، حيث يطلب اإىل الطالب حماولة حفظ الفقرة الأوىل منه بعد اأن يعطيهم مهلة منا�سبة وبعدها يقوم 
مبحو هذه الفقرة ثم ي�ستمع لقراءتهم غيبًا ، حتى اإذا اطماأن لها انتقل اإىل الفقرة التي تليها وهكذا حتى يتم حفظ 

احلديث النبوي ال�رشيف ، وهذه الطريقة تنا�سب طالب ال�سفوف الأوىل من مرحلة التعليم الأ�سا�سي .

اخلطوة ال�شابعة : التقومي : وي�شمل :

اأ- اإعادة تدريب التالميذ على قراءة احلديث .

ب- ال�ستماع ملن حفظ احلديث غيبًا .

اخلطوة الثامنة : الن�شاط البيتي .

ويف هذه اخلطوة يكلف الطلبة بحل الأ�سئلة اأو التدريبات اأو القيام باإجراء بع�س الأن�سطة .



88

االأهداف :

• اأن يقراأ التلميذ احلديث قراءة �سحيحة .	

• اأن يذكر املعنى الإجمايل للحديث يف جملة واحدة على الأقل .	

• اأن يذكر جملة على الأقل تعرب عن ف�سل القراآن واأجر من ُيقبل على تعلمه وتعليمه .	

• اأن يعرب عن حر�سه على تالوة القراآن رغبة يف نيل الأجر من اهلل تعاىل.	

خطوات الدر�ص :

1 ـ التهيئة احلافزة :

بعد ال�سالم والدعاء يطلب املعلم تالوة ما يحفظه الطلبة من القراآن الكرمي، مثل الفاحتة والإخال�س والفلق والنا�س، 
وبعد ذلك ي�ساألهم:

 من اأنزل القراآن الكرمي ؟

 وعلى من اأنزله ؟

 هل تعرفون اأجر امل�سلم الذي يقراأ القراآن ويحفظ �سوره ؟

 لقد حّدثنا ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( عن ذلك ، يف حديث �رشيف �سيكون در�سنا هذا اليوم . 

) يالحظ اأن التهيئة لبد اأن توفر اإطاراً معرفيًا للدر�س وتهيئ الأذهان لتقبله ، مع الإثارة والت�سويق والإيجاز . وميكن 
للمعلم اأن يعر�س �سورة تلميذ يقراأ يف امل�سحف ويناق�سهم يف ال�سورة اأو غري ذلك من األوان التهيئة ( .

منوذج تطبيقي لتدري�ص احلديث النبوي ال�رشيف 
التاريخ الهجري :                          التاريخ امليالدي :

عنوان الوحدة: احلديث ال�رشيف                   عنوان الدر�س: ف�سل القراآن الكرمي 
امل�ستوى : الثاين
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2 ـ عر�ص احلديث :

يعر�س املعلم احلديث على لوحة بخط كبري وملون وم�سكل . اأو يدلهم على مكانه يف الكتاب .

3 ـ قراءة احلديث :

 يقراأ املعلم احلديث قراءة �سحيحة مرتني ، ثم يطلب من التالميذ املجيدين قراءته ، فاملتو�سطني ، يف حدود 1٠% من 
التالميذ . وي�ستمع املعلم اإىل قراءة التالميذ وي�سحح الأخطاء ، ويعزز الأداء اجليد .

4 ـ مناق�شة معنى احلديث :

يناق�س املعلم تالميذه يف احلديث مناق�سة ب�سيطة ، مراعيًا البدء باملعنى العام فالتف�سيل على النحو التايل :

ى كالم الر�سول ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( ؟  ماذا ي�سمَّ

من الذين يخاطبهم بقوله : » خريكم  ؟

 مباذا و�سف الر�سول من يعلم النا�س القراآن ومن يتعلم القراآن ؟

 من علمك �سورة الفاحتة وغريها من ال�سور ؟ 

مباذا ت�سف من علمك هذه ال�سور ؟ ) هذا ال�سوؤال الأخري يقي�س قدرة التلميذ على التطبيق ( 

هل حتب القراآن الكرمي ؟ وملاذا ؟

 ما عالمات ُحبَّك للقراآن الكرمي ؟ هل ت�ساعد اإخوتك ال�سغار على حفظ �سورة الفاحتة ؟ وملاذا ؟ ) هذه الأ�سئلة تقي�س 
اجلانب الوجداين ( .

    يعلق املدر�س لوحة عليها اأول اآية من �سورة القْدر ثم ي�ساأل :

 متى اأنزل القراآن الكرمي ؟

 ويف اأي �سهر تقع هذه الليلة ؟

وال�سرية  الكرمي  بالقراآن  النبوي  املعلم هنا احلديث  يربط   (  . الوحي  نزول  ق�سة  النبوية  ال�سرية  املعلم من  يق�س  ثم   
النبوية( .
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ثم ي�ساأل املربي عن معاين املفردات والرتاكيب : 

مثال : ما معنى قوله ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( : » خريكم  ؟ » تعّلم   ؟ و » عّلمه   ؟ ) يناق�س املعلم هنا مفردات 
املعاين  اكت�ساف  التالميذ فر�سة  يي�رّش على  ـ  املعنى  بعد �رشح  اأي  ـ  املكان  اأن مناق�ستها يف هذا  احلديث . ول �سك 

للكلمات ال�سعبة ( .

5 ـ االأن�شطة التعليمية :

يعر�س املعلم امل�سحف ال�رشيف على تالميذه ليتعرفوا عليه مثل : عدد �سوره ، واأول �سورة واآخر �سورة فيه ، وعدد 
اأجزائه .

يعر�س املعلم بطاقات اإ�سافية فيها اآيات قراآنية واأحاديث نبوية تو�سح ف�سل القراآن الكرمي واأجر من يتلوه ويحفظه .

6 ـ التقومي :

يتاأكد من مدى حتقق الأهداف مبا يلي :

• يطلب من بع�س التالميذ قراءة احلديث اأو ت�سميعه غيبًا .	

• ي�ساألهم بع�س الأ�سئلة مثل : ما جزاء من يتعلم القراآن ويعلمه للنا�س ؟	

• مباذا ن�سف من ل يتعلم القراآن من امل�سلمني ؟ 	

• يطلب منهم كتابة احلديث يف كرا�ساتهم . ) يربط املعلم هنا بني الرتبية الإ�سالمية واللغة العربية ( .	

�سع عالمة )  ( اأو )  ( اأمام كل جملة مما ياأتي :

)    ( القراآن الكرمي اأنزله اهلل على حممد ) �سلى اهلل عليه و�سلم ( .

)    ( من يقراأ القراآن له بكل حرف ح�سنة .

)    ( اأف�سل النا�س من يتعلم القراآن ويعلمه لغريه من النا�س .

)    ( اأنزل القراآن يف �سهر رم�سان .
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اأوال : التمهيد : وياأخذ التمهيد عدة اأ�سكال منها :

1 - تب�سري التالميذ مبا يف الوجود من اآيات وم�ساهد تدل على قدرة اهلل تعاىل ، وحكمته وعظمته .

2 - �رشد ق�سة توحي بالعقيدة التي يدر�سها .

3 - مراجعة در�س العقيدة ال�سابق .

4 - ربط مو�سوع العقيدة مبنا�سبة دينية ، اأو حادثة كونية اأو اجتماعية .

ثانياً : ي�ستعر�س مب�ساركة الطالب اأمثلة من جتاربهم ، وما يحيط بهم من م�ساهدات حية ملا حولهم من الكائنات احلية، 
من نبات وحيوان واإن�سان لها عالقة مبو�سوع العقيدة التي يدر�سها .

ثالثاً : يعر�س عليهم اأفالمًا ت�سري اإىل دقة واإحكام ال�سنع يف الكون .

رابعاً : يناق�سهم فيما عر�س عليهم ويلفت اأنظارهم حلاجة هذه املخلوقات ل�سانع حتى ترتك يف اأذهانهم فكرة لكل 
م�سنوع �سانع .

خام�شاً : يربط مو�سوع العقيدة بالآيات القراآنية والأحاديث النبوية ال�رشيفة التي لها �سلة بها .

�شاد�شاً : يربطها مبا ينا�سبها من ال�سرية وق�س�س ال�سحابة ، التي تربز وجود العربة ، وترتك الأثر النف�سي املن�سود ومتثل 
القدوة التي ينبغي احتذاوؤها .

�شابعاً : يربط مو�سوع العقيدة بخربات الطالب ومعارفهم من املواد الأخرى؛ كالعلوم واللغة العربية والجتماعيات 
.... الخ .

ثامناً : التقومي : بتوجيه اأ�سئلة �سفوية وحتريرية اإىل التالميذ تك�سف عن مقدار ما ا�ستوعبوه وفهموه من الدر�س .

خطوات اإعداد در�ض يف العقيدة
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االأهداف :

1-  يذكر اأركان الإميان .

2- يو�سح حكم الإميان باملالئكة.

3- يبني اأمثلة من حولنا توؤكد وجود املالئكة .

4- يعّدد �سفات املالئكة من حيث :  

اأ�سل اخللق ، عملهم ، حبهم للموؤمنني ، الت�سبيح والطاعة .

5- ي�سّمي بع�س اأ�سماء املالئكة .

6- يو�سح العمل املوكل لكل من : جربيل ، ميكائيل ، اإ�رشافيل عليهم ال�سالم.

7- يتلو اآيات قراآنية تبنّي اأعمال املالئكة .

٨- يعلل �سبب حب املوؤمنني للمالئكة وحب املالئكة للموؤمنني .

9- ي�ستنتج ما يطلبه املالئكة للموؤمنني وكيف يثنون على اهلل .

1٠- يتبنى القيم والجتاهات التالية :

اأ- ي�ست�سعر عظمة اهلل تعاىل .

ب- يحب املالئكة .

ج- يحر�س على عدم اإيذاء املالئكة .

منوذج اإعداد در�ص عقيدة اإ�شالمية
التاريخ الهجري:                                  التاريخ امليالدي :

الوحدة : العقيدة الإ�سالمية                            املو�سوع : الإميان باملالئكة . 
امل�ستوى : الرابع – اجلزء الأول.
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التمهيد للدر�ص :

مّر علينا يف درو�س �سابقة معنى الإميان . فما هو الإميان ؟ 

ما اأركان الإميان ؟

• اإذن من خالل هذه الأركان نعرف اأن الإميان باملالئكة من اأركان الإميان .	

