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سماهللالرمحنالرحيمب

 املقدمة
إناحلمدهلل،حنمدهونستعينهونستغفرهونستهديه،ونعوذباهللمنشرورأنفسناومنن

امرشدا،وأشهدأنالإلهسيئاتأعمالنا،منيهداهللفهواملهتد،ومنيضللفلنجتدلهولّي
وجعللنااإلسالمدينا،وجعلعلينانعمته،إالاهللوحدهالشريكله،أكمللنادينه،وأمّت

أمتنابفضلهوكرمهخريأمةأخرجتللناستأمرباملعروفوتنهىعناملنكر،وأشنهدأن
ويزكينا،ويعلمناالكتابواحلكمة،بعثهتعاىلفينا،يتلوعليناآياتهحممداعبدهورسوله

،،فأدىاألمانة،وبّلغالرسالة،ونصحهلذهاألمة،،وبعد
وغرسالفضائليفنفسها،وتربيتنهاعلنىالمنيمواملبناد الفتاةاملسلمةةدعوفإن

اإلسالمية،أمرمهمجدا،ألنمثرةصالحهاواستمامتهاعلىاخلريالتتوقفعندشخصها،
بلمتتدآثارذلكإىلجمتمعهاوأمتهامنورائها،يفزمنهااحلاضرويفمسنتمبلأيامهنا،

لياتيفتربيةاألجيالالمادمة.وذلكملايناطهبامنمسؤو
أحيطتبثمافاتمضادة،وغاياتمناوئةمنكلجانب،قداليومكماأنالفتاةاملسلمة

فأدىإىلاضطرابأفكارها،وضعفعليهاسلبا،أّثرهائلمناملتناقضات،وهذاكلهوكّم
شوظيفتهايفبناءاجملتمع.مّهشخصيتها،األمرالذي
املسلمةاليومحماطةبكثريمناملغرياتوالشهوات،اليتتنؤديإىللمدأصبحتالفتاة

إبعادهاعندينهاوقيمهااألصيلة،وهذايتطلباملبادرةإىلالعنايةبالفتاةاملسلمة،والعمنل
علىتوعيتهاودعوهتايفمراحلالعمراملختلفة،يفحماضنالتربيةوالتعليمومناشطالدعوة

ؤدببآداباإلسالمعندمراحلعمرهااملختلفة،فُتوعربسنالطفولة،والتوجيه،بدءامن
لزمنتحملعلىاألدبوالعفةعندمتييزها،حىتإذابلغتسنالتكلينف،أ إدراكها،وُت

شرعابأحكاماإلسالم،حىتحتمقالعبوديةهللعزوجل،وتمومبواجبهاحنورهباتعاىلونبيها
.ودينها

دف،فإناجلهودتتضافرعلىتنشئتهاوتوجيههاوتعليمهامنجهناتولتحميقهذااهل
عديدة،منأمههامؤسساتالتعليمالعاماليتترتميمبعارفها،وتكسبهاالعلموتنمنييف
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شخصيتهاالعديدمناملهاراتمنخاللأنظمتهاوسياستهاالتعليميةومناهجهااملتنوعنة،
ماملؤسساتالتربوية،اليتتعىنبتبصريالطالبناتبناألموروتأيتاملرحلةالثانويةيفقمةهر

،كماأهناتمومتلتحقهباالغالبيةالعظمىمنالفتياتاملتصلةباحلياةالعامةباعتبارهامرحلة
يمهنيفاجلامعناتبإعدادالراغباتممنتتوافرلديهنالرغبةوالمدرةعلىمواصنلةتعلن

واملعاهدالعليا.
 :وأسباب اختيارهاملوضوع أمهية 

عاملراحلالتعليميةاألخرىيفالعديدمناألهدافوالربامج،إالمرحلةالثانويةتشتركامل
اتغطيمرحلةعمريةمهمةمنحياةالفتاة،هيمرحلنةحيثإهنأهناتتميزجبوانبخاصة،

يتبعهامننالبلوغواملراهمةمبايرافمهامنتغرياتجسميةونفسيةوعمليةواجتماعية،وما
،وهيذاهتاحتددسلوكهاوعالقاهتاكلناحيةمنجوانبشخصيةالفتاةمتطلباتأساسيةل

توجيهدعوةخاصةللفتناةاملسنلمةتناسنبسننها،اليتتمتضيمرحلةبدايةالتكليف
الميامباإلجراءاتالدعويةالعمليةاملناسنبةلتوجيههناللخنريتتطلبكماوخصائصها،

التعنرفعلنىومنذلكقلبهالتكونلبنةصاحلةيفبناءاجملتمعاملسلم،وإصالحنفسهاو
يفوالتتنويعوالتجديند،لذيتعيشهخصائصمنوهاوحاجاهتااألساسيةاملتنوعة،وواقعهاا

،يؤكدأمهيةهذااملوضنو ومهاراتالتعاملمعها،وهذاطبتهاوسائلدعوهتاوأساليبخما
كاآليت:ياراملوضو ،فهياليتدعتينالختسبابأمااأل

ملشاركةيفالربامجالدعويةواألنشطةاملوجهةلطالبناتإناهللوفمينإىلا -1
الثانوية،اليتتميمهابعضاجلهاتاخلرييةبشكلخاصأوبالتعاونمنعاجلهنات

-بإذناهلل–حوهذاشجعينعلىدراسةهذااملوضو الذيأرجوأنيفتالتعليمية،
 ذهاملرحلة.هبالعملالدعويآفاقامهمةيف

نثمثلنشرةحةحيثإهنأمهيةالدعوةيفصفوفالفتياتيفاملرحلةالثانوية، -2
املؤثرةيفتتطلبالعنايةبدعوهتنوإعدادهنللميامباملهام،منوخاصةفردبسماتتن

 اجملتمع.
هأثره،وهذالثانويالتزايديفأعدادالطالباتامللتحماتبالتعليمالاستمرار -3

باجلامعنة،بنلنلتحميوالأنبعضهنيتوقفنعندهذهاملرحلةيفاجملتمع،خاصة
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يدخلنمعتركاحلياةالعامةمبافيهامنمسؤولياتوحتدياتومتغرياتمتالحمنة،
 .يفتنشئةاألجيالاجملتمعوجيعلهلنأثراكبريااألمرالذي

املرحلةوخصائصنها،التصوراخلاطئعندبعضاملعلماتحولطبيعةهذه -4
عدمفهمخصائصالنموعندهذهاملرحلةوحاجاهتنا،وبالتنا منأسباهباواليت

جمانبةالصوابيفالتعاملمعهادعوياوتربويا،فهيحماولةلتصحيحهذهالنظنرة،
وإبرازاملنهجاإلسالميالذيقدممناذجرائعةيفدعوةالشنبابورعايتنهممنن

 اجلنسني.
شرسعلىاملرأةاملسلمةواجلهودالتغريبيةاملبذولةإلذابةهويتهايفاهلجومال -5

واقعنااملعاصر،ممايؤكدأمهيةدعوهتاوحتصينها،واليتأتىمواجهةذلنكبشنكل
 واضحإالبعددراسةواقعهاالدعوي.

 .املسلمةيفهذهاملرحلةالعمريةاصةبدعوةاملرأةاخلعلميةالقلةالدراسات -6
 لدراسة:أهداف ا

 الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: سعت
 إبرازموضوعاتالدعوةاملناسبةلطالباتاملرحلةالثانوية. -1
إبرازأصنافالمائماتبالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،وأهمصنفاهتن، -2

 بالدعوةإىلاهلل.اتوكيفيةإعدادالمائم
الثانوية،وحاجاهتناألساسية،إبرازخصائصالنموعندالفتياتيفاملرحلة -3

 واملؤثراتيفسلوكهنوشخصياهتن.
 أبرزوسائلوأساليبالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانويةبفيالتعر -4
 اتالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،وسبلاالرتماءهبا.عّوقمبفيالتعر -5
 ملدينةالنبوية.ايفطالباتاملرحلةالثانويةتمومياجلهودالدعويةاملمدمةل -6
حمائقعلميةعنواقعالدعوةاملوجهللفتاةاملسلمةيفهذهاملرحلنة،توفري -7

واإلفادةمننتائجهذهالدراسةيفإرشادالداعياتوالمائماتعلىاألنشطةالدعوية
إىلاالهتمامبالدعوة،وحتسنيالربامجواألساليبوالوسائلالدعويةلدعوةطالبات

 ية.املرحلةالثانو
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 جمتمع الدراسة:
–باملدينةالنبويةيتكونجمتمعالدراسةمنالمائماتبالدعوةيفمدارساملرحلةالثانوية

ومندوبات،املرحلةالثانويةمعلماتمديراتاملدارس،ومن-(مدرسة37والبالغعددها)
ومننواملرشداتالطالبيات،ومشرفاتاألنشطةغريالصنفية،اإلسالمية،التربيةوحدة

.(طالبة15626ويبلغعددهن)-فمطالثانويةاملنتظماتطالباتاملرحلة
 :الباحثة منهج

 .الشرعيةباألدلةبطهاورالعلميةاملادةتأصيلعلىحرصت (1
بالعزوأكتفيفإينأحدمها؛يفأوالصحيحنييفخمرجااألحاديثمنكانما (2

العلماءأقوالذكرمعإليه،احلديثأعزوفإنينغريمهايفجاخمّركانوماألحدمها،أوإليهما
 فيه.خترجيهسبقالذياملوضعإىلأحيلفإيناحلديثذكرتكرروإذااحلديث،درجةبيانيف

صنحيحأحادينثإىلوأضنفتاألصلية،مراجعهاإىلاألحاديثعزوت (3
 .لفائدةاعموملالباريفتحيفمواضعها،البخاري

 :يأيتكمافهي،إليهارجعتاليتالكتبإىلاإلحاالتكيفيةأما (4
 اآليات،أواآليةورقمالسورةاسمذكرمعهاللني،قوسنيبنيجاءتالمرآنيةاآليات

 ((.))مزدوجنيقوسنيبنيجاءتفمدالنبويةاألحاديثأما
 واجلنزءوالبنابالكتناباسمإىلأحيلفإينالنبوياحلديثمراجعإىلبالنسبة

اجلنزءإىلفهنيالسنة؛شروحإىلاإلحالةوأماوجد،إناحلديثورقموالصفحة
 والصفحة.

 يفللسبقتبعاذكرهاأرّتبأناللغويةواملعاجمالتراجمكتبإىلاإلحالةعندحرصت
يفالنوارداحلديثبلفظانفردمنذكرأقدمفإينالنبوي،احلديثمراجعإالالوفاة،
 لألقدمية.تبعاأرتبهااللفظاتفاقوعنداملراجع،منغريههبعداذكرمثالبحث،

 معوالصفحة،اجلزءإىلمثوالفصل،البابإىلتكوناللغويةاملعاجمكتبإىلاإلحالة
 التصرف.دوناالختصارعلىاحلرص

 االختصناربعندوذلكوالصفحةاجلزءإىلتكونوالسريالتراجمكتبإىلاإلحالة
 والتصرف.
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 أضنعهتصرفأواختصاردونكامالنمالكانإذااملراجع،منذلكغريإىلةاإلحال
قوسننيبننيكنذلكفأضعهاالختصارمعنمالكانوإذا(،)مفردينقوسنيبني

باختصار،اهلامشيفواإلشارةاالختصارموضعيفثالثبنماطالتعويضمعمفردين
 ينظر.بكلمةاإلشارةمعأقواسبدونأضعهفإينوالتصرفباملعىناالقتباسكانوإذا

مثمنرة،ألولذكرهعندمرجعبكلاملتعلمةوالنشرالطباعةبياناتذكرت (5
اخنتالفمعاالسمتشابهعندأوتكراره،عندمؤلفهمعالكتاباسماذكر

ابننللشيخوالفتاوى،ةتيميابناإلسالملشيخالفتاوىجممو مثلاملؤلف،
مثل:املشهورةالكتبعنداملؤلفدونالكتاباسمبذكرتكتفيواعثيمني،

 وغريمها.املعبود..عونالباري،فتح
فمندمبؤلفيها،بعضهاامساءوارتباطالكتب،بعضأمساءمنطوقلطولنظرا (6

املؤلنفباسماملرتبطوذكرتاملشهورة،املختصرةبأمسائهاالكتبذكرت
الشيختفسري،كثريابنتفسريالباري،فتحمثل:تاب،الكبهاشتهرمباكذلك

وغريه.الترمذي،سننالسعدي،
املبشرينوالعشرةكاألنبياءاملشاهريعداالبحث،يفالواردينلألعالمترمجت (7

 .املعاصرينوكذا،أمجعنيعنهماهللرضياملؤمننيوأمهاتباجلنة
 هبا.فتعروالغريبةالكلماتتشرح (8
 اآلتية:األمورعلىامليدايناجلانبدراسةيف-اهللتوفيقبعد–اعتمدت (9

  علنىوتطبيمهاوحتكيمهاالبحثأدواتتصميميفاملنهجيةالعلميةاخلطواتاتبا
 .موضعهيفموضحهوكمااإلحصائية،اإلختبارتإجراءيفمث،الدراسةعّينة

 األصلي.للمجتمعممثلةلتكونحجمهاةومناسبالدراسةعّينةتنويععلىاحلرص 
 استشارةعلىاحلرصمع،ذايتبشكلامليدانيةالدراسةخطواتجلميعالباحثةمباشرة

.املشرفاألستاذلرأيوالرجو اخلربة،أصحاب
امليدانينةالدراسنةإجراءاتبعضحتوياليتالرسالةمالحقأضفت (11

 البحث.أدواتوصورالرمسيةكاخلطابات
النبوينة،واألحادينثالمرآنية،لآلياتتفصيليةفهارسعملبقمت (11
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 املوضوعات.فهرسوأخرياالبحث،ومراجعاإلحصائية،واجلداولواألعالم،
 الرسالة: موضوعاتو البحث خطة

الفهارس.واملالحقوأخرياوخامتة،وبابنيمتهيدي،وفصلممدمة،يفالرسالةهذهانتظمت
وجمتمعها،الدراسة،وأهدافاختياره،باسبأواملوضو ،أمهيةىعلاشتملتفمداملمدمةأما
وتمدير.شكركلمةوأخرياالرسالة،وموضوعاتالباحثة،منهجيليه

 أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية ومثراهتا، وفيه مبحثان: التمهيدي: الفصل
انوية.املبحثاألول:أمهيةالدعوةإىلاهللتعاىليفاملرحلةالث

املبحثالثاين:مثراتالدعوةإىلاهللتعاىليفاملرحلةالثانوية.
 الباب األول: اجلانب النظري من الدراسة، وفيه مخسة فصول:

 الفصل األول: موضوعات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية، وفيه ثالثة مباحث:
املبحثاألول:موضوعاتالعميدة

شريعةاملبحثالثاين:موضوعاتال
املبحثالثالث:موضوعاتاألخالق

 القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية، وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثاين:
املبحثاألول:أصنافالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية
املبحثالثاين:صفاتالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية

ث:إعدادالمائمبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاملبحثالثال
 الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية، وفيه ثالثة مباحث: الفصل الثالث:

املبحثاألول:خصائصالنموعندالطالباتاملدعواتيفاملرحلةالثانوية
لثانويةاملبحثالثاين:احلاجاتاألساسيةعندالطالباتاملدعواتيفاملرحلةا
املبحثالثالث:املؤثراتيفسلوكالطالباتاملدعواتاملرحلةالثانوية

 الفصل الرابع: وسائل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية وأساليبها: وفيه مبحثان:
املبحثاألول:وسائلدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية

ثانويةاملبحثالثاين:أساليبدعوةالطالباتيفاملرحلةال
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ات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية وسبل االرتقاء بالدعوة، وفيه معّوقالفصل اخلامس: 
 مبحثان:

اتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةمعّوقاملبحثاألول:
 املبحثالثاين:سبلاالرتماءبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية

 وفيه فصالن: الباب الثاين: اجلانب امليداين للدراسة،
 الفصل األول: إجراءات الدراسة امليدانية ونتائجها املستخلصة، وفيه مبحثان:

املبحثاألول:إجراءاتالدراسةامليدانية
املبحثالثاين:النتائجاملستخلصةمنالدراسةامليدانية

وفيـه   الفصل الثاين: حتليل نتائج الدراسة امليدانية واإلفادة منـها يف الـدعوة إىل اهلل،  
 مبحثان:

املبحثاألول:حتليلنتائجالدراسةامليدانية
املبحثالثاين:اإلفادةمننتائجالدراسةامليدانيةيفالدعوةإىلاهلل

وتشتملعلىأهمالنتائجوالتوصيات.اخلامتة:
 الرسالة. مالحق

يأيت:كماوهيالفهارس:و
 المرآنية.اآلياتفهرس
 النبوية.األحاديثفهرس 
 األعالم.رسفه 
 اإلحصائية.اجلداولفهرس 
 املراجع.فهرس 
 املوضوعات.فهرس
 وتقدير: شكر
وأنوالمبول،اإلخالصتعاىلوأسألهالبحث،هذاإلمتاموفمينالذيتعاىلاهللأشكروإنينهذا
سنعودبنناإلمنامجامعةأشكركما،ومفيدانافعاأثرهيبمىالذيالنافعالعلممنجيعله

 



 ((  ذ))  

إمتنامفرصنة أتاحواحيثواإلعالم،الدعوةكليةوعميدمديرهامبعا ممثلةة،اإلسالمي
.العمباتوتذليلاألسبابوتيسري،الدكتوراهملرحلةدراسيت
آلالندينننوابالربعبدالدكتور:األستاذفضيلةلوتمديريشكريخبالصأتوجهكما

الرسنالة،هذهعلىاملشرفاإلسالمية،باجلامعةالدينوأصولالدعوةبكليةاألستاذنواب،
بتوجيهاتنهعليتفضلوقدوأصالتها،الرسالةعمقعلىكبرياحرصاهدعنوجدتوالذي

يفوالربكةوالسدادالتوفيقلهتعاىلاهللأسألالطيب،وأثرهالنافعةوتصويباتهالميمةوإرشاداته
والولد.واملالواألهلوالعمل،العلم
وموافمتنهماتكرمهماعلىالرسالة،مبناقشةسيموماناللذينالفاضلنياألستاذينأشكركما
والتوجيهناتالميمةامللحوظاتوتمدمي،العلمخدمةيفاجلهدوبذهلمارساليت،مناقشةعلى

البحث.هذايفالكبرياألثرهلاسيكونواليتالسديدة،
العلمطلبعلىتشجيعيسبيليفجهدايألواملنلذيالوالدّيشكراملمامهذايفيفوتينوال
تعاىل.طاعتهيفوأمدهعمرمهايفاهللباركاللحظة،هذهحىت
املعننينعنم كانالذيصندقجي،اهللعبدد.دريب:ورفيقزوجيبالشكرأخصكما

به.املناطةاملسؤولياتوعظمعليه،املشاغلتزاحمرغمواملؤازر
إجابةأونصيحةأوكتابأوبرأيالبحثهذاإمتامعلىأعانينمنكلأشكرأنيفوتينوال
اإلحصنائيةواملعاجلنةامليداين،باجلانبيتعلقفيماوخاصةهلم،واستشاريتاستفساريعن

اجلزاء.خرياجلميعاهللفجزىللبيانات،
اجتهندتأننينيبوحسهبا،املرادوفيتإينأقولالالدراسةهذهيفاجلهدبذلوبعدهذا

وإنوتعناىل،سبحانهفبفضلهأصبتفإنوتوفيمه،تعاىلباهللاالستعانةبعدذلكإىلللوصول
إليه.وأتوبذلكعنالعظيماهللوأستغفرالشيطانومننفسيفمنأخطأت
ودعا،نبيهوسنةاهللكتابنشريفساهممنكلظفوةحيوفقأنالعظيماهللأسألختاما
وأنوالعلنم،واإلثماناألمننعمةاملباركةالبالدهذهعلىيدميأنتعاىلأسألهكماه،دينإىل
واملسلمني.اإلسالمعزفيهملاأمرهاوالةيوفق

 أمجعني.وصحبهآلهوعلىحممدوإمامنانبيناعلىوسلماهللوصلى

 



 

 

 

 الفصل التمهيدي: 

 أهمية دعوة الطالبات يف املرحلة

 الثانوية ومثراتها

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية

 املبحث الثاين: مثرات الدعوة إىل اهلل تعاىل يف املرحلة الثانوية
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ماإلسالماملرأةوجعلهلامكانامرموقايفاألسرةواجملتمع،وساوىبينهاوبننيكرَّ

جلزاء،ويفاإلنسانيةيفوااجبات،ومليفرقبينهمايفالتكلوالوالرجليفكثريمناحلموق
األحكاماملذكورةبصيغةاملذكرينإذاأناهلل،وقد)استمريفعرفالشار والكرامةعند

أطلمتوملتمترنباملؤنث؛فإهناتتناولالرجالوالنسناء،ألننهيغلنباملنذكرعنند
االجتما (
(1)

. 
ريخدعوةاملرأةأنمرحلةصدراإلسالمتعتربمرحلةمتميزةيفتاوالمبالغةيفالمولب

،بايعةاملؤمناتللنيبكنزولالوحيمبهاباخلطابيفأمورعديدة،املسلمة،حيثخصَّ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ڇ  :قالتعاىل

  ڦڦ ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ 

  ڇڄ   ڃ  ڃ   ڃ     ڃ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ
 (2)


أمربهوكذلكحني مبا والم منالرجالأمرها باألعمالالصاحلة ربات،ومنهاالميام
:قالتعاىلاألعمالوأحسناألقوال:األمرباملعروفوالنهيعناملنكر،والدعوةلدينه،أجّل

 ڇ                         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳک  گ  گ   گ  گڇ 
(3)

.
وقدكانللدعوةاإلسالميةاليتوجهتللمرأةيفصدراإلسالمعلىيدإمامالدعاة

مننيالعطرةوالصحابياتخريالكبريعلىشخصيتهاومكانتها،وسريةأمهاتاملؤاألثر
هي:أماملؤمننيخدجيةبننتو،فمدكانأولمناستجابللدعوةامرأة،شاهدعلىذلك

هللتبسالماهنأعندبعثته،فرضياهللعنها،اليتكانتمالذاوأمناوسكناللنيبخويلد
============================================================= 

حتمينق،93-1/92اجلوزية،بنأيببكرابنقيمأعالماملوقعنيعنربالعاملني:مشسالدينأبوعبداهللحممد(1)
 م.1973لبنان،ط:بدون،-دالرؤوفسعد،داراجليل،بريوتومراجعة:طهعب

    12سورةاملمتحنة:آية(2)
 .71سورةالتوبة:جزءمنآية(3)

 



 3الثانوية، ومثراهتا____________________  الفصل التمهيدي: أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة

تعاىلعليهاوالبشرىببيتيفاجلنة
(1)

.كذلككانتعاملةالنساءالصديمةبنتالصديقأم
،اطريا،فحملتاهلديالنبويرضياهللعنها،اليتتلمتالوحيوالعلمغّضاملؤمننيعائشة

علنممععنها:لوُجهناعنالفرائض،حىتقيليسألوحىتكانمشيخةأصحابالنيب
أفضلوعلمالنساءمجيعا،لكانعلمعائشةإىلعلمأزواجالنيبعائشة

(2)
.

يفالمياممبسؤوليةالدعوةهّنأمهيتوقدحفظلناالتاريخمنمواقفاملؤمناتمايثبت
إىلاهللواجلهاديفسبيله
(3)

حدهم:)وممنااألعداءبذلك،ومنذلكقولأّن،حىتشهدهل
يثرياهتمامنامانالحظهمنأننشراإلسالممليكنمنعملالرجالوحدهم،بللمدقام

يفهذهاملهمةالدينية(. هّنالنساءاملسلماتأيضابنصيب
(4)


والزالتاملرأةاملسلمةتمومبالدعوةونشرالعلمعلىخمتلفالعصورواألزمنة،ومنن

رالدراسةالنظاميةيفمراحلالتعليماملختلفة،اليتيسريفيهناميادينالدعوةيفوقتنااحلاض
طلبالعلموالدعوةإىلاهللجنباإىلجنب،دونختلفمنأحدمها.

============================================================= 
فمال:يارسولاهللهذهخدجيةقدأتتمعهاإناءفيهإدامأوطعام النيبيفاحلديثاملتفقعليه:))أتىجربيل(1)

اأتتكفاقرأعليهاالسالممنرهباومين،وبشرهاببيتيفاجلنةمنقصبالصخبفيهوالنصب((،أوشراب،فإذ
،كتابمناقبالصحابة،بابتزويجالنيببنإمساعيلالبخارياجلعفي:اإلمامأيبعبداهللحممدصحيحالبخاري

وفتح)،م1997هن/1،1417،دارالسالمللنشروالتوزيع،الرياض،ط:3821حخدجيةوفضلهارضياهللعنها
تصنحيحوإشنراف(،7/133اإلماماحلافظأمحدبنعلىبنحجرالعسمالين،:الباريبشرحصحيحالبخاري

لدعوةواإلرشادوممابلة:الشيخعبدالعزيزبنعبداهللبنباز،نشروتوزيع:رئاسةإداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوا
كتابفضائلالصحابة،بابوصحيحمسلم:اإلمامأيباحلسنيمسلمبناحلجاجالمشرييالنيسابوري،ط:بدون،

حتميقوتصحيح:حممدفؤادعبدالباقي،نشروتوزيع،2432ح4/1887نيرضياهللعنها،فضائلخدجيةأماملؤمن
 م.1981هن/1411وةواإلرشادباململكةالعربيةالسعودية،ط:بدون،رئاسةإداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالدع

،هبامشكتاباإلصابةيفمتييزالصنحابة:ينظر:االستيعابيفمعرفةاألصحاب:ابنعبدالربالنمريالمرطيب(2)
 .4/358بنحجرالعسماليناحلافظشهابالدينأبوالفضلأمحدبنعلي

يغزو بأم سليم ونسوة من األنصار معـه إاا زـزا،    )) كان رسول اهلل منهماأخرجهمسلميفصجيجه:(3)
 .1811ح3/1443كتاباجلهادوالسري،بابغزوةالنساءمعالرجال،(فيسقني املاء ويداوين اجلرحى(

قعليه:د.حسنإبراهيمحسنوآخرون،،ترمجهوعل451الدعوةإىلاإلسالم:سريتوماس.و.آرنولدص(4)
 م.3،1971مكتبةالنهضةالعربية،ط:
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ويفاملراحل:مرحلةالتعليمالثانوي،الذييتميزبسماتوأمهيةخاصنة،ومنهذه
ضوءماسبقسيتناولالفصلاملبحثنياآلتيني:

 ية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانويةاملبحث األول: أمه
 املبحث الثاين: مثرات الدعوة إىل اهلل تعاىل يف املرحلة الثانوية
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 املبحث األول: 

أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة 

 الثانوية
 وفيه سبعة مطالب:

 املطلب األول: أمهية دعوة طالبات املرحلة الثانوية من منظور الدعوة اإلسالمية.
 ب الثاين:  أمهية دعوة طالبات املرحلة الثانوية حتقيقا لالنتماء ألمة اإلسالم.املطل

 املطلب الثالث: أمهية تتطلبها مكانة املرأة العالية وتكرميها يف اإلسالم.
 املطلب الرابع: أمهية تتطلبها أهداف التعليم والتربية يف اململكة العربية السعودية.

 حباجات املرحلة العمرية وخصائصها.املطلب اخلامس: أمهية متعلقة 
 املطلب السادس: ضرورهتا كوظيفة دعوية للمدرسة يف املرحلة الثانوية.

 املطلب السابع: أمهية يفرضها الواقع احلايل واملتغريات املعاصرة.
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إنتكرمياإلسالمللمرأةاملسلمةوعنايتهبتوجيههاودعوهتا،سنبيللتمكيننهامنن
تعاليماإلسالموقيمه.تمعهاوإصالحهوالسريبهوفقميةجماإلسهاميفتن

تطلبدعوهتاوتربيتهامنذنعومةأظفارها،حيثاملسلمةتاُتهيأهلوهذهالوظيفةاليت
أمنذالصغرعلىاالستمامةعلىشرائعه،وعلىحباخلريوالصالحواإلصالح،وتزيدنّشُت

،لزمتبأحكاماإلسنالمأ يفتسنالتكلهذهالرعايةهلاكلمامنتوكربت،حىتإذاواف
الميامدأبتمعنضجهاواستواءشخصيتهابعدذلكعلىووطبمتمبادئهوقيمهيفحياهتا،

الدعوةيفميادينهاوجماالهتااملالئمةهلا،فجنتمعجمتمعهامثارازكيةبإذناهلل.ب
ا..دعوةتستمدأسسهاإنفتاةاليومحتتاجإىلدعوةشاملةتتناولمجيعجوانبحياهت

منأصولالديناإلسالمي،وتتالءممعمتغرياتهذاالعصرومطالبه،ولتحميقهذااهلدف
السامي،البدمنتركيزاجلهودالدعويةعلىالفتاةاملسلمةيفمراحلمنوهااملؤثرةوتنشئتها

متثلليمالثانوي،اليتومنهامرحلةالتععلىاخلري،منخاللالوسائطاملتعددةاليتختالطها،
وألمهينةالوظنائفمساتمنوخاصة،بهمنتنفردملاشرةحةمهمةيفاجملتمع،االطالبةفيه

يفاجملتمع.واملهاماليتُتعدهلاوأثرها
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 اإلسالمية: املطلب األول: أمهية دعوة طالبات املرحلة الثانوية من منظور الدعوة

ا ُتعد اهلل إىل أجلدعوة من ّلتعاىل األقوال، وأعلى المربات وأفضل وقداألعمال
اشتملتعلىمعانعدةيفاللغة،أوجزهافيمايأيت:

.يمال:دعابالشيء،أي:طلبحضورهالطلب: -أ
النداء -ب قول: النيبومنه : اللهم رب هذه حني يسمع النداء))من قال :

.(( الدعوة التامة والصالة القائمة...
(1)


يمال:دعاإىلشيء،أي:حثعلىقصده.احلث: -ج
السؤال: -د تعاىل: قوله ومنه بالسؤال، إليه ابتهل أي: دعاء، أدعوه ژ  ڇ يمال:

 ڇ                         ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ   ڑ  ڑ    ک  ک
(2)

داعياهلليبوالن
(3)

.
رادهبامعنيان:طلقالدعوةوُيُتيف االصطالح:أما 

 ڇ        ٱ  ٻ  ٻڇ  كمايفقولهتعاىل::اإلسالماألول: 
(4)

بنأيبطالبقالعلي
رضياهللعنهما:لهدعوةاحلق،قال:التوحيد،وقالابنعباس

(5)
اهلل:الإلهإال

(1)
.

============================================================= 
(واللفظلنه،2/94)فتحالباري614،ح،كتاباألذان،بابالدعاءعندالنداءمتفقعليه:صحيحالبخاري(1)

مثيسألاهلللهيصليعلىالنيبوصحيحمسلم،كتابالصالة،باباستحبابالمولمثلقولاملؤذنملنمسعه،مث
 .384ح1/288الوسيلة

.111سورةاإلسراء:جزءمنآية(2)
،دارصادر،بريوت،ط:بدون،والماموساحمليط:14/275بنمكرمبنمنظوراألفريميصينظر:لسانالعرب:أبوالفضلمجالالدينحممد(3)

لبنان-الدينحممدبنيعموبالفريوزبادي،فصلالدالمنبابالعني،حتميق:مكتبحتميقالتراثيفمؤسسةالرسالة،مؤسسةالرسالةبريوتجمد
املطبعةاخلريينة11/126م،وتاجالعروسمنجواهرالماموس:حممدمرتضىالزبيدي،فصلالدالمنبابالواووالياء1996هن/5،1416ط:
 هن.1،1316ةاجلمالية،مصر،ط:باملنشأ
 .14سورةالرعد:جزءمنآية(4)
،دعاعبداهللبنعباسبنعبداملطلببنهاشمالمرشي،ترمجانالمرآنوحربهذهاألمة،ابنعمرسولاهلل(5)

 اتلمعهيومصفني،ماتعلىالبصرةوق بالفمهواحلكمة،شاركيففتوحأفريمية،واّلهعليلهالرسول
 فض. تابع          
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إيصالاحلقإىلاخللقأسوةمباقامبهالرسلعليهمالصالة-هناوهواملراد-الثاين:
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڇ  قالتعاىل:كماوالسالم،

اآليةڤ  ڇ .....
(2)

ُن ونصدقيجأي بكشيئا، نشرك بكوال فنؤمن بدعوتكاحلق،
أمرك. اتبا وليهمنطاعتكرسلكفنتبعهمعلىمادعوتناإ

(3)
 

 بالعديد من التعريفات، منها: -قدميا وحديثا -رفت الدعوةُع وانطالقا من هذا املفهوم 
-رمحهاهلل-شيخاإلسالمابنتيميةتعريف-1

(4)
الدعوةإىلاهللهي:الدعوةإىل:)

أخرب فيما بتصديمهم رسله، جاءتبه ومبا به، وذلكاإلثمان أمروا فيما وطاعتهم به، وا
البيت، وحج رمضان وصوم الزكاة وإيتاء الصالة وإقام الشهادتني، إىل الدعوة يتضمن
خريه بالمدر املوتواإلثمان والبعثبعد ورسله وكتبه باهللومالئكته إىلاإلثمان والدعوة

وشره،والدعوةإىلأنيعبدالعبدربهكأنهيراه(
(5)

.
املعاصرينللدعوةمايأيت:ومنتعريفات

)حثالناسعلىاخلريواهلدى،واألمر:-رمحهاهلل-حمفوظريفالشيخعليتع-2
باملعروفوالنهيعناملنكر،ليفوزوابسعادةالعاجلواآلجل(.
(6)



 تتمة ==========================================================
،مؤسسة3/331بنأمحدبنعثمانالذهيبهن.ينظر:سريأعالمالنبالء:اإلماممشسالدينحممد68بالطائفسنة

 .2/331م،واإلصابةيفأمساءالصحابة1993هن/9،1413ط:،بريوت،الرسالة
 إبراهيمالبناوآخرون،ط:بدون.،كتابالشعبمصر،حتميق:د.حممد4/367احلافظابنكثري:ينظر:تفسريابنكثري(1)
 .44سورةإبراهيم:جزءمنآية(2)
،مكتبةمصنطفى13/241بنجعفرالطربيينظر:جامعالبيانعنتأويلآيالمرآن:اإلمامأبوجعفرحممد(3)

 م.1968هن/3،1338احلليبوأوالده،مصرط:البايب
أمحدبنعبداحلليمبنعبدالسالمبنتيميةاحلراينالدمشمياحلنبلي،حمدثحافظفميهجمتهد،ولندرنّرانسننة(4)

هن،مثقدممعأهلهإىلدمشق،امتحنوأوذيوحبسعدةمراتتويفيفسجنالملعةبدمشنقرمحنهاهللسننة661
،دارأمالمرىللطباعةوالنشنر،4/1496بنأمحدبنعثمانالذهيبتذكرةاحلفاظ:اإلماممشسحممدهن،ينظر:728
 م.5،1981لبنانط:-،دارالعلمللماليني،بريوت1/144مصر،ط:بدون،واألعالم:خريالدينالزركلي-الماهرة

 هن1،1398،ط:158-15/157جممو فتاوىشيخاإلسالمأمحدبنتيمية(5)
،داراالعتصام،ودارالنصنرللطباعنة17حمفوظص:الشيخعليهدايةاملرشدينإىلطرقالوعظواخلطابة(6)

 فضال تابع          
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علمالذيتعرفبهكافةاحملاوالتالفنيةفهابأهنا:)ال،فمدعّرأماد.أمحدغلوش-3
املتعددةالراميةإىلتبليغالناساإلسالممباحوىمنعميدةوشريعةوأخالق(
(1)

.
ّع-4 حممدكما األستاذ إياهم،البيانوينرفها وتعليمه للناس، اإلسالم )تبليغ بأهنا:

ة(وتطبيمهيفواقعاحليا
(2)

.
الحظأنهذهالتعاريفوغريهاممامليذكر،ليسبينهاتعارضوالتضاد،ولكنُي

منالدعوة.عّينةكلتعريفاعتىنجبوانبم
ومثارها،يكوناملمصود ومصادرها وأساليبها وكتعريفإجرائييشملمعىنالدعوة

بدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية:
قوالوعمال،عناملنكر،هّنروفوهنيباملعهّناهلدى،وأمر)حثالطالباتعلىاخلريو

ليفزنبسعادةالعاجلواآلجل(.ّنلىضوءالمرآنوالسنة،وتطبيقاإلسالميفواقعحياهتع
 حقيقة الدعوة إىل اهلل تعاىل:

لمدبعثاهللتعاىلرسلهإىلخلمهمبشرينومنذرينليدعوهمإىلعبادةاهللوحده،
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ڇ  لعواعبادةالطواغيت،قالتعاىل:وجيتنبواوخي

 ڇ              چ   چ  ڇ
(3)

وبعثخامتهمبالكتاباملهيمنوالديناخلامت،وأسبغعليهمن
ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ  حللالتكرميوالتكليفماقالعنهتعاىل:

 ڇٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
(4)
مثأمرهأنيبنيسبيلالنجاةملنوراءه

ڎ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڇ  :مناملؤمنني،ليسريواعلىهديهوينهلوامنمورده،فمال

 تتمة ==========================================================
 اإلسالمية،الماهرةط:بدون،ت:بدون.

اهرة،ودارالكتاب،دارالكتاباملصري،الم12الدعوةاإلسالميةأصوهلاووسائلها:د.أمحدأمحدغلوشص(1)
 .هن2،1417اللبناين،بريوتط:

،3ط:لبننان،-بنريوت،مؤسسنةالرسنالة،17أبوالفتحالبينانوينصاملدخلإىلعلمالدعوة:حممد(2)
 م.2111هن/1422

 .36سورةالنحل:جزءمنآية(3)
 .46-45سورةاألحزاب:اآليتان(4)
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   ڇڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ
(1)
.

تهتعاىلعلىأمةاإلسالمبأنجعلهاخرياألمم،وجعلشعارهاالدعوةمثاكتملتمّن
ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڇ قالتعاىل:إليهتعاىلواألمرباملعروفوالنهيعناملنكر،

 ڇڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ      ں  ں  ڻ
(2)


وجوداإلنسانيفالكون،وتسخريمايفالسمواتواألرضله،إناهلدفاألساسل

هو:عبادةاهللواخلضو له،واخلالفةيفاألرضوتعمريهابتحميقشريعةاهللوطاعته،وقد
اهلدفيفقولهتعاىل:جاءالتصريحهب  ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڇ ذا

(3)
وإذاكانتهذهمهمةاإلنسانيفاحلياة،فإندعوتهجيبأنيكونهلااهلدفنفسه.،

واحلميمةأنممصودالدعوةإىلاهللهو:تبليغديناإلسالم،واألمرباملعروفوالنهي
املن وهتذيبالنفوسعن الشبهات، ودفع العمائد وتصحيح بنيكر، عرىاإلخاء وتوثيق ،

املسلمني،ونصرةالدين،والتمكنيلشريعةاهلليفاألرض،وبذلكفإنالغايةالنهائيةللدعوة
 إىلاهللهي:حتميقالعبوديةهلليفحياةاإلنساناخلاصةوالعامة،الفرديةواجلماعية.

والزكاة كالصالة الظاهرة، الشعائر إقامة جمرد من وأمشل أوسع العبودية وحتميق
ٱ  ٻ  ڇ  وُيعرفهذااألمرمنقولهتعاىل:-عندبعضالناسهومستمّركما-والصوم

 ڇآلية..... اٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ
(4)

ڄ   ڄ  ڄ  ڇ  ،ومنقولهتعاىل:

 ڇڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
(5)

يأيامحياهتاوساعاهتااملؤمنةبأنتمضكّلفمليتعاىلواهلل
هاألواناأخرىمناألعمالتستغرقمعظمحياهتا،فاملهمةكّلفيفإقامةالشعائرالتعبدية،بل

اليتتمضيعمرهافيهاهي:حتميقالعبوديةهللتعاىلوالمياممبهمةاخلالفةيفاألرض.

============================================================= 
 .118سورةيوسف:آية(1)
 .114سورةآلعمران:آية(2)
 56 . آية:سورةالذاريات(3)
 .3 سورةالبمرة:جزءمنآية(4)
 .56سورةالذاريات:آية(5)
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إنحتميقالعبوديةهللتعاىليتمثليفأمرينرئيسني:
تمرارمعىنالعبوديةهلليفالنفسوالملبعلىحنووثيق.األول:اس

،الثاين:التوجههللبكلحركةيفالضمري،وكلحركةيفاجلوارح،خالصةهللتعاىل
.علىوفقشرعه

وهبذااملفهوميتحمقمعىنالعبودية،وتصبحاألعمالكالشعائرعبادة،وتصبحعمارة
بالواجباتوامل والميام سؤولياتعبادةاألرضعبادة،

(1)
أوسعوأمشللدقائق مفهوم وهو ،

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ڇ  حياةالفتاةاملسلمة،وذلكمصداقالمولهتعاىل:

 ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۅۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
(2)

.
ندعوةالفتاةاملسلمة،وتعريفهابغايةوجودهاهدفأصيلمنأهدافالدعوة،وهوإ

،سواءيفالتعاملمعخالمها،أممعمنحوهلا،ريثحتمقاليوميةأعماهلايتحمقمنخالل
عبوديتهاهللتعاىليفمجيعأحواهلاوأنشطتها.

لعنإىلحتميقأهدافأبعدمنيتطهّنعلىهذااملفهوم،جيعلهّنودعوةالفتياتوتربيت
يليذلكمنعملوكسبللعيشأو مثما فطلبالعلموالتفوقفيه، األهدافاملألوفة،
اهللوأوامره، إىلحتميقمراد هووسيلة وإمنا يفحدذاته، اليكونهدفا زواجأوغريه،

اهللقوةذاتيةجتعلهاوهذاجيعلالفتاةاملؤمنةترتميبنفسهاومنحوهلا،حيثيهبهااإلثمانب
تلتزمحدوداهللمنتلماءنفسها،فالترغبإالفيمايرضياهلل،وهتجركلمااليرضيه،

رغبةيفالفوزبرضاهعزوجل
(3)

.

============================================================= 
 م.1975هن/2،1395دارالشروق،بريوت/والماهرةط:6/3387ينظر:يفظاللالمرآن:سيدقطب(1)
 .163-162سورةاألنعام:اآليتان(2)
،1لبنان،ط:-،مؤسسةالرسالة،بريوت48-46حفصةحسنصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصرة:ينظر:أص(3)

 م.2111هن/1421
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 النتماء ألمة اإلسالم:أمهية دعوة طالبات املرحلة الثانوية حتقيقا لاملطلب الثاني: 

للناس، أخرجت أمة خري اإلسالمية واألمرشعاألمة تعاىل اهلل إىل الدعوة ارها
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ڇ  قالعنهااهللتعاىل:باملعروفوالنهيعناملنكر،

  ڇ ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ
مدحهلذهاألمةماففياآلية)،(1) 

املدح اسم عنهم زال املنكر؛ على وتواطئوا التغيري تركوا فإذا به، واتصفوا ذلك أقاموا
ا اسم هلالكهموحلمهم سببا ذلك وكان لذم،

(2)
 مرهونف(، اخلريية هذه يف استمرارها
،فإذاضعفتعنمحلها،أوهتاونتباستمرارمحلهالرسالتهااليتمتيزهاعنغريهامناألمم

 ،أوتشاغلتعنهابأمورالدنيا،تضاءلتخرييتها،وتملصتمكانتها،كماقالنبينافيها
عّينةإاا تبايعتم بال: ))

، وأخذمت أاناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اجلهاد، سلط (3)
اال ال ينزعه حىت ترجعوا إىل دينكم(( اهلل عليكم

(2). 
أسبا من كونية، سنة اهلل من والتمكني بالنصر اهللفالوعد إىل الدعوة بحتممها:

وإقامةشعائردينه،


ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ       ٿ   ٿ  ڇ  مصداقالمولهتعاىل:

============================================================= 
 .111سورةآلعمران:جزءمنآية(1)
-التراثالعريب،بريوت،دارإحياء4/173بنأمحداألنصاريالمرطيباجلامعألحكامالمرآن:أبوعبداهللحممد(2)

 لبنان،ط:بدون،ت:بدون.
:أنيبيعشيئابثمنمؤجل،ويسلمهللمشتري،مثيشتريهقبلقبضالثمن،بثمننمدأقلمنذلكالمدر.عّينةال(3)

،ضبطوحتميق:9/336مشساحلقالعظيمآباديينظر:عوناملعبودشرحسننأيبداود:العّلامةأبوالطيبحممد
 م.1969هن/2،1388عبدالرمحنحممدعثمان،املكتبةالسلفيةباملدينةاملنورةط:

،كتاباإلجارة،بابيفالننهي:اإلماماحلافظأيبداودسليمانبناألشعثالسجستايناألزديسننأيبداود(4)
ومسنداإلمامم،1998هن/1،1419لبنانط:-دارابنحزمبريوتواللفظله،،3462ح536صعّينةعنال
وقدصححهالشيخاأللباينيفصحيحم،1983هن/4،1412املكتباإلسالمي،بريوتط:،2/84بنحنبلأمحد

 م.2111هن/2،1421مكتبةاملعارفللنشروالتوزيع،الرياض،ط:،3462ح2/365سننأيبداود
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ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ    ٹٹ  ٹ

ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ        ڎ  ڎ    ڇچ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ   ڃ

گ  گ     گڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک

 ڇڳ  گ   
(1)

هذااألمرفيمولبعدأنقرأهذهاآليةعلىالناسيفويؤكدعمر،
احلج:)منسرهأنيكونمنتلكاألمةفليؤدشرطاهللفيها(
(2)

يمول،وهذاأبوهريرة
 خلوا يف ، حىت يدتأتون هبم يف السالسل يف أعناقهم) خري الناس للناس، يفتفسريها:

(اإلسالم
(3)

سؤوليتهنتسبهلاأنيموممبي،إنصدقاالنتماءهلذهاألمةثمليعلىكلمن
يفجماله،قدروسعهوطاقته.إىلاهلليفالدعوة

تشّك الثانوية املرحلة مدارس وإن جماال اإلسالمل قيم وغرس للدعوة خصبا ميدانا
و ومبادئه، الميام الواجب بهبذا الشعور أمةاينمي راية حتت باالنضواء والشرف لعزة
رغمازدحاموعدمتناسيهاأوالتساهلفيهاإىلاهلل،وبالتا االستمراريفالدعوةاإلسالم

املسؤولياتوالواجبات.
اإلسالم ألمة أنصدقاالنتماء بأهناكما شعورا والطالبة الداعية املعلمة ةحمقعند

يفمكانه كان إذا العضو قيمة وتربز واحد، جسد من مرصوصوعضو بنيان من جزء
أدىالوظيفةاملطلوبةمنهخريأداء،وإىلذلك السليممناجلسد،وتعظمأمهيتهكذلكإذا

تعاطفهم مثل اجلسد إاا اشتكى مثل املؤمنني يف توادهم وترامحهم و))بموله:أشارنبينا
((منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى

(4)
.

============================================================= 
 .41-41سورةاحلج:اآليتان(1)
 .2/86تفسريابنكثري(2)
 (.8/224)فتحالباري4557،ح،كتابالتفسري،باب)كنتمخريأمةأخرجتللناس(صحيحالبخاري(3)
(،11/348)فتحالبناري6111،ح،كتاباألدب،بابرمحةالناسوالبهائممتفقعليه:صحيحالبخاري(4)

2586ح4/1999،كتابالربوالصلةواآلداب،بابتراحماملؤمننيوتعناطفهموتعاضندهم،مسلموصحيح
 واللفظله.
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وقال (،بني أصابعهوشبك ،((املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا)):
(1)


احلجا من متينة جدر هو وإمنا األحجار، من كومة ليس املرصوص البنيان أن رةفكما

باإل ببعضها املشدودة البناء،هّنمسنتواحلديدحسبقواننياملصمولة دسة
(2)

فكذلكينبغي
ل متراصا، متالمحا قويا اإلسالمي اجملتمع بناء يكون وهويتهأن خصوصياته على يحافظ

يسمى-وبشكلآكد-اإلسالمية ضدتياراالنفتاحالعاملياملعاصروالغزوالفكريأوما
فتبأهنا:)ذلكالتوجه،وتلكالدعوةاليتتسعىإىلصياغةحياةبن)العوملة(واليتُعّر

-ةاألوىلاألمريكيةوبالدرج-البشريفخمتلفاألمموفقالميمواملسالكواألمناطالغربية
وحتطيمخصوصياتاألمماملختلفةهلا،إمابالترغيبأوبالترهيب،وهوالتوجهالذيأصبح

الصيحةالفكريةيفتسعيناتهذاالمرناآلفل(
(3)

.
إنبناءأمةقويةمرهوبةاجلانب،يمتضيرعايةوتنميةمجيعأفرادها،ألنكلفرد

هارهاإذاماأحسنتوجيههوتربيته،كماأنصالحأيفردثمثلمصدراقويالتمدمهاوازد
منهايتوقفعلىصالحبميةاألفراداآلخرين،فمثالالثمكنأنتنهضاألمةمبجهودرجاهلا
الموة تنشد أمة كل على لزاما كان مث ومن أيضا، نسائها جمهود من بد ال بل فمط،

ناجلنسني.والتمكنيواخلرييةأنتعتينبدعوةورعايةكلم
كماأنهالثمكنأليةأمةأنيكونهلاجيلصاحلمنالكباروالراشدينالذينيتحلون

باألمانةواإلخالصواملسؤولية،إذاكانشباهبامهملنيفاقديالرعايةوالتوجيه.
يفغرسقيماإلسالموصفاتاملواطناملؤمنالصاحليفنفوسأبنائهامنذتبدأواألمة
مث وتتطفولتهم، يفعهدها تصملها فكما شبيبتهمشبيبتهم، تكون األفراد طفولة ،تكون

============================================================= 
(واللفنظلنه،5/99)فتحالباري2446،ح،كتاباملظامل،بابنصراملظلوممتفقعليه:صحيحالبخاري(1)

 .2585ح4/1999حماملؤمننيوتعاطفهموتعاضدهم،وصحيحمسلم،كتابالربوالصلةواآلداب،بابترا
-،املعهدالعامليللفكراإلسنالمي،هرينندن189عرسانالكيالينصينظر:أهدافالتربيةاإلسالمية:ماجد(2)

 م.1997هن/2،1417فريجينيا،الوالياتاملتحدةاألمريكية،ط:
،دارإشنبيليا،65د:د.عبدالرمحنبنزيندالزنينديصالعوملةالغربيةوالصحوةاإلسالمية،املوقفالرشي(3)

 م.2111/هن1،1421الرياض،ط:
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وكماتكونشبيبتهمتكونعادةرشدهموكهولتهمبلوشيخوختهمأيضا
(1)

.
جتاه واإلصالحية االجتماعية باملسؤولية الميام إىلاهللينميعالقة بالدعوة الميام إن

حل الفرد بتوجيه بدالمناالكتفاء قولاآلخرين، يؤيداجتاه وهذا ورغباته، وحاجاته موقه
يفيومناهذا،وذلكحلاجةاملسلمني-علىالمادر–المائلنيبأنالدعوةفريضةواجبةعينية

إليها،وإىلالتسلحبالميماإلسالميةاليتفمدهتا
(2)

.

============================================================= 
-،دارالثمافة،بنريوت17-16توميالشيباينصحممدينظر:األسسالنفسيةوالتربويةلرعايةالشباب:عمر(1)

 م.1973لبنان،ط:بدون،
مصر،-،داراليمني،املنصورة67هلل،الرسالة،الوسيلة،اهلدف:د.توفيقيوسفالواعيصينظر:الدعوةإىلا(2)

 م.1995هن/2،1416ط:
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 وتكرميها يف اإلسالم:  العالية  مكانة املرأةأمهية تتطلبها  املطلب الثالث:

يناإلسالميلهمستهالراقيومنهجهاملتميزيفالتعاملمعاملرأةاملسلمةوالعنايةهبا،الد
أهامنزلةكرثمةومشلهابالرعايةيفمجيعمراحلحياهتامنذطفولتهاحنىتهناينةحيثبّو
هذاالتكرميينموويزيدكلماتمدمتيفالعمر،منطفلةإىلمراهمةإىلزوجةإىلوحياهتا،

حيثتكونيفالسنالذيتنبذهاكثريمناجملتمعات،يفشيخوختهاوهرمهاحىتبلأم،
اإلسالممبزيدمناحلبواحلنوواإلكراموالتوقري.يففإهنامكرمةالكافرة،

:يأيتومنمظاهرهذهالعنايةما
للبشريةمعكانذلكيفكوهناأصالطابالديينهلامعالرجالسواءمشولاخلأوال: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ڇ  لرجل،قالتعاىل:ا

 ڇ         ٺ  ٺ         ٺ
(1)

التكاليفالشرعية،حيثيوجبعليهاالتسليمتكليفهابأميف
ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڇ  لشر اهللوحكمه،قالتعاىل:

 ڇٹ  ٹ     ٹ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٺڀ  ٺ  ٺ  ٺ
(2)

أميفجانباجلزاء،
واحلساب،حيثأثبتأهناأهلللتدينوالعبادةودخولاجلنةإنأحسنت،كماأهناتستحق

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  عزوجل:اهللالعمابإنأساءت،كالرجلسواءبسواء،يمول

 ڇ             ٺ  ٺ  ٺ  ٺپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ
(3)
.

قمة ذكوراوتربز املؤمنون يناله الثوابالذي األخروييف اجلزاء يف اإلهلي العدل
ٱ  ٻ  ڇ تعاىلسبحانهوقالكمااملصرياملؤملالذيينالهاألشمياءذكوراوإناثا،يفوإناثا،و

  ٿٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ    ٺ  ٿ

============================================================= 
 .1سورةالنساء:جزءمنآية(1)
 .36سورةاألحزاب:آية(2)
 .195سورةآلعمران:جزءمنآية(3)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       

 ڇڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ       ڍ      ڌ  
.
(1)



عندرهبا،قال إليه،وبيانجزائها والدعوة بالميامرقدينها كذلكيفجانبتكليفها
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڳک  گ  گ   گ  گڇ تعاىل

ہ  ہ    ہۀ  ۀ  ہ  ڻڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ

. ڇھ  ھ  ھ   
(2)



ختصيصهاخبطابمباشريفالدعوةلتطبيقالشريعةباعتبارشخصيتهااملستملة،ثانيا:
كثريةمنها:واألمثلةعلىذلكيفكتاباهللوسنةرسوله

بتوحيداهلل األمر البيعة مناملؤمنات،حيثتضمنتبنود مستملة بأخذالبيعة األمر
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ  تعاىل:اهلل،والنهيعنبعضالكبائر،قالاعتهوطتعاىلوتصديقالنيب

ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀ    ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  

 ڇڃ  ڄ   ڃ  ڃ   ڃ       ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڦٹ  ڤ  ڤ     ڤ     ڤ  ڦ
(3)


ڃ  ڃ  چ  چ  ڃ   ڃ  ڇ  وأمراملسلمةبالمراريفبيتهاحفظاهلا،يفقولهتعاىل:

.ڇ ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇچ  چ
(4)

 
)) يا معشر النساء :ّننساءيومافمالهلالنساءبالصدقة،فمدوعظال وأمرالنيب

يا رسول اهلل ؟ قال: تكثـرن اللعـن    لن: ومب، فإين رأيتكن أكثر أهل النار، فققنتصد
وتكفرن العشري
(5)

))
(1).



============================================================= 
 .13-12سورةاحلديد:اآليتان(1)
 .71سورةالتوبة:آية(2)
 .12سورةاملمتحنة:آية(3)
 .33سورةاألحزاب:جزءمنآية(4)
 (.1/416تكفرنالعشريأي:جتحدنحقاخلليطواملرادهناالزوج،أوأعممنذلك،)فتحالباري(5)
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))أال كلكـم راع  : وكذلكتكليفهاباملسؤوليةملنهمحتترعايتها،يفقوله
وكلكم مسؤول عن رعيته....واملرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 

((عنهم
(2)

.
بدعوةالنساءوباشرذلكبنفسه،فعندماسألتالنساءالنيب قداهتمالنيبو

))قالـت  : فياحلديثاملتفقعلينهلذلك،فّنفيهأجاهبهّنيوماخاصايعلمّنأنجيعلهل
 هّنقييوما ل هّن: زلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدالنساء للنيب  

ما منكن امرأة تقدم ثالثة من ولـدها إال   ): )ّن، فكان فيما قال هلهّنوأمر هّنفيه فوعظ
.( فقالت امرأة : واثنني؟ فقال: واثنني((كان هلا حجابا من النار

(3)


ڄ  ڄ  ڇ :يفقولهتعاىلعننساءالنيبجاءماك،تكليفهابالدعوةإىلاهللثالثا:

 ڇڄ  ڄ  
4)

باألمرباملعروفهّنرضياهللعنهمايفتفسرياآلية:)أمرقالابنعباس،
والنهيعناملنكر(
(5)

.
 ڇ گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڇ  ويمولتعاىل:

(6)
،

 تتمة ==========================================================
ري)فتحالبنا314ح،كتاباحليض،بابتركاحلائضالصوم،جزءمنحديثمتفقعليه:صحيحالبخاري(1)
(واللفظله،وصحيحمسلم،كتاباإلثمان،باببياننمصاناإلثمانبنمصالطاعاتوبيانإطنالقلفنظ1/415

 .79ح1/86الكفرعلىغريالكفرباهللككفرالنعمةواحلموق
الرسنولوأو األمنروأطيعوااهللوأطيعواكتاباألحكام،بابقولهتعاىل:)،متفقعليه:صحيحالبخاري(2)

(واللفظله،وصحيحمسلم،كتاباإلمارة،بابفضيلةاإلمنامالعنادل13/111)فتحالباري7138،حمنكم(
 .1829ح3/1459وعموبةاإلماماجلائر،واحلثعلىالرفقبالرعيةوالنهيعنإدخالاملشمةعليهم

)فتحالباري:111،حالعلم،بابهلجيعلللنساءيوماعلىحدةيفالعلم،كتابمتفقعليه:صحيحالبخاري(3)
 .2633ح4/2128(واللفظله،وصحيحمسلم،كتابالربوالصلة،بابفضلمنثموتلهولدفيحتسبه1/195
 .32سورةاألحزاب:جزءمنآية(4)
ودإىلالشر مماأمرنفيهبالتبليغأوباحلاجةاليت،و)قيلاملرادباملعروف:مايع14/178اجلامعألحكامالمرآن(5)

البجناوي،داراملعرفنةحممد،حتميق:علي3/1535البدللبشرمنها(أحكامالمرآن:اإلمامأبوبكربنالعريب
 للطباعة،بريوتط:بدون،ت:بدون.

 .34سورةاألحزاب:جزءمنآية(6)

 



 09___________  الفصل التمهيدي/ املبحث األول: أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية_____

،ومايرينّن:)أمراهللأزواجرسولهبأنخيربنمباأنزلاهللمنالمرآنيفبيوهتتفسريهاجاءيف
،حىتيبلغذلكإىلالناسفيعملوامبافيهويمتدوابه(هّنوأقوالهفيالنيبأفعالمن

(1)
فهذا،

بنيأفرادأسرهتاوبناتةبالدعوةتكليفاخاصا،حسبقدرهتاوإمكاناهتاكّلفيفيدبأناملرأةم
اقيامغريهاهبا،اليغينعنهةالنسائيمهميفالوسطةالدعويمهمتهاجنسها،وأن

(2)
.

حثاإلسالمعلىاإلحسانإليهاومراعاةأحواهلا،ومنذلكإكرامهايفصغررابعا:
شبوتبلغ،سنهاوالميامبتربيتهاعلىالفضائلواآلداباإلسالميةاليتترشدهاللخريحىتت

)) من عال جاريتني حىت تبلغا جاء يوم القيامـة أنـا وهـو ( وضـم    :النيبقال
((أصابعه

(3)
له سترا من  ّن، ُكهّنلي من البنات بشيء فأحسن إلي)) من ابُت:،وقال

((النار
(4)

.
-إنكانتميا-كذلكاحترماإلسالمرأيهاورغبتهافأعطاهاحريةاالختيارلزوجها

سـتأمر  م حىت ُتنكح األّيال ُت)):جزلوليهاإجبارهاعلىنكاحمنالترغب،قالوملُي
((أن تسكت :، وكيإ إا؟اا؟ قاليا رسول اهلل :وال البكر حىت تستأان. قالوا

(5)
.

============================================================= 
 .3/1538:أبوبكربنالعريبكامالمرآنأح(1)
-142،وص126أبابطنيصينظر:املرأةاملسلمةاملعاصرة،إعدادهاومسؤوليتهايفالدعوة:د.أمحدبنحممد(2)

 م.1991هن/1،1411،دارعاملالكتبللنشروالتوزيع،الرياض،ط:145
واللفظله،واجلنامع2631ح4/2128ابفضلاإلحسانإىلالبناتصحيحمسلم،كتابالربوالصلة،ب(3)

4/319كتابالربوالصلة،بابيفالنفمةعلىالبناتبنعيسىبنسورة،يسىحممدالصحيحسننالترمذي:أبوع
 م1978هن2،1398حتميق:إبراهيمعطوةعوض،مطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالده،مصر،ط:1419ح
،وهذايفقصةاملرأةاليت2629ح4/2127صحيحمسلم،كتابالربوالصلة،بابفضلاإلحسانإىلالبنات(4)

منا:)إرضياهللعنهاومعهاابنتاها؛فأعطتهامترةفمسمتهابنيابنتيها،قالاإلمامالنوويجاءتإىلأماملؤمننيعائشة
مساهابتالءألنالناسيكرهوهّنيفالعادة،قالتعاىل:}وإذابشرأحدهمباألنثىظلوجههمسوداوهوكظنيم 

 املطبعةاملصريةومكتبتها،ط:بدون،ت:بدون.،16/179شرحصحيحمسلم:اإلمامالنووي
5136،حالبكروالثيبإالبرضنامهاكحاألبوغريه،كتابالنكاح،بابالينمتفقعليه:صحيحالبخاري(5)

(واللفظله،وصحيحمسلم،كتابالنكاح،باباستئذانالثيبيفالنكاحبنالنطقوالبكنر9/191)فتحالباري
 .1419ح2/1136بالسكوت

 



 21___________  الفصل التمهيدي/ املبحث األول: أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية_____

كماحثعلىتعليمهاماينفعهاويدهلاعلىاخلريوتنفعبهأمتها،فحمهايفالعلنم
تناسبمعفطرته،وماةحتاجهليمومبوظيفتنهيفيتعلممايكالرجلالفرقبينهما،وكٌل

اجملتمعاملسلم،وقدجاءيفاحلديثالذيروتهالشفاءبنتعبداهلل
(1)

رضياهللعنهامنا
أال تعلمني هذه ))، فقال: وأنا عند حفصة ) دخل علينا النيب  يدلعلىذلك،قالت:

ملةقية النُر
(4)

((كما علمتها الكتابة 
(3)

قية.،فهذايدلعلىحرصهعلىتعليمهاالكتابةوالُر
إقباالوحرصاعلىالتفمهيفالندين،هّنوقدأمثرتهذهالعنايةباملسلماتوتكرثم

نعم ))رضياهللعنهابموهلا:أماملؤمننيعائشةهّنثنتعليأفأقبلتالنساءعلىالتعلمحىت
(يف الدين( هناحلياء من أن يتفق هّنالنساء نساء األنصار، مل يكن مينع

(4)
.

إجيابيةيفاجملتمع،منذلكممبهاماجملالللمياّنوأفسحتهلهّنزتمنمكانتكماعّز
لزوجهأماملؤمننيأمسلمةعناستشارةالنيب-رمحهاهلل–البخاريماجاءيفصحيح

اأمرأصحابهأنيموموافينحرواوةحلموافلميمممّلعنهابعدإبرامصلحاحلديبية،رضياهلل
يا نيب اهلل أحتب الـك؟  )) اوذكرهلامالميمنالناس،فمالت:أحدمنهم،فدخلعليه

============================================================= 
عمالءالنسناءالشفاءبنتعبداهللالمرشيةالعدوية،أمسليمانبنأيبخثمة،أسلمتقبلاهلجرةوكانتمن(1)

يمدمهايفالرأيويرعاهاورمباوالهنايزورهاويميلعندهايفبيتها،وكانعمروفضالئهّن،كانالرسول
 .4/341اإلصابة4/441شيئامنأمرالسوق.ينظر:االستيعاب:

أنمنلةتدبعليهوتعضنه،ورويأنالنملة:قروحخترجيفاجلنبني،وُسميمنلةألنصاحبهةحسيفمكانه:(2)
فمالت:باسماهللصلواحىتالشفاءرضياهللعنهاكانتترقييفاجلاهليةمنها،فلماهاجرتعرضتهاعلىالنيب

يعودمنأفواههاوالتضرأحدا،اللهماكشفالباسربالناس.ترقيهباعلىعودسبعمرات،وتمصدمكانانظيفا
حتميقودراسنة156اجلوزيةصلوتطليهعلىالنملة.ينظر:الطبالنبوي:اإلمامابنقيموتدلكهعلىحجرخب

 م.1998هن/4،1418وتعليق:د.السيداجلميلي،دارالكتابالعريب،بريوت،ط:
وقد،3887ح593ص،وسننأيبداود،كتابالطب،بابيفالرقيواللفظله6/372مسنداإلمامأمحد(3)

2دمشنقط:املكتباإلسالمي،بريوت/178ح1/129صححهالشيخاأللباينيفسلسلةاألحاديثالصحيحة
م،1979هن/1399

صحيحمسلم،كتاباحليض،باباستحباباستعمالاملغتسلةمناحليضفرصةمنمسكيفموضنعالندم(4)
 .332ح1/261

 



 20___________  الفصل التمهيدي/ املبحث األول: أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية_____

((اخرج مث ال تكلم أحدا منهم، حىت تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك
(1)

كاننت.ف
ملهارضياهللعنها.مشورةمباركةتدلعلىفضلهاووفورع

تعظمعنايةاإلسالمبدعوةالفتاةواملرأةاملسلمة،لعظمأثرهايفاجملتمنععنندكما
رصالحهايفذاهتاوإصالحهالغريها،وكذلكعنداحنرافهاوتأثريهايفغريها،وقندحنذّ

ما تركـت  ))منخطرفسادها،وبنيأهنامنأضرالفنتإذافسدتفمال:الرسول
((بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء

(2)
.

كانتأمنامربينةأملشديدراهلاوماهيعليه،سواءوالواقعيؤكدتأثراألجيالا
أختا،فالفتاةاملسلمةإذاُنّشئتعلىتعاليمالدينوحباإلصالحممعلمةداعيةأمزوجةأ

الدعوةيفجماالهتااملالئمةهلا،جنتوجىناجملتمعمعهامثنارابقامتالدعوة،ولهّمومح
،بنرزمسؤوليتهايفاجملتمنعزكية،وأماإذاغابالوعيالصحيحمبكانتهايفاإلسالمو

التمصرييفدعوهتاوهتميشهاممايؤديإىلاحنرافهاعناملكانةاليتارتضاهاهلارهبا.

============================================================= 
 (.2731ح5/332تحالباريكتابالشروط،بابصلحاحلديية)ف(1)
،كتابالنكاح،بابمايتمىمنشؤماملرأة،وقولهتعاىل:)إنمننأزواجكنممتفقعليه:صحيحالبخاري(2)

(،وصحيحمسلم،كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالسنتغفار9/137)فتحالباري5196حوأوالدكمعدوالكم(،
 .274ح4/2197اءوبيانالفتنةبالنس
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 ابع: أمهية تتطلبها أهداف التعليم والرتبية يف اململكة العربية السعودية:املطلب الر

لمدقامتهذهالبالدوأسستعلىأساسدعوةالتوحيدمنذأنمتاتفاقالدرعينة
-اب،والشيخحممدبنعبدالوهنبنسعودالتارخييبنياإلمامنياملصلحني:اإلمامحممد

،ذلكاللماءالذيكانبدايةحتولكامليفحياةجندوماحوهلنا،والنذي-رمحهمااهلل
يعتربالنواةاألوىليفصرحالدولةالسعوديةاألوىل،اليتقامنتعلنىالندعوةالسنلفية

،وجتديدأمرالدينيفاإلصالحيةلتطهرياجلزيرةالعربيةمنمظاهرالشركوالوثنيةوأسباهبا
أرجائها.

خالصةللتوحيد،حمافظةعلى-بالداحلرمني–وقضىاهللأنتظلهذهالبالدالطاهرة
اململكةالعربيةالسعوديةعلنى-رمحهاهلل-أصولاإلسالم،منذأنأسسامللكعبدالعزيز

املنهجيففتراتتارخيها.هذااألساسالوطيد،مثسارأئمةالدولةعلىذات
لمدحرصأئمةالدولةالسعوديةعلىإصدارنظامسديدللحكماإلسالمي،يسنتمد

مناإلسالمعميدةوشريعة،وقدجاءيفاملادةاألوىلمنهذاالنظام
(1)

:)اململكةالعربية
باهللتعاىلالسعوديةدولةعربيةإسالمية،ذاتسيادةتامة،دينهااإلسالم،ودستورهاكتا

،ولغتهاهياللغةالعربية،وعاصمتهامدينةالرياض(.وسنةرسوله
منكتناباهللوجاءيفاملادةالسابعة:)يستمداحلكميفاململكةالعربيةالسعودية،

،ومهااحلاكمانعلىهذاالنظام،ومجيعأنظمةالدولة(.تعاىلوسنةرسوله
شرة:)يهدفالتعليمإىلغرسالعميدةاإلسالميةيفنفوسكماجاءيفاملادةالثالثةع

النشء،وإكساهبماملعارفواملهاراتوهتيئتهمليكونواأعضاءنافعنييفبناءجمتمعهم،حمبني
لوطنهم،معتزينبتارخيه(.

============================================================= 
هن،يفكتاباألئمةمنآلسنعودوالننهج27/8/1412ينظر:)النظاماألساسيللحكم(الصادربتاريخ(1)

،1،املركزالوطينللدراساتاالستراتيجية،الرياض،ط:191-151اإلسالميالفريد:فهدعبدالعزيزالكليبص
 م.1997هن/1418
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ُتطبنقأمااملادةالثالثةوالعشرونفمدجاءفيها:)حتميالدولةعميدةاإلسنالم،و
رباملعروفوتنهىعناملنكر،وتمومبواجبالدعوةإىلاهلل(.شريعته،وتأم

بناءعلىماذكريتضحأنالديناإلسالميهواملصدراألساسالذييشنتقمننه
أهدافه،فالعميدةاإلسالميةمبنهجهاالشامللإلنسان-معغريهمناملراحل–التعليمالثانوي

حتويهمنقيمساميةوأسسمتكاملة،كلذلنكوالكون،ودعوهتاإىلحياةمتوازنة،وما
جيعلهاصاحلةلكلزمانومكان
(1)

.
والغايةاليتيسعىالتعليمإليهاهي:)فهماإلسالمفهماصحيحامتكامال،وغنرس
العميدةونشرها،وتزويدالطالببالميموالتعاليماإلسالميةواملثلالعليا،وإكسابهاملعنارف

وتنميةاالجتاهاتالسلوكيةالبناءة(.واملهاراتاملختلفة،
(2)


-هّنمنحيثسنالطالبناتوخصنائصمننو-واملرحلةالثانويةبطبيعتهااخلاصة

كانمنأولهذهاألهدافكماورديفوتستدعيحتديدأهدافخاصةللتوجيهواإلعداد،
سياسةالتعليميفاململكة:

يف–الخالصةلوجهه،ومسنتميمةمتابعةحتميقالوالءهللوحده،وجعلاألعم-1)
علىشرعه.-كافةجوانبها

دعمالعميدةاإلسالميةاليتتستميمهبانظرةالطالبإىلالكونواإلنسانواحلياة-2
اباإلسنالميفالدنياواآلخرة،وتزويدهباملفاهيماألساسيةوالثمافةاإلسالميةاليتجتعلهمعنّز

نه.قادراعلىالدعوةإليهوالدفا ع
متكنياالنتماءاحليألمةاإلسالماحلاملةلرايةالتوحيد(-3

(3)
.

وحنيتتبىناملدرسةالثانويةهذهاألسسواألهداف،فإهناتتيحفرصاكثريةلنشراخلري

============================================================= 
،دار185لكةالعربيةالسعودية:د.عبدالعزيزبنعبنداهللالسننبلوآخنرونصينظر:نظامالتعليميفاملم(1)

 م.1998هن/6،1419اخلرجيي،الرياضط:
،دارالبالدللطباعةوالنشر،جندة،115املعلمالسعودي،إعدادهوتدريبهوتموثمه:سعودحسنيالزهراينص(2)

 هن1،1415ط:
 م.1978هن/1398وزارةالتعليمالعا 21ةالعربيةالسعوديةصوثيمةسياسةالتعليميفاململك(3)
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رجتىمنهاأنوالعلمواإلصالحبنيطالباهتا،فهيمتثلبيئةتعليميةدعويةمتخصصةخمتارة،ُي
مبوظائفدعويةالتستطيعكثريمناألسرالميامهبا،حيثالينزالتمومإىلجانبالتعلي

العديدمناآلباءواألمهاتأميني،كماأنكثريامنهممليتلمواأيمعلوماتأوثمتلكواأي
خرباتيفالثمافةالدعويةوالتربوية.

عنامولعلأهممسةجتعلاملدرسةالثانويةبيئةدعويةجيدة،أنتكونذاتالتنزام
باملباد والميماإلسالمية،اليتتشكلاألساسالعميقالذييمومعليهالبناءالدعوي
(1)

.
وحنيتتبىناملدرسةالثانويةهذااألساس،فإهناتتطلبمنمعلمتهاأنتكونمرشندة

هيبنناءاملسنلمالتربيةالصحيحةإذإنتكونمعلمة،بلإنوموجهةومصلحةوداعيةق
ولنيس-افةإىلتزويدهباملعرفةالعلميةإض-سوتعاليماإلسالموقيمهالعلياالواعيعلىأس

.كقاعدةأقوىمنالعميدةاإلسالميةلبناءاألجيالهنا
:أنتعيندهنييفكلماتالمويةوتترجمالوظيفةالدعويةللمدرسةهذهالماعدة

نذلكقندفاهتنايفإنكا؛تشكيلنفسالطالبةيفاملرحلةالثانويةعلىالوضعالصحيح
إنكانسنائرايف؛الطفولةلسببمناألسباب،وأنتثبتهذاالكيانيفصورتهالسليمة

طريمهالسليممنقبل،فيعمقكلالميمواملباد الموثمةويزيدهارسوخا.
(2)



============================================================= 
،1،املنتدىاإلسالمي،مطابعأضواءاملنتندىالريناضط:63ينظر:بناءاألجيال:د.عبدالكرميبكارص(1)

 م.2112هن/1423
،9المناهرة/بنريوت،ط:،دارالشنروق،228-2/227قطنبينظر:منهجالتربيةاإلسالمية:حممند(2)

 م.1989هن/1419
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 املرحلة العمرية وخصائصها: أمهية متعلقة حباجات املطلب اخلامس:

املراهمةوالشباببةاملرحلةالثانويةهيمرحلةإناملرحلةاليتتعيشهاطال
(1)

،وهني
وأمهينةهنذهمنأهممراحلالعمرعنداإلنسان،ومنأبلغهاأثرايفتشكيلشخصنيته،

املرحلةالعمريةترتكزعلىعنصرين:
ويصبحالفردفيهامسؤوالأوال:أهنامرحلةجعلهااهللتعاىلبدايةللتكليفبالشرائع،

هحيثأمجعالعلماءعلىأنبلوغاحللمهوبدايةالتكليفعنتصرفات
(2)

.
ٱ  ٻ  ٻ  ڇ وسنالبلوغالذييلزمبهالتكليفالصريحجاءبشأنهقولهتعاىل:

 ڇ                 ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ
(3)

)يفاآلية:،جاءيفتفسريها
أنالتكليفإمنايكونبالبلوغ،وأنالبلوغيكونباالحتالم(
(4)

.
فع القلم عن ثالثة: عن النائم حىت يستيقظ، وعن )) ُرهذابموله:وقدبنيالنيب
((، وعن املعتوه حىت يعقلالصيب حىت يشّب

(5)
 أخرى: )) وعن الصيب ،وجاءيفرواية

حىت حيتلم((
(6)

.
============================================================= 

 .ينظراملبحثاألولمنالفصلالثالث(1)
 .5/277يففتحالبارياحلافظابنحجرنملهذااإلمجا (2)
 .59سورةالنور:جزءمنآية(3)
 م.1978هن/2،1398رالفكر،بريوتط:،دا12/233مجالالدينالمامسيحماسنالتأويل:الشيخحممد(4)
وقال:حنديثحسنن1423ح4/32،كتاباحلدود،بابماجاءفيمنالجيبعليهاحلدسننالترمذي(5)

بنإسحاقبنخزثمةالسلميالنيسابوري،واللفظله،وصحيحابنخزثمة:اإلمامأيببكرحممدغريبمنهذاالوجه،
الفريضةعندالعلةحتدث،بابذكراخلربعلىأنأمرالصبيانبالصالةقبلالبلوغعلىغرياإلجينابمجا أبواب

م،1971هن/1،1391لبنانط:-،حتميق:د.حممدمصطفىاألعظمياملكتباإلسالمي،بريوت1113ح2/112
يج/واملكتبريبلدولاخلل،مكتبالتربيةالع1151ح2/64يفصحيحسننالترمذيوقدصححهالشيخاأللباين
 م.1988هن/1،1418اإلسالمي،بريوتط:

4/389د،ذكرمنرفععنهمالملمتاباحلدواحلافظاحلاكمالنيسابوري،كاملستدركعلىالصحيحني:اإلمام(6)
 فضال تابع          
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،فعندالبلوغتصبحالفتناةقهلاالبناءالروحيوالنفسيةحّموتكليفاملراهمةبأمورالدين
دطفلنةبعندتصبححماسبةعلىأعماهلا،ممايعينأهناملتعراشدة،وتتلمىالتكليفالرباين،و

ضنجالنذيهتفنوإىلاكينانالنالثمألنفسهااعتزازا،وةحمقهلنااآلن،وهذااإلحساس
حتميمه،
(1)

اإلنسانيفاالنبعاثاإلثماين،خاصةوأنمرحلةاملراهمةتعدمنأخصبمراحلعمر
امرحلةتوجهديينعندغالبيةالشباب،خاصةالفتيات.دلتالدراساتعلىأهنحيث

(2)


السريع:ثانيا النمو يؤدي حيث املسلمة، الفتاة حياة يف مؤثرة حرجة مرحلة أهنا
يفحياهتا،وقدتؤدي-عضويةونفسية-املصاحبهلذهاملرحلةإىلإحداثتغرياتجوهرية

إىلاختالليفاتزاهناوتشعرهاباالرتباك
(3)

.
التعاملهذهو يف حتوال تمتضي جوانبها مجيع يف املراهمة على تطرأ اليت التغريات

 حل ثمكن وال أومشكالتمعها، جتاهلها أو منها باهلروب قضاياها مع التعامل أو ها،
مصادمتها،كماأنهالثمكنالتعاملمعهابتحميمهاوتلبيتهامطلمادونقيودأوشروط.
(4)


غاينةيفيفهذهاملرحلةالدقيمنةالفاصنلةمةوتوجيههاللخريإندعوةالفتاةاملسل

اليتوقفعندمراهمتها،بلمتتدآثارهإىلمابعدهامن،ألنأثرصالحهاواستمامتهااألمهية
مراحل،ومايناطهبامنمسؤوليات،فهيليستدعوةهلايفحاضرهافمط،وإمناتوجينه

وإصالحملستمبلهاكذلك.

 تتمة ==========================================================
وراشيتهالتلخيص:لإلمامالذهيب،دارالكتابالعريب،بريوتط:بدون.

 .2/223قطبإلسالمية:حممدهجالتربيةاينظر:من(1)
هن(كلينة1422رسالةدكتوراهغريمنشورة)41ينظر:أسستربيةالفتاةيفاإلسالم:عدنانباحارثص(2)

 بنسعوداإلسالميةبالرياض.العلوماالجتماعية،جامعةاإلمامحممد
4،دارالفكنرالعنريب،المناهرةط:229ادالبنهيالسنيدصينظر:األسسالنفسنيةللنمنو:د.فنؤ(3)

عناملالكتنب/،327م،وعلمنفسالنمو،الطفولةواملراهمة:د.حامدعبدالسالمزهرانص1998هن/1418
 م،2111هن5،1322والشركةالدوليةللطباعة،مصر،ط:

،دار36-35عاة:د.عبدالعزيزالنغيمشني،صينظر:املراهمون،دراسةنفسيةإسالميةلآلباءواملعلمنيوالد(4)
م،ومشكالتالفتاةاملراهمةوحاجاهتااإلرشادية:د.منريةأمحدحلميص2111هن/3،1422املسلم،الرياض،ط:

 م.1،1965،دارالنهضةالعربية،الماهرةط:17-33
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 سادس: ضرورهتا كوظيفة دعوية للمدرسة يف املرحلة الثانوية:املطلب ال

هااألمميفتكوينأبنائهايفمجيعاجملاالتُتستخدمإنالتعليمهوالوسيلةاألساساليت
وعلىكلاملستويات،ريثيشملهذاالتكوينتعريفهمبعمائدهمومبادئهاوترسيخهايف

هاراتاليتتوضحرؤيتنهمالعامنةللحيناة،نفوسهم،كمايشملتزويدهمباخلرباتوامل
املطلوبةمنهملإلسهاميفاالرتماءبأمتهممنالميامباملهامومتكنهم

(1)
.

والتعليمإمنايكونيفاملدرسةاليتتعترباحملضنالثاينبعداألسرة،حيثيمضيفيهنا
يتعلمفيهاماملاملتعلمساعاتطويلةمنحياته،وتستغرقفترةمهمةمننشاطهوحيويته،

يكنيعرفهمنقبل،ويصححفيهامفاهيمهاخلاطئةيفعميدتهوعبادتنه،ويتلمنىفيهنا
األخالقاحلميدة
(2)

.
باململكةالعربينةالسنعودية،األساسواملرحلةالثانويةمتثلقمةاهلرميفالتعليمالعام

ننهيتنيحالفنرصالتعليمينةويتمتعمنذنشأتهمبنزلةكبريةيفنفوساآلباءواألبناء،أل
واالجتماعيةالطيبةللملتحمنيبه،باعتبارهامرحلةمنتهيةلعددكبريمنالطالبوالطالبات،
لذلكحترصعلىتبصريالطالبباألموراملتصلةباحلياةالعامنة،فتسنهميفإخنراجهم

جملتمنعته،قادرينعلىحتملمسنؤولياهتميفامواطننيواعنيحلاجاتوطنهمومشكال
،كماأهناتمومبإعدادالراغبنييفمواصلةتعليمهميفاجلامعاتواملعاهدالعليااملعاصر

(3)
.

إناملدرسةالناجحةهياليتهتتمبغرساإلثمانالصحيحيفقلوبطالباهتا،حىتتبين
بعدذلكأهدافهاعلىقواعدوأسسصلبةوقويةمتصلةبالعميدةالصحيحة،وهياحملضنن

ينشئاألجيالاملسلمةاليتتعرفدينهاوحتبهوتعملبهوتعيشهيفعاملالواقع،وهيالذي
============================================================= 

 م.2111هن/1،1422م،دمشقط:،دارالمل155ينظر:حولالتربيةوالتعليم:أ.د.عبدالكرميبكارص(1)
،1،دارعناملالكتنب،الريناضط:342ينظر:أصولالتربيةاإلسالمية:د.خالندمحنداحلنازميص(2)

 م.2111هن/1421
 .173ينظر:نظامالتعليميفاململكة:د.عبدالعزيزسنبلوآخرونص(3)
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السنداحلميميللبيتاملسلم،حيثتكملرسالتهوتزيدهارسوخاوتكملماقصرفيه
(1)

.
عديدةمنها:املدرسةكوسيطدعوي،تمومبوظائفإن
مية،حيثتتمثل)أهمخصائصأساسيفاحملافظةعلىاهلويةاإلسال((هلاوظيفة1

يفالتركينزعلنىالثمافنة-عنغريهمناملراحلاألخنرى-التعليمالثانوييفاململكة
اإلسالمية،والفصلبنيالبننيوالبنات(
(2)

.
ّن،وإكسناهبّن،بنملاحلمائقالعلميةللطالباتوتنميةعمنوهلةالعلمي((الوظيفة2

نملو،هااألولهو:إكساباملعارفالعلميةهدفسسةتربويةثمافيةباعتبارهامؤاملعارفال
ثمافةاألمةإىلاألجيال،وتفعيلهذهالثمافةيفحياةالنشءعلماوعمال.

تلبيةاحلاجاتاملتنوعةللطالبات،فاملرحلةالثانويةتمابلسناملراهمةاملتنأخرة)((3
شباعهاوممابلةمطالنبالنمنو(سنة،واليتختتصراجاتهامة،فتعملعلىإ15-18
ةيفهذهاملرحلةاحلرجة،وأمههااحلاجاتالدينيةوالثمافية،واحلاجةإىلالتوجيهالسليمامللّح

والتفكريالعلمي،واحلاجةإىلاإلعدادللعملأوالدراسة،واحلاجةإىلتعلمحسناستغالل
الوقت..وغريها
(3)

.
ثانويةتعتربمنأهممصادرإشنبا احلاجناتأثبتتالدراساتأناملدرسةالوقد

النفسيةعندالطالبات،مثلاحلاجةللصداقةوالرعايةمنالغري،واحلاجةلالستمالل،وحب
اآلخرينومساعدهتم،والترفيهعنالنفس،ولعلالسببوراءذلكأناملدرسةهياجملنال

يت،بعكسالطالبالذينتتعدداألنشطةخارجالبتنفيذالغالبلالتصالباألخرياتوجمال
اجلواملدرسيوعالقةالطالباتمعاملدرساتواليتقندذلكعندهماجملاالت،يضافإىل

اوأقوىمنمدارسالطالبتكونأكثرودَّ
(4)

.
============================================================= 

 .2/179قطبهجالتربيةاإلسالمية:حممدينظر:من(1)
 .191نظامالتعليميفاململكة:د.عبدالعزيزسنبلص(2)
 .191ينظر:املرجعالسابق:ص(3)
،مكتبالتربينة152وص128املفدىصينظر:احلاجاتالنفسيةللشباب،ودورالتربيةيفتلبيتها:د.عمر(4)

 م.1991هن/1،1414لدولاخلليجالعريب،الرياضط:
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إندعوةاملعلمةيفاملرحلةالثانويةللطالباتيساعدهاعلىاكتشافهذهاحلاجات،
عندالتمصرييفإشباعها،خاصةعندالمولبأنفتنرةواليتقدتظهرعلىشكلمشكالت

املراهمةفترةتتميزبالغموض،والنمواملتسار وتزدادفيهمشكالتالفتياتبشكلكنبري،
وحرصاملعلمةالداعيةعلىإشبا هذهاحلاجاتةحدثالتوازنوالتوافقالنفسنيلندى

الطالباتممايهيئأرضاخصبةللدعوة.
يتعارضمعاملهمةاألساسيةللمعلمة،أالة،وهوأمرالاألخالقيةتربويال((الوظيفة4

بلوهيتثميفالعمولوإغناؤهاباملعلوماتاملفيدةاملختلفة،ولكنهذاليسكلالواجب،
منناملهنامهّنلميمواألخالقالفاضلةيفنفوسوترسيخاهّنتوجيهالطالباتوإرشادإن

مكملةملهمةاألسرة،وإذاكاننتاخلطنوطةةاملدرسمهمحيثإناألساسيةللمدارس،
العميمةيفشخصيةالفتاةوأخالقهاتتشكليفسنواتحياهتااألوىل،فإنهذهالبذورتظل
راجةإىلتزكيةورعاية،خاصةوأنكثريامناألسرالتمومبواجبهاجتاهغرسقيماإلسالم

اللذلك،وبعضهاقديؤسسأخالقاسيئة،بعضهاقداليكونمؤهبلإنيفنفوسأبنائه،
فتأيتالفتاةإىلاملدرسةيفحالةمَرضيةحتتاجمعهاإىلمعاجلة
(1)

.
اهلدفمنالندعوةحيثإنإعدادوتأهيلالداعياتيفاملرحلةالثانوية،((وظيفة5

إقامةداخلمدارساملرحلةالثانوية،هوإخراججيلصاحلمنالطالبات،طالباتيسعنيإىل
،مثمحللواءاإلصالحوالدعوةيفكلمكانوكلزمان،وهذايؤكدهّنديناهلليفأنفس

الباتمنالضناللإىلاهلندى،بنلأندوراملعلمةالداعيةاليمفعندحدودنملالط
االستمراريفالتوجيهوالدعوةإىلأنتصلبطالباهتاإىلأنيصرنداعياتإىلاهللتعاىل.

للمدرسةمتيزهاعنغريهامنوسنائطكمساتخاصةهناهذهاملهامفإنإضافةإىل
:مايأيت،منهاوالتربيةالدعوة

التعليماملباشرداخلالفصولالدراسنية،يةفيهاالتمتصرعلىيةالدعوإنالعمل -1
مناألنشطةالدعويةماثمكنتنفيذهخاللاألنشطةغريالصفية.بلإن

بويةمتكاملةتساعدالطالبةعلىالنمنويفمجينعجواننبإهناتمومبعمليةتر -2
============================================================= 

 .176ينظر:حولالتربيةوالتعليم:د.عبدالكرميبكارص(1)
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 شخصيتهااملنضبطةبتعاليماإلسالم.
إهناتمومبالتكوينالعلميالعاماملنظماملنضبطمبناهجوبرامجوأوقاتحمنددة -3

تتناسبمعسنالطالباتوماحتتاجهيفكلمرحلةتعليمية
(1)

. 
رسة،فاللبناتالطيبةاليتبنتهااملعلمةإنأثرهاالدعويثمتدإىلخارجأسواراملد -4
،ّنمعهؤالءالطالباتإىلمننحنوهلعليها،ستنتملية،واملباد اليتنشأتطالباهتاالداع

ر)) نّض:النيبفينتشراخلريويعظماألجر،وقدقال
(2)

اهلل امرءا مسع منا حديثا فحفظه  
((ه، ورب حامل فقه ليس بفقيهحىت يبلغه زريه، فرب حامل فقه إىل من هو أفقه من

(3)
.

============================================================= 
 .489ينظر:املرأةاملسلمةاملعاصرة:د.أمحدأبابطنيص(1)
منالنضارة،وهي:حسنالوجهوالربيق،وإمناأرادَحسَّنُخل مهوقْدَره.النهايةيفغريباحلديثواألثر:اإلمام(2)

،حتميق:طاهرأمحدالزاوي،وحممنودحممند5/71اجلزري)ابناألثري(ركبنحممدباجمدالدينأبوالسعاداتامل
 م.1963هن/1383الطناحي،املكتبةاإلسالميةط:بدون

ثحسن،وقال:حدي2656ح5/33سننالترمذي،كتابالعلم،بابماجاءيفاحلثعلىتبليغالسما (3)
،حتميق:فؤادعبدالباقيط:بدون،وقدصححهالشيخاأللباين236ح1/86يفممدمتهجهواللفظله،وسننابنما
 .2139ح2/338يفصحيحسننالترمذي
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 املطلب السابع: أمهية يفرضها الواقع احلايل واملتغريات املعاصرة: 

عنايةبدعوةاملرأةاملسلمةوحتصنينهاضندعلىالدعاةإىلاهللاليفرضالواقعاحلا 
يفكثريمنناجملتمعنات-العديدمنالتياراتالوافدةواألفكاراملؤثرة،فاملرأةاملسلمةتمع

:يأيتحتتتأثريعدةمتغريات،منهاما-اإلسالمية
((املؤثراتالعامليةيفعصراالنفتاح،ذلكأن)الطابعالعامليللتفجنراملعنريف،1

رةوسائلاملواصالتواالتصالواإلعالموالطباعةوالنشر،قدفتحاألبواببنيالثمافاتوثو
تتأثر-مبايفذلكالعاملاإلسالمي-يفكلأقطارالعاملةاملختلفة،ونتيجةلذلكصارتاملرأ

اتهبذهالعامليةالثمافيةواألساليباليتتتفاعلمعهذهالثمافاتبأشكالختتلطفيهااإلجيابي
بالسلبيات،دونمعيارضابط(
(1)

.
،وكثرةاهلرجواملرجيفلىاملرأةع-العامليةاليتتؤيدهاالموى-اهلجمةالشرسة((2

قضيتها،ومايتبعذلكمنمؤمتراتعامليةوقراراتوتوصياتالقتالعهامنمباد ديننها
منهيمنة-كمايزعمون–وقيمه،مثاملناداةخبروجهامنبيتهاوخمالطتهاللرجالوحتريرها

الرجلواجملتمعوالتماليد،مستغلنيفيهابعضالعاداتوالتماليداملنتشرةيفبعنضبنالد
املسلمني،واليتليستمناإلسالميفشيء،ملهامجةاإلسالموثوابتهمنخالهلنا،وإثنارة

الشبهاتبنيصفوفرجالهونسائه
(2)

.
رأة،وماينتجعنهامنبلبلةفكريةوانبهاربالغرب((الثمافاتالوافدةاملؤثرةعلىامل3

وهلثلتمليده،معإبرازاملرأةالغربيةمنوذجاحتتذيبهالفتاةاملسلمةيفحياهتااالجتماعينة

============================================================= 
 .22املرأةاملسلمةاملعاصرة:حفصةحسنصأصولتربية(1)
ةللنشنروالتوزينع،دارالفضنيل23-17ينظر:ثمافةاملسلمةبناءوأداء:د.عبدالرمحنبنزيدالزنيديص(2)

-34م.وأساليبالعلمانينييفتغريباملرأةاملسلمة:د.بشربنفهدالبشرص1999هن/1،1421ط:الرياض،
م.واملرأةاملسلمةومسؤولياهتايفالواقعاملعاصر:أ.د.فاحلبنحممد1994هن/1،1415داراملسلم،الرياضط:53

 م.2113هن/1،1424شبيلياللنشروالتوزيع،الرياض،ط:،دارإ13-9الصغريص
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واألخالقية،ويفشئوهنااخلاصة.
جمردعددورهاي)وسائلاإلعالم(،حيثملماهريي((تعاظمتأثريوسائلاالتصالاجل4
رئيسايفتكويناألفكاروالميمواملباد .لتنشئةاالجتماعية،بلأصبحتعامالمهةيفااملسا

مصادراملعلوماتوطرقالتلميالتمليديةاألخرىأمامطوفانالرسائلأثرلمدتضاءل
اإلعالميةاليتاستخدمتأعظمماتوصلإليهالعملالبشريمنتمنياتاالتصالووسنائل

ولوالعواطف،بلوحىتالغرائز،لترويجقيمالفكراملنحرفونشرالرذيلنةالتأثريلغزوالعم
يفاجملتمعاتاملسلمةوغريها،مماأدىإىلاختاللاملوازينالشرعيةواخللمية
(1)

.
((التمدمالعلمييفجمالالتكنولوجياالصناعية،وهونعمةورقيوحضنارةعنند5

الستخالففيها،ومنانعكاساتآثارهذاالتمندماستثمارهيفتعمرياألرضوحتميقغايةا
علىاألفرادواجملتمعاتبروز)وقتالفراغ(كظناهرةاجتماعينة،حينثأسنهمت

وقتواجلهند،وازدينادوقنتاالختراعاتالعلميةاحلديثةوالتطوراآل إىلاختصارال
ا:تأديةالعديندمننظاهرةهلاجوانبإجيابيةوجوانبسلبية،فمنإجيابياهتالفراغ،وهي

الوظائفالتربويةواالجتماعيةوالثمافيةواإلصالحيةواالقتصادية،وذلكعننداإلعنداد
ومنسنلبياهتاأنوقنتاراألنشطةاملالئمةلوقتالفراغ،املسبقوالتوجيهاحلسنالختي

ة،كمناالفراغيصبحتربةصاحلةالستنباتاجلرثمةواالحنرافإذامليوجهالوجهةالصاحل
أثبتتالدراساتهذااألمر
(2)

.
هذهبعضاملتغرياتاليتتعيشهاالفتاةاملسلمةيفواقعهنا،وتتنأثرهبناوتشنكل

،والعملةاإلصالحيسؤوليتهاشخصيتها،وخطرهذهاألموريستلزمقيامجهاتعديدةمب
علىحتصنيالفتاةاملسلمةعلمياوفكرياوخلمياوعمليا.

============================================================= 
،34بنعبدالرمحناحلضنيفصكيفتؤثروسائلاإلعالم،دراسةيفالنظرياتواألساليب:د.حممدينظر:(1)

.فاحلالصغريم.واملرأةاملسلمةومسؤولياهتايفالواقعاملعاصر:د1998هن/2،1419مكتبةالعبيكان،الرياضط:
 .69ص
منمطبوعاتجامعة175-167وشغلهيفمدينةالرياض:عبدالعزيزبنمحودالشثريصينظر:وقتالفراغ(2)

 م.2111هن/1،1422بنسعوداإلسالمية،ط:اإلمامحممد
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،األنبيناءحنيمتضيمسريةالدعوةيفطريمهاالصحيح،مهتديةهبديخنامت
مستخدمةاألساليبوالوسائلاملناسبة،جمتازةالعمباتاليتتعترضها،سالكةسبلاالرتمناء

أنتثمرمثارهااليانعةالزكيةيفالدنياواآلخرة.-بعوناهلل–والنهوض،فالبد
ثرإنطريقالدعوةهوالسريعلىمنهجالمرآنالكرميوالسنةالنبويةاملطهرة،باقتفاءأ

ڎ  ڈ    ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌڇ  يفدعوتهوجهاده،قالاهللتعاىل:املصطفى

 ڇڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ    ڑڈ  ژ  ژ
(1)

،فتكونالدعوةإىلاهللعزوجل
ر طيبة، كشجرة طيبة كلمة وهدى بصرية واعلى األغصان، ممتدة اجلذور، ةفراسخة

ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ڇ  يئةالثمار:هّنالظالل،

پ  پ  ڀ   ڀ    پٻ  ٻ  پ         ٱ  ٻ  ٻ   ی  ی  ی  جئ  حئ   

 ڇڀ   ڀ  ٺ  
(2)

. 
أهدافها،دونكللأوإنالداعيةاملسلمةتتوجههبمتهاللدعوةإىلاهللساعيةيفحتميق

مدركةللعاقبةاملرضية،متوقعةللثمراتالزاكيةاملترتبةعلىهذهالدعوة،فالناسملل،ألهنا
طلنبفمنهممني-مؤمنهموكافرهم-توجهونإليهمجيعاالبدهلممنمراديمصدونهوي

اهلمة،الذياليرضىمبادوناجلنةعا األدىنمناألمور،ومنهم
(3)

الداعيةإىلاهللالبد،و
ساميةيفطلبمرادها،تطلباألكملواألفضل،ألنمههارضااهللوالفوزمهتهاأنتكون
باجلنة.
لدعوةإىلاهللعزوجل،وملتعرفالثماراليانعنةملحتددالداعيةأهدافهامناذاوإ
مربالسرييفسارتمترددة،وتماعستعنعملهاالدعوي،كاإلنسانإذاأ ستمطفها،اليت

دونبيانأيسببهلذااملسري،وملاذااختريهذاالطريقبالذاتدونغريه،وماعّينةطريقم
يفترويمعدعنالسري،أمالوقيلله:اسنلكهيالنتائجاملتوقعة،فإنهيترددويتلكأ،وقد

============================================================= 
 .118آية:(سورةيوسف1)
 .25-24اآليتان:(سورةإبراهيم2)
،الكوينت،،مكتبةالفالح365سليماناألشمرصنيفيمايتعبدبهربالعاملني:د.عمركّلفاملينظر:مماصد(3)

 م.1981هن/1،1411ط:
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نيفندعلنيهممبهذاالطريقوستجديفآخرهبستانامجيالفيهأصحابكرام،يرحبون
ويكرمونه،الندفعمسرورامطمئنالنفسراغبا،ولمطعالطريقبموةوعزموبأقنلجهند

،لإلجننازنلثمرةيوجهانالنشناط،ويندفعاووقت،لذلكفإنوضوحاهلدفوانتظارا
ويساعدانعلىالنجاح
(1)

.
جيعلالسلوكواعياوممصنودايفأياملأمولةهذااملثاليبنيأنتعينياهلدفوالثمرة

منأمورالدنيا،فكيفإذاتعلقاألمربالدعوةإىلاهلل،اليتممصودهاهدايةالناسللخنري
واهلدى،ليفوزوابسعادةالعاجلواآلجل.

تنتظرمثراتواقعيةلدعوهتا،فالتشطححنواخلياليةواملثالية،والاحلكيمةإنالداعية
تنمطععنواقعاألرض،فهيواقعيةألهناختاطبالفطرةالكامنةيفالنفوس،وهيالمندرة
علىاالستمامةولزومطريقاحلقحنييهتفهباهاتفاحلقوالدعوةليصعدهباإىلاألمام،

ري،إهناحنيتدعوطالباهتاالتتوقعأنحتصلاهلدايةللجميع،ويرتميبنفسهايفدروباخل
اإلثمناينهّنأنيرتفنعمسنتوا-بتوفيقاهلل-والأنيصلاجلميعإىلالممة،ولكنتنتظر

هّنيمتربمنالممة،وبعضنهّنيفدرجاتمتفاوتةاالرتفا ،فبعضهّنواألخالقيمبجموع
تنتكسوهتنبطمنهّنمنوتصعددرجات،والبعضاآلخرتتعبفتجلس،

(2)
الأخنرى،و

تستجيبللدعوةبلحتارهبا.
الناس،األملوالطمعباالستجاولوال اليمنيبالنصرمنعندوبةواحلرصعلىهداية

نوح صرب وملا دعوهتم، عن وقعدوا الدعاة لتواىن مئاتالسنني اهلل، ولبثيفقومه
ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئ        ۆئ  ڇ  ىل:يدعوهمإىلاهلل،قالتعا

. ڇ                      ۆئ
(3)

 
علىقومهباهلالك،إالعانبينااملعرفةبتفاوتاالستجابة،لدمعولوالانتظارالثمرة

============================================================= 
،1ط:،دمشنق،،دارالفكنر97(ينظر:أصولالتربيةاإلسالميةوأساليبها:عبدالنرمحنالننحالويص1)

 م.1979هن/1399
 .1/291قطبالمية:حممد(ينظر:منهجالتربيةاإلس2)
 .14جزءمنآية:(سورةالعنكبوت3)
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أنهكانحريصاعلىهدايةقومهومنيأيتبعدهممنذريتهمرغمشدةأذاهمله،فمنال
عليهماألخشبنيُيطبقمللكاجلبالحنياستأذنهأن

(1)
بل أرجو أن خيـرج اهلل مـن   :))

((أصالهبم من يعبد اهلل وحده وال يشرك به شيئا
(2)

.
 الدعوية باجلهود الميام عن تنبثق اليت النتائج الدعوة: بثمرات املنظمةواملمصود

على،املرتكزةدعوةالوصولهلامنخاللحتميقأهدافالاملتنوعة،واليتتسعىالداعيةإىل
تطبيقشريعتهيفاألرض،منمّثتوحيداهللوعبادته،ولقألجلهااإلنسان،وهيالغايةاليتُخ
 ڇڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  ڇ قالعزوجل

(3.)
.

