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 هذا الكتاب 
وأعلى   المهام،  أشرف  هي  تعالى  اهلل  إلى  الدعوة 

المقامات فهي وظيفة األنبياء والمرسلين، ومن سار على  

 يت ىت نت مت   زت رت ُّٱٱ ،طريقهم من األخيار والصالحين

 ، [108]يوسف:    َّ ىك مك لك اك يق ىق   يف ىف يث ىث نث مث زث رث

تطورت الوسائل واألساليب اإلعالمية في هذا  ولما  

العصر، كان لزاما على الدعاة أن يواكبوا هذا التطور، 

 وأن يوظفوا ذلك في خدمة الدعوة إلى اهلل تعالى.. 

والذي    " التدريب الدعوي"   ذا الكتابومن هنا جاء ه

الدعوية  األساليب  من  كأسلوب  التدريب  أهمية  يبين 

كما يوضح إعداد المدرب الداعية   ،المعاصرة في الدعوة

والمهارات األساسية لتأهيله، ويقدم نموذجا متكامال في 

العبادات، على  الصالة  واختيار    التدريب  على  التدريب 

 نموذجا للتدريب الدعوي. 
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 ملخص الدراسة

الدراسة   هذه  األساليب تناولت  من  الدعوي، كأسلوب  التدريب  موضوع: 
املعاصرة يف الدعوة إىل هللا تعاىل، وجاءت هذه الدراسة يف مخسة فصول يسبقها  
متهيد. حيث اشتملت فصوهلا على مباحث ملناقشة املوضوعات وذلك على النحو 

 التايل:
املفاه وحتديد  الدعوية  والوسائل  األساليب  مناقشة  األول  الفصل  يف  يم جاء 

املتعلقة هبما والفرق بينهما، وكذلك التجديد يف أساليب الدعوة ومن ذلك أسلوب 
الدعوي التدريب   ،التدريب  ملفهوم  الدراسة عرض  الثاين من  الفصل  كما جاء يف 

التدريب وحملة اترخيية حوله استعراض بعض   ،الدعوي وذلك ابستعراض معىن  ومت 
 ذكر خصائص التدريب الدعوي واجملاالت األساليب التدريبية يف السرية النبوية، مث

كما تناول الفصل الثالث إعداد وأتهيل املدرب الداعية ومشل   ،الرئيسة اليت يشملها
 ذلك الـتأهيل الروحي والتأهيل الثقايف والتأهيل األخالقي وأخرياً التأهيل الفين.

التدريب   تطبيق  لواقع  ميداين  على حبث  الرابع  فصلها  يف  الدراسة  واشتملت 
الدعوة إىل هللا. ومت  املعاصرة وبني  التدريب  برامج  العالقة بني  ملعرفة مدى  وذلك 
اختيار برامج تطوير الذات كحالة من حاالت التدريب، حيث مت مناقشة الدراسة  

الع مدى  اجملتمع  وحتديد  يف  هللا  إىل  الدعوة  وبني  الذات  تطوير  برامج  بني  القة 
تطوير  برامج  واقع  دراسة  من  مهمة  وتوصيات  نتائج  للباحث  وظهر  السعودي. 

وأما الفصل اخلامس من الدراسة فهو منوذج لربامج التدريب الدعوي والذي  ،الذات 
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كما ختمت    ،يمت فيه اختيار " التدريب على الصالة " كنموذج للتدريب الدعو 
 الدراسة أبهم النتائج والتوصيات. مع ذكر املراجع واملصادر.

 *** 
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 إهداء
 

  ..إىل الدعاة العاملني

 نت مت   زت رت ُّٱإىل من اقتفى هنج النيب حممد عليه الصالة والسالم 

 َّ ىك مك لك اك يق ىق   يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت
 [108 ]يوسف:

 مت  زت رت  يب ىب نب مب ُّٱإىل من اختارهم هللا ألحسن القول والعمل 

 [33 ]فصلت: َّ نث  مث زث رث   يت ىت نت

 ..أهدي هذا الكتاب 
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 املقدمة
 

إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا  
ومن سيئات أعمالنا من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له، وأشهد  
أن ال إله إال هللا وحده له ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله صلى هللا  

تسليماً   وسلم  وصحبه  آله  وعلى   هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱٱا،كثريً عليه 

 مخ جخ  مح جح   مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب   خب حب جب

 [.71- 70]األحزاب: َّ جس

 أما بعد:
هللا   عباد  وسبيل  األنبياء  طريق  هي  وتعاىل  تبارك  هللا  إىل  الدعوة  فلما كانت 
السعداء وسبب جناة الناجني من عباد هللا الصاحلني، وهي دليل الفاحلني إىل رضوان  
رب العاملني كان القيام هبا من الواجبات اليت حيصل هبا التأسي ابألنبياء والسري يف 

ا العز والتمكني لدين هللا يف أرض هللا، وانتصار ألمة  طريق األولياء واليت حيصل هب
اإلسالم وزايدة هلا يف التقدم حنو السيادة والرايدة. وإن من أشد ما حتتاجه أمتنا اليوم 
والبشرية مجيعها اإلصالح والسالم والعدل وذلك ال ميكن أن حيصل إال ابلرجوع إىل 

 آلخرة. وأن الوسيلة اليت شرعها هللا دين الفطرة ودين احلق ودين اخلري يف الدنيا وا
عزوجل لرجوع الناس إىل رهبم تبارك وتعاىل هي: الدعوة إىل هللا تعاىل، وهي 

 اليت أرسل من أجلها املرسلون وكلف هبا الدعاة إىل هللا تبارك وتعاىل أمجعون. 



 
 

 

 

12 

وإن املسلم املعاصر ليدرك أن العصر احلاضر املتقدم تقنياً قد أفرز إشكاالت  
تبارك وتعاىل، من شأهنا أن تعطي ملوضوع  وحت الدعاة إىل هللا  أمام  دايت متعددة 

   التجديد يف الوسائل الدعوية، والتنويع يف األساليب الرتبوية جماالً لالجتهاد 
الدعوية  األهداف  حيقق  وما  الدعوة  موضوع  يناسب  مبا  والدراسة  والبحث 

 يف ذلك.  املرغوب حتقيقها وفق املنهجية العلمية املتبعة 
تربوايً   ومن خالل الواقع املشاهد جند أن أسلوب التدريب املعاصر أخذ بعداً 
دعوايً ملحوظاً يظهر يف كثرة الربامج التدريبية والدورات اليت هتتم مبوضوعات تربوية  

والتطوير الذايت، ومهارات التعامل، والعالقات   ودعوية متعددة جداً مثل برامج التغيري
ارة وتنمية املهارات الشخصية وبرامج األسرة وتربية األبناء، والعالقات اإلنسانية، وإد

الزوجية، وغريها من املوضوعات اليت تشرتك مجيعاً يف هدف واحد هو بناء اإلنسان  
الصاحل اإلجيايب الذي يستطيع أن يتكيف مع معطيات احلياة املعاصرة ويسخرها يف 

إليها واليت هي رض اليت يسعى  الغاية  الدار اآلخرة خدمة  تبارك وتعاىل يف  وان هللا 
 وذلك هو أبرز األهداف العظيمة للدعوة إىل هللا تبارك وتعاىل.  

من هذا املنطلق كانت احلاجة ماسة يف أن تكون هناك دراسة علمية شاملة،  
تؤصل هلذا األسلوب وتوضح الطريقة املثلى يف استخدامه دعوايً، وتنري الطريق للدعاة  

الذ هللا  وتعاىل، إىل  تبارك  رهبم  إىل  الناس  دعوة  يف  األسلوب  هذا  اختاروا  ين 
 مستحضرين النية الصاحلة اخلالصة يف ذلك كله. 

 وقد استعنت ابهلل الكرمي وسألته التوفيق يف أن يكون موضوع الدراسة: 
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 )التدريب الدعوي مفهومه، طبيعته، جماالته، تطبيقاته( 
 املعاصرة يف الدعوة إىل هللا تعاىل.  دراسة منهجية الستخدام أساليب التدريب

متهيداً، ومخسة فصول، وخامتة، وفهرسة    -بتوفيق هللا    -وقد تضمن البحث  
لآلايت القرآنية واألحاديث النبوية املصادر واملراجع. وهللا اسأل أن جيعله خالصاً 

 لوجهه الكرمي وان يكون مقبوالً عنده تعاىل وأن ينفع به اإلسالم واملسلمني.
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 التمهيد
 

 ويشمل املوضوعات التالية: 

 . التعريف مبصطلحات البحث - 1
 .أهداف الدعوة إىل هللا -2
 أمهية الدعوة إىل هللا تعاىل واحلاجة إليها.  -3
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 التعريف مبصطلحات البحث
 

وهي:   الدراسة  هذه  عنوان  يف  الواردة  املصطلحات  يلي  فيما    التدريب، أبني 
   تطبيقاته. جماالته،  طبيعته، التدريب الدعوي   الدعوة،

 التدريب: :أواًل

 .  (1) ومرنه  عوده  :ءالشيودربه على  ءابلشييقال درب فالن فالانً  لغة:

والباحثني،   واصطالحاً: الكتاب  لدى  التدريب  تعريفات  تعددت  على   قد 
 يلي:ومن ذلك ما  التدريب،حسب الزاوية اليت ينظر كل منهم من خالهلا ملعىن 

ري يف معارفه  يأـ التدريب هو: عبارة عن نشاط منظم يركز على الفرد لتحقيق تغ
يف ضوء   ستقبل،املومهاراته وقدراته ملقابلة احتياجات حمددة يف الوضع احلاضر أو  

ويف ضوء تطلعاته املستقبلية للوظيفة اليت يقوم   املرء، متطلبات العمل الذي يقوم به  
   .(2) اجملتمعهبا يف 

 

العربيـــــة، إشراف عبد السالم هارون، طبعة  ( إبراهــيـــم مصطــــفى وآخرون املعجــم الوسيط، جممــع اللغـــة  1) 
 هـ. 1380

 . 398(  د. عبد الكرمي بكار، حول الرتبية والتعليم، ص2) 
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ب ـ التدريب هو: جمموعة من الربامج املهتمة ابلتعليم وحتسني املهارات الفنية  
 . (3) أفضلليؤدي املتدرب إجنازاً 

  قيمهم، جمموعة النشاطات اليت تعلم املتدربني وحتفزهم وتثري    هو:ج ـ التدريب  
 .(4)  يتبعوهناوترتفع مبستوايت تفكريهم وحتسني مهاراهتم القيادية واألساليب اليت 

مواكبة ومقاربة ملا   طور وهووانتقال من طور إىل  دائم،ارتقاء  هو: ـ التدريب  د
الفاعلة  عليه املاهرون واألقوايء يف مناهجهم القومية وطرائقهم املستقيمة ونشاطاهتم  

(5).   

التدريب   هناك من عرف  ـ وأيضاً  حماولة لتغيري سلوك األفراد جبعلهم   أبنه:هـ 
بشكل  يسلكون  جبعلهم  أي  األعمال  أداء  يف  خمتلفة  وأساليب  طرقاً  يستخدمون 

 .  (6) التدريب  خمتلف بعد التدريب عما كانوا عليه قبل 

من خالل عرض التعاريف السابقة يظهر أن التدريب هو: نشاط إنساين    إذا
العمل   الفرد مباجوانب شخصية  يف    تغيري اجيايب  منظم يهدف إىل إحداث  يوافق 

 الذي ميارسه والوظيفة اليت يقوم هبا.

 

 ( املصدر السابق. 3) 
 ( نفسه. 4) 
 . 26( د. حممد عقيل الشريف، التدريب وأمهيته يف العمل اإلسالمي، ص5) 
 . 6( د. علي السلمي، التدريب اإلداري، ص6) 
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 الدعـــوة: :ثانيا

 :ءالشيودعا إىل    إحضاره،طلب    :ءابلشييقال دعا    الطلب،  اللغة:الدعوة يف  
واىل   الدين،ودعاه إىل    الصالة،دعاه إىل القتال ودعاه إىل    قصده يقالحثه على  

 . (7) املذهب حثه إىل اعتقاده وساقه إليه  

 هللا.واملقصود ابلدعوة يف هذا البحث الدعوة إىل 

 الدعوة إىل هللا يف االصطالح:

عند علماء الدعوة جند أقواالً متعددة يف مفهوم الدعوة سأذكرها فيما يلي مث  
حتديداً وذلك إبجياد مفهوم من خالهلا سيظهر لنا ما ذا نقصد ابلدعوة إىل هللا تعاىل  

وسأذكر التعريف منسوابً إىل   للدعوة نسري وفقه يف هذه الدراسة حبول هللا وقوته، 
 التايل: قائله على النحو 

 

 

 

ابراهيــم مصـــطـفى وآخــرون املعجــم الوسيط، جمـــمــع اللغـــــة العربيـــــة، إشراف عبد السالم هارون، طبعة  (  7) 
 هـ، مادة دعا مرجع سابق 1380
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 : (8)  للدعوة هللا ـ  ـ رمحه القيم ـ تعريف اإلمام ابن 1

أممهم    الرسل يف  خلفاء  وهم  وأتباعهم  املرسلني  وظيفة  إىل هللا هي  "الدعوة 
.  (9) ربه  سبحانه وتعاىل قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه من    هلم وهللاوالناس تبع  

 والدعوة إىل أحكام هللا دعوة إىل هللا." 

 : (10)حسني ـ تعريف حممد اخلضر 2

واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر،    واهلدى،"الدعوة هي حث الناس على اخلري  
 ليفوزوا بسعادة العاجل واآلجل ". 

 

 

 

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد بن حريز بن مكي زيد الدين الزُّرعي الدمشقي املشهور اببن قيم اجلوزية من عائلة  ( 8) 
رفت ابلعلم وااللتزام ابلدين واشتهر خصوصاً اببن قيم اجلوزية وقيم اجلوزية هو والده فقد كان قيماً على  دمشقية ع 

هـ. انظر ابن اجلوزية حياته آاثره موارده، أتليف بكر  751هـ بدمشق وتويف هبا يف  691املدرسة اجلوزية ولد عام 
 . 472/ 1أعيان املائة الثامنة الين حجر  للنشر والتوزيع. الدرر الكامنة يف  أبوزيد، دار العاصمة  

 . 550ص   3علي حممد الصاحلي، الضوء املنري على التفسري، مؤسسة النور للطباعة، ج ( 9) 
 . 14( د. حممد البيانوين، كتاب املدخل إىل علم الدعوة، ص10) 
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 :(12)  الغزايلحممد  (11)  الشيخ ـ تعريف 3

برانمج كامل يضم يف أطوائه مجيع املعارف اليت حيتاج إليها الناس    هي:"الدعوة  
 ليبصروا الغاية من حمياهم وليستكشفوا الطريق اليت جتمعهم راشدين ". 

   :(13)  الراويحممد  ـ تعريف الشيخ 4

 الضوابط الكاملة للسلوك اإلنساين وتقرير احلقوق والواجبات".  هي: "الدعوة 

 

 

 

البحرية يف مصر يف  11)  ولد يف حمافظة  السقا  أمحد  الغزايل  الشيخ حممد  احلجة سنة    5(  1335ذي 
 هـ. 1416هـجرية عامل وأديب كبري تويف يف الرايض عام  

 (. 936انظر: من أعالم الدعوة واحلركة اإلسالمية املعاصرة أتليف املستشار عبد هللا العقيل ص: 
 . 17هـ، ص1426( الغزايل، مع هللا، دار القلم، 12) 
 . 40هـ، ص 1411عاملية، مكتبة الرشد، الطبعة الثالثة    دعوة حممد الراوي، الدعوة اإلسالمية  ( 13) 
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 : (15) آدم االلوري  (14)  الشيخ ـ تعريف 5

وعقوهلم    هي:"الدعوة   الناس  أنظار  عقيدةصرف  مصلحة   تفيدهم،  إىل  أو 
الناس من ضاللة كادوا يقعون    تنفعهم، أو معصية كادت   فيها، وهي ندبة إلنقاذ 
 ".  إليهمحتدق 

   :(16)  ـ تعريف الشيخ حممد البيانوين6

وتعليمه   للناس،  اإلسالم  تبليغ  هي:  احلياة    إايهم،"الدعوة  واقع  يف  وتطبيقه 
" (17)  . 

 

م يف قرية اتبعة ملدينة إلورن جبنوب نيجرياي، وبدأ حياته  1917( آدم عبد هللا اإللوري ولد يف عام  14) 
العلمية حبفظ القرآن الكرمي على يد والده والزمه يف أسفاره حىت صار ساعده األمين حفلت حياة  

اإلجن ابلعديد من  ابللغة  اإللوري  يربو على اخلمسني كتااب  ما  والفكرية، وقد كتب  العلمية  ازات 
العربية يف جماالت شىت ما بني التاريخ والدعوة واألدب والرتبية والسرية والرتمجة لألعالم والفلسفة  

عام   تويف  والتصوف.  الشرعية  وفيات  1992والسياسة  املؤلفني،  تكملة معجم  انظر: كتاب  م. 
 . 9د خري رمضان يوسف دار بن حزم صهـ، حمم1397-1415

 . 15( آدم االلوري.  اتريخ الدعوة بني األمس واليوم، املدخل لعلم الدعوة، ص15) 
هجرية، يف مدينة  1359( حممد عبد هللا أبو الفتح البيانوين بن أمحد الصياد.. عامل معاصر ولد يف عام  16) 

مية وجامعة الكويت أشرف على عدد  حلب. قام ابلتدريس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسال
حممد   للدكتور  الشخصي  )املوقع  اإلسالمية.  املؤمترات  من  العديد  يف  شارك  العلمية  الرسائل  من 

 البيانوين(. 
 . 17هـ ص 1422حممد البيانوين، املدخل لعلم الدعوة، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة،  ( 17) 



 
  

 

 

23 

الدعوة أهنا تبليغ  عند التأمل يف التعريفات السابقة جند أن بعضها قد نظر إىل  
ومنهم من   اوبيان ما جاء به اإلسالم وبعضها قد قصر التعريف على بعض جوانبه

وهذا األمر يدعو إلجياد تعريف للدعوة إىل هللا    وغاايهتا،أدخل يف الدعوة أهدافها  
على ضوء اآلايت القرآنية، واألحاديث النبوية، واملفاهيم   هبا،يقصد منه حتديد املراد  

فيها كلها  العلماء.  اليت ذكرها  السابقة   الذي استعمل  الدعوة  حيث جند أن لفظ 
 لغة. يعود إىل أصل واحد وهو الطلب كما ورد معناها 

   زت رت ُّٱٱوتعاىل:( نصاً وردت يف عدد من اآلايت كقوله تبارك  إىل)هللاوالدعوة  

 . [108]يوسف:  َّ ىك يترث ىت نت مت

يقول هللا تعاىل لعبده ورسوله إىل الثقلني: اإلنس واجلن، آمرًا له أن خيرب الناس:   
أن هذه سبيله، أي طريقه ومسلكه وسنته، وهي الدعوة إىل شهادة أن ال إله إال هللا  

 .  (18)   لهوحده ال شريك 

" أحث اخللق والعباد على الوصول    هللا:يقول ابن سعدي رمحه هللا: أدعوا إىل  
 ( 19)إىل رهبم وأرغبهم يف ذلك "

 

 . 644/ 2نار، الطبعة اخلامسة، ج ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، مكتبة امل   (18) 
 . 361( ابن سعدي، تيسري الكرمي املنان يف تفسري كالم املنان، ص19) 



 
 

 

 

24 

 رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ُّٱٱتعاىل:وقوله  

 [33 :فصلت] َّ نث مث زث
   َّ نث مث    زث رث يت نتىت مت زت ُّٱ وتعاىل:وقوله تبارك 

 [.78]القصص: 
طلب الداعية من الناس أن    هي:وعلى هذا فيمكن القول أن الدعوة إىل هللا  

وذلك بفعل ما يريده هللا منهم حىت  تعاىل،يتوجهوا أبعماهلم يف احلياة الدنيا إىل هللا 
 اآلخرة. يفوزوا مبا أعده هلم من النعيم والرضوان يف 

على منهج واحد ارتضاه  وال ميكن للناس أن حيققوا ما يريده هللا منهم إال ابلسري  
وال يوجد منهج واحد حيقق مراد هللا للناس إال منهج اإلسالم العظيم. قال هللا    هلم،

  َّ   مب زب رب يئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ تعاىل:

  [.85 آل عمران:]

فالدعوة إىل منهج اإلسالم يف احلياة هي يف حقيقتها دعوة إىل حتقيق مراد هللا  
وتعاىل.  تعاىل ألنه هو الذي بني هذا املنهج وأمر ابلدعوة إليه وهو ما يريده تبارك  

 له. أرسل الرسل وأنزل الكتب بياانً هلذا املنهج وتوضيحاً  وقد

يف   تعاىل،م إىل حتقيق مراد هللا  وكذلك فالدعوة إىل هللا تعين توجيه الناس وحثه
حياهتم ألن حييوا مبا يريد هللا ليفوزوا ابلنجاح يف الدنيا وابلنعيم املقيم املعد هلم يف 

 وسلم.كله بطاعته وطاعة رسوله صلى هللا عليه   اآلخرة. وذلك 
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الذي يدعى إليه وجيب على    ء الشي:) أما  (20)  يقول الشيخ ابن ابز رمحه هللا
ضحوه للناس فهو الدعوة إىل صراط هللا املستقيم وهو اإلسالم وهو دين الدعاة أن يو 

العقيدة الصحيحة إىل إخالص هللا وتوحيده   الدعوة إىل  احلق ، وعلى رأس ذلك 
ابلعبادة واإلميان به وبرسله ، وابليوم اآلخر وبكل ما أخرب هللا به ورسوله ويدخل يف 

ة الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان  ذلك أيضا الدعوة إىل ما أوجب هللا من إقام
وحج البيت وغري ذلك ، ويدخل يف ذلك الدعوة إىل اجلهاد يف سبيل هللا واألمر 
واملعامالت  والصالة  الطهارة  يف  هللا  شرع  مبا  واألخذ  املنكر  عن  النهي  ابملعروف 
والنكاح ، والطالق ، واجلناايت ، والنفقات ، واحلرب والسلم ، ويف كل شيء ألن  

ين هللا شامل ، يشمل مصاحل العباد يف املعاش واملعاد ويشمل كل ما حيتاج إليه  د
 . (21) الناس يف أمر دينهم ودنياهم ، ويدعو إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال (  

 

هـ،  1330ولد يف الرايض يف الثاين عشر من ذي احلجة عام    ( اإلمام عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز 20) 
  علومه عن كبار مشايخ جند. ونشأ منذ صباه على رسالة اإلسالم، فحفظ كتاب هللا تعاىل، وتلقى 

  اململكة العربية السعودية وقد توىل منصب املفيت العام يف    .يعد من كبار املفتني يف العامل اإلسالمي 
 هـ. رمحه هللا رمحة واسعة. 1420. تويف عام ورئيس هيئة كبار العلماء 

بن عبد هللا بن ابز    ة عبد العزيز انظر: موسوعة أعالم القرن الرابع عشر واخلامس عشر، سرية وحياة الشيخ العالم 
 اجلزء األول.   13هـ ص 1422مجع إبراهيم عبد هللا احلازمي، دار الشريف للنشر والتوزيع. طبعة  

 . 33الدعوة إىل هللا وأخالق الدعاة، ص( اإلمام عبد العزيز بن ابز، 21) 
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نقصد   قائاًل: هذا األمر يف كتابه أصول الدعوة    وجيلي الدكتور عبد الكرمي زيدان
 ىث نث مث زث يترث ىت نت مت   زت رت ُّٱٱابلدعوة الدعوة إىل هللا، قال تعاىل

 [.108]يوسف:  َّ ىك  يثىف

ابلدعوة إىل هللا الدعوة إىل دينه وهو اإلسالم الذي جاء به حممد صلى  واملقصود
 وحقيقتهاهللا عليه وسلم من ربه سبحانه وتعاىل. فاإلسالم هو موضوع الدعوة 

(22) . 

 الدعوي.التدريب ثالًثا: 

التعريف بكل منهما.   والدعوة وقد  التدريب،هذه مجلة مركبة من لفظني     مر 
وهي احملور الرئيس يف هذه الدراسة ولذلك سيناقش هذا املفهوم يف مبحث مستقل 

به    تعاىل.إبذن هللا   يقوم  الذي  املنظم  "النشاط  هو:  الدعوي  ابلتدريب  واملقصود 
احتياجاته   على  بناء  املدعو  شخصية  جوانب  يف  إجيايب  تغيري  إلحداث  الداعية 

 عاىل ". ابلوسائل املشروعة وصوالً إىل رضوان هللا ت

 طبيعتــه: :ًاـرابع

 عليها. املقصود بطبيعة التدريب الدعوي حقيقته وأركانه األساسية اليت يعتمد 

 

 . 1زيدان، أصول الدعوة، ص د. عبد الكرمي ( 22) 
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 جماالته: :خامسًا

التدريب   اليت ميارس من خالهلا  القنوات  الدعوي  التدريب  املقصود مبجاالت 
 التدريب. الدعوي من حيث تنفيذ برامج 

 تطبيقاته: :سادسًا

النماذج العملية الواقعية واألمثلة لربامج   الدعوي،تدريب  املقصود بتطبيقات ال
التدريب الدعوي اليت جتسد إمكانية التطبيق الواقعي له وسيطرح يف الفصل اخلامس 

 الدعوي. من هذه الدراسة منوذج تطبيقي لربامج التدريب 
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 أهداف الدعوة إىل اهلل تعاىل
 

 :(23(للدعوة إىل اهلل أهداف عظيمة أهمها ما يلي

العب  :أوالً  فاإلنسان بطبيعته    م، وحق  هم عليه. ــهـه عليــاد خبالقهم، وحق   ــتعريف 
وهو أفقر إىل خالقه منه إىل ما سواه، فإذا فقد الصلة ابهلل، وجهل   ينفعه،فقري إىل ما  

وُأحدث فيها    فراغ،خالقه وحقوقه، حصل يف النفس البشرية ضياع، وأصبح فيها  
قلق ال تستقر معه النفس. وأما إذا عرف العبد خالقه، وعلم ُمراده، وعمل بذلك،  

واكت االستقامة  وحصلت  القلب،  واطمأن  النفس،  خريي  استقرت  اإلنسان  سب 
وتعاون الناس على الرب والتقوى، بدل التعاون على اإلمث والعدوان،    الدنيا واآلخرة. 

وفوق هذه احلياة الطيبة    فانتشر األمان، وعم السالم، وعاش الناس يف خري وعافية.
للمستجيبني احلياة األطيب، والسعادة األكرب يف اآلخرة. الدنيا، فإن  قال هللا    يف 

 مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ٱُّ:  تعاىل

  [.97النحل: ] َّ رن مم ام يل ىل مل   يك

  به، إخراج الناس من الظلمات إىل النور وإرشادهم إىل احلق حىت أيخذوا    :اثنياً 
وإخراج الكافر من ظلمة املعصية إىل نور    هللا،وينجوا من غضب    النار،وينجوا من  

 

 . 91الرتبوي للدعوة إىل هللا يف العصر احلاضر، دار اجملتمع، صاألسلوب  خالد خياط،( 23) 
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 ىل مل خل ُّٱٱتعاىلكما قال    الطاعة،والعاصي من ظلمة املعصية إىل نور    العلم،

 .[257:البقرة ] َّ ٰر  ىميم مم خم حم جم يل

فاهلل عز وجل أوجد آدم    وتعاىل،عمارة األرض مبا يرضي هللا تبارك    : حتقيقاثلثاً 
 مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل ُّٱوتعاىل:  يف األرض خليفة كما قال تبارك  

 خيمي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن  من  خن حن جن   ىميم

  [.30:البقرة]  َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي

واملراد ابخلليفة هاهنا آدم مساه خليفة ألنه خلف اجلن أي جاء بعدهم وقيل 
أنه خليفة هللا يف أرضه إلقامة أحكامه وتنفيذ وصاايه   ألنه خيلفه غريه والصحيح 

(24) . 
وهذه األمة جعلها هللا وصية وشاهدة على األمم األخرى بدعوهتا إىل هللا تعاىل  

 هللا تعاىل أن هداية الناس للخري وحثهم عليه  وشهادهتا على سائر الناس كما أخرب 
إضافة إىل   األمة،وإانرة العامل كله بنور اإلسالم هو املقصد العظيم هلذه    وإرشادهم،

 ىل مل ُّٱوتعاىل:  إقامتهم للصالة والقيام بواجبات دينهم، حيث يقول تبارك  

 زي  ري ٰى ين ىن نن من  زن  رن مم ام يل

 خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ جئحئ يي ىي ني مي

 

 . 79/ 1البغوي، معامل التنزيل، دار طيبة  ( 24) 
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  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج هتمث مت

 خف جفحف مغ جغ مع  جع مظ حط مض حضخض جض مص خص

   [.78-77احلج ]َّ   َّ  جك مق حق مف
وحيث أن هذه األمة كذلك، كما أخرب هللا تعاىل، فالبد أن يكون أفرادها على 
درجة من الوعي مبا يريدون حتقيقه من الدعوة إىل هللا، وليعلموا أن األمة هي جمموع  

حالة أولئك األفراد يكون شأن األمة ، فإذا كانت هذه األمة  أفراد ، وعلى حسب  
يراد هلا السيادة ، والرايدة ويراد هلا أن تسود مبنهجها وفكرها، على حد قول ربعي 
بن عامر رضي هللا عنه عندما سأله ملك الفرس، عن سبب جميئهم فقال: )) إن هللا  

ب العباد ، ومن ضيق الدنيا إىل ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إىل عبادة ر 
سعة الدنيا واآلخرة ، ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم((، مادام أن األمر كذلك، 
فالبد من أن يعمل أفرادها هلذا ، مستصحبني يف ذلك كله معية هللا تبارك وتعاىل 

 هلم وتوفيقه إايهم ، خملصني له يف شؤون حياهتم ، عندئذ ينصرهم ويتوالهم. 

يتبني أن أهداف الدعوة   هللا،خالل اإلمجال السابق ألهداف الدعوة إىل  ومن  
 قسمني: تنقسم إىل 

  .أهداف قريبة املدى األول:القسم 

 .أهداف بعيدة املدى الثاني:القسم 

 أواًل: األهداف قريبة املدى. 
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ما يسعى الداعية إىل حتقيقه من وراء دعوته   واملقصود هبذه األهداف هو كل
للناس، مستحضراً يف ذلك كله، الفضائل العظيمة اليت تتحقق ابلدعوة إىل هللا تعاىل، 
العظيم  والثواب  اجلزيل  األجر  عنده من  ما  وابتغاء  تعاىل  رأسها رضوان هللا  وعلى 

النيب قول  احلديث  ثبت يف  دعوته، كما  على  تعاىل  إىل هللا  الصالة    للداعية  عليه 
والسالم ملعاذ رضي هللا عنه: )ألن يهدي هللا بك رجالً واحداً خري لك من محر  

، وأيضاً قوله صلى هللا عليه وسلم: )من دعا إىل هدى كان له من األجر (25)النعم(  
 . (26) مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً( 

 األهداف:فمن هذه 
 والبدع. التعريف بدين اإلسالم ونشر التوحيد وإزالة الشرك  -1
 الرتبية وتكوين األفراد الصاحلني.  -2
   إنشاء اجملتمع اإلسالمي. -3
 .  (27) األجنيب ـ حترر البالد اإلسالمية من السلطان 4
 

 

 . 3009( رواه البخاري، كتاب اجلهاد والسري، ابب فضل من أسلم على يديه، برقم 25) 
 . 6980رواه مسلم، كتاب العلم، ابب من سن سنة حسنة، برقم ( 26) 
 . 91األسلوب الرتبوي للدعوة إىل هللا يف العصر احلاضر، دار اجملتمع، ص ( خالد خياط،27) 
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 (28)  ثانيًا: األهداف بعيدة املدى.

واليت ينبغي على   املدى،وهي تلك األهداف اليت ترتتب على األهداف قريبة  
وهذه األهداف تتجسد   للدعوة،عند التخطيط    أذهاهنم،قادة الدعوة استحضارها يف  

وال جيب   الزمان،وعادة ما أتخذ فرتة من    والسالم،يف دعوة الرسول عليه الصالة  
 األهداف:فمن تلك  ينتظرها،على الداعية أن 

األوىل1 الفطرة  إىل  البشرية مجعاء  رد   جح  مج مثحج  هت مت  خت ُّٱٱ:ـ 

 جع   مظ  حط مض  خض  حض جض خصمص  حص  مس خس  جسحس مخ جخ  مح

 [.30 :الروم]  َّ جغ  مع 

 رت  يب ىب ُّٱ:ٱوتعــاىل:وله تبارك  ــلق  ة على اخللق.ـاحلجة  ـإقام ـ 2 

  : النساء ]  َّ ىق  يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت  مت زت
165 .] 

أمر انتج وال شك عن قيام   هللا. وهذاـ قيام اخلالفة اإلسالمية واحلكم مبا أنزل  3
فيه وقد أخرب   ك ال شوهو أمر واقع    وتعاىل.أسبابه من الدعوة إىل دين هللا تبارك  

الصالة   عليه  بقوله  ذلك  وقوع  والسالم عن  الصالة  عليه    ))تكون   والسالم: النيب 
مث تكون خالفة  يرفعها،مث يرفعها هللا إذا شاء أن  تكون،فيكم النبوة ما شاء هللا أن  

 

 . 91املصدر نفسه: ص( 28) 
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مث   يرفعها، فتكون ما شاء هللا أن تكون مث يرفعها هللا إذا شاء أن   النبوة،ى منهاج عل 
  يرفعها، مث يرفعها هللا إذا شاء أن    تكون،فتكون ما شاء هللا أن    عاضاً، تكون ملكاً  

مث    يرفعها، مث يرفعها إذا شاء أن    تكون، فتكون ما شاء هللا أن    جربايً، مث تكون ملكاً  
 . (29) ( سكت( مث   النبوة،هاج تكون خالفة على من
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 أهمية الدعوة إىل اهلل واحلاجة إليها
 

إىل منهج هللا القومي وصراطه املستقيم، وقد   تدعى ما أحوج البشرية اليوم إىل أن  
ضلت عن طريقه ضالالً بعيدا، وابتعدت عن هنجه بعداَ كبرياً، فآلت إىل ما آلت 
إليه اليوم من مآس عديدة، وأصبحت تتخبط يف ظلمات اهلوى، فأكل فيها القوي  
والسياسي  األخالقي  الفساد  فيها  وانتشر  غريه،  القادر  فيها  وظلم  الضعيف، 

القتصادي واإلعالمي والثقايف، وال شك أن هذا أمر حتمي ملسرية اإلنسان إذا وا
سار بغري هدى من هللا وبغري طريق يهتدي فيه هبدى هللا، كما أخرب سبحانه وتعاىل 

بقوله ذلك     مل خل حل جل مك لك خك حك   جك مق حق ُّٱٱٱٱعن 

 .[124طه: ] َّ جم هل

وإن اإلنسان مهما تقدم وحتضر فهو يف خسران مبني إن مل يستقم على منهج  
تبارك وتعاىل   ـ  ذلك يف سورة العصر   ـ عنهللا القومي الذي أراده لعباده كما أخرب 

 حن جن   يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱتعاىلبقوله  

 [. 3- 1]العصر: َّ  جه ين ىن من خن
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ــ رمحه هللا ــ ": احلقيقة الضخمة اليت تقررها هذه السورة    (30) قطب  يقول سيد  
وامت  هذه:هي   اإلعصار،  مجيع  يف  الزمان  امتداد  على  اإلنس ـإنه  مجيع ـداد  يف  ان 

رابح   إال منهج واحد  ليس هناك  هو ذلك   انج،وطريق واحد    )انجح(األدهار، 
وكل   معامله، رة  وهو هذا الطريق الذي تصف السو   حدوده،املنهج الذي ترسم السورة  

ٱ.(31)  وخسار ما وراء ذلك ضياع 

وإن املتأمل ألحداث العامل املعاصر يشهد صراعاً حقيقياً ظاهراً بني من يدعو 
ٱٱوتعــاىل: ارك ــإىل هللا وبني من يريد أن يضل الناس ضالالً بعيداً عن منهج هللا تب

 جفحف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض ُّٱ

 يم  ىم   مم  خم  حم جم  يل  ىل مل خل   مق  حق  مف  خف 

 [.28 ـ26 :النساء] َّ   َّ من  خن  حن جن
لذلك كان لزاماً على من نور هللا بصريته وأنعم عليه بنعمة العلم أن يساهم يف  

وإن مل يفعل ذلك فقد   به،نشر الدعوة إىل هللا تعاىل ويشارك مبا يستطيع أن يشارك  
   ري  ٰى  ُّٱ  تعاىلخالف أمر هللا إذ أن كتمان العلم وعدم نشره يعد خمالفة ألمر هللا  

 هب  مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي
 

م. كتب كثريا من  1906( مفكر وجماهد وأديب معاصر ولد بقرية موشا مبحافظة أسيوط مبصر عام30) 
م. انظر: من أعالم الدعوة  1966الكتب يف الدعوة والفكر اإلسالمي. قتل شهيداً إن شاء هللا عام  

 310هـ ص1429واحلركة اإلسالمية املعاصرة، أتليف املستشار عبد هللا العقيل. الطبعة السابعة 
 . 6/3964هـ  1400(  سيد قطب يف ظالل القرآن، دار الشروق، 31) 
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[، وهذا وعيد شديد ملن كتم ما جاءت به  159البقرة:  ]  َّٱ  مت خت حت  جت
الرسُل من الدالالت البينة على املقاصد الصحيحة واهلدى النافع للقلوب، من بعد 

  .(32)  رسلهلعباده يف كتبه، اليت أنزهلا على -تعاىل -ما بينه هللا 

الناس اليوم إىل دعوهتم إىل رهبم تبارك وتعاىل وتذكريهم بقدومهم وإن احتياج  
عليه، وأهنم حماسبون مسئولون عن حياهتم الدنيا كيف قضوها وكيف عاشوا فيها،  
إن القيام بذلك كفيل أبن جيعلهم يف يقظة دائمة ويف اهتداء مستمر، السيما وهذا 

الشهادة، على عامل الغيبيات،   العصر قد طغت فيه املادة احملسوسة، وطغى فيه عامل
حىت أصبح ما يراه اإلنسان ويشاهده هو الذي يعترب به ويقيم له وزانً وما سوى ذلك 

شك أن اإلميان ابآلخرة هو إميان ابلغيب الذي وصف هللا    فال يعبأ به أبداً، وال
بقوله به  املفلحني  عباده  وتعاىل   ىه  مه   جه ين ىن من  خن  ُّٱ  : تبارك 

ٱ. [ 3:البقرة ] َّ جي يه

ومن أعظم احملفزات للقيام ابألعمال الصاحلة هو تذكر اآلخرة وما فيها من نعيم  
كما أخرب هللا تعاىل عباده    وتعاىل،ورضوان دائم من هللا تبارك    أبدية،مقيم وسعادة  

ابتغاء رضوانه وعدم تفضيل ما يشاهدونه أبعينهم من  إايهم وداعيا هلم إىل  حمفزاً 
 جئ  يي    ىي ني  مي  زي  ري  ٰى  ُّٱٱالدنيا:احلياة  زخرف وزينة يف  

 خت   حت جت مبهب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ

 

 . 263/ 1آن العظيم، مرجع سابق، جابن كثري، تفسري القر ( 32) 
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 جض  مص خص مسحص خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث متهت

 مفحق خف حف   جف مغ جغ  مع  جع مظ حط مض  خض  حض

 [. 15 -14عمران:ل ]آ  َّ  خك  حك جك  مق

والواقع أن األرض قد تزخرفت وتزينت، يف هذا العصر، وقد وصل فيها اإلنسان  
إىل القمم العالية يف تسخري املادة واإلفادة منها وذلك ظاهر يف تقدم اإلنسان يف  
الوسائل املعاصرة اليت جتلب له الراحة واملتعة، من تقنيات واتصاالت، وصناعات، 

منها اإلنسان ويتغذى    يقتات د الغذائية اليت  وحنو ذلك، حىت دخل التصنيع يف املوا
هبا، وهذا وال شك خري كثري وفضل عظيم من هللا تبارك وتعاىل على عباده ،جيب 
أال يفتنوا به وينسوا رهبم عز وجل املنعم املتفضل، ومع هذا فإن ما بعد التمام إال 

دم ـ ة من التقالنقصان، وقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه أن األرض إذا وصلت إىل حال
 . اىل فردها كما كانتـنت هبا أهلها، أاتها أمر هللا تعـة حىت فـوالزين

تعاىل هللا   مخ   جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ:  قال 

 مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس

 حل جل لكمك  خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ مع جع

  َّ  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل
 .[25يونس: ]
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: يقول تعاىل ذكره لعباده: أيها الناس، ال  (  33) ابن جرير الطربي  رمحه هللا  قال   
تطلبوا الدنيا وزينَتها، فإن مصريها إىل فناٍء وزواٍل، كما مصري النبات الذي ضربه هللا  
الباقية، وهلا فاعملوا، وما عند هللا   اطلبوا اآلخرة  وبـََواٍر، ولكن  هلا مثال إىل هالٍك 
فالتمسوا بطاعته، فإن هللا يدعوكم إىل داره، وهي جناته اليت أعدَّها ألوليائه، تسلموا  
من اهلموم واألحزان فيها، وأتمنوا من فناء ما فيها من النَّعيم والكرامة اليت أعدَّها ملن 
دخلها، وهو يهدي من يشاء من خلقه فيوفقه إلصابة الطريق املستقيم، وهو اإلسالم 

فيه إىل الذي جعله ج للوصول إىل رضاه ، وطريًقا ملن ركبه وسلك  ثناؤه سبًبا  ل 
نانه وكرامته  ـأه. ج 

بعضها ينكر   شىت،واملشاهد أن حال العامل منذ قرون وهو يتقلب بني فلسفات  
فماذا جىن العامل   هللا،ويغلب هواه على وحي    معرفته،والبعض اآلخر يسئ    أصاًل، هللا  

شقاء يرجم العامل ابلدماء يف أايم   وحقوقها؟حبقيقتها  أو جهله    األلوهية، من جحده  
احلروب ويرمجه ابلقلق يف أايم السالم، وقد يكون هناك فريق من البشر ميسر اللذائذ،  
مفلت الزمام، يرتع يف الدنيا مثلما ترتع األنعام يف الربيع، فأي شيء يف هذا، عجول 

فيها، وإما أخر هلا جزاؤها يف   تسمن للذبح، فإما أعطبتها فنت احلياة اليت ارتكست
جهنم، فهي هناك تدعو ثبورا، وتصلى سعرياً، إن احلاجة إىل وحي هللا تعاىل وقيادة  

وقد مرت ابلعامل أعصار طوال، ليس بينها عصر خفقت فيه    املرسلني ال تنقطع أبداً.

 

 . 59/ 15الطربي، جامع البيان عن أتويل أذى القرآن، ج( 33) 
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حاجته إىل دعوة هللا، وصوت الوحي، لكن هذا العصر الذي نعيش فيه، هو أشد 
ور فقراً إىل االتصال ابلسماء، واالنعطاف إىل الدين، والتوقري لكلمات هللا،  العص

ذلك أن الرقي العقلي احملض الذي بلغته اإلنسانية جيعل مستقبلها على حافة اهلاوية،  
إن مل يقرتن هذا الرقي العقلي ابكتمال روحي معتمد على هللا ورسوله، إن اجلفاف  

 رب العاملني، والصدود الغريب عن تراث النبيني، الروحي واالنقطاع الرهيب عن هللا
وغلبة األثرة واجلشع، على األقوايء، وسيادة املنطق املادي يف كل شيء، إن هذا 
نذير شؤم، وأي تقدم حيرزه العلم يف تلك امليادين ال يبعث على التفاؤل، مامل يصحبه  

   .( 34) عود سريع إىل هللا، وإعزاز ألمره، وإعالء لشرعه

ابتداًء من عصر  وتعاىل،قد كان اتريخ هذه األمة احملمدية موصوالً ابهلل تبارك  و 
الداعية األول صلوات ريب وسالمه عليه الذي وضح هللا غاية إرساله للناس بقوله  

وجل:  حي  جي يه   ىه مه جه  ين ىن من خن حن  جنُّٱ  عز 

 زئ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي  خي

   َّ  رت يب ىب نب زبمب رب  يئ ىئ نئ  مئ

 [. 48-45األحزاب: ]

 

 , بتصرف يسري. 23،24انظر: الغزايل، مع هللا، ص ( 34) 
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وعلى هذا الطريق سار أصحابه رضوان هللا عليهم، يدعون إىل هللا تبارك وتعاىل،  
غريه سبحانه، فبارك هللا يف دعوهتم ووفقهم حىت فتحوا   ءلشي ال إىل أحد سواه، وال  

البلدان، ومصروا األمصار، وأشرقت هبم وبدعوهتم مشس اخلري للبشرية مجعاء، فأانروا  
ائرين، وأوضحوا السبيل للسالكني، فكانوا حبق هداة مهتدين، حىت بلغوا الطريق للس 

رساالت رهبم للعاملني، وأعطوا راية الدعوة إىل هللا بعدهم خللفهم التابعني، فكانوا 
على هنجهم مقتفني ولسنتهم غري مبدلني، يدعون الناس اىل رهبم، ويعلمون الناس  

انتصار، وجهد وجهاد، حىت إذا ضعف من الدين القومي، وهم يف ذلك كله يف عزة و 
وأصبحوا يفرطون يف دعوة الناس إىل   بعدهم وأصبحوا يؤثرون الدنيا على اآلخرة،

القلوب ولبس  الدنيا على  فاستوىل حب  املنكر،  وأمرهم ابملعروف وهنيم عن  رهبم 
الشيطان بذلك على بعضهم، فكثر اخللط بني الدعوة إىل هللا والدعوة إىل غريه،  

، فقوي أعداء هللا فأصبح التأثري العام يف واقع احلياة  (35)   افس الناس يف الدنيا وتن
النواحي،  من  يف كثري  والتبعية،  االهنزامية  وعمت  هلم،  تبع  املؤمنون  وأصبح    هلم، 

واجملاالت احلياتية، وألقي يف قلوب املؤمنني الوهن، مع كثرة عددهم وعدهتم، )مع 
رات اليت ميكن أن يصبحوا هبا قوة عظمى: فهم ميلكون  أن املسلمني ميتلكون كل املقد

العقيدة اليت تشحنهم بطاقات هائلة ال تنفذ، من حوافز العمل واإلبداع، وميتلكون  
واملتكاملة، املتنوعة  اهلائلة  وميتلكون    الثروات  املهم،  االسرتاتيجي  املوقع  وميتلكون 

 

 . 127الدنيا: هي ما يشغل العبد عن اآلخرة انظر: اجلرجاين، التعريفات دار الكتاب العريب ص( 35) 
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وميتلكون خصوبة التجدد البشري الذي جيعل األعداد البشرية اليت تزيد على املليار،  
، ( 36) نسبة الشباب عالية يف جمتمعاهتم، إال أن الفائدة من هذه القدرات قليلة جداً (

ومهما اختلفت وجهات النظر وتعددت اآلراء واألطروحات حول، إجياد احلل األمثل 
ف أبداً يف أن هلذه األزمة، واجلواب املقنع هلذه املعضلة، إال أنه ال ميكن االختال

أمسى  هي  اليت  بدعوة هللا  ابلدعوة  هو  يكون  ما  أول  األمة  لنهضة  اجلهود  توحيد 
الدعوات واملناداة مبنهج اإلسالم الذي هو منهج هللا لعباده يف أرضه وتقدمي شريعة  

 َّ ىي  ٰىري ين ىن  نن  من زن رن  ُّٱ  عدل الشرائعأالقرآن للناس اليت هي  
حاجة إىل هذه الدعوة وكل ما فيه ميهد هلا ويهيئ  ألن العامل كله يف    ،[138  :البقرة]

، وكما قال اإلمام مالك رمحه هللا تعاىل ) لن يصلح حال آخر هذه األمة (37) سبيلها
 . (38)  إال مبا صلح به أوهلا ( 

أنه لوال النبوات مل يكن يف    ويف مفتاح دار السعادة البن القيم يقول رمحه هللا: 
العامل علم انفع البتة وال عمل صاحل وال صالح يف معيشة وال قوام ململكة ولكان  
الناس مبنزلة البهائم والسباع العادية والكالب الضاربة اليت يعدو بعضها على بعض، 
وكل خري يف العامل فمن آاثر النبوة وكل شر وقع يف العامل أو سيقع فبسبب خفاء 

 

 . 3تجديد وتنمية الفاعلية عند املسلم املعاصر، صد. ماجد الكيالين، الرتبية وال ( 36) 
والنشر    د.(  37)  التوزيع  دار  األمة،  لنهضة  اإلسالمي  املشروع  أساسيات  حول  الغزايل،  احلميد  عبد 

 . 78اإلسالمية، ص
 . 676/ 2( القاضي عياض، الشفا بتعريف حقوق املصطفى، مكتبة احلرم املكي, 38) 
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ر النبوة ودروسها فالعامل جسد روحه النبوة وال قيام للجسد بدون روحه، وهلذا إذا آاث
البتة انشقت  النبوة من العامل ومل يبق يف األرض شيء من آاثرها  انكسفت مشس 
أرضه   وزلزلت  جباله  ونسفت  قمره  وخسف  مشسه  وكورت  وانتثرت كواكبه  مساؤه 

 . (39) النبوةوأهلك من عليها فال قيام للعامل إال آباثر 
وانه ينبغي على أهل الدعوة    عظيمة، هبذا يتبني أن احلاجة للدعوة إىل هللا حاجة  

والقائمني عليها، أن جيتهدوا يف إيصال رسالة اإلسالم للعاملني مهما كانت الظروف  
وأن يبدعوا يف البحث واالستقصاء عن الوسائل واألساليب اليت تناسب   واألحوال،

ويف هذه الدراسة " التدريب الدعوي " سوف يكون    فيه،ون  هذا العصر الذي يعيش 
واألس للوسائل  ومناقشة  وحبث  عرض  املفهوم   الدعويــة،اليب  ـهناك  حيث  من 

 التايل. يف الفصل  والوسائل. وذلك والتجديد والفرق بني األساليب 
 *** 

 

 

 

 

السعادة، ومنشور أهل العلم واإلرادة، حتقيق على األثري دار ابن عفان،  ابن قيم اجلوزية، مفتاح دار ( 39) 
 3/  23ـ22هـ  1416الطبعة األوىل 
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 الفصل األول

 اهللاألساليب والوسائل املعاصرة للدعوة إىل 

    التعريف أبساليب الدعوة.املبحث األول: 
   التعريف بوسائل الدعوة.املبحث الثاين:  

  الفرق بني األساليب والوسائل. املبحث الثالث: 
 التجديد يف األساليب والوسائل الدعوة.املبحث الرابع:  
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 املبحث األول

 التعريف بأساليب الدعوة 

إىل   الدعوة  التمهيد حتديد مفهوم  احلاجة    وأمهيتها،   هللا، لقد سبق يف  ومدى 
الناس فيه ابلتوغل يف املادة على   العصر الذيسيما يف هذا    هلا الالعظيمة   يزداد 

توحي فيه كثري من جوانب احلياة املعاصرة خبطورة    الروح والذيحساب البعد عن  
الذي يعلم   وتعاىل،ابلعودة إىل هللا تبارك    عظيمة ستقبل عليها البشرية إن مل تتدارك

ومصرف أمورهم عز   وخالقهم،فهو رهبم تبارك وتعاىل    حياهتم،يف    يصلح للناسما  
فالبد    الناس،ومبا أن الدعوة إىل هللا قد أخذت هذا البعد العظيم يف حياة   وجل.

ا أخرب هللا  كم  عاملية،فالدعوة إىل هللا دعوة    منهم،من إيصاهلا إىل أكرب قدر ممكن  
   يك ىك مك لك اك ُّٱ  تبارك وتعاىل يف كتابه مبيناً مهمة نبيه الكرمي 

ابن زيد: يعين رمحة للمؤمنني خاصة فهو رمحة هلم.    ، قال(40)[  710]األنبياء:  َّ مل
وقال ابن عباس: هو عام يف حق من آمن ومن مل يؤمن فمن آمن فهو رمحة له يف 
الدنيا واآلخرة، ومن مل يؤمن فهو رمحة له يف الدنيا بتأخري العذاب عنهم ورفع املسخ  

عليه وسلم:   النيب صلى هللا  قال  وقد  واالستئصال عنهم،  أان رمحة  واخلسف  "إمنا 
   .(41) " مهداة

إىل مجيع   الرمحة  هذه  إيصال  ومقصد كبري، وحىت    الناس،وإن  مطلب عظيم 
إيصال ذلك   تؤدي إىليتحقق ذلك البد من التنوع يف األسباب واألساليب اليت  

وحنن نعايش عصراً قد تعددت   الدارين،وتلك الربكات اليت هبا سعادة    العميم،اخلري  
 فيه وسائل االتصال واإلعالم  

 

 . 359/ 5البغوي, معامل التنزيل، دار طيبة, (  40) 
 . 2345, وصححه األلباين يف صحيح اجلامع، برقم 1446(  رواه البيهقي يف شعب اإلميان، برقم 41) 
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هذا املبحث وقفة مع األساليب اليت يستطيع الداعي إىل هللا من خالهلا    ويف
 ويسعدوا. الوصول بدعوته ونشرها للناس حىت تكون كلمة هللا هي العليا ليفلح الناس  

والبحث يف التعريف هبذه املصطلحات " األساليب " و" الوسائل " مهم جداً  
الذي يدل على األفكار ويساعد   حيث أن املفاهيم واملصطلحات العلمية هي الوعاء

فإذا غاب املفهوم عند املتلقي كان ذلك دليالً على خفاء   مقاصدها،يف اإلابنة عن  
لذلك املصطلح   األمهية    وإيهامه.  من  املصطلحات   مبكان، كان  جبانب  العناية 

 جلية. وحتديدها لتتضح واضحة  وحتريرها،
ة "األساليب" و"الوسائل " قد  ــات الدعويــوم أن هذه املصطلح ــه من املعل ـولعل 

ففي أول األمر مل يكن هناك حاجة لتحديد هذه املصطلحات   لتحريرها،مرت مبراحل  
وذلك لوضوحها يف ذهن املتقدمني، ومل يكن هناك اضطرار لضبط مصطلح الوسائل 

كانت هناك ممارسات   نشأهتا. مثواألساليب، وهذا شأن كثري من العلوم يف بداية  
مث ورود التقسيمات والتفصيالت على كثري  املفهوم،دون احلاجة لتحرير    ذاتية فعلية

خاص لكل من الوسائل واألساليب.  مث بداية احملاوالت يف إجياد تعريف العلوم،من 
ومن هنا جاء    دراسته، وقد يعمد كل ابحث إليراد تعريف هلذه املصطلحات يالئم  

 .(42)املصطلحات التباين يف 
 باألسلوب:التعريف 

 يلي: يطلق األسلوب يف اللغة على ما 
 فيه. الذي أتخذه  الطريق: الوجه -أ  

وسلكت أسلوب فالن يف   سواء، يقال أنتم يف أسلوب    واملذهب:  الطريق  -ب 
 كذا ... 

 

 . 156ا، جملة الدراسات الدعوية، صوسائل الدعوة وأساليبه(  42) 
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 الكتابة. وأسلوب الكاتب أي طريقته يف  ومذهبه،  أي: طريقته، 
والفن يف اللغة    متنوعة،   أي فنوانً   القول،يقال أخذان يف أساليب من    الفن:  -جـ

 . (43) فيه والتزيني والتنويع واملهارة  الشيء،والضرب من  احلال،يعين 
الطريقة يف   اللغة يرتكز معناه حول  فيه    ءالشييتبني أن األسلوب يف  والتفنن 

 ذلك.من املهارة يف  ءشيوتزيينه مع  
 االصطالح:يف  األسلوب

  بتعدد العلوم واملعارف واملوضوعات   اصطالحاً يتعدد استعمال كلمة األسلوب  
فتعريفه عند األديب غريه عند الداعي، غريه عند املريب، فيقال يف األسلوب األديب 

الكتابة التعبري، أو طريقة  اختيار األلفاظ   أو طريقة اإلنشاء  )هو طريقة   أو طريقة 
، وأسلوب القرآن هو )طريقته  (44)والتأثري(  وأتليفها للتعبري عن املعاين قصد اإليضاح  

 (45) ألفاظه(  واختيار  كالمه،اليت انفرد هبا من أتليف  
 منها:ويف مصطلح علم الدعوة فلألسلوب تعريفات  

أساليب الدعوة هي الطرق اليت يسلكها   البيانوين،أواًل: تعريف الدكتور حممد  
 .  (46) الدعوة الداعي يف دعوته أو هي كيفيات تطبيق مناهج 

 

 , مصدر سابق. 1577الفريوز آابدي، القاموس احمليط، ص(  43) 
أمحد الشايب، األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب البالغية، مكتبة النهضة املصرية،  (  44) 

 . 44الطبعة السادسة، ص
 . 2/241رآن، حممد عبد العظيم الزرقاين، مناهل العرفان يف علوم الق (  45) 
 , مصدر سابق. 46املدخل إىل علم الدعوة، ص(  د. حممد البيانوين 46) 
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األسلوب هو: صيغ التبليغ    الشنقيطي،تعريف األستاذ الدكتور سيد حممد    :اثنياً 
 .  (47) الناس يف دعوة 

األسلوب الدعوي: هو املذهب    حممود،   معبد احللياثلثاً: تعريف الدكتور علي  
   .(48)الدعوة الذي يلجأ إليه الداعي إىل هللا ليحقق بذلك أهداف 

خالد    رابعاً: يستخدمها   خياط،الدكتور  اليت  الطريقة  أبنه  األسلوب  يعرف 
الداعية للعبور إىل نفس املدعو وإقناعه ابلفكرة ومن مث حتقيق اهلدف الذي يصبو  

 .  (49) إليه 
االتفاق على اعتبار أن األسلوب هو طريقة   السابقة يظهرمن خالل التعريفات  

األسلوب   إنيمكن القول  أو كيفية حمددة للتأثري على املدعو وإقناعه مبا يدعى إليه، ف
أهداف    هو:الدعوي   لتحقيق  املدعوين  مع  هللا  إىل  الداعية  ميارسها  اليت  الطريقة 
إذاً قابل للتنوع واالجتهاد وميكن حتديث   طريقة فهووحيث أن األسلوب هو  الدعوة.  

مع ظروف    ويتالءم  األساليب مبا يناسب املدعوين ومبا يتوافق مع موضوعات الدعوة،
 ملكان. واالزمان 

 *** 
 
 
 
 

 

 . 48أ.د. سيد سعيد الشنقيطي، ركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم عليه السالم، ص(   47) 
 . 1/215د. علي عبد احلليم حممود، فقه الدعوة إىل هللا, (   48) 
 . , مصدر سابق 104للدعــوة إىل هللا يف العصر احلــاضر، ص خالـد خياط، األسلــوب الرتبـــوي ( 49) 
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 املبحث الثاني

 التعريف بوسائل الدعوة

  الوسيلة يف اللغة:

تطلق ويراد هبا    وتقرب والوسيلةرغب    هللا يسل وسال أي: من وسل فالن إىل  
واملعىن األول يقال توسل إىل   امللك.واملنزلة والدرجة عند    والقرىب،الوصلة    معنيان:
قال هللا،  الراغب إىل    والواسل:  تعاىل،إذا عمل عمالً تقرب به إىل هللا    وجل،هللا عز  

   مغ جغ مع جع مظ حط مض خض   حض جض ُّٱٱتعاىل:هللا  
 [.57:اإلسراء] َّٱ  لك خك حك جك مق حق خفمف حف جف

"والوسيلة اليت أمران هللا تعاىل هبا    تعاىل:هللا  تيمية رمحهيقول شيخ اإلسالم ابن 
 . (50)" بطاعتههي التقرب إىل هللا 

 .  (51)" كل ما يتوسل به إىل الغري "هي: والوسيلة عند اجلرجاين 

والوسيلة علم على أعلى منزلة يف اجلنة وهي منزلة رسول هللا صلى هللا عليه  
 .(52)  العرشوسلم وداره يف اجلنة وهي أقرب أمكنة اجلنة إىل 

)إذا مسعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول، الصحيح:  كما ثبت ذلك يف احلديث    
 الوسيلة، سلوا يل    عشراً مث فإن من صلى علي صالة صلى هللا عليه هبا    علي، مث صلوا  

 

 . 247/ 1( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، 50) 
عام  51)  جبرجان  ولد  الشريف  احلسين  حممد  بن  علي  اجلرجاين،  عام  740(  بشرياز  وتويف  هـ:  816هـ 

 . 326التعريفات، دار الكتاب العريب ص 
 سابق.  ، مصدر2/54ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  (52) 
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سأل   هو فمنفإهنا منزلة يف اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد هللا وأرجو أن أكون أان  
 ( 53)  الشفاعة(يل الوسيلة حلت له 

من الوصيلة، لتضمنها معىن   أخصوالوسيلة التوصل إىل الشيء برغبة، وهي  
تعاىل مراعاة سبيله ابلعلم   الوسيلة إىل هللا  وحتري مكارم   والعبادة،الرغبة، وحقيقة 

 .  (54) القربة وهي  الشريعة،
 مقصوده.ما يتوصل به اإلنسان إىل حصول  الوسيلة: مما سبق يتضح أن 
 الدعوية:تعريف الوسيلة 

الدعوية للوسيلة الدعوية على النحو  قد تعددت تعريفات الباحثني يف الدراسات  
 التايل:

الدعوية   الوسيلة  يعرف  الكرمي زيدان  هبا    بقوله:الدكتور عبد  يستعني  هي ما 
 .  (55) مثمر الداعية على تبليغ الدعوة إىل هللا تعاىل على حنو انفع  
ما يتوسل به اىل تطبيق    أبهنا: الدكتور حممد أبو الفتح البيانوين عرف الوسيلة  

 . (56) مناهج الدعوة من أمور معنوية أو مادية 
الدكتور عبد احلليم   الذي    الدعوة،الوسيلة يف جمال    حممود:وعند  العمل  هي 

 .  (57) هللا يقوم به الداعي إىل هللا فيحقق به أهداف الدعوة إىل 
 

( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب استحباب القول مثل ما يقول املؤذن ملن مسعه، حديث  53) 
 . 136، ص 849

 . 560األصفهاين، معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص(  54) 
 , مصدر سابق. 447د. عبد الكرمي زيدان، أصول الدعوة، ص(   55) 
 , مصدر سابق. 49الدعوة، صد. حممد البيانوين، املدخل إىل علم (   56) 
 . 215/ 1د. عبد احلليم حممود، فقه الدعوة إىل هللا، (   57) 
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ملوصلة للغاية، أو  القناة ا  أبهنا: وعرفها األستاذ الدكتور حممد سادايت الشنقيطي  
واألفكار   املعاين  نقل  املستخدمة يف  القول   للناس وهياألداة  أو  الكلمة  أساسها 

أو مجعياً بصورة ال    مباشراً وعندماعندما يكون االتصال   يكون االتصال مجاهريايً 
يتمكن فيها الداعي أو القائم ابالتصال من إيصال ما لديه إىل اآلخرين حتتاج إىل 

وطبيعة    املستهدف،وهذه األداة ختتلف ابختالف اجلمهور    حتمله، ة  أداة اصطناعي
  .(58) األخرى املادة املعروضة واملالبسات الزمانية واملكانية 

ما يستعمله الداعي    الدعوية:اجلوشاين فريى أن الوسيلة    عبد هللاوأما الدكتور  
   .(59) حسية وغالباً ما تكون   املدعوين،من إمكاانت يوصل هبا الدعوة إىل 

هي ما يتوصل به إىل    الدعوية:والدكتور عبد الرحيم املغذوي يقول أبن الوسيلة  
 .  (60) صحيح دعوة الناس بطريق شرعي  

يظهر من سرد هذه التعاريف املتعددة السابقة تنوعها وعدم اتفاقها يف مقصود 
اعتمد جانب معني عنده   فقد  الدعوية  الوسيلة  أن كل من عرف  إذ  اعتربه  معني 

مفهوما للوسيلة الدعوية، وظهر كذلك العمومية يف التعريفات الثالثة األوىل إذ مل 
الدعوة من مناهج   به على  من بني سائر ما يستعان  الوسائل حتديداً  حتدد ماهية 

 وأساليب ومضامني، أو عمومية األعمال اليت يقوم هبا الداعية.
عوة ففي التعريف األول غاية كذلك عدم حتديد الغاية من استخدام وسائل الد

الدعوة جمتمعة، ويف  الوسائل تطبيق مناهج  الثاين غاية  الدعوة، ويف  تبليغ  الوسيلة 
 التعريف الثالث غاية الوسائل حتقيق أهداف الدعوة.

 

 , مصدر سابق. 43أ. د. حممد سادايت الشنقيطي، ركائز اإلعالم يف دعوة إبراهيم عليه السالم، ص(   58) 
م دار اشبيليا،  د. عبد هللا اجلوشاين، منهج شيخ اإلسالم يف الدعوة إىل هللا، مركز الدراسات واإلعال(   59) 

 . 542/ 2هـ, 1417الطبعة األوىل,  
 . 16د. عبد الرحيم املغذوي، وسائل الدعوة، ص    (60) 
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أما يف التعاريف الثالثة األخرية فيبدو أن فيها شيئاً من الوضوح والبيان ملعىن   
عرفها أبهنا قناة موصلة أو أداة مستخدمة يف نقل    الوسيلة الدعوية خاصة عند من

املعاين واألفكار للناس ولعلنا يف هذا املبحث خنتار ما يؤيد هذا املعىن وهو أن الوسيلة  
هي األداة الناقلة لعملية الدعوة واليت تستخدم يف إيصال األفكار واملعاين   الدعوية:

 للمدعوين. 
 *** 
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 املبحث الثالث

 الفرق بني األساليب والوسائل 

بعد أن مت التعرف على مفهوم هذين املصطلحني املهمني جداً يف الدراسات  
الدعوية: الوسائل واألساليب، وأن األسلوب هو: الطريقة اليت ميارسها الداعية إىل 

 هللا مع املدعوين لتحقيق أهداف الدعوة. 
الدعوة واليت تستخدم يف إيصال  األداة الناقلة لعملية    وأن الوسيلة الدعوية هي:

 األفكار واملعاين للمدعوين.
يظهر للمتأمل أن بينهما عموم وخصوص فإن األداة اليت تستخدم يف إيصال  
الدعوة تعترب ضمن الطريقة اليت يتبعها الداعي إليصال الدعوة، وكذلك فإن طريقة 

 ف هبا على األقل، املدعو يف الدعوة تعتمد على األداة اليت يستخدمها أو أهنا تعر 
وهذا ما حدا بعضهم إىل القول أبن الوسائل واألساليب إذا أفرد أحدمها دخل يف 

، وميكن أن يقال أهنما من األلفاظ املشرتكة أي إذا افرتقا اجتمعا (61)مسمى اآلخر  
وإذا اجتمعا افرتقا، مثل لفظي اإلميان واإلسالم. فمىت ما ذكرت الوسيلة الدعوية  

وكذلك مىت ما    فيها،الطريقة العملية الدعوية وأدواهتا املستخدمة    فقط فهي تشمل
بينما عند ذكر الوسائل واألساليب   كله،فهو يشمل ذلك    فقط،ذكر أسلوب الدعوة  

 أدوات.فإنه يقصد ابألسلوب الطريقة وابلوسيلة ما يستخدم من  معاً،
للتفري التايل  املثل  أضرب  وتبييناً  توضيحاً  األمر  يزداد  األسل وحىت  ببني  وب ـق 

دم ضمن األساليب الدعوية املعاصرة ما يعرف  ـوم أن مما يستخـة، فمن املعل ـوالوسيل 
أبسلوب احملاضرة الدعوية، وصورهتا أن يعد الداعية موضوعاً علمياً يناسب املدعوين، 

 

 . 290د. أمحد بن عبد العزيز اخللف، منهج ابن القيم يف الدعوة إىل هللا، ص(   61) 
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وهم جالسون    مقاطعة،وأييت وجيلس أمامهم ليلقي حماضرته الدعوية متحداثً وبدون  
 عليها.مث تقدم له أسئلة احلاضرين فيجيب   حماضرته،حىت ينتهي من  ينصتون له 

وال شك أن احملاضر قد    الدعوية، هذه الصورة اليت ذكرت هي صورة احملاضرة  
استخدم يف هذا األسلوب عدة أدوات فهو استخدم الكتاب، واألوراق، واستخدم 
مكرب الصوت، وقد يكون استخدم جهاز حاسب، هذه األدوات اليت استخدمت 
وطريقة   املختار،  التعريف  على  الدعوية،  الوسائل  هي  وإعدادها  احملاضرة  نقل  يف 

 أعلم.لوب وهللا احملاضر يف عرض مادته هو األس
فيظهر أنه عند إطالق أسلوب احملاضرة يتبادر إىل الذهن كل تلك األدوات اليت 

وكذلك إذا ذكر عدد من الوسائل ونوعيتها يستدل هبا على   عادة،تستخدم فيها  
طريقة عملية الدعوة وأسلوهبا مثل أن يقال )مت استخدام مكرب الصوت لنقل احلديث 

   وهكذا.  احملاضرة،ذلك أن هذا هو أسلوب كامالً للحضور( يفهم من 
والوسائل   األساليب  مصطلحي  بني  وأوضحها  الفروق  أبني  أن    هو: ومن 

بيد أن الوسيلة هي األداة اجملردة    الدعوي،األسلوب جزء ال ينفصل عن اخلطاب  
 (62)  عنه.واملستقلة  الدعوي،الناقلة للخطاب 

من أن هذين   سابقاً، اره  وعلى هذا ففي هذه الدراسة سنعتمد ما مت اختي 
املصطلحني من املصطلحات املشرتكة اليت عند إطالق أحدمها يدخل فيه اآلخر،  

 التوفيق.  الدعوية وابهللفنستخدم مصطلح األسلوب ليشمل الوسيلة 
 *** 

 

 

ج  ، انظر: منه167انظر: د. حممد البداح، جملة الدراسات الدعوية، وسائل الدعوة وأساليبها، ص(  62) 
 ، مصدر سابق. 41شيخ اإلسالم يف الدعوة إىل هللا، ص
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 املبحث الرابع

 التجديد يف األساليب والوسائل الدعوية

قد تعددت الوسائل الَدعوي ة يف هذا الزمن، وكثرت وتنوعت حىتَّ أصبح تصنيفها  
التنوع يف الوسائل جعلها حمطَّ اهتمام   لكثرهتا. وهذاابابً من أبواب التـََّعرُّف عليها  

العقالء، وأصبح التعامل معها انتفاعاً ودفعاً وحتذيراً أمراً ال مناص منه وال حميد عنه،  
على الداعية إىل هللا تعاىل أن يتعرف عليها، وينتفع مبا ميكنه االنتفاع    لذا كان لزاماً 

قال هللا    ة.ـل وعي وإدراك وفطنـه، وهذا املوقف منه دليـبه منها، ويدفع ما ميكنه دفع
 [.35 : املائدة] َّ مخ مث هت  مت خت حت    جت هب مب ُّٱ  :تعاىل

ابلوسائل الَدعوية، لكوهنم أعلم الن اس  والدُّعاة إىل هللا  تعاىل أوىل النَّاس انتفاعاً  
التمشي مع سنن هللا تعاىل الكوني ة، حيث جعل هللا تعاىل اهلداية   أعين -بضرورة 

الدَّاللة إال  من خالل   -هداية  يكون  والتبليغ ال  لدينه،  الدُّعاة  تبليغ  متوقفة على 
قال مساحة الشيخ عبد العزيز    (63) الوسائل، وما ال يتم الواجب إال  به فهو واجب .

: ويف وقتنا اليوم قد يسر هللا عز وجل أَلمر الدعوة أكثر -رمحه هللا تعاىل-بن ابز  
الطرق اليت مل حتصل ملن قبلنا، فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر من طرق كثرية، وإقامة 

طريق  التلفزة ،  بطرق متنوعة؛ عن طريق  اإلذاعة ، وعن  احلجة على النَّاس اليوم ممكنة
 ( 64) وعن طريق الصحافة، من طرق شىت اهـ 

وهل هي توقيفية أو اجتهادية قد أخذت    الدعوة،ومسألة التجديد يف وسائل  
يظهر وهللا أعلم أن اخلالف بني  الباحثني والذيحيزاً من اجلدل العلمي عند بعض 

كما هو     الفريقني هو خالف لفظي يف مدلوالت األلفاظ فقط يف بعض املسائل.
 

 ا. 8الشيخ أمحد احلمدان، الوسائل الدعوية، ص( 63) 
 , مصدر سابق. 14ابن ابز رمحه هللا، الدعوة وأخالق الدعاة، ص( اإلمام 64) 
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خالف معترب أيضاً يف بعض املسائل اخلالفية اليت يعتربها بعضهم جائزة شرعاً أو  
املسائل. من    ذلك، وحنو    النيابية، غري جائزة شرعاً مثل التمثيل أو دخول الربملاانت  

 كذلك.بينما ال يعتربها اآلخرون   مشروعة،تعترب عند البعض وسائل  اليت
ل الدعوية اليت ليست من ابب العبادات ال حظر ويظهر وهللا اعلم أن  الوسائ

العلمي ة   والدورات  واملعارض  هبا كاملخيمات  خاص  نص  إىل  حتتاج  وال  فيها، 
 واحملاضرات واألشرطة واإلذاعة.

والذي عليه كبار علمائنا؛ ومنهم مساحُة الشيخ عبد العزيز بن ابز ومساحة الشيخ  
تعاىل أن  وسائل العثيمني رمحهم هللا  املفهوم- الدعوة    حممد  توقيفي ة  ليست    -هبذا 

(65) . 
محد احلمدان ـ حفظه هللا ـ خطبة للعال مة عبد الرمحن بن سعدي  أويذكر الشيخ  

حيث فيها املسلمني على اجلهاد، وعلى استعمال مجيع الوسائل املمكنة    -رمحه هللا  -
جلهاد يف نصوص  : "فقد أمر هللا رسوَله اب  لإلعداد له والقيام به، فيقول رمحه هللا

كثرية، ورتب عليه خريات وأجوراً غزيرة، وما ال يتم املأمور به من وسائله فهو داخل 
يف املأمور، ومرتتب عليه ما فيه من اخلريات  واألجور، ال يقوم اجلهاُد إال  بتعلم العلوم 

األمور،  احلربي ة، والتفنن  ابلفنون العسكري ة، والتدريب على القوة والشجاعة، واحلزم يف  
هللا    حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ٱٱُّقال 
 مف  خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض  حض جض مص خص
 [.60 :األنفال]  َّ لك خك حك جك مق حق

اي عجباً لنا معشر املسلمني، كيف أمهلنا هذا األصل العظيم من أصول  ديننا،  
إال    األمور  تستقيم  الذي ال  الفرض  الرمي   به؟ وكيف ضيعنا هذا  جتدان ال حنسن 

الديَن  حتمي  اليت  اجليوش   بتنظيم   اهتمام  عندان  وليس  اجلهاد،  فنون  وال  والركوب 
 

 . , مصدر سابق10الشيخ أمحد احلمدان الوسائل الدعوية، ص( 65) 
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التخاذُل والضعُف   يقُع  يتسلط علينا األعداُء من كل   والبالد، هبذا  واهلوان، وهبذا 
م، ويستدركوا أمرهم، ويستعدوا لعدوهم  مكان ... فعلى املسلمني أن يتوبوا إىل رهب  

 .(66)   بكل   ما استطاعوا من قوٍة مادي ٍة وقوٍة معنوي ة
وملا اسُتعملت مكربات الصوت يف املساجد  استنكر بعض النَّاس  هذه الوسيلة  

ست مما كان على عهد  رسول  هللا َصلَّى هللاُ َعَلْيه  َوَسلََّم والسلف  الصاحل،  لكوهنا لي
قال فيها: "اعلموا أنَّ هللا    ـ خطبةً خطب الشيخ عبد الرمحن ابن سعدي ـ رمحه هللا  

القوية   األسلحَة  أن   ويَب ني، فكما  احلق  يوضح  الدين، ويسر كل سبٍب  بتبليغ  أمر 
داخ  هبا  والعناية  تعاىل: العصرية  قوله  يف   َّ لك مح جح مج حج مث هت ُّٱ ٌل 

ة، داخل يف ـة  الفت اكـات  عن األسلحـ. واستعمال الوقاايت والتحصين[60  :األنفال]
 [ 102 : النساء] َّ ىفيف يث  ُّٱتعـاىل: ه ـقول

 خب  حب ُّٱ اىل:ـوالقدرة على املراكب البحرية واجلوية واهلوائية، داخل يف قوله تع

 [. 97  عمران:آل ] َّهت مت خت  حت   جت   هب   مب

ومجيَع ذلك داخل يف األوامر أبخذ مجيع  وسائل  القوة واجلهاد، فكذلك إيصال 
األصوات  واملقاالت النافعة إىل األمكنة البعيدة؛ من برقيات، وتليفوانت، وغريها،  

داخل يف أمر هللا ورسوله بتبليغ احلق  إىل اخللق، فإن إيصال احلق والكالم الن افع 
، وترقية الصنائع واملخرتعات لتحصيل املصاحل الدينية  ابلوسائل املتنوعة من نعم هللا

 

 . 6/32عة الكاملة, الشيخ ابن سعدي رمحه هللا، اجملمو ( 66) 
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: "الوسائل هلا  -رمحه هللا تعاىل- وقال ايضاً  .(67)  والدنيوية من اجلهاد يف سبيل هللا
أحكام املقاصد: فما ال يتم الواجب إال به فهو واجب وما ال يتم املسنون إال به  

يلة املباح مباحة ويتفرع عليها  فهو مسنون وطرق احلرام واملكروهات اتبعة هلا ووس
 .(68)   أن  توابع األعمال ومكمالهتا اتبعة هلا"

الوسائل   الستخدام  واسع جداً  العصر ابب  يوجد يف هذا  فإنه  ُعلم هذا  إذا 
ال ميكن أن    وتكاثرت بلاملعاصرة يف الدعوة إىل هللا تعاىل واليت قد تعددت وتنوعت  

اليت   معني وأحاولحتصر يف عدد   املعاصرة  الوسائل  من  أن أمجل عدداً  يلي  فيما 
  مستقباًل،وبعضها اآلخر ميكن استخدامه بعضها يستخدم حالياً يف الدعوة إىل هللا 

 ذلك:فمن 
 .والدروس العلمية يف املساجد وامللتقيات، وحنوها احملاضرات، واخلطب، .1
 الشريط الصويت واملرئي. .2
 والرسائل.الكتب والكتيبات  .3
 قنوات البث الفضائي. .4
 اإلذاعة الصوتية. .5
 الصحف اليومية. .6
 اإلنرتنت. .7
 .ماكس( الواي ايرلس،الو  البلوتوث،التقنيات الالسلكية ) .8
 والبحوث. مراكز الدراسات  .9

 

 . 54/ 6( املصدر نفسه، 67) 
 . 54/ 6( نفسه 68) 
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والذي يعترب أسلوابً من األساليب املعاصرة يف طرح املوضوعات    التدريب: .10
 الدراسة.وهو جمال البحث يف هذه الفكر. ونشر 

زايدة وعي  غري أن املتوقع هو  نشأهتا،وثقافة التدريب يف اجملتمع ما تزال يف  
بتعليم  التدريب عن احملاضرات والدروس ويتميز  .وأبمهيتها واإلقبال عليهااجملتمع هبا  

التمهيد النظري هلا. كما يتميز بطول  املهارة )العملية( والتدريب على ممارستها بعد 
املفاهيم يتيح فرصة لرتسيخ  الطرح، مما  الربامج   فرتة  بشكل أكرب، إضافة إىل كون 

 .واملتدرب  للتفاعل الثنائي بني املدرب التدريبية توفر بيئًة 
االستثمار   وحيث إن ثقافة )التدريب( ثقافة انشئة؛ كان ال بد من استثمارها

األمثل فالفكرة اليت يراد توضيحها من خالل درس أو حماضرة ميكن نشرها من خالل 
 .برانمج تدرييب

تكفـي لدخـول هذا  وحـدهـا ال   اإللقـاء  وضوابطه فجـودةوالتـدريب فـن لـه أصـوله  
يف   الناس  ثقة  ولضمان كسب  التدريباملضمـار.  يعد   برامج  أن  ينبغي  الدعوي 

 .املدربون إعداداً جيداً 
مهارات املدرب، وحمتوى املادة التدريبية.   :وللربامج التدريبية عنصران أساسيان 

 اإلمتاع وعلى اإلهبار أكثر من حرصهم ويف الساحة عدد من املدربني حيرصون على
املتدرب من  أما املدرب الداعية؛ فهو صاحب رسالة يهدف إىل فائدة احملتوىعلى  

 .للربانمجخالل االستعداد العلمي والفين والنفسي 
ليست إال ترمجة عملية ألطروحات  (كما أن كثرياً من الربامـج التدريبية غربية النشأة

امج ويُدرب عليها الرب  مدارس علم النفس الغريب(، وعدد من املدربني يتلقى هذه
هذا أن يبحث يف نصوص الوحيني عم ا يسندها؛   واألسوأ من .دون أن ميحصها

لها ويوجهها توجيهاً  تصدى هلذا الباب  فيمنواملفرتض  !إسالمياً  ظاانً أنه هبذا يؤص  
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املهيمن على فكره والقائد له؛ فاألصل أولوية الوحي على  أن يكون الوحي هو
 (69)  الفكر بناء على الوحي ال العكس يتشكلالفكر وهيمنته عليه، ف

ات التخصصية يف هذا  ــدى الدراس ــوي( هي إحــة )التدريب الدعــذه الدراســوه
 تعاىل،الباب واليت تركز على أتطري جمال استخدام الربامج التدريبية يف الدعوة إىل هللا  

 تعاىل. وفق ضوابط حمددة لربامج التدريب اليت تستخدم يف الدعوة إىل هللا 
ينبغي ألسلوب   ما   (70) الداعية  والذي  يكون متجدداً يف حدود  أن  املعاصر 

به   و يسمح  مبختلف    مبااإلسالم  العصر  مستوى  على  ابلعمل  مرونته  به  تقتضي 
الوسائل املشروعة اليت تتضمن نقل رسالة اإلسالم إىل الناس، يف أمجل صورة وعلى 

ضالة املؤمن أىن   )احلكمة   احلديث:وهذا منطلق املرونة كما جاء يف    وجه،أحسن  
 يي  ُّٱ  تعاىل: هللا    وهو من احلكمة الواردة يف قول  ،(71) هبا(  أحق الناس    وجدها فهو

 َّ حس جت  هب مب خب  حب جب هئ    مئ  خئ حئ جئ

 [. 125]النحل: 
هذا  على  احلديث  مدار  يكون  الدراسة سوف  هذه  من  التالية  الفصول  ويف 

 تعاىل. األسلوب املعاصر من أساليب الدعوة إىل هللا 
 *** 

 

هـ. مقال عبد العزيز اخلميس، بعنوان  1422السنة السادسة عشر   129(انظر جملة البيان، العدد  69) 
 وسائل الدعوة التأثري على اجلماهري. 

هـ  1413الوفاء، الطبعة األوىل,  مقدمة يف منهج اإلبداع رؤية إسالمية، دار  ( زهري منصور املزيدي،  70) 
 . 23ص

, عن ايب هريرة و]فيه[ إبراهيم بن الفضل املدين  2687( رواه الرتمذي يف سننه، كتاب العلم، برقم  71) 
 يضعف يف احلديث من قبل حفظه. 
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 الفصل الثاني 

 التدرب الدعوي

 اتريخ التدريب.املبحث األول: 
 األساليب التدريبية يف العهد النبوي. املبحث الثـاين:  

 التدريب الدعوي.مفهوم املبحث الثالث: 
 أركان التدريب الدعوي وضوابطه. املبحث الرابـع: 

 اجملاالت الرئيسة للتدريب الدعوي.املبحث اخلامس:  
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 املبحث األول

 تاريخ التدريب

لغة واصطالحا. ويظهر من    ( 72)   قد سبق يف متهيد هذه الدراسة تعريف التدريب 
خالل التعريفات االصطالحية للتدريب مدى العمومية والشمولية يف استخدام مصطلح  

مياثل كلمة  هو  اإلطالق  هبذا  التدريب  أن  مبعىن  من حيث مشولية    - التعليم   - التدريب 
ن  التدريب جملاالت متعددة ومتشعبة وكثرية ال تنضبط، مثل مشولية التعليم. وهذا ال يعين أ 

التدريب هو التعليم فقط بل إن التدريب هو تعليم وزايدة مبعىن أن التدريب يشمل التعليم  
 أي أن ضمن أي عملية تدريبية ال بد أن يدخل التعليم. 