• فتح الكتاب املدر�سي على الدر�س .	

• قراءة الدر�س قراءة �سامتة .	

مناق�سة مب�سطة :

مم ُخِلقت املالئكة ؟ ) من نور(.

ملاذا خلقهم اهلل ؟ ) لتنفيذ اأوامره �سبحانه ( .

• قراءة الدر�ص من قبل الطالب فقرة فقرة ومن خالل ذلك يتم �رشح الدر�ص من خالل املناق�شة :	

1-  متى خلق اهلل املالئكة ؟ قبل الب�رش .

2- ما اأ�سل خلق الإن�سان ؟

3-  ومم خلق اهلل اجلن ؟

4- ملاذا خلقنا اهلل ؟ لعبادته .

5 -  واملالئكة ملاذا خلقهم اهلل ؟ لطاعة اهلل وتنفيذ اأوامره .

6-  اإذن هل املالئكة يطيعون اهلل ؟

7- هل املالئكة يع�سون اهلل ؟

٨- متى ي�سبحون اهلل ؟ وملن ي�سجدون ؟

) ي�سبحون اهلل لياًل ونهاراً وي�سجدون هلل تعظيمًا له (
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9- املالئكة تت�سف ب�سفات عدة .اذكر بع�سًا من �سفات املالئكة ؟

1٠- هل تنام املالئكة وت�رشب وتتزوج وتنمو ؟ ) ل (

11- هل هم اإناث اأم ذكور ؟ ل اإناث ول ذكور .

    ) التطرق اإىل اأن الكفار كانوا يّدعون اأن املالئكة بنات اهلل ( .

12- اذكر عدة اأ�سماء وردت يف القراآن للمالئكة ؟

         ) كرام بررة ، عباد مكرمون ، الأبرار ، كرامًا كاتبني (

13- من الذين يكتبون اأعمالنا ؟ وملاذا ؟

     )املالئكة ، لنحا�سب عليها ( .

14 ـ ماذا ن�سّمي من يكتبون الأعمال ؟ ) كرامًا كاتبني ( .

15ـ ح�سب اعتقادك من اأكرث عدد الب�رش اأم املالئكة ؟ و�سح .

16ـ هل تعرف بع�سًا من اأ�سماء املالئكة ؟

17ـ اذكر من تعرفه وعمل كل واحد منهم ؟

1٨ـ من هو جربيل ؟ مباذا �سمي يف القراآن ؟

 ) هو �سيد املالئكة و�سمي بالروح الأمني وهو الوحي (

19ـ ما عمل كل من : ميكائيل ، اإ�رشافيل ، ملك املوت ؟

 ميكائيل ؟ موكل باملطر والنبات والرزق .

       اإ�رشافيل ؟ موكل بالنفخ يف ال�سور يوم القيامة .

ملك املوت ؟ موكل بقب�س الأرواح .

2٠-  هل هناك مالئكة اآخرين ؟ اذكرهم .
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مالك : خازن النار. ر�سوان : خازن اجلنة .مالئكة الرحمة ، مالئكة العذاب .

21ـ اأذكر اآية قراآنية تبني عمل املالئكة ؟

• ۆ   	 ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ       ۓ   ۓ   چ  ٹ  ٹ  غافر:  �سورة  من   7 اآية 
ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ې    ې  ې  ى  ى   

ائ   ائ        چ .)1(
• تالوة الآية من قبل املعلم .      	

• تالوة منوعة لالآية الكرمية من قبل الطالب املجيدين مع �رشح مب�سط ملفرداتها وم�سمونها .	

• مناق�سة لالآية :	

• من فهمك لالآية الكرمية ماذا تعرف من اأعمال املالئكة ؟	

) الت�سبيح هلل واحلمد له ، ال�ستغفار للموؤمنني (

• ما هو عمل ر�سوان ؟ وما عمل مالك ؟	

• من هم املالئكة الكاتبون ؟ وما عملهم ؟	

• ملاذا يكتبون الأعمال ؟	

• ما عمل املالئكة يف الآية ؟ وملن ي�ستغفرون ؟	

تدعو للموؤمنني بالرحمة . للموؤمنني .

• َمن ِمن املالئكة ي�ساأل العبد يف قربه ؟  )منَكر ونكري ( .	

• هل املالئكة حتب املوؤمنني ؟ نعم .	

• ماذا تطلب املالئكة للموؤمنني ؟ املغفرة والرحمة .	

• كيف تثني املالئكة على اهلل �سبحانه وتعاىل ؟ بالت�سبيح واحلمد .	

• كيف ت�سلي املالئكة على العباد وعلى الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم ؟ بال�ستغفار والدعاء .	
)1( غافر: 7



96

 22ـ اذكر اآية توؤيد ذلك ؟ 

         چ ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ    چ)1(

• قراءة للدر�س مع تب�سيط ما �سعب فهمه .	

• ن�ساط اإثرائي : قارن بني املالئكة والب�رش من حيث : ) اأ�سل اخللق ، العمل ، املوت واحلياة والنوع (	

• كتابة الآية 7 من �سورة غافر وحفظها غيبًا .	

)1( الأحزاب:56
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ويتم ذلك وفق اخلطوات التالية : 

1- التمهيد للمو�سوع باإيجاز عن املو�سوع املراد تدري�سه : �سالة ، �سوم ، زكاة ، حج ، لي�سوق التالميذ 
ملو�سوع الدر�س وذلك عن طريق ما يلي :

اأ- ملخ�س عام للمو�سوع .

ب- اأو اأ�سئلة عامة . 

ج- اأو ا�ستخدام املواقف احلياتية وربطها باملو�سوع .

2- ا�ستخدام الو�سيلة التعليمية املنا�سبة للمو�سوع على النحو التايل :

اأ-  و�سيلة حية حيث يقوم املعلم نف�سه اأو التالميذ بالعبادة مو�سوع الدر�س؛ كالو�سوء وال�سالة .

ب- عر�س �رشيط فيديو حول كيفية تنفيذ هذه العبادة مثل منا�سك احلج اإذا اأمكن عن طريق توفري جهاز عر�س 
– فيديو – انرتنت .

ج-  اللوحات والر�سومات التو�سيحية .

3- يقوم املعلم مبناق�سة التالميذ مناق�سة تف�سيلية ، وجتزئة املو�سوع اإىل وحدات �سغرية ، حتى يتم ا�ستيعاب 
املو�سوع من جميع جوانبه .

4- تتم قراءة املو�سوع من حيث ال�سكل وامل�سمون ) املفردات واملعاين (

5- يقوم التالميذ ـ مب�ساعدة املعلم ـ بتلخي�س املو�سوع وربطه بالواقع احلياتي للتالميذ .

6- يتم تقومي التالميذ ببع�س الأ�سئلة التحريرية املنا�سبة .

تدري�ض )الفقه)
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منوذج لدر�ص تطبيقي لدر�ص يف )الفقه(
» �سالة اجلمعة  امل�ستوى الثالث .

االأهداف :

• يو�سح املق�سود ب�سالة اجلمعة .	

• يذكر اأدلة �رشعية على �سالة اجلمعة من الكتاب وال�سنة .	

• ي�ستخل�س �رشوط �سحة �سالة اجلمعة .	

• يّعدد اآداب و�سنن �سالة اجلمعة .	

• ميثل كيفية �سالة اجلمعة متثياًل عمليًا .	

• يحر�س على اأداء �سالة اجلمعة .	

االأ�شاليب واالأن�شطة :

1- التهيئة احلافزة : بعد التحية والدعاء ي�ساأل املعلم : ما هو يوم عيد امل�سلمني الأ�سبوعي ؟ ماذا يفعلون فيه ؟ 

• ماذا يفعل امل�سلم اإذا اأراد الذهاب لأداء �سالة اجلمعة ؟ 

2- عر�س عنا�رش الدر�س :

اأ- ف�سل يوم و�سالة اجلمعة :

•  ما ف�سل اجلمعة ؟ بعد طرح هذا ال�سوؤال يوجه املعلم طالبه لقراءة ف�سل يوم و�سالة اجلمعة من الكتاب ، ويكتب 
العنوان على ال�سبورة ، ثم يناق�س معهم اإجابته .

ب - م�رشوعية �سالة اجلمعة :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ       چ   : الكرمية  الآية  عليها  مكتوب  لوحة  املعلم  يعر�س 
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ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ        ٹ    چ. )1(ويقوم بتالوتها تالوة �سليمة ، ثم يطلب 
من بع�س الطلبة تالوتها ، ويعر�س عليهم ال�سوؤال التايل : ما �سبب نزول هذه الآية الكرمية ؟   

ج- اأحكام واآداب �سالة اجلمعة:

يوجه املعلم تالميذه لقراءة اأحكام �سالة اجلمعة من الكتاب ، ثم يناق�سهم يف هذه العنا�رش ويوؤكد عليها ثم يق�سم 
الطلبة اإىل جمموعتني ويكلف كل جمموعة باإعداد قائمة ب�سنن وم�ستحبات واآداب اجلمعة.

د- كيفية �سالة اجلمعة :

يقوم املعلم بتمثيل �سالة اجلمعة ، و�رشح كيفيتها اأمام الطلبة ثم يقوم الطلبة بتمثيل العملية مع املالحظة والت�سويب.

التقومي :

اأ- يالحظ املعلم تفاعل الطلبة يف الدر�س ، كما يالحظ متثيل عملية �سالة اجلمعة من الطلبة وي�سّوبها .

ب- ي�سوب املعلم اإجابات الطلبة عن اأ�سئلة التقومي البنائي – اأثناء الدر�س - .

ج- يوجه املعلم اأ�سئلة التقومي اخلتامي اإىل الطلبة بالكتاب املدر�سي ، وي�ستمع اإىل الإجابات ويتعرف مدى فهمهم 
للدر�س .

د- يكلفهم بتنفيذ الن�ساط اخلتامي ويعززهم اإيجابيا .. 

)1( اجلمعة: 9
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ويتم ذلك وفق اخلطوات التالية :

1- التمهيد للمو�سوع باإحدى الطرق التالية :

اأ- مناق�سة التالميذ فيما يعر�س لهم من حياتهم يف املدر�سة وخارجها مبا له عالقة مبو�سوع الدر�س .

ب- يذكر املعلم �سبب نزول اآية ثم يتلوها على م�سامع التالميذ ، وبعد ذلك ينتقل اإىل جوهر الدر�س .