ُتعرفأهدافالدعوةبأهنا:)الغاياتالعامةواخلاصة،واملعاينالسناميةواحلككنمو
اخَليِّرةوالميم،واملثلالعليااليتجاءتالدعوةلتحميمهامنخاللنصوصها(
(4)

.
تتضحمنخاللماينأيتمننمثراتمؤملةلدعوةطالباتاملرحلةالثانوية،كهناو
املطالب.

============================================================= 
مهااجلبالناللذانحتتالعمبةمبنىن.:تثنيةاألخشب،ومهاجبالنمبكة،أبوقبيسوقعيمعان،ويمالاألخشبان:(1)

،،دارصادر،بريوت1/122ديمعجمالبلدان:اإلمامشهابالدينياقوتبنعبداهللاحلمويالروميالبغداينظر،
 م1984هن/1414،ط:بدون

آمنيواملالئكةيفالسماءفوافمتإحدامها:بابإذاقالأحدكم،كتاببدءاخللقالبخاري(متفقعليه:صحيح2)
،اجلهادوالسريكتاب،واللفظله،وصحيحمسلم(6/313فتحالباري)3231،حغفرلهماتمدممنذنبه؛األخرى

 .1795ح3/1421منأذىقومهواملنافمنيبابمالميالنيب
 ..56آية:(سورةالذاريات3)
،رسالةدكتنوراهغنري11أهدافالدعوةيفضوءالكتابوالسنة:سليمانبنعبدالعزيزأمحدالدويشص(4)

بنسعوداإلسالميةالعناماجلنامعيمامحممدمنشورة،قسمالدعوةواالحتساببكليةالدعوةواإلعالم،جامعةاإل
 هن.1424هن/1423
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 املطلب األول: الثمرات اإلميانية:

إنأهموأعظممثراتدعوةالطالبةيفاملرحلةالثانوية،هيالثمراتاإلثمانينة،فبنها
نياواآلخنرة،ألنسانيةوصالحهايفالندتتحمقسعادهتايفالدارين،وهبايتحمقخرياإلن

مهذبللنفس،واإلثمانلهأمهيةكبريةيفحياةاألفرادواجملتمعاتواألمم،فهوغذاءللروح،
شيخاإلسالمابنن،يمولوبمدرعممهيفنفوسأفراداجملتمع،يرقىاجملتمعويسعداألفراد

كانأقرب؛افتماراإليه،وخضوعاله،وأعظمهلل)والعبدكلماكانأذّل:-رمحهاهلل-تيمية
له،وأعظملمدره،فأسعداخللق:أعظمهمعبوديةهلل(،وأعّزإليه

(1)
.

اإلثمانباهللوحدهالشريكلههواهلدفاألمسىوالغايةالعليااليتجاءلذلككانو
نوحمج لدن من بتمريرها، الرسل حممديع نبينا رساال،إىل حمور كان هتمفمد

  ڇ            ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄڇ  :لسانواحدبومرتكزهااألساس،قوهلم
(2)

 ،
قومهثالثعشرةسنةيفمكة،مثاستمرنبيناوجل،دعاولتمريرهذهالوحدانيةهللعّز

دعىإليه،أولماُيبعدهجرتهإىلاملدينةيفدعوتهلترسيخهايفقلوباملؤمنني،وبميتهي
بنجبلكماجاءيفوصيتهملعاذ

(3)
:إنك تقدم على قوم ملاأرسلهإىلاليمن،يفقوله((

(( .عاىلمن أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إىل أن يوحدوا اهلل ت
(4)

.

============================================================= 
 .1/39جممو الفتاوى(1)
 .59جزءمنآية:(سورةاألعراف2)
معاذبنجبلبنعمروبنأوساألنصارياخلزرجي،كانمنخريةقومهشهداملشاهدكلنها،وأثنىنعلينه(3)

لواحلرام،ومناقبهكثريةجدا،قدممناليمنيفخالفةأيببكروكانتوفاتهبأنهأعلمالناسباحلالالرسول
 .5/427،واإلصابة461-1/443هن.ينظر:سريأعالمالنبالء17بالطاعونيفالشامسنة

،يداهللتباركوتعناىلأمتهإىلتوحبابماجاءيفدعاءالنيب،كتابالتوحيد،(متفقعليه:صحيحالبخاري4)
بابالدعاءإىلالشنهادتنيوشنرائع،كتاباإلثمان،واللفظله،وصحيحمسلم(13/347فتحالباري)7372ح

 .19ح1/51اإلسالم
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فإذاصدقتفيهاملؤمنة،اإلثمانباهللهواملنطلقالسليمملابعدهمنعمل،وهبذايصبح
السويمصلحت الطريق عن مال ضعفأو وإذا وأعماهلا، لهالتأقواهلا واحنرفتتبعا
ت سد كله، وإاا فسدإاا صلحت صلح اجل )) أال وأن يف اجلسد مضغة:ا،قالأفعاهل

القلب (( أال وهي ؛فسد اجلسد كله
(7)

.
ةالزكيةللدعوةإىلاهلل،ويفضوءماسبقسوفتوضحالباحثةبعضالثمراتاإلثماني

:مايأيتمنهاو

 :ه ال شريك لهوحد العبودية هلل تعاىل حتقيقأوال: 
إنأساسكلخريوكلنشاطصاحلهو:اإلثمانباهللتعاىل،واهلدفالنهائيلكنل
مسلمومسلمةهو:الفوزبرضواناهللتعاىلودخولجنتهوالنجاةمنعذابه،ولذافإنكل

األهدافاألخرىجيبأنختدمهذااهلدفوتوصلإليه،علىحنومباشرأوغريمباشر.
وجلليساتعلققلبو باخلالقعز بالملسلمة فمطعلمتعلما والبه إحساستعلق،

 قالتعاىل:كماعبوديةوحمبة،وخوفورجاء،تديرالكونفحسب،وإمناهيبموةعظمى

 ڇحئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب     جئی  ی           یڇ 
(2)

)فإذاكانكذلك؛فهو
شركبهأحدمنخلمه(ميعأنوا العبادةوالُيعبدجبهوُياملستحقألنُيؤّل

(3)
كماقالعز،

  ڇۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ۈۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆڇ  :وجل
(4)
املسلمة.شخصيةالطالبةىنعليهُبتبالذي،وهذااإلثمانهواألساسالصل

مناخلرافاتحتريرها؛صيةاملؤمنةإنمنآثارمثرةاإلثمانوحتميقالعبوديةهللعلىشخ

============================================================= 
واللفنظ(1/126فتحالباري)52،حبابفضلمناستربألدينه،كتاباإلثمان،(متفقعليه:صحيحالبخاري1)
 .1599ح3/1219بابأخذاحلاللوتركالشبهات،كتاباملساقاة،وصحيحمسلمله،
 .163آية:(سورةالبمرة2)
،مؤسسةالرسالةللطباعةوالنشروالتوزيع،61:الشيخعبدالرمحنبنناصرالسعديصتفسريالشيخالسعدي(3)

 م.1997هن/7،1418لبنانط:-بريوت
 .65آية:سورةغافر  (4)
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و واألباطيل، واألوهام اخلضاالجتاه حتميق إىل وسلوكها وعواطفها وتفكريها و بأهدافها
وتعاىل تبارك وحده هلل والضراء،الكامل السراء يف به واالستعانة عبادته، باإلخالصيف

واالستغفار،واال بالتوبة إليه لتجاء حب فيها يغرس واكما عز هلل رسوله وحب جل
لتصبحمنح :زباهللتعاىلوحباملؤمننيومواالهتم، ې  ې  ې  ڇ  الذينقالفيهم

ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ    ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  

 ڇېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  
(1)

.
اإلسالم يف هلل يوضكماوالعبودية تيميةحها ابن اإلسالم اهلل–شيخ :هي-رمحه

ڄ   ڄ  ڇ  قالتعاىل:رضيةله،اليتخلقاخللقهلا،هيالغايةاحملبوبةلهواملوالعبادةهلل

 ڇڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
(2)
ڇ  :لمومه،وهباأرسلمجيعالرسل،كماقالنوح

 ڇ                    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ
(3)

.
والديناحلقيمتضيحتميقمعىنالعبودية،ألنهيتضمنمعنىناخلضنو أوالنذل،

وجل،فديناهلل:عبادتهوطاعتهواخلضو له،والعبادةاملأمورواالنميادواالستسالمهللعّز
هلل،بغايةاحملبةلهتعاىلهباتتضمنمعىنالذلومعىناحلب،فهيتتضمنغايةالذّل

(4)
.

إنالعبوديةهلليفاإلسالمتعين:احلريةيفأرقىصورهاوأكملمراتبها،وإذاصدقت
فهيتعينالتحررمنسلطاناملخلوقات تنووالتعبدهلا، نظرةخملوقاتاهللظرإىلاملسلمة

)ملصاحلبينآدم،وماهومنرمايفالسمواتواألرضتعاىلسّخفاهللالشاكرلنعمةاهلل،
ضروراته(
(5)

 ڇ                   يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختڇ  :كماقالتعاىل،
 (6)

وما،
============================================================= 

.56-55اآليتان:(سورةاملائدة1)
 .56آية:(سورةالذاريات2)
 .59جزءمنآية:(سورةاألعراف3)
،5ط:،،املكتباإلسالمي44-39صعبداحلليمابنتيميةأمحدبنتميالدينشيخاإلسالم(ينظر:العبودية:4)

 هن1399
 .721صتفسريالشيخالسعدي(5)
 .13جزءمنآية:سورةاجلاثية (6)
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ولن وقيمه، دينها يف ساومتها املخلوقاتلو هلذه ختضع لن فاملسلمة كذلك، األمر دام
يستعبدهاإنسانمثلها،فالناسمجيعاعبيدهلل.

اهتا،فاهلوىشروعندماختلصاملسلمةيفعبوديتهاهلل،فإهناتتحررمنأهوائهاوشهو
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ڇ  وثنيعبد،قالتعاىل:

 ڇ               ٺ  ٺ
(1)

،واإلسالميعترباخلضو ألهواءالنفساليتتدعوإىلاحملرماتواآلثام،
رينةهنواحل-وإنكانتحمبوبةللنفنوس-عبوديةهلذااهلوى،كمايعتربالتساميعنها

احلمة
(2)

)) تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة واخلميصة:،وقدقال
(3)

عطـي  ، إن ُأ
((عط مل يرضرضي، وإن مل ُي

(4)
خصالعبدبالذكرليؤذنبانغماسنهيفحمبنةالندنيا)،

هتا،كاألسريالذيالجيدخالصا...وسّوغالدعاءعليهكونهقصرعملهعلىمجنعوشهوا
الدنياواشتغلهباعنالذيأ مربهمنالتشاغلبالواجباتواملندوبات(
(5)

.
ليسقوالباللسانفمط،أومفاهيمجمردةتمومبتوحيداخلالق؛إنصدقيمنياملسلمة

رهالعبوديتهاهلليفكلجزئيةمنحياهتنا،يثمنراستشعابلإنيفالنفسدوناجلوارح،
،وتبغضمايبغضانه،وتكنونخضوعهاألحكامدينها،فتحبماةحبهاهللورسوله

-رمحهاهلل–ابنالميماإلمامشيعلىاألرض،يمولثمإسالما
(6)

:)وهلنذاكناناإلثمنان
نفعه،وتركمايضره،فإذامليفعلهنذا،ومليمااحلميميهوالذيةحملصاحبهعلىفعل

============================================================= 
 .23آية:جزءمن(سورةاجلاثية1)
 .373-372األشمرصني:د.عمركّلف(ينظر:مماصدامل2)
 .11/254المطيفة:هيالثوبالذيلهمخل،واخلميصة:هيالكساءاملربع.فتحالباري(3)
،إمناأموالكموأوالدكمفتننة()نفتنةاملال،وقولاهللتعاىل:بابمايتمىم،قاقكتابالر،صحيحالبخاري(4)
 .(11/253فتحالباري)6435ح
 .11/254باختصار:فتحالباري(5)
ذهن،وتتلم691بنأيببكربنأيوبالُزرعيالدمشميأبوعبداهلل،منكبارالعلماء،ولدبدمشقسنةحممد(6)

،وكانمنتصراله،سجنوعذبمعهونشرعلمهوهذبكتبه،لهتصانيفكثريةتويفعلىشيخاإلسالمابنتيمية
شذراتالذهبيفأخبارمنذهب:املؤرخأيبالفالحعبداحليابنالعماداحلنبلنيهن.ينظر:751رمحهاهللسنة

 .6/56األعالم:الزركليوريوت،ط:بدون،ت:بدون،،دارإحياءالتراثالعريب،ب6/168
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مليكنإثمانهعلىاحلميمة،وإمنامعهمناإلثمانرسبذلك،فإناملؤمنبالننار؛يتركهذا
حميمةاإلثمان،حىتكأنهيراها،اليسلكطريمهااملوصلةإليها،فضالعنأنيسعىفيهنا

طاوعهنفسهأنيمعدعنطلبها(جبهده،واملؤمنباجلنةحميمةاإلثمان،الت
(1)

.

 ثانيا: زرس اإلميان العميق يف قلوب الطالبات:

هو:)تصديقالملبوإقرارهومعرفته(يفاللغةاإلثمان
(2)

اعتمناد،ويفالشر هو:)
بالملبوقولباللسان،وعملباجلوارح،وهوبضعوسبعونشعبة(
(3)

.
اجلازمبأناهللربكنلشنيءومليكنهادعتم:)االاإلثمانباهللعزوجلحميمةو

وخالمه،وأنهالذييستحقوحدهأنيفردبالعبادةمنصالةوصومودعاءورجاءوخوف
هعنكلنمص(صفبصفاتالكمالكلها،املنّزوذلوخضو ،وأنهاملّت

(4)
.

واإلثمانالذيينبغيأنيكونيفقلبالطالبةاملؤمنةلهجانبانمهمان،يصدقكنل
همااآلخر:من

ي.عتماداألول:اجلانباال
الثاين:اجلانبالعملي.

 ي: عتقاداجلانب اال -أ
)) أن تؤمن باهلل فمال:بأركاناإلثماناليتوضحهاالنيبقرارويشملأولشيءاإل

============================================================= 
حامدالفمي،،حتميقوتصحيحوتعليق:حممد2/137اجلوزية:اإلمامابنقيم(إغاثةاللهفانمنمصايدالشيطان1)

 م.1975هن/2،1395لبنانط:-بريوت،داراملعرفةللطباعةوالنشر
لعلومواحلكميفشرحمخسنيحديثامنجوامعالكلم:اإلماماحلافظأبوالفرجعبدالرمحنبنشنهاب(جامعا2)

معوض،والشيخعنادلأمحندعبندحممدالشيخعلي:،حتميق1/61ابنرجباحلنبليالشهريبالدينالبغدادي،
 م.1997هن/1418نط:بدو،الرياض،املوجود،مكتبةالعبيكان

3الريناضط:،،دارالثريناللنشنر79بننصناحلالعثنيمنيص(شرحثالثةاألصول:الشنيخحممند3)
 م.1997هن/1417

3عمنان،ط:،مجعيةعمالاملطنابعالتعاونينة،6نعيمياسنيص(اإلثمانأركانهحميمتهنواقضه:د.حممد4)
 م.1982هن/1412
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.((.ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره. قال: صـدقت 
(1)

،
عليهالسالمملاسألهعناإلسالمواإلثمانواإلحسان.وذلكيفحديثجربيل

ربكلشيء فهو تعاىلبالربوبية، تفرده جازمة باهللوتعتمد املؤمنة الطالبة فتؤمن
 ڇڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڻں  ں  ڻ   ڻڇ  خالمه،قالتعاىل:ومليكهومبدعهو

(2)
)له،
و وأوصافها أعياهنا وسفليها، علويها املخلوقات مجيع عنه صدرت الذي ا،أفعاهلاخللق:

واألمر:املتضمنللشرائعوالنبوات(
(3)

باأللوهية،فهوإلهكلشيءالإلهغريه،فردهت،كما
ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ     ڦٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ڇ  قالتعاىل:

 ڇڃ  ڃ  
(4)

فتوحيداهللودينهوجزاؤهقدثبتثبوتاالريبفيه،وهوأعظم)
وأوضحها( احلمائق
(5)

 بصفاتو، املتصف فهو احلسىن، واألمساء الكمال بصفات تفرده
ڃ  چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڇ  الكمالكلها،واملنزهعنكلنمص،قالتعاىل:

 ڇڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ    ڇچ  چ   چ
(6)

،وهذهاألنوا الثالثةمنالتوحيد
إلثمانباهلل.معىناتبنيحميمة

واكّلفكماتؤمنبوجوداملالئكةوأهنممنخلقاهلل،وهلمصفاتووظائفوأعمال
هبا،فيثمرهذااليمنييفنفسهاالعلمبعظمةاهللوقوتهوسلطانه،وشكرهتعاىلعلىعنايتنه

ظهموكتابةأعماهلم،وغنريذلنكمننفنيمومرلمناملالئكةمببينآدم،حيثوّك
مصاحلهم،كماحتبهمعلىماقاموابهمنعبادةهللتعاىل،وتستميمعلىأمرهتعاىلحنني

يستشعرقلبهاوجودهمورقابتهمهلا،وشهادهتمعلىمايصدرمنهامنأقوالوأعمال.
============================================================= 

1/36باببياناإلثمانواإلسالمواإلحسان،وإثباتقدراهللسنبحانهوتعناىل،كتاباإلثمان،(صحيحمسلم1)
 .8ح
 .54جزءمنآية:(سورةاألعراف2)
 .254صتفسريالشيخالسعدي(3)
 .18آية:(سورةآلعمران4)
 .113صتفسريالشيخالسعدي(5)
 .181آية:(سورةاألعراف6)
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ها،فيثمرذلكعلمهاوتؤمنبالكتباملنزلةمنعنداهلل،وتصدقماصحمنأخبار
لكلقومكتابايهديهمبه،وشر لكلقوممايناسبحيثأنزلركمةاهللوعنايتهبعباده،

أحواهلم،كماتؤمنبأنالمرآنالعظيمهوآخرالكتبنزوال،وأنهمؤيدومصدقملاجاءيف
ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ  الكتبالسابمةعليه،كماقالتعاىل:

 ڇ       ڈ   ژ ڎ  ڎ  ڈ 
(1)

 تعاىلالذيأنزلالذكر، وهو-فهو)

وهواحلافظلهمنالتغيريوالتبديل(-المرآن
(2)

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڇ  قالتعاىل:

 ڇں     ڱ
(3)
.

وتؤمنبالرسلواألنبياءعليهمصلواتاهللوسالمهكلهممنعلمتمنهمامسهومن
،وأهنمأكملاخللقعلماوعمال،بأنرسالتهمحقمناهللم،وتؤمنملتعلم،والتفرقبينه

الرسل هلم حيثأرسل بعباده اهلل برمحة ذلكعلمها فيثمر أخالقا، وأكملهم وأصدقهم
 تعاىل، كيفيعبدونه وتبنيهلم إىلصراطه، يستملحيثإنلتهديهم البشريال العمل
وخاصةنعمةإرسالخامتاألنبياء؛ىمبعرفةذلك،فتشكراهللتعاىلعلىهذهالنعمةالكرب

،واملرسلني،وحتبهمكلهموتثينعليهممبايليقهبم،وتؤمنبأنخامتهمهونبيناحممد

ٱ  ڇ  وأنهمبعوثإىلاجلنواإلنسكافة،فتطيعهفيماأمروجتتنبماهنىعنه،قالتعاىل:

 ڇٺ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
(4)
.

اىل،وتؤمنباليوماآلخرالذييبعثالناسفيهللحسابواجلزاء،وتوقنبعدلاهللتع
ڤ  ڇ قالتعاىل:،ثرمناحلسناتاليتتثملميزاهنافعمابه،وتستكاوترجورمحتهوخت

ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    ڄڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

============================================================= 
 .48جزءمنآية:(سورةاملائدة1)
 .4/445تفسريابنكثري(2)
 .9آية:(سورةاحلجر3)
 .81آية:(سورةالنساء4)
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 ڇچ  ڇ   ڇ   ڇ    چچ
(1)

ايلحقباليوماآلخرمنفتنةالمربوعذابهأو،كماتؤمنمب
نفسهاالرغبةيففعلالطاعاتواحلرصعليهانعيمه،وعالماتوأهوالذلكاليومفيثمريف

رجاءثوابذلكاليوموالنجاةوالفوزفيه،والرهبةمنفعلاملعصيةخوفامنعمابهتعاىل
وعذابه.

سبماسبقعلمهواقتضتحكمته،فتؤمنكماتؤمنبتمديراهللعزوجلللكائناتح
ى  ى  ڇ بعلمهبكلشيءمجلةوتفصيال،وأنهكتبهيفاللوحاحملفوظ،إثمانابمولهتعاىل:

 ڇائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
(2)
)أي:ليست،

اهتدىومنشاءضّل فمنشاء إليكم؛ موكولة اهللعزاملشيئة تابعملشيئة بلذلككله ؛
جلربالعاملني(و

(3)
.

وفعل الواجبات ترك على احلجة ثمنحها ال والمدر بالمضاء إثماهنا أن تعلم كما
املعاصي،فاهللتعاىلأعطاهااملشيئةوالمدرةعلىالفعلومشيئتهتعاىلغالبة،ألنالكونكله

علىملكلهعزوجل،واليكونيفملكهشيءبدونعلمهومشيئته،فيثمرذلكاالعتماد
أوالعجببالنفسعندحصولاملراد،ألنماهللوحدهعندفعلاألسباب،وعد التعلقهبا

تملق وال اهلل، أقدار من عليها جيري ملا وتستريح نفسها فتطمئن اهلل، من نعمة حصوله
ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ڇ  لفواتحمبوبأوحصولمكروه،إثمانابمولهتعاىل:

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې      ې  ې   ى  ى  ائ    ۅٴۇ  ۋ  ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  

 ڇېئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ    ۇئائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ
(4)
.
(5)


وتوقنبوحدانيةاهلل،التستسلمإاللنهتعناىل،والحنيتستشعرالطالبةاملؤمنةإن

============================================================= 
 .47آية:(سورةاألنبياء1)
 .29-28اآليتان:(سورةالتكوير2)
 .8/362تفسريابنكثري(3)
 .23-22تاناآلي:(سورةاحلديد4)
-79،وشرحثالثةاألصول:الشيخحممدالعثيمنيمنص145-5نعيمياسنيمنص(ينظر:اإلثمان:د.حممد5)

118. 
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ماهلاوحتصيهايفتعظمأوترجوإالإياه،والتكادتعلماملؤمنةوتوقنبأناملالئكةتسجلأع
)) إن :كتابينشريوماحلساب،وتعلمأهناستمفيومالعرضبنييدياهللكماقال

أتعرف انب كذا؟ أتعرف انـب   له: قولاهلل يدين املؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، في
قال: قد سـترهتا   ؛ره بذنوبه ورأى أنه قد هلكأي رب، حىت إاا قّر ،كذا؟ فيقول: نعم

 واملنـافقون  عطى كتاب حسناته، وأما الكافر، فُيلدنيا، وأنا أزفرها لك اليومعليك يف ا
فينادى هبم على رؤوس اخلالئق: هؤالء الذين كذبوا على رهبـم، أال لعنـة اهلل علـى    

(الظاملني(
(1)

ذلكاليوم.يفوعملتجاهدةلسلوكسبيلالنجاةإال
 اجلانب العملي:  -ب

واال اإلثمان لصدق ومثرة نتيجة وتنبعثتمادعوهو إال باإلثمان الملب يتحمق )فال
 اجلوارحيفأعمالاإلسالم(
(2)

مجعبني،وقدتضافرتآياتالمرآناليتتعدبالفوزملن
حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت  ڇ كمولهتعاىلاإلثمانوالعملالصاحل،

 ڇخس     حخ  مخ  جس  حس  جخىت       يت  جث  مث   ىث  يث  حج  مج           جح  مح
(3)
.

احلسنات:هيمناأحبنهاهللووهوفعلاحلسنات،،والعملالصاحلهو)اإلحسان
ورسوله،وهوماأمربهأمرإجيابأواستحباب(
(4)

سالماليتأجاب،وعلىرأسهأركاناإل
)) اإلسالم أن تشهد أن ال إله يفاحلديثاملعروففمال:عليهالسالمجربيلهباالنيب

رمضـان، وحتـج    إال اهلل، وأن حممدا رسول اهلل، وتقيم الصالة ، وتؤيت الزكاة، وتصوم
البيت إن استطعت إليه سبيال. قال: صدقت((
(5)

.

============================================================= 
)فتحالباري2441،ح(أاللعنةاهللعلىالظاملني:)بابقولهتعاىل،كتاباملظامل،(متفقعليه:صحيحالبخاري1)
 .2768ح4/2121كتابالتوبةبابقبولتوبةالماتلوإنكثرقتله،واللفظله،وصحيحمسلم(5/96
 .61(جامعالعلومواحلكمص2)
 .76-75اآليتان:(سورةطه3)
 .75ص:شيخاإلسالمابنتيمية(العبودية4)
 .42سبقخترجيهصصحيحمسلم:(5)
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كماتشملاألعمالالصاحلةذاتالنفعاملتعديكاألمرباملعروفوالنهيعناملنكر،
واجلهاديفسبيلاهلل،والميامبفروضالكفايةوالنوافلوغريها.

األعمالبعد الفروضاخلمسقامإالشهادتني؛وأهمهذه وخاصة فتحرصةالصالة ،
ٱ  ڇ  الطالبةاملؤمنةعلىاحملافظةعليهاوأدائهاعلىالوجهاملطلوبطاعةهلل،قالتعاىل:

 ڇٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  
(1)

ستحضرعظمةاهللحني،وت
ٱ  ٻ  ڇ  تعاىلوثنائهيفقوله:لىباخلشو واخلضو طمعايفوعدهتمفبنييديه،وتتح

 ڇٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
(2)

.
جماهدةنفسهاوأداءالطالبةلصالهتاعلىالوجهالصحيحلهأثرعظيميفتمويةإثماهنا،و

السو والغاية املمصد لتحميق هواها، تعاىل:نواز  قال كما مشروعيتها من ۅ  ڇ  امية

  ڇ         ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ۉۅ
(3)

،فتكونأبعدمايكونعن
املنكراتوالفواحشواملعاصي.

وثانيها:أداءحقاملال:)الزكاة(الذيتطهربهنفسهامنآفةالشحوالبخلوالتعلق
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڇ  الشديدمبتا الدنيا،وتزكوروحها،كماقالتعاىل:

 ڇ        ڻ 
(4)

تعاىل: يفقوله الذيجاء لتنجومنالوعيد ماهلا بإخراجزكاة فتبادر ڇ  ،

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  

ڱ  ڱ    ڱک  ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ

 ڇڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  ڻ  
(5)
.


============================================================= 

 .238آية:رة(سورةالبم1)
 .2-1اآليتان:(سورةاملؤمنون2)
 .45جزءمنآية:(سورةالعنكبوت3)
 .113جزءمنآية:(سورةالتوبة4)
 .35-34اآليتان:(سورةالتوبة5)
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مننماعنداهللضانوتركشهواتنفسهاوجسدها،حمتسبةشهررمصياموثالثها:
)) من صام رمضان إميانا واحتسابا زفر له ما تقـدم مـن   :األجرواملغفرة،كماقال

((انبه
(1)

النفسوالتخلصتموىاهللوضبطالصومنفسهاحيثتتعلميفمدرسةجماهدةل،و
)) من مل يدع قول الزور والعمل بـه  :منآفاتالملبواللسانواجلوارح،كماقال

(( فليس هلل حاجة إىل أن يدع طعامه وشرابه
(2)

،فالصومليسجمردإمساكعننالطعنام
الشهوات،بلأساسهالتموىواملراقبة.والشرابو

،تلبيةلنداءرهباعزوجلفهذهأمهلاأفضلاجلهادوهووتميمالركناخلامس:احلج،
)) يا رسول اهلل نرى اجلهاد أفضل العمل، :رضياهللعنهاتمولللنيباملؤمننيعائشة

((أفال جناهد؟ قال: لكن أفضل اجلهاد حج مربور
(3)

،فتؤديفريضتهاحمتسنبةعننداهلل
)) من حج هلل فلم يرفث ومل يفسـق رجـع   :عظيماملثوبةوغفرانالذنوبكماقال

((كيوم ولدته أمه
(4)

.
،تابعنة،ومها:اإلخالصواملأركانالعلمالصاحلاملمبولوتميمالطالبةعبادهتاهللعلى

:)والعبنادةوالطاعنة-رمحنهاهلل-شيخاإلسالمابنتيميةفهمامناطقبولالعمل،قال
واالستمامةولزومالصراطاملستميم،وحنوذلكمناألمساءممصودهاواحد،وهلاأصالن:

اهلل.أحدمها:أناليعبدإال
، الثاين:أناليعبدهإالمباأمروشر ،اليعبدهبغريذلكمناألهواءوالظنونوالبد

============================================================= 
(1/92)فتحالباري38،حبابصومرمضاناحتسابامناإلثمان،كتاباإلثمان،(متفقعليه:صحيحالبخاري1)

1/524بابالترغيبيفقيامرمضانوهوالتنراويح،كتابصالةاملسافرينوقصرها،واللفظله،وصحيحمسلم
 .761ح
فتحالبناري)1913،حبابمنمليد قولالزورومنيعملبهيفالصوم،كتابالصوم،(صحيحالبخاري2)
4/116). 
 .(6/4)فتحالباري2784،حبابفضلاجلهادوالسري،كتاباجلهادوالسري،(صحيحالبخاري3)
واللفظله،(3/382)فتحالباري1521،حبابفضلاحلجاملربور،كتاباحلج،(متفقعليه:صحيحالبخاري4)

 .1351ح2/983بابيففضلاحلجوالعمرةويومعرفة،كتاباحلج،وصحيحمسلم
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 ڇيت  جث    مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   ڇ  قالتعاىل:
(1)

لوجهكواجعلها،صاحلكلهعملياجعلاللهم:يمولاخلطاببنعمروكان...
عياضبنالفضيلوقال.شيئافيهألحدجتعلوالخالصا،

(2)
 :تعاىلقولهيف-رمحهاهلل–

 ڇ             ٺ   ٺ   ٺ    ٿڇ 
(3)

يكنوملخالصانكاإذاالعملإن...وأصوبهأخلصه:قال 
صوابا،خالصايكونحىتيمبل،ملخالصايكنوملصواباكانوإذايمبل،ملصوابا

(السنةعلىيكونأن:والصوابهلل،يكونأن:واخلالص
(4)

.

 ثالثا: عناية الطالبة بالعبادات القلبية:
 اىل:قالتعكماإنصالحالملبوصحتهوسالمتههومناطالفوزوالنجاةيفاآلخرة،

 ڇڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃ  ڃ  ڇ 
(5)

كثريبنااحلافظقال،
(6)

-
يفمبنافتدىولوذهبا،األرضمبلءافتدىولومالهاهللعذابمناملرءيميال:-اهللرمحه

الشركمنوالتربؤله،الدينوإخالصباهللاإلثمانإاليومئذينفعوالمجيعا،األرض
والدنس
(7)

.

============================================================= 
 .111جزءمنآية:(سورةالكهف1)
شيخاحلرماملكي،منأكابرالعلماءوالعبناد،ولندالفضيلبنعياضبنمسعودالتميميالريبوعي،أبوعلي(2)

هنوكانثمةيفاحلديث،أخذعنهخلقكثريمنهماإلمامالشافعي،تويفرمحهاهللمبكنةسننة115بسمرقندسنة
دارالفكربريوتط:بدون،ت:بدون،وسريصفياء:أبونعيماألصبهاين،هن.ينظر:حليةاألولياءوطبماتاأل187

 .8/421أعالمالنبالء
 .2سورةامللك:جزءمنآية(3)
 .76-74(باختصار:العبوديةص4)
 .89-88اآليتان:(سورةالشعراء5)
ضّوالمرشيالبصرويمثالدمشمي،أبوالفداءحافظمؤرخفميه،ولديفقريةمنأعمنالبنإمساعيلبنعمر(6)

شذراتالذهبيفأخبنارمننهن.ينظر:774بصرىبالشامورحليفطلبالعلم،تويفرمحهاهللبدمشقسنة
 .1/321األعالم:الزركليص،و6/231ذهب:ابنالعماداحلنبلي

 .6/159تفسريابنكثري(ينظر:7)
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السليمللملبتعريفهيف-اهللرمحه-الميمابناإلمامقال الذيأنه: كلمنسلم)
وسلمسواه،ماعبوديةمنفسلمخربه،تعارضشبهةكلومنوهنيه،اهللأمرلفختاشهوة
(رسولهغريحتكيممن

(1)
.

قلبهاألعمالورعايتهاعنايتهاالثانوية،املرحلةيفالطالبةلدعوةالزكيةالثمارومن
تيميةقالقلبها،يفوتزيدهإثماهناتموياليتوعباداته ابن اإلسالم :-اهللرمحه–شيخ

الفرو ،هيالظاهرةواألعمالاألصل،هووحاالعلمااإلثمانمنبالملبالمائموالدين)
(بفروعهكملوُيأصولهمنبىنُيماأولفالديناإلثمان،كمالوهي

(2)
.

مراتبهاواهلل،تموى؛املؤمنةالطالبةعندوأعمالهالملبعباداتوأساس أعلى
احلديثيفباإلحسانذلكعنالنيبرعّبوقدهلا،ورؤيتهتعاىل،منهقرهبااستحضار
 مل فإن تراه كأنك اهلل تعبد أن)) :فمالاإلحسانعنالسالمعليهجربيلسألهملااملعروف،

((يراك فإنه تراه تكن
(3)

.
الظاهرةأحواهلاعلىمطلعاهللبأنتشعرإهناف؛اهللعبادةباملؤمنةالطالبةقامتوإذا
واهليبةواخلوفاخلشيةقلبهايففيوجبيراها،وهوتراهكأهنايديهبنيوأهناوالباطنة،
وإمتامهاحتسينهايفاجلهدوبذلالعباداتيفالنصحهلايوجبكماوجل،عزلهوالتعظيم

كميلهاوت
(4)

. 
وعبادةاهللتعاىلبأعمالالملوباليتتكملهباالطالبةإثماهناكثريةمتنوعنة،مننها:
)حباهللورسوله،وخشيةاهللواإلنابةإليه،وإخالصالدينله،والصربحلكمه،والشنكر
لنعمه،والرضىبمضائه،والتوكلعليه،والرجاءلرمحته،واخلوفمنعذابه،وأمثالذلنك

منالعبادةهلل(هي
(5)

،ألنالعبادةمبفهومهاالواسعالشاملهي:)اسمجامعلكلماةحبنه
============================================================= 

 .1/7منمصايدالشيطان(إغاثةاللهفان1)
 .11/355جممو الفتاوى(2)
 .42سبقخترجيهص،(صحيحمسلم3)
 .126ص(ينظر:جامعالعلومواحلكم4)
 .38صشيخاإلسالمابنتيمية(العبودية:5)
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اهللويرضاهمناألقوالواألعمالالباطنةوالظاهرة(
(1)

.
املرء أنيمصد ( وهو اإلخالصهللتعاىل، أثرا: ومنأهمأعمالالملوبوأعظمها

كرامته،بأنيكونالعبدخملصاهللتعاىليفبعبادتهالتمربإىلاهللتعاىل،والتوصلإىلدار
ظاهره تعاىليف هلل خملصا تعظيمه، تعاىليف هلل خملصا حمبته، تعاىليف هلل خملصا قصده،

وباطنه،اليبتغيبعبادتهإالوجهاهللوالوصولإىلداركرامته(
(2)

ڭ  ڇ  ،كماقالتعاىل

ۉ  ې  ې      ۅ  ۉ   ۅڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ

 :ڇې  
(3)

.
م : )) من تعّلمولهل،تصديمالعلملهافتخلصالطالبةوالتبتغيإالوجهاهلليفطلب

علما مما يبتغى به وجه اهلل ال يتعلمه إال ليصيب عرضا من الدنيا، مل جيد عرف اجلنة يوم 
يعينرةحها(( القيامة

(4)
.

ومنأعمالالملوباليتتثمرهادعوةطالبةالثانوية:التوكل،وهواعتمادالملبعلى
اهلل،واستنادهإليهوسكونهإليه،واستمدادالعونوالتأييدمنه،وقطعالعالئقبغريهتعاىل.

،إذاللنهورجائهاهحسنظنهابعلىؤمنةعلىاهللوحده،عالمةوتوكلالطالبةامل
يتصورالتوكلعلىمنساءظنهابه،أوالتوكلعلىمنالترجوه
(5)

ويتبعهذاالتوكنل،
ڇ  :استسالمالملبلهتعاىل،وتفويضأمورهاكلهالهطاعةلهواستجابةألمره،قالتعاىل

 ڇڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڌ    ڍڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍ
(6)

.
============================================================= 

 .38(املرجعالسابقص1)
 م.1997هن/3،1418الرياضط:،،دارالثرياللنشر144بنعثيمنيصاألصولالستة:الشيخحممد(شرح2)
 .163-162اآليتان:(سورةاألنعام3)
صحيحسننده:،وقال1/85كتابالعلمعلىالصحيحنيواملستدركواللفظله،،2/338(مسنداإلمامأمحد4)

 نيوملخيرجاه،ووافمهالذهيب.ثماترواتهعلىشرطالشيخ
،حتميق:حممد121-2/121اجلوزيةمدارجالسالكنيبنيمنازلإياكنعبدوإياكنستعني:اإلمامابنقيم(ينظر:5)

 .م1972هن/1392حامدالفمي،دارالكتابالعريب،بريوت،ط:بدون،
 .13آية:(سورةالتغابن6)
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تعاىلبأنهكماأنتوكلهاعلىاهلليمومويتعلقبإثماهناباهللوبأمسائهوصفاته،فمعرفتها
،ويفوكلعليهيفطلبهاللمعاشوالرزقجيعلهاتت؛املذّلاملعطي،املعّزانعاخلالقالرزاق،امل

فالتذّل يفسعيهايفحياهتا، أحواهلا أسائر ملخلوق، فاهللنفسها ألحد، وتبذلكرامتها
 ڇ        ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھڇ :وكيلهاوهوتعاىلحسبها،قالتعاىل

(1)
،واملؤمن

)كلماكانباهللأعرف،كانتوكلهعليهأقوى(
(2)

.
 اليت الملوب أعمال من وهي والتوبة: احملاسبة العبادات الطالبةومن بإثمان ،ترتمي

يفاألعمالكلها،وعلىنيتهاسالمةعلىونخريوشر،متمقّدعلىمافتحاسبنفسها
ل ألعملهاإتماهنا وعلىحتميمها ومماصدها، هدافها ، فكما ما على مناهتاحتاسبنفسها

عّداهللعلىماأنعمهعليها،مثُتهاشكرتنظريفطاعات،وماضيعتمناألوقات،كماال
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ڇ  عاىل:لغدهامايعينهاعلىسلوكطريقالنجاة،قالت

 ڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ    ڤٹ  ٹ  ٹٿ  ٿ  ٿ  ٹ
(3)

)حاسبواأنفسكمأي:،
حتاسبوا،وانظرواماذاادخرمتألنفسكممناألعمالالصاحلةليوممعادكموعرضكمبلإنق

هالختفىعليهمنكمخافية،واليغيبعن،علىربكم...واعلمواأنهعاملجبميعأحوالكم
حمري( وال جليل أموركم من
(4)

، حني فيهحتاسبوالطالبة قصرت ما تتدارك نفسها
احملاسبةعلىمواطنالضعفيفشخصيتها،لتتمكن أحسنتفيه،فتمفهبذه وتستزيدمما

منعالجهاوتمويتها.
)مثعليهأنيتصفحيفليلهجاءفيه:منوذجاعنكيفيةحماسبةالنفسقدقدمالسلفو
هناره،فإنالليلأخطرللخاطر،وأمجعللفكر،فإنكانحمموداأمضناه،أفعالرمنماصد

وأتبعهمباشاكلهوضاهاه،وإنكانمذمومااستدركهإنأمكن،وانتنهىعننمثلنهيف

============================================================= 
 .3جزءمنآية:(سورةالطالق1)
 .2/125(مدارجالسالكني2)
 .18آية:(سورةاحلشر3)
 .8/112تفسريابنكثري(باختصار:4)
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املستمبل(
(1)

.
وأعظممثرةجتنيهاالطالبةمنهذهاحملاسبةهيتوبتهاإىلاهللالعفوالرحيمتوبةنصوحا

االرتباط-رمحهاهلل-مااقترفتيداهامنالسيئاتواملعاصي،ويوضحاإلمامابنالميمجتبُّ
لهالنزولمنزلة:)ومنمنزلةاحملاسبةيصّحبمولهةالوثيمةبنياحملاسبةوالتوبةاملتنيوالعالق

لمنهإىلصناحبه،التوبة،ألنهإذاحاسبنفسهعرفماعليهمناحلق،فخرجمنهوتنص
وهيحميمةالتوبة،فكانتمدمياحملاسبةعليهالذلكأوىل،ولتأخريهاعنهاوجهأيضا،وهو
أناحملاسبةالتكونإالبعدتصحيحالتوبة،والتحميقأنالتوبةبنيحماسبتني،حماسبةقبلها

تمتضيوجوهبا،وحماسبةبعدهاتمتضيحفظها،فالتوبةحمفوفةمبحاسبتني(
(2)

.
وطالبةالثانويةبشر،منطبيعتهااخلطأوالنسيانوالتمصري،ومعظمالطالبثمرونيف
هذهاملرحلةبفترةاملراهمة،اليتتتميزبعدماالستمرارالنفسيوالعاطفي،مماجيعلهممظننة
الوقو يفالزللواخلطأ،لذاجاءيفالشر احلثوالثناءعلىالطاعاتيفسنالشنباب،

)) شاب نشـأ يف عبـادة   حديثالسبعةالذينيظلهماهللبظلهيومالميامة،وفيه:كمايف
((اهلل

(3)
.

وقدعلماهللتعاىلالوقو يفاخلطأوالذنبمنعباده،فشر هلماإلنابةإليهوالتوبة
لذهب اهلل بكـم، وجلـاء    )) والذي نفسي بيده، لو مل تذنبوا:واالستغفار،وقدقال

((بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل فيغفر هلم
(4)

وعدهمباملغفرةوحموالسيئاتوالفنالح،كما
تعناىل: قال النصوح، حدوثالتوبة پ  پ  پ    ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پڇ  عند

============================================================= 
عليه:مصطفى،حممهوعلق342صبنحبيبالبصرياملاورديبنحممد(أدبالدنياوالدين:أبواحلسنعلي1)

 م.1978هن/4،1398بريوتط:،السما،دارالكتبالعلمية
 .171-1/169(مدارجالسالكني2)
(،وصحيح3/293)فتحالباري1423،حبابالصدقةباليمني،كتابالزكاة،(متفقعليه:صحيحالبخاري3)

 .1131ح2/715بابفضلإخفاءالصدقة،كتابالزكاة،مسلم
 .4/2116بابسموطالذنوبباالستغفارتوبة،كتابالتوبة،(صحيحمسلم4)
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  ڇ               ڀ   ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ
(1)

قنننال،
عنالتوبةالنصوح:)أيتوبةصادقةجازمة،متحوماقبلهامن-رمحهاهلل-احلافظابنكثري

السيئات،وتلمشعثالتائبوجتمعه،وتكفهعماكانيتعاطاهمنالدناءات...هوأنيملع
ي،ويعزمعلىأاليفعلذلنكيفعنالذنبيفاحلاضر،ويندمعلىماسلفمنهيفاملاض

املستمبل،مثإنكاناحلقآلدميردهإليهبطريمة(
(2)

،وهذههيحميمةالتوبة
(3)

.
يضرباملثلاملمتدىألمتهيفالتوبةإىلاهلل،وقدغفرلهوهذانبيناخليلالرمحن

فإين أتوب يف اليوم )) يا أيها الناس، توبوا إىل اهلل، :ماتمدممنذنبهوماتأخر،يمول
((إليه مائة مرة

(4)
.

 رابعا: االستقامة على دين اهلل:
اليتتوصلالطالبةاملؤمنةإىلأعلىالدرجاتاليتاالستمامةمثراتدعوةالطالبة:من

خب فيها وتبشرها املالئكة، بلزومهاحتفها تكون الطالبة واستمامة واآلخرة، الدنيا ريي
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڇ  واستمرارهاعلىالطريقاملستميم،قالتعاىل:

 ڇپ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  ٿ  
(5)



،استمامواأي:)أخلصواالعملهلل،وعملوابطاعةاهللتعاىل،علىماشر اهللهلم(
(6)

.
ميمتها،واالستمامةعليهاشعوراهاوحواالستمامةهي:الثباتعلىقوله:ربنااهلل،رّم

يفالضمري،وسلوكايفاحلياة،والصربعلىتكاليفها،وهذاأمركنبريوعسنري،ومننمث

============================================================= 
 .8آية:جزءمن(سورةالتحرمي1)
 .196-8/195تفسريابنكثري(باختصار:2)
 .1/182(مدارجالسالكني3)
ح4/2176باالستغفارواالستكثارمنهباباستحبا،كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالستغفار،(صحيحمسلم4)

2712. 
 .31آية:(سورةفصلت5)
 .7/146تفسريابنكثري(6)
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استحقعنداهللهذااإلنعامالكبري.
(1)


ظاهراماجاءبهرسولهاتبا وإىلأمرين:صحةاإلثمانباهلل،االستمامةمرجع)و
(وباطنا

(2)
.

أوامرعلىذاتياستميمقلبالطالبة،حيثتاإلثمانيةاإلجيابيةيفوهيمنأهمالثمرات
يفكلزمانومكان،وحترصعلىابتغناءمراقبتهاهللونواهيه،وتراعيحدوده،وتستشعر

مرضاتهوحدهتعاىليفكلأعماهلا،وتتوجهلهوحدهبنواياها،وبذلكتكوناسنتمامتها
حياهتا،وتستمدهمنكتاباهللعزوجلومنسننةمنهجاسلوكياذاتيا،تسريعليهطيلة

،اللذينتلتزمهبمايفالسروالعلن،ويفالنيةوالعمل،ويفالغايةوالوسنيلة،ويفرسوله
الدنياوالدين.
(3)


اتالشنياطنيغتكونأبعدمايكوناملؤمنعننزإنالطالبةاملستميمةعلىأمراهلل،

التتهاونوتفترعنفالتفريط،وأاإلفراطوإىلالوقو يفجتاوزاحلدوداليتتؤديهباإىل
سائرشئوهنا،ألنونياهتاواأفعاهلنحرفيفأقواهلاوالمتيلأوتالمياممباهومطلوبمنها،و

واألحوالوالنيات،فاالستمامةفيها:وقوعهاهلل،فعالحميمةاالستمامة)تتعلقباألقوالواأل
(وباهلل،وعلىأمراهلل

(4)
.

واملسلمةاليومتعيشعصرامليئاباملغرياتوامللهياتوالفنت،مماقديلهيهاعنطاعة
هدةاهلل،ويدفعهاإىلخمالفةشرعه،وهذايؤكدضرورةحتليهاباالستمامة،وهذايكونمبجا

ڻ  ڻ  ڇ  قالتعاىل:،متثالمجيعماأمراهللبه،واالنتهاءعنكلماهنىعنهالنفسها

============================================================= 
 .5/3121(ينظر:يفظاللالمرآن1)
،رالفكندار1/282بنعالنالصديميالشافعياألشعرياملالكي(دليلالفاحلنيلطرقرياضالصاحلني:حممد2)

 م.1974هن/1394،الطبعةاألخريةبريوت،
ليبيا،،الدارالعربيةللكتاب414(ينظر:أسسالتربيةاإلسالميةيفالسنةالنبوية:د.عبداحلميدالصيدالزنتاينص3)
 م.2،1993تونسط:/و
 .2/115(مدارجالسالكني4)
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 ڇ ۀ  ہ ۀ 
(1)

ورّد:واملمصود اهلل، أنفسكميفطاعة عناهلوى،وجاهدوا ها
وجاهدواالشيطانيفردوسوسته،والظلمةيفردظلمهم.
(2)


قالكماوجعلهاسبباحلصوهلا،،اهلدايةإىلسبيلهباجملاهدةفيهعزوجلوقدقرناهلل

 ڇہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀڇ  تعاىل:
(3)

قسبحانه،)عّل
اهلدايةباجلهاد،وأكملالناسهدايةأعظمهمجهادا،وأفرضاجلهاد:جهادالنفس،وجهاد
اهلوى،وجهادالشيطان،وجهادالدنيا،فمنجاهدهذهاألربعةيفاهلل،هداهاهللسبلرضاه

لمناجلهاد(منتركاجلهاد،فاتهمناهلدىرسبماعّطاملوصلةإىلجنته،و
(4)

.

 : حمبة اهلل ورسوله : خامسا
،)وحمبنةاهللحمبتهاهللورسولهاإلثمانيةاملهمةلدعوةطالبةالثانوية،منالثمرات

سبحانههيأصلديناإلسالمالذييدورعليهقطبرحاها،فبكماهلايكمنلاإلثمنان،
صتوحيداإلنسان(وبنمصاهناينم

(5)
.

لهاليتحمقإالهبذهاحملبة،فاهللوكيفالحتبهتعاىل وهيتعلمأنصدقعبوديتها
احلب،فهيتتضمنغايةالذلوملأمورهباتتضمنمعىنالذلتعاىلخلمهالعبادته،والعبادةا

يكوناهللأحبإليهاهللتعاىل،بغايةاحملبةله،وكلماازدادقلبهاحباله،ازدادتعبودية،ف
منكلشيء،وأعظمعندهامنكلشيء
(6)

.
التذل بكمال تعاىل له إفرادها احملبة يف عالماتصدقها وكمالومن واخلضو ، ل

============================================================= 
 .78جزءمنآية:(سورةاحلج1)
 .12/99رآن(ينظر:اجلامعألحكامالم2)
 .69آية:(سورةالعنكبوت3)
،اجلمل،داراليمنياملنصورة،حتميق:د.ماهرعبدالرزاق،وكمالعلي87اجلوزيةص(الفوائد:اإلمامابنقيم4)

 م.1996هن/1،1417مصر،ط:
،املكتب466بنعبدالوهابصليمانبنعبداهللحممد(تيسريالعزيزاحلميديفشرحكتابالتوحيد:الشيخس5)

 هن.4،1411دمشقط:/بريوت،اإلسالمي
 .44صشيخاإلسالمابنتيمية(ينظر:العبودية:6)
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،فالتساويبهغريه،أوتشركهمعهالطاعة
(1)

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڇ  :تعاىلاهللقال،

 ڇ      ڑ
(2)

.
وكلمسلمإذا)تأمنل؟وهوالذيبعثهاهللرمحةللعاملنيرسولالوكيفالحتب

الذيأخرجهمنظلماتالكفرإىلنوراإلثمانإمناالنفعاحلاصللهمنجهةالرسول
نمجينعأننفعهبذلكأعظممنباملباشرةوإمابالسبب؛علمأنهسبببماءنفسه...وعلم

وجوهاالنتفاعات،فاستحقلذلكأنيكونحظهمنحمبتهأوفرمنغريه(
(3)

فتحبهوتمدم،
)) ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب :ألمرهااتباعحمبتهعلىكلمنحتبحىتنفسها،
((إليه من والده وولده والناس أمجعني

(4)
.

هّنوقدأعطىجيلالصحابياتيفصدراإلسالممناذجمضيئةهلذهاحملبة،فهذهإحدا
تتمبلمصيبتهايفزوجهاوأخيهاوأبيهايفغزوةأحد،والهتدأنفسهاإالبعداالطمئننان

يارسولاهلل-أيصغرية–،وتمول:كلمصيبةبعدكجللعلىسالمةرسولاهلل
(5)

،
أخرىجتمععرقهوجتعلهمعطيبهالتتطيببهو

(6)
.

،رسولبسنةالؤهاقتداا؛  حبةهللولرسولهثميزالطالبةامل ومنأهمما


============================================================= 
 .468(ينظر:تيسريالعزيزاحلميدشرحكتابالتوحيدص1)
 .165جزءمنآية:(سورةالبمرة2)
 .61-1/59باختصار:فتحالباري(3)
،واللفظ(1/58)فتحالباري15،حبابحبالرسولمناإلثمان،كتاباإلثمان،(متفقعليه:صحيحالبخاري4)

بابوجوبحمبةرسولاهللأكثرمناألهلوالولدوالناسأمجعني،وإطالقعدم،كتاباإلثمان،له،وصحيحمسلم
 .44ح1/67إلثمانعلىمنملةحبههذهاحملبةا
،حتميق:الشيخحممدحمييالدينعبداحلميدتوزيع3/51عبدامللكبنهشامأبوحممد: (ينظر:سريةالنيب5)

 الرياضط:بدون.،رئاسةإداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشاد
 .2331ح4/1815والتربكبه بابطيبعرقالنيب،كتابالفضائل،لم(احلديثيفصحيحمس6)
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 ڇ       ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڇ  قالتعاىل:
(1)

)فال
منالكتابوالسنة،وامتثالُتنالحمبةاهللورضوانهوثوابهإالبتصديقماجاءبهالرسول

أمرمهاواجتنابهنيهما(
(2)

.
كماتتميزبإيثاروتمدميحبهماعلىمجيعماحتبهمنمتا الدنيا،ومافيهامناملال

چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  والزوجوالولدواملتا ،قالتعاىل:

ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ      ڈ   ڈ  ژ  ژ  

 ڇ     گ  گ  گ  ڳڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
(3)

.
اهللورسوله مبحبة قال؛ومىتامتألقلبالطالبة اإلثمان،كما :ذاقتحالوة

فيه وجد حالوة اإلميان: أن يكون اهلل ورسوله أحب إليه مما سوامها، وأن  ))ثالث من كّن
(..(حيب املرء ال حيبه إال هلل

(4)
،مثإهناإذاأحبهااهللتعاىلسعدتمبحبةاملألاألعلىوحمبة

، فقال: إين أحب فالنا ))إن اهلل إاا أحب عبدا دعا جربيل:أهلاألرضهلا،كماقال
فيقول: إن اهلل حيب فالنا فأحبوه، فيحبه   ينادي يف السماءفأحبه، قال: فيحبه جربيل مث

أهل السماء، قال مث يوضع له القبول يف األرض.. ((
(5)

.
ورسولهو اهلل مواالة سوفتثمر احملبة وُتهذه منواملؤمنني، بأهنا الطالبة شعر

حزباهلل،فيثبتفؤادهاعلىاحلق،وحتبدينهاوتعتزبه،وتتمسكبهوتضحيمنأجله
ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ڇ :قالتعاىلوقدبالغا والنفيس،

============================================================= 
 .31جزءمنآية:(سورةآلعمران1)
 .115صتفسريالشيخالسعدي(2)
 .24جزءمنآية:(سورةالتوبة3)
(واللفظله،وصحيح1/61ي)فتحالبار16،حبابحالوةاإلثمان،كتاباإلثمان،(متفقعليه:صحيحالبخاري4)

 .43ح1/66باببيانخصالمناتصفهبّنوجدحالوةاإلثمان،كتاباإلثمان،مسلم
 .2637ح4/2131بابإذاأحباهللعبداحببهإىلعباده،كتابالربوالصلةواآلداب،(صحيحمسلم5)
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 ڇی  ی  
(1)

. 

 عاصي والنفور منها:: تزكية النفس بالطاعات واملداومة عليها، وكراهية املسادسا
والميامبأنوا العباداتوالطاعاتاملفروضةباهللوحتميقالعبوديةلهعزوجلفاإلثمان
والبع واملخالفاتالشرعيةواملندوبة، املعاصي عن من؛د ويطهرها النفسالبشرية، يزكي

ويسّه واآلثام، العبالذنوب مثل شيء وال ( للشر ، واالنمياد احلق قبول عليها اداتل
األخالق والتخلصمن الطيبة الكتساباألخالق النفسويهيئها يزكي املختلفة بأنواعها

الرديئة(
(2)

.
اليتوالنوافلواإلكثارمنالطاعاتفعلالواجبات،لواجبعلىالطالبةاملبادرةإىلوا
بروحهاتمرهبا وتسمو اهللتعاىل، وتأييدإمن حبالرمحن وتكسبها هىلمراتبالكمال،

)منتوىلاهللبالطاعةوالتموى؛توالهاهللباحلفظوالنصرة(ألنوحفظه،
(3)

:النيبقال،
))إن اهلل قال: من عادى يل وليا فقد آانته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب 
 إيل مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه، فإاا أحببته كنت

مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده اليت يبطش هبا، ورجله اليت ميشي هبا، 
لئن استعاا يب ألعيذنه((وإن سألين ألعطينه، و

(4)
.

كما معانيه، وفمه وحفظه المرآن  تالوة من وتكثر والصيام الصالة نوافل فتؤدي
حتافظعلىأورادهامنالذكروالدعاء،وتغتنماألوقاتالفاضلةاليتتضاعففيهااألجور،

ورايفاجلنةهلاقصبينباخلري،فتوتغفرفيهاالذنوب،وجتودبنفسهاوتسخومباهلايفدرو
بفضلاهللوتوفيمههلا.

============================================================= 
 .56يةاآل:(سورةاملائدة1)
،2بنريوتط:،،مؤسسنةالرسنالةومكتبنةالمندس99انص(أصولالدعوة:د.عبندالكنرميزيند2)

 م.1987هن/1417
 .11/343فتحالباري(3)
 (.11/341)فتحالباري6512،حبابالتواضع،كتابالرقاق،(صحيحالبخاري4)
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يعظميفنفسهاأمراإلخالص-فروضهاونوافلها-إنمداومةالطالبةعلىأداءالعبادات
هلل،والشعوربعظمته،واالنميادألمرهتعاىل،كمايكسبهاالطمأنينةوالسكينة،فالتستثملشرائع

هللمبعناهاالواسع،الذييشملمجيعجوانبالدين،أويضيقهباصدرها،بلتعيشمعاينالعبادة
حياهتا،فتتوجهجبميعأعماهلاهلل،بتحسنينيتهايفسائرأمورمعاشها،وتبتغيوجهاهلليفذلك،
فتصبحعابدةهللحيثماتوجهت،وتصبحالعبادةهيصلتهاالدائمةالوثيمةبينهاوبنيرهبا،فتعيش

تهوتوفيمهوإعانته،وهوأعظمماتظفربهيفمعيةاهللتعاىل،وتتملبيفرمح
(1)

 :النيب،قال
يف نفسه اكرته ))يقول اهلل عز وجل: أنا عند ظن عبدي يب، وأنا معه حني يذكرين، إن اكرين 

إليه  يف مأل، اكرته يف مأل خري منهم، وإن تقرب مين شربا، تقربت يف نفسي، وإن اكرين
اراعا، وإن تقرب إيل اراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاين ميشي، أتيته هرولة((
(2)

.
الطاعات،تتميزبامتالكحاسةإثمانيةدقيمةإنالطالبةاملؤمنةالصادقةيفحمافظتهاعلى

الطاعات تنبسطوتنشرحلفعل وتنمبضاليتمرهفة، برهبا، املعاصيتصلها لفعل وتضيق
رهبااليتوالسيئات عن تمطعها النيب وضح وقد ،وامليزان احلاسة هلذه املؤمن امتالك

((نته حسنته، وساءته سيئته فذلك املؤم)) من سّرالدقيقبموله:
(3)

وهذاامليزاناليكون،
بيوم املنافقحيثاليؤمن ألن ( عنصفاتالنفاق، املخلصالبعيد إاللصادقاإلثمان،

الميامةاستوتعندهاحلسنةوالسيئة(
(4)

،فاليبا هلاكتسبالسيئاتأمخسراحلسنات.
وارحهامناحلرام،فالتنظرأمنها،فتحفظجوتنفرملعاصيونةتكرهاوالطالبةاملؤم

واطنالريبةوالشبهة،متتحدثأوتسمعإىلمايغضبالرمحن،وتكونأبعدماتكونعن
============================================================= 

،دارابنحزموجدة،،تدارنوراملكتبا1/321كرزونأمحد(ينظر:منهجاإلسالميفتزكيةالنفوس:د.أنس1)
الدورالتربويللوالدينيفتنشئةالفتاةاملسلمةيفمرحلةاملراهمة:حنانعطينةو،م1997هن/2،1418لبنانط:

 م.2111هن/1،1322ط:،،املنتدىاإلسالمي41-2/28الطورياجلهّني
 .2675ح4/2161اهللتعاىلباباحلثعلىذكر،كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالستغفار،(صحيحمسلم2)
هنذاحنديثحسنن:،وقال2165ح4/466بابماجاءيفلزوماجلماعة،كتابالفنت،(سننالترمذي3)

 ووافمهالذهيب.،صحيحعلىشرطهما:وقال1/13كتاباإلثمان،صحيح،ومستدركاحلاكم
بنعبدالرمحنبنعبدالرحيماملباركفوريمداإلماماحلافظأبوالعلىحم:رمذيتالجامع(حتفةاألحوذيبشرح4)
 م.1963هن/2،1383ط:،الماهرة،،مطبعةاملعرفة6/385
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مس،وتسترب أهلالفسقوالفجور،وحتفظعرضهاأنُيبتتشبهوتربأبنفسهاأنتتخلقأو
)برأدينهمنالنمصوعرضهمنالطعنفحاهلاكمننواعها،ثلم،فتتميالشبهاتبألدينهاأنُي

أن خيفى فيه...وال يطعن من لمول يسلم الشبهاتمل ُيعرفباجتناب مل من ألن فيه،
املستكثرمناملكروهتصريفيهجرأةعلىارتكاباملنهييفاجلملة،أوةحملهاعتيادهارتكاب

مإذاكانمنجنسه(املنهيغرياحملرمعلىارتكاباملنهياحملر
(1)

وجتعلبينهاوبنياحلرام،
النيبقاليكونإالبصالحقلبهاونمائه،،وهذاكلهالزاعظيمامنتموىاهللومراقبتهحاج
:((  ن، وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري من الناس، فمن اتقى واحلرام بّياحلالل بّين

 الشبهات كراع يرعى حول احلمى يوشكبهات استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع يف تاملش
ة إاا صلحت صلح وإن يف اجلسد مضغ أالأن يواقعه، أال إن محى اهلل يف أرضه حمارمه، 

اجلسد كله، وإاا فسدت فسد اجلسد كله، أال وهي القلب((
(2)

.
باملداومةعلىالطاعاتإنتزكيةالطال تعظيمهايغرسفي؛عاصيوجتنباملبةلنفسها

،والتغفلعنأثرهاوشؤمهااملعاصيتمراهللتعاىلواخلشيةمنهواخلوفمنعذابه،فالحت
حالاملؤمن،كماوصفهابنمسعودعلىقلبهاوحياهتا،وهذا

(3)
(:إن املؤمن يرىقال 

على  وإن الفاجر يرى انوبه كذباب مّر ؛يقع عليه نانوبه كأنه قاعد حتت جبل خياف أ
(أنفه فقال به هكذا،قال أبو شهاب بيده فوق أنفه

(2)
. 

والسببيفذلك)أناملؤمنيغلبعليهاخلوف،لموةماعندهمناإلثمان،فاليأمنالعموبة
منصغريعملهبسببها،وهذاشأناملسلمأنهدائماخلوفواملراقبة،يستصغرعملهالصاحل،وخيشى

============================================================= 
 .11/127باختصار:فتحالباري(1)
لفظ(وال1/126)فتحالباري52،حبابفضلمناستربألدينه،كتاباإلثمان،(متفقعليه:صحيحالبخاري2)

 .1599ح3/1219بابأخذاحلاللوتركالشبهات،كتابالبيو ،له،وصحيحمسلم
عبداهللبنمسعوداهلذ حليفبينزهرة،منالسابمنياألولنيومنالنجباءالعاملني،هاجراحلهرتني،وشنهد(3)

:))منأحبأنيمنرأالعنهيفهديهومستهوق،كانيشبهالنيببدرا،أولمنجهربالمرآنمبكةبعدالنيب
.ينظر:سنريأعنالمالننبالءهن33المرآنغضاكماأنزلفليمرأعلىقراءةابنأمعبد((ماتباملدينةسنة

 .2/368،اإلصابةيفأمساءالصحابة1/461
 (.11/112)فتحالباري6318،حبابالتوبة،كتابالدعوات،(صحيحالبخاري4)
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السيئ...وإمناكانتهذهصفةاملؤمنلشدةخوفهمناهللومنعموبته،ألنهعلىيمنيمنالذنب،
خوفهواستهانباملعصية(وليسعلىيمنيمناملغفرة،والفاجرقليلاملعرفةباهلل،فلذلكقّل

(1)
.

 : التوجه للدار اآلخرة:بعاسا  
 واحلساب اآلخر باليوم اإلثمان النعيم،إن من للمؤمنني اهلل أعده وما واجلزاء،

وللكافرينمنالعذاب،يشكلدافعاقوياللعبديفهذهاحلياة،ألنمناطالفوزوالنجاةيوم
أو-بعدفضلاهللومنته-الميامة اإلنسانإىلاجلنة يتوجه ومنه احلسناتوالسيئات، هو

زالنار،فمنحُس ومنساءعملهانمطع؛هللوالداراآلخرةادتوجههإىلانعملهيفالدنيا
 األمر، إىلهذا املسلمة الطالبة لذلكينبغيتوجيه هذهحيثإنعناهللوخابوخسر،
ٱ  ٻ  ٻ  ڇ :الثمرةتنبعمنعميقإثماهناباهللواليومآلخروحبهاللمائهتعاىل،قالعزوجل

  ڇٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٺپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پٻ     ٻ
(2)

.
ے  ڇ  تعاىل:قالباملسؤولية،كمامنخلمهاوتشعرباحلكمةاإلهليةتوقناكم

 ڇے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
(3)

.
وزوال الدنيا، احلياة حميمة معرفة عندها يثمر األمر، إىلهذا الطالبة لفتنظر إن

 : لتعاىلقاوقدنعيمها،وكبدهاومشاقها،فالتفرحهبا،وتطمعيفالنعيماخلالديفاآلخرة،

 ڇى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ڇ 
(4)

،فالتركنإليهاأوتنشغلهبا

چ  چ   ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ ڇ  عناآلخرة،حيثحذراهللمنذلكيفقوله:

  کڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ

============================================================= 
 .11/115(باختصار:فتحالباري1)
 .87آية:(سورةالنساء2)
 .115آية:(سورةاملؤمنون3)
 .26جزءمنآية:(سورةالرعد4)
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(7) ڇک   ک  ک  گ       گ  گ  گ  ڳ        ڳ  
.

والطالبةاملؤمنةتسعىللفالحوالنجاةوالسعادةيفذلكاليومبتمدمياألعمالالصاحلة
يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  ڇ  خالصةلوجههالكرمي،كماقالتعاىل:

 ڇحخ    مخ  جس  حس   
(2)

ولماءربه::)فمنكانيرج-رمحهاهلل-،قالاحلافظابنكثري
أيثوابهوجزاءهالصاحلفليعملعمالصاحلا،وهوماكانموافمالشر اهلل،واليشرك

 الذي وهو أحدا: ربه العملأبعبادة ركنا وهذان شريكله، ال وحده اهلل وجه به راد
تمبل(امل 

(3)
.

إجيابيةعلىسلوهالطالبةلآلخرةوتصديمهابذلكاليوموإنتوُج ،كها،يعكسآثارا
يذكرهاباآلخرةويعدهارسنالثواب،إالأصغتلهفالتكادتسمعأمراهللأولرسوله

 ورسوله اهلل توا  فتراها بامتثاله، وبادرت وتتربأ مسعها، أعداءه وتعادي ، واملؤمنني
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڇ  لمولهتعاىل:ااتباعمنهم،

 ڇ         ٹ              ٿ  ٿ  ٿ ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ 
(4)

،وحتسنخلمها
يفألمرهااتباعوتتحلىبآداباإلسالمالرفيعةيفتعاملهامعجرياهناوأهلهاوضيوفها،

 واليوم اآلخر فال يؤا جاره، ومن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر من كان يؤمن باهلل))قوله:
واليوم اآلخر فليقل خريا أو ليصمت(( فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن باهلل

(5)
.

 بالنساء، اخلاصة األمور بعض يف اإلسالم بأوامر وتلتزم سلوكها كأمرهاوتضبط
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ  تعاىل:باالحتجابعنالرجاليفقوله

============================================================= 
 .16-15اآليتان:(سورةهود1)
 .111جزءمنآية:(سورةالكهف2)
 .5/211تفسريابنكثري(3)
 .22جزءمنآية:(سورةاجملادلة4)
تحف)6118،حبابمنكانيؤمنباهللواليوماآلخرفاليؤذجاره،كتاباألدب،(متفقعليه:صحيحالبخاري5)

باباحلثعلىإكراماجلاروالضيفولزومالصمت،كتاباإلثمان،(واللفظله،وصحيحمسلم11/445الباري
 .47ح1/68إالعناخلريوكونذلككلهمناإلثمان
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 ڇ       ہ     ۀ    ۀ  ہ  ہ
(1)

ک  ک    گ  ڇ  يفقوله:حثهاعلىغضالبصرو

 ڇ              گ  گ
(2)

. 
يعدمنأعظم؛لدنياباليوماآلخرثواباوعمابا)إنارتباطالسلوكالبشرييفاحلياةا
جمازىبعملهيفاآلخرة،كانذلكأنهُكّلفوسائلتمويةاإلثمانبيومالميامة،فإذاعلمامل

وموافمة العمل حتسني على له ومساعدا نفسه، يف اليوم ذلك الستحضار له حافزا
الشر (
(3)

.
 تسعىجاهدة رهبا، لماء واليتترجو ، لآلخرة بملبها املتوجهة املؤمنة يفإنالطالبة

لطاعةرهبا،وجتعلمهومالد أنعماهللعليها مّهتسخريما واحدا:هّمنيا الفوزوالنجاةيفا
ه، جعل اهلل زناه من كانت اآلخرة مّه)):ذلكاليوم،فتستحقالبشارةاليتوعدهباالنيب

فقره  ه، جعل اهلليف قلبه، ومجع له مشله، وأتته الدنيا وهي رازمة، ومن كانت الدنيا مّه
ق عليه مشله، ومل يأته من الدنيا إال ما قدر له((بني عينيه، وفّر

(4)
.

 : بناء التصور اإلمياين الصحيح للكون واحلياة:ثامنا
،وةالطالبنةمنالثمراتاملهمةلدعبناءالتصوراإلثماينالصحيحللكونواحلياةيعّد

حيثيتمرفعمستوىالوعيعندالطالبةيفمجيعنواحيحياهتا،وتأسيسبنائهاالثمنايف
هابهمنواجبنات،لتنبينكّلفواملعريفبشكليتالءممعماحباهااهللبهمنقدرات،وما

،سليمة،فيمومتفكريهاعلىأسسةحيطهباوعنالكونالذييمةعننفسهاتصوراتسل
هباكمسنلمةومربينةةاملناطسؤوليتهاواقفهاوتمومبأعماهلابناءعليها،وتموممبتتخذم

أجيال،ولتكونعلىبينةمناملستجداتاملعاصرة،فتحافظعلنىاسنتماللشخصنيتها
============================================================= 

 .59سورةاألحزاب:جزءمنآية(1)
 .31سورةالنور:جزءمنآية(2)
 .115(أسستربيةالفتاةيفاإلسالم:عدنانباحارثص3)
باب،كتابصفةالميامة،سننالترمذيو،4115ح2/1375بالدنياباباهلّم،كتابالزهد،(سننابنماجه4)

ح2/311وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذيالترمذي،،وسكتعنهاإلمام2465ح31،4/642
2115. 
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،تسنتغلا ،أوتكونمطيةلتياراتمضللةوهويتهااملتميزة،والتمعيفالتمليدأواالبتد
بغرائزها،أومتيلبشهواهتاعنطريقاخلري،فتخرجهنامننضعفهاكأنثى،حنيختاط

خدرها،وتفمدهاطهارهتاومسوها.
سنتمدمننإنالتصورالصحيحللكونواحلياةعندطالبةاملرحلةالثانويةجيبأنُي

الكتابوالسنة،فهماعميماوتطبيماواقعياوربطابالواقعاملعاصر،وهذايولدلديهارؤينة
ةتعينهاعلىمواجهةالتحدياتاملاثلةأمامها،وحتصنهابسياجقويمنقيموبصري،واضحة

جاننبوهذايتطلبإحاطةالطالبةباجلوانباألساسيةاليتحتيطهبا،ومنأمههااإلسالم،
،اليتتتعاملهبامعالنناسحوهلناأخالقهااالجتماعية،وصلتهاخبالمهاوإهلهاالذيتعبده

شرعهادينهاليتالنظمالتشريعيةاو
(1)

. 
رهاهلللنفعاإلنسان،كماقالفهيتعلمأنهذاالكونالفسيحاملتمنالصنع،قدسّخ

 ڇ         متيئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختڇ  تعاىل:
(2)
وترىمافيهمنبديع،

ويثمر،ظمته،ويبعثعلىالتفكروالتدبراملخلوقاتواإلتمانممايدلعلىقدرتهتعاىلوع
عّز قال كما واليمنيركمته، تعاىلوخشيته ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڇ  وجل:توحيده

ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  

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

 ڇھ   
(3)
.

وهذاالكونلهسننإهليةنافذة،تظهرمنخاللهحكمتهوسنتهتعاىليفمعاملتهللبشر
م،وموقفهممنشرعهوأنبيائهعاهلأفواجملتمعاتبناءعلىسلوكهمو

(4)
،وهيسننمطردة

============================================================= 
 .12زيدالزنيديص(ينظر:ثمافةاملسلمةبناءوأداء:د.عبدالرمحنبن1)
 .13آيةجزءمن:(سورةاجلاثية2)
 .191-191اآليتان:(سورةآلعمران3)
،مؤسسة13يفالشريعةاإلسالمية:د.عبدالكرميزيدانص(ينظر:السنناإلهليةيفاألممواجلماعاتواألفراد4)

 م.1993هن/2،1414ط:،بريوت،الرسالة
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ائ  ڇ  تتغري،يسريحكمهاعلىاخللقكلهمدونحماباةأومتييز،كماقالتعاىل:ثابتةال

ڇېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ    ۈئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ  ەئ     ەئ   وئ
(1)
.
دم،وعواملومنخاللهذهالسننتستمر سنناألولني،وتعرفعواملالبناءوالتم

اهلدمواالحنطاط،وبإثماهناهباتمّومسلوكها،وتستشعراالطمئنانوالرضابمضاءاهللوقدره،
وتشعرباألمنالنفسي،فالتتحسرعلىاملاضيوالختافمناملستمبل،فهيآمننةعلنى

قالتعناىل: هلا، ألناهللضمنه ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ڇ رزقها

ڇٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٺڀ
(2)


سنةاهلليفتالمسمى،واملووآمنةعلىحياهتالعلمهابأناآلجالمكتوبةوأنهلاأج

ڇ            وئې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئڇ  قالتعاىل:عباده،
(3)
.

أماتصوراهتاعناحلياة،فاحلياةالدنيادارعملوكدح،واآلخرةدارحسابوجزاء،
فهي اآلخرة أما وفناء، لعبوهلو دار وال)والدنيا هلا الذيالزوال احلق الدائمة احلياة

انمضاء،بلهيمستمرةأبداآلباد(
(4)

اجلزاء للبناءلآلخرةألنفيها ،لذلكتسخرالدنيا
پ  ڀ  ڀ     ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پڇ  :واخللود،وقدقالتعاىل

 ڇٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ
(5)
.
:حولركيزتنيوحياةاإلنسانيفهذهالدنياتدور

وإرادة:األوىل ركيزةال عمل من اهلل أعطاه مبا لإلنسان تكليف وهي املسؤولية:
ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ې   ې  ڇ  وحواس،قالتعاىل:

============================================================= 
 .43جزءمنآية:(سورةفاطر1)
 .6آية:(سورةهود2)
 .11جزءمنآية:سورةاملنافمون(3)
 .6/311تفسريابنكثري(4)
 .64آية:(سورةالعنكبوت5)
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ڇۆئ  ۆئ   ۈئ    ۇئوئ  ۇئ
(1)

.
قالتعاىل: علىحتملاألمانة، منقدرة آتاه ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ڇ  ومبا

ڇ      ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ
(2)

.
 وهيصفةتالزماإلنسانيففترةممتدةذاتطرفني:

العمل، منادي ويناديه الواجب، حنيُيطالببأداء بداية: متكنهناوهي مسؤولية
واقتدارومطالبة.

 فتكون النداء، ذلك إلجابة صنعه ما ويمدم املطلوب، يؤدي أن بعد هناوهناية:
واستجوابوتمدير حماسبة مسؤولية
(3)

قالتعاىل: ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ڇ  ،

ڇې  ى        ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ           وئ  ۇئ    ېې
(4)

.
السيئاتوا:ةالثاني ركيزةال عن وإحسانهاجلزاء: اهللوحكمته قالحلسناتبعدل ،
ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   ڎ  ڇ  تعاىل:

ڇگ   
(5)
.

-وهذا)وعدمناهللتعاىلملنعملصاحلالاآلخرة،قدُيجازىاإلنسانيفالدنياقبو
منذكرأوأنثىمنبينآدموقلبهمؤمن-تابعلكتاباهللتعاىلوسنةنبيهوهوالعملامل

 جيزيه وأن الدنيا، يف طيبة اهللحياة ةحييه بأن عملباهللورسوله... ما الداربأحسن يف ه
اآلخرة(
(6)

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڇ  ،قالتعاىل:

============================================================= 
 .78آية:ةالنحل(سور1)
 .72جزءمنآية:(سورةاألحزاب2)
،،دارالملنم59-43عبنداهللدرازصحممند.العالقاتاالجتماعيةوالدولية:د(ينظر:دراساتإسالميةيف3)

 م.1994هن/4،1414الكويتط:
 .115آية:(سورةالتوبة4)
 .8-7اآليتان:(سورةالزلزلة5)
 .4/521تفسريابنكثريتصار:باخ(6)
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ڇڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گگ
(1)
.

أنزلهعلىرسوله منخالفأمراهللوما لهوالوأما وأعرضعنه،فالطمأنينة
مظاهره،ويومالميامةةحشرإىلريفالدنيا،بلصدرهحرجلضالله،وإنتنّعانشراحصد

مهّنّميعليهكلشيءإالجالنارأعمىالبصروالبصرية،قدُع
(2)

ۆئ  ۈئ   ڇ  ،قالتعاىل:

 .(3)ڇۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  

 ملعارف والعلوم احلديثة ووظائفها يف حياة اإلنسان:اتاسعا: بناء التصور السليم عن 
دينةحثاإلنسانعلى ورقي، وقوة وتمدم، دينحضارة أناإلسالم املسلمة تعلم

فإنيف)اروالعمولإىلآياتاهلليفاألرض،اكتشافالعاملوقوانينهوأسراره،ويوجهاألبص
مصنوعاته جالئل من كانت سواء للمتفكرين، وموعظة للمعتربين، عربة خملوقاته كل

خملوقاته( سائر من دقائمها من أو كملكوتالسمواتواألرض،
(4)

تعاىل:، ھ  ڇ  قال

ڇ           ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
(5)

.
وهذهالعلومواملعارفاملكتشفةواملخترعةإنملينتفعهبااإلنسان،وملتسخرخلدمة
وما والالحمة السابمة البشر وعلوم ( اجملتمع وعلى عليه ووباال ضررا تكون فمد الدين

املي من والنتائجوالثمراتترتبعليها دنيوية،عارفواألعمال وعلوم دينية علوم نوعان:
ولكنالرقييتفاوتوكلُر فإنهمنمثراتالعلوم، قيديينودنيويوأخالقيوجسدي،

املذكوران العلمان اتفق إذا وأكمله وأصلحه وأعاله الرقي أنوا  فأعظم عظيما، تفاوتا
وتعا علمواتفمتآثارمها كل وأن كلها... الشرور زوال وعلى اخلرياتكلها، على ونا

============================================================= 
 .97آية:(سورةالنحل1)
 .317-5/316تفسريابنكثري(ينظر:2)
 .124آية:(سورةطه3)
،2/271بنحممدالشنوكاينبنعليفتحالمديراجلامعبنيفينالروايةوالدرايةمنعلمالتفسري:اإلمامحممد(4)

 لبنان،ط:بدون،ت:بدون.-داراملعرفةللطباعةوالنشر،بريوت
 .185سورةاألعراف:جزءمنآية(5)

 



 68الفصل التمهيدي/ املبحث الثاين: مثرات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية________________ 

تكنمبنيةعلىالدينفإهناناقصةنمصات،إذاملومعرفةوآثارونتائجمهماعظمتوترقَّ
هاأعظممنخريها(عظيما،وأنشّر

(1.)


ومهمابلغتاملعارفوالعلوممنالرقيوالتطور،فإنالتصوراإلسالميلنفعهامرتبط
الكرميمب المرآن تعاليم من راسخة قاعدة على املبنية هويتها على اإلسالمية األمة حافظة

.ةفّعالنة،ثابتة،والسنةاملطهرة،واليتتتميزبأهنابّي
.أحكامهاالشرعيةوقيمهااخللميةلوضوحتلكالتعاليميفمبادئهاالعمديةويفنة:بّي 
حكاماملمررةيفالوحي،وهيقيممطلمةأنزهلالميامهاعلىتلكاملباد واألثابتة: 

اهلللتكونشرعةدينيةإىلقيامالساعة.
متفاعلةمعالزمنعطاءواكتسابا،فاملسلميسرييفضوءالوحيمصححامسارة:فّعال

سواءأنتجه-احلياةحنواحلق،ومستثمرايفضوئهماينتجهاجلهدالبشريمنخريوصالح
يعترضه-أنتجهاآلخروناملسلمنفسهأو ثمتازاملسلمالواعياملتبصربالثباتأمامما وهلذا

منقضاياومستجدات،فاليستعجلبالرفضلكونهمليألفها،والينبهرهبافينساقمعها
دونروية
(2)

.

============================================================= 
السعديبنناصرعبدالرمحنالشيخ:يفالعمائدوالفنوناملتنوعةالفاخرة(الرياضالناضرةواحلدائقالنريةالزاهرة1)

 م.1981هن/3،1411عارف،الرياضط:،مكتبةامل126-125ص
 .113(ينظر:العوملةالغربيةوالصحوةاإلسالمية:د.عبدالرمحنالزنيديص2)
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 :املطلب الثاني: الثمرات األخالقية

رذائلها، عن وهنى األخالق، مكارم إىل اإلسالمي الدين الدنيادعا سعادة وجعل
 جزاء واآلخرة اهلل بأوامر التزم تعاىلملن قال وتذكر، واتعظ چ  چ  چ  ڇ   ڇ :

ڈ  ژ    ڈڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

 ڇژ   ڑ  
(1)

لقحسنكانأهلاجلاهلية،جاءيفتفسرياآليةالكرثمة:)ليسمنُخ
سيءكانوايتعايرونهبينهم،إالهنىيعملونبهويستحسنونه،إالأمراهللبه،وليسمنخلق

ها(مفيه،وإمناهنىعنسفاسفاألخالقومذاّماهللعنهوقّد
(2)

.
)) إمنا بعثـت ألمتـم صـا     أندعوةاإلسالمدعوةأخالقيةبموله:ويؤكدنبينا

((األخالق
(3)

رضياهللعنهابعدنزولالنوحيعلنىة،كماشهدتبذلكأماملؤمننيخدجي
حنيأثنتعليهمباعلمتمنكرميأخالقهومجيلخصاله،فمالتلههتد منروعه:النيب

أبشر، فواهلل ال خيزيك اهلل أبدا، إنك لتصل الرحم، وتصدق احلديث، وحتمل الكـل ))
(4)

 ،
نوائب احلق(( وتقري الضيإ، وتعني على

(5)
ومسواألخالق.فعال،فهيشهادةرسناأل

ڇڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ڇ  وهيشهادةاهللتعاىللهيفالمرآن،يفقولهتعاىل:
(6)

،
)كانمنأكملالناسنشأة،مليزلمعروفاه:يفصفت-رمحهاهلل–شيخاإلسالمابنتيميةقال

والصدقومكارماألخالقوتركالفواحشوالظلموكلوصفمذموم،مشهودابالعدلوالرّب
============================================================= 

 .91آية:سورةالنحل(1)
 .4/515تفسريابنكثري(2)
 .45ح1/75،وصححهالشيخاأللباينيفسلسلةاألحاديثالصحيحة2/381(مسنداإلمامأمحد3)
 .4/198غريباحلديثواألثر،وقيل:الكل:العيال.ينظر:النهايةيفكّلفتالثكملمنكلماُيالكّل:(4)
6982،حمنالوحيالرؤياالصاحلةبابأولبابد بهرسولاهلل،كتابتعبريالرؤيا،(صحيحالبخاري5)

 (.12/352)فتحالباري
 .4آية:ملم(سورةال6)
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عدالنبوة...فليسيفتلكالكتبلهبذلكعندمجيعمنيعرفهقبلالنبوة،وممنآمنوكفرب
إجيابلعدل،وقضاءبفضل،وندبإىلالفضائل،وترغيبيفاحلسنات،إالوقدجاءبه،ومبا

هوأحسنمنه(
(1)

.
وأخالقاإلنسانصفةمستمرةيفنفسه،وقدتكونهذهالصفةفطرينةجبلنهاهلل

،والاليتيعيشفيهناالظروفواألحختيفنفسهبسببعليها،وقدتكونمكتسبةترّس
عنطريقمالحظةآثارهايفسلوكه،ألنالسلوكعبارةعنترمجنةهذهاألخالقتماسو

ومظهرخارجيملاتشربتهالنفسمناألخالق،فإذاكانتاألخالقمحيدةكانتآثارهايف
سلوكاإلنسانمحيدةكذلك،وإذاكانتذميمة،ظهرتالسلوكياتاخلاطئةالذميمنة
(2)

،
احلافظابنحجرقال

(3)
:)واألخالقأوصافاإلنساناليتيعاملهباغنريه،-رمحهاهلل–

وهيحممودةومذمومة،فاحملمودةعلىاإلمجال:أنتكونمعغريكعلىنفسك،فتنصنف
منهاوالتنصفهلا،وعلىالتفصيل:العفوواحللمواجلودوالصربوحتمنلاألذىوالرمحنة

فمةوقضاءاحلوائجوالتواددولنياجلانب،وحنوذلك،واملذموممنهاضدذلك(والش
(4)

.
ويف ضوء ما سبق سوف توضح الباحثة بعض الثمرات األخالقية اليت يظهر أثرهـا  

 :يأيتما اليت منها   ،طالبات املرحلة الثانوية عند دعوة

 ا:ق الطالبة بأخالق اإلسالم وزرس الفضائل يف نفسهأوال: ختّل
============================================================= 

 ت:بدون.،ط:بدون،،مطابعاجملدالتجارية83-81(باختصار:اجلوابالصحيحملنبدلديناملسيحص1)
،3دمشنقط:،،دارالملنم1/11(ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنحسنحبنكنةاملينداين2)

،المناهرة،دارالفكرالعريب34-33قصم،وممدمةيفعلماألخالق:د.حممودمحديزقزو1992هن/1413
 ت:بدون.4ط:
الكناينالعسمالينأبوالفضل،منأئمةالعلمواحلديث،أصلهمنعسمالنبفلسطنيوولدبنحممدأمحدبنعلي(3)

تمصنفاتهيفحياته،،وتنويفهن،ولعباألدبمثأقبلعلىاحلديثورحليفطلبالعلم،انتشر773مبصرسنة
:مشسالدينحممدبننعبندهنرمحهاهلل.ينظر:اجلواهروالدرريفترمجةشيخاإلسالمابنحجر852مبصرسنة

لبننان،-ومابعدها،حتميق:إبراهيمباجسعبداجمليد،دارابنحزمبريوت1/111هن(912الرمحنالسخاوي)
 .1/178م،واألعالم:الزركلي:1999هن/1،1419ط:
 .11/456(فتحالباري4)
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األخالق وفضائل املسلمة، الفتاة به تتحلى ما أمجل من الفاضلة األخالق تعترب
األخالق، يفمكارم والرغبة والرفق واحللم الصرب أساسه جدا، واسع موضو  وحماسنها

وآثارهالعفووالصفحعنالزالت،وإيصالاملنافعإىلاخللقأمجعني،
(1)

وقدمجعاهللتعاىل
ڇڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ   ڄ ڇ  :ذلكيفقوله

(2)
.

 بالصدق، إال لساهنا ينطق فال رهبا حنيتطيع تزكو الطالبة أخالق لمولهااتباعإن
ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  ڇ  تعاىل:

(3)
،وتمتديبنبيها

و وتتحلىباألدبواجلوداأفعاهلحنيهتذبكالمها ، والشجاعة، بالنيباقتداءوالكرم
الذيوص (()) أحسن الناس، وأجود الناس، وأشجع الناسفهأصحابهبأنه

(4)
نهأ،و

 يمول: (()) إن من خياركم أحاسنكم أخالقاكان
(5)

واحلياء، الوقار تلبسثوب كما
)) أشد حياء من العذراء يف خدرهاوالعفة،حنيتعلمبأنه

(6)
))
(7)

.
ما شيء أثقل يف )):وثملامليزانهباتصديمالموله،وإناحتساهبالألجرعنداهلل

((ميزان املؤمن يوم القيامة من خلق حسن
(8)

،يترمجهسلوكهاالكرميوتعاملهااحلسنمع
اجلناح وخفض هبما، والرمحة بالرفق وتتحلى لوالديها، خلمها فتحسن حوهلا، من

============================================================= 
 .74الشيخعبدالرمحنالسعديص:ةالزاهرة(ينظر:الرياضالناضرةواحلدائقالنري1)
 .199آية:(سورةاألعراف2)
 .119آية:(سورةالتوبة3)
)فنتحالبناري6135،حءومايكرهمنالبخلبابحسناخللقوالسخا،كتاباألدب،(صحيحالبخاري4)

11/456). 
)فتح6135،حبابحسناخللقوالسخاءومايكرهمنالبخل،كتاباألدب،(متفقعليه:صحيحالبخاري5)

 واللفظله.2321ح4/1811بابكثرةحيائه،كتابالفضائل،(،وصحيحمسلم11/456الباري
شرحء:هيالبكر،ألنعذرهتاباقيةوهيجلدةالبكارة،واخلدر:سترجيعلللبكريفجنبالبيت.ينظر:العذرا(6)

 .15/78صحيحمسلمللنووي
 .2331ح4/1819بابكثرةحيائه،كتابالفضائلصحيحمسلم(7)
،وقال:حديثحسنصحيح2112ح4/362بابماجاءيفحسناخللق،كتابالربوالصلة،(سننالترمذي8)

 .1628ح2/194وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذي
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ڻ      ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳڇ  ،لمولهتعاىل:نكسارهلماواال

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

ڇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ   ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ 
(1)

،كماتسري
للصغري،النيبىهديعل قاليفرمحتهوعطفهوشفمته للكبري، النيبوتوقريهواحترامه
:ليس منا من مل يرحم صغرينا ويوقر كبرينا (())

(2)
.

إنالفتاةاملسلمةاليتتدركأمهيةاألخالقوحاجةالفردإليها،لنتستثينأحدامنن
انيوصيهبااليتكلوصيتهااتباعكرثمةكلمنحوهلاحسنالتعامل،بلتسعأخالقهاال

تبع احلسنة السيئة متحها، وخالق النـاس للـق   أ))اتق اهلل حيثما كنت، و:أصحابه
(حسن(

(3)
،فإذاملتتمكنهيبذاهتامناإلحسانإىلالناسبنفسهاأوماهلا،لكثرةالنناس

جربتهذاالنمصباخللقاحلسنوالرفنق-وهذاغريداخليفممدورالبشر-ملةاملالأول
واللنيوطالقةالوجه،فإنهذاثمكنبذلهوهوجيلبحمبةالناسهلا.

الذيخدمهأنسبالنيباقتداءوتراهاكذلكحتسنخلمهاحىتمعخادمتها
اهلل  )) كان رسول يسوءهأوةحزنقلبه،حىتمدحهبموله:تسعسنني،فلميريومامنهما

  سن الناس خلقا((أح
(4)

.

 ثانيا: اجتناب راائل األخالق والترفع  عنها:
إنالدعوةاإلسالميةالتمفيفدعوهتاللفتاةاملسلمةعندحدغرساألخالقاحلسنة،

============================================================= 
 .24-23اآليتان:(سورةاإلسراء1)
وقال:حنديثحسنن1921ح4/322بابماجاءيفرمحةالصبيان،كتابالربوالصلة،(سننالترمذي2)

وصححهالشيخاأللباين(،4943،7ح747صبابيفالرمحةواللفظله،وسننأيبداود،كتاباألدب،،غريب
 .1565ح2/179يفصحيحسننالترمذي

،وقال:حنديثحسنن1987ح4/355بابماجاءيفمعاشرةالناس،كتابالربوالصلة،(سننالترمذي3)
ح2/191ذيوصححهالشيخاأللباينيفصحيحسنننالترمن،5/236مسنداإلمامأمحدولفظله،،والصحيح
1618. 

 .2311ح4/1815أحسنالناسخلما بابكانرسولاهلل،كتابالفضائل،(صحيحمسلم4)
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وتأمرهابتجنبهاحىتالتتعرضبلتعىنكذلكبتطهريهامناألخالقالسيئةوتنفريهامنها،
هيومنحوهلامنالناسآلثارهاالسيئة.

إنمنأهمالثمراتاألخالقيةاليتتتعلمهاالطالبة:أندينهاةحثهاعلىالتحليمبعا 
يكونقرهباينومخالقاإلسالميةباألحتليهابمدرفويكرههلاَدنّيهاوسفاسفها،األخالق،

وحمبتههلاحلسنأخالقها،كماقديبعدهاسوءاخللقويمصيها لالميامةمنجملسالرسو
ا يـوم القيامـة   )) إن من أحبكم إيل وأقربكم مين جملس:عنهويبغضهفيها،فمدقال

ن من أبغضكم إيل وأبعدكم مين يوم القيامة: الثرثارون املتشـدقون  إأحاسنكم أخالقا، و
املتفيهقون
(1)

))
(2)

.
كماامنسوءاخللقالذييشينها،سالمتهاوطهارهت-بإذناهلل-فدعوةالطالبةتثمر

،ومعاجلةذلكيفنفسها،فهيتبتعدعنقذ ههناتعينهاعلىالتخلصمنهإنسبقختلمهابأ
)) وإن اهلل ليبغض :النيبالكالملعلمهابأناهلليبغضصاحبالبذاءةوالسوء،كماقال

((الفاحش البذيء
(3)

)) مل يكن فاحشا وال متفحشا:،وأنه
(2)

))
(5)

،وأنسوءاخللنق
الذييتميالناسفحشهيكونمنشرسيءاخللقبلإنجيلببغضالناسونفورهممنها،

الناس عند اهلل منزلة يـوم   )) إن شّر:النيب،كماقاليومالميامةعنداهللمنزلةالناس

============================================================= 
املتوسعونيفالكالممنغنري:اوخروجاعناحلق،واملتشدقونهمكّلف(الثرثارون:همالذينيكثرونالكالمت1)

ون:همالذينيتوسعونيفالكالمويفتحونبهأفواههم،مهاحتياطواحتراز،وقيلاملتشدق:املستهز بالناس،واملتفي
 .6/161وهذامنالكربوالرعونة.ينظر:حتفةاألحوذي

حديثحسنغريب:،وقال4/37بابماجاءيفمعا األخالق،كتابالربوالصلةواآلداب،(سننالترمذي2)
 .1642ح2/196صحيحالترمذيوصححهالشيخاأللباينيف،4/194مسنداإلمامأمحدوواللفظله،

 وقال:حديثحسنصحيح.2112ح4/362بابماجاءيفحسناخللق،كتابالربوالصلة،(سننالترمذي3)
(الفحشهو:كلمايشتدقبحهمنالذنوبواملعاصي،وكثرياماتردالفاحشةمبعىنالزنا،وكلخصلةقبيحنة4)

 .3/415غريباحلديثواألثرظر:النهايةيففهيفاحشة،مناألقوالوالفّعال.ين
)فتح6135،حبابحسناخللقوالسخاءومايكرهمنالبخل،كتاباألدب،(متفقعليه:صحيحالبخاري5)

 .2321ح4/1811واللفظلهبابكثرةحيائه،كتابالفضائل،(،وصحيحمسلم11/456الباري
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((القيامة، من تركه الناس اتقاء شره
(1)

.
اهلدىواألعمالالصناحلة،اتبا وكماأنمساو األخالقتصدصاحبهاعناخلري

فالفتاةالشحيحةثمنعهاخبلهاعنالكرموالسخاءواإلنفاقيفسبيلاهلل،وصاحبةالننفس
يبغضهااهللتعاىلاللسانالبذيئة،ولمسلمنيهامنقبولاحلقوالتواضعلاملتكربةثمنعهاكرب
ويبغضهاالناس.

وهذاُيظهرأمهيةهذهالثمرة:حيثحتميالطالبةمنمساو األخالق،وتدفعهاإىل
يفأمهيةإزالةاملنكرلُيغرساملعروف:إن-رمحهاهلل-االستمامةعلىأمراهلل،يمولابنالميم

وضعفيهمشروطبتفريغهمنضده،وهذاكماأنهيفالذواتواألعينان،)قبولاحمللملاي
كماأناللسانإذااشتغلبالتكلممباالينفنع،مل...اتواإلراداتعتمادذلكهويفاالفك

مننالنطنقبالباطنل،وكنذلكغلسانهيتمكنصاحبهمنالنطقمباينفعه،إالإذافّر
.(اجلوارح

(2)


الثمكنشغلهاباملكارمواملعا ،إالبتفريغهامناألخالق،مبيحمألبالالنفساليتُتف
أننفسالطالبةوروحهاإذااعتنادتهمنهذهالرذائل،والسببيفذلكممااعتادتعلي

واألقوال،مثجاءهتاأوامرالوحيبإحساناخللقمنعفعالالسوءوالفحشواالحنرافيفاأل
ملجتدهلافراغاوالقبواليفوغريه؛لرمحةوالرفقوالعدلالتواضعوا،واألمربالصدقوغريها

نفسها،لعدماالعتيادعليها،بلجتديفذلكاملشمةوالضيقوضعفالمدرةعلىاالستمامة
واملداومةعليه،وهذايؤكدضرورةالعنايةبتحصيلهذهالثمرة.

 ثالثا: تنمية احلس والضمري األخالقي:
سانمزوداباستعداداتللخريوالشر،واهلدىوالضالل،قادرالمدخلقاهللتعاىلاإلن

علىتوجيهنفسهإىلاخلريوإىلالشر،حيثأود اهللفيهمناملشاعرواملداركماثميزبهبني
============================================================= 

.)فنتح3132،حفاحشاوالمتفاحشنابابمليكنالنيب،كتاباألدب،البخاري(متفقعليه:صحيح1)
ح4/2112بابمداراةمنيتمىفحشه،كتابالربوالصلةواآلداب،واللفظله،وصحيحمسلم(11/452الباري
2591. 

 55الفوائدصباختصار:(2)
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النذيلضمرياألخالقي(،وفضائلاألخالقوبنيرذائلها،وهومايسمىبن)احلسأوا
،وينفرمنه،ويذمصاحبه،وباملمابليشنعررسننجيعلاإلنسانيشعربمبحالعملالسيئ
العملالطيب،ويرتاحإليه،وثمدحفاعله
(1)

.
والدعوةإىلاهللتنميهذااحلسيفقلبالفتاةاملسلمة،بتعريفهاعلىموازينهالدقيمة،
ممايثمراستمامةذاتيةتنطلقمنداخلالنفس،وأساسهذهاالستمامةخشيتهاهلل،ويميننها

تعاىلهلا،يفالسروالعلن،وتمويةواز اخلرييفنفسها،ألناهللتعاىلمب راقبته
بدوندليل مليدعه بنياحلقوالباطل، هبا اليتثميز الفطرة أود اإلنسانهذه

املوا له بلحدد بنياخلريوالشر، به النيتجتثميز الدقيمة لثابتة هّلنيلنزينا
احلقيفصو الطريقوضوحاغواشياهلوى،وتبصره الصحيحة،وتوضحله رته

الغموضفيه
(2)

قالتعاىل: ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڇ  ،

 ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
(3)

.
أنتفتشاملؤمنةعنالطمأنينةيفقلبها،فماتنرددتفينهوملنصورهذاامليزانوم

إمث-غالبنا–تنشرحلهنفسها،وحصلمنهاشكوخوفأنيكونفيهمعصيةهلل،فإننه
وذنب.

أنهيدفعهالنرفضاإلمثكمافضمرياملؤمنةاألخالقييدفعهالمبولالربوالرغبةفيه،
،)قالالعلماء:الربيكونمبعنىنالصنلة،مثهواملعاصياحملرمةبأنواعهاعنه،واإلوالنأي

ومبعىناللطفواملربةوحسنالصحبةوالعشرة،ومبعىنالطاعة،وهذهاألمورهنيجمنامع
حسناخللق(
(4)

.
ىتزبنياحلقوالباطل،واليلتبسعليهاأمرمهامناليتمتّيةوالفتاةاملسلمةمتلكالبصري

============================================================= 
د.عبداحلميدالزنتاين،وأسسالتربيةاإلسالمية:1/72:عبدالرمحنامليداين(ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها1)

 .667ص
 .6/3918(ينظر:يفظاللالمرآن2)
 .11-7اآليات:(سورةالشمس3)
 .16/111شرحصحيحمسلمللنووي(4)
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هااألخالقينمياسليمامنالعللواألمراض،فإهناتعرفاحلقبداللةالنورالنذيكانحّس
رذائنلاألخنالقتنتبهكنذلكلخالقوحماسنالسلوك،ويسطعمنه،وحتسبفضائلاأل

ومساو السلوكفتنفرمنالباطل.
م،تعملعلىكانتدعوةالطالبةإىلاخلري،وحثهاعليهوتعريفهابميماإلسالهناومن

غرساملعايريواملوازيناألخالقيةالسليمةيفقلبها،ويكوِّنلديهاانضنباطاذاتينا،فتمنوم
بالسلوكاحلسن،وجتتنبالسلوكالمبيح،دوناحلاجةإىلرقابةوضبطخارجي.