فهو   عهده  بداية  منذ  اإلنسان  أن  جند  فإننا  التدريب  لتاريخ  فاحصة  وبنظرة 
ربات السابقة هي من يتدرب فإن القدرة على التعلم واالستفادة من التجارب واخل

أهم ما مييز الكائن اإلنساين فبالتعلم والتدرب يستطيع اإلنسان أن يغري من أفعاله  
يتكيف ويكيف حياته مبا يتالءم مع  وردودها ومن سلوكه، وعاداته، يستطيع أن 
تغريات البيئة احمليطة به ومبا يتوافق مع احتياجاته )طعام وشراب ومسكن وملبس، 

 قبول وانتماء(.   أمن وطمأنينة، 
وأما ابلنسبة لتعلم اإلنسان وتدريبه فقد أخربان هللا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي  

 ِّ  ُّ  َّ  ُّٱٱتعاىل قال  أن أول تعليم هو تعليم هللا تعاىل آدم األمساء كلها كما 
  َّ يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ   نئ مئ زئ رئ ّٰ

 [.31]البقرة :

 

 . 9( يراجع ص72) 
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رمحه هللا هذا مقاٌم ذكر هللا تعاىل فيه شرف آدم على املالئكة    (73)قال ابن كثري
مبا اختصه به من ع لم أمساء كل  شيء دوهنم وهذا كان بعد سجودهم له وإمنا قدم 
هذا الفعل على ذاك ملناسبة ما بني هذا املقام وعدم علمهم حبكمة خلق اخلليفة،  

ما ال يعلمون؛ وهلذا ذكر تعاىل  حني سألوا عن ذلك، فأخربهم هللا تعاىل أبنه يعلم  
 هذا املقام عقيب هذا ليبني هلم شرف آدم مبا فضل به عليهم يف العلم، فقال تعاىل:

:]َّ يب  ِّ  ُّ َّ  ُّٱ األشياء كلها:  [31البقرة  أمساء  علمه  أنه  والصحيح   ،
ذواهتا وأفعاهلا؛ يعين أمساء الذوات واألفعال املكرب واملصغر؛ قال البخاري يف صحيحه 

نس رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: "جيتمع املؤمنون يوم عن أ
القيامة فيقولون: لو استشفعنا إىل ربنا؟ فيأتون آدم فيقولون: أنت أبو الناس، خلقك 

هذا كان تطبيقاً   (74) شيء(.  هللا بيده، وأسجد لك مالئكته، وعلمك أمساء كل  
 األمساء.علمياً يف تعليم هللا تعاىل آلدم 

)واختذ التدريب أيضاً تطبيًقا عملياً عندما هناه وزوجه عن األكل من الشجرة  
كانت ترمز للمحظور الذي    واحدة رمباشجرة  اجلنة إالفقد أبيحت هلما كل مثار 

األرض. ال بد منه يف حياة   
  املسوق، يتميز اإلنسان املريد من احليوان    ة والاإلرادفبغري حمظور ال تنبت    

والتقيد   ابلعهد  الوفاء  اإلنسان على  ميتحن صرب  فاإلرادة هي مفرق    ابلشرط.وال 
  اآلدميني،بدوا يف شكل    البهيمة ولوالطريق. والذين يستمتعون بال إرادة هم من عامل  

ونفذ   هللا،لمة  ك  وحقت  الغواية.وضعف أمام    عهده،نسي آدم    التجربة:عندئذ متت  
 

 , مرجع سابق. 1/100ابن كثري، تفسري القرآن العظيم ج( 73) 
البخاري يف صحيحه،  ر (  74)  برقم  واه  األمساء كلها",  آدم  "علم  قول هللا  القرآن، ابب:  تفسري  كتاب: 

4476 . 
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 جع  مظ  حط  مض  ُّٱ  تعاىل:قضاؤه وقد حكى القرآن الكرمي ذلك يف قول هللا  

  َّ مل  خل حل جل مك لك خك حك مقجك حق مف   خف  حف مغجف جغ مع

 [. 36البقرة:]
 واإلنسان.بني الشيطان    هلا.وكان هذا إيذاانً ابنطالق املعركة يف جماهلا املقدر  

وأدركته رمحة ربه اليت أدركته    فطرته،ركب يف    عثرته مباإىل آخر الزمان وهنض آدم من  
 من  حنخن جن مم خم حم جم هل ُّٱ  تعاىل: هللا    هبا قالعندما اثب إليها وال ذ  

 .  [ 37البقرة: ] َّ  ٰه  مه جه هن
عهد االستخالف يف    وذريتـه.ع آدم  ـم مـده الدائـرية، وعهـومتت كلمة هللا األخ

وشرطهذه   أو  األرض  فيها   مم  خم  حم يلجم ىل مل خل  ُّٱٱالبوار   الفالح 

 خي حي   جي يه ىه  مه جه  ين ىن من خن حن   جن يم ىم

  [.39-38:البقرة  ]  َّ  ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ييٰذ ىي مي
وانطلقت من عقاهلا ما هتدأ حلظة   األصيل،وانتقلت املعركة اخلالدة إىل ميداهنا  

وعرف اإلنسان يف فجر البشرية أن هذه التجربة كانت تربية هلذا اخلليفة   تفرت.وما  
باً له على تلقي الغواية،  ـكانت إيقاظا للقوى املبثوثة يف كيانه وكانت تدري  وإعداداً.

 األمني. املالذ بعد ذلك إىل العدو وااللتجاءة ومعرفة ـة، وجترع الندامـذوق العاقبـوت
الشجرة   الشيطان    احملرمة،إن قصة  العهد    ابللذة،ووسوسة    ابملعصية، ونسيان 

إهنا هي هي جتربة البشرية املتجددة    املغفرة،والندم وطلب    السكرة،والصحوة من بعد  
 املكررة! 
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مزوداً هبذه التجربة    خالفته،لقد اقتضت رمحة هللا هبذا املخلوق أن يهبط إىل مقر  
 . (75) وحتذيراً استعداداً للمعركة الدائبة وموعظة  طويالً، اليت سيتعرض ملثلها 

اىل يف سورة  ــومما هو معلوم أيضاً يف تدريب اإلنسان ما أخربان به ربنا تبارك وتع
مـاملائدة عن  مث  زث  رث يت  ىت  نت ُّٱ  تعاىل:قال    آدم كما ا حدث البين  ـد ذكر 

 ام  يل   ملىل يك  ىك مك  لك اك يق  ىق يف    ىف يث ىث  نث 

 مئ  حئخئ جئ يي  ىي ني مي زي  ري ٰى ين ىن  نن من  زن رن مم
 جخ  جحمح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب   جب هئ

 مظ   حط مض خض  حض  جض مص خص  حص  مس  خس حس جس مخ

 مك  لك خك حك مقجك حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع

   َّ  خن حن  جن مم حمخم جم هل مل   خل  حل  جل

 .[31-27]املائدة:
فهذا هو الدرس األول يف التدريب عندما قتل قابيل أخاه هابيل فلما مات    

فقتل أحدمها صاحبه،    غرابني فاقتتالتركه ابلَعرَاء، وال يعلم كيف يدفن فبعث هللا  
 جل  مك  لك  خك  حك ُّٱ:  القاتل قالفلما رآه ابن آدم    عليه.فحفر له مث حثى  

ففعل مثل فعل ذلك الغراب    [.31املائدة:]  َّ  خن حمخم جم هل مل    خل  حل
 له. فكان تدريباً 

 

 يف ظالل القرآن، تفسري سورة البقرة، مرجع سابق. (  سيد قطب، 75) 
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مث إن اإلنسان أخذ يتعلم ويتدرب اترة ابحلاجة كما هو يف حبثه عن الطعام 
والشراب واللباس واترة ابملشاهدة واحملاولة واخلطأ كما هو يف حبثه عن حل املشكالت 

تتزايد وتتعاظم ابلتدريب واملالحظة   حياته فأخذت اليت تعرتض مسريته يف   خرباته 
 والتجريب.

منذ بدايته وهو يزداد تدريباً وتعليماً    متعلماً، متدرابً  وهكذا فإن اإلنسان مازال  
  إليه. ومبا هو يف حاجة  والزمان،مبا يقتضيه ظرف ذلك العصر  وحني،يف كل عصر 

لتعدد اجملاالت اليت هو حباجة    ذلك،وتتبع تعلم اإلنسان وتدريبيه يطول لو أردان  
موسوعة التدريب والتنمية    إليها ومع هذا فيمكن أن نتتبع اتريخ التدريب كما جاء يف

 التالية: والذي توضحه اجلداول ( 76) توفيق، البشرية، للدكتور عبد الرمحن 

 

 

 

 

 

 

 . 47(  د. عبد الرمحن توفيق، كتاب التدريب األصول املبادئ العملية، مبيك ص76) 
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 تاريخ التدريب حولنبذة خمتصرة 

 

 األساليب التدريبية الظروف واملالمح الرئيسية الفرتة

 ما قبل التاريخ 

ظهور معدن النحاس  
يف أواخر األلف  

امليالد،  اخلامس قبل 
 وظهور األسرة ألول مرة

أساليب بسيطة للحكم والقانون  
 والتعلم واإلدارة وبداية اإلحساس
ابلسلطة، اخلوف التبعية أساس  
احرتام السلطة، التعليم غلى 
أساس الطاعة العمياء، املكر 

 واحلكمة، أساس القيادة 

 احلضارة القدمية
 سومر

أمهية املوهبة واالستعداد  
الذايت،  الفطري والتعلم

املدير يولد ولديه  
 االستعداد التام لذلك 

املدير ال يتعلم شيئاً ممن سبقوه 
وال ينقل شيئاً انفعاً إىل من 

 ه سيخلف

 احلضارة القدمية
 اببل

ازدهار بالد اببل بفضل 
 ما توفر هلا من قوانني

أول قانون منظم ويرشد 
العالقات بني األفراد وحيدد 

عالقات املسؤوليات ويظهر 
 العمل 
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 احلضارة القدمية
 مصر القدمية 

ظهور الطوائف وبداية  
عصر اإلشراف اإلداري 

 واملشاريع الضخمة

تقنني وتسجيل كل اخلربات 
واملعارف ابستخدام األساليب 

التخطيطية والتصويرية مما جعلها 
أداة اتصال حيوية ونقل املعارف  

 واخلربات

 اإلسالم

للقرآن الكرمي وبعثة 
حممد عليه الصالة  

والسالم دور كبري يف 
تعلم القراءة وظهور  
الكتاتيب واجملالس  

وبيوت احلكمة وبداية  
تقنني األساليب لتعلم 

 أصول الدين

النقاش واجلدل وتعليم الكبار  
ألصول الدين واحلكمة وتقنني 
القواعد الواجب إتباعها من 

 جانب العامل واملتعلم

 العصور الوسطى 
 عية التلمذة الصنا

نقل خربة شخصية من  
شخص ميتلك مهارة 

 ومعرفة آلخر 

مفهوم التلمذة الصناعية أو 
 التعلم املباشر
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 الطوائف
جتمعات ألفراد تشاهبون 

 يف املصاحل واألعمال

نقل املعرفة اجلماعية لطوائف  
تتشابه يف املهنة أو اخلربة وظهور  

 املعلمني 

 آلة الطباعة
اخرتاع أول ماكينة  

 م 1500عام طباعة يف 
تسارع نقل املعرفة من جيل 

 آلخر واستخدام الكلمة املطبوعة

 التدريب املهين 

التشريعات االجتماعية  
والرتكيز على التدريب 
النوعي للعمال وظهور  
النقاابت وظهور معاهد 
 التدريب املهين واملسائي 

زايدة التعليم املهين وزايدة  
االهتمام ابلعامل مع الرتكيز على 

 مهارات ألداء مهام حمدودة

 الثورة الصناعية 

التحول من جمتمع 
زراعي إىل جمتمع  

صناعي والزايدة يف عدد 
براءات االخرتاع 
واقتحام الصناعة 

 جملاالت التعليم 

ظهور التعليم الصناعي وظهور  
أسلوب التدريب، املواقف، 
ومتثيل األدوار، وإنشاء أول 

 مدرسة اتبعة ملصنع. 
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احلديث  العصـر 
 م 1910/1920

احلاجة إىل تدريب خط  
 اإلنتاج 

املدربون من املشـرفني واتباع 
طريقة التدريب على رأس العمل 

)املشاهدة، الكالم والشـرح،  
 العمل فعاًل، املتابعة والتصحيح(

العشرينيات 
واحلرب العاملية 

 األوىل 

احلاجة إىل برامج  
دراسية يف إدارة  

األعمال كمصدر 
العمالة  مستقر لتوفري

 اإلدارية

 
 

حظي تدريب رجال االعمال 
ابهتمام ابلغ خالل فرتة  

 االضطراابت اليت اعقبت احلرب
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الثالثينات  
 والكساد العاملي

حطمت سنوات 
الكساد الكثري من 

برامج التدريب الداخلية  
 يف منشآت األعمال 

ختصيص األموال الفيدرالية 
للتدريب على احلرف اليدوية  
واستخدام الطباشري والسبورة  

وحوامل األوراق واخلرائط 
والشرائح والفانوس السحري مع  

 استخدام األفالم. 

األربعينات واحلرب 
 العاملية الثانية 

ظهور أول مجعية  
ملديري التدريب وهي  
اجلمعية الوطنية ملديري  

تدريب رجال البيع  
 م 1940

وجود مدير التدريب ضرورة 
املنصب شائعاً  وأصبح هذا 

االجتاه املتزايد الستخدام أفالم 
التدريب وشرائط الصور وأجهزة  

احملاكاة والسبورات الورقية  
والنماذج إنشاء معاهد تدريب 

املدربني واستخدام جهاز  
التسجيل السلكي واملختربات، 

إنشاء اجلمعية األمريكية للتدريب 
 والتنمية 
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 اخلمسينيات 

مبارايت األعمال من 
جلمعية  خالل ا

األمريكية إلدارة 
 األعمال 

مبارايت األعمال، استخدام 
الفيديو، والدوائر املغلقة  

التلفزيونية والشـرائط املمغنطة  
وبداية اهتمام املدربني بتقييم 

 التدريب ونتائجه 

 الستينيات 
 

االنطالق احلقيقي 
للتدريب وظهور أمهيته  
على مستوى املنشآت  
وبداية حتوله من مهنة  

 مهنة خاصة،  عامة إىل
وضرورة تسلح املدرب  

 ابألساسيات الالزمة 

ظهور مراكز التقدير واستخدام 
معامل تدريب احلساسية وظهور  

االهتمام أبساليب التدريب 
وتدعيم جماالت التدريب والتنمية  

 واستخدام 
 احلاسب اآليل والفيديو.
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 السبعينيات 

حتول التدريب لالهتمام  
ابألقليات وزايدة الدعم  
املوجه ملراكز التدريب  

يف خمتلف الدول وزايدة  
التقدم يف تكنولوجيا  

 التدريب

أصبح املدربون أكثر مهنية وزايدة  
االهتمام بوظيفة التدريب وتقدير 

االحتياجات التدريبية وظهور  
 مصطلح )تنمية املوارد لبشرية( 

 الثمانينات 
ظهور دوائر اجلودة  

وزايدة انتشار احلاسبات  
 الشخصية 

دام النماذج السلوكية استخ
والرتكيز على املهارات االدارية  
وتنمية املسارات املهنية ظهور  
 االنتماء للمهنة وليس للوظيفة.
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 وحسب البحث من ذلك ما مت ذكره يف اتريخ التدريب.
وواضح جداً أن التدريب كظاهرة وكعملية تنموية على قدر قدمها اترخيياً إال أن  

 وتعقيدها وحتويلها إىل علم ذي أسس ومبادئ هو أمر حديث نسبياً. تقنيتها 
من هذا الباب كان تنوع التدريب حبسب اجملال الذي ميارس من أجله، غري  و 

أن واقع استخدام مصطلح ))التدريب(( اليوم قد أخذ أبعاداً متعددة، وأصبح له  
تدريب ابملعىن   اطالقات شائعة تستخدم يف بعض األحيان يف جماالت ال يتم فيها 

هذا  وأصبح  السابق.  ابملفهوم  تدرييب  عمل  أي  فيها  ميارس  ال  أي  أصالً  اللغوي 
املصطلح مصطلحاً معرتفاً به يف األوساط املثقفة يف العامل تقام له املؤمترات وتعقد له  
الندوات، وتنظم له الدورات، ولعل من أبرز جماالت هذا املصطلح اجلديد هو اجملال 

ليه )تطوير الذات(، فقد أخذ هذا اجملال بعداً كبرياً لدى شرحية واسعة الذي يطلق ع 
جداً من مثقفي العصر بل وأصبح اإلقبال عليه مسة من مسات األفراد الناجحني أو  

حسب الواقع   -األفراد الذين يبحثون عن النجاح على األقل. وال يوجد يف تقديري  
وتؤطر موضوعاتـه وجماالتـه. فما من   حدود ومعامل بينة هلذا التطوير توضح شأنه   -

السبق فيه حسب اجتاهاته وميوله   التقدم وإحراز  فيه رغبة يف  جمـال إال ولإلنسان 
ورغباته، ويتم ذلك مبتابعة مستجدات ذلك اجملال والبحث عن اجلديد فيه، سواًء 

اجلان أو  املعلومايت،  التقين  اجلانب  أو  اليدوي،  العملي  املهين  اجلانب  يف  ب كان 
الذهين الفكري، أو حىت اجلانب االجتماعي واألسري ،  وحنو ذلك من اجملاالت 
إىل  يؤدي  الذي  هو  .وهذا  فيها  نفسه  تطوير  عن  اإلنسان  يبحث  اليت  املتعددة 
املشاركة يف التقدم وصناعة احلضارات  فإن املتطورين الباحثني عن التطوير منذ اتريخ  

النهضة وهم صناع احل ضارات  والذي ال يسعى لتطوير ذاته وال البشرية هم رواد 
لتحسني مهاراته  وليس لديه رغبة يف التقدم وال للتعلم  خيشى عليه أن يكون مصريه  
على  قدرهتا  لعدم  فانقرضت  التاريخ  عرب  مرت  اليت  الكائنات  تلك  العقلي مصري 

 وتنوعه.   مسايرة احلياة والتكيف وفق ظروفها ومتغرياهتا مع الفارق يف نسبية االنقراض
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ومع هذا فإن عدم االنضباط يف قضااي التطوير هذه قد يكون له أتثري على 
ذاهتا،   التدريب  بقضااي  إذا مل يكن هناك وعي  اإلنسان ال سيما  يريد  ما  خالف 
وأبعادها الفكرية واليت تؤثر على نواحي احلياة املختلفة حيث أننا نعيش عصراً متغريا 

متسارع زمن  يف  نعيش  بل  التواصل   متطورا  مراحل  من  متقدمة  مرحلة  ويف  جداً 
اإلنساين حىت أصبح العامل كله كأنه قرية واحدة. وهذا التقدم والتطور مع ما يظهر  
فيه من إجيابيات ظاهرة بينة مفيدة لإلنسان غري انه حيمل يف طياته بعداً آخر من 

د من تراجع مستمر  النواحي السلبية املؤثرة سلباً على احلياة واألحياء وذلك مما يشاه
يف معاين اإلنسانية والرمحة بل وتصدر الوحشية واألاننية لدى القوى املتسلطة يف  
العامل املتحضر الذي بلغ يف التقدم والتحضر شأواً بعيداً، حىت قهر القوي الضعيف  
وعادت قوانني الغاب هي احلاكمة يف كثري من األحيان. وحنن نرى ونشاهد هذه  

زمن مآسي متعددة ومصائب كثرية يف العامل ينتج عنها تدمري حلياة  الفرتة من عمر ال
مئات األلوف من البشر وتشريد الضعفاء واملساكني من دايرهم وأوطاهنم، هذا كله  

املشني ويستمرون فيه. كل ذلك  بينما ينعم أانس آخرون بل ويستمتعون هبذا الفعل
ح من حيكم ويتوىل قيادة العامل لغياب أو تغييب املنهج اإلهلي عن حياة الناس وأصب

هو من ال يؤمن إال هبواه ومبا حيقق له مصاحله وقومه فقط. ومع هذا فقد مت تصدير 
هذا الفكر التسلطي إىل كثري من بالد اإلسالم فنشأ عن ذلك ما نعيشه يف هذا 
العصر من التبعية املمقوتة ألمم الغرب حىت يف شؤوننا الداخلية وتعدى ذلك التأثري 

ىت يف عاداتنا االجتماعية، وأصبح النموذج املثايل للحياة السعيدة هم أولئك القوم.  ح
وصحيح أن احلكمة ضالة املؤمن أىن وجدها فهو أوىل الناس هبا لكن هذا ال يعين 
أن ينسى مريد التطوير "اهلجمة الشرسة على ذاكرة األمة وتصورها عن نفسها وعن 

 األساطيل والطائرات فحسب وإمنا تدور حروب العامل، فاحلرب اليوم ال تدور بني
نفسية موجهة الستالب العقول والقلوب تتسم أبهنا أشد ضراوة وأخطر أتثرياً. تلك 
احلروب اليت أتخذ مسارها على خارطة العامل، وال تتوقف آانء الليل وأطراف النهار،  

ل إىل شبكة  وميكن معرفة ذلك بكل بساطة عند فتح املذايع أو التلفاز أو الدخو 
االحرتام  عن  انهيك  يطاردك  الذي  الفسيح  الفضاء  هذا  ومالحظة  املعلومات 
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اإلعالمي الضخم الذي يستهدف املدارس والتعليم وعمليات التثقيف املختلفة، ومن 
خالل ذلك كله يتم إعادة تشكيل العقل، وللقوة املتفوقة اليوم النصيب األوفر والباع  

   .(77)  رطة الذهنية للمجتمعات البشرية "األطول يف إعادة تشكيل اخلا
هلذا كله ولغريه فما حنن بصدده يف هذا البحث من تفرد التطوير الذي خيتص  
به املسلم ليحافظ به على عقليته اإلسالمية وهويته الدينية سوف يؤدي وال شك 

مدارج إىل إبراز ما خيص املسلم يف جانب التدريب مما مييزه عن غريه ويرتقي به إىل  
الكمال اإلنساين، والرقي احلضاري املنشود، والرفعة والعزة واالنتصار، واخلريية املطلقة 

 ىه  مه جه ين ىن من ُّٱ  هلذه األمة على سائر األمم كما قـال تعـاىل:
 [. 110آل عمران: ] َّ نئ ىييي مي خي حي جي   يه

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 . 3هـ، ص 1426دة، الطبعة األوىل,  د. جاسم سلطان، الذاكرة التارخيية، سلسلة أدوات القا   (77) 
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 املبحث الثاني

 النبوياألساليب التدريبية يف العهد  

قد اشتمل البناء الرتبوي الذي كان يقوم به رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف  
أساليب  من  العديد  على  مجيعاًـ  عنهم  هللا  رضي  ـ  الكرام  للصحابة  وتربيته  دعوته 
التدريب. وكذلك يف سريته عليه الصالة السالم شواهد متعددة. تؤصل ألسلوب 

اء ابلتدريب الذايت الذي كان ميارسه رسول هللا يف التدريب يف الرتبية والدعوة، فابتد
تربيته لنفسه يف غار حراء إذ كان يتعبد الليايل العديدة ويتأمل إبهلام من هللا تعاىل 
حىت جاءه احلق. ومروراً ابلتدريب الذي تعرض له الصحابة األول يف دار األرقم بن 

األرقم مبا كان يدرهبم عليه رسول هللا من الصرب والتحمل، ومبا كان يلقي   (78)   أيب
عليهم من الوحي، حىت بلغوا املنزلة العالية يف التحمل وقوة الدين، للدرجة اليت كان  
أحدهم جيرجر على بطنه وظهره يف حر بطحاء مكة وهو اثبت صابر يقول أحد 

 أحد.  
لد النشأة إىل بلد آخر تدريب حيايت كبري  ويف اهلجرة وأحداثها واالنتقال من ب

للصحابة رضوان هللا عليهم. ويف تعليم الرسول صلى هللا عليه وسلم الصحابة أحكام 
املواقف   يلي بعض  فيما  أذكر  تدريبية متعددة، وسوف  أساليب  استخدم  الشريعة 

 التدريبية يف سرية النيب عليه الصالة والسالم فمن ذلك ما يلي: 
 
 

 

 مرجع سابق.   121( فتحي قابيل التوجيه اإلسالمي للتدريب اإلداري ص78) 
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 يب على مواقيت الصالة:أ ــ التدر

نظراً ألمهية الصالة وعظمها فإن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد تلقاها عن 
مرتني كما هو يف  السالم إماماً جربيل ابلتدريب العملي حيث صلى به جربيل عليه 

 التايل:احلديث 
عن ابن عباس رضي هللا عنهما أن النيب قال: )أم ين جربيل عليه السالم عند 

بيت مرتني فصلى الظهر يف األوىل منهما حني كان الفيء مثل الشراك مث صلى ال
العصر حني كان كل شيء مثل ظله مث صلى املغرب حني وجبت الشمس وأفطر 
الصائم مث صلى العشاء حني غاب الشفق مث صلى الفجر حني برق الفجر وحرم 

شيء مثله لوقت   الطعام على الصائم وصلى املرة الثانية الظهر حني كان ظل كل
العصر ابألمس مث صلى العصر حني كان ظل كل شيء مثليه مث صلى املغرب لوقته  
األول مث صلى العشاء اآلخرة حني ذهب ثلث الليل مث صلى الصبح حني أسفرت 
األرض مث التفت إيل جربيل فقال اي حممد هذا وقت األنبياء من قبلك والوقت فيما  

 . (79) بني هذين الوقتني ( 
هذا احلديث بيان ألسلوب من أساليب التدريب وهو التدريب العملي أي    يف

فلم يكتفي جربيل عليه السالم بتعليم الرسول عليه    العمل،التدرب ابلتطبيق على  
النظري اجملرد بذكر أوقات الصلوات اخلمس وإمنا بني له    مالصالة والسال ابلتعليم 

الصلوات حىت ابلفعل وقت كل صالة إضافة إىل أمر آخر وهو أ نه أمه يف تلك 
ويفهم من هذا أن تعليم الصالة من بني سائر العبادات   أيخذ عنه كيفية الصالة، 

 العملي.طريقته الصحيحة هي التدريب 

 

 . ، وقال حسن صحيح149يف سننه كتاب الصالة ابب مواقيت الصالة برقم   الرتمذي( رواه 79) 

http://www.dorar.net/mhd/279
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كما هو يف احلديث   أصحابه،وقد فعل هذا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع  
 التايل:

أن رجال سأله عن    وسلمعن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النيب صلى هللا عليه  
فلما زالت الشمس أمر بالال   اليومني(  )يعينفقال له صل معنا هذين    الصالة؟وقت  

فأذن مث أمره فأقام الظهر مث أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية مث أمره 
ره فأقام العشاء حني غاب الشفق مث أمره  فأقام املغرب حني غابت الشمس مث أم

فأقام الفجر حني طلع الفجر فلما أن كان اليوم الثاين أمره فأبرد ابلظهر فأبرد هبا  
فأنعم أن يربد هبا وصلى العصر والشمس مرتفعة أخرها فوق الذي كان وصلى املغرب 

فر قبل أن يغيب الشفق وصلى العشاء بعد ما ذهب ثلث الليل وصلى الفجر فأس 
فقال الرجل أان اي رسول هللا قال وقت   الصالة؟هبا مث قال أين السائل عن وقت  

 . (80) رأيتم صالتكم بني ما 
 واملشابهة:ب ـ التدريب باألمر باحملاكاة 

أتينا إىل النيب صلى هللا عليه    قال: رضي هللا عنه    عن مالك بن احلويرث الليثي
فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة، وكان رسول هللا صلى   متقاربون،وحنن شببة    وسلم،

فلما ظن أان قد اشتهينا أهلنا، أو قد اشتقنا، سألنا    رفيقا،هللا عليه وسلم رحيما  
 ومروهم.فأقيموا فيهم وعلموهم    أهليكم،ارجعوا إىل    قال:عمن تركنا بعدان فأخربانه،  

أشياء   رأيتمو   أحفظها: أو ال    أحفظها، وذكر  فإذا حضرت   أصلي، ين  وصلوا كما 
ففي هذا احلديث قد أمر النيب   .(81)  أكربكم(وليؤمكم    أحدكم،فليؤذن لكم    الصالة،

 

 . 1422أوقات الصلوات اخلمس برقم ( رواه مسلم كتاب املساجد ابب  80) 
( رواه البخاري يف صحيحه كتاب اجلماعة واإلمامة، ابب إذا استووا يف القراءة فليؤمهم أكربهم برقم:  81) 

631 . 
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يصلوا   ــ أن عليه الصالة والسالم أولئك الشبيبة من الصحابة ــ رضي هللا تعاىل عنهم  
وهو قد صلى هبم طيلة تلك األايم فهذا ال  الصالة،شاهدوه ورأوه يفعل يف  )كما(

 ابحملاكاة. ب ابألمر شك تدري
أبلغ من ذلك يف التدريب فقد صلى على   و ما هبل فعل عليه الصالة والسالم  

فقد روى اإلمام البخاري    فعله،املنرب يف مكان مرتفع حىت يراه الصحابة فيفعلوا مثل  
ـ رمحه هللا تعاىل ـ يف صحيحه " أن رجاال أتوا سهل بن سعد الساعدي، وقد امرتوا 

وهللا إين ألعرف مما هو، ولقد رأيته أول   فقال:عوده، فسألوه عن ذلك،  يف املنرب مم  
وأول يوم جلس عليه رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، أرسل رسول هللا    وضع،يوم  

النجار، أن    سهل:امرأة قد مساها    فالنة،صلى هللا عليه وسلم إىل   مري غالمك 
أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته فعملها من طرفاء الغابة،    أعوادا،يعمل يل  

  هنا، ول هللا صلى هللا عليه وسلم، فأمر هبا فوضعت ها  ــمث جاء هبا، فأرسلت إىل رس
مث ركع وهو   عليها،مث رأيت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم صلى عليها وكرب وهو  

فلما فرغ أقبل على الناس    عاد،، فسجد يف أصل املنرب مث  القهقري مث نزل  عليها،
 . (82) " إمنا صنعت هذا لتأمتوا ولتعلموا صالت  الناس،أيها  فقال:

 والتكرار:التدريب باملالحظة  ج ـ

دخل املسجد    -صلى هللا عليه وسلم-عن أىب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا  
فرد رسول   -صلى هللا عليه وسلم-فدخل رجل فصلى مث جاء فسلم على رسول هللا  

السالم قال »ارجع فصل فإنك مل تصل«. فرجع الرجل   -صلى هللا عليه وسلم-هللا  
فسلم عليه فقال   -عليه وسلم  صلى هللا -فصلى كما كان صلى مث جاء إىل النيب  

»وعليك السالم«. مث قال »ارجع فصل فإنك مل   -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  

 

 . 917( رواه البخاري يف صحيحه برقم  82) 
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تصل«. حىت فعل ذلك ثالث مرات فقال الرجل والذي بعثك ابحلق ما أحسن غري 
هذا علمين. قال »إذا قمت إىل الصالة فكرب مث اقرأ ما تيسر معك من القرآن مث  

اكعا مث ارفع حىت تعتدل قائما مث اسجد حىت تطمئن ساجدا مث  اركع حىت تطمئن ر 
 .  (83) ارفع حىت تطمئن جالسا مث افعل ذلك يف صالتك كلها«

 املعنوي:د ـ التدريب بضرب املثال 

وسلم:  قال رسول هللا صلى هللا عليه    قال:عن عبد هللا ابن مسعود رضي هللا عنه  
  مفتحة،الصراط سوران فيهما أبواب    وعن جنبيت   مستقيما، هللا مثال صراطا    ضرب 

استقيموا على الصراط   يقول:وعند رأس الصراط داع    مرخاة،وعلى األبواب ستور  
 األبواب؛ وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك    تعوجوا؛وال  

تلجه، مث فسره،    ويلك!قال:   تفتحه  إن  فإنك  تفتحه،  الصراط هو    فأخربال  أن 
اإلسالم، وأن األبواب املفتحة حمارم هللا، وأن الستور املرخاة حدود هللا، والداعي 

مؤمن على رأس الصراط هو القرآن، والداعي من فوقه هو واعظ هللا يف قلب كل  
(84)  . 

 املعنى:ــ التدريب بالرسم لتقريب  ـه

النيب صلى هللا عليه    قال:بن مسعود رضي هللا تعاىل عنه    عبد هللا عن   خط 
وخط خططا صغارا إىل هذا   منه،وخط خطا يف الوسط خارجا    مربعا، وسلم خطا  

وهذا أجله حميط    اإلنسان،  )هذا  وقال:  الوسط،الذي يف الوسط من جانبه الذي يف  

 

 . 911( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الصالة، ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة، برقم 83) 
  وصححه األلباين   2859اه الرتمذي يف السنن، كتاب األمثال، ابب ما جاء يف مثل هللا لعباده برقم  ( رو 84) 

 2348برقم: -والرتهيب   صحيح الرتغيبيف  
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  األعراض، وهذه اخلطط الصغار    أمله،وهذا الذي هو خارج    -قد أحاط به    أو:  -به  
 .  (85) هذا(وإن أخطأه هذا هنشه  هذا،فإن أخطأه هذا هنشه 

 لإلقناع:و ـ التدريب باستخدام أسلوب املناقشة واحلوار 

وسلم  أن فىت شااب أتى النيب صلى هللا عليه عن أيب أمامة الباهلي رضي هللا عنه  
فقال: ادنه   فقال: اي رسول هللا ائذن يل ابلزان فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا: مه مه 

هللا فداءك قال:   فدان منه قريبا قال: فجلس قال: أحتبه ألمك؟ قال: ال وهللا جعلين
رسول هللا جعلين هللا   وال الناس حيبونه ألمهاهتم قال: أفتحبه البنتك قال: ال وهللا اي

ال وهللا جعلين هللا   :لال الناس حيبونه لبناهتم قال: أفتحبه ألختك قافداءك قال: و 
قال: ال وهللا جعلين هللا   لعمتك  فداءك قال: وال الناس حيبونه ألخواهتم قال  أفتحبه

حيبونه لعماهتم قال: أفتحبه خلالتك قال: ال وهللا جعلين هللا   فداءك قال: وال الناس
االهتم قال: فوضع يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه  الناس حيبونه خل فداءك قال: وال

 . (86) (  فرجه فلم يكن بعد ذلك الفىت يلتفت إىل شيء وطهر قلبه وحصن
 املوقفية:ز ـ التدريب بتصوير احلالة 

ويظهر ذلك يف تعليم الرسول صلى هللا عليه وسلم الصحابة ملا حيدث للعبد  
وهذا األسلوب أبلغ وال   األنصاري،عند املوت وبعده وذلك يف موقف دفن جنازة  

شك يف حصول األثر يف نفوس الصحابة لقرهبم من حالة مشاهبة ملا سيحصل لكل 
   منهم.واحد 

 

يف الصحيحة    صححه األلباين  و   4221( رواه ابن ماجه يف سننه كتاب الزهد ابب األمل واألجل برقم  85) 
 . 3428برقم: 

 . 370 – الصحيحة  السلسلة وصححه األلباين   22265( رواه امحد يف املسند برقم  86) 
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عن الرباء بن عازب رضي هللا عنه قال: خرجنا مع النيب صلى هللا عليه وسلم  
 يف جنازة رجل من األنصار، فانتهينا إىل القرب وملا يلحد، فجلس رسول هللا صلى

الطري، ويف يده    رؤوسناهللا عليه وسلم مستقبل القبلة، وجلسنا حوله، وكأن على  
عود ينكت يف األرض، فجعل ينظر إىل السماء، وينظر إىل األرض، وجعل يرفع 
بصره وخيفضه، ثالاث، فقال: استعيذوا ابهلل من عذاب القرب، مرتني، أو ثالاث، مث  

ثالاث، مث إن العبد املؤمن إذا كان يف انقطاع  قال: اللهم إين أعوذ بك من عذاب القرب  
الوجوه، كأن   بيض  السماء،  من  مالئكة  إليه  نزل  اآلخرة،  من  وإقبال  الدنيا،  من 

اجلنة حنوط  من  وحنوط  اجلنة،  أكفان  من  معهم كفن  الشمس،  حىت   ،وجوههم 
ملك املوت عليه السالم حىت جيلس عند رأسه فيقول:    جيئجيلسوا منه مد البصر، مث  

يتها النفس الطيبة ويف رواية: املطمئنة، اخرجي إىل مغفرة من هللا ورضوان، قال: أ
فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من يف السقاء، فيأخذها، ويف رواية: حىت إذا خرجت 
روحه صلى عليه كل ملك بني السماء واألرض، وكل ملك يف السماء، وفتحت له  

دعون هللا أن يعرج بروحه من قبلهم،  أبواب السماء، ليس من أهل ابب إال وهم ي
ا يف ذلك الكفن ،  ــلوهـفإذا أخذها مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت أيخذوها فيجع

]األنعام:   َّ زب رب يئ ىئ نئ  مئ ُّٱ  اىل : ـه تعـذلك قولـويف ذلك احلنوط ، ف
، وخيرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه األرض، قال: فيصعدون   [61

هبا على مأل من املالئكة إال قالوا: ما هذا الروح الطيب؟   –يعين    –هبا فال ميرون  
الدنيا، حىت   –فيقولون: فالن ابن فالن   أبحسن أمسائه اليت كانوا يسمونه هبا يف 

له فيستفتحون  الدنيا،  السماء  إىل  هبا  مساء ينتهوا  من كل  فيشيعه  هلم،  فيفتح   ،
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ول هللا عز ـة، فيقـمقربوها، إىل السماء اليت تليها، حىت ينتهي به إىل السماء السابع
اكتب عبـوجل:  علينيـوا كتاب  يف   هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱ  :دي 
فيكتب كتابه يف عليني، مث يقال : أعيدوه      [21  –  19]املطففني:    َّ حت  جت

إىل األرض، فإين وعدهتم أين منها خلقتهم، وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم اترة أخرى،  
قال: فريد إىل األرض، و تعاد روحه يف جسده، قال: فإنه يسمع خفق نعال أصحابه  

انه فيقوالن له:  إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديدا االنتهار فينتهرانه، وجيلس 
فيقوالن    اإلسالم،ديين    فيقول:ريب هللا، فيقوالن له: ما دينك؟    فيقول:من ربك؟  

  وسلم،هو رسول هللا صلى هللا عليه    فيقول:ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟    له:
فينتهره    وصدقت،  به، فآمنت    هللا،قرأت كتاب    فيقول:وما عملك؟    له:فيقوالن  

من نبيك؟ وهي آخر فتنة تعرض على املؤمن ، فذلك  من ربك؟ ما دينك؟ فيقول:
وجل: عز  هللا  يقول    َّ زت زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ  حني 

[، فيقول: ريب هللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد صلى هللا عليه وسلم، 27]إبراهيم:  
فينادي مناد يف السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه من اجلنة،  

فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له يف قربه مد بصره،    :وافتحوا له اباب إىل اجلنة، قال
الريح،   طيب  الثياب،  الوجه، حسن  حسن  رجل  له  ميثل  رواية:  ويف  وأيتيه  قال: 
فيقول: أبشر ابلذي يسرك، أبشر برضوان من هللا، وجنات فيها نعيم مقيم، هذا 

فبشرك هللا خبري من أنت؟ فوجهك الوجه    يومك الذي كنت توعد، فيقول له: وأنت
جيئ ابخلري، فيقول: أان عملك الصاحل فوهللا ما علمتك إال كنت سريعا يف طاعة 
هللا، بطيئا يف معصية هللا، فجزاك هللا خريا، مث يفتح له ابب من اجلنة، وابب من 
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يف اجلنة  النار، فيقال: هذا منزلك لو عصيت هللا، أبدلك هللا به هذا، فإذا رأى ما  
قال: رب عجل قيام الساعة، كيما أرجع إىل أهلي ومايل، فيقال له: اسكن، قال:  
وإن العبد الكافر ويف رواية: الفاجر إذا كان يف انقطاع من الدنيا، وإقبال من اآلخرة،  
النار،   إليه من السماء مالئكة غالظ شداد، سود الوجوه، معهم املسوح من  نزل 

مث جييء ملك املوت حىت جيلس عند رأسه، فيقول: أيتها  فيجلسون منه مد البصر،  
النفس اخلبيثة اخرجي إىل سخط من هللا وغضب، قال : فتفرق يف جسده فينتزعها  
كما ينتزع السفود الكثري الشعب من الصوف املبلول، فتقطع معها العروق والعصب، 

اب السماء،  فيلعنه كل ملك بني السماء واألرض، وكل ملك يف السماء، وتغلق أبو 
ليس من أهل ابب إال وهم يدعون هللا أال تعرج روحه من قبلهم، فيأخذها، فإذا 
أخذها، مل يدعوها يف يده طرفة عني حىت جيعلوها يف تلك املسوح، وخيرج منها كأننت 
ريح جيفة وجدت على وجه األرض، فيصعدون هبا، فال ميرون هبا على مأل من 

أبقبح أمسائه    – روح اخلبيث؟ فيقولون: فالن ابن فالن  املالئكة إال قالوا: ما هذا ال
اليت كان يسمى هبا يف الدنيا، حىت ينتهي به إىل السماء الدنيا، فيستفتح له، فال  

  ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ  :يفتح له، مث قرأ رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
فيقول هللا عز وجل: اكتبوا  [40]األعراف:    َّ ني ينٰى ىن نن من زن رن مم

كتابه يف سجني يف األرض السفلى، مث يقال : أعيدوا عبدي إىل األرض فإين وعدهتم 
من  روحه  فتطرح  أخرى،  اترة  أخرجهم  ومنها  أعيدهم،  وفيها  خلقتهم،  منها  أين 

قرأ:   مث  جسده  يف  تقع  حىت  طرحا   خن  حن جن يم ىم مم خم ُّٱالسماء 

يف  [31]احلج:    َّ خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من روحه  فتعاد 
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جسده، قال: فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه. وأيتيه ملكان شديدا 
فيقوالن    فينتهرانه، االنتهار،   ربك؟    له: وجيلسانه،  ال    فيقول:من  هاه    أدري، هاه 
فما تقول يف هذا الرجل   فيقوالن:  أدري، ها هاه ال    فيقول:مادينك؟    له:فيقوالن  

هاه ال أدري مسعت   فيقول:  حممد!  فيقال:  المسه،كم؟ فال يهتدي  الذي بعث في
  أن: وال تلوت، فينادي مناد من السماء    دريت،ال    فيقال:  قال:  ذاك!الناس يقولون  

  ومسومها،فيأتيه من حرها    النار،وافتحوا له اباب إىل    النار،فأفرشوا له من    كذب،
وميثل له رجل قبيح    رواية:وأيتيه ويف    أضالعه، ويضيق عليه قربه حىت ختتلف فيه  

هذا يومك الذي    يسوؤك،أبشر ابلذي    فيقول:  الريح،مننت    الثياب،قبيح    الوجه،
وأنت فبشرك هللا ابلشر من أنت؟ فوجهك الوجه جييء ابلشر!    فيقول:كنت توعد،  

سريعا إىل   هللا، إال كنت بطيئا عن طاعة  فوهللا ما علمت    اخلبيث، فيقول: أان عملك  
لو ضرب   مرزبة! مث يقيض له أعمى أصم أبكم يف يده    شرا،فجزاك هللا    هللا،معصية  

فيضربه    كان، مث يعيده هللا كما    ترااب،فيضربه ضربة حىت يصري هبا    ترااب،هبا جبل كان  
  النار، من  مث يفتح له ابب    الثقلني،فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إال    أخرى، ضربة  

 .  (87) الساعة رب ال تقم  فيقول: النار،وميهد من فرش 
 
 
 

 

سننه، كتاب   (87)  يف  داود  أبو  األلباين يف  رواه  وصححه  القرب  وعذاب  القرب  يف  املسألة  ابب  السنة، 
 . 754الصحيحة برقم 
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 ن ـ التدريب بأسلوب متثيل األدوار:

ومن ذلك بعض األمثال اليت كان يضرهبا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لتبني  
دوره يف إصالح الناس ودعوهتم إىل هللا وحال الناس املدعوين، يبني هذا األسلوب 

 التايل:احلديث 
عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إمنا مثلي  
وهذه  الفراش  حوله جعل  ما  أضاءت  فلما  انرا،  استوقد  الناس كمثل رجل  ومثل 
ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأان   فيها، فجعل  النار يقعن  اليت تقع يف  الدواب 

  .(88)  مون فيهاآخذ حبجزكم عن النار، وأنتم تقح
وكذلك كان علماء الصحابة يدربون من بعدهم تدريباً عملياً خاصة يف املسائل  

كما فعل ذي النورين عثمانـ ـ رضي هللا عنهـ ــ يف بيان صفة الوضوء الصحيحة   ،املهمة 
الثابتة عن رسول هللا عليه الصالة والسالم، إذ مل يكتف ببيان كيفية الوضوء نظرايً  

عن وضوء عملياً أمام من يعلمهم، كما روى ذلك البخاري يف صحيحه  بل قام ابل
رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إانئه   محران موىل عثمان بن عفان: أنه

يف الوضوء، مث متضمض واستنشق واستنثر، مث   فغسلهما ثالث مرات، مث أدخل ميينه
مسح برأسه، مث غسل كل رجل ثالاث،  ثالاث، مث   غسل وجهه ثالاث ويديه إىل املرفقني

 هذا، وقال : من توضأ وضوئي حنو  وسلم يتوضأ  مث قال: رأيت النيب صلى هللا عليه 
ركعتني ال حيدث فيهما نفسه، غفر هللا له ما تقدم من  هذا، مث صلى  وضوئي حنو
   . )89( ذنبه

وكذلك أيضا ورد التدريب على الدعوة وطرائقها، ومن ذلك تدريب النيب ـ عليه  
الصالة والسالم ـ ملعاذ ـ رضي هللا تعاىل ـ عنه عندما بعثه داعياً إىل اليمن، فقد علمه  

 

 . 6483برقم  -كتاب الرقاق ابب االنتهاء عن املعاصي  البخاري( رواه 88) 
 . 159كتاب الوضوء ابب الوضوء ثالاث ثالاث برقم    البخاري ( رواه89) 
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كيف يصنع يف دعوته، وأيضا تدريب الصحابة على القضاء والفتوى، فعن علي 
هللا إىل اليمن قاضياً فقلت اي رسول هللا ترسلين    رضي هللا تعاىل عنه قال: بعثين رسول

ويثبت  قلبك  سيهدي  هللا  ))إن  قال:  ابلقضاء؟!  يل  علم  وال  السن  حديث  واان 
اآلخر كما   تسمع من  تقضني حىت  فال  اخلصمان  يديك  بني  فإذا جلس  لسانك 

 .  (90)مسعت من األول فإنه أحرى أن يتبني لك القضاء((  
ابلتدريب تعليم القرآن الكرمي، فقد أخذه رسول هللا صلى هللا عليه  ومما ورد نقله  

وسلم من جربيل ابملشافهة والتدريب، وعلم الصحابة كيفية نطقه و جتويده، وعلم 
الصحابة التابعني ودربوهم على حفظ القرآن هبذه الطريقة، ومن املشهورين بتعليم 

وأرضاه ــ حيث أنه كان يتبع أسلوابً    القرآن من الصحابة أبو الدرداء ــ رضي هللا عنه 
فكان يف جامع دمشق إذا صلى الفجر اجتمع الناس    (91)   تدريبياً فريداً يف تعليمه

هو يف  ويقف  عريف،  وعلى كل عشرة  عشرة،  عشرة  جيعلهم  فكان  عليه  للقراءة 
احملراب يرمقهم ببصره، فإذا غلط أحدهم رجع إىل عريفه فإذا غلط عريفه رجع إىل 

لدرداء فسأله عن ذلك، وكان عدة من يقرأ يف املسجد ألفاً وستمائة ونيفاً فإذا أيب ا
 أحكم واحداً منهم القراءة ترك عريفه وقرأ على أيب الدرداء.

اليت   الدعوية  األساليب  أحد  يزال  وال  التدريب كان  أسلوب  أن  واملقصود 
 يكن هو وليد  يستخدمها الدعاة لدعوة الناس وتدريبهم على األعمال الصاحلة، ومل

العصر احلاضر وإن كان يف هذا الزمن قد زاد انتشاره خاصة يف قطاع اإلدارة واألعمال 
 

، واحلديث حسنه األلباين برقم  3111( رواه ابو داود يف سننه كتاب القضاء ابب كيف القضاء برقم  90) 
3582 . 

 مرجع سابق.  93سالمي ص ( د. حممد عقيل الشريف التدريب وأمهيته يف العمل اإل91) 
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وذلك ألن اجتاه احلياة املعاصرة قد اخذ بعدا إداراي واقتصادايً أثر على حياة الناس  
 بشكل عام. 

 *** 
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 املبحث الثالث

 الدعويمفهوم التدريب 

تربز لنا قضية كبرية أتخذ كربها وعظمتها    التدريب، ويف سياق احلديث عن جمال  
تلك القضية هي قضية تدريب اإلنسان على الدور    له،من جماهلا الذي تتصدى  

والوظيفة اليت هو مكلف هبا    أداؤها،واملهمة اليت يطلب منه    احلياة،الرئيس له يف  
فقد أخرب هللا تعاىل يف كتابه الكرمي أنه خلق   وجزئياهتا،وسوف يسأل عن تفصيالهتا  

 رئ  ّٰ  ُّٱ اجلن واإلنس ملهمة واحدة واضحة جلية وذلك يف قوله تبارك وتعاىل:
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ
 [.58 -56 :الذارايت ] َّ يث  ىث نث

من أضخم احلقائق الكونية اليت   هائلة،"إن هذا النص ليحتوي حقيقة ضخمة  
سواء كانت حياة فرد أم   ،ال تستقيم حياة البشر يف األرض بدون إدراكها واستيقاهنا
وإنه ليفتح جوانب وزوااي    ،مجاعة. أم حياة اإلنسانية كلها يف مجيع أدوارها وأعصارها

اليت تعد حجر   الضخمة،ج كلها حتت هذه احلقيقة  متعددة من املعاين واملرامي، تندر 
 احلياة. األساس الذي تقوم عليه 

وأول جانب من جوانب هذه احلقيقة أن هنالك غاية معينة لوجود اجلن واإلنس. 
تتمثل يف وظيفة من قام هبا وأداها فقد حقق غاية وجوده؛ ومن قصر فيها أو نكل 

وابتت حياته فارغة من القصد،    فة، وظيعنها فقد أبطل غاية وجوده؛ وأصبح بال  
فقد انفلت من الناموس    األوىل.خاوية من معناها األصيل، الذي تستمد منه قيمتها  

وانتهى إىل الضياع املطلق، الذي يصيب كل كائن ينفلت   الوجود،الذي خرج به إىل  
 البقاء. الذي يربطه وحيفظه ويكفل له  الوجود،من انموس 

هي العبادة هلل. أو    الوجود. تربط اجلن واإلنس بناموس  هذه الوظيفة املعينة اليت
وأن تستقيم   يُعبد.ورب    يَعبد،عبد    ورب.أن يكون هناك عبد    هلل..هي العبودية  
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 االعتبار. حياة العبد كلها على أساس هذا 
ويتبني أن مدلول العبادة ال    الضخمة،ومن مث يربز اجلانب اآلخر لتلك احلقيقة  

فاجلن واإلنس ال يقضون حياهتم   الشعائر.بد أن يكون أوسع وأمشل من جمرد إقامة  
النشاط  من  أخرى  ألواانً  يكلفهم  وهو  هذا.  يكلفهم  ال  وهللا  الشعائر؛  إقامة  يف 

وقد ال نعرف حنن ألوان النشاط اليت يكلفها اجلن؛ ولكننا    حياهتم. تستغرق معظم  
ومن مث يتجلى لنا أن معىن العبادة اليت   اإلنسان.ود النشاط املطلوب من  نعرف حد

أوسع وأمشل من جمرد  األوىل،هي غاية الوجود اإلنساين أو اليت هي وظيفة اإلنسان 
 قطعاً.الشعائر؛ وأن وظيفة اخلالفة داخلة يف مدلول العبادة 

 رئيسيني:وأن حقيقة العبادة تتمثل إذن يف أمرين 
استقرار معىن العبودية هلل يف النفس. أي استقرار الشعور على أن   هو  األول:
وأن ليس وراء ذلك شيء؛ وأن ليس هناك   يُعبد. ورابًّ    يَعبد،عبداً    ورابً.هناك عبداً  

ليس يف هذا الوجود إال عابد ومعبود؛ وإال رب واحد   االعتبار.إال هذا الوضع وهذا  
 عبيد. والكل له 

وكل    اجلوارح،وكل حركة يف    الضمري،هللا بكل حركة يف    هو التوجه إىل  والثاين:
ومن كل   آخر،والتجرد من كل شعور    خالصة، التوجه هبا إىل هللا    احلياة.حركة يف  

 .  (92) "معىن غري معىن التعبد هلل 
إن هذه الوظيفة هي الوظيفة اليت أرسل من اجلها املرسلون لتدريب الناس   

عليهم  النبيني  حياة  استغرقت  اليت  هي  املهمة  وهذه  القيام،  هبا حق  للقيام  عليها 
يفوزوا وينجحوا  إليها واالستقامة عليها حىت  الناس  صلوات هللا وسالمه يف دعوة 

خرة، عندما يتنعمون يف جنات وهنر يف النجاح الدائم غداً يف اآل  األعظم،النجاح  
 

 . 3387سيد قطب، يف ظالل القرآن، بتصرف، مرجع سابق، ص (  92) 
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مقعد صدق عند مليك مقتدر، فمن أدى وظيفته اليت خلق من أجلها فقد حتقق له  
 فال. ومن ال  يريد،ما 

أخبارهم  علينا  تعاىل  هللا  قص  واملرسلني كما  األنبياء  أحوال  يف  التأمل  وعند 
اهلم وأثناء عملهم يف تلقوا تدريباً وإعداداً قبل إرس  أهنم قدوقصصهم يف كتابه جند  

يسبق    أقوامهم،دعوة   الذي  التدريب  وسياسة    البعثة، فمن  القيادة  على  التدريب 
 فعن أيب هريرة رضي هللا عنه عن النيب   الغنم،األمور وذلك بتدريبهم ابتداء على رعاية  

قال ابن حجر ــ (  93) الغنم((  بعث هللا نبياً إال رعى    قال: ))ما  صلى هللا عليه وسلم
رمحه هللا ـ )قال العلماء احلكمة يف إهلام األنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن حيصل 

القيام أبمر   التمرن برعيها على ما يكلفونه من  التدريب  .  (94)  أمتهم(هلم  وكذلك 
اس للتفرغ والتأمل واالستعداد للمسؤولية العظمى اليت هو ــة ابلنـدم اخللطـعو ابلعزلة  

كما كان حيصل لنبينا عليه الصالة والسالم يف تعبده يف غار حراء قبل   عليها،بل  مق
   البعثة.

أثناء دعوهتم، تدريبهم على مواجهة    ومن التدريب الذي صنعه هللا أبنبيائه ورسله 
الطغاة، وذلك بتأييدهم ابملعجزات وتدريبهم عليها والقيام هبا فموسى عليه السالم 

حىت إذا ما جاء دور    فرعون،قبل أن أييت إىل    واليد،قد تدرب على معجزة العصا  
م قد ونوح عليه السال  (95)  املواجهة وإذا به قد أتقن املهمة وقد تدرب عليها من قبل

فلما جاء وعد   وهالكهم،أمره هللا ابالستعداد والتهيؤ ببناء السفينة إيذاانً بغرق قومه  
وأما نبينا  الكافرين.  قد أكمل صناعتها فنجاه هللا ومن معه وأهلك القوم    وإذا بههللا  

 

 ( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلجارة، ابب رعي الغنم على قراريط. 93) 
 . 10اجلز  5( ابن حجر، فنح الباري بشرح صحيح البخاري: ص94) 
 انظر د. حممد موسى الشريف، مرجع سابق.  (95) 
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حممد صلى هللا عليه وسلم فقد كانت العناية به ابدئ األمر ابلتأمل الذايت يف الكون  
 األوقات،بعد ذلك يف تقوية صلته ابهلل تعاىل يف مجيع    ابحلق مث ه جربيل  حىت جاء

املستمرة طيلة أايم حياته ودعوته   املواجهة  على  وتدريباً  استعداداً    وجهاده، وذلك 
فقد   ،الصالة  هو:وكان األمر الذي حيقق ذلك االستمرار ويقوي صلته ابهلل تعاىل  

 َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  تعـاىل: ال  ـق  قليال كماأمر أن يقوم الليل إال  
 [. 2-  1 ]املزمل: 

ه، ابلفرائض والسنن ـه وليلتـه صلى هللا عليه وسلم يف يومـوع صالتـحىت بلغ جمم
ـــ يف غالب أحواله   هبا لالستمرار يف وظيفته صلى هللا عليه    ـــ يتقوىأربعون ركعة، 

ويف هذا إشارة إىل أن أتباعه على طريق الدعوة جيب أن يكون هلم النصيب   وسلم.
وأن أي وسيلة أخرى ال ميكن أن حتقق   ،ذاهتااألكرب من هذا اإلعداد وهبذه الوسيلة  

 واالستمرار. م االتصال هلم دوا
)التدري املصطلح:  هذا  الدعـــوأييت  املصطلحات ــب  من  يعد  والذي  وي(، 

واليت ال توجد كتاابت سابقة قد تناولته هبذا اإلطالق وكما ال خيفى فإن    احلادثة،
من أصعب األمور على الباحث أن يبحث يف موضوع مل يكن له سابقة يف حتديد  

 أن يبحث يف موضوع ال جيد له مراجع حمددة تعينه يف العسري أيضاً   املصطلح. ومن
 جمال حبثه.
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ومن خالل ما سبق من تعريف التدريب لغة واصطالحاً نستطيع أن نقول إن  
نشاط دعوي منظم يركز على املدعو لتحقيق تغيري إجيايب يف  التدريب الدعوي هو:

ئل املشروعة اليت حيقق هبا  معارفه ومهاراته وعالقاته ملقابلة احتياجات حمددة ابلوسا
 .(96)  وظيفته يف احلياة وصوالً إىل رضوان هللا تعاىل

فالتدريب الدعوي يشمل الربامج التدريبية اليت يقدمها الدعاة املدربون لتدريب  
املدعوين والتأثري فيهم أتثرياً إجيابياً لتطويرهم معرفياً ووجدانياً ومهارايً وفق احتياجاهتم 

كما يشمل أيضاً الربامج    حياهتم.هلم يف    الوظيفة العظمىمستصحبني يف ذلك كله  
املقدمة   املهارات التدريبية  لتدريبهم على  للقيام   للدعاة إىل هللا  إليها  اليت حيتاجون 

   الدعوي.بعملهم 
ولتوضيح أكثر هلذا املفهوم فسوف أقوم بتحديد املصطلحات الواردة فيه على 

 التايل: النحو 
َط الرجل    من:  نشاط مأخوذجند يف معاجم اللغة أن اشتقاق كلمة    :النشاط َنش 

يٌط    ابلكسر َنَشاطَاً ابلفتح  يي ىي ُّٱ  ألمر كذا وقوله تعاىل:  وتـََنشَّطَ فهو َنش 
ط  وهو الثور   [2  ]النازعات:  َّ جئ يعين النجوم تنشط من برج إىل برج كالثور النَّاش 

ابلضم عقدة يسهل احنالهلا مثل   واألنشطةالوحشي الذي خيرج من أرض إىل أرض  
 . (97)  عقدة التكة

 

 . 22تعريف املصطلحات ص  انظر   (96) 
 . 688( زين الدين الرازي، خمتار الصحاح، ابب النون، ص 97) 
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كما يقال عمل    تعاىل، نسبة إىل ارتباط هذا النشاط ابلدعوة إىل هللا    الدعوي:
شاع استعمال النسبة هبذا املعىن كما   ذلك. وقد دعوي أو أسلوب دعوي وما شابه 

 الدعوية. يف كثري من الكتاابت 
 التمهيد. واملقصود ابلدعوة هنا الدعوة إىل هللا تعاىل واليت ورد ذكر تعريفها يف 

الدع الدعوية  واألنشطة  املخيمات  فهناك  خمتلفة  إشكاال  وأتخذ  متعددة  وية 
والندوات وغريها   واملسابقات  والكلمات  الدعوية واحملاضرات  والزايرات  والرحالت 

 البحث.مثل الربامج التدريبية الدعوية اليت هي جمال هذا 
واضحة    منظم:  ونشاط آليات  له  نشاط  أنه  به  ليس    حمددة،يقصد  ومرتبة 
ا يبىن على ختطيط ودراسة ألحوال املدعوين ومدى احتياجاهتم ملا يدربون  عشوائياً وإمن

ومنظم من حيث ما يتعلق به من ظروف زمانية ومكانية مناسبة تؤدي إىل   عليه،
 التدريب.حتقيق األهداف املرجوة واملأمولة من وراء هذا 

أو    امرأة صغرياً أو    رجاًل،هو من يقصد ابلدعوة إىل هللا فقد يكون    املدعـــو:
اختالف النشاط   املدعو علىأولئك تشمله كلمة    مسلم فكلأو غري    كبرياً مسلماً 

 حيتاجه وهو املسلم يوجه إليه من األنشطة ما    خاص فغرياملتعلق بكل منهم بشكل  
م فيدعى ملا هو حمتاج إليه سواء دعوته للدخول يف دين اإلسالم ابتداءً  وأما املسل 

حاجة تذكريية    ومهاراته أو كانت حاجة أصلية إلجياد ما يتعلق مبعارفه أو قدراته  
أنه سيكون يف هذا البحث بسط موسع لكل ما حيتاجه    عليه. على لتذكريه مبا جيب  

 اإلمجال. املدعو على وجه 
   التايل:ميكن أن أبينه على الوجه  اإلجيايب:  والتغيي 

التغيري هو االنتقال من حالة إىل حالة أخرى أو من وضع إىل وضع آخر. وملا  
كان هذا االنتقال قد يكون انتقاال إىل األحسن أو قد يكون انتقاال إىل األسوأ،  

غري   إىل  أو  األفضل  إىل  تغيرياً  يكون  قد  التدريب   ذلك كانوالتغيري  يف  املقصود 
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قرابً  الد املدعو  فيه  يزداد  الذي  التغيري  األفضل واألحسن  التغيري إىل  عوي هنا هو 
يناسب ذلك التغيري سواء كان يف املعارف    وتعاىل مبارفعة ومنزلة عند هللا تبارك    ويزداد

أو املهارات أو يف العالقات. كما حيدث يف التدريب على زايدة الوعي احلضاري  
)جمال ومستقبلها  األمة  إمام   بواقع  قيادة  مهارة  التدريب على حتسني  أو  معريف(، 

مهاري )جمال  جلماعته  النوعيات   (، املسجد  مع  التواصل  على كيفية  التدريب  أو 
الصعبة املراس من املدعوين )جمال العالقات( ويطلق على هذا التغيري الذي يكون  

التغيري   األفضل واألحسن،  فيه إىل  التغيري  اإلجيايب، االنتقال  الذي  ويقابله  السليب   
يكون االنتقال فيه من األحسن إىل األسوأ. كالتدريب على السحر والشعوذة )جمال 

، أو التدريب مهاري(معريف(، أو التدريب على إتقان مهارة العزف على آلة هلو )جمال  
العالقات(. فنالحظ يف النوع األول هناك  )جمالعلى كيفية تكوين صداقات حمرمة 

ويف النوع    املقصود.وهو    تعاىل،وهناك تغري يقرب من مرضاة هللا  حتول بعد التدريب  
    ابهلل.الثاين حيدث حتول ال يقرب من مرضاة هللا تعاىل بل يوصل إىل سخطه عياذاً 

الفكر    املتعلقة جبانبمجع معرفة واملراد هبا هنا املعلومات    ،ابملعارف  واملقصود
أبركان اإلميان وقضااي التصور للكون    لدى املدعو مثل املعارف املتعلقة  والتصورات،
   ذلك.واحلياة وحنو 

مجع مهارة وهي القدرة على أداء املهمة بدرجة عالية من الكفاءة    واملهارات:
وحتسني   الصالة،سواء كانت هذه املهمة عملية كالتدريب على إقام    (98) واإلتقان  

وإتقان مهارة احلديث مع الناس والتخاطب معهم، أو مهارة    القرآن،مهارة تالوة  
ذهنية كالتدريب على التفكر والتأمل يف خملوقات هللا تعاىل، أو تنمية مهارة وجدانية  

 تعاىل. والصدق يف التوجه إىل هللا  أو اإلخالصمثل حب هللا تعاىل، 

 

 , مرجع سابق.   235( رفعت الشامي، موسوعة التعليم والتدريب، ص98) 



 
 

 

 

102 

دريب على والعالقات املقصود هبا االتصال ابآلخرين ويشمل ذلك احتياج الت
وحنو  احلسنة  األخالق  على  معهم  اإلجيايب  والتفاعل  ابلتدريب  الناس  مع  التعامل 

 ذلك.
مجع احتياج ويعرب عن احلاجة التدريبية يف برامج التدريب  (  99) :واالحتياجات

أبهنا التغري املطلوب إحداثه يف معارف ومهارات وسلوكيات األفراد هبدف الوصول 
 هي: التدريبية الدعوية  ذلك فاحلاجةوبناء على  طلوب،املهبم إىل مستوى األداء 

التغيري املطلوب إحداثه يف املدعو والذي ينقصه ذلك أو حيتاج للتأكيد عليه  
للوصول إىل احلالة اليت يرضاها هللا تبارك وتعاىل، ومثال ذلك من هو مسرف على 

اجملال الذي ينقصه نفسه ابلذنوب واملخالفات الشرعية الظاهرة حيتاج لتدريب يف هذا  
آخر قد   ءشيوينبغي أن يدرب على تركها، وليس على  ،  لتاليف هذه املخالفات 

يكون هو مطبق له أو ال حيتاجه، وهذا األمر هو من ابب الدعوة ابحلكمة اليت أمر 
 أسلوابً كما أخرب سبحانه وتعاىل بقوله:  هللا تبارك وتعاىل الدعاة ابلدعوة هبا وابختاذها

   َّٱ  جتحت  هب مب خب حب جب هئ    مئ  خئ  حئ جئ يي ُّٱ
 [. 125]النحل:  

هي كل وسيلة مباحة شرعا، تستخدم يف الدعوة إىل هللا    الوسائل املشروعة:
 تبارك وتعاىل. وقد مر يف هذا البحث احلديث عن الوسائل بشيء من التفصيل.

هي القيام ابلعبودية التامة هلل تبارك وتعاىل اليت خلقه  وظيفة اإلنسان يف احلياة:  
بقوله: ذلك  وتعاىل عن  أخرب سبحانه  أجلها كما   نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ  من 

فالتدريب الدعوي إطاره العام وحدوده الرئيسة هي    [. 56  ]الذارايت:     َّ يئ ىئ

 

 مرجع سابق.   30( فتحي قابيل، التوجيه اإلسالمي للتدريب اإلداري ص 99) 
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تدريب املتدربني على أهنم عباد هلل تعاىل يدربون على كل املهارات واملعارف والعالقات  
 وتعاىل. اليت تزيدهم صلة وقربة وطاعة مبوالهم تبارك  

: هو غاية كل مؤمن ، يسعى إليها ، وهي احلالة اجلوهرية اليت  اىل ورضوان هللا تع   
قلبه، وهي هناية املطالب ، وأمل   تقصد، وهي املنزلة اليت يرومها كل من خالط اإلميان 

اآلمال ، وأغلى الغاايت ، وهي هدف األهداف ، واملؤمن ال يريد شيئاً أعظم من  
رضوان هللا ، ومن رأى شيئاً غري ذلك يستحق أن يكون غاية ومقصداً هنائياً فقد أخطأ  
  الطريق وضل عن سواء السبيل ، حيث أن رضوان هللا يتضمن التنعم الدائم يف دار 

اخللود والنعيم املقيم يف دار السرور ، واللذة العظمى يف النظر إىل امللك املعبود ، جل  
جالله وتقدست أمساؤه ، وليس يف الوجود يف احلياة الدنيا وال يف اآلخرة أعظم من  
ذلك الرضوان ، ولنا أن نصور تلك احلالة مبا يزيدها وضوحاً وإجالالً ، حىت يكون  

أبداً ، وحىت يكون الرتمن ابلوصول    100املؤمنني وهجرياهم   القصد إليها هو هاجس 
إليها هو حادي احملبني. فعن صهيب ــ رضي هللا عنه ـ قال قال رسول هللا صلى هللا عليه  
وسلم: إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نودوا اي أهل اجلنة ان لكم موعدا عند هللا مل تروه فقالوا  

يبيض وجوهنا ويزحزحنا عن  أمل  قال فيكشف احلجاب    وما هو  اجلنة  النار ويدخلنا 
فينظرون إليه فو هللا ما أعطاهم هللا شيئا أحب إليهم منه مث تال رسول هللا صلى هللا عليه  

   ( 101)   [ 26]يونس:    َّجم يل ىل مل خل ُّٱ وسلم: 
  - صلى هللا عليه وسلم -   النيب وكما ورد عن أيب َسع يٍد اخْلُْدر ى   رضي هللا عنه َأنَّ  

اَّللََّ يـَُقوُل أَلْهل  اجْلَنَّة  اَي أَْهَل اجْلَنَّة . فَـيـَُقوُلوَن لَبـَّْيَك َربـََّنا َوَسْعَدْيَك َواخلَْرْيُ ِف     »إ نَّ قَاَل  
تـََنا َما ملَْ تـُْعط  َأَحدً  يُتْم فَـيـَُقوُلوَن َوَما لََنا الَ نـَْرَضى اَي َرب   َوَقْد أَْعطَيـْ ا  يََدْيَك. فَـيـَُقوُل َهْل َرض 

 

تمرة. معناها العادة والدأب الديدن.  ( كلمة تقال للمداومة على الفعل واالستمرار عليه بصفة مس100) 
 انظر لسان العرب مادة هـ ج ر. 

, قال شعيب األرانؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم،  332(  رواه اإلمام أمحد يف مسنده، برقم  101) 
 . رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم
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ْن َذل َك فَـيـَُقوُلوَن اَي َرب   وأي شيء أَْفَضُل م ْن   ق َك فَـيـَُقوُل َأالَ أُْعط يُكمْ م ْن َخلْ  أَْفَضَل م 
لُّ َعَلْيُكْم رضواين َفالَ َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدُه      . ( 102) أَبًَدا«  َذل َك فَـيـَُقوُل ُأح 

جه هللا الكرمي  لذة النظر إىل و   العظمى، وهذه احلالة من الرضوان أتيت مصاحبة للذة  
شك أن رضا هللا عن العبد أكرب من اجلنة وما فيها، ألن الرضا صفة   اخللد وال يف دار 

 حب ُّٱ: قوله تعاىل   بعد   َّحص مس خس حس ُّٱ :كما قال تعاىل   خلقه، هللا واجلنة  
 مح جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب

، وهلذا  [ 72  : التوبة ]   َّ  مض  خض حض جض مص حصخص مس خس حس  مخجس جخ
وغاية    . ( 103) أبداً(  جاء يف حديث أهل اجلنة )أحل عليكم رضواين فال أسخط عليكم  

املشمرون  هي  الرضوان   إليها  اليت مشر  املتنافسون    وتنافس )الغاية  إليها    وتسابق فيها 
فليعمل العاملون إذا انله أهل اجلنة نسوا ما هم فيه من النعيم وحرمانه    وملثلها املتسابقون  
عنه ألهل اجلحيم اشد عليهم من عذاب اجلحيم اتفق عليها األنبياء واملرسلون    واحلجاب 

. وإن اجلنة بكل ما  ( 104) القرون(  اإلسالم على تتابع    وأئمة الصحابة والتابعون    ومجيع 
 مس خس حس ُّٱ  الكرمي. يف هاالت ذلك الرضوان  فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى  

حلظة انطالق من    جلالله، إهنا حلظة اتصال ابهلل، حلظة شهود [ 72]التوبة:   َّحص

 

ابب: إحالل الرضوان على أهل اجلنة فال    رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: اجلنة وصفة نعيمها، (  102) 
 . 7318يسخط عليهم أبداً، برقم 

 . 6964(  ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حديث رقم  103) 
(  ابن القيم، حادي األرواح إىل بالد األفراح.، حتقيق حلمي السيد، الناشر مكتبة نزار مصطفى الباز  104) 

 26هـ ص 1425الطبعة األوىل 
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حبسة هذه األمشاج، ومن ثقلة هذه األرض ومهومها القريبة. حلظة تنبثق فيها يف أعماق  
حلظة إشراق تنري فيها    األبصار. القلب البشري شعاعة من ذلك النور الذي ال تدركه  

حنااي الروح بقبس من روح هللا.  إن حلظة واحدة من هذه اللحظات اليت تتفق للندرة  
فكيف    صفاء، ليتضاءل إىل جوارها كل متاع، وكل رجاء   القليلة من البشر يف ومضة 

 ( 105) انقطاع؟  برضوان من هللا يغمر هذا األرواح، وتستشعره بدون  

الغاية هي اليت جيب أن يسعى   التدريب    إليها، إن هذه  والذي يوضح أن غاية 
وذلك أبي شكل من أشكال    احلالة، الدعوي هو حث املتدربني إىل الوصول إىل هذه  

أو أي برانمج من براجمه حيث أن كل عمل يقوم به اإلنسان ميكن أن يكون    التدريب 
 حت ُّٱ  وتعاىل: وهذا يفهم من قوله تبارك    إليه، إذا صح يف ذاته وصح السبيل    كذلك، 
   جض مص خص حص مس حسخس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت
 [. 163- 162  : األنعام ]   َّ حض

وهو    برانمج، مجع    : والربامج  فارسي  أصل  ذات  دخلت يف    برانمه، وهي كلمة 
  العروس: قال يف اتج    ( 106) والتنظيم.  العربية بتبديل اهلاء جيماً. وهي إشارة إىل الرتتيب  

  وقيل: " الرَبْاَنَمج " بفتح املوح دة وامليم َصر ح به ع ياٌض يف امل شار ق وقيل: بكسر امل يم  
َوط إ   

ُ
ا كما يف بعض شروح امل ساب  " وع َباَرُة    " بكسر مه  َعُة للح  َشارق: الَوَرَقُة اجلَام 

َ
ز َماٌم   امل

َلُعهم وهو " ُمَعر ُب بـَْرانَمه " وَأصلها    فارسية. يـُْرَسُم فيه َمَتاُع التُّج ار  وس 
أو اليت يرسم فيها ما    ، اجلامعة للحساب   )الربانمج( الورقة وقال يف املعجم الوسيط  

اليت يكتب فيها احملدث    والنسخة   وسلعهم   ، التجار   حيمل من بلد إىل بلد من أمتعة 

 

 . مرجع سابق. 1677قطب، يف ظالل القرآن، سورة التوبة ص(  سيد 105) 
 . 231/  1, وأيضا: الفريوز آابدي، القاموس احمليط، ابب الباء  1334/  1(  الزبيدي, اتج العروس,  106) 
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رواته  واإلذاعة    واخلطة   ، كتبه   وأسانيد   ، أمساء  الدرس  ما كربامج  لعمل    )مع( املرسومة 
 ( 107)   برانمه. فارسيته  

والربامج التدريبية أصبحت مصطلحات معرتف هبا لدى كافة القطاعات اليت تعىن  
فهناك برامج تدريبية مهنية وأخرى نظرية وأخرى    متعددة، وأتخذ أشكاالً    ابلتدريب، 

ذلك،    يف قطاع األعمال وبرامج إعالمية، وبرامج ثقافية، وغري   وبرامج املوظفني تقنية،  
لى األنشطة املرتبة اليت أتخذ تنظيماً وترتيباً خاصاً  يطلق ع   برامج( فقد أصبح مصطلح ) 

  programاإلجنليزية  املقابل هلا ابللغة    منظم. واللفظ بل أصبحت وصفاً لكل عمل  
 معربة. واألصل اللغوي كما مر معنا أهنا كلمة فارسية  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .مرجع سابق. 110/ 1( ابراهيم مصطفى، وامحد الزايت، وآخرون، املعجم الوسيط، ابب الباء, 106)
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يركز على  نشاط دعوي منظم    - بعد البيان والتوضيح ملفهوم التدريب الدعوي وأنه 
املدعو لتحقيق تغيري إجيايب يف معارفه أو مهاراته أو عالقاته ملقابلة احتياجات حمددة  

 .  بعد -ابلوسائل املشروعة حيقق هبا وظيفته يف احلياة وصوالً إىل رضوان هللا تعاىل
ذلك جيدر ابلباحث أن يذكر طبيعة برانمج التدريب الدعوي، وذلك قياساً على 

ال التدريب  أنشطة متخصصة يف جماالت كثرية،   (108)  عامةبرامج  فيها  متارس  اليت 
حيث جند أن أي برانمج تدرييب له أركان حمددة جيب أن يشتمل عليها حىت يطلق 
على هذا النشاط وصف " برانمج تدرييب " وهذه األركان اليت يقوم عليها أي برانمج  

 تدرييب هي:
 االحتياج التدرييب. (1
 . أهداف الربانمج التدرييب (2
 املدرب.   (3
 احلقيبة التدريبية.  (4
 البيئة التدريبية.  (5
 املتدربني.  (6
 األساليب التدريبية.  (7

وحيث أن هذه الدراسة ختص التدريب الدعوي، فالبد أن يكون هناك ضوابط  
أو ميزات أو حمددات واضحة لربانمج التدريب الدعوي، وهذا ما سيكون يف املبحث 

 التايل إن شاء هللا.  
 *** 
 
 

 

ال يف االقتباس االجيايب لكل ما هو معاصر مفيد من النظم أو وسائل  ويرى الباحث عنه ال إشك(   108) 
 التأثري أو املصطلحات وحنو ذلك. 
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 الرابعاملبحث 

 وضوابطه أركان التدريب الدعوي

نظراً ألن هذا العصر الذي نعيشه هو عصر قد طغت فيه قيم املادة احملسوسة 
على غريها من القيم و أصبح أتثري االجتاه املادي يف احلياة هو الغالب على كثري من 

املعايري اليت تطرح وينادى هبا  الناس بسبب ظروف احلياة اليت يعيشوهنا وأصبحت  
لتحكم سلوك الناس وتضبط تصرفاهتم هي األخرى مادية أو توجه حلساب قيم مادية  
وذلك ليس غريباً ألن احلياة ال زالت تتقدم يف حتقيق رقي اإلنسان وازدهاره، وحتقيق 
أهنأ الظروف وأحسن األحوال كي يعيش يف أمان واطمئنان، وميكن أن يقال أن  

قد وصلت إىل حالة من الزخرفة والتزيني لإلنسان يف هذا العصر ما مل  حيدث األرض  
يف أي عصر مضى  وقد يكون اقرتب الوقت الذي يظن فيه أهلها أهنم قادرون عليها   
مبا وصلوا فيه من دراسات دقيقة وأحباث علمية عميقة سخرت خلدمة اإلنسان حىت 

ات، وفجر الذرات، وأحدث التقنيات غزا الفضاء  وغاص يف أعماق البحار واحمليط
العديدة، حىت أصبح الشغل الشاغل لإلنسان هو ليس يف كيف يستخدم ما ينتج  
أو كيف ينتفع مبا خيرتع على الوجه األكمل بل أصبح يهتم مبا هي اخلطوة التالية  
إلنتاج شيء آخر وما هو النقص يف هذا املنتج إلحداث منتج آخر يكون أكثر رحباً 

واجاً، وهذا االجتاه سوف يؤثر وال شك  بل قد أثر على اإلنسان من حيث وأكثر ر 
الطبيعة البشرية له ومن حيث احتياجاته كإنسان ميزه هللا خبصائص وخصه مبيزات 
ال توجد يف غريه من الكائنات كما أخرب سبحانه وتعاىل عن تكرمي اإلنسان بقوله  

وجل:  ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ   عز 
 َّ ين ىن نن من زن  رن مم
  [،70]اإلسراء: 
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وهذا التكرمي الذي يهدف إىل إعزاز اإلنسان، ورفع شأنه ال ميكن أن يكون ذلك 
إال بتوجيهه الوجهة الصحيحة اليت فطره هللا عليها  وإن أي توجيه غري هذا ال يؤدي  

العامل العريب إىل سعادة اإلنسان وال إىل رفعته وتكرميه وإن املتتبع حلركة التدريب يف  
أقبل اإلنسان   جيد أنه خالل النصف الثاين من القرن العشرين أصبح التدريب فناً 
عليه بصورة متزايدة. وكما يالحظ أيضاً أن الفكر اإلداري والتنموي قد أمهل الرجوع  

حيث يهتم الكتاب عند كتاابهتم يف اتريخ    الوحي  إىل املصدر اخلالد يف ذلك وهو
اسة الفلسفات اإلنسانية ويقسمون التاريخ إىل أقسام بناء على الفكر اإلداري بدر 

احلضارات السائدة، حينئذ مثل ما قبل التاريخ ويقصد به العصور األوىل قبل معرفة  
( الكتابة  لتأثري 400اإلنسان  البعد واإلغفال  التاريخ  وهبذا  بعد  ما  ق.م( وعصر 

اإلنسان وبني ما جيب أن يقوم الوحي يف واقع احلياة  أصبح هناك انفصال بني واقع  
لعباده   ليكون مصدر سعادة  الدين  أنزل هذا  تبارك وتعاىل  أن هللا  نعلم  به  وحنن 
هذا  حتقيق  شأهنا  من  اليت  والضوابط  احلدود  فيه  وجعل  أمجعني   وللناس  املؤمنني 
ملا كانت هناك  من غري قيد أو شرط  وإال  العظيم  ومل يرتك األمور مهالً  اهلدف 

لوجود الدين ابتداء  واإلنسان متعبد اباللتزام  بقواعد ومبادئ هذا الدين احلاجة  
 مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱ  وضوابطـه ليحقق العبـودية املنشـودة اليت خلـق من أجلها: 

  .[56 : الذارايت ]  َّ يئ ىئ نئ
وقد خلق هللا اإلنسان قبضة من طني االرض ونفخة من روح هللا ، ففي داخـل  

، واإلسالم ال يكبت طاقة (109) متنوعـة قويـة، ونزعـات وحاجـات اإلنسـان طاقـات  
إنه يف حاجة إىل كل طاقة حية يف كيان   أن متوت،  يريدها  الطاقات ألنه ال  من 
اإلنسان وهو يف حاجه إىل كيان سليم قوي فياض متحرك متمكن من احلياة، إن  

، القوة يف محل األمانة  رسالته رسالة القوة، القوة يف احلق، القوة يف البناء والتعمري
والقوة يف بيان مقتضياهتا، القوة يف اجلهاد يف سبيلها وقوة الرغبة يف احلياة ، األصل 

 

 . 65( أمحد أبو مسك، الرتبية الرتوحيية يف اإلسالم، دار النفائس، الطبعة األوىل، ص109) 
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هو القوة هو التمكن، هو الرغبة الدافقة يف كل شيء، ومن بني هذه القوى قوة "  
الضبط " اليت حيكم هبا الزاهدون رغائبهم، ويرتفعون عليها، وميسكون يف أيديهم 

ياد، وتلك هي النفس الكاملة أتخذ انطالقها يف كل اجتاه بقوة وإصرار ومتكن،  الق
ويف الوقت ذاته ختلع نفسها بقوة من كل متاع فيه حني تريد ذلك، إنه التحرر القوي  
وهو كذلك التحرر احلقيقي، التحرر اليت تتمثل فيه حرية الرغبة وحرية االمتناع، فال  

اإلن لقياد  مالكة  الرغبة  يصبح  تصبح  وال  منقاد  إليها  وهو  تشاء  توجهه كما  سان 
االمتناع مواتً وهتاوايً، واخنذاالً وال مباالة وذلك هو منهج اإلسالم يف تربية النفس .  
إنه ال يكبت رغائبها فيقتل حيويتها ويبدد طاقاهتا ويشتت كياهنا، فال تعمل وال 

اته ال يطلق رغائبها بال  تنتج وال تصلح لعمارة األرض وترقية احلياة، ويف الوقت ذ
ضوابط، ألن ذلك يبدد طاقاهتا من جانب آخر، يبددها من جانب احليوان وعلى 

 مستوى احليوان، ووسيلته إىل ذلك هي" الضبط". 
إنه يعمل على تربية القوة الضابطة وتنميتها منذ نعومة األظفار، يريب األطفال  

ال ينفلت عيارهم، ويعودهم منذ طفولتهم على بعض العادات اليت تضبط سلوكهم ف
 على االمتناع عن بعض رغباهتم اليت تزيد عن احلد. 