الوالدين والعطف على ال�سعيف وم�ساعدة املحتاج ،  يتعلق ب�سيء عملي كال�سدق وبر  اإن كان املو�سوع  ج- 
اإىل  التالميذ  اهتمام  لتوجيه  النا�س ، وذلك  الأعمال وقيمتها عند اهلل وعند  التمهيد مو�سحًا لأهمية هذه  جعل 

الأهداف التي يريد اإي�سالهم اإىل حتقيقها .

د- عر�س بع�س الو�سائل التعليمية املنا�سبة .

2- عر�س ق�سة تدور حول املو�سوع ، ورمبا ا�ستعان يف ذلك بالكتاب املقرر اإذا كان املو�سوع فيه على �سورة ق�سة، 
حيث يتم قراءة املو�سوع من املعلم وبع�س التالميذ .

اأو  اأو ي�سحح معلومة  اأو ي�سوب قيمة  اأمام التالميذ ، واإتاحة الفر�سة لكل منهم ليبدي راأيًا  3- فتح باب املناق�سة 
يربهن على موقف اأو يدافع عن مبداأ .

4- م�ساعدة التالميذ على �رشد ما يعرفون من ق�س�س اأو مواقف مالئمة ، ويكون ذلك عن طريق ا�ستغالل خربات 
التالميذ التي لها عالقة مبو�سوع الدر�س باأ�سلوب يتالءم وم�ستواهم العقلي كاأن ياأتي التالميذ باآيات واأحاديث لها 

عالقة باملو�سوع . 

5- التقومي ويكون كما يلي :

اأ- بتوجيه اأ�سئلة تدور حول الدر�س تزيد معرفتهم به وتقي�س مدى ا�ستيعابهم له .

ب- بيان ما يرتتب عليه التخلق بهذا اخللق من اآثار عظيمة يف حياة الفرد واملجتمع .

ج- وقد يكون بتمثيل بع�س الق�س�س ب�سكل عملي اإن اأمكن .

تدري�ض الآداب والأخالق
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ويتم ذلك وفق اخلطوات التالية :

1- التمهيد : ويكون ذلك عن طريق :

اأ- ا�ستغالل منا�سبة دينية تت�سل ب�ساحب ال�سرية .

ب- اإثارة خربات التالميذ يف مادة الرتبية الدينية اأو اأية مادة اأخرى. 

ج- ا�ستغالل الأحداث اجلارية اأو امل�سكالت املتنازع عليها .

2- عر�س مو�سوع ال�سرية عر�سًا ق�س�سيًا يربز فيه املعلم مواطن العربة يف حياة �ساحب ال�سرية من حيث مبادئه 
واأخالقه و�سخ�سيته واإدارته وتاأثريه يف املجتمع والنا�س .)ميكن هنا عر�س فيلم با�ستخدام الفيديو ملو�سوع ال�سرية(. 

3- ربط مو�سوع ال�سرية بالقراآن الكرمي وال�سنة النبوية ال�رشيفة وبع�س الأقوال املاأثورة ، وكل ذلك يف حدود تتفق 
واأفكار التالميذ وم�ستوياتهم العقلية .

4- ا�ستنباط الدرو�س امل�ستفادة من درا�سة مو�سوع ال�سرية .

5- اإطالق العنان خليال التالميذ حتى يعرب كل منهم عما يتمنى اأن يرى نف�سه فيه ، واجلوانب الأخرى التي متنى اأن 
يراها هو فيمن حوله .

6- قراءة املو�سوع من الكتاب املقرر ومناق�سة التلميذ فيه �سكاًل وم�سمونًا .

7- التقومي : يتم اختبار التالميذ باأ�سئلة حتريرية مو�سوعية ومقالية ق�سرية : 

اأ- لختبار مدى تاأثرهم باملواقف املختلفة يف مو�سوع ال�سرية .

ب- لبلورة الجتاهات التي نحر�س على تاأكيدها لديهم وتطبيقها يف حياتهم .

تدري�ض ال�سرية
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منوذج لدر�ص من درو�ص ال�شرية ) الهجرة النبوية (
 امل�شتوى الرابع / اجلزء االأول 

ي�سري املعلم يف اأدائه لدر�سه وبعد ترديد ال�سعار الذي اتخذه من قوله تعاىل :چ ڱ  ڱ     ڱ  ں     چ ، )1(

كما يلي : 

1- ميهد له بعر�س ما اأعد من �سور لتعذيب امل�سلمني يف مكة ، تقع عليها عيون التالميذ ، وتتج�سد اأمامهم ب�ساعتها، 
فت�ستثار نفو�سهم ويفور غ�سبهم ويف غمرة هذه امل�ساعر الثائرة ال�ساخطة ي�ساأل عما ينتظر اأن يكون عليه موقفه 
�سلى اهلل عيه و�سلم من هوؤلء الكفار الطغاة امل�رشفني يف العدوان ، واإذ ذلك يلتقط اخليط للبدء يف در�سه ويعلنه 
اأو يعر�س جزءاً من ) الفيلم ( الذي ي�سور الهجرة ويقف موقفًا يثري �سوقهم اإىل ال�ستمرار فيه ،  على ال�سبورة 
ويتخذ من هذه احلما�سة مدخاًل ملو�سوع در�سه فاإذا مل يتهياأ له ذلك جلاأ اإىل اأ�سئلة يف الدرو�س ال�سابقة – التعلم 

القبلي - عما لقي بع�س امل�سلمني اأمثال بالل وعمار ويا�رش و�سمية.

ر الذي اأعده لبيان انتقالت الهجرة. 2- يعر�س عليهم امل�سوَّ

ر ي�رشد اأحداث الهجرة �رشداً ، فيه و�سوح واأناة ومتثيل يج�سد الأحداث واملواقف يف غري  3- يف �سوء هذا امل�سوَّ
تكلف منفر ول مغالة جتايف احلقيقة ، وفيه وقفات حوارية يتاأكد له بها فهم ما مر ، ومتهد فيها تطلعهم اإىل ما 

ياأتي يف رغبة متحم�سة وتنبه يقظ ب�سري .

    ومن اأهم ما يقف عنده ما يلي : 

-  تاآمر امل�رشكني على النبي �سلى اهلل عيه و�سلم لقتله . 
- نوم علي بن اأبي طالب يف فرا�سه وت�سّجيه بربده احل�رشمي الأخ�رش . 

- خروجه �سلى اهلل عيه و�سلم من بني القتلة يف ظالم الليل وان�رشافه اإىل حيث اأراد . 
- لقاوؤه ب�سديقه ال�سديق ثم البدء من خوخة – فرجة - يف ظهر بيت اأبي بكر ر�سي اهلل عنه .

-  الختفاء يف غار ثور . 

)1( القلم: 4 
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- اأعوان التنفيذ وعمل كل منهم ) عبد اهلل بن اأريقط ، عامر بن فهرية ، اأ�سماء ، عبد اهلل بن اأبي بكر ( . اخلروج من 
الغار وال�سري .

 - �رشاقة بن مالك وموقفه .
- ترحيب اأهل املدينة به �سلى اهلل عليه و�سلم .

- الإقامة بها واآثار الهجرة اإليها.
• يتيح لهم مناق�سة كل موقف ، ول يرتكه اإل بعد الطمئنان اإىل فهمه وبيان دللته .

• يثّبت هذه الأحداث ويزيد من تو�سيحها يف اأذهانهم ومن ا�ستثارتهم لها بعر�س ) الفيلم اأو العر�س التو�سيحي ( 
الذي اأعّده عن الهجرة اإذا ت�سنى له ذلك .

• يعود اإىل در�سه فيقيِّم اأداءهم بالو�سائل الآتية ، اأو مبا يرى منها : 

1ـ اأ�سئلة منهم يجيب عنها .

2ـ اأ�سئلة من بع�سهم لبع�س .

3ـ اأ�سئلة منه لهم على مثال ما ياأتي :

- كيف ا�ستطاع �سلى اهلل عيه و�سلم النجاة من الفتيان الذين جتمعوا لقتله ؟

- على اأيٍّ من �سفات علي بن اأبي طالب ر�سي اهلل عنه يدّل موقفه ليلة الهجرة ؟

- على اأّي من اأخالق اأبي بكر ر�سي اهلل عنه تدل �سحبته للر�سول �سلى اهلل عيه و�سلم يف هجرته ؟

- ما موقف كل من : عامر بن فهرية ، اأ�سماء ر�سي اهلل عنها يف جناح هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ؟ 

- ماذا تعرف من اآثار هذه الهجرة ؟ .

• متثيل بع�س املواقف؛ دون اأن تتناول من ل يجوز اإبراز �سخ�سياتهم . 

    ∗  يوجه املعلم تالميذه اإىل جمع ما ي�ستطيعون من �سور وكلمات ون�سو�س دينية حول الهجرة .

    ∗ يعلن عن مراجعه التي ا�ستند اإليها على التالميذ ، لينتفع بها اأو ببع�سها من ا�ستطاع منهم . 

مالحظة : ميكن تق�شيم هذا الدر�ص ونحوه اإىل اأكرث من ح�شة .
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التو�شيات و املطلوب 

)ق�سم ال�سوؤون الرتبوية واإعداد املناهج ( 

• الهتمام باإعداد برامج وقائية وعالجية لالأيتام خا�سة بالطماأنينة النف�سية من قبل الأخ�سائيني النف�سيني. 	

• الهتمام باإك�ساب اليتيم مهارات اإقامة �سداقات وعالقات اإيجابية جيدة. 	

• الهتمام برفع القيم الدينية لدى اليتيم، وذلك ي�ساعده على رفع ال�سعور بالطماأنينة النف�سية. 	

• واحلوار 	 والتقدير  والتقبل  والتفهم  الطماأنينة  و  والود  واحلنان  باحلب  امل�سبع  الأ�رشي  النف�سي  اجلو  توفري 
واملناق�سة والتعاون والت�سجيع قدر امل�ستطاع. 

• �رشورة البتعاد عن كل مظاهر الق�سوة والعنف والت�سلط وعدم الهتمام. 	

• الهتمام بالعالقات الإن�سانية يف خمتلف �سورها واأ�سكالها لكل الأيتام ب�سفة عامة ،وممن يعانون من ازدياد 	
ال�سعور بالوحدة النف�سية ب�سفة خا�سة. 

• �رشورة و�سع اليتيم يف جو الأ�رشة الطبيعية لأنه هو املجال املالئم لرعاية اليتيم. 	

• �رشورة الهتمام بنظام الأ�رش الكافلة ونظام الأ�رش ال�سديقة حتى يت�سنى اإحلاق اليتيم بها يف حال عدم توافر 	
اأ�رشة بديلة من اأقارب اليتيم وذويه. 