للنواسبنمسعنانيالنابعمناحلساألخالقي،قولهيؤكدأمهيةالضبطالداخلو
األنصاري

(1)
حسن اخللـق، واإلمث: مـا    الّبر:)) واإلمث،فمال:اجاءيسألهعنالرّبمّل

حاك 
(2)

((يف صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس
(3)

.
الفتاةاملسلمة،يفحكمبعضاألعمالبسببتنأثرياألهنواءوقديشتبهاألمرعلى

وشهواتالنفس،أوالعاداتوالتماليد،أوغريذلك،فتكونصورالضبطالناجتةعناحلس
:اآليتاألخالقييفنفسالفتاةاملؤمنةعنداالشتباهعلىالترتيب

واحلالل،وماإذاسكنقلبهاوانشرحصدرهالألمرفهوالرّباملرتبة األوىل:
أثريفصدرهاحرجاوضيماوقلماواضطرابا،ريثإذااطلععليهالناسأنكروه،

فهوإمثومنكر.
أنةحيكيفصدرهاويضيقبه،ويفيتهلاالناسبأنهليسإمثنا،ألننهاملرتبة الثانية:

انشنرحمؤمنةاليتللإمثا،وهذااحلسإمنايكونتنكرعندهافمط،فهذاجعلهالنيبمس
،وكانمنيفيتهلامتأثراهبوىأومبيلأوجهلمنغريدليل.صدرهاباإلثمان

أنةحيكاألمريفصدرهاويتردد،والينشرحقلبهاله،ويفىتاملرتبة الثالثة:
============================================================= 

مريالكاليب،لهوألبيهصحبةالنواسبنمسعانبنخالدبنعمروبنقرطبنعبداهللبنأيببكربنكالبالعا(1)
.مطبعنةدار11/481العسمالين،وهتذيبالتهذيب:احلافظابنحجر3/572ينظر:اإلصابة،وسكنالشام،

 هن.1،1325ط:د،اهلن،املعارفالنظامية
كونهذنبنا.ينظنر:(حاكيفصدرك:أيحتركفيهوترددوملينشرحله،وحصليفالملبمنهالشكوخوف2)

 .16/111شرحصحيحمسلمللنووي
 .2553ح3/1981صحيحمسلم،كتابالربوالصلةواآلداب،بابتفسريالربواإلمث(3)
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ف الدليلالشرعي، التطمئنإليهولكنمعوجود مبا الرجو لألمر،هناهلا عليها
ر،ألنهقديكونبسبباجلهلوخمالفةاهلوى،فتسلِّموالعربةلعدمانشراحالصد

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ڇ        لمولهتعاىل:

ڇ ٺ
(1)

.
(2)


يوجهفيهااإلسالمضمرياملسلمةوحسهااألخالقي،بأنتسلكطريقومرتبة رابعة:

)) دع :لالنيبكماقاالبتعادعمايريب،التموى،باتماءالشبهاتواالحتياطللدين،وا
((ما يريبك إىل ما ال يريبك، فإن الصدق طمأنينة، وإن الكذب ريبة

(3)
:)اتنركواملعىن،

بدعة،واعدلإىلمناالماتشكفيهمناألقوالواألعمال،أنهمنهيعنهأوالأوسنةأو
أمرهعلىاليمنيالبحت،والتحميقالصنرف،كّلفتشكفيهمنهما،واملمصودأنيبينامل

ويكونعلىبصريةيفدينه(
(4)

.
الصادقةمطمئنةالننفس،مسنترةحةكوناملؤمنةتحدثالصدقالطمأنينة،وفكماُي

شاكة،فهيمأمورةبنأنتند حدثالكذبالريبة،فتكونالكاذبةمرتابةقلمةمنة،ُيآ
الكذب،وتتجنبكلماةحدثيفقلبهامنالملقوالشكالذيرمباأوقعهايفاإلمث،وهبذا

يتجسديفقلبهاالراحةوالطمأنينةوالشعورباألمنواالستمرار
(5)

.

 رابعا: تكافل اجملتمع وترابطه: 
كبريأثر-داتهوتماليدهبنظمهوقيمهوعا–للمجتمعاإلسالميالذيتعيشفيهالطالبة

قابتهعليهاحىتلنويفالتكويناألخالقيللطالبة،فهيتتشربتراثهطيلةحياهتا،وتشعربر

============================================================= 
 .36جزءمنآية:(سورةاألحزاب1)
 .79-78ص(ينظر:جامعالعلومواحلكم2)
،وقال:حسنن2518ح614/668ابب،كتابصفةالميامة،سننالترمذي،1/211مسنداإلمامأمحد(3)

 .2145ح2/319وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذيصحيح،
 .7/221(حتفةاألحوذي4)
 .61)فمناتمىالشبهاتاستربألدينهوعرضه(سبقخترجيهصيفاحلديثاملتفقعليه:(وقدثبتعنالنيب5)
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،ففيالوقتالذيتتأثرالطالبةفيهاجمتمعههاوبنيوهذاالتأثريمتبادلبين،كانتمبفردها
.بأخالقاجملتمع،فإهناتصبحهيعنصرامؤثرايفبنائهاألخالقي

ينة،وتكتسنبالعواطنفإنالطالبةاملسلمةاليتتتخلقبالفضائلوالميماألخالق
أومشمةأوريناء،كّلف،سوفيصبحذلكخلمامالزماهلا،يصدرعنهادونتاإلنسانية

فيصلححاهلاوتسعد،وهذابدورهينعكسعلىجمتمعهاباخلريوالربوالرقيوالسعادة.
بالتضحيةوالبذلوالعطاءواإليثار،واحلنبلآلخنرينكماأنالطالبةاليتتتصف

ومساعدهتموالتواضعهلموالتعاونمعهمعلىالربوالتموى،ستكونقنادرةعلنىبنناء
برباطاحملبةوالتراحموالتآزر،عالقاتاجتماعيةمتينةصاحلة،ترتبطفيهامعأفرادجمتمعها

علىحتميقأهدافهمورقنيجمنتمعهم،،ويعملونمعاكبنيانمرصوصحياهتممجيعاأهنفت
ومحايةبنائهماألخالقيواالجتماعيمنالتفككواالحنالل
(1)

.
أمهيةتعاملاملسلممعأخيهاملسنلممعاملنةاألخنوةوالتنآلف،نالنيبوقدبّي

)) ال تبازضوا وال حتاسدوا وال تـدابروا،  والرفقوالتلطف،يفقوله:ومعاشرتهلهبالوّد
(باد اهلل إخوانا(وكونوا ع

(2)
)حترميبغضاملسنلمواإلعنراضعننه،،فتضمناحلديث:

وقطيعتهبعدصحبتهبغريذنبشرعي،واحلسدلهعلىماأنعمبهعليه،وأنيعاملهمعاملة
(األخالنسيبوأنالينمبعنمعايبه

(3)
.

مواعندبالتمسكوهذاالتعامللهأثرهالعظيميفالبناءاألخالقيللمجتمع،كماأن
األخالقاإلسالميةكفيلبتحميقسعادةالفردواجملتمع.

)) ال يؤمن أحدكم حـىت حيـب   :النيبومنطلقالطالبةاملسلمةيفذلكحديث

============================================================= 
 .411بداحلميدالزنتاينص(ينظر:أسسالتربيةاإلسالمية:د.ع1)
)فنتحالبناري6164،حبابماينهىعنالتحاسدوالتندابر،كتاباألدب،(متفقعليه:صحيحالبخاري2)

ح4/1983كتابالربوالصلةواآلداببابحترميالتحاسندوالتبناغضوالتندابر،،وصحيحمسلم(11/481
2559. 

 .11/483(فتحالباري3)
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ألخيه ما حيب لنفسه((
(1)

علىأساسأهناحتبهلممناحتنب،واملسلمةاليتتعاملالناس
بكلخلقرفيع،ألنهذاهوماحتبأنيعاملوهابه،-بالشك–لنفسها،فإهناستعاملهم

فهيحنيتعدلمعاملسلمنيوتعطيكلذيحقحمه،سوفجتدالعدلمنهم،وحسنن
يفقوهلاالتعاملوصدقالمولوالثناءعلىفعلها،األمرالذييثمرقبولقوهلا،وحنيتصدق

وفعلها،سيصدقاآلخرونمعها،وإذابدرمنهممايسيءإليها،رفمنتهبنموحلمنت
وجتاوزتعنهموسترتعيوهبم،وعاملوهاكذلكهمباملثل
(2)

،وهذهقاعدةأخالقيةرفيعة
زحزح عن النار، ويدخل اجلنة، فلتأتـه  )) فمن أحب أن ُييفقوله:أرشدإليهاالنيب

((ن باهلل واليوم اآلخر، وليأت إىل الناس الذي حيب أن يؤتى إليهمنيته وهو يؤم
(3)

.
قالاإلمامالنووي
(4)

وبديعحكمه،وهذهنجوامعكلمه:)هذام-رمحهاهلل-
قاعدةمهمةينبغياالعتناءهبا،وإناإلنسانيلزمأناليفعلمعالناسإالماةحبأنيفعلوه

معه(
(5)

.
واجملتمعاملسلمهوالبيئةاملناسبةلتنميةاألخالقاإلسالمية،اليتتنؤديإىلتكافنل

لدعويةترسيخاألخالقاإلسالميةالنبيلةيفاجملتمعوترابطه،السيماإذااستهدفتاجلهودا
ويفكلمايمومونبهمنعملوترك،أوقولوصمت،فإناجملتمعسيعيشسلوكاألفراد،

.حياةأخالقيةصاحلة،تتضحفيهاقيماإلسالمومبادئه
============================================================= 

)فنتح13،حبابمناإلثمانأنةحبألخيهماةحنبلنفسنه،كتاباإلثمان،(متفقعليه:صحيحالبخاري1)
بابالدليلعلىأنمنخصالاإلثمانأنةحبألخيهاملسلمماةحب،كتاباإلثمان،،وصحيحمسلم(1/57الباري

 .45ح1/67لنفسهمناخلري
،واألخالقالفاضلةقواعدومنطلماتالكتساهبا:1/81قاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداين(ينظر:األخال2)

 م.1996هن/11417الرياضط:،،مطبعةسفري59د.عبداهللبنضيفاهللالرحيليص
 .1844ح3/1473بابوجوبالوفاءببيعةاخللفاءاألولفاألول،كتاباإلمارة،(صحيحمسلم3)
الشافعيأبوزكريا،عالمةبالفمهواحلديث،ولدبنوابسوريةةحىيبنشرفبنمريبنحسناحلوراينالنووي(4)

البدايةوالنهاية:احلافظابن،ينظر:رمحهاهللهن676هن،وتعلميفدمشقوأقامهبازمناطويال،تويفسنة631سنة
 .8/149الزركلي:األعالمم،و1982هن/1412،دارالفكر،بريوتط:بدون،13/278هن(،774)كثري
 .12/233شرحصحيحمسلمللنووي(5)
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املنكنر،عننوالنهيباملعروفواألمر،بنيأفرادهباحلقالتواصيوهذايؤكدأمهية
واملؤمناتاملؤمننياهللامتدحوقد،املؤمننيبنياألخوةعالقةيرسخمماالناسبنيحفالتناص
وذلنكالشعريةهبذهالمائمني   ڳک  گ  گ   گ  گڇ  :تعناىلقولنهيف،

ڇ                    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ
(1)
وأمهيتنهاضنرورهتاالنيبأكدكما

 ألئمةورسوله و ولكتابه هلل: قال ملن؟قلنا: صيحةالن الدين)) :بمولهاجملتمعطبماتلكافة
((وعامتهم املسلمني

(2)
. 

============================================================= 
 .71جزءمنآية:(سورةالتوبة1)
 .55ح1/74اإلثمان،باببيانأنالدينالنصيحةصحيحمسلم،كتاب(2)
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 املطلب الثالث:  الثمرات السلوكية:

ةمتحركنةحترصالدعوةيفاملرحلةالثانويةعلىأنتكونالطالبةاملسلمةصورةحي
لإلسالم،يتجلىاإلسالميفمجيعتصرفاهتاوحركاهتاوسكناهتا،وتكونعمائدهاوعباداهتنا
وتعاملهاوفقشريعةاإلسالموقيمهالعليا،وهذههيالثمراتالسنلوكيةللندعوةإىلاهلل

:يأيتويوضحهاما
 تعريإ السلوك:

ريقإذاسارفيهمتبعاإياه،كاوسلوكا،وسلكالطكاملكانسْلالسلوكلغة،يمال:سَل
فدخل فيه أدخله الشيء: يف وسلكالشيء
(1)

تعاىل قال ې  ې   ې  ې  ڇ  :،

ڇى  ى  
(2)

:سلكناهأي:أدخلناه-رمحهاهلل-،قالاحلافظابنكثري
(3)

.
إلنساينعندعلماءالنفسهو:)مجيعأوجهالنشاطاليتيمومهبااإلنسنانوالسلوكا

،وقدوتصدرمنه،واليتيستطيعهوأنيالحظها،أويالحظهاشخصأوأشخاصآخرون
نامالحظته،وقديكونغريظاهر(ييكونالسلوكظاهرايسهلعل

(4)
.

افيهملستمربنياإلنسانمبفاعلاحلياوسلوكاإلنسانيفحميمتهعبارةعننتاجللت
منميولوحاجاتونواز ،وبنيالبيئةاالجتماعيةاليتيعيشفيهابظروفهااملتنوعة،واليت
بأملولذة،أوإشبا  تبعاملاجيدمنشعوره تؤثريفسلوكه،وجتعلهيغريهبصورمتعددة،

============================================================= 
لبننان-دارالكتابالعريب،بنريوت،311صبكربنعبدالمادرالرازيبنأيب:حممدخمتارالصحاحينطر:(1)

 .7/144بابالكافمنجواهرالماموس،فصلالسنيمنتاجالعروسوم،1،1979ط:
 .211آية:(سورةالشعراء2)
 .6/173تفسريابنكثري(3)
،4ط:،،مكتبنةالعبيكنان23-22منصنوروآخنرونص(علمالنفسالتربوي:د.عبداجمليدسيدأمحند4)

 م.2111هن/1422
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وسلوكهحلاجاتورغبات،أوكبتوإحباطهلا،مبايؤثرمبجموعهعلىشخصيته
(1)

.
ويهدفالسلوكاإلنساينإىلحتميقمطالبجسدية،أونفسية،أوفكرية،أوروحية،

ميا،فيكونأثرامنل لصاحلاجلماعة،وهذاالسلوكقديكونُخولصاحلالفردذاتهأقدتكون
كسلوكالعطاءعنخلقاجلودوالكنرم،-حممودأومذموم-آثارخلقمستمريفالنفس

-غالبنا-تكون؛لنفسإلمساكعنخلقالشحوالبخل،فعلىقدرقيمةاخللقيفاوسلوكا
آثارهيفالسلوك.

مايكوناستجابةلغريزةمنغرائزاإلنسان،كاألكلعنداجلو ،والنومالسلوكومن
،ذمإذاجتاوزفيهاحلدالطبيعنيوُيعنداحلاجةإليه،وهذايكونأمراطبيعياعنداإلنسان،

السلوكحينئذبأنوا تبطبةألوامروتكاليفربانية،فريمنهمايكونطاعةواستجاكماأن
ماهومنقبيلالعناداتومنه،قاملصاحلواملنافعلنفسهوللناسالعباداتواألعمالاليتحتم

والتماليداالجتماعيةاليتتظهرعلىسلوكاإلنسانبعاملالتمليدوقوةالتأثرياالجتمناعي،
هذهالسلوكياتحممودةأومذمومةحسبموافمتهاللشر ومماصدهوتكون

(2)
.

اليت هي:والماعدة املسلمة الفتاة عليها تصرفاتأتسري من عنها يصدر ما كل ن
ابتغاءوجههالكرمييفكلحركةوملاأمراهللبه،اموافمجيبأنيكونوعباداتوطاعات
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ڭ ڇ  لمولهتعاىل:ااتباعوعمليصدرمنها،

 ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې    ۅۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ
(3)

.
وفقتعاىلوجههبهبتغىُيوأنومراقبتهاهللتموىهوحسن،سلوكأيفأساس

قال،شرعه  إىل ينظر ولكن صوركم، إىل وال أجسادكم إىل ينظر ال اهلل إن)) :
(صدره إىل بأصابعه وأشار(( قلوبكم

(4)
مننياملنبعثواإلثمانالتموىأمهيةعلىيدلفهذا،

============================================================= 
 .554(ينظر:أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص1)
،وأسسالتربيةاإلسالمية:عبنداحلميند13-1/11:عبدالرمحنامليداينوأسسها(ينظر:األخالقاإلسالمية2)

 .557-554الزنتاينص
 .163-162اآليتان:م(سورةاألنعا3)
ح4/1986بابحترميظلماملسلموخذلهواحتمارهودمهومالهوعرضنه،كتابالربوالصلة،(صحيحمسلم4)

 فضال تابع          
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إن:-اهللرمحه-النووياإلمامقالالملب، وإمناالتموى،هباةحصلالالظاهرةاألعمال)
(ومراقبتهوخشيتهتعاىلاهللعظمةمنالملبيفيمعمباحتصل

(1)
.

 :منها السلوكي، اجلانب من عظيمة مثرات الثانوية املرحلة طالبة ولدعوة

 : الديين السلوك يف الوسطية حتقيق: أوال
قولهيفذكرهااليتعليهااهللةمّنيوهها،أموركليفالوسطية:اإلسالمأمةشعار

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڇ  :تعاىل

 ڇ       ڄ
(2)

((العدل هو: الوسط)) :تفسريهايفقال،
(3)

وسطأهنم:)واملعىن،
أهلولكنهميهود،الكتمصرييمصرواوملالنصارى،كغلوايغلوفلمالدين،يفطهملتوّس
(واعتدالوسط

(4)
.

والتفريط،اإلفراطمنيسلمالذياالعتدال،علىيسريكلهاحياهتايفاملسلمةومنهج
كلها،احلياةأموريفوالتوازنبالتوسطتعاىلألمرهااتباعوالتمصريالغلومنأو قالكما

ڇٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڇ  :تعاىل
(5)

،
حترموالآخرهتا،عنفتشغلهافيهاتستغرقفالعليها،اهللبنعمتنعمهايفوتعتدلفتتوسط
.إسرافغريمنمنهااملباحتتناولبلالرزق،منالطيباتنفسهاعلى

اهللجعلهفمد،املصطفىوهديسريةعلىكانماهووأوسطهالعملوأكمل
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ڇ :تعاىلقالسلوكه،ووأخالقهوأقوالههأفعاليفحسنةأسوةللناستعاىل

 تتمة ==========================================================
2564. 

 .16/121شرحصحيحمسلمللنووي(1)
 .143جزءمنآية:(سورةالبمرة2)
4487،حمأمةوسطالتكونواشهداءعلىالنناس(باب)وكذلكجعلناك،كتابالتفسري،(صحيحالبخاري3)

 (.8/171)فتحالباري
 .8/173(فتحالباري4)
 .29آية:(سورةاإلسراء5)
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ڇجئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          
(1)

النيبوكان،
قولذلكومنأعماهلم،يفوالمصدبالتوسطأصحابهيأمر النيب  دواسّد)) :

الدجلة من وشيء وروحوا، وازدوا بوا،وقار
(4)

((تبلغوا القصد والقصد ،
(3)

.
فتجهدواتفرطواال):أي:وقاربواسددوا:قولهيف-اهللرمحه-حجرابناحلافظقال
المصد:ومعىن(فتفرطواالعملفتتركوااملاللإىلذلكبكميفضيلئال،ةالعباديفأنفسكم
(املعتدلالوسطالطريقألزموا:)المصد

(4)
.

السلوكوكمالفيها،االبتدا الالنبوي،للهديتبا االالدينأموريفواألصل
والتمريرية،ليةوالعمالموليةرسولهولسنةاهللألحكاماألمثلتبا االبيكونإمناالديين
واإلحسان،الربمرتبيتيفوزهداتمصرياكانالسلوك،يفالكمالدرجاتعننمصفما
أمامازادعلىتعاىل،هللاومعصيةوهتاوناتفريطاكانالتموى،دائرةيفذلكعننمصوما
فهوغلّوتبا اال السلوك، كااألمثلوعلىكمالهذا وإذا نوجتاوزحلدودكمالالسنة،

وهو حتما، مرفوض ابتدا  فهو عموما الشار  به أذن ما جنس غري من الزائد هذا
ضاللة
(5)

.
العميدة، أمور يف توسطها الديين: السلوك يف للوسطية الطالبة حتميق مناذج ومن

اهلل فتوا  الرباء، و الوالء يف وتوسطها وحتبهمورسولهتعاىلكاعتداهلا واملؤمنني
وتعاديهموتبغضهم،والتفرطيفمنحوتنصرهم،وتتربأ منالكفروالكافرينوأعماهلم،

============================================================= 
 .21آية:األحزابسورة(1)
(الغدو:السريمنأولالنهار،والرواح:السريمنأولالنصفالثاينمنالنهار،والدجلة:سريالليل،وفيهإشنارة2)

 .11/298فتحالباريينظر:لىالرفقبالعبادة.إىلاحلثع
)فنتحالبناري6463،حبابالمصدواملداومةعلىالعمنل،كتابالرقاق،(متفقعليه:صحيحالبخاري3)

بابلنيدخلأحداجلنةبعملهبلبرمحة،كتابصفاتاملنافمنيوأحكامهم،(واللفظله،وصحيحمسلم11/294
 .2816ح4/2169تعاىلاهلل
 .8/173(فتحالباري4)
،1دمشنق،ط:،،دارالملنم265(ينظر:بصائرللمسلماملعاصر:عبدالرمحنحسننحبنكنةاملينداينص5)

 م.1983هن/1413
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والئهاملناليستحمه،أوتوا املسلمنيمعظلمهمواجلورعليهم،أوتوا علىغريأساس
وتدا إليهم فتميل الكفار من تربؤها يف تتهاون وال ذلكنهالدين، يف تغلو أو هم،

فتظلمهم
(1)

.
اإلطالةواإلكثارمنهاإىلحدالسآمةونفورفيهابدهتا،فالتغلوقالوسطيةيفعباوحتم

والتفرط أوتضيعحموقالناسبسببها، الفرائض، أوتغلويفالنوافلفتضيعهبا النفس،
اآلخرة وتنسى الشهواتوالرغبات، من فيها وما بالدنيا كلمهومها ريثتنحصر فيها

دخل ))وجوبلزوماالعتدالوالوسطيفالعبادة،فمدإىلهالنيبواإلعدادهلا،وقدوّج
ما هذا احلبل؟ قالوا: هذا حبل ل ممدود بني الساريتني، فقال: ))املسجد، فإاا حب النيب 

، فإاا فتر أحدكم نشاطه وه، ليصّلال، حلُّ :لزينب، فإاا فترت تعلقت به. فقال النيب 
فلريقد((
(2)

.
رضياهللعنها،وعندهاعلىأماملؤمننيعائشةكماجاءيفالصحيحنيأنهدخل

قال: مه،  -تذكر من صالهتا-ت: هذه فالنة، ال تنام الليل)) فقال: من هذه؟ قالامرأة
((واحىت متلُّ عليكم ما تطيقون من األعمال، فإن اهلل ال ميّل

(3)
.

لألخالقف)خالقهاوتعاملهامعالناس،كماتكونوسطابنياإلفراطوالتفريطيفأ
حدمىتجتاوزتهصارتعدوانا،ومىتقصرتعنهكاننمصاومهانة...فاجلودلهحدبني
طرفني،فمىتجاوزحدهصارإسرافاوتبذيرا،ومىتنمصعنهكانخبالوتمتريا،وللشجاعة

============================================================= 
،حتمينق:384ةيفاحملبةص،اجملموعةالثانيةالرسالةالثالثة:قاعد(ينظر:جامعالرسائل:شيخاإلسالمابنتيمية1)

م.،وتيسريالعزيزاحلميديفشرحكتابالتوحيدص1984هن/1،1415جدةط:،رشادسامل،داراملديند.حممد
،الريناض،،دارطيبنة11،والوالءوالرباءمنمفاهيمعميدةالسلف:حممدبنسعيدبنساملالمحطاينص481
 هن.1،1412ط:
)فنتحالبناري1151،حبابمايكرهمنالتشديديفالصالة،كتابالتهجد،فقعليه:صحيحالبخاري(مت2)
 .784ح1/543كتابصالةاملسافرينوقصرها،بابأمرمننعسيفالصالة،واللفظله،وصحيحمسلم(3/36
)فنتحالبناري1151،حبابمايكرهمنالتشديديفالعبادة،التهجدكتاب،(متفقعليه:صحيحالبخاري3)
 .785ح1/543بابأمرمننعسيفصالته،كتابصالةاملسافرين،واللفظله،وصحيحمسلم(3/36
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حدمىتجاوزتهصارهتورا،ومىتنمصتعنهصارجبناوخورا(
(1)

.
صبهمنالعزائم،فيماترّخريعلىهديالنيبومنحتميقالوسطيةيفالدينالس

رضياهللتيسرياعلىاألمة،وعدمالتشديدعلىالنفسباألخذهبا،فعنأماملؤمننيعائشة
 قالت: صحابه، ص فيه، فبلغ الك ناسا من أأمرا، فترّخ )) صنع رسول اهلل عنها

ما بال رجال بلغهم عين  )قام خطيبا، فقال: )فبلغه الك ف ،فكأ؟ام كرهوه وتنزهوا عنه
هم له خشية((وأشّد هوا عنه، فواهلل ألنا أعلمهم باهللصت فيه، فكرهوه وتنّزأمر ترّخ

(2)
.

 : نفعايلاة االثانيا: اتزان سلوك الفت
الدنيا بني املوازنة وأوهلا: ، األمور مجيع يف واالعتدال التوازن إىل اإلسالم يدعو

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ڇ  واآلخرة،وثمثلهاالدعاءالمرآينيفقولهتعاىل:

 ڇ       ۉ  
(3)
)) اللهم :،فيعطيللدنياحمهاواآلخرةحمها،كماثبتمندعائه

أصلح يل ديين الذي هو عصمة أمري، وأصلح يل دنياي اليت فيها معاشي، وأصلح يل 
، واجعل احلياة زيادة يل يف كل خري، واجعل املوت راحة يل من آخريت اليت فيها معادي

كل شر((
(4)

.
 حتمإن املسلمة، الطالبة لدعوة املهمة الثمرات عواطفهايمن يف واعتداهلا توازهنا ق

أنالنمواال بالنضج،خاصة واتصافها وسائرتصرفاهتا، ونشاطها يفهذهنفعا وسلوكها
عمريةيكونمؤثرايفسائرمظاهرالنمو،ويفكلجوانبالشخصية.املرحلةال

االستمرار منالتملبوعدم املراهمة مرحلة تتميزبه ما الثمرة هذه يؤكدأمهية ومما

============================================================= 
 .177-176(باختصار:الفوائدص1)
)فنتحالبناري6111،حالنناسبالعتناببابمنمليواجه،كتاباألدب،(متفقعليه:صحيحالبخاري2)

 واللفظله.،2356ح4/1829باهللتعاىلوشدةخشيتهبابعلمه،كتابالفضائل،،وصحيحمسلم(11/513
 .211جزءمنآية:(سورةالبمرة3)
عمنلبابالتعوذمنشرماعملومنشرمناملي،كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالستغفار،(صحيحمسلم4)
 .2721ح4/2187
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،املتمثليفكثرةالملقوالضيقوالتردد،وعدمالثباتيفاملشاعرواألحاسيس،كمانفعا اال
وعدمالتوازنبينهاوبنيمثرياهتاودوافعها،واليتقدفعاليةاالنيتمثلأحياناباحلدةيفاملظاهر

الناجتة اخلارجية والسلوكيات التصرفات يف أو فيها التحكم املراهمة الفتاة تستطيع ال
عنها
(1)

.
فتجابه؛يبينشخصيتهاعلىدعائمسليمة،بةيفاملرحلةالثانويةوتوجيههاودعوةالطال

ق بإرادة احلياة التفاعلواالستجابةأعباء التكيفالذيةحمق من متكنها ثابتة، وعزثمة وية،
اتوالعراقيل،فالتفمداتزاهناعّوقواختاذاملواقفواالجتاهاتالصحيحةحيالاملشكالتوامل

العمبات أبسط أمام شخصيتها تنهار أو النفسي توازهنا خيتل وال العملي، أو العاطفي
واملصاعب
(2)

.
العديدمناملظاهر،منذلكاتزاهنايفخوفهانفعا لطالبةالعاطفيواالوثمثلاتزانا

فالتغلِّ تعاىل، وعفوه لرمحته ورجائها فيصيبهامنعذاباهللوغضبه، بجانباخلوف،
بجانبزمن،والتغلِّاليأسوالمنوطمنرمحته،وحتبطنفسهاوتعيشيفحالةاكتئابُم

ريفطاعته،بلتعيشتوازنانفسيا،تطمئنفيهبذكراهللوجتمعمّصالرجاءفتأمنمكراهللوُت
ې  ې     ې  ى  ى  ڇ  بنياخلوفوالرجاء،وقدامتدحاهللتعاىلذلكيفقوله:

 ڇ            ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ
(3)

.
 اليتتنضأكما أويتبطيفعاطفنالطالبة عاطفتها لنتنساقوراء احلبوالبغض،

)) أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك :تغا فيها،امتثاالألمرالرسول
ما(( ضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يومايوما ما، وأبغض بغي

(4)
،فالتغا يفحب

============================================================= 
و352،وعلمنفسالنمو:د.حامدزهنرانص293-291(ينظر:األسسالنفسيةللنمو:د.فؤادالبهيص1)
 .141الزهراينص،والنمواإلنساينومراحلهيفاملنهجاإلسالمي:د.علي383ص
أسسالتربيةاإلسنالمية:د.عبندو.137-132(ينظر:اخلصائصالعامةلإلسالم:د.يوسفالمرضاويص2)

 .842احلميدالزنتاينص
 .57جزءمنآية:ءاإلسرا(سورة3)
،وقنال:هنذا1997ح4/361بابماجاءيفاحلبوالبغض،كتابالربوالصلةواألدب،(سننالترمذي4)

 فضال تابع          
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ذلكإىلأقوالو فيجرها أومعلمة بلتعتدليفالبغضأفعالصديمة توفر-مشينة، عند
عليهم،فاليكو-مسبباته االفتراء أو الوقو يفأعراضهم أو لآلخرين يفظلمها سببا ن

واحلطمنقدرهم.
اال املسلمةيفسلوكها تعتدلالطالبة يفحاليتالفرحواحلزن،فالخترجنفعا كما

وتت وسرورها فرحها عند طورها ُيكّلفعن الذي منهاالضحك تصدر أو قلبها، ميت
فعالاأل واخلرقاء، قد اقال هريرةلنيب أليب اجلامعة نصيحته )) وال تكثر  :يف

الضحك، فإن كثرة الضحك
(1)

((متيت القلب 
(2)

رحزهناعلى،أمايفحالةاحلزن،فاليؤثِّ
فتسلممناالكتئابواالنمباضعنا غالبا، والتفعلماسلوكها النفس، إيذاء أو لناس،

خيالفالشر عنداحلزنواملصيبة،بلتعطيكلأمربمدره،وقدجاءيفالصحيحنيقوله
:ليس منا من ضرب اخلدود وشق اجليوب ودعا بدعوى اجلاهلية (())

(3)
.

 ذيب السلوك االجتماعي:ثالثا: ضبط وهت
إنسلوكالطالبةهومفتاحشخصيتهاوعنواهنا،والترمجةاحملسوسنةالنيتجتسند
مشاعرهاوأحاسيسها،وبهتتضحمالمحالنضجالعمليوالنفسنيواالجتمناعيلنديها،
فالسلوكالمومياملتزنعنوانللشخصيةالسويةالناضجةاملتكاملة،كماأنالسلوكاملعتنلّ

ة.بذبعنوانللشخصيةالضعيفةاملعتّلاملتذ
املؤثراتانفعاالكانتهناومن من العديد نتيجة اليتتعتريها ومشاعرها تالطالبة

 تتمة ==========================================================
قوله،وقدصححهالشيخاأللباينيفاموقوفحديثغريبالنعرفههبذااإلسنادإالمنهذاالوجه،والصحيحعنعلي

 .1625ح2/193صحيحسننالترمذي
 .11/515ذهبالوقار(فتحالباريإمناهواإلكثارمنهأواإلفراطفيهألنهُيالضحك)واملكروهمن(1)
بابمن،ابالزهدكت،سننالترمذي،و4193ح2/1413سننابنماجه،كتابالزهد،باباحلزنوالبكاء،(2)

مثذكريف،هذاحديثغريبالنعرفهإالمنهذاالوجه:وقال2315ح4/551اتمىحمارماهللفهوأعبدالناس
 .1876ح2/266نهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذيالسندمنمليسمعمنأيبهريرةشيئا،وقدحّس

(واللفظله،3/166)فتحالباري1297،حبابليسمنامنضرباخلدود،اجلنائزكتاب،(صحيحالبخاري3)
 .113ح1/99بابحترميضرباخلدودوشقاجليوبوالدعاءبدعوىاجلاهلية،كتاباإلثمان،وصحيحمسلم
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اذمالسلوكالصادرمنهالُيوأمرطبيعيلدفعهاحنوالعملوالسلوكاالجتماعي،احمليطةهبا
 وعرفا، شرعا احملمود السليم السلوك عن خرج إذا وجتاوزوأإال الطبيعي، مهمةحده

.ذيبهالدعوةهوضبطهذاالسلوكوهت
النبويةالعطرةجمموعة السرية ،اليتتدلكبريةمناملواقفاإلنسانيةوقدسجلتلنا

هذَّ وكيف االجتماعي، والسلوك الشعور طبيعة والتربيةعلى الدعوة الفردبت سلوك
أماملؤمننيعائشةنفعا االجتماعيواال ،تعربعن،فهذه منخريانفعاهلرضياهللعنها ا

 الربية هلا: فيمول ذلك، تتجاوز فمطوال امسه إين ألعلم إاا كنت عين  ))هبجران
قال: أما إاا كنت  زضىب، قالت: فقلت من أين تعرف الك؟ اا كنت عليراضية، وإ

ال ورب إبراهيم.  :، وإاا كنت زضىب قلتال ورب حممد :عين راضية فإنك تقولني
: أجل واهلل يا رسول اهلل، ما أهجر إال امسك((تقال

(1)
.
متماسكا،حىتيبمىاجملتمعنفعا كمايدعوصحابتهويربيهمعلىضبطسلوكهماال

فاليصدرسلوكخاطئ،كاالنتماموالظلموالتشفيبدالمنالعفووالتسامحوالرضا،ومن
)الغضبيؤولإىلالتماطعومنعالرفق،ورمباآلإىلذلكضبطالنفسعندالغضب،ألن

أنيؤذياملغضوبعليه،فينمصذلكمنالدين(
(2)

رعة، )) ليس الشديد بالُص:فيمول
(الذي ميلك نفسه عند الغضب(إمنا الشديد 

(3)
أنمنآثارالغضبفتحالباري،جاءيف

يف أثره وأما اختالفأنواعه... على السوء وإضمار الملبواحلسد يف احلمد )يولد أنه
منهالعاقل،ويندمقائلهعندسكونالغضب،اللسانفانطالقهبالشتموالفحشالذييستحي

ويظهرأثرالغضبأيضايفالفعلبالضربوالمتل(
(4)

.

============================================================= 
(9/325)فنتحالبناري5228،حبابغريةالنساءووجدهّن،كتابالنكاح،(متفقعليه:صحيحالبخاري1)

 .2439ح4/1891بابفضلعائشة،كتابفضائلالصحابة،واللفظله،وصحيحمسلم
 .11/521(فتحالباري2)
(واللفظ11/518ي)فتحالبار6114،حباباحلذرمنالغضب،كتاباألدب،(متفقعليه:صحيحالبخاري3)

 .2619ح4/2114بابفضلمنثملكنفسهعندالغضب،كتابالربوالصلةواآلداب،حمسلمله،وصحي
 .11/521(باختصار:4)
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كماهتذبالدعوةالعواطفالمويةاملؤثرةيفسلوكالطالبة،ريثتثمرسلوكاحسنا
املؤمننيعائشة أم فهذه الغرية، ذلكعاطفة ومن وممبوال، تغار اهللعنها متلكرضي ال

طعاماوهويفبيتها،فضربتيدأمهاتاملؤمننيإىلالنيبإحدىنفسهاحنيأرسلت
 النيب فجمع وكسر، اإلناء فسمط اخلادم وقال: (()) زارت أمكمالطعام

(1)
ومل ،

 شدة وملراعاته ضرائرها، من وغريهتا املرأة بطبيعة لعلمه منها، صدر مبا أميؤاخذها غرية
العدل،ووّظ إىل وجهها وإمنا األثراملؤمننيوغضبها، املوقفالسلوكييفإصالح فهذا

حىت  )) حبس الرسول والقصعةالناتجعنغريهتامنكسرلإلناء،ففيروايةأخرى،أنه
((.فدفع القصعة الصحيحة إىل الرسول، وحبس املكسورة يف بيته ،فرزوا

(2)
.

 رابعا: التميز باحملافظة على آداب اإلسالم يف مظاهر احلياة: 
باحملافظةعلىاآلداباإلسالميةيفمجيع الثانويةمتيزها الطالبةيفاملرحلة تثمردعوة

حتمي حاجة يشبعيفنفسها مما حياهتا، واألمهية،شئون بالميمة الذاتاليتتعينالشعور ق
ُمومتواإلحساسجبديةاحلياةوغايتهاحني وأعمالوآداب،مسؤولياتمناينتظرمنهمبا

خاصةيفمرحلةاملراهمةاليتمتيلفيهاالفتاةإىل)الذاتية(وتعينإعجاهبابنفسها،واعتدادها
سوبؤرةاهتمامهم،مماجيعلهامتيلإىلالمياممباهابأهناحمطأنظارالنااعتمادبشخصيتها،و

يلفتهلااألنظاربوسائلعديدةكطريمةاللباسوالكالموالسري...اخل
(3)

،ويسميهاالبعض
)مرحلةاالعتزازبالشخصية(
(4)

.
املسلمنيعلىالتميزيفالشخصية،بنيةاخلريوتوطنيالنفسعليهالنيبوقدحّث

============================================================= 
 (.9/321)فتحالباري5225،حبابالغرية،كتابالنكاح،(صحيحالبخاري1)
يالنسائسننوواللفظله،،3567ح549صبابفيمنأفسدشيئايغرممثله،كتاباإلجارة،سننأيبداود(2)

،1،دارالفكنر،بنريوتط:7/71كتابعشنرةالنسناءبنابالغنريةبشرحاحلافظجاللالدينالسيوطي
 .3567ح2/389وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننأيبداودم،1931هن/1348

 .31-26(ينظر:املراهمون:د.عبدالعزيزالنغيمشيص3)
 .281سسالنفسيةللنمو:د.فؤادالبهيص(ينظر:األ4)
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عة)) ال تكونوا إّم:يفكلاألمور،فمالآلخرينااتبا ندائما،والبعدع
(7)

، تقولون إن 
 لناس أننوا أنفسكم إن أحسن ان ظلموا ظلمنا، ولكن وطِّا، وإأحسن الناس أحسنَّ

ن أساؤوا فال تظلموا((حتسنوا، وإ
(2)

،فهذااحلديثفيه)إشعاربالنهيعنالتمليداجملرد،
اتوالعبادات(عتمادحىتيفاألخالقفضالعناال

(3)
.

وأخالقاإلسالميفمجيع علىآدابوقيم الطالبة استمامة الثمرة هذه ومنمظاهر
فهي وخارجها، يفداخلمدرستها فتشكرهجوانبحياهتا، اهللتعاىل، باألدبمع تلتزم

علىمعصية،وتتأدبمعكالمه،فتتلوهوحتفظه، علىنعمه،وتستحيمنهتعاىلأنيراها
وهييفأكملاحلاالتمنالطهارةوالوقارواخلشو والتدبر.

بطاعتهواقتفاءأثره،وحبهوتوقريهوإجاللهإذاذكرامسه،كماتتأدبمعرسوله
والسالمعليه،والعملعلىإحياءسنتهوإظهارشريعتهوإبالغدعوته.والصالة

كماتتحلىباألدبمعاخللقكلهم،فتربوالديهاوتطيعهماوحتسنإليهماوتوقرمها،
-إنكانتذاتزوج-وختفضاجلناحهلما،وتدعووتستغفرهلما،وتراعيآدابالزوج

يفحضورهوغيبته،مثتلتزمبآداباإلسالممعفتطيعهيفغريمعصيةاهلل،وحتفظلهحموقه
إليهم فتصلهموحتسن ورمحها، وجرياهنا املعروفهلم،أقربائها بإسداء وتكرمهم ،وتربهم

و يؤذيهم، ما كل عن جمالستهاالتمسكواالمتنا  يف العامة االجتماعية احلياة بآداب
....لآلخرين،فتراعيآدابالسالمواالستئذانوالطعاموالنوم

(4)
.

اإلسالمي اللباس آداب من كمسلمة خيصها ما بكل بعنايتها التميز هذا ويكمل
بتميزها اآلداب هذه على حمافظتها عند فتشعر وخصاهلا، الفطرة وآداب واحلجاب،

============================================================= 
النهايةيفينظر:(اإلمعة:الذيالرأيله،فهويتابعكلأحدعلىرأيه،وقيلهوالذييموللكلأحدأنامعك.1)

 .1/67غريباحلديثواألثر
يثحسننوقال:حد2117ح4/364بابماجاءيفاإلحسانوالعفو،كتابالربوالصلة،(سننالترمذي2)

 .،ومليذكرهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذيغريب
 .6/145(حتفةاألحوذي3)
 م.1976هن/8،1396ط:،،دارالفكر132-74لالستفادةمنهاجاملسلم:الشيخأبوبكراجلزائريص(ينظر4)
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صتبهمنآداب.كمسلمة،وحتمقذاهتامباُخ

 :جتنب السلوكيات اخلاطئة وتنزهها عنهاخامسا: 
،خالقاحلميدةيفنفسالطالبةفحسبواألإلسالميةبغرسالميمكتفيالدعوةاالت

تعملعلىوقايتهامنالسلوكياتاملخالفةملماصدالشريعةاإلسالمية،كماتعملعلىبل
آفاتاللسان من كتطهريها نفسها، وتزكية عنهتذيبخلمها فتكفلساهنا واجلوارح،

ألنكثرةالكالميفغريالنافعيوقعهايففضولاحلديثوالكالمالذيالنفعمنورائه،
مبيناضرورةحفظاللسانوأنذلكمنسبلالنجاة:النيباألخطاءواآلثام،وقدقال

(على خطيئتك( ))أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابِك
(1)

،كماتتجنبفاحش
الغيبةوالنميمةوالكذب.الكالممن

سوفواخلالصة: ، بآداباإلسالم والتزامها الثانوية، املرحلة يف الطالبة دعوة أن
ةحفظجوارحهامنالوقو يفاإلمث،فتزكيبصرهاومسعهاعناملعاصي،فالتتبععورات

إخواهناالناسوعيوهبم،وتتجنبكلمايوقعاخلالفوالفرقةوالعداوةوالبغضاءبينهاوبني
ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ڇ  لمولهتعاىل:ااتباعاملسلمني،

حب  خب   مب  ىب    جبی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  یېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     ی

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث     جتيب

 ڇ             ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ   ڀڀ
(2)

منعنها،املنهياحملرمةالمبائحهذهعنهفتتنّز،
هذهيفملافسق،هوماوكلوغيبتهم،عليهموجتسسباملسلمنيظنوءوسوملزسخرية
.اإلثمانيةاألخوةألواصروقطعوالضغائناألحمادوتوريثاآلخريناحتمارمنالرذائل

 :خصائص األنوثة على احملافظة: سادسا

============================================================= 
واللفظله،حسن،وقال:حديث2416ح4/615بابماجاءيفحفظاللسان،كتابالزهد،(سننالترمذي1)
 .1961ح2/287صححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذيو،4/148مسنداإلمامأمحدو
 .12-11اآليتان:(سورةاحلجرات2)
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مسات،منمنهماكلبهاهللخصمباالرجل،طبيعةعنختتلفاملرأةطبيعةكانتملا
منعليهاهللفطرهامامعسلوكهاليتوافقاألنثويةخصائصهاعلىاحملافظةاملرأةعلىجبو

تعاىلاهللهباهاكّلفاليتمهامللهتيؤهاصفات
(1)

السلوكعنكثريةجوانبيفختتلفوهي،
(4) ڇ      ۅ  ۉ  ۉڇ  :تعاىلقالالذكري،

:-اهللرمحه–كثريابناحلافظقال،

(العبادةيفواجللدالموةيفأي)
(3)

منالتمليلإىلهتدفالواألنثىالذكربنيالتفرقةوهذه،
رسبالتكاليف،وتوزيعالتبعات،لتنظيمهيإمناوحتمريها،إهانتهاأواملرأةشأن

 :تعاىلقالمتكاملني،باعتبارمهاواملرأةالرجلمنكلإىلظريناإلسالمألناالستعدادات،

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀڇ 

(4)ڇ          ٺ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ڇ :تعاىلقولهيفواألنثىالذكربنيساوىالذياإلسالمإن

ڇ          ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ 
(5)

املهاميفبينهماقفّرالذيوه،
هيلكسبها،اهللإىلالدعوةتوجهاليتوالثمرةعليه،اهللفطرهمماعلىاملبنيةواملسؤوليات

مالئماالسلوكيصدروأنالفطرية،اخلصالمنفيهاهللأودعهمبااجلنسنيمنكليعتزأن
برجولته،السوّيالرجليعتّزكما،بأنوثتهاتعتّزةالسوّيالفطرةذاتفاملرأةمعه،متوافما
بسواءسواء

(6)
.

مبظهرهاوالعنايةللتزين،ميلهااملسلمة،للفتاةاملالئماألنثويالسلوكضمنومن

============================================================= 
 .الفصلالثالث:مبحث:خصائصالطالباتيفاملرحلةالثانويةالتفصيلهلذااملوضو يف(سيأيتمزيدمن1)
 36جزءمنآية:(سورةآلعمران2)
 .2/26تفسريابنكثري(3)
 .195سورةآلعمرانجزءمنآية(4)
 .1جزءمنآية:سورةالنساء(5)
أصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصرة:حفصنةحسننصو،2/311قطبالتربيةاإلسالمية:حممدمنهج(ينظر:6)

 .152-149اإلسالم:عدنانباحارثص،وأسستربيةالفتاةيف612-651
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والّداملرأة،عندفطريأمرفالتزينوهيئتها،اخلارجي يفاحللية الفهيتنشأ والنعومة، عة
تمدرعلىجدالوالقتال
(1)

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ڇ  :تعاىلقالكما،

ڇھ  ے  
(2)

.
والتدربللفتاة،املستمبليةاملسؤولياتبتعلمالعنايةاحملموداألنثويالسلوكمنكذلك

املناسبةاحلياةجماالتيفخربهتاتنميةلىعوحرصهاومربية،وأمكزوجةمسؤولياهتاعلى
بالمول،خضو وعدمللبصرغضمنهبااخلاصةاإلسالمبأوامرالتزامهامعألنوثتها،
الرجالعندحممودسلوكوهو،احلياءخبلقكلهذلكيفمتحليةبالرجال،لالختالطوجتنب
((خدرها يف العذراء من حياء أشد )) كان أنه النيبوصفيفاءوقدجوالنساء

(3)
.

بالرجالتشبههابعدمأنوثتها،علىحمافظتهاهواملسلمةالفتاةعنداحملمودالسلوكإن
وسائراملشيأوالكالمطريمةيفبتمليدهمكّلفالتوعدمغريه،أولباسمنخيصهمفيما

رضيعباسابنفعناهللرسولمنعنلّلويعرضهاملرأةاطبيعةينايفذلكألناألمور،
 النساء من واملتشبهات بالنساء، الرجال من املتشبهني اهلل رسول لعن)) :قالعنهمااهلل

((بالرجال
(4)

.
 

============================================================= 
 .5/3181ينظر:يفظاللالمرآن(1)
 .18آية:(سورةالزخرف2)
 71سبقخترجيهصصحيحمسلم،(3)
)فنتحالبناري5885،حباباملتشبهونبالنساءواملتشنبهاتبالرجنال،كتاباللباس،صحيحالبخاري(4)

11/332). 
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 :والثقافية ملطلب الرابع: الثمرات العلميةا

طلبه الترغيبيف جاء ولذلك اإلسالمي، املنهج يف اهلامة األسس من العلم يعترب
يب  جت     ڇ  ،قالتعاىل:،إذهوشرطلصحتهعلىالعملدموق ،بلثعلىالتزودمنهاحلو

 ڇ                  حت     خت   مت   ىت  يت  جث  
(1)

إلمامالبخاري،وترجمعليها
(2)

باب:-محهاهللر-
)أرادبهأنالعلممشروطيفصحةالمولوالعمل،فاليعتربانإالالعلمقبلالمولوالعمل

حةللعمل(حللنيةاملصّحبه،فهومتمدمعليهما،ألنهمصّح
(3)

.
كثرية،وللعلميفاإلسالمشأنومكانةكبرية،وفضائلهيفالمرآنوالسنةمتضافرة

ڇ         ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئڇ  تعاىل:قوله،يفوقدمدحاهللالعلموأهله
(4)



ماوعداهللبهمنالبعثوالثوابوالعمابحقوالذينالفاليستوي)الذينيعلمونأن،
والبنيالعاملواجلاهل( بنيالعلمواجلهل، يعلمونذلك..الاستواء
(5)

فاليستويالذي،
والبصريواألعمى،ي والسميعواألصم، اليستوياحليوامليت، علموالذياليعلم،كما

ڱ  ڱ     ڳڳ  ڳ  ڳ  گک  ک  ک   گ  گ  گڇ  قالتعاىل:

ڇڱ  
(6)

لبعروقهوإمناكاناملطيعهوالعامل،ألنالعلمهوالذيرسخيفالملب،تأّص

============================================================= 
 .19جزءمنآية:د(سورةحمم1)
هنيفخبارىونشأ194،أبوعبداهلل،ولدسنةبنإمساعيلبنإبراهيمبناملغريةالبخارياإلماماحلافظحممد(2)

ة،كانصاحبفضنلسن17يتيما،قامبرحلةطويلةيفطلبالعلمومسعمنحنوألفشيخ،جلسللتعليموعمره
256وور وعبادة،اقاميفخبارىفتعصبعليهمجاعةورموهبالتهمفخرجإىلمسرقندوبميهباإىلأنماتسننة

 .6/34،األعالم:الزركلي12/391رمحهاهلل.ينظرسريأعالمالنبالء62وعمره
 .1/161(فتحالباري3)
 .9آية:جزءمنسورةالزمر(4)
 .4/453تحالمديرباختصار:ف(5)
 .24آية:(سورةهود6)
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هعلىاألعضاء،الينفكشيءمنهاعنيفالنفس،ريثالثمكنصاحبهخمالفته،فظهرأثر
ممتضاه
(1)

.
)أنيسألهزيادةالعلم،أناهللتعاىلأمرنبيهوممايدلعلىشرفالعلموفضله،

فإنالعلمخري،وكثرةاخلريمطلوبة(
(2)

ڇٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ڇ  قالتعاىل:
(3)

.
،بلتبمىبركتههفرمنمهوعملبهونشره،فحظهوامنأخذهوتعّلوهوإرثاألنبياء،

)) إاا مات اإلنسان انقطع عمله إال مـن : كتبأجرهحىتبعداملوت،كماقالوُي
((ثالثة: إال من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صا  يدعو له

(4)
.

ينو وقدمتيزمنهجالدعوةاإلسالميةبتمدميالعلمعلىغريهمناألمور،وكان
فمدالعلمعنايةفائمة،فكانيباشربنفسهالكرثمةتعليمشعائرالدينملنيدخليفاإلسالم،

الصالة، مث أمـره أن    مه النيب)) كان الرجل إاا أسلم، عّل:أنهمسلمصحيحجاءيف
وعافين وارزقين(( يدعو هبؤالء الكلمات: اللهم ازفر يل وارمحين، وأهدين

(5)
،أويوكلبه

هـوا أخـاكم يف دينـه وعلمـوه     )) فّقمبموله:غريهمناملسلمني،فيسلمههلمويوصيه
((القرآن

(6)
.
علىالتنزودمننههّنهتدفإىلإكسابالطالباتالعلم،وحتثالدعوةاإلسالميةإن
احلصولعليهوحفظهيفالملب،بلتعملعلىاختاذهوسيلةلتمويةوليسجمردوالتفمهفيه،

،والعملواإلنتاجملصلحةاإلسنالمهاوأخالقهاواالرتماءبه،وهتذيبسلوكالطالبةثمانإ
============================================================= 

،،دارالثرياللنشر22-15صاحلالعثيمنيص.وينظر:كتابالعلم:الشيخحممد14/199ينظر:حماسنالتأويل(1)
 .211-1/183م.ومنهجاإلسالميفتزكيةالنفس:د.أنسكرزون1999هن/1،1421ط:
 .464:صتفسريالشيخالسعدي(2)
 .114جزءمنآية:(سورةطه3)
 .1631ح3/1455بابمايلحقاإلنسانمنالثواببعدوفاته،كتابالوصية،مسلمصحيح(4)
 .2697ح4/2172بابفضلالتهليلوالتسبيحوالدعاء،(كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالستغفار5)
كماجاءيفقصةإسالمعمري،8/285رباينمرسالوإسنادهجيد(أوردهاهليثمييفجممعالزوائدوقال:رواهالط6)

-دارالكتاببريوت،بنأيببكراهليثميورالدينعليئد:احلافظنفوابنوهبرضياهللعنه،جممعالزوائدومنبعال
 .3/36اإلصابةو،3/313ينظر:البدايةوالنهاية:،وم2،1967لبنانط:
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جمنردحشنولألذهنانوتكنديسأماالعلمالذيالةحمقهذهاملنافعفإنهواملسلمني،
واإلسالمينظرللعلمعلنىأننه-إالالمليل-هذاالتعليمرجتىمنمثرةتللمعلومات،وال
وسيلةالغاية
(1)

،وسيلةلعبادةاهللكماشر ،الاكتسابافمطدونقيامبالعملاملطلوب،
إذاأنمعيارصحةالعلمعندصاحبه،هوسالمةاجلوابعلىالسؤاليومالميامة:مناذا

عملفيمعلم.
الثمراتالعلميةللدعوةإىلاهللمنأهممثراتدعوةالطالبات،ذلنكأنهبذاتصبحو

واجبناتتظلعاجزةعنالميامبالينمنضعفوقصوريفالعلمالشرعي،املسلمةاليتتعا
والتكاليفالشرعيةيفنفسها،فضالعنالميامبواجبهايفإصنالحاآلخنرينودعنوهتم

وتربيتهم.
:أمههامايأيتولدعوةالطالباتمثراتعلميةزكيةمن

 : نشر العلم الشرعي وانتفاء اجلهل:أوال
 يعد العلم وسبباببسالشرعي تعاىل، اهلل الدنيااملرضاة يف والسعادة الطيبة للحياة
وهذارفعةهلموالتمديروالمبولعندأفراداجملتمع،وهلذاجندأهلالعلمحملالثناءواآلخرة،

قالاعلموا،يفالدنيا،أمايفاآلخرة،فهميرتفعوندرجاتحسبماقاموابهمنالعملمب
ڇ      حت  خت  مت  ىت    يت  مب  ىب  يب  جت ڇ  تعاىل:

(2)
)واهللتعاىليرفعأهل،

العلمواإلثماندرجاترسبماخصهمبهمنالعلمواإلثمان(
(3)

.
)هيالسعادةاحلميمية،وهيسعادةنفسانيةروحيةقلبية،وهيسعادةفسعادةالعلم

 واملصاحبة هيالباقيةعلىتملباألحوال، فإهنا للعبديفمجيعأسفاره،العلمالنافعمثرته،
الفضل معراج يترقى وهبا المرار، ودار الربزخ ودار الدنيا دار أعين: الثالثة، دوره ويف

============================================================= 
 م.2111هن/1،1421،داراملسلم،الرياض،ط:51ديدالوعي:د.عبدالكرميبكارصينظر:جت(1)
 .11جزءمنآية:(سورةاجملادلة2)
 .785صتفسريالشيخالسعدي(3)
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ودرجاتالكمال(
(1)

آثارمباركةمنها:،ولنشرالعلمالشرعييفاجملتمع
يعرفاملسلمونالعميدةالصحيحة،ويرسخإثماهنمهبا،وتزولالشبهاتمنأن((1

ك العباداتقلوهبم، أحكام من ةحتاجونه ما وكل واحلرام احلالل أحكام يتعلمون ما
واملعامالت.
2 على(( يساعد العلم منأن النجاة تكون وبه النفوس، وهتذيب السلوك، تمومي

مداخل وجينبه اهلالك، موارد من صاحبه ةحفظ فالعلم أنواعها، اختالف على الشرور
يعرضهاناإلنساناليلمينفسهيفهلكةوالألراف،،وةحجزهعناملعاصيواالحنالشيطان

كانجاهال ةحرسهلتلفإالإذا بالسموضرره فالعامل مسموما، يأكلطعاما فهوكمن ،
علمه،واجلاهلبهيمتلهجهله،وقدقيل:)العلمخريمناملال،العلمةحرسكوأنتحترس

املال(
(2)

.
مناألسبابالرئيسةيفاالنصرافلذييعدا((نشرالعلميدفعضدهوهواجلهل،3

وئ  وئ         ۇئ  ڇ  عناحلقوردهوالبعدعنه،فاجلهلوالظلممهاأصلكلشر،قالتعاىل:

ڇۇئ  ۆئ  
(3)

،والعلموالعدلأصلكلخري
(4)

.
،واملؤديةللوقو يفاحملرمات،يمولالصادةعنسبيلاهللواجلهلمنأعظماألسباب

وأصلمايوقعالناسيفالسيئاتهوعندمعلمهنم:-رمحهاهلل-شيخاإلسالمابنتيمية
:بكوهناتضرهمضرراراجحا،أوظنأهناتنفعهمنفعاراجحا،وهلذاقنالالصنحابة

،وهلذايسمىحالفعلالسيئات:اجلاهلية،فإنهيصاحبها)كلمنعصىاهللفهوجاهل(

============================================================= 
،ينة،دارالكتبالعلم118هن(ص751اجلوزية)(مفتاحدارالسعادةومنشورواليةالعلمواإلرادة:ابنقيم1)

 ط:بدون.،لبنان
 .211-1/183.وينظر:منهجاإلسالميفتزكيةالنفوس:د.أنسكرزون1/128(مفتاحدارالسعادة2)
 .72جزءمنآية:(سورةاألحزاب3)
ليق:د.ناصرحتميقوتع1/128(ينظر:اقتضاءالصراطاملستميمملخالفةأصحاباجلحيم:شيخاإلسالمابنتيمية4)

طان،وإغاثةاللهفانمنمصايدالشي3/523مدارجالسالكنيون،ه1،1414ط:،الرياض،شركةالعبيكان،العمل
2/128. 
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حالمنحالاجلاهلية
(1)

.
ويموليفموضعآخر:)وأماالسيئات،فمنشؤهااجلهلوالظلم،فإنأحدااليفعنل
سيئةقبيحة،إاللعدمعلمهبكوهناسيئةقبيحة،أوهلواهوميلنفسهإليها،واليتركحسننة

بوجوهبا،أولبغضنفسههلا(واجبة،إاللعدمعلمه
(2)

،)واهلوىوحدهاليستملبفعنل
السيئاتإالمعاجلهل،وإالفصاحباهلوىإذاعلمقطعاأنذلكيضرهضرراراجحنا،
انصرفتنفسهعنهبالطبع،فإناهللتعاىلجعليفالنفسحباملاينفعها،وبغضاملايضرها،

اجحا،بلمىتفعلتكانلضعفعمل(فالتفعلماجتزمبأنهيضرهاضررار
(3)

.
((العلميغرسالتموىواخلشيةمناهللتعاىليفقلوبعباده،وقدامتدحاهللالعلماء4

ڇ          ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉڇ  هبذهاخلصوصيةيفقولهتعاىل:
(4)

فهوسبحانهقد)
نيفهذهاآليةأهلخشيته،وهوالعلماءبهوتعظيمقدرته(عّي

(5)
.

 :مبقتضى العلم عملال: ثانيا
تطبيقالناسهذاالعلمفحسب،وإمناجيباليكفيأنتنشرالداعيةالعلمبنيالناس

ونتيجته،وظهوربركتهيفحياهتم،عميدةوعبادةوأخالقاومعاملة،ألنهذههيمثرةالعلم
)) والقرآن حجة لك أو : وحاملالعلمكاحلامللسالحه،إمالهوإماعليه،وقدقال

عليك((
(6)

فهوحجةللمؤمنةإنعملتبه،بأنتتلماهبالمبولوالتسليم،وتعملمبافيه،،
التزيدوالتنمص،وتتمثلمافيهيفأخالقهاومعاملتها
(7)

.

============================================================= 
 ط:بدون.،لبنان-بريوت،،دارالكتبالعلمية62صاحلسنةوالسيئة:شيخاإلسالمابنتيمية(ينظر:1)
 .56(املرجعالسابقص2)
 .61السابقص(املرجع3)
 .28جزءمنآية:(سورةفاطر4)
 .4/348فتحالمدير(5)
 .223ح1/213بابفضلالوضوء،كتابالطهارة،(صحيحمسلم6)
 .38-33العثيمنيصكتابالعلم:الشيخحممد(ينظر:7)
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 الشرعي النفسبالعلم بالعموتزكية ثمألمشروطة أن النافع فليسالعلم اإلنسانل،
 يرتميهبا؛تنوعةاملعارفاملعلوماتواملبعمله باجلوارح، يؤديإىلأعمال أن بد بلال

قالتعاىل: العلماء،كما ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   ڇ  املسلمإىلدرجة

ڇی  جئ    ی    ی       ی  ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ  ۆئوئ    وئ  ۇئ  ۇئ
(1)

رعنهمأوالالعاملونبعلمهم،إذعّب،ففياآليةالكرثمة)إشعاربأنالذينيعلمونهم
بأنغريالعاملكأنه وتصرةحا له ليكونتأكيدا وبنيغريه، بينه مثنفىاملساواة بالمانت،

ليسبعامل(
(2)

.
وظهرقلبه،وتيمنهعملهوعاهمابلاملسائل،مناإلنسانةحفظهمامبمدارليسوالعلم

الملبفعلماللسان،علىوعلمالملبيفعلم:علمانالعلم)ذلكأنو،جوارحهعلىأثره
(عبادهعلىاهللحجةهواللسانوعلمالنافع،العلمهو

(3)
أهلعلىتعاىلاهللأنكروقد،

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ڇ  :تعاىلفمالوعلمهمألقواهلممأفعاهلخمالفةالكتاب

ڇھ  ے  ے     ھہ  ھ  ھ
(4)
.

 تزول ال)) :النيبقالكماالعلم،هذامصريعنالميامةيومالسؤاليفدوشّد
 من ماله وعن فعل، فيم علمه وعن أفناه، فيم عمره عن سألُي حىت القيامة يوم عبد قدما
((  أباله فيم جسمه وعن أنفقه، وفيم اكتسبه أين

(5)
النيبدعامنثبتوقد، :ء

((...ينفع ال علم من بك أعوا إين اللهم))
(6)

.

============================================================= 
 .9آية:(سورةالزمر1)
 .14/199(حماسنالتأويل2)
 .18/314شيخاإلسالمابنتيمية:جممو الفتاوىينظر:(3)
 .44آية:(سورةالبمرة4)
،وقال:هذاحنديث2417ح4/612بابيفالميامة،كتابصفةالميامةوالرقائقوالور ،(سننالترمذي5)

 .1971ح2/291حسنصحيح،وقدصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذي
 .2722ح4/2188بابالتعوذمنشرماعمل،كتابالذكروالدعاء،(صحيحمسلم6)
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مبالعملأنكما أوالنجاة،سبيلهوالعلممتضى يكون الناسأقسامفضلصاحبه
 به اهلل بعثين ما مثل)) :قولهيفوبركته،بالعلمتفاعهمحيثإنمن،النيبذكرهمالذين

 فأنبتت املاء، قبلت نقية منها فكان أرضا، أصاب الكثري الغيث كمثل والعلم، اهلدى من
 فشربوا الناس، هبا اهلل فنفع املاء أمسكت أجادب، منها وكانت ثري،الك والعشب الكأل

 كأل،تنبت وال ماء متسك ال قيعان، هي إمنا أخرى طائفة منها وأصاب وزرعوا، قواوس
 يرفع مل من ومثل وعل  ََّم، فعلم به، اهلل بعثين ما ونفعه اهلل، دين يف فقه من مثل فذلك
(به جئت الذي اهلل هدى يقبل ومل رأسا، بذلك

(1)
متثيل-اهللرمحه-النووياإلماميوضح،

الناس،وكذلكأنوا ،ثالثةاألرض:)فيمولالفائزة،الفرقةويبنيوالعلمللهدىالنيب
الناسفتنتفعالكأل،وينبتميتا،كانأنبعدفيحييباملطر،ينتفعاألرضمناألولفالنو 

فيحيافيحفظهوالعلم،اهلدىيبلغهالناس،مناألولالنو وكذاوغريها،والزر والدواب
يفاالنتفا تمبلالما:األرضمنالثاينوالنو وينفع،فينتفعغريه،ويعلمهبهويعمله،قلب

النو وكذاوالدواب،الناسهبافينتفعلغريها،املاءإمساكوهيفائدةفيهالكننفسها،
العمليفهلمرسوخوالثاقبة،أفهامهلمليستلكنحافظةقلوبهلمالناسمنالثاين

ةحفظونهفهمبه،والعملالطاعةيفاجتهادعندهموليسواألحكام،املعاينبهيستنبطون
نفعوافهؤالءبه،فينتفعمنهمفيأخذه...العلممنعندهمملامتعطشحمتاجطالبيأيتحىت
والباملاءتنتفعالفهيوحنوها،تنبتالاليتالسباخ:األرضمنالثالثوالنو بلغهم،مبا

أفهاموالحافظةقلوبهلمليستالناسمنالثالثالنو وكذاغريها،بهلينتفعمتسكه
(غريهملنفعةحفظونهوالبهينتفعونالالعلممسعوافإذاواعية،

(2)
.

 :الطالبات لدى كافية إسالمية ثقافة تكوين: ثالثا
دقالذيوالتمصريالنمصوتسدهبا،وتعلوالطالبات،بثمافةاهللإىلالدعوةترتمي

============================================================= 
(واللفظله،1/175)فتحالباري79،حبابفضلمنعلموعّلم،كتابالعلم،(متفقعليه:صحيحالبخاري1)

 .2282ح4/1787والعلممناهلدىباببيانمابعثالنيب،كتابالفضائل،وصحيحمسلم
 .15/48شرحصحيحمسلمللنووي(2)
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أهنا:مبعىنإسالمية،ثمافةللطالباتتمدماملدارسيفاهللإىلفالدعوةالتعليم،مناهجيعتري
باملرونةتتميزثمافةاملتكاملة،وعلومهاملتينة،وأصولهاحملفوظة،مبصادرهاإلسالمحمورهاثمافة
وذلكوالكيفالكمحيثمنالعلمية واملعلمة،البةللطمةامللِزالدراسيةباملناهجممارنة،

.اإلداريةوالتنظيماتوالتخصصالوقتبضوابطاملنضبطةو
 :الثقافة تعريإ
فطناخفيفاحاذقاصارأي:وثمافةوثَمفاثْمفاَثم ُِفمن:لغةالثمافة

(1)
. 

واملاديةالروحيةالسماتمجيعتشملالواسعمبعناهاالثمافة)فإن:االصطالحيفأما
والتماليدالميمنظممثلبعينها،اجتماعيةفئةأوبعينه،جمتمعامتيزاليتوالعاطفيةوالفكرية
(العيشوطرائقواآلدابالفنونجانبإىلاألساسية،احلموقومثلوالعادات،

(2)
. 

)االجتما علماءعندوالثمافة النواحيمنواجملتمعالفردمبموماتيتصلماكل:
(عيةواالجتماوالسلوكيةوالفكريةيةعتماداال

(3)
أساسعلىتمومأنجيبأمةأيوثمافة،

احلياة،ومنطوالسلوكوالفكر،بالعميدةالصلةوثيمةقيموهيجمتمعها،تسوداليتالميممن
كانتإذا–جمتمعأيأفرادثمافةشأنومنواالجتماعي،والنفسيالروحيالتراثأهناكما

مشكالت،منيعترضهممالكلليمةالساحللوللتمدميمصدراتكونأن-سليمةصحيحة
باحتياجاهتموالوفاء

(4)
.

اليتاملعارفجمموعة:)هيالثانويةاملرحلةيفالدعوةتثمرهااليتاإلسالميةوالثمافة
السويةنظرهتاوتكوينأهدافها،وحتديداملعاصرة،املسلمةاملرأةشخصيةتشكيليفتسهم
هلاارتضاهالذياإلطارضمنفيه،تعيشالذيالعصرةمعايشعلىيعينهامباواحلياة،للكون
(اإلسالم

(5)
.

============================================================= 
 .1127بابالفاءصفصلالثاءمن(الماموساحمليط1)
 .211ص:د.عبدالكرميبكار(جتديدالوعي2)
 .م1997هن/14،1418ط:،بريوت،،مؤسسةالرسالة32عودةاخلطيبص(حملاتيفالثمافةاإلسالمية:عمر3)
 .35(ينظر:املرجعالسابقص4)
 .318(أصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصرة:حفصةحسنص5)
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أمهها:أنالثمافات،منغريهاعنهباتنفردفريدة،مبميزاتاإلسالميةالثمافةتتميزو
حمائقمنمنهماينبثقوماهلما،اهللرفظاحملفوظنيالوحينينصوص:هواألساسمصدرها
ومناهللرسولصحابةمنالصاحلالسلففهموفقاحلق،إىلهاديةصحيحةومفاهيم
هدي،من الرسولبهجاءهمملاالسليموالفهمالتلميمنوذجأهنمركممبنهجهمأخذ
التلوثعنوبعد،ةالفطريفوصفاءاللغةيفوسالمةمنه،مباشرتلّقمنبهاامتازووملا

.بعدهماءجممنكثريبعمولحاقتاليتوالفلسفاتبالثمافات
 أن وآثارها،دالئلهايفعميمةآفاقها،يفواسعةشاملةثمافةاإلسالميةالثمافةكما

األسرةنظموبنيواألخالقوالعبادةةالعميدبنيتوافقواحلياة،لإلنسانتصورهايفمتكاملة
البشريواجملتمعوالسياسةواالقتصاد،

(1)
.

اإلسالميةالثمافةهتدفو األمةوالسلوكوالعملالموليفميزالتروحبثإىل يف
ولتحميقوالميم،العميدةيفهلااملخالفةاألمممنبغريهاالتشبهعنهباينأىمتيزا،اإلسالمية

:منهااملهمة،الركائزمنعددعلىاملسلمةللطالبةالثمايفالبناءالدعوةتميماهلدفهذا
السلفوفهمالوحينينصوصعلىاملعتمدالصحيح،اإلسالميالتصورتأصيل((1
وبالمرآنواإلسالم،اإلثمانأركانوببمية، وبرسولهتعاىلباهللبإثماهنايتعلقفيماالصاحل،
احمليطوالكون-ومصرياوغايةأصال–اإلنسانيةباحلياةيتعلقوفيمااملطهرة،والسنةالكرمي

.باإلنسان
ومنهااألساسية،ماإلسالعلوميفالشرعيةالثمافةاستكمال((2 التوحيدعلوم:

.علمياوعملياالطالبةشخصيةيؤسسمبا...والتجويدوالسريةوالفمهواحلديثالتفسريو
3 احلياةجماالتيف-الشرعيالعلمغري-األخرىالعلوممنكافبمدرالتزود((
يفمهماعامالتشكلاليتوالطبيعيةاإلنسانيةوالعلومواألدبواللغةالتاريخ:مثلاملتنوعة،
 الطالبةالفكرياملستوىرفع اإل،لدى حميطهايففاعليتهاتدعماليتمكانياتوتوفري

.املستمبليةلوظائفهاوهتيؤهااالجتماعي،
============================================================= 

،وثمافةاملسلمةبناءوأداء:د.عبدالرمحنالزنيدي99-53اخلطيبص(ينظر:حملاتيفالثمافةاإلسالمية:عمر1)
 .36-29ص
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،(الوظيفيةالثمافة)عليهيطلقماوأأنثى،بصفتهاالطالبةباخلاصةبالثمافةالعناية((4
املرأة،صياتخبصواملتعلمةاملعارفيفوتتمثل كانت ما أوالشر ،منمتلماةخاصة
النافعةوحديثا،قدثماالبشرية،والتجربةاإلنساينالفكرمنمستمدة العلوم أمرفمعرفة
نفسهايفجتدماذلكمنالفتاةفتتعلماستعداده،حسبكلوالنساء،الرجالبنيمشترك
عن-نفسياأوعمليا–التعلمهذارفهايصأالبشرطمنهوتستزيدعليه،والمدرةلهاحلاجة
أجلهامنعلميانفسهاتعدأنينبغياليتاألساسيةوظيفتها

(1)
.

بهجاءمباومعرفتهابوعيهاتتمثلاإلسالميةالثمافةبأنالطالبةعندالوعيغرس((5
هومماإسالمهقياميفعنهللمسلمغىنالمامنهاخاصةاحلياة،جوانبمجيعيفاإلسالم
كلوتستعذبالفكرية،املعرفةهذهمعمشاعرهاتتفاعلأنمثبالضرورة،الدينمنمعلوم
عنوانالثمافةهذهفتصبحكليا،انطباعاهباشخصيتهاتنطبعأنوأخريامنها،جزئية

املؤمننيأمعنهتعرّبماهواملستوىوهذاومعامالهتا،آرائهايفعنهاتعرباليتشخصيتها،
بموهلاالنيبخلقعنسأهلاملنعنهااهللرضيعائشة  كان  اهلل نيب خلق فإن)) :

((القرآن
(2)

.
(3)



 :املسلمة األسرة بناء يف املستقبلية وظيفتها بأسس الطالبة توعية: رابعا
تتناسبمعفطرهتاوطبيعتهاالعضويةوالنفسيةإنتوعيةالطالبةبوظيفتهااملستمبليةاليت

وانتهاءباجملتمع،لذلكينبغيأن مناألسرة والعمليةأمرلهأمهيتهيفبناءشخصيتها،بدءا
ينبغيهلا،اأموأزوجةوأابنةسواءكانتمبسؤولياهتاالطالبةربّصتت فهذهاألمورأهمما

وهبذاجيتمعهلاماجيبعليهامعرفتهدينها،حكاموأ  رسولهوسنةاهللكتاببعدمعرفته
ورعايةاملنزل،بشؤونلمياممنالعلوماليتتساعدهاعلىاإليهحتتاجمنأموردينها،وما

============================================================= 
-28املسلمةبناءوأداء:د.عبدالرمحنالزنيديص،وثمافة2/317قطبمد(ينظر:منهجالتربيةاإلسالمية:حم1)

35. 
ح1/513بابجامعصالةالليل،ومننامعننهأومنرض،كتابصالةاملسافرينوقصرها،(صحيحمسلم2)

746. 
 .13-12ص:د.عبدالرمحنالزنيدي(ينظر:ثمافةاملسلمةبناءوأداء3)
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ملختلفة،السيماوغريذلكمنجماالتاحلياةاالزوجية،رموقوالمياموتربيتهم،األطفال
.صاحلةوأمومةعيدةسزوجيةحياةالستمبالةماجيعلهامهيأ
االحتالموتعد ومناهزة البلوغ الفتاةفيهتتعلمعمريةمرحلةأفضل-غالبا-مرحلة

والعاطفية،والنفسيةاجلسديةالناحيةمن-عامةبصفة-منواأسر الفتاةنألاألسرة،أمور
أنمنخصائصهايفهذهاملرحلةتوافقكمايةحدثقبلالشاببسنوات،اجلسدضجهافن

ربةتكونألنمهيأةتصبحالسنهذهيففالفتاةاجلسدي،منوهامعوالعاطفيالنفسيمنوها
امّلوهياملرحلةهذهتتجاوزحىتإعدادهايتأخرأالينبغيلذلكوأما،زوجةوتكونبيت،
.بعدملهمتهاتتهيأ

بلالنظري،يمبالتعلاالكتفاءيعينالواملنزلية،األسريةالرعايةشئونالفتاةتعليمإن
فمطيعينالاملسلمةاألسرةفبناءوليلة،يومبنييتمالاألمروهذاعليه،بالتدّرايلزمه
ولكنهشك،والمطلوبوهذاوترتيبه،املنزلتنظيفعلىالمدرةأوللطهي،الفتاةإتمان
جتاهليةباملسؤوشعورهاذلكقبلغرسُيملإنأجيال،ومربيةبيتربةمنهاجيعلالوحده
  الرسولبههنّوالذيهووهذاالذيتعيشفيهواألسرةاليتتنتميهلا،املنزليفماكل
((عنهم مسؤولة وهي وولده زوجها بيت أهل على راعية واملرأة)) :قولهيف

(1)
.
(2)


:يأيتماأسرهتايفالفتاةوظائفأهميفضوءماسبقفإنو
1 الوالدينرقالمياممنومسؤوليتهاأسرهتا،منزليفوأختكابنةوظيفتها((
.ذلكغريإىل..منزهلالشؤونورعايتهاواجلريان،واألقرباءالرحموحموقواإلخوة،
2 عندكزوجةوظيفتها(( الصاحل الزوج صفات ترعىمثزوجها،اختيارتدرك
قالكماوالرمحة،واملودةبالدفءمشبعةطيبةحياةزوجهامعفتعيشالرعاية،متامحموقه

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  ڇ  :عزوجل

ڇ گ  ڳ
(3)

.
============================================================= 

 .18تفقعليه:سبقخترجيهص(م1)
 .317-2/311قطب(ينظر:منهجالتربيةاإلسالمية:حممد2)
 .21(سورةالرومجزءمنآية3)
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متا خريوتكونبيتها،علىوالسكينةواألنسالسعادةيضفيمنهيفتكون
التبعلوحسنوواجباهتاوحموقهاالزوجية،احلياةمموماتتعلمحتسنحنيالصاحل،لزوجها
((ةالصاحل املرأة الدنيا متاع وخري متاع الدنيا)) : النيبقالوقدللزوج،

(1)
.

3 الدنيازينةفهموآدابه،اإلسالمأخالقوفقأبنائهاتربيةحتسنكأموظيفتها((
ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  :تعاىلقالتربيتهم،أحسنتإذاالصاحلالبيتومثرةاآلمال،ومعمد

ڇ    ٻ  ٻ
(2)

وهبذاتدركوالديهم،علىوباالكانواوالرعايةالتربيةأمهلتإذاأما،
اإلسالم،هباهاكّلفاليتمسؤوليتهاالفتاة جيعلها الذي يفاألساليبأفضلتتعلماألمر

منوهم،مراحلخمتلفيفتربيتهم، ت،بالعباداالميامليعتادوا صاحلنيأفراداويصبحوا
وطلبالعلمطلبعلىحثهميفيةولنيتحمقهذاإالإذاتعلمتكجمتمعهم،يفحنيلمص

.اخللميةاالحنرافاتوجتنيبهمالصاحلةالرفمة
ةعلىاألوالدوالشفمةمنخصال)احلنّوهّنعلىنساءقريشمبافي  النيبأثىنوقد

عليهمإذاكانوايتامى،وحنوذلكمراعاةحقالزوجيفمالهعليهموحسنتربيتهموالميام
وغريها( يفالنفمة تدبريه وحسن فيه واألمانة وحفظه،
(3)

 فمال،  خري قريش نساء)):
((يده اات يف زوج على وأرعاه ،طفل على أحناه ،اإلبل  ركنب نساء

(4)
.

علىلتساعدهاهبااخلاصةاملتنوعةوالثمافةالعلومهلاهتيئالطالبةدعوةوعلىهذافإن
األمور،هذهمناملفيداجلديدعلىهااطالعخاللمنوببيتهاوبأسرهتابنفسهااالرتماء
حياهتايفمتثلهعلىوحتثها

(5)
.

============================================================= 
 .1476ح2/1191بابخريمتا الدنيااملرأةالصاحلة،كتابالرضا ،(صحيحمسلم1)
 .46جزءمنآية:(سورةالكهف2)
 .16/81وويشرحصحيحمسلمللن(3)
حالبناري)فنت3434،ح48-45بابآلعمرانآية،كتابأحاديثاألنبياء،(متفقعليه:صحيحالبخاري4)
 .2527ح4/1959شبابمنفضائلنساءقري،وصحيحمسلمكتابفضائلالصحابة،(6/472
اهلنامشي،دارالبشنائرعلنيكتابوالسنة:د.حممد(ينظر:شخصيةاملرأةاملسلمةكمايصوغهااإلسالميفال5)

 م.1997هن/4،1417ط:،اإلسالميةبريوت
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 :السليمة بالطرقاكتشاف ما حوهلا و لمللتع الطالبات حاجة إشباع: خامسا
عليهافطراليتالغريزيةاألمورمناالستطال واإلنسانلالكتشافوحبالتعلميعترب
علومهريطّويوسعمعارفهوأناستطا وبهحوله،مااكتشافحنولهالدافعوهواإلنسان،
وجمتمعهبنفسهويرتمي

(1)
.

حيث،والنفسيةوالعمليةاملعرفيةالنواحيمنعديدةتبتغريامترالثانويةاملرحلةوطالبة
إىلباملراهقتؤدياليتالعمليةالمدراتبتمايزالثانويةاملرحلةلتالميذاملراهمةمرحلةتتميز)

ومشاهدةواستما قراءةمنالثمافيةالعلميةاالستزادةفيحاولومتايزه،وتباينهالسلوكتنو 
يفواضحةتظهروميولاستعداداتمنذلكغريإىل..تشافواكواستمصاءورثودراسة
غريهاأواجلامعيةالدراسةإىلتوجههعلميةاهتماماتمنذلكيعمبوماالسلوك،أمناط
(الثانويةبعدماالدراساتمن

(2)
عرفةاملطلبإىلالطالبةتدفعاجلديدةالمدراتوهذه،

 العميمة إىلحوهلا،يدورمافهمعلىتساعدهاريثتواجهها،اليتاألشياءعنالشاملة
حببدافعاألمورمنكثريالجتريبإىلاهناجيرَّقدنفعا واالالعاطفيمنوهاأنجانب

.فضوهلاإلشبا اجملهولالكتشافوالتعدياملغامرةإىليدعوهاممااالستطال ،
موراألطريقعن ،لالستطالالطالبةحبوتشبعالرغبةهذهتليباهللإىلوالدعوة
:اآلتية

1 المرآنيةاملعاجلةبتوضيحالشرعية،الناحيةمنالرغبةهذهتأصيلإىلالسعي((
ومنالصحابة،واستطالعاتتساؤالتعلىاإلجابةخاللمناملوضوعاتمنللعديد
  ۓے   ے  ۓ  ڇ :تعاىلكمولهوالتأمل،واالكتشافالنظرعلىواحلثالدعوةخالل

 ڇ       ڭ  ۇ ڭ  ڭ  ڭ 
(3)

ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڇ  :تعاىلوقوله،
(4)

.
============================================================= 

 .117ينظر:املراهمون:د.عبدالغزيزالنغيمشيص(1)
،4ط:،الريناض،،مكتبنةالعبيكنان159(علمالنفسالتربوي:د.عبداجمليدسيدمنصنوروآخنرونص2)

 م.2111هن/1422
 .189جزءمنآية:(سورةالبمرة3)
 .5آية:(سورةالطارق4)
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ك اهتم اجلانبالنبوياملنهجما تساؤالتعلىجييب  النيبكانحيث،هبذا
الصحايب،سألمماأكثرمستفيضةوافيةاألحيانمنكثريتكونإجاباتهيفبلالصحابة،
أممعحوارهذلكومنالعملية،مداركهوتنمووعلما،معرفةويزداده،اطالعفيتسع
. نعم: قال هو؟ البيت أمن)) :فمالتجراحلكعنسألتهحنيعنها،اهللرضيعائشةاملؤمنني

 شأن فما: قلت. النفقة هبم قصرت قومك إن: قال البيت؟ يف يدخلوه مل هلم فما: قلت
 أن ولوال شاءوا، من ومينعوا شاءوا من ليدخلوا قومك الك فعل: قال مرتفعا؟ بابه

 وأن البيت، يف اجلدر أدخل أن قلوهبم تنكر أن فأخاف باجلاهلية، عهدهم حديث قومك
((باألرض بابه ألصق

(7)
. 

إىلوجتاوزتحدودهاتعدتإذاالطالبةعندالتعلمواالستطال جةحاهتذيب((2
كمولهاملفيد،إىلوصرفهااالستطال ،رغبةيةتلبنافعةأوخمالفةللمنهجاإلسالميمعغريأمور
ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   ڇ :عمنجاءيسألعنوقتالساعةتعاىل

مئ          ىئ  يئ     جب  حب     خب  مب      ىب  يب    جت  حت  خت  مت     ىت  يت  جث  مث  ىث      

ڇيث  حج     مج  جح   
(2)

ردهاومرجعهاإىل)ليسعلمهاإليكوالإىلأحدمناخللق،بلم،
اهللعزوجل،فهوالذييعلموقتهاعلىالتعيني..إمنابعثتكلتنذرالناسوحتذرهممنبأساهلل

وعذابه(
(3)

.
3 بسببضعفالواز وراءهتنجرفقدالذيواإلغراءاالستهواءمنمحايتها((

واألدبملنحرفاالفكرمنفالواجبمحايتهانفسها،وضعفخربهتالملةالديينعندهاأو
.السيئةالرفمةومواطنالرذيلة،إىلالداعيةاجلذابةاإلعالميةواملوادالساقطاملثريللغرائز،

-الغرائزمنكغريها-الغريزةهذهألن:االستطال حبضبطعلىالمدرةتنمية((4

============================================================= 
(واللفظله،3/439ي)فتحالبار1584،حبابفضلمكةوبنياهنا،كتاباحلج:متفقعليه:صحيحالبخاري(1)

 .1333ح2/968بابنمضالكعبةوبناءها،كتاباحلج،وصحيحمسلم
 .46-42اآليات:النازعات(سورة2)
 .8/241تفسريابنكثريباختصار:(3)
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علمةتملاالفوائدتضيعوحينئذبصاحبتها،تضرفإهناحدودها،وجتاوزتاستعماهلاأسيءإذا
ڄ  ڇ  :تعاىلقالهلا،الدائمةومراقبتهعليهااهللاطال بإىلالتذكريالطالبةحتتاجذلكل،هبا

ڇڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
(1)
طريقعناالستطال يفالرغبةكبحإىلو،

عندها،الفضولحبيشبعمبااآلخرين،علىلتجسساعننهيهاوذلكبحواسها،
(2)

اتباعا
ڇ     ڀ   ٺڇ  :تعاىللموله

(3)
علىذلككو، ک  ڇ  :تعاىللمولهالبصر،غضحثها

ڇ     ک    گ  گ  گ  گ  ڳ 
(4)

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ڇ  :تعاىلوقوله،

ڇېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ      ېئۈئ  ۈئ
(5)

.
5 ودنياهاويعنيهايفيدهاماإىللديهااالستطال حبتوجيه(( دينها ،علىأمور
((يعنيه ال ما تركه املرء مإسال حسن من)) :بموله  النيبعليهاحثخصلةوهي

(6)
،

المايتركأنهاملرادليس)هإذإنالشر ،هو،منعدمهيعنيهاماالطالبةمعرفةيفوالضابط
(واإلسالمالشر ركمبلالنفس،وطلباهلوىركمإرادةوالبهلهعناية

(7)
الفتاةفتعلم،

منبغريهامتعلماكانلوحىتيعنيها،ماهووفعلهوقولهعلمهعلىالشر حثهاامأن
ممافهذاومناصرهتم،املسلمنيبمضاياواالهتماماملنكر،عنوالنهيباملعروفكاألمرالناس،
كاالشتغالبذاهتا،متعلماكانولوحىتيعنيها،المماهوهلاوكرههعنههناهاوما،يعنيها
واألحكاماملسائليفكّلفالتأوهبا،اإلثماناعليهالواجبالغيبيةاألمورمنخفيامببحث

============================================================= 
 .19آية:(سورةغافر1)
 .138-117د.عبدالعزيزالنغيمشيص(ينظر:املراهمون:2)
 .12جزءمنآية:(سورةاحلجرات3)
 .31جزءمنآية:(سورةالنور4)
 .36آية:(سورةاإلسراء5)
،كتابلزهد،سننالترمذيو،3976ح2/1315بابكفاللسانعندالفتنة،كتابالفنت،نماجة(سنناب6)

وصححهالشيخاأللباينيفصنحيحريبالنعرفهإالمنهذاالوجه،حديثغ:وقال2317ح114/558باب
 .1886ح2/269سننالترمذي

 .215ص(جامعالعلومواحلكم7)
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اهللرضوانالصحابةبنيشجرفيماوخاصةفيها،والكالمالفنتيفضاخلوأوالشرعية،
.االحتسابدائرةيفتدخلالاليتوشئوهنماآلخرينخصوصياتجانبإىلعليهم،

(1)


 :الطالبة لدى والعلمية العقلية املهارات تنمية: سادسا
 ويفحياته،يفينفعهفيمااستعمالهعلىهوحّثبالعمل،اإلنسانتعاىلاهللمكّرلمد

وعمارةالعمليةواملواهبالمدراتمنوآتاهأرضه،عمارة العبودية حتميق على يعينه ما
علىوالمدرةفظ،احلالمدرةعلىواملشكالت،وحلوالتأملالتفكريعلىكالمدرةالكون،
والتعبريواالخترا ،واإلبدا االكتشافوعلىوالتخيل،التصوروعلىواالستنباط،التحليل
غريهعنالفردهبايتمايزاليتالعمليةوالمدراتامللكاتمنذلكغريإىل...السليماللغوي
.الناسمن

نوعانلإلنساناهللوهبهالذيوالعمل فإذامستفاد،مكتسبوعملغريزي،عمل:
عمالاإلنسانزقُرإذا،فيشاءمنيؤتيهاهللفضلوذلكأمره،لهاستمامالعبد،يفاجتمعا
تعاىل،اهلليرضيماإىلذلكهداهالنبوة،مشكاةمنمستفاداإثمانياوعمالسليما،غريزيا
  ورسولهاهللرضاإىليوصلفيماالفضلكلوالفضل

(2)
.

واملعرفية،العمليةمواهبهالتطويراملراهمةمرحلةتغتنمملرحلةالثانويةيفاالطالبةودعوة
االنتباهعلىاملراهمنيقدرةاملرحلةهذهيفتظهر)حيثقدرات،منعندهاينموملاوذلك

واالستيعابوالتركيز يتطلبماوهووالتذكر،املنطميوالتفكريواالستنتاجواالستدالل
ومواهبه،وميولهالعمليةواستعداداتهقدراتهويصملنميُيكيللفردالالزمةالفرصإتاحة
حىتوالتربية،التعليمعمليةيفومشاركتهالذايتونشاطهمبادآتهتشجيعمراعاةومع

أماقتصاديةأماجتماعيةكانتسواء:املشاكلمجيعيفالسليمالتفكريعلىالمدرةيكتسب
واملثلاملباد ويعتنقالصائبةاإلجيابيةاآلراءتكويننميتمكنوحىتسياسية،أمعملية

============================================================= 
،احلسن)منحسنإسالماملرءتركهمااليعنيه(:عبداللطيفبنحممدلميفتربيةالنفس(لالستفادةينظر:مع1)

 هن.1421،ط:بدون،الرياض،كتاباملنتدىمطابعأضواءالبيان
 .1/117(ينظر:مفتاحدارالسعادة2)
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(الصحيحة
(1)

.
تنميةإىلاليتتدعواإلجيابيةالنبويةللمواقفكثريةمناذججيدالنبويةالسنةيفواملتأمل

اليتواالستنباط،التفكريكمهارةوصملها،عنهاللكشفالفرصةوإتاحةالعملية،المدرات
واإلدراكالسليمالفهممنمتنيأساسعلىوحياهتاالعلميبنائهاإقامةعلىاملسلمةتساعد

احلجةبواسطةاإلقناعيوالتفكرياملوضوعي،التحليلعلىالمدرةتنميةذلكومنالصحيح،
 رأيت ما)) :قالملااملسلماتعددمنوبنيالنيببنيدارالذياحلوارومثالهوالربهان،

 ديننا نقصان وما: قلن. إحداكن من احلازم الرجل للب هبأا ودين عقل ناقصات من
: قال. بلى: قلن الرجل؟ شهادة نصإ مثل املرأة شهادة أليس: قال اهلل؟ رسول يا وعقلنا
 من فذلك: قال. بلى: قلن تصم؟ ومل تصل مل حاضت إاا أليس عقلها، نقصان من فذلك

((دينها نقصان
(4)

 . 
إىلإرجاعهاالطالبة،عندواالستنباطالتفكريمهارةتنميةجانبيفاملهمومن
ألهنمامنهما،االستنباطعلىوتدريبها-هماإىلجانبشروح-والسنة،الكتاب:املصدرين
وأوالتابعنيالصحابةعهديفوالفكريسواءالفمهياإلبدا انطلقومنهمااإلسالم،أساس
بدراسةالطالبةاكتفاءنألواجهتهم،اليتاملشكالتةحلواأناستطاعواوبهبعدهم،جاءمن

مرورمعيوقعها؛األساسللمصدررجو الدونالعلماءفيهااجتهداليتواحلواشيالشروح
والسنةالمرآندراسةتنميهااليتاالستنباطملكةويفمدهاالفكري،اجلموديفالزمن

(3)
.

بتنميتهاالدعوةهتتماليتالعمليةاملهاراتومن   النيباعتىنوقداحلفظ،ملكة:
يفبالغةأمهيةمنفظللحملابنفسه،ذلكعلىودرهبمصحابته،لدىاحلفظقدرةبتنمية
عازببنللرباءتعليمهذلكومنفمدها،وبالتا نسياهناوعدماملعارفتثبيت

(4)
يف

============================================================= 
 .116(أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص1)
 (1/415)فتحالباري314،حكتاباحليض،بابتركاحلائضالصوميحالبخاري:صح(2)
وثمافةم،1981هن/1311،ط:بدون،،دارالفكر61املباركص(ينظر:بنيالثمافتنيالغربيةواإلسالمية:حممد3)

 .31-29املسلمةبناءوأداء:د.عبدالرمحنالزنيديص
ازببنحارثبنعدياألنصارياألوسي،لهوألبيهصحبة،ُرديومبدرلصغرسنهوشهدمابعدهاالرباءبنع(4)

 فضال تابع          
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قوله  األمين، كشّق على اضطجع مث للصالة، وضوءك مضجعك،فتوضأ أتيت إاا)) :
 رهبة ليك،إ ظهري وأجلأت إليك، أمري وفوضت إليك، نفسي أسلمت اللهم: وقل

 وبنبيك أنزلت، الذي بكتابك آمنت إليك، إال منك منجا وال ملجأ ال إليك، ورزبة
: هّنأستذكر فقلت. تقول ما آخر هّنفاجعل الفطرة، على مت مت فإن. أرسلت الذي

(( أرسلت الذي وبنبيك ال: قال. أرسلت الذي وبرسولك
(1)

.

 :العلمي البحث مبهارات الطالبات تبصري: سابعا
بلللطالبات،وتلمينهااملعارفوإعطاءاملعلوماتبتمدميالطالباتدعوةتكتفيال
علىيردماعلىبنفسهااإلجابةلتستطيعلديها،العلميالبحثمهارةتكوينعلىحترص
فالالعلمية،اإلجيابيةروحفيهاولتبينمشكالت،منعليهايطرأوماتساؤالت،منتفكريها
خاللمناملعلوماتعنالبحثيفستواهامبترتميبلفمط،املتلميدورعلىتمتصر
األراثكتابةمهارةعندهاتنميكماالكتب،هذهاستخدامفنوتتمنواملراجع،املصادر
قدراهتامعيتناسبوذلكمفيدة،بنتائجخروجامثوصياغةوحتليالللمعلومةمجعاالعلمية

:املهاراتهذهومنالعملي،ومستواها
أهمهيفالمراءةالشرعي،العلممصادريفوخاصةاملثمرة،يدةاجلالمراءةمهارة-1
يمرأ،ملااالختيارحسنتتضمناجليدةالمراءةومهارةوالعلوم،املعارفالكتسابوسيلة
وتتضمنمؤصلة،صحيحةمعرفةعندهاويبينمستواهايناسبمااملراجعمنالطالبةفتختار
املمروءةاملادةنمدعلىوالمدرةصحيح،بشكلالكاتبألفكارواالستيعابالفهمحسن
السريعةكالمراءةالمراءةأنوا وإتمانالكتاب،منالسليبالتلميمبجرداالكتفاءوعدم

.التحليليةأواالنتمائيةوالمراءةالتصفحية،
اجملردالرأيعلىالوالربهان،احلجةعلىالمائمالسليمالعلمياالستنباط-2
فتويلواهلوى، اهللرضيسليمأمجاءتهفمدذلك،إىلاملسلماتنظرالنيب

 تتمة ==========================================================
.ينظر:سريهن72اجلملوصفنينزلالكوفةوماتسنة،وشهدمععلي24منمشاهد،افتتحالريسنة

 .1/142،اإلصابةيفأمساءالصحابة3/194أعالمالنبالء
 .(11/119)فتحالباري6311،حبابإذاباتطاهرا،كتابالدعوات،البخاري(صحيح1)
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عنها
(1)

 من املرأة على فهل احلق، من يستحيي ال اهلل إن اهلل، رسول يا))  :فمالت
 -وجهها تعين- سلمة أم تفغّط. املاء رأت إاا:  النيب قال احتلمت؟ إاا زسل
((ولدها؟ يشبهها فبم ميينك، تربت نعم،: قال املرأة؟ وحتتلم اهلل، رسول يا: وقال

(4)
. 

ستخدامواسليمة،صياغةاألفكارصياغةطريقعنالسليم،اللغويالتعبريمهارة-3
.اخللميةاآلدابومراعاةوالرباهني،األدلةعرضيفالدقةمعالتعبري،يفالفصيحةاللغة

التوسطمعاآلخرين،أفكارتناوليفوالعدلالرأييفواحليدةاملوضوعيةتعلم-4
مناملستمدةاألحكاموبنيالشخصي،واالنطبا الرأيبنيوالتفريقالنمد،يفوالعدل
والربهاناحلجةعلىائمةالماألدلة

(3)
.

وفمهها،بدراستهاواالعتناءالكون،عليهايسرياليتاإلهليةبالسننالعلميالربط-5
.واجملتمعاتاألنفسيفأثرهاملعرفة

املعرفةتكسباليتالميمة،اجليدةاملفيدةللمعلومةاالختيارحسنعلىالمدرة-6
.اآلخرةوالدنيااحلياةيفواملفيدةاملؤثرة

هذايفقدراهتاطوريالعلمية،املنهجيةوإكساهباالبحثيةالطالبةمهاراتتنميةمثرةإن
اجليدالتعبريعلىالمدرةلكتومتبنفسها،النتائجإىلوتصلاحلمائقتكتشفحيثاجلانب،
وفكرهاعملهاإعمالمناملزيدإىلويدفعهانفسها،يفثمتهايدعمبدورهوهذاعنها،
اليتعنهااهللرضيعائشةاملؤمننيأمذلكيفوقدوهتاجديدة،علميةحمائقعنبحثلل

============================================================= 
،منالسابماتلإلسالمتزوجتأباأمسليمبنتملحانبنخالداألنصاريةالرميصاءأمأنسخادمالرسول(1)

،2/314نظرسريأعالمالننبالءوهلاقصصمشهورة،يطلحةوكانصداقهاإسالمه،كانتتغزومعالرسول
 .4/461واإلصابةيفأمساءالصحابة

،(واللفظلنه1/228)فتحالباري131،حباباحلياءيفالعلم،كتابالعلم،(متفقعليه:صحيحالبخاري2)
 .313ح1/251بابوجوبالغسلعلىاملرأةخبروجاملينمنها،كتاباحليض،وصحيحمسلم

(ينظر:فمهالدعوةإىلاهللوفمهالنصحواإلرشادواألمرباملعروفوالنهيعناملنكر:عبدالرمحنحسنحبنكنة3)
المراءةاملثمرة،مفاهيموآلينات:د.عبندوم،1996هن/1،1417ط:،دمشق،،دارالعلم76-63امليداينص

م،وتربيةالشنباب،1999هن/1،1421ط:،مشقدارالملمد/بريوت،الدارالشامية،51-35الكرميبكارص
 م.2112هن/1،1423ط:،الرياض،دارالوطنللنشر،86الدويش،صاألهدافوالوسائل:حممد
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  النيب أنو تعرفه، حىت فيه راجعت إال تعرفه، ال شيئا تسمع ال كانت)بأهناصفتُو
 حياسب فسوف)  :تعاىل اهلل يقول أوليس: عائشة قالت ((ذبُع وسبُح من: )) قال

((يهلك احلساب وقشُن من ولكن العرض، الك إمنا: فقال( يسريا حسابا
(7)

. 