وكل عبادة يف احلقيقة ضبط لشهوة من الشهوات، وتعويد للنفس أن تضبط  
احلق  طريق  ختتار  الطرق،  خمتلف  بني  طريقها  وختتار  سلوكها  وتضبط  مشاعرها 

 واإلحسان واإلخالص. 
النفس   الضبط على  اإلسالم  يفرض  وليس  وال  له،  مهيأة  ليست  وهي  فرضاً 

داخل  يف  موجودة  أصلية  بشرية،  قدرة  الضبط  على  فالقدرة  استعداد، كال  لديها 
   (110)  الكيان.
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الضرورات   وتكثري  معيشتها  مستوى  لرفع  تسعى  األمم كلها  أن  ندرك  وحنن 
واملرفهات ملختلف الطبقات، وهذا شيء حسن ال جدال، فكون أن اإلنسان يسعى 

د من خري هللا، والطيبات من الرزق فهو يقوم مبا يصلح له، ومتمشياً يف ذلك إىل املزي
مع سنن هللا يف احلياة ، إال أن الذي جيب أال يكون هو أن تكون الغاية القصوى  
من احلياة هي البطن املآلن، واجلسد القوي ، فذلك هدف حيواين ال إنساين ، إن 

ليه، غاية ترادف النبيون لتوضيحها، مث جاء  لإلنسانية غاية أرقى من توفري اخلبز آلك
وتقوم  متثلها  أمة  ليصنع  العظمى،  الرسالة  صاحب  والسالم،  الصلة  عليه  خامتهم 
منهجه   الدعوة على  ذلك هو  لتحقيق  القومي  والطريق  اآلفاق.  وترفعها يف  عليها، 

 القومي والسري على صراطه املستقيم الذي تركنا عليه. 
اد أي أسلوب تربوي أو دعوي معاصر، جيب أال يغيب  هلذا فعندما نرغب يف إجي 

عن أذهاننا أن نرتسم تلك اخلطوات املباركة، وننضبط بتلك الضوابط العظيمة، اليت  
 خلمل حل جل مك ُّٱ يبارك هللا فيها وميد العاملني فيها ابخلري واملعونة والتسديد والتوفيق، 

 [. 88]هود:    َّ  مم خم حم جم هل
من   اللون  له  وهذا  هو كذلك  ـ  الدعوي  التدريب  ـ  املعاصرة  الدعوية  األساليب 

ضوابطه وحمدداته وخصائصه اليت تؤطره ضمن اإلطار الدعوي العام الشامل ألساليب  
تعاىل:  قوله  يف  الوارد   جبحب هئ   مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ  الدعوة 

ٱ[. 125]النحل:  َّ  جتحت هب مب خب 

من   ينبثق  أن  جيب  الدعوة  أساليب  يف  واإلبداع  التجديد  موضوع  وإن 
خصوصياتنا ومنهجيتنا ونظرتنا يف تفسري الكون واحلياة )فالرتبية احلديثـة يف الدول 
املتقدمـة تكون شخصيـات ذات قدرات مبدعـة ومبتكرة، ولكن دون أن يكون لديها  

الخرتاع يف اجملاالت اليت ختدم اإلنسانية  وازع أخالقي يوجهها إىل االلتزام  ابالبتكار وا
وحتقق هلا اخلري، ولذا فهم خيرتعون ما خيدم اخلري وما خيدم الشر، ويبدعون يف ميدان  
الفن دون مراعاة ملا إذا كان ميكن أن يفسد الناس أو يفتنهم، والعامل اإلسالمي يعجز 
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ت يف  ويبدع  يستجد  ما  ويلجأ الستخدام  واالبتكار،  اإلبداع  دون  عن  الدول  لك 
متحيص، ومن مث حتمل تلك املبتكرات اجلديدة إىل بالدان خبريها وشرها، وخيتلط  
احلابل ابلنابل، ويعج عاملنا اإلسالمي ابلعقائد واأليديولوجيات املختلفة، تتالطم فيه  

وإذا كانت كل تربية حتاول أن    أمواج االضطراابت الفكرية والسياسية واالجتماعية.
حسب أهدافها وغاايهتا يف هذه احلياة ويف بناء الفرد واجملتمع فإن    تصوغ اإلنسان

على الرتبية اإلسالمية أن تتناول هذا اجلانب األصيل من طبيعة اإلنسان، وأن تنميه  
وتربيه وتوجهه كما تفعل ابجلوانب األخرى، حىت تتكون شخصية إسالمية متكاملة  

حاجة للسري وراء اآلخرين شرباً بشرب   متميزة قادرة على اإلبداع، وال جتد يف نفسها
يف كل ما يستجد ويف كل ما حيدث يف جماالت العلوم والصنائع والفنون واآلداب 

 (111)  ويف كل شيء تزدهر به احلضارة املعاصرة( 
وعندما يؤطر جمال معني بضوابط وحمددات فإن املقصود من ذلك هو احملافظة  
على اخلصوصية ، هلذه األمة يف هذا اجملال من جهة، وأيضاً إلبراز قدرة أهل اإلسالم 
على اإلبداع يف كل جماالت احلياة مبا يوافق منهجيتهم يف حياهتم وأسلوهبم املميز ،  

من ـ ومع التبعية واالهنزامية ـ يظن بعض الناس أن  حيث أن املالحظ أنه مع مرور الز 
اإلسالم عاجز عن املسايرة واملعاصرة ، وأن دوره حمصور فقط يف الفقه ويف ما كتبه  
األقدمون ، كما يزيد أعداء اإلسالم هذا احلسبان أتكيداً أبن اإلسالم مل أيت أبفكار  

 (112) تتناول قضااي الناس، حتليالً وعالجاً  
ـا نعيش مرحلــة من الضــعف ـ وهذا أمر ال بد من االعرتاف به ـ مما  يالحظ أننـ

حيتم علينا أن ننظر حولنا لكل إبداع وتقدم من شأنه أن يفيد املسلم املعاصر يف 
حياته ووظيفته يف عبادة هللا تعاىل وعمارة األرض وفق ما يريد هللا سبحانه وتعاىل، 

ال به، فنحن جند أنه على مر العصور مل وهذا أمر ال شناعة فيه وال غضاضة ملن ق
 

 . 20, ص68د. مقداد ايجلن، الرتبية اإلبداعيـــة يف ضوء الرتبية اإلسالميــة، جملــة الفيصل، العدد   (111) 
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البشر تزال   يزل  وال  فيه كبشر،  يشرتكون  ما  يف كل  بعض  من  بعضهم  يستفيد 
احلضارات القائمة يعتمد بعضها على بعض يف كل ما يصلح لإلنسان، ومن ذلك 
ما حنن بصدده يف األساليب احلديثة يف التأثري والتعليم والتدريب يف إيصال املعلومات 

 اخلربات، وإحداث النقالت والتغيريات اإلجيابية لدى الناس.  ونقل
وسوف أذكر فيما يلي ضوابط التدريب الدعوي واملقصود هبا اخلصائص العامة  
جماالت  من  غريه  عن  ومتيزه  مسريته  وتضبط  الدعوي،  التدريب  مسار  حتدد  اليت 

مراجع التدريب التدريب. وذلك ببيان األركان األساسية للتدريب )كما هي مقرره يف  
املعاصر( ومميزاهتا بناء على اخلصائص السابقة وذلك ابستعراض أركان التدريب أو  

 : العملية التدريبية على النحو التايل
 . (113)األول: االحتياج التدرييب 

ويقصد به مدى احتياج الفرد حملتوى معني جيعله يف حالة توتر أو اختالف يف  
نتيجة رغبته يف بلوغ هدف حمدد. أو هو جمموعة التغريات التوازن يشعر هبا الفرد  

املطلوب إحداثها يف معلومات أو خربات األفراد ليكونوا قادرين على أداء أعماهلم 
 على الوجه األكمل.

كما يعرف بعض اخلرباء يف التدريب احلاجة التدريبية أهنا: مقدار الفرق بني 
 (114) ايل للفرد.األداء املطلوب وبني األداء يف الواقع احل

ما   للمتدربني  حيقق  ألنه  جداً  مهم  برانمج  ألي  التدرييب  االحتياج  وحتديد 
حيتاجونه ابلفعل كما يساهم يف وضوح أهداف التدريب، وهو األساس الذي يبىن 
عليه أي برانمج تدرييب كما يساهم يف توزيع املتدربني على فئات متجانسة، واختيار  

 

التدريبية ص113)  للعلوم اإلدارية واحلقائب  الشاملة  العلمية  املوسوعة  انظر:  العربي36(  الدار  ة  . إصدار 
 للموسوعات. 
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وكذ للتدريب  ماسة  هم حباجة  الذين  أداء املتدربني  لتقومي  دقيقة  معايري  لك وضع 
 املتدربني وحنو ذلك من األمور املهمة املرتبطة بضرورة حتديد االحتياج التدرييب. 

وينبغي عند حتديد االحتياج التدرييب للمدعوين )املتدربني( أن يتم ذلك من قبل  
ممارسني لعملية الدعوة ومن هلم خربة بذلك وأن يتم استخدام أساليب وطرق وفق 

يف ذلك مثل االستباانت، واملقابالت، واملالحظات أو معرفة  سائل علمية متبعةو 
 رأي اجملتمع حول ظاهرة معينة حيتاج الناس إىل تدريب عليها وحنو ذلك.

وحىت أبني أمهية حتديد االحتياج التدرييب يف الربانمج التدرييب الدعوي، أذكر 
 هذه األمثلة:

مه للتدريب على  تدرييب  برانمج  أن  يف  يناسب  الكرمي ال  القرآن  ارات حفظ 
يدعى إىل حضور هذا الربانمج من حيفظ القرآن الكرمي  ألنه ال حيتاج إليه ولو حضر 
هلذا الربانمج فلن يستفيد شيئاً كثرياً  ألن كل ما يدرب عليه هو ال حيتاجه أصال وال 

ابتداء مل يصمم ميكن أن يقال أنه قد يستفيد يف نقل اخلربة إىل غريه ألن الربانمج  
برانمج خمصص  لتدريب احلاضرين  وقل مثل ذلك يف  وإمنا هو  لنقل خربة معينة 
للتدريب على مهارات االستعداد  للزواج ال يناسب أن حيضره من هو متزوج أصال  

وال   ألنه ال حيتاج إليه كما ال يناسب أن حيضر طبيب يف برانمج اخلطابة واإللقاء
  للمراهقني  وحنو ذلك. شيخ كبري يف برانمج تدرييب 

فحىت تكون برامج التدريب الدعوية مؤثرة وفعالة جيب أن يتم حتديد احتياج 
 الربانمج التدرييب املناسب ويدعى له من حيتاج إليه. 

 التدرييب.أهداف الربنامج  الثاني:

األهداف عادة هي حمور رئيس ألي عمل يراد له النجاح وال يتصور جناح عمل  
يف األهداف حيث أن األهداف تعترب حمركة وموجهة لسري العمل ما بدون وضوح  

القلب  التدرييب هي  الربانمج  وأهداف  غالباً.  أهدافه  بتحقيق  العمل  ويعرف جناح 
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ولألهداف تقسيمات واصطالحات   احلقيقي للربانمج وعليها تبىن بقية اخلطوات.
عند تصميم أي  (  115) الرجوع إليها يف مظاهنا    النفس ميكنعند علماء الرتبية وعلم  

   تدرييب. برانمج 
وإمجاالً فإن اهلدف العام من برامج التدريب الدعوية هو صالح اإلنسان وجناحه  

لذا فإن أهداف    يتم هذا إال هبدايته إىل الصراط املستقيم واستقامته عليه  وفالحه وال
يصلح كل برانمج تدريب دعوي جيب أن تكون حمققة للهدف العظيم النهائي الذي  

تعاىل هللا  رضوان  ابتغاء  وهو  اإلنسان  حسب   تتأتى مث    به  برانمج  أهداف كل 
وسوف يكون هناك مناذج لألهداف    أهداف.موضوعات الربانمج وما حيقق من  

 الدعوي. عند احلديث عن مناذج تطبيقية للتدريب 
هو كل شيء مرتفع من بناء أو كثيب رمل أو جبل ومنه   لغة:وتعريف اهلدف  

 .  (116)  هدفاً غرض مسُ ي ال
فهناك   إليه. ما يسعى للوصول  أبنه:اهلدف   املعاصرة يعرفويف االصطالحات 

مرحلية   أهداف  وهناك  وهناك أهداف كلية  وأهداف    بنائية  شخصية  أهداف 
 اخل.  و.... اجتماعية،

ام يراد ـع  فإن لكل برانمج هدف  وأما ما يتعلق ببناء الربامج التدريبية الدعوية
 موضوعاته. موضوع جزئي من  وأهداف تفصيلية لكل هـمن

  للتعلم.هو تغري يف سلوك املتعلم يراد حدوثه نتيجة  الرتبية:  واهلدف عند علماء  
أو هو التغري املرغوب فيه املتوقع حدوثه يف سلوك املتعلم بعد مروره خبربة تعليمية  

 العامل بلوممعينة وهلذا فإهنم يصنفون األهداف إىل جماالت ثالثة بناء على تصنيف  
(117) . 

 

 . 15ص،  د. عبد العزيز النغيمشي، علم النفس الدعوي، فصل األهداف، دار املسلم للنشر والتوزيع(  115) 
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اجملال املعريف ويتناول األهداف اليت تتصل ابملعرفة واملهارات والقدرات   األول:
  العقلية.

اجملال الوجداين االنفعايل والذي يتضمن األهداف اليت تتصل ابملشاعر   الثانـي:
  واالجتاهات.واألحاسيس 
تتصل ابملهارات احلركية    الثالث: اليت  النفس حركي وتتضمن األهداف  اجملال 

  وغريها.كاستخدام اآللة واألجهزة واألدوات 
ألهداف الدعوية  هذا التقسيم ال يصلح أن حيدد ا  الدعوية فإنومن حيث النظرة  
ألنه أغفل جانب مهم جداً من جانب األهداف    إمجاالً وذلك وإن كان يستفاد منه  

ابالتصال   وهو يتعلق  يسمىمع    ما  أو   اجلانب )العالقات  جبانب    اآلخرين 
أن يكون ما   غريه فالبدحيث أن اإلنسان هو يف تفاعل واحتكاك مع    االجتماعي(

األفضل هذه العالقات مبا يرفع من مستواها إىل  يتلقاه من تعليم أو تدريب يساهم يف  
 احلركية. فقط جانب املعارف والوجدان واملهارات  يكفي وال

وميكن حتديد جماالت األهداف اليت يسعى إليها ويراد حتقيقها يف برامج التدريب  
  النجاح، من خالل التأمل يف سورة العصر اليت اشتملت على أركان    الدعوي وذلك 

 التايل:على النحو  نريد وذلك واليت تعترب املرجع عند احلديث عن أي جناح 
 واألفكار. ة ــورات الذهنيـانب اإلميان والتصــأهداف تتعلق جب األول: اجملال

 العملية.ات السلوكية أهداف تتعلق جبانب العمل الصاحل واملهار  الثانـي:اجملال 
اآلخرين    الثالث:اجملال   مع  والتفاعل  التواصي  تتعلق جبانب   وتكوينأهداف 
 العالقات.

 اجملاالت.فأهداف أي برانمج تدريب دعوي تندرج حتت جمال من هذه 
  جانب   حتت اجملال األول  اإلمياين يندرجفعلى سبيل املثال برانمج تنمية التفكري   
زايدة    الذهنية وبرامجوالربامج املرتبطة ابلتصورات    ج التفكريوكذلك كل برام  اإلميان

املعارف واملعلومات يف أي موضوع من املوضوعات اجملردة كالتدريب على األعمال 
معارف اإلنسان    والسالم وزايدةاليت توصل إىل حمبة هللا تعاىل وحمبة النيب عليه الصالة  
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 ذلك كلها  والتفكر وحنوعلى التأمل    ابهرات كالتدريبعن الكون وما فيه من آايت  
 التصورات واألفكار.يف اجملال األول الذي هو جمال 

على الصالة   حمضة كالتدريبكانت عبادات    األعمال سواءوأما التدريب على  
القرآن  أو  األذكار  أو  اخلاشعة أو    تالوة  العادات كالتدريب على اخلط  أو أعمال 

املهمات اليت يكلف هبا اإلنسان يف عمله كالتدريب على ممارسة وظيفة معينة من  
من اجملال الثاين يف ميدان    ذلك هيأو مهارات التدريس أو حنو    برامج احلاسب اآليل

 العملية. املهارات 
هبم    الناس واالتصالوكذلك التدريب على األخالق الفاضلة وفنون التعامل مع  

  الثالث الذي مع األوالد هي من اجملال    األسرية وتعامل الزوجني والتعامل  والربامج
 والعالقات.هو جمال التواصي 

يتداخل فبعضه   ذلك فهذاوما شابه    والرايضي،وأما التدريب الصحي واجلسدي  
 الصحية وبعضه تدريب من النوع األول خاصة ما يتعلق بزايدة املعارف واملعلومات  

 ا. وحنوهمن النوع الثاين وهو ما ميارس يف أنشطة رايضية 
عليها.  ولكل برانمج أهداف تفصيلية على حسب املوضوعات املراد التدريب  

اجملاالت    لكن حتدد  أهنا  أحسب  الثالثة  األهداف  جماالت  لنجاحهذه   التطويرية 
وذلك يف سورة    الكرمي، بينها رب اإلنسان سبحانه وتعاىل يف كتابه    اإلنسان واليت

ومهما كتب   بعينه.الذي هو النجاح  العصر اليت حتدد جماالت النجاة من اخلسران  
الرتبية والتدريب فإهنم لن يصلوا إىل ما جاء يف سورة   العلماء واملفكرون يف جمال 

 : العصر يقول صاحب الظالل رمحه هللا
)واحلقيقة الضخمة اليت تقررها هذه السورة مبجموعها هي هذه إنه على امتداد   

هنالك إال منهج    األدهار ليسمجيع    اإلنسان يف  األعصار وامتدادالزمان يف مجيع  
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هذا   حدوده وهوذلك املنهج الذي ترسم السورة    انج هوواحد    رابح وطريقواحد  
 .  (118) وخسار( الطريق الذي تصف السورة معامله. وكل ما وراء ذلك ضياع 

من هذا    الدعوية تنطلقمما سبق يتضح أن تكون أهداف برامج التدريب   
حيدد معاملها وأهدافها. إضافة إىل إعطاء مزيد من اخلصوصية والتميز   املنطلق الذي

لربامج الداعية املسلم الذي يدعو الناس إىل رهبم تبارك وتعاىل ورضوانه يف جنات 
املدعوين وما  النعيم.   انتظام وتوازن يف احتياجات  التحديد من  مع ما حيققه هذا 

 ينشدون. يكفل هلم النجاح الذي يريدون والسعادة اليت
وحىت تتحقق األهداف بطريقة فعالة جيب أن تصاغ بطريقة فعالة أيضاً وهناك  

 (119) مبكن إمجاهلا فيما يلي   اجليد واليتمبواصفات صياغة اهلدف  ما يسمى
 للقياس. ـ أن يصاغ اهلدف بشكل حمدد وواضح وقابل 1
 سلوكه. ـ أن تصف عبارة اهلدف أداء املتدرب أو 2
 املتدرب. هلدف بفعل مبين للمعلوم يصف السلوك الذي يظهره  ـ أن تبدأ عبارة ا3
 للمالحظة. ـ أن تصف عبارة اهلدف سلوكاً قابالً 4

للتدريب   مناذج  احلديث عن  مناذج   الدعوي، سأقوموعند  بذكر  إن شاء هللا 
 تعاىل.لألهداف اجليدة مبشيئة هللا 

 
 املدرب. الثالث:

 كلمة املدرب واشتقاقاهتا يتضح اآليت:عند البحث يف مراجع اللغة عن مصدر  
  الُدْربَُة: عادٌة وُجْرأٌَة على احلَْرب  وُكل   أمٍر. وقد َدر َب ابلشيء وَدْرَدَب به إذا 

 اعتاده وَضرَي به. تقول: ما زلت أعفو عن فالن حىت اختَّ َذها ُدْربًَة. قال الشاعر:

 

 يف ظالل القرآن، مرجع سابق. ( سيد قطب،  118) 
 هـ.1429، الطبعة االوىل  81( د. صاحل الطريقي، التدريب الرتبوي ص119) 
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د ويف احل ْلم  إْدهاٌن ويف الَعفو ُدْربَةٌ   ق َمْنجاٌة من الَشر   فاْصُدق  ويف الص 
ورجل ُمَدرٌَّب وَمَدر  ٌب، مثل جُمَرٌَّب وجُمَر  ٌب. وقد َدرَّبـَْتُه الشدائد حىت َقوَي وَمَرَن 

   .(120) عليها. وَدرَّْبُت البازَي على الصيد، إذا َضرَّبـَْتُه. والَدْرُب معروفٌ 
للتعود على األمر وممارسته  يظهر من أصول اشتقاق الكلمة أهنا تستخدم   

وتكرار عمله فاملدرب على الشيء مطبق له ومتمكن منه وعامل حبدوده ومستوعب 
جلوانبه. فالذي يدل على الشيء جملرد معرفته نظرايً ال يسمى مدرابً ألنه مل يتدرب 
 عليه وال يدرك حقيقته وال كيفيته حىت تتم له ممارسته وتطبيقه فعندئذ يسمى مدرابً. 

 كن أن يعرف املدرب الداعية:فيم
أبنه: الداعية الذي يدعو الناس إىل رهبم تبارك وتعاىل بتدريبهم على ما هو   

أو   واحلياة  الكون  عن  وتصوراهتم  معارفهم  به  تزدادا  عميق  إميان  من  منه  متمكن 
بتدريبهم على العبادات وما حيقق هلم النجاح يف مهاراهتم العملية وأعماهلم الصاحلة  

بتد مستخدماً أو  الفاضلة  ابألخالق  اآلخرين  مع  اإلجيايب  التواصل  على  ريبهم 
قصد  ذلك كله  يف  مستصحباً  عليه.  يدرب  ما  لكل  املناسبة  التدريبية  األساليب 

 رضوان هللا تبارك وتعاىل. 
وال شك أن الناس حباجة إىل تدريبهم على ما تزداد به معارفهم وتصوراهتم عن 

مهارا  وتنمية  واحلياة  اآلخرين الكون  مع  االجيايب  التواصل  ليتمكنوا من  العملية  هتم 
ابألخالق الفاضلة اليت حتقق هلم النجاح والسعادة واملدرب الداعية هو من يستطيع  

 القيام بذلك دون سواه. 
واملهارات   الداعية  املدرب  إعداد  عن  مستقل  حديث  حقاً  يكون ال  وسوف 

 الالزمة إلعداده علمياً وفنياً.
 

 اجلوهري، الصحاح يف اللغة، درب، لسان العرب، مرجع سابق. ( 120) 



 
  

 

 

121 

 . (121)الدعوية يبة التدريبية احلق الرابع:

يف معاجم اللغة العربية ترد كلمة )حقيبة( لتشمل معىن ما جيمع فيه أو يشد به  
 . (122)  الشيء

ويف االصطالحات العلمية املعاصرة احلقيبة هي نظام متكامل مصمم بطريقة  
منهجية ليساعد على التعلم الفعال املتفاعل لإلتقان كل حسب سرعته وأسلوبه وهي 
مبثابة دليل إرشادي للمدرب واملتدرب داخل قاعة التدريب. ومن خصائص احلقيبة  

النظامية واملنهجية والتفريد والرت  النتائج والتقومي املستمر والتغذية  التدريبية  كيز على 
 الراجعة، واملرونة، وقابلية التعديل والتغيري. 

 وتقسم احلقيبة التدريبية إىل ثالثة أقسام: 
   .حقيبة املدرب  -1
   . حقيبة املتدرب  -2
 .دليل األنشطة التدريبية  -3

  املتدرب.حقيبة أواًل: 

 لربانمج التدرييب وتتضمن ما يلي: وهي احلقيبة اليت تسلم للمتدرب يف بداية ا
 التقدمي واملربرات  -1
 دليل الربامج  -2
 الربانمج الزمين  -3
 إرشادات استخدام احلقيبة   -4
 الوحدات وتتضمن: -5

 

 . مرجع سابق. 151الربامج التدريبية وإعدادا احلقائب، ص د. إبراهيم األقصم، تصميم ( 121) 
 الرازي خمتار الصحاح، مادة حقب، ولسان العرب مادة حقب أيضاً. ( 122) 
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 اهلدف للعام للوحدة. -
 األهداف التفصيلية. -
 املادة العلمية موثقة ابملصادر واملراجع.  -

 التدريب:األايم التدريبية وجلسات  -6
دليل اجللسة ويوزع فيه الزمن على مناشط اجللسة وأسلوب تنفيذ كل   -أ  

 منشط.
مناشط اجللسة: وهي متنوعة من حيث األساليب مبا يناسب املوضوع    -ب 

 املطروح بني أنشطة فردية أو مجاعية. 
وعادة ما يتم دمج حقيبة دليل األنشطة ضمن حقيبة املتدرب، وقد يتم  

 األحيان حسب طبيعة برانمج التدريب. فصلها بعض 
 ـ الفهرس، واملصادر واملراجع. 7
 

  املدرب.حقيبة  ثانيًا:

 يــلي:ا ـوتتضمن م
 التقدمي واملربرات.   -1
 اهلدف العام. -2
 األهداف التفصيلية.  -3
 دليل استخدام احلقيبة.  -4
 إرشادات. -5
 جدول زمين للربانمج. -6
مصادر   -7 من  موثقة  علمية  ومصادر  موضوعات  على  وتشمل  الوحدات 

 ومراجع. 
  الفهارس. -8
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 يلي: وهناك معايري وضوابط لبناء احلقيبة التدريبية أذكرها فيما 
 (123) للحقيبة:من حيث املادة العلمية  أ(

 أن تكتب املادة العلمية أو احملتوى أبسلوب سهل وخال من التعقيد  
 اللغوية.أن تكتب بلغة سليمة خالية من األخطاء املطبعية أو 

 أن تتناسب املادة العلمية مع مستوايت املتدربني  
  الفردية.والفروق  واإلجياز، التعلم كالتدرج واإلمجالأن تراعي مبادئ 

 التدريبية. ريبة والعامية يف احلقيبة عدم استخدام الكلمات الغ
 التدريبية. العلمية أبهداف احلقيبة  ترتبط املادة أن 

 عليه. أن توضع مقدمة للحقيبة يستعرض فيها األهداف واحملتوى الذي سيدرب  
آراء اآلخرين كما هي مث أتيت عملية   تقدم  أن  العلمية جيب  املادة  عند كتابة 

 الباحث.يز أو ذاتيه من النقد العلمي أو املوضوعي بدون حت
 أن تصاحب كتابة املادة العلمية بعض الرسوم التوضيحية لتسهيل فهمها. 

 األصلية.أن توثق املادة العلمية توثيقاً علمياً من مصادرها 
اجلزء  الكتاب،  )املؤلف،  العلمية.  أن تكتب املراجع وفق ضوابط كتابة احلواشي  

 الطبعة(.  والناشر رقمواتريخ النشر  والصفحة مكان
 يف حالة االقتباس جيب توثيق النص بوضعه بني عالميت تنصيص " ". 

حديث   ذكر  حالة  مصادره    نبوي،يف  من  خترجيه  ختريج    األصلية، جيب  مع 
 احلديث.

 السورة. اآلية واسم  العثماين. ورقمتكتب ابلرسم  قرآنية، يف حالة كتابة آية 
معلوماهتا وترتب هجائياً حسب   توضع قائمة ابملراجع اليت استمدت منها احلقيبة

 املؤلفني.أمساء عائالت 
 التدريبية. وضع فهرس حملتوايت احلقيبة 
 

 د. إبراهيم األقصم، تصميم الربامج التدريبية وإعدادا احلقائب، مرجع سابق. ( 123) 
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 هلا. واجلهة التابعة   واملؤلف، احلقيبة، يتم كتابة عنوان 
  التدريب:ب( من حيث أساليب 

هي الطرق   التدريبية واليتوحيث أن من مكوانت احلقيبة التدريبية األساليب  
التدريب عملية  يف  املدرب  يستخدمها  هذه    اليت  وحصر  ومتنوعة  عديدة  وهي 

اعتماد   األساليب ال ميكن للمدربني يف  االجتهادات  العديد من  هناك  أن  حيث 
 أساليب التدريب املتبعةهذا سأذكر هنا أشهر    برانمج ومعاألساليب املناسبة لكل  

 (124)  :األساليب هي التدريب وهذهواليت تضمنتها كتب ومؤلفات 
 احملاضرة القصرية.  

 املناقشة.
 احلالة. دراسة 
 األدوار.متثيل 

 املبارايت اإلدارية.  
 العمل.مجاعات 

 العصف الذهين.  
 التمارين. 

 املشروع التطبيقي. 
 الورشة لتدريبية.  

 التدرييب. االستبيان 
 العرض املرئي. 

 الزايرة امليدانية. 

 

 هـ.1429الطبعة األوىل  110( د. صاحل الطر يقي. التدريب الرتبوي ص124) 
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اليت ميكن استخدامها يف برامج التدريب الدعوي    التدريب،هذه أشهر أساليب  
يناسب  مبا  العتمادها  خاصة  ومعايري  ضوابط  هناك  فإن  استخدامها  عند  ولكن 

 يلي: خصوصية التدريب الدعوي   فمن ذلك ما 
التد عند  الشرعية  اجلوانب  تراعى  أن  املشرتك  جيب   نساء( يف/    )رجالريب 

 التدرييب.تطبيق األسلوب 
حتفيز ومشاركة   التعلم منجيب أن ترتكز هذه األساليب على قوانني ومبادئ  

 ذلك.وحنو  األثر، وإرجاع  الفردية،الفروق  فاعلة ومراعاة
 التدريب.مراعاة احتياجات املتدربني واجتاهاهتم السائدة عن 

 التدرييب. انمج مراعاة الوقت املتاح للرب 
 التدريب.مراعاة قاعات 

 التدريبية. وحمتوى املادة  املتدربني،مناسبة األسلوب التدرييب إلمكاانت 
 التدريبية.البيئة  اخلامس:

وكافة األدوات    التدرييب، املكان الذي يعقد فيه الربانمج    التدريبية: ويقصد ابلبيئة  
وحىت تكون البيئة التدريبية مناسبة إلقامة برانمج   التدريب.واألجهزة اخلاصة بعملية 

ما حيقق الفائدة القصوى من البيئة التدريبية ومن   مراعاة كل  الدعوي جيبالتدريب  
 يلي:ذلك ما 

 املناسبة. سعة قاعات التدريب وهتيئتها ابملقاعد  
 املناسبة. جودة التهوية والتكيف واإلضاءة  
 الربانمج. تتناسب بيئة التدريب مع أساليب التدريب يف  
 كامريا(  عرض، جهاز  آيل، )حاسبجتهيز القاعة ابلتقنيات  
 واملتدربني. سهولة االتصال بني املدرب  
والنساء  يتم وضع حائل بني الرجال    نساء( /)رجال  يف حالة الربانمج املشرتك 

 التلفزيونية. عرض املدرب من خالل الدائرة  مع
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التدريب يف قاعة خمصصة بل ميكن أن يقام برانمج  وال يقتصر إقامة برانمج 
تتوفر  أن  شريطة  ذلك  شابه  ما  أو  حماضرات  صالة  يف  أو  املسجد  يف  التدريب 

   التدريب.يف عملية  اإلمكاانت اليت حيتاج إليها املدرب 
 التدريب.تقويم  السادس:

أن تقومي التدريب حيدد    التدريبية ذلك مهمة جدا يف العملية    (125) التقومي  عملية  
تنفيذه من   اليت مت  التدريب  التقومي هو إصدار   أجلها.مدى حتقق أهداف  إذ أن 

ودقتها   األشياء  مدى كفاية  لتقدير  معايري  استخدام  ويتضمن  ما  لغرض  حكم 
عملية حتديد ما مت حتقيقه من تقدم حنو األهداف املوضوعة لربانمج    وفعاليتها وهو

املهارة وتعديل   وإكساب وكذلك التحقق من دور الربانمج يف تنمية املعرفة    التدريب.
التدريب القيام بعملية تقومي التدريب عن طريق تقرير الغرض من    السلوك. وميكن

تقوميها  وحتديد املراد  التدرييب  الربانمج  )معارف،    أهداف  التقييم  وتوضيح مستوى 
املناسبة   قد تكون استبيان أو    للقياس واليتمهارات واجتاهات(. مث تصميم األداة 

ديد من يقيم واملوعد املناسب مث حت  ، مشاهدة، وغريها.اختبار مقابلةمالحظة أو  
 التدريب ومثلهو ما جيري يف تقومي عمليات    التقومي. وهذالذلك مث البدء بعملية  

ذلك ميكن أن يكون يف تقومي برانمج التدريب الدعوي حيث تقاس أهداف الربانمج  
ومن الوسائل   حتققت.من أن أهداف الربانمج قد    عقب هناية فرتة التدريب للتأكد

القبلي والبعدي    يف التأكد من حتقق أهداف التدريب هو ما يسمى ابالختبار احلديثة  
للربانمج حيث يسأل املتدربون يف بداية الربانمج عن مدى إملامهم وخرباهتم ومعارفهم 

ويف هناية الربانمج يعاد هلم االختبار    تقييمهم،مث تسلم هلم درجات    عليه.يتدربون    عما
 الطريقة وهيحتقق أهداف الربانمج هبذه    ليه فيقاسجييبوا عمنهم أن    ذاته ويطلب

 للمتدربني.طريقة فعالة وممتعة ابلنسبة 
 *** 

 

 هـ مصدر سابق. 170( انظر د. صاحل الطريقي، التدريب الرتبوي ص125) 
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 اخلامساملبحث 

 للتدريب الدعوي اجملالت الرئيسة 

اسرتاتيجياً ال مناص عنه لألفراد واملؤسسات فهو   أصبح التدريب اليوم خياراً 
بني   اخلربة  ونقل  للناس  املعرفة  تقدمي  ألوان  من  شائع  والقطاعات    األجيال. لون 

الدعوية املؤثرة يف اجملتمع قد انهلا هي األخرى حظ وافر من الدخول يف جمال التدريب 
وميكن أن تقسم   عليها،االت اليت ميكن أن يدرب  ألفرداها يف كافة التخصصات واجمل

جماالت التدريب الدعوي اليت يستخدم فيها التدريب يف جمال الدعوة إىل األقسام 
 التالية: 
الدعوة كوزارة الشؤون    املختصة بشؤون تدريب الدعاة يف املؤسسات الرمسية   -1

يتم تدريب الدعاة واألئمة واخلطباء   واإلرشاد حيثوالدعوة    اإلسالمية واألوقاف
ختدم الدعوة إىل هللا عز   الوظيفية اليتوالعاملني يف قطاعات الوزارة وفق احتياجاهتم  

ينضبط ابلضوابط   برانمج تدريب يقدم للدعاة هو برانمج تدرييب دعوي  وجل فكل
ت وذلك كتدريب األئمة واخلطباء على مهارا   السابق.اليت سبق ذكرها يف املبحث  

تدريبهم على إتقان فن معني من فنون العلم الشرعي   ابلناس أو   اإللقاء واالتصال
تقام   دورة شرعية  أوعرب  وأيضاً ما شابه    هلم  العاملني يف مكاتب   ذلك  تدريب 

واإلرش وتوعيـالدعوة  حيتاجـاجلالي  ة ـاد  فيما  ويـات  إليه  بوظائفهم ـون  قيامهم   عزز 
لى ــأو تدريبهم ع اسب اآليلـاستخدام احل مهارات  كتدريبهم على  املتعددة الدعوية

 اإلسالم. ة اإلجنليزية حىت تسهل خماطبتهم لغري املسلمني لدعوهتم للدخول يف ــاللغ
العامل   واألوقاف يف وينبغي أن يكون يف كل وزارة من وزارات الشؤون اإلسالمية  

قاء هبم ومتابعة اإلسالمي إدارة خاصة ابلتدريب من مهامها تدريب أفرادها واالرت
   إليها.املستجدات التقنية اليت تتغري وتتجدد وهم حباجة 
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تدريب احملتسبني: من جماالت التدريب الدعوي اليت متارس يف ميدان الدعوة   -2
إىل هللا تعاىل تدريب أهل احلسبة على كل ما حيتاجون إليه من مهارات للتعامل 

واملس  املتغريات  املخالفني ال سيما يف عصر  اليت حتتاج من مع  املعاصرة  تجدات 
اآلمرين ابملعروف والناهني عن املنكر إىل مهارات عالية ألداء وظيفتهم ومواجهة 
أصحاب املخالفات الشرعية ابحلكمة واملوعظة احلسنة خاصة وان املرتبصني أبهل 
احلسبة كثر يف هذا الزمن ويعملون على تضخيم أخطائهم ويرتبصون هبم. والوقائع 

ث املتعددة تثبت هذا. ولكي يقوم رجال احلسبة بدورهم ومهمتهم على واألحدا
الوجه األكمل جيب أن يتدربوا على ما ميكنهم من ذلك. وأن تتجاوز موضوعات 
التمرين على األنظمة واللوائح اجلديدة إىل التدريب على تغيري السلوك  التدريب 

مهمة األمر ابملعروف  والتدريب على معاملة املخالف والتدريب على النجاح يف  
والنهي عن املنكر. وذلك كله جيب أن يتبع منهجية علمية فنية يف قضية التدريب. 
التدريب على  وان ميارس وفق احرتافية عالية من حيث احتياج أفراد امليدان إىل 

الدعوي التدريب املتخصصة يف التدريب    مهارة حمددة ومن حيث اختيار مراكز
   .(126) عليه تدريب واحملتوى التدرييب الذي يدرب حيث جودة حقيبة ال ومن

وحىت يكون تدريب أهل احلسبة تدريبا فعاال ينبغي ملن يتوىل التدريب ويقوم به  
إن كان التدريب على   به السيماأن يلم إملاماً كامالً بطبيعة العمل الذي يقومون  

فإن مل تكن ممن عنده دراية هبا فقد ال   احلسبة.الربامج امليدانية اليت حيتاجها رجل  
املتدربون منه   وهذايستفيد  للتدريب من جهاز   شيئاً  حيتم وجود مدربني حمرتفني 

   ذاته.احلسبة 
 
 

 

 برانمج إعداد احملــتسب، يف معهد احلسبــة جبامعـة ام القرى( مثااًل هلذا اجملال. يعترب ) ( 126) 
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األقسام   -3 اجلامعات يف  العملي لطالب  الدعوة   الدعوية مثلالتدريب  قسم 
وقسمواإل مفردات   عالم  يكون ضمن  أن  ينبغي  وحنوها حيث  والقضاء  الشريعة 

التخصصات   الذي يعتمد يف مثل هذه  الدراسي  برانمج املنهج  مستقل   الدعوية 
ولعل   دراستها،للتدريب امليداين العملي للتطبيق واملمارسة للجوانب النظرية اليت تتم  

يف   حيث يتم  به، ذكر ويشاد  منوذج جامعة اإلميان هو النموذج الذي ميكن أن ي
 .  (127) الدعوةاجلامعة فصل دراسي خاص ابلتدريب العملي على 

وتوعي -4 واإلرشاد  للدعوة  التعاونية  املكاتب  أنشطة  التدريبية ضمن  ة  ـالربامج 
العلمية وكذلك ما يقدم من ـوال  مـومجعيات حتفيظ القرآن الكري  ات ـاجلالي دورات 

تدريبية املخيمات    برامج  األحياء  مراكز    الصيفية ومجعيات   الدعوية واألنشطةيف 
يساهم يف الدعوة إىل هللا تبارك وتعاىل وذلك بتقدمي تلك الربامج أبسلوب   وحنوها مما

تدرييب معاصر يفيد منه املتلقني ال سيما وان تقدمي الربامج التدريبية خيتلف عن 
ئط التفاعلية عند طرح املوضوعات.  احملاضرات التقليدية ابستخدام عدد من الوسا

الربامج استعمال  شاع  املناشط  وقد  تلك  يف  تنافس   التدريبية  أصبحت  حىت 
وما ذلك اال   إقباال كبريا  عليها  احملاضرات العامة وقد اقبل الناس خاصة املثقفني

 الطرح.للتجديد الذي صاحب ذلك 
التدريب   جماالً يفم  بدأت يف االنتشار تقد  واليتبرامج مراكز التدريب األهلي   -5

جمال التنمية البشرية، وهذا املصطلح )التنمية البشرية( قد بدأ يف الظهور   يطلق عليه
ووسيلة  املاضي عندما تنامى الوعي بقيمة اإلنسان هدفاً  يف العقد األخري من القرن

واملؤمترات  وبناء على ذلك كثرت الدراسات والبحوث  يف منظومة التنمية الشاملة
ع وأبعادها كإشباع  اليت  مكوانهتا  وحتليل  البشرية  التنمية  مفهوم  لتحديد  قدت 

مستوى  رفع   البشري أو احلاجات األساسية والتنمية االجتماعية وتكوين رأس املال  
املنطلقات  املعيشة أو حتسني نوعية احلياة. وتستند قيمة اإلنسان يف ذاته وبذاته إىل

 

 ( ينظر د. حممد عقيل الشريف، التدريب وأثره يف العمل اإلسالمي، مرجع سابق. 127) 
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خليفة يف  ى كرامة اإلنسان الذي جعله هللا تنص عل   الكرمي واليتالقرآن    اليت قررها
ليعمرها ابخلري   وقأرضه  الرئيس يف  دوالصالح.  احملور  االقتناع أبن  عملية   ترسخ 

 التنمية هو اإلنسان وأن البداية بعملية اإلصالح جيب أن تكون ابلعمل على صالح 
االقتصادي   فرض مصطلح التنمية البشرية نفسه يف اخلطاب هنا    نفسه ومناإلنسان  

 املاضي. والسياسي على مستوى العامل أبسره وخاصة منذ التسعينات من القرن 
هو العمل على نشر هذا املصطلح وإجياد   وكان دور مراكز التدريب األهلي  

مبا حيقق له معاشه   وتطويره وتنميتهالربامج والدورات اليت تساهم يف تنمية اإلنسان  
  الذات( )تطوير  وهو  ومن مث ظهر املصطلح اآلخر    يريد،يف احلياة على النحو الذي  

مدلول كلمة  من  يفهم  إذ  األفضل  إىل  اإلنسان  تنمية  منه كذلك  يقصد  والذي 
 )التغيري( وهي خمالفة لكلمة    منه،الذات من طور إىل طور آخر أعلى    التطوير نقل

التغيري إىل    سوأ بينما األإذ إن التغيري قد يعين التغيري إىل األفضل كما يعين أيضاً 
األوساط   الذات يفالتطوير ال يفهم منه ذلك. وهلذا انتشر استعمال كلمة تطوير  

وتشمل برامج   هبا. وأصبحت تعقد هلا الدورات والربامج التدريبية اخلاصة    الثقافية
زايدة   أو  معني  أو سلوك  معينة  مهارة  للفرد يف  وتنمية  تطوير  الذات كل  تطوير 

 احلركية وكذلك يف ذلك برامج املهارات اليدوية    فيدخل  اجملاالت معلومة يف جمال من  
مع  والتفاعل  التعامل  يف  السلوكية  املهارات  وأيضا  العلمية  واحملاضرات  الدروس 

 املختلفة.النواحي احلياتية  اإلنسانية يفاآلخرين وغري ذلك مما يعد تطويراً للذات 
ساب أي مهارة أو  وميكن اعتبار تطوير الذات أنه منهج يعمل على تنمية واكت

اإلنسان يشعر ابلرضا والسالم الداخلي ويعينه على الرتكيز  أو سلوك جيعل معلومة
مينعه  عائق حتقيق أهدافه يف احلياة والرتكيز عليها ويعد ه وجيهزه للتعامل مع أي يف

 .من ذلك 
مل يقصد به ابتداء   ـ وإنوهذا النوع من التدريب ـ التنمية البشرية وتطوير الذات  

 الدعوية واليت يف التجمعات    منه خاصة أنه أمكن اإلفادة    تعاىل إال الدعوة إىل هللا  
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يُدرب فيه دعاة حيث أن اإلقبال على برامج تطوير الذات أصبح يف تزايد مستمر 
 اجملتمع. ن التدريب واضح يف وإقبال الدعاة على هذا النوع م

ويف الفصل الرابع من هذه الدراسة فصٌل مستقل لدراسة برامج تطوير  
  تعاىل،اإلفادة منها وعالقتها ابلدعوة إىل هللا  السعودي ومدىالذات يف اجملتمع 

 .الدعوةودورها كذلك يف تقدم 
*** 
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 الثالث الفصل

 املدرب الداعيةإعداد 

 .التأهيل اإلميايناملبحث األول: 
 . التأهيل الثقايفاملبحث الثـاين:  

 . التأهيل الرتبوي األخالقياملبحث الثالث: 
 . الفين التأهيل املبحث الرابـع:  
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هذا الفصل يناقش وبصورة أكثر  ختصصية املدرب ) يف التدريب الدعوي(   
هللا تبارك وتعاىل متحلياً أبخالق الدعاة متصفاً  والذي جيب أن يكون داعية إىل 

بصفاهتم، إذ هو الركن األساس يف عملية التدريب الدعوي، وهلذا فينبغي أن يبسط  
موضوع إعداد املدرب الداعية بشيء من التفصيل يف بيان إعداده علمياً وفنياً  

الداعية وبني  وروحياً ومهارايً، وذلك حىت يكون هناك شيئاً من التمييز بني تدريب
التدريب التجاري الذي ال يقصد منه دعوة املتدربني وإمنا يعترب من جماالت احلياة 

اليت ختضع للنية واملقصد من األعمال فقد تكون أعماالً صاحلة إن كانت النية  
كذلك وقد تعترب عمالً مباحاً يتكسب منه اإلنسان رزقه بدون أن ينوي وراءه  

 أجراً أخروايً. 

إلعداد الرتبوي من أهم مباحث إعداد املدرب الداعية، الشتماله على  ويعترب ا
مجيع اجملاالت املكونة لشخصية الداعية، سواء، الروحية أو العلمية أو السلوكية،  

 : وعلى هذا ففي هذا الفصل سيكون احلديث يف املباحث التالية
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 األولاملبحث 

 التأهيل اإلمياني للمدرب الداعية

ا إلنسان مكون من قسمني ال اثلث هلما األول: مادي وهو ما ميثل ملا كان 
جسم اإلنسان وأجهزته املتعددة اجلهاز العظمي والعصيب والدموي واهلضمي، وحنوها 
واليت هلا وظائفها املختلفة، يف حياة اجلسم وحركته ومتتعه ابلعيش واحلياة، وهي اليت 

ت ومشروابت إذ إهنا من جنس يعتمد بناؤها على األطعمة واألغذية من مأكوال
 تلك األجهزة وهبا تبىن خالايها وتتجدد وتتكاثر. 

والقسم الثاين هو قسم روحي، خيتلف عن القسم املادي يف خصائصه ومقومات 
حياته وبنائه وأصل ذلك أن هللا تبارك وتعاىل ملا خلق آدم خلقه من تراب )القسم 
املادي( حىت سواه على الصورة البشرية املعروفة بكل تفاصيل أجهزهتا، مث ملا أراد له  

بت فيه احلياة بعد نفخ الروح، داللة على أن  احلياة والتكرمي نفخ فيه من روحه فد
 احلياة هي ابلروح وليست ابجلسد املادي  

ومع هذا فإنه ابلتوازن بني حياة اجلسد مبا ميده ابحتياجاته والروح مبا حيقق هلا 
احلياة   تستقيم  التوازن ال  املطمئنة وبغري هذا  اإلنسان وحياته  تكون سعادة  حياهتا 

وحنن نشاهد ذلك يف واقع احلياة املعاصرة فإنه ملا بعد اإلنسان    املطمئنة لإلنسان أبداً 
املادي ابلرفاهية والتفنن يف كل ما   الروحي وأقبل على اجلانب  عن إشباع اجلانب 
القلق واالكتئاب واألمراض  بكافة أشكاله كثرت حاالت  حيقق اإلشباع اجلسدي 

صر هلذا فالبد من التوازن  اليت تنبئ عن جفاف يف اجلانب الروحي لدى اإلنسان املعا
 بني هذين اجلانبني.

واملدرب الداعية هو حباجة ملا يقوي عنده جانب الروح إذ هو يف مواجهة مستمرة مع  
ضغوط احلياة ومتغرياهتا وهو من أكثر الدعاة تعرضاً لفنت احلياة ابعتبار اطالعه على ثقافة  
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ن وخمالطته يف بعض األحيان ألهل  العصر ومعرفته مبا جيري يف العامل من تقدم حضاري فات 
 املفتونني هبا.   ( 128)   الدنيا 

وهلذا فإن املدرب الداعية مطالب وبصفة مستمرة بتنمية ذكائه الروحي. والذكاء  
هو: القدرة على إعطاء أعمال احلياة الدنيا معاين تتجاوز حدود الدنيا    (129)  الروحي

 . ته وله عوامل لتنميته اخلاصة به إىل احلياة اآلخرة وهذا النوع من الذكاء له مولدا
ومن خالل تتبع نصوص الوحيني، وكالم أهل العلم، أذكر فيما يلي الوسائل  
الرتبوية العملية لتنمية اجلانب الروحي اليت حيتاج إليها املدرب الداعية وذلك على 

 النحو التايل: 
 

 تالوة وتدبر القرآن العظيم: -1
املنزل على عبده حممد صلى هللا عليه وسلم، وهو  القرآن الكرمي هو كالم هللا  

هللا: أمر  من   من  خن   حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ  روح 
الشورى:  ]  َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
52 ] . 

كان من أول   العبد ولذلك وهو أعظم عامل من عوامل قوة الروح وزايدة إميان   
ما ينبغي أن يكون يف إعداد املدرب الداعية هو احلياة مع القرآن والعيش معه بتالوته  

 

احلريصني عليها وعلى مجعها أبي شكل وأبي صورة من الصور بغض النظر  ( املقصود أبهل الدنيا  128) 
 عن احلالل واحلرام. 

الدار املصرية اللبنانية. وقد ذكر    83( انظر د. عبد اهلادي مصباح، العبقرية والذكاء واإلبداع. ص129) 
املرتبط ابل الوجودي وهو  الذكاء  منها  املتعددة وذكر  للذكاءات  تفكري يف  املؤلف نظرية )جاردنر( 

الوجود اإلنساين ومعىن احلياة. ويرى الباحث تسميته ابلذكاء الروحي الرتباطه ابلروح ابلدرجة األوىل  
 وهللا أعلم. 
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وحفظ ما تيسر منه والتنعم يف ظالله الوارفة فهو املنهج الذي أنزله هللا عز وجل تبياانً  
يهدي به سبحانه من شاء من   وال شك أن فيه عالجاً    عباده.لكل شيء ونوراً 

 هئ  مئ    خئ  حئ جئ  يي  ىي  ني  ُّٱٱفعاالً قال هللا عز وجل  عظيماً ودواء
 ( 130) والتدبر. . أما طريقة العالج فهي التفكر [82اإلسراء: ] َّ

هللا صلى هللا عليه وسلم، يتدبر كتاب هللا    وقائدهم رسولوقد كان إمام الدعاة  
من كتاب  (131) واحدة  ويردده وهو قائم ابلليل حىت إنه يف إحدى الليايل قام يردد آية  

  مفحق خف حف جف  ُّٱ اىل:ــه تعـولـهللا، وهو يصلي مل جياوزها حىت أصبح وهي ق
 .[118 :املائدة ] َّ حل جل مك  لك خك حك جك مق

وكان عليه الصالة والسالم يتدبر القرآن وقد بلغ يف ذلك مبلغاً عظيماً ومما ورد  
يف ذلك هذا األثر العظيم الذي يرويه عطار رمحه هللا قال دخلت أان وعبيد هللا بن 

بن عمري:)حدثينا أبعجب شيء   عبيد هللاعمري على عائشة رضي هللا عنها فقال  
تعين   -وسلم فبكت وقالت : قام ليلة من الليايل    رأيتيه من رسول هللا صلى هللا عليه

فقال: اي عائشة، ذريين أتعبد لريب، قالت: قلت: وهللا إين ألحب قربك   -يصلي  
وأحب ما يسرك قالت : فقام فتطهر مث قام يصلي فلم يزل يبكي حىت بل حجره مث  

ي قال:  بكى فلم يزل يبكي حىت بل األرض، وجاء بالل يؤذنه ابلصالة فلما رآه يبك
اي رسول هللا تبكي وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما أتخر قال: أفال أكون  

 عبداً شكوراً، لقد نزلت علي الليلة آايت ويل ملن قرأها ومل يتفكر فيها: 
 

 . 10هـ ص1425( خالد الالحم، مفاتح تدبر القرآن الكرمي والنجاح يف احلياة، الطبعة األوىل 130) 
سنة فيه، ابب: قراءة القرآن يف صالة الليل،  ( رواه ابن ماجه يف سننه، كتاب: الصالة وما جاء يف ال131) 

 . 1205, وحسنه األلباين يف املشكاة برقم 1340برقم 
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 ين  ىن نن من  زن رن    مم ام يل ىل ملُّٱ
  (132)  [191:عمران ]آل َّ  ... ٰى

وقصص وآداب وأخالق وآاثرها والقرآن فيه توحيد ووعد ووعيد وأحكام وأخبار  
يف النفس متنوعة وكذلك من السور ما يرهب النفس أكثر من سور أخرى، يدل 

.  (133) املشيب(    على ذلك قولـه صلى هللا عليه وسلم: )شيبتين هود وأخواهتا قبل
لقد   (134) كورت(  رواية )هود والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس    ويف

والتكاليف   اإلميان  حقائق  من  احتوته  ملا  وسلم  عليه  هللا صلى هللا  رسول  شيبت 
العظيمة اليت مألت بثقلها قلب الرسول صلى هللا عليه وسلم فظهرت آاثرها على 

 [.  112]هود:   َّ ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ شعره وجسده،

والتابعون هلم إبحسان  وقد كان الدعاة من بعده، صلى هللا عليه وسلم صحابته  
يقرأون ويتدبرون ويتأثرون وكان أبو بكر رضي هللا عنه رجالً أسيفا رقيق القلب إذا 
صل ى ابلناس وقرأ كالم هللا ال يتمالك نفسه من البكاء ومرض عمر من أثر تالوة  

 . (135) [8-7: ]الطور َّ جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب  ُّٱ قول هللا تعاىل:

 

وصحيح الرتغيب والرتهيب    2/189، انظر تفسري ابن كثري،  106/ 1( السلسلة الصحيحة لأللباين132) 
 . 1468برقم 

 . 679/ 2(  السلسلة الصحيحة 133) 
القر 134)  تفسري  الرتمذي يف سننه، كتاب:  برقم  ( رواه  الواقعة،  , وهو يف  3279آن، ابب: ومن سورة 

 . 955السلسلة الصحيحة، برقم 
 . 7/406( األثر أبسانيده يف تفسري ابن كثري 135) 
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ومسع نشيجه من وراء الصفوف ملا قرأ قول هللا عن يعقوب عليه السالم: )إمنا  
: لو طهرت قلوبنا  -رضي هللا عنه    - عثمان    ل . وقا(136) هللا(  أشكو بثي وحزين إىل  

ما شبعت من كالم هللا، وقتل شهيداً مظلوماً ودمه على مصحفه وأخبار الصحابة  
 . (137) كثرية، يف هذا  

ومن أعظم التدبر تدبر أمثال القرآن ألن هللا سبحانه وتعاىل ملا ضرب لنا األمثال  
والتذكر   التفكر  إىل  ندبنا  القرآن   حن جن   يم ىم مم ُّٱ  فقال:يف 

 رن مم ام يل ىل ُّٱ  :وقال  ،[25]إبراهيم:  َّ من خن

 [.21:احلشر]    َّ من   زن
الذي   القرآن أمثلة كثرية منها: مثل  لنا يف  استوقد انراً، ومثل  وقد ضرب هللا 

ذي  ـــب الــل الكل ــالذي ينعق مبا ال يسمع، ومثل احلبة اليت أنبتت سبع سنابل، ومث
حيم واحلمار  والذبــأسف  لــيلهث،  واألصم، ــاراً،  األعمى  ومثل  والعنكبوت،  اب، 

والبصري والسميع، ومثل الرماد الذي اشتدت به الريح، والشجرة الطيبة، والشجرة  
اخلبيثة، واملاء النازل من السماء ومثل املشكاة اليت فيها مصباح، والعبد اململوك الذي  
ال يقدر على شيء والرجل الذي فيه شركاء متشاكسون، وغريها، واملقصود الرجوع  

 إىل آايت األمثال واالعتناء هبا عناية خاصة. 
ل قلوهبم وعند مساع  قد أخرب هللا تعاىل يف كتابه عن املؤمنني أهنم عند الذكر توج

ـ يزداد اإلميان يف قلوهبمن  آايت القرآ  مي خي ُّٱ  الذي هو من الذكر أيضاً 

   مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي

 

 ص. 167( ابن اجلوزي، مناقب عمر, 136) 
 . 149( السيوطي، اتريخ اخللفاء، دار الفكر، للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان ـ بريوت ـ ص 137) 
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مبيناً أثر   والسالم األمة وأيضاً أمر النيب عليه الصالة  [،2]األنفال: َّ ىئ نئ
قيل اي رسول هللا كيف    إميانكم،جددوا    بقوله:الذكر يف زايدة اإلميان وتقوية الروح  

، فإن الذكر له أتثري مباشر على روح (138) هللا  إال    إلهقال أكثروا من ال    إمياننا،جندد  
 ونوره. العبد وبه حياة قلبه 

التأهيل بتالوة القرآن   فاملدرب الداعية وهو يسري يف طريق الدعاة حيتاج هذا 
 له. سية يف البناء الروحي هو من الركائز األسا  معانيه والذي وتدبره وفهم 

 االلتزام بالفرائض والقيام بالواجبات: -2
إن من أعظم أسباب قوة الروح وزايدة اإلميان حمافظة العبد على ما أوجبه هللا  

  )وما كما جاء يف احلديث القدسي    تعاىل،إىل هللا    ءشيوهي أحب    عليه،تعاىل  
 .(139) عليه(  أحب مما افرتضته  ءبشيتقرب إيل عبدي 

عندما سئل عن األسباب اليت    -رمحه هللا    -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية  
يقوي هبا اإلميان إىل أن يكمل هل يبدأ ابلزهد أو ابلعلم أو ابلعبادة أم جيمع بني  

 طاقته.ذلك على حسب 
يقول رمحه هللا: والبد من اإلميان الواجب والعبادة الواجبة والزهد الواجب، مث  

  إنسان يطلب ما ميكنه طلبه   شعبه وكلكتفاضلهم يف    اإلميان،  الناس يتفاضلون يف
فالعبادة الواجبة تعين ما أوجبه هللا    (140) الفاضل(  ويقدم ما يقدر على تقدميه من  

 

 . 896وضعفه األلباين يف الضعيفة برقم   2, ص342برقم الرتغيب والرتهيبيف  املنذري( أخرجه 138) 
 . 6512( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، ابب التواضع، برقم 139) 
 . 7/651يمية ( الفتاوى البن ت140) 

http://www.dorar.net/mhd/656
http://www.dorar.net/book/13430&ajax=1
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من الفرائض والواجبات، والزهد هو ترك ما حرم هللا عز وجل   عبده،عز وجل على  
   (141)  احملرمات. عليه من

زايدة اإلميان وحمبة    واملشروعة يسبباملستحبة    إن اإلكثار من نوافل الطاعات 
  أحبه( يزال يتقرب إيل ابلنوافل حىت  )والهللا عز وجل كما ورد يف احلديث القدسي 

وهلذا قال    ويقويه،ويثبته    وينميه،واإلكثار من األعمال الصاحلة مما يزيد اإلميان    (142)
والسالم الصالة  وأدانها :عليه  إال هللا  إله  ال  أعالها  شعبة  وسبعون  بضع  )اإلميان 

كل شعبة    كثرية،، وما بني األعلى واألدىن شعب  (143)الطريق(  إماطة األذى عن  
وقد بني هللا عز وجل بعض اخلصال اليت تزيد   القلب،رافد من روافد زايدة اإلميان يف  

 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  من اإلميان يف صدر سورة املؤمنون كما قال تعاىل: 
 [.2-1: املؤمنون] ٱَّ   يم ىم مم

أن يكون من أكثر الناس حمافظة على الواجبات املفروضة،   واملدرب الداعية جيب
مث هو يزداد تقرابً    األخرى،ال سيما الصالة إذ إن بصالحها يصلح سائر األعمال  

إىل هللا ابلنوافل حىت يصل لتلك الدرجة الروحية العالية يف أن يكون حمبوابً من هللا  
 عليه سلم األسوة احلسنة فقد يف رسول هللا صلى هللا  فضله. ولهنسأل هللا من    تعاىل،

 الشريفة.كان يكثر من الصالة خاصة حىت تورمت قدماه 

 

 . 1/186( مازن الفريح، الرائد يف الرتبية والدعوة، دار املنطلق للنشر والتوزيع  141) 
 . 6512( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب الرقاق، ابب التواضع، برقم 142) 
 . 50( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان، ابب: بيان عدد شعب اإلميان، برقم 143) 
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 وجل:استشعار عظمة اهلل عز  -3
ومما يقوي الروح ويؤهل الداعية ويعده إعداداً إميانياً عظيماً هو معرفة أمساء هللا 

وسراينه إىل وصفاته، والتدبر فيها، وعقل معانيها، واستقرار هذا الشعور يف القلب  
جنوده    اجلوارح لتنطق عن طريق العمل مبا وعاه القلب فهو ملكها وسيدها وهي مبثابة

 وأتباعه فإذا صلح صلحت وإذا فسد فسدت. 
والنصوص من الكتاب والسنة يف عظمة هللا كثرية إذا أتملها املسلم ارجتف قلبه  

داد خشوعاً لرب وتواضعت نفسه للعلي العظيم وخضعت أركانه للسميع العليم واز 
األولني واآلخرين فمن ذلك ما جاء من أمسائه الكثرية وصفاته سبحانه فهو العظيم 
املهيمن اجلبار املتكرب القوي القهار الكبري املتعال، هو احلي الذي ال ميوت واجلن 
واإلنس ميوتون، وهو القاهر فوق عباده ويسبح الرعد حبمده واملالئكة من خيفته،  

م، قيوم ال ينام، وسع كل شيء علماً، يعلم خائنة األعني وما ختفي عزيز ذو انتقا
بقوله: وقد وصف سعة علمه   حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ  الصدور، 

 حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك  مق حق مف
ومن عظمته ما أخرب عن نفسه   .  [59:  األنعام] َّ  جي ٰه مه جه هن من خن

وجل: عز  بقوله   جف مغ جغ مع جع   مظ حط مض خض حض ُّٱ  تعاىل 
 [. 67]الزمر: َّمف   خف   حف

قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:" يقبض هللا األرض يوم القيامة ويطوي   
ويتضعضع الفؤاد ويرجف (  144)السماوات بيمينه مث يقول أان امللك أين ملوك األرض "

  ( إليك( القلب عند التأمل يف قصة موسى عليه السالم ملا قال: ))رب أرين أنظر  

 

 . 6947صحيحه، كتاب التفسري، ابب: حىت إذا فزع عن قلوهبم، برقم ( رواه البخاري يف  144) 
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  حط مض حضخض جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ ُّٱ  هللا:  فقال

 [. 143:األعراف] َّحف جف مغ جغ مع جع مظ
وهللا سبحانه وتعاىل: )حجابه النور، لو كشفه حلرقت سبحات وجهه ما انتهى  

ومن عظمة هللا ما حدث به الرسول صلى هللا عليه وسلم،    (145) خلقه(  إليه بصره من  
فقال: )إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت املالئكة أبجنحتها خضعاانً لقوله كأنه  
سلسلة على صفوان فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال احلق 

ود أن استشعار عظمة الرب  والنصوص يف هذا كثرية واملقص   (146) الكبري(  وهو العلي  
تبارك وتعاىل ابلتأمل يف هذه النصوص وغريها من أنفع األشياء يف تقوية اجلانب 

 الداعية. الروحي لدى املدرب 
أمر   )يدبرعظمة هللا بكالم عذب مجيل فيقول:    -رمحه هللا  -ويصف ابن القيم  

لليل والنهار،  ويقلب ا  املمالك وأيمر وينهى وخيلق ويرزق ومييت وحييي ويعز ويذل
ويداول األايم بني الناس، ويقلب الدول فيذهب بدولة وأييت أبخرى، وأمره وسلطانه  
انفذ يف السماوات وأقطارها ويف األرض وما عليها وما حتتها ويف البحار واجلو، قد 
أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً.. ووسع مسعه األصوات فال ختتلف  

بل يسمع ضجيجها ابختالف لغاهتا على تفنن حاجاهتا، فال عليه وال تشتبه عليه،  
ذوي   امللحني  إبحلاح  يتربم  وال  املسائل،  تغلطه كثرة  وال  مسع،  عن  مسع  يشغله 
النملة السوداء على الصخرة   احلاجات، وأحاط بصره جبميع املرئيات فريى دبيب 

 مث زث رث ُّٱ  ،ة ـده عالنيـالصماء يف الليلة الظلماء، فالغيب عنده شهادة والسر عن

 

ينام"  145)  ال  هللا  "إن  والسالم:  الصالة  عليه  قوله  ابب:  اإلميان،  صحيحه، كتاب:  يف  مسلم  رواه   )
 . 463برقم

( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: التفسري، ابب: "حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم  146) 
 . 7043ق وهو العلي الكبري", برقم  قالوا احل 
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[  يغفر ذنباً، ويفرج مهاً، ويكشف  29]الرمحن:    َّ لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث
كرابً، وجيرب كسرياً، ويغين فقرياً، ويهدي ضااًل، ويرشد حرياانً، ويغيث هلفاانً، ويشبع 
جائعاً، ويكسو عارايً، ويشفي مريضاً، ويعايف مبتلى، ويقبل اتئباً، وجيزي حمسناً،  

ويضع وينصر   أقواماً،  ويرفع  روعة،  ويؤمن  عورة،  ويسرت  جباراً،  ويقصم  مظلوماً، 
آخرين، لو أن أهل مساواته وأهل أرضه، وأول خلقه وأخرهم، وإنسهم وجنهم، كانوا 
على أتقى قلب رجل منهم، ما زاد ذلك يف ملكه شيئاً ولو أن أول خلقه وأخرهم 

نقص ذلك من ملكه شيئاً، ولو  وإنسهم وجنهم كانوا على أفجر قلب رجل منهم ما  
أن أهل مساواته وأهل أرضـه، وأول خلقـه وأخرهــم، وإنسهــم وجنهم، وحيهم وميتهم، 
ورطبهم وايبسهم، قاموا على صعيد واحد فسألوه فأعطى كال منهم ما سأله، ما 
نقص ذلك مما عنده مثقال ذرة .. هو األول الذي ليس قبله شيء، واآلخر الذي  

تبارك وتعاىل أحق من ذكر، وأحق من عبد، وأوىل من شكر،  ليس دونه شي ء، 
وأرأف من ملك، وأجود من سئل… هو امللك الذي ال شريك له، والفرد فال ند  
له، والصمد فال ولد له، والعلي فال شبيه له، كل شيء هالك إال وجهه، وكل شيء 

فيشكر، ويعصى زائل إال ملكه.. لن يطاع إال أبذنه، ولن يعصى إال بعلمه، يطاع  
فيغفر، كل نقمة منه عدل، وكل نعمة منه فضل، أقرب شهيد، وأدىن حفيظ، أخـذ  
ابلنواصـي، وسجـل اآلثـار، وكتب اآلجال، فالقلـوب له مقضية، والسر عنده عالنية،  

وعذابه كالم    َّ مغ جغ مع جع   مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ  عطاؤه كالم 

    . (147)  [40لنحل:]ا

 
 
 
 

 

 بتصرف.  125( ابن القيم، الوابل الصيب، ص147) 
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 اإلميانية:اجملالس  -4

إن من أسباب قوة الروح و زايدة اإلميان وثباته لقاء املؤمن مع إخوانه يف جمالس 
ذكر يتواصون فيها ابحلق و يتواصون فيها ابلصرب، ولذلك ندب الشارع احلكيم جل 
وعال إىل  مثل هذه اجملالس .كما قال عليه الصالة والسالم :) ال يقعد قوم يذكرون  

ئكة، وغشيتهم الرمحة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم هللا فيمن هللا إال حفتهم املال 
، والذكر ليس ابلضرورة أن يكون تالوة قرآن فقط ، بل مدارسة الفقه (148) عنده (

ذكر، وشرح حديث من أحاديث الرسول ذكر ، وحضور دورة تدريبية دعوية ذكر 
امل نكر، والدعوة إىل بل مدارسة أحوال اجملتمع وكيفية األمر ابملعروف والنهي عن 

اخلري من الذكر ، وتدريب الناس على كيفية القيام أبعماهلم الصاحلة ذكر وقد كان  
من هدي سلف األمة السعداء رمحهم هللا ، أن يدعو األخ أخاه إىل جملس اإلميان  
ليزدادوا إمياانً مجيعاً ، كما كان معاذ بن جبل رضي هللا عنه يقول ألخيه )) اجلس 

 .   (149) عة ((بنا نؤمن سا
 الدعــــاء: -5

االلتجاء إىل هللا تعاىل أن حيبب اإلميان إىل العبد وأن    الروح،ومن وسائل تقوية  
وأن يكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، كما أخرب املصطفى   عليه،يرزقه الثبات  

اإلميان ليخلق يف جوف أحدكم كما خيلق   )إنعليه الصالة والسالم عن ذلك بقوله  

 

القرآن، برقم  148)  ( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الذكر والدعاء، ابب: فضل االجتماع على تالوة 
النحوي، للنشر والتوزيع،  13، وانظر: منهج لقاء املؤمنني، د. عدانن النحوي ص2700 ، دار 

 هـ. 1413الطبعة األوىل 
( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: اإلميان، ابب: اإلميان وقول النيب بين اإلسالم على مخس، برقم  149) 

48 . 
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النيب عليه الصالة والسالم   ن. وكا(150)قلوبكم(  فسلوا هللا أن جيدد اإلميان يف    الثوب،
ومن دعاء ابن مسعود   (151)هتدين  ماللهم زينا بزينة اإلميان واجعلنا هداة    يقول:

 )اللهم زدان إمياانً ويقيناً وفقهاً(   عنه: رضي هللا 
وال شك أن اخللوة ابهلل تعاىل يف الثلث األخري من الليل لدعائه ومناجاته فيها  
من تنشيط الروح وتقويتها شيئاً عظيماً وكثرة الدعاء واستمراره إشارة ودالله على قوة  

والداعية يف هذا الزمن هو أشد حاجة من   مواله.العبد وبني  االتصال الروحي بني  
 . ذي قبل إىل هذه القوة وهذا االتصال العظيم

 

 

 

 

 

 

 

، حتقيق:  1/52( رواه اهليثمي يف جممع الزوائد ومنبع الفوائد، مكتبة القدسي للنشر والطبع والتوزيع  150) 
 . 1585باين، برقم هـ، واحلديث يف السلسلة الصحيحة لألل 1414حسام الدين القدسي  

قال الشوكاين يف نيل  1288( رواه النسائي يف سننه الصغرى، كتاب: السهو، ابب: نوع آخر برقم ,151) 
 . 2/333األوطار رجال إسناده ثقات، انظر: نيل األوطار 
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 الثانياملبحث 

 التأهيل الثقايف للمدرب الداعية 

التخصصية   العلمية  املعرفة  جمال  هو  الداعية  للمدرب  الثقايف  ابجملال  املقصود 
لدعوة الناس وتدريبهم أن يكون مؤهالً أتهيالً علمياً  واملتنوعة إذ ينبغي ملن يتصدى  

ختصصياً فيما يدعوهم إليه وأتهيالً ثقافياً يف الثقافة اإلسالمية العامة. وليس معىن 
ذلك اإلحاطة العلمية الكاملة ولكن على األقل أن يكون لديه بنية أساسية يف علوم 

تالوة وحفظاً ملا تيسر وعلم السنة  الدين األصلية واملقصود هبا القرآن الكرمي معرفة و 
النبوية دراسة وفهماً لألحاديث النبوية ولسرية النيب عليه الصالة والسالم وهديه يف 
احلياة الدعوية، وقراءة للتاريخ اإلسالمي، ومعرفة ما جيب عليه من األحكام الشرعية 

 العقدية والفقهية.
ملماً   يكون  أن  الداعية  للمدرب  ينبغي  املتعددة كي  كما  الثقافات  من  جبملة 

 يستطيع االستفادة منها يف واقع براجمه الدعوية، ومن ذلك ما يلي: 
التزود ابلثقافة اللغوية واألدبية فاملدرب حباجة ماسة إىل تكوين ثروة لغوية   -1

يتحدث هبا ويقنع املتدربني برباعة استهالله واختيار كلماته وجودة استشهادا ته اترة  
 وأخرى حبديث نبوي وبيت شعري وحبكمة عربية.  آبية قرآنية

واألدب بشعره ونثره وأمثاله وحكمه ووصاايه وخطبه مهم للداعية، يثقف لسانه،  
وجيود أسلوبه، ويرهف حواسه يوقفه على أبواب من العبارات الرائقة واألساليب الفائقة  

مئات بل ألوف من  والصور املعربة واألمثال السائرة، واحلكم البالغة، ويضع يده على  
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  الشواهد البليغة اليت يستخدمها الداعية يف حملها فتقع من القلوب أحسن موقع وأبلغه 
 (152 ) .   

إضافة إىل أن الثراء اللغوي األديب يؤثر يف إقبال الناس واستماعهم وفهمهم عن 
اللغوية يف امللقي وحنن نشاهد أن كثرياً من املشاهري املؤثرين عاملياً قد وظفوا ثقافتهم 

التأثري على الناس أميا توظيف فاستطاعوا أن يصلوا إىل قلوهبم ويوصلوا رسالتهم اليت 
يريدون. واملدرب الداعية هو كذلك حيتاج إىل تنمية وأتهيل وإعداد يف هذا اجلانب 

 املهم. 
ومما يساهم يف ذلك كثرة االطالع والقراءة يف كتب األدابء واخلطباء، واملكتبة  

للمدرب اإلسالمي ميكن  وأيضا  املوضوعات.  هذه  يف  املتخصصة  ابلكتب  مليئة  ة 
الداعية حىت يتألق لغواي أن يتدرب على مهارات اإللقاء واخلطابة وما يتعلق هبما من 

 . استخدام األمثل للمواقف التعبريية اليت حيتاجها
السابقة   -2 األمم  وواسعة عن  شاملة  اترخيية  ثقافة  اىل  الداعية  املدرب  حيتاج 

األحداث الغابرة وأحوال السابقني وأن يستحضر مواقف اترخيية مؤثرة يستشهد هبا  و 
يف تدريبه على حسب جمال التدريب وموضوعه حيث أن الدراسة التارخيية يزداد هبا  
أتثري املدرب يف إمكانية وواقعية ما يطلبه من املتدربني ال سيما األحداث التارخيية  

بينة كما ينبغي على املدرب الداعية أن يهتم ابألحداث اليت فيها عربة مؤثرة أو عظة  
اليت تعمق فكرته  يف قلوب املدعوين وأن يستخرجها من مصادرها األصلية وأن يعىن 
بتاريخ العلماء والدعاة والصاحلني واملصلحني يف اتريخ البشرية بدءا ابألنبياء مث من  

 . (153) بعدهم ممن فاز  وجنح يف هذه احلياة  
 

 

 . 114( د. يوسف القرضاوي، ثقافة الداعية، مؤسسة الرسالة، ص152) 
 . 73اضرة الدعوية، دار اجملتمع، ص(  هشام بنان، املنهج الدعوي يف أصول احمل153) 
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 لعلوم العصرية: التزود اب -3
حنن يف هذا العصر يف عصر انفجار معلومايت رهيب وتفتح على علوم العامل بشكل  
خمتلف عن ذي قبل، فالذي ينبغي للمدرب الداعية أن يكون ذا إطالع وثقافة ابلعلوم  
اليت هتتم ابإلنسان وتنميته وتطويره سواء يف علم النفس أو املنطق أو االجتماع أو العلوم  

 التطبيقية فيما يتعلق ابإلنسان. 
ومن املبادئ الالزمة للمدرب الداعية معرفة مفهوم عملية التعلم ودراسة نظرايت   

تعليم الكبار واستعراض النظرايت العلمية اليت تتعرض لكيفية حدوث التعلم والتعرف  
   . ( 154)   على أمناط التعلم وخصائص كل منها 

دي الثقافات ويف جماالت خمتلفة فليس  ذلك ألن املدرب يقابل متدربني متعد 
إملاماً   أن يكون ملماً  من احلكمة أن يكون أمياً يف جماالهتم وليس املطلوب أيضاً 
واسعاً بكل ذلك لكن على األقل أن تكون لديه بعض املعلومات األساسية يف تلك 

لم العلوم. ال سيما وأن وسائل البحث يف هذا الزمن قد سهلت عملية االطالع والتع
 بشكل كبري جداً.

ومن العلوم ما يعمل على توسيع املدارك وتنشيط العمليات العقلية مثل القراءة  
واهلندسة،   والطب  األرض  وعلم  واألحياء  والكيمياء  الطبيعية كالفيزايء  العلوم  يف 
الثقافة ويطلع املدرب  العلوم تفتح الذهن وتوسع  القراءة يف مثل هذه  وحنوها فان 

هلا على تلك العلوم وجماالهتا إضافة إىل ما فيها من مزيد تعظيم هلل الداعية من خال 
 سبحانه وتعاىل عند ربط تلك العلوم بقدرة هللا عز وجل.

ومن أعظم املهارات اليت حيتاجها املدرب الداعية يف هذا اجملال واليت تنمي لديه  
ب على مهارات اخلربة الثقافية بشكل مباشر هي مهارة القراءة فينبغي عليه أن يتدر 

القراءة وأنواعها إذ هبا يستطيع حتصيل كماً كبرياً من املعلومات خالل فرتة وجيزة وقد 

 

 . 45(  د. عبد الرمحن توفيق، كيف تصبح مدرابً فعااًل، ص154) 
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الفعالة   والقراءة  السريعة  القراءة  بتنمية مهارة  برامج خاصة  الفرتة  انتشرت يف هذه 
والقراءة اإلجيابية وخصصت هلا دورات تدريبية وكتب وأشرطة صوتية إبمكان املدرب 

 . االستفادة منهاالداعية 
أن يتثقف املدرب مبعرفة الواقع وما جيري يف العصر احلاضر فينبغي أن يكون   -4

والسياسية واالجتماعية   اجلغرافية واالقتصادية  العامل اإلسالمي  ثقافة أبوضاع  عنده 
التعرف   وكل ما يتعلق بذلك من أمور وقضااي يف إطار املنهج اإلسالمي. كذلك 

مية وواقع الشعوب اإلسالمية بشكل عام. إضافة إىل معرفــة  على واقع الدعوة اإلسال
واقـع العالـم غـري اإلسـالمي وأوضاعــه اجلغرافيـة واالقتصادية والسياسية، ومعرفة القوى  
املؤثرة واملسيطرة يف العامل، كذلك االطالع على واقع األداين احملرفة واملذاهب الفكرية  

 شيوعية وحنوها. املنحرفة من علمانية وليربالية و 
ومما يعني على قرب الداعية من متابعة ذلك ومعرفته بواقع أحداث احلياة هو 
العربية والعاملية. وقد  متابعة األخبار واألحداث بشكل إمجايل، ومتابعة اإلحداث 
سهلت التقنيات اإلعالمية واالتصاالت احلديثة هذا األمر وذلك من خالل مواقع 

تية متعددة فيستطيع الداعية أن يشرتك يف إحدى اجملالت إخبارية أو شبكات معلوما
اليت  الفضائية  القنوات  إحدى  يشاهد  أن  يستطيع  املتخصصة كما  الدورايت  او 
الواقع أتخذ أمهيتها   يتحقق منها ما يريد من أخبار أو حتليالت. حيث أن ثقافة 
جمال وسط  ألن  الدعاة  سائر  دون  من  خاص  بشكل  الداعية  للمدرب   ابلنسبة 

الداعية أن يكون معايشاً  التدريب هو األفراد املثقفون غالياً، هلذا حيسن ابملدرب 
ومعاصراً لألحداث، يستشهد هبا يف براجمه، ويذكر أمثلته ومناذجه من الواقع املعاصر  
املشاهد احملسوس مما يعطي املتلقني تفاعالً إجيابيا أكثر مما لو كان املدرب غائباً عما  

 جيري من حوله.
وإمجاال فينبغي يف املدرب الداعية ثقافياً أن تكون تصوراته الفكرية صحيحة عن 
اإلنسان والكون واحلياة والذي يفيد يف ذلك هو احلصيلة العلمية لديه من القرآن  
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مصادرها  من  الدينية  العلوم  ومراجعة  التعلم  ومداومة  النبوية  واألحاديث  الكرمي 
اته عن واقع احلياة صحيحة وكما هي حىت األصلية، وكذلك ينبغي أن تكون تصور 

يبىن عليها قراراته واختياراته يف براجمه الدعوية. وأيضاً ينبغي أن يتثقف يف جماالت 
 .احلياة كمعرفة تثقيفية عامة ألن جمال التدريب يقتضي ذلك 

 *** 
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 الثالثاملبحث 

 الداعيةالتأهيل الرتبوي األخالقي للمدرب  

ال شك أن جمال السلوك اإلنساين يشمل نواح متعددة من أبعاد البناء الشخصي 
 هو البعد   للمدرب الداعية  لكن الذي نقصده يف هذا املبحث  والذي يعترب األهم

والذي يرتجم تصوراته ومعارفه ومعلوماته إىل   األخالقي الداعية  املدرب  يف سلوك 
ابلنسبة  واقع منوذجي تطبيقي  ولعل هذا   اجملال هو من  اجملاالت احلساسة جداً 

اليت  الدعوية  الرسالة  التدريب يف إيصال  الذين يسلكون سبيل  املدربني  لكثري من 
يريدون إيصاهلا للناس، وهلذا كان أعظم الناس خلقاً هو الداعية األول صلى هللا عليه  

، والذي  [4  :لمالق  ]  َّ  ين ىن نن من زن ُّٱ وسلم، الذي زكى هللا خلقه فقال تعاىل: 
فيهم ودعوهتم إىل هللا من أول أبوابه    علم أتباعه أن الطريق إىل قلوب الناس والتأثري

 يف التعامل مع الناس.  التخلق ابخللق احلسن، 
وإذا أردان أن حندد منوذجاً أخالقياً عظيماً نرغب يف املدرب الداعية أن حياكيه  

هناك منوذجاً خالداً يف التعامل األخالقي أعظم من رسول هللا    منه فليسويقرتب  
صلى هللا عليه وسلم هلذا فالذي ينبغي للمدرب الداعية يف أتهيله السلوكي أن جيعل 
من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم املثل األعلى والقدوة املطلقة يف تعامله ويف أخالقه  

 كلها.
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  هبا ولكن يت ينبغي للمدرب الداعية أن يتحلى  األخالق الفاضلة ال  وكثرية هي
سأذكر فيما يلي أهم ما ينبغي أن يتصف هبا ويستصحبه كخلق دائم ومست يوسم 

 به: 
 الدعوية:ـ اإلخالص هلل تعاىل يف دعوته وبراجمه 1

أنه يف شأن املدرب    ربه إالفاإلخالص جبانب كونه عبادة قلبية بني العبد وبني  
وألمهية هذا   به.خلقاً الزماً يتصف به ووصفاً اثبتاً يتخلق    أن يكون  الداعية ينبغي

 اللغـة يفيدجند أن معىن اإلخالص يف    ما. حيثاألمر سأبسط احلديث حوله نوعاً  
 يلي:ما 

الشيء خيلص   إذا خلص  وخالصاً  قد    خلوصاً   وسلم واملخلصجنا    نشب مثكان 
واملخلص الذي أخلصه   خمتاراً خالصاً من   علههللا جالذي وحد هللا تعاىل خالصاً 

 (155)   واإلخالص يف الطاعة ترك الرايء التوحيد،الدنس وكلمة اإلخالص كلمة 

 هو: واصطالحا 
 والباطن.استواء أعمال العبد يف الظاهر  (1
 هللا. أال تطلب على عملك شاهداً غري   (2
 . (156) املخلوقني تصفية الفعل عن مالحظة  (3

 

 . 7/26ابن منظور، لسان العرب،  (155) 
 . 1/515ابن القيم، هتذيب مدارج السالكني، دار التوزيع والنشر اإلسالمية,  (156) 
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شيطان   وال  فيكتبها  ملك  يعلمها  ال  اليت  الباطنة  األعمال  من  واإلخالص 
 . (157) فيفســدها

النبوي عن القيامة بصحف خمتمة ـه عليـ ففي احلديث    ه الصالة والسالم )يؤتى يوم 
املالئكة    هذه فتقولألقوا هذه واقبلوا    وتعاىل: فيقول تبارك    فتنصب بني يدي هللا تعاىل

  وجهي( فيقول هللا عز وجل إن هذا كان لغري    خرياً،ا إال  وعزتك وجاللك ما رأين
(158) . 