• ينبغي اأن يخ�سع كل يتيم لفح�س نف�سي �سامل ، وتقييم حالته النف�سية ب�سورة عامة واإثباتها يف �سجل نف�سي 	
خا�س.

واهلل من وراء الق�سد

للتوا�شل: ق�شم ال�شوؤون الرتبوية واإعداد املناهج
ي�رش ق�شم ال�شوؤون الرتبوية واعداد املناهج ا�شتقبال مالحظاتكم واآرائكم على : 

هاتف : 0795402890 - تلفاك�ص : 0096264384159
ahabad-1212@hotmail.com : ص . ب : 711574 عمان 11171 - الربيد االلكرتوين�

خط اال�شت�شارات الرتبوية والنف�شية: 0799150401
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املالحق

)1( برنامج حتفيظ القراآن الكرمي املعتمد
)2( دفرت التح�شري



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

106106

1 - 5الفاحتة1 - 5الفاحتة
=7 - 6=7 - 6

1 - 6النا�س1 - 6النا�س
1 - 5الفلق1 - 5الفلق

1 - 4الإخال�س1 - 4الإخال�س
1 - 5امل�سد1 - 5امل�سد

1 - 3الن�سر1 - 3الن�سر
1 - 6الكافرون1 - 6الكافرون

1 - 3الكوثر1 - 3الكوثر
1 - 3املاعون1 - 3املاعون

=7 - 4=7 - 3
1 - 4قري�س1 - 4قري�س
1 - 5الفيل1 - 5الفيل
1 - 4الهمزة1 - 4الهمزة

=9 - 5=9 - 5
1 - 3الع�سر1 - 3الع�سر
1 - 4التكاثر1 - 4التكاثر

=8 - 5=8 - 5
1 - 5القارعة1 - 5القارعة

=11 - 6=11 - 6
1 - 6العاديات1 - 6العاديات

=11 - 7=11 - 7
1 - 5الزلزلة1 - 5الزلزلة

=8 - 6=8 - 6
1 - 3البينة1 - 3البينة

=5 - 4=5 - 4
=7 - 6=7 - 6
=8=8

1 - 5القدر1 - 5القدر
1 - 7العلق1 - 7العلق

=14 - 8=12 - 8
=19 - 15=19 - 13

1 - 8التني1 - 8التني
1 - 8ال�سرح1 - 8ال�سرح

1 - 5ال�سحى1 - 5ال�سحى
=11 - 6=11 - 6

1 - 7الليل1 - 7الليل
=15 - 8=15 - 8
=21 - 16=21 - 16

1 - 9ال�سم�س1 - 10ال�سم�س
=15 - 11=15 - 10

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )1( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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1 - 5الفاحتة1 - 7الغا�سية
=16 - 8=7 - 6
1 - 6النا�س17 - 20=
1 - 5الفلق21 - 26=

1 - 4الإخال�س1 - 7الأعلى
1 - 5امل�سد8 - 13=
1 - 3الن�سر19-14=

1 - 6الكافرون1 - 8الطارق
1 - 3الكوثر9 - 17=

1 - 3املاعون1 - 7الربوج
=10 - 8=7 - 4
1 - 4قري�س11 - 16=
1 - 5الفيل17 - 22=

1 - 4الهمزة1 - 6الن�سقاق
=13 - 7=9 - 5
1 - 3الع�سر14 - 20=
1 - 4التكاثر21 - 25=

5 - 8=1 - 6املطففني
1 - 5القارعة7 - 14=
=21 - 15=11 - 6
1 - 6العاديات22 - 27=
=31 - 28=11 - 7
1 - 5الزلزلة32 - 36=

6 - 8=1 - 6النفطار
1 - 3البينة7 - 13=
=19 - 14=5 - 4

6 - 7=1 - 7التكوير
=14 - 8=8
1 - 5القدر15 - 22=
1 - 7العلق23 - 29=

8 - 14=1 - 10عب�س
=22 - 11=19 - 15

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )2( 

1 - 6البلد1 - 5البلد
=10 - 6=12 - 7
=16-11=16-13
=20-17=20-17

1 - 8الفجر1 - 8الفجر
=14 - 9=14 - 9
=18 - 15=18 - 15
=23 - 19=23 - 19
=30 - 24=30 - 24



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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1 - 8التني23 - 32عب�س
1 - 8ال�سرح33 - 42=

1 - 5ال�سحى1 - 8النازعات
=14 - 9=11 - 6
1 - 7الليل15 - 20=
=26 - 21=15 - 8
=33 - 27=21 - 16
1 - 10ال�سم�س34 - 36=
=41 - 37=15 - 11
1 - 5البلد42 - 46=

6 - 10=1 -9النباأ
=16- 10=16-11
=20 - 17=20-17
1 - 8الفجر21 - 26=
=30- 27=14 - 9
=36 - 31=18 - 15
=38 - 37=23 - 19
=40 - 39=30 - 24

1 - 5الفاحتة1 - 7الغا�سية
=16 - 8=7 - 6
1 - 6النا�س17 - 20=
1 - 5الفلق21 - 26=

1 - 4الإخال�س1 - 7الأعلى
1 - 5امل�سد8 - 13=
1 - 3الن�سر19-14=

1 - 6الكافرون1 - 8الطارق
1 - 3الكوثر9 - 17=

1 - 3املاعون1 - 7الربوج
=10 - 8=7 - 4
1 - 4قري�س11 - 16=
1 - 5الفيل17 - 22=

1 - 4الهمزة1 - 6الن�سقاق
=13 - 7=9 - 5
1 - 3الع�سر14 - 20=
1 - 4التكاثر21 - 25=

5 - 8=1 - 6املطففني
1 - 5القارعة7 - 14=
=21 - 15=11 - 6
1 - 6العاديات22 - 27=
=31 - 28=11 - 7
1 - 5الزلزلة32 - 36=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )3( 
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املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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6 - 8=1 - 6النفطار
1 - 3البينة7 - 13=
=19 - 14=5 - 4

6 - 7=1 - 7التكوير
=14 - 8=8
1 - 5القدر15 - 22=
1 - 7العلق23 - 29=

8 - 14=1 - 10عب�س
=22 - 11=19 - 15
1 - 8التني23 - 32=
1 - 8ال�سرح33 - 42=

1 - 5ال�سحى1 - 8النازعات
=14 - 9=11 - 6
1 - 7الليل15 - 20=
=26 - 21=15 - 8
=33 - 27=21 - 16
1 - 10ال�سم�س34 - 36=
=41 - 37=15 - 11
1 - 5البلد42 - 46=

6 - 10=1 -9النباأ
=16- 10=16-11
=20 - 17=20-17
1 - 8الفجر21 - 26=
=30- 27=14 - 9
=36 - 31=18 - 15
=38 - 37=23 - 19
=40 - 39=30 - 24

1 - 16النباأ1 - 7املر�سالت
=14 - 8=30 - 17
=19 - 15=40 - 31
1 - 14النازعات20 - 26=
=30 - 27=26 - 15
=36 - 31=36 - 27
=41 - 37=46 - 37
1 - 16عب�س42 - 46=
=50 - 47=32 - 17

33 - 42=1 - 3الإن�سان
1 - 14التكوير4 - 6=
=10 - 7=29 - 15
1 - 9النفطار11 - 14=
=19 - 15=19 - 10

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )4( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

110

1 - 11املطففني20 - 22الإن�سان
=25 - 23=21 - 12
=28 - 26=28 - 22
=31 - 29=36 - 29

1 - 15الن�سقاق1 - 6القيامة
=13 - 7=25 - 16
1 - 10الربوج14 - 19=
=28 - 20=22 - 11
1 - 17الطارق29 - 35=
1 - 8الأعلى36 - 40=

9 - 19=1 - 8املدثر
1 - 16الغا�سية9 - 14=
=23 - 15=26 - 17
1 - 14الفجر24 - 30=
=31=20 - 15
=31=30 - 21
1 - 10البلد32 - 40=
=47 - 41=20 - 11
1 - 15ال�سم�س48 - 52=
1 - 11الليل53 - 56=

12 - 21=1 - 7املزمل
1 - 11ال�سحى8 - 11=
التني 8ال�سرح 121 - 15=
1 - 10العلق16 - 19=
=20=19 - 11
1 - 5القدر20=

1 - 5البينة1 - 2اجلن
=5 - 3=8 - 6
1 - 8الزلزلة6 - 8=
1 - 11العاديات9 - 11=
1 - 11القارعة12 - 13=
الع�سر 3التكاثر 141 - 16=
الفيل 5الهمزة 171 - 20=
املاعون7قري�س 211 - 23=
الن�سر 3الكافرون241 - 25=
النا�س 6امل�سد 261 - 28=

1 - 9اجلن1 - 3نوح
=6 - 4=19 - 10
=8 - 7=28 - 20
1 - 10املزمل9 - 12=
=16 - 13=19 - 11

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )5( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

111

20=17 - 20نوح
1 - 23املدثر21 - 24=
=26 - 25=31 - 24
=28 - 27=47 - 32

48 - 56=1 - 4املعارج
1 - 19القيامة5 - 10=
=14 - 11=40 - 20
1 - 9الإن�سان15 - 21=
=25 - 22=18 - 10
=28 - 26=25 - 19
=31 - 29=31 - 26
1 - 19املر�سالت32 - 35=
=39 - 36=37 - 20
=42 - 40=50 - 38
1 - 16النباأ43 - 44=

17 - 30=1 - 6احلاقة
=8 - 7=40 - 31
1 - 14النازعات9 - 12=
= 17 - 13=33 - 15

 = 22 - 18=46 - 34
1 - 23عب�س23 - 27=
=34 - 28=42 - 24
1 - 14التكوير35 - 40=
=46 - 41=29 - 15
1 - 19النفطار47 - 52=

1 - 13املطففني1 - 7القلم
=14 - 8=28 - 14
=19 - 15=36 - 29
1 - 15الن�سقاق20 - 25=
=31 - 26=25 - 16
1 - 22الربوج32 - 36=
الأعلى19الطارق371 - 41=
1 - 26الغا�سية42 - 44=
1 - 30الفجر45 - 48=
1 - 20البلد49 - 52=

الليل 21ال�سم�س 11 - 3امللك
ال�سرح 8ال�سحى41 - 6=
العلق 19التني 71 - 9=
البينة 8القدر 101 - 13=
العاديات11الزلزلة141 - 16=
التكاثر 8القارعة171 - 19=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )6( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