 :العلمي واالحنراف الوافد الثقايف الغزو من حتصينها: ثامنا
حصنااإلسالميةالدعوةتميم الثمافيةالتياراتمنالطالبةمايةحلقوياوسياجامنيعا
الثمافاتغثاءحتملواليتبأنواعها،املعاصرةالاالتصوسائلطريقعنالوافدةاملنحرفة،
علىالتأثريبغيةوأفكار،عاداتمنحتملهمااعتناقإىلوتدعوهلا،جوتروِّ،الوافدةةالتغريبي
واألصيلة،هويتهمومسخاملسلمني لإلسالمبطابعهاصبغهم املخالف ما وهو ُيعرف،

اعليهنشأتاليتواألسسلمناعاتاةعزعزنخطورتهيف،والذيتكم(بالغزوالفكري)
.الطالبة

ضده،حتصينهاإمهالعندعلىالفتاةاألياممرورمعالعميقأثرهإنالغزوالفكريله
األخالقياحلسفيفسدوالضمري،والعملالملبأعماقإىلالظاهرالسلوكيتجاوزنهأل

تنكروالاملعروف،تعرففالبالضاللقلبهاوُيغشياخلرية،فطرهتافسديحىتعندها
 القلوب على الفنت عرضُت)):بمولهاألمورهذهمثلخطورةإىل  النيبهنّبوقداملنكر،

وداُع وداُع كاحلصري،
(2)

أشرهبا قلب فأي ،
(3)

 أنكرها قلب وأي سوداء، نكتة فيه كتُن 
 ما تنةف تضره فال الصفا، مثل أبيض على: قلبني على تصري حىت بيضاء، نكتة فيه نكت
جخياُم وزكالُك مربادا أسود واآلخر واألرض، السماوات دامت

(4)
 معروفا يعرف ال ، 

============================================================= 
 (.1/196)فتحالباري113،حبابمنمسعشيئافراجعحىتيعرفه،كتابالعلم،(صحيحالبخاري1)
حلرفانممااختلفيفضبطهعلىثالثةأوجه،أظهرهاوأشهرهابالضمُعوداُعودا:أيتعادوتتكررشيئاوهذانا(2)

 .2/171شرحصحيحمسلمللنوويبعدشيء.ينظر
 .2/172دخلتفيهدخوالتاماوألزمهاوحلتمنهحملالشراب.ينظر:املرجعالسابق(3)
نبنيالسوادوالغربة،أوأنخيتلطالسوادبكدرة،وقولهكالكوزجمخيا:مرباداأي:شبهالبياضيفسواد،أولو(4)

 .2/173أيالكوزاملنحرفاململوبالذياليثبتاملاءفيه.ينظر:املرجعالسابق
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((هواه من شربُأ ما إال منكرا ينكر وال
(1)

ومعىناحلديث:أنظهورالفنتعلىالملوب،
عمد على شدته من كالصفا قلبأبيضمستنري إىل نوعني: إىل أخرىيصريها بعد فتنة

ساليعلقبهخريوالاإلثمانوسالمتهمناخلللوعدمتأثرهبالفنت،وقلبأسودمائلمنكَّ
ة،حكم

(2)
الناسوهتاونتكررإذامثمرة،أولوقوعهعنداملنكرينكرونواجملتمعفاألفراد

.عندهممعروفامألوفااألمريصبحفشيئا،شيئااإلنكارصوتوخفبشأنه
والتأثريقنواتأبرزومن املسلمةللفتاةهاملوجَّوالثمايفالفكريالغزونشر اإلعالم:

املنحرفوالفكرالرذيلةتنتشرطريمهفعنواملسمو ،واملمروءاملرئي
(3)

مثل المنوات،
الفضائية واجملالتوالصحف الغريزةختاطباليتالفاضحة،احملرمةالصورتنتشراليت
املشاهدوهذهة،ياحلميمصورتهعلىغريوشرائعهاإلسالمعرضُيوفيهاواهلوى،والشهوة
.اإلسالميةاجملتمعاتيفوفامألأمراأصبحتالمنوات،حىتمعظميفتتكرر
هناو اتاملنكرمنالكفرعامليفيدورمااملسلمةللفتاةملتنأخرىوسائلك

بتعلمةاملشبهاتوال كليفبالرجلومساواهتااملرأةبتحريركاملطالبة،ةاملسلماملرأةمضايا
مهمتهامنوالتهوينووحشية،وتسلطظلمبأهناعليهاالرجلقوامةوتصويراألمور،
والفاسمةالكافرةالنماذجإبرازجانبإىلمهينة،وضيعةتهاهّنباعتبارأنمبيتها،يفاألساس

.والسعادةوالرقيالتمدنصورأعلىيف
وتعريفهااإلسالمية،بالثمافةوتثميفهاوتوعيتهااملسلمةالفتاةحتصنياملهممنكانلذلك

بوسائلهموتعريفها،هبااملتربصنياألعداءخططوفضحومماصده،اإلسالميالتشريعبأسرار
وأحوالاحلميمية،جمتمعاهتمبأحوالبتعريفهاورذائلهممعايبهموكشفوأهدافهم،وخمططاهتم

وصورةمنوذجاجعلهاإىليسعوناليتوهيوالضيا ،والذلاملهانةتعيشاليتالكافرةاملرأة

============================================================= 
ح1/128وأنهيأرزبنياملسجدينباببيانأناإلسالمبدأغريباوسيعودغريبا،كتاباإلثمان،(صحيحمسلم1)

144. 
 .173-2/172شرحصحيحمسلمللنوويينظر:(2)
 .الفصلالثالث(سيأيتمزيدتفصيلهلذااملوضو يف3)

 



 006الفصل التمهيدي/ املبحث الثاين: مثرات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية________________ 

هلا
(1)

.
حت ضرورة سبق ما إىل املعارفمنحتذيرهاكذلكاملسلمةلبةالطاصنييضاف

والتضليل،واخلدا الكفرمنفيهملاوالكهانة،السحركتعلماإلسالم،حرمهااليتاملفسدة،
ڇېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ڇ  :تعاىلقالوقد

(2)
الغيبعلمادعاءوالتنجيمتعلموكذلك،

قالوقدعلم،بغريتعاىلاهللعلىوالتمولالكذبمنفيهملاواألنواء،اجباألبرعتمادكاال
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئڇ  : تعاىلاهلل

 ڇجئ   
(3)

بالظنبلعلمبالالمولعنهنىاهللإن:)-اهللرمحه–كثريابناحلافظقال،
 ڇ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڇ  :تعاىلقالكماواخليالالتوهمهوالذي

(4)


)
(5)

.
الطالباتيفاملرحلة دعوة يفالفصلالتمهيديتتضحأمهيةوضرورة سبقذكره مما

ستمامتهاعلىاخلريأساسسعادهتايفالدنياوفالحهايفاآلخرة،ويتجلىذلكيففاالثانوية،
الثمراتالزكيةاملتنوعةاليتتتمتعالطالبةوجمتمعهابمطفها،ويففصولالباباآليتتتضح
أنتفمهها املرحلة الطالباتيفهذه بدعوة اليتعلىالمائمة وأسسها الدعوة أركانهذه

حتميقأهدافهامنالدعوةإىلسبيله.-بتوفيمهوكرمه-يكتباهللهلاوتعملهبا،ل

============================================================= 
 .75-68الصغريصاملرأةاملسلمةومسؤولياهتايفالواقعاملعاصر:د.فاحلحممد(ينظر:1)
 .77جزءمنآية:(سورةيونس2)
 .36آية:(سورةاإلسراء3)
 .12جزءمنآية:حلجراتسورةا(4)
 .5/72تفسريابنكثري(5)
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 الفصل األول: موضوعات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.
 الفصل الثاين: القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.
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الطالبات يف  موضوعات دعوة

 املرحلة الثانوية

 
 وفيه ثالثة مباحث:

 ملبحث األول: موضوعات العقيدة.ا
 املبحث الثاين: موضوعات الشريعة.

 املبحث الثالث: موضوعات األخالق.
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 إىلاهللتعاىل: الدعوة أركان الدعوةمن موضو  ، والعلم اهلدىواخلري الذيوهو

هىعلىالتزامه،وهواملعروفالذيتأمربفعله،واملنكرالذيتنتبلغهالداعيةللناسوحتثهم
:منخاللمايأيتعوةالدتعنه،ويتضحاملرادمبوضوعا

 تعريإ املوضوع يف اللغة:
ضعَوالوضع،يمال:يفاللغةالعربيةالعديدمناملعاين،منها:(موضو )كلمةتتضمن

منقدره،والوضيع:الدينءمنالناس،والتواضع:التذلل.ضعاوموضوعا:حّطيضعهَو
ووضعتاملرأةمحلها:ولدته،ووضعتالناقة:كذااحلرب،وضعاجلزية:أسمطها،وو

ڇ       ۅ  ۉ ڇ  أسرعتيفسريها،ومنهقولهتعاىل:
(1)

،أيمحلواركاهبمعلى
العدوالسريع.
(2)


م:أماكلمة)موضو (فهيمصدر،وجيمععلىمواضعوموضوعات،وموضو العل

هومايبحثفيهعنعوارضهمالذاتية،كجسماإلنسانلعلمالطب،وموضو الكالم:هو
املادةاليتجيريعليها
(3)

.
وهذااملعىناألخريهواألقربللمعىناللغوياملراديفهذاالبحث.

 أما تعريإ موضوع الدعوة اصطالحا:و
،متمثالبهإىلنبيهحممددعىإليه،وهواإلسالمالذيأوحىاهللتعاىلفهو:ماُي

يفالمرآنوالسنة،فالدعوةإىلاهللهيالدعوةإىلدينهوإىلشرعهالذيأمربه،والذيقال

============================================================= 
 .47سورةالتوبة:جزءمنآية(1)
،تاجالعروسمنجواهر996،الماموساحمليطفصلالواومنبابالعنيص726ينظر:خمتارالصحاح،ص(2)

 .5/543الماموس،فصلالواومنبابالعني
 .915ينظر:املنجدص(3)
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ڇ            ڃ  ڃ  چ   چ  چڇ  عنهتعاىل:
(1)
.

(2)


كماديناخلامتالذيأكملهتعاىللعباده،وارتضاههلمبفضلهونعمته،واإلسالمهوال
ڇ         چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڇ  قالتعاىل:

(3)


الدعوةإىلاهللهيالدعوةإىلاإلثمانبه،ومبا:إن)-رمحهاهلل-شيخاإلسالمابنتيميةقال
الدعوةإىلجاءتبهرسله،بتصديمهمفيماأخربوابه،وطاعتهمفيماأمروا،وذلكيتضمن

والدعوةإىلاإلثمانباهللالشهادتني،وإقامةالصالة،وإيتاءالزكاة،وصومرمضان،وحجالبيت،
ومالئكتهوكتبهورسلهواإلثمانبالمدرخريهوشره،والدعوةإىلأنيعبدالعبدربهكأنهيراه،
يف كما يفالدين، داخلة واإلثمانواإلحسان، اإلسالم الدرجاتالثالثاليتهي: فإنهذه

((ينكمجاءكم يعلمكم د هذا جربيل))احلديثالصحيح:
(4)

بعدأنأجابهعنهذهالثالث،
فبنيأهناكلهامنديننا(
(5)

،وهذايؤكدمشوليةالدعوةلكلجوانبوأسسالدين.
)فهواملنهجالكاملالذيمماسبقيتضحأناإلسالمهوموضو الدعوةوممصودها،

في ومجع للعاملني، اهلل األنبياءاختاره خامت وبعثعليه األنبياء، ووصايا الشرائع، أصول ه
احلياة مظاهر يتناول الذي الشامل ونظامه وغاياته وأهدافه ومبادئه خبصائصه واملرسلني،

مجيعا(
(6)

.
احملتوىواملضمونالذيواملقصود مبوضوعات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:

حممنالغاية،لُيّنوُيدعنيالمتثالهوتطبيمهيفمجيعشئونحياهتبلغلطالباتاملرحلةالثانوية،ُي
الوجهاليتُخ اخلالصةهللتعاىلوحدهالشريكله،وإسالم لمنمنأجلها،وهيالعبودية

============================================================= 
 .19سورةآلعمران:جزءمنآية(1)
،والدعوةإىلاهللالرسالةالوسيلةاهلدف:د.توفيقالنواعي5ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(2)
 م.1995هن/2،1416،داراليمنيط:81ص
 .3سورةاملائدة:جزءمنآية(3)
 .42:سبقخترجيهصصحيحمسلم(4)
 .15/157ىجممو الفتاو(5)
 .81الدعوةإىلاهلل:د.توفيقالواعيص(6)
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ڇڃ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڇ  وإخالصالعمللهعزوجل،قالتعاىل:
(1)

ڇ             ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڇ  ،كماقالتعاىل:
(2)

.
موضو هناو يفاختيار مراعاهتا الداعية املعلمة اليتعلى األسساهلامة من كمجلة

ضو الدعوةيعتربالدعوةحىتةحمقهدفهيفتبليغالرسالةوهدايةالطالبة،السيماأنمو
لبالغاملبنيكمايفغايةحيثةحصلبهافهوغايةووسيلةيفالعمليةالدعويةيفآنواحد،

ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ  قولهتعاىل:
(3)

،ووسيلةحيث
ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ڇ  يكونسببايفحياةالملوبواألرواح،كمايفقولهتعاىل:

 ڇ                ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ   ې
(4)

،وهويفاحلالتنيركنأساسمنأركانالدعوة.
ومنهذهاألسس:

على ربط كل موضوع تتحدث فيه مع طالباهتا  الداعية أن تعمل املعلمة -7
 : باإلميان باهلل ورسوله

كانموضوعاعمدياساسملابعدهمناألعمال،سواءاألةناإلثمانهوالركيزحيثإ
أخالقيا،ألنغرساإلثمانالصحيحالذييمويمراقبةاملرءهللتعاىليفكلأمتشريعياأم

هوالذييبينالطالبةبناءعمديامتينا،وقدقالأعمالهوأقواله،ويثمرطاعةاهللوالرسول

اإلثمان: أمهية ڀ  ڀ     پٻ  پ  پ  پ  ٻٱ  ٻ  ٻڇ  تعاىلمبينا

ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ                ٺڀ  ڀ  ٺ

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   

============================================================= 
 .56سورةالذاريات:آية(1)
 .125سورةالنساء:جزءمنآية(2)
 .92سورةاملائدة:جزءمنآية(3)
 .24سورةاألنفال:جزءمنآية(4)
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ڇڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
(1)

،)وهذهصفة
املؤمن-املؤمن ففعل-حق منه، خاف أي قلبه، وجل اهلل ذكر إذا وتركالذي أوامره

زواجره(
(2)

.
،جعلاإلثمانلةاضلة،وحذرهممناألخالقالرذيوملاأمراملؤمننيبالتزاماألخالقالف

الميماألخالقية،حيثجعلكمال ،قالحسناخللقمنكمالاإلثمانقاعدةتمومعليها
:أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا (())

(3)
.

 حتقيقها من خالل موضوعات األهداف اليت تسعى إىلالوضوح يف حتديد  -4
 الدعوة:
كانتأهدافاعامة،أمأهدافاخاصةجزئيةبغيأنتكوناألهدافواضحةسواءفين

اليةوالفوضويةأومرحلية،ملايفحتديداألهدافمنتنظيمجلهدالداعية،وابتعادعناالرجت
يفالنهايةإىلالمعودعنالدعوةوالفتوروامللل.اليتقدتؤدي

وجهةاليتتسلكها،فتعرفمنأينتبدأوكيفكماأنحتديدهاألهدافهايوضحهلاال
غاية حتدد أن أوال فعليها النجاح، لنفسها أرادت إذا احلكيمة العاقلة والداعية تدعو،

وإنكان للوصولإليه، ومساعيها وأعماهلا عدةكطرقهناسلوكها،مثجتمعكلنياهتا
وال الطريقاألنسببعناية، أنختتار فعليها إليها، إىلالطرقللوصول تلتفتأدىنالتفاتة

املتخللةيفسبيلها
(4)

.
ومناملهميفحتديدأهدافالدعوة،أنتعتيناملعلمةباألهدافالسلوكيةاليتجتيب

============================================================= 
 .3-1سورةاألنفال:اآليات(1)
 .3/551تفسريابنكثري(2)
سننالترمذي،كتابو،4682ح711صسننأيبداود،كتابالسنة،بابالدليلعلىزيادةاإلثمانونمصانه(3)

وصححهالشنيخوقال:حديثحسنصحيح،1162ح3/457الرضا ،بابماجاءيفحقاملرأةعلىزوجها
 ..928ح1/341األلباينيفصحيحسننالترمذي

،داراخلالفةللطباعنةوالنشنر،ط:81أسسهاومبادؤها:أبواألعلىاملودوديصينظر:احلضارةاإلسالمية(4)
 بدون.
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:ماذاينتظرمنالطالبةأنتفعل؟ريثةحددالتغيرياملرغوبيفسلوكها،اآليتعلىالسؤال
علمةموضوعايتعلقبالعميدة،وهييفكثريمنوالذيثمكنمالحظتهوتموثمه،فمدختتارامل

)أعمالقلبيةأساسهايفداخلالنفساإلنسانية،علىأنممارستهاجيبأنتنعكساألحيان
كمؤشراتهنايفصورةسلوكخارجيسويةحمقهذهاألعمال،أيأنهالبدأنيكون

قد تدلعلىأنمناتصفهبا حمقاهلدفاملرغوبودالالتخارجيةممكنمالحظتها
 ومن توضيحههنافيه، يف تسهم مؤشراتعديدة، تتبعها اهلدفالسلوكي، صياغة فإن

والداللةعليه(
(1)

.
 :حمققا للغايات التربوية للدعوةأن يكون موضوع الدعوة  -3

وجلب بتحميق إال جاء ما ألنه  وغاياته، اإلسالم مماصد هي أهدافالدعوة إن
ودفع للناس، ديناملصاحل تطبيق إىل تدعو اإلسالمية والدعوة عنهم، والشرور املفاسد

وعمله ونفسه دينه لإلنسان فتحفظ للمفاسد، ودفع للمصاحل جلب من فيه مبا اإلسالم
إجياده تكفل أحكاما اخلمسة هذه من واحد لكل اإلسالم شر  وقد ( وماله، وعرضه

وتكوينه،وأحكاماتكفلحفظهوصيانته(
(2)

ألحكامحفظللناسضرورياهتم،إجيادا،وهبذها
اإلمام يمول العدم، أو اخللل فيها يمع كيال عنها للمفاسد ودرءا ابتداء، بتشريعها هلا

-رمحهاهلل-الشاطيب
(3)

واحلفظهلايكونبأمرين:):
جانب من مراعاهتا عن عبارة وذلك قواعدها، ويثبت أركاهنا يميم ما أحدمها:

لوجود.ا
من االختاللالواقعأواملتوقعفيها،وذلكعبارةعنمراعاهتا عنها يدرأ والثاين:ما

============================================================= 
،طباعنةدار154-153:فوزيةرضاأمنيخياطصاألهدافالتربويةوالسلوكيةعندشيخاإلسالمابنتيمية(1)

 م.1987هن/1،1418البشائراإلسالمية،بريوت،ط:
 م.1978هن/12،1398دارالملم،دمشق،ط:،211ولالفمه:عبدالوهابخالفصعلمأص(2)
،أصو حافظ،منأهلغرناطةكانمنأئمةاملالكينة،اللخميالغرناطيالشاطيببنحممدإبراهيمبنموسى(3)

،مكتبة5/128رضاكحالةماملؤلفنيتراجممصنفيالكتبالعربية:عمرهنرمحهاهلل.ينظر:معج791تويفسنة
 .1/75م،واألعالم:الزركلي1957هن/1376املثىن،بريوت،ودارإحياءالتراثالعريببريوت،ط:بدون،
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جانبالعدم(
(1)

.
يها،ويبينشخصيتهاعلىوطالبةالثانويةحتتاجإىلمنيغرسيفنفسهاالفضائلوينّم
الُش من وةحصنها متنييميها إىلسياج حتتاج كما الدين، واالحنرافاتأصول قد،به اليت

ختدشدينهاوأخالقها،كماحتتاجإىلعالجماقديشوبويكدرصفاءإثماهنا،منأمراض
هاهلواها.اتباعوأصيبتهبا،أوأخطاءوقعتفيهانتيجةجهلها

التربوي التوجيه يراعىطبيعة أن املهميفموضو الدعوة سبقفمن علىما وبناء
:ةاآلتياملالئمليسريضمنأحداحملاور

.موضوعاتإمنائيةتأسيسية - أ
 .موضوعاتوقائيةحتصينية - ب
 .موضوعاتعالجية - ت

:وتوضحهذهاحملاورباآليت
هياملوضوعاتاليتتركزعلىجانبالتدعيماملوضوعات اإلمنائية التأسيسية:-أ

بأمهيتها، وإقناعها هبا بتعريفها الطالبة، لدى اإلسالمية الميم وترسيخ والتأصيل والبناء
فالدعوةتوجهالطالبةإىلااللتزامبتوجيهاتاإلسالم،حىتالحتيدعنجادةالطريقفتمع
يفالفساد،وذلكبترغيبهايفتزكيةنفسهاوتطهريهامنالشرورواآلثام،ومناملوضوعات

املهمةيفاجلانبالبنائيالتأسيسي:

ت لموله فيه، وترغيبها رثها تموىاهلليفقلبها ڀ  ٺ  ٺ  ڇ  عاىل:تنمية

 ڇ            ٹ  ٹ  ٹٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ
(2)

.
تنميةالسلوكالظاهروالباطنحىتيتوافمايفالمولوالعمل،:ومنها
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 ڇڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڇ :قالتعاىل
(1) 

تنميةاألخالقالفاضلةبالترغيبمبافيهامناألجرالعظيمعنداهلل.:ومنها
:ومنها ورسوله اهلل حمبة منغرس واإلكثار الفرائض على باحملافظة قلبها يف

ب إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افترضته عليه، وما يزال )) ما تقّر:النوافل،لموله
(( أحبهعبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت

(2)
.

جانباملوضوعات الوقائية التحصينية:-ب على ترتكز اليت املوضوعات وهي
يفاجلانبالوقاية،اليتحتفظالطالبةمنالكفروالضاللواالحنراف،ومناملوضوعاتاملهمة

الوقائيالتحصيين:
قدتوقعيفاحلرامعندمناءاحلثعلىاتماءالشبهات،استرب للدينوالعرض،ألهنا

بموله عمال عنها، يتور  وال عليها يعتاد )) فمن اتقى الشبهات فقد استربأ لدينه :
((وعرضه

(3)
.
حّذاحل:ومنها وقد الفاتنة، املغرية الشهوات اتماء كفتنةثعلى بعضها من اهلل ر

 ڇ          ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇ : األموالواألوالديفقولهتعاىل
(4)

،كما
)) إن الدنيا حلوة خضرة، وإن اهلل مستخلفكم فيها، منفنتالدنيابموله:رالنيبحّذ

((ا النساءفينظر كيإ تعملون، واتقوا الدنيا واتقو
(5)

.
يفسدهويعطلهوينحدربهإىلمهاويالرذيلة،كتحرمياخلمر:ومنها وقايةالعملمما
واملخدرات.
من:ومنها الواقية التدابري اختاذ باحلثعلى كغضالبصرالوقاية والفواحش، الزنا
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واحلثعلىالزواجعندالمدرة،وحفظاملرأةاملسلمةمبنعخلوةاألجنيبهبا،ومنعسفرها
إالمبحرم،وغريهامنالتوجيهاتالوقائيةاليتتبعدعنالرذائلوحتذرمنها.

وهياملوضوعاتاليتترتكزعلىجانبالعالجوإصالحاملوضوعات العالجية:-ج
قيمحا علىغري الطالبة تنشأ فمد اهلدىواإلثمان، إىلظالل وإعادهتا املنحرفة، الطالبة ل

اإلسالم،وتترىبعليهاحىتتصبحسجيةوطبعاغالباهلا،وقدتمترفبعضاآلثامأوتنزلق
بل والفواحش السوء ذلك بعد تنكر فال عليها، تسيطر حىت فيها وتتمادى اخلطايا يف

وهذارؤتستم قالعنه-جهالوقو اإلنسانيفاإلمث-األمرها، طبيعيبشري، :أمر
))والذي نفسي بيده، لو مل تذنبوا لذهب اهلل بكم، وجلاء بقوم يذنبون فيستغفرون اهلل 

((فيغفر هلم
(1)

ومناملوضوعاتأمريأباهاإلسالم،ولكنالتمادييفاخلطأواإلصرارعليه،
العالجيةاليتتوجههلاالدعوة:

تعاىل: قال ألمراضالملوب، الشفاء فهو بتدبر، المرآن ۉ  ۉ  ڇ  احلثعلىقراءة

 ڇ     ې  ې  ې  ې
(2)

. 
احلثعلىالتوبةواالستغفاروعدمالمنوطمنرمحةاهلل.:ومنها
الترغيبباالستمامةعلىأمراهلل،والترهيبمنعمابهيفالدنياواآلخرة.:ومنها
النفس:ومنها جماهدة على واحلث للذنوب، املكفرات احلسنات فعل على احلث
وحماسبتها.
(3)


 مراعاة أحوال الطالبات املدعوات: -2

منفترةعمريةمناملهميفموضوعاتالدعوةتوافمهامعأحوالالطالبةومامتربه
انتماء الداعية على توجب كبرية، واجتماعية ووجدانية وعملية جسدية بتغريات تتميز
ظهور فترة أهنا  مالحظة مع مميزاهتا، وتستثمر خصائصاملرحلة، تالئم املوضوعاتاليت
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يفالمدراتالعملية، يؤكدضرورةواضحللفروقالفردية،حيثيكونالتفاوتكبريا مما
ُتمراعا فال للطالبات، واإلدراكي املستوىالعملي فهمها،ة عن خاطبمبوضوعاتتعجز

وقدكانمنهجالصحابةيفدعوهتملغريهمأهنمةحدثونالناسمبايناسبمستوىعموهلم،
يمولعلي )حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله(:

(1)
فكذلك ،

)ألناإلنسانإذامسعطالبةمبايدركهعملها،وتد مايشتبهعليهافهمهالختاطبالداعية
مااليفهمهومااليتصورإمكانه،اعتمداستحالتهجهال،فاليصدقوجوده،فإذاأسندإىل

لزمذلكاحملذورويكذب(ورسولهاهللتعاىل
(2)

.
جتنب املعلمة على الواجب فإن توجيهات، من هلا يمدم مبا الطالبة تنتفع ولكي
أوالعلوم كاخلالفاتالفمهية، هلا أدواتفهمها،وملهتيأ املوضوعاتاليتالمتلكالطالبة

سوءقعهايفسوءالظنأواليتالطائلمنورائها،كعلمالكالمواملنطق،أوالعلوماليتتو
مأيةاألدب،كاحلديثعنالفنتاليتشجرتبنيالصحابة،)ذلكأنناالنستطيعأننعلِّ

معلومةأوفكرةيفأيةمرحلة،فالبدمنمراعاةمستوىاملعلوماتبالنسبةملستوىالنمو
يف مل وإذا الطالبفهمها، يستطيع ذلكال نرا  مل فإذا والعملي، املعلوماتالعملي هم

بنفسه يؤديإىلفمدانالثمة العملي،كما يؤدياألمرإىلإعاقةمنوه واألفكاراليتتمدم،
املعلومات تلك إزاء سلبيا موقفا الوقوف إىل أيضا األمر يؤدي وقد العملية، وبمدرته

واألفكار(
(3)

قالعبداهللبنمسعود هلذا ، نت مبحدث قوما حديثا ال يبلغه ) ما أ:
(عقوهلم، إال كان لبعضهم فتنة

(4)
.

============================================================= 
)فتحالباري127،ح،كتابالعلم،بابمنخصبالعلمقومادونقومكراهيةأناليفهمواصحيحالبخاري(1)
1/225.) 
،دارالفكر،بريوت1/388نأمحدالمسطالين:أبوعباسبنشهابالديشرحصحيحالبخاريإرشادالساريل(2)

 م.1991هن/1،1411ط:
،1،مؤسسةدارالرةحاينللطباعة،بنريوت،ط:134جوانبالتربيةاإلسالميةاألساسية:د.ممدادياجلنص(3)

 م.1986هن/1416
 .1/11لمممدمةصحيحاإلماممس(4)

 



                  028الفصل األول: موضوعات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية______________________  

كمايؤكدعلماءالنفسوالتربيةوجودالفروقبنيالذكورواإلناثيفجوانبالنمو
نهمااملختلفة،وهذهالفروقراجعةإىلطبيعةخلقكلم

(1)
ۅ  ۉ  ڇ  كماقالتعاىل:،

 ڇ      ۉ
(2)

يؤكد، ولمدجاءيفتوصياتاملؤمترالعاملياألولللتعليماإلسالميما
خصوصيةاملرأةحيثجاءفيه:)يوصياملؤمتربوضعنظاممبينعلىأسسعلميةمدروسة

البنا يناسبلتعليم ما ويراعىفيه علىاستماللالدراسةيفكلمراحلالتعليم، يموم ت،
يهدفإليهاإلسالممن املرأة،وماةحتاجإليهاجملتمعمنخدماتنسوية،وةحمقما طبيعة
التخصصات مراعاة على ويعمل واملرأة، الرجل من لكل السوية الفطرة على احملافظة

الفطرية( الوظيفية
(3)

يؤ، سريةكدوهذا من والمدوات النسائية النماذج إبراز أمهية
الصحابيات،إىلجانبالعنايةباآلياتواألحاديثاليتختاطباملرأةاملسلمةبشكلخاص.

 أمهية الشمول يف طرح املوضوعات: -5       
يتطلبجناحالدعوةلدىطالباتالثانويةالعنايةبالشموليةيفطرحاملوضوعات،

الفئاتاليتيوجههلااخلطابالدعوي،وتفاوتاحتياجاتالطالباتوتنو نظرالتنو 
تتناولّنخلفياهت أن املوضوعات: بشمولية الباحثة وممصود ، والثمافية الشرعية

كأحكاماوآداباهناحيثإنموضوعاتالدعوةالدائرةاخلاصةوالعامةللفتاةاملسلمة،
الدائرةاخلاصة،وماسوىذلكفاألصلأنشرعيةخاصةبالنساءدونالرجال،وهي

اخلطابفيهللجميع،والدائرةاليتيشتركفيهاالرجالوالنساءأوسعبكثريمنالدائرة
اليتختتصهباالنساء،واملالحظيفالواقعأناملوضوعاتاليتتوجهللفتاةيغلبعليها

الالرئيسةاآلنالدعويةالتركيزعلىقضاياحمددة،حىتأصبحتاملوضوعات-كثريا-
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وطاعة لألسواق، املرأة وخروج احلجاب، نطاق عن األحيان من كثري يف خترج
الزوج..اخل،وهيموضوعاتمهمةبالشكومنالضروريطرحهالشدةحاجةالفتاة
إليها،ولكناملمصودأالتأخذهذهاملوضوعاتأكربمنحجمها،ويصبحإلماؤهاعلى

،التملعنهاأمهية،بلقدتكونأساسايفإصالحاملظاهرحسابموضوعاتأخرى
السلوكيةوالعباداتالظاهرة
(1)

.
إنالفتاةاليومتفتمرإىلاحلديثعناإلثمانوالتموىوالتوكلعلىاهللوالتخلص
أخطار وعن ومماصدها، العبادات عن احلديث إىل حتتاج كما بسواه، التعلق من

الطيبةالسعيدةوأسباهبا،وثاملعاصيوآثارها،واحلدي عناآلدابواحلموقعناحلياة
عناألمرباملعروفوالنهيعناملنكروأمهيتهكذلكاحلديثاليتينبغيهلارعايتها،و

التربية جانب إىل جتاهها، املسلمني ومسؤولية األمة واقع عن واحلديث ووسائله،
واملتغرياتاملعاصر ووسائلها، وجوانبها اخلريوأمهيتها من فيه وما العاملي واالنفتاح ة

والشر..إىلغريذلكمناملوضوعاتاليتتوسعمداركهاوتزودهاباملعرفة.
 أن يكون للموضوعات نتائج تربوية سلوكية: -6
لكيتتحمقاألهدافالدعويةيفوسطالطالبات،البدأنيكونملوضوعات

ألن)العمليفاحلميمةهومثرةالعلم،فمنالدعوةآثارعمليةحتممهاالطالبةيفحياهتا،
عملبالعلمفمدشابهالنصارى،ومنعلمومليعملفمدشابهاليهود(
(2)

. 
لذلكينبغيأنتؤدياملوضوعاتالدعويةإىلتغيريسلوكالطالبةإىلاألفضل،

غرسذلكبأخالقها،وكفهيتتعلمالدينليزدادإثماهنابتعلمه،وتتعلماألخالقلترتفع
 يثمرحباهللورسوله كما والنواهي، يفاألوامر طاعتهما يثمر يفقلبالطالبة

االلتزامبالسنةالنبويةوالدفا عنها.
وكرب؛ومعاجل وحمد حسد من الملوب آفات الطالبةة سلوك يف يعكس
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االجتماعيدماثةاألخالقمثلحمبةاآلخرينوالتواضعهلم.
 املتنوعة: مراعاة حاجات الطالبات -1

من حاجاتالطالباتاملتنوعة، فالواجبمراعاة أهدافها، الدعوة حتمق ولكي
هذه تكون حىت الطالبات، واهتمامات ميول مع الدعوة موضوعات توافق خالل

مر يعتري ملا نظرا احلاجات، هلذه إشبا  النمواملوضوعاتمصدر من املراهمة حلة
الفتاةيفهذهالسريعيف فيماثمكنتلخيصاملرحلة،حيثجوانبشخصية حاجاهتا

:يأيت
العبادة،1 إىل احلاجة يف(( التفكري إىل الطالبة فتوجه ثابت، فطري أمر وهي

خملوقاتاهلل،وحتثعلىالتدينوالعنايةبأعمالالملوبواجلوارح.
اآلمنة2 األسرية احلياة إىل فتوجه والنفسي، اجلسمي األمن إىل احلاجة ))
،وكيفيةحلاملشكالتاملعترضة.املستمرة
للجماعات3 االنتماء حسن إىل فتوجه والرفمة، والمبول احلب إىل احلاجة ))

واألصدقاءوحباخلريلآلخرين.
((احلاجةإىلالزواج،فتوجهإىلالطريمةالصحيحةيفإشبا حاجتهااجلنسية،4

للمنأثرالدافعالغريزيلديها.وإىلالوسائلاليتتم
والربامجاليتتوسع5 األنشطة هلا فتمدم العمليواالبتكار، إىلالنمو احلاجة ))

.اسيقاعدةالفكرعندها،وتكسبهاخرباتجديدةتدفعهاإىلالنجاحالدر
الطيبة،6 احلياة طريق سلوك إىل فتوجه الذات، وتأكيد حتميق إىل احلاجة ))

لعوائقوالعمللتحميقاألهدافوالتغلبعلىالصعوباتوا
(1)

.
وهو -بعد اكر األسس السابقة ختلص الباحثة إىل عرض موضوع الدعوة 

 من خالل جوانبه الثالثة: -اإلسالم
باهللتعاىل-1 اإلثمان عن عبارة وهي الدعوة، أصول على املشتملة جانبالعميدة:
واليوبرسوله وبالكتباملنزلة مناهللوباملالئكة وشره وبالمدرخريه اآلخر، تعاىل،وم

============================================================= 
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ويتضمنمتييزالعميدةالصحيحةعنالفاسدةكالشركوالبد .
جانبالشريعة:املتكونةمنفرو الدعوة،وهيالتشريعاتوالعباداتاليتفرضها-2
اهللتعاىل.
جانباألخالقواآلداب:وهيالنتاجالضروريللعميدةوالشريعة،وهيجمموعة-3

.فعالوالواألاحملاسنالنفسيةاليتتظهريفاألق
وهذهاجلوانبالثالثة،وإنبدتللناظركأهنامنفصلةعنبعضها،إالأهنايفاحلميمة
مترابطةمتماسكة،يفضيأوهلاإىلتاليها،ويرجعتاليهاإىلماقبله،فالعميدةالسليمةأساس

تمومعليهالعبادة،والعبادةأساسيمومعليهالسلوكالفرديواالجتماعي
(1)

.
ضوءماسبقسيتناولالفصلاملباحثاآلتية:ويف

 .املبحث األول: موضوعات العقيدة
 .املبحث الثاين: موضوعات الشريعة

 .املبحث الثالث: موضوعات األخالق
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عبداحللنيم،وفمهالدعوةإىلاهلل:د.علي426د.أمحدغلوشصأصوهلاووسائلها:ينظر:الدعوةاإلسالمية(1)
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 املبحث األول: 

 موضوعات العقيدة
 
 

 وفيه أربعة مطالب:
 املطلب األول: مفهوم العقيدة.

 وحاجة الطالبات إليها. املطلب الثاين: أمهية موضوعات العقيدة
 املطلب الثالث: موضوعات العقيدة يف مقررات التربية الدينية يف املرحلة الثانوية.

املطلب الرابع: ركائز موضوعات العقيدة يف دعوة طالبات املرحلة الثانوية.
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هأفعالهاألساسإلرادةاإلنسانحنواخلريأوالشر،وهياليتحتكمتعتربالعميدةاملوجِّ

وتوجهاته اإلنسانعباداته اليمنياملعموديفالملبواألساسالذييبينعليه وأقواله،ألهنا
علىةنسانكانأقربلالستماماإلعميدةوشؤونهيفحياته،ومىتصحتوسائرسلوكه

وأقدرعلىالتحكموالضبطلسلوكه،وتفصيلموضوعاتالعميدةيفطريقاخلريوالرشاد،
رحلةالثانويةكمايأيت.دعوةطالباتامل
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 املطلب األول: مفهوم العقيدة:

 ومن عمد، الفعل من اللغة: يف واحلبس..،معانيهالعميدة األطراف، بني اجلمع
اجلازمعتمادويستعمليفالتصميمواال

(1)
.

نبهاإلنسانواعتمدهوالعميدةهي:ماعمدعليهالملبوالضمري،وماتديَّ
(2)

.
أوالوقبلكلشيء،إثماناهبااإلثمانميةهياملفاهيمالثابتةاليتُيطلبإلسالوالعميدةا

اليرقىإليهشك،والتؤثرفيهشبهة،وهيالركناألساسالذيبدأاإلسالمبهيفتكوين
املسلم النصوصالواضحةعلىتمريرها،،شخصية تضافر وهياليتجيبأنومنطبيعتها

منيومابتدأتالدعوةاإلسالميةلمةاملسلمنيعليهاجتتمعك
(3)

.
ومتثلالعميدةاإلسالميةاجلانبالعلمياليتيميمعليهااملسلمعبادتهوسلوكهوعمله
كله،ومرتكزهاهواإلثمانبأصولالعمائداليتأمرنااهللباإلثمانهبا،وحددهارسوله

ليفحديثجربيل السالميفتعريفه اليتعليه يلحقهبامجيعاملسائلالعمدية إلثمان،كما
جاءهبااإلسالم،واليتيطلقعليهاالبعض:نظامالعميدةيفاإلسالم
(4)

.
التعبريعن الكرمي يفكثريمنآياتالمرآن بلفظاعتمادوقدجاء الملبوتصديمه

============================================================= 
خلينلعيتناين،دار:حممد،ضبطهوراجعه344صبالمرآن:الراغباألصفهاينينظر:املفرداتيفغري(1)

،فصلالعنيمننبنابالندال،وتاجالعروسمنجواهرالماموسم1999هن/2،1421املعرفة،بريوتط:
2/426. 
 .519املنجديفاللغةص(2)
،17،دارالشنروق،المناهرة،ط:9ينظر:اإلسنالمعميندةوشنريعة:اإلمنامحممنودشنلتوتص(3)

،9،دارالملم،دمشنق،ط:31م،والعميدةاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنحبنكةامليداينص1997هن/1417
 م.2111هن/1421

 م.4،1983،مكتبةالفالح،الكويت،ط:11سليماناألشمرصالعميدةيفاهلل:د.عمر(4)
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(7)ڇ              ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کڑ  ک  ک  ڑ ڇ :اإلثمان،كمولهتعاىل
،

اتالباطنة،وفرقالعلماءعتمادباالعليهالسالماإلثمانيفحديثجربيلكمافسرالنيب
صديقالملبوإقرارهومعرفته،واإلسالمهواستسالماإلثمانهوت)بنياإلثمانواإلسالمبأن

العبدهلل،وخضوعهوانميادهله،وذلكيكونبالعمل(
(2)

،فمعىنرسوخالعميدةوقوهتايف
يف واستمراره اإلثمانيفقلبها أيقوة الخيالطهشك،ذهنقلبالطالبة: ويمينا تصديما ها
اإلثم هذا مع متفمة حينئذ عنها األعمال ضعففتصدر فيعين عميدهتا، ضعف وأما ان،

هاذهنتسربإىلتؤمنأناإلثمان،وأنقلبهامليطمئنإليهاطمئناناكامال،لذلكفإنهالُي
أشياءختالفعميدهتاوحتدثاالضطرابواالحنرافيفحياهتاالعملية.

============================================================= 
 .14سورةاحلجرات:جزءمنآية(1)
اإلثمانالعملكماجاءتنصوصالمرآنوالسنةبذلك،فهذااالصطالحعندتمييدلفظوهذااليعارضاستلزام(2)

:)وأماإذاق يداإلثمان،فمرنباإلسالمأوبالعملالصاحل،فإنهقديراداإلثمانبغريه،كماقالشيخاإلسالمابنتيمية
،2،املكتباإلسالمي،بريوت،ط:153ص:شيخاإلسالمابنتيميةإلثمانبهمايفالملبمناإلثمانباتفاقالناس(ا

هنويضيفيفنفسالكتاب:)ولفظاإلثمانأكثرمايذكريفالمرآنمميدا،فاليكونذلكاللفظمتناوال1392
 .217جلميعماأمراهللبه،بلجيعلموجباللوازمهومتامماأمربه(ص
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 املطلب الثاني: أمهية موضوعات العقيدة وحاجة الطالبات هلا:

تالعميدةأمهيتهاومكانتهامنأثرهاالعظيميفترسنيخاإلثمنانيفتستمدموضوعا
علىأساسالميمواملبناد هّنهللتعاىل،وتوجيهسلوكهّنقلوبالطالبات،وحتميقعبوديت
باهللومالئكتهوكتبهورسلهواليوماآلخروالمدرخريهوشره،المائمةعلىاإلثمانالصحيح

لوهيتنهأوتؤمنبهوتوحدهيفربوبيتنهل،اوإهلهاالذيتعبدهصلتهاخبالمهفتوضحللطالبة
وأمسائهوصفاته،وتصدقيفعبوديتهالهتعاىلحباوذال،خوفاوطمعا،رغبنةورهبنة،

بمولنه:،طاعةوتسليما،وتؤديحقاهللعليها،والذيبينهاملصطفىاستعانةوتوكال
((ه شيئا))حق اهلل على عباده أن يعبدوه وال يشركوا ب

(1)
. 

هلكل)وأهناهيالغرضاملوّجأصولاإلثماناليتأمراهللهباهذهاألمةكماتؤمنب
أحد،وأهناهيالدينواإلسالماحلميمي،وأنمنابتغىغريها؛فعملهمردود،وليسلهدين

لعليه(يعّو
(2)

، تعاىلقال ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڇ :

ڇ   ڃ  چ  چ  چ
(3)
.

    دة وحاجة الطالبات هلا ضمن األموروتوضح الباحثة أمهية موضوعات العقي
 :ةاآلتي

بهالنيب1 بدأ دعوته،واإلثمان((إنغرساإلثمانوتكوينالعميدة،هوأولما
باهللهوأولمادعاالناسإليه،وهيدعوةكلاألنبياءمنقبله،

تعاىل قال                         ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ڇ:

============================================================= 
فنتحالبناري)6511،حبابمنجاهدنفسنهيفطاعنةاهلل،كتابالرقاق،بخاريالصحيح(متفقعليه:1)

بابالدليلعلىأنمنماتعلىالتوحيددخلاجلنةقطعنا،كتاباإلثمان،واللفظله،وصحيحمسلم(11/337
 .48ح1/58
 .111صتفسريالشيخالسعدي(2)
 .85آية:(سورةآلعمران3)
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ڇ          ڇ
(1)

رعامايدعوالناسلإلقراربوحدانيةاهللثالثةعشومكثيفمكةقريبامن
وقد المرآناملكية، املسلمةيفسور رىباجلماعة العميدة وعلىهذه له، وإخالصالعبادة

)) إمنا نزل أول ما نزل منه سورة رضياهللعنهاعنذلكبموهلا:رتأماملؤمننيعائشةعّب
حىت إاا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل  من املفصل فيها اكر اجلنة والنار،

((،واحلرام
(2)

.والداعيةتسريعلىمنهاجالنبوةيفدعوهتا،فتبدأمبابدأبهإمامالدعاة
إنالبدءبأمرالعميدةيفالدعوةضرورةالزمةملنأرادأنيدعوإىلاهللوفقما((2

وقويتيفقلبالطالبة،ألهناهياملرتكزلبميةاألعمال،فإذاصلحتشر اهللورسوله
،ومبمدارنمصأوضعفهذهالعميدةذلكيفعبادهتاوخلمهاوتعاملهاانعكسأثراملسلمة؛

ينمص مىتضعفاإلثمانيفنفسها، والريبأنه ( وسلوكها، بالدينيفخلمها التزامها
الباطن،لزممنهضعفأعمالاجلوارحالظاهرةأيضا(
(3)

،وإنمنأعظممايعانيهالناسمن
وشعور قيام وعدم احملرمات، على إقبال أو الواجبات يف تمصري أو األخالق يف سوء

دوالعميدةيفالملوبباملسؤولية،هومنضعفمعاينالتوحي
(4)

.
وتيار3 المومية، وتيار اإلحلاد، كتيار املنحرفة، العمدية التيارات وكثرة انتشار ))

األعمى التمليد ظاهرة وبروز النبوي، للهدي املخالفة والبد  التصوف وتيار العلمانية،
بالث واالفتتان اإلسالمية والثمافة العلوم عن واالنصراف للغرب، والفكروالتبعية مافات

الغريب،وطغياناملاديةوالتعلقمبتعالدنياعلىحسابالميمالروحية،وهذهكلهاتياراتهلا
ملتكنالطالبةحمصنةبسالحالعميدةالصحيحة،املرتكزةماأثرهااخلطريعلىعميدةاملسلم،

علىالكتابوالسنةوفهمالسلفالصاحل.
 التيارات، هذه خطر من يزيد فشوومما إىل إضافة الفتاة، لدى العميدة ضعف

============================================================= 
 .36سورةالنحل:جزءمنآية(1)
 (.9/39)فتحالباري4993،ح،كتابفضائلالمرآن،بابتأليفالمرآنصحيحالبخاري(2)
 .1/61جامعالعلومواحلكمص(3)
توزينع،،دارإشبيلياللنشروال29-22ينظر:تأمالتدعويةيفالسنةالنبوية:د.عبداهللبنوكيلالشيخص(4)

 م.1998هن/1،1419الرياضط:
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الشبابذكورا من كثري يعيشه الذي الروحي واالضطرابوالفراغ احلرية من الشكوى
وإناثا،األمرالذيأدىإىلضعفالواز الديينيفنفوسهم.

مللطالبات،وذلكعّل((إنموضوعاتالعميدةمنأهماملوضوعاتاليتجيبأنُت4
بنيالعميدةوالعملالصاحل،وقدوعدالكرميالرمحنمنيمرنبينهماباحلياةلالرتباطالموي

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  ڇ  الطيبةيفقولهتعاىل:

ڇ  گ
(1)

حب  خب   مب  ىب   يب  ڇ  ىالدرجاتيفاآلخرة،كمايفقولهعزوجل:وبأعل

ڇجت   حت  خت  مت  ىت       يت  
(2)
وإن)ممايلفتالنظريفاألصولالعمدية

حيثامل الصاحل، بالعمل اإلثمان اقتران علىضرورة التأكيد الكرمي، المرآن من الستمدة
صاحل عمل وال صاحل، عمل بدون العمليةإثمان الترمجة هو الصاحل والعمل إثمان، بدون

والتطبيقاألكملللعالقاتبنياإلنسانوبنياخلالق(
(3)

عميدةالطالبةلصاحلتبىن،وبالعملا
 املؤمنة، صاحلة، عباداتوطاعاتوأعمال من به تموم ما بمدر يزيد فإثماهنا ينمصكما

نمنفمهالعبدأنيتعاهدإثمانهأ)كمامبمدارماترتكبمناملعاصيأوتمصريفالواجبات،
وإنمنفمهالرجلأنيعلمأنيعلمأيزداداإلثمانأمينمص؟ومانمصمنه،ومنفمهالعبد

ىتأتيه(ّننزغاتالشياطنيأ
(4)

يؤكدضرورةوأمهيةطرحاملوضوعاتالعمديةاليت ،وهذا
تثريمكامنالنفسوتنمياإلثمانيفالملب.

لذلك5 واجملتمع، الفرد منأهمالموىاملؤثرةيفحياة إنمباد العميدة كانت((
ثمانهوموضوعاهتامنأهماملوضوعاتاليتجيبطرحهاوالتطرقإليهامعالطالبات،فاإل

األساسالذيتنشأعنهمجيعالفرو يفاحلياةاإلنسانية،واليسلمالفر إالإذاكاناألصل
الذيبينعليهمتينا،فاإلثمانيبينالثمةاحلميمةبالنفس،ويدفعالطالبةإىلالعملاملخلص

============================================================= 
 .97سورةالنحل:جزءمنآية(1)
 .75سورةطه:جزءمنآية(2)
 .61أصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصرة:حفصةحسنص(3)
 .211صاإلثمان:شيخاإلسالمابنتيمية(4)
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 اليتآمنتهبا، بالنفسواجلهدواملاليفسبيلمبادئها وإىلالتضحية أنعمقاجلاد، كما
إثماهناوقوةعميدهتاأكربعونهلاعلىحتديدوحتميقأهدافهاوغايتهايفحياهتا،وقدكان
على سلفنا السبباحلميمييفانتصار هو اهللوقدره، وبمضاء اآلخر باهللوباليوم اإلثمان

أعدائهم،ويففتوحاهتم،ويفبناءحضارهتم
(1)

.
وتم6 الصحيحة، إنغرسالعميدة حاجز(( يعتربأعظم اإلثمانيفقلبالطالبة وية

اهللاإلثمانثمثلرقيباذاتيايدفعالطالبةإىلمراقبةإذإنبينهاوبنيارتكاباملعاصيواآلثام،
ہ  ہ  ہ  ڇ  عناملؤمننيوحاهلممعالشيطان:تعاىلوتمواه،وقدقالسبحانهعزوجل

 ڇہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
(2)

 اهللعناملؤمننيف) يدفع
عليهمسبيل( واليبميله الشيطان، شر املتوكلنيعليه
(3)

إىل تدفعها إثماهنا أنقوة كما ،
ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڇ  اقالتعاىل:تقدمهافيها،كمالتوبةواإلقال عناملعصيةإذازّل

 ڇڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  
(4)

)إذا،فاملؤمناملتميهلل
م،أوتركواجب،تذكرمنأي،فأذنببفعلحمرنهطائفمنالشيطاأحسبالذنبومّس

من عليه وما أوجباهللعليه، ما وتذكر بابأ يت،ومنأيمدخلدخلالشيطانعليه،
النصوحواحلسنات بالتوبة فرطمنه واستدركما فأبصرواستغفراهللتعاىل، لوازماإلثمان،

الشيطانخاسئاحسريا(،فردَّةالكثري
(5)

.
الصحيحة7 العميدة آثار إن علىاملستوىالذايتاملت(( نفسهاالتظهر بالطالبة علق

املستوىاخلارجي على بل فصّحوعالقتهافحسب؛ ثمّسباآلخرين، فسادها أو العميدة ة

============================================================= 
 .632-631الشيباينصب:د.عمرينظر:األسسالنفسيةوالتربويةلرعايةالشبا(1)
 .99سورةالنحل:آية(2)
 .411صتفسريالشيخالسعدي(3)
 .211سورةاألعراف:آية(4)
 .276تفسريالشيخالسعديص(5)
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وثمثلبشكلكبريالعالقةبنيأفراداجملتمعأواألمة
(1)

ومناصرهتاال ،فوالءاملسلمةوحبها
ک  گ  گ   گ  ڇ : قالتعاىلكما،البينهاوبنيإخواهنايفدينهايكونإ

ڇ        گ
(2)

لمولهااتباع،وعميدهتاتدعوهاإىلالتضامنوالتكافلوالشعورباألخوةاإلثمانية،
 ڇ         ۈ  ٴۇ  ۋ ڇ :تعاىل

(3)
،فتعيشالطالبةأحوالومهومإخواهنااملسلمنييفأحناء

العامل،دونالتأثروالتميدباحلدوداجلغرافيةأوالطبميةأواالقتصادية.
لغرياهللورسوله منجعلوالئها الطالبةحتفظها أنقوةعميدة واملؤمنني،كما

ڇ           ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڇ  :طاعةهللتعاىل


(4)
 الصحابيات، من سبمها من ذلك يف وقدوهتا بكف، أيب بنت أمساء اهللرهذه رضي

عنهما
(5)

يففلمتستمبلهاحىتاستأذنتالرسول-وهيمشركة-تأتيهاأمهالتزورها
((لي أمك)) نعم، ِصصلتها،فمالهلا:

(6)
.

============================================================= 
 .64ينظر:أصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصرة:حفصةحسنص(1)
 .71سورةالتوبة:جزءمنآية(2)
 .11احلجرات:جزءمنآيةسورة(3)
 .22سورةاجملادلة:جزءمنآية(4)
أمساءبنتأيببكرالصديقذاتالنطاقني،أمهاقتلةأوقتيلةبنتعبدالعزى،والدةعبداهللبنالزبريبنالعوام،(5)

أيام.ينظر:سريأعالمهنبعدابنهاعبداهللب24أسلمتمبكةوقيلبعدسبعةعشرنفسا،ماتترضياهللعنهاسنة
 .4/229،واإلصابةيفأمساءالصحابة2/287النبالء

صحيحمسلم:كتابالزكاة،بابفضلالنفمةوالصدقةعلىاألقربنيوالزوجواألوالدوالوالدين،ولوكنانوا(6)
 .1113ح2/696مشركني
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 يف مقررات الرتبية الدينية يف املرحلة الثانوية:العقيدة  : موضوعاتلثالثااملطلب 

ليميفاململكةالعربيةالسعوديةعلىأصولالديناإلسالمي،وهدفهاألسناسقامالتع
هو:فهماإلسالمفهماصحيحامتكامال،وغرسالعميدةونشرها،وتزويدالطالببنالميم
والتعاليماإلسالميةواملثلالعليا،وإكسابهاملعارفواملهاراتاملختلفة،وتنميةاالجتاهنات

لككانالديناإلسالميهواملصدراألساسالذييشتقمنهالتعلنيمالسلوكيةالبناءة،لذ
أهدافه،فالعميدةاإلسالميةمبنهجهاالشنامللإلنسنان-معغريهمناملراحل–الثانوي

والكون،ودعوهتاإىلحياةمتوازنة،وماحتويهمنقيمساميةوأسسمتكاملة،كلذلنك
جيعلهاصاحلةلكلزمانومكان
(1)

.
تتبىناملدرسةالثانويةهذااألساس،فإهناتتيحفرصاكثريةلنشراخلريوالعلنموحني

واإلصالحبنيطالباهتا،فهيمتثلبيئةتعليميةدعويةمتخصصةخمتارة،مباتمدمهمنخالل
التعليميةالتربوية،تربزبشكلأساسمنخاللاملناهجاملمررةاليتتدرسهاالطالبنةةالعملي
درسوسيكونمداراالختياروالتركيزعندالباحثةعلىممرراتالعلومالدينيةاليتُت،املسلمة

أهدافهايفاملرحلةالثانويةتتوافقمعمماصدالندعوة،حيثإنالثالثة،الثانويةللصفوف
:يأيتكما  -باختصار–وهذه األهداف 

ديةماسواه.((حتميقالعبوديةاخلالصةهللوحده،واخلالصوالتحررمنعبو1
إجيادالوالءلإلسالمواالعتزازبه،واليمنيبأنهسبيلالسعادةاحلمنةيفالندنيا((2
واآلخرة.
واالنميادهلما،يفالسروالعلن.((غرساإلثمانبالمرآنوالسنة،واإلثمانبالنيب3
معرفنةوواالنتماءإليها،علىاحلق((معرفةفضلاألمةاإلسالمية،وحتميقوحدهتا4

فضلاإلسالموخصائصه.
((تنميةالدينمنالبد واخلرافاتواالحنراف،وكشفالباطلالذيحتويه،وكيفية5

============================================================= 
 .22ميفاململكةصينظرماسبقذكرهيفالفصلالتمهيديمنبعضأهدافسياسةالتعلي(1)
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الردعليه.
يهابالموةواألماننة،((مساعدةالطالبةعلىاستمامةسلوكهاوتموميأخالقها،وحتّل6

وحتميقالشخصيةاإلسالمية.
يةمنهجيةتستضيءبنورالشر وحتكمبهعلى((تنميةاحلسالديين،وتكوينعمل7
ماحوهلا.
((دعمالطالبةملواجهةحتدياتالعصر،وتكويناملمدرةلديهاللدفا عندينناهلل8

والدعوةإليهباحلجةوالربهان.
((تكويناالجتاهاتالصحيحةواملهاراتاملناسبةلتكونحياهتاالفرديةواجلماعينة9

بصريهاباحللولالناجحةاليتيمدمهااإلسنالمملشنكالتاحليناةعلىهدىاإلسالم،وت
واحلضارةيفمجيعجوانبها.

((تنميةالصفاتاالجتماعيةاليتحتتاجهااألمةلتحميقالتكافلوالتنرابطبنني11
املسلمني
((تمويةالعاطفةاإلسالميةاليتحتفزهاللعملالدائبلإلسالم،والشعوربواجبها11
ضاملسلمني،ووعياملكانةالدينيةاليتحتتلهااململكةيفنفوساملسنلمني،لتمنوميفإهنا

مبسؤوليتهايفذلك.
علىذخائرالفكراإلسنالميوالتعنرفعلنىتنراثطال ((ترغيبهايفاال12
السلف
(1)

.
 للمرحلة الثانوية هي: ةواملواد املقرر  
والثمافةاإلسالمية،والفمه،منعتالوةالمرآنالكرميوحفظه،والتوحيد،واحلديث

عدداألسابيعيفالفصلحيثإنمالحظةأنكلمادةتدرسأسبوعيايفحصةواحدة،و
أسبو ،فإنجممو ماتتلمناهالطالبنةمنن17-12الدراسيالواحدتتراوحتمريبابني

============================================================= 
ينظر:منهجاملرحلةالثانويةلتعليمالبنات،الوكالةاملساعدةللتطويرالتربوي،اإلدارةالعامةللمنناهجللعنام(1)

 .31-28هن(ص1425-هن1424الدراسي)
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68-48موضوعاتالعلومالدينيةيتراوحبني
(1)

الواحد،حصةدراسيةيفالفصلالدراسي
وزمناحلصةالواحدةمخسوأربعوندقيمة،وهذاثمثلكماونوعاطيبامنناملعلومنات

واملعارفالدينيةاليتتكتسبهاالطالبة
(2)

.
بينهامنترابطوارتكازفصلهاعنبعضهاوحتديدهاملاوموضوعاتالدعوةيصعب

ة)العميدة،والشنريعة،بعضهاعلىبعض،وماتكتبهالباحثةمنتمسيمملوضوعاتالدعو
واألخالق(اليعينبالضرورةأهنامنفصلةعنبعضها،وإمناهولبيانمشولمناهجالتعلنيم
الذييظهرجليايفآياتالمرآنالكرميويفالسنةالنبويةاملطهرةوالسريةالنبوينة،فهنذه

،كماتبنيالشنرائعاملصادرمتثلدستوراشامالللحياةاإلنسانية،فتبنيالعميدةوتوضحها
واألنظمة،وهييفالوقتذاتهمصادرأخالقوآدابوتاريخ،واملتأمليفاآليةالواحدةمن

جيدأهناتتضمنتشريعا،وتربينة،وتوجيهنات-آيةالدينيفسورةالبمرةمثال-المرآن
ثةمنمادة،لذلكستكتفيالباح...وغريهأخالقية،وتذكرياباليوماآلخر،وتوحيداهللتعاىل

موضوعاتهحتتالتمسيماتالثالثة،التالوةبذكراملنهجاملمرر،ومنمنهجاحلديثبتضمني
.منةيفمناهجالصفوفالثالثةبشكلإمجا املوضوعاتامل تضعناوينوستذكر

 هو: هـ(7245/7246يف العام الدراسي)منهج القرآن الكرمي يف املرحلة الثانوية 
 نوي:منهج الصإ األول ثا

.سورةالبمرةكاملةالتالوة:
.الطالقوالتحرمييتاحلفظ:سور

 منهج الصإ الثاين ثانوي:
التالوة:سوريتآلعمرانوالنساء.

============================================================= 
ينظر:منهجاملرحلةالثانويةلتعليمالبنات.(1)
البييت،حتتعنوان:برامجومناهجعلومالتربيةاإلسالميةيفمرحلنةدراسةأجراهاالباحث:حسنبنعمريف(2)

إىلنتيجةمفادها:)عدمكفاينة285هن(توصلالباحثص1412التعليمالثانوييفاململكةالعربيةالسعودية)
فالثالنثيفحمتوىمنهجعلومالتربيةاإلسالمية،وأنموضوعاتهالتليبكلاحتياجاتوطموحاتطالبالصن

وهيرسالةدكتوراهغريمنشورة،التعليمالثانوي(وذلكمنوجهةنظراملوجهنيواملعلمنيوطالبالصفالثالث.
 التربية،كليةالدعوةوأصولالدين،اجلامعةاإلسالمية.بمسم
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..51-1منآيةاحلفظ:سورةمرمي
 منهج الصإ الثالث ثانوي:

التالوة:سوريتاملائدةواألنعام.
.98-52سورةمرميمنآيةاحلفظ:

مةعناآلياتوشرحالغامضمناملفردات.معإعطاءفكرةعا
مادة منهج أما موضوعات العقيدة يف املرحلة الثانوية فهي تتضح من خالل 

 :يأيتما هـ(، على 7245/7246التوحيد، حيث حيتوي املنهج املقرر للعام الدراسي ) 
 الصإ األول الثانوي: منهج
الستةبأدلتها.أركاناإلثمانمعىناإلسالموأصولالعميدةويشمل:-
اخللق- برهان الفطرة، برهان سواه: دون للعبادة واستحماقه اهلل براهنيوحدانية

واإلبدا ،برهاناتساقالنظامالكوين،برهانالكمالاإلهليوغناهوافتمارخلمهإليه.
مشولالعبادةلكلمايمومعليهاجملتمعاملسلميفعميدتهوحالهوسلوكه،الردعلى-

يرىعزلالدينعنالدولة،ومنيرىحصرالدينيفالشعائرالتعبدية.من
املنهجاإلهليلنظاماحلياةهومنهجاإلثمانباهللوماسواههومنهججاهلي.-
يف- واجلماعة السنة أهل منهج الكتابوالسنة، أدلة وصفاته: اهلل بأمساء اإلثمان

ا.إثباهتا،الردعلىمنأنكرهاأوأنكربعضه
 :الثانوي الصإ الثاين منهج
ونواقضه،- وشعبه، اإلثمان أركان واإلثمان، اإلسالم حميمته، أدلته، معناه، اإلثمان:

الكبائرواملوبمات،حكممرتكبالكبرية،أثراملعاصيوالذنوب.
اإلثمانبالغيب،اإلثمانباملالئكة،وأنواعهموعالقتهمأركاناإلثمان:اإلثمانباهلل،و-

باليومبا اإلثمان ومعجزاهتم، صفاهتم بالرسل، اإلثمان وتفصيال، بالكتبمجلة اإلثمان لبشر،
اإلثمان الشفاعة، البعثواحلشر، عالماتالميامة، إثباتالبعث، يف المرآن منهج اآلخر،

بالمضاءوالمدر،مراتبالمدروأنواعه،أثراإلثمانيفحياةالفردواجلماعة.
 الثانوي:الصإ الثالث منهج 

البد ،وأنواعه،النفاقوأنواعه،ةالبشرية:الشركوأنواعه،الكفراالحنرافيفحيا-
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أنواعها،حكمها،أسبابظهورها،موقفاألمةاإلسالميةمنها،مناذجمنالبد  تعريفها
املعاصرة.
بيانحميمةاجلاهلية،والفسقوالضاللوأحكامذلككله.-
هباهلدامةوفسادها.اخلطرالصلييبواملذا-
وأ- ادعاءفعالأقوال وتنمصه: التوحيد تمدميتنايف والكهانة، السحر الغيب، علم

المرابنيوالنذورللمبور،تعظيمالتماثيلوالنصبالتذكارية،االستهزاءبالدين،احلكمبغري
 اهلل، أنزل واجلاهليةادعاءما املذاهباإلحلادية إىل االنتماء التشريع، املاديةحق النظرة ،

للحياة،التمائموالرقي،احللفوالتوسلبغرياهلل.
وأهلبيته:حمبتهوتعظيمهوالنهيعنالغلوفيه،وجوبهيفالنيباعتمادماجيب-

فضل جيبهلم، وما اهللعليهم البيترضوان أهل فضل عليه، الصالة مشروعية طاعته،
وأئمةاهلدى.سبالصحابةاهللعليهم،النهيعنالصحابةرضوان

البد - من مناذج منها، اإلسالم وموقف وأحكامها، أنواعها تعريفها البد :
املعاصرة.

بناءعلىماسبقمنعرضخمتصرملوضوعاتالعميدةيفمناهجممررمادةالتوحيد
بنصوصالوح ارتباطها ومتانة بشموليتها، تتميز يتبنيأهنا الثانوية، يني،للصفوفللمرحلة

املسلموممتضياهتا علىأصولالعميدةاإلسالمية،ودوراهناجبملتهاحولعميدة وارتكازها
 والعملي، النملي والربهان الدليل على واعتمادها والملبية، هذهالسلوكية حتث كما

لدىالطالباتوإقتناعهن الفكر إلياملوضوعاتعلىإعمال يمدم وحتمقاألهّنمبا هداف،
منوالترب وجانبهاية عليها، ثمافتها وبناء الصحيحة األصول بغرس البنائي حيثجانبها

العمديةواألفكاراهلدامة.تالوقائيبتوعيتهاوحتصينهاضداالحنرافا
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 املرحلة الثانوية: دعوة طالبة املطلب الرابع: ركائز موضوعات العقيدة يف

أمهيته وعن العميدة، مفهوم عن املوجزة الفكرة هذه هلا،بعد الطالبات وحاجة ا
خالل من موضوعاتعمدية من الثانوية املرحلة لطالبات يمدم ملا خمتصرة نبذة وإعطاء
موضوعات ركائز أهم بذكر املبحث هذا الباحثة ختتم الدينية، العلوم مناهج ممررات

وهياملوضو لطالباهتا، تعلمها أن الداعية باملعلمة اليتةحسن إىلعاتاليتهتدفالعميدة،
املطهرة،حتميق النبوية والسنة الكرمي المرآن يف ورد ما الراسخبكل هللواإلثمان العبودية

يف هبا، االسترشاد اليتثمكنللمعلمة ملوضوعاتالعميدة ومناذجعامة أمثلة هبدفإعطاء
 كل ويشتمل لطالباهتا، دعوهتا التفصيلية،عنصر املوضوعات من العديد العميدةفعلى

ميةجمالخصبملاثمكنأنتمدمهاملعلمةالداعيةوتربزجوانبهللمدعوات،ومنهذهاإلسال
الركائزمايلي:

وأخالق،1)) وشريعة كتابعميدة فهو وتفسريا، وحفظا تالوة الكرمي، المرآن ))
 واآلخرة، وفيهسبيلسعادهتايفالدنيا األمة، ترتكزحياةهذه علىإثباتالشتمالهوعليه

العباداتاليتوحدان وفيه بالعذاب، والوعيد باجلنة والوعد لرسله، وإثباتالرسالة اهلل، ية
مبا والعربة العظة وفيه وفيهمكارماألخالقوفضائلها، اإلثمان، جتلوالنفوسوتنميشجرة
أوجداهلليفهذاالكونوماكانمناألمماملاضية،فتحمقالداعيةأهدافهايفإتمانالطالبة

مستمرالم ارتباطا به تربطها كما قراءته، الملبعن وخشو  به والتأثر كتاباهلل، راءة
لآليات فهمها إىلسالمة وتطمئن العظيمة، ومماصده موضوعاته فتربز ووجدانيا، روحيا

مثتسليمامطلماألوامرهتعاىلنا قلبهامبعانيهاليحدثهلاتعظيماوحمبةهللواقت
(1)

.
ال2)) السنة بشّم(( املطهرة الكرثمة فالسنةنبوية النبوية، احلديثالنبويوالسرية يها:

============================================================= 
وتندريسالتربينة،268-267حمفنوظصاملرشدينإىلطرقالوعظواخلطابة:الشيخعلنيينظر:هداية(1)

،دارالململلطباعةوالنشر،الكويت،341صالحالدينعليجماورصد.حممداإلسالمية،أسسهوتطبيماتهالتربوية:
 م.1967هن/1،1396ط:
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المرآن مماصد نفس على اشتملت وقد اإلسالمية، العميدة لبناء الثاين املصدر هي
وموضوعاته،والسريةالنبويةهيالتطبيقالعمليالواقعيللدين،وتعتربمنأخصباملواضيع

فسوإمتاعاللفكراإلسالمية،وأكثرهاإيناساللن
(1)

،وتوضيحاملنهجاحلياةالعمليةالسعيدة،
وحمبةسنتهومنخالهلاتوضحالداعيةخصائصالرسالةاحملمدية،وتغرسحمبةنيباهلدى

وتظهروالذّب آفاقاإلنسانالكامل، النبوية السرية حيثتبنيهلا يفنفسالطالبة، عنها
بنيالد الدقيقيفاجلمع والدينوالعمل،التوافق بنيالدينوالسياسة، واجلمع ينوالدنيا،

الطريقالعمليلألخال توضحهلا كما واحلرية، الراسخة وتغرسحبقوالعميدة الفاضلة
اإلصالحيفنفسها،وحتببإليهاالبذلوالتضحيةيفسبيلدينها
(2)

.
بالغ3)) اإلثمان بالغيب(( فاإلثمان املتمنييبيات: املؤمنني تعاىل،صفة قال ڀ  ڇ :

ڇ      ٺ  ٺ
(3)

معىناآلية:)يؤمنونباهللومالئكتهوكتبهورسلهواليوماآلخروجنته،و

غيبكله( فهذا بعداملوتوالبعث، ويؤمنونباحلياة ولمائه، وناره
(4)

تؤمنمبا واملسلمة ،
أ إدراكه عملها مليستطع حىتلو الغيب، منعامل والسنة المرآن ختيلهثبتعنطريق و

مميَّ العمل ( ألن بعاَلوتصوره، الغيب...د علىعامل يفاحلكم له العمل احلس، املعفم
الغيبالتستطيععمولناأنحتكمعلىشيءفيهبإثباتأونفياستمالالذاتيا،إالأنيأتيها
خربيشهدالعملبإمكانوجوده،وبصدقناقله،وعندذلكتسلمتسليماتامادونمناقشة

============================================================= 
اودراسة،اطالعالمرآنيفاملرتبةاألوىلمنحيثميلطالباملرحلةالثانويةلدراسته،وهوأكثراملوادوقدجاء(1)

،كمناتلتهالسريةالنبويةيفاملرتبةالثانية،وهذااالجتاهضروريوهامحلاجةالطالبلالقتداءوالتأسيبنالنيب
جاءتالسريةيفاملرتبةاألوىلمنحيثالرغبةيفدراستهاواالستزادةمنها،ينظر:برامجومنناهجعلنومالتربينة

 .291وية:حسنالبييتصاإلسالميةيفاملرحلةالثان
،14،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط:313-318ينظر:طرقتدريسالتربيةاإلسالمية:عابدتوفيقاهلامشيص(2)

 م.1993هن/1414
 .3سورةالبمرة:جزءمنآية(3)
 .1/63تفسريابنكثري(4)
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أواعتراض(
(1)

.
)اإلثمانبوحدانيةاهللووجوده،هيالماعدةاألساسيةاليتبينعليهااإلسالم،كماأن

والثواب والنار وباجلنة اآلخر واليوم ورسله وكتبه مبالئكته اإلثمان باهلل، باإلثمان وارتبط
ثمانهباجزء،ولكنهامنخصائصالدينومميزاته،واإلةوالعماب،وهذهأموريفجمملهاغيبي

اعتمدأن كهنامنمفهوماإلثمانالعامكله،فاملسلماليعدمسلماصادقاإلسالمإالإذا
يتحدثعنه، الدين ولكن يشاهد، يرىوال ال غييب عامل وهو التمديس، صفة له عاملا

وإنكارهذاالعاملالغييبإنكارلبعضماقالاهللبه،وهذاهوالكفرواإلحلاد(
(2)

.
نموضوعاتاإلثمانبالغيب:اإلثمانباهللوأمسائهوصفاته،وبوجودعواململنرها،ووجودوم

.حياةبعداملوتفيهابرزخوجنةوناروصراط،وأمورحتدثيفاملستمبلأخربناهباالنيب
التوحيد:4)) أنواعه(( غايته، حميمته، الثالثة: وتوحيد الربوبية األلوهيةتوحيد

مهمةالدينوحمورالعميدة،والغايةمنإرسالالرسل،وهولّب،وألمساءوالصفاتاتوحيدو
املعلمةأنختتارمنموضوعاتالتوحيدماتوقظبهاإلثمانوحتييبهاملشاعراإلثمانية،وتربط
باجلانبالوجداين العناية مع العميدة، هذه مبمتضى والسلوك والعمل التوحيد عميدة بني

ةالطالبةحنوحمبةاهللتعاىل.وتوجيهعاطف
املعلمة5)) فتوجه واستمامته، الملب صالح تثمر اليت والرقائق الملوب أعمال ))

ألن الظاهر، السلوك بتمومي االكتفاء وعدم الداخلي بالسلوك العناية إىل طالباهتا الداعية
عليهواإلنابةصالحهاليكونإالبصالحالباطن،كاإلخالصوتموىهللتعاىل،والتوكل

والشكروالتوبةوذكره باهللتعاىلكالدعاء إليه،معاحلثعلىاألعمالاليتتمويالصلة
تعاىليفكلاألحوال.

عميدةاملسلم،واليصحإثماناملرءر،وهومنأركاناإلثماناليتتبين((اليوماآلخ6))
)فعميدةاإلثمانباهللالألديانالسماويةإالبه،وقدقرراهللتعاىلاحلياةاألخرويةيفمجيعا

تنفكعناإلثمانباليوماآلخر،ألنمنممتضىاإلثمانباهلل،تصديمهيفمجيعماخيربنابه،
============================================================= 

 .21رمحنامليداينصالعميدةاإلسالميةوأسسها:عبدالباختصار:(1)
 .341جماورصتدريسالتربيةاإلسالمية،أسسهوتطبيماتهالتربوية:د.حممد(2)
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للمؤمنني نعيم من اليوم اهلليفهذا أعد وما ووعيده، يفوعده اآلخر باليوم أخربنا وقد
املتمني،وماأعتدمنعذابللمجرمني(
(1)

فردبالذكردونبميةأركاناإلثمانالقترانهأ ،وقد
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ڇ  كثرياباإلثمانباهلليفآياتالمرآنالكرمي،كمولهتعاىل:

ڇېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 
(2)

،وموضوعاتاإلثمانباليوماآلخرتتضمن
الربزخ،وعالماتالساعةالصغرىوالكربى،حلياةواملوت،وحاحلديثعناممدماته ياة

مثمايكونفيهمنالبعثواحلشروالعرضوامليزانوالصراطوالشفاعةواجلنةوالنار،وغريه
وأهنادارعملوابتالء،بينما،ييمنيالطالبةبأنحياهتاعلىاألرضحياةمؤقتةزائلةممايمّو

يفدنياهامنوتيتسأليفآخرهتاعماأ اسوفُتحياهتااألخرويةخلودوجزاءأبدي،وأهن
ڇمب  ىب  يب     خبحبڇ :قالتعاىلروشبابومالوقوةوعلم،كمامُع

(3)
.

اىل،وجهالطالبةإىلأمهيةمعرفةاهللتع((التفكريفعظمةاهللوخلمهوقدرته:فُت7))
وإىلالنظريفآياتهالشرعيةوالكونية،وإىلالتفكريفإبدا اخلالقيفخلمه،فتتبصرأواليف

 ڇۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻڇ  كماقالتعاىل:قدرتهتعاىليفخلمهانفسها،
(4)

مثتنتمل
  ڈ  ژ      ژڇ  ،كمايفقولهتعاىل:واهرالطبيعيةوتتأملعظمتهعزوجلإىلالتأمليفالظ

ڇڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     گ  گ  گ  
(5)

وهذاالتفكرأثره،
اوتوحيداقوييفغرساإلثمانيفقلبها،فكلماازدادتالطالبةنظراوتفكرا،ازدادتإثمان

هللعزوجل.
يه((الوالءواالنتماءألهلالسنةواجلماعة،وهومنالركائزاملهمةاليتتستندعل8))

للجماعة الوالء من املرحلة هذه يف به تتميز وما لالنتماء، الثانوية املرحلة طالبة حاجة

============================================================= 
 .537العميدةاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداينص(1)
 .21سورةاألحزاب:جزءمنآية(2)
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والرباءمبفهومهاوالرفمةبشكلقويمؤثر،األمرالذييتطلبمناملعلمةغرسعميدةالوالء
ملسلمني، وجلماعة اإلسالم لدين وحبها ونصرهتا الطالبة والء ليصبح املتوازن، الصحيح

أهلال يفالوالءوذلكبتوضيحعميدة واجلماعة وصورسنة ويفالرباء ومظاهره، وصوره
النماذجا معإعطاء ومظاهرها، وملعاداة والرباءيفاملاضيواحلاضر، للوالء املنهجالتطبيمية

السليميفالتعاملمعاملخالفني،وأثرتطبيقهذهالعميدة،وماقديطرأعليهامنضعفأو
احنرافيفاملفهوموالتطبيق.

الوقائي9)) باجلانب العناية العميدة، موضوعات يف املهمة الركائز من كذلك ))
رفة،ألن)الشبابيفالتحصيينواجلانبالعالجيلعميدةالطالبةمناملذاهبالوافدةاملنح

يعرضهم قد الذي اإلحلادي، التأثري الثمافاتذات ألوان من لكثري يتعرضون السن هذه
يتعلمونوما التعارضبنيما وهمكذلكيتعرضونملواقفيرونفيها للشكوالصرا ،
يرونعليهالناسمنممارساتواجملتمعمنتنظيمات،فتنشألديهمصراعاتمتسالعميدة،

هذهوش التعرضملثل جيب بأنه المول إىل يدعونا وهذا اإلثمان، دعائم تزعز  قد كوك
للفساد ودرءا للشباب محاية يشاهدون، وما يتعلمون ما بني التناقضات وهذه الثمافات

عنهم(
(1)

.
إىلوممايزيدمنأمهيةهذهالركيزةأنطالبةالثانويةتتميزخباصيةاالستماللالفكري

هيملتعدتلكالفتاةالصغريةاليتتمبلبسهولةكلمايمالهلا،وقدينشأعن،فحدكبري
هذهاالستمالليةتغيرياتوأفكارتتعارضمعالعميدةوالتتفقمعها،ورمباتطوراألمريف
بعضاألحيانإىلالشكيفاألمورالدينية،وهذايؤكدحاجتهاإىلمناقشةعلميةيفقضايا

أنخترجالطالبةمنمرحلةهنااملعلمةالداعيةمهمةمأساسياتعميدهتا،والفكراليتهتاج
الشكوالتذبذبإىلمرحلةاإلثمانواليمني،ومنطورالصرا إىلمرحلةاالستمرار،وهذا
عن الغشاوة ترفع  ريث والرباهني، باحلجج املدعمة باحلمائق وتغذيتها بتعليمها يكون

هامنشكوكنذهعينيها،وتذيبماعلقب
(2)

يمتضيأنتكوناملدرِّسةعلىإملام ،)وهذا
============================================================= 

 .341-341جماورصحممدتدريسالتربيةاإلسالمية:د.(1)
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من غريها على اإلسالم عميدة فضل تربز أن عليها مث والعصرية، الكونية كافبالثمافة
البشرية اإلسالميةيفاحلياة أنتوضحآثارالعميدة املضلة،وعليها واألوهام العمائدالزائفة

مثر على وتدل اإلسالمي، ومنوالتاريخ وأبطاله... اإلسالم عظماء سري يف املباركة اهتا
إىلضروبالشركاليتتعيش،بل-والدنيامتوجبالفنتاجلديدة-الضروريأنتنبهاملدرِّسة

والشمس والشجر احلجر علىعبادة فالشركليسقاصرا احلديثة، تبيضوتفرخيفاحلياة
يتناولتمديسالز بلهو والبمر، والنار سوىوالممر ملا والدينونة الزعماء، عاماتوتأليه

منمذاهبوأفكار(-ديناإلسالم-دينهاهلل،واخلضو ملاسوى
(1)

.
هياألصلواألساسالذيُت إىلأنالعميدة الطالبة مناملهمتوجيه بىنعليهختاما:
ليها،واليتالشريعة،والوجودللشريعةإاليفظلالعميدة،فهيالموةاملعنويةاليتتستندإ

إىلالرقيباخلارجي، دوناحلاجة مثعمالمبوجبها هلا، واحتراما تمديسا يفنفسها تثمر
بشريعته، اهللوالعمل علىدين االستمامة تكون وقوهتا، العميدة سالمة وعلىقدر
(2)

قال
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ڇ  تعاىل:

ڇٿ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ           ٿ  
(3)

نالعنايةفإنفسهالوقتويف،
مستمرة،الطالبةمبوضوعاتالشريعةوحث بصورة علىتعظيمفرائضاهلليمويعميدهتا

وموضوعاتالشريعةهيما به، الدائمة والصلة اهللعليها اإلحساسبرقابة ويشيععندها
.يفاملبحثاآليتةتتحدثعنهالباحث

============================================================= 
 .52الثانويةلتعليمالبناتصباختصار:منهجاملرحلة(1)
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 املبحث الثاني: 

 موضوعات الشريعة
  

 وفيه أربعة مطالب:
 .ألول: مفهوم الشريعةاملطلب ا

 وحاجة الطالبات إليها. لشريعةملطلب الثاين: أمهية موضوعات اا
 يف مقررات التربية الدينية يف املرحلة الثانوية. موضوعات الشريعةاملطلب الثالث: 

 يف دعوة طالبات املرحلة الثانوية. الرابع: ركائز موضوعات الشريعةاملطلب 
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ک  ک  گ         گ  ڇ  اىل:شر اهللاإلسالمرمحةللخلقوإسعاداهلم،قالتع

ڇگ       گ  
(1)
ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ    ڇ  كماقالتعاىل:

ڇڑ  ک  ک   ک  
(2)

ذلكاجتهتشريعةاإلسالمإىلتزكيةالفرداملسلم،،ول
وتو للنفوس، هتذيب وهي باهلل، وإثمانه صدقه ترمجان فهي بالعبادات، قلبه ثيقوتطهري
طالب دعوة يف الشريعة موضوعات أمهية يؤكد وهذا الفاضلة، االجتماعية اتللعالقات

املرحلةالثانوية،ويتضحذلكممايأيت.

============================================================= 
 .117سورةاألنبياء:جزءمنآية(1)
 .57جزءمنآية:سورةيونس(2)
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 املطلب األول: مفهوم الشريعة:

املاء،وهوموردالشاربةاليتيشربونمنها الشريعةلغةمنشر ،والشريعةمشرعة
ويستمون،ومسيتالشريعةتشبيهاهلابشريعةاملاءريثمنشر فيهرِويوَطُهر.

وشر هلميشر  الطريمة، الطريمةوالشريعة: والشكرعة: والشريعة أيسّن، شرعا:
النجاةالظاهرةاليتيتوصلهباإىل

(1)
.

تعاىل: قال اإلهلية، ذلكللطريمة واستعري وامللة، الدين على الشريعة ڱ  ڇ  وتطلق

 ڇ        ڱ  ڱ  ڱ  ں
(2)

بهباس،قالابنع ورد ما الشرعة رضياهللعنهما:
المرآن،واملنهاجماوردبهالسنة
(3)

.
فمدعرفالعلماءالشريعةبموهلم:)هياالئتماربالتزامالعبودية،:أمايفاالصطالح

الطريقيفالدين(:الشريعةهي:وقيل
(4)

نتظمرعةفإنهي،وأما)اسمالشريعةوالشر والشِّ
اهللمنالعمائدواألعمال. شرعه سّن.كلما ما هي: كالشريعة الرسول.فالسنة وماه

هوشرعهمنالعمل،وقدهوشرعهمنالعمائد،وقديرادبهماسّنشرعه،فمديرادبهماسّن
كالمها( به يراد
(5)

سّن)و ما كل االهي األحكام من لعباده اهلل واألخالقيةعتماده ية
(والعملية

(6)
.

============================================================= 
حتميق:أمحدعبد،3/1236،بابالعنيفصلالشنيهن(،393:إمساعيلبنمحاداجلوهري)ينظر:الصحاح(1)

وتاجالعروسمنجواهرالمناموس،م،1984هن/3،1414لبنان،ط:-الغفورعطار،دارالعلمللماليني،بريوت
 .5/394فصلالشنيمنبابالعني

 .48سورةاملائدة:جزءمنآية(2)
 .261ينظر:املفرداتيفغريبالمرآن(3)
 .166التعريفاتص(4)
 .317-19/316:شيخاإلسالماينتيميةجممو الفتاوىباختصار:(5)
،3،دارالنفائس،األردن/ومكتبةالفالح،الكوينت،ط:11األشمرصخصائصالشريعةاإلسالمية:د.عمر(6)

 فضال تابع          
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 الشريعة ليسودوتتجه عنهم املضار ودفع العباد وهيحفظمصاحل حمممة غاية حنو
بينهماألمنواالطمئنانوثمنعالظلمواجلور،وبذلكتتحمقهلمسعادةالدنياواآلخرة،قال

تيمية ابن اإلسالم اهلل-شيخ )-رمحه هب: بعثاهلل اليت الشريعة أن والتحميق حممدا ا
جامعةملصاحلالدنياواآلخرة(
(1)

إنالشريعةمبناها:)-رمحهاهلل-،كماقالاحلافظابنالميم
كلها، ورمحة كلها، عدل وهي واملعاد، املعاش يف العباد ومصاحل احلكم على وأساسها

محتهبنيخلمه،وظلهيففالشريعةعدلاهللبنيعباده،ور.ومصاحلكلها،ورمحةكلها..
أرضه(
(2)

 واملصا  اليت عليها مدار الشريعة ثالثة، هي:،
األوىل:درءاملفاسد،واليتيطلقعليهااألصوليون:الضروريات،وهيالدين

والنفسوالعملوالنسلواملال.
إىلرفع وتعرفعندأهلاألصولباحلاجياتاملؤدية جلباملصاحل، الثانية:

جواملشمة.الضيقواحلر
أهل عند واملعروفة العادات، وحماسن األخالق مكارم على اجلري الثالثة:

األصولبالتحسينياتوالتتميميات.
(3)


 و يقسم العلماء األحكام الشرعية إىل ثالثة أقسام: 

 أحكام به،اعتماد)األول: الشرك وعدم وحده، اهلل بعبادة تأمرنا اليت وهي ية،
الكتبوالرسل...واإلثمانباملالئكةو

بالوعد الثاين:أحكامأخالقية،وهياليتتأمرباألخالقالصاحلةكالصدقوالوفاء
وأداءاألمانة،وتنهىعناألخالقاخلبيثةكالكذبونمضالعهودوإخالفالوعود.

 تتمة ==========================================================
 م.1991هن/1412

 .19/318جممو الفتاوى(1)
 .3/3باختصار:أعالماملوقعنيعنربالعاملني(2)
،2،ط:3/418األمنيبننحممنداملختنارالشننميطينظر:أضواءالبيانيفإيضاحالمرآنبالمرآن:حممدي(3)

،وأصولالفمنه:211-197،وعلمأصولالفمه:عبدالوهابخالفص2/8م.واملوافمات1979هن/1411
م،وأصولالندعوة:د.1958هن/1377،دارالفكرالعريب،الماهرة،ط:بدون،295-291حممدأبوزهرةص

 .58عبدالكرميزيدانص
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الثالث:األحكامالعملية،وهياليتةحتاجإليهاإلقامةالعباداتوإصالحاملعامالت
الناس(اجلاريةبني

(1)
.

ُت اليت التكاليفالظاهرة هبا واملراد العملية، الشرعية البعضباألحكام ؤدىوخيصها
اعينيةأمفروضاكانتفروضسواءهبااهللالعبادكّلفباجلوارح،وتتمثليفالعباداتاليت

نصوصالوحينيسواكفائية اليتأثبتتها الشرعية ويفاألحكام علىاملستوىالشخصي، ء
أوو ُياألسري، ما فتشمل العام، املستوى العلى بنظام املعاملةسمى ونظام عبادات

ونظامواالقتصاد االجتما ، ونظام والسياسة، احلكم ونظام الشخصية، األحوال ونظام ،
احلسبة،ونظاماجلهاد،ونظاماإلفتاء..إىلغريذلكمماأوفتبيانهكتبالفمهواألحكام
(2)

.
ال وذكرواوقدقسمعموم الشرعيةإىلقسمني:عباداتومعامالت، فمهاءاألحكام

بعضالفروقبينهما،مثل:
إناألحكامالشرعيةيفقسمالعباداتهيماكانالغرضمنهاالتمربإىلاهلل-1

تعاىل،وابتغاءالثوابيفاآلخرة.
عن-2 العمل يعجز قد بل املعىن، معمولة غري الشرعية األحكام سرإن إدراك

السنة وفصلتها إمجاال، المرآن جاءتيف وقد نصبذلك، يرد مل ما تفصيال مشروعيتها
 النبويةوأكملتهاوبينتهابأكملبيان.

مصلحة-3 منها كاناملمصود املعامالتفهيما يفقسم الشرعية األحكام أما
واألصلفيها بنيفردينأومجاعتني، العالقة تنظيم أو أيأندنيوية، املعىن، معمولة أهنا

العامة،وأكثر الكليةوقواعدها منأسراراها،وقدجاءاإلسالمبأصوهلا العمليدرككثريا
واختلفت األزمان تغريت مهما التطبيق على للفمهاء عونا ذلك ليكون هلا، التعليل من

البيئات
(3)

.
============================================================= 

 28األشمرصخصائصالشريعةاإلسالمية:د.عمر(1)
،واملدخلإىلعلم24،والدعوةاإلسالميةأصوهلاووسائلها:د.أمحدغلوشص13ينظر:املرجعالسابقص(2)

 .183صالبيانوينالدعوة:حممد
،دارالنفائس،األردن/ومكتبنةالفنالح،24-22سليماناألشمرصينظر:تاريخالفمهاإلسالمي:د.عمر(3)

 فضال تابع          
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تتناولأحكامشريعةواملمصودمبوضوعاتالشريعةيفهذااملبحث:املوضوعاتاليت
املسلمنيباألخذهباكّلف،واإلسالمونظمهاليتأنزهلااهللتعاىليفكتابه،ويفسنةنبيه

يفعالقتهمباهللتعاىل،وعالقتهمبالناس،ليحمموابذلكعبوديتهمهللتعاىل.

 تتمة ==========================================================
 م.1991هن/3،1413الكويت،ط:
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 وحاجة الطالبات هلا: اني: أمهية موضوعات الشريعةاملطلب الث

املرحلةالثانويةإىلمعرفةموضوعاتالشريعة،ألناإلنسانأحوجماحتتاجالطالبةيف
،وكيفيةالميامبهوالدعوةإليه،والصربمعرفةالشر الذيجاءبهالرسوليكونإىل

شريعةأبدا،والسبيلإىلالسعادةيفالدنياواآلخرةالعليه،ولنيصلححالاجملتمعبدون
بالتمسك ابهباإال قال الميم، اهلل-ن فوق-رمحه ضرورية الشريعة إىل الناس حاجة ( :

العامل أالترىأنأكثر الطبإليها، حلاجتهمإىلعلم والنسبة حاجتهمإىلكلشيء،
طبيب. بغري .يعيشون مواقع تعريف على فمبناها الشريعة وأما يفرضا. وسخطه اهلل

فمبناهاعلىالوحياحملض(حركاتالعباداالختيارية،
(1)

.
بنيالشبابهوجهلهمادواالحنرافعناإلسالمولعلسببفشوبعضمظاهرالفس

،هاسببضعفاألمةاإلسالميةوتفككهاهوبعدهاعنتطبيمبلإنبالشريعةوأحكامها،
وتسودفالشريعةاإلسالميةهياليتجتمعاألمةوتربطبنيأفرادها،وتبمىاألمةاإلسالمية

بميتشريعتهاموجهةحلياهتا،ومهيمنةعلىجمتمعاهتا،فإذاضعفتطبيقالشريعة وتعزما
اإلسالميةيفحياةاألمةفإنذلكمؤذنباهنزامهاوزواهلا.

 :يأيتأمهية وحاجة الطالبات إىل موضوعات الشريعة ما ويوضح    
هللتعاىلمنأعظموسائلالسموعدالميامبالعباداتاملشروعةاليتشرعهااُي((1

قال كما واليستحقذلكإالاهللوحده، له، التذلل اهللتعاىلهيغاية فعبادة بالروح،
ڇ         ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڇ  تعاىل:

(2)
كانتهذهالعبادةعباداتمفروضة،سواء

عبادات)مبعناهاكالصالةوالصومواحلجوالزكاة،أميفأوقاتخمصوصةوهيئاتمعلومة؛
الواسعالذييشملكلعمليعملهاإلنسانأويتركه،بلكلشعوريطردهاإلنسانمن
اهللسبحانه، العملهيإرضاء املتعبدهبذا دامتنية ما بذلكإىلاهللتعاىل،  تمربا نفسه

============================================================= 
 2/2باختصار:مفتاحدارالسعادة(1)
 .23سورةاإلسراء:جزءمنآية(2)
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فكلاألمورالعاديةمعنيةالتمربإىلاهللسبحانهعبادةيثابصاحبها(
(1)

.
ُت((2 أصل العميدة أن فكما والعميدة، الشريعة بني الموي عليهاالرتباط بىن

الملببالعميدةوتصديمهويمينهنفعالالشريعة،وتدفعاملؤمنإىلالميامهبا،فالشريعةتلبيةال
هاهللويترمجهالعملالذيثمثلطريقالنجاةوالفوزمباأعّدمنييدعمههبا،وهذاالتصديقوالي

وألغىلعب بالعميدة آمن إذا اهلل عند مسلما يكون ال اإلنسان أن يعين وهذا املؤمنني، اده
الشريعة،أوأخذالشريعةوأهدرالعميدة
(2)

،فاإلثمانباهللوتطبيقشريعتههوحتميقالعبودية
احلمةهلل،فإذاكاناإلثمانهوأساسصحةوقبولالعباداتاملشروعة،فإنعبادةاهللكما

 توضيحلإلثمانبهوحتميقلغايةالعبودية.شر
وهذايعينأنممتضىتوحيدالطالبةهللهواإلقرارمثاالنمياد،بأنتمربدايةبتصديق

 كلها ختضع بأن اإلثماين اإلقرار هذا تظهر مث التوحيد، بشهادة ويمنيتام بملبها–كامل
وجوارحها مناألقوال-ولساهنا اهللويرضاه ةحبه وأنتسعتمادواالفعالواألملا رييفات،

ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڇ  ،قالتعاىل:حياهتاكلهاوفقشرعه

 ڇ      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ
(3)

علمتاحلاللمناجاءهامناهللأمرأوهني،أو،فإذ
ې  ې         ې  ى  ى    ڇ  ،كماقالتعاىل:وأطعناكانموقفهامنذلككله:مسعنا؛احلرام

ڇۈئ  ېئ  ېئ  ېئ    ۈئائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ     وئ   ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ
(2)

 . 
معاشهم،((3 للناس ةحفظ اإلسالمية الشريعة تطبيق أن على الطالبة تربية

أفر التشتتوالتمزق من بسعادةويسلمهم الفوز إىل السبيل هي فالشريعة وجمتمعات، ادا
الدنياواآلخرة،وهيسعادةالفردواجملتمع،ألن)الغايةاليتتريدالشريعةاإلسالميةحتميمها
هيإقامةالعبادعلىمنهجالعبوديةالصادقةهلل،وهذهالعبوديةالصادقةتؤسسنظاماحلياة

============================================================= 
 .1/471عبداحلليمحممودفمهالدعوةإىلاهلل:د.علي(1)
،وأسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميندالزنتناينص11ينظر:اإلسالمعميدةوشريعة:حممودشلتوتص(2)

381. 
 .36سورةاألحزاب:جزءمنآية(3)
 .51سورةالنور:آية(4)
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مناملنكرات،واملعروفهواخلريالذييناسبالفطرةاإلنسانيةعلىاملعروفات،وتطه ره
اليتفطراهللعبادهعليها،واملنكرهوالباطلالذييصادمفطرةاهللاليتفطرالناسعليها،
اجملتمعالطاهر الشريعةإلجياد هذه بمصدإقامة دائما يريدمنالعبادأنجياهدوا واإلسالم

فيهاملعروفوجيتثمنهاملنكرات(سودهالميمالفاضلة،ويعمتالذي
(1)

.

============================================================= 
 .26األشمرصخصائصالشريعةاإلسالمية:د.عمر(1)
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 يف مقررات الرتبية الدينية يف املرحلة الثانوية: : موضوعات الشريعةلثالثااملطلب 

مبوضوعات حافلة أهنا جيد الثانوية، يفاملرحلة الدينية املتأمليفممرراتالتربية إن
ادة)الفمه(،حيثيعدالشريعة،ولعلمناملناسبيفهذااملبحثإبرازذلكمنخاللم

،وهومثرةإشعا اإلسالمالفمهاإلسالمي)حصيلةالنظريفكتاباهللوسنةرسوله
علىحياةالناس،وهوإجاباتأسئلتهمعنحكماهلليفكلشأنمنالشؤون،فهوعام

منعملمناألعمالكّلفبعمومالشريعة،شاملالصغريوالكبريمنتصرفاتامل -ني،وما
عظم أو أو-هان يفاالقتصاد الرعية، أو الراعي بشأن اجلماعة، حياة أو الفرد يفحياة

إالولهحكميفالصناعةأوالزراعةأوالتجارة؛المضاء،أوالتعليمأوالتوجيهواإلعالم،يف
شريعةاإلسالم(
(1)

.
حيثإنه،ونظرالسعةمفهوموداللةالشريعةاإلسالميةعنمفهوموداللةمادةالفم

)الشريعةهيالديناملنزلمنعنداهلل،والفمههوفهمنالتلكالشريعة(
(2)

،فالشريعة)تتناول
اليتملينصعلى المواعدواألصول،نستمداألحكام المواعدواألصولالعامة،ومنهذه

حكمهايفمجيعأمورحياتنا،أماالفمهفهوآراءاجملتهدينمنعلماءاألمة(
(3)

ذلكتمدم،ل
منخاللمادةاحلديثالنبويوالثمافةاإلسالمية،-إضافةإىلالفمه–موضوعاتالشريعة

اليتتبصرالطالبةركمةومماصدالشريعة،وتوجههاإىلفمهأسرارالتشريعفيها،وتوضح
الفوائداليتتعودعلىالطالبةفيها.

 م للطالبات يف املرحلة الثانويةوضوعات الشريعة يف املقرر الدراسي الذي يقدمأما و
 :آليتاكهي ف

 لصإ األول الثانوي: ا منهج 
============================================================= 

 .53منهجاملرحلةالثانويةلتعليمالبناتص(1)
 .18األشمرصتاريخالفمهاإلسالمي:د.عمر(2)
 .21-18.ولالستفادةينظريفنفساملرجع:املمارنةبنيالفمهوالشريعةص19املرجعالسابقص(3)
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 حفظالشريعةللضرورياتاخلمس
 اجلنايات:المتلالعمد،االنتحار،المتلشبهالعمد،المتلاخلطأ،اجلنايةعلى

مادونالنفس.
 ،ا.دوهنوفيماالمصاص:المصاصيفالنفس
 يرالدياتيفالعصراحلاضر.الديات:يفالنفسومادوهنا،تمد
 السحرة حكم املرتد، أحكام وحكمها، الردة تعريف املرتدين، أحكام

والعرافني.
 .احلدود:حدالزنا،حدالمذف،حداملسكر
 املفترات.واملخدرات
 .حدقطا الطرق،دفعالصائل،االختطاف
 .أحكامالبغاة،التعزير،الفرقبنياحلدوالتعزير
 هبوالفضةواحلريروالديباج.حكمآنيةالذ
 .آداباالستنجاءواالستجمار
 إلسالم:حقاهللتعاىلوحقرسولهاحلموقيفاحقكتاباهلل،حق،
الوالدين.

 لصإ الثاين ثانوي:ا منهج
 .أحكاماملعامالتيفالشريعة
 ،التمسيط بيع اإلقالة، اخليار، العربون، بيع عنها، املنهي البيو  البيو :
،التورق،البطاقاتاملصرفية.عّينة،الربا،بيعالالسلم

 العارية،الممار اهلبة، الشركات، الوكالة، ،الكفالة، احلوالة المرض، ،
الوديعة،اإلجارة،اللمطة،الغصب،قواعديفاملعامالتالشرعية،أنوا العمود.

 .صفةالصالة،صالةاجلماعة،صالةالعيد،صدقةالفطر
 اإلسالم.سياسةاملاليف
 .احلموقيفاإلسالم:حقاجلار،حموقالزوجني،حموقاألوالد
 .تعددالزوجاتوحكمتهيفاإلسالم
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 لصإ الثالث الثانوي:ا منهج
 .الدماءالطبيعية:احليضواالستحاضةوالنفاس،وأحكامذلك
 أحكاملباساملرأة:احلجاب،مضارالتربجوالسفور،لباساملرأةعنداحملارم
اروالزوج،حكمالتشبهبالكافرات.والصغ
 .حميمةالزواج:تعريفه،حكمةتشريعه،حكمةتعددالزوجات
 .ممدماتالزواج:اختيارالزوجني،اخلطبةوحكمها،النظرإىلاملخطوبة
 أركانالزواجوشروطه
 احملرماتيفالنكاح:احملرماتبالنسبوبالرضا وباملصاهرة،احملرماتإىل

سلمةبغرياملسلم،حكمنكاحالكتابية.أمد،زواجامل
 .األنكحةاملنهيعنها:نكاحالتحليلواملتعةوالشغار
 الفاسدة الشروط وضابطها، الصحيحة الشروط الزواج: يف الشروط

وضابطها.
 .العيوبيفالنكاح:العيوباجملوزةلفسخالزواج،أحكامالعيوب
 .املهر،حموقالزوجني
 اهتا،أحكامها.احملرمية:أسباهبا،جه
 .الطالق:حكمه،حكمةمشروعيته،ألفاظه،صفته
 .اخللعوالرجعة:وأحكامهما
 .العددواحلدادوأحكامهما
 حموقاألوالد:النسب،التسمية،العميمة
 .الرضا واحلضانة،والتربيةوالتعليموالنفمة
 .عملاملرأة:حكمه،جماالته،شروطه
 الزنا.حدالزنا:والسحاقوآثارفاحشة
 النيةوأحكامها
 اجلهاديفسبيلاهلل
 .الفرائضوالنوافلوفضلها
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 .سننالفطرة
 .األمرباملعروفوالنهيعناملنكر 

بالطالب وإحاطتها الشريعة، موضوعات مشولية تتضح سبق غالبمما من ة
المويجبميعجوانب ،وإجابتهاعلىالكثريمنتساؤالهتا،فالدقةهاجهاهتا،واتصاهلا

العفويهلذهوا جتنباالختيار تؤكدضرورة يفحتديدموضوعاتالشريعة لصحة
بناء يف االكتفاء كمدعوة،أو ومميزاهتا الطالبة خصائص إغفال أو املوضوعات،
موضو الدعوةعلىحمائقاملادةالعلميةدونغريها،ألنموضوعاتالدعوةيبدو

مطالبمنوه:اجلسميأوالعمليأثرهاجلياإذاأحساملدعو)أنهيتصلمبطلبمن
ناحية يعاجل كأن حاجاته، من حاجة يتناول مل فإذا العاطفي، أو االجتماعي أو
أويتناولجانبا أوجييبعنسؤالحولفكرةحتريه، غريزيةتضطرميفأعماقه،
يهمه،أويعاجلمشكلةاجتماعيةتؤرقه،مليتلمهتلميمنيشعرأنلهوظيفةأساسية

ةيفحياته(وماّس
(1)

،وبالتا يغرسيفنفسهذااملدعوعدمحاجتهإىلهذاالعلمأو
كمايمولعلماء-احلكمالشرعي،وضآلةنفعهله،ويضعفتأثرهبه)ألناإلنسان

يزنالشيءبأثرهامللموسيفحياتهوجمتمعه،ومبلغإشباعهحلاجاته-النفسوالتربية
رهونفعه،اعتمدهوحرصعليه،وإذامليتحمقلهذلكاخلاصةوالعامة،فإذاأحسأث

زهدفيهوانصرفعنه(
(2)

.