ٱتعاىل   املخلصني فقالوهللا تبارك وتعاىل قد أمر عباده ابإلخالص وبني هلم شأن  

 اـً ال أيضـوق[.  3-2  :الزمر  ] َّنث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱ
 [110: الكهف ] َّ  مك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ ُّٱ

ٱ[. 5 ]البينة: َّ مص خص  حص مس خس حس جس مخ ُّٱ  وقال تعاىل:

يرتتب عليه    للعمل مبا واإلخالص لـه أثر عظيم يف حياة الداعية واستثارة دافعيته  
ذلك أن املخلص يشعر بلذة التعبد هلل رب العاملني   نفسه،وراحة    ونعيم،  طمأنينة، من  

وال   ال يسعدومن    سيده،وهو يؤدي العمل مهما كان شاقاً ألنه ينوي بذلك خدمة  
  منه؟يف القرب  حيبه وأيمليستحضر أنه يقوم خبدمة من  وهو ينعم

 

 . 1/515املصدر السابق:   (157) 
البزار    (158)  إسناده وهم  رواه  األلباين وقال يف  والطرباين، إبسنادين رواة أحدمها رواة الصحيح. ضعفه 

ومداره على رجل جمهول هو احلارث بن عثمان. انظر ضعيف الرتغيب والرتهيب لاللباين. مكتبة  
 32/1كتاب اإلخالص   27هـ. حديث رقم 1421املعارف للنشر والتوزيع الطبعة االوىل 
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إن املخلصني من الدعاة دائماً يف تقدم مستمر يف الدعوة إىل هللا ويشهد لذلك أن  
ما حيصل من أتثر ألحوال القلوب من اخلوف واخلشية واإلانبة ال ميكن أن تتم تلك 

فإن   اإلخالص )ميد العامل بقوة االستمرار. وأيضاً فإن  (159)  األحوال لغري املخلصني
الذي يعمل للناس أو لشهوة البطن أو الفرج يكف إذا مل جيد ما يشبع شهوته  والذي  
يعمل أمالً يف شهرة أو منصب يرتاخى ويتثاقل إذا الح له أمله بعيد املنال  والذي  

األمري  أما   يعمل لوجه الرئيس أو األمري ينقطع أو يتواىن إذا عزل الرئيس أو مات 
الذي يعمل هلل فال ينقطع وال ينثين وال يسرتخي أبدأ، ألن الذي يعمل لـه ال يغيب 
وال يزول ، فوجه هللا ابق إذا غابت وجوه البشر ....، وهلذا قال الصاحلون: ما كان  
ورأيناه   الواقع  ما صدقه  وهذا  وانفصل،  انقطع  هللا  لغري  وما كان  واتصل،  دام  هلل 

 . (160)  زلنا نراه ونلمسه يف كل زمان ومكان (وملسناه، وال 

كادح متعب نفسه فيما ال طائل من   تبارك، والذي يعمل بدون إخالص هلل  
كما أخرب هللا تعاىل عن   القيامة،بل قد يكون عليه نقمة يوم  فيه،ورائه، وال أجر له 

 .[23 الفرقان: ] َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ بقوله:ذلك 

 

 

 . 413ص 1380ر منهاج القاصدين، مكتبة الشباب املسلم، الطبعة الثانية ابن قدامة، خمتص (159) 
األوىل  .د   (160)  الطبعـة  القاهرة،  وهبــة،  مكتبة  نشر  واإلخالص،  النية  القرضاوي،  هـ،  1416يوسف 

 . 104،  103ص
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مل يكن مقصوداً به وجه هللا تبارك    صواابً ظاهراً عملهم    الذين كان  ومن الناس
نظراً لعدم حصوهلم على ما كانوا   والغموم،واهلموم    واالكتئاب،اعرتاهم القلق    وتعاىل،

حىت يؤدي احلال ببعضهم إىل ترك العمل   أجلهم، يؤملونه ممن كان العمل هلم ومن  
متلبسون ابلعمل وغارقون فيه مل جيدوا الصواب الذي كان يعمله كلية. وأيضاً وهم  

وإمنا كان املقصود هو الوصول إىل رضا    أصاًل،املتعة واللذة ألهنا مل تكن مقصودة  
بينما حال املخلصني أهنم وهم يف عملهم   زائلة، املخلوقني أو احلصول على شهوة  

السبب   يشعر أحدهم ابملتعة والنعمة وهو يؤدي عمله خالصاً هلل رب العاملني، وهلذا
جند أن الذين يعاملون هللا تعاىل وخيلصون لـه العمل أكثر اطمئناانً وأكثر ثبااتً يف 

 األحوال. بل وأكثر هدوءاً واستقرارا يف مجيع  األزمات،
الذي يعايش أحداث هذا العصر، وماديته، وتقلباته ، هو أشد    واملدرب الداعية

ب لتمثل اإلخالص يف حياته، ألن جل ما حييط  ه إمنا هو شهوات مادية،  حاجة 
وأكثر  اهتمامات الناس املعاصرين ترتكز على النماذج املادية، حىت أصبح عند بعض 

  بيناً على نتائج العمل احملسوسة،   من يتصدى للعلم والدعوة يف هذا العصر، تركيزاً 
ـ يتدارك  ـ إن مل  املسلم  الذي يعمل   وهذا مما يضعف جانب اإلخالص عند  ألن 

 وهو ينوي نتيجة حمددة )هدفا( فإنه يستغرق وقته يف العمل للحصول العمل الديين
على هذا اهلدف، والوصول إىل تلك النتيجة، األمر الذي قد جيعل ذلك مقصوداً 
من دون هللا، أو مقصوداً مع هللا، ومن هنا يضعف اإلخالص بل قد يتالشى متاماً،  

مظاهر ضعف    -مية  يف وسط الصحوة اإلسال  -وهلذا بدأت تظهر على السطح  
صورها  بشىت  االنتكاسة  حاالت  أيضاً  تظهر  وبدأت  العمل،  يكثر  ممن  االلتزام 
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وأشكاهلا وبدأ يظهر االحنراف جبميع جماالته وخمتلف صوره، هذا مع وجود العمل 
تبارك  اإلخالص هلل  وهو  ولبه  العمل  روح  فقدان  إىل  يشري  مما  وظهوره،  الصواب 

 . (161) وتعاىل
والتأثر   وتقبلها  املادية  للمعاصرة  نتاج  حىت على مستوى    هبا، وهذا األمر هو 

فإن ما يظهر هو مزيد من إضعاف جانب اإلخالص و)ميثل  واملكافأة  التشجيع 
إلقناع العاملني   الغرب،احلافز )املادي( أعلى درجات التشجيع، وأعظم احملفزات يف  

بينها يف القدر، إال أن القاسم   فيما تتفاوت،  وهذه احلوافز قد    يف حتسني أدائهم،
حتقيقها ملبدأ العوض أو املقابل املادي لكل جهد   هو: املشرتك الذي ينتظمها مجيعاً  

 .مادي مبذول
املكافآت  صور  من  فلكه  يف  يدور  ما  بكل  أو  ابملال  اإلغراء  ذلك  ويشمل 

يشمل    املتعددة، الوظيفي،  املنصب،كما  السلم  أعلى يف  إىل درجة  ولرمبا    والرتقية 
اختلط هذا املفهوم للحوافز يف أذهان البعض مع مفهوم احلوافز والتشجيع يف الرتبية  

لكن ما بينهما من الفرق كما بني السماء واألرض، ابلنظر إىل حمتوى    اإلسالمية،
الرتبية   تثبيته  الذي حترص على  القليب    )اإلخالص( والذي ميثل    اإلسالمية،العمل 

جمردة  وإال فكيف تكون كلمة    وأقطابه. ملراقبة أعظم أركانه  أعلى ركائزه، والصدق وا
عندما تقال   - "جزاك هللا خريا" أو "ابرك هللا يف جهودك" أو " وفقك هللا"    مثل:

 

أيضاً، أصول الرتبية  ، وانظر  187/ 1هـ 1418السيد حممد نوح، آفات على الطريق، دار اليقني، الطبعة األوىل  (161) 
 . 17هـ، ص 1417اإلسالمية، النحالوي، دار الفكر، بريوت، طبعة عام  
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يتمىن الداعية املسلم احلصول    -بصدق ويتلقاها العامل بصدق أيضاً  وساماً غالياُ 
من كل    عليه، وأمثن  مال،  من كل  أغلى  يعده  الغاية    إن  ترقية؟بل  هلذه  الوصول 

. وعظيمة جداً يعدل فيها أثر هذه الكلمة اليت عظيمة. العظيمة لن يكون إال برتبية 
الدنيا   مثاقيل  املادي  أيبه هلا  احلقيقية، وذلك هو    وهبارجها، ال  اهلداية  وتلك هي 

النجاح   معاين  بكل   ٰر ٰذ   يي ىي مي ُّٱ  :(162)   وأشكالهالنجاح 
 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ   ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى
 َّ مث زث رث   يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب   زب

 [.10-9 :يونس]
 الشجـاعـة:ـ 2

 . (163)البأس شدة القلب يف  هي:والشجاعة لغة 
فهي أن تقدم    وإحجامها،يف إقدامها    انقياد قوة الغضب للشرع  واصطالحاً:

إن انتهكت حرمات هللا وحتجم إن اندى داعي اهلوى النتصار النفس، فالشجاع 
 لنفسه.ال من أجل االنتصار  هللا،أجل حمارم  هللا ومن هلل ويفهو الذي يغضب 

عليه عالمات الشجاعة اليت تتمثل يف   من ظهرت ولذلك الشجاع حقيقة هو  
–الرمحة    -األانة    -احللم    -إلحسان  ا  -العفو    -الغيظ    التالية: ]كظماخلصال  

التواضع    -طالقة الوجه    -التبسم    -التوقري    -حسن الظن    -سالمة الصدر    -الرفق
 .(164)هلل[ والغضب  - النجدة  -الشهامة  -التسامح  -السرت  -التودد –

 

 . 142هـ، ص1422مجال احلوشيب، تربية العظماء، دار األندلس اخلضراء، الطبعة األوىل  (162) 
 . 7/36( ابن منظور، لسان العرب  163) 
 . 27( انظر: شقيبل، هداية املشتاق، ص 164) 
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فالداعية وهو يف هذا الزمان معرض لكثري من الظروف واألحوال اليت يكون  
سن خلقه ، ومدى تطبيقه ملا حيمل من إميان ، فاملسلم الشجاع فيها اختباره عن ح

بل   إذا أخطأ عليه أحد من إخوانه خطأ يف شخصه يكظم عندها غيظه  ويعفو عنه
وحيسن إليه  ويتأىن يف أموره كلها  ويرحم من حتت يديه  ويرأف هبم  وينقي صدره  

وأبداً  و  املسلمني وحيسن ظنه دائماً  الغل واحلقد على  يوقر من هو أكرب منه  من 
لشيبته تغيري   ويصحب االبتسامة   اعرتافا بسابقته واحرتاماً  فإن هلا أتثرياُ عجيباً يف 

نفسيته، إىل األفضل، ويطلق وجهه ملن لقيه، متواضعاً، متودداً ، متحبباً إلخوته،  
ساتراً ملا يقع من عيوب وأخطاء ال حيب نشر الفضائح والفنت بني الناس، متساحماً،  

يناً يف يد إخوانه، ذو شهامة وجندة، ومساعدة ومبادرة ، متعاوانً مقدماً غريه على ه
 حظوظ نفسه .

  الـــورع:ـ  3

فأما ما ينفع يف الدار اآلخرة بنفسه   اآلخرة.الورع املشروع هو: ترك ما يضر يف  
 نب    مب  زب  رب ُّٱ فالزهد فيه ليس من الدين بل صاحبه داخل يف قوله تعاىل:

]املائدة:    َّ ىف يث ىث نث   مث زث يترث ىت نت مت زت رت  يب  ىب
[ . كما أن االشتغال بفضول املباحات هو ضد الزهد املشروع، فإن اشتغل هبا  87

عن واجب أو بفعل حمرم كان عاصياً وإال كان منقوصاً عن درجة املقربني إىل درجة  
 املقتصدين. 

والورع يكون يف النظر، ويف السمع، ويف الشم، ويف الكالم، ويف األكل، ويف  
، ولكل ذلك شواهد من سرية النيب عليه الصالة والسالم وسرية  املال، ويف امللبس

 . أصحابه الكرام رضي هللا عنهم
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  القنـاعــة:ـ  4

 ساهلذيل: والنفوقال أبو ذؤيب    رضي،قنع الرجل إذا    يقال:  ابلقسم،وهي الرضا  
 . (165)تقنع راغبة إذا رغبتها إذا ترد إىل قليل 

عنهما ـ أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وعن عبد هللا بن عمرو ـ رضي هللا  
واملسلم الذي رزقه    (166)   قال: )قد أفلح من أسلم، ورزق كفافاً، وقنعه هللا مبا آاته(

هللا القناعة مبا عنده سواء من املال أو من اجلاه واملنصب عاش مطمئناً سعيداً. وإال 
من الدنيا أبداً. بل  فقد أتعب نفسه ولن حيصل على ما تريده النفس ألهنا ال تشبع

إن هناك وعيداً ملن مل يقنع وجعل مهه الدنيا، أبن يشتت هللا مشله ويفرق مجعه ومل 
 أيته من الدنيا إال ما كتب له، كما جاءت اإلشارة إىل ذلك يف احلديث النبوي. 

  احليـــاء:ـ  5

ما جيمل    النفس، احلياء صفة يف    فعل  على  اإلنسان  ما    ويزين، حتمل  وترك 
وإذا فعل شيئاً    الناس،فتجده إذا فعل شيئاً خيالف املروءة استحيا من    ويشني،نس  يد

وإذا ترك ما ينبغي   هللا، وإذا ترك واجباً استحيا من    ـ، حمرماً استحيا من هللا ـ عز وجل  
 . (167) الناس فعله استحيا من 

وحياء    جناية،]حياء   وهي:أقسام عشرة للحياء    -رمحه هللا    -وذكر ابن القيم  
وحياء استصغار للنفس واحتقار    حشمة،وحياء    كرم،وحياء    إجالل،تقصري، وحياء  

 

 . 28ق، ص ( شقيبل، هداية املشتا165) 
 . 1746( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الزكاة، ابب: يف الكفاف والقناعة برقم 166) 
 . 7/26( النووي، شرح رايض الصاحلني من كالم سيد املرسلني  167) 
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نفسه[. وحياء املستحيي من    وعزة، وحياء شرف    عبودية،وحياء    حمبة،وحياء    هلا،
(168 ) 

  التـعــفف:ـ  6

 مي زي ري   ٰى ين ىن نن من زن ٱٱُّ تعاىل:قال هللا  
 خب حب   جب هئ مئ خئ حئ جئ   يي ىي ني
 . [273:  البقرة]  َّ هب مب

قال : سألت رسول هللا فأعطاين مث    -رضي هللا عنه    - وعن حكيم ابن حزام  
سألته فأعطاين ، مث سألته فأعطاين ، مث قال : ) اي حكيم ، إن هذا املال خضر 

أخذه إبشراف نفس مل يبارك حلو ، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ، ومن  
له فيه ، وكان كالذي أيكل وال يشبع ، واليد العليا خري من اليد السفلى( قال حكيم 

ا،  ــارق الدنيـأف  اً حىتــبعدك شيئ  داً ــفقلت اي رسول هللا والذي بعثك ابحلق، ال أرزأ أح
يقبل منه شيئاً  يدعو حكيماً ليعطيه العطاء فيأىب أن    فكان أبوبكر رضي هللا عنه ـ  

، مث إن عمر ـ رضي هللا عنه ـ دعاه ليعطيه فأىب أن يقبله ، فقال اي معشر املسلمني 
أشهدكم على حكيم أين أعرض عليه حقه الذي قسمه هللا لـه يف هذا الفيء فيأىب 

 .(169) أن أيخذه ، فلم يرزأ حكيم أحداً من الناس حىت تويف (
يئاً يعطي املسلم شرفاً وعزة، يف تعامله وال شك أن التعفف وعدم سؤال الناس ش 

ألن الناس إذا رأوا الرجل كثري السؤال ـ حىت وإن كان مباحاً ـ ينقص ذلك   الناس،مع  
اليد   السابق:احلديث    والسالم يفمن قدرهم عنده ومصداق ذلك قوله عليه الصالة  

 السفلى.العليا خري من اليد 

 

 , مصدر سابق. 2/621( ابن القيم، هتذيب مدارج السالكني, 168) 
 . 1379االستعفاف عن األسئلة، برقم ( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: الزكاة، ابب: 169) 



 
  

 

 

163 

يف أن من متتع حبسن اخللق وتعفف وهذا موقف ألحد الدعاة املتعففني يبني ك
عندما دخل عليه هشام   هللا،إنه سامل ابن عبد    األجيال،تكون لكلمته وقع يف نفوس  

أم من   الدنيا، من حوائج    سامل:فقال    حاجة،سلين    فقال:  الكعبة، بن عبد امللك  
فقال وهللا ما سألت الدنيا من ميلكها    الدنيا،قال بل من حوائج    اآلخرة؟حوائج  

 (170) ف أسأهلا من ال ميلكها ؟!فكي
 اهلل:ـ السخاء والكرم واجلود واإلنفاق يف سبيل  7

 ُّٱ وقال تعاىل:  [39  :سبأ  ]  َّمم  خم حم  جم هل   مل   ُّٱ  قال هللا تعاىل

 مك لك  يقاك ىق يف ىف يث ىث مثنث  زث رث يت ىت
 [ .  272 :البقرة  ] َّ رن  مم ام يل ىل مل يك ىك

النيب   النبوي يقول  مال وارثه   )أيكم  -عليه الصالة والسالم    -ويف احلديث 
فإن    قال:  إليه،ما منا أحد إال ماله أحب  هللا،  قالوا اي رسول    ماله،أحب إليه من  

 . (171) أخر( ماله ما قدم ومال وارثه ما 
هللا  وملا كان إنفاق املال يف وجوه اخلري يدل على عدم حمبة للدنيا وإيثار ما عند  

كان اإلنفاق والكرم وبذل املال للغري ابعثاً نفسياً كبرياً على االطمئنان وراحة    تعاىل،
وكان ما يقابل ذلك من البخل وإمساك املال عامالً مهماً من   واستقرارها،النفس  
 الشقاء.عوامل 

ويف سري الدعاة الصادقني جند أن الكرم والبذل واإلنفاق مسة ابرزة يف حياهتم  
حيرصون على املال وال على مجعه إال إلنفاقه يف وجوه الطاعات ، ومن أولئك   فهم ال

عبد هللا ابن املبارك رمحه هللا فقد كان ) ابن املبارك إذا كان وقت احلج، اجتمع إليه  
 

 . 1/421( د. حممد عقيل موسى الشريف، نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء  170) 
 . 5961( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: الرقاق، ابب: ما قدم من ماله فهو له، برقم 171) 
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إخوانه من أهل مرو ، فيقولون : نصحبك، فيقول : هاتوا نفقاتكم ، فيأخذ نفقاهتم، 
ها، مث يكرتي هلم ، وخيرجهم من مرو إىل بغداد ،  فيجعلها يف صندوق، ويقفل علي

فال يزال ينفق عليهم ويطعمهم أطيب الطعام ، وأطيب احللوى ، مث خيرجهم من 
أبحسن   الصالة    زي بغداد  عليه  هللا  رسول  مدينة  إىل  يصلوا  حىت  مروءة  وأكمل 

ا؟ والسالم ، فيقول لكل واحد: ما أمرك عيالك أن تشرتي هلم من املدينة من طرفه
مث خيرجهم إىل مكة، فإذا قضوا حجهم، قال لكل   هلم،فيشرتي    وكذا،فبقول كذا  

فيشرتي    وكذا،ما أمرك عيالك أن تشرتي هلم من متاع مكة؟ فيقول كذا    منهم: واحد  
فيجصص   مرو، مث خيرجهم من مكة، فال يزال ينفق عليهم إىل أن يصريوا إىل    هلم،

فإذا أكلوا وسروا  وكساهم،عمل هلم وليمة  أايم،فإذا كان بعد ثالثة  وأبواهبم،بيوهتم 
 .(172) امسه(  ففتحه ودفع إىل كل رجل منهم صرته عليها  ابلصندوق،دعا 

 الصـــدق:ـ  8

  وقد أمرمن أعظم ما جيب أن يتحلى به املدرب الداعية أخالقياً هو الصدق  
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :هللا تعاىل ابلصدق يف كتابه الكرمي فقال

أنه يف يوم القيامة[ ،  119  : لتوبة]ا  َّ رب   يئ  خي   حي   ُّٱ  وأخرب أيضاً 
 .[ 24:األحزاب ]   ََّّ  ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي

  فقال: والنيب عليه الصالة والسالم قد حث أمته على الصدق وبني هلم ثوابه  
الرب يهدي إىل    الرب،)إن الصدق يهدي إىل   الرجل ليصدق حىت   اجلنة،وإن  وإن 

 . (173) صديقاً( بكتب عند هللا  

 

 . , مصدر سابق 2/654( عقيل موسى، نزهة الفضالء هتذيب سري أعالم النبالء، 172) 
 . 5629( رواه البخاري، كتاب: األدب، ابب: قول هللا )اي أيها الذين آمنوا اتقوا هللا..( برقم 173) 
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فالصدق   واالعتقاد،الكالم على وجه مطابق للواقع    إلقاء)هو  والصدق  (174)
 . (175) ووداين( أما نقيضه الكذب فضروب وألوان ومسالك  واحد،من طريق 

التأمل جند أن )كل عمل صاحل ظاهر أو ابطن منشؤه   وكل  الصدق،  وعند 
وهللا تعاىل يعاقب الكذاب أبن يعقده    الكذب،عمل فاسد ظاهر أو ابطن منشؤه  

عن   ويثبتويثبطه  مبصاحل  مصاحله  للقيام  يوفقه  أبن  فما  الصادق  وآخرته  دنياه   
.  ( 176)  الكذب(وال مفاسدها مبثل    الصدق،استجلبت مصاحل الدنيا واآلخرة مبثل  

فإن    . )ولذلك (177) واملهابة(    احلالوة واملالحة  خصال:ثالث    )للصادق  قيل:وقد  
اهلمة، ورجحان   السريرة، ومسو  ونقاء  النفس،  الوقار وشرف  اللهجة عنوان  صدق 

فمن تطلع اىل   الداينة.وسعادة اجلماعة، وصيانة    اخللق،العقل، ورسول املودة مع  
  انقدة، وأقالما    انفذة،مسعة فوق منزلته فليعلم أن يف املرصاد رجاالً حيملون بصائر  

وذهاب   القلوب،فقد الثقة به من    معان:عريته عن ثالث  فيزنون السمعة ابألثر فتتم ت 
 .(178)   صدق(وعدم تصديقه ولو  قبوله،واحنسار  علمه،

وما يشتهر عند بعض الناس يف هذا العصر من كلمات راننة وأساليب مؤثرة  
أو حنوها من العبارات عند وزهنا ابمليزان الشرعي جند   )الدبلوماسية(كاليت تسمى  
ويظهر أثرها    حياهتم، هلم يف    اختذوا الصدق منهجاً الذين    الصادقني،  أهنا جمانبة حلال

 . (179) الناس يف تعامل اإلنسان مع اآلخرين ويف مدى الثقة املتبادلة بينه وبني 
 

 . 7/306( ابن منظور، لسان العرب  174) 
( أبو زيد، حلية طالب العلم، ضمن اجملموعة العلمية، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  175) 

 . 181هـ ص1416
 . 173هـ، ص1418دار اليقني للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية ،  ( ابن القيم، الفوائد،176) 
 ( املرجع السابق. 177) 
 , مصدر سابق. 183( أبو زيد، حلية طالب العلم، ص 178) 
 . 9( سعيد عبد العظيم، الصدق منجاة، دار اإلميان، ص179) 
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 الصـــرب:ـ 9

 . (180) اجلزع وهو حبس النفس عند  اجلزع،نقيض  الصرب:
 (181)  هللا(ترك الشكوى من امل البلوى لغري هللا ال إىل  )هوو

اترة  (  182)موضعاً  ه الكرمي يف أكثر من تسعني  ــرب يف كتابــوقد ذكر هللا تعاىل الص
 الدين، ابألمر به، واترة ببشارة الصابرين، وأخرى ببيان أجرهم، وببيان منزلته من  

بل ذكر سبحانه وتعاىل   الوالية،  وأنه شرط من شروط  اجملاهدين،الختبار    احملصوأنه  
تعاىل  قوله  وذلك يف  اخلسران  من  لإلنسان  املنجية  العوامل  أحد  هو  الصرب   ُّٱأن 

 من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل
 [ . 3- 1] العصر : َّ  جه ين ىن

والنيب عليه الصالة والسالم أرشد أمته إىل التحلي ابلصرب وبني أن الصرب ضياء 
احلياة، وأرشد أمته إىل أن من يتصرب يصربه هللا، وأن خري ما أعطي للمؤمن يف هذه 

املؤمن الصرب، وصح عنه عليه الصالة والسالم قوله )عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله 
 لـه خري إن أصابته سراء شكر فكان خرياً له وإن أصابته ضراء صرب فكان خرياً له( 

(183) . 
من ذلك يتبني أن الصرب أمر واجب على كل مسلم مكلف، فاملؤمن حيتاج إليه 
البالء والشدائد، مثل اخلوف، واجلوع، ونقص األموال، وفقد احلبيب،   عند نزول 
وكل الكوارث الطبيعية وغري الطبيعية، لينال األجر والثواب، كما حيتاج إليه اجملاهد 

 

 , مصدر سابق. 7/276( ابن منظور، لسان العرب  180) 
 . 172عريب ص ( اجلرجاين، التعريفات دار الكتاب ال 181) 
 ، مصدر سابق. 51( شقيبل، هداية املشتاق إىل حماسن األخالق، ص182) 
 . 5318( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الزهد والرقاق، ابب: املؤمن أمره كله خري، برقم  183) 
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املعركة ميدان  ليثبت يف  سبيل هللا،  تيار  يف  ويقاوم  احلق،  بتبليغ  ليقوم  والداعية،   ،
املخالفني، والقاضي ليعينه يف القضاء بني الناس، والعامل لينال به اإلمامة يف الدين،  
أبنائهما،   تربية  يف  به  ليستعينا  والوالدان،  الفرج،  شهوة  من  ليتحصن  والشاب 

واملعلم ليستعني   والزوجان، ليعينهما على القيام ابحلقوق الزوجية لبعضهما البعض،
  به يف تربية وتعليم طالبه، وكل من هو مسئول، ليقوم حبقوق من هم حتت مسئوليته، 

وهلذا ختتلف مراتب الصرب وأمساؤه ابختالف متعلقة ))فإن كان صرباً عن شهوة الفرج 
البطن  عن شهوة  والعهر، وإن كان صرباً  والزان  الفجور  احملرمة مسي عفة، وضدها 

 الطعام أو تناول ماال جيمل منه مسي شرف نفس وشبع نفس، وعدم التسرع إىل
ومسي ضدها شرهاً ودانءة ووضاعة نفس، وإن كان عن إظهار ماال حيسن إظهاره  
من الكالم مسي كتمان سر وضده إذاعة وإفشاء أو هتمة فحشاء أو سباً أو كذابً أو  

ان على قدر قذفاً ، وإن كان عن فضول العيش مسي زهداً، وضده حرصاً، وإن ك
يكفي من الدنيا مسي قناعة وضدها احلرص أيضاً، وإن كان عن إجابة داعي الغضب 
مسي حلماً وضده تسرعاً ، وإن كان عن إجابة داعي العجلة مسي وقاراً وثبااتً وضده  
واهلرب مسي شجاعة وضده جبناً   الفرار  داعي  إجابة  وخفة، وإن كان عن  طيشاً 

عي الثأر مسي عفواً وصفحاً وضده انتقاماً وعقوبة،  وخوراً، وإن كان عن إجابة دا
وإن كان عن إجابة داعي اإلمساك والبخل مسي جوداً وضده خباًل، وإن كان عن 
إجابة داعي الطعام والشراب يف وقت خمصوص مسي صوماً، وإن كان عن إجابة  

 داعي العجز والكسل مسي مروءة . 
واالسم اجلامع لذلك كله    فله عند كل فعل وترك اسم خيصه حبسب متعلقة،

الصرب، وهذا يدلك على ارتباط مقامات الدين كلها ابلصرب من أوهلا إىل آخرها.  
وهكذا يسمى عدالً إذا تعلق ابلتسوية بني املتماثلني، وضده الظلم، ويسمى مساحة  
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((  إذا تعلق ببذل الواجب واملستحب ابلرضا واالختيار، وعلى هذا مجيع منازل الدين
(184) . 

 القـــدوة:ـ 10

  فعل،اليت جتمع كل أخالق اإلسالم من قول أو    أعظم األخالقالقدوة من  
وجتعل املدرب الداعية قدوة للناس يقتدي به مجيع املدعوين كبريهم وصغريهم عاملهم 

حياته سرية حسنة يرضي هبا هللا عز وجل قبل عباده    أبن جيعل وذلك    وفقيههم.
أيمر أبمر إال ويكون أقرب الناس    وجل فالتكون طريقاً ووسيلة يف الدعوة إىل هللا عز  

الناس    إليه وال إليه على   عنه فيطبقينهى عن فعل إال ويكون أبعد  كل ما يدعو 
 تعاىل مستنكراً حال هللا  بدعوته يقولسلوكه مرتبطاً    وأبنائه فيكونبيته    نفسه وأهل

أفعاله   خالفت   مئ  خئ  حئ جئ   يي  ىي ني مي  ُّٱ  أقواله:من 
النب[  44قرة:بال  ]  َّ  مب  خب  حب  هئجب يقول  احلديث  ويف  عليـ.  الصالة  ـي  ه 

ابلرجل يوم القيامة فيلقى يف النار، فتندلق اقتاب بطنه فيدور هبا    والسالم: )يؤتى 
أمل تكن   مالك؟  فالن: فيقولون اي    النار،فيجتمع إليه أهل    ابلرحى،كما يدور احلمار  

وأهنى   آتيه،كنت آمر ابملعروف وال    بلى،  فيقول:  املنكر؟أتمر ابملعروف وتنهى عن  
 (185) وآتيه( عن املنكر 

وصدق يف عمله    دعوته، وصرب يف    وابطناً، وإمجااًل فإن من ختلق ابإلخالص ظاهراً  
متواضعاً متعففاً ورعاً كرمياً منفقاً شجاعاً ال خياف يف احلق    كرمية، وكان ذا نفس    الدعوي، 

 

هـ  1405( ابن القيــم، عدة الصابرين وذخــرية الشاكرين، دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة األوىل 184) 
 . 34ص

( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الزهد والرقائق، ابب: عقوبة من أيمر ابملعروف وال يفعله وينهى  185) 
 . 7674عن املنكر ويفعله، برقم  
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أتى على أعظم األخالق وأزكاها وأشرفها    وحياته يكون قد وكان قدوة يف سريته    الئم، لومة  
أثر أصدق    وأعالها وكان  حبق مدرابً مؤثراً يف تدريبيه يف ميدان الدعوة إىل هللا مقتفياً 

  هللا صلوات الدعاة وأخلصهم وأعفهم وأتقاهم وأكرمهم وأكثرهم تواضعاً حممد بن عبد  
 عليه. هللا وسالمه  

 *** 
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 الرابعاملبحث 

 التأهيل الفين للمدرب الداعية

 الداعية.يف هذا املبحث فسيكون النقاش والبحث يف التأهيل الفين للمدرب 
 الفين: واملقصود ابلتأهيل   
املهارات التدريبية اليت ينبغي أن يتقنها املدرب الداعية. حيث أن عملية التدريب    

ما شابه    اندي أو أو إلقاء حماضرة عامة يف    مسجد. ختتلف عن إلقاء كلمة دعوية يف  
   الدعوية. ذلك من األساليب التقليدية يف إيصال الرسالة  

الفنية اليت ينبغي للمدرب  إن عملية التدريب الدعوي حتتاج إىل عدد من املهارات  
ومؤثراً يف مدعويه    الداعية أن يتدرب عليها ويتقنها إن أراد أن يكون عطاؤه الدعوي مميزاً 

.وعادة ما تطرح مثل هذه املهارات يف برامج تدريبية خاصة  يطلق عليها برامج تدريب  
يف فنون  ية  يب ( ساعة تدر 6املدربني حبيث خيضع املتدرب لتدريب متواصل ال يقل عن ) 

ومهارات التدريب ويف هذا املبحث سوف أبني أهم املهارات الفنية التأهيلية للمدرب  
الداعية وهي مهارة التفكري اإلبداعي ومهارة االتصال والتواصل  ومهارة استخدام األجهزة  

 : التقنية وذلك على النحو التايل 
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 اإلبداعي:مهارة التفكري  -

عظيمة وهبها هللا تعاىل لإلنسان ليتعرف عليه ويعبده،  (نعمة  186)   جيسد التفكري 
وليعمر األرض ويقيم البناء احلضاري على هدي الرساالت النبوية. ولقد امتاز اإلنسان  
به وتفرد عن بقية املخلوقات وهو نعمة ال ينفك عنها إنسان عاقل وال يتصور خلو احلياة  

 اإلنسانية منه حلظة من الزمن. 
ومن هنا تتجلى أمهيــة التفكري يف حياتنــا اخلاصة والعامة الدينية والدنيوية العلمية   

والعملية ويعترب فن مهارات التفكري من الفنون املهمة يف تطوير الذات اإلنسانية إذ 
أن التفكري هو األداة األكثر أتثرياً يف سلوك اإلنسان وهلذا حث الوحي على التفكري 

 ية كثرية حتث على التفكري والتفكر وتعلي من شأن العقل والعقالء. فثمة نصوص قرآن
( مرة بصيغ خمتلفة، منها: قول  20فقد وردت مادة )فكر( يف القرآن الكرمي ) 

ٱَّ خم  حم  جم  هل  مل خل حل جل ُّٱ هللا تعاىل:

 مض خض  حض  ُّٱ وقولـه:[ 8]الروم:   َّٰر ٰذ  يي ىي ُّٱ[ 219]البقرة:  
ٱ.[176]األعراف:  َّ مظ حط

كما يف قوله    التفكري،كما جاء يف الكتاب العزيز صيغ أخرى تؤكد على أمهية   
 يك  ىك مك  لك اك يق ىق  يف ىف  يث  ىث نث ُّٱعز وجل  -

 َّ  ٰى ين ىن نن من  زن رن  مم ام يل ىل  مل

 . [191 - 190ل عمران: ]آ
تعاىل:   َّ ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  ُّٱ  وقوله 

   ،[242البقرة: ] 
   ،[65األنعام: ] َّ  مص خص حص مس خس حس جس ُّٱ  وقوله : 

 

 دار الشروق   40أ.د. أمجد جودت سعادة. تدريس مهارات التفكري. ص (186) 
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 خف  جفحف مغ  جغ  مع جع  مظ  حط  خضمض حض جض  مص  ُّٱ  وقوله: 
 [ 269]البقرة:  َّ  حك جك  مق حق  مف

والتفكري هو العملية الذهنية اليت ينظم هبا العقل خــربات ومعلومات اإلنسان من  
 ( 187)   أجل اختاذ قرار معني إزاء مشكلة أو موضوع حمدد 

يتدرب على وممارسة التفكري تتم بطرق تلقائية لدى معظم الناس خاصة من مل  
مهارات التفكري ومل يقرأ يف علم التفكري ومل يطلع على أنواعه وطرقه وإذا كان هذا 
يسع عامة الناس فهو ال يسع املدرب الداعية الذي ينبغي له أن يكون ماهراً بطرق  
التفكري وكيفياته ومن أقوى مهارات التفكري اليت حيتاجها املدرب الداعية هي مهارة  

 ي.التفكري اإلبداع
األفكار   إىل  للوصول  نستخدمها  اليت  الذهنية  العملية  هو  اإلبداعي  والتفكري 
والرؤى اجلديدة أو اليت تؤدي إىل الدمج والتأليف بني األفكار أو األشياء اليت تعترب 

وللتفكري اإلبداعي مراحل أربعة هي: اإلعداد واالحتضان  ( 188) سابقا غري مرتابطة. 
 .واإلشراق وأخريا التحقيق

 

 

 

 
  

 

 . 133( عبد هللا الربيدي، التفكري العلمي، جملة البيان، العدد 187) 
 ، كتاب املنتدى. 24الدكتور عبد اإلله احليزان، حملات يف التفكري اإلبداعي، ص ( 188) 
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 وميكن توضيح كل مرحلة إبجياز على النحو التايل: 
 اإلعداد.مرحلة  أواًل:

وهي املرحلة اليت يتم فيها اإلحساس ابملشكلة والشعور هبا، وحتديدها ومن مث مجع  
تستغرق هذه املرحلة فرتة    د حوهلا. وق املعلومات املتعلقة هبا وطرح التساؤالت والنقاشات  
 فيها. تعتمد على نوع التحدي والفكرة اليت يراد اإلبداع  

 االحتضان.مرحلة  ثانيًا:

هذه املرحلة من أهم مراحل اإلبداع إذ إن املبدع يف هذه املرحلة يف حالة قلق وتوتر  
  يقظته وحىت   معه يف فالفكرة حاضرة يف ذهنه أتكل وتشرب    املبدع، وأتهب لرتقب احلل  

وهو على يقني أنه سوف يقع على ما    والرعاية، بذلك حيوطها ابلعناية    منامه وهو يف  
 اإلبداعي. بل يشعر أحياانً أنه أوشك على احلل    يريد، 

 اإلهلام.مرحلة اإلشراق أو  ثالثًا:

أتيت هذه املرحلة عندما تشرق الفكرة اإلبداعية على ذهن املبدع كاملة بتفاصيلها  
( وهي تعبري عن السعادة والدهشة  ...( وجدهتا    أها ... .  )). لة  وتعرف مبرح   الشاملة، 

 املشكلة. عقب الوصول حلل  
 التحقيق.مرحلة  رابعًا:

وهذه املرحلة هي مرحلة إثبات الفكرة وحتقيقها أو وضعها يف صورهتا النهائية بعد  
 .  ( 189)   فيها مث كتابتها ونشرها والشروع ابلعمل    تعديلها وهتذيبها 

دأ  ب " أبنه التفكري الشمويل املتعدد اجلوانب وي اإلبداعي: ويعرف زهري املزيدي التفكري  
اليت يواجهها من   القضااي  التفكري العمودي املتسلسل ليلقي الضوء على  حيث يقف 

 .  ( 190) أكرب"  جوانب خمتلفة وذلك من اجل إجياد أفكار جديدة ذات فائدة  
 

 . 31(  املصدر السابق نفسه: ص189) 
 . 80( عبد العزيز املزيدي، مقدمة يف منهج اإلبداع رؤية إسالمية، دار الوفاء للطباعة والنشر، ص190) 
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تعز  وسبل  اإلبداعي  التفكري  مقومات  االستش ومن  الداعية  املدرب  لدى  ارة  ـ يزه 
ادة الصياغة للمسائل، ودراسة األسباب  ـ ة، وإع ـ واملالحظ   أليف ـ ارة والتصنيف والت ـ واالستخ 

كما يتميز التفكري اإلبداعي ابلنسبية ودرجة تفوق الفكرة على غريها وكذلك االنسجام  
 واالنتقال. قابلية التقسيم    أفكار وكذلك مع ما سبق من  

التفكري   العامل،    القدمية، ومما يعيق التفكري اإلبداعي عادات  والعزلة واالنقطاع عن 
 .  ( 191)   األصول والرتكيز على النتائج دون    الشمولية، والنظرة اجلزئية غري    واملعايشة، واأللفة  

 كما أن هناك مصطلحات وعبارات تؤدي إىل قتل اإلبداع منها ما يلي: 
ال أقحم نفسي يف غري ختصصي، ألتزم    مبدعاً، لست  الصحيحة،  )هذه هي اإلجابة  

 القواعد. 
 ( 192) .(  من اخلطأ أن ختطئ والغموض،  إايك    عملياً، كن    شيء، ليس من املنطق يف  

الداعية من بني سائر الدعاة    اإلبداعي للمدرب وتكمن أمهية إتقان مهارة التفكري  
إشكاال  افرز  قد  احلاضر  العصر  أمام  الن  وحتدايت كثرية  قد ت  حيال    الدعاة  يعجز 

فقط هم من يستطيع مواجهة ذلك مىت ما تدربوا وأتقنوا    منهم واملدربون مواجهتها كثري  
إىل التقدم احلاصل اآلن يف سائر األعمال والقطاعات مما    اإلبداعي إضافة مهارة التفكري  

   القائمة. حيتم البحث عن احللول اإلبداعية للمشكالت  
  ن للمدرب الداعية استخدام التفكري اإلبداعي يف عموم مراحل التدريب وميك

التدريب   التدريبية، سواء يف طرق حتليل االحتياجات   أو يف طرق ووسائل ممارسة 
كما انه يصبح مسة ابرزة لديه يف سائر    التدريب.وتنفيذه أو يف مرحلة تقييم عملية  

كان استحضار املدرب   الدعوية. وكلماتعامالته مع التحدايت اليت تواجهه يف حياته  
وتعددت اجنازاته    أكرب،على إتقان األعمال بصورة    أقدرهلذه املهارة حاضرا كان  

 . لهوكثرة جناحاته بعد توفيق هللا 
 

 . 100(  املرجع السابق: ص191) 
 . 133ي، جملة البيان، العدد ( عبد هللا الربيدي، التفكري العلم 192) 
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  )التواصل(:مهارات االتصال 
ذا العصر مبميزات كثــرية لعل من أمهها أنه عصر التواصالت والتقنيات  يتميز هــ

يقوم كثري من نشاطاهتا على  العامل يصبح قرية صغرية  املعلومات حىت يكاد  وثورة 
 أساس عملية التواصل. 

وظائف التواصل  عملية  املشاعر نقل من احلياة يف مهمة وتؤدي   واستقبال 
العوامــل الالزمة لنجاحها. وقد أصبح التواصل  هلــا توافرت  إذا واالجتــاهات  واألفكار

االتصال  واملاهر يف  يدرس ومهارات يدرب عليها.  اليوم علما  االتصال  ومهارات 
 يستطيع التأثري بشكل كبري جدا فيمن يتصل هبم. 

مرتبطة  الداعية  مهمة  هبذا ألن  الناس  أوىل  من  الداعية  املدرب  أن    وال شك 
العوامل  من  االجيايب  االتصال  عامل  وهلذا كان  يدعوهم  من  مع  اإلجيايب  بتواصله 
الرئيسة يف التأهيل الفين للمدرب الداعية إذ به يستطيع إيصال الرسالة الدعوية إىل 
من يدعوهم ويدرهبم بل إن أكرب مهارة ينبغي للمدرب الداعية أن يتقنها هي هذه 

 املهارة. 
عن مهارات التواصل للمدرب الداعية، سوف أذكر   وللحديث يف هذا املبحث

فيما يلي: مفهوم التواصل وأنواعه، ومكوانته وأمناط االتصال ومثراته، وأيضاً العوامل 
 املؤثرة يف االتصال وأنواع مهارات التواصل اللفظية وغري اللفظية. 
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   (193): االتصال مفهوم

املعلومات  لتبادل  آلخر  طرف  من  واستقباهلا  الرسائل  إرسال  هو  االتصال: 
 واالجتاهات.واملهارات 
لتحقيق    ومن خمتلفة  قنوات  عرب  والوقائع  واألفكار  املشاعر  عن  التعبري  ذلك 

 معني. هدف 
 مكوانت االتصال: يتكون االتصال يف أي جمال من اجملاالت مما يلي: 

 التواصل.  املرسل واملستقبل: ومها طرفا 
 الرسالة: وهي كل معلومة ترسل وتستقبل بـأي وجه كان. 

القناة: وهي وسيلة التواصل، وهلا أشكال متنوعة، منها: اللفظي والذي يكون 
وغري  الصوت.  وأمواج  السمع  جهاز  املستقبل  ولدى  النطق،  جهاز  املرسل  عند 

 بل.اللفظي: أجسام وحركات وأصوات من املرسل وبصر أو مسع من املستق
واالستجابة: هي رسالة يعكسها املستقبل تعرب عن فهمه للرسالة وقدرته على  

 توضيحها. 
 ولالتصال منطان أساسيان مها التواصل اللفظي والتواصل غري اللفظي:

 ( 194) والتواصل اللفظي يتكون من أربع مهارات هي: 
 االستماع. 
 احلديث.
 القراءة.

 الكتابة.  

 

 . 51( د. حمسن عطية، تكنولوجيا االتصال يف التعليم الفعال، دار املناهج للنشر والتوزيع، ص193) 
 182( حممد فتحي مهارات البد منها للصعود إىل القمة. دار التوزيع والنشر اإلسالمية ص194) 
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 (195) وأما التواصل غري اللفظي فهو نوعان 
واحلواس   -1 الصوت  وتلوين  والعني  الوجه  وتعبري  اجلسم  حركات  اإلشارة: 

 األخرى.
 الداللة: كاملكان واجلماليات.  -2

ولالتصال وظائف مهمة يف واقع احلياة فمن اجملاالت احلياتية اليت يستخدم فيها  
 االتصال ما يلي:

املعلومات واملهارات واملعتقدات واالجتاهات، اإلرشاد   الدعوة والتعليم: إكساب 
 واملواساة والنصح. مما يؤدي إىل فهم أفضل للعامل والناس والذات.   

 . إقامة العالقات اإلنسانية االجتماعية
يف   واملعلمني  الوالدين  وسلوكهم. كتأثري  اآلخرين  اجتاهات  يف  التأثري  التوجيه: 

 األطفال.
توازان خيفف من ثقل اجلدية: كالتحدث اللعب   والتسلية والرتفيه: ملنح احلياة 

 حول النشاطات والقصص والنكات.
وال شك أن مهمة الداعية تشمل كل تلك اجملاالت، ولذلك فمهارة االتصال 
من أول املهارات اليت جيب أن يتدرب عليه الداعية ليعد إعداداً جيداً، حىت يستطيع  

 وية بكل سهولة ويسر.إيصال رسالته الدع
املرسل   اللغوية: معرفة  الكفاايت  ولالتصال عوامل تؤدي إىل قوته، من ذلك 

 واملستقبل ابللغة، ونظامها الصويت والرتكييب وغياب عيوب النطق واالستماع. 
وكذلك الكفاايت التواصلية: كالقدرة على استخدام قواعد التفاعل التواصلي 

 بة ومكانة املخاطب، واحلالة النفسية(.    بفعالية )مراعاة كيفية املخاط

 

 198( املصدر السابق ص195) 
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ومنها أيضاً التغذية الراجعة وهي رسائل مسعية وبصرية يبعثها املستقبل استجابة  
للمرسل. والتغذية املتقدمة وهي إشارات لفظية وغري لفظية متهد ملا بعدها. وفيما  

 :يلي بيان لقسمي االتصال
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 األولالقسم 

 مهارات االتصال اللفظي

 .(196) أواًل: مهارة االستماع
هي عملية إجيابية مقصودة تتضمن االنتباه إىل الرسالة املسموعة وإدراكها )متييز  
األصوات واأللفاظ والرتاكيب( وفهم حمتواها وتقوميها وحىت يكتسب الداعية هذه  

 املهارة ينبغي أن مير ابملراحل التالية:   

  االستماع:قبل  :املرحلة األوىل

 املرحية. إعداد بيئة التواصل املادية اهلادئة  -1
وتوفر   -2 مسبقة ابملوضوع،  ومعرفة  مناسب،  بوضع صحي  الشخصي:  اإلعداد 

التعلم ...(     والدافعيةالوقت الالزم   اهلواية أو الرغبة يف  لالستماع )املصلحة املادية أو 
 وإعداد املواد الالزمة للتسجيل أو التلخيص. 

  االستماع:أثناء  :املرحلة الثانية

البصري،   -1 والتواصل  والرتكيز،  واالنتباه  املتكلم،  مع  والتعاطف  اإلنصات، 
)ويتضمنوعدم   والفهم  وعالقة    املقاطعة  والفرعية  الرئيسة  والنقاط  اهلدف  حتديد 

النتائج ابملقدمات والتمييز بني احلقائق واآلراء وحتديد االتساق أو التناقض الداخلي 
 والتلخيص(.

 

 197للصعود إىل القمة. دار التوزيع والنشر اإلسالمية ص( حممد فتحي مهارات البد منها  196) 
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املعلومات  -2 الراجعةوالتغذ  استكمال  أثناء    ية  احلكم واالسرتاحة يف  وأتجيل 
 والشواهد(.بتقنيات التلخيص )األفكار  والتسجيلاالستماع 

 االستماع: بعد :الثالثةاملرحلة 

االتفاق   عدمه ونقاطالتعقيب ابلتغذية الراجعة املعربة عن فهم املستمع أو   -1
 وتوجيه املالحظات اإلجيابية أو السلبية لألفكار ال للمتحدث. أبمانة، واالختالف  

 وهناك ما يعرف بقرائن االستماع )دالئله( وهي:  -2
التعبري عن االتفاق مع املتحدث ابالبتسامات أو هز الرأس أو اهلمهمة أو   -3

 طبعا. نعم/ صحيح/  مثل:تعليقات خمتصرة 
 البصري. وتركيز التواصل  إظهار االندماج أو امللل ابلوضع اجلسمي واالحنناء   -4
)كطلب التمهل أو وضع اليد قرب األذن( أو    التسريع:قرائن التهدئة أو   -5

واالحنناءة  لفظيا أو بتعبري الوجه  التوضيح: (. طلب)طلب السرعة أو هز الرأس ... 
 ذلك. وحنو
 وهي: وحيدد الباحثون أربعة أنواع من االستماع  -6

  املعلومات:االستماع بهدف احلصول على  -1

ويتضمن هذا النوع االستماع من أجل احلصول على احلقائق، وِف هذا النوع 
البد من حتديد الفائدة األساسية اليت يقوم عليها موضوع االتصال واجلوانب الرئيسية  

 . اليت حيتوي عليها
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 النقدي:ـ االستماع 2

املادة   تقييم  الشخص   اليتويتضمن  ويبحث  االتصال  موضوع  حوهلا  يدور 
النوع من   ومعلوماته.املنصت هنا عن دوافع املتحدث وأفكاره   وتتضح أمهية هذا 

  االقناعية.اإلنصات عند االستماع اىل الرسائل 
 العاطفي:ـ االستماع 3

إطار االتصال   يفويشري إىل اإلنصات الذي يقوم على املشاعر ويقوم به الفرد  
  ومشكالته. مشاعره  يفالشخصي هبدف مشاركة املتحدث 

 (197) اإلنصــات:ـ 4 
ويشري اىل ذلك االستماع الذي خيتار الفرد القيام به هبدف حتقيق متعة معينة  
فقد خيتار الفرد االستماع إىل رسائل اتصالية معقدة ابستخدام كل مهارات اإلنصات 

وأبرز مثال على ذلك هو اإلنصات عند االستماع    معني.لديه ألهنا حتقق لديه إشباع  
 جخ   مح جح مج ٱٱُّ قوله: تعاىل بذلك يف  أمر هللا  الكرمي كما لتالوة القرآن  

 [.204]األعراف:  َّ مس خس حس جس مخ
ويؤدى اإلنصات عادة إىل زايدة اليقظة وشدة التفاعل وازدهار جذوة احلماس  
ويكف عن  املعارضة  عن  يبتعد  املستقبل  مما جيعل  التفكري  الذهن وسالمة  وتوقد 

آرائه وقبول احلجج والرباهني املقدمة التساؤالت اليت ال مربر هلا ويعمل على تلخيص  
واالستيعاب، والتذكر،    اإلنصات مبراحل أساسية هي االستمتاع، والتفسري،  له ومير

 . واالستجابة
 
 

 

 . 202( املصدر السابق ص197) 
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  ما يلي:وأهم شروط عملية اإلنصات 

ـ إاثرة رغبة املتحدث يف االسرتسال واالستمرار يف طرح الفكرة وإشعاره أبمهية  1
  والرغبة يف االستماع اليه. مبا يقوله 

دون تكوين    يـ فهم وتفسري وحتليل وتقييم آراء وأفكار وتعبريات املرسل كما ه2
  اجتاه عكسي أو حكم مسبق عليها.

  أربعة آداب أساسية لإلنصات اجليد وهي:وهناك 
  االنتباه إىل سياق احلديث الذي ميكن أن يغري معىن ما يقال كلية.  -أ 

 االنتباه إىل مشاعر املتحدث ومراعاة املكون العاطفي يف الرسالة االتصالية.  -ب 
 احلرص على استيضاح املعىن من خالل األسئلة الفعالة. -جـ
الصمت بشكل صحيح فقد يعىن الصمت أن األفراد ال يفهمون    فسريت  -د   

معىن الرسالة أو ال يوافقون عليها أو يدخرون معلومات قيمة عن موضوع االتصال 
 وال يريدون اإلفصاح عنها.

 وتتم تنمية مهارة االستماع مبا يلي: 
  التذكر:القدرة على  تنمية -أ 

هائالً من املعلومات وتتطلب عملية حيث خيتزن اإلنسان عن طريق الذاكرة قدراً  
االستماع أن ينظم الفرد ما يقوله املتحدث بطريقة متكنه من ربط هذه املعلومات 

 . ابملعلومات املختزنة يف الذاكرة لتقييمها وبناء استجابة حمددة
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 اجليد:ب ـ االلتزام بالقواعد املرشدة لالستماع 

هو كاحلديث مهارة ميكن تنميتها  ويعرب االستماع عن نصف عملية االتصال، و 
من خالل تكوين عادات إنصات جيدة مثل االنتباه للمتحدث وتالِف أتثري العوامل 
التعبريات  ومتابعة  االنتباه،  على  تؤثر  اليت  والبيئية  والفسيولوجية  والنفسية  الطبيعية 

نتاج اللفظية وغري اللفظية ومتابعة املتحدث والتجاوب معه وجتنب السرعة يف االست
او التقومي او إطالق األحكام القطعية على املتحدث أو حماولة إجياد أخطاء يف طريقة  

  إلقاء املتحدث أو مظهره.
ولنا يف رسول هللا صلى هللا عليه وسلم األسوة احلسنة، فقد كان إذا تكلم عنده  
له وأنصت حىت يفرغ حمدثه من احلديث ومن األمثلة على ذلك يف   أحد استمع 

 اخلرب التايل: سريته 
عن حممد بن كعب القرظي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا حليما  
قال ذات يوم: وهو جالس يف اندي قريش ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم جالس 
وحده يف املسجد: اي معشر قريش! أال أقوم إىل هذا فاكلمه فأعرض عليه أمورا لعله 

يكف عنا؟ وذلك حني أسلم محزة بن عبد املطلب أن يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء و 
ورأوا أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى، فقم اي  
أاب الوليد فكلمه، فقام عتبة حىت جلس إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: 

النسب،   اي ابن أخي! إنك منا حيث قد علمت من السعة يف العشرية واملكان يف
وإنك قد أتيت قومك أبمر عظيم فرقت به مجاعتهم وسفهت هبا أحالمهم وعبت 
به آهلتهم ودينهم وكفرت من مضى من آابئهم، فامسع مين أعرض عليك أمورا تنظر 
فيها لعلك أن تقبل منها بعضها، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قل اي أاب  

كنت امنا تريد مبا جئت من هذا القول ماال الوليد أمسع، فقال: اي ابن أخي! إن  
مجعنا لك من أموالنا حىت تكون أكثران ماال، وإن كنت امنا تريد شرفا شرفناك علينا  
حىت ال نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي  
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يه أموالنا  أيتيك رئي تراه وال تستطيع أن ترده عن نفسك طلبنا لك الطبيب وبذلنا ف
حىت يربئك منه فانه رمبا غلب التابع على الرجل حىت يداوى منه، أو لعل هذا الذي  
أييت به شعر جاش به صدرك، وإنكم لعمري اي بين عبد املطلب تقدرون منه على 
ما يقدر عليه أحد! حىت إذا سكت عنه ورسول هللا صلى هللا عليه وسلم يستمع 

يه وسلم: أفرغت اي أاب الوليد؟ قال: فامسع مين، قال: منه قال رسول هللا صلى هللا عل 
افعل، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: بسم هللا الرمحن الرحيم. حم. تنزيل من 
الرمحن الرحيم. كتاب فصلت آايته قراان عربيا لقوم يعلمون. فمضى رسول هللا صلى 

له   أنصت  فلما مسعها عتبة  فقرأها عليه،  بيده خلف ظهره هللا عليه وسلم  وألقى 
معتمدا عليها يستمع منه حىت انتهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم للسجدة فسجد 

قد مسعت اي أاب الوليد ما مسعت فأنت وذاك! فقام عتبة إىل أصحابه  فيها مث قال:  
فقال بعضهم لبعض: حنلف ابهلل لقد جاءكم أبو الوليد بغري الوجه الذي ذهب به!  

قالوا: ما وراءك اي أاب الوليد؟ فقال: ورائي أين وهللا قد مسعت قوال   فلما جلس إليهم
ما مسعت مبثله قط! وهللا ما هو ابلشعر وال ابلسحر وال الكهانة! اي معشر قريش!  
أطيعوين واجعلوها يف، خلوا بني هذا الرجل وبني ما هو فيه واعتزلوا، فو هللا ليكونن 

ب فقد كفيتموه بغريكم، وإن يظهر على العرب لقوله الذي مسعت نبأ! فان تصبه العر 
قالوا: سحرك به،  الناس  وهللا اي أاب الوليد    فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد 

 .( 198)   بلسانه! فقال: هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم. 
 
 
 
 

 

 . 138/ 13(  عالء الدين علي اهلندي، كنز العمال,  198) 
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 (199)واإللقاء. ـ مهارة احلديث  ثانيًا
اكتساب املواقف االجيابية عند  وتعىن هذه املهارة: مدى قدرة الشخص على  

اتصاله ابآلخرين. ويتكون موقف احلديث دائماً من املتحدث الذي حياول نقل فكرة 
 معينة أو طرح رأايً حمدداً أو موضوعاً بعينه وهو الطرف املعىن ابحلديث. 

الداعية وهلذا سوف أبسط    املدرب  املهارة تكاد تكون هي رأس مال  وهذه 
ذكر العناصر األساسية هلذه املهارة وبعض اخلصائص والسمات احلديث يف تناوهلا ب

 (200)  املرتبطة هبا.
فالعناصر األساسية اليت متثل ضرورات احلديث واإللقاء املؤثر هي على النحو  

  - التايل:
ملعرفة: وتعىن ضرورة معرفة املوضوع قبل التحدث فيه، واإلملام جبوانبه واتقانه  ا -1

 متاماً.  
ينبغ -2 يولد  الثقة: حيث  منه مما  مبوضوعه واثقاً  املتحدث مؤمناً  ي أن يكون 

 لدى املستمع االستجابة االجيابية لكل فقرة من فقرات حديثه. 
املوضوع  اساحلم  -3 عن  للحديث  تواقاً  املتحدث  يكون  أن  جيب  حيث   :

ويعطى هذا احلماس انطباعاً لدى املستمع أبمهية الرسالة اليت يريد املتحدث إيصاهلا  
 إليه. 
قل صفاحلديث املؤثر ال خيتلف عن أية مهارة أخرى جيب أن ت  :مارسةامل  -4

الرهبة واخلوف وتكسب املتحدث مزيداً من  من خالل املمارسة اليت تزيل حاجز 
  الثقة تنعكس يف درجة أتثريه يف اآلخرين.

  

 

 ، برتاك للطباعة النشر والتوزيع. 185راشد حممد عطية تنمية مهارات االتصال الشفوي ص (   199) 
 . 192. دار التوزيع والنشر اإلسالمية ص حممد فتحي مهارات البد منها للصعود إىل القمة ( 200) 
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 اجليد:الشروط األولية إللقاء احلديث 

اهتمامات املتحدث وأفكاره إجياد موضوع جيد للحديث من خالل حتديد    –أ  
  الذاتية والتعرف على رغبات اجلمهور الختيار املوضوع املالئم. 

حتليل طبيعة اجلمهور لتحديد مستوى معرفة اجلمهور مبوضوع احلديث    –ب  
 واجتاهاته.. 

والبد أن يسبق إلقاء احلديث مرحلة إعداد تتضمن حتديد أهداف املتحدث  
ريف حمتوى وبناء موضوع احلديث ومراجعة مكان  وحتليل نوعية اجلمهور بدقة وتع

 إلقاء احلديث والعوامل البيئية احمليطة. 
ومن العوامل الفعالة يف التحدث، اليت ينبغي على املدرب الداعية استصحاهبا  

الواضح التعبري  التدرييب،  النماذج واألمثلة دائماً يف حديثه  واالنتباه إىل  واستخدام 
 درة على اإلجابة بفعالية على أسئلة اجلمهور.  والق ردود أفعال اجلمهور

 
ويضع بعض الباحثني جمموعة من اإلرشادات اليت ميكن أن تساعد يف احلديث  

 مع اآلخرين ومن أمهها ما يلي:
  اختيار نغمة الصوت اليت تناسب موضوع احلديث.ـ 1
 القدرة على التحكم يف أسلوب نطق الكلمات واأللفاظ ـ 2
  مل موضوع احلديث والتعمق فيه.ـ أت3
تنقية احلديث من املعاين الصعبة أو التافهة والفارغة والرتكيز على مضمونه  ـ  4

 وجوهره 
  جتنب الكلمات واملعاين الصعبة أو املعقدة.ـ 5
  ليت تتالءم مع سياق احلديث.مراعاة تعبريات الوجه وحركة اليدين واجلسم اـ  6
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قية وفقاً لطبيعة اجلمهور  طفية، واالستماالت املنطاستخدام االستماالت العاـ  7
 املستهدف ومستواه الثقايف واالجتماعي. 

ارتفاع  ـ  8 املتحدث وخباصة يف حالة  واملعارضة ألفكار  املؤيدة  احلجج  تقدمي 
  املستوى التعليمي للجمهور.

  اليت البد من توافرها يف املتحدث اجليد فهي على النحو  (201)   وأما السمات 
 :التــايل

  الشخصية:السمات  :أواًل

  املوضوعيـة:ـ 1

يزة لعنصر  حتعىن قدرة املتحدث على السلوك والتصرف وإصدار أحكام غري متو 
مصاحل   بلسان  والتحدث  األشياء  على  احلكم  يف  والعدالة  سياسة.  أو  رأى  أو 

 املصاحل اخلاصة. املستحقني وليس 
 الصـــدق:ـ 2

ويعىن أن يعكس احلديث حقيقة مشاعر املتحدث وأفكاره وآراؤه كما يعىن أن 
أفعاله   مع  املتحدث  أحوال  اللهجة   وتصرفاته. تتطابق  املتلقي صدق  يرى  فعندما 

 له. وتطابق األقوال مع األفعال لدى امللقي كان ذلك أدعى لتأثره مبا يعرض 
 
 
 

 

 ، مرجع سابق. 203(راشد حممد عطية تنمية مهارات االتصال الشفوي ص201) 
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 الوضوح: - 3

ويعىن القدرة على التعبري عن األفكار بوضوح من خالل اللغة البسيطة واملادة  
واليتاملنظمة واملتسلسلة   املتلقني    منطقياً  تبقي يف نفوس  عبارات   تساؤالت والال 

 مبهمة. 
 الدقــــة: - 4

يقصده    الذي يستخدمها املتحدث تؤدى املعىن    اليتوتعىن التأكد أن الكلمات  
ائقة وذلك لقوة التأثري الناشئ لدى املتلقني عند استخدام الكلمات ذات بعناية ف

   الدقيق.الوصف 
 االنفعالي:ـ االتزان 5

املوقف وان   الذي يتناسب مع  انفعاله ابلقدر  املتحدث  به أن يظهر  ويقصد 
واحلزن يف املوقف    يفرح،الفرح يف حال عرض ما    انفعاالته. فيظهر   يفيكون متحكماً  
  ذلك.الذي يستدعي 

 املظــهر:ـ 6

 اليت حيدد الطريقة    لنفسه. كماويعىن أن يعكس مظهر املتحدث مدى رؤيته  
ويضم املظهر العام النظافة واألانقة   عنه.إليه ويشكلون أحكامهم ينظر هبا اآلخرون 

  الشخصية، وامللبس واملظهر املناسب للحالة وكذلك الصحة النفسية والبدنية.
 الصوتية:السمات : ثانيًا

وقد تؤثر العوامل اخلاصة ابلنطق على مدى جناح املتحدث مثل النطق بطريقة 
املناسبة.  النطق واستخدام الوقفات    يف وح الصوت والسرعة املالئمة  ووضصحيحة  

 الكالم. طبقة الصوت بناء على نوعية  عوتنوي
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 االقناعية:السمات : ثالثًا

ل ـلى التحليـالقدرة ع  يفوتتضمن القدرة االقناعية جمموعة من املهارات املتمثلة  
القدرة    االنفعايل وأيضاى الضبط  لـ درة عـري والقـدرة على العرض والتعبـواالبتكار والق

  النقد.على تقبل 
  واخلصائص، وفيما يلي منوذج لإللقاء اإلقناعي الذي يتضمن كل تلك السمات  

ـ رضي هللا عنهم  وذلك يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وخطابه لألنصار
انتهاء أحداث غزوة حنني يعود رسول هللا صلى هللا عليه    حنني، فبعدـ عقب غزوة  

ويرتك   العرب،ويعطي األموال اجلزيلة للمؤلفة قلوهبم من سادات قريش وقبائل    وسلم،
.  القالة.األنصار يف أنفسهم، حىت كثرت فيهم    شيئاً. فوجداألنصار فلم يعطهم منها  

هللا  رسول    )علىهللا عنه ـ  سيد اخلزرج سعد بن عبادة ـ رضي    اخلرب فيدخلوينتشر  
إن هذا احلي قد وجدوا عليك يف أنفسهم ملا صنعت يف هذا   هللا،اي رسول    فيقول:
  األنصار، ينطلق سعد فيجمع    احلظرية.)فامجع يل قومك يف هذه    :. فقالالفيء.

النيب عليهم  مبكية، أتخذ صلى هللا عليه وسلم ــ    فيدخل  مؤثرة  ُخطبة  (، وخيطُبهم 
ب. انتصب قائماً، فحمد هللا وأثىن عليه مبا هو أهله، مث قال: ))اي  مبجامع القلو 

َدٌة وجدمتوها يف أنفسكم؟   معشَر األنصار، ما قالٌة بلغتين عنكم، وج 
 أمل آتكم ُضالالً فهداكم هللا؟ وعالًة فأغناكم هللا؟ وأعداًء فألف بني قلوبكم؟

 قالوا: َبل  هللاُ ورسولُه أَمنُّ وأفضل. 
 يبونين اي معشر األنصار؟قال: أال جت

 قالوا: ومباذا جنيبك اي رسول هللا، وهلل ولرسوله املن والفضل. 
فصدقناك،   مكذَّابً  أتيتنا  وُصد  قتم..  فلَصَدقتم  لقلتم،  شئتم  لو  أما وهللا  قال: 

 وخمذوالً فنصرانك، وطريداً فآويناك، وعائالً فآسيناك. 
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لُعاعٍة   يف  األنصار  معشر  اي  أنفسكم  يف  قوماً وجدمت  هبا  أتلفت  الدنيا  من 
ليسلموا، ووََكْلُتكم إىل إسالمكم؟ أفال ترضون اي معشر األنصار أن يذهب الناس  
ابلشاة والبعري وترجعون برسول هللا )يف رحالكم؟، فو الذي نفس حممد بيده لوال 
شعباً   األنصار  وسلكت  شعباً  الناس  سلك  ولو  األنصار،  من  امرأً  لكنت  اهلجرُة 

شعب أبناء    لسلكُت  وأبناَء  األنصار  وأبناَء  األنصار،  ارحم  اللهم  األنصار.. 
 األنصار((. 

هللا أكرب.. هبذه الكلمات اليسرية هيج النيب ـ صلى هللا عليه وسلم ـــ )مشاعر 
 األنصار، وحمى كل ما يف قلوهبم من الوجد واالنكسار.

وبر  قذائف  الشريف  فمه  من  خترج  لكنها  نعم كلمات،  اكني،  إهنا كلمات.. 
لتقلب املوازين، وتسحر املخاطبني.. فماذا كانت النتيجة يقول الراوي )يف بيان حال 
األنصار بعد هذه اخلطبة(: فبكى القوم حىت َأْخَضلوا حلاهم، وقالوا: رضينا برسول 

 .  (202)  هللا ق سماً وحظاً 
 *** 

 

 

 

 

( احلديث رواه أمحد يف مسنده إبسناد حسن. وصححه األلباين يف فقه السرية من رواية أيب سعيد  202) 
 . 395اخلدري رضي هللا عنه ص
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 الثاني القسم

 مهارات االتصال غري اللفظي 

على   ينبغي  مهارات  مما  أيضاً  االتصال  مهارات  من  إتقانه  الداعية  املدرب 
 االتصال غري اللفظية وهي وسائط أخرى إلرسال الرسائل التواصلية وهي نوعان: 

الصوت، والصمت  -1 وتلوين  والعني  الوجه،  وتعبري  اإلشــارة: حبركات اجلسم 
 واحلواس األخرى.

 ان.   داللة األشياء: املصنوعة كاملكان واجلماليات كاأللو   -2
 أواًل: اإلشــارات.

 أ ـ إشارات اجلسم: 

الدالة على كلمة حمددة كوضع ابطن ظفر اإلهبام حتت  -1 الكلمة اجلسمية: 
األسنان العلوية وحتريكه إىل اخلارج فيعين كلمة )مفلس(. رفع اليد إشارة إىل كلمة  

)وداعا(، وتشبيك األصابع   يعين  ابليد  والتلويح  أشارك(.  أن  قوة  )أريد  إشارة إىل 
التماسك، كما هو يف حديث املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد يعضه بعضا، وشبك 

 ( 203)  بني أصابعه.
املوجهات: إشارات وجهية وجسمية يقوم هبا املستمع استجابة للمتحدث   -2

تعطيـه تغذيـة راجعـة يكيف رسالتـه وفقها، مثل هز الرأس مبعىن املوافقة، أو حتريك 
االً مبعىن عدم املوافقة. مثال ذلك اشارة رسول هللا عليه الصالة والسالم الرأس مييناً ومش

لعائشة ـ رضي هللا عنها ـ ابملوافقة على طلب السواك يف مرض موته صلى هللا عليه  
 

 . 6026والغضب، ابب: نصر املظلوم، برقم  ( رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: املظامل 203) 
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 (204)سلم 
الوقوف واجللوس تعطي داللة متنوعة. وينبغي مراعاة مقابلة املخاطب   : طريقة 

ابستقامة  واجللوس  األمام،  إىل  اجلسم  ودفع  الوقوف  عند  والتماسك  منه  والقرب 
واعتدال. وقد يكون تعديل اجلسم للداللة على أمهية الكالم، كما فعل رسول هللا  

هللا عنه وكان  صلى هللا عليه وسلم يف حتذيره من شهادة الزور. قال ابو بكرة رضي  
 ( 205) متكئا فجلس فقال آال وقول الزور.

 الوجه:تعابري  ب ـ

تنقـل رسـائل تعـرب عن انفعـاالت السعـادة واحلزن واالهـتمام واالحتقـار والدهشـة 
واحلرية من تقطيب الوجـه وانبساطـه وابتسامتـه وتكدره وحنو ذلك. وكان رسول هللا  

 (206)  ر وجهه كأنه قطعة قمرصلى هللا عليه وسلم إذا سر استنا

 العيون:جـ ـ لغة 

تعكس العينان األحوال الشخصية والنفسية للمرء فهي أداة تواصل حية وفعالة  
يعرب هبما من خالل الغمض والفتح واحلركة مينة ويسرة. عن االحرتام واحملبة والتهديد 

ني من حيث واإلهانة. وختتلف مدة التواصل العيين حيث تعتمد على طبيعة املخاطب
من   للعني  الطبيعي  التواصل  فمدة  والنوعية  يقل   15إىل    5العدد  حينما  اثنية 

 

 4449( رواه البخاري يف صحيحه كتاب املغازي ابب مرض النيب عليه الصالة والسالم برقم 204) 
 6273( رواه البخاري يف صحيحه كتاب االستئذان، ابب من اتكأ بني يدي أصحابه. برقم  205) 
 4418مالك برقم (رواه البخاري يف صحيحه كتاب املغازي ابب حديث كعب بن  206) 
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ثوان عند زايدة عدد اجملموعة وللعني وظائف    5إىل    4املتواصلني عن ثالثة ومن  
 تواصلية منها: 

 مراقبة التغذية الراجعة من املخاطبني واحلث على االستجابة.  -1
 واالنتباه. احملافظة على االهتمام  -2
 اإليذان بتبادل الدور يف احلديث. -3
 توضيح طبيعة العالقة اإلجيابية أو السلبية بني شخصني. كما قال الشاعر:  -4

 إن كان من حزهبا ومن يعـاديها  العـني تعرف من عينـي حمدثهـا 
أو   احلرج  لتخفيف  أو  واإلشاحـة  النظـر  تـوازن  على  للمحافظـة  البصري:  التجـنب 

السلوك اإلنساين العام أو للتعبري عن عدم  لاللتزام ابلقيم الدينية، أو لالنسجام مع
 املباالة. 

 اتساع بؤبؤ العني للتعبري عن االهتمام أو االستثارة االنفعالية. -5
 اللغة الصوتية املوازية )تلوين الصوت(:  -د

وتعرف   تواصلية  لغة  وحدته،  وعمقه  وارتفاعه،  الصوت  سرعة  بتلوين تعترب 
، له دور يف إيصال الصوت، وكذلك ما يصاحب الصوت من ضحك أو أتوه وصياح 

 الرسائل التبادلية بني امللقي واملخاطب. وحتقق اللغة الصوتية أمرين مهمني مها: 
 زايدة الفهم.  -1
 تسهيل اإلقناع.  -2
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  الصمت:هـ ـ 
الرفض أو اخلوف يعد الصمت أيضاً أداة اتصال غري لفظية تعرب عن الرضى أو  

 أو احلزن، وللصمت وظائف متعددة منها: 
 إاتحة الوقت للتفكري وهتيئة املرسل لإلرسال، واملستقبل لالستماع   -1
 الالمباالة.  -2
 استجابة للقلق أو اخلجل أو التهديد.  -3
 جتنب النتائج السلبية. -4
 توصيل املشاعر.  -5
 . االنتهاء -6

 ثانيًا: داللة األشياء:

 أربع دالالت بني طريف التواصل: الرسائل املكانية، وهلا -1

قواي،  ا -أ ابآلخر  اإلحساس  فيها  ويكون  وأقل:  مرت  نصف  احلميمة:  ملسافة 
 وليست مالئمة للغرابء. 

املسافة الشخصية: فوق نصف مرت إىل ما يزيد على املرت وهي حتدد حدود  - ب 
 السيطرة الشخصية على األشياء. 

ثالثة   - ت  املرت إىل  زاد على  فيها  املسافة االجتماعية ما  أمتار ونصف وتؤدى 
 األعمال غري الشخصية من التفاعل االجتماعي، وتتيح احلرية يف احلركة والشعور.

 املسافة العامة: مما يزيد على ثالثة أمتار إىل ما يقل عن سبعة أمتار ونصف.  - ث 
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 رسائل تبعثها أشياء من صنع اإلنسان: اجلماليات:-2

 التصميم الداخلي للمكان.  -أ
 التواصل اللوين املتعلق بدالالت األلوان.  - ب 
من الشخص، وتعرب عن انتماءات ثقافية،    %90املالبس والزينة: وهي تغطي   - ت 

 وتعطي استنتاجات عن األشخاص إما صحيحة أو خاطئة.  
ومما يرتبط مبهارات التواصل أيضاً ما يتعلق مبعرفة األمناط الشخصية للجمهور،   

كيفية التعامل معها ذلك أن الناس خمتلفون يف شخصياهتم من حيث طريقة التواصل و 
 وطريقة اكتساب املعلومات وتلقيها. 

ويف علم النفس نظرايت متعددة ملعرفة أمناط الناس وكل نظرية حتلل الشخصية 
من زاوية خمتلفة عن األخرى، ولكن من أمجع تلك النظرايت، واليت مجعت كثري من 

ت السابقة يف هذا اجملال، ما يرف مبؤشر )مايرز ـ برجز( والذي يعتمد عليه  الدراسا
ابلسلوك  مهتم  واملدربون وكل من هو  واملعلمون  النفسيون  واألطباء  النفس  علماء 

لألفراد. حتليل   (207)التنظيمي  مهــارة  الداعيــة  املدرب  يتقن  أبن  يفضــل  وهلــذا 
لعملية   الفعالة  اإلدارة  على  قادراً  يصبح  حبيث  الشخصية،  واألمناط  الشخصيات 

 . التدريب اليت يقوم هبا
 
 
 

 

 . 92(  د. عبد الرمحن توفيق، كيف تصبح مدرابً فعااًل، ص207) 
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 املعاصرة:التقنية  املهارات - 3

العصر، من مطالب   تعترب التكنولوجيا أبشكاهلا املتعددة هي املطلب األساسي
نوعها.   وأصبح التقدم التكنولوجي يدخل يف كل اجملاالت بغض النظر شكلها أو 

وللدعوة إىل هللا النصيب الوفري والكبري يف التطور والتقدم حيث أن إيصال الرسالة  
الدعوية للناس حيتاج مواكبة ومعاصرة لواقعهم وابألساليب اليت أيلفوهنا ومما هو مهم 

الداعية، يف هذا العصر، إتقان املهارات التكنولوجية املعاصرة،  جداً يف إعداد املدرب  
املتقدم، ومن تلك  التدريب  واليت أصبح اجلهل هبا أمية معاصرة ال سيما يف عامل 

 املهارات ما يلي: 
 اآللي.مهارة التعامل مع احلاسب  أواًل:

يعترب مصدراً من  يعد احلاسب اآليل الوسيلة احلياتية األوىل يف عامل اليوم، إذ هو ال  
مصادر املعرفة والثقافة فحسب بل تعدى ذلك إىل الدخول يف سائر جماالت احلياة  
املعاصرة، السياسية واالقتصادية واإلعالمية بل والطبية والتعليمية واإلدارية، وما من جمال  
من جماالت احلياة إال وقد مت استعمال احلاسب اآليل فيه بصورة مباشرة أو بصورة غري  

 باشرة. م 
ويعترب احلاسب اآليل انتج من نواتج التقدم العلمي والتقين املعاصر، كما يعد  

ذاته أحد الدعائم اليت تقود هذا التقدم؛ مما جعله يف اآلونة األخرية حمور   يف الوقت
 . املثقفني من الدعاة وغريهم اهتمام

فهو مل يظهر    ،(208)   وفيما يلي نبذة موجزة عن ظهور احلاسب اآليل واترخيه
فجأة بدون مقدمات حىت وصل إىل الوضع احلايل ، بل مر أبجيال صناعية ، متعددة  
وهذه طبيعة األحباث العلمية اليت يوفق هللا اإلنسان للقيام هبا ، وفيما خيص احلاسب 

 

 ( هذه معلومات إثرائية مهمة لتثقيف املدرب الداعية. 208) 
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، فقد كان أول وسيلة حساب استخدمه   فإن فكرة احلاسب قدمية قدم اإلنسان 
 احلصى مث مع تطور حياته و تعقدها كان غايته أن يطور  اإلنسان هو أصابع يديه مث

أساليبه وتقنياته لتالئم متطلبات العصر الذي يعيش فيه ، وإزاء هذا التسارع املذهل 
يف حياة البشر كان البد أن يقابله تسارع مواز يف تطور فكرة احلاسوب واالجتاه إىل 

ورقى البشرية ، وِف أوىل حماوالت   إبرازه كواحد من أهم العوامل اليت تساعد على تقدم
اإلنسان قام ابستخدام آلة العداد واليت تستخدم خرزات على أسالك ، وقد ساعده  
من  أكثر  قبل  ذلك  وكان  البسيطة  احلسابية  العمليات  بعض  إجراء  يف  العداد 

2000. امليالد  قبل  تقاس    (209) سنة  احلاسوب  حياة  وبدأت  السنوات  ومرت 
م اخرتع عامل فرنسي يدعى ابسكال )وقد   1642. ويف العام  ابألجيال ال ابلسنوات 

آلة   الربجمة ابسكال ابمسه تقديرا وختليدا جلهوده يف هذا اجملال( اخرتع  مسيت لغة 
ميكانيكية تستطيع إجراء عمليات حسابيه بسيطة يف اجلمع والطرح وأمت هذه اجلهود 

يت آبلة ليبينز وهي ميكانيكية  )ليبينز( بعد حوايل ثالثني عاما ابخرتاع آلته واليت مس
العمل أيضا وتستطيع إجراء عمليات القسمة و الضرب ويف بداية القرن التاسع عشر 

العام   يف  آلة  1804وحتديدا  ابخرتاع  جوزيف كاكوارد  يدعى  فرنسي  عامل  قام  م 
بدا مع اخرتاع هذه اآللة نشوء فكره  املثقبة ، وقد  البطاقات  تستخدم يف عملها 

اب تستطيع الربجمة  آله  بتطوير  ابابدج(  )تشارلز  بعده  قام  وقد  احلاسوب  ستخدام 
 استقبال األوامر عن طريق البطاقات املثقبة. 

م قام )نيومان( بتطوير عمل    1945ويف منتصف األربعينات ويف حوايل   -1
احلاسوب حيث أصبح احلاسوب يقوم ابلتخزين الداخلي للبياانت واستخدام النظام 

اء احلاسوب حيث إن النظام الثنائي يف العد يشابه أحد حاليت الثنائي كقاعدة لبن
إن   أي  املنطقية  العمليات  بتعريف  يذكران  وهذا  إيقاف  تشغيل  الكهرابئي  التيار 
الثنائي أساس لغة اآللة   النظام  احلاسوب قائم يف عمله وبنيته على املنطق. ويعترب 

 

 .   www.boosla.com(  موقع البوصلة التقنية   209) 
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لظهور الفعلي للحاسوب وهي اللغة اليت يفهمها احلاسوب ومنذ ذلك احلني بدا ا
وتقدمها   حياهتم  من ضرورايت  البشر وضرورة  حياة  مهم يف  أمهيته كجزء  وبدأت 
أجيال  وبدأت  يعيشون  الذي  احليايت  التسارع  ليالئم  وحتديثه  تطويره  على  فعملوا 

 : (210)  احلاسوب ابلظهور. وكانت على النحو التايل
بات اليت ظهرت يف  حاسبات اجليل األول: وتطلق هذه التسمية على احلاس  -2

م. يف هذه الفرتة  1951م إىل العام   1945الفرتة من حياة وتطور احلاسوب من عام  
مت استخدام الصمامات املفرغة يف صنع حاسبات هذا اجليل واستخدمت لغة اآللة،  
أي لغة الصفر والواحد للتعامل مع اجلهاز مما سبب صعوبة يف التعامل مع احلاسوب  

 إنسان متخصص للتعامل معه كما أن احلاسبات يف هذا اجليل  واحتياج احلاسوب إىل 
كانت كبرية احلجم وبطيئة نسبيا إضافة إىل أهنا حتوي ذاكرة حمدودة جدا ابإلضافة إىل  

 إهنا تولد حرارة عالية جدا. 
على  حاسبا ت اجليل الثاين: وتطلق هذه التسمية )حاسبات اجليل الثاين(   -3

م ففي هذه الفرتة مت  1960م إىل العام 1952الفرتة من حياة وتطور احلاسوب يف عام  
استخدام تكنولوجيا الرتانزستورات واليت تتميز أبهنا صغرية احلجم فأدت إىل تصغري حجم  

زايدة يف سعة الذاكرة وذلك   سبات هذا اجليل احلاسوب وازدايد سرعته ومن ميزات حا 
بسبب استخدام احللقات املغناطيسية يف تركيب الذاكرة كما أن درجة احلرارة املتولدة  

اقل ويف هذا اجليل أيضا بدأت لغات برجمة أكثر سهولة من  عن احلاسوب أصبحت  
  اسوب. لغة اآللة ابلظهور وهذا يعترب انطالقة جديدة وإضافة هائلة إىل علم احل 

م  1961حاسبات اجليل الثالث: بدأت حاسبات هذا اجليل ابلظهور من عام   -4
وفيها مت استخدام الدوائر املتكاملة يف تصنيعها وزايدة يف سعة الذاكرة    1969إىل عام  

كما إهنا كانت أصغر حجما من حاسبات اجليل الثاين وزايدة ملحوظة يف سرعتها حبيث  
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 هذا اجليل أصبحت احلرارة املتولدة عن احلاسبات  أصبحت السرعة تقاس ابلنانو اثنية، ويف 
اقل بكثري عن حاسبات اجليل الثاين ومن أهم ما مييز هذا اجليل من احلاسبات أيضا  

 ظهور احلاسبات الصغرية، وتطور نظم التشغيل. 
ابتداء من عام   -5 الرابع: تبدأ فرتة هذا اجليل  م وهذا اجليل  1970حاسبات اجليل 

ع( مت فيه استخدام تكنولوجيا أشباه املواصالت وفيه أصبحت سرعة  )حاسبات اجليل الراب 
احلاسبات أكثر من األجيال السابقة وأهم إجناز هو ظهور احلاسبات الشخصية واملنزلية السهلة  

 أعطى الفرصة لشرحية أكرب من البشر لالستفادة من احلاسوب. احلمل واالنتقال مما  
اإلنسان   -6 ويبقى  اخلامس:  اجليل  عما  حاسبات  الذاكرة  يبحث يف سطور 

يرحيه ويرضي شغفه للبقاء، للسرعة للرقي، للتقدم، للتحديث، للتميز وها هو يؤرخ 
احلاسب  فهم  إىل  خالله  من  يطمح  احلاسبات  أجيال  من  جديد  خامس  جليل 
للمدخالت احملكية ملخاطبته ابللسان وان يستطيع احلاسوب متييز الرسومات. انه  

 جليل اخلامس للحاسبات اإللكرتونية. جيل الذكاء الصناعي، ا
وال شك أن الدعاة إىل هللا تعاىل يف هذا الزمن ملزمون أبن يتقنوا التعامل مع احلاسب  
اآليل بصورة صحيحة، ألنه يعترب لغة العصر ووسيلة حياتية مهمة ، ولكن الذي ينبغي  

، ومن الصعوبة  التفطن له هو أن عامل احلاسب عامل كبري جدا ومتنوع مبجاالت متعددة  
مبكان اإلحاطة به كامالً إال ملن ختصص يف ذلك، وهلذا فاملدرب الداعية حباجة للمهارات  
اليت هو حيتاجها يف براجمه ، وليس حباجة إىل أن يتقن كل شيء متصل ابحلاسب اآليل،  
ولكن سوف نقف فيما يلي عند بعض احليثيات املهم معرفتها واتقاهنا للمدرب الداعية  

 ذلك ما يتعلق ابجلانب النظري واجلانب العملي، فأما ما يتعلق ابجلانب النظري،    ، ومن 
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فينبغي للمدرب الداعية ابتداء أن يعرف مكوانت احلاسب، واليت ميكن امجاهلا كما  
 :  ( 211) يلي  

األجهزة املرتبطة ابحلاسوب من  وهي كافة (Hard ware) املكوانت املادية -1
 .مفاتيح وغريهاشاشة، ولوحة 

)برامج   (Software) الربجميات  -2 احلاسوب  يف  املستخدمة  الربامج  وهي 
  تعليمية(
  .وهي جمموعة البياانت املدخلة أو املخرجة (Data) املعلومات  -3

ظاهرة   غري  داخلية  ووحدات  ظاهرة  خارجية  وحدات  من  احلاسب  ويتكون 
  :للمستخدم وهي كما يلي

 اخلارجيةالوحدات  :أواًل

تتم   املفاتيح: لوحة   -1 لكي  وأرقام  وبياانت  معلومات  إدخال  وحدة  وهي 
 .  املطلوب معاجلتها داخل الكمبيوتر ابلشكل 

هي إشارة ضوئية يتم حتريكها على الشاشة والتأشري على   الدالة:الفأرة أو   -2
التأثري  املرغوبة وهي ذات مفتاحني يستخدم األيسر منهما يف إحداث  املتطلبات 

 املطلوب. 
يف    الضوئية:املاسحة   -3 اإللكرتوين  املونتاج  بعمل  تقوم  إدخال  وحدة  وهي 

  .  احلاسوب تقطيع أو قص الصور والنصوص جبهاز 
 .  والرسوموهي وحدة إخراج تقوم بطباعة خمرجات النصوص  الطابعة: -4
وهي الشاشة اليت يتمكن املستخدم من إمكانية النظر يف   الكمبيوتر: شاشة   -5

 .خمتلفةكل ما يقوم به وتكون أبنواع وأشكال 
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 (212) للكمبيوترالوحدات الداخلية  ثانيًا:

متثل خمزن البياانت وال متحى، هلا تسجيل   املرنة:األقراص الصلبة واألقراص   -أ
ممغنط والذاكرة الدائمة على الذاكرة الوقتية وهي دائما متثل الرقم األكرب يف مواصفات 

 .  قطرهجهاز الكمبيوتر، والقرص املرن يعرف بواسطة 
الذي ترتكز حوله هذه    املعاجل: - ب  احملرر  منظومة احلاسب وهو   املنظومة،هو 

 عملياته. مجيع  العقل الذي يتحكم يف
  إتقاهنا، فهناك عدد من الربامج اليت يلزم املدرب الداعية    العملي،وأما يف اجلانب  

  بعرضها وتقدميها ويقوم    العلمية،ودوراته    التدريبة، ألنه من خالهلا يقوم بتحضري براجمه  
كما تكون هذه لربامج وسائل فعالة يف إيصال الرسالة الدعوية اليت يريد إيصاهلا  

 التايل:ب من خالل برانجمه، وهذه الربامج على النحو املدر 
 : Power Point( وبرنامج WORDبرنامج ) -1

حيث  الداعية،  يعد هذان الربانجمان من أكثر الربامج استخداماً ابلنسبة للمدرب  
والعروض    (WORD -     أن أكثر ما حيتاج املدرب هو معاجلة النصوص وتتم بربانمج 

 . Power Pointالتقدميية وتتم بربانمج  
 ( EXCELبرنامج ) -2

، ويستخدم يف تعليم دورات التقنية اجملدولةيستخدم هذا الربانمج يف البياانت  
 اإلحصائية، وحساب الزكاة وأنصبتها واملواريث وحصص الوارثني فيها. 