112

الفيل 5الع�سر 201 - 22امللك
الكوثر 3قري�س 231 - 26=
امل�سد 5الكافرون271 - 28=
النا�س 6الإخال�س30-291=

1 - 5امللك1 - 3التحرمي
=6 - 4=11 - 6
=8 - 7=18 - 12
=10 - 9=24 - 19
=12 - 11=30 - 25

1 - 15القلم1الطالق
=3 - 2=33 - 16
=5 - 4=43 - 34
=7 - 6=52 - 44
1 - 24احلاقة8 - 10=
=12 - 11=52 - 25

1 - 25املعارج1 - 4التغابن
=8 - 5=44 - 26
1 - 14نوح9 - 11=
=14 - 12=28 - 15
1 - 13اجلن15 - 18=

14 - 28=1 - 3املنافقون
1 - 16املزمل4 - 6=
=8 - 7=20 - 17
1 - 31املدثر9 - 11=

32 - 56=1 - 4اجلمعة
1 - 40القيامة5 - 7=
1 - 18الإن�سان8 - 9=
=11 - 10=31 - 19

1 - 28املر�سالت1 - 5ال�سف
29 - 50املر�سالت6 - 8=
1 - 20النباأ9 - 12=
=14 - 13=40 - 21

1 - 26النازعات1 - 3املمتحنة
=5 - 4=46 - 27
1 - 42عب�س6 - 9=
1 - 29التكوير10 - 11=
1 - 19النفطار12 - 13=

1 - 36املطففني1 - 2احل�سر
1 - 25الن�سقاق3 - 6=
1 - 22الربوج7 - 8=
الأعلى19الطارق91 - 10=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )7( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

113

1 - 26الغا�سية11 - 12احل�سر
1 - 30الفجر13 - 15=
1 - 20البلد16 - 19=
الليل 21ال�سم�س201 - 22=
ال�سرح 8ال�سحى231 - 24=

العلق 19التني 11 - 2املجادلة
البينة 8القدر 31 - 4=
العاديات11الزلزلة51 - 7=
التكاثر8القارعة81 - 9=
الفيل 5الع�سر 101 - 12=
الكوثر3قري�س 131 - 16=
امل�سد 5الكافرون171 - 21=
النا�س 6الإخال�س221=

1-6املجادلة1 - 3احلديد
=6 - 4=11-7
=9 - 7=22-12
1-7احل�سر10 - 11=
=13 - 12=10-8
=16 - 14=17-11
=19 - 17=24-18
1-7املمتحنة20 - 21=
=24 - 22=13-8
1-9ال�سف25 - 26=
=27=14-10
1-11اجلمعة28 - 29=

1-11املنافقون1 - 14الواقعة
1-10التغابن15 - 26=
=40 - 27=18-11
1-5الطالق41 - 50=
=62 - 51=12-6
1-7التحرمي63 - 74=
=85 - 75=12-8
1-18امللك86 - 96=

19-30=1 - 13الرحمن
1-33القلم14 - 23=
=32 - 24=52-34
1-24احلاقة33 - 38=
=49 - 39=52-25
1-28املعارج50 - 59=
=69 - 60=44-29
1-16نوح70 - 78=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )8(



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

114

17-28=1 - 8القمر
1-13اجلن9 - 17=
=26 - 18=28-14
1-20املزمل27 - 32=
1-31املدثر33 - 40=
=46 - 41=56-32
1-40القيامة47 - 55=

1-18الإن�سان1 - 12النجم
=22 - 13=31-19
1-50املر�سالت23 - 26=
1-40النباأ27 - 30=
1-46النازعات31 - 32=
1-42عب�س33 - 42=
1-29التكوير43 - 51=

1-19النفطار52 - 62الطور
1-36املطففني1 - 12=
الربوج22الن�سقاق131 - 19=
الغا�سية26الطارق201 - 23=
البلد20الفجر241 - 29=
التني8ال�سم�س301 - 36=
الزلزلة8العلق371 - 43=
النا�س6العاديات441 - 49=

1 - 28الطور1 - 14الذاريات
=23 - 15=49 - 29
1 - 25النجم24 - 30=
=40 - 31=32 - 26
=51 - 41=62 - 33
1 - 17القمر52 - 60=
18 - 32=1 - 7ق
=15 - 8=55 - 33
1 - 28الرحمن16 - 22=
=30 - 23=53 - 29
=37 - 31=78 - 54
1 - 40الواقعة38 - 45=

41 - 61=1 - 3احلجرات
=8 - 4=96 - 62
1 - 8احلديد9 - 11=
=14 - 12=15 - 9
=18 - 15=20 - 16

21 - 25=1 - 5الفتح
=9 - 6=29 - 26

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )9( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

115

1 - 6املجادلة10 - 11الفتح
=14 - 12=11 - 7
=16 - 15=22 - 12
1 - 7احل�سر17 - 19=
=23 - 20=14 - 8
=25 - 24=24 - 15
1 - 7املمتحنة26 - 28=
=29=13 - 8

1 - 14ال�سف1 - 3حممد
1 - 11اجلمعة4 - 6=
1 - 11املنافقون7 - 11=
1 - 10التغابن12 - 15=
=19 - 16=18 - 11
1 - 5الطالق20 - 23=
=26 - 24=12 - 6
1 - 7التحرمي27 - 31=
=35 - 32=12 - 8
1 - 15امللك36 - 38=

16 - 30=1 - 4الأحقاف
1 - 33القلم5 - 7=
=10 - 8=52 - 34
1 - 52احلاقة11 - 12=
1 - 44املعارج13 - 15=
1 - 28نوح16 - 17=
1 - 28اجلن18 - 20=
املدثر56املزمل 211 - 23=
الإن�سان31القيامة 241 - 25=
النازعات46املر�سالت261 - 28=
املطففني36عب�س 291 - 30=
الفجر 30الن�سقاق311 - 33=
النا�س 6البلد 341 - 35=

1 - 10الأحقاف1 - 8اجلاثية
=13 - 9=19 - 11
=17 - 14 =26 - 20
=22 - 18 =35 - 27
1 - 11حممد23 - 27=
=32 - 28=19 - 12
=37 - 33=29 - 20

30 - 38=1 - 8الدخان
1 - 9الفتح9 - 18=
=29 - 19=14 - 10

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )10( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

116

15 - 19=30 - 39الدخان
=50 - 40=25 - 20
=59 - 51=29 - 26

1 - 10احلجرات1 - 9الزخرف
=15 - 10=18 - 11
1 - 26ق16 - 22=
=29 - 23=45 - 27
1 - 30الذاريات30 - 33=
=40 - 34=60 - 31
1 - 28الطور41 - 48=
=56 - 49=49 - 29
1 - 30النجم57 - 62=
=67 - 63=62 - 31
1 - 32القمر68 - 73=
=82 - 74=55 - 33
1 - 40الرحمن83 - 89=

41 - 78=1 - 6ال�سورى
1 - 96الواقعة7 - 10=
1 - 15احلديد11 - 13=
=15 - 14=29 - 16
1 - 10املجادلة16 - 19=
=22 - 20=22 - 11
1 - 10احل�سر23 - 26=
=31 - 27=24 - 11
1 - 13املمتحنة32 - 39=
اجلمعة 5ال�سف 401 - 44=
املنافقون11اجلمعة 456 - 48=
1 - 18التغابن49 - 53=

1 - 12الطالق1 - 7ف�سلت
1 - 12التحرمي8 - 12=
القلم 52امللك 131 - 16=
املعارج44احلاقة 171 - 21=
اجلن 28نوح 221 - 25=
القيامة 40املزمل 261 - 29=
املر�سالت50الإن�سان301 - 33=
النازعات46النباأ 341 - 38=
النفطار19عب�س 391 - 43=
الطارق17املطففني441 - 46=
الليل 21الأعلى 471 - 50=
النا�س 6ال�سحى511 - 54=

1 - 16ف�سلت1 - 5غافر

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )11( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

117

17 - 29=6 - 9غافر
=12 - 10=43 - 30
=17 - 13=54 - 44
1 - 13ال�سورى18 - 22=
=26 - 23=22 - 14
=29 - 27=40 - 23
=34 - 30=53 - 41
1 - 19الزخرف35 - 37=
=42 - 38=33 - 20
=46 - 43=50 - 34
=50 - 47=66 - 52
=56 - 51=89 - 67
1 - 29الدخان57 - 60=
=65 - 61=59 - 30
1 - 19اجلاثية66 - 68=
=77 - 69=37 - 20
1 - 20الأحقاف78 - 81=
=85 - 82=35 - 21

1 - 19حممد1 - 4الزمر
=6 - 5=38 - 20
1 - 15الفتح7 - 8=
=13 - 9=29 - 16
1 - 18احلجرات14 - 18=
1 - 45ق19 - 22=
1 - 60الذاريات23 - 26=
1 - 49الطور27 - 31=
1 - 62النجم32 - 37=
1 - 55القمر38 - 40=
1 - 78الرحمن41 - 42=
1 - 96الواقعة43 - 45=
1 - 18احلديد46 - 48=
=52 - 49=29 - 19
1 - 22املجادلة53 - 56=
1 - 24احل�سر57 - 61=
1 - 13املمتحنة62 - 67=
اجلمعة11ال�سف 681 - 72=
التغابن18املنافقون731 - 75=

التحرمي12الطالق 11 - 8�س
القلم 52امللك 91 - 14=
املعارج44احلاقة 151 - 20=
اجلن 28نوح 211 - 24=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )12( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

118

املدثر 56املزمل 251 - 27�س
الأن�سان31القيامة 281 - 33=
النازعات46املر�سالت341 - 40=
املطففني36عب�س 411 - 51=
الغا�سية26الن�سقاق521 - 61=
ال�سرح 8الفجر 621 - 70=
التكاثر 8التني 711 - 78=
النا�س 6الع�سر 791 - 88=

1 - 25�س1 - 11ال�سافات
=26 - 12=51 - 26
=37 - 27=88 - 52
1 - 21الزمر38 - 49=
=63 - 50=40 - 22
=74 - 64=56 - 41
=90 - 75=75 - 57
1 - 16غافر102-91=
=113-103=33 - 17
=122-114=49 - 34
=138-123=68 - 50
ف�سلت11غافر150-13969=
12 - 33ف�سلت166-151=
=182-167=54 - 34