============================================================= 
،مكتبالدارالعربيةللكتاب،الماهرة،213ةصتعليمالديناإلسالميبنيالنظريةوالتطبيق:د.حسنشحات(1)

 م.1996هن/2،1416ط:
 .216املرجعالسابقص(2)
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 املرحلة الثانوية: دعوة طالبة يف لب الرابع: ركائز موضوعات الشريعةاملط

ويفهذااملطلبتذكرالباحثةأهمركائزموضوعاتالشريعة،وهيمناذجوأمثلةملا
وحتت موضوعات، من للطالبة يمدم أن عنصرثمكن ميندرجكل املوضوعاتالعديد ن

مدملطالبةالثانوية،لشدةالشريعةاإلسالميةمنأخصباجملاالتالدعويةاليتُتالتفصيلية،ف
 :يأيتوقابليتهاللتطبيقالظاهر،ومنهذهالركائزماظهورآثارهايفحياهتا،حاجتهاهلا،ول

الواجبةعلىالطالبة،1)) الفرائضالتعبدية اليت(( فهيمنأهمموضوعاتالشريعة
وُت املسلمة الطالبة األركانحتبينوتميمشخصية النيباليتعّراسبعليها،وآكدها فهبا

 يفحديثجربيل السالماإلسالم عليه
(1)

يف اليتذكرها اإلسالم بناء وهيأعمدة ،
إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل، وإقام )) بين اإلسالم على مخس: شهادة أن ال إله قوله:

((الصالة، وإيتاء الزكاة، واحلج، وصوم رمضان
(2)

الفرائض هذه منزلة ببيان وذلك ،
حكمها،ومافيهامناألركانوالشروطوالواجبات،ومايشر هلامنوغريهامنالدين،و

الميامهبا، منوراء املبتغاة قديمعمنالسنن،وشرحالغاياتالشرعية وكذلكتعديلما
منأخطاءيفتطبيمها.الطالبة

سبحانهقالالعملالصاحلاملمبولعنداهلل،كماكذلكضرورةالتأكيدعلىشروط
ڇ              ٺ   ٺ   ٺ    ٿڇ  تعاىل:و

(3)
وهيثالثةشروطيفالعبادةالقوامهلاإالهبا:النية،

 العزثمة، وصدق هلل، والنيةاتبا واخلالصة شرطيفصدورها، الصادقة فالعزثمة ( السنة،
ةشرطيفقبوهلا،فالتكونالعبادةممبولةإالباجتماعها،فإخالصاخلالصة،وموافمةالسن

علىاهللوتسويفيفالعملوتفريطفيه،النيةبدونصدقالعزثمةهوسوتطويلأملومتنٍّ
============================================================= 

 .42سبقخترجيهصصحيحمسلم:(1)
(واللفنظلنه،1/49)فتحالباري8،ح،كتاباإلثمان،بابدعاؤكمإثمانكممتفقعليه:صحيحالبخاري(2)

 .16ح1/45ثمان،باببيانأركاناإلثمانودعائمهالعظاموصحيحمسلم،كتاباإل
 .2سورةامللك:جزءمنآية(3)
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من نمص ما رسب أصغر أو أكرب شركا يكون فيه إخالص بدون العزثمة وصدق
يكنالعملعلىوفقالسنةكانبدعا.وإخالصالنيةمعصدقالعزثمةإنمل.اإلخالص.

وحدثايفالدين(
(1)

،فتجمعاملعلمةالداعيةيفدعوهتابنيتعليمالشعائرالدينيةوبنيغرس
العميدةالسليمةاملمتضيةتصحيحالعملوإخالصالنيةهللتعاىل.

العبادات2)) نوافل يف(( تعاىل قال كما ورضوانه، اهلل مبحبة للفوز سبب فهي ،
((وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه))ديثالمدسي:احل

(2)
،قالاحلافظابن

منصالةمعلىإتيانالنوافلو:)معىناحلديثأنهإذاأدىالفرائضودا-رمحهاهلل-حجر
ىلحمبةاهللتعاىل(إوصياموغريمها،أفضىبه

(3)
،سواءكانتهذهالنوافلمتصلةبالفرائض

غريمرتبطةهباكتالوةالمرآنالكرميوحفظه،والصدقةوصومالتطو ،أمكنوافلالصالة
كراهللتعاىلودعائه،وقيامالليل،وهيبابعظيممنأبواباخلري،وهلاآثارعظيمةيفوذك

عظيمفعلهاواملنزلةالساميةبيانالكتابوالسنةعلىتزكيةالنفس،وقدتظاهرتنصوص
ائ  ائ  ڇ  اليتةحظىهباأهلها،وماهلممنالدرجاتالعلىومضاعفةاألجر،كمولهتعاىل:

ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  

ڇحئ     مئ  ىئ           يئ     جئىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی  ی
(4)

،
)) فإن انتقص من فريضته شيء، قال :النيبمنالفرائضكماقالوهبايكملمانمص

((الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكّمل هبا ما انتقص من الفريضة
(5)

. 

============================================================= 
،منن1/412باختصار:معارجالمبولبشرحسلمالوصولإىلعلماألصول:الشيخحافظبنأمحداحلكمي(1)

 ون،ت:بدون.مطبوعاتالرئاسةالعامةإلداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشاد،ط:بد
 58سبقخترجيهص،صحيحالبخاري(2)
 .11/343فتحالباري(3)
 .31-29سورةفاطر:اآليتان(4)
413ح2/271سننالترمذي،أبوابالصالة،بابماجاءأنأولماةحاسببهالعبديومالميامنةالصنالة(5)

ابنماجةكتابإقامةالصالةوالسنةفيها،بابماجاءيفأولمناواللفظله،وقال:حديثحسنغريب،وسنن
 .337ح1/131،وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذي1426ح1/458ةحاسببهالعبدالصالة
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ال3)) من تعريفالطالبة(( الشريعة موضوعات يف املهمة خبصائصاملسلمةركائز
،ومنها:أهناشريعةإهليةهاعليهاالشريعةاإلسالميةاليتتؤمنهباوتسريعلىمنهجها،وآثار

أ  لُدربانية، من وكوهننزلتإليها ومعبودها، تعاىليعينانخالمها الشريعة:منعنده أهنا
هلا اليت كمااحلالوحيدة وحتكم، تسود أن يف جيعلق مما اإلسالمية بعميدهتا مرتبطة أهنا

التعارضفيهاوالتناقضوالصرا بنيماتؤمنبهوتعتمدهوبني،حياهتاوحدةمترابطة
.،خالفالألدياناملنحرفةماتسريعلىمنهجه

ال:ومنها مراحلها مجيع يف الطالبة حياة تسع كاملة، شاملة شريعة منأهنا عمرية
الوالدةحىتاملوت،وشاملةحياةاجملتمعاإلنساينبكلأبعاده،وافيةمبصاحلالعباد،مالئمة

بلختاطبكل؛لكلاألزمنةواألجيال،وليستخاصةبعصرمعنيأوجيلوشعبخاص
وة،األمم،كمايظهرجليامشوهلايفعباداهتا،فعبادةالصالةتتعبدفيهابلساهنابالتكبريوالتال

وجبسمهابالمياموالسجودوالركو ،وبملبهاباخلشو واحلبهلل،ولشمولالشريعةتشعر
الطالبةأنعبوديتهاهللتسعاحلياةكلها،فالتمتصرعلىالشعائرالتعبدية،بلتشملكل

حركةأوعملتمومبه.
معتدلةيفاال:ومنها شريعةمتوازنةوسطية التعبدوالتشريعوالتصور،ويفعتمادأهنا

توازنبنيمصاحلالفردواجلماعة.ويفاألخالقواآلداب،كماأهنا
اخلصائصُتو هذه بأنما ماكّلفعرفالطالبة يتناسبمع الشريعة منأمور تبه

 ڇ      ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈڇ : قالتعاىلاهااهللبهمنطاقاتوقدرات،حب
(1)

 التكاليفوافتطمئن، مجيع داخلةإىلأن عليها، الواجبة واحلموق هبا، املنوطة لشعائر
هامنأمرهاعسراحىتالتستثملهاوتضيقكّلفحتتوسعهاوطاقتهاواحتماهلا،وأناهللالي
للنهوضبتكاليفها هبا،بلتستجيشعزثمتها
(2)

 ، قولهيفاألصليةقاعدهتاتتضحشريعةإهنا

============================================================= 
 .286سورةالبمرة:جزءمنآية(1)
،مكتبة212الزعبالويصد.حممد،وتربيةاملراهقبنياإلسالموعلمالنفس:1/338ينظر:يفظاللالمرآن(2)

 ت:بدون.4التوبة،الرياض/مؤسسةالكتبالثمافية،لبنانط:
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ڇ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋڇ  :تعاىل
(1)
ھ  ھ   ڇ  :عزوجلوقوله،

ڇ     ھ   ھ  ے   ے  ۓ
(2)

.
چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  :تعاىلقالالمبيح،عنوتنهىباحلسنتأمرشريعة

ڈ  ژ  ژ     ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ

ڇڑ  
(3)
الذيالعدل،امليزانإىلاملسلمُترجعوالمبيحاحلسنبنياخلالفوقو وعند،

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب        يب  جت  حت  ڇ :تعاىلهقالعن

ڇ        خت
(4).

عظمةالتشريعاإلسالميوكمالهللطالبةيفهذهكماتعملاملعلمةالداعيةعلىإبراز
والشيوعية والرأمسالية كالدثممراطية األخرى، الوضعية النظم مع مبمارنته وذلك املرحلة،
والصهيونية..اخل،وتوضيحمعاناةاإلنسانيةيفاجملتمعاتاليتسبمتاإلسالمأوعاصرتهومل

امنظلموجوروانتكاسللفطرةاإلنسانيةحتكمبالشريعةاإلسالمية،توضحممدارمافيه
خاصة-وضيا للحموقاإلنسانية،وذلكبتحليلالنظمالتشريعيةالوضعيةواملباد اهلدامة

،وكشفعوارهاوقصورهاعنتلبيةاحتياجاتالبشرية،بلمناقضتهالكثري-املعاصرمنها
للشعوبواستغال واستعبادها املباد والميم، من تدعيه معمما لثرواهتم، واغتصاهبا هلم هلا

جليا ليظهر واجملتمع، للفرد الرعاية تضمن نظم من يفشريعته اإلسالم فرضه ما توضيح
فضلشريعةاإلسالموكماهلا
(5)

.
((تعريفالطالبةمبماصدالشريعةاإلسالميةواحلكمواملصاحلمنإقامةشر اهلل4))
يفالعبادات)اخلضو هلل،والتوجهإليه،والتذللاملمصودالعامواألصلحيثإنوعبادته،

============================================================= 
 .185جزءمنآية:(سورةالبمرة1)
 .78جزءمنآية:(سورةاحلج2)
 .91آية:النحل(سورة3)
 .59جزءمنآية:(سورةالنساء4)
 م.1983هن/1413قطب،دارالشروق،الماهرة،ط:فكريةمعاصرة:حممدينظرعلىسبيلاملثال:مذاهب(5)
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بنييديه،واالنميادحتتحكمه،وعمارةالملببذكره،حىتيكونالعبدبملبهوجوارحه
يمربإليه وما مرضاته يف ساعيا يكون وأن عنه، غافل غري له، اهللومراقبا مع حاضرا

حسبطاقته(
(1)

دمماصدأخرىتابعةلهوحاثة،وهذااملمصدالعظيماليتعارضمعوجو
الشاطيب اإلمام يمول عليه، املداومة اهلل-على املمصد-رمحه فإن العبادات، وهكذا ( :

التوجهإىلاملعبود،وإفرادهبالمصدإليهيفكلحال،ويتبعذلكقصدالتعبد األصليفيها
تعاىل،وماأشبهذلك،فإنهذهالتوابعلنيلالدرجاتيفاآلخرة،أوليكونمنأولياءاهلل

مؤكدةللممصوداألول،وباعثةعليه،وممتضيةللدوامفيهسراوجهرا(
(2)

.
وقدقررعلماءاملسلمنيأنهدفالشريعةاإلسالميةحفظمصاحلالعبادوقطعدابر

اتأملتشرائعدينهاليتوضعهابني:)وإذ-رمحهاهلل-الفسادعنهم،يمولاإلمامابنالميم
وإن اإلمكان، رسب الراجحة أو اخلالصة املصاحل حتصيل عن خترج ال وجدهتا عباده،

وإنفاتتأدنامها،وتعطيلاملفاسداخلالصةأوالراجحةرسبها؛هاوأجّلمأمّهّدتزامحتق 
ُع تزامحت وإن أدنامها(اإلمكان، باحتمال فسادا أعظمهما طل

(3)
 اعتب، أن مراعاة ارمع

اخلربات أو األعراف أو األهواء ميزان ال الشريعة، مبيزان هو واملفاسد املصاحل ممادير
أمربهالشر أوشهدلهبالصالحوالنفعفهومصلحة،وكلماهنى الشخصية،فكلما

الشاطيب اإلمام قال مفسدة، فهو بالفساد له شهد أو اهلل-عنه املصاحلاجملتلبة-رمحه ( :
من ال األخرى، للحياة الدنيا احلياة حيثتمام من تعترب إمنا املستدفعة، واملفاسد شرعا،

حيثأهواءالنفوسيفجلبمصاحلهاالعادية،أودرءمفاسدهاالعادية(
(4)

،وعليهفالواجب
نصوصالوحينيتوجيهالطالبةإىلالنظريفحكمةالتشريعاإلهلي،وخاصةاملوجوديف

(5)
،

============================================================= 
 .2/229املوافمات(1)
 .2/398املرجعالسابق(2)
 .2/22مفتاجدارالسعادة(3)
 .2/37املوافمات(4)
النميادألوامرالشرعيةحىتهذاإذاتبنيللمعلمةاحلكمةيفذلك،أماإذالنتتضحفاألصلعنداملسلمالتسليموا(5)

 لومليعرفاحلكمةمنها.
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قالتعاىل: تشريعالصالة   ىۉ  ې  ې  ې  ې     ىڇ  ففيحكمة

(1) ڇ          ائ   ائ  ەئ
:وعنمصلحةالمصاصقالتعاىل

(2)
ڇ :،ويففضلالذكرقال

ڇىت  يت     جث  مث  ىث  يث   
(3)
.

تبيناألمةوتميمهاعلىأساساليتالتشريعيةالنظمتعريفالطالبةوتبصريهاب((5))
منأنزلتكاملة،لةشامواسعةشريعةاإلسالميةالشريعةمتنييفجماالتاحلياةاملختلفة،ف

بكلاإلنسانيةاجملتمعاتحياةوتسعجوانبها،مجيعمنالناسحياةلتسعخبريحكيمعند
اإلنسانمتطلباتجبميعوفاءهايلحظاإلسالميفالتشريعيةالنظميفأبعادها،واملتأمل

احلكم،ونظاماحلسبة،ونظاماالجتماعي،التكافلونظاماألسرة،فنظامومصاحله،وحاجاته
 اإلفتاء، السياسيوالنظاماالقتصادي،والنظامونظام مبصاحلوافيةتشريعيةنظمكلها...

قالوجل،عزاخلالقحكمةعلىتدلوحياهتم،يفالتفاصيلألدقشاملةكلها،العباد
 ڇڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ڇ  :تعاىل

(4)
آثارهامتحممةيفتنظيماحلياة،و

.للفردواجملتمعالكرامةوالعزةواالستمرارصاحلةتكفلبصورةعملية
و اجلوانبمن التشريعيأهم النظام الثانوية، لطالباتاملرحلة توضح اليتجيبأن

وزوجة بنتا املسلمة للمرأة اإلسالم فرضها اليت واحلموق ، املسلمة األسرة بناء يف وأثره
وما-حىتيفعصرهااحلاضرتمعاتويفكلاجملواليتملتظفرهبااملرأةعربالعصور-وأما

أوجبهمنحموقوواجباتعلىالزوجنيوالوالدينواألبناء،فمعرفةالفتاةاملسلمةبأسس
المواعداختيارشريكاحل ومعرفة قبلالزواج، معبعضهميفياة األسرة اليتيتعاملأفراد
كلهذاممايساعدعلىالنجاحيفمناألحكامالتشريعيةاخلاصةباألسرة،اضوئها،وغريه

احلياةاألسرية،لتكونحينهانواةصاحلةجملتمعمتآلفمتماسك.
============================================================= 

 .45سورةالعنكبوت:جزءمنآية(1)
 .184سورةالبمرة:جزءمنآية(2)
 .28سورةالرعد:جزءمنآية(3)
 .14آية:(سورةامللك4)
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((6 الميا(( املسلمة الطالبة جيبعلى اليت حلموق واليت هبا، عندام املسلمة تؤاخذ
)) فإن جلسدك عليك حقا، وإن :إىلبعضهايفقوله،وقدأشارالنيبالتمصريفيها

((عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا لعينيك
(1)

فتعرف ،
الطالبةأقساماحلموقاليتألزمتهاهباالشريعة،وحترصعلىأدائهاتأديةلألمانةاليتحتملها

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ڇ  :قالتعاىلاإلنسان،كما

  ڇوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ    ەئائ  ائ   ەئ
(2)

،واحلموقيفالشريعةاإلسالميةأربعةأقسام:
المبولوالرضامباانبهوتوحيدهوعبادتهوطاعته،واإلثمانوهللتعاىل:باإلثماحموق-أ

.جاءبهرسوله
حموقالنفس:وحتصلمنخاللإشبا حاجاتاإلنساناملشروعة،مثلالغذاء-ب

سننفطرة،وحترميتعذيبالنفسوتكليفهاماالتطيق.والنوموسترالعورة،و
-ج العباد: واألبناء،حموق والوالدين الزوجني كحموق كثرية، احلموق وهذه

وحموقاألرحامواجلاروحموقاملسلمنيعموما،واحلموقبنياحلاكمواحملكوم..وغريها.
واإلحسانيفذرهاكاحليواناتبرمحتهاوعدمتعذيبها،حموقسائراملخلوقات:-د
أوقتلها
(3)

.
((توجيهالطالبةإىلاألخذبالشريعةاإلسالميةكاملةدونتنميص،فشريعةاهلل7))

لهأسس بالبناء أشبه تستوعبكلجوانباحلياة،كاملةالتمبلالتجزئة،وهي) شاملة
أريدريأساس،فإذاألساسعنبميةالبناء،كمااليمومالبناءبغمدوجدران،واليغيناوُع

بعضه، دون بعضالدين ذإقامة بميته،فإن من البناء من يسدُّلكسلخجلزء بعضهوالبناء
جزءأوأجزاء،أنيتداعىبميةالبناءأوينتمضمنالمواعد(خمنهسلبعضا،فاليلبثإن

(4)
،

============================================================= 
(واللفظ4/218)فتحالباري1975ح،،كتابالصوم،بابحقاجلسميفالصوممتفقعليه:صحيحالبخاري(1)

 .1159ح2/812له،وصحيحمسلم،كتابالصيام،بابالنهيعنصومالدهرملنتضرربه
 .72سورةاألحزاب:آية(2)
 .31-29األشمرصينظر:خصائصالشريعةاإلسالمية:د.عمر(3)
،1،مكتبنةوهبنة،مصنر،ط:68جريشنةصعليأصولالشرعيةاإلسالمية،مضموهناوخصائصها:د.(4)

 فضال تابع          
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بلإن الشريعة، قبولاإلنسانلبعضأوامر اآلخر لبعضها ضاللعنهلواه؛ااتباعورفضه
ذّم الذين إسرائيل بين لعمل ومشابه املستميم، اهلل قوله:صراط يف ذلك على اهلل ڇ  هم

ڇ     ڃ  ڃ  چ  چ   چ
(1)

قالتعاىل: ٱ  ٻ  ڇ  ،كما

ڇٻ  ٻ  ٻ  
(2)

قالابنعباس )همأهلالكتاب، ؤوه،جزَّرضياهللعنهما:
بعضه(أجزاء،فآمنواببعضهوكفرواب

(3)
.

فاجلهاديفسبيلاهلليكونبالنفس8)) ومعانيه: اجلهاد فمه التعرفعلىحميمة ))
 ڇ      ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہڇ  :واملالواللسانوالملب،قالتعاىل

(4)
،قالاإلمام

-رمحهاهلل-المرطيب
(5)

اءعنكلما:)قيل:هوإشارةإىلامتثالمجيعماأمراهللبه،واالنته
وهاعناهلوى،وجاهدواالشيطانيفجاهدواأنفسكميفطاعةاهلل،وردُّ:هنىاهللعنه،أي

كفرهم(ظلمهم،والكافرينيفرّدوسوسته،والظلمةيفرّدرّد
(6)

.
قولههذااملعىنحلميمةمظاهراجلهاديفبيان-رمحهاهلل-اجلوزيةاإلمامابنقيمويؤكد

ڇ      ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀڇ  تعاىل:
(7)
اهلدايةباجلهاد،فأكملهقسبحان)عّل

ه اجلهادالناس وأفرض جهادا، أعظمهم وجهادداية اهلوى، وجهاد النفس، جهاد :
 تتمة ==========================================================

 م.1979هن/1399
 .85سورةالبمرة:جزءمنآية(1)
 .91سورةاحلجر:آية(2)
،(8/382)فتحالبناري4715،ح،كتابالتفسري،بابقوله:الذينجعلواالمرآنعضنيصحيحالبخاري(3)
 .4/467تفسريابنكثريو
 .78سورةاحلج:جزءمنآية(4)
بنأمحدبنأيببكربنفرحاألنصارياخلزرجياألندلسيأبوعبداهلل،منكباراملفسرينصاحلمتعبندحممد(5)

طبمنات.ينظر:هنن671ور ،منأهلقرطبةورحلإىلالشرقمثاستمرمُبنيةمبصروتويففيهارمحهاهللعنام
،1،مكتبنةوهبنة،ط:حممندعمنر،حتميق:علي92املفسرين:احلافظجاللالدينعبدالرمحنالسيوطي،ص

 .5/322األعالم:الزركليم،و1976هن/1396
 .12/99اجلامعألحكامالمرآن(6)
 .69سورةالعنكبوت:جزءمنآية(7)
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املوصلةإىلالشيطان،وجهادالدنيا،فمنجاهده ذهاألربعةيفاهلل،هداهاهللسبلرضاه
جنته،ومنتركاجلهادفاتهمناهلدىرسبماعطلمناجلهاد(
(1)

.
بّي ووسائله،فمد وأنواعه اجلهاد مفهوم حجرأما ابن اهلل-نه اجلهاد-رمحه بموله:

على النفسوالشيطانوالفساق،)شرعا:بذلاجلهديفقتالالكفار،ويطلقأيضا جماهدة
فأماجماهدةالنفسفعلىتعلمأمورالدين،مثعلىالعملهبا،مثعلىتعليمها،وأماجماهدة
الكفار يزينهمنالشهوات،وأماجماهدة يأيتبهمنالشهوات،وما الشيطانفعلىدفعما

دمثاللسانمثالملب(فتمعباليدواملالواللسانوالملب،وأماجماهدةالفساقفبالي
(2)

.
ويليب يناسبها وما اجلهاد، مظاهر إىلتعلم الطالبة تتضححاجة سبق ما ويفضوء
حاجاهتا،ومتثلهايفنفسها،وخاصةجهادنفسهاوالشيطان،مثاجلهادباللسانبالدعوةإىل

وآ بتعلمأحكامه ، باملعروفوالنهيعناملنكر واألمر اهلليفأوساطالنساء، إندابه، إذ
يتفقمعالشريعةاإلسالميةليستميموا واجبالتناصحبنياملسلمنيوإرشادهملبعضهممبا

ٺ  ٺ  ٺ  ڇ  هوعالمةخرييتهمومصداقانتمائهمهلذهاألمة،قالتعاىل:اهلل؛علىأمر

(3) ڇ           ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ
.

دونالرجال،ألناهللعز9)) اليتختصالنساء الشريعة بأحكام  تعريفالطالبة ))
وجلخلقالناسمنذكروأنثى،وأعطىكلواحدمنخلمهمايالئمهوهداهإليه،وهذا

الذييكفلم احلياةاالختالفهو األصليفالتكليفللجنسنيسرية وجعل ذ ، فإذا كر،
رمحه-ابنالميمالنساءيفمجلةاحلكم،قالاإلماماحلكمالشرعيبلفظمجعاملذكر،دخل

طلمتوملرفالشار أناألحكاماملذكورةبصيغةاملذكرين،إذاأ :)وقداستمريفُع-اهلل
باملذكرعنداالجتما ،فإهناتتناولالرجالوالنساء،ألنهيغلَّتمترنباملؤنث،



============================================================= 
 .87الفوائدص(1)
 .6/2فتحالباري(2)
 .111سورةآلعمران:جزءمنآية(3)
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ڇ      ې  ې  ې  ې ى  ىڇ :كموله
(1)

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ڇ  ،وقوله:

ڇ    ۀ
(2)

ڇ         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ڇ  ،وقوله:
(3)
)
(4)

شر قد،و
تعاىلأحكاماخاصةللرجالكماشر أحكاماخاصةللنساء.

املعلمةالداعيةأنتوجهالطالبةإىلأمهيةإدراكحميمةالفروقاليتأوجدهااهللمهمةو
والصالة الطهارة كأحكام هبا، خصها اليت التشريعية واألحكام الرجل، وبني بينها تعاىل
الكافية العناية إعطاء مراعاة مع وغريها، والنفمة واخللوة السفر وأحكام العورة، وستر

الشري فمنملوضوعات العمرية، املرحلة هذه يف الفتاة واهتمامات حاجات تشبع اليت عة
املالحظانصرافالفتاةيفهذهاملرحلةالعمريةبصورةملحوظةإىلالعنايةبشكلهااخلارجي
ومجالهيئتهاوميلهاالشديدللتزين،ممايؤكدأمهيةاملوضوعاتاملتعلمةباحلجاباإلسالمي،

ةعندالنساء،وضرورةحفظهايفهذهالرحلةالعمرية،حيثيكونوأحكاماللباسوالزين
لديهاالمابليةلالستهواء،والرغبةيفالتمليداألمرالذييؤديهباإىلاالجنرافوراءالصور

املنحرفةوالشاذةخارجإطارالشريعةاإلسالمية.
ال )قضية ألن املهمة األمور من والدين بالشريعة المضية هذه لباسواألزياءوربط

ليستمنفصلةعنشر اهللومنهجهللحياة...إهناترتبطبالعميدةوالشريعةبأسبابشىت:
 للناسيفهذهاألمورذاتالتأثريإهناتتعلققبلكلشيءبالربوبية،وحتديداجلهةاليتتشرِّ

اإلنسانالعميقيفاألخالقواالقتصادوشىتجوانباحلياة،كذلكتتعلقبإبرازخصائص
يفاجلنسالبشري،وتغليبالطابعاإلنساينيفهذااجلنسعلىالطابعاحليواين(
(5)

.
تكوين كماتربزحاجةالطالبةإىلالزواج،وهتتمباألموراملتعلمةبه،ويشغلفكرها

============================================================= 
 .11سورةالنساء:جزءمنآية(1)
 .282سورةالبمرة:جزءمنآية(2)
 .183سورةالبمرة:جزءمنآية(3)
لكتاب،داراملناظر:ابنقدامةاملمدسي،وينظر:روضةالناظروجنةا93-1/92أعالماملوقعنيعنربالعاملني(4)

 م.1981هن/1،1411العريب،بريوتط:
 .3/1284باختصار:يفظاللالمرآن(5)
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األسرة،ممايؤكدأمهيةموضوعاتالشريعةاملتعلمةبأحكامالزواجوالطالقوصفاتالزوج
قوامةالرجل،وتربيةاألبناء،وشئوناألسرةاملتنوعة،وماينطويعليهالزواجمنالصاحل،و

على،مسؤولياتعظيمة اليتتعينها ومهاراته ألحكامه تعلم إىل املسلمة الفتاة حتتاجمن
المياممبسؤوليتهايفبيتهازوجةوأما
(1)

.
ال للطالبات، اليتجيببياهنا املهمة موضوعاتالشريعة العصرومن هذا يف سيما

الذيانفتحتفيهاجملتمعاتعلىبعضها،وتكالبأعداءاإلسالمعلىاملرأة:تفنيدالشبهات
 املرأة وضع للمولبدونية املغرضون الرسولاليتيثريها قول كاختاذهم :يفاإلسالم،

((الرجل احلازم من إحداكن ))ما رأيت من ناقصات عقل ودين أاهب للّب
(2)

دليال
بنمصانالعملودنّو املرأة منلوصماإلسالم املرأة اإلسالم خصصبه املنزلة،وكذلكما

وتصوير يفاملرياثوالدية، والفرقبينهما الرجل، علىالنصفمنشهادة كونشهادهتا
تسلطوحرمانوظلم،والخيفىبطالنهذهاملزاعمومثيالهتا،ألنقوامةالرجلعليهابأهنا

و املرأة مكانة النصوصوالتشريعاتتمرر والهتّووظيفتهاهذه حتّميفاجملتمع، أو منن ر
شأهنا،أوتطعنيفشخصيتها.

أ 11)) اليت الباطلة واألقاويل الشبهات تفنيد واليت(( اإلسالمية، بالشريعة لصمت
نتيج العمباتوفدت ووضع الشريعة، تطبيق عن املسلمني هبدفإبعاد الفكري، الغزو ة

حاملفاهيماخلاطئةعنالدين،املصطنعةحولعدمإمكانيةتطبيقالشريعةوإقامتها،معتصحي
اوأن ميدان يف اإلسالمية الشعوب ختلف هوسبب والتمنيات واحلضارة متسكهملعلوم

بهةضرورةفصلالعميدةعنالشريعة،وفصلالدينعنبالشريعةاإلسالمية،ومنذلكش
،وشبهةعدممالءمةالشريعةلألحوالاملستجدةيفحياةالدولةوالسياسةواحلياةاالجتماعية

مبعايري األخذ ووجوب احلديثة، احلضارة ممتضيات مع تعارضأحكامها وشبهة الناس،
شريعةاإلسالميةبسبوجودأقلياتاحلضارةدونالشريعة،وشبهةعدمإمكانيةتطبيقال

العامل على وضغطها العظمى الدول بسبب تطبيمها إمكانية عدم وشبهة مسلمة، غري
============================================================= 

 .287-628ينظر:أصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصر:حفصةحسنص(1)
 .111سبقخترجيهص،صحيحالبخاري(2)
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ثاروتتوغليفحياةاإلسالمي..إىلغريذلكمنالشبهاتاليتماكانهلاأنتتسللأوُت
شريعتهلىعلمووعيحميميبالدين،ومعايشةفعليةوتطبيقلوكانواعل،املسلمني

(1)
.

هذهبعضموضوعاتالدعوةيفجانبالشريعة،وهيموضوعاتهلاأمهيتهايف
الدعوة غايات اإلسالمية،ألن باألخالق ارتباطها وهلا الثانوية، املرحلة طالبات دعوة
الركائز، هذه الذييعكسأمهية الصحيح باملظهر اإلسالمي السلوك يظهر أن اإلسالمية

بدور تسهم واإلثمانواليت احلمة العميدة على يموم متكامال بناء املسلم اجملتمع بناء يف ها
شر اهللواإلخالص وحتكيم والموي، رسولهتبا االيفعبادته، التحلي لسنة مع ،

.الم،وهذامايوضحهاملبحثاآليتإليهااإلسقوالعاداتالفاضلةاليتدعامبكارماألخال

============================================================= 
 م.1991هن/1،1411قطب،مكتبةالسنة،الماهرةط:ينظرلالستفادة:حولتطبيقالشريعة:حممد(1)
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على تشتمل أخالقية، دعوة بأهنا اإلسالمية الدعوة تتميز األخالقية الساميةاملباد 
)) إمنا :يفقولهاألخالق،ممصدبعثتهيفحصرحىتأنالنيبوالميمالسلوكيةالرفيعة،

((بعثت ألمتم صا  األخالق
(1)

وصالوحينيعلىاحلثعلىاألخالق،كماتضافرتنص
لنهيوالتحذيراحلسنة،والترغيبيففضائلاألخالق،هذامنجانب،ومنجانبآخر:ا

چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڇ  ،قالتعاىل:منرذائلاألخالق

ڇ       ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ
(2)

مل  أنه ))وجاءيفوصفنيباهلدى،
((كان يقول: )) خياركم أحاسنكم أخالقايكن فاحشا وال متفحشا وأنه 

(3)
يتنب ،وهبذا

 جعل الذي األمر اخللق، رسن اإلسالم عناية كبريةموضوعاتاألخالق مساحة  حتتل
ة.منبنيموضوعاتالدعوةيفاملرحلةالثانويومكانةبارزة

============================================================= 
 .69مسنداإلمامأمحد،سبقخترةحهص(1)
 .91سورةالنحل:جزءمنآية(2)
 .71متفقعليه:سبقخترجيهص(3)
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 املطلب األول: مفهوم األخالق: 

ُتعرفاألخالقلغة:مجعخلق،وهوماُخلقعليهاإلنسانمنالطبع،ومنهقنولأم
((القرآن كان  اهلل نيب خلق فإن))املؤمننيرضياهللعنها:

(1)
كانمتمسكابنه:أي،

عليهمناملكارمواحملاسنواأللطافوبآدابهوأوامرهونواهيه،ومايشتمل
(2)

.
كماجييءاخللقمبعىنالدينوالطبعوالسجية
(3)

،وهووصفلصورةاإلنسانالباطنية،
و)يمال:فالنحسناخَللقواخل ل ق:أيحسنالباطنوالظاهر،فنريادبناخَللقالصنورة

الظاهرة،ويرادباخل ل قالصورةالباطنة(
(4)

.
بسهولةويسر،فعالعبارةعنهيئةللنفسراسخةتصدرعنهااألويفاالصطالح:)

وروّي إىلفكر األمنغريحاجة عنها ريثتصدر فإنكانتاهليئة عمالفعالة، اجلميلة
األ وإنكانالصادرمنها حسنا، خلما بسهولة،مسيتاهليئة: المبيحة،مسيتفعالوشرعا

اهليئةاليتهياملصدر:خلماسيئا(
(5)

.
عنقناعةاملرءكلماةحبهاهللورسولهاتبا املفهومالعاملألخالقاإلسالمية:و

كم ورضا، ذلكوحمبة يؤكد تيميةا ابن اإلسالم اهلل-شيخ اخللق-رمحه وأما ( بموله:
 حممدا الذيوصفاهللبه مطلما.العظيم اهللبه أمر ما الديناجلامعجلميع فهو ،..

وحميمته:املبادرةإىلامتثالماةحبهاهللتعاىلبطيبنفسوانشراحصدر(
(6)

.
============================================================= 

 .114سبقخترجيهصصحيحمسلم،(1)
 .6/337ينظر:تاجالعروسمنجواهرالماموس،،فصلاخلاءمنبابالماف(2)
 .2/71غريباحلديثواألثرالنهايةيفظر:ين(3)
بدونبريوتط:،،داراملعرفةللطباعةوالنشر3/53بنحممدالغزا امدحممد(إحياءعلومالدين:اإلمامأبوح4)

 ت:بدون.
 .3/53إحياءعلومالدين(5)
 .11/658جممو الفتاوى(6)
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نهاالشر ،وتمبلتهاأمااملفهوماخلاصهلا:فهواخلصالوالصفاتالسلوكيةاليتحسَّ
الفطرةالسليمةالنمية،واتفقالناسعلىحسنالتحليهبا،فالنفسالبشريةجمبولةومفطورة

باأل التحلي ويتمايزعلى العالية، األخالقية والميم بالمواعد االلتزام وعلى احلميدة، خالق
دونالناسيفقدرهتمعلىااللتزامهباحتتضابطالضمرياألخالقيوالواز الديينفمط،

احلاجةإىلالرقيباخلارجي.
السليمة الفطرية امليول بتنمية اخللق، اكتساب على بالمدرة اإلنسان يتميز كما

)) اللهم يفدعائه:النيبيوضحذلكقولةامليولاملنحرفةومعاجلتها،وتمويتها،وإزالو
إين أعوا بك من العجز والكسل، واجلنب والبخل، واهلرم وأعوا بك من عذاب القرب، 

((اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خري من زكاها
(1)

.
ذلكأناألخالقتنمسمإىلقسمني:

((أخالقفطرية:تظهرمعاإلنسانمنأولحياتهوبدايةنشأته.1
ب.((أخالقمكتسبةمنالبيئةالطبيعيةأواالجتماعية،أوتوا اخلرباتوالتجار2

(2)

والكتسابخلقما،البدمنوجوداالستعدادالفطريالكتسابه،وهذاأمرتتفاوت
إذا تفسد قد فالفطرة وصحتها، فطرهتم لسالمة تبعا إنسانآلخر، من حظوظالناسفيه

شيختعاقبتعليهاعواملالفساد،فالتتمبلاكتساباألخالقالفاضلةبلتنكرها،يمول
تيمية ابن اهلل–اإلسالم صادفحمالقابالمّت-رمحه إذا والفعل ( والعلم: يتم، وإالمل ،

باحملبوبيورثطلبه،والعلمباملكروهيورثتركه...وهذاكلهإمناةحصلمعصحةالفطرة
معفساده وأما لذة،بليؤمله،وكذلكاوسالمتها، فمدةحساإلنسانباللذيذفالجيدله

ملؤمللفسادالفطرة(يلتذبا
(3)

.

============================================================= 
لم،كتابالذكروالدعاءوالتوبةواالستغفار،بابالتعوذمنشؤمماعملومنشرمنامليعمنلصحيحمس(1)
 .2722ح4/2188
 .1/178ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:عيدالرمحنامليداين(2)
 .22ص:شيخاإلسالمابنتيميةباختصار:اإلثمان(3)
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 املطلب الثاني: أمهية موضوعات األخالق وحاجة الطالبات إليها:

أنَحسنهايرتفعحنىتيصنلإىللىعظممكانةاألخالقيفاإلسالمإنممايدلع
)) إن املؤمن ليدرك حبسـن  :مصافاألعمالالصاحلةاحملبوبةعنداهللتعاىل،كماقال

((لقائمخلقه درجة الصائم ا
(1)

عطيصاحباخللقاحلسنهذاالفضلالعظنيم،،)وإمناأ 
ألنالصائمواملصلييفالليلجياهدانأنفسهمايفخمالفةحظهما،وأمامنةحسنخلمهمع

فأدركماأدركنهالصنائمالناسمعتباينطبائعهموأخالقهم،فكأنهجياهدنفوساكثرية،
والمائم،فاستويايفالدرجةبلرمبازاد(
(2)

.
ـ منأسبابدخولاجلنة،فمدنحسناخللقسببومنهاأ   ئل رسـول اهلل   )) ُس

((عن أكثر ما يدخل الناس اجلنة، فقال: تقوى اهلل وحسن اخللق
(3)

-،قالاإلمامابنالميم
بنيتموىاهللوحسناخللق،ألنتموىاهللتصلحمابنيالعبد:)مجعالنيب-رمحهاهلل

وبنيربه،وحسناخللقيصلحمابينهوبنيخلمه،فتموىاهللتوجبلهحمبةاهلل،وحسنن
اخللقيدعوالناسإىلحمبته(
(4)

.
لعملاحلسنوإبطاله،كمنُيذهبوكذلكقدتكونرذائلاألخالقسببايفإفسادا

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ڇ  :ثوابمايتصدقبهباملنواألذى،قالتعاىل

ڇ         ى  
 (5)
.

============================================================= 
اينيفصحيحوقدصححهالشيخاأللب،4798ح728صبابيفحسناخللق،باألدبكتا،(سننأيبداود1)

 .4798ح3/178سننأيبداود
 .4/154(عوناملعبود2)
وقال:حديثصحيحغريب2114ح4/363بابماجاءيفحسناخللق،كتابالربوالصلة،(سننالترمذي3)

 .1629ح2/194لشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذيوصححها،2/442مسنداإلمامأمحدوواللفظله،
 .81(الفوائدص4)
 .264جزءمنآية:(سورةالبمرة5)
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ال )):الننيبمندخولاجلنة،قالثمنعسبباايكوننهاألخالقالسيئةمأنكما
((يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال حبة من كرب

(1)
.

:الننيبليومالميامة،كالظلموالشح،قاومنهامايكونسببايفاهلالكواخلسارة
ت يوم القيامة، واتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كـان  ))اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلما

(قبلكم(
(2)

.
كالعديدمنالسلوكياتاألخالقيةاليتتظهرأثناءتعاملالطالبةاملسلمةمعمنهناو

الميمواملباد األخالقية،أوماثمكنأنيسمى:)البناءاألخالقي(،نعندهاحوهلا،وتكوِّ
والدعوةاإلسالميةتستهدفيفموضوعاهتابناءالطالبةعلىاألخالقالكرثمة،وهيأخالق

،لذلكفإنالمرآنوالسنةمهاأساسهذاالبناء،ألهنمامليتركاخلماطيباكرثماالنيب
يتر ومل عليه، حثا منه،إال حذرا إال ذميما سيئا خلما أمهية موضوعات  كما تتأكد كا

 :يأيتما األخالق وحاجة الطالبات إليها من خالل 
خاللمايأيت:الترابطالمويبنياألخالقوالعميدةاإلسالمية،وهذايتضحمن(( 7

ويرأوال: تعاىل ةحبها اليت باألخالق االلتزام إىل دافع تعاىل باهلل اإلثمان ضاها،أن
ويتجلىذلكيفحرصاإلسالمعلىوجودواز إثماينأخالقيداخلنفساملؤمن،لتزكية

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ  هذهالنفسوالسموهبادوماحنوتموىاهلل،كماقالتعاىل:

ڇڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
(3)

،فالعميدةاإلسالمية
 عليه الذييمام املؤمنهياألساساألول فهياحلارسالمائميفضمري صرحاألخالق،

الضمري تلزم حني اإلسالمية والدعوة شرعه، على واالستمامة اهلل طاعة على والباعث
األخالقيمبراقبةاهللواألمانةيفتنفيذأوامره،فهيتعتمدعليهبعداإللزامأنيدعمسلطان

============================================================= 
 .91ح1/93بابحترميالكربوبيانه،كتاباإلثمان،(صحيحمسلم1)
 .2578ح4/1996بابحترميالظلم،كتابالربوالصلةواألدب،(صحيحمسلم2)
 .11-7سورةالشمس:اآليات(3)
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الدينوتموىاهلليفالنفساملؤمنة
(1)

إىلماتغرسهالعميدةمناإلثمانبعلماهللتعاىل،إضافة
اقترافأيخلقهاطالعو من بالرهبة ويشعر الذاتية يمويالرقابة مما عباده، علىشؤون

فاحشذميم.
،فإذاكاناإلثمانباهللهوالدافعللسنلوكالمنوميويعتربنتيجةلألمرالسابقثانيا:

فنإذا،يتناسبمعاإلثمانتناسباطرديناأثراقوياواألخالقاحلميدة،فإنهلذهاألخالق
التزمتاملسلمةبأمهاتالفضائلاليتأمرهبااإلسالم،وأتتهباخملصة،واجتنبتالرذائنل
اليتهنىعنها،فإهناتبلغمناإلثمانمنزلةعالية،وكلماارتمتوحسنتأخالقهنابلغنت

ن من أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم خلقا، إ)) : النيبدرجةأعلىمناإلثمان،كماقال
(وألطفهم بأهله(

(2)
كتالزمابنياإلثمانوحسناخللق،فكلمناهنا،وهذايدلعلى)أن

قةالوجهالكانأكملإثمانا،وكلماأحسنإىلالناسبالبشاشةوطأحسنخلما؛كانالعبد
كانأفضلعندربه(وكفاألذىوبذلالندى؛

(3)
.

الترابطالمويبنياألخالقوالشريعة:وهذاكذلكيتضحمنجانبني:((4
اجلانباألول:أنهمعكلأمرشرعييوجدأمرأخالقييعطياإلنساناملعىنالروحي

حسنانواإلخنالص،الذييرتفعبهعنمستوىاألداءالتكليفي،ويشيعيفجوانبنهاإل
فاملؤمنةحنيتمومبالعباداتوالفرائضاإلسالميةمنصالةوصياموغريهاتتحلىبآداهبنا
وأخالقهااخلاصةهبا،وتستمتعجبينمثراهتااألخالقية،فهيحنيتصليتنهاهاصالهتاعنن
الفحشاءواملنكر،وحنيتبذلزكاهتاتطهروتزكينفسها،وحنيحتجتتعودعلىالصنرب

============================================================= 
678عبنداهللدرازصينظر:دستوراألخالقيفالمرآن،دراسةممارنةلألخالقالنظريةيفالمرآن:د.حممد(1)

 م.1982هن/4،1412تعريبوحتميق:د.عبدالصبورشاهني،مؤسسةالرسالةودارالبحوثالعلمية،ط:
،وقال:هنذا2612ح5/9يفاستكمالاإلثمانوزيادتهونمصانهسننالترمذي،كتاباإلثمان،بابماجاء(2)

 حديثحسنصحيح.
،1،مؤسسةالرسالة،بريوت،ط:1/527نزهةاملتمنيشرحرياضالصاحلني:د.مصطفىسعيداخلنوآخرون(3)

 م.1977هن/1397
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واإليثاروالبذل
(1)

،ملاللعبادةمنأثرمباركيفتزكيةأخالقهام،فميامهابأنوا العباداتيموِّ
النفسوتسهيلاكتساباألخالقاحلسنةوحمواألخالقالسيئة.

اجلانبالثاين:أنااللتزامباألخالقالفاضلةيدفعاملسلمةإىلتطبيقالشريعةاإلهلية،
احلقوإيثاره،دفعهاذلكإىلطاعةاهللوالميامبشرائعهاحلقالنيتصفةربفمنكانتمّت

فرضهاعلىعباده،وكذلكاالبتعادعماهنىعنهمناحملرمات،ودفعهاإىلشكراهللعلنى
نعمهاليتالتعدوالحتصى،كماأنمنتتمتعخبلقالعدل،فإهناتلتزمبأحكاماملعنامالت

املالية
(2)

تخبلقحباخلنريللنناسألماناتواحلموقإىلأهلها،ومنحتّل،وتمومبأداءا
والبعدعناألثرةواألنانية،زادهاذلكحرصاعليهموحباهلدايتهم،وعمالعلىاستمامتهم

علىطريقاخلريوالفالح،وأمرهمباملعروفوهنيهمعناملنكر.
سالميةليستهياليتفاألخالقاإل:إندائرةاألخالقيفاإلسالمواسعةشاملة((3

عرفعندبعضالناسباألخالقالدينية،اليتتتمثليفأداءالشعائرالتعبدينةواجتننابُت
هيأخالقتسعاحلياةبكلجوانبها،فهيملتد جانبامنجوانبفحسب؛بلاحملرمات

مجاعية،إالاحلياةاإلنسانية:روحيةأوجسمية،دينيةأودنيوية،عمليةأوعاطفية،فرديةأو
قهالناسيفجمالاألخالقباسنمالندين،ورمستهلااملنهجاألمثلللسلوكالرفيع،فمافّر

وباسمالفلسفة،وباسماألعرافوالتماليد،قدضمهالنظاماألخالقييفاإلسالميفتناسق
وزادعليهوأكمله؛وترابط

(3)
.

ات،صدوراألمنربشنكلممايؤكدأمهيةموضوعاتاألخالقيفدعوةالطالب((2
(()) وخالق الناس للق حسن:ألصحابهبالتزامه،كمولهصريحمنالنيب

(4)
وأمنره،

الفتاةاملسلمةبااللتزاماخللمييفجزئياتاحلياة،مثلالزواج،فاخللقشرطأساسيفقبول
============================================================= 

فمهالصحوةاإلسالمية:،وثوابتضروريةيف183ينظر:اخلصائصالعامةلإلسالم:د.يوسفالمرضاويص(1)
 م.1994هن/1،1414،دارالصحوةللنشر،الماهرة،ط:122د.عبداحلليمعويسص

 .1/29ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداين(2)
 .111ينظر:اخلصائصالعامةلإلسالم:د.يوسفالمرضاويص(3)
 .72سننالترمذي،سبقخترجيهص(4)
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إاا جاءكم من ترضون دينه وخلقه )):اقالزواجالفتاةاملسلمةمنالرجلالصاحل،كم
((فانكحوه، إال تفعلوا تكن فتنة يف األرض وفساد كبري

(1)
فجمعبنيالدينالذيتتحمق،

تتحمقبهاأللفةبنيالزوجنيوتندومبهتموىاهللوصالحالنفس،وبنيحسناخللقالذي
العشرةاحلسنةوالسعادةاألسرية.

علىالدعوةاإلسالميةوعلىاحلياةاالجتماعيةمباركًةاأنلألخالقالفاضلةآثار((5
األكثمبنصيفيفهذاقدثماوحديثا،

(2)
هبا،فذمنقومهرجلنيليأتياهخبربالنيبيرسل

قوله  بن عبد اهلل، وأنا عبد اهلل ورسوله، مث تال عليهما أنا حممد))فسأالهعنرسالتهفمال:
ڇ        چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇڇ  تعاىل:

(3)
فرجعابذلكإىلاألكثمفمال:أيقوم،

تكونوا وال رؤوسا األمر هذا يف فكونوا مالئمها، عن وينهى األخالق مبكارم يأمر إنه
أذنابا.
(4)


(:)إنتعاليماإلسالماخللميةحتمقديدعى)رودريكّنلمسلممعاصرمنبالداهلوقا

تزاجاتامابنياملثاليةوالواقعية،فيستطيعاإلنسانبفضلهاأنيتعنرفإىلاهلل،ويصنبحام
ربانيا،بينمايكونمنهمكايفشؤونحياتهاليومية...فمنواجبالدولةاملسلمةأنتراعي
معامالهتانفساملباد اخللميةاملفروضةعلىاألفراد،فالسياسةيفاإلسالمأخالقأوالوقبل

شيء(.كل
(5)


،الذيشعربرابطةاألخوةاإلسالميةوتأثرهبا،وبندأومثلهاملسلماهلولنديد.ميلما

============================================================= 
،1185ح3/386الترمذي،كتابالنكاح،بابماجاءإذاأتاكممنترضوندينهوخلمنهفزوجنوهسنن(1)

 وقال:حديثحسنغريب.
األكثمبنصيفيبنرباحالتميمي،احلكيماملشهور،كانمناملعمرين،قيل:إنهركبمتوجهاإىلاملدينةليسلم،(2)

خيرجمنبيتهمهاجرا..(وقيلنزلتيفغريه.ينظر:اإلصابةيفأمسناء)ومن :فماتيفالطريق،فنزلفيهقولهتعاىل
 .1/111الصحابة

 .91سورةالنحل:جزءمنآية(3)
 .1/111ينظر:اإلصابةيفأمساءالصحابة(4)
 م.1978هن/3،1389،دارالملم،الكويتط:6/114رجالونساءأسلموا:عرفاتكاملالعشي(5)
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:)إنشعبباكستاناملسلمجعلينأفهمأناإلسنالمماليكتشفقيماإلسالمالعظيمة،ف
خللميةيفاإلسالمليسفمطجمموعةمنالشرائعوالموانني،وإمناتعلمتمنهمأنالفضائلا

تأيتأوال،وإنالعلمالبدأنيؤديإىلاإلثمان(
(1)

.
ماتتركهعلىاملؤمنةمنآثاريفعالقتهامعرهباومعإنلألخالقمثارامباركةفي((6

حمبةاهللتتحمقسالميةيكسبهارضااهللتعاىل،ونفسهاومعاآلخرين،فتحليهاباألخالقاإل
ڇۅ  ۉ  ۉ  ې  ڇ  التعاىل:معخلقالصربكماق

(2)
كماتتحمقمعالمسط،

ڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڇ  والعدل،كمايفقولهتعاىل:
(3)

،كماتنالاملؤمنةالصادقة

يئ    ىئی  ی    جئ  حئ  مئڇ :رضواناهللوجناتهونعيمهيومالميامة،قالتعاىل

 ڇ         مت  ىت  يت  جث  مث  ختيب  جت     حت      جب  حب  خب  مب  ىب 
(4)
.
يمول وانشراحالصدر، النفسية بالراحة ابنويعودحسناخللقعليها شيخاإلسالم

عنأثرالتحليباملكارم:)فالربوالتموىيبسطالنفس،ويشرحالصدر،-رمحهاهلل-تيمية
اتساعا يفنفسه اإلنسان بالربريثجيد اتسع ملا فإنه ذلك، قبل عليه كان عما وبسطا

ويضعها النفس يممع والبخل والفجور صدره، وشرح اهلل بسطه واإلحسان والتموى
 ضيق( أنه نفسه يف البخيل ريثجيد ويهينها،
(5)

حسنتأخالقها إذا الطالبة أن كما ،
عداؤها،وتلنيقلوبالناسهلا،أفيكثرأحباؤهاويمّل؛قويتعالقاهتااالجتماعيةمبنحوهلا

ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڇ  كماقالتعاىل:وذلك،وينملبالعدوهلاصديما

============================================================= 
.وينظرشواهدأخرىيفكتابقالواعناإلسالم:د.عمادالدين6/121:عرفاتالعشيرجالونساءأسلموا(1)

 م.1992هن/1،1412،منإصداراتالندوةالعامليةللشباباإلسالميالرياضط:184/195/199خليلص
 .146سورةآلعمران:جزءمنآية(2)
 42سورةاملائدة:جزءمنآية(3)
 .119نآيةسورةاملائدة:جزءم(4)
 .11/629جممو الفتاوى(5)
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ڇڳ  ڳ  ڳ           ڱ  ڱ  ڱ  
(1)
.

نهذهاملرحلةتتميزبتكاملالنموالعمليوالنفسيواالجتماعي،وارتباطذلكإ((1
كلهبالنمواخللمي،وهذاالتكامليفالنموأساسالتكليفوحتملاملسؤوليةأماماهللتعاىل،

يبدأالنمواخللمييفالرسوخوالثبات،-وهيمرحلةالبلوغواملراهمة-ففي)هذهاملرحلة
بحاإلنسنانيتكاملبتكاملالنضوجالعمليوالنفسيواالجتماعييفهنايتها،وبذلكيصو

ها،والتحكميفدوافعه،وإخضا ذاتهللمثلالعليناالنيتتشنربّقادراعلىضبطنوازعه
مورسخهايفداخلنفسه،وجعلهامعياراملواقفهاألخالقيةوتصرفاتهالسلوكية،وااللتنزا

النظرعنوجودالسلطةاخلارجية،املتمثلةيفالمواننيوالننظموالعنرفالذايتهبا،بغّض
أوغياهبا(والعاداتوالتماليدوالرقابةاالجتماعية

(2)
.

وقدإ((1 والتعديل، للتغيري قابلة فهي رسختيفنفسالطالبة، األخالقمهما ن
ائ  ڇ :،قالتعاىلحثتعاىلعلىخمالفةهوىالنفس،وأمرمبجاهدهتالئالتصدهعناخلري

ڇائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
(3)

،ومنذلكتغيريما
وإبداهلابالفضائلواحملاسن،ولوكانتاألخالقجبلتعليهأواكتسبتهمنأخالقذميمة،

حتسني بوجوب الشار  أمر وملا والتأديبات، واملواعظ الوصايا لبطلت التغيري تمبل ال
األخالقيفآياتوأحاديثكثرية،وإنكانتأخالقالبهائمقابلةللتغيري،فخلقاإلنسان

لنفس،واملمصودبالرياضة:محلالنفسمنبابأوىل،وتغيرياخللقيكونباجملاهدةورياضةا
حىتيصريذلكطبعاها،كّلفاخللقاملطلوب،واملواظبةعليهاوتعلىاألعمالاليتيمتضيها

وصفةراسخةيفالنفس،فتيسرعلىاإلنسانصدورتلكاألخالقمنهبيسروسهولة
(4)

.
القالسنيئة،فالطالبةعلىوسائلاكتساباألخالقاحلميدة،وإزالنةاألخنعّرفُت

============================================================= 
 .34سورةفصلت:جزءمنآية(1)
 .661أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص(2)
 .41-41سورةالنازعات:اآليتان(3)
عبد،وينظر:دراساتإسالميةيفالعالقاتاالجتماعيةوالدولية:د.حممد59-3/55ينظر:إحياءعلومالدين(4)

 م.1994هن/4،1414،دارالملم،الكويت،ط:111-93اهللدرازص
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كالتدريبالعمليوالرياضةالنفسية،والغمسيفالبيئاتالصاحلة،وإبرازالمدوةاحلسننة
الضغوطاالجتماعية،معتصيداملناسباتاملالئمنةللتوجينهمراعاةاألعرافوأمامها،و

األخالقي،والعملعلىإجياداحلافزاألخالقيالذايتلديها.
(1)

بةيفولوملتنجحدعوةالطال
حمووإزالةبعضاألخالقالسيئةوتغيريهالدىالطالبة،فالأقلمنهتذيبهاوضنبطهامنا

أمكن،للتمليلمنآثارهاالسيئةعلىالطالبةومنحوهلا.

============================================================= 
 .221-1/217ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداين(1)
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 يف مقررات الرتبية الدينية يف املرحلة الثانوية:األخالق : موضوعات لثالثااملطلب 

املرحلةالثانويةذاتتأثريكبريعلنىتكنوينتعتربممرراتموادالتربيةالدينيةيف
شخصيةالطالبة،وعلىتوجيهسلوكها،وتعديلنوازعها،وترشيدمواقفهايفحياهتا،وهذا
يؤكدضرورةالعنايةبربطاألهدافالعلميةوالتعليميةلتدريساملوادالدينينةباألهنداف

تترقيةأخالقالطالبات،وتزكيةاألخالقيةوالسلوكية،ريثتتضمنأهدافهذهاملمررا
يفالتميينزبننيّن،وتنميةقدراهتهّن،وغرساآلدابوالميمواملثلالعليايفنفوسهّنسلوك

األخالقنيهّناهلدىوالضالل،واخلريوالشر،واحلسنوالمبيح،إضافةإىلبينانواجبن
جملتمع،وحفظهمننواالجتماعياإلجيايبالذيثمكنأنيسامهنبهيفاحلفاظعلىكيانا

التحللواالحنراف
(1)

.
اإلشارةإىلأنممرراتالتربيةالدينيةيفاملرحلةالثانوينة،الهناولعلمناملناسب

تشملممرراخاصاباألخالقاإلسالمية،وإمناتمدمموضوعاتاألخالقمنخاللمنادة
توجيهيةاليتيؤديهااحلديث)لوحظفيهاملهمةالتهذيبيةوالاملنهجاملمررحيثإناحلديث،

الشريفيفجمالالفكروالعاطفةوالعملعلىالسواء(
(2)

امللحق-،وممررالثمافةاإلسالمية
تضمفنونامناملعرفةوالعلم،وألوانامناخللقواألدب،ذاتهندف)اليت-مبادةاحلديث

واحد،هومعاجلةالطالبة:فكراوعاطفةوسلوكا(
(3)

ماثمكنأنحتممهاملعلمة،باإلضافةإىل
مشوليةحيثإنمنأهدافسلوكيةوأخالقيةمنخاللتدريسهالبميةموادالتربيةالدينية،

األخالقاإلسالميةوارتباطهامبوضوعاتالدعوةاألخرىثمكناملعلمةمنذلك،خاصةإذا
ةالطالبنةعلنى)مسناعدعلمتالمائمةبالدعوةأنمناألهدافالتربويةللعلومالدينية

استمامةسلوكها،وعفةنفسها،وطهارةقلبها،وتموميأخالقها،والوقوفعنندحندود
============================================================= 

 .662ينظر:أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص(1)
 .47منهجاملرحلةالثانويةلتعليمالبناتص(2)
 .49املرجعالسابقص(3)

 



 091الفصل األول/ املبحث الثالث: موضوعات األخالق____________________________

دينها(
(1)

.
وتذكرالباحثةبإجيازبعضموضوعاتاألخالقاملتضمنةيفمادةاحلديثوالثمافنة

اإلسالميةيفاملرحلةالثانوية:
 الصإ األول الثانوي: منهج

:اآلتيةاألحاديث
 اإلثمانبضعوسبعونشعبة...واحلياءشعبةمناإلثمان(اءخلقاحلي(
 اجتنبوااملوبماتالسبع..(األخالقالذميمة(
 إياكمواجللوسيفالطرقات..(آدابالطريق(
 ببتيفربضاجلنة...(ب)أنازعيمحسناخللق

يفالثمافةاإلسالمية:
 آدابطلبالعلم
 البذلواإليثاروالتضحية

 الثاين الثانوي:الصإ  منهج
احلديثالنبوي:

 يامعشرالنساءتصدقن..(األخالقالزوجية(
 انطلقثالثةرهط..(برالوالدينوالصدقوالعفة(
 مامنذنبأجدرأنيعجللهبالعموبة...(األخالقالذميمة(

الثمافةاإلسالمية:
 مناذجمنبطولةالنيبوشجاعته
 آدابالنومواالستيماظ
 إلرادةوضبطالنفسقوةا
 المصدواالعتدال
 االختالطأضرارهومفاسده

============================================================= 
 .29منأهدافالعلومالدينية،املرجعالسابقص15اهلدفرقم(1)
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 الشخصيةاملتميزةللمسلم
 الصإ الثالث الثانوي: منهج

احلديثالنبوي:
 )..العدلوالعفة)سبعةيظلهماهللبظله
 إناهللطيباليمبلإالطيبا..(آدابالدعاء(

الثمافةاإلسالمية:
 املزاحوآدابه
 شرابآدابالطعاموال
 الوليمةوآداهبا
 السفروآدابه
 الشمائلاحملمدية
 صورمنخلقالنيبوأصحابه
 الصرب
  الور

بناءعلىماسبقفإنالتضميناتاألخالقيةيفهذهاألحاديثالنبويةوموضنوعات
،فهنووسنيلةملعرفنةاملسلمالثمافةاإلسالمية،تؤكدعلىأمهيةالعلموضرورتهلإلنسان

ميدة،والتخلقهبا،وتمومياألخالقاملنحرفة،وتعديلالسلوكالناتجعنها.األخالقاحل
وماسبمهمناملطالباملتعلقباملناهجاملمررةيفاملرحلةالثانوية،ويفختامهذااملطلب

يموضوعاتالعميدةوالشريعة،تشريالباحثةإىلنتائجدراسةتموثميةملناهجاملشاهبةيفمبحَث
هنعلىمناهجالصف1412بيةاإلسالميةيفاملرحلةالثانوية،وقدأجريتعامعلومالتر

منالطالبإىلعلنوم%61الثالثثانوي،حيثتوصلالباحثيفدراستهإىلأننظرة
التربيةاإلسالميةأهنامنالعلوماملتميزةاليتعلىكلمسلمأنةحرصعلىتعلمهنا،كمنا

منحيثكفايةحمتوىو-املوجهنيومعلميالتربيةالدينيةمنوجهةنظر-أظهرتالدراسة
منهجعلومالتربيةاإلسالميةوموضوعاته،أنهاليليبكلاحتياجاتوطموحاتطنالب

احملتوىراجات:ضرورةارتباطكانمنضمنتوصياتالدراسةقدالصفالثالثثانوي،و
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لعنايةباملشكالتاليتيواجههااملتعلموناملتعلمنيوميوهلمواجتاهاهتموقدراهتم،إضافةإىلا
يفجمتمعاهتم،وكيفيةعالجاإلسالمهلا.
(1)


وألمهيةتطويراملناهجالتعليميةجتريوزارةالتربيةوالتعليمكلعامتموثماللمنناهج،
يتبعهاتعديالتوإضافاتتطويريةللمناهجالمائمةمبايناسبالعصر،ويتبىناملسنئولونيف

ةحاليا)املشرو الشامللتطويرمناهجالتعليمباململكة(الوزار
(2)

الذييشملمناهجمجيع
املواداملمررة،ويستندإىلسياسةالتعليماليتقامتعلىأسسراسخةمصندرهاالندين
اإلسالمياحلنيفوثوابتالعميدة،كمايستندإىلمجلةمناملرجعيات،مننها:حاجنات

لدراسةاجلامعية،وحاجاتالطالبالعمليةوالنفسيةواجلسنمية،سوقالعمل،وحاجاتا
واالجتاهاتالعاملية،والتجاربوالدراساتواألراثاحملليةوالعاملية.

كمايوضحمركزالتطويرالتربويباإلدارةالعامةللمناهجبالوزارةأهنمخصنائص
بطاملناهجبواقنعاجملتمنع،التطويروالتجديدالتربوييفجمالاملناهجالدراسية،وهي:ر

والتركيزعلىاالجتاهاإلسالمي:عميدةومنهجاوسلوكا،وتطويراملوادالدراسنيةتطنويرا
نوعيا،مبايتوافقوحاجاتالفردواجملتمع
(3)

.
واملتأمليفحمتوىاملمرراتالدراسيةيلحظأنموضوعاتالدعوةبأقسامهامنخالل

معوضوحالنمصيفاملنهجاملمنرريفحفنظ-غنيةوشاملةاملواداملمررةعامةومتنوعةو
منحاجاتالطالبةيفهذهاملرحلة،ممايوفرللمعلمةالداعينةا،وتليبكثري-المرآنالكرمي

مادةدعويةمتكاملةتوجهالطالباتإىلاخلريمنخالهلا.
بغيالتوسنعالتأكيدعلىطريمةتمدميهذااحملتوىالعلمي،حيثينهناومناملهم

============================================================= 
ينظر:برامجومناهجعلومالتربيةاإلسالميةيفمرحلةالتعليمالثانوييفاململكةالعربيةالسعودية:حسنبنعمر(1)

 .333ص331ص296البييت،ص
هن،وتعتربهذهالوثائقاملنطلقالرئيس1422وثيمةعام12اارةمنإعدادوثائقاملنهجوعددهوقدانتهتالوز(2)

هن،ومناملمرراالنتهاءمنتأليفالكتباجلديندة1423هن/1422لعمليةالتأليفاليتبدأتيفالعامالدراسي
 خاللثالثسنوات.

،تاريخدخنولاملوقنعWWW.MOE.GOV.SAينظر:موقعوزارةالتربيةوالتعليمعلىاإلنترنت(3)
هنالساعةالعاشرةصباحا.12/2/1426

 

http://www.moe.gov.sa/
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واإلسهابيفالشرحوالتوضيحواالستداللوالربطبالواقع،وعدماالكتفاءباملادةالعلمينة
املتاحةمنخاللالكتباملمررة،وكذلكضرورةحتميقالوحدةوالتنرابطبننيفنرو 

بنيفرو املوادالدينية،ريثحتصلالطالبةعلىمعلوماتةاملوضوعاتاملتشاهبةواملتكرر
كاملةقابلةللتطبيقيفواقعحياهتا،وهذايمتضيأنتكوناملعلمةعلىإملامكافبالعلوممت

،وأنتستشعرمسنؤوليتهاّنالدينيةوالثمافةالعلميةاملعاصرة،وفهمواقعالطالباتوحاجاهت
العظيمةيفدعوةوتربيةالطالبات
(1)

.

============================================================= 
قنوالممركزالتطويرالتربويبوزارةالتربيةوالتعليممشروعالتعزيزاقتداءالناشئةبناملعلماألولوقدعّم(1)

طهرةإىلبرامجعمليةموجهةللطالبوالطالباتمباشرةيفمجيعمراحلوعمال،والعملعلىحتويلالسريةالنبويةامل
يفالعمليةالتربوية(،)األدبالنبوي،سلوكراقومنهاجحياة:تفعيللسريةاملصطفىالتعليم،وعنواناملشرو :

رو بناءعلىخطابرقموتكليفالتطويرالتربويواإلشرافالتربويوالتوعيةاإلسالميةوالنشاطبتفعيلهذااملش
 هن.11/11/1425بتاريخ379/75
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 بات املرحلة الثانوية: املطلب الرابع: ركائز موضوعات األخالق يف دعوة طال

املرحلةالثانويةإىلتنشئةالطالبةاليتتتحلنىبنالميمواألخنالقهتدفالدعوةيف
متينةأسسعلىاالجتماعيةاإلسالمي،واليتتموميفمعامالهتاوعالقاهتااملستمدةمنالدين

ا ،رينخناآلمنعتعاملنهايفحممودحسنخلقعلىفتكوناإلسالم،بأخالقلتخلقمن
والصدقاوالعدلتتصفبو والكافر،املؤمنسواءمعاحلموقوإعطاءالظلمواجتنابلوفاء

والبعيد،والمريب ۓ    ۓہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ےڇ  :تعاىللموله

ڇ          ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۆڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ
(1)

 كما تتحلنى،
،الكافرينعلىالشدةووالعزةللمؤمنني،والرمحةوالتواضعاجلناحفضخب  :تعاىلقالكما

ڇ      ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٻٱ  ٻ  ٻڇ 
(2)
رمحنه-قالاحلافظابنكثري

:)هذهصفةاملؤمنني،أنيكونأحدهمشديداعنيفاعلىالكافر،رحيمابراباألخيار،-اهلل
وجهأخيهاملؤمن(غضوباعبوسايفوجهالكافر،ضحوكابشوشايف

(3)
. 

يف موضـوعات  ولتحقيق هذه األهداف تقوم دعوة الطالبات على ركائز مهمـة  
 :ما يأيت األخالق،  منها

كأخالقرئيسةهنافوأصوهلا،أمهاتاألخالقاإلسالميةاحلميدةالتعريفب((1))
نآياتالمرآنوقداشتملتكثريماألخالقالفرعية،نيندرجحتتهاويتفر منهاالعديدم

ناهللالتعاليماخللميةالكرميعلىأصولاألخالقاحلميدة،كمايفسورةاإلسراءحيثبّي
تعاىل: منقوله بدءا آية يفمخسعشرة ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڇ  األساسية

============================================================= 
 .8جزءمنآية:(سورةاملائدة1)
 .29جزءمنآية:فتحال(سورة2)
 .7/432تفسريابنكثري(3)
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ڇ     ڱ  ں
(1)

،هنىفيهاعنالشرك،وأمرباإلحسانوالتواضعوخفضاجلناح
للوالدين،وهنىعنالتبذيروأمرباالعتدال،وهنىعناإلسرافيفالمتل،كماهنىعنظلم

األوالدوقتلهم،وعنالفواحش،وأمربإيفاءالعهود،وهنىعنالتكرب.
األخالق أصول تتضح خالو من اقوأل يل العلماء، اهلل-الغزا مول -رمحه

(2)
:

الفضائلاألربعةاألخالقحماسن)أمهات والعدل.هذه والعفة والشجاعة احلكمة وقد.: .
فمالتعاىل األخالقيفأوصافاملؤمنني، أشارالمرآنإىلهذه ھ    ھ  ے  ڇ :

ۋ   ٴۇ    ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

ڇۋ  ۅ  
(3)
.
(4)


لقاحلسنمعالناس:أنتصنل:مجا اخل -رمحهاهلل-شيخاإلسالمابنتيميةوقال

منقطعكبالسالمواإلكرام،وتعطيمنحرمكالتعليمواملنفعةواملال،وتعفوعمنظلمك
يفدمأومالأوعرض
(5)

.
اليتصنورسناخللقيمومعلىأربعةأركان:)ُح-رمحهاهلل-وقالتلميذهابنالميم

قيامساقهإالعليها:الصربوالعفةوالشجاعةوالعدل(
(6)

.
والتمتصرأمهاتاألخالقعلىاحلكمةوالشجاعةوالعفةوالعدل،بلرمبازادتعن

كمنأوصلأمهاتاألخالقإىلتسعةأصول،وهي:هناذلك،ف

============================================================= 
 .23سورةاإلسراء:جزءمنآية(1)
الطوسي،أبوحامدحجةاإلسالم،عاملفيلسوفمتصوف،ولدخبراسانسننةبنحممدبنحممدالغزا حممد(2)

هنرمحهاهلل،515هن،ورحلإىلنيسابورمثإىلبغدادفاحلجازوالشامومصرمثعادإىلبلدهوتويفهباسنة451
وفيهخريكثريلوالمنا،وقالاإلمامالذهيبعنكتابهاإلحياء:فيهمجلةمناألحاديثالباطلة،مصنف211لهحنو

 .7/22،واألعالم:الزركلي19/322.ينظر:سريأعالمالنبالءفييهمنالصوفيةواحنرافاهتا
 .15سورةاحلجرات:آية(3)
 .3/55إحياءعلومالدين(4)
 .11/658جممو الفتاوى(ينظر:5)
 .2/318مدارجالسالكني(6)
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حباحلقوإيثاره -1
 الرمحة -2
 قوةاإلرادة -3
 الدافعاجلماعي -4
 احملبةلآلخرين -5
 الصرب -6
 حبالعطاء -7
 مساحةالنفس -8
 علواهلمة -9

وكلأصلمنهذهاألصوليندرجحتتهفرو عديدة،فحباحلقوإيثارهأصنل
أخالقيتتعددمظاهرهوفروعه،ومنها:االعترافباحلقواإلذعانله،الصندقيفالمنول

والفعلوالعهد،األمانة،العدلوالرجو إىلاحلق.
خالقيندرجحتته:احللم،الرفق،الكتمانوحفظالسنر،والصربأصلمنأصولاأل

وهكذاالدأبواملثابرة،األناةيفاألعمالواألقوال..
(1)

.
الداعيةمنتأملهايفنصوصالوحيني،فمامنناملعلمةوأمهاتاألخالقتستنبطها

معرفنةخلقحسنإالوجاءاألمربهفيهما،ومامنخلقذميمإالوجاءالتنفريمنه،وإن
الطالبةهبذهاألصولوفروعهاممايساعدهاعلىتعلمهاأوال،مثمراقبةنفسهاوختلمهاهبنا

لتستكملمكارماألخالق.
التعريفبأمهاتاألخالقالذميمةوأصوهلا،فدعوةالطالبنةيفاملرحلنة((2))

سالم،كاهتمامهناالثانويةهتتمبعرضأمهاتاألخالقالسيئةوأصوهلا،اليتةحذرمنهااإل
بتوضيحأصولاألخالقاحلميدة،لئالينطبعسلوكالفتاةبطابعالسوءوالفسادالنذيال
يمتصرضررهعلىالطالبةنفسهافحسب،بليتعداهليصيبمعهامنحوهلا،واملعروفأن

هديالمنرآنلسلوكياتالسيئةهومنأبعداجملتمعاتعناجملتمعالذيتنتشربنيأفرادها
============================================================= 

 618-2/1و831-1/517بدالرمحنامليداين،البابالرابعكامال،ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:ع(1)
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)حسناخللقبذراكتساباحملبنة،ذلكأن،سيئاخللقالينفعالناسبشيءألنوالسنة،
كماأنسوءاخللقبذراستجالبالِبْغضة،ومنحُسنخلمهصانعرضه،ومنساءخلمه
هتكعرضه،ألنسوءاخللقيورثالضغائن،والضغائنإذامتكنتمنالملنوبأورثنت

(بالدينأهَوتصاحبهاإىلالنارمنغريصاحالعداوة،والعداوةإذاظهرت
(1)

لذلكفإن.
)الواجبعلىالعاقلأنيتحببإىلالناسبلزومحسناخللق،وتركسوءاخللق،ألناخللق
احلسنيذيباخلطاياكماتذيبالشمساجلليد،وإناخللقالسيئليفسدالعملكمايفسد

صاحلةكلها،وخلقسيئ،فيفسداخللنقاخللالعسل،وقدتكونيفالرجلأخالقكثرية
السيئاألخالقالصاحلةكلها(
(2)

جتنيبالطالبنةوتنفريهنامنناملعلمةالداعيةومهمة،
الواقعةعليهاومنحوهلابسببها.،واألضرارااألخالقالسيئةبتوضيحاآلثاراملترتبةعليه

األخالقاحملمنودة،جعالرذائلوالنمائصاخللميةإىلأصولهيأضدادألصولوتر
وهي:

كفراحلقوجحوده -1
 الغلظةوالمسوة -2
 ضعفاإلرادة -3
 األنانيةواألثرةوحبالذات -4
 البغضلآلخرين -5
 انعدامالصربوضعفه -6
 البخلوالشح -7
 نكدالنفسوشدهتا -8
 دنواهلمة -9

ويندرجحتتهذهاألصولفرو عديدة،فجحوداحلقوكفرهلهمظناهروفنرو 
============================================================= 

حميالدينعبداحلميندحممد:،شرحوحتميق65الفضالء:أبوحامتالبسيتصباختصار:روضةالعمالءونزهة(1)
 م.1977هن/1397وآخرون،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط:بدون،

 .64املرجعالسابق:ص(2)
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اق،الظلم،اخليانة،الكرب،احلمد،احلسد،الغنرورواإلعجنابعديدةمنها:الكذب،النف
بالنفس...لذلكفواجباملعلمةبيانهذهاألصولوأنواعهاوآثارهابطريمةتفصيليةحنىت

تسلمالطالبةمنالتخلقهبا..
المدواتاألخالقية:حيثحتتاجالطالبةإىلالمدوةاملثلىواألسوةاحلسننة((3))
منهاصفاهتا،وحتاكيهاوتملدهايفسلوكها،وذلكمنخاللحمبتهاهلاوإعجاهبااليتتأخذ

بسمتها،ونظرهتاهلاأهنامتثلالصورةاملتكاملةللمسلمةاحلق،حيثثميلاإلنسانبطبعهإىل
محماكاةمنةحبهويعجببه،فوجودالمدوةاحلسنةمنأهمعوامنلاالسنتمامةوااللتنزا

اخللمي
(1)

.
منأسبابانتشاراألخالقالسيئة،واحنساراألخالقالفاضلةيفاجملتمعاتافتماروإن

الناسإىلالمدواتاألخالقيةالبارزة،حىتأصبحتالطالبةتسمعدروساكثريةيفالفضيلة،
ولكنهاالترىالنفوسالفاضلة،وحتفظأبوابامناألخالق،ولكنالترىمنيتخلقهبنا،

لنسائييفبعضمؤسساتهمنالمدواتاألخالقيةالصاحلة،يؤديإىلفمداناجملتمعافخلّو
بنلإنثمتهاهبذهاألخالق،والنظرإليهابعنيالريبةوالتردد،وقديصلاألمرإىلالتشاؤم،

اخلللالكبريالذييعاينمنهاملسلمونيفحياهتماملعاصرة،مننضنعفملظناهرالندين
مته،هومنالنمصيفاألخالقاليتجيبعلىكنلمسنلمأناإلسالمي،وتمصرييفإقا

يتخلقهبا،حىتإنالبعضيصفهذهاألزمةاليتثمرهبااملسلمونبأهنا)أزمةأخالقية(
(2)

.
ومهمابذلتاملعلمةمنجهودلتعريفالطالبةبالميماخللميةالرفيعة،ومهماسنعت

ا،فإهنالنتتجاوزالعلمالنظري،أماإذارأهتايفإلقنا الطالبةهباوتشجيعهاعلىالتحليهب
عاملالواقعمتمثلةيفإنسانما،فإهناحينئذتكونأقدرعلىااللتزامهبناوأسنهلإلدراك

معانيها.
وهذايؤكدأمهيةوضرورةأنتتضمنموضوعاتالدعوةدراسنةمتعممنةلنبعض

مناطالسلوكاإلنساينالراقي،حىتاملواقفوالشخصياتاليتتتعرفبواسطتهاعلىقيموأ
============================================================= 

 .231-228ينظر:أصولالتربيةاإلسالمية:د.عبدالرمحنالنحالويص(1)
 هن.1،1413،املنتدىاإلسالمي،بريطانيا،ط:2/44العبدةينظر:خواطريفالدعوة:حممد(2)
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تتعرفعلىمناذجمنالشخصياتذاتالتأثرييفجمتمعاهتا،سواءكانتشخصياتتارخيية
أممعاصرة،وذلكهبدفأنتتعرفالطالبةعلىهذهاملواقفومافيهامنقيم،ومالندى

ثلوأخالق،تكونعندهانعمالمدوةونعماملثل.الشخصياتمنُم
قالكما، رأسهذهالنماذجالمدوةواملثلاألعلىلكلمسلم:نبيناحممدوعلى

وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی                 ی  ی  ی          ڇ  تعاىل:

ڇجئ   
(1)
هواختاذالوسائللتعميقحمبتهيفقلبالطالبة،اتباعفمناملهمالتنبيهإىلوجوب،

وإبرازمشائلهالكرثمة،مثصحابتهالكراموماتالذلكمنخريالمرون.
مثالأعلىحتاكيهوتمتديبهأمرأساس،تعتينبهالداعيةيبالنإنأمهيةاختاذالطالبة

واملربية،وهويتفقمعمايتسمبهالنمواالجتماعيللمراهمة،حيثتتضحالرغبةاألكيندة
)مثلالوالدينيفتأكيدالذات،ومنوسائلذلكعنداملراهمنيالبحثعنمنوذجةحتذى

واملربنيوالشخصياتاهلامة(
(2)

أمرمهمبالريب،ولكناألمرالذياليملعنهأمهية،وهذا
هلابدماثةأخالقهناوهالطالبةلتكونهينفسهاقدوةحسنةلغريها،تؤثريفمنحأنتوّج

وحسنسلوكها،ألنشرطالمدوةاحلسنةتعلمهديالكتابوالسنةومتثلنهيفنفسنها،
علىاألشخاصذوياخلربةواملكانةوهذاأمرتستطيعهكلطالبةمسلمة،وليساألمروقفا

والشهرة.
باملعامالت4)) املتعلمة كاألخالق باملعامالت، املتعلمة باألخالق الطالبة تعريف ))

..وغريه،حيثنظاماألسري،أونظامالتكافلاالجتماعياملاليةمنبيعوشراء،واملتعلمةبال
املسلميفأيجمالمناجملا به أساسخلميمتنييموماليوجدعمليموم إالوله الت،

عليه،فاألمانةوالعدلواإلحسانهيالمواعداليتتمومعليهااملعامالتاليتتنظمالعالقةبني
الناس،وهياليتتمومعليهاالنظمالتشريعيةكلها.

األ املرأةفالنظام وحفظ العفة على يموم علىسري تموم الزوجني بني والعالقة ،

============================================================= 
 .21سورةاألحزاب:آية(1)
 .386ينظر:علمنفسالنمو:د.حامدزهرانص(2)
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 ڇ       ہ  ھ  ھ  ھ  ھڇ  حسان،قالتعاىل:املعروفواإل
(1)

،وعلىالعدل
 ڇ      ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱڇ  وجتنبالظلم:

(2)
،وعلىالتناصحوحباخلريلشريك

ليل فصلى، فأيقظ امرأته، فإن )) رحم اهلل رجال قام من ال: احلياة،كماقالالنيب
فصلت، وأيقظت زوجها، فإن  أبت نضح يف وجهها املاء، رحم اهلل امرأة قامت من الليل

أىب نضحت يف وجهه املاء((،
(3)

الت عاملاملا والنظاماالقتصاديفإنهيمومعلىحترميأما
 ڇ         ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڇ  قالتعاىل:كماالظلمواالستغاللاملتمثليفالربا،

(4)
،

الغرر ومنع العدل على تعاىل:ويموم قال                                   ڄ  ڄ  ڃ ڦ  ڄ   ڄ ڇ  والغش،

 ڇ         ڃ
(5)
.

((خصائصاألخالقاإلسالمية:حيثتتميزاألخالقاإلسالميةبعدةخصائص5))
ڭ  ڇ  التوجديفأينظامأخالقيبشري،ألهناربانيةاملصدرواهلدفوالغاية،قالتعاىل:

 ڇڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  
(6)

)أيماآتيهيفحيايت،وماجيريه
،ومايمدرعلييفممايت،اجلميعهللربالعاملني(اهللعلي

(7)
،كماتتميزاألخالقاإلسالمية

 يولد مولود كل)):فطراهللالناسعليها،كماقالبأهنامتوافمةمعالفطرةاإلنسانيةاليت

(( ميجسانه أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه الفطرة، على
(8)

أنهيولدعلىفطرةاحلقن،فبّي
============================================================= 

 .229لبمرة:جزءمنآيةسورةا(1)
 .228سورةالبمرة:جزءمنآية(2)
،واللفظله،وسننالنسائي،كتابقيامالليلوتطو 1318ح216سننأيبداود،كتابالصالة،بابقيامالليلص(3)

 .1319ح1/358،وقدصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننأيبداود3/215النهار،بابالترغيبيفقيامالليل
 .275سورةالبمرة:جزءمنآية(4)
 .29سورةالنساء:جزءمنآية(5)
 .162سورةاألنعام:آية(6)
 .245صتفسريالشيخالسعدي(7)
(3/245)فتحالبناري1385،ح،كتاباجلنائز،بابماقيليفأوالداملشركنيمتفقعليه:صحيحالبخاري(8)

وصحيحمسلم،كتابالمدر،بابمعىنكلمولوديولدعلىالفطرةوحكمموتأطفالالكفاروأطفالواللفظله،
 فضال تابع          
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يةيفآنواحد،فهيتدعوالناسإىلالسموكماواقعومثاليةواإلثمان،وكذلكتتميزبأهنا
قال فوقطاقتهم، مبا والتطالبهم علىاالرتماء، وقدراهتم وحاجاهتم البشر تراعينفسية

 ڇ                   ہ  ہ  ہ  ھڇ  تعاىل:
(1)

.
ومع معربه اإلنسان: شاملةجلميعجوانبحياة بأهنا  تتميزاألخالقاإلسالمية كما
هيكذلكومعالناس،يفالبيعوالشراء،يفالسلمواحلرب،يفاخللوةومعاآلخرين،ونفسه

اترتكزأساساعلىالنظرلإلنسانعلىأنهجزءمناجلماعةوالينفصلعنها،حيثإهنمجاعية
وكذلكتتميزبأهناتملبهااملصاحلواألهواء،كماأهناثابتةيدورصاحبهامعاحلقحيثيدور،ال

متوسطةمعتدلةمتوازنة،ةحمقهبااملسلممنهجالوسطالذيتتسمبهاألمةاملسلمة
(2)

.
((آدابوأخالقطالبةالعلم:فتتعرفالطالبةعلىأخالقالطالبةاملسلمةوالنيت6))

تثمرالربكةيفعلمها،كإخالصالنيةهللتعاىل،والتواضع،والصدقيفالمنولوالفعنل
،والندأبواملثنابرةعنند،واحترامالعلموأهلهجتاهاآلخرينالصدروالتطبيق،ورحابة

التحصيل،وعلواهلمة،ومراعاةاألدبواحلياءعندالسؤالواالستما ،والعزمعلىالعمنل
مباعلمت..إىلغريذلك.

كماتتعرفعلىاألخالقاليتتعوقهاعنطلبالعلمأواالستمتا بثمرتهكفسناد
والعجبوالكرب،وحبالشهرةوالتصدر،واستعجالالثمرةودنواهلمة..إىلالنية،والغرور

غريهممامجعهالعلماءقدثماوحديثايفمؤلفاهتمالميمة.
((التعرفعلىجماالتاألخالق:حيثتشملاألخالقمجيعجوانباحلياةعند7))

الفتاةاملسلمة:
اىل،وهيأعظماحلموقعلىاإلطالق،فأخالقهامعرهباوخالمهاهيالميامرموقهتع

واألدبمعهعزوجلهوأوجبالواجبات،فتؤمنبهإثماناجازماوتوحده،وتلتزمطاعته

 تتمة ==========================================================
 .2658ح4/2147املسلمني

 .16سورةالتغابن:جزءمنآية(1)
،8،دارطيبنة،الريناض،ط:24-19اخلزندارصينظر:هذهأخالقناحنينكونمؤمننيحما:حممودحممد(2)

 م.2113هن/1424

 



 212الفصل األول/ املبحث الثالث: موضوعات األخالق____________________________

هعزوجنل،وجتّلوجتتنبمعاصيه،،وتعظمشعائرهوحرماته،وحتترمكتابهوسنةنبيه
.وتنزههعنكلنمص،وتدميشكرهوذكره،وحتسنالظنبه،وحتسنعبادته

أماأخالقهامعنفسها،فتؤدهبامبايرضياهللعنها،فتعبِّدهاهلل،وتلزمهااإلخالصله
والرضاعنهتعاىل،وتلزمهاباخللقاحلسن،وتبتعدعنظلمنفسهابأيأنوا الظلنم،فنال

تتبعهاهواها،أومتنعهاحظوظهاالدنيوية،وتسعىهباإىلماينجيهايفاآلخرة.
معالناس،فالعدلمعهموجتنبالظلم،والميامرموقهماليتشرعهااهللوأماأخالقها

هلمحسبمنزلتهممنها،فتعرفأخالقالتعاملمعالوالدينوالنزوجواألبنناءواألهنل
واألرحامواجلريان،وتتسمباالحترامواإلحسانهلم،وبذلاملعروفوالنصحهلم.

فتمومعلىالعدلواإلحسان،وااللتنزاممبناوأماأخالقهامعخملوقاتاهللاألخرى،
شرعهاهلل،مناستثماروانتفا باملباح،واستشعارلنعمةاهللعليهاأنسخرهاهلا،وحتسنن

يفأحواهلامعها
(1)

.
قندثما–((التعرفعلىاملشكالتاألخالقيةيفاجملتمع،حيثالخيلوأيجمتمع8))
حيثاصةمايتعلقمنهامبرحلةاملراهمةوالشباب،مناملشكالتاألخالقية،وخ-أوحديثا

مشكلةاالحنرافالسلوكيالذيتشكومنهاجملتمعاتاليوم،ومغاالةالفتيناتيفتشرتنا
التربجوالزينةوإظهاراملفاتن،ومظاهرامليوعةوالتخنثعندالشنباب،والتمليندالسنافر

ورباملسؤولية،واالفتمارإىلاألماننةألخالقالكفرةوالفاسمني،والتشبههبم،ونمصالشع
والعدل..إىلغريذلكمناملشكالتاليتتدلعلىضعفالواز الديينوالضمرياألخالقي

كالتواجباملعلمةأنتعرضهنذهاملشنبابالذينوقعوايفاالحنراف،فيفنفوسالش
ةالطالبةمنالوقو وقايوالعملعلىأساليبعالجها،وتبحثأسباهباودوافعها،مثتمترح

يفشراكها،وعالجهاوتطهريهامنهاإنتأمثتهبا.
تؤديإىلزيادةاملشكالتاألخالقينة،يتتصحيحبعضاملفاهيماخلاطئةالومناملهم

مثلاملفهوماخلاطئللحرية،حيثيطالبالكثريهبذهاحلريةاملزعومة،للتخلصمننالمنيم
الحتتمل،وهذهالشعاراتاليتيرفعهابعضأفراداجملتمعهتدفخالقيةاليتاعتربوهاقيودااأل

============================================================= 
 .93-86ينظر:األخالقالفاضلة:د.عبداهللالرحيليص(1)
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بعلىتعلقالناسباحلريةاملطلمةاخلاليةمنالميودالنابنذةإىلجماراةغرياملسلمني،وقد)ترّت
لكلالميموالفضائل،ذلكالتسيباألخالقيالذيعانتوتعاينمنهاجملتمعاتاألوروبينة،

باملناداةلتمكنيالناسمنالتمتنعبكامنلرريتنهمالنفسنيةكصوتيرتفعإالهنافليس
واجلسمية...وخاطبوافيهماجلانباجلنسيالغريزيخماطبةمكشوفة،ليتعودالناسعلىتناوله

بغرياستحياءوالخجل(
(1)

،وإذازالاحلياءمنالنفوس،جترأالناسعلىتناولالفواحشدون
مما أدرك الناس من كالم النبوة ألوىل: إاا مل تستح فاصنع  )) إن:النيبراد ،وقدقال

((ما شئت
(2)

)احلكمةيفالتعبريبلفظاألمنردوناخلنربيف:يبنياحلديثالشريفحيث
واحلياء،فإذاتركهصاركاملأمورطبعنااحلديث،أنالذييكفاإلنسانعنمواقعةالشره

بارتكابكلشر(
(3)

.
ال بأنه وتعريفالطالبة املفهوم منالضروريتصحيحهذا سبقفإنه علىما وبناء

رسوال،ألندخول توجدحريةمطلمةعندمنرضيباهللرباوباإلسالمديناومبحمد
هأداؤها،ويضعلهضوابطشرعيةاإلنسانحتتمظلةاإلسالميفرضعليهحموقاجيبعلي

وإالعاش عبوديتههللتعاىل، مطمئنة،ةحمقفيها طيبة ليعيشحياة اخلضو هلا جيبعليه
الكفار اهلل الذينشبه املزعومة-كالبهائم يفقوله:-أصحاباحلرية ٺ  ٺ          ڇ  هبم

 ڇٺ  ٺ  ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  
(2)
.

((بيانآثاراملتغرياتاملعاصرةعلىأخالقالطالبةاملسلمة،حينثجينبعلنى9
هاالمائماتعلىالدعوةيفبيئاتتعليمالفتاةاملسلمةأموردينهاومتطلباتحياهتا،توعيتن

التأثريعلىسلوكهاوأخالقها،وخاصةآثارالغزوالفكريوالثمايفالمنادمعننبوسائل
طريقاإلعالماملرئيواملسمو واملمروءيفعصراالتصاالتالذيمليعدلألخالقيفنظمه

============================================================= 
،1،دارالوفناء،املنصنورة،ط:68السيدالوكينلصباختصار:قواعدالبناءيفاجملتمعاإلسالمي:د.حممد(1)

 م.1986هن/1417
 (11/523)فتحالباري6121،حالنتستحفاصنعماشئت،كتاباألدب،بابإذصحيحالبخاري(2)
 .11/523فتحالباري(3)
 .12:جزءمنآيةسورةحممد(4)
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دمنيراهايفزهِّعرضالرذائلاألخالقيةبصورةبراقةزاهيةُتوقوانينهوزنأومكانة،حيثُت
عربوسائلاإلعالمعالفاحشةبطريمةمباشرةأوغريمباشرة،شيُتريوالشرفوالفضيلة،فخلا

املختلفة،ممايكونلهأثركبريعلىشخصيةالفتاةاملسلمة،فيضعفإثماهنا،ويتأثرحياؤها
لدينها.محيتهاوعفتها،وتضعف

جههاالشباب،ومننهاكذلكفإنمنآثارالغزوالفكري،املشكالتاحلادةاليتيوا
)االزدواجيةوالتناقضبنيمايتعلمونهمنذنعومةاألظافريفمدارسهمومعاهدهمالعلمينة
والدراسيةمنفضيلة،وحرصعلىإشاعةاألخالق،واحملافظةعلنىالمنيموالعنادات
هاملستمدةمنتعاليمالديناحلنيف،ومباد التزاموتموميوإصالح،مثجيدالشبابنفسن

بثعربوسائلاإلعالممنمباد وقيموعاداتمستوردةوغريمستوردة،فيعيشفريسةملاُي
الشبابواقعامشتتابنيماترىبعليهودرسهفيه،وبنيماجيدهواقعاأوبارزاأمامه(
(1)

.
التناقضاتالصارخة،واالجتاهاتاملتباينة،فتعنيشنشأالطالبةيفظلهذهوحىتالت

تتجهرفضكلماتراهمنالميمواألفكار،أووقيميا،وتشعرباحلريةواليأس،وتكرياتشتتاف
كلشيء،واالفتتانبكلماهومناخلارجدونمتييزبننيإىلموقفاالستسالمواألخذب

مناإلحبناطجلهودالدعوية،حلفظالطالبةفإنهذهالوضعيةتستلزمتضافراحلقوالباطل؛ا
بندعوهتااميةالفكريةوالنفسيةواحلضاريةأمامكلجديدقادممنالغرب،والشعورباالهنز

للتمسكباألخالقاليتتساعدعلىتثبيتهاعلىاملعتمدالصحيحوالميمالسليمة،معتوعيتها
بفمهالسننالربانيةالكونيةاليتشرعهااهلليفاألنفسواجملتمعنات،لتندركسنرقينام

وهدمها،لتكونعلىبصريةبدينهاوماحوهلا.احلضاراتوعواملبناءها
كانالفصلاملاضيمتعلمابالركناألولمنأركانالدعوة:موضوعاتالدعوة،وهي
اإلسالممباحوىمنعميدةوشريعةوأخالق،واألساسيفالدعوةيفاملرحلةالثانويةهنو

ناملهمالوقنوفوم،ةإىلاهللالمائماتهبذهالدعوةاملبلغاتهلا،وهوالركنالثاين:الداعي
،وكيفينةّنعلىأصنافالمائماتبالدعوةيفمدارساملرحلةالثانوية،ومعرفنةصنفاهت

============================================================= 
،1،مكتبنةالعبيكنان،الريناض،ط:26الشبابوقضاياهاملعاصرة:د.إبراهيمبننمبناركاجلنويرص(1)

 م.1994هن/1415

 



 215الفصل األول/ املبحث الثالث: موضوعات األخالق____________________________

بإذناهللوتوفيمه.–للدعوة،وهذاماسيعرضيفالفصلالثاينهّنإعداد
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 الفصل الثاني:

القائمات بدعوة الطالبات يف  

 املرحلة الثانوية

 
 

 :وفيه ثالثة مباحث
 املبحث األول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.

 املبحث الثاين: صفات القائمات بدعوة الطالبات باملرحلة الثانوية.
 املبحث الثالث: إعداد القائم بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.

 
 
 

 



 217الفصل الثاين: القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية________________________

  
ملاذاالدعوةوالتعليم؟سؤالتطرحهاملعلمة:

،هديالنيبنالدعوةإىلاهللوتعليمالعلممهاةعلىهذاالسؤال:ألوتأيتاإلجاب
ومعلمة، داعية لكل احلسنة واألسوة المدوة الدعوةوهو بني هديه يف مجع الذي وهو

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڇ  ،قالتعاىل:دبعثهاهللداعياإليهوالتعليم،فم

 ڇٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  
(7)
)) سالتهبموله:رالنيبكماوصف،

.((ولكن بعثين معلما ميسرا
(2)


ٺ  ڇ  :يفقولهتعاىلكما،يتهماهللتعاىللهأمرتعليمالناسودعوهتموتزكوقدمجع

  ڇ                   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
(3)

،
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ڇ : قالتعاىلكماامنتعلىاملؤمننيبذلك،

ېئ  ېئ   ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ         

  ڇىئ  ىئ  ىئ  ی   
(2)
هلمبنيتعليماألحكام،ومابهتنفيذاألحكام،وما)فجمعاهلل،

منالعلماء وكانوا املخلوقني، مجيع العظيمة األمور هبذه ففاقوا ومثراهتا، تدركفوائدها به
الربانيني(
(5)

ضمعلىتعليمالمرآنواحلكمة،وتالوةآياتاهلل،بل،فلميمصررسالته
تزكيتهم، وتربيتهوالتزكيةإليها إالبدعوهتم التزكيةالتكون ألن النفسمنم، )تطهري :

درجة وبلوغها استمامتها إىل يؤدي مما فيها، اخلري فطرة وتنمية واإلمث، الشر نزعات

============================================================= 
 .46-45سورةاألحزاب:اآليتان(1)
 .1478ح2/1115صحيحمسلم،كتابالطالق،باببيانأنختيريامرأتهاليكونطالقاإالبالنية(2)
 .2سورةاجلمعة:جزءمنآية(3)
 .164سورةآلعمران:آية(4)
 .123صتفسريالشيخالسعدي(5)

 



 218الفصل الثاين: القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية________________________

اإلحسان(
(1)

 األهدافاليتحتممهاالدعوةإىلاهلل.ذهاألهدافالتربويةتلتميمع،وه
وذلكملاهلامنةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،مهميفالدعوبدوراملسلمةعلمةملاتمومو

اختال على اجملتمع أفراد كافة عند عالية أوفئاهتمفمكانة االقتصادية أو االجتماعية
)فلذات:األمة،وهمتلكهمتمامةهياإلنسانالذييؤمتنعلىأمثناجتاهاهتمالفكرية،فاملعل

.األكباد(
املعلمة وتعد المدوة احلسنة واألسوة منللطالباتاملثلى الكثري عنها يأخذن الاليت

حمبت خالل وذلكمن ويملدهنا، وةحاكينها وتمديرهّنصفاهتا، فهيإليهاّنونظرهتهّنهلا ،
التوجيهوالنصحوظيفتهاالتعليميةبتمدميالرتباطيفكثريمناألمور،هّنعندكمالصورةال
باعتبارهامربيةلألجيالتأيتيفممدمةمسؤولياهتاوالتربيةوةالدعبلإنالطالبات،ودعوة

العلم ألمانة ذلكوحاملة يؤكد ومما ، مكصدور اخلليجإعالن لدول العريب التربية تب
يتكونهذااإلعالنمنعشرينبندا،جاءيفحيثهن،1415ةالتعليمعامنهخالقمأل

:)املعلممؤمنبتميزهذهاألمةباألمرباملعروفوالنهيعناملنكر،منهارالبندالثاينعش
ألواصر وتموية الدينية، الفريضة هلذه أداء منها، يفيد أن لذلكدون اليد فرصة وهو
املودةبينهوبنيمجاعاتالطالبخاصة،والناسعامة،وهوملتزميفذلكبأسلوباللنييف

ةحدوهإليهماوّدهجملتمعه،وحرصهعليه،وإثمانهبدورهغريضعف،والشدةيفغريعنف،
البناءيفتطويرهوحتميقهنضته(
(2)

.
يفداعيةاملسلمواملعلماملسنلمملتكننمعروفنةواحلميمةأنإجيادالفوارقبنيال)

العصوراألوىلمنصدراإلسالم،ذلكأنالداعيةكانيمومبالتعليم،واملعلمكانيمنوم
كانداعيةاوجوداحلاجزبينهما،فالرسولالكرميدونأنيستشعرعوةإىلاهللبأمرالد
كهنادونأنيكونهامميمومونبنفساملومربيا،وكانالصحابةرضواناهللعليهومعلما

كانسببايفرمبامتيزبينها،إالأنعصرالتخصصالدقيقوازدياداملعرفةوتراكمها،رقواف
============================================================= 

 .1/12منهجاإلسالميفتزكيةالنفوس:د.أنسكرزون(1)
ةالتعلنيمالريناضننالعريبلدولاخلليج،إعالنمكتبالتربيةالعريبلدولاخلليجألخالقمهمكتبالتربية(2)

 هن.1،1418،اإلدارةالعامةلإلشرافالتربوي،وزارةاملعارف،ط:51هن،نمالمندليلاملعلمص1415

 



 219الفصل الثاين: القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية________________________

(يوموجودحواجزال
(1)

.
حلاجةإىلالندعوةضرورةقياماملعلمةبالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،اوممايؤكد
الناجحةجتمعبنيالدعوةوالتربيةلتحميقأهدافالتعليم،وعلىذلكفاملعلمةيفاملدارس،

املادةالتدريساجليداليمتصرعلىتلمنيوالتدريسللمادةاليتتمومبتدريسها،وعليهفإن
،بليتطلبمناملعلمةتوجيهالطالباتمنخالهلاإىلاإلثمنانفحسبالدراسيةللطالبات
،كمايتطلنبالمينامبعملينةهّن،والميامبنصحالطالباتوإرشادّنباهلل،وتمويةعميدهت

اإلرشادوالتوجيهللطالبات،واملشاركةواإلشرافعلىأحدجماالتاألنشطةمبايتالءممع
اتهبذهاألعمال.كّلف،وذلكمنقبيلالتعاونمعالزميالتاملصصهاوميوهلاخت

:يأيتماومنالعواملاليتحتتمعلىاملعلمةالميامبدعوةالطالبات
زيادةاإلقبالعلىالتعليم،وازدحاماملدارسبالطالبات،ومايترتبعلىذلنك((1

نيالطالباتواملعلماتمنمشكالت،وخباصةقلةفرصاالتصالاملباشرب
(2)

.
((حاجةالطالباتإىلالتوعيةالدينيةوالدعوةإىلاهلل،نظراللتحدياتاليتتواجنه2

الفتياتيفواقعنااملعاصر.
مننهّنومحايتنّن((انتشاراملشكالتالسلوكيةبنيالطالباتممايستلزمدعنوهت3

كلمعلمةمسلمةأنتكونداعيةإىلاهللوهذايعينأنعلىاالحنرافاتاألخالقيةوالفكرية،
تعاىلمنخاللختصصها،وأنتكونقدوةبالتزامهاشر اهللتعاىل،واستشنعارهاعظنم

كيحتذرأنيؤتىاإلسالممنقبلها،،ماألمانةاليتحتملها،وأهناعلىثغرةمنثغوراإلسال
ة،ويعاجلالسلوكياتاملنحرفنة،يدعمالميماخلريالتعليميوسطانمياطاهرا،يبمىامليدان

جيالوتشبوتكربعلىطاعةاهللاألالطالبةالناشئةبيئةغنيةتربويةصاحلةتنموفيهالتجد
.عزوجل


============================================================= 
،مكتبةالغرباءاألثرية،املديننة54ينظر:إعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبداهللعبداحلميد،ص(1)

 م.1994هن/1،1415،المصيمواملدينة،ط:املنورة/ودارالبخاري
 .374-373ينظر:دليلاملعلمص(2)

 



 201الفصل الثاين: القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية________________________

:ويفضوءماسبقسيتناولالفصلاملباحثاآلتية
 املبحث األول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.