 

 

 . 7( املصدر السابق ص212) 
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 (ACCESS)برنامج  -3

امللفات، وتنظيم املعلومات فيها واسرتجاعها  يستخدم لقواعد البياانت، وإعداد  
 واستخراجها. 

 اإللكرتوني:برنامج االنرتنت والربيد  -4

يف   البحث  يسهل  هو  إذ  قصوى،  أمهية  لربانمج  هلذا  أصبح  شبكة  حيث 
املعلومات، واليت تعترب اليوم رافداً مهماً من روافد البحث العلمي، وقد سهل وجود  

ما كان صعباً يف أزمنة ماضية، واختصر جهداً    لكرتونية، اال املواقع العلمية واملكتبات  
وهو نعمة    العلم، ووقتاً ومااًل، وسرعة يف االتصال املعريف والثقايف بني العلماء وطالب  

 وتعاىل. سخرها هللا تبارك وتعاىل لعباده يف األرض ليقوموا بعمارهتا كما يريد سبحانه  
يف معاهد ومراكز متخصصة،   وكل هذه الربامج تقدم من خالل دورات عملية

 وجماله. تتنوع مدة هذه الدورات وفرتهتا الزمنية بناء على نوع الربانمج 
وهي مهارة التعامل   املعاصرة،هذا ما يتعلق ابملهارة األوىل من مهارات التقنية  

 اآليل.مع احلاسب 
 (213)التقنية مهارة التعامل مع الوسائل التعليمية  ثالثًا:

مثة وسائل تقنية معاصرة، سهلت إيصال املعلومات، بصورة كبرية جداً، ومل تكن  
أصبحت  العاملية  الشركات  إن  بل  قريب،  زمن  إىل  احلديثة موجودة  الوسائل  هذه 

هذا األمر هو  تتنافس يف اخرتاع وابتكار وسائل تعليمية وإعالمية بني فرتة وأخرى، و 
ما يناسب العصر بسرعته وتغرياته، فعندما كانت الوسائل التقنية اليت حيتاجها الداعية  

 

 . 215(  بشري عبد الرحيم، التكنولوجيا يف التعلم والتعليم، دار الشروق، ص213) 
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هي مكرب الصوت واجلهاز الكهرابئي فقط، أصبح اليوم حيتاج إىل عدد من األجهزة  
اليت تساعده يف دعوته وتبليغه، ال سيما إذا كان الداعية مدرابً،  يقدم دعوته ممن 

برانمج  أبرز ما   خالل  املعاصرة، ولعل  التقنية  الوسائل  فيه عدد من  يلزمه  تدرييب، 
 :حيتاج املدرب الداعية أن يتقنه من املهارات التقنية ما يلي

   الرأس:جهاز العارض فوق  أواًل:

طريق   عن  والكتابة  الصور  يعرض  استخدام  والذي 
وهي عبارة عن صفحة شفافة من البالستيك غالباً ما    الشفافية، 

على مادة علمية    حتتوي سـم    21سم ×    29.5تكون أطواهلا  
  املعلومات، مرسومة أو مصــورة أو على شــكل نص أو غريها من  

وتتطلب جهازاً يسمى جهاز العرض فوق الرأس لعرض املادة  
 حتتويها. اليت  

 أمهها: وللشفافية ميزات عديدة من 

 وغري مكلفة.  إنتاجها، ولةسه .1
 يعطي فرصة كبرية للتفاعل. املتدربني، مماتعطي املدرب فرصته أبن يواجه  .2
على    ب يساعد املتدر تساعد املدرب على عرض املعلومات بصورة متتابعة مما   .3

 توضيح األشياء   املعقدة. 
 تسمح بتكبري األشياء الصغرية مما يسهل التعرف عليها واستيعاهبا.  .4
تشغيل اجلهاز الذي يعرضها يف غرفه مضاءة دون احلاجة إىل تعتيم   ميكن .5

 الغرفة عند التشغيل. 

 تعرضها. عدة أنواع من األجهزة اليت  توفر .6
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 التشويق.الفين اجليد هلا يثري جواً من  اإلخراج .7
بدالً من إضاعته يف الكتابة أو    جالربانمتساعد املدرب على استثمار وقت   .8
 الرسم.

 منها: علمية على شفافية بعدة طرق  ميكن إنتاج مادة

 الرسم ابليد أو الشف.  -أ
 استخدام آله التصوير.    - ب 
 والطابعة.استخدام جهاز احلاسب اآليل  - ت 

 (214)اآليت:ميكن إجياز خطوات تشغيل جهاز العرض فوق الرأس يف 

 اجلهاز. ضع الشفافية على املسطح الزجاجي ملسرح  .1
الرأس ومن   فوق  العرض  مع جهازأتكد من مناسبة مصدر التيار الكهرابئي   .2

 الكهرابء. مث وصل اجلهاز مبصدر 
 اجلهاز. أتكد من رفع عاكس الضوء قبل بداية تشغيل  .3
 التشغيل. اضغط مفتاح  .4
خالل مفتاح ضبط    مناضبط املادة املعروضة على شاشة العرض أو اجلدار   .5

 الصورة.

ضة يف وضع مناسب على شاشة   العرض ارفع أو  لكي تصبح املادة املعرو  .6
 اخفض صندوق العدسة. 

شاشة العرض قبل  عند  يفضل ضبط وجتربة اجلهاز وضبط مسافة بعد اجلهاز   .7
 الفعلي.بدء العرض 
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وذلك   بفتح اجلهاز من    املصباح،تعطل مصباح اجلهاز فيمكن استبدال    إذا
 . واستبدالهتعطل سحب املصباح املمث ومن  جانيب،خالل الضغط على زر 

 الشفافيات.جهاز عرض ثانيًا: 

 التعريف:              

عبارة عن قطع من فيلم تصوير فوتوغرايف 
ملادة   شفافة  صورًا  حتمل  ملون  غري  أو  ملون 
علمية مرسومة أو مصورة أو على شكل نص 

وحتاط كل قطعة عادة إبطار من الورق املقوى أو البالستيك وغالباً ما تكون مبقاس    
   اإلطار.سم مع  5×  5

 مميزتهـــا:

   تكلفتها. وقلة  إنتاجها،سهولة   .1
 على استيعاهبا.ترتيب املعلومات فيها يف تسلسل منطقي يساعد املتعلم  .2
 تسمح بتكبري األشياء الصغرية مما يسهل التعرف عليها   واستيعاهبا.  .3
 توفر عدة أنواع من األجهزة اليت تعرضها.  .4
  التشويق.الفين اجليد هلا يساعد على  اإلخراج .5

  الشفافة: الشرائح إعداد طريقة

 ميكن إنتاج مادة علمية على شرائح شفافة بعدة طرق منها:  
 حتدد املادة العلمية اليت سيتم إنتاجها على شكل شرائح.  .1
  التصـــوير الفوتوغرايف.از كامريا ــح يف جهــلم خاص ابلشرائـــع فيـوض .2



 
 

 

 

208 

ورة  ــولكي حنصل على ص  املطلوبة، التقاط الصورة الفوتوغرافية للمادة العلمية   .3
ام والكائنات الصغرية واملادة العلمية املوجودة  ــر األجس ـ ة خاصة عند تصويــواضح

يتطلب األمر عدسات إضافية لكامريا التصوير، كما يتطلب   أخرى،على وسائل  
 األمر تثبيت الكامريا على قاعدة خاصة ابلكامريا مزودة إبضاءة جيدة.  

بعد إمتام عملية التصوير يتم حتميض الفيلم ومن مث يركب الفيلم يف جهاز  .4
خاص يقوم بتقطيع الفيلم إىل شرائح وأتطريه مبادة مصنوعة من الورق أو البالستيك 

 يدوايً. ويف حالة عدم توفر هذا اجلهاز ميكن أن تتم عملية التقطيع والتأطري 

عل  .5 العلمية  املادة  اسم  ويدون  الشرائح  إطار  ترقم  من  السفلي  اجلزء  يها يف 
الشرحية ويتم ذلك آلياً ويف حالة عدم توفر هذا اجلهاز ميكن القيام بعملية الرتقيم 

 يدوايً.  

 تشغيل جهاز عرض األفالم الثابتة:

 خطوات تشغيل اجلهاز:

يوضع اجلهاز على منضده أو عربة محل اجلهاز أو على سطح اثبت مناسب   .1
 ن شاشة العرض. من حيث االرتفاع و البعد ع

)حسب تسلسل  الشرائح يف خمزن وتوضعيتم اختيار الشرائح اليت ستعرض  .2
اجعل   الصورة، مثعرضها مبسك الشرحية بني اإلهبام والسبابة حبيث تكون معتدلة  

 الشرائح.جيب خمزن  وداخلالصورة مقلوبة 
 يتم تثبيت سلك أداة التحكم عن بعد يف املكان املخصص إن وجد. .3
اجلهاز  وصل  يتم التأكد من مناسبة مصدر الكهرابء خلط كهرابء اجلهاز مث   .4

الكهرابئي   التيار  بعد أن تكون قد و ليضيء املصباح    وفتحهمبصدر  املروحة  تعمل 
 خففت من إضاءة الغرفة أو   إطفائها. 
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بواسطة   .5 أو  بعد  التحكم عن  أداة  ابستخدام  الشاشة  درجة وضوح  ضبط 
اجلهاز إىل األمام أو اخللف أو رفع   تغيري موضعلزم  ي  العرض، وقدحتريك عدسة  

   خفضه.  أواجلهاز 
خالل أداة التحكم عن  من  ضغط الزر اخلاص بتحريك الشرائح إىل األمام   .6

 بعد إن وجد أو من خالل اجلهاز نفسه. 
بعد االنتهاء من العرض يطفئ اجلهاز وتعاد الشرائح إىل علبتها، علماً أبن   .7

الشرائح إىل اخللف واجلهاز يعمل حىت تصل إىل   رة خزانة بعض األجهزة تتطلب إدا
 نقطة البداية ومن مث ترفع اخلزانة وتعاد الشرائح إىل علبتها.  

  الصوتية:األشرطة  ثالثًا:

المع هو القاعدة والثاين قامت مطلي   بوجهني، أحدمها أشرطة بالستيكية ممغنطة  
 للتسجيل.مبادة أكسيد احلديد كي يصلح 

 املميزات:  

   أمهها:لألشرطة الصوتية ميزات عدة من 
 تكلفتها.سهولة استخدامها وقلة  .1
    بواسطتها.سهولة إنتاج املادة العلمية   .2
من   .3 تزيد  الصوتية  املؤثرات  بعض  إضافة  وتشويق   إاثرةإمكانية  واهتمام 

   للتعلم.تعلمني امل
   اإلعداد:طريقة 

    التالية: ميكن إنتاج مادة علمية على شريط صويت ابخلطوات 
 صويت.املادة العلمية اليت سيتم إنتاجها على شكل شريط  جهز .1
   جيد.شخص ذو صوت  اخرت .2
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مكان مناسب للتسجيل يتميز مبواصفات استديو التسجيل الصويت ما   اخرت .3
 تسجيلها.أمكن أو مكان هادئ بعيداً عن األصوات غري املرغوب 

 وتسجيله.استخدم أجهزة تسجيل حديثة اللتقاط الصوت  .4

 
 

 رابعًا: أشرطة الفيديــو:

 التعريـــف:  

ل الصوت( منثور على  وهي عبارة عن شريط من مادة بالستيكية )مثل شريط تسجي 
هذا الشريط مادة مغناطيسية )أكسيد حديد مغناطيسي( أي تتأثر ابجملال املغناطيسي  

   والصورة. يصلح لتسجيل الصوت  
   املميــزات:

   أمهها:ألشرطة الفيديو ميزات عدة من 
     املطلوبة. املادة العلمية سهولة تصوير  .1
 تقدمها. سهولة تشغيل األجهزة اليت  .2
 التعلم. عملية  يعزز  انتباه املتعلمني وتشوقهم للمادة املعروضة مما  تشد  .3
   العرض. أثناء  والصورة  إاثرهتا ألكثر من حاسة لكوهنا جتمع بني الصوت   .4
   وضوئية. صوتية،وجود مؤثرات  .5

 داد:  ــطريقة اإلع

    منها:ميكن إنتاج مادة علمية على شريط فيديو بعدة خطوات 
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 حدد املادة العلمية اليت سيتم إنتاجها على شريط فيديو.  .1
الضوء   –الصوت    –اكتب حواراً يشمل املادة والعناصر األخرى )األماكن   .2

 األدوار(. -
األدوار   .3 وتنفيذ  للتصوير  املناسبة  البشرية  العناصر  املادة    )إذااخرت  كانت 

   أدواراً(.العلمية تتطلب 
 للتصوير. اخرت املكان أو األماكن املناسبة  .4

 للتصوير. جهز املعدات واألدوات املناسبة  .5
بعد إمتام عملية التصوير ميكن إضافة أو حذف أو تعديل بعض املواقف إذا  .6

 ك       تتطلب األمر ذل
 املدجمة:األقراص  خامسًا:

   التعريــف:

مادة  سواء كانت  عليها  واملعلومات  البياانت  لتخزين  تستخدم  أقراص  وهي 
 مرئية.  مسعية أو نصية أو 

   املميــزات:

   أمهها:لألقراص املدجمة ميزات عدة من  
     استخدامها. سهولة  .1
   للتخزين.وسيلة متينة  .2
     األنظمة.إمكانية مطابقتها مع كثري من  .3
على   .4 اإلنتاجية  على  ورقية    شكل:قدرهتا  الصورية    –الصوتية    -بياانت 
  الصوت(.صور مع  )عرض
 التكاليف. قليلة  .5
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 خمتلف األمكنة.وسيلة توزيع بياانت منتشرة على نطاق واسع لنشرها يف  .6
 مناسبة. أسعار سواقات األقراص  .7
منها .8 الناس على خمتلف    إمكانية االستفادة  ورغباهتم  مستوايهتم  لكثري من 

 واحتياجاهتم  
  مستقلة.القدرة على ختزين البياانت على سواقة قرص مدمج  .9

وميكن عرضها ابستخدام شاشة احلاسب أو عرضها ابستخدام جهاز عرض  
   التلفزيون.البياانت أو 

 التشغيل:طريقة 

 ابآليت:يل القرص املدمج  ميكن إجياز خطوات تشغيل جهاز احلاسب اآليل لتشغ
من اآليل مبصدر التيار الكهرابئي بعد   التأكد    جهاز احلاسبصل قابس  1 .1
  اآليل.خط الكهرابء خبط جهاز احلاسب  توافق

 اآليل.بتشغيل جهاز احلاسب   قم .2

 ويندوز. أن يتم تشغيل جهاز احلاسب اآليل تظهر لك انفذة بدء نظام      بعد .3
املدمج    بعد .4 القرص  بشكل كامل ضع  ويندوز  بيئة  فتح  يتم  سواقة يف  أن 

 املدجمة.األقراص 
ابلفأرة      املكتب وأنقرإىل رمز جهاز الكمبيوتر املوجود على سطح    اذهب .5

منها اخرت  انفذة  أمامك  متتاليتني، ستفتح  املدمج،    نقرتني  نقرتني القرص  انقر  مث 
 متتاليتني   

   ذاتياً.بعد ذلك سوف يقوم الربانمج ابلتشغيل  .6
الربانمج بعد االنتهاء منه اضغط ابلفأرة على زر خروج أو أنقر على    إلغالق .7
 العليا.أعلى النافذة يف الزاوية  يف Xإشارة
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 . موافقنعم أو  اخرت  سوف تظهر لك رسالة لتؤكد رغبتك ابخلروج من الربانمج  

 )الربوجكتور(.عرض البيانات  سادسًا: جهاز

وهو جهاز يستخدم لعرض البياانت  
من احلاسب اآليل أو الفيديو على شاشة  

أو   عرض، ابلسقف  معلقاً  إما  ويكون 
على طاولة يف القاعات التدريبية الكبرية  

ملا يعرض    من أجل تسهيل متابعة املتدرب 
ولتسهيل   هو  و رؤيته.  أمامه  اجلهاز  هذا 

 احلايل.أكثر األجهزة استخداماً يف الربامج التدريبية يف الوقت 
  أهمها:جلهاز عرض البيانات ميزات عدة من 

 االستخدام.سهل   -
 االستيعابية. يزيد من قدرته  املتابعة ممايسهل على املتعلم  -
يتيح الرؤاي لعدد كبري من املتعلمني حيث يقوم بعرض البياانت من احلاسب   -

 الفيديو. اآليل أو 
 واملتدرب.يكون بيئة تعليمية مناسبة وتفاعلية بني املدرب   -
 خمتلفة. إمكانية استخدام اجلهاز ألغراض   -
  املتعلمني.يساعد يف تطوير أساليب العرض على   -
الفين  - التشويق لدى  يساعد يف اإلخراج  يتيح  العلمية مما  للمادة  املناسب   

 املتعلميـن.
 اجلهاز:طريقة عمل  

 لعرض. وضع اجلهاز يف سقف القاعة أو على طاولة مناسبة مقابل شاشة  -

 للجهاز. يوصل اجلهاز ابحلاسب اآليل أو الفيديو حسب طريقة التوصيل  -
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 ابستخدام الكيبل.يوصل اجلهاز مبصدر التيار الكهرابئي  -
يتم تشغيل اجلهاز بواسطة مفتاح التشغيل املوجود خلف اجلهاز مع مالحظة    -

 . (Standbyاألمحر )أن اللمبة املوجودة يف أعلى اجلهاز سوف تضاء ابللون 
  لفيديو(ا -اآللي  )احلاسبيتم تشغيل اجلهاز املراد العرض من 

املوجود على جهاز عرض البياانت أو    ( Standbyيتم الضغط على مفتاح )  -
( إىل اللون األخضر Standbyسيتغري لون ملبة )  به،جهاز التحكم من بعد اخلاص  

 الفيديو. ويبدأ اجلهاز يف عرض البياانت املرسلة إليه من جهاز احلاسب اآليل أو 
- ( مفتاح  على  لضغط  يتم  اجلهاز  حتول  Standbyلتوقيف  ويالحظ  ملبة  ( 

 (Standby )    األمحر. إىل الوميض ابللون األخضر مث إىل اللون   
دقائق حىت يربد مث يتم إيقافه من مفتاح اإليقاف   5إىل    3يرتك اجلهاز من    -

 املوجود يف اخللف 

يلزم إطفاء عرض اجلهاز عند عدم احلاجة إليه بسبب العمر الزمين للمبة    -
   ابجلهاز. اخلاصة 
االختيارات   - قائمة  استخدام  الصورة    ميكن  ووضوح  األلوان  يف  للتحكم 

  وحنوه.وتكبريها وتصغريها وضبط العرض 
 )بريزنرت(:جهاز الكامريا الوثائقية  سابعًا:

 التعريف:

وهي جهاز يستخدم لعرض األجسام والصور املعتمة  
التلفزيون   أو  والشرائح الشفافة املختلفة ابستخدام جهاز 

    بوضوح.مما يتيح لعدد أكرب من املتدربني لرؤيته   عرض البياانت، جهاز
 املميزات:
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 التعلم.سهل االستخدام ومشوق للمتعلم ولعملية   -
 املعتمة. يعرض األجسام والصور  -
  الشفافة.يعرض األجسام والصور   -
 وتفاصيلها. يعرض األجسام ثالثية األبعاد   -
 اجملهرية. يعرض الشرائح   -
 الصغرية. يتيح للمتعلم الرؤية بوضوح لألشياء   -
 املتعلمني.يتيح الرؤية ألكرب عدد من   -
 وأفضل. أقوى  يتيح للمدرب شرح املادة العلمية بدرجة  -
  )215(اجلهازإمكانية ختزين بعض الصور والشرائح وعرضها من خالل ذاكرة   -

 

  :برامج التواصل احلديثة :ثامنًا

ومع التقدم التقين املعاصر، تعدد برامج التواصل االجتماعي واليت ميكن اإلفادة  
 منها يف أسلوب التدريب الدعوي ومنها: 

 : Facebookفيس بوك  .1
يتيح لألفراد العاديني أن يصنعوا من أنفسهم كياانً عاماً من خالل اإلدالء  موقع  

واملشاركة مبا يريدون من معلومات حول أنفسهم واهتماماهتم ومشاعرهم وصورهم 
 الشخصية، ولقطات الفيديو اخلاصة هبم. 

 : YouTubeيوتيوب  .2
املرئية   التسجيالت  برفع  ملستخدميه  يسمع  إلكرتوين  ومشاهدهتا،  موقع 

 ومشاركتها والتعليق عليها.
 : Twitterتويرت  .3

 

 سابق. ( د. حمسن عطية تكنولوجيا االتصال يف التعليم، مرجع 215) 
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تغريدات  إبرسال  ملستخدميه  تسمح  مصغر  تدوين  خدمة  تويرت  موقع  يقدم 
(Tweets( عن حالتهم حبد أقصى )حرفاً للرسالة الواحدة 280 ) . 

 : WhatsAppواتساب  .4
تطبيق مراسالت فورية، وميكن ابإلضافة إىل الرسائل األساسية للمستخدمني، 

 . إرسال الصور، الرسائل الصوتية، الفيديو والوسائط
 
 
 
 : Instagram رامغانست .5

تطبيق جماين لتبادل الصور، وشبكة اجتماعية، يتيح للمستخدمني التقاط صورة،  
وإضافة فلرت رقمي إليها، ومن مث مشاركها يف جمموعة متنوعة من خدمات الشبكات 

 االجتماعية. 
 : Snapchat سناب شات  .6

رسائل مصورة، وميكن للمستخدمني عن طريقه التقاط الصور، وتسجيل تطبيق  
يعني  املتلقني،  من  التحكم  قائمة  إىل  وإرساهلا  ورسومات،  نص  وإضافة  الفيديو، 

ثوان وبعد إرساهلا تبقى   10املستخدمني مهلة زمنية للقطاهتم من اثنية واحدة إىل  
املستلم، وحت  24مدة   اجلهاز  فقط، مث ختتفي من  اخلاصة  ساعة  اخلوادم  ذف من 

 بسناب شات.
 : Telegramتليجرام  .7

هو عبارة عن تطبيق للرتاسل الفوري، حر  وجماين  ومفتوح املصدر جزئًيا ومتعدد 
املنصات ويُركز على الناحية األمنية. ميكن املستخدم تبادل الرسائل إبمكانية تشفري 

 كاف ة امللفات.   عالية مبا يف ذلك الصور والفيديوهات والواثئق حيُث يدعم
 
 : zoomزووم  .8
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وفر خدمات االتصال اهلاتفي عرب الفيديو والدردشة عرب اإلنرتنت من برانمج ي
املؤمترات  يف  ُتستخدم  السحابة،  على  معتمدة  بتقنية  برجمية  منصة  خالل 

 واالجتماعات عن بُعد يف العمل والتعليم والعالقات االجتماعية. 
 : TikTokتيك توك   .9

اثنية، مع إمكانية    60ملقاطع الفيديو، وأقصى مدة الفيديو    هي شبكة اجتماعية
 البث املباشر. 

  Mixlr.مكسلر10
تطبيق يتيح للمستخدم بث الصوت احلي، أو املسجل على اهلواء مباشرة، أو يف  
وقت الحق، أو تلقائياً، يف قنوات خاصة عن طريق مشاركة رابط مع املستمعني، 

 .والتواصل معهم

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

219 

 

 

 

 الفصل الرابع

 دراسة ميدانية لواقع برامج تطوير الذات

 عالقتـها بالدعـوة إىل اهلل يف اجملتـمع السـعودي ومدى 
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 هدف الدراسة:
يف    حتديد تعاىل  هللا  إىل  ابلدعوة  وعالقتها  الذات  تطوير  برامج  اجملتمع واقع 
من خالل آراء عينة من املهتمني بربامج تطوير الذات يف اململكة العربية    السعودي
 السعودية.

اليت تؤدي إىل التطوير الشخصي للمتدرب يف    هي: الربامجبرامج تطوير الذات  
 احلياة.أي جمال من جماالت 

 لدراسة:مشكلة ا
تعد برامج تطوير الذات من الربامج الثقافية اجملتمعية املعاصرة اليت بدأ ظهورها يف  

وحيث أن هذه األساليب التطويرية جديدة    ابلطويلة، اجملتمع السعودي منذ فرتة ليست  
يف طرحها غري مألوفة يف جمملها لدى قطاع كبري جداً خاصة من الدعاة إىل هللا تعاىل  

 البحث: يف هذا    وانتشارها أردت بية املنشأ يف اجلملة ومع شيوعها يف اجملتمع  وأساليبها غر 
يف   )التدريب  احلديثة  التدريب  أساليب  الستخدام  منهجية  دراسة  الدعوي 

   هللا(الدعوة إىل 
معرفة عالقة برامج تطوير الذات ابلدعوة إىل هللا ومدى أتثريها يف توجيه الناس  

 احلالية.  وتعاىل بصورهتاودعوهتم إىل هللا تبارك 
 حدود الدراسة:
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أو   تدريبية رمسية  اليت تقدمها مراكز  الذات  برامج تطوير  الدراسة  تتناول هذه 
املعريف انب الثالثة: اجلانب  تطوعية واليت هتدف إىل التطوير الشخصي يف أحد اجلو 

 . املهاري، وجانب االتصال والعالقات  واجلانب
 جمتمع الدراسة:

( لعدد  عشوائية  فرد  150عينة  من    ومتدربني(  )مدربني(  خمتلقة  مناطق  من 
  الرايض، منطقة    املنورة،منطقة املدينة    املكرمة،مكة    )منطقة  اململكة العربية السعودية

تطوير  ممن حضر وشا  جازان(منطقة   برامج  تقل عدد   الذات يفرك يف  برامج ال 
 تدريبية. ( ساعات 4ساعات الربانمج التدرييب عن )

 منهج الدراسة:
املسحي  تعد هذه الدراسة من البحوث الوصفية التطبيقية اليت تعتمد على املنهج  

يتم فيه استجواب عينة متثل أفراد جمتمع الدراسة بناء على تساؤالت الدراسة    الذي
 .  (216)وضها اليت أعدها الباحث لذلك وفر 

على   االستبانة( واملنهج املسحي سيستخدم يف هذه الدراسة من خالل أداهتا )
مدى   حول  آرائهم  ملعرفة  الذات(  تطوير  برامج  يف  )املشاركني  الدراسة  عينة  أفراد 
اجملتمع   يف  هللا  إىل  والدعوة  الذات  تطوير  برامج  يف  املشاركة  بني  والعالقة  اإلفادة 

 السعودي. 
 إجراءات الدراسة امليدانية:

لذات  )مدى اإلفادة من برامج تطوير ا  على:تسعى هذه الدراسة إىل التعرف  
 السعودي(.يف الدعوة إىل هللا يف اجملتمع 

 

د. عمار الطيب البحث العلمي ومناهجه يف العلوم االجتماعية والسلوكية دار املناهج للنشر والتوزيع    (216)
 . 225ص
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 أداة الدراسة:
لقد قمت جبمع املعلومات املتعلقة ابجلانب امليداين يف هذه الدراسة عن طريق 

تعد أداة مالئمة للحصول على مزيد من املعلومات املرتبطة بفروض   االستبانة واليت
بواقع   املتعلقة  احلقائق  من  املزيد  وملعرفة  اجملتمع الدراسة  يف  الذات  تطوير  برامج 

ذات اإلجابة    بطريقة األسئلة  االستبانة   العينة. أعدت السعودي من وجهة نظر أفراد  
من مشلته الدراسة ما    املدرج ليختار املغلقة وهي اليت تعتمد على االختيار اخلماسي  
 الذات.يراه مناسباً من خالل مشاركته يف برامج تطوير 

   التالية: اخلطوات  ستبانةاالوقد اتبعت يف إعداد 
 سبق. كما   الدراسة،يف ضوء هدف   االستبانةمت حتديد هدف 

وذلك   االستبانة(   )عبارات وقد وضعت فروض الدراسة كوحدات لقياس األداء  
 التايل:على النحو 
تقدم يف هذه الربامج جمتمعا مسلما والرؤية اليت ينطلق منها   اجملتمع الذي مبا أن  

الباحث يف برامج تطوير الذات  املدربون واملتدربون هي الرؤية اإلسالمية فيفرتض 
   أهنا:

اإلسالمي  لديهم التصور    ويقوى املتدربني ابملعارف اليت يزداد هبا إمياهنم    ـ تزود1
 واحلياة.  للكون
وظيفتهم   الصاحلة لتحقيقارات الالزمة هلم للقيام أبعماهلم  املتدربني ابمله  ـ تزود2

   احلياة.يف 
املتدربني ابملعارف واملهارات اليت تزداد هبا عالقاهتم االجيابية عند تعاملهم   ـ تزود3

 اآلخرين.مع 
 األمة.يف هنضة  ـ تساهم4
 تعاىل. يف تقدم الدعوة إىل هللا  ـ تساهم5
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 التدريب. عملية  منهجية علمية يف تنفيذ ـ تتبع6
ـ تعتمد يف مرجعيتها على القرآن الكرمي والسنة النبوية واتريخ األمة اإلسالمية  7

 وواقعها.
 ـ تعترب أسلوابً معاصراً من أساليب الدعوة إىل هللا تعاىل 8
 ـ تؤدي إىل الصالح الذايت للمتدربني 9

 معية. اجملت ـ يظهر فيها احملافظة على اهلوية اإلسالمية واخلصوصية 10
   يلي:وقد اجتهدت عند إعداد هذه األداة يف مراعاة ما 

تكون   من مشلتهم    االستبانة أن  ملشاركة  اإلمكان ضماانً  قدر  الدراسة  قصرية 
مت عرضها على متخصصني يف   االستبانةيف ذلك أيضاً. وبعد تصميم    وملصداقيتهم

يلي   ااسة. وفيمالدر لضمان مصداقيتها ومالئمتها لتحقيق أهدف    والتدريب،الدعوة  
 :0.8270بيان معامل الثبات الكلي ألداة الدراسة والذي بلغت قيمته 

  (1)جدول رقم 

التناس الدراسة واحملسوب بطريقة  الكلي ألداة  الثبات  لقيمة معامل  ق  ـاملوضح 
 ة ـة الكليــ( لعينة الدراسAlpha - خكرو نبا لي )آلفا  ـالداخ
 ن(: =  150)

 لالستبانةالثبات الكلي  
 قيمة الثبات  عدد بنوده 

10 0.8270 
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 (2)جدول رقم 

مبعدهلا الكلي لعينة    لعبارات أداة الدراسة  * يوضح نتائج قيم الصدق االرتباطي
 ن(: =  150)الدراسة الكلية 
 االرتباط  رقم العبارة االرتباط  رقم العبارة

1 0.611** 2 0.625** 
3 0.577** 4 0.725** 
5 0.680** 06 0.585** 

07 0.657** 08 0.516** 
09 0.631** 10 0.722** 

 
 عينة الدراسة وحجمها: 

 

 (. 0.01( القيم االرتباطية الـــواردة يف اجلدول أعاله ذات داللــة إحصائيـــة عند مســتوى )*)*



 
 

 

 

226 

( مشاركاً من املهتمني بربامج تطوير الذات 150تتكون عينة هذه الدراسة من )
الربامج   من  عدد  حبضور  فيها  من   التطويرية،واملشاركني  خمتلفة  مناطق  يف  وذلك 

اململكة العربية السعودية حيث مت أخذ آراء عدد من املدربني واملتدربني يف منطقة  
وتتبني تفاصيل   ازان. ـة جـمكة املكرمة ومنطقة املدينة املنورة، ومنطقة الرايض، ومنطق

 التالية: ة وفق اجلداول ـذه العينــه
 

 (3جدول رقم )

 سة الكليةاملوضح لتوزيع عينة الدرا
 ن(: =  150حسب املؤهل الدراسي )

 % ت املؤهل % ت املؤهل

 70.7 106 بكالوريوس  70.7 106 بكالوريوس 

 4.0 6 ماجستري

 29.3 44 مؤهل آخر 

 1.3 2 دكتوراه

 2.7 4 اثنوي 

 2.7 4 دبلوم 

 18.7 28 مل حيدد 
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 100.0 150 اجملموع الكلي  100.0 150 اجملموع الكلي 

 

 

 

 

 (4)جدول رقم 

 ن(: =  150)حسب العمل  املوضح لتوزيع عينة الدراسة الكلية
 

 % ت  العمل 

 62.0 93 معلم 

 38.0 57 عمل أخر

 100.0 150 اجملموع الكلي 
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 (5)جدول رقم 

 حسب اإلفادة املوضح لتوزيع عينة الدراسة الكلية
 ن(: =  150)هبا بعدد برامج تطوير الذات املشاركني 

 % ت املشاركة 
 26.7 40 مشارك مل حيدد عدد الربامج  

 73.3 110 مشارك بربانمج أو أكثر 
 100.0 150 اجملموع الكلي 

 

 تفريغ البيانات وتبويبها: 
بعد االنتهاء من مجع االستبانة مت تفريغ البياانت من خالل اإلفادة من برانمج  

وملزيد من إيضاح نتائج الدراسة مت استخراج الطرائق   (،spas)التحليل اإلحصائي  
 اآلتية: اإلحصائية الرقمية وذلك وفق األساليب اإلحصائية 



 
  

 

 

229 

جاابت أفراد العينة  وهي جداول تلخص البياانت األولية إل  التكراري: ـ التوزيع  
ون إىل ــدد األفراد الذين ينتمــاليت وزعت على فئات حبسب إجاابهتم وحيدد وفقها ع 

 الفئـة. دد تكرار ـذا العـمى هــكل فئة ويس 
وذلك بيان الوسط احلسايب إلجاابت أفراد العينة والذي    املركزية: مقاييس النزعة  

 عددها.يراد به جمموع القيم مقسوماً على 
حيث ستتم املناقشة لكل فرض من   االستبانة،ما يلي بيان لنتائج فروض  وفي 
العوامل   )العشرة( بشكل  االستبانة فروض   من  منها حيدد عامالً  منفصل ألن كالً 

 .هللا تعاىلاملؤثرة يف الدعوة إىل 
 

 الفرض األول:
 ة:برامج تطوير الذات يزداد هبا اإلميان ويقوى هبا التصور الصحيح للكون واحليا

 (1 /6)جدول رقم 

ديد رؤيتهم ملدى  ـة الكلية لتحـة الدراسـاابت عينـع التكراري الستجـيوضح التوزي
وة التصور للكون واحلياة  ـادة اإلميان وقـالعالقة بني االلتحاق بربامج تطوير الذات وزي

 ن(: =  150)
 موافق موافق جداً  العبارة 

 موافق بدرجة 

 متوسطة 
 موافق مطلقاً غي  غي موافق

 املتوسط 

 احلسايب

 االحنراف 

 املعياري 

 ترتيب

 العبارة 

 مـدى

 *العالقة

 

ية لتحديد درجة العالقة بني االلتحاق بربامج  درجة املوافقة النهائية من وجهة نظر عينة الدراسة الكل   *
تطوير الذات والدعوة إىل هللا يف اجملتمع السعودي للعبارات الواردة أعاله يف اجلدول متت بناء على  

 قيمة املتوسط احلسايب واحلدود احلقيقية له حبيث ميكن اعتبارها بدرجة: 
موافق )وابلتايل    –  2فأعلى(،    4.50ت قيمة املتوسط ) إذا كان  موافق جداً )وابلتايل العالقة عالية جداً(:  –1

موافق    –   3(،  3.50  –  4.50إذا كانت قيمة املتوسط ترتاوح فيما بني )أقل من    العالقة عالية(: 
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 % ت % ت % ت % ت % ت

برامج تطوير  - 1
الذات تزود 

املتدربني ابملعارف 
اليت يزداد هبا إمياهنم  

ويقوى لديهم 
التصور اإلسالمي  

 للكون واحلياة. 

 عالية  05 0.667 4.31 - - 2.0 3 5.3 8 52.0 78 40.7 61

يف اجملتمع السعودي برامج تطوير الذات   اجلدول أنتتضح من خالل نتائج هذا  
تزود املتدربني ابملعارف اليت يزداد هبا إمياهنم ويقوى لديهم التصور اإلسالمي للكون  

عالية مما يبني مدى العالقة بني الدعوة إىل هللا وبني املشاركة يف برامج    واحلياة بدرجة
ة عالية يف بيان مدى  وهي قيم  4.31  احلسايب قيمةتطوير الذات حيث بلغ املتوسط  

إن من أهداف    هللا إذ العالقة بني املشاركة يف برامج تطوير الذات وبني الدعوة إىل  
وهذا حيدث بدرجة عالية    املدعوين.الدعوة إىل هللا تبارك وتعاىل زايدة اإلميان لدى  

%،    92،7حيث أن نسبة املوافقني تصل إىل      اجلدول.كما تبني ذلك نتيجة هذا  
   ظاهر.كما هو    .%2م املوافقة مل تتجاوز بينما عد

 

 

 

 

 

  3.50إذا كانت قيمة املتوسط ترتاوح فيما بني )أقل من    بدرجة متوسطة )وابلتايل العالقة متوسطة(:
إذا كانت قيمة املتوسط ترتاوح فيما بني    يل العالقة ضعيفة(: غري موافق )وابلتا  –   4(،  2.50  – 

العالقة منعدمة(:  –  5(،  1.50  –  2.50)أقل من   )وابلتايل  إذا كانت قيمة    غري موافق مطلقاً 
 (. 1.50املتوسط )أقل من 
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   الفرض الثاني:
الصاحلة للقيام ابألعمال  الالزمة  املهارات  تنمي  الذات  يوضح    :برامج تطوير 

د رؤيتهم ملدى العالقة بني  ـة لتحديـة الدراسة الكليـاابت عينـع التكراري الستجـالتوزي
=   150)االلتحاق بربامج تطوير الذات وتنمية املهارات للقيام ابألعمال الصاحلة  

 ن(: 
 (2 /6)جدول رقم 

 العبارة 
 موافق موافق جداً 

موافق 
 بدرجة 
 متوسطة 

 غي موافق
غي موافق  

 املتوسط مطلقاً 
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
 العبارة 

 مدى
 العالقة

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
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العالقة   أن درجة  نتائج اجلدول  بلغت   عالية،يظهر كذلك من خالل  حيث 

 %    95،3واملوافقة  ونسبة 4.43قيمة: درجة املتوسط احلسايب 
مما يؤكد أن لربامج تطوير الذات دور كبري يف تنمية مهارات املتدربني ليقوموا 

أهداف الدعوة إىل هللا    األعمال. ومنأبعماهلم الصاحلة على اختالف وتباين تلك  
تعاىل دعوة الناس إلتقان أعماهلم والقيام هبا على الوجه األكمل كما حيب ربنا تبارك 

يتقنه(  إن هللا حيب من أحدكم إذا عمل عمالً أن  )  احلديث:وقد ورد يف    وتعاىل،
. فالذي يتدرب على اتقان عمله الوظيفي وحيسن النية هلل يف ذلك فقد حقق  (217)

 أمته. أمراً عظيماً يف خدمة نفسه وخدمة 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 897, وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة، برقم 4386( رواه أبو يعلى يف مسنده، برقم  217) 

برامج التطوير الذات    –  02
تزود املتدربني ابملهارات  

أبعماهلم    الالزمة هلم للقيام
لتحقيق وظيفتهم يف   الصاحلة

 احلياة. 

 عالية  02 0.649 4.43 -  -  2.0 3 2.7 4 45.3 68 50.0 75



 
  

 

 

233 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفرض الثالث:

 اآلخرين: برامج تطوير الذات تؤدي إىل حتسني العالقات اإلجيابية مع  
ملدى   رؤيتهم  لتحديد  الكلية  الدراسة  عينة  الستجاابت  التكراري  التوزيع  يوضح 

 ن(: =    150) اآلخرين    العالقة مع العالقة بني االلتحاق بربامج تطوير الذات وحتسني  

 (3 /6)م ـدول رقـج

 العبارة 
 موافق  موافق جداً 

موافق  
 بدرجة 
 متوسطة 

غي  
 موافق 

غي موافق  
 مطلقاً 

 املتوسط
 احلسايب 

 االحنراف 
 املعياري 

 ترتيب 
 العبارة 

 مدى 
 العالقة

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 
برامج تطوير الذات تزود    - 03

املتدربني ابملعارف واملهارات اليت  
95 63.3 48 32.0 4 2.7 3 2.0 - - 4.57 0.649 01 

عالية  
 جداً 
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تزداد به عالقاهتم اإلجيابية عند  
 تعاملهم مع اآلخرين. 

املتوسط احلسايب  قيمة  بلغت  حيث  العالقة عالية جداً  أن  يبني هذا اجلدول 
العبارة املرتبة  واحتلت هذه    %95،3، ونسبة املوافقة  4.57  أعلى قيمة رقمية هلا وهي

مما يشري إىل أن الدور الذي تقوم به برامح تطوير   االستبانةاألوىل يف ترتيب بنود  
قات اإلجيابية حبسن االتصال والتفاعل مع اآلخرين هو دور  الذات يف حتسني العال

وال شك   كبري جداً وأن االلتحاق بربامج تطوير الذات يؤدي إىل حتسني هذه املهارة 
أن حسن العالقة مع اآلخرين متثل يف املفهوم الدعوي األخالق احلسنة مع الناس  

حسن اخللق عبادة يتقرب   وهذا مما تؤكد عليه برامج الدعوة إىل هللا تعاىل حيث أن
هبا العبد إىل ربه تبارك وتعاىل  وقد رتب النيب عليه الصالة والسالم األجر الكبري 

إمنا بعثت ألمتم   وسلم:واملنزلة العالية على حسن اخللق . وقد قال صلى هللا عليه  
 . (218) صاحل األخالق 

 
 

 

 

 

 

 

 

 45, وصححه األلباين يف الصحيحة برقم 8939رواه اإلمام أمحد يف مسنده، برقم ( 218) 
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 الفرض الرابع:

 هنضة األمة.برامج تطوير الذات تساهم يف 

يوضح التوزيع التكراري الستجاابت عينة الدراسة الكلية لتحديد رؤيتهم ملدى  
  ن(:=  150) العالقة بني االلتحاق بربامج تطوير الذات وهنضة األمة

 (4 /6)جدول رقم 

 العبارة 
 موافق  موافق جداً 

موافق  
 بدرجة 

 متوسطة 

غي  
 موافق 

غي موافق  
 مطلقاً 

 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
 العبارة 

 مدى
 العالقة

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
برامج    -  04

تطوير الذات  
تساهم يف  

 هنضة األمة.

 عالية  03 0.749 4.39 - - 3.3 5 6.0 9 39.3 59 51.3 77
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تبني نتيجة اجلدول السابق يف فرضية ارتباط برامج تطوير الذات بنهضة األمة 
ونسبة املوافقة   4.39  احلسايب:أن العالقة أيضا عالية حيث بلغت قيمة املتوسط  

النضج لدى املستهدفني %90،3  على ذلك  الوعي ودرجة  يبني أن  . وهذا األمر 
وير الذات وبني املسامهة يف هنضة عالية ملوافقتهم على وجود العالقة بني برامج تط

وال شك أن من أهداف الدعوة إىل هللا تبارك وتعاىل املسامهة يف انتصار األمة    األمة،
والواقع أن من أراد أن    األرض،وإعزاز هنضتها وتقدمها ومسابقتها لغريها من أمم  

ه أن يغري يشارك يف بناء جمد األمة فالبد له أن يتدرب وال بد له أن يتطور وال بد ل
 . األفضلمن حاله إىل 

 
 

 اخلامس:الفرض 
 . إىل هللا تعاىل يف اجملتمع اإلسالمي   برامج تطوير الذات تساهم يف تقدم الدعوة 

يوضح التوزيع التكراري الستجاابت عينة الدراسة الكلية لتحديد رؤيتهم ملدى  
 ن(: =  150)العالقة بني االلتحاق بربامج تطوير الذات وتقدم الدعوة إىل هللا 

 (5 /6)جدول رقم 

 العبارة
 موافق موافق جداً 

موافق  
 بدرجة 

 متوسطة 
 غري موافق

غري موافق 
 مطلقاً 

 املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف 
 املعياري 

 ترتيب 
 العبارة

 مدى 
 العالقة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
برامج    -  05

تطوير الذات  
تساهم يف  

تقدم الدعوة  

 عالية  06 0.750 4.25 0.7 1 2.7 4 6.7 10 51.3 77 38.7 58
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وهو مدى مسامهة    الدراسة،قد يكون هذا الفرض مباشراً جداً يف حتقيق هدف  
ويظهر كذلك أن   السعودي،برامج تطوير الذات يف تقدم الدعوة إىل هللا يف اجملتمع  

املتوسط   قيمة  بلغت  عالية حيث  احلسايب  املتوسط  ونسبة    4.25  احلسايب:درجة 
إىل  %  89،7املوافقة   يشري  وهذا  الغالبية .  لديهم   أن  الدراسة  أفراد  من  العظمى 

الدعوة إىل هللا   تقدم  الذات تساهم يف  برامج تطوير  تعاىل.  موافقة عالية على أن 
  متدرابً، أن كثرياً من الدعاة قد شارك يف برامج تطوير الذات إما مدرابً أو    والواقع

الالزمة هل  املهارات األساسية  التدريب على  إىل  الدعاة  احتياج كثري من  م وكذلك 
اإلتقان  من الوظائف حتتاج إىل    الدعوة كغريهاوألن أعمال    الدعوي.للقيام بعملهم  

 . جديد من وسائل وتقنيات معاصرة وما هالتدريب على ما كل  وإىل
 

 

 

 

 

 

 

 

إىل هللا تعاىل 
يف اجملتمع  
 اإلسالمي. 
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 الفرض السادس:

 برامج تطوير الذات تتبع منهجية علمية يف تنفيذ عملية التدريب. 
يوضح التوزيع التكراري الستجاابت عينة الدراسة الكلية لتحديد رؤيتهم لواقع  

  ن(:=  150) تنفيذ برامج تطوير الذات 

 (6/6)جدول رقم 

 العبارة 
 موافق  موافق جداً 

موافق  
 بدرجة 
 متوسطة 

 غي موافق 
غي موافق  

 مطلقاً 
 املتوسط
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري 

 ترتيب
 العبارة 

 مدى
 العالقة

 % ت  % ت  % ت  % ت  % ت 
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برامج تطوير    -  06
الذات تتبع منهجية 

علمية يف تنفيذ 
 التدريب. عملية  

 عالية  10 0.941 3.88 1.3 2 8.0 12 18.7 28 45.3 68 26.7 40

برامج  التدريب يف  تنفيذ عملية  االحرتافية يف  الناحية  الفرض على  يدل هذا 
تطوير الذات، ويبدو من خالل إجاابت أفراد العينة أن واقع ممارسة برامج تطوير 

االحرتايف   ابلشكل  تكن  مل  املوافقة    املثايل،الذات  نسبة  بلغت   ،%71،7حيث 
 3.88حيث بلغت قيمته    دراسة،الواملتوسط احلسايب بلغ أقل قيمة يف افرتاضات 

ترتيب عبارات    وجاء املرتبة األخرية من  الفرض يف  قيمة    االستبيانهذا  بناء على 
مما يشري إىل أن عملية التدريب يف برامج تطوير الذات حتتاج إىل   احلسايب،املتوسط 

 . التدريب واإلتقان لعمليةمزيد من االحرتافية 
 
 

 الفرض السابع:

 الذات: من مصادر ومراجع برامج تطوير  
 القرآن الكرمي والسنة النبوية واتريخ األمة وواقعها

يوضح التوزيع التكراري الستجاابت عينة الدراسة الكلية لتحديد رؤيتهم لواقع  
 ن(: =  150)مصادر ومراجع برامج تطوير الذات 

 (6/7)جدول رقم 

 العبارة 
 موافق موافق جداً 

موافق 
 بدرجة 
 متوسطة 

 املتوسط  غي موافق مطلقاً  غي موافق
 احلسايب 

 االحنراف
 املعياري

 ترتيب
 العبارة 

 مدى
 العالقة 

 % ت % ت % ت % ت % ت
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القرآن   – 07
الكرمي والسنة  
النبوية واتريخ  

األمة اإلسالمية  
وواقعها تعترب من  
املصادر األساسية  
يف مراجع برامج  
 تطوير الذات.

 عالية  04 0.999 4.32 2.0 3 6.7 10 6.7 10 26.7 40 58.0 87

 

إذ إن القرآن الكرمي    الذات،جداً يف فهم سري برامج تطوير    االفرتاض مهمهذا  
وذلك   ومعادهم،والسنة النبوية قد اشتملت على كل ما يصلح للناس يف معاشهم  

ويبدو أن فهم أفراد العينة لذلك   مباشرة،إما ابلتوجيه بصورة مباشرة أو بصورة غري  
كان جيداً حيث أن العالقة بدت عالية من حيث واقع هذه الربامج واعتماده على 

 .عاليةواليت تعرب عن عالقة   4.32إذ بلغت املتوسط احلسايب قيمة  املصادر،تلك 
 الفرض الثامن:

 هللا. برامج تطوير الذات تعترب أسلوابً معاصراً من أساليب الدعوة إىل  
يوضح التوزيع التكراري الستجاابت عينة الدراسة الكلية لتحديد رؤيتهم يف اعتبار  

 ن(: =    150) برامج تطوير الذات من أساليب الدعوة إىل هللا  

 (6/8)جدول رقم 

 العبارة 
 موافق  موافق جداً 

موافق  
 بدرجة 

 متوسطة 

غي  
 موافق 

غي موافق  
 مطلقاً 

 املتوسط

 احلسايب 

 االحنراف 

 املعياري 

 ترتيب 

 العبارة 

 مدى 

 العالقة

 % ت % ت % ت % ت % ت
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برامج تطوير الذات ميكن    - 08
أن تعترب أسلوابً معاصراً من  

 أساليب الدعوة إىل هللا. 
 عالية 08 0.918 4.17 0.7 1 5.3 8 14.7 22 34.7 52 44.7 67

تبني إجاابت أفراد العينة أن درجة املوافقة على اعتبار برامج تطوير الذات من  
حيث بلغت درجة املتوسط احلسايب   عالية،األساليب املعاصرة يف الدعوة إىل هللا  

يف   مبني  هو  املوضوع  4.17  اجلدول:كما  هذا  يف  بصدده  ما حنن  يؤكد  وهذا   ،
)التدريب الدعوي( من طرح املوضوعات الدعوية أبسلوب تدرييب حىت حتقق تلك  

 . أهدافها الدعويةالربامج واملوضوعات 
 
 
 

 الفرض التاسع:

 برامج تطوير الذات تؤدي إىل الصالح الذايت للمتدربني 
يوضح التوزيع التكراري الستجاابت عينة الدراسة الكلية لتحديد رؤيتهم ملدى  

 ن(: =  150)العالقة بني االلتحاق بربامج تطوير الذات والصالح الذايت 

 (6/9)جدول رقم 

 موافق موافق جداً  العبارة 
موافق  
 بدرجة 

غري  
 موافق

غري موافق  
 مطلقاً 

 املتوسط 
 احلسايب

 االحنراف 
 املعياري 

 ترتيب 
 العبارة 

 مدى 
 *العالقة

 

  –  2فأعلى ( ،    4.50إذا كانت قيمة املتوسط )    موافق جداً ) وابلتايل العالقة عالية جداً ( :-1)*(    
  3.50  –   4.50إذا كانت قيمة املتوسط ترتاوح فيما بني ) أقل من    موافق ) وابلتايل العالقة عالية (: 
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 متوسطة

 % ت % ت % ت % ت % ت

برامج تطوير الذات تؤدي    -  09
 إىل الصالح الذايت للمتدربني. 

 عالية 07 0.781 4.17 0.7 1 3.3 5 9.3 14 52.0 78 34.7 52

  
( احلسايب  املتوسط  للموافقة  العالية  النسبة  على4.17تشري  التأثري    (  اعتبار 

اإلجيايب لربامج تطوير الذات على الصالح الذايت للمتدربني وذلك ملا يصاحب هذه 
الربامج من تغيري وتعديل لكثري من السلوكيات اليت حيتاج املتدربون إىل تغيريها إىل 

 .األفضل
 
 
 
 
 
 
 

 

إذا كانت قيمة املتوسط ترتاوح فيما    موافق بدرجة متوسطة ) وابلتايل العالقة متوسطة ( :  –   3( ،  
إذا كانت قيمة    غري موافق ) وابلتايل العالقة ضعيفة ( :   –   4( ،    2.50  –   3.50بني ) أقل من  

لتايل العالقة  غري موافق مطلقاً ) واب   –   5( ،  1.50  –   2.50املتوسط ترتاوح فيما بني ) أقل من  
 ( . 1.50إذا كانت قيمة املتوسط ) أقل من  منعدمة ( : 
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 الفرض العاشر:
احملافظة على   الذات  تطوير  برامج  اإلسالمية واخلصوصية  يظهر يف  اهلوية 

 اجملتمعية
يوضح التوزيع التكراري الستجاابت عينة الدراسة الكلية لتحديد رؤيتهم للمحافظة  

 ن(: =    150) اجملتمعية    واخلصوصية على اهلوية اإلسالمية  

 (6/10)م ـدول رقـج

 العبارة 
 موافق  موافق جداً 

موافق  
 بدرجة 

 متوسطة 

غي  
 موافق 

غي موافق  
 مطلقاً 

 املتوسط
 احلسايب 

 االحنراف 
 املعياري 

 ترتيب 
 العبارة 

 مدى 
 العالقة

 %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت 
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يظهر يف برامج تطوير   – 10
الذات احملافظة على اهلوية  

اإلسالمية واخلصوصية  
 اجملتمعية. 

 عالية  09 0.875 3.93 1.3 2 6.0 9 16.0 24 52.0 78 24.7 37

 
( وهي درجة عالية لكنها دون  3.93)املوافقة على هذا االفرتاض جاءت بدرجة  

االفرتاضات السابقة مما يشري إىل أن واقع احملافظة على اهلوية اإلسالمية واخلصوصية  
ورمبا يعود سبب ذلك   الرتكيز،حباجة إىل مزيد من  الذات،اجملتمعية يف برامج تطوير 

النشأة يف   ة  ومع هذا فإن درج   اجلملة،إىل أن أساليب برامج تطوير الذات غربية 
 نسبيا. املوافقة عالية 

 
 (6/11)جدول رقم 

معدل عام العالقة الكلية بني برامج تطوير الذات والدعوة إىل هللا يف اجملتمع  
 ن(:=  150)السعودي 

 العبارة
 موافق موافق جدًا

 موافق بدرجة

 متوسطة
 غري موافق

غري موافق 

 مطلقًا
 املتوسط

 احلسابي
 االحنراف

 املعياري
 ترتيب

 العبارة
 مدى

 العالقة
 % ت % ت % ت % ت % ت

برامج تطوير الذات تزود املتدربني  - 01

باملعارف اليت يزداد بها إميانهم ويقوى لديهم 

 التصور اإلسالمي للكون واحلياة.
 عالية 05 0.667 4.31 - - 2.0 3 5.3 8 52.0 78 40.7 61

برامج التطوير الذات تزود املتدربني  - 02

باملهارات الالزمة هلم للقيام بأعماهلم 

 الصاحلة لتحقيق وظيفتهم يف احلياة.
 عالية 02 0.649 4.43 - - 2.0 3 2.7 4 45.3 68 50.0 75
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  نتائج االستبانة:
العشرة السابقة واملبنية على إجاابت أفراد    االستبانة من خالل مناقشة فروض  

العينة وكذلك معرفة  معدل عام العالقة الكلية بني برامج تطوير الذات والدعوة إىل 
كما      4.2413هللا يف اجملتمع السعودي واليت بلغت درجة متوسطها احلسايب قيمة  

العام )   لذات يف ( ، ظهر للباحث أن اجتاه برامج تطوير ا6/11هو يف اجلدول 
اجملتمع السعودي هو اجتاه دعوي يهدف إىل املسامهة يف بناء اإلنسان الصاحل وذلك 
بتقوية جانب التصور الصحيح للكون واحلياة ) جانب اإلميان (، وهو ما خيتلف  
عما حيدث يف بعض اجملتمعات اليت ال تراعي هذا اجلانب أصالً وأتخذ برامج تطوير  

التجاري البحت  وكذلك فإن برامج تطوير الذات يف   الذات فيها البعد املادي أو 
اجملتمع السعودي هتدف إىل تنمية املهارات األساسية لألعمال الوظيفية اليت يقوم 

برامج تطوير الذات تزود املتدربني  - 03

باملعارف واملهارات اليت تزداد بها عالقاتهم 

 اإلجيابية عند تعاملهم مع اآلخرين.
 عالية جدًا 01 0.649 4.57 - - 2.0 3 2.7 4 32.0 48 63.3 95

برامج تطوير الذات تساهم يف نهضة  - 04

 عالية 03 0.749 4.39 - - 3.3 5 6.0 9 39.3 59 51.3 77 األمة.

برامج تطوير الذات تساهم يف تقدم  - 05

 عالية 06 0.750 4.25 0.7 1 2.7 4 6.7 10 51.3 77 38.7 58 اجملتمع اإلسالمي.الدعوة إىل اهلل تعاىل يف 

برامج تطوير الذات تتبع منهجية علمية  - 06

 عالية 10 0.941 3.88 1.3 2 8.0 12 18.7 28 45.3 68 26.7 40 يف تنفيذ عملية التدريب.

القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ  - 07

األمة اإلسالمية وواقعها تعترب من املصادر 

 األساسية يف مراجع برامج تطوير الذات.
 عالية 04 0.999 4.32 2.0 3 6.7 10 6.7 10 26.7 40 58.0 87

برامج تطوير الذات ميكن أن تعترب أسلوبًا  - 08

 عالية 08 0.918 4.17 0.7 1 5.3 8 14.7 22 34.7 52 44.7 67 معاصرًا من أساليب الدعوة إىل اهلل.

برامج تطوير الذات تؤدي إىل الصالح  - 09

 عالية 07 0.781 4.17 0.7 1 3.3 5 9.3 14 52.0 78 34.7 52 الذاتي للمتدربني.

يظهر يف برامج تطوير الذات احملافظة - 10

 عالية 09 0.875 3.93 1.3 2 6.0 9 16.0 24 52.0 78 24.7 37 اجملتمعية.على اهلوية اإلسالمية واخلصوصية 

 عالية -  0.50463 4.2413 معدل عام العالقة الكلية بني برامج تطوير الذات والدعوة إىل اهلل يف اجملتمع السعودي
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هبا الفرد يف اجملتمع وهذه من جنس األعمال الصاحلة اليت توصل العامل إىل رضوان  
عمل ال يقبل إال إذا هللا إذا استحضر العامل النية الصاحلة يف ذلك  وال شك أن ال

كان صاحلاً وال يصلح حىت يكون خالصاً وصواابً ، وخالصاً أبن يقصد به وجه هللا  
وصواابً أبن يكون صحيحاً على الوجه املشروع موافقاً لشريعة حممد رسول هللا صلى 

 هللا عليه وسلم. 

االجتماعية واالتصال  برامج تطوير الذات تنمية كبرية جملال العالقات    وأيضاً ففي 
يعرب هذا اجلانب عن جانب    الزمن كما وهو ما متس احلاجة إليه ال سيما يف هذا    ابلناس 

الطيب مع اآلخرين    والتعامل مهم يف حياة املسلم أال وهو جانب األخالق احلسنة  
والذي ملسنا له أثر واضح عند املشاركة يف أي برانمج يتناول هذه اجملاالت االجتماعية  

زوجته  يف التعامل األسري للزوج مع    العمل أو ء يف تعامل املسلم مع أخيه وزميله يف  سوا 
  ا وهلذ   وأثرها. األب مع أبنائه وحنو ذلك من اجملاالت اليت تظهر فيها قوة هذه العالقة    أو 

أن يكون يف إطار اخللق اإلسالمي    الربامج ينبغي ينبغي التنبيه على أن طرح مثل هذه  
ينال من شارك يف ذلك األجر    التطويرية حىت أن يذكر به يف الربامج  والتعامل احلسن و 

 والثواب من هللا العلي الكبري. 
تشري إىل الدور الكبري الذي تساهم به املشاركة يف   االستبانة وأيضاً فإن نتائج  

لألفراد  املستمر  والتحسني  التطوير  أن  ذلك  األمة  هنضة  يف  الذات  تطوير  برامج 
 الذات. العاملة لنهضة األمة ال أييت إال عن طريق برامج تطوير    وابلتايل للمؤسسات 

وحىت التقدم على املستوى الفردي لألفراد يف املواقع املؤثرة يف اجملتمع لإلصالح والبناء 
املستمر يف تطوير ذاته فمن ال  التقدم والتحسن  على  يتم إال ملن كان حريصاً  ال 

 يتبدد. يتقدم يتقادم ومن مل يتجدد 
أن الرجوع للقرآن    وفيما يتعلق مبصادر الربامج التطويرية ومرجعيتها فقد بينت النتائج 

الكرمي والسنة النبوية وكذلك اتريخ األمة اإلسالمية وواقعها هو اجملال الذي تستقي منه  
الربامج توجيهها   مباشرة  قد يكون بصورة مباشرة أو بصورة غري    واجتاهها وهذا هذه 
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األخذ   وذلك  االلتفات وعدم  يعين عدم  األخرى،    ال  األمم  ثقافات  يستجد يف  مما 
أحق هبا، لكن أخذه للحكمة ال خيرجه عن    الة املؤمن أىن وجدها فهو فاحلكمة ض 

   هبديها. مصادره األصلية فهو يتوجه بنورها ويهتدي  
من القصور يف العمليات الفنية يف تنفيذ برامج تطوير الذات    ء شي وقد يكون هناك  

لزمن  ا   االجتاه ومع ويعود ذلك إىل حداثة هذا    الدراسة، كما هو مشار اليه يف نتائج  
 تعاىل. سوف يكون هناك تطوير وحتسن مبشيئة هللا  

أيضاً من نتائج استبانة الدراسة هو املوافقة العالية على اعتبار  ومما كان ابرزاً 
برامج تطوير الذات أسلوابً معاصراً من أساليب الدعوة إىل هللا، وأن هذه الربامج  

 املوضوع. )التدريبتساهم يف تقدم الدعوة إىل هللا، وهذا ما يعزز اجتاه حبث هذا  
قوم الدعاة ابملعاصرة الضرورية يف طرح موضوعات الدعوي(، والذي يسعى ألن ي

  طرحاً وأصبح اجلانب النظري قد أشبع    التدرييب ألنالدعوة وأن أتخذ اجلانب العملي  
الناس حباجة ألن يتعلموا كيف يقومون ابلفعل والتطبيق العملي السلوكي ملا تعلموه  

 .نظرايً 
*** 
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 التوصيات:
يكون   نتائج  وحىت  بناًء على  فإنه  البارز  الدعوي  التأثري  الذات  تطوير  لربامج 

 التالية: ميكن أن تكون هناك االقرتاحات والتوصيات  استبانة الدراسة
اإلمياين   ـ 1 اجلانب  زايدة  إىل  يؤدي  مبا  التطويرية  التدريبية  الربامج  ء  لدى  بنا 

ذلك ابلتذكري الدائم ابلتصور احلقيقي    التطويري ويكون املتدربني أايً كان نوع الربانمج  
حلياة اإلنسان ورسالته يف احلياة ورؤيته اليت يسعى إليها ألن هذا هو األمر املطلوب من  

يبدأ يف    احلياة وعندما اإلنسان حتقيقه يف   الصحيح  التصور  اإلنسان عن هذا  يبتعد 
تشككاً مهما أويت من  سيبقى حائراً م   أبداً بل جيد للسعادة سبيالً    والضياع ولن التخبط  

ميكن أن تعمد    ولتحقيق وجود هذا البناء الصحيح لربامج التدريب   قوة. علم وبلغ من  
توجيه أو تدريب أو    ذلك من اجلهات املسئولة عن املراكز التدريبية إىل القيام مبا حيقق  

 األمر. تعميم أو وضع ضوابط للتصريح ابفتتاح املراكز التدريبية يناسب هذا  
ب مجيع املدربني ـ أايً كانت جماالهتم ـ  على املهارات الدعوية  اليت ختدم تدري ـ 2

هدف الدعوة إىل هللا يف أي جانب من اجلوانب وذلك ألن املهارات الدعوية من 
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شأهنا التأثري يف املتدربني حال التدريب حىت ولو مل يكن هناك توجيه مباشر  وأضرب 
املتدربني يف بداية تدريبه على أن وجودهم لذلك مثالً املدرب املخلص الذي يذكر  

التدريب ه الس ــيف  اليت ســذه  النية    الً ـوف يقضوهنا يعد عمـاعات  فإن استحضروا 
بذلك   الصاحلة كان عمالً صاحلاً  وإن مل يستحضروا النية كان عمالً عادايً هلم فهو 
األعمال يرسل هلم رسالة غري مباشرة يف تعليمهم اإلخالص الذي هو أساس قبول  

 والذي يعطي العمل معىن عظيماً . 
ـ نشر ثقافة املشاركة يف هنضة األمة عند طرح الربامج التطويرية وربط الربامج   3

هبذا اهلدف العظيم ذلك أن أكثر املشاركني يف برامج تطوير الذات من ذوي العقليات 
هؤالء هم بعون  العالية يف التفكري والذين لديهم حرص على النمو املعريف والثقايف و 

 األمم.هللا وتوفيقه من سيسامهون يف هنضة األمة ويشاركون يف بناءها يف ميدان سباق  
يف هذا اجملال يدرب عليها    وبرامج تدريبيةوميكن أن يكون ذلك بتخصيص حقائب  

 التدريب. املدربون وأصحاب مراكز 
تدريبية  إنشاء مراكز متخصصة يف التدريب الدعوي والذي يقدم الربامج ال  ـ4

   املدربني.الدعوية سواء املتخصصة يف جمال الدعوة إىل هللا أو يف إعداد الدعاة 
ـ الرتكيز على املرجعية الكاملة للقرآن الكرمي والسنة النبوية يف مجيع جماالت 5

النبوية للسري   الكرمي والسنة احلياة وهذا يعين عرض كل املستجدات على منهج القرآن  
فتتم بذلك احملافظة على اهلوية اإلسالمية من التبعية والضياع    هبديها.وفقها واالهتداء  

 .الغريب الشرقي أو العامل يف سبيل تقليد العامل
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 اخلامسالفصل 

 منوذج لربامج التدريب الدعوي

 )صلوا كما رأيتموني أصلي(

 التدريب على الصالة
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وذلك من حيث    الدعوي،هذا الفصل يعترب التطبيق العملي لربامج التدريب  
عملية   تنفيذ  حيث  من  وأيضاً  حيث  التدريب، املوضوع  من  فيعترب   أما  املوضوع 

من حيث تنفيذ عملية    ذلك وأماالتدريب على العبادات هو أهم جمال وال شك يف  
التدريب فإين قد اجتهدت أن أحقق أركان التدريب الدعوي بضوابطه وأركانه واليت 

ثنااي هذا   احلقيبة  وهلذ  البحث،سبقت يف  وتصميم  فقد قمت إبعداد    التدريبية، ا 
جلسة   لكل  احملدد  والوقت  وأهدافها  الربامج   تدريبية، وأنشطتها  وواقع  يتوافق  مبا 

وهلذا فقد اعتمدت يف استخراج املادة العلمية والنشرات املرجعية   املعاصرة.التدريبية  
وقد عزوت كل مادة علمية إىل   معتمدة،لكل نشاط من مصادر متخصصة ومراجع  

منها يف عملية    ذلك،والغرض من    ومصدرها.مرجعها   يراد  العلمية  املادة  أن  هو 
  به، سلوكي الذي سيقوم  التدريب إعطاء املتدرب خلفية نظرية عن املهارة أو العمل ال
 تغيري. فناسب أن تؤخذ تلك املواد من مراجعها بدون حذف أو 
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 املقدمة

 

كنموذج للتدريب الدعوي ألن الصالة    الكاملة،مت اختيار التدريب على الصالة  
وإذا جنح وأفلح يف إقامته على الوجه    وإتقانه،أعظم عمل جيب على املسلم القيام به  

وسوف يكتب له التوفيق   األخرى،الصحيح، فسيفلح وينجح يف سائر أعمال احلياة  
كان    وحسبك مبن  عليه.وسيهديه هللا تعاىل إىل فعل كل خري ويعينه    حياته،الدائم يف  
إقامة الصالة فلن يفلح يف سائر أعمال   معينه.هللا تعاىل   وإن مل ينجح يف حتقيق 

فقد ورد   مطلقاً،وإن جنح يف بعضها على املستوى القريب لكن لن ينجح    احلياة،
إن أول ما حياسب به العبد يوم   والسالم: النص النبوي بذلك يف قوله عليه الصالة  

وإن فسدت فقد خاب   وأجنح،حت فقد أفلح  فإن صل   صالته،القيامة من عمله  
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أنظروا هل لعبدي من   وتعاىل:فإن انتقص من فريضة شيئا، قال الرب تبارك    وخسر،
 (219) ذلك  على عمله سائر تطوع فيكمل هبا ما أنتقص من الفريضة، مث يكون 

ووجه ذلك أن إحسان الصالة يؤدي إىل توثيق الصلة ابهلل تعاىل خالق الكون  
والذي ال حيدث فعل يف  واألرض، ت السماواالذي بيده ملكوت  أمره،املدبر لكل 

واملصلي يقف بني   وتعاىل،هذا الكون إال إبرادته عز وجل وبعد مشيئته سبحانه  
مستغفراً ومسبحا وداعياً أن    مستعيناً، معظماً ومكرباً    يومه،يديه مرات متكررة يف  

يهديه هللا الصراط املستقيم، الذي هو اهلداية إىل التوفيق يف أعماله كلها الدنيوية  
 واألخروية. 

وألن بتحقيق إحسان الصالة يتحقق التمكني لألمة املسلمة يف األرض وتنتصر 
مبا    أعدائها،على   عباه من حكم  يريده هللا من  ملا  السيادة  قيق وحت  شرع، وتكون 

   ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱٱتعاىل:قال هللا    األرض،للخالفة يف  

  َّ ىل مل يك  ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث
 .  [41]احلج: 

وأفرادها قد ضيعوا أمر الصالة بعدم   املسلمة، فال يتصور انتصار وظهور لألمة  
وحماوالت  االجتهادات  أن  والواقع  تعاىل.  هللا  أمر  الدعوي    إقامتها كما  التصحيح 

( الراهن  الوضع  من  األمة  قد النتشال  مجيع    املرتدي(  أن  حيث  جوانب  بعدة  مر 
احملاوالت االجتهادية يف مسار الدعوة إىل هللا جتمع على أنه ال انتصار لألمة حىت  

ال فالح هلا حىت    [، وأنه 7حممد: ]  َّ مح جح مج حج ُّٱٱ:كما قال تعاىل   هللا، تنصر  
يكون أفرادها وثيقي الصلة ابهلل، مث ال يكون هناك توضيح لكيفية هذا النصر وال بيان  

أبن  علماً     ذلك. وليس هناك برامج عملية حمددة يف    ابهلل، عملي لكيفية توثيق الصلة  
وأمت    الكرمي، القرآن    نصوص  الصالة  أفضل  صاحبها  على  النبوية  السنة  وأحاديث 

 

القيامة  رواه الرتمذي يف سننه، كتاب: الصالة، ابب: ما جاء أن أول ما حياس(  219)  العبد يوم  به  ب 
 , وصححه األلباين يف صحيح وضعيف الرتمذي بنفس الرقم. 413الصالة، برقم 
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  ـ إبقام وأنه مرتبط ـ بعد توحيد هللا    البيان، وضحت هذا األمر وبينته غاية    قد   التسليم، 
  نتىت مت   زت رت ُّٱ  املائدة: يقول تعاىل يف سورة    هللا، ففي معية    الصالة. 

 ىق  يف  ىف ىث نث مث  زث يترث
 [. 12املائدة:  ]  َّ اك  يق 

وكذلك    املشروع. فمعية هللا تطلب أول ما تطلب بتحقيق اإلقامة للصالة على الوجه  
والنيب عليه    تكون. التمكني يف األرض إمنا يكون أول ما يكون إبقامة الصالة كما جيب أن  

النصر   عن  أخرب  والسالم  بدعوهتم  ـ ينص   )إمنا   بقوله: الصالة  بضعيفها  األمة  هذه  ر هللا 
   ( 220) وصالحهم وصالهتم(  

الدنيوي  الفالح والنجاح  بتحقيق  العظمة للصالة وارتباطها  وإضافة إىل هذه 
ومالذ    واألخروي، املضطرين  مفزع   للمكروبني،ومأوى    للمحتاجني،فإهنا كذلك 

إذ هبا    لذة،فيتحقق إبحسان الصالة أعظم نعيم وأهنأ    للقلقني، وسعادة وطمأنينة  
ويستنري بنور هللا يف   فؤاده،ويهدأ    قلبه،فيطمئن    وخالقه،يتلذذ املسلم مبناجاة ربه  

فتكون الصالة ابلنسبة له راحة وقرة عني كما كانت حلبيبه من قبل   احلياة،دروب  
وهذا كله مرتبط وال شك ابلصالة املتقنة احملسنة اليت تصلى   وسلم.صلى هللا عليه  

رسول هللا، وهي الصالة املأمور هبا يف القرآن الكرمي وأكثر ما أييت   كما كان يصليها
األمر ابلص الة يف القرآن بلفظ: )أقم الص الة، أقيموا الص الة( وإقامة الص الة أداؤها 
وتوفية   واملقروء،  املتلو  وتدب ر  واملراقبة  والباطنة كاخلشوع  الظ اهرة  حبدودها وفروضها 

اإلقامة تنبيه على أن ه مل يرد إيقاعها فقط، وهلذا مل أيمر حدودها وإدامتها، وختصيص  
وقوله: )واملقيمني الص الة(    ابلص الة ومل ميدح هبا إال  بلفظ اإلقامة حنو: )وأقم الص الة(

و: )ال ذين يقيمون الص الة( ومل يقل: املصل ي إال  يف املنافقني: )فويٌل للمصل ني ال ذين 

 

الصغرى، كتا(  220)  سننه  يف  النسائي  برقم  رواه  ابلضعيف،  االستنصار  ابب:  اجلهاد،  ,  3178ب: 
 . 779وصححه األلباين يف الصحيحة برقم 
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هم عن صالهتم ساهون( ويف ذلك تنبيٌه على أن  املصل ني كثري واملقيمني هلا قليل،  
ب ه خرج من وهلذا قال عليه الصالة والس الم: )من صل ى ركعتني مقبالً بقلبه على ر 

تنبيهاً على  ذنوبه كيوم ولدته أم ه( فذكر مع قوله: )صل ى( اإلقبال بقلبه على هللا 
معىن اإلقامة وبذلك عظُم ثوابه، وكثرٌي من األفعال ال يت حث  تعاىل على توفية حق ه  

 مل يك ُّٱ  [66املائدة:] َّ مه  جه  ين ىن من ُّٱٱ ذكرها بلفظ اإلقامة حنو:
   .(221) تعديله احملافظة علىتنبيهاً على   .[9لرمحن: ]ا َّ  ىل

أما واقع الصالة اليوم وأتديتها فإنه من خالل الواقع املشاهد واملالحظ وكثرة  
فإن هناك خلالً كبرياً يف إحسان الصالة وتعظيمها وإعطائها قدرها    .(222)   الشكاوى

من اخلشوع والقنوت، بل أصبحت الصالة تؤدى بال روح وال طمأنينة .حىت أصبح  
هذا من املتعارف عليه عند بعض الناس أن اخلشوع يف الصالة من األمور العظيمة  

: وقد جاء احلديث: )أييت على ر لكل أحد .يقول اإلمام أمحد رمحه هللاـاليت ال تتيس 
الناس زمان يصل ون وال يصل ون( وقد ختو فت أن يكون هذا الزمان، لو صل يت يف 
اْئة مسجٍد ما رأيت أهل مسجٍد واحٍد يقيمون الص الة على ما جاء عن الن يب ،  م 
وعن أصحابه رمحة هللا عليهم، فاتقوا هللا، وانظروا يف صالتكم وصالة من يصل ي 

 .  (223) هـ ا معكم
اآلن،  وهذا يف القرن الثالث اهلجري الذي هو من خري القرون فكيف احلال  

التدرييب   الربانمج  رأيتموين    )صلواوهذا  يف   أصلي(كما  الباحث  من  اجتهاد  هو 
أسأل أ هللا الكرمي أن يكتب   فيها.التدريب على الصالة وربطها ابحلياة والنجاح  

 

 . 239/  1( أبو الفتح القامسي/ تفسريه, 221) 
( وهذا امر ميكن ادراكه من خالل واقع الناس يف أتدية الصالة واحلديث معهم. وقد وجدت هذا يف  222) 

 احتدث معهم يف هذا املوضوع خالل برامج التدريب. نفسي املقصرة يف الصالة وكذلك عند أكثر من  
 . 54( رواه أمحد يف رسالة الصالة، الرسالة السنية يف الصالة وما يلزمها، مطابع احلكومة، الرايض، ص223) 
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التوفيق يف إعداده وإمتامه على الوجه األكمل كما أسأل هللا أن جيعلين أول املنتفعني 
 صاليت.به يف 

حيث   من  التدريبية  الربامج  يف  السائد  النمط  الربانمج  هذا  أيخذ  وسوف 
 . اجللسات ووسائل التدريب والفرتات الزمنية املخصصة لكل وحدة تدريبية

 *** 
 
 
 
 

 الربنامجدليل 

 

 الربنامج: اسم 

 )التـدريـب عـلى الصــالة( كما رأيتموين أصلي  صلوا

 اهلدف العام من الربنامج:

أن يتقن املتدربون القيام ابلصالة على الوجه األكمل، فيخشعون ويتلذذون 
 بصالهتم وينجحون يف دنياهم وأخراهم 

 الربنامج:من  املستهدفون
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 ومسلمة.عام ألي مسلم 

 الربنامج: مدة

 أايم. أربعة 

 الساعات: عدد
 تدريبية. ساعة  16

 
 
 

 للمدربني: إرشادات
 على حقيبة املدرب.   واالطالع اإلعداد اجليد   •
 . الدورة.كل شيء قبل بدء    وجاهزيةالتأكد من توفر مجيع األدوات الالزمة   •
 جمموعات. توزيع املتدربني إىل   •

 املوحدة. حتدد كل جمموعة مقرراً هلا لكتابة اإلجابة   •

 اختيار بعض املتدربني عشوائياً لعرض املادة العلمية.  •

 توزيع شفافيات وأقالم ملونه لكتابة اإلجابة املوحدة لعرضها على ابقي اجملموعات.  •

 يتم عرض اجملموعات بعد هناية كل نشاط.  •

 التجول بني اجملموعات أثناء النشاط لإلشراف واملتابعة.  •

 اجملموعات. وزع املادة العلمية للنشاط بعد عرض   •

 اخلطة. على تنفيذ    وحافظاحرص على اإلعداد   •
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 املتدربني. ابدأ يف الوقت احملدد وتعرف على   •

 الدورة. وضح أهداف   •

 املتدربني. ركز على احتياجات   •

 هنايتها.كن مبدعاً من بداية الدورة إىل   •

 للمتدربني. قدوة   وكنعي العلم  اهتم ابلعالقات اإلنسانية وكن متواضعاً وال تد  •

  اللفظي.اهتم ابلتفاعل اللفظي وغري   •
  اخلربات.تبادل    وعلىشجع املتدربني على األسئلة   •
 اهلامة. عن التفاصيل وركز على النقاط    وابتعدحول املعارف إىل مهارات   •

   التدريبية.نوع األساليب والوسائل   •
  املذكرة. ال تقرأ حرفياً من   •
 ، وتصرف بذكاء يف املواقف احلرجة. وراً تقبل النقد وكن صب  •

 

 للمتدربني: إرشادات
  األنشطة. كن مشاركاً يف مجيع   •
 والزمالء. احرتم أفكار املدرب   •
  حاجة. أنقد أفكار املدرب والزمالء أبدب إن كانت هناك  •
 الوقت. احرص على استثمار   •
 اجملموعة. تقبل الدور الذي يسند إليك يف   •
 النشاطات. حفز أفراد جمموعتك يف املشاركة يف   •

 التدرييب. الربانمج    والزمالء أثناءاحرص على بناء عالقات طيبة مع املدرب   •

 حياتك.احرص على ما تعلمته يف الربانمج وطبقه يف  •
 :الربنامج يف املستخدمة التدريبية واألساليب األنشطة

 حلقة نقاش  •

 تطبيقات فردية ومجاعية •
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 دراسة حالة  •
 ثيل أدوارمت •
 حماضرة  •

 استباانت  •

 عروض مرئية •

 الربنامج: يف املستخدمة التدريبية الوسائل

 جهاز حاسب  •

 أوراق + أقالم + سبورة عرض  •
 جهاز عرض  •

 جهاز تلفزيون + فيديو  •

 . جهاز بريزنرت •
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حماولة اإلجابة على التساؤالت التالية، واليت تعترب    عزيزي املتدرب، أرجو منك 
 الربانمج: املخرجات العلمية هلذا 

أخربان    احلياة كما هذه    اخلسران يفجناح اإلنسان وسعادته وجناته من    ـ أركان 1
   هي: وتعاىل هللا تباركهبا 

                                                        -أ
                                               - ب 
  - ت 

   هو:ـ ميكن أن نعرف اإلنسان أبنه 2
 اإلنسان: نشأة  ـ ملخص3
 هي: ـ الوظيفة الرئيسة لإلنسان يف احلياة 4
 .................................. سلوك اإلنسان يف احلياة أنه دائماً يسعى إىل   ـ يفسر5

 هو: هللا   ـ رضوان6
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 هي:املسلم يف احلياة  ـ رسالة7
 احلياة: ـ رؤية املسلم يف 8
   تعاىل:ـ من اآلايت الكرمية اليت تبني عظمة الصالة قوله  9

الصالة    10 عليه  النيب  قول  الصالة  تبني عظمة  اليت  النبوية  األحاديث  ـ من 
 والسالم:
 هم: فرض الصالة عليهم    الكرمي ذكر األنبياء الذين ورد يف القرآن  ـ 11
  الصالة:ـ من أقوال السلف يف تعظيم قدر 12
الصالة  تلقيه فرضية    والسالم إثناءاملراحل اليت مر هبا رسول هللا عليه الصالة   ـ 13

 هي:
   يلي:ـ من مثرات حتقيق إقام الصالة ما  14
 هي: ـ شروط الصالة  15
   تعاىل:ـ اآلية اجلامعة لفروض الوضوء هي قوله  16
   والسالم: من األحاديث الواردة يف فضل الوضوء قوله عليه الصالة  ـ 17
   هي:ـ أركان الصالة 18
  هي: ـ واجبات الصالة  19
 القولية: ـ سنن الصالة  20
  الفعلية:الصالة  ـ سنن21
 الصالة: يف حكم اخلشوع يف  ـ الراجح22
   الصالة:ـ من مثرات اخلشوع يف 23
   الصالة:ــ من أسباب اخلشوع يف 24
 الصالة:ـ من اخلطوات القلبية لتحقيق اخلشوع يف  25
 التايل: على النحو    وسنن وهيــ تتنوع الصالة اىل فرض واجب وفرض كفاية  26

 الواجب:الفرض 
 الكفاية: فرض 
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 الســـنن: 
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 األوىلالوحدة 

 املسلمتعظيم قدر الصالة يف قلب  

  :اجللسـة األوىل

 رســالة املسلم ورؤيتــه يف احليــاة  

 الزمن: 

                                                  .دقيقة120

  اجللسة: أهداف

 على: يتوقع يف هناية اجللسة أن يكون املتدرب قادراً 
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 .رسالته يف احلياة وارتباطها بتعظيم قدر الصالة يف قلبه كتابة .1
 .احلياةوتوضيح رؤيته يف  حياته،كتابة غاية املسلم يف  .2

 

 

 

 

 التدريبية واألنشطة األساليب تنفيذ إجراءات

 الزمن ابلدقيقة اإلجــــــــــــــــــراءات  اجللسة الوحدة

 األوىل األوىل

 15 ابملتدربني ويتعارف معهم يقوم املدرب ابلرتحيب 

 15 التعريف ابلربانمج وأهدافه وأمهيته 

 15 : حلقة نقاش، طبيعة اإلنسان من هو؟1نشاط 

 15 املادة العلمية: حماضرة 
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انقش طبيعة    جمموعتك،من خالل ثقافتك واطالعك وابلتعاون مع    :1 النشاط
من هو إىل أين يسري   واملصري،والتصور والغاية    واإلجياد،اخللق    حيث، اإلنسان من  

 يسري؟وكيف 
  اإلنسان هو:

.........................................................................
......................................................................... 