 1-  19ال�سورى1 - 9ي�س
=14 - 10=44 - 20
الزخرف19ال�سورى1545 - 19=
20 - 56الزخرف20 - 27=
=35 - 28=89 - 57
1 - 59الدخان36 - 40=
1 - 37اجلاثية41 - 47=
1 - 20الأحقاف48 - 54=
حممد11الأحقاف5521 - 64=
12 - 38حممد65 - 70=
1 - 25الفتح71 - 76=
احلجرات18الفتح7726 - 83=

1 - 45ق1 - 4فاطر
1 - 60الذاريات5 - 8=
1 - 49الطور9 - 11=
1 - 62النجم12 - 14=
1 - 55القمر15 - 18=
1 - 78الرحمن19 - 26=
 احلديد 8الواقعة271 - 30=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )13( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

119

9 - 29احلديد31 - 35فاطر
1 - 22املجادلة36 - 39=
1 - 24احل�سر40 - 43=
ال�سف5املمتحنة441 - 45=

املنافقون11ال�سف16- 3�سباأ
الطالق5التغابن41 - 7=
التحرمي12الطالق86 - 11=
القلم52امللك121 - 14=
املعارج44احلاقة151 - 18=
اجلن28نوح191 - 22=
القيامة19املزمل231 - 27=
املر�سالت50القيامة2820 - 31=
عب�س42النباأ321 - 35=
الن�سقاق25التكوير361 - 39=
البلد20الربوج401 - 43=
البينة8ال�سم�س441 - 48=
النا�س6الزلزلة491 - 54=

1 - 14�سباأ1 - 4الأحزاب
=8 - 5=33 -15

 =12 - 9=54 - 34
1 - 14فاطر13 - 17= 
=20 - 18=33 - 15
=24 - 21=45 - 34
1 - 40ي�س25 - 27=
=31 - 28=83 - 41
1 - 82ال�سافات32 - 34=
=36 - 35=182 - 83
1 - 33�س37 - 40=
=48 - 41=88 - 34
1 - 21الزمر49 - 50=
=52 - 51=48 - 22
=54 - 53=75 - 49
1 - 28غافر55 - 58=
=62 - 59=56 - 29
=69 - 63=85 - 57
1 - 29ف�سلت70 - 73=

30 - 54=1 - 9ال�سجدة
1 - 22ال�سورى10 - 15=
=22 - 16=53 - 23
1 - 40الزخرف23 - 30=

41 - 89=1 - 7لقمان

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )14( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

120

1 - 59الدخان8 - 11لقمان
1 - 37اجلاثية12 - 15=
1 - 20الأحقاف16 - 19=
=24 - 20=35 - 21
1 - 19حممد25 - 30=
=34 - 31=38 - 20

1 - 26الفتح1 - 8الروم
احلجرات18الفتح 927 - 11=
1 - 45ق12 - 19=
1 - 60الذاريات20 - 23=
النجم 62الطور 241 - 27=
1 - 55القمر28 - 30=
الواقعة96الرحمن311 - 37=
1 - 29احلديد38 - 41=
احل�سر 24املجادلة421 - 46=
ال�سف14املمتحنة471 - 50=
التغابن18اجلمعة 511 - 55=
امللك 30الطالق 561- 60=

املعارج44القلم 11 - 9العنكبوت
املزمل20نوح 101 - 13=
الإن�سان31املدثر 141 - 18=
النازعات46املر�سالت191 - 24=
املطففني 36عب�س 251 - 30=
 الفجر30الن�سقاق311 - 35=
البينة 8البلد 361 - 40=
النا�س 6الزلزلة411 - 45=
1-14العنكبوت50-46=
=56-51=25-15
=63-57=35-26
=69-64=45-36

1-24الروم1-6الق�س�س
=11-7=41-25
=17-12=60-42
1-19لقمان22-18=
=27-23=34-20
1-30ال�سجدة31-28=
1-30الأحزاب36-32=
=42-37=54-31
�سباأ 14الأحزاب46-4355=
15-54�سباأ50-47=
1-38فاطر57-51=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )15( 
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املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

121

ي�س 40فاطر 5839-64الق�س�س
ال�سافات26ي�س 71-6541=
27-122ال�سافات75-72=
�س 26ال�سافات78-76123=
27-88�س82-79=
1-31الزمر88-83=

32-67=1-9النمل
غافر 25الزمر 16-1068=
26-58غافر22-17=
ف�سلت 11غافر 31-2359=
12-46ف�سلت38-32=
ال�سورى26ف�سلت44-3947=
الزخرف22ال�سورى53-4527=
23-73الزخرف60-54=
الدخان59الزخرف66-6174=
1-37اجلاثية78-67=
1-35الأحقاف86-79=
1-38حممد93-87=

1-29الفتح1-14ال�سعراء
ق 26احلجرات27-151=
الذاريات60ق 40-2827=
النجم 62الطور 51-411=
الرحمن40القمر 68-521=
الواقعة 74الرحمن89-6941=
احلديد 24الواقعة 104-9075=
املجادلة 22احلديد 122-10525=
املمتحنة 13احل�سر 140-1231=
املنافقون11ال�سف 159-1411=
التحرمي 12التغابن 175-1601=
احلاقة 52امللك 191-1761=
اجلن 28املعارج 212-1921=
الإن�سان 31املزمل 227-2131=

التكوير 29املر�سالت11-4الفرقان
البلد 20النفطار 9-51=
النا�س 6ال�سم�س 16-101=

1-51ال�سعراء17-20الفرقان
=29-21=104-52
 =36-30 =175-105
 =44-37 =227-176
1-26النمل52-45=
=60-53=53-27

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )16( 
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املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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54-81=61-71الفرقان
الق�س�س13النمل 77-7282=

14-30الق�س�س1-5النور
=12-6=50-31
=20-13=88-51
1-37العنكبوت25-21=
=29-26=69-38
1-40الروم31-30=
لقمان 19الروم 34-3241=
ال�سجدة 20لقمان 38-3520=
الأحزاب22ال�سجدة 42-3921=
23-50الأحزاب45-43=
�سباأ 7الأحزاب52-4651=
8-39�سباأ57-53=
فاطر 30�سباأ 60-5840=
ي�س 40فاطر 6131=
ال�سافات49ي�س 64-6241=

ال�سافات182ال�سافات150-11املوؤمنون
1-88�س20-12=
1-40الزمر26-21=
غافر 9الزمر32-2741=
10-52غافر43-33=
ف�سلت11غافر54-4453=
12-54ف�سلت67-55=
1-53ال�سورى77-68=
1-73الزخرف89-78=
اجلاثية22الزخرف100-9074=
الأحقاف35اجلاثية111-10123=
الفتح 15حممد 118-1121  =

ق 15الفتح 116-4احلج
الطور 31ق 7-516=
القمر 55الطور13-832=
الواقعة 74الرحمن 18-141=
احلديد29الواقعة 25-1975=
احل�سر 17املجادلة 30-261=
اجلمعة 11احل�سر 35-3118=
الطالق 12املنافقون40-361=
القلم 52التحرمي 46-411=
نوح 28احلاقة 53-471=
املدثر 56اجلن 59-541=
املر�سالت50القيامة 65-601=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )17( 
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مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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التكوير29النباأ 661-71احلج
البلد 20النفطار74-721=
النا�س 6ال�سم�س78-751=

1-30احلج1-6الأنبياء
=15-7=64-31
املوؤمنون30احلج 24-1665=
31-90املوؤمنون32-25=
النور 20املوؤمنون40-3391=
21-44النور47-41=
=57-48=64-45
1-44الفرقان68-58=
ال�سعراء22الفرقان77-6945=
23-110ال�سعراء82-78=
=88-83=207-111
النمل 35ال�سعراء95-89208=
36-77النمل103-96=
الق�س�س21النمل 112-10478=

22-50الق�س�س1-14طه
=28-15=88-51
1-30العنكبوت40-29=
=52-41=69-31
1-36الروم62-53=
لقمان21الروم 71-6337=
ال�سجدة30لقمان79-7222=
1-35الأحزاب87-80=
=96-88=73-36
1-39�سباأ104-97=
فاطر 30�سباأ 113-10540=
ي�س40فاطر122-11431=
ال�سافات49ي�س130-12341=
50-182ال�سافات135-131=

1-88�س1-9مرمي
1-47الزمر17-10=
غافر25الزمر26-1848=
26-77غافر36-27=
ف�سلت46غافر45-3778=
ال�سورى44ف�سلت53-4647=
الزخرف60ال�سورى62-5445=
اجلاثية13الزخرف70-6361=
الأحقاف35اجلاثية76-7114=
الفتح 15حممد 87-771=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )18( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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ق 15الفتح 8816-98مرمي
الطور31ق 116-8الكهف

الرحمن40الطور15-932=
احلديد24الرحمن18-1641=
احل�سر24احلديد21-1925=
التغابن9املمتحنة 26-221=
امللك 30التغابن29-2710=
نوح 28القلم 34-301=
الإن�سان31اجلن 44-351=
الإنفطار19املر�سالت48-451=
ال�سم�س15املطففني53-491=
النا�س 6الليل 58-541=
1-50مرمي65-59=
طه 14مرمي76-6651=
15-76طه82-77=
=93-83=127-77
الأنبياء35طه101-94128=
36-82الأنبياء110-102=

احلج 5الأنبياء183-6الإ�سراء
6-37احلج 14-7=
=22-15=78-38
1-74املوؤمنون30-23=
النور20املوؤمنون39-3175=
21-53النور48-40=
الفرقان20النور55-4954=
21-77الفرقان60-56=
1-104ال�سعراء66-61=
=72-67=227-105
1-64النمل79-73=
الق�س�س28النمل87-8065=
29-75الق�س�س94-88=
العنكبوت38الق�س�س100-9576=
الروم27العنكبوت105-10139=
لقمان19الروم111-10628=

الأحزاب6لقمان120-9النحل
7-50الأحزاب14-10=
�سباأ 23الأحزاب23-1551=
فاطر18�سباأ 29-2424=
ي�س 40فاطر35-3019=
ال�سافات74ي�س 42-3641=
�س 26ال�سافات50-4375=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )19( 
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الزمر21�س 5127-59النحل
22-75الزمر64-60=
1-52غافر70-65=
ف�سلت18غافر75-7153=
ال�سورى15ف�سلت79-7619=
الزخرف25ال�سورى83-8016=
الدخان16الزخرف89-8426=
اجلاثية37الدخان93-9017=
حممد19الأحقاف100-941=
الفتح 29حممد105-10120=
ق 45احلجرات110-1061=
النجم 26الذاريات115-1111=
الرحمن40النجم 123-11627=
احلديد11الرحمن128-12441=