 القائمات بدعوة الطالبات باملرحلة الثانوية. املبحث الثاين: صفات
 إعداد القائم بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.املبحث الثالث: 
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 املبحث األول: 

دعوة الطالبات القائمات بأصناف 

 يف املرحلة الثانوية
 

 وفيه ثالثة مطالب: 
 ي والتطوع.املطلب األول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات تبعا للتكليإ الرمس

 يف املدرسة. هّناملطلب الثاين: أصناف القائمات بدعوة الطالبات تبعا لوظيفت
 .هّناملطلب الثالث: أصناف القائمات بدعوة الطالبات تبعا للمهام املوكلة إلي

 

 



  202ألول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية___________ الفصل الثاين/ املبحث ا


ضمنمنظومةمتكاملنة،لطالباتيفاملرحلةالثانويةالدعويةاملمدمةلاجملاالتتسري

وجناحالربامجواألنشطةالدعويةداخنل،هّندلدعوةالطالباتوإصالحتتضافرفيهااجلهو
املدرسةمرتبطبشكلكبريبتعاوناألطرافاملعنيةبدعوةالطالباتوكفاءهتا،وحرصنها

علىالدعوةواإلصالح.
وتتعددأصنافالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةتبعالعدةأمور،تتضنح

مناملطالب.منخاللمايأيت

 



  203ألول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية___________ الفصل الثاين/ املبحث ا

 املطلب األول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات تبعا للتكليف الرمسي والتطوع.

 نقسم القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية إىل قسمني:ت

 قائمات بدعوة الطالبات بشكل رمسي:الالقسم األول: 
إىل،ّناتودعوهتاترمسيامبهاموأنشطةيندرجضمنهاتوجيهالطالبكّلفاملهّنو

بالدعوةيكنونأداءهّنأيأنقيام،ّنبتدريسالطالباتحسبختصصاهتهّنجانبقيام
للواجبالشرعيوالوظيفي.

 :القائمات بدعوة الطالبات بشكل تطوعيالقسم الثاين: 
،ويممنباملشاركةّنيسالطالباتحسبختصصاهتاتبتدركّلفاملاملعلماتهّنو

 تطوعاوأداءللواجبالشرعيالالوظيفي.يفدعوةالطالبات
احملتسنبواملنولَىىوالفرقبنيالمسمنييشبهإىلحدكبريالفرقبنياحملتسنب

املتطو 
(1)

:اآليتتوضيحالفروقبنيالمسمنيعلىالنحو،حيثثمكن
فرضعنيعلىاملعلمةالميامباألنشطةالدعويةاملوجهةللطالباتنإ -1

داخليففروضالكفاية.مناملعلماتوفرضهعلىغريهاالداعيةبشكلرمسي،
قياماملعلمةالداعيةبشكلرمسيبالدعوةوالتوجيهمنواجباهتاعدُي -2

عنها،أماغريهافهومننوافلالتمصريفيهاأوالتشاغلالوظيفيةاليتالجيوزهلا
 العملالذيجيوزهلاأنتتشاغلعنهبغريه.

شكلرمسنيمنصنوبةلتبليغهناباملشنكالتناملعلمةالداعيةبإ -3
واملنكراتاملوجودةيفاملدرسة،وجيبعليهاالنظرفيهاوالعملعلىإنكارهنا

 وحلها،وليسعلىاملتطوعةذلك.
============================================================= 

بندبنحمموقدوضحالعلماءهذهالفروق،ينظر:األحكامالسلطانيةوالوالياتالدينية:اإلمامأبواحلسنعلي(1)
 ،دارالكتبالعلمية،بريوتط:بدون.311-299صحبيبالبصرياملاوردي

 



  204ألول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية___________ الفصل الثاين/ املبحث ا

علىاملعلمةالداعيةبشكلرمسياملبادرةمبالحظنةالسنلوكيات -4
 ذلك.املبادرةبالتعليموالدعوةوليسعلىاملتطوعةمنمثاملنحرفة،و
للمعلمةالداعيةبشكلرمسيأنتطلباملساعدةمنخنارجيسمح -5
تهابالعمل،مبايساعدهاعلىكّلفمناإلداراتاليت-عنداحلاجةلذلك-املدرسة

 ةهبا.كّلفحتميقاألهدافامل
نللمعلمةالداعيةبشكلرمسيإيما الثنوابوالعمنابعلنىإ -6

 الصالحياتاملعطاةهلا.الطالبات،حتتإشرافإدارةاملدرسةوضمن
)كتفريغهامننمبميزاتوظيفيةتتمتعاملعلمةالداعيةبشكلرمسي -7

وتكرثمهامنقبلإدارهتنا(ولنيساحلصصالدراسية،أوختفيفالنصابعنها،
 للمتطوعةذلك.

تنهاكّلفناملعلمةالداعيةبشكلرمسيتتواصلمعاإلدارةالنيتإ -8
وتنفيذاوتموثمنا(ولنيسمتواصل)ختطيطابالدعوةوالتوجيهواإلرشادبشكل

 .للمعلمةاملتطوعةذلك

 



  205ألول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية___________ الفصل الثاين/ املبحث ا

 يف املدرسة. هنّاملطلب الثاني: أصناف القائمات بدعوة الطالبات تبعا لوظيفت

يف-وبشكلتطوعيبشكلرمسي-يندرجالفريقالتربويالمائمبدعوةالطالبات
قسمني:الثانويةحتتاملدرسة

 ديرة املدرسة ومساعداهتا:م  :اإلداري  الفريقأوال: 
ّنحينثإهننةاألنشطةالدعويةيفاملدرسنة،تسيريدّفلبتهيئةأفضلالسبليممنو
ارةاملدرسةواإلشرافعلىمايتمفيهامنأنشطةوبرامجدعوية،كماإدعنتاملسؤوال
شناديةواإلرةباألعمالالدعوينةكّلفاإلشرافوالتعاونمعاألقساماملمسؤوليةّنتوكلهل
:يأيتيفجمالدعوةالطالباتمباليتيممنهباوثمكنتلخيصاملهاماللطالبات،

ّنواإلمكاناتاليتتساعدالمائماتبالدعوةعلىأداءأعمناهلهتيئةالبيئةوالوسائل .1
مبهنامهّن،وعدمتكليفّنألداءأعماهلّنبنجاح،وذلكبتوفرياألماكناملخصصةهل

،والعملعلىتذليلالعمباتاليتتعتنرضّناليتأوكلتهلهّنومهامهّنتعيقعمل
.هّنحتميقأهداف

لكبالتعاونمعالمائماتبالدعوة،ومنمتابعةالظواهرالسلوكيةلدىالطالبات،وذ .2
 هراملخالفةللدينوغرياملرغوبة.الظواوالربامجاليتتوضحوضعاخلططمث
منخناللهّنالباتوتعديلسلوكلتدارسأوضا الطاملتخصصةلجانالتشكيل .3

 الربامجواألنشطةالدعويةوالتربويةاملتنوعة.
وإصدارالتوجيهاتاليتحتنث-عندامتالكالمدرة-الميامبإلماءاحملاضراتالعامة .4

 الطالباتعلىالتمسكبالدينوالسلوكياتاملرغوبة.
بنيالبيئتني،ملساعدةالعملعلىتوثيقالعالقةبنيالبيتواملدرسةلتحميقالتواصل .5

هّنالمائماتبالدعوةعلىحتميقأهداف
(1)

.

============================================================= 
،إدارةالتوجيهواإلرشاد،الوكالةالعامةاملساعدةلشؤونالطالبات19ينظرالدليلاملهينللتوجيهواإلرشادص(1)

 فضال تابع          
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 : معلمات املدرسة التعليمي: الفريقثانيا: 
رقنوييفسنلوكطالباهتناّثحجرالزاويةيفالعمليةالتعليمية،فهيمؤإناملعلمة

عننهااهناتلمتاومظهرهاومعتمداهتااليتأفعاهلالدراسي،مبايظهرمنأقواهلاوهّنوحتصيل
تكوناملعلمةداعيةومصلحة،وهذايؤكدأمهيةأنلباتبطريمةمباشرةأوغريمباشرةالطا

التربيةالصحيحةهي:تكويناجتاهاتواعينةإذإنتكونمعلمة،بلإنومرشدةقومربية
وسليمةحنواحلياةومستمبلاألمة،وتنميةمجيعاجلوانباجلسنميةوالعملينةوالوجدانينة

واتمنتجناتيفعلىأنيكننعضنهّنلدىالطالبات،وتدريبفعاليةجتماعيةواالنواال
هّنوأمتّنجمتمعاهت

(1)
والتعليم،حيثيتحمقالدعوةإىلاهللوهذالنيتحمقإالإذااجتمعت،

ضمنإطاراإلسالممباةحويهمنعميدةوشريعةوأخالق،فتتجهاملعلمنةحننوهذااهلدف
خبصائصالتصوراإلسالميومموماته،هذامنناحية،ومنناحيةأخنرى)تعريفطالباهتا

معايريالسلوكاإلسالميالصحيحيفمواجهةاملواقفواملشكالتاملختلفة(
(2)

.
مينامجبمينعأنتكونعلىمستوىمنالكفاءةتتيحهلاالوهذايتطلبمناملعلمة

،لذاالرسالةالنيبامتداداليتتعتربليمالتعحتملرسالةألهنااملنوطةهباكمعلمة،الوظائف
لعميندةبأصولاعلىربططالباهتافتعملهبديهيفدعوتهوتعليمه،قتداءفإنهجيبعليهااال

،وتبنيمكانةالعملالصاحلومفهومهيفإىلالسلوكاحلميدهّنهاإلسالميةومموماهتاوتوج
علىتلمنياملادةالدراسيةلطالباهتا،بلتتخذمناإلسالم،فاملعلمةالداعيةالناجحةالتمتصر

،ألنهّنباهلل،واالرتماءبنأخالقّن،وتمويةإثماهنّنلدعوهتوسيلةّنهذهاملادةاليتتدرسهاهل
مننأعظمجناحهلايفمهمتها،وأمثنماتدخرهمنوظيفتهاهوأنتصلحطالباهتا،وهذه

ود:)واعلمأنالطالبالصاحلأْعنيم،فمنأقواهلمأهموصاياالسلفملنيموممبهمةالتعل

 تتمة ==========================================================
 .57يصبوزارةالتربيةوالتعليم،وينظر:ودليلالنشاطغريالصف

،دارالنبالدللطباعنة316-315ينظر:املعلمالسعودي،إعداده،تدريبه،تموثمه:سعودحسنيالزهراينص(1)
 م.1995هن/1415والنشر،جدةط:بدون

،رثمنشوريفجملةكليةالتربينةبندمياط2منهجاملعلماملسلميفالدعوةإىلاهلل:د.عبدالودودمكرومص(2)
 م.1992صورة،اجلزءالثاين،العددالسابععشر،جامعةاملن

 



  207ألول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية___________ الفصل الثاين/ املبحث ا

الناسعليه،وأقربأهلهإليه،ولذلككنانعلمناءملخبريالدنياواآلخرةمنأعّزاعلىالع
السلفالناصحونهللودينه،يلمونشبكاالجتهادلصيدطالبينتفعالناسبهيفحياهتم،

نتفعالناسبعلمهوهديهوإرشادهلكفناهومنبعدهم،ولومليكنللعاملإالطالبواحدي
منعلمهإىلأحدفينتفعبه،إالكانلنهشيءذلكالطالبعنداهللتعاىل،فإنهاليتصل

نصيبمناألجر(
(1)

.
إنقياماملعلمةبالدعوةإىلاهللاليمتصرعلىختصصبعينه،أوعلىمعلمةيوكلإليها

ة،ولكنهارسالةكلمعلمةتعمليفجمالالتربيةمهماتوأعمالدعويةإصالحيةيفاملدرس
قالتربويةلديهاكثريمنالمدراتاليتحتموالتعليم،فهيبطبيعةموقفهايفالعمليةالتعليمية

احمليطةهبنالنديهاأهدافالدعوة،كماأنالطالبةبطبيعةوجودهايفاملدرسةوالظروف
ية.ستجابةواكتسابالميماإلسالملالالمابلية

:نطريمهامبسؤوليتهايفالدعوةفهياجملاالتاليتتستطيعاملعلمةأنتمومعأما
املادة الدراسية اليت تقوم بتدريسها: ((7

صائصمعرفيةوعلميةمتيزهاعنغريهامناملوادخبمادةمناملوادالدراسيةتتميزكل
ةتعملاملعلمةعلىحتميميهنا،تنطويعلىمعايريوقيمأخالقيعّينة،وهلاأهدافماألخرى
الميمواألحكاماإلسالميةتتخللكافةاملمرراتيفاملنهجالدراسي.حيثإن

الدعوةوتأثريهايفسياقاملوادالدراسيةعلىعمنقفهنماملعلمنةفعاليةوتتوقف
لألغراضاملتوخاةمنتعليممادهتا،فيمكنهاحينئذأنتعملعلىالتوجيهوالنصحمنخالل

هّنمنمعارف،وأنتنميلنديلطالباهتااملعلمةالميميةواخللميةملاتمدمهالتربويةواملضامني
الضوابطاألخالقيةاإلسالميةالستعمالاملعرفة،باإلضافةإىلإضفاءالصبغةاإلسالميةملنا

منمعلومات.ّنتمدمههل
اليت تعكسها املعلمة يف تصرفاهتا:سلوك القدوة  ((4

المدوةمنالعواملاألساسيةاليتتضفيعلىاملعلمةشخصيةالداعية،وتمويمنتعترب
============================================================= 

،دارالكتبالعلمية،63صالدينابنمجاعةالكناينتذكرةالسامعواملتكلميفآدابالعاملواملتعلم:اإلمامبدر(1)
 لبنان،ط:بدون،ت:بدون.
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منالسلوك،وتتوقعأنتكونعّينةتأثريهاالنفسيعلىالطالبةاليتتنشدأثناءتعلمهامناذجم
الطالبةتبحثعنكثريحيثإناملعلمةممثالهلاأوأهناستكونجزءامنمساهتاالشخصية،

والميماليتتساعدهاعلىفهمجمتمعهااخلارجيوالتوافقمعه،وتعمدعينهاعلىمناملعاين
أعنيالطالباتمعمودةعلنىعنني،ومعلمتهاحنيترىيفشخصيتهااملثلالعليااملرغوبة

ماكانقبيحاعندها،وهذاهّنماكانحسناعندها،والمبيحعندهّناملعلمة،فاحلسنعند
-غالبنا–المدوةيفالدعوةإىلاهلل،حيثيتمينزأسنلوبالمندوةيعكسأمهيةاملعلمة
.باالستجابةالفورية

يع طالباهتا عليه: السلوك اجليد الذي حترص املعلمة على تشج ((3
منخناللاملواقنفالتفاعلالتربوي،وهتيئةّنهلأثناءتوجيهاتاملعلمةهذايتضح

الفصلوخارجه،ويفهذااإلطارمننالتفاعنلالتعليميةاملتعددةواألحداثاجلاريةداخل
ميدالذييرسخالمنيماإلسنالمية،مثنلتشجعاملعلمةطالباهتاعلىالسلوكواخللقاحل

الميةاألخالقاإلسنحىتتكتسبلطالبةلاستخدامعباراتالتشجيعواالستحسانوالتمبل
.ميةملواقفالتعلياالرفيعة،اليتجتعلهاأكثراستعداداللتفاعلمع

(( املناقشة واحلوار يف قضايا ومواقإ دينية:2
حولبعضالمضاياواملشكالتالواقعيةاملوجودةتتعمداملعلمةإثارةاملناقشاتحيث

ياالطالباتيفتتبعوحتلينلوتفسنريهنذهالمضنامنخاللإشراكيفبيئةالطالبات،
هلا،ويكونموقفاملعلمةاملناسبةلولاحلالتفكرييفوضعواملشكالتبعناصرهااملختلفةمع

لتوجينهة،والعملعلىإضافةمعلوماتنافعنةيفذلكهوالتوجيهوالتنظيملعمليةاملناقش
اسبلتحمقهذهاملناقشاتأثرها.سريهاملصلحةالطالبةإذالزماألمر،وهتيئةاملناخاملن

جزءامننةلطالباهتاومتثلإنهتيئةاملوضوعاتواملواقفالتعليميةاليتتمدمهااملعلم
بدالمننهّنوحتمقاالقتنا يفنفوسّنسوفتنشطأذهاهنمشكالتجمتمعهماملدرسي،

الطالباتالوةريقابلةللنماش،ألنغايةدعحماولةغرسجمموعةمنالميماحملددةسلفاوالغ
البناءفعاليةهواألهممنهذابلإنتكمنفمطيفإيصالمستوىمعنيمناملعرفةللطالبة،

املعريفلديها،ووضوحمظاهرهيفسلوكهاالذايت،وامتالكهااحلنسالنديينوالضنمري
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األخالقيالصحيح
(1)

.
 :األمر باملعروف والنهي عن املنكر، داخل الفصل الدراسي وخارجه ((5
داخنلاألمرباملعروفوالنهيعناملنكر)تتضمنوظيفةاملعلمةالدعويةالميامبن

لدراسيأومنخاللالنشاطاتاملصاحبة(االفصلوخارجه،وضمنإطاراملنهج
 (4)

،فهو
الننواحيوظيفةاملعلمنةعلنىمتصرت،حيثالتاليتيلزماملعلمةالميامهبامنالواجبا

،يفاملتكاملةللطالبةليشملبناءجوانبالشخصيةاإلنسانيةوثمتدبليتسعالتدريسيةفمط؛
دعوةاإلسالمية،ريثيتماجلمعبنياألصولالعمديةالصحيحة،والسلوكياتضوءمنهجال

.اإلثمانيةاإلنسانيةالصاحلة
املدرسةالميامبالدعوةمنخاللاجملناالتتستطيعأيمعلمةيفيفضوءماسبقو
أو-الدعويةاملشكلةيفهذهاجلهودولكنمباشرة،،ألنالدعوةفيهاتتمبطرقغريالسابمة

الدعوةمنخاللهذهحيثإنأهناقدتتمبصورةعشوائيةغريخمططهلا،-يفاالكتفاءهبا
عملمتروكإلثمانواقتنا املعلمةنفسهابأمهيةالدعوةإىلاهلليفاملدرسة،ومدىاجملاالت

ةوعيهالطبيعةمسؤوليتهايفعمليةإصالحوتوجيهالطالبات،إضافةإىلأهناتتمغالبابصور
.منقبلاملهتمنيبدعوةالطالباتللحكمعليهاأوقياسهاوتموثمهاغريقابلة


============================================================= 
لثانويةيفمصر:د.عبدالودودينظر:قراءاتيفالتربية،دراساتوروث،رث:الدوراخللميملعلماملدرسةا(1)

 1،الشافعيللطباعةوالنشر،املنصورة،مصر،ط:119-115مكرومص
 .55إعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبداهللعبداحلميدحممودص(2)
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 .هنّاملطلب الثالث: أصناف القائمات بدعوة الطالبات تبعا للمهام املوكلة إلي

يفجهازالوزارة،وأسندتوأقسامتربويةبإنشاءوحداتقامتوزارةالتربيةوالتعليم
،ودعمتهّنالتربوية،ومنضمنهادعوةالطالباتوتوجيهعويةوالدإليهاالعديدمناملهام

منناملشنرفاتابالعامالتاملؤهالتزودهت،وداريةاإلفنيةوالساعداتاملالوحداتبهذه
هّن،ويعملنعلىتأهيليفمدارسالطالباتاملندوباتالعامالتالتربوياتالاليتيشرفنعلى

 هي:األقساماخلطط،وهذههّنويضعنمعهّنريبوتد
.التربيةاإلسالميةقسم -1
 وحدةالتربيةاإلسالمية. -2
 إدارةالتوجيهواإلرشادالطاليب. -3
 شعبةالنشاطغريالصفي. -4

كلالمائماتبندعوةالطالبنات،هّنالعامالتيفهذهاألقسامواليعينهذاأن
وجينهةبنصنحوتكّلفناملاألقسامالرئيسةوأتولكنهذهاجلهاتاألربعهياإلدارا

تسريوفقألهنا،هّناألعمالاملوكلةإلي،أوباعتبارهّن،باعتبارختصصّنالطالباتودعوهت
الدعويةمبناهّنجهودهابشكلدوري،وتتضحمهامحمددة،ويتمتموميأهدافوخطط

يأيت:

 :التربية اإلسالمية القسم األول: معلمات
لعلومالشرعية(مهمةتوجيهوإرشاد)معلمةاالتربيةاإلسالميةيمععلىعاتقمعلمة

منبفروعهااملختلفة،وطالباهتاإىلأفضلاألساليبوالطرائقاملؤديةإىلتعلمالعلومالشرعية
دعوةالطالباتوتمندمي-الشرعيركمختصصهاوماحتملهمنالعلم–واجباهتااألساسية

العمليملايتعلمننهمننهّن،واحلرصعلىمطابمةسلوكهّنفيمايتعلقبسلوكّنالنصحهل
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عمائدوقيموأحكاموآدابشرعية
(1)

سنالمية،تتصفهباالتربينةاإلكميزاتهامةهناو،
مادةدراسيةمرغوبةومنؤثرة،وثمكنن-حسنتمدثمهاللطالباتأ إذا-وجتعلمنطبيعتها

:يأيتإمجالهذهاملميزاتفيما
كلعنصراأساسيامنثمافنةاجملتمنعيشاإلسالمييفمعتمداتهوقيمه((إنالدين1

ومتتزجتعاليمهبكثريمنحياةاجملتمعوقيمهومعايريه،وهذهالناحينةاملسلموثمافةأفراده،
جتعلاألرضيةالثمافيةاليتتعملعليهاالدعوةاإلسالميةأكثرمتهيدامنغريهاممناتتعلمنه

ايفللدينيعطيهقوةيفتعليمهوقوةيفالطالبةداخلمدرستهاأوخارجها،وهذااجلانبالثم
تعلمه.
فهو،املسلملدىاإلنسانةاإلسالمييراعياجلوانبالعاطفيةالوجداني((إنالدين2

خياطبمععملاإلنسانوجدانه،ويتعاملمععواطفه،وطالبةالثانويةمزودةمنذالصنغر
ويزدادمنوهذاالندافعيفمرحلنةتمعها،امنتفاعلهامعأسرهتاوجمبعاطفةدينيةاكتسبته

ومناملمكنأنتستثمراملعلمةهذهالعاطفةفتنميها،وتنفذإىلقلوبالطالباتمن،املراهمة
.وآدابهوأخالقهحنوالدينوالتمسكبميمههّنوتدفععواطفهّنخالهلا،فتستثريمحيت

عغريه،فهويشنبعيعطيالطالبةإشباعانفسيااليتحمقماإلسالمي((إنالدين3
حاجتهاإىلالوالءواالنتماء،ويبذريفنفسهااالعتزازبالدينوالثمةبالنفس،ويشنعرهاأن

.يفحياهتااليكونإالباهللعزوجلالموياالرتباط
ڱ  ڱ  ڇ  قالتعاىل:عمالوسلوكا،قوالوُتطبقالبدأنالتربيةاإلسالمية((إن4

 ڇۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  
(2)

عوةوالتربيةميقالغايةمنه،وعمليةالدواالقتصارعلىاجلانبالنظريفيهاثمنعمنحت،
 تعطي واألنشطة العملي التطبيق طريق عن الطالبة لفرصة التربويالستمتا  والتفاعل

أحدعواملالنظريةاليتالتتجاوزهابعضاملوادالدراسية،وهذايعتربواخلروجمناجلوانب
============================================================= 

،دارابناجلوزيللنشروالتوزينع،22يصأمنيأبوالوينظر:التمييمالذايتملعلمالتربيةاإلسالمية:د.حممد(1)
 م.1999هن/1،1421الدمام،ط:

 .3-2سورةالصف:اآليتان(2)
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.يفامليدانالتعليميمويعندالطالباتالترغيبالتشويقوال
،وخاصةأسلوبالمصنةخدمةيفالعمليةالتعليميةالدعويةتنو األساليباملست((5

حيثتعترب،التربيةاإلسالميةدروسيف،ةؤثراملوةشوقالذييعدأحداألساليبالدعويةامل
التربينةمنأحباألساليبإىلالطالبات،وهذهامليزةليسنتمعدومنةيفغنريالمصة

.األخرىقوىمنغريهامناملواد،ولكنهاتتوافرفيهابصورةأوسعوأاإلسالمية
ثنلاملميموالالفضيلةوماوراءهامنالربواخلريوتؤكدعلىالتربيةاإلسالمية((إن6

الصاحلة،وتعملعلىغلقأبوباالحنرافومايترتبعليهمنأبواباملخالفاتالشنرعية
واحترامهاوالتفاعنلاملمرراتالدراسيةهذهوالسلوكية،وهذايعطيالطالباتانطباعاحنو

فكريايوجهالسلوكمنخالله،هباومبعلمتها،ألهنامتثلجانباممايمويويعمقثمتهامعها،
أسلوبالتعامنلهذامنناحيةومنناحيةأخرىفالتربيةاإلسالميةهياليتحتددللطالبة
االجتماعيمعاآلخرينبصورةحتمقالتوافقوالمبولاالجتماعيمعالغري.

هذهبعضمميزاتالتربيةاإلسالميةاليتثمكنأنتعبدالطريقأماماملعلمنةللندعوة
التربيةاإلسالميةأكثرمنغريهامنمادةيفهذهاملميزاتتربزالناجحةمعطالباهتا،حيث

تتعلمهاالطالباتيفاملرحلةالثانوية،ومهارةاملعلمةيفاستغاللهذهاملمينزاتاملواداليت
فعيلهايفمعاجلةاملوضوعاتالدعويةجيعلالطالباتأكثرتمبالهلاورغبنةيفاإلفنادةوت
منها
(1)

.

 وحدة التربية اإلسالمية : القسم الثاين:
علىحتمينقالغاينةبيةوالتعليم،وزارةالترباإلدارةالعامةللتربيةاإلسالميةحرصت

امتكامال،وغرسالعميدةاإلسالميةي:)فهماإلسالمفهماصحيحاألساسمنالتعليم،وه
ونشرها،وتزويدالطالببالميموالتعاليماإلسالميةوباملثلالعلينا،وإكسنابهاملعنارف
واملهاراتاملختلفةوتنميةاالجتاهاتالسلوكيةالبناءة،وتطويراجملتمعاقتصادياواجتماعينا

============================================================= 
 .194-189جماورصينظر:تدريسالتربيةاإلسالمية:د.حممد(1)
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(وثمافيا،وهتيئةالفردليكونعضوانافعايفبناءجمتمعه
(1)

وحدةانبثمتفكرةإنشاءفريق،ف
تنميةالوعياإلسالميبنيمنسوباهتاالتربيةاإلسالميةملساندةاملمرراتالدراسية،منخالل

الربوالتموى،عنطريقنشنرمنطالباتومعلماتوموظفات،لتحميقمبدأالتعاونعلى
احلسنةواجملادلةبناليتواملوعظةالعلمودرءاملفاسد،وإحياءالسنةوحماربةالبدعة،باحلكمة

هيأحسن.
قمنعاألهندافتتوافواخلاصةاليتعامةالهاأهدافبوحدةالتربيةاإلسالميةوتتميز

يفسياسةالتعليميفاململكةالتعليمية
(2)

واليتمنها:،
فهماإلسالمفهماصحيحامتكامالوفقمنهجالسلفالصاحلوالعمنلعلنى-1)
نشره.
،وتنميةّنوتصنرفاهتهّنالعميدةيفنفوسالطالبات،وجعلهاضابطةلسلوكمتكني-2

.ّنحمبةاهللوتمواهوخشيتهيفقلوهب
دعمالعميدةاإلسالميةاليتتستميمهبانظرةالتلميذةإىلالكونواإلنسانواحلياة-3

بعنثيفنفسنهااليتتةاإلسالمييفالدنياواآلخرة،وتزويدهاباملفاهيماألساسيةللثمافة
وتعطيهاالمدرةعلىالدعوةإليهوالدفا عنه.االعتزازباإلسالم،

تنميةروحالوالءلشريعةاإلسالم،وذلكمبحبتهوالرباءةمنكلماخيالفهذه-4
الشريعة.
يفنفوسالتلمينذاتبصنيانتهماغرساالهتمامبكتاباهللوسنةرسوله-5

ماوالعملمباجاءفيهما.ورعايةحفظهما،وتعهدعلومه
التلميذ-6 تعاىلةتربية عمالبموله األمر لوالة ۈئ  ېئ  ڇ  :علىالسمعوالطاعة

 ڇ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی
(3)

. 
============================================================= 

 .12سياسةالتعليميفاململكةالعربيةالسعوديةص(1)
ينظرسياسةالتعليم،مادةرقم:(2)
1/2/3/4/5/6/7/11/11/12/21/23/25/29/31/31/32/33/38/61 
 .59سورةالنساء:جزءمنآية(3)
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تدريبالتلميذةعلىخدمةجمتمعهاووطنها،وتنميةروحالنصحواإلخنالص-7
لوالةأمرها.

تربيةالفتاةاملؤمنةلتكونلبنةصاحلةيفبناءاألمةتشعرمبسؤوليتهاخلدمةبالدها.-8
إعداداألمالصاحلةاليتتنفعنفسهاودينهاووالةأمرهاووطنهاوجمتمعها.-9
لميذاتالرجو إىلمصادرالعلمالشرعي.تعويدالت-11
إكسابالتلميذاتحباملطالعةالنافعة،والرغبةيفاالزديادمنالعلمالننافع-11

والعملالصاحل،واستغاللأوقاتالفراغعلىوجهمفيدتزدهربهشخصيةالفردوأحنوال
اجملتمع.

حتميقالوعياألسريلبناءأسرةإسالميةسليمة.-12
وينالوعياإلجيايبالذيتواجهبهالتلميذةاألفكاراهلدامنةواالجتاهناتتك-13
(املضللة

(1)
.

:مكونممايأيتهويمومبتنفيذأهدافوحدةالتربيةاإلسالميةفأماالفريقالذي
 سؤولياهتا الدعوية: مأوال: رئيسة فريق وحدة التربية اإلسالمية، ومن مهامها و

جللفريق.وضعاخلططالعامةوالربام -1
 .هّنترشيحالعضواتوتوزيعاألعمالواملدارسعلي -2
 تنظيمجداولاحملاضراتيفاملدارسخاللالعامالدراسي. -3
 الزياراتامليدانيةللمدارسملتابعةسريالعمل،وتمومياألداء. -4
تنفيذاملهاماإلدارية:الردعلىاخلطاباتالرمسية،عمداالجتماعات، -5

 التمريرالسنوي..متابعةالسجالت،رفع
 .ّنتشجيعالعضواتعلىاملشاركةاإلجيابيةودراسةممترحاهت -6

 ثانيا: عضو الفريق) املشرفة(، ومن مهامها ومسؤولياهتا الدعوية:
إعدادوإلماءاحملاضراتللمعلماتوالتلميذاتيفاملدارس. -1
 ،وهينوعان:الزياراتامليدانيةللمدارس -2

============================================================= 
 هن.1،1423،اإلدارةالعامةللتربيةاإلسالميةشؤونتعليمالبناتط:11دليلوحدةالتربيةاإلسالميةص(1)
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بدايةالعامالدراسيللتعرفعلىأحوالاملدرسة،الزياراتاالستطالعية،يف-أ
 للتعريفبأهدافالوحدةوخطةالعمل.صّلىواالجتما مبديرةاملدرسةومشرفةامل

 ،واخلططوالربامجالدعوية.صّلىزياراتمتابعةتنفيذخطةامل-ب
 :) مندوبة وحدة التربية( صّلىثالثا:  مشرفة امل

بشكليوميأثناءالفسحة،ةالدعويةمعالطالبات،وهياملعلمةاليتتباشرالعملي
أويفحصصاالنتظار،أومنخاللاللماءالشهري،واحملاضراتالعامةيفاملدرسنة،

نظراألمهيةالواجبالذيتمومبهفإننهووهياليتهلاأبلغاألثريفتوجيهالطالبات،
ةحصصتملهباعنزميالهتاممدارأربعةهباكّلفمننصاباحلصصالدراسيةاملخيفف

ويتاحهلاالنشاطاإلذاعيمرةواحدةأسبوعيا،كماةحنددهلنالتتفرغألداءمهمتها،
حصتنيمنحصصالنشاطيفالفصلالدراسيالواحد،كماثمكنهااستثمارحصنص

:يأيتمسؤولياهتاالدعويةماأبرزومنالفراغعندالطالبات،
وحدة.العملعلىحتميقأهدافال-1
حصرومالحظةالسلوكياتداخلاملدرسةوالعملعلىمعاجلتهاعنطريق-2

التوعيةوالنصح،منخاللالدروسواحملاضرات.
إعدادوإلماءالدروسواحملاضرات.-3
توعيةاألسرةعنطريقإلماءاحملاضراتعلىاألمهات،وعمنلاملسنابمات-4

وإرسالالرسائلالدعوية.
لإلسنهامهننّعاتواملوهوباتمنالتلميذاتوشحذمهمالكشفعناملبد-5

امليداناملدرسي.الفائدة،لتعّمصّلىداخلاملفّعالال
اليوميةواألسبوعية.صّلىتنظيمالسجالتوامللفاتاخلاصةبربامجامل-6

(1)


 التوجيه واإلرشاد الطاليب:إدارة القسم الثالث: 
بأمهيةوجيهواإلرشادالطاليب،إثمانامنهااهتمتوزارةالتربيةوالتعليمبربامجالت

============================================================= 
 .16-12ينظردليلوحدةالتربيةاإلسالميةص(1)
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كماتسهميفلطالباتعلىالتوافقالنفسيواالجتماعي،حيثتساعدا،هذهالربامج
توفريفرصاالستفادةمنالنربامجعالجاملشكالتاليتتواجهالطالبات،باإلضافةإىل

عليماتاملنظمةلنربامجالتربويةوالتعليميةاملختلفة،فأصدرتالعديدمنالتعاميموالت
التوجيهواإلرشاد،واحملددةملهامالعامالتيفهذهاإلدارة،وحددتاهلدفالرئيسمن

:)توفرياإلرشادوالنصحالالزمللطالباتيفاألمورالدينية،وأمنوريأيتإنشائهافيما
بشكلعام،والعملعلىحلاملشكالتاليتيتعرضنهلا(ّنوحياهتهّندراست

(1)
.

التوجيهواإلرشادبأنه)عمليةمنظمةهتدفإىلمساعدةالطالبلكنيويعرف
يفهمشخصيتهويعرفقدراته،وةحلمشكالتهيفإطارالتعاليماإلسالمية،ليصنلإىل

واالجتماعي،وبالتا يصلإىلحتميقأهدافهيفهينحتميقالتوافقالنفسيوالتربويوامل
(إطاراألهدافالعامةللتعليم

(2)
كماُحددتخدماتهيفاجملالاملدرسيضمنامليادين،

:اآلتية
التوجيهواإلرشادالديينواألخالقي. (1
 التوجيهواإلرشادالتربوي. (2
 التوجيهواإلرشاداالجتماعي. (3
 وجيهواإلرشادالنفسي.الت (4
 التوجيهواإلرشادالوقائي. (5
 .هينالتوجيهواإلرشادالتعليميامل (6

مها:الدعوةورةحتميماألهدافأقرباملياديناملذكو
حيثيعتربالدينإطارامرجعينا:ميدان التوجيه واإلرشاد الديين واألخالقي _7

============================================================= 
 .11جيهواإلرشادصالدليلاملهّنيللتو(1)
،31-29التوجيهواإلرشادالطاليب،مفهومونشأةالتوجيهواإلرشادالطاليب:إبراهيمعبدالعزيزالسنويلمص(2)

م،نمالعندليلاملرشدالطاليبيفمدارسالتعليمالعامبنوزارة2112هن/1،1423دارطويقللنشر،الرياضط:
،الناشر:353التعليميةيفاململكةالعربيةالسعودية:محدإبراهيمالسلومص،وينظر:تاريخاحلركة15املعارفص

 م.1991هن/2،1411املؤلف،الرياض،ط:
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وأسلوبحياته،كماتعترباألخالقالدعامةاألوىلحلفظكيناناجملتمنع،لسلوكالفرد
:اآليتوأهدافهذاامليدانك

 الشريعةالسمحة.إكسابالطالبةالميمواألخالقاحلسنةالنابعةمن
 .تكوينالشخصيةاملسلمةمنخاللالتأكيدعلىالسلوكاحلسن 
 .حتميقالصحةالنفسيةوالتوافقالنفسي 

يهندفإىلتوعينةوتبصنريالطالبناتو:ميدان التوجيه واإلرشاد الوقائي -4
منالنواحيالصحيةوالنفسيةواالجتماعيةوالسلوكية،والعمنلهّنباملشكالتاليتتعترض

علىإزالةأسباهبامثل:اآلثارالسيئةملرافمةصديماتالسوءومايننتجعننذلنكمنن
مشكالت
(1)

.
وقدأصدرتاإلدارةالعامةلتوجيهوإرشادالطالباتدليالبعنوان:)قواعدتنظنيم
السلوكواملواظبةلطالباتمراحلالتعليمالعام(،وقداشتملتهذهالمواعدعلنى)بعنض

كيةاليتينبغيأنتتحلىهباالطالبةداخلاملدرسةوخارجها،كماصننفتالسماتالسلو
المواعدمسؤولياتاملدرسة،ومسؤولياتالطالبةتبعاللمخالفاتالسلوكية،وحوتأمناطا

رجاتالسلوكواملواظبة(مناإلجراءاتوفقماتمتضيهاملخالفة،وتنظيمالد
(2)

.
:اآليتتوجيهواإلرشاد،تتضحعلىالنحوكمهامحمددةلذواتالعالقةبالهناو

: أوال:املشرفة التربوية
حلمةالوصلبنياملرشدةالطالبيةيفاملدرسةوبنياإلدارةالعامةتعترباملشرفةالتربوية

:يأيتأبرزمهامهاما،ومنللتوجيهواإلرشاد
علنى طنالاملرشدةالطالبيةباخلططوالتوجيهات،وعمداالجتماعاتلالتزويد .1

متطلباتالعملودراسةاملشكالت،واقتراحاحللولالبديلة.
 يذهاومتابعتها.إعداداخلططالتوعويةللهيئةاإلداريةوأولياءاألمور،والعملعلىتنف .2

============================================================= 
 .12-11الدليلاملهّنيللتوجيهواإلرشادص(1)
بندونقواعدتنظيمالسلوكواملواظبةلطالباتمراحلالتعليمالعام:اإلدارةالعامةلتوجيهوإرشادالطالبات،ت:(2)

 .وزارةالتربيةوالتعليم،تعليمالبنات.4ص
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اإلشرافعلىاملدارسوعمداالجتماعاتمعاملديراتواملعلماتلدراسةأوضنا  .3
جتماعية،والعملعلىهتيئةالظنروفالطالباتالدراسيةوالسلوكيةوالنفسيةواال

،وتتحددزياراهتاامليدانينةتبعنااملناسبةلتموماملرشدةبعملهاعلىالوجهاملطلوب
 .للحاجةولرغبةاملرشدةالطالبية

العملمعاملرشدةالطالبيةوتمدميالعونهلاملعاجلةالطالباتالاليتةحتجنإىلرعاية .4
 إرشادية،ومتابعةاحلاالت.

جراءالدراساتالتربويةوالبحوثحولالظواهرالسلوكيةيفاملدارس،والتخطيطإ .5
 للدوراتالتدريبيةيفجمالالتوجيهواإلرشادالطاليب.والتنفيذ

ثانيا: املرشدة الطالبية:
،ّنيفمعرفةقدراهتّنعمليةتوجيهوإرشادالطالباتومساعدهتتتوىلاملرشدةالطالبية

علنىاملرشدةالطالبينةحيثتعملمنصعوباتومشكالت،هّنواجهوالتغلبعلىماي
دعيمالسلوكاإلجيايب،وتعديلالسلوكالسليبإىلسلوكجيدمرغوبفيه،وكذلكتعزيز)

األخالقوالميمواملفاهيماإلسالمية(
(1)

.
،يفبعضاملدارسفرغاملرشدةالطالبيةمنالميامبتدريسالطالباتبشكلكاملُتو

ألهنامطالبةةهبا،لتتفرغملهمتهااإلرشادية،كّلفخففمننصاباحلصصالدراسيةاملُيأو
منمهامها:وبالتواجدقربالطالباتأثناءالفسحةاملدرسية،

 املسؤولةعنتطبيققائمةاملخالفاتيفالسلوكواملواظبة.هي 
 كافةاإلمكانناتالتخطيطلتنفيذبرامجاإلرشادوالتوجيه،والعملعلىاستغالل

لتأديةاملهاماملوكلةهلا.
 العملعلىتنميةالسماتاإلجيابيةوتعزيزهالدىالطالباتيفضوءمباد الندين

 .هّن،واكتشافالطالباتاملتفوقاتواملوهوباتورعايتاإلسالمي
 املساعدةيفتشخيصوعالجاالضنطراباتالنفسنيةواملشنكالتالتحصنيلية

اعيةوالصحيةالظاهرةيفاجملتمعاملدرسيبالتنسيقمعمنديرةوالسلوكيةواالجتم
============================================================= 

 .32التوجيهواإلرشادالطاليب:إبراهيمالسويلمص(1)
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 املدرسة.
 الميامبعمليةاإلرشادالوقائيعنطريقاللماءاتالتربويةاهلادفةواحملاضراتاليتيتم

منخالهلاتدعيمالسلوكياتاملرغوبة،وتمدميالربامجاليتتوضحكيفيةمواجهنة
لفاعليةيفجمالالتحصيلالدراسني،وتوضنحواملشكالت،واليتحتمقااإلحباط

أفضلالطرقلالستذكار،وأفضلالطرقالستغاللأوقاتالفراغ
(1)

. 
مستعملةوتموماملرشدةالطالبيةبعملييتاإلرشادوالتوجيهبشكلفرديومجاعي،

الطرقالعلميةوالفنيةاملدروسةللعملعلىمساعدةالطالبةعلنىحنلمشنكالهتا،
اإلسالميفهذهاملشكالت،ومنأبرزاملشكالتاالجتماعيةوالدراسيةوتوضيححكم

اليتتعملاملرشدةعلىحلها:)الغياباملتكرر،التأخرعنالطابورالصباحي،التأخريف
املوادالدراسية،عدمحلالواجباتاملنزليةباملنزل،عدماملشاركةمعالزمالءيفالصف،

هامناملشكالتالسلوكية،مثل:السلوكالعدواين،السرقة،سوءالروابطاألسرية،وغري
الفسق،التدخني،واالحنرافاتاألخالقية،والتسربواهلروبمناملدرسنة،االنطنواء

وغريها(
(2)

.
يفاإلرشادالنديين،املرشدةالطالبيةتعددجماالتاإلرشادالطاليبيمللمنأثرو

اخلدماتاإلرشاديةاليتجتعلالطالباتيشنعرنأهممنهبلإنصمامأمان،الذييعترب
واألمنوالراحةالنفسيةواالتزانالعمليوالنفسيبالسعادة

(3)
إلرشادبلتمومكذلكبا،

املستوياتلعملعلىحلاملشكالتالناجتةعنضعفوالتوجيهيفاجملاالتاألخرىكا
ختيارجمناالتالدراسنةيفاوّنمساعدهت،عندالطالباتالتحصيليةومستوىالمدرات

============================================================= 
 .19-13ينظرالدليلاملهّنيللتوجيهواإلرشاد(1)
بعنوان:اجتاهاتطنالباملرحلنةمننتائجدراسةماجستريطبمتعلىطالباملرحلةالثانويةمبدينةالرياض،(2)

إبراهيمهاللالعنزي،قسمالدراسناتاالجتماعينةيةحنودوراملرشدالطاليبيفحلمشكالهتماالجتماعية:الثانو
 م.2111هن/1422واالجتما بكليةاآلداب،جامعةامللكسعود

دنينظراملمارساتالواقعيةواملثاليةلعمليةالتوجيهواإلرشادكمايدركهاطالباملرحلةالثانويةيفبعنضمن(3)
،رثمنشورمركزالبحوثالتربويةوالنفسية،جامعةأم23محزةخانصاململكة:د.عبداملنانمالبار/د.حممد

 م.1991هن/1412المرى،معهدالبحوثالعلميةوإحياءالتراثاإلسالمي،مطابعجامعةأمالمرى
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ياواجتماعيا،صحياونفسهّنتوعيتباإلضافةإىلالدراسية،ّنومستوياهتّناملوافمةلمدراهت
صنعوبةالنطنقاالحتياجاتاخلاصةالاليتيعاننيمننودراسةحالةالطالباتذوات

التخلفالعمليوغريذلكووضعفالبصر
(1)

.

 النشاط زري الصفي:القسم الرابع: 
وةيفبنناءأحداجملاالتاليتثمكنأنتفيدمنهاالندعصفيلاالنشاطغرييعد

،وإكساهبااملهاراتاليتمتألفراغهامبايعودعليهابالنفعوالفائندة،شخصيةالطالبات
ملدرسيةغريالصفية،ملاهلامنلذلكتو شؤونتعليمالبناتاهتماماخاصاباألنشطةا

وتوجيههناّن،وإبنرازقندراهتّنياجاتالطالباتوحتديدميوهليفتلبيةاحتفّعالأثر
وصملها،ويتمثلهذااالهتماميفإنشاءاإلدارةالعامةلنشاطالطالبات،وذلكبتناريخ

هن.1/3/1418
(2)


ويمصدبالنشاط:)جمموعةالربامجاليتختططهلااألجهزةالتربوية،وتنوفرهلنا

ثتعمليفتكامللتحميقوظيفةاملدرسنةالتربوينةاإلمكاناتاملاديةوالبشرية،ري
والتعليمية،وينمسمالنشاطاملدرسيإىلقسمني،مها:

هملصاحبللممرراتالدراسنية،ومتارسنالنشاطاويمصدبهالنشاط الصفي:(( 7
الطالباتبتوجيهومتابعةمعلماتاملواد،حتتإشرافمديرةاملدرسةواملشرفاتالتربويات

للمواد.
النشاطاملتممللممرراتالدراسنية،والنذيويمصدبهالنشاط زري الصفي:(( 4

متارسهالطالباتداخلاملدرسة،ضمنأهدافاخلطةاملدرسية،بأهدافحمددة،بإشنراف
للنشاطغريالصفي(املعلمات،ورائدةالنشاط،واملشرفةالتربوية

(3)
. 

ىاحلياةاالجتماعيةبألواهننايفتدريبالطالباتعلويسهمالنشاطغريالصفي

============================================================= 
 .36-32سويلمصينظر:التوجيهواإلرشادالطاليب:إبراهيمال(1)
 ،اإلدارةالعامةلنشاطالطالبات،الوكالةاملساعدةلشؤونالطالبات.6ينظر:دليلالنشاطغريالصفيص(2)
 .11املرجعالسابقص(3)
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يفّنالتشاوروالتعاون،ويندعمشخصنياهتروحاجلماعة،وهّنوخرباهتا،حثيبثفي
مواجهةمايتحملنهمنمسؤولياتأويمابلنهمنمشكالت،وذلكمنخاللحتمينق

:اآلتيةاألهداف
سنالميةتعميقمفاهيمالتعاليماإلسالمية،وتدعيمالميملبنناءالشخصنيةاإل-1
املتكاملة.
التشجيععلىالتعلمالذايت،وتنميةالثمةيفالنفوس،والتعويدعلىاجلدوحسنن-2

استثمارالوقتوتنظيمه.
اكتشافاملواهبوالمدراتوتنميتهاوتوجيههنالتلبينةاحلاجناتالنفسنية-3

واالجتماعيةعندالطالبات،معفتحجمالاملنافسةالشريفة.
حتمينقوظنائفتشخيصنيةتروةحيةهادفةمناسبة،يتممنخالهلادبرامجإجيا-4

ووقائيةوعالجيةلبعضاملشكالت،مثلمشكلةسوءالتكيفواخلجلواألنانية.
طبيعةاملرأة،وتتمشىمعهتتمالوزارةباألنشطةالضروريةللطالبات،واليتتتفقو

:اآلتيةالتيضمالنشاطغريالصفياجملامعالشريعةاإلسالمية،حيث
النشاطالثمايف. -1
 النشاطاالجتماعي. -2
 النشاطالعلمي. -3
 النشاطالفين -4
 .هينالنشاطامل -5

أهدافالدعوةمنخاللاجملاالتالسابمة،وبشكلخاصالنشناطوثمكنحتميق
حيثيندرجحتتهعدةبرامجوأنشطةمثل:الثمايف،

 :املعتنزةاليتهتدفإىلتكوينالشخصيةاملسنلمةالربامج الدينية
بدينها،ومنها:برنامجالمرآنالكرميوالسنة،هذهعميديت،األسنرة

املسلمة..
 :اليتتساعدعلىصملموهبةالطالبةوتنمينةبرامج املنتدى األديب

قدرهتاعلىالتعبريعنطريق،الشعر،اخلطابنة،حسهااللغويوزيادة
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 المصة،املمال،اخلطوط..
 :دفإىلتدريبالطالبةعلىمهناراتهتيتالبرامج اللغة اإلجنليزية

اللغة،إثراءحصيلتهااللغويةوإعدادهاللدعوةودحضافتراءاتأعداء
 اإلسالم.

 :الذيينميالوعيالمرائيلدىالطالبة،ويغنرسيفبرنامج املكتبة
 نفسهاحبالمراءةوالبحثالعلمي.

 :للتوعيبرنامج اإلااعة املدرسية مهما ةواإلرشاد،الذييعدمصدرا
ويهدفإىلتثميفالطالباتمنخاللمايمدمهمنبرامجهادفة،مع
حتميقالترابطبنيمجاعاتالنشاطعنطريقاملشاركةيفاإلذاعنة،

 .هّنوتمويةملكةاخلطابةوجودةاإللماءعند
 :وهوأحدأشنكالاإلعنالماملدرسنيبرنامج الصحافة املدرسية

طالباتمبساعدةاملشرفةعلىالربننامجاملتخصصالذيتمومعليهال
عناجملتمعاملدرسني،ريثيعربباستخدامالفنونالصحفيةاملختلفة

وةحمقأهدافه.
(1)

 
:مايأيتمهامومسؤولياتالعامالتيفشعبةالنشاطومن

أوال: رئيسة شعبة النشاط زري الصفي:
الصنفي،واملماصنف،يامبعدةمهامللنشاطغريتتوىلرئيسةشعبةالنشاطالم

والصناديقاملدرسية،ومناملهاماملوكلةإليها:
إعدادخطةعملشاملةللشعبةمبشاركةاملشرفاتالتربويات،وتوزيعالعملبنني .1

 منسوباتالشعبة.
دراسةخطةالنشاطاملعدةمنقبلاملشرفات،واإلشرافعلىتنفيذها،ومتابعتنها .2

 لتموثمهابشكلمستمر.
============================================================= 

-384،وينظر:تاريخاحلركةالتعليميةيفاململكةالعربيةالسعودية:محدالسلومص14-12املرجعالسابقص(1)
386. 
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ياراتميدانيةللوقوفعلىسريالعملوالسعيلتذليلالعمباتاملعترضنةالميامبز .3
 لتنفيذاخلطط.

 اإلشرافالعامعلىأعمالاملراكزالثمافيةالصيفيةيفاملدارس. .4
 ثانيا: املشرفة التربوية للنشاط زري الصفي:

تموماملشرفةالتربويةللنشاطبالعديدمناملهاممنها:و
شراف.إلعمل،والميامبالزياراتامليدانيةللمتابعةواإعداداخلططلسريال .1
 .هّنعلىفهماألعمالاملوكلةإليّن،ومساعدهتاختياررائداتالنشاط .2
 برائداتالنشاطأومبثيالهتامناملشرفات.-الدوريةوالطارئة-تنظيماالجتماعات .3
 ت.االشتراكواإلشرافعلىتنفيذالدوراتواحللماتالتدريبيةللعامال .4
اإلشرافعلىاملعارضومشروعاتالنشاطاألخرى،واإلشرافواملتابعةللمراكز .5

 الثمافيةالصيفية.
ثالثا: رائدة النشاط:

املشنرفةترشحهااليتيفاملدرسةالثانوية،واملعلماتإحدىرائدةالنشاطهي
التربنويالنذيطجناحالنشايفوهلاأثربارزالتربويةللمياممبهامالنشاطيفاملدرسة،

:يأيتحسنالتخطيطوالتنفيذواملتابعة،ومنمهامهامايعتمدعلى
،وعمندّنوخنرباهتّنحتديداملعلماتاملشرفاتعلىاألنشطةوفنقمينوهل-1

لشرحأهدافالنشاطوشرحخططه،وبناءخطةالنشاطبناءعلىهّناالجتماعاتمع
يفإعدادالربامج.هّنمتابعتيفضوءاخلطةالعامةللنشاط،مثّناقتراحاهت
يفاستماراتخاصة،ّنتوعيةالطالباتبأمهيةالنشاطوأنواعه،وتسجيلرغباهت-2
.ّنعلىاجملاالتاحملددةبالتعاونمعهيئةالتدريسحسبختصصاهتهّنوتوزيع
املشاركةيفحتديداحتياجاتالنشاطومتابعةتأمينها،وتسيريدفنةالنشناط-3

،بالتعاونمعلنشاطرسيةاملناسبةملزاولةالطالباتلالعملعلىهتيئةالبيئةاملدباملدرسةو
مديرةاملدرسة.

تنظيممسامهةاملدرسةيفاألنشطةاملمامةعلىمستوىاملدرسنةأواملنطمنة-4
كاملسابماتواملعارض.

 



  234ألول: أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية___________ الفصل الثاين/ املبحث ا

التموميالنهائيللنشاطواملعلماتاملشرفاتعليهوالطالبناتمنعتكنرمي-5
تميزات.امل

رابعا: املعلمة املشرفة على الربنامج:
األنشطةاجلماعيةيفتنفيذتبذلاملعلمةاملشرفةعلىالربنامجالتربويجهداكبريا

حيثيكونهلااجتما أسبوعيمعطالباهتا،وثمثلفيهالنشاطاملتنوعةداخلاملدرسة،
:معظمالتخصصاتالدراسية،ومنمهاممشرفةالنشاط

النشاط.لتنفيذدخطةعملالربنامج،وهتيئةممرالربنامجليصبحمكانامالئماإعدا .6
لتخطنيطالعمنلّنشرحأهدافالنشاطللطالباتاملشاركات،وإتاحةالفرصةهل .7

 وتنفيذهوتموثمه.
 .اإلعالنعنالنشاطبشكلجذابمثريالنتباهالطالبات .8
واملينوللندىالطالبنات،مثتوزيعاألنشطةعلىأعضاءالربنامجطبماللمدرات .9

،معمراعاةالتوجيهللتعاونوالدقةوالضبطهّنحسباألعمالاملوكلةإليهّنتوجيه
 علىاملواصلة.هّنواملرونة،ومتابعةالطالباتأثناءالتنفيذوتشجيع

التغلنباالستفادةمنالنشاطيفالتعرفعلىمشكالتالطالبات،والعملعلى .11
ةالطالبية.ملرشدعليهابالتعاونمعا

(1)
 

،وكثرةعندداوجماالهتااختالفأنواعهعلىفإناألنشطةغريالصفيةهنامنو
جمموعةوسائلتمومهباها،ولكناعتربهدفاردذاهتا،التواملستفيداتمنهاالمائماتهب

هّنوتعويندباخلرباتالنافعة،هّنداخلاملدرسةلتنميةقدراتالطالبات،وتزويداملعلمة
ليصبحنلبنناتهّنيفظلالميماإلسالمية،وتوعيتيفالنافعاملفيدهّنىاستثماروقتعل

ملسلم،وهوأحداجملاالتاليتثمكنأنتفيدمننهاالندعوةيفصاحلةيفبناءاجملتمعا
بشنكلجيندا،ومتتنفيذهاوأثرهاأهدافهدرسةإذاأدركتاملعلماتوالطالباتامل

.مالئم
قياماملعلمةبدعوةالطالباتيفأحداجملاالتالسنابمةسبقيتضحأنيفضوءما

============================================================= 
 .61-56النشاطغريالصفيصدليل(1)
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مننخناللهّنيتطلبمنهاالعملعلىتعهدورعايةالغرسالطيبالذيتغرسهفني
الدينشرائعبشكلمستمر،ألنهّناليتتلمىعليواألنشطةاملمرراتالدراسيةواملناهج

يفأوقاتحمددةبنيجندراناتلمىدروسوقيمهأعظموأكربمنأنيكوناإلسالمي
.تعيشحياهتاعلىأسسالدينوقواعدهحىتالفصلالدراسي،بلهوإعدادللطالبة

إذاقصرترسالتهايفالتبليغوالدعوة-مهماأوتيتمنعلموخلق–إناملعلمة
داخلالفصل،كانأثرهاوقتياعلىالطالبات،أماإذاعملتعلنىإبنرازاملفناهيم

وعاشتهامعطالباهتاالربامجاليتتمومهبا،وتفاعلتمعكانتقدوةصاحلةالمية،واإلس
ستمامةحتميمالألهدافالدعويةاملتمثلةيفاال-بإذناهلل-الدراسيأمثرذلكهّنعربيوم

وااللتزامبآداباإلسالموأخالقه.
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الثانتتسم الطالباتيفاملرحلة لواءاإلصالحواألمرويةرملالمائمةبدعوة
امتثاالالنجاةيفاآلخرة،وبيانسبلعوةإىلاخلريباملعروفوالنهيعناملنكروالد

           ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ںڇ  تعاىل:ألمراهلل

 ڇ       ڻ
(1)

أنظارالطالباتسبباألنتنشّديفسبيلنشرديناهلل،فكانجهادها
ئلوالسالمةمنبالفضاعتمدنفيهاالتحليوأنيألقواهلا،ّنآذاهن،وانتصغيإليها

كانوقو اخلطأوالنمصوالتمصريمنهاأعظموأبعدأثرامنغريهاممنالرذائل،و
األخطاءالتم النتشار ومدعاة بالدعوة، بثمة،حيثإنوم إليها الطالباتينظرن

هل قدوة الت،ّنويتخذهنا معلماتمدرستها من غريها قبل بالصفاتفيلزمها حلي
 .الدعوةوطرقهاالكرثمة،والتعلمألسس

المائمةبالدعوةالصفاتاليتينبغياملعلمةلذلكفمناألمهيةمبكانأنتعرف
توافرهايفاملعلمةالداعية،ألنمعرفتهاتساعدهاعلىإكمالالنمصيفنفسنها،
وتعديلسلوكهاللعملعلىاكتسابتلكالصفاتاملرغوبة،اليتتتطلبهامهمتها

ّنصورهتاأمامطالباهتا،وجتعلهلااألثرالمنوييفدعنوهتومكانتها،واليتحتسن
.هّنوإصالح

مع وتعاملها رهبا مع وبعالقتها ذاهتا بالداعية يتعلق ذايت هو الصفاتما هذه ومن
املدعواتومنحوهلاأثناءأدائهالوظيفتها،ويتضحنفسها،ومنهاماهومتعلقبتعاملهامع

 املطالباآلتية.ذلكمنخالل

============================================================= 
 .114سورةآلعمران:جزءمنآية(1)
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 املطلب األول: الصفات املتعلقة بذات الداعية وتعاملها مع رهبا ومع نفسها.

 :ميانية أوال: الصفات اإل
 الصفة األوىل: قوة اإلميان باهلل تعاىل، والرزبة الصادقة يف الدعوة إىل سبيله: 

تعاىلمن باهلل اإلثمان قوة إن الصفاتاليتجيبأن تأهم هبا تمتع الداعية،املعلمة
قوةاليمنيبأناإلسالمهوالدينألنفمط،ةحسنالتحليهباشرطاالصفةعتربحتممهاوي

الذيهداه احلقاااحلق، هو وأنه باطلوضاللقطعااهللإليه، عداه وما يموي؛خلالص،
التسليمالتامهللتعاىل،منغريارتيابأوحرج،وتكونالدعوةإىلاهللتعاىلوإىلعندها

.(1)اوفعلهابعةمنقوهلشريعتهنا
ا لوازم تعاىلومن إليه الدعوة باهلل: والتواصيإلثمان باحلق والتواصي دينه، وإىل

باملعروفوالنهيعن باألمر إىلالتزامشرائعه، والدعوة إىلأصلالدين، والدعوة بالصرب،
أكربمموياتنفسه،ويكملغريه،ألنالدعوةنفسهامناملؤمناملنكر،وبذلكيكملالعبد
سعىبهالداعيةيفسبيلنصرهتاوحتميمهاباألدلةوالرباهني،وأيضاتاإلثمان،وذلكبسببما

 فكما منجنسالعمل، وتفإناجلزاء وتكميلهمونصحهم، صربتسعىإىلإصالحالعباد
.(2)بنورمنهوقوةإثمانااهللويؤيدهاعلىذلك،البدأنجيازيه

و اإلثمان إىلبأمهيةقوة الدعوة التحنيتزيداهلل كمااإليهطالباترىحاجة ،
ذاتيااالدعوة،ويولدلديهااليتحتتاجهرغبةهليباحلماسوالايفنفسهمويي شعورا

،واستعداداكاماللتلبيةحاجاتهذهاملسئوليةالذيتنتميإليهمبسئوليةالعمللإلسالم
أنهاجلزاءاألخروي،ورغبةيفمنالنفسواجلهدوالوقتواملال الةثابتاجيعله،كما

============================================================= 
صأصوهلاووسائلها:د.أمحدغلوش،والدعوةاإلسالمية333ص:د.عبدالكرميزيدانأصولالدعوةينظر:(1)

441.
،118ثمنانصاجملموعةالكاملةملؤلفاتالشيخعبدالرمحنالسعدي،فصلالتوضيحوالبيانلشجرةاإلينظر:(2)

م.1991هن/1411مركزصاحلبنصاحلالثمايف،عنيزة،ط:بدون،
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هاقلب،أماإذاخويالطريقااحملنوالشدائد،ومهماطالأمامهاتزعز ،مهماصادفتهت
واملوتالينشئحياة،فألقلباآخرباإلثمان،قدرةلديهاحينئذأنمتالفمناإلثمان،

قدالشيءاليعطيه.اف
تثمر إثمانالداعية أنقوة اليمنيبالثوابوالعمابمنعنداهللتعاىل،فتصبحكما

املعلمةالداعيةحريصةعلىالطاعاتكلهاقليلهاوكثريها،وجمتنبةللمعاصيكلهاصغريها
حال، كل يف عليها مطلع تعاىل بأنه موقنة فهي لرهبا، مراقبتها يمينها ويثمر وكبريها،

وفكرها، ومثرتهأنتكونالداعيةيفخلواهتاومشاهدهلواجسضمريهاوخفاياخواطرها
)كاجلالسمبشهدملكمعظمينظرإليه،فإنهاليزالمطرقامتأدبايفمجيعمتأدبةمعرهبا

أعمال،متماسكاحمترزاعنكلحركةختالفهيئةاألدب،ويكونيففكرتهالباطنةكهو
يفأعمالهالظاهرة(
(1)

.
اإلخالص: الصفة الثانية:

.(2))ختليصالملبعنشائبةالشوباملكدرلصفائه(:بأنهيعرفاإلخالص
دون بالعملهللوحده، اإلرادة وحتديد اخللق، العملعنمالحظة تصفية وحميمته:

بوجهءالدنياسوءالذنوبوسوشيءآخرسواه،وهبذااملعىنوحدهتتحمقجناةاإلنسانمن
ڇ     چڃ  چ  چ     چڃ  ڇ :عام،كماقالتعاىلعنيوسفعليهالسالم

.(4()3)  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
وأساساإلخالصهوو الدين، اإىلدعوةالروح املسلمعملأيوهلل، اليعمله

العملهورادةوجهاهللوحده،فإذاكانيرتفعماملتصحبهالنيةالصاحلة،ومامليمترنبإ
تعاىل،إمناهوهحتكيمشرعواهللنالعمللنشردينأل،هذااألمرآكدإنفالدعوةإىلاهلل،

============================================================= 
 .1/85إحياءعلومالدين(1)
.34التعريفاتص(2)
.24جزءمنآية:سورةيوسف(3)
:عبدالمنادرأمحندعطنا،دارهتذيب،98صمكفراتالذنوبوموجباتاجلنة:ابنالديبعالشيباينينظر:(4)

م.1876/هن1396ط:بدون،،الماهرة،عوالنشراالعتصامللطب
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النيةهللإخالصعبادةوقربةإىلاهللمنناحية،ومنناحيةأخرىهوجهاديفسبيلاهلل،و
أمرأساسلمبولالعملولنجاحهمعا،فالنيةاملدخولةتفسدالعمل،عبادتهوالدعوةإليهيف

صلحالعمل،وتمويالعزم،وتلوثالنفس،وتضعفالصف،وحتبطاألجر،والنيةالصاحلةت
.(1)وتعنيعلىإزالةالعمبات

منعبوديةاهللتعاىلماثمنعهامنحالوةعبوديتهتهللتعاىل،قدذاقةاملخلصالداعيةو
غريه،إذليسعندالملبالسليمأحلىوالأطيبمنحالوةاإلثمان،املتضمنةعبوديتههلل،

ې  ڇ  قالتعاىل:هلل،بنيخوفمنهورجاء،منيبايصريقلباحيثوإخالصالدينله،

ۆئ   ۈئ    ۆئې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ

.(2) ڇۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   
والفحشاء السوء عنه وصرف ربه، اجتباه خملصا العبد كان ومّت(3)وإذا بثمرات، عه
وزادههدىعلىهداه،اإلخالص،كالنصروالنجاةمنعذاباآلخرةورفعاملنزلةيفاآلخرة،

.(4)ووضعلهاحلبيفأهلالسماء،والمبولعندأهلاألرض،وغريذلكمنمثراتاإلخالص
منمل فإنهخيوأما مرَّلصقلبههلل، كالغصنإذا يهواه، بهأينسيمعطفهيتشبثمبا

وبالباطل،وأماله،فيجذبهتارةالشرفوالرئاسة،وترضيهالكلمة،ويستعبدهمنيثينعليهول
والدينار الدرهم يستعبده وتارة باحلق، ولو يذمه من الرياء،(5)ويعادي ويالت من وينال ،

فتصيبهاهلزثمةوزيادةالضالليفالدنيا،وبغضأهلالسماءله،وبغضأهلاألرض،ويعيشقلما
.(6)شميا،عدامايلماهيفاآلخرةمنالعذابوالفضيحةعلىرؤوساخلالئق

============================================================= 
،املكتبةاإلسالمية/ومطبعةحسنان،211صالغزا :معاهلل،دراساتيفالدعوةوالدعاة:الشيخحممدينظر(1)

،مكتبنة95لمرضاويصيفالطريقإىلاهلل،النيةواإلخالص:د.يوسفام،و1981هن/5،1411الماهرة،ط:
م.1995هن1،1416الماهرةط:،وهبة
.57آية:سورةاإلسراء(2)
.141صشيخاإلسالمابنتيمية:العبوديةينظر:(3)
هن.2،1413األردنط:-عمان،،املكتبةاإلسالمية69-66اإلخالص:حسنيعوايشةصينظر:(4)
.141صيخاإلسالمابنتيميةش:ينظر:العبودية(5)
.72-71ص:حسنيعوايشةينظر:اإلخالص(6)
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 التوكل على اهلل:الثالثة: الصفة 
اإلمامابن،وقدعرفهعناإلخالصلهيفالدعوةإىلاهللأمهيةالتوكلعلىاهللمّلالي

اهلل-الميم بأنه-رمحه اعتماد إليه،: واستناده اهلل، واستمدادالملبعلى إليه، وسكونه
.(1)اىلالعونوالتأييدمنه،وقطعالعالئقبغريهتع

توالعمل حىت التوكل يتطلبحميمة بواجبهالدعوي الداعية فالاموم ينبغي، كما
علىاهللعزوجل،يفميمةالتوكلهوصدقاعتمادالملب)ححيثإنفتر،تتماعسأوت

استجالباملصاحل،ورفعاملضار،منأمورالدنياواآلخرةكلها،وككلةاألموركلهاإليه،وحتميق
.(2)،فإنهاليعطيوالثمنع،واليضروالينفعسواه(اإلثمان

:مادلتعليههذهاآليةاعتماد)املرادبالتوكل::-رمحهاهلل-وقالاحلافظابنحجر
ب،واالعتماداملرادبهتركالتسبُّ،وليس(3) ڇ               ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڇ 

.(4)علىمايأيتمناملخلوقني،ألنذلكقدجيرإىلضدمايراهمنالتوكل(
واملؤمننيبهيفمواضعكثريةيفكتابه  والتوكلممامجليلالمدر،أمراهللنبيه

قوةالتوكلوضعفه،،و(5)  ڇٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٿ    ٿٺ  ٺ  ٿڇ :الكرميكمولهتعاىل
رسبقوةاإلثمانوضعفه،فكلماقويإثمانالعبدقويتوكله،وإذاكانتوكلهضعيفافهو

.(6)دليلعلىضعفاإلثمانوالبّد
األسباباملفضية ورعاية املناسبة، باألساليبوالوسائلالدعوية الداعية بإذن-وقيام

بولالدعوة،اليتعارضمعتوكلهاعلىاهلل،بلهومنمتامالتوكل،إىلاستجابةوق-اهلل

============================================================= 
.2/121ينظر:مدارجالسالكني(1)
.2/419جامعالعلومواحلكم(2)
.6جزءمنآية:سورةهود(3)
.6472ح11/315فتحالباري(4)
.79آية:سورةالنمل(5)
لبنانط:بدون،،،دارالكتابالعريب327صاجلوزية:اإلمامابنقيمنيوبابالسعادتنيطريقاهلجرتينظر:(6)

،حتميق:جاسمالفهيدالدوسنري،34-33وممدمةحممقكتابالتوكلعلىاهلل:احلافظأبوبكربنأيبالدنياص
م.1984هن1،1414الكويت،ط:،داراألرقم
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تسخريملاخلمهيالمليب،أمااختاذاألسبابفهوعتماداجلانباالفالتوكلعنصرمنعناصر
)ولكنمنمتامالتوكل،عدماهللمناألسبابالكونيةللوصولإىلحتميقغاياتالدعوة

القةالملبهبا،فيكونحالقلبهقيامهباهللالهبا،وحالبدنهالركونإىلاألسباب،وقطعع
.(1)قيامههبا(

بنياألسبابوأخذيفمجعهبني  عنحالالنيب-رمحهاهلل-قالاإلمامابنالميم
فإنالتوكل وشرعا، قدرا ملسبباهتا اهلل األسباباليتنصبها استعمال توكله متام ومن ( :

يلمونعدوهموهممتحصنون  رسولاهلل كانوا وإمنا أكملاخللقتوكال، وأصحابه،
كةوالبيضةم بأنوا السالح،ودخلرسولاهلل

(2)
عليه:تعاىلعلىرأسه،وقدأنزلاهلل

 ڇ             ژ  ژ    ڑ  ڑڇ 
(3))(4).

الفرقوم ،التوكلعلىاهللصدقبالواجبيفتالتزم؛عندالداعيةىتصحإدراكهذا
بموةاممدَّاهلكانهذاو،كماقضاهاوشرعهااهللتعاىلالئمةلنجاحدعوهتااألسباباملتواختذ

املاديةهودمعنويةعظيمة،تضاعفاجل علىاهللةأضعافاكثرية،حىتأنالداعيةاملتوكلاملبذولة
.ااملاديةعلىأسباهبّنأسباهبرغمتوافر،هّنغريهاممنضعفتوكلسبقحقالتوكللت
 اهلمة وقوة العزمية: علو الرابعة:الصفة 

مناألعمالالشاقةعمالوأحسنها،ويفالوقتنفسههياألالدعوةإىلاهللمنأجّل
الداعيةإىليؤكداحتياجيوالموةوالصربوالشجاعة،األمرالذناجلهداليتتتطلبمزيدام

األمرتفاوتاكبريا،كماعلويفاهلمةوقوةيفالعزثمة،ألنالناسيتفاوتو  النيبقالنيفهذا
 :احرص (5)))املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيإ، ويف كل خري ،

============================================================= 
.2/121كنيمدارجالسال(1)
 .1/173البيضة:اخلوذة.ينظر:النهايةيفغريباحلديثواألثر(2)
.67جزءمنآية:سورةاملائدة(3)
،حتميق:شعيباألرنؤوطوعبدالمادراألرناؤوط،3/481اجلوزيةد:اإلمامابنقيميفهديخريالعبازاداملعاد(4)

م.1979هن/1،1399ومكتبةاملناراإلسالمية،الكويتط:مؤسسةالرسالة،بريوت،
ينظر:يعينأناخلرييفكلمنالمويوالضعيف،الشتراكهمايفاإلثمان،معمايأيتبهالضعيفمنالعبادات.(5)

.16/215شرحصحيحمسلمللنووي
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إين فعلت كذا فال تقل: لو  على ما ينفعك، واستعن باهلل، وال تعجز، وإن أصابك شيء
 .(7)ر اهلل وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان((ولكن قل: ق ّدوكذا،

النووي اإلمام اهلل-قال -رمحه :( بالموة النفسهنااملراد عزثمة : أموروالمرةحة يف
هاآلخرة،فيكونصاحبهذاالوصفأكثرإقداماعلىالعدويفاجلهاد،وأسر خروجاإلي

وذهابايفطلبه،وأشدعزثمةيفاألمرباملعروفوالنهيعناملنكر،والصربعلىاألذىيف
وسائرواألذكاركلذلك،واحتمالاملشاقيفذاتاهللتعاىل،وأرغبيفالصالةوالصوم

.(2)(العبادات،وأنشططلباهلاوحمافظةعليها
ةطريقالدعوة،فالداعيةاملسلموهذهمنأعظمصفاتالدعاةاملؤثرةيفالثباتعلى

 بأن قويتأحرى حريصةكون مستةالعزثمة، الطاعة، مبتعدعّينةعلى العجزةباهلل، عن
األموروتعسرتاةمناهلل،وإنغلبتهنشدها،فهذهمّنتاليتاوالكسل،فإنحتممتأهدافه

اهللوالرضابه،وعدمحينئذالتسليملمضاءاكانمنه-باألسباباملالئمةابعدأخذه-اعليه
فاهت االيأسوالمنوطمما البحثوالتنميبعنحجج أو أخطاءهت، عليها ذلكاعلق ألن ،

طريقللشيطان،يؤديإىلضعفالعزثمةواحنطاطاهلمة.
 أنهكانيستعيذبربهمنأسبابالضعفوالعجز،فيمول:  ثرعنالرسولوقدأ 

، واجلنب واهلرم، وأعوا بك من عذاب القرب، ))اللهم إين أعوا بك من العجز والكسل
.(3)((وأعوا بك من فتنة احمليا واملمات

:يأيتماالباتلمائماتبدعوةالطلعلواهلمةوقوةالعزثمةدلعلىأمهيةيومما
ونه،ويتوجهونإليه،دمؤمنهموكافرهم،البدهلممنمراديمصالناسمجيعنإ[1

يطلباألدىنمنتعلومهتهفاليرضىمبادوناجلنة،ومنهممنتسفلبهمهتهففمنهممن
تطلباألكملاألمور، طلبمرادها، يف سامية تكون أن بد ال اهلل إىل ونفسالداعية

============================================================= 
4/2152يرإليههلل،وتفويضاملمادكتابالمدربابيفاألمربالموة،وتركالعجزواالستعانةباصحيحمسلم،(1)
2664ح
.16/215شرحصحيحمسلمللنووي(2)
.181متفقعليه:سبقخترجيهص(3)
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رضااهللتعاىلوالفوزباجلنة.ا،فيكونمهه(1)واألفضل
ماتستصغريفالدنياوشهواهتا،وسوفتزهد،احاهلاملعلمةالداعيةاليتيكونهذاو

وت منمعا األمور، وترفعدونالنهاية اتوجهإلصالحنفسهتعنالدنايا، مثتنتملأوال،
ايفطلبهّدجت،وانالمرادهتارحىتقراهل،واليمّر(2)هّنمنتدعوهذهإىلنفوساصفته
الذيعاش  النيبقدوهتايفذلك،امقهدفهحتتجاوزالعمباتحىتت،وانالبغيتهتحىت

حياته.جمتهدايفالعبادة،حىتآخرسنواتدعوته،حامالسالحه،جماهدايفسبيلاهلل،
2] الداعية يتطلبمن اهلمة علو إن نفسهتأن وااأخذ ذلك،باجملاهدة على لصرب

حتتاجإىل التفالدعوة اجملاهدة وهذه دائمة، إالبالصربالذيثمجماهدة ةحصاملسلمموم
والشهوة،اردهجيو اهلوى والتمكنيولمن للفوز شرطا اهلل جعله ذلك تعاىل:، ڇ  قال

جاءيف،(3) ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ
ومماساة واملرادصربهمعلىمشاقالطاعات، أئمةحنيصربوا، )أيجعلناهم تفسريها:

.(4)الشدائديفنصرةالدين،أوصربهمعنالدنيا(
عروفوالنهيعناملنكر،دونخوفأواجلرأةيفاألمرباملتثمراهلمةالعاليةإن[3

جماملةألحد ومنها باملعروفوالنهيعناملنكر، راعتممتضياتاألمر الصربعلى،ألهنا
األذىواحتمالاملشاقيفذاتاهلل.

تيفطريقالدعوة،واستطاعاالصربوقوةالعزمرسختقدمهتالداعيةإذاأوتيإن
عنتالصربوالثبات،ختلتوفمداماإذاخارتعزثمتهوأ،بصورةقويةاالتأثريعلىغريه

،فاالستمامةعلىطريقالدعوة،هلاتكاليفوحتتاجإىلإرادةأليعارضاودعوهتمبادئها
اهللبه،اوااللتزاممبايأمرهومصاحلهااخلاصة،التخليعنشهواهتالداعيةإىلاحازمة،تمود

============================================================= 
،مكتبةالفالح،الكوينت365صسليماناألشمرفيمايتعبدبهلربالعاملني:د.عمرنيكّلفمماصداملينظر:(1)

.م.1981هن/1،1411ط:
.118صحمفوظ:الشيخعليالوعظواخلطابةايةاملرشدينإىلطرقهدينظر:(2)
.24آية:سورةالسجدة(3)
،7/87العماديمامأيبالسعودحممداملسمى:إرشادالعملالسليمإىلمزاياالمرآنالكرمي:لإلالسعودتفسريأيب(4)

،ط:بدون،ت:بدون.دارإحياءالتراثالعريب،بريوت
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متذبذبةالشخصية،اهلمة،ةغالبامنحطاليتتكون،صاحبةاإلرادةالضعيفةوذلكيشقعلى
نليحممضعيفاتالنفوسيفجمتمعهابعضها،ورمبااستغلاغريهاسرعانمايسيطرعليه

الشخصية.هّنوأهواءهّنمصاحلامنخالهل

 ة:هنيثانيا: الصفات العلمية وامل
 احلرص على طلب العلم والتفقه يف دين اهلل:الصفة األوىل: 

وبنييوجد واملعرفة، العلم من الداعية بنيرصيد إجيايب الدعوةاتهفعاليارتباط يف
عاملعباده،ت،وكيفاعبدرهبتعرفكيفتستضيءبه،وت،ةاإلسالمية،فالعلمنورللمؤمن

إىلأعلىالدرجاتالرفيعة،اعنأسبابالشر،ويرفعهاإىلأسباباخلري،ويصرفهايدعوه
،(1) ڇ             مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتڇ  قالتعاىل:يفالدنياواآلخرة،

فهوإرثاألنبياءمنأخذهأخذرظوافر،كماأنالداعيةالعامل،نوريهتديبهالناسيف
.(2)ينهمودنياهمأمورد
ظهرمنجانبني:يالعلميفذاتالداعيةأثرو

:اجلانب األول
هللتعاىل،فكلمازادعلمالداعيةزاداوعبادهتاهبذاالعلميفتصحيحعميدهتااستفادهت

عرفا،ألهناعمله والثواباألوامرتإذا مناألجر يترتبعليها أحرصالناستكان؛ما
عنطريقاجلاهلني.ابنفسهتأبعدالناسعنها،ونأتاملنهياتكانتعليها،وإذاعرف

والعلمليسمبمدارماةحفظهاإلنسانمناملسائل،بلماوعاهعملهوتيمنهقلبهوظهر
:)العلمعلمان:علميفالملبوعلمعلىاللسان،فعلمالملبوقدقيلأثرهعلىسلوكه،

.(3)ةاهللعلىعباده(هوالعلمالنافع،وعلماللسانهوحج
أنالمنالصفاتف ليصدقفيهةمعلمةعاملةونعاملتكضروريةيفالداعية، قولا،

============================================================= 
.11جزءمنآية:سورةاجملادلة(1)
هنن2،1417الرياض،ط:،،دارالثرياللنشر21-16بنصاحلالعثيمنيصينظركتابالعلم:الشيخحممد(2)

.341-329وجوبلزوماجلماعةوتركالتفرقمنص:م،ولالستفادةينظر1997
.18/314اإلسالمابنتيميةشيخ:جممو الفتاوى(3)
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)) كمثل الغيث الكثري :باهلدىوالعلماستفادهتميفتمسيمهالناسمنحيث  الرسول
.(1)((أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت املاء، فأنبتت الكأل والعشب الكثري

 اجلانب الثاين:
تبينياحلاللا،فكيفيتصورمنهومبلغةهلماللمرآنوالسنةةحاملإىلاهللنالداعيةإ

سالموأصولهملباد اإلةجاهلت،أوالتمييزبنياملعروفواملنكر،إذاكانطالباتواحلراملل
فمنالضروريأن وبّيتوتشريعاته؟ كونعلىبصرية فيما لتنة إليه، نالتستحقأنتدعو

متيزاحلاللمناحلرام،واخلريمنالشر،وعلىنورمناهلل،ويستبنيعندهاشرفالدعوة
كلهاحتتاجإىلعلمهذهالواجباتوالسننوالعمائدواألحكام،وبنياألحكامالشرعيةمن

،وماامننفعهكثرأاحينئذهروضرألنالدعوةبدونعلمضاللوإضالل،فمهيفالدين،و
صلحه.تفسدهأكثرممات

مع-علىالدعوةابسالحالعلماليستويأثرهةومماالشكفيهأنالداعيةاملزود
،منالعلم،شتانبينهمااتبضاعتهوقّل،يفذلكتمعمنقصر-ااحتياجالناسإىلعلمه

اليت،ومنأجَّلالعلوم(2)  ڇ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئڇ  :وقدقالتعاىل
.  العلمبكتاباهللتعاىلوسنةنبيهحتتاجهاالداعية:

 :إتقان املادة العلميةوالصفة الثانية: ززارة 
على األساسية الدالالت أحد لداعية ا للمعلمة لعلمية ا الغزارة إن

العلم املادة إتمان أمية، املتنوعة، الدعوة موضوعات ذلكيف كان سواء
 لطالباهتا، اليتتدرسها يفاملادة الطالباتملعلمتألن قبول عوامل هّنأهم

هلهّنوحمبت املعلومات إيصال يف جناحها مدى أنّنهلا: جيب فاملعلمة ،
توّد ما لكل ومعرفة علما أغزر واليصحتكون للطالبات، ونمله تعليمه

ا تتعرضمنها فال وإال به، عارفة كانت إذا إال فن أو علم بتعليم لميام

============================================================= 
.111سبقخترجيهصمتفقعليه:(1)
.9جزءمنآية:سورةالزمر(2)
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تتمنه ما على تمتصر بل له،
(1)

الميم بن ا يمول اهلل-، كان:-رمحه )ملا
عن بليغ لت مرتبةا تصلح مل فيه، والصدق يبلغ مبا العلم يعتمد وتعاىل سبحانه اهلل

مل إال والفتيا بالرواية التبليغ فيكون والصدق، بالعلم اتصف ن صادقاعاملا يبلغ مبا
فيه(
(2)

:يأيتمامادهتاالعلميةإتماناليتتساعداملعلمةعلىمناألمور،و
هل .1 تمول مبا عارفة وهي طالباهتا تمفأمام ملادهتا املتمنة فالداعية بالنفس، ،ّنالثمة

نفسي يرةحها التووهذا وكثرة االرتباك عن ويبعدها وا منقف يزيد مما التردد،
اطمئنانالطالباتملاتموله.

واستفساراهت .2 الطالبات تساؤالت إجابة على أوّنالمدرة النشاط أو الدرس أثناء
 .ّنوإثراءمعلوماهتهّنبعده،معالمدرةعلىإقناع

،فطريمةالتدريسوالوسيلةاملستخدمةتنطلقحسناختيارطرقالتدريسووسائله .3
طبيعةاملادةالعلمية،واملعلمةالداعيةاليتالمتتلكمادةعلميةمتمنةكبريمنإىلحّد
ضافةإىلعدمالمدرةعلىالتجديدوالتطويربهااحلريةيفاالختياراألنسب،إتصي

(3)
. 

طالباهتايفالتناقضبنيحثهااحلذرمنالتمصرييفأداءاملادةالدراسيةحىتاليمع .4
تضييعلألمانةاملعلمةمنمنعا األمور،وبنيمايرينهيةومعلىالميامباملسؤولّنهل

.واملسؤولياتالدعويةوالواجبات

 :الصفات األخالقية  ثالثا:
 التحلي بفضائل األخالق واجتناب راائلها:الصفة األوىل: 

قلوبللوصولإىلتحلىبهالداعية،وهوأقصرطريقتاخللقاحلسنمنأمجلمايعترب

============================================================= 
 .58ينظر:تذكرةالسامعواملتكلم:ابنمجاعةالكناينص(1)
 .1/11إعالماملوقعنيعنربالعاملني(2)
عبداهللالدويش،وينظر:املدرسومهاراتالتوجيه:حممد268-267اهللحممودصعبدينظر:إعداداملعلم:د.(3)

 م.2111هن/1421،دارالوطنللنشر،الرياض،77ص
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(1).  ڇڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   ڇ :فمال  وقدوصفاهللتعاىلبهنبيه،طالباهتا
ابنتيميةقال أنتصلمن:-رمحهاهلل-شيخاإلسالم مجا اخللقاحلسنمعالناس،

قطعكبالسالمواإلكرام،وتعطيمنحرمكالتعليمواملنفعةواملال،وتعفوعمنظلمكيف
.(2)ضدمأومالأوعر

حيثتتأثرالطالبات،إىلالداعيةطالباتواخللقاحلسنمنالعواملاملهمةيفجذبال
،فالناسيفاآلخرةاإضافةإىلأجره،ملايرينمنحسنخلمهاادعوهتخبلقاملعلمةويمبلن

عيةامفطورونعلىحمبةالفضائلواالجنذابإليها،والنفورمنالمبائحواالبتعادعنها،والد
كونإىلالتخلقواالتصافباألموراحملببةإىلقلوبالناس،فضالعنأهناتىلاهللأحوجماإ

.اكمربيةمسلمةداعيةمنواجباهت
الحظلطالبةوا يفأخالقهتإذا ،امندعوهتت،ونفرامنهتمترّبامنالداعيةسوءا

السيئة،وقداخالقهبأاخوفامنتضررهاقدتتجنبخمالطتها،بلإهنوملتستجبلنصحها،
حسنايفاخللقهّنمنت،إذاآنسهّنجمالستترغبيفوالحنرافالفسقواأهلتفضلخمالطة

علىاألخالقاإلسالميةيفكلثباهتا:همةللداعيةالصفاتامللذلكفإنورفمايفاملعاملة،
ثباتعلىاحلقيلإىلغريها،ألهناحق،والمتيدعنهاأوحتفالومعمجيعالطالبات،حال،

حتتضغطالظروف-ةعنأيخلقمناألخالقالكرثمةدين،إضافةإىلأنتنازلالداعي
هل النفسية للحالة تبعا لذاهت-اأو اخسارة حني تمديرهت، اواحترامهافمد طالباهتابني

امنوذجاهلا،وخسارةهلاوخلمهانصبمننفسهتثلهاومت،وخسارةللدعوةاليتوزميالهتا
.(3)يفاملوضعاملخالفألمراهللاضعنفسهتاآلخرةحنييف

 ) مطابقة قوهلا لفعلها(: عمل الداعية مبا تدعو إليهالصفة الثانية: 
ريثيتطابقندرجت ضمنالعملمبمتضىالعلم، الرفيعة األخالقية الصفة هذه

============================================================= 
.4آية:سورةالملم(1)
.11/658جممو الفتاوىينظر:(2)
،3،دارالوفاءللطباعةوالنشنر،املنصنورة،ط:2/898ودعبداحلليمحمم:د.عليفمهالدعوةإىلاهللينظر:(3)

م.1991هن/1412
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اإلجيايب والتفاعل التجاوب يثمر الذي العملي السلوك مع اللفظي لدىالسلوك
أثرهيف فيظهر مناآلخرين، وقدقالتعاىليفذم املدعو، واستجابة سلوكالداعية،

.(1)  ڇۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ڇ : خيالفقولهفعله
لفعلها قولالداعية مطابمة فمن)وألمهية ف رضعلىالناستعلماخلريوالعملبه،

استوىفالفضيلتنيمعا، فمد األمرين أحسنيفالتعليممجع فمد به، يعمل ومل ومنعلمه
الداعيةالصدقيفيلزمهنامنو،(2)وأساءيفتركالعمل،فخلطعمالصاحلاوآخرسيئا(

أمرتأنالاألوىل،بلاباطنها،والخيالفظاهرهاقوهلابفعل ه،فاليكّذايفعملهواقوهل
يفأعنيالناس.قدوةا،ألهن(3)أولعاملبهيكنهتبشيءمامل

الالداعيةو تمولعاملةالمدوة تبا االالتأسيوأقوىيفهاأثرمبا ملنهجباةعاملألهنا،
عنا،فاليكاديتخلفعملهلطالباتعلىنشرهبنياةبه،حريصةدعوإليه،مؤمنتالذي
اعلمه تعرفها، اليت اجلميلة الصورة على تظهر طالباهتا،حيث تفعنها اليت نصحالداعية

حتث واليت سيئة، صورة تترك ختالفه مث اإلسالمي بالزي بااللتزام الصدقهّنطالباهتا على
هبذهالميم،بلالتتوقعاملعلمةأنمتشككطالباهتابأمهيةااللتزامثتكذبوحتنث؛والوفاء

فمط؛ين وقوهلا الطالباتبدعوهتا وسلوكهتفع بأخالقها يتأثرن أن فادون -غالبا-لناسا،
أرباب من أكثر األبصار وأرباب باألبصار، العمل ويدركون بالبصائر، العلم يدركون

التزم فإذا فعلهفا،بموهلتالبصائر، يكون ألقواهلاحينئذ هلا،تاليتاودعوهتاتصديما دعو
،فإنذلكاعملها،وعلىالعكسمنذلك،منخالفقوهلطالباهتاوترسيخاهلايفنفوس

.(4)واالنتفا بها،وتنفرياوصدَّاعنمسا كالمهاتكذيبالموهليعّد

============================================================= 
.3اآلية:سورةالصف(1)
،دارالكتبالعلمية،29صبنأمحدبنسعيدبنحزميعل:اإلمامأبوحممداألخالقوالسرييفمداواةالنفوس(2)

.بريوت،ط:بدون،ت:بدون
أصوهلا،وينظرالدعوةاإلسالمية91صحمفوظ:الشيخعليالوعظواخلطابةهدايةاملرشدينإىلطرقظر:ين(3)

.441-439صووسائلها:د.أمحدغلوش
سنالمية،مكتبةاملناراإل،1/64سليماناألشمر:حممدوداللتهاعلىاألحكامالشرعيةأفعالالرسولينظر:(4)

،مؤسسنة22:فتحييكننصوينظراالستيعابيفحياةالدعوةوالداعيةم.1978هن/1،1398الكويتط:
 فضال تابع          
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الشاطيب قالاإلمام يفتبينيأنوقو الفعل اهلل، رمحه الداعية شاهدومصدقمن
هبايفممتضىماقال:إنالعاملإذاأخربعنإجيابعبادةما،مثفعلهاوملخيّلمولهوعاضدل

علها،وإذاأخربورآهيفللعملهباكلمنمسعهخيربعنهاا،وهنضإجياهباعتمادقوي؛فيها
قويعندمتبعهماأخرببهعنه،؛رفاعاللهوالحائماحولهفلمُي،مثتركهعنحترميفعلما

تبا االجيابهمثقعدعنفعله،أوأخربعنحترثمهمثفعله،فإننفوسإخبالفماإذاأخربعن
(1)طمأنينتهاإذاائتمروانتهى.المولمنهالتطمئنإىلذلك

فعله،و الشديدملنخيالفقوله الوعيد  النيبقالقدجاء )) ُيجاء بالرجل يوم :
القيامة، فُيلقى يف النار، فتندلق أقتابه
(2)

 يف النار، فيدور كما يدور احلمار برحاه، فيجتمع 
أهل النار عليه، فيقولون: أي فالن، ما شأنك؟ أليس كنت تأمر باملعروف وتنهى عن 

 . (3)املنكر؟ قال: كنت آمركم باملعروف وال آتيه، وأ؟ااكم عن املنكر وآتيه!((
وقدقيل:

اهلهنعليكوملتعذرمباأنتجإذاالعلمملتعملبهكانحجة
(4)فإنكنتقدأوتيتعلمنافإمنايصدققولاملرءماهوفاعنله

 اهليئة احلسنة والسمت املقبول:الصفة الثالثة: 
 يمصد وال املمبولة احلسنة وإمناهناباهليئة املعلمة، عليها اهلل اليتخلق اجلبلية اهليئة

 تتمة ==========================================================
م.1985هن6،1415الرسالة،بريوت،ط:

.3/315املوافماتيفأصولالشريعةينظر:(1)
 .4/11األقتاب:األمعاء،مجعقكتب.ينظر:النهايةيفغريباحلديثواألثر(2)
(6/331)فتحالباري3267،حبابصفةالناروأهناخملوقة،كتاببدءاخللق،صحيحالبخاريقعليه:متف(3)

واللفظله،وصحيحمسلم،كتابالزهدوالرقائق،بابعموبةمنيأمرباملعروفواليفعلهوينهىعناملنكرويفعله
.2989ح4/2291
،وماينبغييفروايتهومحله:احلافظأبوعمرجامعبيانالعلموفضله:قالرببري،ينظرواألبياتلرجلامسهساب(4)

م،1978هن/1398،دارالكتبالعلمية،بريوتلبنانط:بدون2/7األندلسيالنمريالمرطيبيوسفبنعبدالرب
،وهدايةاملرشندين84ص:اإلماماملاورديأدبالدنياوالدينظر:ين،و21-2/4املرجعنفسه:ولالستزادةينظر

:يفضوءالكتابوالسنة:سعيدبن،ومموماتالداعيةالناجح91صحمفوظ:الشيخعليالوعظواخلطابةإىلطرق
.م.1994هن/1،1415،مؤسسةاجلريسي،الرياض،ط:316صعليالمحطاين
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 يفجتملهااملمصود وتوسطها الظاهرة، الفطرة علىسنن املعلمة كمحافظة املكتسبة اهليئة
الوجه،وكذلكهيئتهايفكالمها الظاهراحمللىبالوقاروالسكينةوطالقة وزينتها،ومستها

عناحملاذيرالشرعيةكالتشبهبغرياملسلماتواإلسرافومشيهاوجلوسهاوغريه،وابتعادها
وطلبالشهرة،فهيئةالداعيةومظهرهارسالةتبلغهبادعوهتاوماحتملهمنوالكربواخليالء

.والميمواألخالقاإلسالميةباد امل
األمروممايشنيالداعيةأنتكونرمزالإلمهالوالفوضىيفشكلهاوأمورهاالظاهرة،

الدعوةمنليسكلالطالباتيستمياقدوةلطالباهتا،فحيثإهندعوهتا،الذييعيققبول
 إنأقواهلا، وهنابل وأخالقها، الظاهر سلوكها من يستميها من منهناك يستميها من ك

هيئتهاومظهرها.
أكثرماينطبعيفأذهانطالباهتا،ويعتربعاملجذباوممايؤكدأمهيةهيئةالداعية،أهن

واضحايف،ألنالنفوسجبلتعلىحباجلمالواملظهراحلسن،كماأنصدقهايظهرّنهل
قد-للخريهّنووجهتهّنإذانصحت-املدعواتحيثإنالتزامهابتعاليماإلسالميفمظهرها،
يفتشنعناملخالفاتالظاهرةعليها
(1)

.
 منذلكأن وهناواألهم أقوال من الظاهرة بنياألمور قوية ولباسأفعالكعالقة

شيخاإلسالمابنادات،ويوضحاتواإلرعتمادطنةمناالومسكنوغريه،وبنياألمورالبا
اهلل–تيمية -رمحه بينهما ارتباطالعالقة بينهما والظاهرة الباطنة األمور وهذه ( بموله:

ومناسبة،فإنمايمومبالملبمنالشعورواحلاليوجبأموراظاهرة،ومايمومبالظاهرمن
سائراألعماليوجبللملبشعوراوأحواال(
(2)

.
العنايةبوصفةالعنايةبالظاهراليتعارضمعأمهيةوضرورة بلإنالصفاتالباطنة،

اجلمالالباطنيزيناجلمالالظاهر،والملوبالتنفكعنتعظيموحمبةصاحبتهوامليلإليها،
يوضحذلك كما الميماإلمام اهلل-ابن أناجلمال-رمحه )اعلم ينمسمقسمني:يفقوله:

============================================================= 
،دار23-15داعيةومظهره،ودورهايفإيصالرسالته:د.عبداهللبنإبنراهيماللحيندانصينظر:هيئةال(1)

 م.2114هن/1،1424احلضارةللنشروالتوزيع،الرياضط:
 .1/79اقتضاءالصراطاملستميمملخالفةأصحاباجلحيم(2)
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والعفو واجلود والعمل العلم مجال وهو احملبوبلذاته، هو الباطن فاجلمال وباطن، ظاهر
فتكسو-وإنملتكنذاتمجال-والشجاعة..وهذااجلمالالباطنيزينالصورةالظاهرة

فإن تلكالصفات، من اكتستروحه رسبما واحلالوة واملهابة اجلمال من صاحبها
مهابةوحالوةرسبإثمانه،فمنرآههابه،ومنخالطهأحبه(املؤمنيعطى

(1)
.