  النشـــــأة: 
.........................................................................

 .................................................................  ........ 
  الوظيفـــة:  

 15 : مترين احملبوابت 2نشاط 

 15 املادة العلمية: عرض 

: مترين املستقبل األكيد )ختيل النهاية  3نشاط 
 تكون( كيف 

20 

 10 ختام اجللسة
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.........................................................................
......................................................................... 

 املصـــــي: 
.........................................................................

......................................................................... 
 
 

 ( 224): 1 للنشاط العلمية املادة

  هــو: اإلنسان
قبضة من طني األرض تتمثل يف    هللا،قبضة من طني األرض ونفخة من روح  

وأحشائه    اجلسد:حقيقة   ووشائجه  يف   ...،عضالته  تتمثل  هللا  روح  من  ونفخة 
الروحي   الوعي واإلدراك    لإلنسان،اجلانب  القيم   واإلرادة،تتمثل يف  تتمثل يف كل 
 ميارسها. واملعنوايت اليت 
 تعاىل:نسان منذ بدئه حىت منتهاه تظهر جبالء ووضوح يف قوله إن قصة اإل

 ين  ىن  من خن  حن  جن   ىميم مم  خم حم  جم يل  ىل  مل  خل ُّٱ
 ُّ  َّ  ٍّ   ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي  جي يه  ىه  مه  جه 

 ىب  نب  مب  زب  رب  يئ ىئ  نئ  مئ زئ رئ  ّٰ  ِّ 
 

(املادة العلمية من كتاب الرتبية الذاتية للدكتور هاشم األهدل. دار األهدل   للنشر والتوزيع، مكة  224) 
 21ـ10صاملكرمة. 
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 لكمك اك يق ىق  يف   ىف يث  ىث نث  زثمث رث  يت ىت  نت  مت  زت   رت  يب 
 ري   ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل مل  يك ىك

 هب  مب  خب حب جب  هئ مئ   خئ حئ جئ يي ىي ني مي  زي
 مس  خس حس جس  مخ جخ مح جح مج  حج  مث هت مت خت  حت جت

 [  35 - 30]البقرة:  َّ  خض حض  جض مص خص  حص
ويبني ذلك أيضا ما ورد عن املصطفى صلى هللا عليه وسلم يف حديث عظيم  
جامع ألحوال اإلنسان بدءا خبلقه يف بطن أمه وبيان حاله يف هذه الدنيا وانتهاء 

قال : حدثنا رسول هللا صلى هللا  مبصريه ، فعن عبد هللا بن مسعود ـ رضي هللا عنه ـ  
أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني    عليه وسلم وهو الصادق املصدوق قال : إن 

يوما نطفة مث يكون علقة مثل ذلك ، مث يكون مضغة مثل ذلك ، مث يرسل إليه امللك  
فينفخ فيه الروح ويؤمر أبربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ، فوهللا  

ها إال ذراع  الذي ال إله غريه إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبين 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل  
النار حىت ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة  

 [ 2036/ 4  ]مسلم: فيدخلها .  
 النشأة:

 خئ  حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن ُّٱ
 [   72  -   71] ص:   َّ خب حب جب هئ مئ
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ
 خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
   َّ مح جح مج حج مث متهت  خت حت جت هب مب

 [ 14- 12]املؤمنون:  
  الوظيفـة:
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فبعد أن سواه ونفخ فيه من   مهال،مل خيلق هللا عز وجل اإلنسان عبثا ومل يرتكه  
ليكون االبتالء    املقربني،روحه أسجد له مالئكته   مث أهبطه إىل األرض مع اجلان 

 بطاعته.واستخلف يف األرض ليعمرها  واالمتحان،
ٱ  تعاىل:قال  شيئا، وقد أخذ ربنا العهد على اإلنسان أن يعبده وال يشرك به 

 مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ َّ   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
أورد172]األعراف:    َّ مت زت رت يب ىب نب   مب زب رب يئ نئىئ  ،] 

قال رسول هللا    قال:ابن كثري عند تفسريه هلذه اآلية ما رواه الرتمذي عن أيب هريرة  
صلى هللا عليه وسلم : ملا خلق هللا آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة  

وقد وردت أحاديث يف أخذ   الرفاعي:هو خالقها من ذريته إىل يوم القيامة . ويقول  
 الشمال، ومتييزهم إىل أصحاب اليمني وأصحاب    الذرية من صلب آدم عليه السالم

 . (225)  رهبمويف بعضها االستشهاد عليهم أبن هللا 
  قال: عن النيب صلى هللا عليه وسلم    -رضي هللا عنه    -عن أنس بن مالك  

أرأيت لو كان لك ما على األرض من شيء   القيامة:يقال للرجل من أهل النار يوم  
قد   ذلك،قد أردت منك أهون من    فيقول:  نعم.  فيقول:  قال: أكنت مفتداي به.  

آدم   تشرك    أالأخذت عليك يف ظهر  أن  إال  فأبيت    ]أمحد:   يب. تشرك يب شيئا 
3/127 ] 

عن النيب    -رضي هللا عنهما    -ويف مسند اإلمام أمحد أيضا عن ابن عباس  
  - يعين عرفة    -أخذ هللا امليثاق من ظهر آدم بنعمان    قال:يه وسلم  صلى هللا عل 

ألست   قال:  قبال،فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بني يديه كالذر مث كلمهم  
إمنا    تقولوا:بلى شهدان أن تقولوا يوم القيامة إان كنا عن هذا غافلني أو    قالوا:  بربكم؟

 [ 1/272]هم أفتهلكنا مبا فعل املبطلون أشرك آابؤان من قبل وكنا ذرية من بعد
 

الرايض،  225)  املعارف،  مكتبة  ابن كثري:  تفسري  القدير الختصار  العلي  تيسري  الرفاعي  نسيب  ( حممد 
 (. 4/489أجزاء.   4هـ )1407
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وكل فرد بذاته قد أودع   ابالتباع،وملا كان األمر كذلك فإن اخللق كلهم مكلفون  
وهلذا خلق آدم عليه السالم وذريته    العاملني،يف فطرته اإلسالم وإفراد العبادة هلل رب  

تمر آدم وذريته  وقد اس  لنواهيه.لكي يكون كل منهم عابدا هلل متبعا ألوامره جمتنبا  
 . (226)على ذلك عشرة قرون كلهم على شريعة احلق حىت عهد نوح عليه السالم 

الص عن  وحادوا  اختلفوا  الناس  ـفلما  يوجهون  واألنبياء  الرسل  هللا  بعث  راط 
 الصواب:ويرشدوهنم لكي يردوهم إىل جادة 

 مث  زث رث   يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ :قال تعاىل
 رن  مم ام يل  ىل  مل يك ىك مك اكلك يق ىق   يف ىف يث ىث نث

 هئ  خئمئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ىنين نن من زن
 [ .   213]البقرة:    َّ حت جت  هب  مب خب  حب جب

وقد أرسل هللا سبحانه وتعاىل املرسلني عليهم السالم لتجديد العهد وتوضيح هذه  
  [، 59  ]األعراف:  َّ ِّ ُّ َّ   ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ  لقومه: فقال نوح عليه السالم    الغاية، 

عاد:  لقومه  السالم  عليه  هود  قال    َّحص مس خس حس جس   مخ جخ ُّٱ  وكذلك 
 نب مب زب  رب يئ ُّٱ  وقاهلا شعيب عليه السالم ألصحاب األيكة:   [ 73  ]األعراف: 
[ كما قاهلا غريهم ألقوامهم، وقد حقق بعض تلك األمم  85] األعراف:   َّيب ىب

 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱ  : غاية وجوده ونكل عن ذلك آخرون كما قال تعاىل 
 زث رث  يت ىت نت مت زت رت ىبيب نب  مب زب رب
 [   36] النحل :   َّمث

تعاىل للخلق   الذي اختاره  املقام  العبودية هو  وقد وصف مالئكته    أمجعني. فمقام 
 خب حب جب هئ   مئ خئ حئ جئ ُّٱ  : املقربني بوصف العبودية فقال تعاىل 

 حل جل مك لك خك   حك جك مق حق ُّٱ  أيضا: [ وقال  19:  ]األنبياء  َّ مب
ويف حادثة اإلسراء ارتقى نبينا حممد صلى هللا عليه    [. 206  األعراف: ]   َّ حم  جم هل مل خل

 

 . 1/250( ابن كثري تفسري القرآن العظيم: مرجع سابق 226) 
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 زب رب يئ ىئ نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ قال تعاىل:   منزلة، وسلم إىل أشرف مقام وأعظم  
 .[9 ،8 ]النجم: َّ

ومع ذلك فقد ارتبط    مقرب،وتلك مكانة مل يصل إليها نيب مرسل وال ملك  
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ تعاىل:قال  السالم،لفظ العبودية به عليه 

 َّ خي حي جي يه  ىه جهمه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم

العبودية، وكذلك قال عز 1]اإلسراء : [ فدل ذلك على أن أرفع منزلة هي منزلة 
  جل  مك لك خك  حك جك مق حق مف  خف ُّٱ السالم:وجل عن عيسى عليه  

ال تطروين   الصحيح:[ ولذا قال صلى هللا عليه وسلم يف احلديث  59  الزخرف:]  َّ حل
  ]البخاري   ورسوله.كما أطرت النصارى عيسى بن مرمي إمنا أان عبد فقولوا عبد هللا  

2/490 .] 
قال    تطرف،والعبودية وصف مالزم لكل إنسان ما دام له قلب ينبض وعني  

ٱ  تعاىل:

رمحه    قال  [99  احلجر:]  ٱَّ  زث رث يت ىت نت مت ُّٱ   هللا: ابن حجر 
 ( 227)  .املوت  اليقني: سامل:قال 

 والعبوديـة:

اسم جامع لكل ما حيبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة فالصالة  
والزكاة والصيام واحلج وصدق احلديث وأداء األمانة وبر الوالدين وصلة األرحام والوفاء  
ابلعهود واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد للكفار واملنافقني واإلحسان إىل  

ر واليتيم واملسكني واململوك من اآلدميني والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال  اجلا 
ذلك من العبادة ، وكذلك حب هللا ورسوله وخشية هللا واإلانبة إليه وإخالص الدين له  

 

( أمحد بن حجر العسقالين فتح الباري يف شرح صحيح البخاري: تصحيح وحتقيق عبد العزيز بن  227) 
 . 8/383هـ،  1379عبد هللا بن ابز. الرايض، مكتبة الرايض احلديثة، 
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والصرب حلكمه والشكر بنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرمحته واخلوف لعذابه  
 لعبادات هلل . وأمثال ذلك من ا 

 املصـــــري:
فكل نفس ذائقة    حمتمة، إن أي خملوق مهما امتد أجله وطال عمره فإن له هناية  

املوت الذي قدره هللا عز وجل على خلقه وكتبه على عباده وانفرد جل شأنه ابلبقاء    املوت، 
 [. 185  عمران: ]آل   َّ  ريزي ٰى ين ىن ُّٱ  قال تعاىل:   والدوام، 

   َّ  يف ىف يث ىث نث مث زث رث ُّٱ وقال أيضا:

   [،   2،  1] التكاثر :  
ففي آيتني من مخس كلمات فقط يصور القرآن الكرمي حال الدنيا وما بعدها 

فهي حياة ملهية مث زايرة وأي زايرة ، زايرة منتهية ال حمالة ويكون بعدها االنتقال ،  
إىل دار احلساب ، ولكن تلك الزايرة أي فرتة البقاء يف القبور ال يعلم مداها إال هللا  
ومع ذلك فنحن نعلم من ديننا أن تلك احلفرة الضيقة ستكون على صاحبها أحد  

جلنة أو حفرة من حفر النار ، كما ورد يف حديث أمرين : إما روضة من رايض ا
رقم   داود حديث  أيب  انظر سنن   [ الطويل  بن عازب  من   3212الرباء  [ وغريه 

األحاديث . يقول ابن القيم ـ رمحه هللا ـ  : مذهب سلف األمة وأئمتها أن امليت إذا 
بعد  مات يكون يف نعيم أو عذاب ، وأن ذلك حيصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى

مفارقة البدن منعمة أو معذبة ، وأهنا تتصل ابلبدن أحياان وحيصل له معها النعيم أو  
العذاب مث إذا كان يوم القيامة الكربى أعيدت األرواح إىل األجساد وقاموا من قبورهم 

(228) لرب العباد ، ومعاد األبدان متفق عليه بني املسلمني واليهود والنصارى. 
 

أما القيامة الكربى فتكون    الصغرى،فإذا مات اإلنسان فهذه قيامته وهي القيامة  
 مت   خت حت جت ُّٱ تعاىل:قال    العباد،عندما يؤذن ابلنفخ يف الصور فيحشر مجيع  

 

هـ، ص    1406( حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية الروح دار الكتاب العريب، بريوت، الطبعة الثانية،  228) 
97 . 
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القلوب واألفئدة وحتتار العقول   [ عندئذ ترجتف7  ،6  النازعات:] َّ حج مث هت
 جي يه ىه مه   جه ين ىن من خن حن ُّٱ  تعاىل:واألفهام كما قال  
  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي   ىي مي خي حي

قوله    [.2  ]احلج: أيضا  اليوم  ذلك  هول   حب  جب هئ مئ ُّٱ  تعاىل:ويصور 
 خص  مسحص   خس حس  جس جخمخ مح  جح مج  حج مث هت مت خت    حت جت  هب مب  خب

ٱ[.33 لقمان:] َّ جع مظ    حط مض  خض حض جض مص 

اليوم   السنة كذلك بعض أهوال ذلك  الشفاعة   العصيب،وتبني  ففي حديث 
ـ يف صعيد واحد   وسلم:يقول صلى هللا عليه   ـ األولني واآلخرين  الناس  جيمع هللا 

ر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما ال ـيسمعهم الداعي وينفذهم البص
أال تنظرون من يشفع لكم   بلغكم؟  يطيقون وال حيتملون فيقول الناس أال ترون ما قد

، ومن حديث عائشة عن النيب صلى هللا عليه وسلم [3/250  البخاري:]  ربكم،إىل  
حيشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرال فقلت اي رسول هللا النساء والرجال   قال:

فقال اي عائشة األمر أشد من أن ينظر بعضهم إىل   بعض؟مجيعا ينظر بعضهم إىل  
 [2194/ 4 ]مسلم:بعض 

تدىن    قال:ومن حديث املقداد ـ رضي هللا عنه ـ عن النيب صلى هللا عليه وسلم  
فيكون الناس على   ميل،اخللق حىت تكون منهم كمقدار  الشمس يوم القيامة من  

قدر أعماهلم يف العرق فمنهم من يكون إىل كعبيه ومنهم من يكون إىل ركبتيه ومنهم 
قال وأشار رسول هللا صلى هللا    إجلاما،من يكون إىل حقويه ومنهم من يلجمه العرق  

 [ 2196/ 4 ]مسلم:عليه وسلم بيده إىل فيه 
ها تنتظر كل إنسان ولن ينجو منها أحد فالكل صائرون إىل فهذه األهوال وغري 

يقول    خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح   جح مج حج ُّٱ  تعاىل:هللا 
 [13ـ  10 القيامة:]  َّ جغ مع جع مظ حط   مض
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وبعد أن يقوم الناس لرب العاملني جتازى كل نفس مبا كسبت ويالقي كل عبد 
 حن  جن مم خم  حم  جم هل خلمل  حل جل مك لك خك ُّٱ  تعاىل:قال    قدم،ما  

 هت مت خت حت جت هب مب خب ُّٱ  وقال:  ،[  281] البقرة :   َّ  هن من خن
[ ويقول صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز   25] النور:   َّ جح مج  حج مث

اي عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أوفيكم إايها فمن وجد   ....  وجل:
 .[ 1994/ 4 ]مسلم: نفسه،خريا فليحمد هللا ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال 

 

 

  )فردي(: 2 النشاط

وترى هلا    ،اليها  اليت تسعىاكتب فيما يلي ما ال يقل عن عشرة من احملبوابت  
 يف احملبة واحلب يف حياتك. األولوية 

.........................................................................
.........................................................................

 .........................................................................
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.........................................................................

 .........................................................................
.........................................................................
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  :(229)2 للنشاط العلمية املادة

 عرض:

إن العبد بل كل حي بل وكل خملوق هو فقري حمتاج إىل جلب ما ينفعه ودفع  
واملضرة هي من جنس األمل   واللذة،واملنفعة للحى هي من جنس النعيم    يضره،ما  

    أمور:أربعة  عبد منلكل  د(. فالبوالعذاب 
 به. املطلوب املقصود احملبوب الذي ينتفع ويتلذذ  (1
 املقصود.املعني املوصل احملصل لذلك  (2
 العدم. املكروه املبغوض مطلوب  (3
 املكروه. الوسيلة إىل دفع ذلك  (4

يقوم ال  حي  ولكل  بل  للعبد  األربعة ضرورية  األمور  وجوده وصالحه    فهذه 
   هبا.وسعادته إال 

 

 . مع تصرف يسري. 26/ 1( املادة العلمية من كتاب فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية 229) 
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وكذلك كل    إليه،   ويصبو ما يريده اإلنسان    حتدد كل هذه األمور األربعة يف جمملها  
وأيضاً تبني أن لكل منهما    احلياة، ما ال يريده ويرغب يف الفرار منه يف مسريته يف هذه  

والسعادة والشقاء واخلسارة تعتمد على وضوح هذا املعىن    إليها، فالصالح وسائل توصل  
 شك. واإلميان به بل ورسوخه يف تصور املؤمن ووضوحه وضوحاً اتماً ال خيالطه أدىن  

 
 
 
 

 وجهان: وللسعادة احلقيقية املرتبطة هبذا التصور 
 األول: الوجه

احملبوب،  أن هللا تعاىل هو الذي جيب أن يكون هو املقصود املدعو املطلوب   
على   املعني  هو    املطلوب،وهو  سواه  دفع   املكروه،وما  على  املعني  سبحانه  وهو 

ٱ قولـه تعـاىل:فهو سبحانه اجلامع لألمور األربعة دون ما سواه وهذا معىن  الكروه،

ومتام العبودية يتضمن أصلني   [5]سورة الفاحتة:  َّ حي  جي  يه ىه مه  ُّٱ
 عظيمني:

 الوجوه. أكمل  املطلوب علىاملقصود  هو:األصل األول 
 املطلوب.املستعان وهو الذي يستعان به على  الثاين هو:األصل 

إذ اإلله هو الذي يؤله فيعبد    الربوبية، والثاين من معىن    األلوهية، فاألول من معىن  
حمبة وإانبة وإجالال وإكراما، والرب هو الذي يرىب عبده فيعطيه خلقه مث يهديه إىل  

أح  العبادة  مجيع  من  تعاىل:  وغريها،  واله  قوله   َّ  مم خم حم جم هل ُّٱوكذلك 

 جك مق حق مف  ُّٱٱوقوله ،   [ 123:هود]  َّرن مم ام ُّٱ  وقـوله:   [88:هود]
   [4: املمتحنة] َّ لك خك حك
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وقوله        [58:الفرقان ]  َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي  ُّٱوقوله تعاىل:  
 نت  مت زت رت يب ُّٱ :وقوله  [30:الرعد ]  َّ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ  : تعاىل 
ٱ.  [9- 8:املزمل] َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت

 الثاني:الوجه  

لعبادته اجلامعة ملعرفته، واإلانبة إليه، وحمبته واإلخالص لـه،    اخللق،أن هللا خلق   
فبذكره تطمئن قلوهبم، وبرؤيته يف اآلخرة تقر عيوهنم، وال شيء يعطيهم يف اآلخرة  

 به.أحب إليهم من النظر إليه، وال شيء يعطيهم يف الدنيا أعظم من اإلميان 
وال صالح    متحركني،لني  وبذلك يصريون عام  هلم، فإن ذلك هو الغاية املقصودة  

بل من أعرض عن ذكر ربه فإن    حبال،لذة بدون ذلك    نعيم، والوال  فالح،  وال    هلم،
  به، ر يوم القيامة أعمى، وهلذا كان هللا ال يغفر أن يشرك  ـله معيشة ضنكا، وحيش 

وكان    احلسنات،وهلذا كانت ال إله إال هللا أحسن    يشاء،ويغفر ما دون ذلك ملن  
 ال إله إال هللا رأس األمر. التوحيد بقول

وحق هللا على عباده أن يعبدوه ال يشركوا به شيئا كما يف احلديث الصحيح 
 عباده؟ ما حق هللا على    ىقال: أتدر النيب أنه    عنه عنالذي رواه معاذ رضي هللا  

وال يشركوا به    يعبدوه،أن    حق هللا على عباده،  قال:  أعلم،هللا ورسوله    قلت:  قال:
وله أعلم ـهللا ورس  قلت:  قــال:  ذلك؟شيئا. أتدرى ما حق العباد على هللا إذا فعلوا  

وهو حيب ذلك ويرضى به ويرضى عن أهله ويفرح بتوبة    (230)   يعذهبم  أالقال حقهم  
   ونعيمه.من عاد إليه كما أن يف ذلك لذة العبد وسعادته 

 

حه، كتاب: اإلميان، ابب: الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة،  (رواه مسلم يف صحي 230) 
 . 45حديث رقم 



 
  

 

 

279 

  إليه، إال ويتنعم ابلتوجه    به،ويطمئن    إليه،فليس يف الكائنات ما يسكن العبد  
وحصل له به مودة يف احلياة الدنيا ونوع   أحبه،وإن  هللا، ومن عبد غري   سبحانه، هللا 
 املسموم.فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التلذذ أبكل الطعام  اللذة،من 

يقاس به،  مث إن فقر العبد إىل هللا، وأن يعبد هللا ال يشرك به شيئا ، ليس له نظري ف 
كثرية،  لكن يشبه من بعض الوجوه ،حاجة اجلسد إىل الطعام، والشراب ، وبينهما فروق  

حقيقة العبد قلبه وروحه ، وهى ال صالح هلا إال إبهلها هللا الذي ال إله إال هو،    فإن 
فال تطمئن يف الدنيا إال بذكره، وهى كادحة إليه كدحا فمالقيته، والبد هلا من لقائه ،  

ح هلا إال بلقائه ، ولو حصل للعبد لذات ، أو سرور بغري هللا ، فال يدوم ذلك  وال صال 
بل ينتقل من نوع إىل نوع ، ومن شخص إىل شخص ، ويتنعم هبذا يف وقت ، وِف  
بعض األحوال ، واترة أخرى يكون ذلك الذي يتنعم به ، والتذ به غري منعم له، وال  

عنده ، ويضره ذلك، وأما إهله فالبد له منه    ملتذ له بل قد يؤذيه اتصاله به ، ووجوده 
عليه  ل  ـ ا إبراهيم  اخللي ـ ذا قال إمامن ـ ه وهل ـ و مع ـ يف كل حال، و يف كل وقت وأينما كان فه 

   وهلذا كان أعظم آية يف القرآن الكرمي   [76:االنعام] َّ مب زب رب يئ  ىئ  ُّٱ  : السالم 
 .  [255:البقرة] َّخئ حئ  جئ يي ىي  ني مي ُّٱ

العظيمة وهي عبودية هللا عز   الغاية  اخللق هلذه  إن خلق  به    وجل واإلميانمث 
 عظيمني:سبحانه وتعاىل مبين على أصلني 

: أن نفس اإلميان ابهلل ، وعبادته وحمبته وإجالله ، هو غذاء اإلنسان  األول
وقوته وصالحه وقوامه ،كما عليه أهل اإلميان، وكما دل عليه القرآن ، فإنه وإن  
كان يف األعمال الصاحلة ما هو على خالف هوى النفس، وهللا سبحانه أيجر العبد 

املأمور هبا مع املشقة ، كما قال تعاىل:  لك اك يق ىق ُّٱ  على األعمال 
لعائشة رضي هللا عنها   [120:التوبة]  َّ  يك ىك مك عليه وسلم  وقال صلى هللا   ،

فليس ذلك هو املقصود األول ابألمر الشرعي،    (231) :)أجرك على قدر نصبك (
 

 . 2120رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: احلج، ابب: بيان وجوه احلرام وأنه جيوز أفراد احلج، برقم   (231) 
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وهلذا مل جيئ يف الكتاب والسنة وكالم السلف إطالق القول على اإلميان والعمل 
 جح  مج   حج مث ُّٱ  الصاحل أنه تكليف وإمنا جاء ذكر التكليف يف موضع النفي كقوله

 نث مث  زث رث يت ىت ُّٱ  ، [ 84:النساء ] َّحت جت هب  مب ُّٱ  ، [286:البقرة] َّجخ  مح
أي وإن وقع يف األمر تكليف فال يكلف إال قدر الوسع ال أنه    [7:الطالق] َّىث

ولذات  القلوب،  العيون، وسرور،  قرة  غالبها  أن  مع  تكليفا  الشريعة  يسمى مجيع 
األرواح، وكمال النعيم، وذلك إلرادة وجه هللا ، واإلانبة إليه ، وذكره، وتوجه الوجه  

قلوب ، وال يقوم غريه مقامه يف ذلك أبدا ،  إليه فهو اإلله احلق الذى تطمئن إليه ال
 . [ 65:مرمي ] َّ من خن حن جن يم  ممىم خم حم ُّٱ قال هللا تعاىل :

أن  النعيم يف الدار اآلخرة هو النظر إليه بل اللذة والنعيم التام يف حظهم  :  الثاين
من اخلالق سبحانه وتعاىل ، كما يف الدعاء املأثور ) اللهم إين أسألك لذة النظر إىل  

.وعن  صهيب  ( 232) وجهك والشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة وال فتنة مضلة ( 
رضي هللا عنه  عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال  : )إذا دخل أهل اجلنة اندى مناد  
اي أهل اجلنة إن لكم عند هللا موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون : ما هو أمل يبيض  

النار؟ قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه سبحانه،  وجوهنا، ويدخلنا اجلنة وجيران من  
،  فبني النيب صلى هللا  ( 233) فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه، وهو الزايدة( 

عليه وسلم أهنم مع كمال تنعمهم مبا أعطاهم هللا يف اجلنة مل يعطهم شيئا أحب إليهم  
م به أعظم من التنعم والتلذذ  من النظر إليه وإمنا يكون أحب إليهم ألن تنعمهم وتلذذه 

 

برقم   (232)  السهو،  الصالة، ابب:  الصغرى، كتاب:  النسائي يف سننه    ,احلديث من رواية 1288رواه 
 . 22عمار بن ايسر، قال األلباين: إسناده جيد، اآلحاد برقم 

  2475( رواه الرتمذي يف سننه، كتاب: صفة اجلنة، ابب: ما جاء يف رؤية الرب ابرك وتعاىل، رقم  233) 
 . 499/ 6وصححه شيخ اإلسالم، انظر: الفتاوى 
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اللذة   الشيء أحب إىل اإلنسان كان  بغريه ، فإن  الشعور ابحملبوب فكلما كان  تتبع 
 . ( 234) حصوله ألذ له، وتنعمه به أعظم  

فكل حمبوب من حمبوابت العبد يف هذه احلياة جيب أن يرتبط ابحملبوب األعظم 
أوثق عرى اإلميان احلب يف هللا، ويفسر لنا  الذي له احملبة املطلقة، وهذا يفسر لنا أن  

 . أيضا سبب املنزلة العالية للمتحابني يف هللا واملتزاورين يف هللا واملتبادلني يف هللا
 

 النهاية(: )ختيلالتمرين الذهين املستقبل األكيد  :3نشاط 

أود منك أخي املبارك أن تكون جاداً يف تطبيق التمرين التايل والذي سوف  
حيدث أتثرياً إجيابياً يف حياة قلبك الذي إذا صلح، صاحل سائر عملك، وجتد له أثراً 
كبرياً يف حياتك. هذا التمرين هو افرتاض حقيقي ملسلمات ضرورية سوف حتدث 
بكل صوره   التمرين  تطبيق  أفلحت يف  فإن  أبداً،  ذلك  ال شك يف  مستقبالً  لك 

داث كما هي وتتصورها بقدر ما  وأحداثه ومشاهده واستطعت أن تعيش تلك األح
تستطيع من إنشاء الصور الذهنية هلا، فأهنئك مسبقاً بنجاح عظيم وسعادة روحية  

 عالية وفقك هللا. 
 كرر ذلك حىت تشعر ابلدخول يف حالة االسرتخاء   عميقاً،خذ نفساً  (1

 عينيك.أغمض  (2

تود أن خيتم هللا لك هبا خبري ... عش احلدث متاماً،  (3 اخرت أحسن خامتة 
  منفرداً، أو    معك،الناس الذين    عليها،احلالة اليت أنت    فيه،عمرك املكان الذي أنت  

تركتها   اليت  املتعددة  اليت   أحفادك،  أبناؤك،  خلفك،األعمال  اجلاري  الصدقات 

 

 . 26/ 1انظر: الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية,  (234) 
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املستوى اإلمياين الذي أنت فيه يف   إليه، املستوى االجتماعي الذي وصلت    عملتها،
 تلك احلالة ..... 

 ذلك:منك اآلن أن تدون كل  وأودافتح عينيك  (4

 احلالة: ـ 
 العمر:ـ 
 املكان: ـ 

 من:ـ مع 
 لك(: الكربى  )االجنازات ـ الصدقات اجلارية 

 األوالد:ـ 
 ـ األحفاد:

 والعلمي: ـ املستوى االجتماعي 
 اإلمياين: ـ املستوى 

تسيل   سهولة،خترج الروح بكل    املشوار،(أغمض عينيك مرة أخرى، مث أكمل  5
إىل   وذويك،يذهب بك أهلك    أعلى،تصد إىل    السقاء،كما تسيل القطرة من يف  

بعد أن يقوموا بواجبهم من إيداعك يف روضتك   الثانية، يف حياتك    اجلديدة،روضتك  
اآلن يف القرب الذي    قربك أنك فتعلم بعد أن ينصرفوا عنك وبعد أن يضمك    اجلديدة،

مث أيتيك خملوقان    املرات،كل يوم عشرات    كنت تتعوذ ابهلل من عذابه يف صالتك 
فيسأالنك األسئلة اليت كانت هي األصول الثالثة الكربى يف   نور،مجيالن خلقا من  

فتقول ريب هللا    ربك؟من    أجلها،حياتك واليت عشت هلا وعشت هبا وعشت من  
وتسبحه    )الذي وتكربه  يهديك  أن  تسأله  يومياً  يديه  بني  الوقوف  تستشعر  كنت 
هداك هللا له فسرت على   )الذيفتقول ديين اإلسالم    دينك؟ما    وتستغفره(،  وحتمده

فتقول نيب حممد صلى هللا عليه    نبيك؟من    به(،منهجه يف حياتك داعياً إليه معتزاً  
دروب   )الذيوسلم   به يف سريك يف  وتقتدي  يصلي  تصلي كما كان  يومياً  كنت 
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وإذا به أعمالك الصاحلة    رأيت،وترى منظراً مجيالً من أحسن ما قد    األوىل(.حياتك  
اجلنة  مث بعد ذلك يفتح لك ابب إىل    الدنيا،والطيبات اليت كنت تقوم هبا يف حياتك  

  إايها،تسأل هللا أن يدخلك    ائماً وكنت داليت كنت دائماً معلق القلب هبا يف حياتك  
 لياًل. خاصة يف دعاءك يف صالتك 
اود منك ان تكتب رسالتك العامة اليت حتيا   الرائع،بعد هذا التمرين الذهين 

 . اليهامن اجلها يف هذه احلياة ورؤيتك اليت تطمح يف الوصول 
 

  :3املادة العلمية للنشاط 

 رضي هللا عنه. قصة حارثة   الرؤية:مناذج لوضوح 
حلارثة كيف أصبحت قال أصبحت مؤمنا حقا   وسلمقال النيب صلى هللا عليه  

قال وما حقيقة إميانك قال عرفت نفسي يف الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت هناري  
فكأين أنظر إىل عرش ريب ابرزا وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يتزاورون فيها وإىل أهل 

قلبه ويف حديث آخر قال عبد نور هللا اإلميان يف    فالزم،رت  ـأبص  النار يف النار قال
(235). 

 مث هت مت خت حت ُّٱ اآلايت:كما روى عن احلسن رمحه هللا وذكر هذه    
إن املؤمنني   قال:  [63  ]الفرقان:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج   حج

ملا جاءهتم هذه الدعوة من هللا صدقوا هبا فوصل نفعها إىل قلوهبم فخشعت لذلك 
قلوهبم وأمساعهم وأبصارهم فكنت إذا رأيتهم رأيت قوما كأمنا يرون ما يوعدون رأى  

 .(236) املتقني
 

البيهقي يف235)  أخرجه  برقم    (  الكبري،  عنه شيخ  982الزهد  قال  العلم.  أهل  .واحلديث ضعفه بعض 
 (. 94/ 1اإلسالم مرسل وروي مرسال من وجه ضعيف ال يثبت )االستقامة 

 . 796( املروزي، تعظيم قدر الصالة، حديث رقم 236) 
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والرؤية اليت يسعى هلا مسلم هي رضوان هللا يف اآلخرة، ورضوان هللا تعاىل: هو  
غاية كل مؤمن، يسعى إليها، وهي احلالة اجلوهرية اليت تقصد، وهي املنزلة اليت يرومها  
كل من خالط اإلميان قلبه، وهي هناية املطالب، وأمل اآلمال، وأغلى الغاايت، وهي 

ريد شيئاً أعظم من رضوان هللا، ومن رأى شيئاً غري هدف األهداف، واملؤمن ال ي
سواء  عن  وضل  الطريق  أخطأ  فقد  هنائياً  ومقصداً  غاية  يكون  أن  يستحق  ذلك 
السبيل، حيث أن رضوان هللا يتضمن التنعم الدائم يف دار اخللود والنعيم املقيم يف 

وتقدست أمسائه،  دار السرور، واللذة العظمى يف النظر إىل امللك املعبود، جل جالله  
وليس يف الوجود يف احلياة الدنيا وال يف اآلخرة أعظم من ذلك الرضوان، ولنا أن 
نصور تلك احلالة مبا يزيدها وضوحاً وإجالاًل، حىت يكون القصد إليها هو هاجس 
املؤمنني وهجرياهم أبداً، وحىت يكون الرتمن ابلوصول إليها هو حادي احملبني. فعن 

إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نودوا اي    وسلم: ل هللا صلى هللا عليه  صهيب قال قال رسو 
أهل اجلنة ان لكم موعدا عند هللا مل تروه فقالوا وما هو أمل يبيض وجوهنا ويزحزحنا  
عن النار ويدخلنا اجلنة قال فيكشف احلجاب فينظرون إليه فو هللا ما أعطاهم هللا  

 يل ىل مل خل ُّٱ عليه وسلم  صلى هللا شيئا أحب إليهم منه مث تال رسول هللا  
   .(237) [26]يونس: َّجم

َّ  وكما ورد اَّللََّ   »إ نَّ قَاَل  -صلى هللا عليه وسلم-عن أيب َسع يٍد اخْلُْدر ى   َأنَّ النَِّب 
ُقوُل يـَُقوُل أَلْهل  اجْلَنَّة  اَي أَْهَل اجْلَنَّة . فـَيَـُقوُلوَن لَبـَّْيَك َربـََّنا َوَسْعَدْيَك َواخلَْرْيُ ِف  يََدْيَك. فـَيَـ 
تَـَنا َما ملَْ تـُْعط  َأَحًدا م ْن َخلْ  يُتْم فـَيَـُقوُلوَن َوَما لََنا الَ نـَْرَضى اَي َرب   َوَقْد أَْعطَيـْ ق َك َهْل َرض 

َذل َك  م ْن  أَْفَضُل  اَي َرب   وأي شيء  فـَيَـُقوُلوَن  َذل َك  م ْن  أَْفَضَل  أُْعط يُكْم  َأالَ  فـَيَـُقوُل 
لُّ َعَلْيُكْم   (238) أَبًَدا«. َفالَ َأْسَخُط َعَلْيُكْم بـَْعَدُه  رضواينفـَيَـُقوُل ُأح 

 

مسلم  , تعليق شعيب األرانؤوط: إسناده صحيح على شرط  4/332(  رواه اإلمام أمحد يف مسنده,  237) 
 . رجاله ثقات رجال الشيخني غري محاد بن سلمة فمن رجال مسلم

 7318رواه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيمها برقم ( 238) 
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لذة النظر إىل وجه هللا    العظمى، وهذه احلالة من الرضوان أتيت مصاحبة للذة  
أن رضا هللا عن العبد أكرب من اجلنة وما فيها، ألن    شك   اخللد والالكرمي يف دار  

بعد قوله    َّحص مس خس حس ُّٱٱتعــاىل:ال  ــالرضا صفة هللا واجلنة خلقه، كما ق
 حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب حب ُّٱ :تعاىل

 َّ  مض خض حض جض مص حصخص مس خس حس  مخجس جخ مح جح مج

عليكم رضواين فال أسخط    )أحلوهلذا جاء يف حديث أهل اجلنة    [،72  :لتوبة]ا
فيها    وتنافس)الغاية اليت مشر إليها املشمرون    وغاية الرضوان هي  .(239)عليكم أبداً(
فليعمل العاملون إذا انله أهل اجلنة نسوا   وملثلهاإليها املتسابقون    وتسابقاملتنافسون  

عنه ألهل اجلحيم اشد عليهم من عذاب   واحلجاب ما هم فيه من النعيم وحرمانه  
اإلسالم على   وأئمة  والتابعونالصحابة    ومجيع   واملرسلوناجلحيم اتفق عليها األنبياء  

يف هاالت . وإن اجلنة بكل ما فيها من نعيم لتتضاءل وتتوارى  (240)  القرون(تتابع  
[، إهنا حلظة اتصال 72  :لتوبة]ا  َّحص مس خس حس ُّٱ  ذلك الرضوان الكرمي.

ومن ثقلة هذه    األمشاج،حلظة انطالق من حبسة هذه    جلالله، حلظة شهود    ابهلل،
حلظة تنبثق فيها يف أعماق القلب البشري شعاعة من ذلك   القريبة.األرض ومهومها  

هللا.  حلظة إشراق تنري فيها حنااي الروح بقبس من روح    األبصار.النور الذي ال تدركه  
البشر يف ومضة  القليلة من  للندرة  تتفق  اليت  اللحظات  إن حلظة واحدة من هذه 

ن من هللا يغمر هذا فكيف برضوا  وكل رجاء   متاع، ليتضاءل إىل جوارها كل    صفاء،
 . (241)انقطاع؟ األرواح، وتستشعره بدون 

 *** 
 

 

 . 6964( ابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، حديث رقم 239) 
 206( ابن القيم، حادي األفراح إىل بالد األفراح. مرجع سابق، ص240) 
 1676ل القرآن، ص( سيد قطب، يف ظال241) 
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 يف احلياة للمسلم الرسالة العامة

 

أن يقوم بالعبادة اهلل تعاىل وطاعته، وبتوحيده والقيام 

األعمال الصاحلة وفق قدراته ومواهبه على املنهج الذي أراده اهلل 

 تعاىل

 

 للمسلم يف احلياة الرؤية اخلالدة

 

 وان اهللــرض
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 الوحدة األوىل

 تعظيم قدر الصالة يف قلب املسلم

   اجللسة الثانية:
 . (ارتباط الفالح والنجاح ابلصالة وإقامتها) أمهية الصالة وعظمة قدرهـا يف الدين

 :الزمن
 . دقيقة120

 أهداف اجللسة: 
 يتوقع يف هناية اجللسة أن يكون املتدرب قادراً على: 

 ـ استشعار عظمة الصالة ومنزلتها من الدين فيعظم قدرها يف القلب. 1
ـ أن يدرك أن الفالح والنجاح مرتبط ابلصالة وإقامتها فيعزم على االجتهاد يف  2

 ذلك.
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 التدريبية واألنشطة األساليب تنفيذ إجراءات

 
 الزمن ابلدقيقة  اإلجراءات اجللسة الوحدة

 الثانية  األوىل

مقدمة عن عظمة الصالة ومنزلتها من 
 الدين

15 

: حلقة نقاش الصالة يف حياة  4نشاط 
 األنبياء 

20 

 15 املادة العلمية: حماضرة 

 15 : الصالة يف اإلسالم5نشاط 

 15 املادة لعلمية: عرض 

 15 : مثرات الصالة6نشاط 
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 15 املادة العلمية 

 10 ختام اجللسة

 
 

 وعظمتها الصالةمقدمة عن أهمية 

 
يف  فرضت  العظيم  وركنه  الدين،  عماد  اإلسالم،  أركان  من  الثاين  الركن  هي 

)ال إميان ملن ال أمانة له، وال صالة ملن ال   السماء، قال النيب عليه الصالة والسالم:
له، وال دين ملن ال صالة له، إمنا موضع الصالة من الدين كموضع الرأس من طهور  

الطرباين يف األوسط( آخر وصية وصى هبا رسول هللا عليه الصالة   اجلسد( )رواه 
 والسالم.

 هي آخر ما يفقد من الدين بني الرجل وبني الشرك ترك الصالة. 
 الصالة قرة عيون احملبني وهدية هللا للمؤمنني.

فاعلم أنه ال ريب أن الصالة قرة ُعيون احملبني،   ابن القيم رمحه هللا تعاىل:قال  
أحوال   ولذة وحمك  اخلاشعني،  نفوس  ولذة  العابدين  وبستان  املوحدين،  أرواح 

الصادقني، وميزان أحوال السالكني، وهي رمحُة هللا املهداة إىل عباده املؤمنني .هداهم 
م على يد رسوله الصادق األمني، رمحة هبم، وإكراما إليها، وعرَّفهم هبا، وأهداها إليه

هلم، لينالوا هبا شرف كرامته، و الفوز بقربه ال حلاجة منه إليهم، بل منَّة منه، و تفضَّال  
عليهم، و تعبَّد هبا قلوهبم وجوارحهم مجيعا، و جعل حظ القلب العارف منها أكمل 

وفرحه وتلذذه بقربه، وتنعمه حببه،    احلظني و أعظمهما؛ وهو إقباله على رب  ه سبحانه، 



 
 

 

 

292 

وابتهاجه ابلقيام بني يدي، وانصرافه حال القيام له ابلعبودية عن االلتفات إىل غري 
 معبوده، وتكميله حقوق عبوديته  

 . ( 242)   ظاهرا وابطنا حىت تقع على الوجه الذي يرضاه ربه سبحانه 
 

ابلتعاون مع اجملموعة استخرج من النصوص القرآنية اآلايت اليت امر  :4نشاط 
 فيها: هللا األنبياء ابلصالة 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
 .........................................................................

......................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................

......................................................................... 

 

 . 55( ابن القيم، أسرار الصالة، دار ابن حزم، الطبعة الثانية، ص242) 
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.........................................................................
.........................................................................
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 (243): 4املادة العلمية للنشاط 

ومما دل هللا تعاىل به على تعظيم قدر الصالة ومباينتها لسائر األعمال إجيابه  
 ذلك:إايها على أنبيائه ورسله وإخباره عن تعظيمهم إايها فمن 

ـ أنه جل وعز قرب موسى جنيا وكلمه تكليما فكان أول ما افرتض عليه بعد  1
غريها فقال تبارك وتعاىل خماطبا  افرتاضه عليه عبادته إقام الصالة ومل ينص له فريضة 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  ملوسى بكلماته ليس بينه وبينه ترمجان 

[ فدل ذلك على عظم قدر 14-13:طه] َّ مه جه ين ىن  من   خن حن
 منها. الصالة وفضلها على سائر األعمال إذ مل يبدأ مناجيه وكليمه بفريضة أول 

فرعون  أخرب به عن سحرة فرعون بعد شركهم وعنادهم إذ حيلفون بعزة    ـ ما2
متخذين إهلا من دون هللا ومل أيهتم رسول قبل ذلك وال مسعوا كتااب فلما أراهم موسى  

 

( املادة العلمية من كتاب تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي رمحه هللا، حتقيق د. عبد الرمحن  243) 
 . مكتبة الدار ابملدينة. 96الفريوائي ص
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عصاه فقلبها هللا حية تسعى فالتقفت حباهلم وعصيهم فعلموا أن ذلك  اآلية حني ألقى  
فلم يلهموا طاعة    وجل ليس بسحر وال يشبهه فعل بين آدم انقادوا لإلميان ابهلل عز  

يرجعون هبا إىل هللا ويرتضونه هبا ظنا أن يغفر هلم عما كان منهم إال السجود وهو أعظم  
  [. 70: طه ]  َّ ىك مك لك اك يق ىق   يف ىف يث ُّٱ  وجل الصالة قال هللا عز  

إىل    إال  مفزعا  هلم  فلم جيعل هللا  له  الرتاب خضوعا  ووضعوا وجوههم هلل يف 
 منيب. الصالة مع اإلميان به وهي مفزع كل 

 والسالم:يدل على افرتاضها على موسى عليه وعلى نبينا الصالة  ـ ما3
ٱ آمنوا به الصالة فقال: به موسى أن أيمر بين اسرائيل بعد أن    كان من أول ما أمر     

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ
 [.87]يونس: َّ حص

 والسالم:ـ ما يدل على افرتاضها على عيسى عليه وعلى نبينا الصالة 4
 يف ىف يث ىث نث ُّٱ  أن عيسى صلى هللا عليه حني تكلم يف املهد صبيا قال

 زن رن مم   ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق
 [ 31-30مرمي:]  َّ نن من

 والسالم:يدل على افرتاضها على إبراهيم عليه وعلى نبينا الصالة  ـ ما5
أخرب تعاىل عن إبراهيم خليله أنه ملا ذهب إبمساعيل صلى هللا عليهما وسلم   

أنيس دعا ربه فقال به  بواد ليس   ىث نث مث زث رث يت ىت نت ُّٱ  فأسكنه 

 [ 37إبراهيم:] َّ لك اك يق ىق يف ىف يث
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ذلك    فدل  الصالة  يذكر عمال غري  الصالة وال فلم  أفضل من  أنه ال عمل 
تعاىل وقال   رت يب  ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ يوازيها 

هم 26:احلج]  َّ رث يت  ىت نت مت زت السجود  والركع   ]
 املصلون.

 
 
 
 والسالم: وزكراي عليهم الصالة    ويعقوب على إمساعيل وإسحاق    افرتاضها ـ 6
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي   ىي مي   خي حي جي يه ىه مه جه ُّٱ تعاىل:قال   
زكراي:  [  55-54مرمي]  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ   ُّ َّ ٍّ قصة  يف  وقال 
 [.39]آل عمران: َّ ىي مي خي   حي جي يه ىه ُّٱ

والصالة خدمة هللا يف األرض ولو علم شيئا أفضل من الصالة ما قال فنادته   
 احملراب.املالئكة وهو قائم يصلى يف 

قال بعض   للجبني((،أسلما وتله    ))فلماوالذبيح ابن خليل الرمحن قال هللا   
 املفسرين قال ألبيه اذحبين وأان ساجد. 

 هت مت خت   حت جت هب مب ُّٱالسالم  وقال ملرمي عليها    -  7

 [.43آل عمران:]  َّ مث
 والسالم:ـ ما يدل على فرضيتها على داود عليه وعلى نبينا الصالة  8 
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داود نيب هللا وصفيه ملا أراد التوبة مل جيد لتوبته مفزعا إال إىل الصالة قال هللا   
ٱ[  . 24:ص] َّ جغ مع جع  مظ  حط مض خض حض جض ُّٱ تعاىل:

 والسالم:ـ فرضيتها على سليمان عليه وعلى نبينا الصالة 9
السالم عرض عليه اخليل ابلعشى فأشغله النظر   داود عليهورد أن سليمان بن  

إليها عن صالة العصر حىت أتخر وقتها فأسف وندم فعاقب نفسه أبن حرمها اخليل 
يغم عليها بدال اليت أشغلته حىت جاوز وقت صالته فاعرتضها يعرقبها عقوبة لنفسه ل

من هلوه هبا حني اعرتضها فأهلاه النظر إىل حسنها وسرعة سريها فلما عاقب نفسه  
بتضريبه أعناق اخليل شكرا هلل له ذلك فعوضه من اخليل الريح أسرع يف السري وأوطأ  

 األحدوثة.يف الركوب من فوقها وأشرف يف القدر وأرفع يف املنزلة وأعجب يف 
 والسالم: ـ فرتاضها على يونس عليه الصالة 10

 ني مي زي   ري ٰى ُّٱ  قال هللا تعاىل يف قصة يونس حني التقمه احلوت  
 [. 144-143.]الصافات: َّ  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي

 والسالم:ـ فرتاضها على شعيب عليه وعلى نبينا الصالة 11
وقال يف قصة شعيب ملا هنى قومه عن عبادة غري هللا وهناهم عن التطفيف يف  

والوزن [  87]هود:  َّ جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني ُّٱ  الكيل 
 .ذلك دليل على أهنم مل يكونوا يرونه يعظم شيئا من األعمال تعظيم الصالة

 :والسالمـ افرتاضها على نوح وعلى مجيع األنبياء عليهم وعلى نبينا الصالة  12
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 يث ىث نث مث  زث رث ُّٱ  قال: ذكر عز و جل األنبياء نبيا نبيا فوصفهم مث  
 نن من رنزن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف
 [58]مرمي:  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن

فأخرب عن مجيع األنبياء أن مفزعهم كان إىل الصالة يعبدون هللا ويتقربون إليه  
 هت   مت خت حت هبجت مب خب حب جب   هئ مئ خئ حئ ُّٱ هبا مث قال

وجاء اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه   جهنم.واداي يف  :يعىن ،[59:مرمي] َّ
أن األنبياء قبله صلوات هللا عليهم مل يزالوا يصلون اخلمس اليت صالها جربيل  وسلم
 صلى هللا عليه وسلم. ابلنيب

 

 قدر الصالة تعظيمأقوال يف 
 

اليوم اجلمعة فأقم  بن عبد العزيز رجال إىل مصر فقال له إن  (244)  بعث عمر -1
حىت تصلى فإان قد بعثناك يف عجلة للمسلمني فال يعجلنك ما بعثناك أن تؤخر 
الصالة عن ميقاهتا فإنك ال حمالة تصليها وتلي هذه اآلية ))أضاعوا الصالة واتبعوا 

 الشهوات(( قال مل يكن إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا املواقيت.

 

 .. 123الصالة، حتقيق د. عبد الرمحن الفريوائي ص( حممد بن نصر املروزي رمحه هللا تعظيم قدر 244) 
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 هلم   تعاىل عن الكفار أهنم ملا سئلوا بعد دخوهلم النار فقيل  (245) حكى هللا   -2

من 43-42املدثر:]  َّ مش هس     مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ ُّٱ شيئا  يذكروا  فلم   ]
 األعمال عذبوا عليها قبل تركهم الصالة. 

 تركها: تعاىل الكافر على (246)  توبيخه -3
     [ 31:القيامة]  َّ رث   يت ىت نت مت ُّٱ  قال هللا تبارك وتعاىل فيما يؤبخ به الكافر

ومل يضم اىل التصديق شيئا غري الصالة ولكن كذب وتوىل فالكذب ضد التصديق 
ترك الصالة وغريها من الفرائض مث أوعده وعيدا بعد وعيد فقال أوىل لك   والتويل

 فأوىل مث أوىل لك فأوىل. 
قال من حافظ على   وسلمبن عمرو عن النيب صلى هللا عليه    عبد هللاعن   -4

نت له نورا وبرهاان وجناة من النار يوم القيامة ومن مل حيافظ عليها مل يكن الصالة كا
له نور وال برهان وال جناة يوم القيامة وكان يوم القيامة مع قارون وهامان وأيب بن 

   .خلف
هللا -5 رمحه  البصري  احلسن  قول  (247)   قال  يف    َّٱ  جه ين ُّٱ  هللا: : 

بوضوئها وركوعها وسجودها وخشوعها  قال يقيمون الصلوات اخلمس  ،  [3:البقرة]
 يف مواقيتها. 

 

 127( املصدر السابق ص245) 
 129( املصدر السابق ص246) 
 135( املصدر السابق ص247) 
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 مل خل ُّٱال  ـل كل عمل فقـالة قبـذكر الصـدأ بــ ني فبـاده املؤمنـدح هللا عبـم -6
فمدحهم يف أول      [2-1  :املؤمنون  ]   َّ   يم ىم مم خم حم جم يل ىل

وملا    إليه. نعتهم ابخلشوع فيها مث أعاد ذكرها يف آخر اآلايت إعظاما لقدرها يف القربة  
 ُّٱ  وعال: أعد للقائمني هبا احملافظني عليها من جزيل الثواب ونعيم املآب فقال جل  

 لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت
ما مدح أحدا من املؤمنني    وجل ، جند ان هللا عز  [ 11  –   9]املؤمنون:   َّ يك ىك مك

مبواظبته على شيء من األعمال كما مدح من واظب على الصلوات يف أوقاهتا أال تراه  
 زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱ  هللا:قال  ،  كيف ذكرها مبتدأة من بني سائر األعمال 

مث مل يربئ أحدا من هذين ،  [21  –  19]املعارج:   َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت
املصلني   قبل  الناس  من مجيع  املذمومني   يق ىق يف ىف يث  ىث  ُّٱ  فقال:اخللقني 

 [ . 23 – 22]املعارج:  َّ مك لك اك
  ُّٱإن هللا يكثر ذكر الصالة يف القرآن    (248) رضي هللا عنه    قيل البن مسعود -7

 َّ خك  حك جك مق حق مف ُّٱ،  [23]املعارج:    َّ مك لك اك يق ىق يف

قال عبد هللا ذلك على مواقيتها قالوا ما كنا نرى اي أاب عبد الرمحن ،  [34]املعارج:  
 إال على تركها فقال تركها الكفر.

 

 136( املصدر السابق ص248) 
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فقال يصلون صالة لو    وسلمأمة حممد صلى هللا عليه    (249)دانيال    نعت -8
صالها قوم نوح ما أغرقوا وعاد ما أرسلت عليهم الريح ومثود ما أخذهتم الصيحة  

 حسن. فعليكم ابلصالة فإهنا خلق للمؤمنني 
تعاىل -9 هللا  خيص  اخلطااي  (  250)   مل  به  يكفر  فجعله  الدين  أعمال  من  عمال 

 متهت خت حت جت ُّٱويطهر به املذنبني كما خص الصالة بذلك فقال  
األخبار أهنا نزلت يف الصلوات  [ فجاءت 114]هود:  َّ جح  مج حج مث

 اخلمس.
عن أىب عثمان النهدي قال كنت مع سلمان الفارسي حتت شجرة فأخذ   -10

غصنا من أغصاهنا ايبسا فهزه حىت حتات ورقه مث قال أال تسألين مل أفعل هذا فقلت 
كنت معه حتت شجرة   وسلمومل تفعله فقال هكذا فعل رسول هللا صلى هللا عليه  

ل أال تسألين مل أفعل هذا فأخذ غصنا من أغصاهنا ايبسا فهزه حىت حتات ورقه مث قا
قلت ومل تفعله قال إن املسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث صلى الصلوات اخلمس 

الورق مث تال هذه    متهت خت حت جت ُّٱحتات خطاايه كما حتات هذا 
  (251) [ 114هود:]َّ جح  مج حج مث
عطاء بن يسار حدثه أنه مسع أاب سعيد اخلدري أنه مسع رسول هللا صلى هللا  -11
بينها وقال رسول هللا صلى هللا عليه    وسلمعليه   يقول الصلوات اخلمس كفارة ما 

 

 139( املصدر السابق ص249) 
 130( املصدر السابق ص250) 
 لغريه. ، وقال شعيب األرانؤوط حسن  23758( رواه اإلمام امحد يف مسنده، برقم 251) 
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أرأيت لو أن رجال كان له معتمل بني معتمله ومنزله مخسة أهنار فإذا انطلق   وسلم
أو العرق فكلما مر بنهر اغتسل ما كان    إىل معتمله عمل ما شاء هللا فأصابه الوسخ

هللا مث صلى صالة    ءما شاذلك مبقيا من درنه فكذلك الصالة كلما عمل خطيئة أو  
  .(252) قبلها فدعا واستغفر غفر له ما كان 

كلها الزمة يف بعض األوقات من الزمان وساقطة يف    (253) جعل هللا الفرائض -12
بعضها كالصيام املفرتض شهرا من السنة وعلى من ملك ما جتب فيه الزكاة واحلج  
الفرائض رفع فرض  إليه يف العمر مرة واحدة وكذلك مجيع  السبيل  على من وجد 

 ألزم وجوهبا يف حال ومل يوجب فرضه يف كل حال إال الصالة وحدها فإن هللا تعاىل
عباده مخس صلوات يف كل يوم وليلة وإمنا منع احلائض من الصالة تعظيما لقدر 
الصالة ال تقرهبا إال هي طاهرة من احليض إال أنه خفف شطرها عن املسافر رمحة  
له ملا علم من تعب السفر وشدته وألزمه على كل حال فرض الشطر الباقي فلم يزل 

حوال إال يف احلال اليت تزول فيها العقول فرضها إذا حضر وقتها يف حال من األ
الفرائض كلها  بدنه من  يلزمه وجوب فرض هللا يف  الذي ال  العقل كامليت  والزائل 
وجعلها واجبة يف كل شديدة وسقم أن يؤديها العاقل البالغ قائما إن استطاع وجالسا  

ر على الركوع  إن مل يستطع القيام ومضطجعا إن مل يقدر على القعود ومؤميا إن مل يقد
والسجود حىت أوجب فرضها عند املخاطرة بتلف النفوس عند اخلوف من املشركني 

 

. قال عنه األلباين: صحيح لغريه، صحيح الرتغيب  5444( أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري برقم  252) 
 . 355والرتهيب رقم 

 168( حممد بن نصر املروزي رمحه هللا تعظيم قدر الصالة، حتقيق د. عبد الرمحن الفريوائي ص253) 
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ومل يرفعها هللا عن عباده يف حال أمن وال خوف وال صحة وال سقم فاعقلوا ما عظم 
هللا قدرها لشدة إجيابه إايها وإلزامها عباده يف كل األحوال لتعظموها إذ عظمها هللا  

أن تضيعوه ولتؤدوها  وجتزعوا  وتنقصوها  العقول وخشوع األطراف مث مل   إبحضارا 
يرخص ألحد إن غلب بنوم أو نسيان أن يدع أن أييت هبا كما افرتضت عليه لو مل  
يغلب عليها فقال النيب صلى هللا عليه و سلم من انم عن صالته فليصلها إذا انتبه  

 (254) هلا ومن نسى صالة فليصلها إذا ذكرها 
الطاع -13 مجيع  ينقضها  جعل  وال  طهارة  بغري  متقبلة  والتنفل  الفرض  من  ات 

إال  قدرها  وإعظام  حقها،  إلجياب  وحدها  الصالة  ماعدا  يفسدها  وال  األحداث 
 . (255)  صالةالطواف ابلبيت فإن السنة أن يؤتى على طهارة ألنه  

الدليل على أهنا أرفع األعمال أن    النظافة: الصالة اشرتاط  (256)    أرفعيةمن   -14
تؤتى إال بطهارة األطراف ونظافة اجلسد كله واللباس من   أالأوجب    وجلهللا عز  

مث زاد تعظيما أنه أمرهم إذا عدموا ،  عليهامجيع األقذار ونظافة البقاع اليت يصلى  
الصعيد فيمسحوا مكارم ـاملاء عند حضور وقت الصالة أن يض ربوا أبيديهم على 

تؤدى إال بطهارة مث اختلفوا يف من مل جيد ماء   أالوجوههم ابلرتاب إعظاما لقدرها  
يتطهر   مث  الصعيد  أو  املاء  يصلى حىت جيد  العلماء  فقالت مجاعة من  وال صعيدا 

 

من نسي صالة فليصل إذا ذكر، برقم  (  رواه البخاري يف صحيحه، كتاب: مواقيت الصالة، ابب: 254) 
166 . 

 168( حممد بن نصر املروزي رمحه هللا تعظيم قدر الصالة، حتقيق د. عبد الرمحن الروائي ص255) 
 170( املصدر السابق ص256) 
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أبيهما وجد مث يقضى ما ترك من الصلوات يف حال عدمه للماء والرتاب ،مجاعة  
منهم بل عليه أن يصليها ال حمالة إذا حضر وقتها وإن مل جيد ماء وال صعيدا وال حيل 
له أتخريها حىت يذهب وقتها ألن هللا عز و جل أوجب إقامة الصالة يف غري موضع  
من كتابه ومل يشرط الطهارة وإمنا أمر ابلطهارة عند الوجود فإذا مل جيد ما يتطهر به  

طهور كما جيب عليه أن ال يصلى حىت يسرت عورته إذا كان  فعليه إقامتها حىت جيد ال
واجدا ملا يسرت به عورته فإذا مل جيد صلى عرايان ومل يكن له أن يؤخر الصالة إىل أن  

 جيد ثواب يسرت به عورته . 
الدليل على عظم قدرها وفضلها على :  اجلوارح(257) وجوب إقامتها جبميع   -15

 فإمنا افرتضها على بعض اجلوارح دون بعض سائر األعمال أن كل فريضة افرتضها هللا 
مث مل أيمر إبشغال القلب به إال الصالة فإنه أمر أن يقام جبميع اجلوارح كلها وذلك 
أن ينتصبه العبد ببدنه كله ويشغل قلبه هبا ليعلم ما يتلو وما يقول فيها ومل يفعل 

ئض بعمل سواه  ذلك بشيء من الفرائض مل مينع أن يشتغل العبد يف شيء من الفرا
إال الصالة وحدها فإن الصائم له أن يلتفت وينام ويتكلم بغري ذكر الصوم ويعمل 
جبوارحه ويشغلها فيما أحب من منافع الدنيا ولذاهتا مما أحل له واملقاتل يف سبيل 
هللا له أن يلتفت ويتكلم واحلاج يف قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما  

شتغل مبا أحب من منافع الدنيا املباحة له وله أن يتكلم يف الطواف  بني ذلك وينام وي
وكذلك إعطاء الزكاة ومجيع الطاعات له أن يعمل فيها وبتفكر يف غريها ومنع املصلى 

 من األكل والشرب. 
 

 171( املصدر السابق ص257) 
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أول ما حياسب به العبد يوم القيامة صالته وكذلك إذا دخل قربه سئل عن  -16
ه نظر فيما سوى ذلك من عمله وإن مل عنه فإن جازت ل  يسألصالته أول شيء  

 . (258) بعد جتز له مل ينظر يف شيء من عمله 
ابن له وهو يف سفر فقال إان هلل وإان إليه راجعون  (  259)  عباسنعى إىل ابن   -17

 جت  هب  ُّٱ  :مث نزل فصلى ركعتني مث قال فعلنا ما أمر هللا به وتال هذه اآلية

 [.45البقرة: ] َّ جح    مج  حج  مث  هت  مت حتخت
غشية ظنوا أنه قد فاض فيها حىت    (260)   بن عوف  نعبد الرمح  علىوغشى   -18

قاموا من عنده وجللوه ثواب وخرجت أم كلثوم بنت عقبة إىل املسجد تستعني مبا  
 والصالة. أمرت به من الصرب 

مفزع املؤمنني عند كل مهم من أمر الدنيا واآلخرة إىل مناجاة رهبم يف  (261) ومازال
 . األنبياءالصالة حىت آدم فمن دونه من 

 
 
 
 

 

 208( املصدر السابق ص258) 
 222( املصدر السابق ص259) 
 223( املصدر السابق ص260) 
 224( املصدر السابق ص261) 
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 (262)منزلة الصالة يف اإلسالم 

 

الصالة هلا منزلة عظيمة يف اإلسالم، ومما يدل على أمهيتها وعظم منزلتها ما  
 أييت:

 

( املادة العلمية من كتاب: صالة املؤمن للدكتور سعيد بن علي بن وهف القحطاين. مؤسسة اجلريسي  262) 
 . 129ــ 125هـ ص1424للتوزيع واإلعالن، الطبعة الثانية 
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  رضي هللا عنه   ، ففي حديث معاذيقوم إال بهالصالة عماد الدين الذي ال  -1
رأس األمر اإلسالم، وعموُده الصالُة، وذروُة  قال: ))  صلى هللا عليه وسلمأن النيب  

 . وإذا سقط العمود سقط ما بين عليه. (263)  ((سنام ه اجلهادُ 
ول ما حياسب عليه العبد من عمله، فصالح عمله وفساده بصالح صالته  أ -2

أول ما  قال: ))   صلى هللا عليه وسلمعن النيب    رضي هللا عنه   أنس بن مالك ، فعن  وفسادها 
حياسب به العبد يوم القيامة: الصالة، فإن صلحت صلح سائُر عمله، وإن فسدت فسد سائُر  

أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة ينظر يف صالته، فإن صلحت فقد  ((. ويف رواية: )) عمله 
 . ( 264)   (( وإن فسدت فقد خاب وخسر أفلح، ]ويف رواية: وأجنح[،  

أول ما حياسب به العبد يوم القيامة مرفوًعا: ))  رضي هللا عنهوعن متيم الداري  
ملالئكته:    عزوجلصالته، فإن كان أمتها كتبت له اتمة، وإن مل يكن أمتها قال هللا  

انظروا هل جتدون لعبدي من تطوع فتكملون هبا فريضته، مث الزكاة كذلك، مث ُتؤخذ 
 .(265)  ((األعمال على حسب ذلك

 

،  2616، برقم  5/11( رواه الرتمذي يف سننه، كتاب: اإلميان، ابب: ما جاء يف حرمة الصالة،  263) 
صحيح((، وأخرجه ابن ماجه، كتاب: الفنت، ابب: كف اللسان يف الفتنة،  وقال: ))حديث حسن  

 . 2/138، وحسنه األلباين يف إرواء الغليل،  5/231، وأمحد، 2/1314
، وقال العالمة األلباين  533، ورقم  532]جممع البحرين[ برقم    409/ 1أخرجه الطرباين يف األوسط،   (  264) 

 . 346/ 3)وابجلملة فاحلديث صحيح مبجموع طرقه وهللا أعلم((  يف سلسلة األحاديث الصحيحة:)  
( رواه أبو داود يف سننه، كتاب: الصالة، ابب: قول النيب صلى هللا عليه وسلم: )كل صالة ال يتمها  265) 

 صاحبها تـًُتمُّ من تطوعه( 
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، فعن الدين مل يبق شيء منه آخر ما يُفقد من الدين، فإذا ذهب آخر    - 3
لتُنقضن ُعَرى اإلسالم ُعروة ُعروة، فكلما انتقضت عروة تشبث  أيب أمامة مرفوًعا: )) 

. ويف رواية من طريق ( 266)   (( الناس ابليت تليها، فأوهلن نقًضا احلكم، وآخرهن الصالة
خري  أول ما يرفع من الناس األمانة، وآخر ما يبقى الصالة، ورب مصلٍ  ال  آخر: )) 

 . ( 267)   (( فيه 
، فعن أم سلمة رضي هللا  أمته   صلى هللا عليه وسلمآخر وصية أوصى هبا النيب    -4

))الصالة الصالة وما    : صلى هللا عليه وسلمكان من آخر وصية رسول هللا    عنها أهنا قالت: 
جيلجلها يف صدره وما يفيض هبا    صلى هللا عليه وسلم   حىت جعل نيب هللا   ملكت أميانكم، 

 . ( 268)   لسانه(( 
 ىه مه جه ُّٱ فقال تعاىل:  ،مدح هللا القائمني هبا ومن أمر هبا أهله  -5
 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي
 . [54- 55مرمي:]  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 

أول966،  864برقم    1/228 ما جاء يف  فيها، ابب:  الصالة والسنة  إقامة  ماجه، كتاب:  ما    ، وابن 
 حياسب به. 

 . 1/229، وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب 5/251( رواه اإلمام أمحد يف مسنده266) 
، وضعفه احملقق عبد القدوس  4425، برقم  7/263( أخرجه الطرباين يف الصغري ]جممع البحرين[،  267) 

ه احلكيم  ، وله شاهد عن زيد بن اثبت أخرجرضي هللا عنه بن حممد نذير عن عمر بن اخلطاب  
الرتمذي ))أول ما يرفع من الناس األمانة وآخر ما يبقى من دينهم الصالة، ورب مصلٍ  ال خالق  

 . 2/353له عند هللا تعاىل((، وذكره األلباين يف صحيح اجلامع وحسنه، 
 . 7/238، وصححه األلبــاين يف إرواء الغليل،  321،  311،  290/ 6( رواه اإلمــام أمحـــد يف مسنــده،  268) 
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 حب جب هئ مئ خئ حئ ُّٱٱذم هللا املضيعني هلا واملتكاسلني عنها   -6
 .[ 59: ]مرمي  َّ هت مت خت حت هبجت مب خب
 رت  يب  ىب نب  مب زب  رب  يئ  ىئ ُّٱ : تعاىل   وقال     

 . [ 142النساء: ]   َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت
، فعن عبد هللا بن  أعظم أركان اإلسالم ودعائمه العظام بعد الشهادتني  -7

النيب   عنهما، عن  عليه وسلمعمر رضي هللا  اإلسالم على   صلى هللا  ))بين  قال: 
مخس: شهادة أن ال إله إال هللا، وأن حممًدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة،  

 . (269)  وصوم رمضان، وحج البيت((
، وإمنا سطة جربيل بوا   مما يدل على عظم شأهنا أن هللا مل يفرضها يف األرض   -8
 . ت مساوا بدون واسطة ليلة اإلسراء فوق سبع    فرضها
 عزوجل، مث خفف هللا  فرضت مخسني صالة، وهذا يدل على حمبة هللا هلا  -9

عن عباده، ففرضها مخس صلوات يف اليوم والليلة، فهي مخسون يف امليزان، ومخس 
 . (270) يف العمل، وهذا يدل على عظم مكانتها

 

( متفق عليه: البخاري، كتاب اإلميان، ابب قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ))بين اإلسالم على  269) 
، برقم  1/45، ومسلم، كتاب اإلميان، ابب أركان اإلسالم ودعائمه العظام  8، برقم  92/ 1مخس((  

16 . 
قوله عزوجل:    : البخاري، كتاب التوحيد، ابب ما جاء يفرضي هللا عنه ( متفق عليه من حديث أنس  270) 

  ًوََكلََّم هللاُ ُموَسى َتْكل يما  ومسلم، كتاب اإلميان، ابب اإلسراء برسول هللا صلى  7517، برقم ،
 . 162هللا عليه وسلم وفرض الصلوات، برقم 
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وهذا يؤكد أمهيتها،    افتتح هللا أعمال املفلحني ابلصالة واختتمها هبا،  -10
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ قال هللا تعاىل:
 مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
 . [9-1املؤمنون: ] َّ نث مث زث رث يت ىت

،  أهليهمأن أيمروا هبا    وأتباعه  صلى هللا عليه وسلمالنيب حممًدا  أمر هللا    -11
 جس جخمخ مح مججح حج مث متهت خت حت جت هب ُّٱ  :هللا    فقال

 .[132طه:] َّ خس حس
أنه قال:    صلى هللا عليه وسلموعن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما عن النيب  

))مروا أوالدكم ابلصالة وهم أبناء سبع سنني، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفر  قوا  
 . ( 271)   بينهم يف املضاجع(( 

َر النائم والناسي   - 12 بن مالك  فعن أنس   وهذا يؤكد أمهيتها،  بقضاء الصالة، أُم 
أنه قال: ))من نسي صالًة فليصل  ها إذا  صلى هللا عليه وسلمعن النيب  رضي هللا عنه 

 

، وأمحد،  495، برقم  133/ 1رواه أبو داود يف سننه، كتاب: الصالة، ابب: مىت يؤمر الغالم ابلصالة،  (  271) 
 . 266/ 1،  7/ 2، وصححه األلباين يف إرواء الغليل،  187،  180/ 2
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ذكرها، ال كفارة هلا إال ذلك((. ويف رواية ملسلم: ))من نسي صالًة أو انم عنها،  
   . ( 272)   فكفارهتا أن يصليها إذا ذكرها(( 

وُأحلق ابلنائم الـُمغمى عليه ثالثة أايم فأقل، وقد ُروي ذلك عن عمار، وعمران  
أما إن كانت املدة أكثر من ذلك   ( 273)  رضي هللا عنهم بن حصني، ومسرة بن جندب  

ألن الـُمغمى عليه مدة طويلة أكثر من ثالثة أايم يشبه اجملنون جبامع زوال    فال قضاء؛ 
 . ( 274)  وهللا أعلم   العقل، 
 
 
 
 
 
 
 

 

،  166/ 1( متفق عليه: البخاري، كتاب مواقيت الصالة، ابب من نسي صالة فليصلها إذا ذكرها  272) 
، ومسلم، كتاب املساجد ومواضع الصالة، ابب قضاء الصالة الفائتة واستحباب تعجيل  597برقم  

 . 684، برقم 1/477قضائها، 
 . 52-2/50، واملغين، 3/8انظر: الشرح الكبري البن قدامة، ( 273) 
( انظر: جمموع فتاوى مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا ابن ابز، مجع الدكتور عبد هللا الطيار،  274) 

 . 2/457والشيخ أمحد بن عبد العزيز ابن ابز، 
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 (275)خصائص الصالة يف اإلسالم 

 

 الصالة هلا شأن انفردت به على سائر األعمال الصاحلة، منها: 
تعاىل  -1 بقوله  إميااًن  الصالة  هللا   يل  ىل  يكمل ىك  مك لك  اك ُّٱ : مسى 

املقدس؛   . [ 143البقرة: ]   َّ زن  رن مم   ام بيت  إىل  الصالة    يعين صالتكم  ألن 
 وقَـْوَلُه. تصد  ُق َعَملُه  

 

، مصدر  131ـ130اين ص( املادة العلمية من كتاب صالة املؤمن، للدكتور سعيد بن وهف القحط275) 
 سابق 
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 جخ  مح جح ُّٱ  خصها ابلذكر متييزًا هلا من بني شرائع اإلسالم، قال هللا تعاىل:  -2
اتباعه والعمل مبا فيه من مجيع شرائع  [ 45: ]العنكبوت  َّٱٱ  حس  جس  مخ ، وتالوته 

 جم ُّٱ ، فخصها ابلذكر متييزًا هلا، وقوله تعاىل:   َّمس خس ُّٱ  الدين، مث قال: 

مجيع  خصها  [  73: ]االنبياء   َّ يم ىم مم  خم حم يف  دخوهلا  مع  ابلذكر 
 وغري ذلك كثري.   اخلريات، 
 زن  ُّٱ  قُر َنت يف القرآن الكرمي بكثري من العبادات، ومن ذلك قوله تعاىل: -3

 ىث ُّٱ  وقال:  [ 43: ]البقرة   َّ زي ري  ٰى ين  ىن    نن من

 جح   مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ ال: ـ وق   [ 2: ]الكوثر   َّ   يف ىف يث

 وغري ذلك كثري.   ، [ 162: ]األنعام  َّ جخ مح
           حت جت هب ُّٱأن يصطرب عليها، فقال:    صلى هللا عليه وسلم  نبيه أمر هللا   -4

مأمور  صلى هللا عليه وسلم  مع أنه [ 132: ]طه  َّ جخمخ مح  مججح حج مث  متهت   خت
 .  [ 65: ]مرمي  َّمم خم ُّٱابالصطبار على مجيع العبادات؛ لقوله تعاىل: 

مسافرًا، وال  أوجبها هللا على كل حال، ومل يعذر هبا مريًضا، وال خائًفا، وال   -5
غري ذلك؛ بل وقع التخفيف اترة يف شروطها، واترة يف عددها، واترة يف أفعاهلا، ومل 

 تسقط مع ثبات العقل. 
هللا هلا أكمل األحوال: من الطهارة، والزينة ابللباس، واستقبال القبلة    اشرتط -6

 مما مل يشرتط يف غريها. 



 
  

 

 

313 

ن، واجلوارح، وليس  استعمل فيها مجيع أعضاء اإلنسان: من القلب، واللسا -7
 ذلك لغريها.

 هنى أن يشتغل فيها بغريها، حىت ابخلطرة، واللفظة، والفكرة. -8
واألرض، وهي مفتاح شرائع    ت السماواهي دين هللا الذي يدين به أهل   -9

 األنبياء، ومل يـُبـَْعث نيبٌّ إال ابلصالة. 
بقوله:  -10 ابلتصديق   َّ ىث نث مث زث رث   يت ىت نت مت ُّٱ  قُرنت 

 . (276)  غريهاوخصائص الصالة كثرية جدًّا ال تقاس ب ، [ 32- 31: ]القيامة 
 
 

   ابلتعاون مع اجملموعـة انقش بداية فرض الصالة يف اإلسالم: :6النشاط 
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

 ......................................................................... 
.........................................................................
.........................................................................

 

 . 87/ 2، والشرح املمتـع البن عثيمني،91-2/87( انظـر: شرح العمدة لشيــخ اإلسالم ابن تيميـة، 276) 



 
 

 

 

314 

.........................................................................

......................................................................... 

.........................................................................

.........................................................................
.........................................................................

......................................................................... 

.........................................................................
 .........................................................................

.........................................................................

......................................................................... 

 :6املادة العلمية للنشاط 

 (277) خرب اإلسراء:

رام أسرى برسول هللا صلى هللا عليه وسلم جبسده على الصحيح من املسجد احل 
إىل بيت املقدس، راكًبا على الرُبَاق، صحبة جربيل عليهما الصالة والسالم، فنزل 

 املسجد.هناك، وصلى ابألنبياء إماًما، وربط الرباق حبلقة ابب 

 

( املادة العلمية من كتاب زاد املعاد البن القيم رمحه هللا مؤسسة الرسالة، حتقيق شعيب االرانؤوط  277) 
 3/ 34،35،36هـ   ص1410الطبعة الرابعة عشر، 
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مث عرج به تلك الليلة من بيت املقدس إىل السماء الدنيا، فاستفتح له جربيل  
ففتح له، فرأي هنالك آدم أاب البشر، فسلم عليه، فرحب به ورد عليه السالم، وأقر 

 يساره. بنبوته، وأراه هللا أرواح السعداء عن ميينه، وأرواح األشقياء عن 
، فرأي فيها حيىي بن زكراي وعيسى ابن مث عرج به إىل السماء الثانية، فاستفتح له

 بنبوته. مرمي، فلقيهما وسلم عليهما، فردا عليه ورحبا به، وأقر ا  
مث عرج به إىل السماء الثالثة، فرأي فيها يوسف، فسلم عليه فرد عليه ورحب  

 بنبوته. به، وأقر 
ب  مث عرج به إىل السماء الرابعة، فرأي فيها إدريس، فسلم عليه، فرد عليه، ورح

 بنبوته. به، وأقر 
مث عرج به إىل السماء اخلامسة، فرأي فيها هارون بن عمران، فسلم عليه، فرد  

 بنبوته.عليه ورحب به، وأقر 
مث عرج به إىل السماء السادسة، فلقى فيها موسى بن عمران، فسلم عليه، فرد  

 بنبوته.عليه ورحب به، وأقر 
أبكى؛ ألن غالًما بعث   ال:فق  يبكيك؟ما    له:فلما جاوزه بكى موسى، فقيل  

 أميت.من بعدى يدخل اجلنة من أمته أكثر مما يدخلها من 
مث عرج به إىل السماء السابعة، فلقى فيها إبراهيم عليه السالم، فسلم عليه، فرد  

 بنبوته. عليه، ورحب به، وأقر 
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آذا ُقها مثل ق اَلل َهَجر، وإذا ورقها مثل  نـَبـْ املنتهى، فإذا  ن  مث رفع إىل سدرة 
الفيلة، مث غشيها فراش من ذهب، ونور وألوان، فتغريت، فما أحد من خلق هللا  

مث رفع له البيت املعمور، وإذا هو يدخله كل يوم   حسنها.يستطيع أن يصفها من  
مث أدخل اجلنة، فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا تراهبا    يعودون.سبعون ألف ملك مث ال 

 األقالم.مع فيه َصر يف وعرج به حىت ظهر ملستوى يس  املسك.
أو أدىن،  به إىل اجلب ار جل جالله، فدان منه حىت كان قاب قوسني  مث عرج 
فأوحى إىل عبده ما أوحى، وفرض عليه مخسني صالة، فرجع حىت مر  على موسى 
فقال له: مب أمرك ربك ؟ قال : ) خبمسني صالة(. قال: إن أمتك ال تطيق ذلك،  

ف ألمتك، فالتفت إىل جربيل، كأنه يستشريه يف ذلك، ارجع إىل ربك فاسأله التخفي
فأشار: أن نعم إن شئت، فعال به جربيل حىت أتى به اجلبار تبارك وتعاىل، وهو يف 
أنزل حىت مر  ـ فوضع عنه عشرًا، مث  الطرق  البخاري يف بعض  ـ هذا لفظ  مكانه 

بني موسى    مبوسى، فأخربه، فقال: ارجع إىل ربك فاسأله التخفيف، فلم يزل يرتدد
التخفيف،   وسؤال  ابلرجوع  موسى  فأمره  عز وجل، حىت جعلها مخًسا،  وبني هللا 
قد  مناد:  بعد اندى  فلما  وأسلم(،  أرضى  ولكين  استحييت من ريب،  )قد  فقال: 

 .  هـا عباديوخففت عن  فريضيتأمضيت 
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  10عدد  الصالة،أتمل يف الثمرات املرتتبة من حتقيق إقام  )فردي( :7اط ــنش
 : فقطمثرات 
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 : مثرات الصالة7املادة العلمية للنشاط 

 :(278)فضائل الصالة ومثراتها 

  خس   حس  جس مخ جخ  مح جح ُّٱ قال هللا تعاىل:  عن الفحشاء واملنكر  تنهى -1
 حف  جف مغ معجغ جع مظ مضحط  خض حض  جض مص خص مسحص

 . [ 45: ]العنكبوت  َّ  مف خف
 

مصدر    140ـ  135املادة العلمية من كتاب صالة املؤمن للدكتور سعيد بن وهف للقحطاين ص(  278) 
 سابق. 
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قال:  رضي هللا عنه  حلديث عبد هللا بن مسعود    األعمال بعد الشهادتني؛ أفضل   -2
قال:  الصالة لوقتها(  :) أي العمل أفضل؟ قال   : صلى هللا عليه وسلمسألت رسول هللا  

 . ( 279)   مث أي ؟ قال:)اجلهاد يف سبيل هللا(   قلت:   : مث أي ؟ قال:)بر  الوالدين( قال: ت قل 
صلى هللا  قال: قال رسول هللا    رضي هللا عنه تغسل اخلطااي؛ حلديث جابر   -3

: )مثل الصلوات اخلمس كمثل هنٍر غمٍر على ابب أحدكم يغتسل منه عليه وسلم
 .( 280)  كل يوم مخس مرات(

صلى هللا عليه  أن رسول هللا    رضي هللا عنه تكف ر السيئات؛ حلديث أيب هريرة   -3
مكفرات   انـة، ورمضان إىل رمضـة إىل اجلمعـقال: )الصلوات اخلمس، واجلمع  وسلم

 . (281) إذا اجتنبت الكبائر( ما بينهن، 
ابن عمر رضي هللا عنهما    عبد هللا لصاحبها يف الدنيا واآلخرة؛ حلديث    نور -4

أنه ذكر الصالة يوًما فقال: )من حافظ عليها كانت   صلى هللا عليه وسلمعن النيب  
له نورًا وبرهااًن وجناة يوم القيامة، ومن مل حيافظ عليها مل يكن له نور، وال برهان وال 

 

الصالة عماًل،   (  279)  النيب صلى هللا عليه وسلم  التوحيد، ابب: ومسى  البخاري، كتاب:  متفق عليه: 
برقم  8/265 أفضل  7534،  تعاىل  ابهلل  اإلميان  بيان كون  ابب:  اإلميان،  ومسلم، كتاب:   ،
 . 85، برقم 1/89عمال،األ

( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: املساجد ومواضع الصالة، ابب: املشي إىل الصالة متحى به اخلطااي  280) 
 . 668، برقم 1/463وترفع به الدرجات، 

رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الطهارة، ابب: الصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل رمضان    (281) 
 . 233، برقم  209/ 1بينهن ما اجتنبت الكبائر،  مكفرات ملا  
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ويف ،  ( 282)   جناة، وكان يوم القيامة مع قارون، وفرعون، وهامان، وأيب  بن خلف( 
بريدة    ،( 283)   نور(: )الصالة  رضي هللا عنه حديث أيب مالك األشعري   وحلديث 

أنه قال: )بشر املشَّائني يف الظلم إىل   صلى هللا عليه وسلمعن النيب    رضي هللا عنه 
 .( 284)  املساجد ابلنور التام يوم القيامة(

صلى هللا  هللا هبا الدرجات، وحيط اخلطااي؛ حلديث ثوابن موىل رسول هللا    يرفع  -5
بكثرة السجود، فإنك    )عليك أنه قال له:    صلى هللا عليه وسلمعن النيب    عليه وسلم

 (. 285)   ( ال تسجد هلل سجدًة إال رفعك هللا هبا درجة، وحطَّ عنك هبا خطيئة 
؛ حلديث ربيعة  صلى هللا عليه وسلممن أعظم أسباب دخول اجلنة برفقة النيب   -6

أبيت مع رسول   رضي هللا عنه بن كعب األسلمي   عليه  هللا    قال: كنت  صلى هللا 
  أسألك مرافقتك يف اجلنة،   وحاجته، فقال يل: )َسْل( فقلت: ، فأتيته بوضوئه  وسلم

)فأعين على نفسك بكثرة السجود(    قال:   قال: )أو غري ذلك؟( قلت: هو ذاك، 
 (286 ) . 