املجادلة22احلديد112-13احلجر
ال�سف 14احل�سر 25-141=
الطالق12اجلمعة 40-261=
احلاقة 52التحرمي 56-411=
القيامة40املعارج 72-571=
املطففني36الإن�سان 86-731=
النا�س 6الأن�سقاق 99-871=

1-66احلجر1-4اإبراهيم
النحل 25احلجر8-567=
26-64النحل10-9=
=14-11=93-65
=20-15=128-94
1-39الإ�سراء23-21=
=27-24=77-40
=34-28=111-78
1-49الكهف41-35=
=46-42=110-50
1-76مرمي52-47=

طه 76مرمي 177-4الرعد
الأنبياء10طه 10-577=
11-82الأنبياء15-11=
احلج 24الأنبياء18-1683=
25-78احلج23-19=
1-90املوؤمنون29-24=
النور 31املوؤمنون32-3091=
32-64النور37-33=
1-77الفرقان43-38=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )20( 
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مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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1-159ال�سعراء1-6يو�سف
النمل 44ال�سعراء12-7160=
الق�س�س21النمل 17-1345=
22-75الق�س�س21-18=
العنكبوت45الق�س�س24-2276=
الروم 41العنكبوت29-2546=
لقمان34الروم34-3042=
الأحزاب34ال�سجدة38-351=
�سباأ 14الأحزاب42-3935=
فاطر 30�سباأ 49-4315=
ي�س 83فاطر 55-5031=
1-182ال�سافات62-56=
الزمر 21�س 66-631=
غافر 20الزمر 69-6722=
ف�سلت11غافر 76-7021=
ال�سورى22ف�سلت80-7712=
الزخرف60ال�سورى86-8123=
اجلاثية 37الزخرف90-8761=
حممد 38الأحقاف98-911=
ق 15الفتح 101-991=
النجم 62ق 108-10216=
الواقعة96القمر 111-1091=

احل�سر 7احلديد 11-5هود
اجلمعة 11احل�سر 8-68=
امللك 30املنافقون14-91=
نوح 28القلم 17-151=
الإن�سان31اجلن 23-181=
عب�س 42املر�سالت29-241=
الفجر 30التكوير 35-301=
النا�س 6ال�سم�س 40-361=
1-42يو�سف44-41=
=49-45=86-43
الرعد 13يو�سف55-5087=
ابراهيم7الرعد 60-5614=
8-41ابراهيم65-61=
احلجر 66ابراهيم71-6642=
النحل 34احلجر 80-7267=
35-79النحل86-81=
=90-87=128-80
1-59الإ�سراء95-91=
60-111ال�سراء101-96=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )21( 
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مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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1-53الكهف102-109هود
مرمي15الكهف115-11054=
16-98مرمي123-116=

1-89طه1-4يون�س
الأنبياء24طه 10-590=
25-101النبياء16-11=
احلج 46النبياء20-17102=
املوؤمنون43احلج 23-2147=
النور20املوؤمنون27-2444=
21-64النور32-28=
1-77الفرقان38-33 =
1-159ال�سعراء46-39=
النمل 44ال�سعراء56-47160=
الق�س�س21النمل 61-5745=
22-88الق�س�س67-62=
1-63العنكبوت73-68=
لقمان11العنكبوت82-7464=
الأحزاب15لقمان89-8312=
16-73الأحزاب95-90=
فاطر11�سباأ 103-961=
ي�س54فاطر109-10411=

ال�سافات155ي�س155-5التوبة
الزمر10ال�سافات10-6156=
11-75الزمر15-11=
1-66غافر19-16=
ف�سلت54غافر24-2067=
الزخرف22ال�سورى 28-251=
الدخان59الزخرف31-2923=
الأحقاف35اجلاثية 35-321=
الفتح29حممد 38-361=
الذاريات60احلجرات41-391=
القمر55الطور 45-421=
احلديد15الرحمن51-461=
احل�سر24احلديد57-5216=
التغابن18املتحنة61-581=
القلم52الطالق66-621=
املزمل20احلاقة69-671=
النازعات46املدثر72-701=
النا�س6عب�س78-731=
1 - 44يون�س85-79=
=92-86=97 - 42

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )22( 
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مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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هود35يون�س9398-99التوبة
36 - 90هود106-100=
يو�سف22هود111-10791=
23 - 68يو�سف117-112=
الرعد5يو�سف122-11869=
ابراهيم6الرعد129-1236=

احلجر15ابراهيم17-8الأنفال
النحل26احلجر16-916=
27 - 87النحل26-17=
ال�سراء17النحل34-2788=
18 - 87ال�سراء40-35=
الكهف31ال�سراء44-4188=
32-110الكهف51-45=
1 - 98مرمي60-52=
1 - 115طه69-61=
النبياء73طه75-70116=

احلج33النبياء174-12الأعراف
املوؤمنون30احلج25-1334=
النور20املوؤمنزن30-2631=
21 - 64النور37-31=
ال�سعراء22الفرقان43-381=
23-207ال�سعراء51-44=
النمل77ال�سعراء56-52208=
الق�س�س50النمل64-5778=
العنكبوت30الق�س�س72-6551=
الروم32العنكبوت79-7331=
ال�سجدة11الروم86-8033=
الحزاب44ال�سجدة93-8712=
�سباأ30الحزاب102-9445=
فاطر45�سباأ116-10331=
ال�سافات49ي�س 129-1171=
�س44ال�سافات137-13050=
الزمر48�س144-13845=
غافر40الزمر149-14549=
ف�سلت29غافر154-15041=
ال�سورى44ف�سلت157-15530=
الزخرف89ال�سورى162-15845=
الأحقاف14الدخان168-1631=
الفتح9الأحقاف174-16915=
ق 45الفتح179-17510=
النجم62الذاريات188-1801=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )23( 
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املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

129

الواقعة96القمر 1891-195الأعراف
املجادلة22احلديد 206-1961=

اجلمعة11احل�سر 11-9الأنعام
التحرمي12املنافقون18-101=
نوح28امللك 26-191=
النازعات46اجلن 35-271=
النا�س6عب�س 45-361=
1-58الأعراف52-46=
=59-53= 116-59
=69-60= 163-117
النفال14الأعراف73-70164=
15-69الأنفال82-74=
التوبة36النفال90-8370=
37-79التوبة94-91=
=101-95=122-80
يون�س53التوبة110-102123=
هود12يون�س117-11154=
13-83هود124-118=
يو�سف29هود132-12584=
30-93يو�سف137-133=
الرعد43يو�سف141-13894=
احلجر15ابراهيم147-1421=
النحل34احلجر151-14816=
35-102النحل157-152=
الإ�سراء48النحل165-158103=

الكهف15الإ�سراء149-3املائدة
16-82الكهف7-4=
مرمي76الكهف12-883=
طه98مرمي16-1377=
الأنبياء50طه19-1799=
احلج24الأنبياء26-2051=
املوؤمنون17احلج32-2725=
النور10املوؤمنون40-3318=
11-64النور43-41=
ال�سعراء22الفرقان47-441=
23-207ال�سعراء53-48=
النمل77ال�سعراء60-54208=
الق�س�س50النمل66-6178=
العنكبوت30الق�س�س72-6751=
الروم41العنكبوت77-7331=
ال�سجدة30الروم82-7842=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )24( 
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مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ
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�سباأ 9الأحزاب831-89املائدة
فاطر30�سباأ 96-9010=
ال�سافات49فاطر103-9731=
�س 88ال�سافات108-10450=
1-75الزمر 113-109=
ف�سلت12غافر 120-1141=

ال�سورى44ف�سلت113-6الن�ساء
الدخان59ال�سورى11-745=
حممد38اجلاثية 14-121=
الذاريات60الفتح 19-151=
الرحمن78الطور 23-201=
املجادلة22الواقعة 28-241=
التغابن18احل�سر 33-291=
املعارج44الطالق 37-341=
املر�سالت50نوح 45-381=
النا�س6النباأ 50-461=
1-23الن�ساء59-51=
=65-60=50-24
1-34املائدة74-66=
=79-75=76-35
=87-80=120-77
1-58الأنعام91-88=
=94-92=117-59
=101-95=165-118
1-64الأعراف106-102=
=113-107=137-65
=122-114=188-138
الأنفال44الأعراف127-123189=
التوبة33الأنفال134-12845=
34-85التوبة140-135=
يون�س14التوبة147-14186=
15-89يون�س154-148=
هود49يون�س162-15590=
يو�سف14هود170-16350=
15-86يو�سف176-171=

الرعد43يو�سف187-9اآل عمران
احلجر27ابراهيم14-101=
النحل55احلجر22-1528=
56-128النحل29-23=
1-87الإ�سراء37-30=
الكهف53الإ�سراء46-3888=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )25( 
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مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

131

النور10الكهف 4754-52اآل عمران
مرمي 50مرمي 63-5351=
طه 101طه 71-64102=
النبياء 82الأنبياء77-7283=
احلج 55احلج 83-7856=
املوؤمنون118النور 92-841=
الفرقان16الفرقان101-9317=
ال�سعراء122ال�سعراء109-102123=
النمل 66النمل 115-11067=
الق�س�س70الق�س�س120-11671=
العنكبوت69الروم 132-1211=
ال�سجدة11ال�سجدة141-13312=
الأحزاب73�سباأ 148-1421=
فاطر45ي�س 153-1491=
ال�سافات144ال�سافات158-154145=
الزمر48الزمر166-15949=
غافر85ف�سلت 175-1671=
ال�سورى53الزخرف 180-1761=
اجلاثية37الأحقاف 186-1811=
الفتح 29احلجرات 194-1871=
النجم 62القمر 200-1951=

احلديد29املجادلة 11-13البقرة
اجلمعة11املنافقون20-141=
احلاقة52املعارج 26-211=
املر�سالت50النباأ 33-271=
1-63اآل عمران43-34=
 =53-44=120-64
=59-54=180-121
الن�ساء23اآل عمران62-60181=
24-73الن�ساء69-63=
=74-70=122-74
=82-75=176-123
1-40املائدة86-83=
=91-87=81-41
الأنعام18املائدة98-9282=
19-82الأنعام104-99=
=109-105=137-83
الأعراف39الأنعام114-110138=
40-102الأعراف121-115=
=126-122=170-103
الأنفال40الأعراف132-127171=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )26( 