 رابعا: الصفات النفسية:
 احلكمة:الصفة األوىل: 

و واال:هياحلكمة والعمل المول يف اإلصابة موضعهعتماد) شيء كل ووضع ،
ن،وهيهبةمناهللتعاىليهبهاملنيشاءمنعباده،وفضلعظيمثمنحهمل(2)بإحكاموإتمان(

أراد، قالتعاىلكما ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ    ىې  ې  ې  ېڇ :

 .(3)  ڇۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ     ۇئوئ
اكتساهبااملتوافمةمعالكتابسلكطرقتوكوهناهبةمناهللالثمنعالداعيةمنأن

 وأن نفسهجتوالسنة، لااهد بصفاهتا، دعوهتتللتحلي يف بصرية على طرقا،كون ومن
والصرب والصدق والتموى واإلخالص واألناة واحللم النافع، العلم احلكمة: اكتساب
واالستخارة اهلمة، وعلو واالستمامة بالعلم، والعمل احلكيم، والسلوك واملصابرة

واالبتعادعنالشبهاتواال حتل،ستشارة، الداعيةتإىلغريذلكمنالصفاتاليتإذا هبا
.(4)بإذناهللاللصوابيفمجيعأمورهة،وموافماوتصرفاهتاأفعاهلوايفأقواهلةحكيمتكان

:يأيتماومنالتطبيماتاليتتعنيالداعيةعلىاكتسابصفةاحلكمة
  التأين وعدم االستعجال: أ( 
حىتحتمقأهدافها،وتنجحتأينوعدماالستعجاليفدعوهتاحتتاجالداعيةإىلال

============================================================= 
 م.1977هن/1397ريوت،ط:بدون،دارالكتبالعلمية،ب221باختصار:روضةاحملبنيونزهةاملشتاقنيص(1)
هن.1،1412الرياضط:،،مطبعةسفري31بنوهفالمحطاينصاحلكمةيفالدعوةإىلاهلل:سعيدبنعلي(2)

م.1992
.269آية:سورةالبمرة(3)
.82ص:سعيدالمحطايناحلكمةيفالدعوةإىلاهللينظر:(4)
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العملالدعوييتطلبالتريثوالتدرجالذيينايفاالستعجال،حيثإنيفأداءرسالتها،
      ائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ڇ : وقدقالاهللتعاىلخماطبارسوله

صربعلىأذىاملكذبنياملعادينله،وأناليزالأني،فيأمرهتعاىليفهذهاآلية(1)  ڇ      ۆئ
مناملرسلني وأنيمتديبصربأو العزم هلمإىلاهلل، داعيا ساداتاخللق، أو العزائم،

واهلممالعالية،الذينعظمصربهمومتيمينهم،وهناهعناالستعجالللمكذبنياملستعجلني
هجهلهمعلىأنيدعوابأنيمععليهم،فإنهذامنجهلهمومحمهم،وأاليستخفّنللعذ

.(2)اهللعليهم.
أمربركنمنأركاناحلكمةوهوالصربوالتأين،وهني أمروهني: الكرثمة ففياآلية
حلصول أقربالوسائل فاحلكمة االستعجال، وهو وخوارمها آفاتاحلكمة من آفة عن

واندفا العوائق،فكمندمعجولطائش،وكمأدركاملطلوباملماصدوهتوينا لصعاب،
باختالل إال والختتل احلكمة، مبثل الصغار، وال والُتساسالوالياتالكبار رفيق، متأن

.(3)طريمها
:يأيتمنوسائلحتميقالتأينيفالدعوةماو
راال-7 عن األبتعاد املتوازنةفعالدود النفسيةغري واملؤثرات ، اليت إىل، تؤدي

.هاعواقبفكرةأخرىدونتأمليفالغضب،أوتسببتغرياملوقفواالنتمالإىل
التفكرييفنتيجةالعملوعاقبته،فإنالعربةدائماباخلواتيم.-4

 االستفادة من التجارب: ب(
الذاتيةللداعيةخباصة،ولغريهامنأصحابالتجارببعامةتجاربالاالستفادةمنإن

من الدعوة، يف مموماتاحلكمة قال وقد لإلنسان، معلم واحلوادثخري اهللفالتجربة
،ففيهذهاآلية(4) ڇ         وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئ  ىئڇ  :تعاىل

============================================================= 
.35ةجزءمنآي:سورةاألحماف(1)
.7/61تيسريالكرميالرمحنيفتفسريكالماملنانينظر:(2)
.94ص:الشيخالسعديائقالنريةالزاهرةدالرياضالناضرةواحلينظر:(3)
.11آيةجزءمن:سورةحممد(4)
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)خّوفسبحانهالكفار،وأرشدهمإىلاالعتباررالمنقبلهم(
(1)

.
 بعملناضجوفكاملعلمةسريتوهبذا الداعية نابه، عرفمداخلاألموروخمارجها،تر

تركتإىلالصواب،والت،سارعاأوعثرلساهناراقبها،فإذازلَّتقدمهتواسبخطواهتحت
منذلكخربةوعلمبواقعاحلياة،ادوندراسةومتحيصلالستفادةمنه،فيحصلهلاخطأه

.(2)وفراسةوبصريةبالنفوس
 احللم: الصفة الثانية: 
)وحّدنالسيئات،نفسعندالغضب،وكظمالغيظ،والعفووالتجاوزعوهوضبطال

الغضب( هيجان عند النفس ضبط احللم:
(3)

تكررت، وقد اآليات حتثالمرآنية اليت
احلل صفة اكتساب على املسلمني واإلحسان، بالعفو والتحلي قولم سبحانهومنها اهلل

،(4) ڇٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹڇ  تعاىل:و
ې  ى  ى  ائ  ائ     ېۉ  ې  ېڇ        :تعاىلقولهيف  بهنبيهاهللكماأمر

ةحكيحالهمعقومهابنمسعود،فكانتمنهاالستجابةالتامةألمرربه،فهذا(5) ڇ
 حيكي نبيا من األنبياء، ضربه قومه فأدموه، وهو ميسح  إىل النيب نظرأكأين )فيمول:

يفاملرحلة،والداعيةإىلاهلل(6)الدم عن وجهه، ويقول:اللهم ازفر لقومي فإ؟ام ال يعلمون(
أحوجماتكونإىلالتحليهبذهالصفةالكرثمة،ألهناستواجهمنطالباهتامايثريها،الثانوية

والغالبأنالطالباتال سيكونأعظميفحمها، فإنالبالء الحتلم؛ فإنكانتغضوبة
الشيطانعلىأنتنتمملنفسهاوتنتصرهلا،كماأهناقد يمبلنأمرهاوهنيها،بلقدةحملها

أنتنزهحت الداعية فينبغيللمعلمة باإلمثوتعاديها، العزة فتأخذها املنكر صاحبة ركالطالبة

============================================================= 
 .5/32فتحالمدير(1)
.115-114ص:د.توفيقالواعيالدعوةإىلاهللينظر:(2)
 .245أدبالدنياوالدين:اإلماماملاورديص(3)
.134جزءمنآية:سورةآلعمران(4)
.13جزءمنآية:سورةاملائدة(5)
(.6/514)فتحالباري3477ح)مليترجمله(54باب،كتاباألنبياء،صحيحالبخاري(6)
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نفسهاعنذلككلهبالتحليباحللم
(1)

.
 :الدعويالرفق  الصفة الثالثة:

لنيا ( هو: العنف(والرفق ضد وهو باألسهل، واألخذ والفعل، ،(2)جلانببالمول
 املوهو فتاح عمول إىل الداعية منه تلج الذي ّنوقلوهبطالباهتا العنف، ثممتون فالناس

ڇ :قالتعاىل،وأهلهفقنالفظاظةواخلشونة،ويألفونالروأصحابه،وينفرونبطبائعهمم

 ڇ        ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
نفرحيم،وإىل،فالناسيفحاجةإىلَك(3)

كان وهكذا واللني، والرفق الرعاية عنده وجيدون جبهلهم، واليضيق يسعهم قلبرفيق
. (4) النيبقلب

)اليأمرباملعروف:الناهنيعناملنكرعنشأنالدعاةواآلمرينباملعروفوقدقيل
وينهىعناملنكر،إالمنكانفيهخصالثالث:رفيقمبايأمررفيقمباينهى،عدلمبايأمر

ينهى( يأمرعاملمبا ينهى،عاملمبا الرفقواللنيمنالصفاتالضرورية(5)عدلمبا ،فصفة
،اوالتلميمنههاوتصديماحوهلطالباتالة،ألثرهاالعظيميفقبولالدعوة،والتفافيعاللد

وهذااليكونإالإذاخلتدعوهتامنالعنفواخلشونةوالمسوةوالشدةواجلفاء،أوبعبارة
ي:)الرفقباجلاهليفالتعليم،وبالفاسقيفالنهيإذاحتلتباملداراةاملمدوحةوهأخرى:

عليه اإلغالظ وترك فعله، فيه-عن هو ما يظهر بلطفالمولو-حيثال عليه اإلنكار
والفعل،والسيماإذااحتيجإىلتألفه(
(6)

.
============================================================= 

،املنتندى243لهوضوابطهوآدابه:خالدبنعثمانالسبتصينظر:األمرباملعروفوالنهيعناملنكر،أصو(1)
 م.1995هن/1،1415اإلسالمي،لندنط:

.6124ح11/449فتحالباري(2)
.159جزءمنآية:سورةآلعمران(3)
.1/511يفظاللالمرآنينظر:(4)
ادرأمحدعطنا،دارالبنازللنشنر،حتميق:عبدالم81األمرباملعروفوالنهيعناملنكر:أبوبكراخلاللص(5)

م.1986هن.1،1416والتوزيع،مكةاملكرمة،ط:
،إدارةترمجناناإلسنالم،9،وينظر:منصفاتالداعية:اللنيوالرفق:د.فضلإهليص11/528فتحالباري(6)

 م.1999هن/7،1421باكستانط:
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 التواضع:الصفة الرابعة: 
هلا،واملتواضعهوالذيوه يمنالصفاتاليتُتكسباملعلمةالداعيةحبطالباهتا

ممنقاله( ويمبله له، وينماد )خيضعللحق،
(1)

اليت،وهي املؤثرة ترفعمنالصفاتاحلميدة
ې  ى      ى   ائ   ائ  ەئ  ەئ  ڇ :اآلخرة،كماقالتعاىلويفالدنياداعيةقدرال

 ڇۈئ  ۈئ   ېئ    ۆئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ
(2)

رمحهاهلل:)خيرب-حلافظابنكثري،قالا
املؤمنني لعباده جعلها يزول، وال ةحول ال الذي املميم ونعيمها اآلخرة الدار أن تعاىل
املتواضعني،الذيناليريدونعلوايفاألرضأي:ترفعاعلىخلقاهللوتعاظماعليهموجتربا

عليهم،والفسادافيهم(
(3)

املسلمةحتاجللتواضعليكسبقلوباآلخرينحوله،،وإذاكان
يمتضي والدعوي التعليمي عملها ألن وأقوى، أشد للتواضع الداعية املعلمة حاجة فإن

تها،أويفالبوحهلا،حىتالجيدنحرجايفسؤاهلاومناقشهّناتصاهلابالطالباتوالمربمن
صدور يف تطمئنهّنمبا أو تستريح ال فالنفوسعادة للمغتّر، أو املتجرب بعلمه،للمتكرب

يةبشكلوخاصةيفاملرحلةالثانويةاليتتموىفيهالعالقةبنياملعلمةوالطالبة،وتكونوّد
واالستماللالذايتوحب كالصداقة الطالبة عند يسمحبإشبا احلاجاتالنفسية كبريمما

تثبتالدراساتذلك كما ومساعدهتم اآلخرين
(4)

إف، تكربتوتعاظمتالداعية علىذا
أوزميالهتا؛ يفالعلم،طالباهتا ووانتمصتمنهيأقّلاحتمرتمندوهنا عمال، إذامنها

قبولحمبتهاووهذايؤثرسلباعلىكانتمناملتجربات،،ّنتعلىالطالباتمباتعلمههلّنامت
 دعوهتاواالستجابةهلا.

============================================================= 
 .2/329مدارجالسالكني(1)
 .83سورةالمصص:آية(2)
 .6/268ابنكثريتفسري(3)
،مكتب153-152بنعبدالرمحناملفدىصينظر:احلاجاتالنفسيةالتربويةودورالتربيةيفتلبيتها:د.عمر(4)

 م.1993هن/1414التربيةالعريبلدولاخلليج،الرياضط:بدون،
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 اعية مع املدعوات:املطلب الثاني: الصفات املتعلقة بتعامل الد

 للحق: هّناتباعواحلرص على هداية الطالبات  الصفة األوىل:
حتثهنا دوافع الطالباتك بدعوة هدايةالمائمة واحلرصعلى بالدعوة الميام على

منها:،هّنطالباهتاواستمامت
إىلهدايةالناس،فالداعيةتماادخرهاهللمنعظيماألجروجزيلالثوابملنسع-1

،وقدقالاهدايةالناسكلهمعلىيديهتمتّنتأجرالدعوة،وإذاعلمااخلريلنفسهبحت
،(1)(())ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري لك من أن يكون لك محر النعم: النيب
 النيب،كماقال(2)للهدىطالباتالاتبا وةعلىاخلريعندالداللايفتضاعفأجرهتورغب
 : (3)((على خري فله مثل أجر فاعله )) من دّل.

منالوقو يفاحلرامومحلاشفقعلىغريهتةلناس،فالداعيةاملؤمنلحباخلري-2
ةباملعروف،ناهيّنهلةزالآمرتوبفضائلالدين،فالبشر اهللطالباتبالتزامالحتاآلثام،و

مناخلريالدنيويابلنفسهحتماّنبهلحتعلىأوجهاخلريكلها،ّنهلةعناملنكر،داّلّنهل
،كماقال(4)منالشر،وهذاعالمةكمالاإلثمانابغضلنفسهتماّنبغضهلتواألخروي،و

.(5)((خيه ما حيب لنفسه)) ال يؤمن أحدكم حىت حيب أل:  النيب
الناسللخريوتعليمهم بالرسولقتداءاال-3 وأحرصهمعلىهداية الدعاة إمام ،

============================================================= 
.(7/476)فتحالباري4211،حبابغزوةخيرب،غازيكتابامل،صحيحالبخاري(1)
،،إدارةترمجاناإلسالم8احلرصعلىهدايةالناسيفضوءالنصوصوسريالصاحلني:د.فضلإهليصينظر:(2)

م.1991/هن2،1412باكستان،ط:
فنهيفأهلنهخبنريبابفضلإعانةالغازييفسبيلاهللبركوبوغريه،وخال،كتاباإلمارة،صحيحمسلم(3)
.1893ح3/1516
.13ح1/57فتحالباريينظر:(4)
.(1/56)فتحالباري13،حبابمناإلثمانأنةحبأخيهماةحبلنفسه،كتاباإلثمان،صحيحالبخاري(5)
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ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڇ  إياه،وقدوصفهاهللتعاىلبموله:

.(1)  ڇڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
مثالحلالهمعقومه،وحرصهعلىهدايتهم،وإبعادهمعنكلما  النيبضربقدو
قوله،يضرهم يف )) َمثلي وَمثلكم، كمثل رجل أوقد نارا، فجعل اجل نادب :وذلك

 (2)عن النار، وأنتم َتفلَُّتون (3)عنها، وأنا آخذ حُبُجزكم هّنيقعن فيها، وهو يذبُّ(4)والف راش
.(5)من يِدي((

علىرؤيةنتائجةمتلهفيعينأنتكونهبذهالصفة،الالمائمةبدعوةالطالباتإنحتلي
دةرغمشفهيرىالصدواإلعراض،تاألملواحلسرة،حنيا،فيصيبها،ومثرةجهدهادعوهت
مدمالدعوةإىلت؛علىطريقاحلقاأهنباوإثماهناحرصه غرست،وباألسلوباألمثلطالباهتا

اهللتعاىلهوصاحبوهيتوقنبأنالعربةواألجرببذلاجلهدوليسبالنتائج،فبذرةاخلري،
الناس، يفهداية واإلرادة املخلوقورغبتهاملشيئة اإلنسان حمبة قاليفذلكال وقد اهلل،

 ڇڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ڳک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڇ : تعاىل
(6).

 الصفة الثانية: معرفة الداعية بالطبيعة البشرية واخلربة بكيفية التعامل معها:
يدلعلى للطالبة البشرية الطبيعة وحكمتهإنمعرفة الداعية فافمه كونتحنيهي،

علىمايتناسبمعاودعوهتافسلوكهكّيتافإهنالبشرية،اتعلىبينةومعرفةبطبيعةاملدعو
واحتياجاهتهّنمطالب ّنالنفسية الذي والعملية، اجلسمية النتائج، أفضل يعطي يعاجلألنه
معاجلةالطبيباحلاذقملريضه.هّننفوس

============================================================= 
.128آية:سورةالتوبة(1)
غريباحلنديثالنهايةيفينظر:ذييصريفاحلر.اجلنادبمجعجندب:وهوضربمناجلراد،وقيل:هوال(2)
.3/431املرجعالسابقينظر:،والفراش:الطريالذييلمينفسهيفضوءالسراج،1/316
.1/344ينظر:املرجعالسابقجز:مجعُحجزة:وهيموضعشداإلزارمثقيللإلزارحجزةللمجاورة.احل (3)
.15/51شرحصحيحمسلمللنووي،ينظر:كالغلبةواهلربمثغلبوهربإذانازع:يمال:أفلتمينوتفلت(4)
.2285ح4/1791ىأمتهومبالغتهيفحتذيرهممايضرهمعلبابشفمته،كتابالفضائل،صحيحمسلم(5)
.56آية:سورةالمصص(6)
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املسلمو علىاحمبتهاللحقواكتفيمبعرفتهتالةالداعية وعرضه لطالباتله بلإن،
احلكمةواختياراألساليبإىلذلكاإليه،ووسيلتههّنبه،وضمهّنعلىإقناععملتأنعليها
،فمناخلريأنتكونتوتكلمتونصحتمعها،فإذادعّن،واليتةحسنجتاوهبّنهلاملناسبة

علىّنوإقباهلهّن،وقدراستحماقهّنعرفمبلغطاقتت،لاتتوسمهباحالالسامعتفراسةاهل
ملينشطسآمةوملال،وقدقيل:منهّنمنتوجزإذارأتمايتحملن،وهّنتعطياالنتفا ،ل

.(1)كللكالمك،فارفععنهمؤونةاالستما 
فهم األمورتاألداءوعرفتأعماقالنفساإلنسانيةالبشرية،فأحسنتوالداعيةإذا

،بإىلاألثراملطلوىوأّدالنفس،يفأعمقوقعهذاالضربكانعليها،تاحلساسة،فضرب
ابالوصفاجلميل،والبدءبالثناءوالتمدير،وتذكريهاباخلريووصفهطالبةومنذلكذكرال

ستعدلمبولاحلق،فالنفست،وةإىلالداعيامننعمة،لينجذبقلبهامبالهمنفضلوماعليه
إذاعرفتعلوهاواستشعرتكرامتها،محلهاشعورالرفعةوالكرامةعلىالنفرةمنارتكاب

.(2)ائصالنم
التجربة،عنطريق-غالبا–تكتسبهااملعلمةالداعيةلبشريةاإنهذهاخلربةبالطبيعة

منهواحلكيمو،مةالعاقلحكوفالتجاربتنمياملواهبوالمدرات،وتزيدالبصريبصرا،
خالطتالداعيةإذاوباألموروعلماملصاحلواملفاسد،فإنهاليفعلفعالإالعنحكمة،جّر
تاألمورفعلمتبالتعاملمعها،وجّرتطيبهاوسميمها،فأحسنهّنطبائعت،عرفالباتالط

.(3)علشيئاإالعنحكمةتفنفعهامنضررها،فال
املعلمة لدى كان ومساهتوكلما خبصائصطالباهتا كافية وطبيعةّنمعرفة السلوكية

ا علىرثواستخدام كانتأقدر اليتيعشنها، العمرية لوسائلوالعملياتاملؤثرةاملرحلة
.هّنفي

============================================================= 
.121صفوظحم:الشيخعليالوعظواخلطابةهدايةاملرشدينإىلطرقينظر:(1)
العجمني،،املدائنللنشروالتوزيع31،وينظرالدعوةاملؤثرة:مجالماضيص119صاملرجعالسابقينظر:(2)

م.1995/هن1،1415ط:
.6/182حتفةاألحوذي،و6133ح11/531فتحالباريينظر:(3)
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 :نعزال عنهّنالصفة الثالثة: خمالطة الطالبات وعدم اال
قالاإلمامابنالميمإناإلنسانيأنسمعأخيهاإلنسان،وةحتاجإىلاالجتما بغريه،

سهلمإرادات:اإلنسانمدينبالطبع،والبدلهمنأنيعيشمعالناس،والنا-رمحهاهلل-
ات،فيطلبونمنهأنيوافمهمعليها،فإنمليوافمهمآذوه،وإنوافمهماعتمادوتصوراتو

حصللهاألذىإنكانتعلىباطل،والريبأنأملاملخالفةهلميفباطلهمأيسروأسهل
.(1)مناألملاملترتبعلىموافمتهم

،منحوهلامنالطالباتواملعلماتطةمنخمالاالبدهلامبهمتهةمومالداعيةاملسلمتول
)أفضليةمنخيالطالناس،خمالطة  وقدبنيالنيب،شمةبعضاملحىتلونتجمنجراءذلك

يأمرهمفيهاباملعروف،وينهاهمعناملنكر،وةحسنمعاملتهم،فإنهأفضلمنالذييعتزهلم،
 األشخاص باختالف ختتلف واألحوال املخالطة، على يصرب حالوال ولكل واألزمان،

)) املسلم إاا كان خمالطا الناس ويصرب على أااهم، خري من املسلم  : ،فمال(2)ممال(
.(3)((الذي ال خيالط الناس وال يصرب على أااهم

 اآلتية: موريف األ لطالباتخمالطة الداعية لوفائدة ضح أمهية وتت
للطالباتاملخالطة احملمودة: - الداعية وتوجيه،ونصحإنخمالطة هيخمالطةدعوة
،فإناوآالمهاآماهلاشاركهت،واواقعهاعيشمعهتالدعوةممنطالبةتلمىالتحيثوتعليم،

الاهلاذلكأدعىالستجابته والداعية ورزقهاآتاهيت، العلم معاحلكمةااهلل الدعوة، يف
علمتإىلمرضاته،وتأفضماهيأنأفضلاألعمالوأحبهاإىلاهللعلمت،اإلخالصلهتعاىل

أبوبعديدةلتحصيلاألجر،لتعدينفعهاللناس،وذلكابالدعوةإىلاهللتفتحهلاأنقيامه

============================================================= 
.2/193إغاثةاللهفانمنمصائدالشيطانينظر:(1)
راجعنه،4/211بنإمساعيلالكحالينالصنعاينمنأدلةاألحكام:اإلمامحممدلوغاملرامسبلالسالمشرحب(2)

وينظنرحتفنةم،1961هنن/4،1379وعلقعليه:الشيخحممدعبدالعزيزاخلو ،دارإحياءالتراثالعريب،ط:
.7/211األحوذي

،كتابصفةالميامة،سننالترمذيو،4132ح2/1338الءبابالصربعلىالب،كتابالفنت،سننابنماجه(3)
2/373وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننابنماجهوسكتعنهاإلمامالترمذي،2517ح554/663باب
.3257ح
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.هاعهاعليمنالميامبالعباداتاليتيمتصرنفاخريهل
الميم ابن اإلمام اهلل-قال واحلرام،:-رمحه واحلالل السنة يعرف الذي والعامل (

وطرقاخلريوالشر:خمالطةالناسوتعليمهمونصحهميفدينهم،أفضلمناعتزالهوتفريغ
.(1)وقتهللصالةوقراءةالمرآنوالتسبيح(

ّنبعاداهتافهتعرِّطالباتللةالداعيةالطإنخملضعإ: التعرف على مواطن القوة وا -
منمعروفومنكر،هّنمايشيعبينا،وينكشفهلهّن،ومواطنالضعفوالموةفيهّنوأخالق
؛اباهبوأغلمتيطعملهاالرمسيحمتوقفتعندا،ولوأهنهّنالميامباالحتسابعليافيتيسرهل
مومبالدعوةعلىتاجتعلهّنهلانكرات،فمخالطتهمناملهّنمايشيعبينتوعلمتملاأدرك

.ّنعلموبصريةبأحواهل
ويدفعاإلحسان إىل اآلخرين:  - النفع، علىحبمنجيلبهلم الناسُجبلوا إن

تمكنالداعيةتعنهمالشر،دونأنتتعلقمصلحتهبأيمنهما،بلاحتسابالوجهاهلل،ولن
مهومالطالباتبلإنخاللترديدالكالمفحسب،،منهّنوقضاءحوائجطالباهتامنخدمة
ا،وتصبحهذهاهلمومسّداوبنيالتلميمنههّنبين-كثريمناألحيانيف-حتولّنومشكالهت

ا فمنيعايفوجه أنلدعوة، تعلىالداعية العوائقمنتبذلما ستطيعمنجهدإلزالةهذه
.حميطاملدرسةيفلباتطا،وذلككلهاليتمإالمبخالطتهللاطريقدعوهت

،تمومعلىاحلبيفاهلل،والبغضإناألخوةاإلسالمية:حتقيق األخوة اإلسالمية -
اال منحيز ويتحمقنملها والثمكنأنتتحمقعلىأرضالواقع،  إىلحيزدعاءيفاهلل،

ائجالتطبيق،إالمنخاللاملخالطةوقضاءحاجاتالناسومعايشتهم،فإذاقامتهذهالوش
.(2)التأثر،وجنحتالدعوةوآتتأكلهابإذناهللظهرطالباتبنيالداعيةوبنيال

ومعاملها،اعلىاكتشافأبعادشخصيتهداعيةتعنيالإنهذهاألخوةالشاملةسوف
ا،وتموميقصورهاذلكعلىإصالحنفسهاوماتنطويعليهمنكمالأوضعف،فيعينه

============================================================= 
بدون.ط:،لبنان،يوسفدارالكتبالعلمية،تصحيح:زكرياعلي93عدةالصابرينوذخريةالشاكرينص(1)
،دارالتوزيعوالنشنراإلسنالمية،128عبداحلليمحممودصعليفمهاألخوةيفاإلسالم:د.لالستفادةينظر:(2)

،والندعوةقواعند64-62ص:فتحييكننواالستيعابيفحياةالدعوةوالداعيةالماهرةط:بدون،ت:بدون،
.م1989هن/2،1419رالدعوةللطباعةوالنشر،اإلسكندريةط:،دا239ص:مجعةأمنيعبدالعزيزوأصول

 



 262دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية____________الفصل الثاين/ املبحث الثاين: صفات القائمات ب

ويعليانشاطالداعيةممايمويعزثمته،وبالتا يتجددهاوتمويةجوانبالضعفيفشخصيت
.(1)اويضاعفجهودهامهته

 أن يفتوإنمناخلطأ الداعية الدراسية،نمطع ضمنمادهتا نفسها أوحتصر غرفتها
متو عن للطالباتتنع والتمرب خروجهت، يف أن هلاوخمالطتهاظن يسمطهّنتبذال منا،

ويذهبهيبتههّنأعين ومكرهّنقلوهبمنا، الشيطان كيد ذلكمن فإن و(2)، ، مدخلهو
.امماةحبطعملهاونفسهالظهورالكربوالعجبيفأخالقهواسع

عناإلسالموكثرةهّن،رجةبعدطالباتعناالختالطبالاملعلمةكماأناستنكاف
.اإلسالمشرائعيزيداملشكلةتعميدا،ويوسعاهلوةبنيهؤالءوبنيمما،ّناحنرافاهت

 : بعد النظر، وحسن التنظيم والتخطيط:الرابعةالصفة 
 املمصود بصفة البعد نظر الداعيةعند استفادة : التخطيطالداعية يف احلاضر من

ال مبوهبة التمتع مع الراللمستمبل، األمور تمدير وحسن األفق-ةهّنفراسة ضيق وعكسه
النظر ملعاجلة-وقصر الضرورية التدابري اختاذ مع أن دون حمتمل، أمر تكل املصريترك

بذلاألسباباملناسبةللوصولإىلالغايةاملطلوبة.ت،بل(3)للظروفاملتغرية
وتنشئيف الوظيفية، منالناحية وآخر اليتتفرقبنيجزء العملية التنظيمفهو: أما

.نفسالوقتكيانامركبامتكامالمنالعالقاتالوظيفيةداخلالكيانالكلي
واملادية البشرية املوارد يهدفإىلاستخدام التنظيم، أسلوبيف التخطيطفهو: أما

بالت ممكن، وجه أفضل على ألهدافحمددة،فلكواملعنوية، وفما األمثل، والزمن املثلى، ة
.(4)بعبارةأخرى:هووضعاخلطةاليتيسريعليهاالعملوالمائمونبه

 الصفاتمهمة بالدعوةوهذه ضمنللمائمة طالباهتا تدعو ألهنا الثانوية، يفاملرحلة

============================================================= 
،داراليمنيللنشروالتوزيع،مصنر،352-344صنوح:د.السيدحممدينظرتوجيهاتنبويةعلىالطريق(1)

م.1998هن/1،1418ط:
.2/121إغاثةاللهفانمنمصائدالشيطانينظر:(2)
.م1989هن/5،1419دارالفكر،لبنان،ط:349شيتخطاب:اللواءالركنحممدالرسولالمائدنظر:ي(3)
.158صعبداحلليمحممودعلي:د.فمهاألخوةيفاإلسالمينظر:(4)
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تربوي بنيالكيان التفاهم يستلزم يفّنتنسيقخطواهتومائماتبالدعوةدعويمتكامل،
بعض يكمل حيث ويكّنهّنالدعوة، بعض، واالرجتاليةجهود الفوضوية عن مبنأى

واملشاركةيفعنالدعوةإىلالمعودواالنمطا ّنؤديهبيوهّنثبطمهميقدمما،والتعارض
.األنشطة

أنحسناستغاللالداعيةلمدراهت يعّزاكما زمنالتخطيطيةوالتنظيميةيفالدعوة،
علىبذلهايفطريمها،ممايساعداعلىالميامبالدعوةبنجاحوإتمان،ويرسخقدمهاقدرهت

فالوصولإىلال بعناية،وحتميقاألهدافاملرسومة، الدائمةاجلهوداملدروسة -نتائجالطيبة
لحصولعلىلاالرجتاليةوخريمنبذلاجلهودالكبريةالفوضويةوذلك-وإنكانتقليلة

)) سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن : النيبنتائجكبريةمثاالنمطا بعدذلك،وقدقال
.(1)((ُيدخل أحدكم عمُله اجلنة، وأن أحب األعمال أدومها إىل اهلل وإن قّل

االتصافبالصفاتاحلسنةالرفيعة،هومطلبكلمسلمإالأنهيفحقالدعاةإن
مهةأوىل،ومنذلكاإلخالصهللتعاىل،وصدقالتوكلعليهوالثمةبنصره،وعلوإىلاهلل

علىطلبالعلموالتفمهيفديناهلل،معالعملبه،ومنأهما،وحرصهاالداعيةوقوةعزثمته
ضالةلباحلكمة،فهيهذهالصفاتالتحليرسناخللق،فهومفتاحالملوب،كذلكالتجّم

ومعرفةأمثلهّنعلىطبائعتعرف،والهّن،واحلرصعلىهدايتاتاملؤمن،معالرفقباملدعو
.ّنعلىأحواهلوقوفوالهّنمبخالطت،وذلكاليأيتإالهّنللتعاملمعالطرق
إعداداخاصااالركناملؤثريفالعمليةالدعوية،وذلكيستلزمإعدادهيهلداعيةإنا

امللماةعلىع مباتمهايتناسبمعاملهمة بدًءا الداعية،ومعرف، إعداد أمهية أهمقواعدعرفة ة
الدعوي وأسسهاإلعداد ، والكيفياتاليت خالهلا، من اإلعداد يتم اجلوانباليت ُتطبقمث

.اآليتاملبحث-بتوفيقاهلل-لذلك،وهذامايتناوله


============================================================= 
.(11/294)فتحالباري6464،حلعملبابالمصدواملداومةعلىا،كتابالرقاق،صحيحالبخاري(1)
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اتعلىكفاءةالمائمن-يقاهللتعاىلبعدتوف-باتاملرحلةالثانويةدعوةطاليتوقفجناح
الواسطةبنيالدعوةبشنموهلاهّنالدعوة،ويففّعالالعنصراملؤثرالهّن،فهّنهبا،وحسنإعداد

وهنذه،واخللمينةالدينيةهّنثمافتوّنوبيئاهتهّنبظروفاتوموضوعهاواتساعها،وبنياملدعو
يلزملتحميمهايفالدالكفاءةالتأيتا إعدادامتكنامال،هّنإعداداعياتعتباطا،وإمنا

ّن،مبايتاحهلهّنيمععلىكواهلالتبليغواإلصالحعبءحلملالرسالة،ألنهّنوهتيئت
يؤكدضرورةإدراكاملعلمةاألمرالذيللخري،هّنمنفرصللتأثرييفالطالباتوهدايت

غرساملعتمنداتوالمنيمبواسطتهاقاليتثمكنائطرالداعيةللمفاهيمواألساليبوال
.اإلسالميةيفعمولوقلوبالطالبات

ورغمأنإعدادالمائمةبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةيسنرييفخطنوط
أنالمائمةبالدعوةهنييفالغالنب،ذلكللمرحلةنفسهامتماربةمعإعداداملعلمة

،وإعدادهاللدعوةاليعتربمسألةمنفصلةبنذاهتا،األكثرمعلمةمنمعلماتاملدرسة
حيثالثمكنوضعخطةإعدادهامبعزلعننظامالتعليمونظامإعنداداملعلمنات،

هندافالتعلنيميفكارتباطامباشرابنيأهدافإعندادالداعينةوأهناخاصةوأن
امال،وغرساهلدفالرئيسللتعليم:)فهماإلسالمفهماصحيحامتكحيثإن،اجملتمع

العميدةاإلسالميةونشرها،وتزويدالطالببالميموالتعاليماإلسالميةوباملثلالعلينا،
وإكسابهاملعارفواملهاراتاملختلفة،وتنميةاالجتاهاتالسلوكيةالبنناءة،وتطنوير

اجملتمعاقتصادياواجتماعياوثمافيا،وهتيئةالفردليكونعضوانافعايفبناءجمتمعه(
(1)

،
:توفريالداعينةلباتوهويتفر هدفإعدادالمائماتبدعوةالطاومنهذااهلدف

افالتعليم،وهذايتطلبتزويدالداعيةمباحتتاجهلتمكينهاالصاحلةاملؤهلةلتحميقأهد
رسالةاملوكلةإليها.منأداءال

:يأيتماطالباتيفاملرحلةالثانويةيمومعلىالمائمةبدعوةالاملعلمةوإعداد
ة.هنيمناملهاراتاملعرفيةواملالداعيةعلىاالستزادةحثاملعلمة .1

============================================================= 
 .12سياسةالتعليميفاململكةص(1)
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علىاستخدامتلكاملعرفةبطريمةنافعةهلاولطالباهتاتشجيعها .2
(1)

. 
وتنوفرياإلمكانناتوتسنهيلوالربامجالدعوية،وضعالسياساتواخلطط .3

 اإلجراءاتالضروريةإلعدادها.
ساعداملعلمةعلىاملسامهةمبالديهامننالذيييالدعويوالتربوهتيئةاملناخ .4

 .ومهاراتوأساليبللميامبواجبالدعوةإىلاهلليفصفوفالطالباتقدرات
 .إىلاهللتذليلالصعوباتوإزالةالعمباتاليتحتتملمواجهتهايفطريقالدعوة .5
الداعية .6 العملعلىجعلاملعلمة الديني،وإثارةةفّعالطاقة ةوتوجيههاعاطفتها

 لدعوةالطالبات.
ويتضحتفصيلذلكفيمايأيت.

============================================================= 
.ضمنأراثكتاباملنهجوإعداداملعلم:أعنده236ينظر:رثإعادةبناءإعداداملعلم:نيبأمحدبالوتشص(1)

ميدحممداخلرييب،شركةعكناظللنشنراألفنديوم.نيبامحدبالوتش،ترمجة:د.عبداحلللنشرباإلجنليزية:د.حممد
 م.1984هن/1،1414والتوزيع،جدة،ط:
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 :القائمة بدعوة طالبات املرحلة الثانويةاملعلمة املطلب األول: أمهية إعداد 

،ذاالعلنمتفضلاهللعليههباملسلمالذية،علمجيعلومسؤوليإنالدعوةإىلاهللعلم
ومسؤوليةوتكلينفيستشنعرهاناس،غريهمنالأقدرعلىالتوجيهوالنصحواإلرشادمن
غبهالعلمالنذيبّلالميامهبامايسعهمنجهد،لياملؤمنويعلمعظممحلها،فيبذليفسبيل

ةحملهبالصورةالصحيحةاليتتتناسبمعاملوقفواحلالةاليتيدعوها،علىقواعدومباد 
حاملنهجالنبويفيها،وهذااهتمالعلماءقدثماوحديثاباستنباطهامننصوصالوحينيلتوضي

المائمبالدعوةإىلاهللتعاىل.كلهيؤكدضرورةوأمهيةإعداد
وهذه األمهية اليت أعطتها الدعوة اإلسالمية إلعداد القائمة بالدعوة وتأهيلها ترجع 

 إىل عدة أمور، منها:
لديناهللتعاىل،وهياليتتمودالطالباتإىلا((إ1 لعلمالنافعنالداعيةهياملبلغة

بتلكوالعملالصاحلواحلياةالطيبةحتتظلالشريعةاإلسالمية،ولنتستطيعالداعيةالميام
 الربانية ملاملهمة الذيجيعلهاُتإذا املالئم لميماإلسالم،عداإلعداد بتمثلها لطالباهتا قدوة

ت منأمانة حتمله مبا والنصحواإلرشاد، علىالتوجيه ينميقدرهتا والدين،كما للعلم بليغ
الطالباتلالستفتاءعنأحكام فهيمصدرللمعارفالدينيةعندطالباهتا،بلقدتمصدها
الشريعةاليتجيهلنها،أوحللاملشكالتاليتيمعنفيها،والثمكنأنتكونالداعيةمصدرا

على قدرهتا تربز مل وما كاف، بشكل الشرعي بالعلم تتزود مل ما للتلمي التبليغموثوقا
ېئ  ېئ  ىئ   ىئ     ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئڇ  مباتدعوإليه،وقدقالتعاىل: واإلقنا

 ڇىئ    ی  ی          ی  ی  جئ   
(1)

.
الذاتينةوالنيتقدراأكربمنالثمنةهلايتيحللمعلمةالداعية((أنحسناإلعداد2

============================================================= 
 .36سورةاإلسراء:آية(1)
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،وهذهالثمةتكونمنجانبني:ثمةالداعيةيفنفسنها،تساعدهاعلىكسبثمةاملدعوات
دينه،واعتزازهابدعوهتابوعزوجلوقوةعزثمتهاوثباهتاعلىطريقالدعوة،وذلكثمةباهلل

گ  گ    ڇ  :تها،ومستندهايفذلكصدقوقوةإثماهناباهللالعليالكبريالمائلتعاىلورسال

  ڇ                        ڳ  ڳ
(1)

:ثمةاجملتمعيفالداعية،واملمصودبنهومنجانبآخر،
الذيتعنيشفينهيفمدرستهامنزميالتوطالبات،أواجملتمعسواءاجمتمعهااحمليطهب

)ثمةاجملتمعيفالداعيةمبنيةعلىوضوحيفسلوكه،ومعرفةتامنةحيثإن،وتنتميإليه
بأخالقه،ومعاملةمستمرةتظهركليومجليلخلمه،ونفيسصدقه،وعظموفائه،ورفيع

حمبتهللناسمجيعا(
(2)

الشخصيةالدعويةالمياديةالمويةبناءنالعواملاملؤثرةيف،وهذهالثمةم
،وبالتا يتحمقالنجاحللدعوةوالمبنولإرادةوعزثمةاملؤثرةيفاآلخرينمباتتحلىبهمن

.واالستجابةللمعلمةبشكلكبري
رتماءيفجوانبعديدةمناالوالتميزالعلميوالدعوي،ناإلعداديهيئللداعيةإ((3
،حيثينبغيأنتشعرالطالبنةأنيفاجملالالدعويصيتهاكداعية،وهذاأمرلهأمهيتهشخ

المائمةبدعوهتاأعلىمنهاوأكمل،وأهنامنهايفموقفاآلخذةاملتلمية،اليفموقفاملعلمة
أمريشملمسائلكثريةيفوقتواحد،أويفموقفأعلىمنالداعيةذاهتا،)والعلّوالنّد
اروحيا،أويكونتفوقاعمليا،أويكونتفوقالفمنوضعإىلوضع،فمديكونعلّووخيت

أخالقياأونفسياأوعصبيا،أوحىتجسديايفبعضاألحيان،وتلككلهامننعناصنر
الشخصيةاإلنسانية(
(3)

،وطبيعةالتلميواالستجابةتسنتلزمأن،فاملاءينزلدائمامنالعلّو
عندالداعيةماتتفوقفيهوتستطيعتعلمهواكتسابهمنها.تشعرالطالبةبأن

هنامنضرورةاإلعدادتتناسبطرديامعاملهاماملتعلمةبالمائمةبالندعوة،وامل((إ4
املنتظرةمنهايفجمتمعها،واليتتستلزمتأهيلهاوإعدادهابشكلمناسب،فالمائمةبندعوة

============================================================= 
 .8سورةاملنافمون:جزءمنآية(1)
،مطبوعاتجممنعالبحنوث181الدعوةاإلسالميةيفعهدهااملكي،مناهجهاوغاياهتا:د.رؤوفشليبص(2)

 م.1974ن/ه1394اإلسالمية،الماهرة،ط:بدون،
 .2/44قطبمنهجالتربيةاإلسالمية:حممد(3)
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)أنتمعاإلسالمييتوقنعمننهلمعلميفاجمليفاملدرسة،وكّنالطالباتهيمنمعلماهت
هميفعمليةالتوجيهالعام،واألمرباملعروفوالنهيعناملنكروالدعوةإىلاخلري،بننييس

هميفأعمالاخلدمةالعامةواإلصالحاالجتماعيهوأفرادومجاعاتجمتمعه،وأنيستالميذ
هالنجاحيفكلذلكالبدأنتكونوحماربةالفسادواالحنرافمنأينو ،وهوليكتبل

لهالشخصيةالمويةاملؤثرة،واخللقالمومي،واإلخالصواالجتاهاإلجيايبوالرغبةالصنادقةيف
العلمنيواإلعنداديالسليم،اخلدمةالعامة،والمدرةعلىاإلقنا والتوجيهوالتعبرياللغو

فاتوتأهيلاملعلمللمينامبأعمنالهمرظوافريفبناءهذهالصاجليدثمكنأنيسهينوامل
التوجيهواإلصالحاالجتماعيواخلدمةالعامة،وإكسابهثمةالناسواحتنرامهموقبنوهلم

ألفكارهوتوجيهاته(
(1)

.
رتللندعوة((قديتسربإىلنفساملعلمةالداعيةبعضاآلفاتالنفسية؛إذاتصّد5

ىصعيدالفردواجلماعة،علنىنفسنيةقبلاإلعداداملالئم،وهذاينتجعنهخطركبريعل
املعلمةذاهتاوالطالبات،حيثتظهربعضالعللواألمراضعندالداعيةكالعجببنالنفس
والغرورعندالنجاح،أواليأسوالمنوطعندتأخراالستجابة،أوالوقو يفآفةاالستعجال،

وعدمإدراكسنةاهللتعاىليفالكونواألنفسواجملتمعات.
يفتنربزالمةالداعيةمنهذهاآلفاتةحمياملدعواتمناآلثارالسلبيةاليترمباإنس

كظاهرةالغلووالتطرف،أوالتكربواحتماراآلخرين،أوالتحزبوالعصبيةواملواالةهّنواقع
لغرياحلق..إىلغريذلكمناآلفاتاليتتظهرعندماتتبوأاملعلمةالداعيةمسؤوليةالندعوة

دارةوأهلية،فتكونحينهاعبئاعلىالدعوةوبالءعليها،وتكونآثارهاالسلبيةأكثربغريج
وأعظممنآثارهااإلجيابية.



============================================================= 
،منمنشوراتاملنشأةالعامةللنشنروالتوزينع،317توميالشيباينصمنأسسالتربيةاإلسالمية:د.عمر(1)

 م.1982هن/2،1391ليبيا،ط:-طرابلس
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 القائمة بدعوة طالبات املرحلة الثانوية:املعلمة إعداد ومسات املطلب الثاني: أسس 

الحاهتماملسؤولونواملصلحونرسنإعدادالداعيةالكفءاليتتكونركيزةإلصن
ليةالدعويةواإلصنالحيةنظرالألمهيةالكبريةاليتحتتلهاالمائمةبالدعوةيفالعمالطالبات،
ومنمثاجملتمع.للطالبات
ولإلعدادالناجحأسسيمومعليها،وتعترباإلطارالذييتميفضوئهحتديدأهداف

،واختيناراملناسبةدريب،ووضعمناهجوبرامجاإلعدادوالتإىلاهللإعدادالمائمةبالدعوة
ذهاألسسهنيإعدادهاوتأهيلهاللدعوة،السيماأنهتساعدعلىالطرقوالوسائلاليت

هواملرشدللجهوداملرتبطةبالتخطيطإلعدادالمائمةبالدعوةومواجهةالعمباتاملتعلمةاملوجِّ
:يأيتهبذااإلعداد،وبتموميهذهاجلهود،ومنهذهاألسسما

 للقائمات بالدعوة:الرئيس اإلعداد  القرآن والسنة مها مصدرأوال: ا
 أرسى وعيَّلمد ومبادئها، الدعوة قواعد الكرمي ورسمالمرآن وطرقها، وسائلها ن

فهوالفرقانالذيفيهتبيانكلشيء،،السليماملنهجوللدعاةمنبعدهسولالكرميرلل
الميامة،ورسولاهللواحملفوظبإذنا هوالبّيهللإىليوم اليتأرسلها اهللللناسمبشرانة
،(1)  ڇ             ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ :كماقالتعاىلومنذرابكتابه،

.(2)شريعيالثاينباتفاقالعلماءوهوإمامالدعاة،وسنتههياملصدرالت

============================================================= 
.19جزءمنآية:سورةاملائدة(1)
)قداتفقمنيعتدبهمنأهلالعلمعلىأنالسنةاملطهرةالشوكاينفمال:بنعليانملذلكاإلمامحممدكم(2)

أنهقنال:))أالأينمستملةبتشريعاألحكام،وأهناكالمرآنيفحتليلاحلاللوحترمياحلرام،وقدثبتعنالنيب
،أيأوتيتالمرآنومثلهمنالسنةاليتملينطقهباالمرآن(إرشادالفحولإىلحتميقاحلقمعه((ومثلهلكتابأوتيتا

،واحلديثيفم1979هن1399،لبنان،ط:بدون-بريوت،،داراملعرفةللطباعةوالنشر33منعلماألصولص
سننالترمذي،كتابالعلم،بابوواللفظله،4614ح699صسننأيبداود،كتابالسنة،بابيفلزومالسنة

وقال:هذاحديثحسنصحيح.2663ح5/2663ماهنيعنهأنيمالعندحديثالنيب
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وسريتهالعطرةهيخريمنوذجةحتذيهمنأرادالسريعلىطريمه،لصحتهاوتنوعهنا
كانذلكيفالعهداملكيأميفالعهداملدين،فنالنيبوتدرجهايفمراحلالدعوة،سواء

.مباُيبلكغمنقرآنوسنةغعنربهتعاىل،وهومصدرالتلميواملبّله
العاصمو هو بالكتابوالسنة التمسك واالحنراف، الفنت تعاىلمن قال ٱ  ڇ :

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ       ٺ  ٿ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ

علىاهاطالعوا،بمدرعلمهاويستجابهلاوُتمبلدعوهتداعيةالقدموإمناتثبت،(1)  ڇٿ   
فمهه وعمق والسنة، الكرثمهلاالكتاب املصدرين والتزامهذين األوامراني، من فيهما مبا

بنوروالنواهي االستنارة يفرضعلىاملسؤولنيعناإلعداد وهذا الوحينييفكلمراحل،
العمل،فاألهدافجيبأنتكونمنطلمةمنأهدافالدعوةاإلسالمية،وحمتوىمناهجاإلعداد

يامبالدعوةالبدأنيراعىفيهجيبأناليتعارضمعهديالمرآنوالسنة،وترشيحاملعلمةللم
سالمةعميدهتاوقوةإثماهناوحسنسلوكها،وتمومياإلعدادالبدأنيستمدأهدافهوأشكاله

منالتوجيهاتاإلسالميةهبذااخلصوص
(2)

.
ويضافإىلالكتابوالسنةمااليتعارضمعهمامماأثرعنالسلفالصاحل،ومعطينات

ثمافةاإلسالميةالصحيحة،باإلضافةإىلنتائجاألراثوالدراسناتالفكراإلسالمياألصيلوال
التربويةوالدعويةوالنفسية،وعلىاألخصماكانمتعلمامنهابإعدادالدعاةإىلاهلل،وكنذلك

 التجاربالدعويةالناجحةقدثماوحديثا.

 للقائمة بدعوة طالبات املرحلة الثانوية: :  حسن االختيارثانيا 
ناختيارالمائمةبدعوةالطالباتاخلطوةاألساساليتتسبقاإلعداد،فلنيسحسيعّد

قدكانمنهجوكلمنحصلتعلىشهادةجامعيةتصلحللميامبواجبالدعوةوالتربية،
كنانينذكركمنارالرجلاملناسبللعملاملناسب،اختيايفتربيتهألصحابه:النيب

كمابّينالنظرعمايعانونهمننواقصبشرية،ّضأصحابهبأفضلمافيهممنصفات،ويغ
============================================================= 

.111آية:سورةآلعمران(1)
 .294ينظر:إعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبداهللعبداحلميدحممودص(2)
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يفاسنتحماقاملفاضلة:امليزانالذيبهيستحقاملرءأنيتوىلمنصبامعينا،فمثاللنيبا
ذلنكلتفوقيفحفظالمرآن،وبنيالننيبالناسيفالصالة،تكونعلىأساساإمامة
،فمراءةالمرآنوحفظهمنمموماتالصنالة،منع(1)((أكثركم قرآنا )) وليؤمكمبموله:

وجوبفمهأحكامها.
إنحسناالختيارللدعاةوالتحمقمنمدىأهليتهمللميامهبذهاألمانة،هومنباب

چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ،وهوسنةإهليةقالعنهاتعاىل:االختياراالصطفاءو

 ڇ            ڇ  ڍ
(2)

)أيخيتاروجيتيبمناملالئكةرسال،ومنالناسرسال،يكونونأزكى
هباالصطفاء(ذلكالنو ،وأمجعهلصفاتاجملد،وأحّم

(3)
.

السناعيةإىلوالمائمةبدعوةالطالباتهياملبلغةعنرهباالداعيةلاللتزامبشنرعه،
تطبيمه،وحسناختيارهايعيناستمطابالنماذجاملتميزةإثمانياوعلمياوخلمياواجتماعينا
لتحملمسؤوليةالدعوةواإلصالحوالتربية،وقدأوصىعلماءالتربيةوالتعليميفمؤمتراهتم

مناملنطلقبأمهيةو)ضرورةالعملعلىإعداداملعلماملسلمالذيينطلقيفتصورهوتفكريه
اإلسالمي،ويكونسلوكهالفرديواجلماعيسلوكاإسالمياممثاللميماإلسالمومبادئنه،

ليكونقدوةعمليةلطالبه(
(4)

.
تيفكلينا-أوقصره-التربيةبأنتكونأفضليةالمبولنادىالعديدمنأهلكما

تكاملةاملمتلكةللصنفاتفرفيهاالشخصيةالمويةاملاملنتتوالتربيةوكلياتإعداداملعلمات
الضروريةللنجاحيفالتعليموالتربيةواإلصالح،وهذايتطلبمزيدامناالهتمامباختينار
املعلمات،وذلكمنخاللتمنني)اختبارشخصية(جيدوشامل،تثبتمنخاللهاملتمدمة

واجبكلياتالتربية،وهنةاملوالمابليةللمياممبسؤولياتتالتعليمامتالكهالالستعداداهنةمل

============================================================= 
(8/22)فتحالباري4312)مليترجمله(ح53كتاباملغازي،باب،صحيحالبخاري(1)
 .75سورةاحلج:جزءمنآية(2)
 .495صتفسريالشيخالسعدي(3)
 .21توصياتاملؤمتراتالتعليميةاإلسالميةالعامليةاألربعص(4)
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المياممبمابالتدقيمةوموزونةالختيارمنينتسبإليها
(1)

،كماجاءيفتوصياتاملؤمترات
)أنتكونمعايرياختيارالطالبعلىأساسالتزامهمبالتعاليماإلسالمية،وبمدراهتمالعلمية

العملية،ومدىحتصيلهمالدراسي،وحالتهمالصحية(
(2)

.

 الكم:ب ، وليس االهتمام االهتمام يف إعداد القائمات بالدعوة بالكيإ: تقدمي لثااث
ڌ  ڌ  ڇ  :تعاىلقال،كثرةالالكيفيةالببممدمعلىالكم،والعربةذلكأنالكيفيف

،فالعاقبةألهلاإلثمان(3)  ڇک  ک  ک  ک     ڑڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
ة()النصرمنعنداهلل،ليسعنكثرةعددوالعّدو

(4)
.

اهللاليأيت ونصر العدد، ببكثرة اإلثمانفضلاهللوبل ۀ  ڇ : تعاىلالقبه،قوة

رمحه-قالاحلافظابنكثري(5) ڇ          ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ہہ
اجلمع،فكممنفئةقليلةغلبت:)أنالنصرمنعنداهللتعاىلوحده،وبإمدادهوإنقّل-اهلل

فئةكثريةبإذناهلل،واهللمعالصابرين(
(6)

.
ضرورةالعنايةبكيفيةبناءالدعاةاجملاهدين،-رمحهاهلل–كمايؤكداإلمامابنالميم
علىقوةاملؤمننيهباواملضحنييفسبيلها-بعدتوفيقاهلل–ويبنيأنانتصارالدعواتيعتمد
العلىكثرةمنيصفقهلا،بموله:

عاننباألعمالالبكتائبالشجزباهللنتالحنهذاوإنق)
انننداهمبالحسبنىوأعأّنرةنواهللمافتحواالبالدبكث

============================================================= 
وحولالتربيةوالعليم:د.عبدالكرميبكنارص،312الشيباينصينظر:منأسسالتربيةاإلسالمية:د.عمر(1)

156. 
 .88توصياتاملؤمتراتالتعليميةاإلسالميةاألربعص(2)
.249جزءمنآية:سورةالبمرة(3)
 .1/447تفسريابنكثري(4)
.25جزءمنآية:سورةالتوبة(5)
 .4/67تفسريابنكثري(6)
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(ماننلمواإليناآلراءبلبالعوكذاكمافتحواالملوبهبذه
(1)


،ريثيكونذلكضمنمنهجعداداإلزمقوةالتربيةوحسنيستلزاملعلمةالداعيةمتيُّو
 يستنمتكامل منشر اهلل،واضحاملعامل، وأصوله التخطيط،وُيبطقواعده حسن راعىفيه

ابشكلجتاهأمتهاسئوليتهمبالداعيةشعرتوالتنفيذ،ودقةالتمومي،فعاليةووضوحاألهداف،و
عام خاص،، بشكل طالباهتا وجتاه الروح واحلماساتورثهاإلجيابيةوهذه باهلل، الصلة قوة

علىالتحدياتوالعمباتاليتةمستعصياالثمةبالنفس،وجتعلهللدعوةلدينه،كماتنميعندها
چ  ڇ :قولهتعاىلاهشعورالوالءللمسلمني،فيتحمقفياوتعززعنده،اتعترضمسريدعوهت

 ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
(2).

 :ا:الشمولية يف إعداد القائمة بالدعوةرابع
إعداداأخذتويفاجملتمعاإلسالمي،فإذاالدعويمليدانيفاداعيةلبنةمهمةتعدكل

بدنياونفسياوعملياوخلميا،إىلغريذلكمناجلوانباليتحتمقالتنوازنإثمانياوشامال
الدعوةقامةصرحالبدمنهايفإواتخطتقدخطبذلككونت،ايفشخصيتهوالتكامل

علنىاالضنطال ة،قادراوألمتهاوألهلهاكونعضوانافعالنفسهتعلىأساسمتني،و
.اكداعيةيفمدرستهاباألعباءاليتتناطهب

يعطيلكلشيءحمه،فالينز إىلمتجيدجانبعلنىجاننبشاملاإلعدادالإن
اجلاننبعلىيفاإلعدادزرّككأنُييفركنمعني،اعيةخر،أويطغىعليه،أوةحصرالدآ

يفرقةبالغةومواعظمؤثرة،لكنهّنعندداعياتتمبإخراجهيف،اإلثماينفحسبالوجداين
همنليراليسريمنالندين،وإالبالنزهّنيفمهاللجانبالعلموالعمل،فغفيالوقتذاته

.بتنميةاملهاراتوالمدراتيهتمهزيلة،والفهيضعيفةهّنأجساد
مايستحمهمنناإلعدادالشاملاملتوازنيعطيكلجزءمناإلنسانكانهناومن

============================================================= 
،إدارةترمجانالسنة،باكستان،ط:21الكافيةالشافيةيفاالنتصارللفرقةالناجيةاملعروفةبالمصيدةالنونيةص(1)

 بدون.
.33آية:سورةفصلت(2)
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فيعتينباجلانباإلثماينكعنايتهباجلانبالعملياملعريف،ويو قدراكبريامنالعنايةوالرعاية،
ألن؛هنيناألخالقي،ويكملذلكبرعايةاجلانباملهنارياملواالهتمامباجلانبالنفسي

متكاملليسدينشاملدينأنهيتصفبنمشوليةالدينالذيمةنابعإىلاهللالدعوةمشولية
.(1)هيتعاملمعاإلنساناملكونمنكلماسبقبلإنعملأوروحأوجسدفمط،

لمتطلباتاليتحتتاجهاالداعيةومماةحمقالشموليةيفاإلعدادالدعوياستيفاءبراجمهل
ناجمه،فيكنولربمبحتواهوانتهاءبالتموميومروراهأهداففترةإعدادها،ابتداءمنصياغةيف

ماتالبناءاألساسنيةيكونشامالملموكماوانبالعمليةالدعوية،جلاإلعدادبذلكشامال
ةاخللنق،مثمفنةالعبادة،متينةالعميدة،صحيحةكونسليمت،لاملعلمةالداعيةيفشخصية

.اولغريهالنفسهةنافعمتعددةاملهارات،صادقةالعاطفة،،الفكر

 ة بدعوة الطالبات:: التوازن يف إعداد القائمخامسا
)التوازنهوإعطاءكلشيءحمهمنغريزيادةوالنمص،وهوينشأعنمعرفنة

حمائقاألشياءعلىماهيعليه،ومعرفةحدودهاوغاياهتاومنافعها(
(2)

،وحتميقالتوازنيف
وزنهالذييستحمه،وجهدهالنذيهيكونبإعطاءكلجانبمنجوانبالدعوياإلعداد
وهذايتطلبصياغةإطاردقيقيوضعفيهكلجانبمنجوانباإلعداد،مثيعطىةحتاجه،

الوزنالذيثمكنهمنحتميقاهلدفيفالوقتاحملدد
(3)

.
إنغيابالرؤيةاملتوازنةيفإعدادالمائمةبالدعوة،يؤديإىلاألخذببعضجزئينات

بعالنظرةاملسؤولعنتوانباألخرى،وذلكاإلعدادوتضخيمهاعلىحساباألجزاءواجل
يف،فإذاكانيعتمدأنأساسالبناءهواجلوانبالعلميةواملعرفينةركنزّالدعوياإلعداد

برناجمهعلىتزويدالداعيةبالعلم،وقديغفلجانباملهاراتأواألساليبوالوسنائل،وإذا
وية،احتنلكاناملسؤولممنيرىأنجناحالدعوةمتوقفعلىالوسائلواألساليبالدع

============================================================= 
.118-99ص:يوسفالمرضاوياخلصائصالعامةلإلسالم:ينظر(1)
،داراألندلساخلضراء،جدةط:بدون،13صبنحسنبنعميلموسىالتناز والتوازنيفحياةاملسلم:حممد(2)

 م.1993هن/1414
 .316ينظر:إعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبداهللعبداحلميدحممودص(3)
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مشوليةوتوازنالرؤيةيفاإلعدادمراعاةهناذلكجزءاكبريامنبرنامجاإلعداد،واألساس
ريثيعطىكلجانبمايستحمهليحمقالتكامليفالشخصيةالدعوية.

 ستثمار الطاقات والقدرات وتنميتها:ا: سادسا
امل المن إعداد يف األساسية بالدعوةنطلمات مائمة عن البحث واكتشافاقدراهت،

،وملجيعلهايففردواحدعّينةكلإنسانمواهبوقدراتميف،ألناهللتعاىلأود امواهبه
وذلكحىتيكملبعضهم المدراتعلىمجيعاألفراد، بلتوزعتهذه معينني، أفراد أو

التخصصاتبعضا الشرعية،الشرعيةيفمجيع وغري تعاىلمنها قال ۋ  ۋ  ۅ  ڇ :

.(1)  ڇ            ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  ېې  ۅ  ۉ  ۉ 
والمدراتلدىالمائمةبالدعوةوحسنناسنتغالهلايعنينواستثمارمظاهرالربوز

)توجيههاخلدمةأهدافالدعوةإىلاهلل،أياستغاللالفروقالفرديةاملتوافرةيفالشخصية
اإلسالمية،متهيدالتنميتهاواستثمارها(
(2)

واكتشافالمدراتواملواهبوتوجينههنذه،
هؤالءإالالملة،وغالبامايكونؤتىذلكُيالطاقاتللخريليستلكلأحدمنالناس،فال

يفتنميةهنذهوجههاتعاىلهذهامللكة،أنيوعلىمنمنحهاهلل،(3)قادةوأئمةيفشعوهبم
واإلبندا وخدمنةالندعوةإىلاهلل،المدراتوتوجيههذهالطاقاتإىلخدمةاإلسالم،

والتفوقيفذلك.
:استثمارالطاقاتاإلجيابيةالدافعةبالدعوةمائماتالمدراتعندالأوجهاستثمارومن

إىلاملبادرةالذاتية،وعدمكبتها،فبعضالناسةحبفعلاخلريوةحرصعلىنشنراهلندى،
لكنهيفمدالعزمعلىالبدءبه،وقدخيافمنالتثبيط،فيحتاجإىلمنيوافمنهويدفعنهإىل

الدعوةاإلسنالميةمبسنيسفريقمهيأ،إجيايبذايتمننفسه،فيسرييفطأوىلخطواتهبدافع
============================================================= 

.32جزءمنآية:سورةالزخرف(1)
نةالبحوثيفمكتبةدارالدعوة،إشراف:أمحدالمطانوجاسنماألهدافالرئيسيةللدعاةإىلاهلل،إصدار:جل(2)

 م.1989هن/1،1419الكويت،ط:114املهلهلص
داراجملتمعللنشنر،57ص:خالدعبدالكرميخياطاألسلوبالتربويللدعوةإىلاهلليفالعصراحلاضرينظر:(3)

م.1991هن/1،1412والتزيع،جدة،ط:
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وةإىلاهللبالدعاشعورابالواجبجتاهها،وينشغلتفكريهبهاتمدقلياليتيةعااحلاجةإىلالد
إالمنخاللطاعةاهلل،وتمندمياخلنريوبنذلالطاعنةاسعادهتجتديفكلوقت،وال

واإلمكانياتلنشرهذهالدعوة.

 ذايت للقائمة بالدعوة وعدم االكتفاء باإلعداد: التوجيه إىل اإلعداد السابعا
 اخلارجي:

اخلارجي، وبنياإلعداد منالفرقاجلوهريبينه الذايتللداعية اإلعداد وتنبثقأمهية
لبناء الفردي جهدها على ويعتمد بالدعوة، المائمة ذاتاملعلمة من ينبع الذايت فاإلعداد

ونبإشرافهيئاتتربويةأومسؤولني،ويرتبطنفسها،بينمااإلعداداخلارجيغالبامايك
مومتباألنظمةواخلططواملتطلباتالرمسية،ونمطةالتفوقاليتةحرزهااإلعدادالذايت،أنهال

يف الصادقة احلريصة الداعية إال أدائبه حتسني إىل الساعية وتطويردعوهتا، الدعوي، ها
موةالمناعةالذاتية،ومبعرفةالنفسمبافيهامنيتميزب-غالبا–مهارهتاالدعوية،وهذااألمر

عليهأنيهديهاإىلومميزاتومافيهامنقصور،فالأحدأدرىمناملرءبنفسهمننفسه،
وئ  وئ      ڇ  قالتعاىل:املسؤولعنها،هباكّلفاملفهواخلريويلزمهابه،ويبعدهاعنالشر،

 ڇۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  
(1)

:)أيهوشهيدعلىنفسه،عامل-رمحهاهلل-قالاحلافظابنكثري
 ڇھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڇ  مبافعلهولواعتذروأنكر،كماقالتعاىل:

(4)
)
(3)

.
إناإلعدادالذايتيعينغرسالدافعيةواالستمالليةبإجيادالواز الداخليوالرغبنةيف

هاالدعوية،وهذايتطلبقدرهتاعلىتشنخيصحاجاهتناالبنائينةبناءالداعيةلشخصيت
لكاجلوانب،مثتموميذاهتاوجوانبالضعف،مثالعملعلىإشبا هذهاحلاجات،وتمويةت

إىلاالرتماءمبستواهاودعوهتا،إىلجانب-بإذناهلل-هاالدعويبشكلمستمر،يؤديوأدائ
============================================================= 

 .14ةسورةالميامة:آي(1)
 .14سورةاإلسراء:آية(2)
 .8/312تفسريابنكثري(3)
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ؤوليةوالسريهبايفاالجتاهاملناسب.تعزيزثمتهابنفسها،واستشعارهاللمس
إنجناحاملسؤولنيعناإلعدادينموباضطرادحنيُيغرسيفقلبالداعينةاحلنرص

ة،فّعالالذايتعلىاإلعداد،وُتهيأهلافرصالنجاحيفذلك،بتوجيههاإىلاملسالكالبنائيةال
اتقصنرية،ومتييزهناعننمعحتديدوتوضيحاألهدافالمريبةاليتثمكنحتميمهايفأوق

مناحلرينةاألهدافالبعيدةاليتتوجهإعدادهاللدعوةلفترةطويلة،وإعطاءهاقدراكافيا
،مثختططلتنفيذهاوتموثمها.لتحددأهدافهاالدعوية

 :للقائمة بدعوة الطالبات : اإلعداد املستمرثامنا
وهذايعينعدماجملالالدعوي،فعلىاجلديديفحتتاجالداعيةإىلاالستمراريفالتعّر

ءمناإلعدادالدعويوالندخوليفتوقفالمائمةبالدعوةعناالرتماءبنفسهابعداالنتها
الدعوة،نظراللتطورالسريعللمعرفةاإلنسانيةوتراكماملعلوماتيومابعديوم،ممايلزمجمال

تعددةللحصولعلىاملعنارفالداعيةبتعلممهاراتجديدةمتكنهامناستخدامالوسائلامل
ظاهرة)التدفقاهلائلللمعلومات،وتراكممنتجناتالبحنثمثال:اجلديدةمنمظاهنا،ف

العلمييفاتسا مستمر،والنتيجةاملباشرةلذلكهيتمادممناروزتننامننمعنارف
منمجيعاملعنارفالعلمينةقندمت%91ومعلومات،وتفيدبعضالتمديراتأنحنوامن

سنة،12ستحداثهيفالعمودالثالثةاألخرية،وسوفتتضاعفهذهاملعارفخاللحنومنا
%21-11ويمولأحدالباحثني:إنعلىاملتخصصاملعاصرأنيضعيفحسبانهأنحنوامن

ضالشيخوخةتعتنريامنمعلوماتهقدشاخ،وعليهأنجيدده،ويرىأحدالباحثنيأنأعر
%11يفالشهربالنسبةإىلاجملالت،و%11اليومبالنسبةللجرائد،يف%11املعلوماتبنسبة

يفالسنةبالنسبةإىلالكتب(
(1)

.
ُيربزعندالداعيةمشكالتشىت،مثلظهورخطأهذهاملعلوماتإنتمادماملعلومات

وعدمدقتها،أوعدممالءمتهاللخططاجلديدة،أوضرورةالتحولعنهاإىلمعلوماتأعلى

============================================================= 
،1،دارالملم،دمشق/والدارالشامية،بريوت،ط:11المراءةاملثمرة،مفاهيموآليات:د.عبدالكرميبكارص(1)

 م.1999هن/1421
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تها،أوأنتمبلالطالباتهلاأصبححمدوداخاصنةفعاليمةيفالبناءالعلميلظهورضعفقي
)وإنوسائلاالتصالوالوسائلاإلعالميةقدكونت)ذائمة(معرفيةجديدةلدىالناشنئة،
تمومعلىاالنصرافعنكلماليسعمليا،وكلماالخيدماحليناةاملعاصنرة،وعلنى

ذلكويتجاوبوامعه،وهذالنيتممندونتدريبوإعادةتأهيل(املعلمنيأنيستوعبوا
(1)

.
لبحثعنه،وتنميةالعلموايكونبتعليمهاطرقاكتسابفاإلعداداملستمرللداعيةأما

مهاراتالتحصيلالعلميالسريع،واالبتعادعنحشوتدريبهاعلىماملستمر،وقابليتهاللتعل
معضرورةربطبرامجاإلعندادالنظريةفمط،اتاملعرفيةاملعلومالدعويبمناهجاإلعداد

بالترددعليهامنحنيآلخنرأواملعلمةلزمحيثُت،مبؤسساتالتدريبواإلعدادالدعوي
إعادةتموثمهايفختصصهاإضافةإىلالدعوة،دوري،للتعرفعلىاجلديديفجماالتبشكل

لعمل،ألنصخباحلياةوكثرةاملسؤولياتواختبارمستوىكفاءهتابعددخوهلايفميدانا
الدعويةقدتنسيهاطرقاكتساباملعرفة،بينمااإللزامفيهإعاننةهلناعلنىاالسنتفادة

واملتابعة
(2)

.
قيامهناطولفترةإعدادالمائمةبالدعوةوجودةمستواهاقبنلمماسبقيتضحأنو

:اآلتيةةحمقالغاياتلذياتصل،املستمراملعدادةحتاجإىلاإل،تلكاملهمةب
.توسيعثمافةالداعيةالعامة،تطويرمهاراهتايفجمالختصصهاومسؤولياهتا-1
استكمالإعدادهادعوياو،عّينةعندمعلوماتوخرباتمعدممجوداملعلمةالداعية-2

دراساتالدعويةاملتجددةبصفةمستمرة.وتربوياوفنيابتوعيتهامبعطياتالبحوثوال
تنميةرغبتهاوحرصهاعلىالدعوةبتذكريهابعظممهمتها،إكساهبامهارةالتعامل-3

معاملستجداتالتمنيةيفالدعوة.
تنميةالرغبةلديهايفالتثميفوالتعلمالذايت-4

(3)
الذيكانالسلفيوصونبنه،،

============================================================= 
 .158حولالتربيةوالتعليم:د.عبدالكرميبكارص(1)
،وحنولالتربينة313ظر:إعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبداهللعبداحلميندحممنودصين(2)

 .24،والتمييمالذايتملعلمالتربيةاإلسالمية:د.أمنيأبوالويص161والتعليم:د.عبدالكرميبكارص
 .315ينصالشيباينظر:منأسسالتربيةاإلسالمية:د.عمر(3)
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)اليزالاملرءعاملاماطلبالعلم،فإذاظنأنهقدعلمفمدجهلبموهلم:
(1)

.)

 : مراعاة احتياجات القائمات بالدعوة يف الربامج اإلعدادية والتدريبية:تاسعا
جمموعةالتغيرياتاملطلوبإحنداثهايفتياجاتاإلعداديةالدعويةبأهنا:ثمكنتعريفاالح

الدعويةعلنىالوجنههّنقادراتعلىأداءمهامهّنمعلوماتوخرباتالمائماتبالدعوة،جلعل
هاتخدمالدعوةووسائلهاوأساليبهااليتتسيفمعلوماتالداعيةومعارفهاوطرقاألكمل،متمثال
.اهتاالدعويةوسلوكهاواجتاهاهتاوسائرمهار

واالحتياجاتاإلعداديةالدعويةتعتربمنأهماألموراليتتدفعاجلهودإلعندادالمائمنة
لاملعلمةأكثرإقباالعلىالتعلمواكتسابمراعاهتاوتلبيتهاجتعحيثإنبالدعوةإىلحتميقأهدافها،

مما،مشاركتهايفحلماتالتدريباملزيدمناجلهدوالتفاعلأثناءإىلبذلاملهارات،كماتدفعها
فيها.ةاملؤملالدعوةووظيفتهابيموياقتناعها
:،مهااالحتياجاتاإلعداديةالدعويةمترمبرحلتنيإن

 ياجات اإلعدادية للقائمة بالدعوة:تاملرحلة األوىل: حتديد االح
:يأيتوذلكعنطريقما

معرفةمهامالداعيةوواجباهتاومسؤولياهتا. -1
 منقبلاملشرفةاملباشرةعليها.الذييعدالدعوياألداءمراجعةتمرير -2
معرفةاملستجداتوالتطوراتالطارئةيفميدانالدعوة،واليتتعدمؤشرا -3

 هذاالتغيري.علىاالحتياجاتملواكبة
مؤشراعاماعلىاالحتياجاتفالدعوةالعامة،حيثتعطيأهداحتديد -4

 التدريبيةالالزمةلتحميقهذهاألهداف.
ّنأقدرالناسعلىحتديداحتياجاهتهّن،فهّنرؤيةالمائماتبالدعوةأنفس -5

 .هّنوجوانبالنمصفي
:اتاملرحلة الثانية: تصميم الربامج اليت تقابل تلك االحتياج

============================================================= 
 ،والمولالبناملباركرمحهاهلل.1/59الغزا إحياءعلومالدين:ابنحامد(1)
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متابعتهاوتموثمهاكيفيةتوضيحآليةتطبيمهاومعالعنايةب
(1)

.

 التطبيق العملي إىل جانب اإلعداد النظري:ب : العنايةعاشرا
التدريسونملاملعلوماتإىلوظائفبملاكانتوظيفةاملعلمةالمائمةبالدعوةتتعدىقيامها

فالواجنبعندمسبةللمهمةاملنوطةهبا،ذاتأمهيةجوهريةبالنألهناأخرىروحيةوأخالقية،
يفإعدادالمائمةبالدعوة)علىاجلانبالنظرييفالتوجيهواإلرشادالعاموتكويناحلمائقاالقتصار

النفسية،بلجيبأنيعتمدعلىأسلوبوفهمتطبيميعملي،ريثمتارستلكالشخصيةاإلسالم
يايفظلاجلوالعمليالواقعيامليداين(واقعاعمليا،بلوتكسباخلرباتوتنموتدرجي

(2)
ومبعنىن،

نملوتطبيقماتتعلمهوتتدربعليهإىلواقععملهايفحىتتستطيعاملعلمةمبهاراتآخر:العناية
التطبيقالعمليوالتدريبيتيححيثإنميداندعوةالطالباتوذلكإلحداثاإلصالحاملنشود،

ها،بعيداعناالفتراضاتالنظرية.اكثريمناألمورعلىحميمتللداعيةفرصةالتجربة،ويظهرهل
التجربةالعمليةوالتطبيقيضعالداعيةعلىاحملكالعملي،فيظهرمعدنالداعينة،كماأن

فيمكنتمويةجوانبالتمصريقبنل-أمامنفسهاوأماماملسؤولعنها-ويوضحقدرهتاوجدارهتا
ملسؤولية،فيكونذلكعلىحساهباوليسعلىحسابالدعوة.نزولامليدان،وقبلتكليفهابا

(3)


وممايساعدعلىذلك،التنويعوالتغيرييفطبيعةاإلعدادواخلروجبهعناإلطارالتمليندي
تدريبيةتعتمندعمليعلىشكلتدريبميداينأوحلماتنماشالتلميين،ليكونجماالللتطبيقال

المائماتبالدعوة،لتمومبالتعاونمعزميالهتاومعاملسؤولنيعنعلىطرحاملشكالتاليتتواجه
وطرحاحللولالواقعيةهلا،أوجعلهذهاحللماتالتدريبيةصورةحميميةملافيهااإلعدادبالتفكري

جيرييفالواقعالدعوييفاملدارسالثانوية،ليتيحللداعيةالفرصةكيتعملوتتعلمبنفسهاوتنمل
هإىلواقععملهايفمدرستهابسهولةويسر.ماتعلمت

 احلادي عشر: ضرورة العناية بعملية التقومي:
============================================================= 

 74ينظر:دليلالتدريبص(1)
 .114األهدافالرئيسيةللدعاةإىلاهلل:أمحدالمطانوجاسماملهلهلص(2)
 .74ينظراالستيعابيفحياةالداعية:فتحييكنص(3)
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لعمليناتالنيتمنأهماتموميأداءالداعيةذاهتا،وتموميخططاإلعدادوبراجمهيعترب
نواحيالموةوالتفوق،ونواحيالضعفوالمصور،فبالتموميينتمتساعدعلىالكشفعن

،ونتائجالتمنوميتسناعدألجلهاوضعتاخلطةميقاألهدافاليتىمدىحتالتعرفعل
جناحخطةالعملالدعوي،وعواملإعاقةتنفيذاخلطة،منناملسؤولنيعلىمعرفةعوامل

،األمرالذييؤديإىلتعديلالربامجاإلعدادينةةمدىمالءمةالربامجللفئةاملستهدفحيث
كخطوة أسـاس أثنـاء   -التقومي وميكن أن يتم ،ةوفائدفعاليةلتكونأكثرمالءمةوأكثر
بعدة طرق: -اإلعداد والتدريب وبعده

مأداءهاوتطورها.عنطريقالتموميالذايت،حيثتنتمداملعلمةنفسهابنفسها،وتموِّ .1
عنطريقاجلهاتواإلداراتاملسؤولة،كإدارةاإلشرافالتربويأوإدارةاملدرسة، .2

 أواجلهاتالمائمةباإلعداد.يةأووحدةالتربيةاإلسالم
يفاألعمالهّنالاليتتشاركأو،يفاملدرسةالاليتيعملنمعهاعنطريقالزميالت .3

 .خارجاملدرسةالدعوية
،خاصةوأنالطالبةيفاملرحلةالثانويةومناهّنعنطريقالطالباتاملدعواتأنفس .4

املرآةاليتتعرفالداعيةهبامدىمماجيعلهاكوالنمد،بعدهامتلكالمدرةعلىالتمومي
توفيمهايفدعوهتا.
(1)


جوانبالعملينةمجيععلىينصبإنالتمومياليمتصرعلىأداءاملعلمةالداعية،بل

 :يأيتومنها ما ،الدعوية
التمومياخلاصباألهدافالدعويةومدىوضوحهاوواقعيتهاومراعاهتالالجتاهنات .1

والميمالسلوكية.
ومندى،للطالبناتاومدىمالءمتهوأمهيتهللموضوعاتالدعويةلميعاحملتوىال .2

 .هّنمراعاتهللفروقالفرديةبين

============================================================= 
،1،دارالطرفني،الطنائف،ط:43جانصصاحلبنعلياملرشدالنفيسإىلأسلمةطرقالتدريس:د.حممد(1)

م.وقدوضعاملؤلفعدةمناذجللتمومي:منقبلاملشرف،أومديراملدرسة،ومنقبلالطنالب،1998هن/1419
 .64-44املعلملنفسه،ثمكنللداعيةاستخدامها،ينظرصإضافةإىلبطاقةللتموميالذايتمن
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معاملوقنفهّنيفشدانتباهالطالباتوتفاعللوسائلالتعليميةاملساعدةوفاعليتهاا .3
 .الدعوي

،وانسجاممظهرهاوسلوكهامعاملباد اليتاملظهرالعامللداعيةواتزانشخصيتها .4
 .عوإليهاتد

 الداعيةعلىاستثارةالتفاعلوالدافعيةواإلقنا لدىطالباهتا.املعلمةقدرة .5
 .،ومدىتناسبهامعبيئةالطالباتأساليبالدعوةومدىتأثريهايفالطالبات .6
حسناستغاللالداعيةلألنشطةغريالصفيةيفالدعوةإىلاهلل..إىلغريذلكمنن .7

جوانبالعمليةالدعوية.
(1)

 
:اآليتويسريالتموميللعمليةالدعويةيفخطواتممصودةمنظمة،ثمكنإجيازهاك

حتديدأهدافالتمومي،ريثترتبطبأهدافالدعوة،وتتسمبالدقنة -أ
والشمولوالتوازن.

 .رادتموثمهالدىالفئةاملستهدفةحتديدالسماتواخلصائصامل -ب
 الالزمة.حتديدمصادراملعلوماتاملطلوبةللتموميوكميتها -ت
حتديدأساليبوأدواتالتمومياملناسبةوبناءهاوضبطهاوالتأكدمن -ث

 صالحيتها.
 .ةاملمررةاناتواملعلوماتباألساليبالعلميمجعالبي -ج
 .حتليلالبياناتوفقالنظمالعلميةواإلحصائيةمثتفسريالنتائجبعداستخالصها -ح
ذالمراراتاخلروجبالتوصياتوإصداراألحكاممثمتابعةتنفي -خ

(2)
.

============================================================= 
وقدوضعد.أمنيأبوالويجمموعةصحائفللتمييمالذايتريثيشملجوانبالعمليةالتعليميةملعلمالتربيةاإلسالمية،(1)

 .116-37ةصوثمكناستخدامهاكصحائفتموميللمائمةبالدعوة.ينظرالتمييمالذايتملعلمالتربيةاإلسالمي
 .74-73ينظر:دليلالنشاطغريالصفيص(2)
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 القائمة بدعوة الطالبات:املعلمة كيفية إعداد  املطلب الثالث: 

إنحتسنيإعدادالمائمةبالدعوةورفعمستوىكفاءهتايعتربأوىلاخلطواتيفسبيلاالرتماء
بالدعوة،معمالحظةأنالمائمةبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةالتتلمىإعدادادعوياخاصاإال

إليها،أوختصصهاالتعليميةهلااملوكلاعمأمنخاللإطار
(1)

هوداملبذولنةجلاألمرالذيجيعلا،
إعدادالمائمةبالدعوة،معمايضافإليهمنإعداديالئممهامهااخلاصةتصبيفإلعداداملعلمة

هبامنقبلاإلداراتالتربويةيفمديريةالتعليم.كّلفاليتت
اجلهاتاملسنامهةيفتوضيحبنكيفيةإعدادالمائمةبالدعوة،ةحسنالبدءوقبلاحلديثع

المائمةبدعوةالطالبات:املعلمةإعداد

 أوال: كليات التربية :
بتخصصاهتااملختلفة،وبشكلخاصعلىعلىكلياتالتربيةمسؤوليةإعداداملعلماتتمع

جبامعاتاململكةاملكانالطبيعيلتدريب)تعدكلياتالتربية،حيثختصصاتالعلوماإلسالمية
هيئاتالتدريسواألطراإلداريةاملدرسية،نظرالتوافراإلمكاناتواخلرباتالتعليمية،فوظيفةكلية

إعدادوختريجاملعلمنياملؤهلنيللتدريسيفمراحنلالتعلنيم-كماهومعلوم-التربيةاألساسية
العام(
(2)

ويداجملتمعمباةحتاجإليهمنمعلماتيتحلنيبالكفناءة،وحترصكلياتالتربيةعلىتز
:يأيتومنأبرزمهامكلياتالتربيةماجبدارة،ّنوالمدرةعلىأداءاملسؤولياتاملتعلمةهب

وهنذه-أومايمابلها-احلاصالتعلىشهادةالثانويةالعامةهّنو(( اختيار الطالبات:7
أن)تبذلمعاهدوكليناتهناينبغيصيةالطالبة،لذلكاملرحلةتتطلبجهوداكبريةلبناءشخ

إعداداملعلمنيجمهوداتهادفةيفأوساطاملدارساليتمتدهابالطالب،وذلكالجتذابالعناصنر

============================================================= 
وممصودالباحثةهنامعلمةالعلومالدينية،واملشرفةعلىاملصلى،واملرشدةالطالبية،ومشرفةالنشاطغريالصفي(1)

 ينظراملبحثاألوليفالفصلالثاين.
 .2/331السلومتاريخاحلركةالتعليميةيفاململكةالعربيةالسعودية:محد(2)
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ةذاترسالةتترسنمخطنىهناملناسبةاليتثمكنتشجيعهاوحفزهالالخنراطيفالتدريس،كم
((علماء ورثة األنبياءال ))األنبياء،مصداقاللمولاملأثور:

(1)(2)
توعيةوترشيدب(،وهذايتطلبالميام

هّنالتعليميفترقيةاجملتمع،وتعريفالتربيةوبأمهيةهّنللطالباتالراغباتيفااللتحاقبالكليةلتعريف
علمة.باألنشطةالعلميةواالجتماعيةاليتتمومعليهابرامجإعداداملعلمات،واملزايااليتتتمتعهباامل

يفهتيئةاملعلماتللدخوليفوهيخطوةمهمة(( برامج الكليات ومناهجها التعليمية:4
كمنيرىأنبرامجكلياتالتربيةمزدمحةممارنةبالفترةالزمنيةاملخصصةللدراسة،مماهنا،وهنةامل

علمة،وهي:اإلعنداديرهقكاهلالطالبة،واملفترضالتوازنبنياحملاورالثالثةالالزمةإلعدادامل
.هينالثمايفالعام،واإلعدادالتخصصي،واإلعدادامل

املعلماتالداعياتومتابعنةيفإعدادأنتتمممهمتهاوكذلكينبغيعلىكلياتالتربية
خاصنةيفوحداتتوقفعندجمردختريجالطالباتفحسب،بلعليهاأنتنشئمالذلك،وعد
،كماثمكنهاهّنبالعلومالنافعةيفاستكمالتأهيلهّناخلرجيات،وتزويدتتوىلمهمةمتابعةالكليات
الدعويةهّنيفمهمتهّنبعدخترجهّنعلىمواجهةاملشكالتوالصعوباتاليتتواجههّنمعاونت

(3)
.

 ثانيا: إدارة التدريب التربوي واالبتعاث:
ربويأمهيةبالغة،باعتبارهوسيلة)تو سياسةالتعليميفاململكةالعربيةالسعوديةالتدريبالت

التطويرالتربوياملستمرملواكبةكلجديدومفيديفجمالالتربية،وذلكبالنهوضباملستوىالعلمي
واملسلكيللعاملنيفيه،منخاللإكساهبماخلرباتاجلديدةوترسيخها(
(4)

،وقدنصتسياسنة

============================================================= 
سننالترمذيكتابالعلمبابو،3641ح561سننأيبداودكتابالعلمباباحلثعلىطلبالعلمص(1)

حنديثعاصنم،وقالالترمذي:النعرفهذااحلديثإالمن2682ح5/48ماجاءيففضلالفمهعلىالعبادة
،وذكرهالبخاري2159ح2/342ننالترمذيصحيحسالشيخاأللباينيفهوقدصححوليسهوعنديمبتصل،

 (1/161يفصحيحهكتابالعلميفترمجتهبابالعلمقبلالمولوالعمل)فتحالباري
 .88توصياتاملؤمتراتالتعليميةاإلسالميةاألربعص(2)
-264أمحدالرشيد،د.أمحدرفعتعبنداللطينفصينظر:دوركلياتالتربيةيفإعداداملعلمني:د.حممد(3)

 ،ضمنأراثكتاباملنهجوإعداداملعلم:د.حممداألفندي.268
 هن.1423-1422،اإلدارةالعامةللتدريبالتربويواالبتعاث،وزارةاملعارف7دليلالتدريبالتربويواالبتعاثص(4)
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التعليمباململكةيفعددمنموادها
(1)

لعنايةبإعداداملعلمةواستمراريةهذااإلعندادعلىضرورةا
والتدريب،كماجاءجهازالتدريبالتربويحممماهلذهاملوادحيثيهدفإىل)حتميقالنمنو

ة،وزيادةالطاقةياملستمرلشاغليالوظائفالتعليمية،ورفعمستوىأدائهميفالعمليةالتعليمهينامل
إعدادالكوادرالوطنيةاملدربةيفشىتالتخصصاتاليتحتتاجهنااإلنتاجيةلدىمجيعالعاملني،و

الوزارة(
(2)

.
لمائمةبالدعوةبعدخترجهامننالكلينةللمعلمةاويعتربالتدريبمنأهموسائلاإلعداد

)النشاطاإلنسايناملخططله،ويهدفإىلبأنهذلكالتدريبفعّر،وُيالتربويللعملمباشرهتاو
يفاملتدربنيمنناحيةاملعلومات،واملهارات،واخلربات،واالجتاهات،ومعدالتإحداثتغيريات

األداء،وطرقالعمل(
(3)

.
هنعلىوضعختطيطواضحإلعداد1381وقد)حرصتالرئاسةالعامةمنذإنشائهاعام

اداتربوينا،وانطالقامناالهتمامبإعداداملعلمةإعندّناملعلمات،وتوفريأسبابالنموالتربويهل
يتناسبوالنهضةالتعليميةالشاملة،ورغبةيفحتريكوضعاملعلمة،وجتديدوحتنديثمعلوماهتنا

فمدأوجدتالرئاسةيفجهازهااملركزيإدارةعامةلربامجإعداداملعلمات...وتمنوم؛باستمرار
للمائماتهينلنمواملشعبةإعدادبرامجالتدريبالتربويبإعدادالدوراتالتدريبية،هبدفتوفريا

مبايستحدثيفجماالتالتربيةهّنعلىرأسالعمليفاملراحلالتعليميةاملختلفةبالتعليمالعام،بتوعيت
(ّنوالتعليم،وجتديدخرباهت

(4)
.

يفالعملعلىتنميةالموىالبشريةورفعكفاءهتا،وإعادةتتلخصالسياسةالعامةللتدريبو
اإلنتاجية،وهذايتمبشكلشاملجلميعالعاملنييفقطا التعليم،وبشنكلتأهيلهالرفعمعدالها

إلزاميلكلشاغليالوظائفالتعليميةمبااليملعنبرنامجتدرييبواحدكلمخسسنواتكحد
أقصى،معإتاحةالفرصةبتوفريالربامجالتدريبيةوفقاالحتياجاتالتربوية،واسنتخداماحلنوافز

============================================================= 
 .165/171/196/197ينظراملواد:(1)
 .8لالتدريبالتربويواالبتعاثصدلي(2)
 .74دليلالتدريبالتربويواالبتعاثص(3)
 .349باختصار:تاريخاحلركةالتعليميةيفاململكة:محدالسلومص(4)
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علىاستخدامالتمنياتاحلديثةوالعملديةلدفعاملعلماتإىلااللتحاقيفهذهالربامج،املعنويةواملا
وتوظيفهاخلدمةالتدريبالتربوي.

األخنرىتموماإلدارةالعامةللتدريبالتربويبالتعاونمعاملؤسساتالتعليميةوالتدريبيةو
ناقشةقضاياالتدريبوعرضالتجارببعمدلماءاتومؤمتراتسنويةبنياملهتمنيهبذااملوضو ،مل

وإجراءالدراساتالعلميةاملثمرةيفهذااجملال،كماتمومبالتنسيقمعاجلامعاتالسعوديةيفتنفيذ
بعضالربامجالتدريبيةاملتمدمة،بإشراكأعضاءهيئاتالتدريسيفالكلياتواجلامعاتيفتنفينذ

جمنالعلىتعزيزالتعاونوتبادلاخلرباتوالتجاربيفوتموميبرامجالتدريب،إضافةإىلالعمل
ومؤسساتالتعليموالتدريباألهلينة)اخلاصنة(التدريبالتربويبنيوزارةالتربيةوالتعليم

باململكة،وذلكعنطريقاالستعانةبالكفاءاتالبشريةاملتوافرةيفالمطا اخلاص،يفتنفيذالربامج
التدريبيةالتربوية.

احةالفرصةلكلمنيشغلوظيفةتعليمية،تعملوزارةالتربيةوالتعليمعلىفتحمراكزوإلت
التدريبالتربوييفكلمنطمةوحمافظةتعليمية
(1)

تمومبفتحمراكزفرعيةيفاملناطقالنائية،كما،
يقودعمهذهاملراكزمباحتتاجهمنخططوبرامجومستلزماتتدريبوكوادربشريةمؤهلة،لتحم

النمواملطلوبملخرجاتالتدريبالتربوي.
:التدريبواالبتعاثالتربويبراجمهايفأماكنخمتلفة،منهاإدارةوتنفذ

اليتأنشأهتاالوزارةيفاملناطقواحملافظات،وهتتمبتنفيذثالثة(( مراكز التدريب التربوي7
أنوا منالربامج:

ومدهتاتملعنأسبوعني،وتشملعدةبرامجارة:املصممةمنقبلالوزالربامجالمصرية-1
تدريبيةمثل:برنامجتدريباملعلماتعلىتمنياتالتعليم،برنامجاألهدافالسلوكيةيفالتربينة

والتعليم،برنامجاملشرفاجلديد،برنامجملعلماجلديد....اخل
مترحهاإداراتالتعليميفالربامجاحمللية:وهيبرامجقصريةالتتجاوزمدهتاأسبوعني،ت-2

============================================================= 
وقدأجرىمركزالتدريبوالتطويرالتربويمبنطمةاملدينةاملنورةخاللالفصلالدراسيالثاينمنالعامالدراسي(1)

(نوعامنالدوراتالتدريبيةللمعلماتواملديراتواملشرفاتالتربوياتيفمنطمنة52هنقرابة)1425-1426
 املدينة.
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املناطقواحملافظاتعلىضوءاحلاجاتالتعليميةللمعلمات،وتستهدفكافةشرائحالعامالتيف
قطا التعليمالعام.

تنشيطية:وهيبرامجتدريبيةتستهدفتدريباملعلماتيفخمتلنفاملنوادالربامجال-3
أيامتدريبية.5-3مدهتامنالدراسيةواإلداريةوتكنولوجياالتعليم،وتتراوح

.،وقدسبقاحلديثعنها(( كليات التربية واجلامعات4
حيثينفذبرامجمتتصميمهامنقبلالوزارة،أومنقبلمعهد(( معهد اإلدارة العامة:3

اإلدارة،ويموماملعهدبتنفيذهاملنسويبالوزارةمعمنسويبالوزاراتاألخرى
(1)

.

 قسام التابعة ملديريات التعليم يف املناطق:واأل اإلداراتثالثا: 
اإلداراتواألقساماليتتتبعهاالمائماتبالدعوةيفاملدارسالثانويةوالتابعةملديرياتتموم

)العلومالدينية(يفمكتباإلشرافالتربوي،اإلسالميةقسمالدراسات:،ومنهاالتعليميفاملناطق
شعبةالنشاطغريالصفيودةاإلرشادوالتوجيهالطاليب،وحووحدةالتربيةاإلسالمية،و

(2)
بإعداد،

،وعمداالجتماعاتواللماءاتالدوريةوباهتاقبلاخلدمةوأثناءها،عنطريقالزياراتامليدانيةمنس
،وذلكبالتعاونمعمركزهّنواحللماتالتنشيطيةالستكمالإعدادة،وإقامةالدوراتالتدريبيّنهل
والتطويرالتربوييفاملنطمةالتابعةهلا.ريبالتد

منأهمالطرقالرئيسةللنمنويعّدإىلاهللعلىمهاراتالدعوةإنتدريبالمائمةبالدعوة
أداةالتغيريومفتاحاإلصالح،ومهمنااحيثإهن،فعاليةوأكثرهاللمعلمةالداعيةوالبناءالدعوي

رفعمستوىكفناءةالداعينةتاخلطط،دونأنتالوسائلواعُتمدط ورتاملناهجواسُتخدمت
نهامناإلملامبأحدثالتطوراتواالجتاهاتيفجمالختصصها،وزيادةممدرهتايفتطنويرّكمتو

كفايتها،واستيعاهباللمباد واملفاهيماإلسالمية،وااللتزامهبايفأداءمهمتهاالتعليميةوالدعوية،فإن
وأضعفأثرا.فعاليةأقلجهوداإلصالحوالدعوةستكون

============================================================= 
 .56-54،ص17-9ينظر:دليلالتدريبالتربويواالبتعاثص(1)
 ينظراملبحثاألولمنالفصلالثاين.(2)

 



 289ة الثانوية_____________ الفصل الثاين/ املبحث الثالث: إعداد القائم  بدعوة الطالبات يف املرحل

 املطلب الرابع: جوانب إعداد القائمة بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:

ألهناتنفردبالتأثريوالتوجيهالمائمةبدعوةالطالباتالعمودالفمرييفالعمليةالدعوية،تعّد
أمرابالغاألمهية،وإالالطالباتبشكلكبري،مماجيعلالعنايةبإعدادهاإعداداشامالمتكاماللدى

شىتتدافعهباعننتزويدهابأسلحةأخفمتالعمليةالدعويةوضعفأثرها،وإعدادالداعيةيعين
سالحاإلثمان،فبدونهيبطلكلسالح،وتفشلكنل-والريب–دينها،)وأولهذهاألسلحة

ثاينهذهاألسلحةهنو:ذخرية،وليساإلثمانبالتمين،ولكنماوقريفالملبوصدقهالعمل،و
األخالق،وهيمنلوازماإلثماناحلقومثاره،وأكملاملؤمننيإثماناأحسنهمخلما(
(1)

.
قوةإثمانالداعيةومسوأخالقهامهاشرطانلتكوينالماعدةاألساسللبنناءواإلعندادإن

رحلةالثانوية،مثيكمنلبدعوةالطالباتيفاملللداعيةاليتتموماالختياريتمالدعوي،وبتوافرمها
،هيناإلعدادالدعويبتسليحهابسالحالعلمواملعرفةوالثمافة،مثباإلعدادالسلوكي،واإلعدادامل

فهذهالثالثةمتثلأهماجلوانباليتيسعىاملسؤولونمنخالهلاإىلإعدادالمائمةبالدعوةإعندادا
:كاآليتيليقمبهمتها،وهي

 :أوال: اإلعداد العلمي 
منبرامجإعدادالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةضيفاملماماألولاإلعدادالعلمييأيت

لعمل،قالأنالعلميسبقاالثانوية،لعظماألمانةومسؤوليةالتبليغعنربالعاملني،وللتأكيدعلى
 ڇ           يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث       مث  ىثڇ  تعاىل:

(2)
نفّطوقدت

رمحه-البخاريباإلمام،فمدبّوالسلفرمحهماهللإىلأمهيةالتزودالعلميقبلالتصدرللدعوة
-اهلل والعمل(، المول قبل بابالعلم (: بعنوان بابا الصحيح أمهيةوهذايفجامعه يؤكد

عملبه،فالعلمممدمعليهمامالوُيمأوال،مثُيعل)أرادأنالشيءُيهحيثإناإلعدادالعلمي

============================================================= 
 م1983هن/5،1413وت،ط:،مؤسسةالرسالة،بري7يوسفالمرضاويصثمافةالداعية:د.(1)
 .19:جزءمنآيةسورةحممد(2)
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بالذات،وكذاممدمعليهمابالشرف،ألنهعملالملبوهوأشرفأعضاءالبدن(
(1)

.
تؤ جاءتاألحاديثالنبوية األساسالدعويكما هذا أمهية النيبقالحيث،كد
: ((من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين))(4)،بناخلطابعمركماقال تفقهوا (:

وعّم(دواتسّو نأبل ق البخاري، اإلمام اهلل-ب أن-رمحه )وبعد بموله: ذلك على
ثمنعهمعاملالسنأوتأخر،فلم(3)هم(يفكربسّنتسودوا،وقدتعلمأصحابالنيب

الدعوةإىلاهلل.مثبعضهميفاإلسالممنالتفمهيفالدين
ألنمننتصندىمناألمورالضنرورية،الشرعيالداعيةبالعلمزودوالشكأنت
بالعلم،ُيخشىعليهأنجيادلهأحدخصومه،فتضيعحجتهفيهلك،تحلىللدعوةدونأني

ممايدفعبهالشبهات،ويفحمبهاخلصم،وذلكاليكونإالفالبدأنيكونعندهمنالعل
.(4)مبعرفةماهوعليهمناحلق،وماعليهخصمهمنالباطل،ليتمكنمندحضحجته

يؤيتمثارازكينةمباركنة،العلمياملتنيالصحيحةإىلأنقيامالدعوةعلىاألساسإضاف
العلمبهتعاىلوبدينهعوةإىلاهللتمومعلىأساسمصوريفالعلم،فالداجلهلوالعلىقيامهاخبالف
ةالروحيةواألخالقية،والدعوةعطاءوإنفاق،ةالفكريةللداعيةجبوارالعّد)العّدالعلمهووالمومي،

وفاقدالشيءاليعطيه،ومنملثملكالنصناب؟ومنمليكنعندهعلمإلنفاقهكيفيعطيغريه
(؟كيفيزكي

(5).

عظمأثرهايفطالباهتا،وصارتأكثرقدرةعلىاإلجابةالداعيةالعلمي؛صيبوكلمازادن

============================================================= 
لدينحممودبنأمحدالعييناملسمىبالعيينعلىالبخاري:اإلمامالعّلامةبدراعمدةالماريشرحصحيحالبخاري(1)
 ،دارالفكر،ط:بدون،ت:بدون..2/39
.(1/164)فتحالباري71،حبابمنيرداهللبهخريايفمهه،كتابالعلم،صحيحالبخاري(2)
فتحالبناريصحيحه،ينظر)باباالغتباطيفالعلمواحلكمة،وذكرالتعميبيفترمجتهللبابيف،كتابالعلم(3)
علىقولهخشيةأنيفهمأحدمنذلكأنالسيادةمانعةمننبالبخاري:وعّم.وقالاحلافظابنحجر(1/165

،ينظر:أهناقدتكونسبباللمنع،ألنالرئيسقدثمنعهالكربواالحتشامأنجيلسجمالساملتعلمنيالتفمه،وإمناأرادعمر
.166/فتحالباريا

.71صالعثيمني:الشيخحممدشرحكشفالشبهاتينظر:(4)
 .7ثمافةالداعية:د.يوسفالمرضاويص(5)
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يشعرنالطالباتزادهاالعلمي،فإنقّلأماإذا،ّنيفمشكالهتّنامللحة،ومساعدهتّنعلىتساؤالهت
تكرارقربإىلأكتشفنضعفقدرهتا،وكانتأبعدعنالتجديدواالبتكار،وي،وهاعنباستغنائهّن

وماتالمليلةاليتمتلكها.ملعلا
ويرتكزاإلعدادالعلميعلىحمورين:

 .اإلعدادالعلمياملتعلقبالعلومالدينية
 .اإلعدادالعلمياملتعلقبالعلومالدنيوية 

واألصليفهذيناحملورينالتالزموالتكامل،فحياةاملسلميفالدنياحماطةبإطارالشريعةمن
ويةختدمالعلومالدينية،وتعنياملسلمعلىحتميقعبوديتنههللتعناىل،مجيعجوانبها،والعلومالدني

وأساسبناءالداعيةهوعلومالدين،ذلك)أنالعلمالذيهوحملالثناءهوالعلمالشرعي،الذي
،وماعداذلكفإماأنيكونوسيلةإىلخري،أووسيلةإىل هوفمهكتاباهللوسنةرسوله

هرسبمايكونوسيلةإليه(شر،فيكونحكم
(1)

.
العلوماليتحمورهااإلسالم:مصادرهوأصولهوالعلوماملتعلمةبه، واملمصودبالعلومالدينية:

  ڇ     چ  چ   چ  چ ڇ  :وبتعلمهاتكونالداعيةعلى
(2)

،وهباتكونالداعيةعلىسبيلالنيب
  ڇ     ڎ  ڈ  ڇ  تعاىل:وصفهالذي

(3)
لعلىأنالدعاءإىلاهللتعاىلإمناةحسنوجيوز)وهذايد

معهذاالشرط،وهوأنيكونعلىبصريةممايمول،وعلىهدىويمني،فإنمليكنكذلكفهو
حمضالغرور(
(4)

.
:يأيتاليتيلزمالداعيةتعلمهاوالنهلمنهامااستطاعتماوأهم العلوم الدينية
المرآنالكرميوتفسريهوعلومه. -1
 والسريةالنبويةاملطهرة.ةالسن -2

============================================================= 
 .14العثيمنيصكتابالعلم:الشيخحممد(1)
 .14:جزءمنآيةسورةحممد(2)
 .118سورةيوسف:جزءمنآية(3)
،دارالفكرللطباعنة9/223الرازيب:العالمةحممدالغيتفسريالفخرالرازياملشتهربالتفسريالكبريومفاتيح(4)

 م.1981هن/1،1411والنشر،لبنان،ط:

 



 292ة الثانوية_____________ الفصل الثاين/ املبحث الثالث: إعداد القائم  بدعوة الطالبات يف املرحل

 العميدةاإلسالمية -3
 .هأصولالفمه -4
 علمالدعوةوالتربيةاإلسالمية. -5
 علماألخالقاإلسالمية -6

التشريع،ومهاأساسبميةالعلومالدينية،والالعلوممعرفةالوحيني،فهمامصدراوأهمهذه
غىنللداعيةعنهمارالمناألحوال
(1)

ذييموىهبماإثماهنا،وتسموروحها،،ومهازادالداعيةال
وحتمىهبماعاطفتهاالدينيةفتحملهمالدعوةومتضيبعزثمةومحاسيفمهمتها.