 

، وقال اإلمام املنذري يف الرتغيب  2/301، والدارمي ،2/169( أخرجه اإلمام أمحد يف املسند،  282) 
 : ))رواه أمحد إبسناد جيد((. 1/440والرتهيب، 

 . 223، برقم 1/203رواه مسلم يف صحيحه، كتاب الطهارة، ابب فضل الوضوء،   (283) 
، والرتمذي،  561بو داود يف سننه، كتاب: الصالة، ابب: ما جاء يف املشي إىل الصالة، برقم  رواه أ   (284) 

، وصححه األلباين يف  223كتاب: الصالة، ابب: ما جاء يف فضل العشاء والفجر يف اجلماعة، برقم 
 . 224/ 1مشكاة املصابيح لشواهده الكثرية،  

 . 488، برقم  253/ 1السجود واحلث عليه،   ( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الصالة، ابب: فضل 285) 
 . 489، برقم  1/253( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الصالة، ابب: فضل السجود واحلث عليه،  286) 
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املشي إليها تكتب به احلسنات وترفع الدرجات وحتط اخلطااي؛ حلديث أيب   -7
طهَّر يف بيته، : )من تصلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا    رضي هللا عنه هريرة  

مث مشى إىل بيت من بيوت هللا؛ ليقضي فريضة من فرائض هللا، كانت َخْطَواته  
 .( 287)  إحدامها حتطُّ خطيئة، واألخرى ترفع درجة(

ويف احلديث اآلخر: )إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء، مث خرج إىل املسجد، 
له حسنة، ومل يضع قدمه اليسرى إال حط    عزوجلمل يرفع قدمه اليمىن إال كتب هللا  

 .( 288)  عنه سيئة..( عزوجلهللا 
رضي  حلديث أيب هريرة    تُعدُّ الضيافة يف اجلنة هبا كلما غدا إليها املسلم أو راح؛  -8

أعد هللا له يف    )من غدا إىل املسجد أو راح، : صلى هللا عليه وسلمعن النيب    هللا عنه 
 . والنزل ما يهيأ للضيف عند قدومه. ( 289) اجلنة نـُُزالً ُكلَّما غدا أو راح(  

 

( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: املساجد ومواضع الصالة، ابب: املشي إىل الصالة متحى به اخلطااي  287) 
 . 666، برقم 1/462وترفع به الدرجات، 

,  563بو داود يف سننه، كتاب: الصالة، ابب: ما جاء يف اهلدي يف املشي إىل الصالة، برقم  رواه أ   (288) 
 وصححه األلباين يف صحيح وضعيف أيب داود. 

، برقم  1/182( متفق عليـه: البخاري، كتاب: األذان، بـاب: فضـل من غدا إىل املسجد أو راح،  289) 
الصالة، ابب: املشي إىل الصالة متحى به اخلطااي وترفع  . ومسلم، كتاب: املساجد ومواضع  662

 . 669، برقم  1/463به الدرجات،  
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رضي  عثمان  حلديث    يغفر هللا هبا الذنوب فيما بينها وبني الصالة اليت تليها؛  -9
ال يتوضأ رجل مسلم  :) يقول   صلى هللا عليه وسلممسعت رسول هللا    قال:   هللا عنه 

 . ( 290)   إال غفر هللا له ما بينه وبني الصالة اليت تليها( فيصلي صالة    فيحسن الوضوء، 
قال: مسعت رسول    رضي هللا عنه ما قبلها من الذنوب؛ حلديث عثمان    تكفر -10
يقول: )ما من امرئ مسلم حتضره صالة مكتوبة، فيحسن   صلى هللا عليه وسلمهللا  

وضوءها، وخشوعها، وركوعها إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب، ما مل أيت  
 .( 291)  كبرية، وذلك الدهر كل ه(

ُتصل  ي املالئكة على صاحبها ما دام يف ُمصال ه، وهو يف صالة ما دامت   -11
صلى هللا عليه قال: قال رسول هللا   عنه   رضي هللا الصالة حتبسه؛ حلديث أيب هريرة 

: )صالة الرجل يف مجاعة تزيد على صالته يف بيته وصالته يف سوقه بضًعا وسلم
وعشرين درجًة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء مث أتى املسجد، ال 

وُحطَّ  ينهزه إال الصالة، ال يريد إال الصالة، فلم خيُط خْطَوة إال رُف َع له هبا درجًة،  
عنه هبا خطيئة حىت يدخل املسجد، فإذا دخل املسجد كان يف الصالة ما كانت 
الصالة حتبسه، واملالئكة ُيصلُّون على أحدكم مادام يف جملسه الذي صلى فيه، 

 

عقبه،    (290)  والصالة  الوضوء  فضل  ابب:  الطهارة،  صحيحه، كتاب:  يف  مسلم  برقم  206/ 1رواه   ،
227 . 

 . 228، برقم  1/206( رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الطهارة، ابب: فضل الوضوء والصالة عقبه،  291) 
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يقولون: اللهم ارمحه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما مل يؤذ  فيه، ما مل حيدث 
 .( 292)  (فيه

صلى  أن رسول هللا    رضي هللا عنه رابط يف سبيل هللا؛ حلديث أيب هريرة    انتظارها  -12
قال: )أال أدلكم على ما ميحو هللا به اخلطااي ويرفع به الدرجات(؟    هللا عليه وسلم

قالوا: بلى اي رسول هللا، قال: )إسباغ الوضوء على املكاره، وكثرة اخلُطا إىل املساجد،  
 . ( 293)   ط( لكم الرابط، فذلكم الراب وانتظار الصالة بعد الصالة، فذ 

أن رسول    رضي هللا عنه أجر من خرج إليها كأجر احلاج احملرم؛ حلديث أيب أمامة   -13
من خرج من بيته متطهرًا إىل صالة مكتوبة، فأجره  :)  قال   صلى هللا عليه وسلمهللا  

إال إايه، فأجره    ( 295  ) ال ينصبه   ( 294)   ومن خرج إىل تسبيح الضحى   كأجر احلاج احملرم، 
 . ( 296)   وصالة على إثر صالة ال لغو بينهما كتاٌب يف عليني(   كأجر املعتمر، 

من ُسب ق هبا وهو من أهلها فله مثل أجر من حضرها؛ حلديث أيب هريرة  -14
: )من توضأ فأحسن الوضوء، مث  صلى هللا عليه وسلمقال: قال النيب    رضي هللا عنه 

 

، ومسلم، كتاب:  2119متفق عليه: البخاري، كتاب: البيوع، ابب: ما ذكر يف األسواق، برقم  (  292) 
 . 649، برقم 1/459املساجد ومواضع الصالة، ابب: فضل صالة اجلماعة وانتظار الصالة، 

 . 251رواه مسلم يف صحيحه، كتاب: الطهارة، ابب: فضل إسباغ الوضوء على املكاره، برقم (  293) 
ح الضحى: صالة الضحى، وكل صالة يتطوع هبا فهي تسبيٌح وُسْبحة. الرتغيب والرتهيب  ( تسبي294) 

 . 1/292للمنذري، 
 . 292/ 2ال ينصبه: ال يتعبه إال ذلك، والنَّصُب: التعب، الرتغيب والرتهيب للمنذري،    ( 295) 
،  558قم  ( رواه أبو داود يف سننه، كتاب: الصالة، ابب: ما جاء يف فضل املشي إىل الصالة، بر 296) 

 . 1/127، ويف صحيح الرتغيب،1/111وحسنه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 
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مثل أجر من صالها وحضرها، ال   عزوجلراح فوجد الناس قد صلوا أعطاه هللا  
 .( 297)  ينقص ذلك من أجرهم شيًئا(

تطهر وخرج إليها فهو يف صالة حىت يرجع، ويكتب له ذهابه ورجوعه؛    إذا -15
: ))إذا  صلى هللا عليه وسلمقال: قال رسول هللا  رضي هللا عنه حلديث أيب هريرة  

، مث أتى املسجد، كان يف صالة حىت يرجع، فال يقل: هكذا((  توضأ أحدكم يف بيته
 . ( 298)  وشبك بني أصابعه 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

برقم    (297)  الصالة فسبق هبا،  يريد  فيمن خرج  الصالة، ابب:  أبو داود يف سننه، كتاب:  ،  564رواه 
 . 1/113وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود، 

صحيحه،  (  298)  يف  خزمية  ابن  وصحح229/ 1رواه  واحلاكم  الذهيب،  ،  ووافقه  وصححه  1/206ه   ،
 . 1/118األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب، 
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 الوحدة الثانية

 الصفة الكاملة للصالة وما يتعلق بها من شروط

 اجللسة األوىل: 

 الشروط الالزمة لصحة الصالة. 

 مواضيع اجللسة: 

 شروط الصالة.  -1
 صفة الوضوء الكامل. -2
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  الكامل.صفة الغسل  -3

 الزمن:

 دقيقة  120

 أهداف اجللسة:

 أن يذكر املتدرب شروط صحة الصالة.  -1
 . أن يتقن عبادة الوضوء والغسل على الوجه األكمل -2
 
 

 جدول األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية

 
 الزمن ابلدقيقة  اإلجراءات اجللسة الوحدة

 األوىل الثانية 

 15 : شروط الصالة 8نشاط 

 20 املادة العلمية: حماضرة 

 15 حلقة نقاش حول آية الوضوء  9نشاط: 

 15 املادة العلمية 
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 15 : صفة الوضوء 10نشاط 

 15 املادة العلمية: عرض مصور 

 15 : صفة الغسل11نشاط 

 10 ختام اجللسة

 
 
 

 :  7نشــاط 
   الصالة، أمامك القصة التالية، حاول أن تستخرج منها الشروط الالزمة لصحة  

اي بين هل تعرف أنه ما من عمل من األعمال  حسن:  قال األستاذ أمحد لتلميذه  
هلا األولوية املطلقة من بني   أستاذ. فالصالةقال حسن نعم اي    الصالة؟يقدم على  

 األعمال. سائر 
يف صحة الصالة ال    ابلصالة تؤثرأمور متعلقة    ولكن هناك  أمحد:قال األستاذ  

قال حسن    تعرفها؟ هل    الصالة.تصح الصالة إال ابإلتيان هبا يسميها العلماء شروط  
اي   هبا  بطريق غري    األستاذ،قال    أستاذ.علمين  ولكن  هبا  أعلمك    مباشرة،سوف 
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قال حسن تفضل اي    الصالة،أنت من خالهلا شروط    قصة تستخرج فسأسرد لك  
 ذ. أستا

املساجد    أحدعلى أحد الدعاة يف    مسلم(  )غريأجنيب    دخل رجل  األستاذ:قال  
فقام اإلمام إبخراجه بلطف خارج املسجد، واألجنيب   املصلني،أن يصف مع    وأراد

فلما    إخراجه.مستغرابً وأخربه اإلمام أنه سوف يتحدث معه بعد الصالة عن سبب  
إن كان يريد الصالة فيجب عليه أوالً انتهت الصالة أخرب اإلمام هذا األجنيب أنه  

فشرح له    إبتداًء.ألنه ال ميكن أن يصلي قبل أن يدخل يف دين اإلسالم    يسلم.أن  
فلما حان وقت الصالة التالية جاء هذا   اإلسالم،اإلسالم وبينه له فتشهد ودخل يف  

د فأخذه اإلمام فأخرجه خارج املسج  يقول،املسلم اجلديد وهو خممور ال يدري ما  
وأخربه أبن اخلمر خمرم يف اإلسالم والصالة ال تصح يف حالة السكر ألن السكران  

فلما ذهب ما معه من السكر، ورجع إليه عقله علمه الصالة وأمره أن   يعقل.ال  
 فصلى.يتطهر وبني له كيفية الوضوء 

ويف اليوم التايل أتى هذا املسلم اجلديد بطفل مل يتجاوز الرابعة من عمرة وهو  
فأمره اإلمام أبن يرتكه يلعب خارج املسجد فهو    املسجد،ربه على أن يدخل معه  يض

 ومكانتها. عن الصالة  ويدريطفل صغري ال جتب عليه الصالة 
مث وقف املسلم اجلديد ابجتاه معاكس لقبلة املسجد وأخذ يصلي، فأاته اإلمام 

 االجتاه. وحوله إىل جهة القبلة، وأخربه أبن الصالة ال تصح إال هبذا 
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وكان مستعجالً فصلى    الظهر، ويف اليوم التايل أتى قبل أن يدخل وقت صالة  
فقال املؤذن أنت  صليت، وهو خارج أدركه املؤذن قال إىل أين قال قد اآلذان،قبل 

وقت  يدخل  تنتظر حىت  أن  تصح صالتك جيب  فلم  الوقت  دخول  قبل  صليت 
 فتصلي.الصالة 

  النجاسة، أتى هذا املسلم اجلديد ويف ثوبه بلل وإذا به من    التايل:مث يف اليوم  
مث أتى وهو يلبس  الصالة،فأمره اإلمام أن يطهر ثوبه من النجاسة حىت يتمكن من 

فلما رآه    رايضية،ألنه على موعد بعد الصالة يف مباراة    الركبتني، اً دون  لبساً قصري 
  الصالة. أرشده إىل أن يذهب ويلبس لبساً يسرت به عورته حىت يتمكن من    اإلمام،

وقال له هذه الصالة عظيمة ومن عظمتها ال تصلى كيفما اتفق بل البد من شروط 
ذه الصالة ونوعيتها هل هي كما أنه جيب عليك تعيني قصدك من ه   هلا،تشرتط  

 ذلك.فريضة أو انفلة هل هي الظهر أو العصر وحنو 
عندها شكر املسلم اجلديد هذا اإلمام وأصبح حريصاً على أال خيل أبي أدب  

 وأحكامها. من آداب الصالة 
قال حسن   الصالة،أظنك اي حسن قد عرفت اآلن شروط  أمحد:قال األستاذ 

 التلميذ؟ماذا تتوقع أن أجاب  ب،املتدر نعم وهي كما يلي عزيزي 
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................  
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 : 7املادة العلمية للنشاط 

 بيان شروط الصالة:

 وهي: ماال يوجد املشروط مع عدمه وشروط الصالة تسعة  الشرط:
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 كتاب فليكنأتيت قوماً أهل    )إنك   جبل، قال رسول هللا ملعاذ بن    اإلسالم: ـ  1  
..(  فأعلمهم ...فإن هن أطاعوك لذلك    هللا،أول ما تدعوهم إليه شهادة إال إله إال  

 (299) احلديث.
 (300) القلم عن ثالثة ........ (  )رفع العقل:ـ 2
 (301) .( أبناؤكم وهم أبناء سبع سنني .... )مروا :ـ التمييز 3
 (302)  طهور(تقبل صالة بغري  )ال  :ـ الطهارة من احلدث4
 [.4]املدثر : ،  َّ  هت مت خت ُّٱ :ـ اجتناب النجاسة5
 [.144 ]البقرة: َّ هئجب  مئ  خئ حئ جئ ُّٱ :ـ استقبال القبلة6
 ،[31 ]األعراف: َّ مم خم حم جم يل ُّٱ :ورةــرتة العـــ س7
 .(303)  العورة()غط فخذك فإهنا من  

 

برقم  299)  الصدقة،  الناس يف  أموال  الزكاة، ابب: ال تؤخذ كرائم  البخاري يف صحيحه، كتاب:  رواه   )
1458 . 

,  4403( رواه أبو داود يف سننه، كتاب: احلدود، ابب: يف اجملنون يسرق أو يصيب حداً، برقم  300) 
 . 4401وصححه األلباين يف اإلرواء برقم 

, وصححه  494( رواه أبو داود يف سننه، كتاب: الصالة، ابب: مىت يؤمر الغالم ابلصالة، برقم  301) 
 . 269, ص 247األلباين يف اإلرواء، برقم 

  , وصححه 1( رواه الرتمذي يف سننه، أبواب الطهارة، ابب: ما جاء ال تقبل صالة بغري طهور، برقم302) 
 . 120األلباين يف اإلرواء برقم 

برقم  303)  الفخذ عورة  أن  الرتمذي يف سننه، كتاب: األدب، ابب: ما جاء  , وصححه  2795( رواه 
 . 7606األلباين يف صحيح اجلامع، برقم 
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 .ابلنيات إمنا األعمال   النية:ـ 8
  َّ هئ  مئ  خئ  حئ  جئ    يي    ىي  ني  ُّٱالوقـت: ول  ـــ دخ9

 . [103]النساء:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : 8نشاط 
  حلقة نقاش حول آية الوضوء

 : املائدة ابلتعاون مع اجملموعة اكتب نص آية الوضوء من سورة 
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 : 8املادة العلمية للنشاط 

تعاىل: هللا   ىم    مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  قال 

 [. 6:املائدة]  َّجهمه ين ىن   من خن  حن جن يم 
 .اكتب دليال من السنة يبني صفة الوضوء وفضله/  9نشاط 

.........................................................................

.........................................................................

.........................................................................
 .........................................................................
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 :9املادة العلمية للنشاط 

  -صلى هللا عليه وسلم   -رسول هللا عن عبد هللا الُصَناحب  ي   رضي هللا عنه أن 
قال »إذا توضأ العبد املؤمن فتمضمض خرجت اخلطااي من ف يه، فإذا استنثر  

خرجت اخلطااي من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت اخلطااي من وجهه حىت خترج 
من حتت أْشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت اخلطااي من يديه حىت خترج من 

مسح برأسه خرجت اخلطااي من رأسه حىت خترج من أُذنيه،  حتت أظفار يديه، فإذا 
رجليه خرجت اخلطااي من رجليه حىت خترج من حتت أظفار رجليه، مث  فإذا غسل

 . (304) كان مشُيه إىل املسجد وصالتُه انفلًة له« 

 

 

 

 

 

 
 

برقم  304)  الرأس،  مع  األذنني  الطهارة، ابب: مسح  الصغرى، كتاب:  سننه  النسائي يف  رواه   )103  ,
 . 450صحيح اجلامع، برقم وصححه األلباين يف 
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 الوضوء:صفة : 10نشاط 

 ثنائي: القيام بعملية الوضوء بشكل  عملي،مترين 
يطلب منك اآلن التطبيق العملي للوضوء بشكل ثنائي،   املتدرب،عزيزي 
يتبادالن األدوار، أحدمها مراقب  الكامل،يقومان ابلوضوء  اثنني(مبعىن كل )

 . العكسواآلخر يتوضأ مث 
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 : 10املادة العلمية للنشاط 

 ( 305) بالصورصفة الوضوء 

إذا أراد املسلم أن يتوضأ فإنه  
)بسم   يقول:ه مث ـوء بقلبـينوي الوض

 وسلم:" الهللا( لقوله صلى هللا عليه 
عليه" رواه  وضوء ملن مل يذكر اسم هللا  

وإذا نسي أن يسمي  (306) أبو داود 
 عليه. فال شيء 

 

 

 

 

 

 

 ( املادة العلمية من موقع صيد الفوائد مبراجعة الشيخ ابن جربين رمحه هللا. 305) 
 ( وصححه االلباين. 25/ 1رواه أبو داود ) (306) 
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مث ُيسن أن يغسل كفيه ثالث مرات  *
   [.1وضوءه]أنظرصورة يبدأ قبل أن

  ه، ـاء يف فمـمث يتمضمض، أي: يدير امل*
 خيرجه.  مث

ثـم يســتنشــق، أي جيذب املاء بنَـَفٍس *
من أنفـه، مث يستنثر، أي خيرجه من أنفه 

 [.  2]أنظر صورة
 

 

 

* مث يغسل وجهه، وحدُّ الوجه  
  الرأس،   طواًل: من منابت شعر 

اللحيني   من  احندر  ما  إىل 
صورة   ]أنظر    [، 3والذقنني. 

عرضاً   األذن  إىل  األذن  ومن 
 [. 3]أنظر صورة  
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إن كان  * الوجه  يف  الذي  والشعر 
من  حتته  وما  غسله  فيجب  خفيفاً 

وجب غسل  ـوإن كان كثيف  البشرة، اً 
حب ختليل الشعر  ــاهره، لكن ُيستــظ

وسلم   الكثيف، عليه  هللا  صلى  ألنه 
الوضوء يف  حليته  خيلل  رواه  كان   "

 .[4صورة  ]أنظر (307)الرتمذي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وصححه االلباين. 44/ 1رواه الرتمذي ) (307) 

 * مث يغسل يديه مع املرفقني، 
ىل  :اىلــه تعـــلقول َيُكْم إ  }َوَأْيد 

{ ]املائدة:  ق  َمَراف  أنظر ، ][6الْ
  [.5صورة 
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مث ميسح رأسه مع األذنني مرة * 
ويبدأ من مقدمة رأسه مث  واحدة،

يذهب بيديه إىل مؤخرة رأسه مث يعود 
إىل مقدمة رأسه مرة أخرى ]أنظر 

مث ميسح أذنيه مبا بقي على  [،6صورة 
 .[7يديه من ماء الرأس ]أنظر صورة 
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{ ]املائدة:  :اىلـتع هــالكعبني، لقولمث يغسل رجليه مع *  نيْ  َكْعبَ ىل الْ ُكْم إ  }َوَأْرُجلَ
[، وجيب غسلهما 8[ والكعبان مها العظمان البارزان يف أسفل الساق ]أنظر صورة 6

 الرجل.مع 
* جيب على املتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع، فال يؤخر غسل عضو منها  

 حىت ينشف الذي قبله.
 * يباح أن ُينشف املتوضئ أعضاءه بعد الوضوء. 

 

 هــالكعبني، لقولمث يغسل رجليه مع * 
{ ]املائدة:  :اىلـتع نيْ  َكْعبَ ىل الْ ُكْم إ  }َوَأْرُجلَ
[ والكعبان مها العظمان البارزان يف 6

[، وجيب 8أسفل الساق ]أنظر صورة 
 الرجل.غسلهما مع 

 
فإنه  اليد،* من كان مقطوع الرجل أو 

يغسل ما بقي من يده أو رجله مما 
فإذا  [،9صورة  ]أنظرجيب غسله 

 كلها،كانت اليد أو الرجل مقطوعة 
 العضو.غسل رأس 
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 سنن الوضوء:
ُيَسن للمسلم أن يتسوك عند وضوءه، أي قبل أن يبدأ وضوءه، لقوله صلى هللا عليه   

 . (308)  متفق عليه وسلم: )لوال أن أشق على أميت ألمرهتم ابلسواك مع كل وضوء(  
]أنظر   –كما سبق    –ُيَسن للمسلم أن يغسل كفيه ثالاثً قبل أن يبدأ وضوءه  

نه جيب عليه غسلهما ثالاثً قبل وضوءه،  [، إال إذا كان قائماً من النوم، فإ1صورة  
ألنه قد يكون فيهما أذى وهو ال يشعر، لقوله صلى هللا عليه وسلم )إذا استيقظ  
أحدكم من نومه فال يغمس يده يف اإلانء حىت يغسلها ثالاثً، فإنه ال يدري أين 

 . (309) رواه أبو داود  ابتت يده(
 ُتَسن املبالغة يف االستنشاق، كما سبق.   

 ن للمسلم عند غسل وجهه أن خُيلل حليته إذا كانت كثيفة ]كما سبق[.  ُيسَ 
ُيَسن للمسلم عند غسل يديه ورجليه أن خيلل أصابعهما، لقوله صلى هللا عليه  

 [.10]أنظر صورة  (310) رواه الرتمذي وسلم )وخلل بني األصابع( 

 

 ( 442/ 1( ومسلم )119/ 1رواه البخاري ) (308) 
 لباين. ( وصححه اال26/ 1رواه أبو داود ) (309) 
 ( وصححه االلباين. 146/ 3رواه الرتمذي ) (310) 
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للمسلم أن يبدأ يف وضوءه أبعضائه اليمىن  ُيَسن  
اليد  أي أن يبدأ بغسل اليد    اليسرى، قبل   اليمىن قبل 

 اليسرى، والرجل اليمىن قبل الرجل اليسرى. 
الوضوء  ُيَسن للمسلم أن يغسل أعضاءه يف    - 7

أما الرأس    الثالث، مرتني أو ثالث مرات وال يزيد على  
   مسحة واحدة. ميسحه أكثر من    فإال 
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 الغسل:صفة  :11نشاط 

 : الكاملعزيزي املتدرب بشكل فردي، أكتب وصف الغسل اجملزئ والغسل 
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.........................................................................
 .........................................................................
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 :(311)، يف صفة الغسل الكامل 11املادة العلمية لنشاط 

 :  الغسل األكمل صفته أو كيفيته كما يلي
ينوي رفع احلََدث األكرب، مث يسم  ي هللا، مث يغسل يديه ثالاثً، مث يغسل فرجه،  
مث يتمضمض ثالاثً، مث يستنشق ثالاثً، مث يغسل وجهه ثالاثً، وخيلل حليته، مث يغسل 
يديه إىل املرفقني ثالاثً، مث خيلل شعر رأسه حىت يبلغ البلل أصول الشعر، ويصب 

مث يغسل رجليه.    واحدة، فيض املاء على سائر بدنه مرة  املاء على رأسه ثالاثً، مث ي
وبذلك يرتفع احلدث األكرب، ويكون قد اغتسل أفضل غسل وأكمله. هذا الغسل  

 كلها. حوى واجبات الغسل وسننه  
جزئ فهو كالتايل: ينوي املغتسل رفع احلدث األكرب، مث يفيض 

ُ
أما الغسل امل

 ذلك مرة واحدة. املاء على رأسه، مث على سائر بدنه، يفعل 
عن ابن عباس رضي هللا  ،  وسلمحديث ميمونة يف غسل النيب صلى هللا عليه  

ماء للغسل فغسل   -صلى هللا عليه وسلم    -قالت ميمونة »وضعُت للنيب    قال: عنه  
يديه مرتني أو ثالاثً، مث أفرغ على مشاله فغسل مذاكريه، مث مسح يده ابألرض، مث  

 

( حممود عبد اللطيف عويدة اجلامع ألحكام الصالة، الطبعة الثالثة، عمان، األردن، دار الوضاح  311) 
 1/ 252، 1/ 251للنشر والتوزيع . 



 
 

 

 

346 

مضمض واستنشق، وغسل وجهه ويديه مث أفاض على جسده، مث حتول من مكانه  
صلى   -وضأ رسول هللا  ويف رواية أخرى له عنها »ت  البخاري.فغسل قدميه« رواه  

وضوَءه للصالة غري رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من األذى، مث    -هللا عليه وسلم  
أفاض عليه املاء، مث حنَّى رجليه فغسلهما...«. ويف رواية اثلثة له عنها »أفرغ بيمينه  
على يساره فغسلهما مث غسل فرجه، مث قال بيده األرض فمسحها ابلرتاب مث غسلها 

متض فغسل مث  تنحَّى  مث  رأسه،  على  وأفاض  وجهه  غسل  مث  واستنشق،  مض 
قدميه...«. ويف رواية رابعة له عنها »فصبَّ على يده فغسلها مرة أو مرتني، مث أفرغ  
متضمض  مث  ابحلائط،  أو  ابألرض  يده  دلك  مث  فرجه،  فغسل  مشاله  على  بيمينه 

تنحى فغسل  واستنشق وغسل وجهه ويديه، وغسل رأسه مث صبَّ على جسده، مث
 . قدميه..«
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 الثانية الوحدة

 شروط. من بها يتعلق للصالة وما الكاملة الصفة

   :الثانية اجللسة
  . الصالة صفة

 :الزمن 

 . دقيقة 120
 :اجللسة موضوعات

 وسننها  وواجباهتا الصالة أركان - 1
 الكاملة  الصالة صفة - 2

 : اجللسة أهداف

 : على قادراً  املتدرب  يكون أن اجللسة هناية  يف يتوقع
 . الصالة وسنن وواجبات  أركان يعدد أن - 1
 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عن الواردة الصحيحة الصالة  صفة يطبق أن -1
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 جدول األساليب واألنشطة والوسائل التدريبية

 

 الزمن ابلدقيقة  اإلجـــــــــراءات اجللسة الوحدة

 الثانية  الثانية 

 20 كيف تصلي:  12نشاط 

 15 عرض مصور لصفة الصالة

: ترتـيب أفعـال أقـوال  13نشـاط 
 الصالة إىل أركان وواجبات وسنن

15 

 20 املادة العلمية: نشرة مرجعية 

 20 : تقييم ثنائي 14نشاط 

 15 دراسة حالة 

 15 ختام اجللسة
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 : 12نشــــاط 

فردايً، صنفها    الصالة،بني يديك قائمة جلميع أفعال وأقوال    املتدرب،عزيزي  
 هللا.وفقك  وسنن،إىل أركان وواجبات 

التكبريات غري تكبرية اإلحرام، والتعوذ من األربع يف   القيام مع القدرة، مجيع 
الركوع،   العظيم يف  تكبرية اإلحرام، قول: سبحان ريب  البسملة،  التشهد األخري(  

الرفع من   الفاحتة،  الركوع، قول: )مسع هللا ملن محده( لإلمام واملنفرد،االستفتاح قراءة  
قراءة السورة    عن الواحدة يف األذكار،  دما زاالركوع، السجود على األعضاء السبعة،  

يف األوليني ويف صالة الفجر واجلمعة والعيد التعوذ ، التأمني ،ربنا ولك احلمد للكل، 
اجللسة بني السجدتني، الطمأنينة يف مجيع   اإلخفات،السجود، اجلهر و   دال منـاالعت

األركان، الرتتيب، التشهد األخري، اجللوس له، الصالة على النيب، التسليمتان وضع 
يديه على فخذيه مبسوطتني مضموميت األصابع مستقبال هبا القبلة بني السجدتني 

يمىن، حتليق إهبامها  قبض اخلنصر والبنصر من ال  ،القبلة  ابلرؤوسويف التشهد ويستقبل  
السجدتني،  االلتفات ميينا ومشااًل، رب اغفر يل بني    بسبابتها،   اإلشارة،مع الوسطى،  

االفرتاش يف اجللوس    فخذيه،قيامه إىل الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على  
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ري، ــ هد األخـورك يف التش ـالتالتشهـدين،  بني السجدتني، ويف التشهد األول من ذات  
 . لهد األول، اجللوس ـهالتش 

 
 
 

 سنة قولية سنة فعلية واجب ركن
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 : 12املادة العلمية للنشاط 

 (312) أركان وواجبات وسنن الصالة:

أركان الصالة أربعة عشر: القيام مع القدرة، وتكبرية اإلحرام، وقراءة الفاحتة، 
والركوع، والرفع منه، والسجود على األعضاء السبعة، واالعتدال منه، واجللسة بني 
السجدتني، والطمأنينة يف مجيع األركان، والرتتيب، والتشهد األخري، واجللوس له،  

 والصالة على النيب فيه، والتسليمتان
تكب غري  التكبريات  مجيع  مثانية:  وقــالواجبات  اإلحرام،  ر ـرية  )سبحان  يب  ول: 

العظيم( يف الركوع، وقول: )مسع هللا ملن محده( لإلمام واملنفرد بعد الركوع، وقول:  
)ربنا ولك احلمد( للكل، وقول: )سبحان ريب األعلى( يف السجود، وقول: )رب 

 اغفر يل( بني السجدتني، والتشهد األول، واجللوس له

 سنن األقوال سبع عشرة:

 

شرح    ( املادة العلمية من كتاب شرح كتاب آداب املشي إىل الصـالة لإلمــام حممد بن عبد الوهاب، 312) 
 144ــ 127هـ ص 1424سليمان بن عجالن العجالن، دار الفضيلة الطبعة االوىل 



 
  

 

 

353 

( )االستفتاح(  )األول:  يف    (،)والتأمني  (، سملةوالبوالتعوذ(  السورة  )وقراءة 
 (. األوليني ويف صالة الفجر واجلمعة والعيد، والتطوع كله 

( اجلهر سنة يف حمله، واإلخفات سنة يف حمله، )وقول ملء  واإلخفات )واجلهر  
تسبيح ركوع   املرة يف  زاد على  )وما  قولية،  أيضا  آخره( سنة  إىل  واألرض  السماء 

اد سنة )وقول رب اغفر يل( وكذلك قول رب اغفر يل وسجود( الواجب مرة وما ز 
ارمحين واهدين وارزقين كل ـ  يكرر اثنيا واثلثا الواجب مرة والزائد على سؤال املغفرة ك

 هذا سنن أقوال. 
صلى    -)والتعوذ من األربع يف التشهد األخري( من سنن والصالة على آل النيب  

 وعليهم. والربكة عليه  -هللا عليه وسلم 
وما سوى ذلك فسنن أفعال، مثل كون األصابع مضمومة، مبسوطة مستقبال 
هبا القبلة عند اإلحرام والركوع والرفع منه، وحطهما عقب ذلك، وقبض اليمني على 
كوع الشمال وجعلهما على صدره والنظر إىل موضع سجوده، وتفريقه بني قدميه  

، التخفيف لإلمام، وكون األوىل أطول سنن األفعال  ومنيف قيامه، وترتيل القراءة.  
كما يف حديث أيب قتادة وأيب سعيد وغريمها مما دل على أنه يطال يف   الثانية،من  

  الركوع. ومباشرةركبتيه بيديه مفرجيت األصابع يف    الثانية، وقبضالركعة األوىل أكثر من  
وجبهته   بيديه  )عاألرض.  املصلى  منها  هنوضه  وكون  الركعة  إىل  لى صدور  وقيامه 

بني  اجللوس  يف  )واالفرتاش  فخذيه(  على  بيديه  )معتمدا  يقوم  مث  يعين  قدميه( 
السجدتني(، ويف التشهد األول من ذات التشهدين )والتورك يف الثاين( يف التشهد 

)ووضع يديه على فخذيه مبسوطتني مضموميت األصابع مستقبال هبا القبلة  األخري،
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ويستقب التشهد(  ويف  السجدتني  األفعال.  ابلرؤوسل  بني  سنن  من  وقبض   القبلة 
بسبابتها(   واإلشارة  الوسطى،  مع  إهبامها  وحتليق  اليمىن،  من  والبنصر  اخلنصر 

)وت األخري  تسليمه(  يف  )ومشاال  األوىل،  التسليمة  يف  مينة  ميينا(   فضيل)وااللتفات 
 .االلتفات(الشمال على اليمني يف 

 

   :13نشــاط 
ابستمرار.  اكتب وصف الصالة الذي تقوم به    املتدرب،عزيزي    تصلي(  )كيف

 وتفصيل.دقة  بكل
.........................................................................
.........................................................................

.........................................................................  
.........................................................................
.........................................................................
......................................................................... 
.........................................................................
.........................................................................
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.........................................................................
.........................................................................
......................................................................... 
 .........................................................................

.........................................................................

......................................................................... 

 : 13املادة العلمية للنشاط 

 (313)عرض صفة الصالة، صور وتعليق كيفية صالة النيب صلى اهلل عليه وسلم 

 فضيلة الشيخ عبد العزيز بن ابر رمحه هللا تعاىل يف صفة الصالة: من كتاب 
 احلمد هلل وحده والصالة والسالم على عبده وسوله حممد وآله وصحبه أما بعد: 

أردت   وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  صالة  صفة  بيان  يف  موجزة  فهذه كلمات 
به صلى هللا    تقدميها إىل كل مسلم ومسلمة ليجتهد كل من يطلع عليها يف التأسي 

عليه وسلم يف ذلك لقوله صلى هللا عليه وسلم: "صلوا كما رأيتموين أصلي" رواه  
 البخاري.

يسبغ الوضوء وهو أن يتوضأ كما أمره هللا عمال بقوله    واىل القارئ بيان ذلك: 
 ىم    مم  خم  حم جم  يل  ىل مل خل  ُّٱ:  وتعاىلسبحانه  -

 

(  املادة العلمية من كتاب كيفية صالة النيب صلى هللا عليه وسلم، ابن ابز رمحه هللا. دار الطرفني،  313) 
 25ــ 6هـ ص1425، 25الطبعة 
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.  [ 6]املائدة:    َّ جه  ين  ىن    من  خن حن جن يم 
غلول( )ال تقبل صالة بغري طهور وال صدقة من  وسلم  وقول النيب صلى هللا عليه  

 صحيحه.رواه مسلم يف 
بقلبه  يتوجه املصلى إىل القبلة _ وهي الكعبة _أينما كان جبميع بدنه قاصدا   -1

فعل الصالة اليت يريدها من فريضة أو انفلة وال ينطق بلسانه ابلنية ألن النطق ابللسان  
  _رضي هللا عنهم_   أصحابه بدعة لكون النيب صلى هللا علية وسلم مل ينطق ابلنية وال  

و مفردا ألمر النيب صلى هللا عليه  أ ويسن أن جيعل له سرتة يصلي إليها إن كان إماما 
 وسلم بذلك. 

 سجوده.كرب تكبرية اإلحرام قائال ))هللا أكرب(( انظرا ببصره حمل ي -2

 يرفع يديه عند التكبرية إىل حذو منكبيه أو إىل حيال أذنيه.  -3

يضع يديه على صدره اليمىن على كفه اليسرى والرسغ والساعد لورود ذلك   -4
 بن هلب الطائي عن أبيه رضي هللا عنهما .  وقبيصةمن حديث وائل ابن حجر 

أ -5 بيين وبني خطاايي كما  يسن  :)اللهم ابعد  يقرأ دعاء االستفتاح وهو  ن 
ابعدت بني املشرق واملغرب ،اللهم نقين من خطاايي كما ينقى الثوب األبيض من 

اللهم اغسلين من خطاايي ابملاء والثلج والربد(.متفق عليه من حديث أيب   الدنس،
إذا شاء قال بدال من ذلك و   هريرة رضي هللا عنه عن النيب صلى هللا عليه وسلم ، 

))سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل جدك وال إله غريك(.لثبوت ذلك  
وإن أتى بغريها من االستفتاح الثابتة عن النيب صلى   عن النيب صلى هللا عليه وسلم،

هللا عليه وسلم فال أبس واألفضل أن يفعل هذا اترة وهذا اترة ألن ذلك أكمل يف 
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يقول :))أعوذ ابهلل من الشيطان الرجيم بسم هللا الرمحن الرحيم(.ويقرأ   مث   اإلتباع،
الفاحتة، بفاحتة   سورة  يقرأ  مل  ملن  صالة  :)ال  وسلم  عليه  هللا  صلى  لقوله 

جهرا يف الصالة اجلهرية وسرا يف الصالة السرية ،مث   الكتاب(ويقول بعدها:)آمني(
ة يف الظهر والعصر والعشاء من يقرأ ما تيسر من القرآن واألفضل أن تكون القراء

ويف بعض األحيان   أوساط املفصل، ويف الفجر من طواله ،ويف املغرب من قصاره ،
كما ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم -أعين يف املغرب -من طواله أو أوساطه 

 ويشرع أن تكون العصر أخف من الظهر . 

أذنيه جاعال رأسه حيال ظهره  يركع مكربا رافعا يديه إىل حذو منكبيه أو   -6
ريب  ويقول:)سبحان  ركوعه  يف  ويطمئن  أصابعه  مفرقا  ركبتيه  على  يديه  واضعا 

واألفضل أن يكررها ثالاث أو أكثر ويستحب أن يقول مع ذلك: سبحانك   العظيم(
 (.اغفر يلاللهم ربنا وحبمدك اللهم 

ئال )مسع هللا ملن  أذنيه قا  يرفع رأسه من الركوع رافعا يديه إىل حذو منكبيه أو -7
محده( إن كان إماما أو منفردا يقول بعد رفعه:)ربنا ولك احلمد محدا كثريا طيبا  

 شيء وملء ما بينهما وملء ما شئت من    األرضمباركا فيه ملء السموات وملء  
بعد( وإن زاد بعد ذلك:)أهل الثناء واجملد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم 
ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا منعت وال ينفع ذا اجلد منك اجلد(فهو حسن 
ألن ذلك قد ثبت عن النيب صلى هللا علية وسلم يف بعض األحاديث الصحيحة  

:)رب  الرفع  عند  يقول  فإنه  مأموما  إن كان  تقدم أما  ما  إىل آخر  احلمد(  ولك  نا 
ويستحب أن يضع كل منهم يديه على صدره كما فعل يف قيامه قبل الركوع لثبوت 
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ابن حجر  وائل  علية وسلم من حديث  النيب صلى هللا  ذلك عن  يدل على  ما 
 وسهيل بن سعد رضي هللا عنهما . 

يديه  يسجد مكربا واضعا ركبتيه قبل يديه إذا تيسر ذلك فإن شق عليه قدم  -8
مستقبال   ركبتيه  القبلة ضاما    أبصابعقبل  ويديه  على أرجليه  ويكون  يديه  صابع 

  أصابع الرجلني ويقول:  وبطون  والركبتني،  واليدين،   واألنف،  السبعة: اجلبهة أعضائه  
األعلى( ريب  مع   )سبحان  يقول  أن  ويستحب  أكثر  أو  ثالاث  ذلك  ويكرر 

( ويكثر من الدعاء لقول النيب اغفر يلذلك:)سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم  
صلى هللا علية وسلم:)أما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء 

)أقرب ما يكون العبد من وسلم  وقوله صلى هللا عليه    فقمن أن يستجاب لكم(.
رواه مسلم يف صحيحه، ويسأل ربه له ولغريه   فأكثروا من الدعاء(.   ربه وهو ساجد،

امل وجيايف من  نفال  أو  فرضا  الصالة  سواء كانت  واآلخرة  الدنيا  من خري  سلمني 
عن األرض   ذراعيهعضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وفخذيه عن ساقيه ويرفع  

السجود  النيب صلى هللا عليه وسلم )اعتدلوا يف  يبسط أحدكم ذراعيه   لقول  وال 
 متفق عليه.   انبساط الكلب(.

رجله اليسرى وجيلس عليها وينصب رجله اليمىن   ويفرتش  يرفع رأسه مكربا، -9
وارمحين وارزقين وعافين وأهدين   اغفر يل ديه على فخذيه وركبتيه ويقول:)رب  يويضع  

ويطمئن يف هذا اجللوس حىت يرجع كل فقار إىل مكانه كاعتداله بعد   واجربين(.
و   الركوع،  الركوع  بعد  اعتداله  يطيل  وسلم كان  عليه  هللا  صلى  النيب  بني ألن 

 السجدتني. 
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الثانيـيسج -10 السجدة  فيـد  ويفعل  مكربا  السجــة  يف  فعل  دة  ـها كما 
 األوىل. 

بني السجدتني   جلوسه يرفع رأسه مكربا وجيلس جلسة خفيفة مثل   -11
وتسمى جلسة االسرتاحة وهي مستحبة يف أصح قويل العلماء وإن تركها فال حرج 

الثانية معتمدا على ركبتيه إن  وليس فيها ذكر وال دعاء ،مث ينهض قائما إىل الركعة
مث يقرأ الفاحتة وما تيسر من   وإن شق عليه اعتمد على األرض بيديه،  تيسر ذلك،

القرآن بعد الفاحتة كما سبق يف الركعة األوىل مث يفعل كما فعل يف الركعة األوىل وال 
ذلك جيوز للمأموم مسابقة إمامه ألن النيب صلى هللا عليه وسلم حذر أمته من  

ويكره موافقة اإلمام والسنة له أن تكون أفعاله بعد إمامه من دون تراخ وبعد انقطاع  
صوته لقول الرسول صلى هللا عليه وسلم )إمنا جعل اإلمام ليؤمت به فال ختتلفوا عليه  
ولك  ربنا  فقولوا  محده  ملن  هللا  مسع  قال  وإذا  فاركعوا  ركع  وإذا  فكربوا  فإذا كرب 

 عليه .  احلمد(.احلديث متفق

والعيد   -12 الفجر واجلمعة  ثنائية أي ركعتني كصالة  الصالة  إذا كانت 
جلس بعد رفعه من السجدة الثانية انصبا رجله اليمىن مفرتشا رجله اليسرى واضعا 
يده اليمىن على فخذه اليمىن قابضا أصابعه كلها إال السبابة فيشري هبا اىل التوحيد 

قبض اخلنصر والبنصر وحلق إهبامها مع   عند ذكر هللا سبحانه وعند الدعاء وإن
وسلم  الوسطى   عليه  هللا  صلى  النيب  عن  الصفتني  لثبوت  فحسن  ابلسبابة  وأشار 

واألفضل أن يفعل هذا اترة وهذا اترة ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وركبته  
مث يقرأ التشهد يف هذا اجللوس وهو)التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم عليك  
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ها النيب ورمحة هللا وبركاته السالم علينا وعلى عباد هللا الصاحلني أشهد أن ال إله إال  أي 
)اللهم صل على حممد وعلى آل حممد كما    مث يقول:   هللا وان حممداً عبده ورسوله( 

وابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت    صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، 
م إنك محيد جميد(ويستعيذ ابهلل من أربع فيقول:)اللهم إين  على إبراهيم وعلى آل إبراهي 

أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح  
مث يدعوا مبا شاء من خري الدنيا واآلخرة وإذا دعا لوالديه أو غريمها من    الدجال(. 

ة لعموم قول النيب صلى هللا عليه  املسلمني فال أبس سواء كانت الصالة فريضة أو انفل 
التشهد:  ابن مسعود ملا علمه  إليه    وسلم يف حديث  الدعاء أعجبه  ليخرت من  )مث 

وهذا يعم ما ينفع العبد يف    ويف لفظ آخر:)مث ليخرت من املسألة ما شاء(.   فيدعو(. 
عليكم    م هللا. السال مث يسلم عن ميينه ومشاله قائال :)السالم عليكم ورمحة    واآلخرة الدنيا  

 ورمحة هللا(. 

إن كانت الصالة ثالثية كاملغرب أو رابعية كالظهر والعصر والعشاء قرأ التشهد 
املذكور آنفا مع الصالة على النيب صلى هللا عليه وسلم مث ينهض قائما معتمدا 

ويضعهما أكرب(  قائال )هللا  منكبيه  يديه حذو  رافعا  ركبتيه  يديه-على  على -أي 
أ الفاحتة فقط وإن قرأ يف الثالثة والرابعة من الظهر زايدة على صدره كما تقدم ويقر 

النيب صلى هللا  الفاحتة يف بعض األحيان فال أبس لثبوت ما يدل على ذلك عن  
مث يتشهد بعد الثالثة من املغرب  - رضي هللا عنه - عليه وسلم من حديث أيب سعيد  

صلى هللا عليه وسلم ويتعوذ  وبعد الرابعة من الظهر والعصر والعشاء ويصلى على النيب  
فتنة احمليا واملمات ومن فتنة املسيح   ابهلل من عذاب جهنم ومن عذاب القرب ومن 
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والدعاء املشروع يف هذا املوضع وغريه)ربنا آتنا يف الدنيا    الدجال ويكثر من الدعاء، 
- رضي هللا تعاىل عنه - ملا ثنت عن أنس    حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار(. 

كما تقدم ذلك    ))ربنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذاب النار(.   ل: قا 
يف الصالة الثنائية لكن يكون يف هذا اجللوس متوركا واضعا رجله اليسرى حتت اليمىن  
ومقعدته على األرض انصبا رجله اليمىن حلديث أيب محيد يف ذلك مث يسلم عن ميينه  

ويستغفر هللا ثالاث    عليكم ورمحة هللا،   هللا. السالم ورمحة    السالم عليكم   ومشاله قائال: 
)اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ايذا اجلالل واإلكرام ال إله اال هللا    ويقول: 

وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مانع ملا  
اجلد ال حول وال قوة اال ابهلل ال    أعطيت وال معطي ملا منت وال ينفع ذا اجلد منك 

إله اال هللا وال نعبد اال إايه له النعمة وله الفضل وله الثناء احلسن ال إله إال هللا خملصني  
ويسبح هللا ثالاث وثالثني وحيمد مثل ذلك ويكربه مثل    له الدين ولو كره الكافرون(. 

له امللك وله احلمد وهو    ، ه ذلك ويقول متام املائة:)ال إله إال هللا وحده ال شريك ل 
و:)قل أعوذ برب    ويقرأ آية الكرسي و:)قل هو هللا أحد(،   على كل شيء قدير(. 

ويستحب تكرار السور الثالث    بعد كل صالة،   و:)قل أعوذ بري الناس(،   الفلق(. 
بعد صالة الفجر وصالة املغرب لورود احلديث الصحيح بذلك عن    ثالث مرات: 

كما يستحب أن يزيد بعد الذكر املتقدم بعد صالة الفجر    وسلم، النيب صلى هللا عليه  
له امللك وله احلمد حييي    قول:)ال إله إال هللا وحده ال شريك له،   وصالة املغرب، 

عشر مرات لثبوت ذلك عن النيب صلى هللا عليه    ومييت وهو على كل شيء قدير(. 
استغفاره ثالاث وبعد قوله  وسلم وإن كان إماما انصرف إىل الناس وقابلهم بوجهه بعد 
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مث أييت ابألذكار املذكورة    اللهم أنت السالم ومنك السالم تباركت ايذا اجلالل واإلكرام، 
 صلى هللا عليه وسلم. كما دل على ذلك أحاديث كثرية عن النيب 

 
 

 ( 314) كيفية الصالة بالصور:

وهي ركن ال    أكرب(  )هللا أراد املسلم أن يصلي فإنه يستقبل القبلة مث يقول  إذا  
قمت إىل الصالة فأسبغ   )إذا  وسلم:لقوله صلى هللا عليه    هبا،تنعقد الصالة إال  

 فكرب(.مث استقبل القبلة  الوضوء،
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 املادة العلمية من موقع صيد الفوائد، مبراجعة الشيخ ابن جربين رمحه هللا.  314))

  هبا.وال يشرتط أن يرفع صوته  ابللسان،* وال بد من قوهلا 
 .بقلبه*إذا كان اإلنسان أخرس فإنه ينويها 

* ُيَسن أن يرفع يديه عند التكبري إىل منكبيه وتكون 
[ لقول ابن عمر رضي 1مضموميت األصابع ]أنظر صورة 

هللا عنه )أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان يرفع يديه 
 للركوع، وإذا رفع حذو منكبيه إذا افتتح الصالة، وإذا كرب

[ أو يرفعهما مبحاذاة 1]أنظر صورة  2رأسه من الركوع( 
عنه )أن أذنيه، حلديث مالك بن احلويرث رضي هللا 

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا كرب رفع يديه حىت 
 [.2صورة  ]أنظر 3 أذنيه(حياذي هبما 
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ده اليمىن ــ* مث يقبض كوع يده اليسرى بي
 [،3]أنظر صورة دره ــعلى ص ويضعهما
ه ــده اليمىن على كفه وذراعــأو يضع ي

دره ]أنظر ــسر ويضعهما على صـاألي
 )فكرب[، حلديث وائل ابن ُحجر 4صورة 

مث  –أي النيب صلى هللا عليه وسلم  –
وضع يده اليمىن على ظهر كفه األيسر 

ل: )كان ـــديث وائــوحل .والساعد(والرسغ 
  يضعهما على صدره(.

لقول عائشة رضي هللا عنها عن صالته صلى هللا عليه  سجوده،* وينظر إىل موضع 
ف َبصرُه موضَع  )ما وسلم:  .سجوده(َخل 

)سبحانك اللهم  منها: كثرية،وأدعية االستفتاح  سنة،وهو  االستفتاح،مث يقرأ دعاء * 
بيين وبني ابعد  )اللهم يقول:أو  غريك(وال إله  جدك،وتعاىل  امسك،وتبارك  وحبمدك،

اللهم نقين من خطاايي كما ُينقى  واملغرب،خطاايي كما ابعدت بني املشرق 
د  (.الثوب األبيض من الدنس، هللا اغسلين ابملاء والثلج والربَ

 )أعوذ قال:ابهلل من الشيطان الرجيم( وإن شاء  )أعوذ يقول:أي  يستعيذ،* مث 
)أعوذ ابهلل السميع العليم قال: وإن شاء  الرجيم(ميع العليم من الشيطان ـابهلل الس
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 الرحيم(. هللا الرمحن  )بسم  يقول:أي  يبسمل،مث * 

صالة ملن مل يقرأ   )ال  وسلم:* مث يقرأ الفاحتة يف كل ركعة لقوله صلى هللا عليه  
   بدوهنا.وهي ركن ال تصح الصالة   الكتاب(،بفاحتة 

فإذا    بدهلا،فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن    الفاحتة،* وإذا كان املصلي ال جُييد  
ه إال هللا وهللا أكرب وال هللا واحلمد هلل وال إل  )سبحان   يقول:فإنه    ذلك،كان ال جييد  

 الفاحتة. وجيب عليه املبادرة بتعلم  ،حول وال قوة إال ابهلل(
أو عدة   كاملة،إما سورة   الكرمي.* مث يقرأ بعد الفاحتة ما تيسر من القرآن 

 آايت.

ذو أذنيه، كما  رافعاً يديه إىل حذو منكبيه أو إىل ح  أكرب(،  )هللا  قائاًل:مث يركع  *  
[، وجيب أن يسوى ظهره يف الركوع  2و  1سبق عند تكبرية اإلحرام ]أنظر صورة  

 [.6ومُيَكن أصابع يديه من ركبتيه مع تفريقها ]أنظر صورة  [،5]أنظر صورة 
 
 
 

رافعًا يديه إىل حذو  أكرب(، )هللا قائاًل:مث يركع * 
منكبيه أو إىل حذو أذنيه، كما سبق عند تكبرية 

[، وجيب أن يسوى ظهره 2و 1اإلحرام ]أنظر صورة 
كن أصابع يديه من  [،5يف الركوع ]أنظر صورة  وميَُ

 [.6ركبتيه مع تفريقها ]أنظر صورة 
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وما زاد   واحدة، والواجب أن يقوهلا مرة    (.* ويقول يف ركوعه )سبحان ريب لعظيم
 سنة. فهو 

أو    (، أن يقول يف ركوعه: )سبحانك اللهم ربنا وحبمدك، اللهم اغفر يل* ويسن  
                                         .والروح()سبوح قدوس رب املالئكة  يقول:

كما    –)مسع هللا ملن محده( وُيَسن أن يرفع يديه    قائاًل: * مث يرفع رأسه من الركوع  
 احلمد(، لك    )ربنا بعد أن يستوي قائماً  [ مث يقول  2وصورة    1صورة    ]أنظر  –سبق  

 احلمد(. )اللهم ربنا ولك أو   )اللهم ربنا لك احلمد(،أو   أو )ربنا ولك احلمد(،
)ملء السماوات واألرض وملء ما شئت من شيء   بعدها: * وُيسن أن يقول  

وكلنا لك عبد، ال مانع ملا أعطيت،   العبد،أهل الثناء واجملد، أحق ما قال    بعد،
 وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد. 

   أكرب(. )هللا قائالً:* مث يسجد 
حلديث وائل بن ُحجر    [،7صورة    ]أنظر* ويقدم ركبتيه قبل يديه عند سجوده  

النيب صلى هللا عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل    )رأيت  قال:رضي هللا عنه  
 ه(. يدي

وركبتيه، ويديه، وجبهته مع    رجليه،* وجيب أن يسجد املصلي على سبعة أعضاء:  
يستطع وإذا مل    سجوده،األنف، وال جيوز أن يرفع أي عضو منها عن األرض أثناء  

املصلي أن يسجد بسبب املرض فإنه ينحين بقدر استطاعته حىت يقرب من هيئة 
 .[8صورة  ]أنظر السجود،
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د[، ألنه صلى  7* ُيَسن يف السجود أن يُبعد عضديه عن جنبيه ]أنظر صورة  
إال إذا كان ذلك يؤذي   إبطيه(، يسجد حىت يُرى بياض    )كانهللا عليه وسلم  

 جبانبه. من 
عن   بطنه  يُبعد  أن  السجود  يف  وُيَسن  صورة    فخذيه،*   د[.  7]أنظر 

وأما القدمان    بعض، أي ال يضمهما إىل    ركبتيه، * وُيَسن يف السجود أن يفرق  
ألنه صلى   سجوده،فإنه يلصقهما ببعض لفعله صلى هللا عليه وسلم ذلك يف  
 د[.  7هللا عليه وسلم كان )يرص عقبيه يف سجوده( ]أنظر صورة 
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 )ال* يكره أن يتكئ املصلي بيديه على األرض يف سجوده لقوله صلى هللا عليه   
ولكن جيوز أن يتكئ بيديه على فخذيه إذا  الكلب(يبسط أحدكم ذراعيه انبساط 

 [. 10تعب من طول السجود ]أنظر صورة 

وما زاد على ذلك  واحدة،مرة  األعلى(ريب  )سبحان* جيب أن يقول يف سجوده 
 سنة.فهو 

 يقــول: )ُسبُوح ُقدوس رب املالئكة والروح( أو سجـوده:ول يف ـوُيَسن أن يق* 
  (.اللهم اغفر يل وحبمدك،انك اللهم ربنا ــ)سبح

[ لقوله 9يف صورة  ]كما* يكره أن يتكئ املصلي بيديه على األرض يف سجوده 
ولكن جيوز أن يتكئ  الكلب(يبسط أحدكم ذراعيه انبساط  )الصلى هللا عليه 

 [. 10يديه على فخذيه إذا تعب من طول السجود ]أنظر صورة ب

وما زاد على ذلك  واحدة،مرة  األعلى(ريب  )سبحان* جيب أن يقول يف سجوده 
 سنة.فهو 

 يقــول: )ُسبُوح ُقدوس رب املالئكة والروح( أو سجـوده:ول يف ـ* وُيَسن أن يق
  (.اللهم اغفر يل وحبمدك،انك اللهم ربنا ــ)سبح
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فإنه جيلس يف  والعشاء،كالظهر والعصر  ركعات،* إذا كانت الصالة من أربع 
وتكون هيئة يديه كما  [17أو صورة  16صورة  ]أنظر متوركًا،التشهد األخري 

ويقول كما قال يف التشهد األول )التحيات هلل ....  األول،سبق يف التشهد 
كما صليت على  حممد،صل   على حممد وعلى آل  )اللهممث يقول بعدها  اخل(،

وابرك على حممد وعلى آل حممد كما  جميد،إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد 
 جميد(.ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد 
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 : 13نشــاط 

جمموعات    ثنائي،تقييم   شكل  أفعال   ثنائية،على  بتطبيق  متدرب  يقوم كل 
 واحدة. وحيسب كل نقص بدرجة  يقيم،واآلخر  الصالة،
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 الصالة وأذكارياسني  حالة:دراسة 
الصالة  تعليم  درس  االبتدائي، كان  األول  الصف  ويف  املدرسة  ايسني  دخل 

األسبوع عن املدرسة، وقد تعلم وصفتها، وصادف أن غاب الطالب ايسني يف ذلك  
زمالؤه التالميذ صفة الصالة وما يقال فيها، لكن ايسني أخذ يسأل أحد زمالؤه،  
ماذا يقول يف الصالة، وأخذ يتعلم الصالة من زميله ومما يسمع من ما يتلفظ به  
املصلون يف الصالة، فكان يكرب و يقرأ الفاحتة يف كل ركعة، ويقول بعد الرفع من 

ريب   الركوع ركوعه سبحان  ويقول يف  الشكر،  ولك  احلمد  ولك  ربنا  اإلمام،  بعد 
يل  اغفر  ريب  يقول  السجدتني  وبني  العظيم،  ريب  سبحان  سجوده  ويف  األعلى، 
ولوالدي، وبعد أن خترج من اجلامعة، كان يصلي جبانب أحد طالب العلم، فسمعه  

هكذا قال ايسني:   يذكر األذكار هبذه الطريقة، فسأله قال منذ مىت وأنت تصلي
هذه صاليت منذ أن عرفت الصالة، قال طالب العلم ال حول وال قوة إال ابهلل، اي  

 لك.مواضعها قال كيف ذ ي أنت مل حتسن قول أذكار الصالة يفخأ
زيزي املتدرب، يرجى منك ذكر املواضع اليت أخطأ فيها ايسني، فنصحه طالب  ع

 بتعديلها  العلم
..............................................................................................................
..............................................................................................................

 ..............................................................................................................
.............................................................................................................. 
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 الثالثة الوحدة

 الصـالةاخلشـوع يف 

  :اجللسة األوىل

 .اخلشوع مفهومه ومثراته

 الزمن:

 . دقيقة 120 

 موضوعات اجللسة:

 ووجوبه. أمهية اخلشوع  -1
 املسلم.مثرات اخلشوع وآاثره يف حياة  -2

  اجللسة:أهداف 

 على:يتوقع يف هناية اجللسة أن يكون املتدرب قادراً 
 الصالة. أمهية اخلشوع يف  إدراك -1
 احلياة. أن يذكر مثرات اخلشوع وآاثره يف  -2
 الصالةأن جياهد نفسه على تطبيق اخلشوع يف  -3
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 والوسائل التدريبية واألنشطةجدول األساليب 
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 (315):14املادة العلمية للنشاط 
 تعريف اخلشوع:

 والسكون.اخلشوع هو اخلضوع والتذلل 
واخلشوع يف الصالة: هو حضور القلب فيها بني يدي هللا تعاىل حمبة له وإجالالً  
وخوفًا من عقابه ورغبة يف ثوابه مستحضرًا لقربه فيسكن لذلك قلبه وتطمئن نفسه 
وتسكن حركاته متأداًب بني يدي ربه مستحضرًا مجيع ما يقوله ويفعله يف صالته من 

س واألفكار، واخلشوع هو روح الصالة واملقصود أوهلا إىل آخرها فتزول بذلك الوساو 
فيه. وأصل اخلشوع خشوع  األعظم منها فصالة بال خشوع كبدن ميت ال روح 
القلب الذي هو ملك األعضاء فإذا خشع القلب خشعت اجلوارح كلها، وملا رأى  

 جوارحه. سعيد بن املسيب رجالً يعبث يف صالته، قال: لو خشع قلب هذا خلشعت  
 ع:حكم اخلشو

قال  "  قال شيخ اإلسالم رمحه هللا تعاىل:  واجب.الراجح يف حكم اخلشوع أنه  
تعاىل  [45البقرة:]  َّ جح  مج حج  مث هت  مت   حتخت  جت هب  ُّٱ  هللا 

وهذا يقتضي ذم غري اخلاشعني.. والذم ال يكون إال لرتك واجب أو فعل حمر م وإذا 
. ويدل على وجوب اخلشوع.كان غري اخلاشعني مذمومني دل  ذلك على وجوب  

.  .[2]املؤمنون:   َّ  يم ىم مم خم حم جم ُّٱ  تعاىل:اخلشوع فيها أيضا قوله  
 

( املادة العلمية من كتاب أسباب اخلشوع يف الصالة للشيخ حممد بن صاحل املنجد. مدار الوطن  315) 
 8،9هـ ص1419للنشر والتوزيع الطبعة الثالثة 
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أخرب   [11]املؤمنون:     َّ يك ىك مك لك اك   يق ىق ُّٱ -إىل قوله    -
أن هؤالء هم   الذين يرثون فردوس اجلنة وذلك يقتضي أنه ال يرثها  سبحانه وتعاىل 

. وإذا كان اخلشوع يف الصالة واجبا وهو املتضمن للسكون واخلشوع )هكذا يف  غريهم. 
فمن نقر نقر الغراب مل خيشع يف سجوده وكذلك من مل يرفع    اخلضوع( األصل ولعلها  

رأسه يف الركوع ويستقر قبل أن ينخفض مل يسكن ألن السكون هو الطمأنينة بعينها  
فمن مل يطمئن مل يسكن ومن مل يسكن مل خيشع يف ركوعه وال يف سجوده ومن مل خيشع  

 صلى هللا عليه وسلم  ويدل على وجوب اخلشوع يف الصالة أن النيب   آمثا عاصيا   كان 
توعد اتركيه كالذي يرفع بصره إىل السماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد حال اخلاشع"  

 (316 ) . 
ويدل على    :ويف فضل اخلشوع ووعيد من تركه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم

وجوب اخلشوع يف الصالة أن النيب صلى هللا عليه وسلم توعد اتركيه كالذي يرفع بصره  
 . ( 317) ماء فإنه حركته ورفعه وهو ضد حال اخلاشع"  إىل الس 

 ويف فضل اخلشوع ووعيد من تركه يقول النيب صلى هللا عليه وسلم:
وأمت    لوقتهن، من أحسن وضوءهن وصالهن    تعاىل، مخس صلوات افرتضهن هللا  " 

فليس له على هللا    يفعل، ركوعهن وخشوعهن كان له على هللا عهد أن يغفر له، ومن مل  
له وإن شاء   إن شاء غفر  والسالم يف فضل  ( 318)   " عذ به. عهد،  الصالة  وقال عليه 

 

 . 558-22/553( جمموع الفتاوى 316) 
 . 558-22/553( جمموع الفتاوى 317) 
 . 3242وهو يف صحيح اجلامع  425( رواه أبو داود رقم 318) 
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توضأ فأحسن الوضوء مث صلى ركعتني يُقبل عليهما بقلبه ووجهه    من "   أيضا: اخلشوع  
رواية إال وجبت له    ]ويف غفر له ما تقد م من ذنبه    فسه[ ن ال حيد ث فيهما    رواية:   ]ويف 

   . ( 319)   " اجلنة[ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . 6166وهو يف صحيح اجلامع   1/95والنسائي  158( البخاري رقم 319) 
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 : 15اط ــالنش

اذكر بعض مثرات اخلشوع يف الصالة وآاثره يف حياة    اجملموعة،ابلتعاون مع أفراد  
 اخلاشع.العبد 

 ............................................................................
 ............................................................................ 
 ............................................................................
 ............................................................................ 
 ............................................................................

 ........................... ................................................. 
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 ............................................................................ 
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 :15املادة العلمية للنشاط 
 اخلاشع: مثرات اخلشوع يف الصالة وآاثره يف حياة 

منه فباخلشوع يصل العبد اخلاشع إىل مرتبة  على هللا تعاىل والقرب    ـ اإلقبال1
 الدين.اإلحسان يف 

 وتعاىل. الصالة كما أمر هبا هللا تبارك  ـ إقامة2

األجر3 هللا،    ـ  من     يي  ىي  ني  مي  زي  ُّٱالعظيم 
 حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ جئ 

 مت  خت  حت  جت  هب  مب  خب 
 حس  جس مخ  جخ مح جح  مج حج مث  هت

  [35]األحزاب:  َّٱ  مس  خس 
الدنيا  4 يف  الدائم  الفالح   مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ واآلخرة:ـ 
 [ 2-1:املؤمنون] َّ   يم ىم

 نت مت   زت رت يب ىب ُّٱ اجلنة:ـ اخلشوع طريق املسلم إىل  5
 [ 23هود:] َّ يف ىف يث   ىث   مثنث زث رث يت ىت

هللا:6 من  اخلوف  حتقيق   مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ُّٱ  ـ 
 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ  [34]احلج:َّ
  يت نتىت مت زت رت يب ىب نب زبمب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ
 . [23الزمر:] َّ ىف يث ىث نث مث زث رث



 
  

 

 

379 

]احلج:    َّ ِّ ُّ   َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميٱٱٱُّتعظيم شعائر هللا:  ـ  7
32 ]   

 مت    حتخت جت هب ُّٱ  ـ إحياء روح العمل الصاحل واليقني بلقاء هللا:  8

 َّ خص حص  مس  خس  حس  جس  مخ جخ مح جح  مج  حج  مث هت 

 [. 46-45البقرة:]
ألن غري اخلاشع ال حيب الصالة بل هي ثقيلة    العبد،ـ حتبيب الصالة إىل  9

 املنافقني.وكبرية عليه، مثل 
 مث  هت مت خت ُّٱ  :ـ املسارعة لقبول احلق واالستجابة ألمر هللا تعاىل   10

 حض  جض مص حصخص مس خس  حس  جس مخ جخ  مح  جح مج حج
 .  [83املائدة:]   َّ مظ حط مض  خض

األمة  11 إحياء   يث   ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱوانتصارها:  ـ 
  [41احلج:] َّ ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف
هللا    صرـ)إمنا ين  [12املائدة:] َّ زث رث يت ىت نت    مت   زت رت ٱُّ

 . (320) وإخالصهم( م ــم وصالهتــا، بدعوهتـائهـة بضعفـهذه األم
 
 

 

 . 3178(، وصححه األلباين يف صحيح سنن النسائي برقم 6/ 1( )صحيح الرتغيب والرتهيب 320) 
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 :16اط ــنش
  منوذجاً، اخرت    اخلاشعني،عزيزي املتدرب بني يديك قائمة لنماذج من أحوال  

 اجملموعة. ملناقشته مع أفراد 
 :(321) أمثــلة

 جف ُّٱ  وهي:أنه صلى هللا عليه وسلم " قام ليلة آبية يرددها حىت أصبح    جاء
 ( 322)  [118املائدة:]  َّ حل جل مك لك خك حك جك مق  مفحق خف حف

صليت   قال:وكذلك فإن مما يعني على التدبر التفاعل مع اآلايت كما روى )حذيفة  
يقرأ  ليلة.مع رسول هللا ذات   تسبيح سبح    مسرتسال،.  فيها  آبية  مر   وإذاإذا مر 

فكان  ليلة،ويف رواية )صليت مع رسول هللا  (323) تعوذ(مر بتعوذ    وإذابسؤال سأل 
  سبح(. مر آبية فيها تنزيه هلل   وإذا تعوذ،مر آبية عذاب  وإذا  سأل،إذا مر آبية رمحة 

 الليل.وقد جاء هذا يف قيام 
  )قل وقام أحد الصحابة ـ وهو قتادة بن النعمان رضي هللا عنه ــ الليل ال يقرأ إال  

 .(324) يرددها ال يزيد عليها  أحد( هو هللا 

رمضان  مسعت سعيد بن جبري يؤمهم يف شهر    الطائي:وقال سعيد بن عبيد  
  .[71غافر:] َّ من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ  وهو يرد د هذه اآلية

 

 14املادة العلمية من كتاب أسباب اخلشوع يف الصالة للشيخ حممد املنجد، مصدر سابق ص 321))
 . 102وهو يف صفة الصالة ص:  5/149وأمحد   1/271( رواه ابن خزمية 322) 
 . 772( رواه مسلم يف صحيحه برقم 323) 
 . 3/43وأمحد  9/59( رواه البخاري يف صحيحه: الفتح 324) 
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 جل مك لك  خك  ُّٱ:  وقال القاسم رأيت سعيد بن جبري قام ليلة يصلي فقرأ 

فرددها بضعا   [281البقرة:] َّٱ  هن من خن  حن جن مم خم حم  جم هل            خلمل   حل
بتنا ذات ليلة عند احلسن فقام   هللا:وقال رجل من قيس ُيكىن أاب عبد    مرة.وعشرين  

  حُتصوها( وإن تعد وا نعمة هللا ال    الس حر:من الليل فصلى فلم يزل يردد هذه اآلية حىت  
أرى فيها    قال:  الليل،فلما أصبح قلنا: اي أاب سعيد مل تكد جتاوز هذه اآلية سائر  

 أكثر إال وقد وقع على نعمة وما ال يُعلم من نعم هللا  ما أرفع طرفا وال أرد ه    معتربا،

(325) . 
ومما يعني على التدبر أيضا حفظ القرآن واألذكار املتنوعة يف األركان املختلفة  

وال شك أن هذا العمل ـ من التدبر والتفكر والرتديد   فيها.ليتلوها ويذكرها ليتفك ر  
لألذقان يبكون    )وخيرون  تعاىل:والتفاعل ـ من أعظم ما يزيد اخلشوع كما قال هللا  

 خشوعا(.ويزيدهم 
فيما يلي قصة مؤثرة يتبني فيها تدبره وخشوعه صلى هللا عليه وسلم مع بيان 

 اآلايت.وجوب التفكر يف 
وعبيد بن عمري على عائشة رضي هللا عنها فقال ابن    دخلت أان   قال: عن عطاء 

ثينا أبعجب شيء رأيتيه من رسول هللا صلى هللا عليه    عمري:    وقالت: فبكت    وسلم، حد 
وهللا إين ألحب     قلت:   قالت:   لريب، قام ليلة من الليايل فقال: اي عائشة ذريين أتعب د  

فلم يزل يبكي حىت بل     يصلي، فقام فتطهر مث قام    قالت:   يسر ك، وأحب ما    قربك، 

 

 . 125( التذكار للقرطيب ص:  325) 
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فلما رآه    ابلصالة، وجاء بالل يؤذنه    األرض، مث بكى فلم يزل يبكي حىت بل     حجره، 
  قال:   أتخ ر؟ يبكي قال: اي رسول هللا، تبكي وقد غفر هللا لك ما تقد م من ذنبك وما 

  فيها: لقد نزلت علي  الليلة آايت ويل ملن قرأها ومل يتفك ر ما    شكورا؟ أفال أكون عبدا  
 . ( 326)  [164البقرة:] َّ ......جم يل  ىل مل خل ُّٱ

والتأمل يف حال السلف يف صالهتم يزيد اخلشوع ويدفع إىل االقتداء فـ " لو 
رأيت أحدهم وقد قام إىل صالته فلما وقف يف حمرابه واستفتح كالم سيده خطر 
على قلبه أن ذلك املقام هو املقام الذي يقوم الناس فيه لرب العاملني فاخنلع قلبه  

 (327) وذهل عقله " 

" كان إذا قام أحدهم يصلي يهاب الرمحن أن يشد بصره   هللا:قال جماهد رمحه 
إىل شيء أو يلتفت أو يقلب احلصى أو يعبث بشيء أو حيدث نفسه من شأن  

 ( 328) " صالته الدنيا إال انسيا ما دام يف  
ابن الزبري إذا قام يف الصالة كأنه عود من   وكان يسجد فأتى    اخلشوع،كان 
وكان مسلمة بن بشار   رأسه، املنجنيق فأخذ طائفة من ثوبه وهو يف الصالة ال يرفع 

يصلي يف املسجد فاهندم طائفة منه فقام الناس وهو يف الصالة مل يشعر، ولقد بلغنا  
أن بعضهم كان كالثوب امللقى، وبعضهم ينفتل من صالته متغري اللون لقيامه بني 

إذا كان يف الصالة ال يعرف من على ميينه    .وجليدي هللا عز     ومشاله. وبعضهم 

 

 . 68( رواه ابن حب ان وقال يف السلسلة الصحيحة رقم 326) 
 22( ابن رجب اخلشوع يف الصالة ص: 327) 
 . 1/188( املروزي تعظيم قدر الصالة 328) 
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فقيل له إان نراك إذا توضأت للصالة تغريت   للصالة،وبعضهم يصفر وجهه إذا توضأ  
وكان علي بن أيب طالب رضي هللا    سأقوم،إين أعرف بني يدي من    قال:أحوالك،  

جاء وهللا    فيقول:  لك؟ما    له:فقيل    وجهه،عنه إذا حضرت الصالة يتزلزل ويتلون  
واألرض واجلبال فأبني أن حيملنها وأشفقن   السنوات وقت أمانة عرضها هللا على  

  حليته. وكان سعيد التنوخي إذا صلى مل تنقطع الدموع من خديه على    ومحلُتها. منها  
أتدرون   يقول:وكان  لونه،وبلغنا عن بعض التابعني أنه كان إذا قام إىل الصالة تغري 

(329)  اهليبة؟ فمن منكم هلل يف قلبه مثل هذه  أانجي.قف ومن بني يدي من أ
. 

أَو شيء أحبُّ    فقال:أحتد ث نفسك يف الصالة    القيس:وقالوا لعامر بن عبد  
فقال: أابجلنة    الصالة،إان لنحد ث أنفسنا يف    قالوا:  نفسي!إيل  من الصالة أحد ث به  

ألن ختتلف األسن ة يف    فقال:  وأموالنا.ولكن أبهلينا    ال،قالوا    ذلك؟واحلور وحنو  
من أن أحد ث نفسي   إىلأحبُّ إيل  ]أي ألن يكثر طعن الرماح يف جسدي أحب   

يف  ثالث خصال لو كنت يف سائر    معاذ:يف الصالة أبمور الدنيا[ وقال سعد بن  
غري ما أان  إذا كنت يف الصالة ال أحدث نفسي ب  أان:لكنت أان    فيهن،أحوايل أكون  

وإذا كنت يف   احلق ،وإذا مسعت من رسول هللا حديثا ال يقع يف قليب ريب أنه    فيه،
 . (330)  هلاجنازة مل أحد ث نفسي بغري ما تقول ويقال 

وأدخل ابلنية، وأكرب    ابخلشية،وأمشي    ابألمر،أقوم   هللا: رمحه   حامت األصمقال  
ابلعظمة، وأقرأ ابلرتتيل والتفكري، وأركع ابخلشوع، وأسجد ابلتواضع، وأجلس للتشهد  

 

 . 209( عبد العزيز السلمان سالح اليقظان لطرد الشيطان: ص: 329) 
 22/605(  ابن تيمية الفتاوى 330) 
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على نفسي ابخلوف  وأسل م ابلنية، وأختمها ابإلخالص هلل عز وجل، وأرجع    ابلتمام، 
 . (331) املوت يقبل مين وأحفظه ابجلهد إىل  أالأخاف 

أبو حامت الرازي    منهما: قال أبو بكر الصبغي: أدركت إمامني مل أُرزق الس ماع  
لقد بلغين أن   منه، فأما ابن نصر فما رأيت أحسن صالة    املروزي، وحممد بن نصر  

وقال حممد بن يعقوب   يتحرك.زنبورا قعد على جبهته فسال الدم على وجهه ومل  
.  أذنه. كان الذابب يقع على    نصر،ما رأيت أحسن صالة من حممد بن    األخرم:

ولقد كنا نتعجب من حسن صالته وخشوعه وهيبته للصالة    نفسه،فال يذب ه على  
   .(332) منصوبة كان يضع ذقنه على صدره كأنه خشبة 

وكان شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل إذا دخل يف الصالة ترتعد أعضاؤه  
 .(333) حىت مييل مينة ويسرة  

 
 
 
 
 
 

 

 . 28 –  27( ابن رجب اخلشوع يف الصالة 331) 
 . 1/58نصر املروزي تعظيم قدر الصالة  ( ابن 332) 
 دار الغرب اإلسالمي.   83الكواكب الدري ة يف مناقب اجملتهد ابن تيمية ص:   ملرعي الكرمي ( 333) 
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 الثالثة الوحدة

 اخلشوع يف الصالة

 اجللسة الثانية:

  .الطريق إىل اخلشوع 

 الزمن:

 دقيقة  120

 موضوعات اجللسة:

 اخلشوع.ـ أسباب 1
 اخلشوع.ـ اخلطوات القلبية املوصلة إىل 2

 أهداف اجللسة: 

 على:يتوقع يف هناية اجللسة أن يكون املتدرب قادراً 
 أسباب اخلشوع   ـ إدراك1
 الصالة اخلشوع يفـ التطبيق الفعلي للخطوات القلبية لتحقيق 2
 . هبا ـ التلذذ ابلصالة واالستمتاع 3
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 والوسائل التدريبية واألنشطةجدول األساليب 

 

 الزمن ابلدقيقة اإلجـــــــــــراءات  اجللسة الوحدة

 الثانية  الثالثة 

 20 : عوامل اخلشوع وأسبابه 17نشاط 

 35 املادة العلمية: عرض ومناقشة

 15 : خطوات اخلشوع18نشاط 

 35 املادة العلمية: عرض ومناقشة

االستبيان لقياس الوضع احلايل يف 
 التطبيق

10 

 5 ختام اجللسة
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 : 17نشاط 

 وأسبابه:عوامل اخلشوع 

اخلشوع يف   (334)  ألسباب يديك حبث مفصل    اجملموعة، بنيابلتعاون مع أفراد  
 اجملموعة. ومناقشتها مع    فيه،اخلشوع وعوامله املؤثرة    تلخيص أسباب ميكنك    الصالة،

 ..............................................................................................
 .............................................................................................. 

 ................................................................... ...........................
 ..............................................................................................
 .............................................................................................. 

 ........................................ ......................................................
 ..............................................................................................
 .............................................................................................. 

............. .................................................................................
 ..............................................................................................

 ................................................................................. ............. 
 ..............................................................................................
 ..............................................................................................

 ...................................................... ........................................ 
 