املركز وال�سعبةامل�ستوىا�سم الطالب

املراجعةاحلفظ 
مالحظاتالتقديرالآياتال�سورةالتقديرالآياتال�سورةالتاريخ

132

التوبة 27الأنفال13341-138البقرة
28-80التوبة142-139=
=145-143=129-81
1-70يون�س150-146=
هود 40يون�س 158-15171=
هود123هود 164-15941=
1-86يو�سف 171-165=
الرعد 43يو�سف177-17287=
احلجر99ابراهيم 182-1781=
1-102النحل185-183=
الإ�سراء77النحل188-186103=
الكهف70الإ�سراء195-18978=
طه 36الكهف198-19671=
الأنبياء44طه 203-19937=
احلج46الأنبياء211-20445=
املوؤمنون118احلج215-21247=
الفرقان20النور 218-2161=
ال�سعراء159الفرقان221-21921=
النمل93ال�سعراء228-222160=
العنكبوت15الق�س�س 232-2291=
الروم60العنكبوت234-23316=
الأحزاب44لقمان 237-2351=
فاطر23الأحزاب243-23845=
ال�سافات113فاطر247-24424=
الزمر40ال�سافات249-248114=
غافر85الزمر254-25041=
ال�سورى53ف�سلت 257-2551=
اجلاثية37الزخرف 260-2581=
الفتح29الأحقاف 264-2611=
النجم62احلجرات269-2651=
احلديد29القمر 274-2701=
التحرمي12املجادلة 281-2751=
املر�سالت50امللك 283-2821=
النا�س 6النباأ 286-2841=

جمعية الكتاب وال�شنة
ق�شم ال�شوؤون الرتبوية

جدول متابعة احلفظ واملراجعة )27(



133

 
1 

حيم
 الر

من
لرح

هلل ا
م ا

بس
 

 

 
  

سنة
 وال

اب
لكت

ية ا
جمع

 
هج

منا
د ال

عدا
ة وإ

ربوي
 الت

ؤون
الش

سم 
ق

 
 

وس
لدر

ط ا
خطي

ر ت
دفت

 
 

 

* 
م ا

اس
بي 

لمر
 /

بية 
لمر

ا
...

...
...

...
...

...
. :

...
...

.
...

...
...

.
  

    
  

   *
رع 

الف
 /

كز 
لمر

ا
 : 

...
...

...
...

...
...

...
...

..
...

...
...

.
...

...
 

* 
وى

مست
ال

  /
ستو 

الم
ات

ي
 

ي ي
الت

ها 
درس

    
    

    
    

 ..
...

...
...

...
...

...
.. 

:
 *

سي 
درا

م ال
العا

...
. :

../
...

...
..

  
صل 

الف
 :

...
...

...
...

...
 

    
    

    
    

 
 

 
 

 
 



134

 
2 

6- 
رى

أخ
 

5- 
اقد

الن
ر 

فكي
الت

 
 

1.
 

  
ء 
  
ااااا
اااااا
 م
 
ء 
ااااا
اااااا
مه

ءفة
مع
 ل

 
2.

 
ءية
ص
  ب

ظما
من

 
3.

 
يل
حل
 لت

 
 

4- 
ل 

خال
ن 

 م
علم

الت
اط

نش
ال

 
 

1.
 

ءة
اظ
لمن
 

 
2.

 
ب
لعا
 أل

 
3.

 
 لم

ءق
ن ف
ضم

شة 
ناق

 
4.

 
 ية
ء 
 ل

 
5.

 
حية
مس
  ل
سة
ء 
 لد

 
6.

 
يء
د 
 لت

 
7.

 ل 
ءة 
زيا

 ل
نية
يد 
م

 
8.

 
 ية
شف
ض 

ء 
 ع
ديم
تق

 
9.

 
ب
ءي
لتد
 

 
11. 

ل 
ا 
 ااااا
ن 
اااااا
 م
علم
اااات
 لاا

يع
اء
مش
 ل

 

3- 
ات

وع
جم

 م
في

لم 
لتع

ا
 

 
1.

 
شة
ناق
 لم

 
2.

 
بلة
مقا
 ل

 
3.

 
تية
ب 
عنك
  ل
كة
شب
 ل

 
4.

 
ءة
تدي
مس
  ل
 لة
طا
 ل

 
5.

 
يل
زم
  ل
ب
ءي
تد

 
6.

 
ااء
كاااا
ف

 /
ي 
اااااا
زم
ق 
اااااا
 نت

 /
ءك
شا

 
7.

 
  
 ن
ااااا
اااااا
تعاا
  ل
علم
اااات
اااااا
 لاا

ع 
جما
 ل

 
8.

 
لز
م  
ظا
ن

الة
م

 

2- 
ت 

كال
مش

 ال
حل

صاء
ستق

اال
و

 
 

1- 
شر

مبا
 ال

س
ري

لتد
ا

 
 

1 .
ءة
ض
حا
م

 
2 .

ئء
ز 
ف 
ضي

 
3 .

 بة
أج
  
ئلة
أس

 
4 .

ل 
اااااا
عما
  
ء 
اااااا
كا

 /
مل
 ع
 ق
 ء
أ

 
5.

ح 
ضي
ت 
ض 

عء
 

6 .
ث
بح
قة 
حل

 
7 .

ب 
تاااا
 لك
  
 فااا
ااال
عم
 ل

س 
دء
 لم

 
8 .

  
يبا
دء
اااااا
اااااا
اااااا
اااااا
 لت

ين
اء
لتم
  

 
9 .

 ة 
ء 
اااااا
 لقا
طة 

اااااا
نشا
أ

ءة
اش
لمب
 

 
11 .

  
ااااا
اااااا
اااااا
قاااااا
طا
طفة لب
 ا
 ل

 

ت 
جيا

اتي
تر

اس
س

ري
لتد

 ا
 

 

6-  
رى

أخ
 

4- 
ات

الذ
عة 

اج
مر

 
 

1 .
ت 
لذ 
م  
 ي
لتق
 

 
2. 

ب
طال
  ل
 
ميا
ي 

 
3 .

ب
طال
  ل
ف
مل

 

3- 
صل

توا
ال

 
 

1
  .

مء
ؤت
 لم

 
2

  .
بلة
مقا
 ل

 
3 

  .
 بة
ألج
   
ئلة
ألس
 

 
 

2- 
ظة

الح
الم

 
 

1.
 

ئية
لقا
ة ت
حظ
م 

 
2.

 
مة
نظ
 م
ظة
 ح
م

 

2- 
قة

ور
وال

لم 
الق

 
 

اء
 تب
 

/
يء
ص
ء ق
تبا
  

/
ان
تح
 م

 
ء 
تبا
ال 
   

ء 
 فق
 ع
ن 
أ

: 
1.

 
  
 ذ 
 
ء 
اااااا
قااااا
ف

   
اة 
اااااا
باااا
جا
 إل

دة 
حد
 لم

 (
قاة
منت
 ل

) 
 

دد
متع
ن 
 م
اء
 تي
 ال
  
ء 
فق

 
 

بقة
طا
 لم
  
ء 
فق

 
 

طأ
ل 
   
ب
ص  

  ل
 
ء 
فق

 
2.

 
اة 
اااااا
باااا
جا
 إل
  
 ذ 
 
ء 
اااااا
قااااا
ف

حة 
ت 
لمف
 

 (
هة 
 ج
 لم

) 
 

يل
كم
  لت
 
ء 
فق

 
 

ءة
صي
 لق
بة 
جا
 إل

 
 

ئية
شا
إلن
 

 
ئل

سا
الم

ل 
وح

 

1- 
مد 

معت
 ال

ويم
لتق

ا
داء

األ
ى 

عل
 

 
1. 

ديم
لتق
 

 
2. 

ض 
ااء
اااااا
اااااا
اااااا
عاااا
 ل

ح 
ضي
ت 
 ل

 
3. 

د  
 أل

 
4. 

ث
حدي
 ل

 
5. 

ض
عء
 لم

 
6. 

اة 
كااا
حا
 لم

 /
ب 
عااا
ل

 ء
د 
 أل

 
7. 

شة
ناق
 لم

/
ءة
اظ
لمن
 

 

ت 
جيا

اتي
تر

اس
ويم

لتق
 ا

 

 

6- 
رى

أخ
 

5- 
صي

ص
ل ق

سج
 

4- 
علم

الت
ر 

سي
ف 

ص
 و

جل
س

 
3- 

ر 
قدي

الت
لم 

س
ظي

للف
ا

 
2- 

ير
قد

الت
لم 

س
 

1- 
صد

لر
ة ا

ئم
قا

 
ويم

لتق
ت ا

وا
أد

 
 



135

 
3 

وان
عن

ال 
س 

در
 :

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

  
حة 

صف
 : 

  "    " 
 

ى 
تو

مس
ال

   
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 :

   
   

   
   

   
   

 
   

  
دة 

وح
 ال

ان
نو

ع
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

. :
   

   
   

   
   

   
 

 
خ 

ري
لتا

وا
وم 

الي
 

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
 :

 
 

قم
الر

 
ــة

صـ
خا

 ال
ات

اج
لنت

ا
 

ف
هدا

األ
و

 
ت 

وا
ألد

وا
اد 

مو
ال

ت 
يزا

جه
الت

و
 

 (
لم 

لتع
ر ا

صاد
م

) 

ب 
الي

أس
 و

ات
جي

اتي
تر

اس
س

ري
لتد

ا
 

ـذ 
ــــ

ــــ
فيـ

لتن
ا

 

يس
تدر

ت ال
طوا

 وخ
ات

راء
إلجـــ

ا
 

ويم
التق

 
زمن

ال
 

 
                 

 
 

 
 

 

 

ي 
ذات

 ال
مل

لتأ
ا

: 
عر

أش
 

ن  
 ع

ضا
الر

ب
   

:
.

 ..
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 
...

...
...

  .
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
   

   
  

 
 

ي 
هتن

اج
 و

ات
حدي

ت
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
. :

 
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
..

 
ن 

سي
تح

 لل
ات

اح
تر

اق
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.. 
:

 ...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

..
 

. 

 (
ة 

ابع
مت

 ال
ول

جد
) 

الت
 و

وم
الي

يخ
ار

 
وع

سب
األ

 
قة

حق
مت

 ال
ات

اج
لنت

ا
 

تي
لبي

ب ا
اج

لو
ا

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

داد
إع

   :
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
يع 

توق
ال

دير
م

 :ة /  