 

 من كتاب أسباب اخلشوع يف الصالة، لفضيلة الشيخ حممد صاحل املنجد حفظه هللا. مصدر ( املادة العلمية  334) 
 44ــ 9سابق ص 
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  :17املادة العلمية للنشاط 
جلب ما يوجد   األول:  قسمني، أسباب اخلشوع يف الصالة يتبني أهنا تنقسم إىل  

وهو ما عرب  عنه شيخ اإلسالم   ويضعفه.والثاين دفع ما يزيل اخلشوع    ويقويه.اخلشوع  
اخلشوع   يعني على  ملا  بيانه  تيمية رمحه هللا يف  ذلك   فقال:بن  يعني على  والذي 

 الشاغل. وضعفقوة املقتضى  شيئان: 

 املقتضى:قوة : األول

  والدعاء، ويتدبر القراءة والذكر    يفعله،  ومافهو اجتهاد العبد يف أن يعقل ما يقوله  
 ربه. فإن املصلي إذا كان قائما فإمنا يناجي  يراه. ويستحضر أنه مناٍج هلل تعاىل كأنه 

مث كلما ذاق    (. فإن مل تكن تراه فإنه يراك  تراه، تعبد هللا كأنك   )أن   واإلحسان:
 اإلميان. وهذا يكون حبسب قوة  أوكد، العبد حالوة الصالة كان اجنذابه إليها 

لإلميان   املقوية  عليه وسلم    كثرية،واألسباب  النيب صلى هللا   يقول: وهلذا كان 
ويف احلديث  الصالة( وجعلت قرة عيين يف  والطيب،النساء  دنياكم: إيلَّ من  )حبب
 بالل(. ابلصالة اي   )أرحنا قال:آخر 

 العارض: الثاني: زوال

  وتدبر فهو االجتهاد يف دفع ما يشغل القلب من تفكر اإلنسان فيما ال يعنيه،  
فإن كثرة   حبسبه، وهذا يف كل عبد    الصالة،اجلواذب اليت جتذب القلب عن مقصود  
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وتعليق القلب ابحملبوابت اليت ينصرف    والشهوات،الوسواس حبسب كثرة الشبهات  
 . (335) دفعهالب إىل واملكروهات اليت ينصرف الق طلبها،القلب إىل 

يف   اخلشوع  أسباب  من  طائفة  يلي  فيما  نستعرض  التقسيم  هذا  على  وبناء 
 الصالة:

 أوال: احلرص على ما جيلب اخلشوع ويقويه وهذا يكون بأمور منها:

 ( االستعداد للصالة والتهيؤ هلا:1)

 وحيصل ذلك أبمور منها الرتديد مع املؤذن واإلتيان ابلدعاء املشروع بعده   
آت حممدا الوسيلة والفضيلة    القائمة، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة    "

وابعثه مقاما حممودا الذي وعدته"، والدعاء بني األذان واإلقامة، وإحسان الوضوء 
بعده   والدعاء  والذكر  قبله  له    )أشهدوالتسمية  إله إال هللا وحده ال شريك  أن ال 

م اجعلين من التوابني واجعلين من املتطهرين(.  )الله  (.وأشهد أن حممدا عبده ورسوله
واالعتناء ابلسواك وهو تنظيف وتطييب للفم الذي سيكون طريقا للقرآن بعد قليل 

 ( 336) للقرآن(حلديث: )طهروا أفواهكم 
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱتعاىل:  قال هللا    النظيف،وأخذ الزينة ابللباس احلسن  

كما أن الثوب احلسن   له،وهللا عز وجل أحق  من تُزي  ن  [  31]األعراف:   َّ مم خم

 

 . 607-22/606( انظر جمموع الفتاوى 335) 
وقال اهليثمي:    1/242( رواه البزار وقال: ال نعلمه عن علي أبحسن من هذا اإلسناد كشف األستار  336) 

 . 1213وقال األلباين إسناده جيد: الصحيحة  2/99رجاله ثقات 
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النوم   ثوب  خبالف  نفسية  راحة  صاحبه  يعطي  الرائحة  وكذلك   واملهنة.الطيب 
تسوية   وكذلك  الصالة،  وانتظار  والتبكري  البقعة  وطهارة  العورة  بسرت  االستعداد 

 الصفوف.الصفوف والرتاص فيها ألن الشياطني تتخلل الُفرَج بني 

 الصـالة:ة يف ـلطمأنين( ا2)

وأمر (337)  موضعهكان النيب صلى هللا عليه وسلم يطمئن حىت يرجع كل عظم إىل  
 (338)ذلك. تتم صالة أحدكم حىت يفعل   )ال له:بذلك املسيء صالته وقال  

)أسوأ الناس    وسلم:قال النيب صلى هللا عليه    قال:عن أيب قتادة رضي هللا عنه  
يتم   )ال  قال:  صالته،كيف يسرق    هللا: قال اي رسول    صالته،سرقة الذي يسرق من  

 . (339) سجودها(ركوعها وال 
  وسلم: قال النيب صلى هللا عليه    قال:وعن أيب عبد هللا األشعري رضي هللا عنه  

ال   والتمرتني،مثل اجلائع أيكل التمرة    سجوده، وينقر يف    ركوعه، الذي ال يتم     )مثل
 . (340)  شيئا(يغنيان عنه 

والذي ال يطمئن يف صالته ال ميكن أن خيشع ألن السرعة تذهب ابخلشوع  
 ابلثواب.ونقر الغراب يذهب 

 

وعند ابن خزمية حنوه كما ذكر احلافظ يف الفتح    11ط.  134( صحح إسناده يف صفة الصالة ص:  337) 
2/308 . 

 . 858رقم   536/  1رواه أبو داود ( 338) 
 . 997وهو يف صحيح اجلامع  229/ 1( رواه أمحد واحلاكم  339) 
 وقال يف صحيح اجلامع: حسن.  4/115( رواه الطرباين يف الكبري 340) 
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 الصالة:تذكر املوت يف  (3)

فإن الرجل إذا ذكر املوت    صالتك،املوت يف    )اذكر  وسلم:لقوله صلى هللا عليه  
 ( 341)   غريها(وصل  صالة رجل ال يظن أنه يصلي    صالته،يف صالته حلري  أن حيسن  

ويف هذا املعىن أيضا وصية النيب صلى هللا عليه وسلم أليب أيوب رضي هللا عنه ملا  
يعين صالة من يظن أنه    ،(342)   مود  ع(قمت يف صالتك فصل   صالة    )إذاقال له:  

وإذا كان املصلي سيموت   م ا هي آخر   والبد،لن يصلي غريها  فإن هناك صالة 
 . هيصالة له فليخشع يف الصالة اليت هو فيها فإنه ال يدري لعلها تكون هذه 

( تدبر اآليات املقروءة وبقية أذكار الصالة والتفاعل معها فالقرآن 4)

  نزل للتدبر

وال حيصل  ،  [29ص:] َّ زب رب   يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
  ُّٱ  التدبر إال ابلعلم مبعىن ما يقرأ فيستطيع التفك ر فينتج الدمع والتأثر قال هللا تعاىل:

 [ 73الفرقان:]    َّ زي ري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام
ابن جرير رمحه هللا:" إين ألعجب ممن قرأ  يتبني أمهية االعتناء ابلتفسري قال  وهنا 

ولذلك فمن املهم لقارئ   (343) القرآن ومل يعلم أتويله )أي: تفسريه( كيف يلتذ بقراءته" 
القرآن أن ينظر يف تفسري ولو خمتصر مع التالوة مثل كتاب زبدة التفسري لألشقر 
واملختصر من تفسري الشوكاين وتفسري العالمة ابن سعدي املسمى " تيسري الكرمي  

 

الصحيحة لأللباين  341)  السلسلة  ابن حجر رمحه هللا هلذا  1421(  السيوطي حتسني احلافظ  ونقل عن 
 احلديث. 

 . 742وهو يف صحيح اجلامع رقم    5/412( رواه أمحد 342) 
 . 1/10( مقدمة تفسري الطربي حملمود شاكر 343) 
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الرمحن يف تفسري كالم املنان " وإن مل يكن فكتاب يف شرح الكلمات الغريبة مثل "  
مع لغريب مفردات القرآن " لعبد العزيز السريوان فإنه مجع فيه أربعة كتب املعجم اجلا

 . من كتب غريب القرآن

ومما يُعني على التد بر كثريا ترديد اآلايت ألنه يعني على التفك ر ومعاودة النظر  
 يف املعىن.

ومن التجاوب مع اآلايت التأمني بعد الفاحتة وفيه أجر عظيم، قال رسول هللا 
يُنُه أتمني املالئكة ُغفر صلى هللا ُنوا فإنه َمن وافق أتم   عليه وسلم: )إذا أمََّن اإلمام فأم  

وهكذا التجاوب مع اإلمام يف قوله مسع هللا ملن محده    (344)   له ما تقدم من ذنبه( 
فيقول املأموم ربنا ولك احلمد وفيه أجر عظيم فعن رفاعة ابن رافع الزرقي قال: كنا  
يوما نصلي وراء النيب صلى هللا عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال: مسع هللا  

ا طيبا مباركا فيه ، فلما انصرف  ملن محده ، قال رجل وراءه: ربنا ولك احلمد محدا كثري 
قال: من املتكلم، قال: أان، قال: رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدروهنا أيهم يكتبها  

 . (345)أوالً 
 

 

 

 

 . 747( رواه البخاري رقم 344) 
 . 2/284( رواه البخاري الفتح 345) 
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 آيـة:ه آيًة ـأن يقّطع قراءت (5)

وذلك أدعى للفهم والتدبر وهي سنة النيب صلى هللا عليه وسلم كما ذكرت أم سلمة  
مث يقف مث    رواية: ويف    الرحيم، هللا الرمحن    )بسم رضي هللا عنها قراءة رسول هللا عليه وسلم  

ملك يوم الدين(    يقول: مث يقف مث    رواية: ويف    الرحيم، الرمحن    العاملني، احلمد هلل رب    يقول، 
 . ( 346)   آية يقط ع قراءته آيًة  

 بعدها. والوقوف عند رؤوس اآلي سن ة وإن تعل قت يف املعىن مبا  
 بها:ترتيل القراءة وحتسني الصوت  (6)

عز   قال هللا  وكانت    [4  ]املزمل:  َّ جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ  وجل:كما 
)وكان صلى هللا عليه وسلم   (347) حرفا(  حرفاً    )مفسرةقراءته صلى هللا عليه وسلم  

وهذا الرتتيل والرتسل   (348)  منها(يقرأ ابلسورة فريتلها حىت تكون أطول من أطول  
 والعجلة.أدعى للتفكر واخلشوع خبالف اإلسراع 

ومما يعني على اخلشوع أيضا حتسني الصوت ابلتالوة ويف ذلك وصااي نبوية منها  
صواتكم فإن الصوت احلسن يزيد القرآن  القرآن أب  )زينوا  وسلم:قوله صلى هللا عليه  

 

 وصححه األلباين.  4001( رواه أبو داود رقم 346) 
 . 105بسند صحيح صفة الصالة: ص:   6/294( مسند أمحد 347) 
 . 733( رواه مسلم برقم 348) 



 
  

 

 

395 

التمطيط والقراءة على أحلان أهل   الصوت:وليس املقصود بتحسني  .  (349)   حسنا(
  )إن الفسق وإمنا مجال الصوت مع القراءة حبزن كما قال النيب صلى هللا عليه وسلم  

 . (350)  هللا(من أحسن الناس صوات ابلقرآن الذي إذا مسعتموه يقرأ حسبتموه خيشى 
 صالتـه:ه يف ـأن يعلم أن اهلل ُيجيب (7)

هللا عز وجل قسمت الصالة بيين وبني    )قال  وسلم:قال النيب صلى هللا عليه  
محدين   هللا:احلمد هلل رب العاملني قال    قال:فإذا    سأل،عبدي نصفني ولعبدي ما  

مالك يوم   قال:فإذا    عبدي،أثىن علي     هللا:قال    الرحيم،الرمحن    قال:عبدي فإذا  
هذا بيين   قال:   نستعني،إايك نعبد وإايك    : قالفإذا    عبدي،قال هللا: جم دين    الدين،

ما   ولعبدي  عبدي  الذين   املستقيم،الصراط    اهدان  قال:فإذا    سأل،وبني  صراط 
هذا لعبدي ولعبدي ما    هللا:قال    الضالني،أنعمت عليهم غري املغضوب عليهم وال  

 ( 351)  سأل.(
وهذا حديث عظيم جليل لو استحضره كل مصلٍ  حلصل له خشوع ابلغ ولوجد  

وينبغي    سؤله.للفاحتة أثرا عظيما كيف ال وهو يستشعر أن رب ه خياطبه مث يعطيه  
 )إن  وسلم:قال رسول هللا صلى هللا عليه    قدرها، إجالل هذه املخاطبة وقدرها حق   

 . (352)  يناجيه(كيف أحدكم إذا قام يصلي فإمنا يناجي ربه فلينظر  
 

 . 3581وهو يف صحيح اجلامع رقم   1/575احلاكم ( أخرجه 349) 
 . 2202وهو يف صحيح اجلامع رقم  1/1339( رواه ابن ماجه 350) 
 ( صحيح مسلم كتاب الصالة ابب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة. 351) 
 . 1538وهو يف صحيح اجلامع رقم  1/236( مستدرك احلاكم 352) 
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 الّصدر:وضع اليمنى على اليسرى على  (8)

  اليسرى( يده اليمىن على    )وضع كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا قام يف الصالة  

  )إان   وسلم: وقال رسول هللا صلى هللا عليه  (  354)   الصدر( و )كان يضعهما على    (353)
 (355) . أن نضع أمياننا على مشائلنا يف الصالة(  أمران. معشر األنبياء  

وسئل اإلمام أمحد رمحه هللا تعاىل عن املراد بوضع اليدين إحدامها على األخرى 
 (356)  هو ذل  بني يدي عزيز فقال:حال القيام 

احلكمة يف هذه اهليئة أهنا صفة    العلماء:قال    تعاىل:قال ابن حجر رمحه هللا  
 .(357)  اخلشوعالسائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إىل 

 السجود:( النظر إىل موضع 9)

إذا صلى طأطأ رأسه    وسلمملا ورد عن عائشة )كان رسول هللا صلى هللا عليه  
(358)  األرض(ببصره حنو    ورمى

)وملا دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده .  

 

 . 401( مسلم رقم 353) 
 . 2/71رواء الغليل وانظر إ 759( أبو دواد رقم 354) 
 . 11485( رواه الطرباين يف املعجم الكبري 355) 
 . 21( ابن رجب اخلشوع يف الصالة ص:356) 
 . 2/224( فتح الباري 357) 
 . 89وقال صحيح على شرط الشيخني ووافقه األلباين صفة الصالة ص  479( رواه احلاكم ا/358) 
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(عنهاحىت خرج 
  (359 )

 

أما إذا جلس للتشهد فإنه ينظر إىل أصبعه املشرية وهو حيركها ملا جاء عنه صلى 
أبصبعه اليت تلي اإلهبام إىل القبلة    )يشريهللا عليه وسلم أنه كان إذا جلس للتشهد  

 .(360)   (ويرمي ببصره إليها

 

 السبـابـة:( حتريك 10)

وهذا أمر أمهله كثري من املصلني فضال عن جهلهم بفائدته العظيمة وأثره يف 
  (361)   ( من احلديد )هلي أشد على الشيطان    وسلم:اخلشوع قال النيب صلى هللا عليه  

أي أن اإلشارة ابلسبابة عند التشهد يف الصالة أشد على الشيطان من الضرب  
ذا أعظم  ـ ادة وه ـ العبد بوحدانية هللا تعاىل واإلخالص يف العب ابحلديد ألهنا تذك ر  

 (362) "  منـه ان نعوذ ابهلل  ــ يء يكرهه الشيط ــ ش 
وألجل هذه الفائدة العظيمة كان الصحابة رضوان هللا عليهم يتواصون بذلك  
وحيرصون عليه ويتعاهدون أنفسهم يف هذا األمر الذي يقابله كثري من الناس يف هذا 

 

الشيخني ووافقه الذهيب، قال األلباين  وقال صحيح على شرط    479/ 1( رواه احلاكم يف املستدرك  359) 
 . 73/ 2وهو كما قاال؛ إرواء الغليل 

  139وقال احملقق: إسناده صحيح وانظر صفة الصالة ص:    719رقم    1/355( رواه ابن خزمية  360) 
 . 990وأب وداود رقم  4/3ويف رواية )وأشار ابلسبابة ومل جياوز بصره إشارته( رواه أمحد 

 ".  159بسند حسن كما يف صفة الصالة ص:   2/119( رواه اإلمام أمحد 361) 
 . 4/15( الفتح الرابين للساعايت 362) 
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أصحاب النيب صلى   )كان  يلي:فقد جاء يف األثر ما    واإلمهال،ستخفاف  الزمان ابال
(363)  الدعاء(اإلشارة ابألصبع يف  يعين: بعض.هللا عليه وسلم أيخذ بعضهم على 

 . 

طيلة   القبلة  إىل  مشرية  متحر كة  مرفوعة  تبقى  أن  ابلسبابة  اإلشارة  يف  والسنة 
 .التشهد
 الصالة:( التنويع يف السور واآليات واألذكار واألدعية يف 11)

لآلايت  املتعددة  املضامني  بني  واالنتقال  املعاين  بتجدد  املصلي  ُيشعر  وهذا 
السور   الذي ال حيفظ إال عددا حمدودا من  يفتقده    )وخصوصا واألذكار وهذا ما 

 اخلشوع. فالتنويع من السن ة وأكمل يف  واألذكار، قصارها(
الته فإننا جند  وإذا أتملنا ما كان النيب صلى هللا عليه وسلم يتلوه ويذكره يف ص

 مثل:هذا التنوع ففي أدعية االستفتاح مثال جند نصوصا 
اللهم نقين   واملغرب،)اللهم ابعد بيين وبني خطاايي كما ابعدت بني املشرق  

اللهم اغسلين من خطاايي ابملاء    الد نس،من خطاايي كما يُنق ى الثوب األبيض من  
 والربَد.( والثلج 
إن    املشركني،واألرض حنيفا وما أان من    السنوات )وجهت وجهي للذي فطر   

ال شريك له وبذلك أم رُت وأان أول   العاملني،صاليت ونسكي وحمياي وممايت هلل رب  
 (املسلمني.

 ( غريك.)سبحانك اللهم وحبمدك وتبارك امسك وتعاىل َجدُّك وال إله 
 

 . 141( رواه ابن أيب شيبة بسند حسن كما يف صفة الصالة ص: 363) 
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 وهكذا.وغري ذلك من األدعية واألذكار واملصلي أييت هبذا مرة وهبذا مرة 
يف السور اليت كان صلى هللا عليه وسلم يقرؤها يف صالة الفجر جند عددا كثريا  و 

إذا الشمس   مثل:وقصار املفص ل    وق، املفص ل كالواقعة والطور    )طوال مباركا مثل:
كورت والزلزلة واملعوذتني وورد أنه قرأ الروم ويس والصافات وكان يقرأ يف فجر اجلمعة 

 واإلنسان(ابلسجدة 
ا وقرأ ويف صالة  آية  ثالثني  قدر  الركعتني  من  يقرأ يف كل   أنه كان  ورد  لظهر 

 يغشى. ابلطارق والربوج والليل إذا 
ويف صالة العصر يقرأ يف كل من الركعتني قدر مخس عشرة آية ويقرأ ابلسور  

 الظهر.اليت سبقت يف صالة 
ويف صالة املغرب يقرأ بقصار املفص ل كالتني والزيتون وقرأ بسورة حممد والطور  

 وغريها.واملرسالت 
السماء   و)إذا  وضحاها(  )الشمس  املفص ل كـ  وسط  من  يقرأ  العشاء كان  ويف 

 يغشى. ( وأمر معاذا أن يقرأ بـ األعلى والقلم والليل إذا  انشقت 
ويف قيام الليل كان يقرأ بطوال السور وورد يف سنته صلى هللا عليه وسلم قراءة 

 القراءة.مائيت ومائة ومخسني آية وكان أحياان يقص ر 
 العظيم( وأذكار ركوعه صلى هللا عليه وسلم متنوعة فباإلضافة إىل )سبحان ريب  

  ويقول: والروح(  ُقد وس رب املالئكة    )ُسب وح  يقول:و)سبحان ريب العظيم وحبمده(  
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خشع مسعي   ريب،)اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت وعليك توكلت أنت  
 العاملني(. وبصري ودمي وحلمي وعظمي وعصيب هلل رب 

وأحياان   احلمد(ولك  )ربنا محده(:هللا ملن  )مسعويف الرفع من الركوع يقول بعد 
 )ملءيضيف أحياان  وكان    احلمد(ربنا )و( لك    )اللهموأحياان    احلمد(لك    )ربنا

الثناء    )أهلويضيف اترة    بعد(وملء األرض وملء ما شئت من شيء    السنوات 
 اجلد (وال ينفع ذا اجلد  منك  منعت،اللهم ال مانع ملا أعطيت وال معطي ملا  واجملد،

  وحبمده( ريب األعلى  و)سبحان ويف السجود ابإلضافة إىل )سبحان ريب األعلى( 
)ُسب وح قدوس رب املالئكة والروح( و)سبحانك اللهم ربنا وحبمدك اللهم    أيضا: يقول 

اغفر يل( و)اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه  
 ذلك. وغري    اخلالقني( تبارك هللا أحسن    وبصره، وصو ره وشق  مسعه  

)اللهم    ويف اجللسة بني السجدتني ابإلضافة إىل )رب اغفر يل رب اغفر يل( يقول 
 (. اغفر يل وارمحين واجربين وارفعين واهدين وعافين وارزقين 

ويف التشهد عدد من الصيغ الواردة مثل )التحيات هلل والصلوات والطيبات السالم  
السالم    هلل، وكذلك ورد )التحيات املباركات الصلوات الطيبات    اخل( عليك أيها النيب ...  

السالم عليك أيها    هلل، ات الطيبات الصلوات  وورد )التحي   اخل( عليك أيها النيب ...  
 (. النيب ... اخل 

 هبذا. فيأيت املصلي مرة هبذا ومرة 
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صل  على   )اللهم  منها:ويف الصالة على النيب صلى هللا عليه وسل م عد ة صيغ  
  جميد، حممد وعلى آل حممد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك محيد  

اللهم ابرك على حممد وعلى آل حممد كما ابركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم 
صل  على حممد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه    )اللهموورد أيضا    جميد(. إنك محيد  

محيد جميد وابرك على حممد وعلى آل بيته   وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك 
 جميد(. وعلى أزواجه وذريته كما ابركت على آل إبراهيم إنك محيد 

صل  على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما صليت على آل    )اللهموورد  
إبراهيم وابرك على حممد النيب األمي وعلى آل حممد كما ابركت على آل إبراهيم يف 

 . جميد(يد العاملني إنك مح
 الشيطان:( االستعاذة باهلل من 12)

الشيطان عدو لنا ومن عداوته قيامه ابلوسوسة للمصلي كي يذهب خشوعه 
 ويلب  س عليه صالته. 

ال بد له من   بغريه، يعرض لكل من توجه إىل هللا تعاىل بذكر أو    والوسواس "  
ويصرب،    ذلك، يثبت  أن  للعبد  و   ويالزمفينبغي  الذكر  من  فيه  هو  وال ما  الصالة 

 رث  يت  ىت   نت  مت ُّٱ:  يضجر، فإنه مبالزمة ذلك ينصرف عنه كيد الشيطان
 .[76]النساء:  َّ زث

فإن    أخرى،وكلما أراد العبد توجها إىل هللا تعاىل بقلبه جاء من الوسوسة أمور  
أراد قطع الطريق   تعاىل،كلما أراد العبد السري إىل هللا    الطريق،الشيطان مبنزلة قاطع  
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 قال: ال نوسوس    يقولون:" إن اليهود والنصارى    السلف:وهلذا قيل لبعض    عليه،
 (364)  "وما يصنع الشيطان ابلبيت اخلرب  صدقوا،

بيت للملك فيه كنوزه وذخائره وجواهره،    بيوت: وهو ثالثة    حسن، " وقد مثل ذلك مبثال  
وبيت خال صفر   وذخائره، جواهر امللك   وبيت للعبد فيه كنوز العبد وذخائره وجواهره وليس 

 "    ( 365)   يسرق؟ فجاء اللص يسرق من أحد البيوت، فمن أيها    فيه، ال شيء  
والعبد إذا قام يف الصالة غار الشيطان منه، فإنه قد قام يف أعظم مقام وأقربه وأغيظه  

يقيمه فيه بل ال يزال به يعده ومين يه    أال للشيطان، وأشده عليه فهو حيرص وجيتهد كل االجتهاد  
  فإن عجز   فيرتكها. فيتهاون هبا    الصالة، وينسيه، وجيلب عليه خبيله ورجله حىت يهو ن عليه شأن  

عن ذلك منه، وعصاه العبد ، وقام يف ذلك املقام ، أقبل عدو هللا تعاىل حىت خيطر بينه وبني  
نفسه، وحيول بينه وبني قلبه ، فيذك ره يف الصالة ما مل يكن يذكر قبل دخوله فيها، حىت رمبا  
  كان قد نسي الشيء واحلاجة وأيس منها، فيذكره إايها يف الصالة ليشغل قلبه هبا ، وأيخذه 

عن هللا عز وجل، فيقوم فيها بال قلب ، فال ينال من إقبال هللا تعاىل وكرامته وقربه ما يناله  
املقبل على ربه عز وجل احلاضر بقلبه يف صالته ، فينصرف من صالته مثلما دخل فيها  

عنه ابلصالة، فإن الصالة إمنا تكفر سيئات من أدى  خبطاايه وذنوبه وأثقاله، مل خُتَفْف  
 .(366) أكمل خشوعها، ووقف بني يدي هللا تعاىل بقلبه وقالبه  حقها، و 

 

 . 608/   22(  ابن تيمية جمموع الفتاوى 364) 
 . 43( ابن القيم الوابل الصيب ص: 365) 
 ( املصدر السابق. 366) 
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وملواجهة كيد الشيطان وإذهاب وسوسته أرشدان النيب صلى هللا عليه وسلم إىل 
اي رسول هللا إن الشيطان قد حال   قال:عن أيب العاص رضي هللا عنه    التايل:العالج  

يلب  سها   وقراءيت  )ذاك   علي ،بيين وبني صاليت  فقال رسول هللا صلى عليه وسلم: 
  قال: شيطان يُقال له خنزب فإذا أحسسته فتعو ذ ابهلل منه واتفل على يسارك ثالاث(.  

   .(367)عين ففعلت ذلك فأذهبه هللا 
ى هللا عليه وسلم وعن عالجه  ومن كيد الشيطان للمصلي ما أخربان عنه صل 

يعين خلط عليه صالته    -فقال: )إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه  
فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتني   صلى.حىت ال يدري كم    -وشككه فيها  

 . (368)  جالس(وهو 
ومن كيده كذلك ما أخربان عنه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم بقوله: )إذا  
كان أحدكم يف الصالة فوجد حركة يف دبره أحدث أو مل حيدث، فأشكل عليه، فال 

بل إن كيده ليبلغ مبلغا عجيبا كما    (369)   ينصرف حىت يسمع صوات أو جيد رحيا ( 
الرجل  يوضحه هذا احلديث : عن ابن عباس أن النيب صلى هللا عليه وسلم سئل عن  

فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  خيي ل إليه يف صالته أنه أحدث ومل حُيد ث،  
أنه   إليه  فيخيل  مقعدته  يفتح  وهو يف صالته حىت  أحدكم  الشيطان أييت  )إن 

 

 . 2203( رواه مسلم رقم: 367) 
 رواه البخاري، كتاب السهو، ابب السهو يف الفرض والتطوع. ( 368) 
 . 389( رواه مسلم رقم 369) 
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ع صوت ذلك  ــ ال ينصرفن حىت يسم ــ أحدث ومل حُيدث، فإذا وجد أحدكم ذلك ف 
 . ( 370)   ( د ريح ذلك أبنفه ــ أبذنه أو جي 

 مســألـة:

ين من املصلني وهي   وهناك خدعة شيطانية أييت هبا "خنزب" إىل بعض اخلري  
حماولة إشغاهلم ابلتفكري يف أبواب أخرى من الطاعات عن الصالة اليت هم بشأهنا  
العلمية فيستغرقون فيها   الدعوة أو املسائل  ببعض أمور  وذلك كإشغال أذهاهنم 

 صالهتم. فال يعقلون أجزاء من  
 الصالة:( معرفة مزايا اخلشوع يف 14)

 ها: ـــومن
ء مسلم حتضره صالة مكتوبة فيحسن ى)ما من امر   وسلم:قوله صلى هللا عليه    -

  كبرية، إال كانت كفارة ملا قبلها من الذنوب ما مل تؤت    وركوعها،وضوءها وخشوعها  
(371) كله(.وذلك الدهر  

 

العبد    )إن  وسلم:أن األجر املكتوب حبسب اخلشوع كما قال صلى هللا عليه    -
إال   منها  له  ُيكتب  ما  الصالة    سدسها،   سبعها،  مثنها،  تسعها،  عشرها،ليصلي 

 (372)   نصفها( ثلثها،   ربعها، مخسها،
 

رجاله    1/242وقال يف جممع الزوائد    222ص:    11ج:  11556( رواه الطرباين يف الكبري رقم  370) 
 رجال الصحيح. 

 . 1/206( رواه مسلم 371) 
 . 1626وهو يف صحيح اجلامع  4/321( رواه اإلمام أمحد 372) 
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أنه ليس له من صالته إال ما عقل منها كما جاء عن ابن عباس رضي هللا    -
 منها(. تك إال ما عقلت لك من صال )ليس  عنه:

أن األوزار واآلاثم تنحط عنه إذا صل ى بتمام وخشوع كما قال النيب صلى   -
العبد إذا قام يصلي ُأيت بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه    )إنعليه وسلم:  

 .  (373)  عنه(فكلما ركع أو سجد تساقطت 
قال املناوي: " املراد أنه كلما أمت ركناً سقط عنه ركن من الذنوب حىت إذا أمتها  
تكامل السقوط وهذا يف صالة متوفرة الشروط واألركان واخلشوع كما يؤذن به لفظ  
" العبد " و" القيام " إذ هو إشارة إىل أنه قام بني يدي ملك امللوك مقام عبد ذليل 

" (374). 
وأحس أبثقال   نفسه،" إذا انصرف منها وجد خف ة من    أن اخلاشع يف صالته  -

ألهنا    منها، حىت يتمىن أنه مل يكن خرج    وروحا،فوجد نشاطا وراحة    عنه،قد وضعت  
فال يزال كأنه يف سجن وضيق   الدنيا،ومسرتاحه يف    قلبه،وجنة    روحه، قر ة عينه ونعيم  

  بصالتنا، صلي فنسرتيح  ن  يقولون:فاحملبون    منها،ال    هبا، فيسرتيح   فيها،حىت يدخل  
ومل  ابلصالة(بالل أرحنا   )اي  وسلم: كما قال إمامهم وقدوهتم ونبيهم صلى هللا عليه 

فمن ُجعلت   ابلصالة( قرة عيين    )جعلت  وسلم:وقال صلى هللا عليه    منها.يقل أرحنا  
 ." عنها؟كيف تقر  عينه بدوهنا وكيف يطيق الصرب   الصالة، قر ة عينه يف 

 

 وهو يف صحيح اجلامع.   3/10رواه البيهقي يف السنن الكربى  ( 373) 
 وهو يف صحيح اجلامع.   3/10( رواه البيهقي يف السنن الكربى  374) 
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 السجود:( االجتهاد بالدعاء يف مواضعه يف الصالة وخصوصا يف 15)

أن مناجاة هللا تعاىل والتذلل إليه والطلب منه واإلحلاح عليه مما يزيد    ك ال ش
فيعظم   برب ه  قال    خشوعه،العبد صلة  به  والعبد مأمور  العبادة   تعاىل: والدعاء هو 

 . (375)  عليه(مل يسأل هللا يغضب  و)من وخفية( ربكم تضرعا  )أدعو
وقد ثبت الدعاء يف الصالة عن النيب صلى هللا عليه وسلم يف مواضع معينة   

لقوله صلى   هي السجود وبني السجدتني وبعد التشهد وأعظم هذه املواضع السجود
  ( 376)   الدعاء(ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا    )أقرب   وسلم:هللا عليه  

فـََقَمن    وقال: الدعاء  يف  فاجتهدوا  السجود  أما  وجدير    -)...  أن    - أي حري  
 . (377) لكم(ُيستجاب 

لَّه، اغفر يل ذنيب د قَّه    )اللهم  سجوده: ومن أدعيته صلى هللا عليه وسلم يف     وج 
 أعلنت( اغفر يل ما أسررت وما    )اللهموكذلك  (378)   وسره(وعالنيته    وآخره، وأوله  

 السجدتني. يدعو به بني  ن ما كاوقد تقد م بعض  (379)

بقوله: )إذا فرغ    هما علمناومما كان يدعو به صلى هللا عليه وسلم بعد التشهد  
 القرب، ومن عذاب    جهنم، من عذاب    أربع؛ أحدكم من التشهد فليستعذ ابهلل من  

 

 . 2686وحسنه يف صحيح الرتمذي   1/426( رواه الرتمذي كتاب الدعوات 375) 
 . 215( رواه مسلم كتاب الصالة ابب ما يقال يف الركوع والسجود رقم 376) 
 . 207تاب الصالة ابب النهي عن قراءة القرآن يف الركوع والسجود رقم  رواه مسلم ك ( 377) 
 . 216( رواه مسلم: كتاب الصالة، ابب ما يُقال يف الركوع والسجود رقم 378) 
 . 1067( صحيح النسائي 379) 
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( وكان يقول )اللهم إين أعوذ بك الدجال.ومن شر املسيح    واملمات، ومن فتنة احمليا  
حاسبين حسااب يسريا( وعل م أاب    )اللهم(  أعمل.من شر ما عملت ومن شر ما مل  

وال يغفر   كثريا،إين ظلمت نفسي ظلما    )اللهم  يقول:ه أن  بكر الصديق رضي هللا عن
فاغفر يل مغفرة من عندك، وارمحين إنك أنت الغفور الرحيم( ومسع   أنت،الذنوب إال  

إين أسألك اي هللا األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد   )اللهم  تشهده:رجال يقول يف  
ور الرحيم فقال صلى هللا عليه ومل يكن له كفوا أحد أن تغفر يل ذنويب إنك أنت الغف

إين أسألك أبن    )اللهم  تشهده:( ومسع آخر يقول يف  له.قد ُغفر    له،قد ُغفر    وسلم:
واألرض اي    السنوات لك احلمد، ال إله إال أنت وحدك ال شريك لك املنان اي بديع  

 ذا اجلالل واإلكرام اي حي اي قيوم إين أسألك اجلنة وأعوذ بك من النار فقال النيب
والذي    قال:قالوا هللا ورسوله أعلم    دعا؟تدرون مبا    ألصحابه:صلى هللا عليه وسلم  

به   ُسئل  وإذا  أجاب  به  ُدعي  إذا  الذي  األعظم  ابمسه  هللا  سأل  لقد  بيده  نفسي 
 )اللهم  والتسليم:( وكان من آخر ما يقوله صلى هللا عليه وسلم بني التشهد  أعطى.

اغفر يل ما قد مت وما أخ رت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به  
وأنت   املقد  م  أنت  ر،مين  إال    املؤخ   إله  يعاجل    أنت.(ال  األدعية  هذه  مثل  وحفظ 

رغوا من التشهد ألهنم ال يدرون ماذا مشكلة صمت بعض الناس وراء اإلمام إذا ف
 .يقولون
 الصالة:( األذكار الواردة بعد 16)

تثبيت أثر اخلشوع يف القلب وما حصل من بركة الصالة   فإنه مما يعني على 
 . الصالةربط الطاعة بطاعة بعدها وهو ما ورد من أذكار تقال بعد  وفائدهتا
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 صفوه:شوع وتكدِّر دفع املوانع والشواغل اليت تصرف عن اخل ثانيا:

 املكان:( إزالة ما يشغل املصلي من 1)

لعائشة   ملو ن(فيه نقش وقيل ثوب    )سرتكان ق رام    قال:عن أنس رضي هللا عنه  
عين   -أزيلي    -)أميطي    وسلم:فقال هلا النيب صلى هللا عليه    بيتها،سرتت به جانب  

 (380)   صاليت(فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل يف 
وعن القاسم عن عائشة رضي هللا عنها أنه كان هلا ثوب فيه تصاوير ممدود إىل  

النيب   اخلزانة(صغري منحدر يف األرض قليال شبيه ابملخدع أو    )بيتسهوة   فكان 
عين فإنه ال تزال تصاويره تعرض يل   )أخ ريه   فقال:صلى هللا عليه وسلم يصلي إليه  

(381)   وسائدفأخرته فجعلته    صاليت( يف  
دل على هذا املعىن أيضا أن النيب صلى هللا  وي   

  احلجبني عليه وسلم ملا دخل الكعبة ليصلي فيها رأى قرين كبش فلما صلى قال لعثمان  
نسيت أن آمرك أن ختمر القرنني فإنه ليس ينبغي أن يكون يف البيت شيء يشغل    )إين 

( 382) املصلي.(  
 

وكذلك جتنب الصالة يف أماكن احلر  الشديد والربد الشديد إذا أمكن ذلك فإن النيب  
قال ابن القيم رمحه    هذا، صلى هللا عليه وسلم أمر ابإلبراد يف صالة الظهر ابلصيف ألجل  

" إن الصالة يف شدة احلر متنع صاحبها من اخلشوع واحلضور، ويفعل العبادة   تعاىل: هللا 

 

 . 391/ 10( رواه البخاري: فتح الباري 380) 
 . 3/1668( رواه مسلم رمحه هللا يف صحيحه 381) 
 2504وهو يف صحيح اجلامع   2030( أخرجه أبو داود 382) 
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، بتكر ه وتضج ر، فمن حكمة الشارع أن أمرهم بتأخريها حىت ينكسر   فيصلي العبد    احلر 
 . (383) "  تعاىل. بقلب حاضر، وحيصل له مقصود الصالة من اخلشوع واإلقبال على هللا  

ابات أو ألوان أو تصاوير تشغل يصلي يف ثوب فيه نقوش أو كت أال( 2)

 املصلي:

يصلي يف   وسلمقام النيب هللا صلى هللا عليه    قالت:فعن عائشة رضي هللا عنها 
فنظر إىل علمها فلما قضى صالته    -كساء خمطط ومرب ع    أي:  -مخيصة ذات أعالم  

كساء ليس   -أبنبجاني ه    وأتوينهبذه اخلميصة إىل أيب جهم بن حذيفة   )اذهبوا  قال:
" شغلتين   رواية: ، فإهنا أهلتين آنفا يف صاليت " ويف  -فيه ختطيط وال تطريز وال أعالم  

فكان يتشاغل هبا يف الصالة    علم،" كانت له مخيصة هلا    رواية:أعالم هذه " ويف  
" (384)

. 
فيها صور وخصوصا ذوات األرواح كما شاع    يصلي يف ثياب   أالومن ابب أوىل  

 الزمان.وانتشر يف هذا 
 
 
 
 

 

 10ص  1398( ابن القيم، الوابل الصي ب، املطبعة السلفية، الطبعة الرابعة 383) 
 . 1/391ج:  556( صحيح مسلم رقم 384) 
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 يشتهيه:يصلي وحبضرته طعام  أال( 3)

 (385)  طعام(صالة حبضرة  )ال وسلم:وقال رسول هللا صلى هللا عليه 
بدأ ابلطعام ألنه ال خيشع إذا تركه   له، فإذا ُوضع الطعام وحضر بني يديه أو ُقد  م  

يعجل حىت تنقضي حاجته منه لقوله    أال بل إن عليه    به. وقام يصلي ونفسه متعل  قة  
فابدؤا به قبل أن تصلوا صالة    الصالة، قر  ب الَعشاء وحضرت    )إذا صلى هللا عليه وسلم:  

قيمت الصالة  ُوضع عشاء أحدكم وأ   )إذا   رواية: وال تعجلوا عن عشائكم.( ويف    املغرب. 
االحرتاز من الصالة    هذا؛ ويدخل يف  (386)  منه( فابدؤا ابلعشاء وال يعجلن  حىت يفرغ  

ويف   املتحدثني  وجبانب  املزعجة  واألصوات  الضوضاء  وأماكن  الناس  مرور  أماكن  يف 
 البصر. جمالس اللغو واللغط وكل ما يشغل  

 
 
 
 
 
 

 

 . 560( رواه مسلم رقم 385) 
- 557( متفق عليه، البخاري كتاب اآلذان، ابب إذا حضر الطعام وأقيمت الصالة، ويف مسلم رقم  386) 

559 . 
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 الصالة:( ترك االلتفات يف 4) 

حلديث أيب ذر رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )ال يزال  
  عنه( التفت انصرف  هللا عز وجل مقبال على العبد وهو يف صالته ما مل يلتفت، فإذا  

 داود.يف صحيح أيب    وهو [  909رواه أبو داود رقم  ] 
 وااللتفات يف الصالة قسمان: 

 وجل.التفات القلب إىل غري هللا عز  األول:
وقد سئل   الصالة،التفات البصر، وكالمها منهي عنه وينقص من أجر    الثاين:

)اختالس خيتلسه    فقال:رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن االلتفات يف الصالة  
 . [رواه البخاري]  العبد(الشيطان من صالة 
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 وع يف الصالةاخلطوات القلبية لتحقيق اخلش 18نشاط 
يف   اخلشوع  حتقيق  إىل  تؤدي  اليت  القلبية  اخلطوات  اجملموعة  أفراد  مع  انقش 

   الصالة.
 ..............................................................................................
 ..............................................................................................

.................................................................... ..........................
 ..............................................................................................
 ..............................................................................................
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 ..............................................................................................
 ..............................................................................................
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..............................................................................................  

 ......................................................... .....................................
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 ..............................................................................................
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..............................................................................................  

 .. ............................................................................................ 
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 18املادة العلمية للنشاط 

 خطوات حتقيق اخلشوع والتنعم بلذة الصالة:

يف       اخلشوع  وحتقيق  التامة  الروحانية  مهمة إلجياد    الصالة، هناك خطوات 
 وهي: (387) ذكرها كثري من علماء اإلسالم 

 .التعظيم :اخلطوة األوىل

   معرفتني:هو حالة للقلب تتولد من 
فإن من ال   اإلميان،معرفة جالل هللا عز وجل وعظمته وهو من أصول    األوىل:

 لتعظيمه. تعتقد عظمته ال تذعن النفس 
فيتولد من تلك مربوابً.  حقارة النفس وخستها وكوهنا عبداً مسخراً    معرفة  الثانية: 

 عنه ابلتعظيم.املعرفتني االستكانة واالنكسار واخلشوع هلل سبحانه وهو ما يعرب 
وألن هذه املرحلة مرحلة التعظيم هي أعظم مرحلة وتؤثر يف كل املراحل فسأذكر  

تعظيم هللا( للدكتور عبد العزيز آل مزيدا من البيان والتوضيح هلا كما جاء يف كتاب ) 
واإلجالل  التعظيم  متين على  )تعاىل(  اإلميان ابهلل  قال حفظه هللا:  اللطيف،  عبد 

قال   .[90:  مرمي]   َّ  جخ مح جح مج ٱُّٱ  له)عزوجل(، قال هللا )تعاىل(
 الضحاك بن مزاحم يف تفسري هذه اآلية: )يتشققن من عظمة هللا عزوجل(. 

 

 

 . 1/215انظر الغزايل إحياء علوم الدين،  ( 387) 



 
 

 

 

414 

 ويبني شيخ اإلسالم ابن تيمية أمهية تعظيم هللا سبحانه وإجالله فيقول: 
فمن اعتقد الوحدانية يف األلوهية هلل سبحانه وتعاىل والرسالة لعبده ورسوله مث  )

كرام والذي هو حال يف القلب يظهر مل يتبع هذا االعتقاد موجبه من اإلجالل واإل 
أثره على اجلوارح بل قارنه االستخفاف والتسفيه واالزدراء ابلقول أو ابلفعل كان  
وجود ذلك االعتقاد كعدمه وكان ذلك موجبا لفساد ذلك االعتقاد ومزيال ملا فيه  

والصالح املنفعة  التعظيم:من  منزلة  عن  القيم  ابن  قاله  ومما  اتبعة هذه  )  (.  املنزلة 
يف القلب. وأعرف الناس به:   (تعاىل)فعلى قدر املعرفة يكون تعظيم الرب    ،للمعرفة

من مل يعظمه حق عظمته. وال عرفه    (تعاىل)أشدهم له تعظيما وإجالال. وقد ذم هللا  
 جه ين ُّٱٱٱٱل )تعاىل(:حق معرفته. وال وصفه حق صفته. وأقواهلم تدور على هذا. فقا

 .[13: نوح] َّ   حي جي يه ىه مه
قال ابن عباس وجماهد: ال ترجون هلل عظمة. وقال سعيد بن جبري: ما لكم ال  
العبادة: هو  الكليب: ال ختافون هلل عظمة. وروح  تعظمون هللا حق عظمته؟ وقال 

ٱ..( اإلجالل واحملبة. فإذا ختلى أحدمها عن اآلخر فسدت 

به   يليق  الصفات هلل)تعاىل(، كما  إبثبات  إال  يتحقق  وإجالله ال  وتعظيم هللا 
)سبحانه(، من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، والذين ينكرون بعض 
صفاته)تعاىل(، ما قدروا هللا )عزوجل( حق قدره، وما عرفوه حق معرفته، وملا كان  

)اجمليد( احلسىن:  )تعاىل(  هللا  أمساء  هذه    من  )معىن  فإن  )التعظيم(  و  و)الكبري( 
األمساء: أن هللا )عزوجل( هو املوصوف بصفات اجملد والكربايء والعظمة واجلالل، 
التعظيم  وله  وأعلى،  وأجل   وأعظم من كل شيء،  أكرب من كل شيء،  الذي هو 
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وإجالله،   تعظيمه،  من  قلوهبم  ملئت  قد  وأصفيائه،  أوليائه  قلوب  يف  واإلجالل، 
 له، والتذلل لكربايئه(.  واخلضوع

)إ املقام:  الشنقيطي يف هذا  األمني  العالمة حممد  إذا مسع ويقول  اإلنسان  ن 
واألرض نفسه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه    ت السماواوصفا وصف به خالق  

وسلم فليمأل صدره من التعظيم وجيزم أبن ذلك الوصف ابلغ من غاايت الكمال 
ما والعلو  والشرف  صفات   واجلالل  وبني  بينه  املشاهبة  أوهام  عالئق  مجيع  يقطع 

 ..( املخلوقني فيكون القلب منزها معظما له جل وعال غري متنجس أبقذار التشبيه 
ومما يوجب تعظيم هللا )تعاىل( وإجالله: أن نتع رف على نعم هللا )تعاىل(، ونتذكر  

لقد عظم هللا )عزوجل( آالء هللا )عزوجل(، ومما قاله أبو الوفاء ابن عقيل يف ذلك: )  
احليوان، السيما ابن آدم، حيث أابحه الشرك عند اإلكراه وخوف ضرر على نفسه،  

حرمة    ]106النحل:  [َّ مث زث رث  يت ىت نت ُّٱٱفقال: قد م  من 
نفسك على حرمته، حىت أابحك أن تتوقى وحتامى عن نفسك بذكره، مبا ال ينبغي 

مره وزواجره، وعصم عرضك إبجياب له )سبحانه(، حلقيق أن تعظم شعائره، وتوقر أوا
الصالة ألجل  بقطع مسلم يف سرقته، وأسقط شطر  وَعَصم مالك  بقذفك،  احلد  
لصحتك، وزجرك عن مضارك حبد  لرمقك، حفظاً  اً  امليتة سد  وأابحك  مشقتك، 
عاجل، ووعيد آجل، وَخرَق العوائد ألجلك، وأنزل الكتب إليك، أحيسن بك مع 

ما هناك منهمكاً، وعما أمرك متنكباً، وعن داعيه معرضاً،  هذا اإلكرام أن تُرى على 
 ولسنته هاجراً، ولداعي عدوك فيه مطيعا؟
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يعظمك وُهَو ُهَو، ومتهل أمره وأنت أنت، هو حط  رتب عباده ألجلك، وأهبط  
 إىل األرض من امتنع من سجدة يسجدها لك. 

حبضرة   يكون  بينا  ابإلنسان  الشيطان  تالعب  ما  أوحش  ومالئكة  ما  احلق، 
السماء سجود له، ترتامى به األحوال واجلهاالت ابملبدأ واملآل، إىل أن يوجد ساجداً 
لصورة يف حجر، أو لشمس أو لقمر، أو لشجرة من الشجر، ما أوحش زوال النعم، 

 وتغري  األحوال، واحلور بعد الكور(. 
ففي حديث   ولقد كان نبينا حممد يريب أمته على وجوب تعظيم هللا )تعاىل(،

صلى هللا    –ابن مسعود )رضي هللا عنه( قال: جاء حرب من األحبار إىل رسول هللا  
على إصبع، واألرضني   ت عليه وسلم_ فقال: اي حممد، إان  جند أن هللا جيعل السماوا

صلى هللا    –على إصبع، وسائر اخللق على إصبع، فيقول: أان امللك، فضحك النيب  
وسلم   نواج  –عليه  بدت  قرأ:حىت  مث  احلرب،  لقول  تصديقاً   حط مض خض حض ُّٱٱده، 

 . ]67الزمر: ٱٱٱَّ جف مغ جغ مع جع   مظ
وما يف اآلية يدل على أن عظمة هللا )تعاىل( أعظم مما وصف ذلك احلرب، ففي 
اآلية الكرمية تقرير لعظمة هللا )تعاىل( نفسه، وما يستحقه من الصفات، وأن هللا  

مؤمن أن يقدر هللا حق قدره يقول الشيخ  )عزوجل( قدراً عظيماً، فيجب على كل  
حممد بن عبد الوهاب، عند هذه اآلية الكرمية: ما ذكر هللا )تبارك وتعاىل( من عظمته  
وجالله أنه يوم القيامة يفعل هذا، وهذا َقْدر ما حتتمله العقول، وإال فعظمته وجالله  

 كيف جُيعل يف رتبته خملوق ال ميلك لنفسه نفعاً وال ضر اً(.
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ا قال األعرايب لرسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )فإان نستشفع ابهلل عليك، ومل
: سبحان هللا، سبحان هللا! فما زال يسب ح حىت -صلى هللا عليه وسلم  –فقال النيب  

عرف ذلك يف وجوه أصحابه، مث قال: وحيك، أتدري ما هللا؟ إن شأن هللا أعظم من 
خلقه( وقد اقتفى الصحابة )رضي هللا    ذلك، إنه ال يستشفع ابهلل على أحد من

عنهم( ومن تبعهم إبحسان هذا املسلك، فعظموا هللا حق تعظيمه، وعمرت قلوهبم 
إبجالل هللا )تعاىل( من غري عي  وال بكم، وإهنم هَلُُم العلماء العصماء النبالء الطلقاء،  

نتهم، حىت إذا غري أهنم إذا تذكروا عظمة هللا )تعاىل( انكسرت قلوهبم، وانقطعت ألس 
 استفاقوا من ذلك، تسارعوا إىل هللا ابألعمال الزاكية فأين أنتم منهم؟(. 

وكان أهل العلم يعظمون رهبم، ويقدرونه)عزوجل( حق قدره، حىت عون بن عبد  
هللا: )ليعظم أحدكم ربه، أن يذكر امسه يف كل شيء حىت يقول: أخزى هللا الكلب،  

 وفعل هللا به بذا(. 
: )وكان بعض من أدركنا من مشاخينا قل  ما يذكر اسم هللا )تعاىل( ويقول اخلطايب

إال قيما يتصل بطاعة( ومن األمثلة يف هذا الباب ما جرى لإلمام أمحد بن حنبل 
)رمحه هللا تعاىل(، ملا مر مع ابنه )عبد هللا( على قاص يقص حديث النزول فيقول:  

ينزل هللا )عزوجل النصف من شعبان  ليلة  الدنيا بال زوال وال إذا كان  ( إىل مساء 
انتقال وال تغري حال، يقول عبد هللا: فارتعد أيب، واصفر لونه، ولزم يدي، وأمسكته  
حىت سكن، مث قال: قف بنا على هذا املتخرص، فلما حاذاه قال: اي هذا رسول 

 هللا أغري على ربه)عزوجل( منك، قل كما قال رسول هللا(. 
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ت  )تعاىل(:  تعظيم هللا  وتدبراً  ومن  تالوة  لكتابه  النصيحة  عظيم كالمه، وحتقيق 
التعظيم  من  )تعاىل(  هللا  حنو كتاب  الواجب  الصاحل  سلفنا  حقق  وقد  وعماًل، 

 واإلجالل، حىت إن بعض السلف كانوا يكرهون أن يصغروا املصحف. 
وقال بعضهم: وهللا ما منت يف بيت فيه كتاب هللا، أو حديث رسول هللا احرتاماً  

 هلما. 
 القلب.حضور  الثانية:خلطوة ا

فيكون العلم   به،ومعناه أن يفرغ املسلم قلبه عن غري ما هو مالبس له ومتكلم  
ومهما انصرف الفكر عن غري   غريه، وال يكون الفكر جائالً يف    به، ابلفعل مقروانً  

فقد حصل حضور    غفلة،ومل يكن فيه    فيه، وكان يف قلبه ذكر ملا هو    فيه، ما هو  
 القلب. 

  يهم، فال حيضر إال فيما    للهمة، فإن القلب اتبع    اهلمة،   القلب: وسبب حضور  
فهو جمبول على ذلك ومسخر    أىب، ومهما أهم املسلم أمر حضر القلب فيه شاء أم  

والقلب إذا مل حيضر يف الصالة مل يكن متعطالً بل هو جائالً فيما اهلمة مصروفة    فيه. 
واهلمة ال تنصرف    الصالة، فال حيلة وال عالج إال بصرف اهلمة إىل    دنيا، ال إليه من أمور  

وذلك هو اإلميان والتصديق أبن    هبا، إىل الصالة ما مل يتبني أن الغرض املطلوب منوط  
أضيف لذلك حقيقة العلم حبقارة    إليها، فإذا وأن الصالة وسيلة    وأبقى، اآلخرة خري  

   الصالة. حضور القلب يف    جمموعها، الدنيا ومهانتها حصل من  
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 التفهم. :اخلطوة الثالثة

فرمبا يكون القلب حاضراً مع اللفظ   القلب،التفهم ملعىن الكالم أمر وراء حضور  
 اللفظ فالتفهم هو اشتمال القلب على العلم مبعىن    اللفظ،وال يكون حاضراً مع معىن  

إدراك    وسببه،   (388) إىل  الذهن  وصرف  الفكر  إدمان  القلب  حضور    املعىن، بعد 
وعالج   اخلواطر،وعالجه يف إحضار القلب مع اإلقبال على الفكر والتشمر لدفع  

 اخلواطر فمنوما مل تنقطع تلك املواد ال تنصرف عنها    موادها،دفع اخلواطر قطع  
لذلك ترى    لضرورة،ابفذكر احملبوب يهجم على القلب    ذكره،أحب شيئاً أكثر من  

فالبد من فهم معاين مجيع أذكار    اخلواطر. من أحب غري هللا ال تصفو له صالة عن  
 منها. الصالة وتدبر اآلايت اليت يتلوها العبد يف صالته ويفهم املراد 

 اهليبة. الرابعة:اخلطوة 

فاهليبة خوف    هائباً،ألن من ال خياف ال يسمى    التعظيم، هي خوف منشأه  
 الل.اإلجمصدره 

لو   املعرفة بقدرة هللا وسطوته ونفوذ مشيئته فيه، وأنه  وتتولد هذه احلالة، من 
ما جيري على  مع مطالعة  ذرة، هذا  ملكه  ينقص من  مل  واآلخرين  األولني  أهلك 

 الدفع. البالء مع عدم القدرة على  وأنواعاألنبياء واألولياء من املصائب 

 

 . 21( ابن قدامة خمتصر منهاج القاصدين، ص 388) 
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 الرجاء. اخلامسة:اخلطوة 

 وجل. ته ثواب هللا عز وهو أن يرجو بصال
وسببه معرفة لطف هللا وكرمه، وعميم إنعامه، ولطائف صنعه، ومعرفة صدقه   

يف وعده ابجلنة ابلصالة، فإذا حصل اليقني بوعده واملعرفة بلطفه انبعث من جمموعها  
 حمالة. الرجاء ال 

 احلياء. السادسة:اخلطوة 

والعلم ابلعجز عن القيام بعظيم   العبادة، وينشأ احلياء من استشعار التقصري يف  
وقلة إخالصها، وخبث   وآفاهتا،حق هللا عز وجل، ويقوي ذلك املعرفة بعيوب النفس  

وميلها إىل احلظ العاجل يف مجيع أفعاهلا، مع العلم مبا يقتضيه جالل هللا    دخيلتها، 
السر وخطرات القلب وإن دقت وخفيت، فهذه  والعلم أبنه مطلع على    وجل،عز  

 . (389) احلياء املعارف إن حصلت يقيناً انبعث منها ابلضرورة حالة تسمى 
 
 
 
 
 

 

 . 1/215( الغزايل إحياء علوم الدين، 389) 
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 االستبيـــان:

 صالتك: فضالً أجب عن فقرات االستبيان التايل من خالل واقعك الفعلي يف  
 ال حيدث نادرًا غالبًا دائمًا العبارة م

     الوضوء بذكر األذكار الواردة عندما أتوضأ.أستشعر عبادة  1

     أردد مع املؤذن، وأقول الذكر الوارد بعد األذان 2

3 
أبكر يف الذهاب للمسجد، ألصلي السنة الراتبة، وأدرك 

 تكبرية اإلحرام
    

     أدعو بدعاء الذهاب للمسجد، ودعاء دخول املسجد 4

5 
الفاحتة ألستشعر مناجاة ربي لي أقف عند رؤوس آيات سورة 

 وأنا أقرأ وأناجي
    

     أستشعر معاني أذكار الصالة الواردة 6

     أنوع يف األذكار الواردة يف الصالة 7

     أجاهد نفسي لئال ألتفت إىل غري مناجاة اهلل يف الصالة 8

     أتدبر معاني قراءة القرآن يف الصالة 9

     الصالة بتأمل وفهم للمعانيأقول أذكار بعد  10

 . (0)ال حيدث  (،2) اندراً  (،5) غالباً  ،(10دائماً )  الدرجاتتقسيم 
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 القوة:حدد درجة 

 

  

 1    2   3    4   5   6   7    8    9    10 العبــــــارة م
  أحافظ على صالة اجلماعة 1

  أحرص على تعلم ما أجهل من أحكام الصالة 2

3 
بالصالة يف قضاء حاجاتي ويف حل أستعني 

 مشكالتي
 

  أنظم وقيت بناء على أوقات الصلوات 4

  أجد الطمأنينة واالرتياح النفسي يف الصالة 5

  أحافظ على الوضوء والطهارة للصالة 6

  أتأنى يف صالتي وال أنقرها نقر الغراب 7

  أجاهد نفسي على اخلشوع يف الصالة 8

  إقامة الصالةأحث غريي على  9

  أحافظ على السنن الراتبة للصالة 10
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 أنـواع الصـلواتالوحدة الرابعة: 

 

 اجللسة األوىل: 
                          .أنواع الصلوات 

 الزمن:

 دقيقة  120 

        موضوعات اجللسة:

   .الصلوات الواجبة .1
 . السنن والنوافل .2
   .فروض الكفاية .3

  اجللســة:داف ــأه

 على: يتوقع يف هناية اجللسة أن يكون املتدرب قادراً 
    .أنواع الصلوات وأحكامها ـ معرفة1
 .مجيعهاـ أن يتقن صفات هيئات الصلوات 2
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 والوسائل التدريبية واألنشطةجدول األساليب 

 

 الزمن ابلدقيقة اإلجراءات اجللسة الوحدة

 األوىل الرابعة

 20 أنواع الصلوات: 19نشاط 

 25 املادة العلمية 

 20 : صفات الصلوات 20نشاط 

 35 املادة العلمية 

 20 ختام اجللسة
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 :19نشاط 

 أنواع الصلوات

 أحكامها. ابلتعاون مع اجملموعة اذكر أنواع الصلوات مع بيان 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
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  :19املادة العلمية للنشاط 

، والنفل املطلق  والسنة واملستحبةتتعدد أنواع الصالة بني الفرض فرض الكفاية 
 وميكن ذكر أنواع الصالة مع بيان حكمها كما يلي: 

 حكمها  الصالة  م

 ركن من أركان اإلسالم الفرائض اخلمس 1
 سنة، ومنها ركعيت الفجر سنة مؤكدة الرواتب 2
 سنة مؤكدة وقيام الليلالوتر  3
 سنة الضحى 4
 سنة حتية املسجد 5
 سنة ركعيت الطواف 6

 سنة ركعيت الوضوء 7

 مستحبة صالة االستخارة 8
 مستحبة صالة التوبة 9

 مستحبة صالة احلاجة 10
 فرض كفاية العيدين 11
 سنة مؤكدة االستسقاء 12
 سنة مؤكدة الكسوف واخلسوف 13

 فرض كفاية اجلنازةصالة  14

 مستحب )يف وقت عدم النهي عن الصالة وبعد األذان( التطوع املطلق 15
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 :20النشاط 

 السابقة: بني كيف تكون صفة كل صالة من أنواع الصلوات 
..................................................................................
.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................
.................................................................................. 

..................................................................................
.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................
.................................................................................. 

..................................................................................
.................................................................................. 
..................................................................................

.................................................................................. 
..................................................................................
.................................................................................. 
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 :20العلمية املادة 

 واهليئة عدد الركعات  الصالة  م

 الفرائض اخلمس 1
الفجر ركعتان، الظهر أربع، العصر أربع، املغرب، ثالث، العشاء أربع 

 ركعات.

 الرواتب 2
الفجر ركعتان قبلها، الظهر أربع ركعات قبلها وركعتان بعدها، املغرب 

 ركعتان بعدها، العشاء ركعتان بعدها.

 والوتر أقله ثالث وأكثره إحدى عشرة ركعةصالة الليل مثنى مثنى،  الوتر وقيام الليل 3

 أقله ركعتان وأكثره مثان ركعات الضحى 4

 ركعتان حتية املسجد 5

 ركعتان ركعيت الطواف 6

 ركعتان ركعيت الوضوء 7

 ركعتان صالة االستخارة 8

 ركعتان صالة التوبة 9

 ركعتان صالة احلاجة 10

 األوىل ومخس تكبريات يف الثانيةركعتان، بسبع تكبريات يف  العيدين 11

 ركعتان، بسبع تكبريات يف األوىل ومخس تكبريات يف الثانية االستسقاء 12

 ركعتان بأربع ركوعاك الكسوف واخلسوف 13

 أربع تكبريات، الفاحتة ثم الصالة على النيب ثم الدعاء للميت، ثم السالم صالة اجلنازة 14

 ركعتني، ركعتني، صالة الليل والنهار مثنى مثنى التطوع املطلق 15
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 أنـواع الصلوات الوحدة الرابعة:

 

 اجللسة الثانية:

 التقومي البعدي    

 ج.موختام الربنا
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منك  أرجو  املتدرب  تعترب   عزيزي  واليت  التالية،  التساؤالت  على  اإلجابة  حماولة 
 الربانمج: املخرجات العلمية هلذا 

هللا  أخربان هبا    احلياة كماهذه    اخلسران يفجناح اإلنسان وسعادته وجناته من    ـ أركان1
   هي:  وتعاىل تبارك

                                                        -أ
                                               - ب 
  - ت 

   هو:ـ ميكن أن نعرف اإلنسان أبنه 2
 اإلنسان: نشأة  ـ ملخص3
 هي: ـ الوظيفة الرئيسة لإلنسان يف احلياة 4
 .................................. سلوك اإلنسان يف احلياة أنه دائماً يسعى إىل   ـ يفسر5

 هو: هللا   ـ رضوان6
 هي:املسلم يف احلياة  ـ رسالة7
 احلياة: ـ رؤية املسلم يف 8
   تعاىل:ـ من اآلايت الكرمية اليت تبني عظمة الصالة قوله  9

 والسالم:ـ من األحاديث النبوية اليت تبني عظمة الصالة قول النيب عليه الصالة    10
 هم: فرض الصالة عليهم    الكرمي ذكر األنبياء الذين ورد يف القرآن  ـ 11
  الصالة:ـ من أقوال السلف يف تعظيم قدر 12
الصالة  تلقيه فرضية    والسالم إثناء املراحل اليت مر هبا رسول هللا عليه الصالة    ـ13

 هي:
   يلي:ـ من مثرات حتقيق إقام الصالة ما  14
 هي: ـ شروط الصالة  15
   تعاىل:ـ اآلية اجلامعة لفروض الوضوء هي قوله  16
   والسالم: من األحاديث الواردة يف فضل الوضوء قوله عليه الصالة  ـ 17
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   هي:ـ أركان الصالة 18
  هي: ـ واجبات الصالة  19
 القولية: ـ سنن الصالة  20
  الفعلية:الصالة  ـ سنن21
 الصالة: يف حكم اخلشوع يف  ـ الراجح22
   الصالة:ـ من مثرات اخلشوع يف 23
   الة:الصــ من أسباب اخلشوع يف 24
 الصالة:ـ من اخلطوات القلبية لتحقيق اخلشوع يف  25
 التايل:على النحو  وسنن وهيــ تتنوع الصالة اىل فرض واجب وفرض كفاية 26

 الواجب:الفرض 
 الكفاية: فرض 

 الســـنن: 
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 اخلامتـــــة

 

 وتتضمن:

 ـ النتـــائج. 1

 ـ التوصيــات. 2

  محداً لك اللهم على ما منيت يب علي   ووفق،احلمد هلل الذي أنعم وأكرم وهدى  
وما منيت به علي من تسديد وأتييد يف كتابته    املوضوع، من توفيق يف اختيار هذا  

البحث   إىل  اهلداية  من  به  أكرمتين  وما  من وتسطريه،  أسلوب جديد  أساليب    يف 
 مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس   حس   جس مخ جخ مح ُّٱ الدعوة، 

 هل خلمل حل جل مك خكلك حك   جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع   جع

 [ 88 :هود] َّ   مم خم حم جم

بتقبله مين عمالً صاحلاً، أرجو ثوابه    علىفأنعم    بذلك،  علىاللهم كما أنعمت  
 وبعد: رب العاملني.  اآلخرة اييف  منك،
سوف أذكر يف هذه اخلامتة أهم النتائج من هذا البحث وكذلك والتوصيات  ف

تناول   إىل  حباجة  أهنا  أرى  واستيفاءاليت  ونعم   وطرح  املستعان  وهو  التوفيق  وابهلل 
  الوكيل.
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 نتائج البحث 

 

اإلنسانية إىل شريعة اإلسالم مما حيتم تدريب الدعاة لعرضها عرضاً    ـ حاجة1
 صحيحاً.

 الدعاة املاسة اىل التدريب للتمكن من تعريف العباد خبالقهم.  ـ حاجة2
 الدعوية. ـ حتمية االرتقاء ابألسلوب الدعوي والوسيلة 3
منظم يركز على املدعو لتحقيق   هو: نشاط  الدعوي والذيـ أمهية التدريب  4

ابلوسائل  حمددة  احتياجات  ملقابلة  عالقاته  أو  مهاراته  أو  معارفه  يف  إجيايب  تغيري 
 تعاىل. املشروعة اليت حيقق هبا وظيفته يف احلياة وصوالً إىل رضوان هللا 

 هي:ـ أركان عملية التدريب الدعوي 5
 االحتياج التدرييب -أ

 أهداف الربانمج التدرييب   - ب 

 رب املد - ت 

 احلقيبة التدريبية   - ث 

 البيئة التدريبية   - ج

 التقومي   - ح

 األساليب التدريبية   - خ

 املدعو. ـ التدريب الدعوي يكون بناًء على االحتياج التدرييب الذي حيتاجه 6
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ـ األهداف اليت يسعى إليها ويراد حتقيقها يف برامج التدريب الدعوي، تندرج 7
 التالية: حتت اجملاالت 

 واألفكار. أهداف تعلق جبانب اإلميان والتصورات الذهنية  األول:اجملال 
 العملية.أهداف تتعلق جبانب العمل الصاحل واملهارات السلوكية  الثـاين:اجملال 
التواصي والتفاعل مع اآلخرين    الثالث:  اجملال تتعلق جبانب    وتكوينأهداف 
 العالقات.

الذيهو    الداعية: املدرب    ـ أن8 تبارك وتعاىل   املدرب  الناس إىل رهبم  يدعو 
هتم عن اا به معارفهم وتصور بتدريبهم على ما هو متمكن منه من إميان عميق تزداد

أو بتدريبهم على ما حيقق هلم النجاح يف مهاراهتم العملية وأعماهلم   الكون واحلياة، 
ابألخالق    الصاحلة، اآلخرين  مع  اإلجيايب  التواصل  على  تدريبهم    الفاضلة، أو 

يف ذلك كله   عليه. مستصحباً مستخدماً األساليب التدريبية املناسبة لكل ما يدرب  
 وتعاىل. هللا تبارك وان قصد رض

ـ أن التدريب الدعوي ينفذ من خالل حقيبة تدريبية دعوية من خصائصها  9
   واملنهجية.النظامية 
البيئة    10 الربانمج    التدريبية:ـ  فيه  يعقد  الذي  والزماين  املكاين  الظرف  هي 
تشمل طبيعة املتدربني   التدريب. كماوكافة األدوات واألجهزة اخلاصة بعملية    التدرييب

 وأصنافهم. 

حيدد مدى حتقق أهداف التدريب اليت مت تنفيذ التدريب    التدريب:ـ تقومي  11
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 أجلها.من 
هي الطرق اليت يستخدمها املدرب يف عملية التدريب،    التدريبية:ـ األساليب  12

اإلدارية  املبارايت    -متثيل األدوار  -دراسة احلالة  -املناقشة  – منها احملاضرة القصرية  
املشروع التطبيقي لورشة لتدريبية    - التمارين    -العصف الذهين    -مجاعات العمل    -
 املرئي. العرض  -االستبيان التدرييب  -

تدريب الدعاة يف املؤسسات الرمسية   مثل:ـ تعدد جماالت التدريب الدعوي 13
ابلدعوة،  لطالب   املختصة  العملي  التدريب  احلسبة،  أهل  احملتسبني   وتدريب 

األقسام   أنشطة   الدعوية،اجلامعات يف  تدريبية ضمن  برامج  يقدم من  ما  وكذلك 
املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد وتوعية اجلاليات، ومجعيات حتفيظ القرآن الكرمي،  

وأيضاً ما تقدمه    املخيمات،  تدريبية يفدم من برامج  ـا يقـ ة وكذلك مـوالدورات العلمي
 الذات. رامج يف جمال التنمية البشرية وتطوير مراكز التدريب األهلي من ب

للمدرب  14 اإلمياين  التأهيل  أن  والقيام    الداعية،ـ  ابلفرائض  االلتزام  يشمل 
تدبر عز    العظيم،القرآن    ابلواجبات  هللا  عظمة  اجملالس   وجل،استشعار  حضور 

 والدعاء.  اإلميانية،
  واألدبية، لثقافة اللغوية  التزود اب  يشمل:ـ أن التأهيل الثقايف للمدرب الداعية  15

وأحوال  الغابرة  واألحداث  السابقة  األمم  عن  والواسعة  الشاملة  التارخيية  والثقافة 
 احلاضر.الواقع وما جيري يف العصر    ومعرفة  العصرية،التزود ابلعلوم    كذلك   السابقني،
الداعية  16 للمدرب  األخالقي  التأهيل  أن  يف    يشمل:ـ  تعاىل  هلل  اإلخالص 

والسخاء    والتعفف،  واحلياء،  ، الدعوية، والشجاعة، والورع، والقناعةدعوته وبراجمه  
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 عليه.متثل القدوة احلسنة يف كل ما يدرب  والصرب وأخرياً  واجلود، والصدقوالكرم 
للمدرب  17 الفين  التأهيل  أن  ابلتأهيل    الداعية:ـ  املهارات    الفين،واملقصود 

التدريبية اليت ينبغي أن يتقنها املدرب الداعية، منها مهارات التفكري، ال سيما التفكري 
االستماع   واحلديث   وهي:وكذلك مهارات االتصال اللفظي    ومراحله،اإلبداعي  

والداللة.والكتابة  والقراءة اإلشارة  اللفظي وهي  املهارات   ، وغري  التقنية يف   وأيضاً 
والوسائل   وتطبيقاته، ومن ذلك احلاسب اآليل    املعاصرة، التعامل مع التقنية واألجهزة  

 احلديثة. التعليمية 
ـ عند دراسة واقع برامج تطوير الذات يف اجملتمع السعودي، اكتشف الباحث  18

  خالل فروض استبانة  هللا منأن العالقة عالية بني برامج تطوير الذات والدعوة إىل  
 لذلك.الدراسة اليت أعدها 

وقد مت    الصالة، ـ إن من مناذج التدريب الدعوي التدريب على حتقيق إقام    19
وذلك انطالقاً من القناعة التامة أبن    الصالة،تصميم حقيبة تدريبية، للتدريب على  

سوف يهديه هللا ويوفقه للقيام أبعمال   من أتقن عبادة الصالة وأقامها اإلقامة التامة،
هبدايته إىل األسباب املؤدية إىل النجاح   األكمل. وذلك احلياة األخرى على الوجه  

 األعمال. يف سائر 
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 التوصيات

  

بعد استيفاء نتائج الدراسة سوف أستعرض فيما يلي التوصيات اليت توصلت 
وذلك يف النقاط   الدراسة، إليها وأوصي هبا وظهرت يل خالل فصول ومباحث هذه  

 لتالية: 
مبعناها  1 تعاىل  هللا  إىل  الدعوة  مفهوم  وتعميق  توضيح  على  التأكيد  جيب  ـ 

 صلى هللا عليه وسلم وأصحابه  الصحيح وفق املنهج الذي كان يدعو إليه رسول هللا
وإبراز احلاجة إىل الدعوة يف العصر احلاضر    األمة،الكرام رضي هللا عنهم وسلف هذه  

وربط عزة األمة وانتصارها ابلدعوة إىل هللا تعاىل والتجرد من أي غرض من أغراض 
آخر    فشئالدنيا، وعدم اخللط والتلبيس بني الدعوة إىل هللا تعاىل والدعوة إىل أي  

من أحزاب أو مؤسسات أو هيئات أو شخصيات أو عصبيات. وألمهية هذا األمر 
بعيداً عن   وإبرازه، ميكن أن حتدد له منهجية واضحة وبرامج حمددة لتعميق املفهوم  

 هللا.التحيزات الفكرية واملذهبية، اليت يشهدها واقع الدعوة إىل 
االت احلياة اإلنسانية، ألنه  ـ تكثيف جهود الدعاة للدعوة إىل هللا يف كافة جم2

فقد أتت الشريعة بكل   حكم،ال خيلو جمال من جماالت احلياة إال ولشريعة هللا فيه  
ومن ذلك ما يتعلق بقضية )برامج    سعادهتا.ما يصلح للحياة اإلنسانية وما يكفل هلا  

واالقتصا  والرتبوية،  االجتماعية،  احلياة  جوانب  تناولت  واليت  املعاصرة  دية،  التدريب( 
والدعوية. وهلذا فإن برامج التدريب ينبغي أن ختضع لضوابط الشريعة وأحكام الدين وال  
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 ٍّ ُّٱ  تعاىل: قال    وضعتها الشريعة لذلك.   خترج عن احلدود والضوابط واألطر اليت 
 [. 89: النحل ]  َّ يئ ىئ نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

ومنها برامج   احلاضر،ـ قد تعددت وسائل وأساليب الدعوة إىل هللا يف العصر 3
التدريب حيث ينبغي طرح املوضوعات الدعوية أبسلوب تدرييب، وذلك ألن برانمج  
األخرى   واألساليب  الوسائل  بينما  أعمل؟!  سؤال كيف  عن  جييب  التدريب 

لتفطن ملسألة مهمة جداً وينبغي ا  أفعل؟كاحملاضرات والندوات فهي جتيب عن ماذا  
  النظرية، ال حيتاجون إىل املعرفة    األحيان،يف الدعوة إىل هللا وهي أن الناس يف كثري من  

فهم ال حيتاجون ملزيد من املعارف بقدر حاجتهم إىل كيفية العمل والتطبيق ملا لديهم 
معرفة   املعامالت   وعلم،من  على  ينطبق  العبادات كما  على  ينطبق  األمر  وهذا 

ميكن ملؤسسات الدعوة أن تقوم إبعادة صياغة تنفيذ الربامج    أيضاً. فلهذا األخالق  و 
بتصميم حقائب تدريبية للموضوعات والتدريب عليها،    التدرييب، بـأن أتخذ الشكل  

 يتقنون مهارات التدريب بكفاءة عالية.  مدربني،وذلك يتطلب إعداد دعاة 
الربامج التدريبية التطويرية مبا يؤدي إىل زايدة اجلانب اإلمياين لدى املتدربني،    ـ بنــاء4

حلياة   احلقيقي  ابلتصور  الدائم  ابلتذكري  ذلك  ويكون  التطويري،  الربانمج  نوع  أايً كان 
اليت يسعى   ورؤيته  احلياة  املطلوب من    إليها، اإلنسان ورسالته يف  األمر  ألن هذا هو 

وعندما يبتعد اإلنسان عن هذا التصور الصحيح يبدأ يف التخبط    حلياة، ا اإلنسان حتقيقه يف  
بل سيبقى حائراً متشككاً مهما أويت من علم    أبداً، ولن جيد للسعادة سبيالً    والضياع، 
ميكن أن تعمد اجلهات    التدريب، ولتحقيق وجود هذا البناء الصحيح لربامج    قوة. وبلغ من  



 
 

 

 

440 

العامل اإلسالمي إىل القيام مبا حيقق ذلك، من توجيه أو    املسئولة عن املراكز التدريبية يف 
 األمر. أو وضع ضوابط للتصريح ابفتتاح املراكز التدريبية يناسب هذا    تعميم، تدريب أو  

اليت ختدم   الدعوية،املهارات    ـ علىـ تدريب مجيع املدربني ـ أايً كانت جماالهتم  5
وذلك ألن املهارات الدعوية من   اجلوانب،هدف الدعوة إىل هللا يف أي جانب من  

 لذلك.شأهنا التأثري يف املتدربني حال التدريب حىت ولو مل يكن هناك توجيه مباشر 
وربط الربامج    التطويرية، عند طرح الربامج    األمة،ـ نشر ثقافة املشاركة يف هنضة  6

اهلدف   ذوي    العظيم،هبذا  من  الذات  تطوير  برامج  يف  املشاركني  أكثر  أن  ذلك 
وهؤالء   والثقايف،قليات العالية يف التفكري والذين لديهم حرص على النمو املعريف  الع

يف ميدان    بناءها،هم بعون هللا وتوفيقه من سيسامهون يف هنضة األمة ويشاركون يف  
  اجملال، يف هذا    وبرامج تدريبية وميكن أن يكون ذلك بتخصيص حقائب    األمم.سباق  

 التدريب.اكز وأصحاب مر  املدربون،يدرب عليها 
والذي يقدم الربامج التدريبية    الدعوي،ـ إنشاء مراكز متخصصة يف التدريب  7

   املدربني.الدعوية سواء املتخصصة يف جمال الدعوة إىل هللا أو يف إعداد الدعاة 
ـ الرتكيز على املرجعية الكاملة للقرآن الكرمي والسنة النبوية يف مجيع جماالت 8
والسنة النبوية    الكرمي،كل املستجدات على منهج القرآن    وهذا يعين عرض  احلياة،

فتتم بذلك احملافظة على اهلوية اإلسالمية من التبعية    هبديها.للسري وفقها واالهتداء  
األخذ يف االعتبار بكل   الغريب. معوالضياع يف سبيل تقليد العامل الشرقي أو العامل  

 مفيد. ما هو جديد 
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بية دعوية لكل اجلوانب األساسية اليت حيتاجها  وتصميم برامج تدري  ـ إعداد9
ومن ذلك التدريب على أركان اإلسالم، والتدريب على األخالق احلسنة،    املسلم،

والتدريب على قراءة القرآن الكرمي وحفظه، إضافة    الدعوة،والتدريب على مهارات  
 اإلسالمية.إىل التدريب على مجيع اآلداب والفضائل 

، بداية لدراسات معاصرة أكثر عمقاً الدعوي(  )التدريباسة  هذه الدر   ـ تعترب10
 - بعون هللا  -جمال التدريب، وحسب الباحث أنه    املعاصرة يفيف تناول املستجدات  

 اجملال.قد فتح هذا الباب ملزيد من الدراسات القادمة يف هذا 
ما   ـ البدء يف التدريب الدعوي مبا له أكثر أمهية يف جناح أعمال املسلم وهو11

 الصالة.على  ـ التدريبشك  يتعلق جبانب العبادات وأهم ذلك ـ بال
 .وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني
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 املصادر واملراجع
 

 القرآن لكرمي. -1
إبراهيم بن عبد هللا احلازمي، موسوعة أعالم القرن الرابع عشر واخلامس عشر،  -2

 هـ 1422دار الشريف للنشر والتوزيع، طبعة 
 االعتصام، املكتبة التجارية   ، إبراهيم بن موسى الغرانطي الشاطيب -3
األوىل   -4 الطبعة  العربية،  الكتب  حياة  دار  اللغة،  مقاييس  معجم  فارس  ابن 

 هـ.1368
 هـ 1417الفرج ابن اجلوزي، مناقب عمر، مكتبة اخلاجني الطبعة االوىل أبو  -5
السنية يف الصالة، مطابع احلكومة،   -6 أمحد ابن حنبل، رسالة الصالة، الرسالة 

 الرايض، جمموعة احلديث. 
 أمحد أبو مسك، الرتبية الرتوحيية يف اإلسالم، دار النفائس الطبعة األوىل.  -7
 هـ  1424دار احللية للنشر والتوزيع  أمحد احلواش، الصالة اخلاشعة، -8
أمحد الشايب األسلوب دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب البالغية، مكتبة   -9

 النهضة املصرية، الطبعة السادسة. 
، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل لبيهقي، شعب اإلميانأمحد بن حسني ا -10

 هـ 1410
 ر الشروق.امحد جودت سعادة، تدريس مهارات التفكري، دا -11
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)أمحد   -12 أمحد  اإلمام  مسند  احلديثة،  املوسوعة  حنبل  هـ 142ـ  164بن   )
مؤسسة الرسالة، توزيع وزارة الشئون اإلسالمية ابململكة العربية السعودية، الطبعة  

 هـ.1420الثانية 
االسالمية،  -13 املطبوعات  مكتبة  النسائي،  سنن  النسائي،  شعيب  بن  أمحد 

 هـ 1406الطبعة الثالثة 
ابن تيمية، جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع وترتيب عبد  بن عبد احلليم  أمحد   -14

 هـ 1398الرمحن بن قاسم احلنبلي، الطبعة األوىل 
 أمحد بن عبد العزيز اخللف منهج ابن القيم يف الدعوس ة إىل هللا.  -15
 هـ. 1407أمحد بن علي بن حجر، فتح الباري، دار الراين، الطبعة األوىل  -16
مة املقدسي، خمتصر منهاج القاصدين، مكتبة الشباب أمحد بن حممد ابن قدا -17

 هـ 1380املسلم، الطبعة الثانية 
 هـ.1428أمحد خريي العمري، كيمياء الصالة، دار الفكر  -18
 ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، الطبعة اخلامسة، مكتبة املنار. إمساعيل  -19
 الشروق.بشري عبد الرحيم، التكنولوجيا يف التعلم والتعليم، دار   -20
 هـ. 1422بكر ابو زيد، علماء احلنابلة، دار ابن اجلوزي، الطيعة األوىل  -21
بكر ابو زيد، حلية طالب العلم دار، العاصمة للنشر والتوزيع، الطبعة األوىل  -22

 هـ 1416
بكر أبو زيد، ابن القيم حياته آاثره، وموارده، دار العاصمة للنشر والتوزيع،   -23

 هـ.1412الطبعة األوىل 
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 منوذج استبانة الدراسة

  الذات واالستفادةأخي الكرمي من خالل مشاركاتك وحضورك لربامج تطوير  
سيكون هلا أثر كبري إن شاء هللا يف   مرئياتك واليتمنها أرجو التعاون معنا يف إبداء  

سائلني هللا تعاىل أن يوفقنا    الدعوية،إفادتنا عن واقع برامج تطوير الذات من اجلهة  
 خري. وإايك للكل 

 بيانات شخصية

 ............................................................................................................................  املؤهـل:

    .. .......................................................................................................................... العمـل:

أكثر من  10  9  8  6  5  4  3  2  1عدد برامج تطوير الذات اليت شاركت فيها  
 برامج. 10
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من خالل مشاركاتك يف برامج تطوير الذات أرجو منك عزيزي املتدرب اختيار ما تراه 
 مناسباً من وجهة نظرك وفقك هللا:

 العبــــــــــــــارة م

موافق 

 جدًا

 موافق

موافق بدرجة 

 متوسطة

غري 

 موافق

غـري موافق 

 مطلقًا

 برامج تطوير الذات تزود املتدربني باملعارف اليت يزداد بها إميانهم ويقوى 1

 لديهم التصور اإلسالمي للكون واحلياة

     

برامج تطوير الذات تزود املتدربني باملهارات الالزمة هلم للقيام بأعماهلم  2

 الصاحلة لتحقيق وظيفتهم يف احلياة.

     

 برامج تطوير الذات تزود املتدربني باملعارف واملهارات اليت تزداد بها عالقاتهم 3

 االجيابية عند تعاملهم مع اآلخرين

     

 تساهم يف نهضة األمةبرامج تطوير الذات  4
     

 برامج تطوير الذات تساهم يف تقدم الدعوة إىل اهلل تعاىل 5
     

 برامج تطوير الذات تتبع منهجية علمية يف تنفيذ عملية التدريب 6
     

القرآن الكريم والسنة النبوية وتاريخ األمة اإلسالمية تعترب من املصادر  7

 تطوير الذاتاألساسية يف مراجع برامج 

     

برامج تطوير الذات ميكن ان تعترب أسلوبا معاصرا من وسائل الدعوة إىل  8

 اهلل

     

9 
 برامج تطوير الذات تؤدي إىل الصالح الذاتي للمتدربني

     

يظهر يف برامج تطوير الذات احملافظة على اهلوية اإلسالمية  10

 واخلصوصية اجملتمعية.
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