العلنومفهيالعلوماليتتتعلقجبوانباحلياةاملختلفة،وأمههاللداعية:أما العلوم الدنيوية،
اللغةالعربية،وعلمالتاريخ،والعلومعلمالنفس،وعلماالجتما ،وعلمالتربية،وعلمكاإلنسانية:

إلسنالمي،لواقعاملعاصر،مثل:واقعالعاملا،واملذاهبالسياسيةوالدينيةاملعاصرة،وعلوماةالبحت
وواقعاألقلياتاإلسالمية،واقعالتياراتالفكريةاملعارضةلإلسالموالموىاملعاديةله..إىلغنري

اعيةبمدرمايعينهاعلىدعوهتا.ذلكمنالعلوماليتحتتاجهاالد
همننبلإنوتأخريهذهالعلومالدنيويةعنالعلومالشرعيةاليعينإمهاهلاأوعدمأمهيتها،

دمنالضروريإكسابالداعيةالثمافةالعامةواملعرفةاملتجددةاملستمرة،ألنجناحهايفدعوهتايعت
طالباهتاوجمتمعهاوأمتهاوالعناملمبشكالتهاإىلحدكبريعلىمدىسعةثمافتهاالعامة،ووعي
،وكلماازدادتاملعلومناتعنندها؛لداعيةالواسعالذيتعيشفيه،فالثمافةالعامةضرورةلك

ومنناحيةأخرىفإنالثمافةالعامنةاملتنوعنة،هّنكانتأقدرعلىنيلثمةالطالباتوالتأثريفي
إدراكها،مماخيلصهامنروحالتعصبواالحنصنارتساعدالداعيةعلىنضوجشخصيتها،وسعة
داخلختصصهاالعلميأوميدانعملهااحملدود
(2)

.

============================================================= 
،إعادةبناءمنهجإعداداملعلماملسنلم:عبندالغفنور111-9ينظر:ثمافةالداعية:د.يوسفالمرضاويص(1)

،ومنأسس283-281األفنديصد.حممدشودري،ود.غالمنيبثاقب،ضمنأراثكتاباملنهجوإعداداملعلم:
،وإعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبنداهللعبند331-328الشيباينصالتربيةاإلسالمية:د.عمر

 .332-329احلميدحممودص
 .313اينصالشيبينظر:منأسسالتربيةاإلسالمية:د.عمر(2)
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 اإلعداد السلوكي: :ثانيا
السلوكيمنيعّد يفموماتاملاإلعداد الداعيةاهلامة املعلمة الظاهربناء اجلزء فهو ،

املر بالدعوة المائمة املدعوات،ويعينإعداد الطالبات أنيكونسلوكهاسلوكيائيأمام :
ا،وحركاهتاوسكناهتا،أفعاهلوتصرفاهتاوفقشريعةاإلسالم،تتجلىقيمهومبادئهيفأقواهلاو

تكونجمردناقلةلشرائعهالويظهرأثراإلسالمعلىسلوكها،اهتاوتصوراهتا،حىتاعتمادو
ماتأمربه،وأولجمتنبملابفعل،فتكونأولمنيلتزمهااأقواَلأفعاهل،بلتسبقفمطموهلاب

تنهىعنه،وتكونجامعةيفدعوهتابنيالمدوةوالدعوة،فتستحقثناءاهللتعاىلعليها،قال
 ڇچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ڇ  تعاىل:

(1)
،

،هلنفسهولغريهالزمومتعّد:)وهومهتديفنفسه،فنفع-رمحهاهلل-قالاحلافظابنكثري
وليسهومنالذينيأمرونباملعروفواليأتونه،وينهونعناملنكرويأتونه،بليأمترباخلري

تركالشر،ويدعواخللقإىلاهللتباركوتعاىل،وهذهعامةيفكلمندعاإىلخريوهويفيو
نفسهمهتد(
(2)

.
 :يأيتما إعداد الداعية  هتا عندمراعا ومن األمور السلوكية املهمة اليت جيب

 :(( أن تلتزم الداعية يف سلوكها الظاهر والباطن بأخالق اإلسالم وآدابه وقيمه7
ذلكمايشاهدلدىالطالبناتمننألنواقعاحلالأبلغمنواقعاملمال،ويؤكد

اهتمامبالغوارتباطوثيقبأعمالالداعية،ويتجلىهذايفعدةصورمنها:
 طالباتألعمالوأقوالالداعية.مراقبةال
 رؤيةالصورةالتطبيميةالعمليةملاتدعوإليه.هّنتوقع
 االستجابةللدعوةبالمدوةأكثروأسر مناالستجابةللدعوةبالمول

فمط.
 ايندعوإىلخمالفنةأفعاهلأنخمالفةالداعيةملاتدعوإليهيفهيئتهاو

============================================================= 
 .33سورةفصلت:آية(1)
 .7/168تفسريابنكثري(2)
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أمرهاوعدماالستجابةهلا
(1)

.
إىلاهلل)إذاخالفعلمهعمله،وكذبفعلهقوله،كانممموتنايفاألرضوالداعية

تيف،وإذاأمربغريمايعملجمتاألمسا كالمه،وقّلقتداءوالسماء،ومضلةملنرامبهاال
(األعنيمهابته،وزالتمنالملوبمكانته

(2)
.

 تزكية نفسها ظاهرا وباطنا: على أن حترص الداعية  ((4
والتوجهفالمائم للخري للتوجه قابلة اخلطأ، من معصومة غري نفسبشرية بالدعوة ة

فإنأمسكتبزم إىلطريقاخلرياللشر، ووجهتها نفسها  وإننالتالسعادة؛م والفالح،
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڇ  خابتوخسرت،كماقالتعاىل:؛اتبعتنفسهاهواها

 ڇڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
(3)

.
)أصلهاالنمناء:-رمحهاهلل-شيخاإلسالمابنتيميةكمايمولمعىنتزكيةالنفسو

واخلنرب،عتمادخلري..والتزكية:جعلالشيءزكيا،إمايفذاته،وإمايفاالوالربكةوزيادةا
الناس(اعتمادلته:أيجعلتهعداليفنفسه،أويفكمايمال:عّد

(4)
فتزكينة،كماتعنرّ

النفسبأهنا:)تطهريالنفسمننزعاتالشرواإلمث،وتنميةفطرةاخلريفيها،مماينؤديإىل
درجةاإلحسان(استمامتهاوبلوغها

(5)
.

وحتصلالتزكيةللداعيةأوالإذاقويإثماهناباهللوصدقيمينهاوتوكلهاعلينه،فنإن
أصلالتزكيةهو:)التوحيدواإلثمانالذييزكوبهالملب،فإنهيتضمننفيإهليةماسنوى

============================================================= 
،1،إدارةترمجاناإلسنالم،باكسنتانط:41ينظر:السلوكوأثرهيفالدعوةإىلاهللتعاىل:د.فضلإهليص(1)

 م.1999هن/1419
،131صبراهيمابنالنحناسالدمشنميأمحدبنإتنبيهالغافلنيعنأعمالاجلاهلني:اإلمامحميالدينزكريا(2)

 م.1987هن1،1417حممهوعلقعليه:عمادالدينعباسسعيد،دارالكتبالعلمية،بريوتط:
 .11-7سورةالشمس:اآليات(3)
ري،بنريوت،احلاجي،داراخلن،حتميقوإعداد:عبداهللبدران/وحممدعمر77باختصار:مكارماألخالقص(4)

 م.1998هن2،1418ط:
 .1/12منهجاإلسالميفتزكيةالنفس:د.أنسكرزون(5)
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احلقمنالملب،وإثباتإهليةاحلقيفالملب،وهوحميمةالإلهإالاهلل(
(1)

كيفتزكوأما،
بموله:)تزكوبتركاحملرمناتمنعفعنلشيخاإلسالمابنتيميةنفسالداعية،فيوضحه

املأمورات...وذلكأنتركالسيئاتهومنأعمالالنفس،فإهناتعلمأنالسيئاتمذمومنة
امباجاءبهنبيهمؤمنمكروهفعلها،وجياهدنفسهإذادعتهإليهاإنكانمصدقالكتابربه،

وهلذاالتصديقواإلثمانوالكراهةوجهادالنفسأعمالتعملهاالنفساملزكاة،فتزكنو،
بذلكأيضا،خبالفماإذاعملتالسيئات،فإهناتدنسوتندسوتنممع(
(2)

.
وممايزكيالنفساإلكثارمنالطاعاتوالعملالصاحل،وطلبالعلمالنافع،وحماسبة

وجماهد وأهوالالنفس املوت وتذكر الصاحلني، ومرافمة اهلل، خملوقات يف والتفكر هتا،
يفتزكيةنفسالداعيةهلاأثركبريالميامة،وقراءةالمرآنوحفظهوتدبره،وغريذلكفهذه

عنأثرالعاملالصاحليفذلك:)وقولهشيخاإلسالمابنتيميةوالتأثريعلىسلوكها،يمول
دليلعلىأنعملاحلسناتيطهرالنفسويزكيهامنالذنوب ڇ          ڱ  ڱ  ڱڇ  تعاىل:

العملالصاحلةحصلهبماوفالتوبة ڇ           ڎ  ڈ  ڈ   ڇ :السالفة،فإنهقالبعدقوله
التطهريوالتزكية(
(3)

.
 (( أن حتسن الداعية تعاملها مع اآلخرين وتكسب قلوهبم:3
لالداعيةمعاآلخرينوكسبهالملوهبميمويالصلةبينهم،وينموهنذاحسنتعامإن

،والتندربعليهنااملدعواتعلىفنونالتعاملمعطال عندالداعيةباالاحلساخللمي
والتخلقهبا،حىتيصبحاإلحسانإىلالناسعادةراسخةيفنفسها،وأساسذلكأنتعامل

إىل النـاس   )) وليأِت :النيباملواقف،كماقالالناسكماحتبأنيعاملوهابهيفشىت
((الذي حيب أن يأتوا إليه

(4)
فهذهقاعدةمهمةعادلةسهلةالتطبيق:أنتنظرالداعيةإىلما،

============================================================= 
 .77صمكارماألخالق:شيخاإلسالمابنتيمية(1)
 .91-89املرجعالسابقص(2)
 .113-112،واآلياتيفسورةالتوبة:93املرجعالسابقص(3)
 .79هصصحيحمسلم،سبقخترجي(4)
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نفسنهامبعاملنةأنيمابلوهابه،مثتلزمتوّدوتتطلعإليهمنمعاملةحسنةعنداآلخرين
اآلخرينبذلكاخللقالذيانتظرتهمنهم.

كالعديدمنالكتباليتتبنياألساليباليتةحنبالنناسأنيعناملواهبنا،هناو
واألساليباليتيبغضوهناوينفرونمنها،ومنذلكأنالناسةحبونمنةحترمهمويمدرهم،

لنصيحةالعلنيةوالتشهريباخلطأ،وةحبونمنيفهمنفسيتهمويراعيأحواهلم،كمايكرهونا
زعلىسنلبياهتمويكرهونمنةحتمرهمويسار إىلتوبيخهموتأنيبهم،ويكرهونمنيرك

،ومنجتناربطال غريذلكمماتستفيدهالداعيةمنالمراءةوسعةاالدونحسناهتم..إىل
بياتاألعلنىقندرةاآلخرينوخرباهتميفهذااجملال،ومنتكراراللماءمعالداعياتواملر

وخربةوعلما
(1)

.
 (( أن تتحلى بالعاطفة اإلميانية الصادقة القوية:2

العاطفةاإلثمانيةوقودالدعوةالذييشعلاحلماسيفالداعينةلترتمنيبنفسنهايف
العباداتوتبذلمهجتهالنصرةدينها،وتؤثرتأثريابالغايفحياهتا،ولبناءالداعيةعلىأساس

بدمن)بناءهذهالعاطفةاإلثمانيةالمويةيفالنفوس،وتربيتهاعلىكثرةالذكرحيمتنيال
واخلشو واالنكسارواخلضو بنييدياهللتباركوتعاىل،واالهتمامالشنديدبنأحوال
املسلمني،والتعاضدوالتناصرواإلخاء..وينتجعنهذاعاطفةإثمانيةآسرةاليمومهلاشيء،

رآهاوخالطهاأحسنالتأثروأمجلهوأفضله(ويتأثرهباكلمن
(2)

.
آثارزكيةمنها:حسنالتأثرييفالطالبات،-إذاحتلتهباالداعية-لعاطفةاإلثمانيةلو

ألنصاحبةالعاطفةاإلثمانيةالمويةإنسانةمؤثرةبالريب،جيتمعالطالباتحوهلا،وينبسطن
اشيئامنالنناسإالهنذا،إذهنومفتناحهلا،ويرحتنإليها،وهلتريدالداعيةلنفسه

============================================================= 
ينظرلالستفادة:األخالقالفاضلة:د:عبداهللالرحيلي،يفأخالقناكفاية:د.ةحىياليحي،داراخلضريياملدينة(1)

م،كيفتتعاملمعالناس:دايلكارنيغيدارومكتبةاهلاللبريوتالطبعةاألخرية1998هن/1،1421املنورة،ط:
 م.1996

،داراألنندلس12الشنريفصموسىةوأمهيتهايفاألعمالاإلسالمية:د.حممدباختصار:العاطفةاإلثماني(2)
 م.2111هن/1،1422اخلضراء،جدة،ط:
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االستجابة
(1)

.
كماأنالعاطفةالصادقةتوقداحلماسةوتورثاجلديةيفالذودعنالشريعة،والثبات

اليومإىلالشعورباملسئوليةالداعياتوماأحوجعنداالبتالء،واستشعاراملسؤوليةالدعوية،
أولميحماضنرةتما،أوأنطالبةعظالداعيةتطأنن،فالدعوةإليهالتعينفمجتاههذاالدي

تلكاملطلوبأنمتبلإننكرمنكرا،تلفكتابا،أوتؤ،أوالطالباتعلىجمموعةمندرسا
الدعوةاإلصالحالذييدفعهالدعوةالطالباتواجملتمع،فالداعيةاحلسالدعويوحتملهّم

قتوباملصاحلالشخصيةواملالوالنفسوكلالبذلاملستمر،والتضحيةبالومنهاعمليتطلب
،ومعالعطاءالبدمنالصربواالحتسابلالستمراريفهذاالطريق،لتأديةحنقلكهمتما

.ةاملطلوبهمةدافعإىلالميامباملهذهاألمانة،وذلكالينبعإالمنشعورقويباملسئولية

 :هينامل داد ثالثا: اإلع
التطبيميةعلومالوهتتميمومعلىبناءعلمينظري،علمتطبيمي،الدعوةإىلاهلليفجوهرها

عادةبوصفأفضلالسبلإىلحتميقأفضلأداءممكنيفاملواقفالتربويةوالدعوية،لذافإنإعداد
املعلمةالداعيةالكفءينبغيأنيساعدهاعلىاكتسابجمموعةمناملعارفواملهاراتوالمدرات

يفأثرهناةعلىالنهوضبأعباءمهمتها،ويدخليفهذامعرفتهابأمهيةالدعوةواليتجتعلهاقادر
إصالحاجملتمعات،وكذلكمعرفتهاباخلصائصالشخصيةاملتنوعةللطالباتاملدعواتيفاملرحلة
الثانوية،إضافةإىلضرورةاكتساهباجمموعةاملهاراتالالزمةللنجاحيفعمليةالدعوة،وتمنومي

.هّنومبادئهّنوتصحيحسلوكهّنالطالبات،وعالجأخطائاستجابة
،واليتجيدربالداعيةتعلمهاوالتدربعليهاهينككثريمناملهاراتاملتعلمةباجلانباملهناو

منهاعلىسبيلاملثال:
مهارةتنظيمالوقت،واالرتماءبالنفسمنخاللاستغاللوقتالشبابيفطلنب-1

هميفتنظيمأوقاهتموتمسيمها،ؤمبد-رمحهماهلل-لتسويف،وقدكانللسلفالعلم،والبعدعنا
)أنيمسمأوقاتليلهوهناره،ويغتنمماواغتنامأفضلهالطلبالعلم،ومنتوجيهاهتملطالبالعلم

============================================================= 
 .19ينظر:املرجعالسابقص(1)
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بميمنعمره...وأجوداألوقاتللحفظ:األسحار،وللبحث:اإلبكار،وللكتابة:وسطالنهار،
ملذاكرة:الليل(وللمطالعةوا

(1)
.

االستفادةمنتمنياتالتعليميفالدعوةإىلاهلل،حيثتوفرهذهالتمنياتللتعليموالدعوة-2
عنصرالتشويقواإلثارةواملتعةيفالتعاملمعأجهزةوبرامجوتمنياتملتكناملعلمنةأوالطالبنة

تؤديواجبهاالتربويوالندعويتعرفهامنقبل،وهذاةحمقفرصةممتازةللمائمةبالدعوةلكي
،كماأنهذهالتمنياتفّعاالبصورةأيسرمنقبل،كماأنهيساعدهاليكوننشاطهامنظماممننا

تساعدالطالباتعلىالتعلمبصورةأفضل،وعلىالتفاعلمعالبيئةالدعويةباعتبارأنهذهالتمنيات
ّنوتتماشىمعقدراهتّنتشبعحاجاهت

(2)
منواقعالتجربةلدىالعلماءأمهيةالتفاعنل،فمد)ثبت

املباشربنياملعلمواخلربةيفاملوقفالتعليمي،يليهيفاألمهيةالتعاملالبديلالتمثيليالنموذجي،مث
تسجيال،مثاملتصفبإمكانيةالرؤيةوحدها،مثالسما وحده،مثالشنرحاملرئياملسمو 

اللفظياملسمو مثاملكتوب(
(3)

هذايؤكدأمهيةاستخدامحواسالطالباتلفهماملعلومة،و
وحفظهاعنطريقتمنياتالتعليم،اليتعرفهاأهلاالختصاصبأهنا:)التمنيناتالعلمينة

علىحنوأفضل،منخناللهينهااملدرسللميامبواجبهاملُيستخدموالعمليةالواضحةاليت
حتليلهحملتوياتاملادةوتوزيعذلكيفكراسةاعتمادهعلىأهدافتربويةتعليميةحمددة،مث

التحضري،مثاختيارهألسلوبالتدريسواختيارهللوسيلةاملناسبة،واستخدامهااالسنتخدام
األمثليفالفصل،ومناقشتهطلبتهيفالفصلوتموثمهم،كلهذهالنشاطاتتتفاعليفالتنفيذ

جياالتعليم(لتشكليفجمموعها)تمنياتالتعليم(أو)تكنولو
(4)

،ومنها:التصويرالضنوئي
الثابت،والوسائلالسمعيةاملتنوعة،األشياءالطبيعيةوالنمناذج،النرحالتوالزينارات،

============================================================= 
 .72باختصار:تذكرةالسامعواملتكلم:العّلامةبدرالدينابنمجاعةالكناينص(1)
.مطنابع11-9عيسىفالتةصملدخلإىلالتمنياتاحلديثةيفاالتصالوالتعليم:د.مصطفىبنحممدينظر:ا(2)

 م.1995هن/3،1416جامعةامللكسعود،ط:
 .297إعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبداهللعبداحلميدحممودص(3)
 .11االتصالوالتعليم:د.مصطفىفالتةصاملدخلإىلالتمنياتاحلديثةيف(4)
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املعارضواملتاحف،املسرحوالتمثيل،التلفزيونوالفيديو،احلاسوب
(1)

..وغريه.
تندريبالمائمنةسنةاليتةحهنيكالعديدمناملهاراتاملهناسبقفإنإضافةإىلما
:مايأيت-باختصار-منهابالدعوةعليها،

.املهارةيفحتديداألهدافالدعويةالعامةواخلاصة،صياغةوحتديداوتموثما-3
،مثل:حسنإدارةالصنفوضنبطه،الرباعنةيفوالدعويةدقةاإلجراءاتالتعليمية-4

،الوقفةاجليدةوالتمركزاملناسب.التحضريوالتمهيدللموضو وعرضهللطالبات،قوةالصوت
قوةاجلاذبيةوالتحمسأثناءالدعوة،معحسناختيارأوقاتتوجينهالطالبنات-5
.هّنونصح
،والربطبينهوبنيغنريهّناملهارةيفربطموضو الدعوةبواقعالطالباتوحياهت-6

مناملوضوعاتاألخرىوبميةاملوادالدراسية.
لفرصللتعليموالتوجيه،واغتناماملناسباتالطارئةلتعليمخرباتاملهارةيفانتهازا-7

جديدة،وغرسفضائلإسالمية،وتكويناالجتاهاتاإلجيابيةالسليمةلدىالطالبات.
المدرةاخلطابيةواملهارةيفالتعبري،معالمدرةعلىاحلوارواملناقشة،بلغةعربينة-8

رةعلىاإلقنا والتأثري.فصيحةسهلةمناسبةللطالبات،معالمد
عدة،واستخداماألجهزةالتعليميةاملساوالدعويةاملهارةيفإنتاجالوسائلالتعليمية-9

اليتتتناسبمعطبيعةالدعوةإىلاهللعزوجل.
اخلربةيفاستخدامأساليبالتمومياملختلفة،معفنطرحاألسئلة.-11
بنيالطالبات،والتعاملمعكلطالبةحسبالمدرةعلىمراعاةالفروقالفردية-11

استعداداهتاوقدراهتاومستوىفهمها،وعدمالتجاوزللمستوىالعمليواإلدراكنيعنند
الطالباتممايسببالنفرةوالتشويش
(2)

.
نإعدادالمائمةبالدعوةعملكبريذومفهومواسع،اليتوقفعنندمماسبقيتبنيأ

============================================================= 
وقدفصلبعضهميفهذهالوسائلينظرمثال:كتاباملدخلعلىالتمنياتاحلديثنةيفاالتصنالوالتعلنيم:(1)

 د.مصطفىفالته.
 .264-151جانصلالستفادة:ينظراملرشدالنفيسإىلأسلمةطرقالتدريس:د.حممد(2)
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ندحتديداألهدافواملناهجواختينارالوسنائلواألسناليبمعرفةاألمهيةواألسس،أوع
يشملمجيعالعواملاملؤثرةوالعملياتاليتترشدوتبينوتوجنهالداعينةإىلفحسب،بل

اإلحسانيفدعوهتا،والمياممبايفرضهعليهادينها.
اينةوالتملأمهيةالعنايةبإعداداملعلماتالمائماتبدعوةالطالباتعنأمهينةالعن

:الداعينةواملندعو،والبنيطرفني،فالدعوةعمليةمشتركةهّنبالطالباتاملدعواتأنفس
أماإذااقتصرالمائمونعلنىإالباعتبارمجيعاألطراف،املنهجالدعويثمكنتصورجناح

علىالمائمبالدعوةوحدهباعتبارهالطرفاملسؤولواملنؤثريفبرامجالدعوةعلىاالهتمام
فإنذلكينؤديإىلالعمليةالدعوية،دونعنايةبالطرفاملتلمياملتأثرهبذهالدعوة،قيادة
اجلهودالدعويةاملبذولة،لذلكعلىالداعيةتوجيهالعنايةالكافينةللطالبنةاملندعوةفشل

بإذناهلل.اآليتوالتعرفعلىخصائصهاواحتياجاهتاالدعوية،وهذامايتناولهالفصل
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 :ل الثالثالفص

الطالبات املدعوات يف املرحلة 

 الثانوية

 
 

 وفيه ثالثة مباحث:
 املبحث األول: خصائص النمو عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية.
 املبحث الثاين: احلاجات األساسية عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية.

 دعوات يف املرحلة الثانوية.املبحث الثالث: املؤثرات يف سلوك الطالبات امل
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املتنوعة،واملؤثراتّن،وحاجاهتهّنإنالتعرفعلىالطالباتاملدعوات،وخصائصمنو

؛أمرمهميفامليدانالدعويوالتربوي،ويعندأحنداملهنامهّنوسلوكّنعلىشخصياهت
بواجبدعوةالطالباتاألساسيةللمعلمةالداعية،ملاهلذااألمرمنأثركبرييفتأهيلهاللميام

بشكلمؤثرناجح.
لذلكفإنالتعرفعلىخصائصالطالباتاليمفعندالتعرفالعاماملستعجلعلى

،بليأخذصورةأمشلوأوسعوأعمق،رينثيتجنهحننوّنوأحواهلهّنوسلوكهّنظروف
سلوباملشاركةالتفاعلاإلجيايببنيطبيعةالطالباتوبنيطبيعةاملعلمةالداعية،بأنتعتمدأ

واألسنبابواملعايشةإىلجانباحلكمةيفربطاألسبابمبسبباهتا،والوقوفعلىالدوافع
املؤديةإىلتطورالظواهروالسلوكلدىالطالبات،مماينتجعندهاإدراكاأقنوىحلمنائق

خلصائصاألموروعواقبها،كماأنهيعينأنتعيشاملعلمةالداعيةمعطالباهتاعيشةاملستوعبة
،دونأنّن،املدركةللمتغرياتواملنؤثراتحنوهلّنومشكالهتّن،العاملةباحتياجاهتهّنمنو

بشكلسليب.ّنتنغمسيفهذهاألمورمبايؤثرعليهاوعلىدعوهتاهل
  :اآلتيةإن تعرف املعلمة الداعية على أحوال طالباهتا حيقق هلا الفوائد 

 القدرة على فهم سلوك الطالبات: -7
ّنزيدمنقدرهتاعلىفهنموتفسنريتصنرفاهتإنمعرفةاملعلمةخلصائصطالباهتاي

طالبةماوتطاوهلاعلىغريهاوالتمصنرييفسوءخلق-مثال–،فمدترىاملعلمةهّنوسلوك
؛سلوكاخاطئايمومعلىالتمردوالعدوانية،لكنهاإذاعرفتميلالفتناةيفالميامبواجباهتا
إىلاالستمالل،أوعرفتمايكمنوراءهذاالسلوكمنحاجاتنفسيةمليفسناملراهمة

فإنهذاالفهميساعداملعلمةعلىفهمباعث-كحاجتهاللشعورباالهتمامأوالعطف-ُتشبع
وجهناتاويوجهههابأسلوبمالئم،يعدلمنسلوكالسلوك،مثتوجيهالدعوةهلاذلك

صاحلة.
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 البات:القدرة على توقع سلوك الط -2
يفهّنإنمعرفةالطبيعةاإلنسانيةتعنيالداعيةعلىالتنبؤبسلوكالطالباتالذييصدرعن

،ّن،فيمّكنهاذلكمنحتديدالوسائلواألساليبالدعويةاملناسبةاليتتليبرغبناهتعّينةظروفم
بشكلقويمناجتهالالنتماءوالرفمة،وتظهرتلكاحلاجةالسيماأنالطالبةاملراهمةتموىح
،وميلهاحنواألنشطةالدعويةاجلماعية،اليتجتعلالطالبةهّنخاللمتسكهابرفيماهتاوترابطهامع

تتفاعلبموةمععميدةالوالءوالرباءممايمويانتماءهالألمةاإلسالمية.
لتمديريفهذاالسنومتركزهاحولذاهتا؛إىلاكماأنمالحظةالداعيةحلاجةالطالبة

يساعداملعلمةعلىاختياراألساليبالدعويةاليتالتصادمهذهاحلاجةبلتستثمرها،)وإذا
بلغالصيبأوالفتاةاحللم،أوراهماالبلوغ،فينبغيأنتكونمعاملتهماعلىحنوآخرفينه
إشعارهلماباالستماللمعالتوجيهغرياملباشر،وبأسلوباملؤاخاةواملشاورة،البأسنلوب

هتماعماكاناعليهيفسننالطفولنة،انفعاالاألمروالمهر،وذلكلتغريمداركهماوتبدل
والتباينكبريبنيأسلوبالتعاملمعطفليافعومراهقكربتلديهاألحالموتنامتعنده

احملسوساتواملدركات(
(1)

،وامليللالستماللعالمةصحيةعلىالشعورباحترامالنذات
ازدادتحاجتنهاباب؛كلمناأوغلتالفتاةيفسناملراهمنةوالشنوتمديرها،وكلما

،وكلمااجتهتتصرفاهتاوسلوكهاحنوهذهالغاية،وتأكدتحاجتهاإىلتأييندلالستمالل
منحوهلاهلاحنواالستمالل.

 معرفة حاجات الطالبات: -3
اعدهاعلىوممايساعداملعلمةيفعملهاالدعويمعرفتهاحلاجاتالطالبات،حيثيس

توجيههذهاحلاجاتوالسلوكياتالناجتةعنهاأوإبداهلاحنواجتاهساميرضىعنهالندين
،ويصعبإشبا هذه(الغريزةاجلنسيةإىلالزواج)واجملتمع،فاملراهمةاليتتثورعندهااحلاجة

اعناحلاجةألسباباجتماعيةأواقتصادية؛تتعرضللعديدمناملؤثراتاليتقدتنحرفهب
الطريقالمومي،فيكونواجباملعلمةالداعيةحينهاهتذيبهذهالغريزة،وتوجيهالطالبةحنو

============================================================= 
،طباعةونشروزارةالشؤوناإلسالمية151ليةاآلباءجتاهاألبناء:د.عبدالربنوابالدينآلنوابصمسؤو(1)

 هن.1،1422واألوقافوالدعوةواإلرشادباململكةالعربيةالسعودية،ط:
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معشر الشباب، من استطاع مـنكم البـاءة    )) يا: االجتاهالديينلعالجها،كماقال
 فليتزوج، فإنه أزض للبصر وأحصن للفرج، ومن مل يستطع فعليه بالصـوم، فإنـه لـه   

(وجاء(
(1)

،كماثمكنهاإبدالهذهاحلاجةعنطريقاألنشطةالثمافيةاليتتشبععندهاحب
يزوتأكيدالنذات،والتملإلجنازالتعلمواالستطال ،أواألنشطةاملهاريةاليتتشبعحاجتها

فضالعنإكساهباالفوائدوالفضائل.
 لفردية بني الطالبات:اإدراك الفروق  -2

حتتاجالداعيةإىلمعرفةخصائصالنمويفاملراحلالعمريةحىتتدركالفروقالفردية
،كماأنمالحظةاملعلمةالداعيةلتفاوتالطالبناتيفذلكبنيالطالبات،وبالتا مراعاة

سواءيفاالستجابةللدعوة،أوّندراتواالستعداداتالعملية،يمودهاإىلمالحظةتفاوهتالم
)فهمالفروقالفرديةبننيحيثإنعلىاملشاركةيفاألنشطةالدينيةيفاملدرسة،ّنإقباهل

الطالبمنجانباملعلمخاللهذهاملرحلةمهمجدا،ذلكأنبعضالطالبيدخلونهذه
رين،بينمايدخلهاالبعضاآلخرمتأخرا(املرحلةمبك

(2)
.

توجيهالناسوإرشادهمللخريعلنىفيهإنمراعاةالفروقالفرديةمنهجنبوي،يتم
:قنالعلنيوقدأساستفهماختالفمستوياهتممنحيثاالستعداداتوالمدرات،

(()حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله)
(3)

،وهلذهاملعرفةقيمةدعوية
،حيثيتسمكثريمناألنشنطةّنهامةتتمثليفحسناستثمارقدراتالطالباتوإمكاناهت

يتالءمبالروحاجلماعية،اليتتتطلبمناملعلمةالداعيةتطويرأساليبهاالدعويةأوتعديلهامبا
واحتياجاتالطالبات،ومناهجالدعوةوأهدافها،فاألسلوبالدعويالذييفلحيفإصالح

============================================================= 
اءةفليتزوج،فإنهأغضللبصر:)مناستطا الب،كتابالنكاح،بابقولالنيبصحيحالبخاريمتفقعليه:(1)

(،وصحيحمسلم،كتناب9/116)فتحالباري5165،حوأحصنللفرج(وهليتزوجمنالأربلهيفالنكاح
 واللفظله.1411ح2/1118النكاحباباستحبابالنكاحملنتاقتنفسهإليهووجداملؤنة،

،داراإلبدا الثمايفللنشروالتوزيع،الرياض،91عبدالعليممرسيصاملعلم،املناهجوطرقالتدريس:د.حممد(2)
 م.1995هن/1415ط:بدون،

 .127،سبقخترجيهصصحيحالبخاري(3)
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طالبةماقداليفلحيفتوجيهغريهاملايوجدبينهمامنفروق،وهبنذايتضنحأنإدراك
لمدراتاليتمنحهنااهللاملعلمةللفروقالفرديةبنيالطالباتيساعدهاعلىحسناستثمارا

،فالهتدرالمدراتالعالية،أوتظلمالمدراتاألقلباتللطال
(1)

.
 :عند الطالبة توجيه اخلصائص الوجدانية والعاطفية -5

إنمعرفةاملعلمةالداعيةللخصائصالوجدانيةوالعاطفيةعندطالباهتا؛يساعدهاعلنى
ربطموضوعاتتوجيههذهالعواطفوتنميتهاحنواخلري،أوإبداهلاإذالزمذلك،منخالل

الدعوةمبايثريمكامنهذهاحلاجاتالعاطفيةعندالطالباتمثإشباعهاعلىالنحوالسليم،
تاملراهقتنظيمايؤديإىلاتزانشخصنيتهانفعاال)ذلكأنالعواطفتعملعلىتنظيم

لهمقحتمقللفرداملسلممستوىأعلىمنالصحةالنفسية،كماحتوتكاملها،كماأنتربيتها
مستوىأعلىمنالتوافقوالتكيفاالجتماعي،فالعواطفيفمجلتهاتعملعلنىتنظنيم
سلوكاملراهقحنوماةحمقلهالمدراألكربمنإشبا دوافعهالفطريةواملكتسنبةبصنورة

يرضىعنهااجملتمعاملسلم(
(2)

.
نفنوسطنفاإلجيابينةيفإناملعلمةالداعيةحنيتسعىجاهدةلغرسوتنميةالعوا

وحب،يفاهللوعاطفةاحلب  وعلىرأسهذهالعواطف:حمبةاهللتعاىلورسولهطالباهتا،
متنعبنروزفإهنابذلك؛كالعدلواإليثارمنالعواطفاإلنسانيةهاوغري،األخوةوالوالدين

العواطفاالستهوائيةاملنحرفةأوالعواطفاملادية،اليتتسببالسنلوكاملنحنرفعنند
.ّنت،أوتطمسروحالدينيفقلوهبالطالبا

 حتديد النوع عند اجلنسني: -6
يتطلبالعملالدعويمعرفةالداعيةالفروقالطبيعينةاملتعلمنةخبصنائصالنمنو

كهنناكنماطاشتراكواتفاقبنياجلنسني،كماأنهناواحلاجاتبنيالذكورواإلناث،ف
نيةاجلسديةواخلصنائصالعملينةنماطافتراقواختالف،وذلكمنجوانبعديدةكالب

============================================================= 
،واملعلم،املناهجوطرقالتدريس:د.حممد153-145ينظر:أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص(1)

 .112-89مرسيص
 .317الزعبالويصتربيةاملراهق:د.حممد(2)
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اليتينبغنيإعندادمهاهلنا،والعاطفيةوالنفسية،وكذلكمنحيثالوظائفاالجتماعية
واملؤثراتوالتحدياتاليتتواجهكالمنهما.

مناملوضوعاتهّنإنمراعاةاملعلمةهلذهالفروقجيعلهاتوجهالطالباتحنومايناسب
يفهّنمنالوسائلالدعويةمايناسبطبيعةظنروفستخدماُت،كماأهنّنومايليباحتياجاهت

يراعييفخطابهأحوالأفراداجملتمعصغاراوكبارا، اجملتمعاإلسالمي،وقدكانالنيب
،مثلهّنمبوعظةوخطابيتالءممعلنساءذكوراوإناثا،ومنمناذجعنايتهباملرأةأنهخصا

فيههّنحتديديومخاصيعلم
(1)

فيهباملوعظةبعدصالةالعيدهّنختياروقتيتعاهد،وا
(2)

.
والفرقبنيالذكورواإلناثالينحصريفاألمورالظاهرةكالفروقاجلسميةبينهما

كفروقاهنابلإنمنحيثشكلاجلسمأوحجماملخأوالطاقةاحليويةوقوةالعضالت،
ة،وفروقمنحيثاللغويكواملهاراتأخرىمنالناحيةالعمليةواجتاهالتفكريونو اإلدرا

أنتتخذمنهذهالفروقمنطلمالتأكيدهناتوالعواطفالوجدانية،وعلىالداعيةنفعاالاال
حكمةاهللتعاىلاليتاقتضتخلقكلمنالذكرواألنثىملهامحمددة،وكشفزيفمن

ال وكمال املرأة دونية على دليل هي إمنا االختالفات هذه بأن نظرةيمول وإبراز رجل،
ٱ  ٻ  ٻ  ڇ  اإلسالمإىلكلمنهماباعتبارمهاجنسانمتكامالن،كماقالتعاىل:

 ڇ          ٺ  ٺ  ٺ  ٺٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ
(3)

،
(4)

 حالنيبوقدوّض
 بنفس والوعد إىلنفساألعمال تنافسبالتوجيه ال تكامل عالقة بينهما العالقة أن

رحم اهلل رجال قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، :)) اجلزاءواستحماقالرمحة،قال
فصلت وأيقظت زوجها،  قامت من الليلفإن أبت نضح يف وجهها املاء، رحم اهلل امرأة 

============================================================= 
)فنتح111،كتابالعلم،بابهلجيعلللنساءيوماعلىحدةيفالعلنم،حاملتفقعليه:صحيحالبخارييفاحلديث(1)

 .2633ح4/2128بفضلمنثموتلهولدوةحتسبه(،وصحيحمسلم،كتابالربوالصلة،با1/195الباري
،،كتابالعيد،باباملشيوالركوبإىلالعيدبغنريأذانوالإقامنةيفاحلديثاملتفقعليه:صحيحالبخاري(2)
 .884ح2/612(،وصحيحمسلم،كتابالصالة،بابصالةالعيد2/451)فتحالباري961ح
 .195عمران:جزءمنآيةسورةآل(3)
 .621-612ينظر:أصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصرة:حفصةحسنص(4)
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فإن أىب نضحت يف وجهه املاء((
(1)

.
اطالبناتمماسبقيتضحأمهيةمعرفةاملعلمةالداعيةلطبيعةاملرحلةالعمريةاليتمترهب

،ّنوحتكمتصرفاهتهّناملرحلةالثانويةوخاصةخصائصالنمواملختلفةواحلاجاتاليتتوجه
هذهاألمورهلاتأثريكبرييتمثليفجنناححيثإن،ّنواملتغرياتاليتتؤثرعلىشخصياهت

،ثانيناهّنيفاحلياةوالتأثريعلىسنلوكّنرسالةاملعلمةالدعويةأوال،ويفتشكيلخرباهت
بطرقسليمةبناءة.هّنوهذهاملعرفةتساعدالداعيةعلىتوجيه
:اآلتيةويتضحذلكمنخاللاملباحث

 املبحث األول: خصائص النمو عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية.
 املبحث الثاين: احلاجات األساسية عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية.

 : املؤثرات يف سلوك الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية.املبحث الثالث

============================================================= 
 .211سننأيبداود،سبقخترةحهص(1)
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 املبحث األول:

خصائص النمو عند الطالبات  

 املدعوات يف املرحلة الثانوية
 

 وفيه أربعة مطالب:
 املطلب األول: خصائص النمو اجلسدي.

 املطلب الثاين: خصائص النمو العقلي املعريف.
 .عايلنفاملطلب الثالث: خصائص النمو اال

 املطلب الرابع: خصائص النمو االجتماعي.
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يصعبحتديدمراحلمنواإلنسانبشكليتفقعليهعلماءالنفسوالتربيةوالندعوة،
ألنمراحلالنموعبارةعنحلماتمترابطةمؤثرةيفبعضها،والتغيريفيهاالةحدثفجأة

البيئاتاالجتماعية،والفروقالفرديةوإمنايتماالنتمالفيهابالتدريج،وهذاخيتلفباختالف
بنياألفراد،واجتاهاتالدراساتاإلنسانية،وإمناجيتهداجلميعيفوضعتمسيماتتعنيعلى

دراسةكلمرحلةمعربطهابأبرزمافيهامنمساتعامةومظاهرمطردة
(1)

.
همنة،حينثواملرحلةاليتتعيشهاطالبةاملرحلةالثانويةهيمرحلةالشبابواملرا

تمعبنيمرحليتاملراهمةوالشباب،فبداية(سنة،وهذهالسنني21-15مرهابني)يتراوحع
مرحلةالشبابمناخلامسةعشرومتتدإىلاخلامسةوالعشرين
(2)

أوالثالثني
(3)

،وقدجاءيف
:األصحفتحالباريعنمعىنشاب:)هواسمملنبلغإىلأنيكملثالثني...وقالالنووي

املختارأنالشابمنبلغومليتجاوزالثالثني(
(4)

،أمااملراهمةفهيمرحلةمتتديفالعمند
الثاينمنحياةالفرد،منالثالثةعشرإىلالتاسعةعشرتمريبا،أوقبلذلكبعامأوعنامني،

(21-11أوبعدذلكبعامأوعامني،أيبني)
(5)

سنةتمريبا.
،ولكنمنالصعبحتديدهنايتها،ويرجعنمنالسهلحتديدبدايةاملراهمةوقديكو

ذلكإىلأنبدايةاملراهمةتتحددبالبلوغاجلنسي،بينماتتحددهنايتهابالوصولإىلالنضج

============================================================= 
دراسةتربويةنفسية،واملراهمون32-31الشيباينصينظر:األسسالنفسيةوالتربويةلرعايةالشباب:د.عمر(1)

هن/1،1413ط:مطبعةرابطةالعاملاإلسالمي،مكةاملكرمة،،7ظراإلسالمية:مسريمجيلراضيصوجهةالنمن
 م.1983

وهوالرأيالذيأخذبهوزراءالعربيفمؤمترالشبابالعرب،ينظر:األسسالنفسيةوالتربويةلرعايةالشباب:(2)
،دارالصحوةللنشنر،26عزميصاحلصميلرعايةالشباب:د.حممد،والتأصيلاإلسال38الشيباينصد.عمر

 م.1985هن1،1415الماهرة،ط:
 29عزميصاحلصينظر:التأصيلاإلسالميلرعايةالشباب:د.حممد(3)
 .9/118فتحالباري(4)
بننلنمواإلنساينومراحلهيفاملنهجاإلسالمي:د.علي،وا323ينظر:علمنفسالنمو:د.حامدزهرانص(5)

هنن،1419،داراخلضريي،املدينةالنبوية،ط:بندون،135فالتةصإبراهيمالزهراين،ود.عبداحليبنعمر
 .6،دراسةتربويةنفسيةمنوجهةالنظراإلسالمية:مسريالراضيصواملراهمون
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يفمظاهرالنمواملختلفة،وهذاأمرخيتلفباختالفالبيئات،فاملراهمةيفمصنطلحعلنم
نمرحلةالطفولةإىلمرحلةالرشدوالنضج،وتبدأبالبلوغوتنتنهيالنفستعين:االنتمالم

بالرشد،فهيهلذاعمليةحيويةعضويةيفبدئها،وظاهرةاجتماعيةيفهنايتها
(1)

.
ثالثمراحلوجيعلاملراهمةالوسطىممابلةللمرحلنةكمنيمسماملراهمةإىلهناو

رحلةاملراهمة،وفيهاتتضحكلاملظناهر)املراهمةالوسطىهيقلبمالثانوية،ويرىأن
املميزةملرحلةاملراهمةبصفةعامة(
(2)

.
خاصة عناية اإلسالم هلا وجه اليت الشباب سن بداية املراهمة اعتبار املمكن ومن

لمرضياهللعنهما:)مابعثاهللنبياإالشابا،والأويتالعوتكرثمابالغا،قالابنعباس
 ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڇ  عاملإالوهوشاب،وتالهذهاآلية:

(3)
)
(4)

،
يفسنالشبابوغالبمناستجابلهكانواشباباوقدبعثنبينا

(5)
.

)) يا معشر بالشبابخطاهبمهبذهالسمة،كمايفقوله:النيبعنايةمنمظاهرو
 ومن ملفإنه أزّض للبصر، وأحصن للفرج، ج، الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزو

(ليه بالصوم فإنه له وجاء(عيستطع ف
(6)

.
تكليفهمباألعمالاملهمةاحلساسة،كتأمريهأسامةبنزيدرضياهللعنهماومنها

(7)


============================================================= 
،136الزهنراينص،النمواإلنساينومراحلنه:د.علني323ينظر:علمنفسالنمو:د.حامدزهرانص(1)

 .23املفدىصوحاجاتالشبابالنفسية:د.عمر
صعبداهللالدويش،وينظر:تربيةالشباب،األهدافوالوسائل:حممد371علمنفسالنمو:حامدزهرانص(2)

 م.2112هن1،1423،دارالوطن،الرياض،ط:21
 61سورةاألنبياء:آية(3)
 .5/343تفسريابنكثري(4)
 .5/136تفسريابنكثريينظر:(5)
 .314سبقخترجيهصمتفقعليه:(6)
،كنانوابنحبهومواله،أمهأمأثمنحاضنةالنيبحيلحبرسولاهللأسامةبنزيدبنحارثةبنشرا(7)

سننة علىجيشلغزوالشاممثتويففبعثهأبوبكر،تويفشديدالسوادشجاعا،فضائلهكثرية،استعملهالنيب
 .1/36،واإلصابةيفأمساءالصحابة2/496هن.ينظر:سريأعالمالنبالء54
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شعظيملغزوالروم،وفيهكباراملهاجرينواألنصارعلىجي
(1)

.
تزخر؛جيدأهنابنتالصديقرضياهللعنهماواملتأمليفسريتهمعأماملؤمننيعائشة

هبا.  مبواقفهالدعويةاليتتربزعنايته
حلةثورةإىلأناملراهمةهيمر-وخاصةالغربيني–ويذهبكثريمنعلماءالنفس

وتوترومشكالت،كمايذهبغالبيتهمإىلالمولبأنالنمويفاملراهمةمضطربإىلحند
هوثورته،لذاجينبانفعالكبري،وغريمتناسق،وإناضطرابههوأحداألسبابالرئيسةيف

علىاملربنيالتغاضيعنهفواتاملراهمني،واعتبارهاتصرفاتطبيعية،ريثماجيتازونهذه
لة،ألناملراهقكاملريضعندهماملرح

(2)
. 

واإلسالميناقضهذاالرأي،فاحلكمةاإلهليةجلعلهامرحلةالتكليفالتتفقمعكوهنا
ضفيهاالطرفعنأخطائهوتصنرفاته،ُيَغوأفترةيفمدفيهاإلنسانالسيطرةعلىنفسه،

،تظهرمناذجرائعةلشبابوبنظرةاستمرائيةلتاريخاجملتمعاتاإلسالميةيفعهودهااألوىل
تسامواحنوأعمالالبطولةواجلهادوالعبادةوالعلم،ممايؤكدأنفترةاملراهمةليستفتنرة
أزماتبالضرورة،بلهيطاقةدفاقةبناءةهتذهباالدعوةالعمديةوالسلوكية،وتسخرهاخلري

اإلسالمواملسلمني.
التربويةاليتُينشأفيهاالطفلعلنىوقديصدقهذاالرأيبعضالشيءعلىالبيئات

احلريةبشكلمبالغفيه،حيثالقيودوالحدودوالنظام،فإذاراهقالطفلاستمرتنأثري
تأثرياتتربيةالوالدينالتبدأيفمرحلةاملراهمنة،لكننهاإذإنهذهالتنشئةعلىسلوكه،

ربيةالطفلعلنىالسنلوكالسنوياستمرارملاتلماهاملراهقيفطفولته،أمايفاإلسالمفت
،فريىبعلىأخالقاإلسنالم-بلتبدأعنداختيارأمه-واالنضباطتبدأمنذنعومةأظفاره

============================================================= 
 .1/31ينظر:اإلصابة(1)
،41السيدزعبالوي،ص،تربيةاملراهقبنياإلسالموعلمالنفس:د.حممد2ينظر:املراهمون:مسريراضيص(2)

هن،وتربيةاملراهقيفرحاباإلسالم:حممند4،1411مؤسسةالكتبالثمافية،لبنان/ومكتبةالتوبة،الرياض،ط:
م،األسلوباألمثل1997هن/1،1417،رماديللنشر/واملؤمتنللتوزيعط:21حامدالناصر،وخولةدرويشص

 م.2112يفتربيةاملراهمني:د.دونفونتيليفاملمدمة،مكتبةجرير،ط:بدون،
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دربعلىبعضالعباداتكالصالةوالصوموغريها،حنىتإذابلنغوآدابهاالجتماعية،وُي
تمع.رعلىمنيربيهويضبطسلوكهمناألفرادواجملاحللموأصبحمراهما،مليث 

يذهبآخرونإىلأنمرحلةاملراهمةوإنمتينزتبنالنمواجلسنديالسنريع،و
امليفكيانالفرد،إالأنذلكيأخذطريمامنائياموحنداتندرجييامتزنناواالنمالبالك

متناسما،الطريماعشوائيا،بليسريالنموفيهبسرعةمنتظمةبالخللأواضطراب،ومنا
منمراحلالعمرهلاخصائصهاومميزاهتاومشكالهتا،شأهناشأنمرحلنةاملراهمةإالمرحلة

الطفولةومرحلةالشبابوالكهولة
(1)

،وإمناتتميزاملراهمةبأهناطاقةمتفجرة،وقدراتشبه
متكاملة،ونشاطيفرضنفسهيفاألسرةوالبيئة،وإنمليوجهويستثمرباألسلوباألمثل،

دبسبباإلمهالأوبسببالطرقالتربويةاخلاطئة.ضاعتتلكالطاقةواالستعدا
ونظراألنالدعوةإىلاهللتتأثرمبظاهرالنمواملتعددةاليتمترهباطالبةاملرحلةالثانوية،

.وتتضحمنخاللاملطالباآلتيةهذهاملرحلة،منولذلكفمناملهمتوضيحخصائص

============================================================= 
،وتربيةاملراهقبنياإلسالموعلنمالننفس:د.حممند2/196قطبينظر:منهجالتربيةاإلسالمية:حممد(1)

 .23-22،وتربيةاملراهقيفرحاباإلسالم:حممدالناصرص55زعبالويص
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 خصائص النمو اجلسمي: املطلب األول:

ترةاملراهمةتغيرياتمنائيةسريعةومفاجئةيفحجماجلسموشكله،كمناةحدثيفف
ةحدثمنوسريعيفالغددالتناسليةواخلصائصاجلسميةاليتمتيزالنضجاجلنسني،وهنذه
التغرياتتكونمتماثلةمتشاهبةإىلحدكبريبنيالبننيوالبنات،معوجودخصائصنوعية

يةعنداإلناثبصورةأكرب،ممايساعدعلنىاسنتدارةهّنلكلمنهما،كنمواألنسجةالد
.هّنوإضفاءاملظهراألنثويعليهّنأجساد

)وهياملوادالكيماويةاليتتفرزهناوهذهالتغرياتتعزىعادةإىلحركةاهلرمونات
،منأمههامنواجلهنازالتناسنلي،ةالغدد(وقيامهابالعديدمنالتأثرياتعلىجسماملراهم

تجعنداإلناثالبويضاتاملخصبة،ويبدأنزولالطمثحيثين
(1)

.
 :يأيتالفتاة املراهقة ما ومن أهم خصائص النمو اجلسمي لدى 

منأبرزمظاهرالنمويفهذهاملرحلة،حيثيزدادالطولةاجلسمي((تعدالتغريات1
يفداخلينةتوالوزنزيادةسريعة،وحتدثتغرياتجسميةخارجية،كماتظهنرتغنريا

وظائفأعضاءاجلسمعندالطالبة،وهذهالتغرياتتتصفبالسرعةيفمنوالعظاموالعضالت
دة،ألنهمليسنبقهلنابصورةملفتةللمراهمةومفاجئةحمليطهااالجتماعي،كماتتميزباجلك

مناجلسموظهورالطمثوتغريهيئنةعّينةاملرورهبامنقبل،مثلبروزالشعريفمناطقم
بصورةمتماربةومتزامنة،فالحتدثجلزءواحدفمطأولعدةأجنزاءيفأوقناتاجلسد،

تتصاحبفيهامظاهرمنوالعظام-ثالثسنواتغالبا–متباعدة،بلحتدثيففترةحمدودة
معزيادةالطولوالوزنمعتغريالصوت..
(2)

اخل.
غنري-ئنالجنسني((قدةحدثالبلوغيفبدايةاملراهمة،وهوحتولالفتاةمنكا2
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قادرةعلىاإلجناب،وهذايعينازدياداهلرموننات-إىلكائنجنسي-قادرةعلىاإلجناب
اجلنسيةوبلوغهاالذروة،يرافقذلكازديادالدافعاجلنسيالذييعربعنهبالتفكرييفاألمور

ثمعهاجلنسية،وامليلواالجنذابللجنساآلخر،واإلعجابواالرتياحوالرغبةيفالتحد
(1)

،
وماقديرافقذلكمنأحالماليمظة،أوامليلإىلمشاهدةاألفالموقنراءةالمصنصذات

الطابعالعاطفي.
((التأثرالكبريهبذهالتغرياتاجلسمية،حيثتشعربعضالفتياتباخلجنلعنند3

مواجهةنظراتالتعجبواالستغرابللتغرياتاجلديدة،أوعندظهوربعنضالنتغريات
ويةمثلانتشاربثورالشبابعلىالوجه،أوعدمالتناسقبنيأجزاءاجلسم،مثلظهورالعض

األنفكبريابعضالشيء،أوعدمتناسقاألطرافمعاجلذ ،وحدوثاالختاللاحلركي
وفمداالتزانعنداملشيواجلريومحلاألشياء.

لنمندفيمنايتعلنق((شدةاهتمامالفتاةجبسمهاوهيئتها،وحساسيتهاالشديدةل4
بشكلهاومنوجسمها،بسببهذهالتغرياتالشاملةلدىالفتاةاملراهمة،األمرالذيينعكس
علىمفهومهالذاهتاوعلىسلوكهااالجتماعي،وعلىعالقتهاباآلخرين،وممارنتهانفسها

معاآلخرين.
ةلتنوازن((ازديادحاجةالفتاةاملراهمةإىلالتكيفمعأبعادجسنمهااجلديند5

حركتها،وكذلكازديادحاجتهاللنوموالراحةوالغذاءنظرالتغريحركةاهلرمونات،وللنمو
السريعوالطاقةاليتتصرفهايفاألنشطةاملختلفة
(2)

.
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 : خصائص النمو العقلي املعريف:املطلب الثاني

يتمثلذلكيتركزاهتمامالداعيةعلىخصائصالنموالعمليألمهيةذلكيفالدعوة،و
يفثالثةأبعاد:

معرفةالطالبةللعلومالدينية،وأسسالعلمالشرعي،والمدرةعلىتعلمها.-1
ارتفا درجةوعيالطالبةألمهيةهذهاملعرفة،وإدراكهاملاتمتضيهمنعملبعند-2

أوتبنا االلشر اهللأوإعنراضعننه،وعاقبنةاتبا والعلم،ومايتبعذلكمنانمياد
 راض.اإلع

منومستوىالمدراتالعمليةلدىالطالبة،واليتحتددمسنتوىفهمهنالألمنور-3
املعنويةواجملردةكالصدقوالفضيلةواألمانة،وقدرهتاعلىالتعبريعنذلكعلىهيئةسلوك

 ظاهر.
 ويتميز النمو العقلي لدى طالبة املرحلة الثانوية بالعديد من املميزات، منها:

هالديينوالتفكرييفأمورالدينبصفةمستمرة،ومناقشةاآلراءالدينية((ظهوراالجتا1
واجلدلحولاملوضوعاتالدينيةلدرجةالتشككفيها،أوااللتزامالتاموالتمسكبالندين،
وتتميزآراءالطالبةوأفكارهايفهذهاألموربالتعصبوالتمسكالشديدالذييتوافقويشبع

وسطاآلخرين.رغبتهايفإظهاررأيها
ويعربالبعضعنهذهالفترةباليمظةالدينيةالعامة،ويالحظاألثرالمنويللتنشنئة
االجتماعيةوالعلميةللطالبةمنذالصغريفحتديداجتاههاالديينسواءكانحتمساللندينأو

افيهشّك
(1)

.
التفكريالفردي،ومنةاملعنويالطريمةإىلةاملاديالطريمة((حتولطريمةالتفكريمن2

علىتأملالذاتوماحتملالمدرةوجهللخارجفمطإىلالتإىلالتفكريشبهاجلماعي،ومن
============================================================= 
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منمشاعروأحاسيس،وتأملاحمليطاخلارجييفنفسالوقت،ومنالتفكرياآلينإىلالتفكري
املستمبلي
(1)

.
ولكنبصورةأبطأ((التحولالنوعييفالمدراتالعملية،فالذكاءيستمريفالنمو3

منالطفولة،ويصلإىلاكتمالهبعدسنالثامنةعشرةيفالغالب،كماتنزدادالمندرات
العمليةالمدرةامليكانيكة،والمدرةالتحليلية،والسنرعةاإلدراكينة،والمندرةاملنطمينة

االستداللية،والمدرةاللغوية
(2)

.
علىالميامبالعملياتالعمليةدون((ظهورالمدرةعلىالتفكرياجملرد،وهو:المدرة4

التميدباحملسوس،فتستطيعالطالبةالتفكرييفأمورافتراضيةدوناحلاجةإىلإجراءجتنارب،
وهذايظهرعندحلاملسائلواملشكالت،وتظهرآثارحتولمنطالتفكريعنطريقالتفكري

لكونواحلياةواخللنق،وكنذلكيفاألموراجلديدةاليتمليسبقهلاالتفكريهبامنقبلكا
طرحأسئلةملتسأهلامنقبلوخاصةيفاألمورالدينية،أواألموراحملرجةللكبار
(3)

.
((مناخلصائصاملهمةللنموالعمليعندالفتاةاملراهمةأهنامرحلةتكويناالجتاهات5

جتاهموضو منا،واكتسابالميم،واملمصودباالجتاه:املوقفالعمليالذيتتخذهالطالبة
ريثجيعلهاتسلكسلوكاواحداتمريبايفاملواقفاملتشاهبة،وتكمنأمهيةذلكأناملعلمة

،كماتكمننّنمنخاللاجتاهاهت-إىلحدكبري-الداعيةتتمكنمنالتنبؤبسلوكطالباهتا
تؤيدمالنديهاخطورتهأناالجتاهجيعلالطالبةانتمائيةيفإدراكهاوتلميهاللمعلوماتاليت

مناجتاهاتدونمتييزللصحيحواخلاطئمنهذهاملعلومات،وهذايؤكدضرورةحماولنة
ّنايفعموهلهتكويناالجتاهاتالصحيحةلدىالطالباتقبلترسخ

(4)
.

عزوفعنالمدمي،الذييظهرعلىشكلالشغفبتعلماجلديدوالذهين((التفتحال6
،مبايفذلكاألموراالجتماعيةوالعاداتوالتماليد،واملبالغةوأوضاعهمهاغريوالنمدألفكار
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الطفولةإىلالتحلينلوالنتفكري،يفسلماتاملعدمنيفحتليلاألمورعمليا،وإخضا ماُي
االنتمالمنالمبولوالتسليمالفوريإىلطلبالدليلاملمنعقبلالمبولواالستجابة.

الشدي7 باحلب الفترة هذه تتميز لال(( اجلديدة،ةواالستزادطال د املعارف من
الغريزيةاحلاجةهذهإشبا :هنامهمةاملعلمةالداعيةوهذهاملعرفة،ّنوالتعلقمبنيمدمهل

ينتجوهتذيبها، جيدةكفرصةاستثمارهاوكذلك،وطمأنينتهاالطالبةنفسسكونمما
عليهايمومكماوالثمايف،العلميالبةالطبناءعليهايمومعامة،علميةثمافيةقاعدةلتكوين

.ياجلامعتعليمهامواصلةعندإليهومتيلختتارهالذيالتخصص

 



 308الثالث/ املبحث األول: خصائص النمو عند  الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية________الفصل 

 :نفعايلخصائص النمو اال املطلب الثالث:

يعتربهذااجلانبمنخصائصالنموعندطالبةاملرحلةالثانويةمنأبنرزاجلواننب
وذلكملايطرأعلىالفتاةمننتغنريات،-باستثناءاجلانباجلسمي-وأشدهالفتالالنتباه

نتلدىالكثرياالنطبا بأهنامرحلةمشكالتوتصرفاتغريسويةظاهرة،كّوفعاليةان
(1)

،
واحلميمةأنالفتاةاملراهمةإذالميتالرعايةاملالئمةوالتوجيهالسنليمخناللمراهمتنها

نمية،أوصلهاذلكإىلدرجةعاليةاملصحوبةبالتغرياتاملتنوعة،وإذانشأتيفبيئةمعتدلة
تنفعناالمناالستمرار،وعاشتمراهمتهاوشباهبابطريمةعاديةخاليةمناألزمناتواال

الشاذة.
:يأيتتالطالبةيفاملرحلةالثانوية،ماانفعاالومنأبرزالعواملاليتتؤثريف

طالكبريالذيةحدثاليتتؤثرعليها،ومنأمههاالنشاالتغرياتاجلسميةوالعضوية-1
يفغددهاالتناسلية.

،مثنلمسنتوىفعاليةالتغرياتالعمليةاليتتؤثربشكلقويعلىاستجاباهتااالن-2
ذكائهاومستوىإدراكهاللمواقفاملختلفة،ومتايزقدراهتاالعملية،وزيادةقدرهتاعلىالتعلم

ا،وغريذلكمنالتغرياتالعمليةاليتآفاقهاوخرباهتواتسا وإدراكاألموراملعنويةواجملردة،
هتا.انفعاالتؤثريفقدرهتاعلىضبطوهتذيب

وعالقاهتااالجتماعية،مثنلاهتمامهنامبظهرهنااتالطارئةعلىسلوكهاالتغري-3
ومستمبلها،واتسا عالقاهتااالجتماعية.

تها،الوسطاالجتماعيواالقتصاديواجلوالنفسيالسنائديفأسنرهتاومدرسن-4
والثمافةاليتتعيشهاوتنهلمنها،واملعايريوالميماليتتفرضعليهاوتعيشهبا.

بروزالدافعالديينعندالفتاة،معإدراكهاملفاهيماإلسالموقيمه،وبالتا قنوة-5
إثماهناباهللتعاىل.

============================================================= 
 .344املفدىصرينظر:علمنفسمراحلالنمو:د.عم(1)

 



 309الثالث/ املبحث األول: خصائص النمو عند  الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية________الفصل 

سناعدااملعاملةاليتتتلماهامنوالديهاومعلماهتاورفيماهتا،فهذهتكونعامالم-6
إذاوجدتعندهماحترامشخصيتها،وفهمطبيعنةاملرحلنةنفعا علىحتميقاالتزاناال

العمريةلديها،ويفاملمابلتكونعاملهدمإذاقامتعلىحتمريهاوإذالهلا،وعدمإتاحنة
احلريةواالستمالليةاملناسبةهلا
(1)

.
:يأيتما ية  لطالبة املرحلة الثانونفعايلومن أهم خصائص النمو اال

ت،والمابلينةنفعناال((التذبذبالعاطفيوالتملباملزاجيبسنببهشاشنةاال1
سنرعةاالسنتثارة،نفعا واالستعدادلدىالفتاةلالستهواء،حيثيظهرعلىسلوكهااال

والرهافةوالتهوروعدمتناسبهامعاملثريات،إضافةإىلضعفقدرةالنتحكمفيهناأويف
(،فتشعرالطالبةبالفرحالغامرألمورفعالية)احلساسيةاالن:مايطلقعليهدرجتهاوشدهتاأو

عربعنحزهننابالبكناء،ظهرذلكبشكلمبالغفيه،كماأهناقدحتزنبشدةوُتبسيطةوُت
ت،وتدركاالسنتثارةنفعاالألنالطالبةمتلكماثملكهالكبارمناملشاعروأنوا االوذلك

حبذلكمنتأثريللمتغرياتاملتتابعةاملرافمةلبلوغها،فهيمنحيثالعاطفية،معمايصا
دة،حيثملتصملهاالبيئةواخلربةالنمووالنضجتعيشأوضا ومساتجديدةعليهاكلاجلك

هتا،والتكونواقعيةيفالتعبريعنها،فنإذاانفعاالأوهتذهباالتجارببعد،لذلكالتستمر
ممايفيدها،وإذاأحبتأسرفتوبالغتوهامنتميأوحتّطغضبتاشتدغضبهاوقدتل

مبنحتب،بلتوا وتعاديمنأجله،وهذامنمربراتتعلقالفتياتباملمثالتوالفنانات
والشخصياتاملشهورةالالمعةبشكلمبالغفيه
(2)

.
أنظنارهابأهناحمطاعتمادالذاتية،وتعينإعجاباملراهمةبنفسهاواعتدادهابه،و((2

هناكماتنظرهيلنفسهاوتتصنورها،والناسوبؤرةاهتمامهم،وأهنمينظرونإليهاويتصور
)ظاهرةخشبةاملسرحأواملراقبالومهي(،وهذايدفعالطالبنةألن:ويطلقالبعضعليها

تكونمهتمةمبظهرهاخاصةيفاملناسباتاالجتماعية،كماجيعلهاذاتحساسيةمرهفنة
============================================================= 
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ألمل،ووجدتالذمبدالمنناملندح،نخاصةإذاشعرتباخلسارةوخيبةالنمداآلخري
وتسفيهحاهلاعوضاعناإلشادةهبا،وقدتصريلذلكناقمةعلىمنحوهلاومتهمةللجميع

بعدمفهمهاوإدراكمشاعرها.
إنذاتيةاملراهمةأحداالعتباراتاملهمةاليتجيبمالحظتهاعنددعوةطالبةاملرحلنة

منبعاالستجابةوالمبنول،أووانويةأوعندإرادةحلمشكالهتا،فمدتكونهيسببالث
تكونباعثالرفضواملواجهةأوالعزلةواالنطوائية،ورمبناأدىذلنكإىلاالرمتناءيف

أحضانرفمةالسوء.
تؤثرخاصيةالذاتيةلدىاملراهمةيفتبلورمفهومهالذاهتا،واستمرارالفكرةاليت((3

نهذهالرؤيةلذاهتامننحتملهاعننفسها،سواءيفاجلانباإلجيايبأمالسليب،حيثتكّو
املعلمةالداعينةيفمندىهرحكمةينجتاههاورأيهمفيها،وتظاآلخرأفعالخاللردود
كثرةلومالطالبنةوحتمريهناحيثإنتغيريمفهومالذاتيفتغيريالسلوك،ثراستيعاهباأل
بنليزيندهسنوءا،والجيدييفحتسنيسلوكهاالسيئغريهاةحطممعنوياهتاوممارنتهاب

والعكسصحيح
(1)

.
((شعورالطالبةبالتفردوالغريية،حيثتشعرأنعندهامنناألفكنارواملشناعر4

واخلرباتماليسلدىاآلخرين،ألهناخمتلفةعنهم،وقدأوضحتالدراساتبنأنهنذا
راهمة،بسببظهورقدراتودوافعجديدة،فتظناملراهمنةالشعوريموىخاللمرحلةامل

بأهناالوحيدةمننوعها،وأهنامتتلكمناملشاعرماالثملكهغريها،وهذايؤديإىلضعف
تمبلهاللنصحبشكلعام،وإىلكثرةوقو األخطاءمنها،إضافةإىلحرصهاعلىإبنراز

همفيها،أوقيامهنابتدويننهايفمنذكراهتاهتاومشاعرهاأماماآلخرينعربإشراكانفعاال
وحفظها
(2)

.
((النزعةاالستمالليةبشؤوهنااخلاصة،فهيتشعربأهناكبريةوناضجةمبنايكفني5
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للميامبذلك،وتفسرأيتدخليفخصوصياهتابأهناالحتتاجإىلتلكالنصائح،وترفضأن
الفتاةاملراهمةحنيترفضاالنصيا تعاملكالصغار،وهذهالنزعةتفسرالكثريمنتصرفات

لألوامراليتكانتتطيعهاسابما،أوتعبريهاعناستمالليتهابتصرفاتختالفجمتمعهاسواء
يهاألفكارخمالفةللمحيطنيهبارغمعدمإثماهنافعالهبذهاألفكار.يفاملظهرأوالكالمأوتبّن

ياملراهمةوإشعارهابالمبولوالتمديرإنسوءالتعاملمعهذهالنزعةوعدماحترامرأ
االجتماعي؛قديمودهاإىلالتمردعلىاجلماعةاملرجعيةوالسلطةاليتتضنبطسنلوكها،
كالوالدينواملعلماتواإلدارةاملدرسية،بلرمبادفعهاإىلخمالفةاألوامروالتهكموالسخرية

دعلىالسلطة،وهذايؤكندأمهينةهبم،أوتشجيعوتأييدوموافمةمنيموممبثلهذاالتمر
ّنحتلياملعلمةالداعيةلطالباتاملرحلةالثانويةبالرفقأثناءدعوهتا،وحسننتمنديرهاهلن

،ألنهذاالتعاملاحلسنيؤديإىلالسلوكالصحيحبطريمةأكثرممايؤديإليههّنواحترام
يوالعنادمنعالطالبنةأسلوبالتحمريوالتهديدالذييفضيإىلالدخوليفحلمةالتحّد

املراهمة
(1)

.
واستثمارهايمومعلىمعرفةاآلثنارنفعا إنحسنرعايةاملعلمةخلصائصالنمواال

واستثمارها،ومعرفةاآلثارالسيئةلهوحتجيمها،وذلكباألسلوبنفعا احلسنةللسلوكاال
املرجوةاليتحتمقللطالبةتالسليمةحنوالغاياتنفعاالاملناسب،حىتتستطيعتوجيههذهاال

جننازاهلمةوالرغبةيفاإلوالنفسي،وتدفعهاحنوالعملوالطموحوعلّونفعا االستمراراال
والتميزوالنجاح،معالمدرةعلىضبطالنفسوحسنالتعاملمعاآلخرين.

============================================================= 
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 : خصائص النمو االجتماعي:ارابع

رابالغاباملراحلاليتتسنبمها،أيتتأثرخصائصالنمواالجتماعيملرحلةاملراهمةتأث
عندالفرد.نفعا مرحلةاملهدوالطفولةكماتتأثرخبصائصالنمواجلسميوالعمليواال

واملمصودخبصائصالنمواالجتماعي:)العاداتوالميمواالجتاهناتاالجتماعينة
وأسناليبوالعالقاتباآلخرين،أيمايتصلبسلوكاإلنسان،وطرقتعاملهمعاآلخرين،

التصرفيفاملواقفاالجتماعيةاملختلفة(
(1)

.
ومنالعواملاليتتؤثريفمنوطالبةاملرحلةالثانويةاالجتماعي،فتسريهباقندماحننو

:يأيتالنضجالذيتنشده،أوحتيدهباعنمسالكالرشدوتنأىهباعنالنموالسويما
تأثريفسلوكهاوعالقاهتااالجتماعيةفالطالبةتاحلالة الصحية والتكوين اجلسمي:-7

رالتهاالصحيةوتكوينهااجلسمي،فإذاكانصحيحاوخاليامنالعينوب-إىلحدكبري–
والعاهاتساعدذلكعلىتوسيعدائرةنشاطهاوعالقاهتااالجتماعية،وعلىزيادةثمتنها

تمنلّحيويتنهافنإنينمناملرضأوالنمصاجلسماينبنفسهاوبغريها،أماإذاكانتتعا
،وقدتضعفثمتهابنفسهاوتعتريهااملشاعرالسلبيةتتملصوإمكانيتهاللمشاركةاالجتماعية
عيشفيه.تحنونفسهاوحنواجملتمعالذي

فتتأثرمبدىالعمقيفعالقتهابوالديهاوإخوهتاوأهلها،وباجلوالنفسنياألسرة:-4
فالشخصيةالسويةالتنشأإاليفجوتشيعفينهالسائدفيها،وانسجامأفرادهامعبعضهم،

الثمةوالوفاءوالتآلفواالحتراموالتوافقوعدماالختالف،أمااجلواملضطربفهويسئإىل
املراهمةوينحوهباحنوالثورةوالشذوذ.

وهياحملضنالتربويالذيتعربهاملراهمةمناملنزلإىلاجملتمعالواسنعاملدرسة: -3
اتمدمههلامنألوانخمتلفةمنالنشاطاالجتماعي،وماهتيؤههلامننالرفمنةالعريض،مب
املالئمة.

============================================================= 
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:اليتمتثلوحدةمتماسكةمنرفيماتالطالبة،وتؤثرتأثرياقويايفمجاعة النظائر -4
سلوكهاقديفوقأثرالبيتواملدرسةيفهذهاملرحلةمناحلياة،لشعورالطالبنةبالتفناهم

تشبعأهناكما،بنيأعضائها،وألهناتربزمواهبهاوتدرهباعلىاملهاراتاالجتماعيةاملشترك
كلتناويفسيئا،مسلكاتسلكوقدمحيدامسلكااجلماعةهذهتسلكوقدلالنتماء،حاجتها

االجتماعيالطالبةمنوعلىكبريااتأثريهيكوناحلالتني
(1)

.
األفنرادمنعالطالبةتآلفيفتبدويسة،رئخبصائصاالجتماعيالطالبةمنوويتصف

:اآليتكوذلكمنهم،نفورهايفأواآلخرين،
:عدةظاهرمبعنهعربوُياآلخرين:معالتآلف((1
وتأكيندوغريهنا،واملدرسةاألسرةسيطرةمنالتخففعربالذاتوتأكيدالثمة-أ

نة.املكاهبذههلااالعترافعلىاآلخرينوحثواملكانة،الشخصية
وحمدودينةأعضائهابنيبالتجانسعادةتتصفاليتالصديماتجملموعةاخلضو -ب

أفرادها.بنيالتماسكشدةمع،هّنعندمهمةومعايريمعنينظامعلىوسريها،هّنعدد
منإليهتؤديومااآلخرين،وبنيبينهاالمائمةالعالقاتوإدراكاالجتماعيةالبصرية-ج
هنذهجتناهباملسنؤوليةوتشعرفيها،تعيشاليتاجلماعةحموقتتفهمريث،هّنبينتفاعل

الفمنراءترعنىاليتاالجتماعيةاملؤسساتيفباشتراكهاذلكعنتعربماوكثريااجلماعة،
واحملتاجني.
معنايريمننسلوكهايمتربحيثالطالبة،لدىاالجتماعيالتفاعلدائرةاتسا -د
احليناةجوانبيفحوهلاالناسمعوتتفاعلتتعاونجيعلهاالذيراألمفيه،تعيشالذياجملتمع

املختلفة.االجتماعية
وبنيشخصيتهابنياحلدودإقامةإىلخاللهمنوهتدفاآلخرين:منالنفورجانب((2
ذلك:مظاهرومنإليها،تنتميكانتاليتأوحميطهايفاليتواجلماعاتاألفراد
واالستمالل.ةدباحليللشعوريطرةالسمنوالتحررالتمرد-أ
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خينفّاألمنروهذاهلا،تنتسباليتمجاعتهاوملعايريوأفكارها،آلرائهاالتعصب-ب
الرشد.سنمناقتربتكلمابالتدريج
علىوتساعدهاوالتفرد،االستماللشعورهلاحتمقألهناواجلماعية،الفرديةاملنافسة-ج
مركزهناويندعملنذاهتااعتبارهاعلىينعكسمماا،أتراهبمعوصداقاتعالقاتتكوين

االجتماعي.
(1)


املعايريمنمبوقفهايتعلقماالثانويةاملرحلةلطالبةاالجتماعيالنموخصائصومن((3
أظهرتحيثواملظاهر،اهليئاتأووالتوجهاتاألفكاريفسواءجمتمعها،يفالسائدةوالميم

مراحل:بثالثثمروناملراهمنيأنالدراسات
 املعايري.هذهعناحليدةوعدمالتامةاملسايرةمرحلة
 باالستماللية.واآلخريننفسهاإلشعاروذلكللمعايرياملخالفةمرحلة
 بهتمتنعالماوختالفبه،تمتنعماتسايرحيثالتوازن،مرحلة

(2)
. 

لوحتّمالتكليفأساسهوالثانويةاملرحلةطالبةعندنموالجوانبتكاملإن
:تعاىلقالوقد،لديهااالختياروإرادةريةباحلاملرتبطجلزاءامنيليهوما،املسؤولية

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڇ 

 ڇڃ  ڃ  
(3)

الطالبةمبلكاتالعنايةيفيتلخصالداعيةاملعلمةوواجب ،
حدأقصىإىلهباتصلحىتوصملها،تنميتهامنومتكينهاومواهبها،وميوهلاوقدراهتا،

المباتكليفهاوعدماملتنوعة،منوهاخصائصمراعاةمعهبا،واالنتفا السمومن
الضبطتتعودكيهلاالفرصةوإتاحة،دينهاخدمةيفسؤوليتهامبإشعارهامعتطيق،
لميمذاهتاوإخضا نوازعهاضبطعلىقادرةتصبححىتتعاىل،اهللومراقبةالذايت

السلوكية.وتصرفاهتااألخالقيةملواقفهامعياراوجتعلهاهلا،تدعىاليتالساميةاإلسالم
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 املبحث الثاني: 

جات األساسية عند الطالبات احلا

 املدعوات يف املرحلة الثانوية
 

 وفيه أربعة مطالب:
 . اجلسمية احلاجات األول: املطلب
 النفسية. احلاجات الثاين: املطلب
 العقلية. احلاجات الثالث: املطلب
 االجتماعية. احلاجات الرابع: املطلب
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تفكريهنايفتظهرخاصةجاتواحتيامبتغرياتالثانويةاملرحلةيفالطالبةتتميز
يفعليهناتلّحالتغرياتوهذهوحجمه،جسمهاشكلويفعام،بشكلوشخصيتها

نفعا واالالسلوكياالتزانهلاليتحمقمعهافوالتكّيهلالالتمّبويفواإلشبا ،التلبية
والطمأنينة.باألمنوالشعور

اليتاإلنساين،للسلوكواملوجهاتاملثرياتأهممناإلنسانيةاحلاجاتوتعّد
رغبةعنعبارة):هيالنفسيةالناحيةمنفاحلاجةما،أمرلتحميقاجلهدلبذلتدفعه

احلياة(يفواالنتظامالنفسياالتزانحتميقإىلاإلنسانيسعىخالهلامنفطرية
(1)

وقد،
ذههتعيالوقدإشباعهاعندسلوكهايفاحلاجاتهذهأثرحوهلاومنالطالبةتعي
يف-وإجياباسلبا–رهااثآلتلمسهابمدرحتركهااليتدوافعالتدركالقدألهنا،اآلثار

ملأوصاحبهاوفهمهاعرفهاسواءاحلي،الكائنعند)رغبةاحلاجةألنسلوكها،
يعرفها(،
(2)

للنوم،احلاجةإىليشريواإلرهاقللطعام،احلاجةإىليشريفاجلو 
احلاجةإىليشريبالوحدةوالشعورلألمن،ةاحلاجإىليشريواخلوف وهكذا،للرفمة

فمنعاجلسمي،أوالنفسياالضطرابوقعإشباعهاوبنياحلاجةبنيحائلحالوإذا
لالغترابيؤديالرفمةوفمدواهنياره،اجلسمضعفإىليؤديوالطعامالنوم

والوحشة
(3)

.
قولهيفماك،اإلنسانعنداملهمةاحلاجاتبعضإىلوجلعزاهللأشاروقد

  ڇٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڇ :تعاىل
(4)

السنةنتبّيكما،

 عنده ،جسده يف معاىف سربه، يف آمنا منكم أصبح من )):قولهيفبعضهاالنبوية

============================================================= 
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((الدنيا له حيزت فكأمنا يومه، قوت
(7)

يفخائفغريآمنااملؤمننيمنأصبحفمن ،
أعطيفكأمناحاللوجهمنقوتهكفايةعندهواألسمام،العللمنساملاصحيحابيته،

بأسرهاالدنيا
(2)

.
تلكمراعاةتستلزمالثانويةطالبةعنداملتنوعةواحلاجاتالتغرياتوظهور
هبا،واالعترافاحلاجاتهذهطبيعةبتفهمبدءامعها،التعاملعندسيماالالتغريات،

متوازنة،بطريمةمعهاوالتعاملاحلاجاتتلكلتلبيةاملالئمةالعمليةباخلطواتالمياممث
برنامجألّيالتخطيطعنداحلسبانيفوضعهامثعليها،فبالتعّرإالكونيالوهذا
املعلمةإدراكعلى-اهللتوفيقبعد-يموماوإجناحهالدعويةالعمليةإثراءألن،دعوي
إلغائها.أوهتميشهامنبدالالطالباتعنداحلاجاتهلذهالداعية

ظروفأوصعوباتتوجددماعنإالثارُيال-غالبا–احلاجاتهبذهوالتفكري
والملقوالتوتراالضطرابحينئذالطالبةعلىيظهرإذ،عّينةمحاجةتلبيةدونحتول

التفكريإىليدفعهاوهذااحلاجة،هذهبنمصوالشعوروالسعادةاألمنبفمدوالشعور
حىتالسلوكوتنويعالنشاطزيادةإىلوةحفزهااحلاجة،هذهمعللتكيفجديدةبطرق

االجتماعي؛لالنتماءحاجتهايفبنمصشعرتإذافالطالبةالعائق،هذاعلىتغلبت
روحيبفراغشعرتوإذاجديدة،وصداقاتعالقاتبتكويناتكميلهإىلسعت
عمباتحالتإذاأمااملتنوعة،بالعباداتالفراغهذاتسّداهللإىلللتمربوحاجة
مهايورثهاذلكفإنحلاجاهتاوإشباعهافهاألهداالطالبةحتميقدونخارجيةأوذاتية
نفسيةبعلةأصيبتورمبا،وحزنااوغّم

(3)
والتوترالصرا وطأةحتتتمعوقد،

============================================================= 
34تابالزهند،بنابسننالترمذي،كو،1414ح2/1386سننابنماجه،كتابالزهد،بابالمناعة(1)
ح2/274وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذي،وقال:هذاحديثحسنغريب،2346ح4/571

1913. 
 .7/11:حتفةاألحوذيينظر(2)
هنموضوعابعنوان:)ملاذاينتحر5/2/1427(الصادربتاريخ14435وقدنشرتجريدةعكاظيفعددها)(3)

هن،من1426(حالةانتحاريفالعاماملنصرم165ارةالصحةواألجهزةاألمنيةسجلت)هؤالء؟(ذكرتفيهأنوز
منهن،وكنانمنن41عاما،وقدمتإنماذ22-16(حالةلفتياتيفسناملراهمةتتراوحأعمارهنبني45بينها)

 فضال تابع          
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واالستكانةاخلنو إىلأوالعدواينالسلوكإىلفتميلالنفسي،
(1)

تأثريهلهاألمروهذا،
اليتالفترةالتطإذاوخاصةللدعوة،استجابتهاوعلىالطالبةشخصيةعلىالسيئ
لديهاتظهرحيثصحتها،احنرافدرجةاشتدتإذاأولإلحباط،الطالبةفيهاتتعرض

جمموعهايفتعتربواضطراباهتاالطالبةمشكالتألناملختلفة،بأنواعهاشكالتامل

واالجتماعيةوالنفسيةوالعمليةاجلسديةحاجاهتاحتميقيفلفشلهانتيجة
(2)

يؤيدوهذا،
لممّثعنعبارةاملشكلةوأنإشباعها،يتمملحاجاتلمتّثاملشكالتأنبالمول

املشبعةغريللحاجةخارجي
(3)

.
عليهاجيبطالباهتا،دعوةعلىاحلريصةالداعيةاملعلمةأنيتضحسبقومما
ّندعوهتوبالتا احلاجاتهذهفهمعلىيساعدهاوهذا،هّنمعمتينةعالقةتأسيس
:اآلتيةاألبعادلخالمنهّنوتوجيه
السلوكهذاوراءوماللطالبات،اإلسالميللمنهجاملخالفالسلوكفهم-1

الطالبات.لدىإشباعهايتمملاليتواحلاجاتالدوافعمن
تراعيوأساليبها؛ووسائلهاالدعوةموضوعاتيفالصحيحةاالنطالقةإن-2
.ّنهليمدممامةبمييشعرنالطالباتجتعلاليتاحلاجات،هذهتلبية

احلاجاتهذهإثارةوجتنبالطالبات،حاجاتجتاهالتصرفيفاحلكمة-3
احلاجاتهذهإبرازألنةحتمل،الماحتميلهوجتنبحمهاألمروإعطاءضرورة،بغري
بيئتهمعينمطعالدائمعراكيفيعيشاملراهقبأن)يوحيتلبيتهاعنالعجزمث

حاجاتأنذلكاملراهمني،نفوسيفالشردوافعنمييهذاولعلاالجتماعية،
إىلحتتاجاحلاجاتمنوكثريالسابمة،املراحليفمنهاأكثراملرحلةهذهيفاملراهمني

 تتمة ==========================================================
 ضالضغوطاالجتماعية.أسبابإقدامهنعلىاالنتحار:احلرمانمناحلبواحلنان،الضغطالنفسيواالكتئاب،بع

،وأسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص181بنظر:علمالنفسالتربوي:د.عبداجمليدمنصورص(1)
618-621. 

 .164-163الشيباينصاألسسالنفسيةوالتربويةلرعايةالشباب:د.عمر(2)
 .16.منريةحلميصينظر:مشكالتالفتاةاملراهمة:د(3)
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وأخالقيةواقتصاديةشرعيةكثريةلعواملظهورهمبجردتلبيتهثمكنالوبعضهاهتذيب،

واجتماعية(
(1)

.
هذهةحترمفاإلسالمالفطرية،والدوافعتاحلاجاهلذهاإلسالمنظرةتوضيح-4
يتركهاوالالنظيفةالسليمةاألجواءهلاويهيئويستثمرهايهذهباةحارهبا،والاحلاجات

اإلنسان،نفسعلىتؤثرتنضبطوملتركتإذاألهناالعنان،هلايطلقأوحاهلاعلى
بالضرر.عليهوتعود

وةحمقنفسه،علىليحافظاإلنسانةفطريفاحلاجاتهذهتعاىلاهللأود لمد
وكساءوشرابطعاممنلهبدالنفسهعلىالفردةحافظلكيو)،استخالفهأهداف
وطاقةللتوالد،جنسيةطاقةمنلهبدالالنو علىةحافظولكيفيه،ينامومأوى
ةحبأن-وذاكهذاأجلمن–لهبّدالمثاعتداء،أيضدغريهوعننفسهعنللدفا 
األفرادومننفسهمنتتكونمجاعةيفعضوانفسهوةحبالكيان،متميزدافرنفسه

اآلخرين(ومنفسهنمناجملتمعالكيانهذاةحبكمااآلخرين،
(2)

.
أوحيويتهايمتلأوالفطريةاحلاجاتمنحاجةأييكبتالاإلسالمأنكما

هذهطاقةيبددذلكألنبطضوابالرغائبهايطلقالذاتهالوقتويفطاقتها،يبدد
فالكبتيكبتها،والاحلاجاتهذهيضبطفاإلسالم،اإلنسانفطرةويفسداحلاجة،
احلاجةتلبيةعنامتنا فهوالضبطأماهلا،واستنكارالفطريةواحلاجةللدافعاستمذار
املناسبة.الوجهةولتوجيههالتهذيبهاممصوداواعياامتناعا

يفحاجاتهتلبيةعنباالمتنا سلوكهلضبطاملسلمدعوياإلسالمفإنوعليه
تعّوداليتالضوابطمنفالصالةهلا،هتذيبااملناسباحلدعنتزيدعندمااألوقاتبعض
ةفّعالضبطعمليةوالصيام،عّينةمهبيئةمعنيوقتيفمعنيعملبأداءاجلدعلىالنفس
اإلنسانشهواتتضبطاحلميمةيفعبادةوكلاملباحة..اللذائذعناملسلمفيهاثمتنع

واحلاجات.املشاعرضبطعلىالنفسوتعّودورغباته،
============================================================= 

 .115الزعبالويصتربيةاملراهق:د.حممد(1)
 .1/131قطبمنهجالتربيةاإلسالمية:حممد(2)

 



 331الفصل الثالث/ املبحث الثاين: احلاجات األساسية عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية______

يستغرقذاهتا،يفغايةليستاحلاجاتهذهبأناملسلمريذّكاإلسالمأنكما
وسيلةفالطعامأعلى،غاياتإىلوسائلهيوإمناعليها،واالنكبابطلبهايفاإلنسان

ڈ  ژ  ژ  ڇ  :تعاىلقالوالتكاثر،والراحةللسكنسيلةووالزواجالصحة،حلفظ

  ڇ       ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ
(7)

،
                    ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈڇ  :تعاىلقالاجملتمع،إلقامةوسيلةواملال

 ڇ                ۈ
(2)

.
(3)


العناماإلطناروإيضاحاحلاجات،هذهبتلبيةاإلسالميةالشريعةعنايةبيان-5
الشنريعةأنذلنكإشنباعها،وكيفيةاإلنسانيةواحلاجاتاملطالبهذهينظمالذي

للحياةاألساسيةاملماصدعلىافظةاحملخاللمنأمجعني،للناسرمحةجاءتاإلسالمية
هنذهعلنىاحملافظةوتتموالنسل،واملال،والعمل،والنفس،الدين،وهي:اإلنسانية،
:اآلتينةاملراتبحسبأمهيةاألقلإىلاألهممنهبااملتعلمةاحلاجاتوإشبا املماصد

التحسينياتمثاحلاجياتمثالضروريات
(4)

.
حاجنةفيهيدخلالدينفحفظ)املماصدهذهيفتدخلالثانويةطالبةوحاجات

له.املميزةاهلويةإىلوحاجتهواهلدايةوالعبوديةالدينونةإىلاإلنسان
إىلواحلاجنةاملنوت،وكراهيةاحلياةيفاإلنسانرغبةفيهيدخلالنفسوحفظ

واحلرارة.والربودةاألملوجتنبواهلواء،والشرابالطعام
ورغبتهواملعرفة،واالستطال التفكريإىلاإلنسانحاجةتدخلالعملحفظويف

والترتيب.للمنطميةوامليلاألشياءمنالناقصإكماليف
واألبوةلألمومةواحلاجةاجلنسية،الغريزةإلشبا احلاجةتدخلالنسلحفظويف
واالحترام.واملساندةللحنانواحلاجةوالبنوة،

============================================================= 
 .21سورةالروم:جزءمنآية(1)
 .5:جزءمنآيةالنساءسورة(2)
 .153-2/128بقطينظرمنهجالتربيةاإلسالمية:حممد(3)
 .155ينظرماسبقذكرهيفالفصلاألولص(4)
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واجلناهاملنالحبفيهويدخلالفردية،للملكيةاحلاجةتدخلاملالحفظويف

والوظيفة(والدورالعملطريقعنالذاتوحتميقوالسلطان،
(1)

.
تمسيمهاثمكنالألنهاإلنسانية،للحاجاتمعنيتصنيفعلىاتفاقكهناوليس

األننوا حتنتاملنطوينةاحلاجاتبنياملتبادلالتأثريومنالتداخلمنخالياتمسيما
أخنرى،حاجاتأوحاجةإرضاءعلىيساعدماكثرياعّينةمحاجةفإرضاءلفة،املخت

أخرىحاجاتلظهورثمهدقدكما
(2)

ال-منثال-امتحاهنايفبتفوقالطالبةفنجاح،
أخرى،حاجاتإرضاءإىليتعداهبل،جنازواإلللنجاحاحلاجةإرضاءعلىتأثريهيمف

هبنا،والثمنةالذاتعنالرضاإىلواحلاجةحترام،واالاالجتماعيةاملكانةإىلكاحلاجة
فهمهنا،تيسنرييعينمابمدربينهاالفصليعينالاإلنسانيةاحلاجاتتمسيمإنحيث
بعض،علىبعضهيؤثريتجزأ،الكلالبشريةالنفسألنمعها،الصحيحالتعاملوكيفية

بأجزائهاالهامبجموعالبيئةمعتتفاعلالبشريةوالنفسويتداخل،ويتمازج
(3)

فالطالبة،
باألمنالشعورإىلفحاجتهاواحد،وقتيفاحلاجاتمنجمموعةعندهايتصاحبقد
يفكلهيظهراجلسدية،احلاجاتإحلاحمعالذات،حتميقوإىلالزواجوإىلالرفمةوإىل
تلبيتنهاعنناملطلنوبالتنوازنهلاوةحمقشخصيتها،يربزمتماسكمترابطخليط
عها.وإشبا
اجلسنميةّنحاجاهت:الدعويةالعمليةيفاملؤثرةالثانويةاملرحلةطالبةحاجاتأهمومن
.اآلتيةاملطالبضمنذلكويوضحواالجتماعية،والعمليةوالنفسية

============================================================= 
 .491-491اإلرشادالنفسي:د.عبدالعزيزالنغيمشيص(1)
 .133-132الشيباينصاألسسالنفسيةوالتربويةلرعايةالشباب:د.عمر(2)
 .37اإلرشادالنفسي:د.عبدالعزيزالنغيمشيص(3)
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 املطلب األول: احلاجات اجلسمية:

يفتنهاألمهيوتلبيتهاهباالعنايةجتباليتالضروريةاحلاجاتمناجلسميةاحلاجاتتعّد
نفسيةاإلنسانيةاحلاجاتمجيعيفمباشرتأثريذاتاجلسميةاحلاجاتأن)ذلكاإلنسانحياة
اجلوانبيفمتزنامتكامالمنوايضمناملتكاملاجلسميالنموفإنوهلذاعملية،أواجتماعيةأو

األخرى(
(1)

:يأيتماالثانويةطالبةلدىاملهمةاجلسميةاحلاجاتومن،
هذهممدمةيفويأيتصحيحة: جسمية ولياقة صحيح جسم تكوين إىل جةاحلا ((7

عليهموحرمالطيباتمجيعلعبادهاهللأحّلوقدوالنوم،والشرابالطعامإىلاحلاجة:احلاجات

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ڇ  تعاىل:قالاخلبائث،مجيع

 ڇۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ    ۆئۆئ
(2)

إبداهلاأوإشباعهاتأجيليصعباحلاجاتوهذه،
ماديخللأي)أنثبتفمدوسلوكها،صحتهاعلىالسليبلتأثريهالطالبةلدىكبريبشكل
التصرفاتأوالعمليفخلليتبعهاملركزيالعصيباجلهازيفاضطرابأوضعفأو،مباشر
..عملية.أمراضيتبعهاالشديدةواحلمياتاحلادةاجلسمانيةاألمراضأنمنثبتوماالعملية،
ويفالعمليالنمويفتأخرمناجلسميةواالحنرافاتالعاهاتذويعندعادةيلحظهماأيضا

الطموح(مستوىيفواخنفاضقلقومناملعريف،التحصيل
(3)

.
للجسمواالستجمامالسكونلتحميقوذلكوالراحة: االسترخاء إىل احلاجة ((4

بالصالةالميامطولأوكمواصلةالصيامعنإرهاقاجلسم يبالنهنىوقدنشاطه،ليستعيد
بعدوالسكونالراحةإىلحلاجتهحتميماولياقتهاجلسمصحةعلىباحملافظةوأمرالمرآن،وقراءة

============================================================= 
 .371الزعبالويصراهق:د.حممدتربيةامل(1)
 .168سورةالبمرة:آية(2)
 .174الشيباينصاألسسالنفسيةوالتربويةلرعايةالشباب:د.عمرباختصار:(3)
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((حقا عليك لعينك وإن حقا، عليك جلسدك إن))فمال:املعاش،علىوالكدحالكّد
(7)

. 
يفالطارئةالتغرياتمعوالتكيفسديةاجلوالصحةباألمنالشعورإىلاحلاجة((3
املباحة،الطيباتمنباحلرمانالشعوروجتنب،واألملاخلطرجتنبضرورةمعاملراهمة،مرحلة

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڦٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڇ  :تعاىلقال

  ڇ           ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ
(4)

يثري،واألملاخلطرعوتوّقاألمنمبعدالطالبةشعورف  ،

وسلوكهافاعليتهاعلىيؤثرالذيوالملق،االضطرابنفسهايف
(3)

.

============================================================= 
 .171متفقعليه:سبقخترجيهص(1)
 .32سورةاألعراف:جزءمنآية(2)
 .398-394الزعبالويص.حممدينظر:تربيةاملراهق:د(3)
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 املطلب الثاني: احلاجات النفسية:

الفنردسنلوكيفالغالبإنبل)كبريا،تأثرياالطالبةسلوكيفالنفسيةاحلاجاتتؤثر

املختلفة(النفسيةراجاتههاموّجيكون
(1)

:يأيتمااحلاجاتتلكأهمومن،
والعبادة: الدين إىل احلاجة ((7
الشعورحالةيفحتسهماوهوثابت،فطريأمراهللوعبادةالدينإىلالطالبةحاجةإن
واخلطرالشدةأوبالذنبشعورهاأوالضر،ودفعاخلريجللبإليهواحلاجةهللباالفتمار

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ڇ  ىل:تعاقالكماكربتها،لفكخالمهاإىلتتوجهحنيووالعجز،

 ڇک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
(4)

أنكما ، 
يفالطالباتعندالنفسيةللحاجاتاألساسيةاإلشبا مصادرمنتعدبأنواعهاالعبادات
الثانويةاملرحلة

(3)
. 
نابعبإثمانحميمةالطالبةتتدينفمدالطالبة،حالةحسبالتدينحاجةأهدافوختتلف

قندأهناكمااملصيبة،يفوالوقو والفمراخلوفحاالتمنحالةيفتتدينوقدداخلها،من
فتراهتنابعضيفاملراهمةفترةيعتريملاوذلكفيها،تفرطوقد،الدينيةالشعائربعضيفبالغت

مننينتاهبناماإىلإضافةالكون،قضاياعنوالتساؤلوالتأملللتفكريوميلللدينتوجهمن
============================================================= 

،ومننتائجهذهالدراسة44عبدالرمحناملفدىصاحلاجاتالنفسيةللشبابودورالتربيةيفتلبيتها:د.عمر(1)
لنيجفكنانحتديدوترتيبجمموعةمناحلاجاتالنفسيةمنحيثأمهيتهالدىطالباتاملرحلةالثانويةيفدولاخل

ترتيبهابالتسلسلالتا :احلاجةلللطمأنينةالروحية،احلاجةلرضاالوالدين،احلاجةللصداقة،احلاجةلألمننوراحنة
البال،احلاجةلفهمالنفس،الرغبةيفمساعدةالغري،احلاجةلإلجناز،احلاجةللحصولعلىحباآلخرينومساعدهتم،

للرعايةمنالغري،احلاجةلفهمالناس،احلاجةللترفيهعنالنفس،احلاجنةلتنمينة،احلاجةطال احلاجةللمعرفةواال
املواهب،احلاجةللتغيريوالتنويع،احلاجةلالستماللالذايت،احلاجةللحصولعلىإعجاباآلخرين،احلاجةللسيطرة

 .83والزعامة.ينظرص
 .63سورةاألنعام:اآلية(2)
 .139املفدىصةللشباب:د.عمرينظر:احلاجاتالنفسي(3)
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كنثريةوالنذنب،بالضعفالشعورسريعةوالرجاء،اخلوفكثريةفهياجلياشة،العواطف
املراهمنة،سنعندالتوجههذاإىلالدراساتمنالعديدأشاروقدوالنوافل،لعباداتلاللجوء

الفتياتعندخاصوبشكل
(1)

حنيالعلياواملثلالدينيةالميمومتثل)دينتالإىلاحلاجةوتتأكد،
اليتالشهواتبعضاجلماحوكبحتعتريه،اليتالنفسيةاألزماتمنخالصاالشبابفيهاجيد

إشباعها(يتعذر
(2)

األخالقجماليفتمعاليتاملشكالتأنإىلالدراساتإحدىأشارتوقد،
الصنالة،علىاملواظبةعدمومنها:العميمة،املشكالتعلىاحتواءاجملاالتأكثرهيوالدين

اهللعمابمناخلوفأكثر،والمرآنالدينفهميفالرغبةاهلل،منالمربيفالرغبة
(3)

.
حتاكيهااليتالصاحلةالمدوةإىلحاجتهاوالعبادةالتدينإىلالطالبةحاجةحتتويدخل

األمنورفمننوقيمنه،ومبادئهاإلسالمبأخالقااللتزامعلىوتساعدهاهنجهاعلىوتسري
عاداتنهمننكنثرييفوةحبهبهيعجبمبنواحملاكاةقتداءااليفرغبتهاإلنسانعنداملغروزة
منحرفسلوكأيإىليتعداهبلاحلسنالسلوكتمليدعلىيمتصرالوهذاوطريمته،وسلوكه

الصاحلة.المدواتمنالطالبةجمتمعخلوخطورةيؤكدوهذالإلعجاب،مثري
 الذات: بقيمة والشعور النفس فهم إىل احلاجة ((4
عملينةوميولواستعداداتمهاراتمنمتلكهومانفسها،فهمإىلالطالبةحاجةتشتد
وإىل،الفنراغ،أوقاتيفواستثمارهاوامليولتاملهاراهذهتنميةإىلاحلاجةمثتماعية،واج

إىلحتتاجفالطالبةاجملتمع،يفوقيمتهابأمهيتهاالشعورعلىيساعدهاوهذاذاهتا،بميمةالشعور
الذيتالذاواحتماربالنمصالشعورينتاهباالحىتالذات،بميمةالشعورهذالتنميةاملساعدة

الشخصية.هدمعواملأكربمنيعد

============================================================= 
م،3،1989،مكتبةاإلجنلومصنرية،المناهرة،ط:375ينظر:سيكلوجيةاملراهمة:د.إبراهيمقشموشص(1)

،،مطبعةسفري28عبداهللالصغريص،وماحتتاألقنعة:د.حممد41-39املراهمون:د.عبدالعزيزالنغيمشيص
 هن.1،1422الرياض،ط:

،مؤسسةالرسالة،بنريوت،59نايفشبريصمشكالتالشبابواملنهجاإلسالمييفعالجها:وليدشالش(2)
 م.1989هن/1،1419ط:
 .81ينظر:مشكالتالفتاةاملراهمة:منريةحلميص(3)
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لوظيفتنهاوقبوهلنامنها،املطلوبةللوظيفةفهمهاذاهتابميمةالطالبةشعوريفويدخل
إىلوحاجتها،املستمبليفصاحلةوأموزوجةاملسلماجملتمعيفومسؤوليتهاشأهناهلاكامرأة
تنتظرها.اليتاملناسبةاالجتماعيةالوظائفهلذهنفسهاإعداد

األمن: إىل احلاجة ((3
أشاراليتتعاىلاهللةمّنوهيعموما،لإلنسانمهمةحاجةواالطمئناناألمنإىلواحلاجة

 ڇٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڇ  تعاىل:قولهيفإليها
(1)

منأهناكما،
يفاإلنسانحياةباستمراروتستمرالطفولة،وخرباتبتجاربوتتأثرمتتداليتاحلاجات
 وشيخوخته.وشبابهمراهمته

بنالفترةمرورهنابسببواالستمراراألمنإىلاحتياجهايزيداملرحلةهذهيفوالطالبة
يعتريهنافمنداعية،واجتمفعاليةوانونفسيةعمليةحتوالتمنفيهامباحياهتا،يفاالنتمالية
ونفسهارهبامعبهتتعاملماصحةويفأمرهايفوحتتاراألحيان،منكثرييفوالفز اخلوف
املسنؤوليةحتملمناخلوفمثللألمن،حاجتهافيهاتزداداليتخماوفهاومنحوهلا،منومع

ولوجيةوالفسنيوالشنكليةاجلسديةالتحوالتمناخلوفأوذلك،يفالفشلأووالنجاح
واحلنواراملواجهةومواقفاالجتماعيةاملواقفمناخلوفأووهيئتها،حجمهاعلىالطارئة
وتغنريفعاليةواالنالعاطفيةاملتغرياتمناخلوفوكذلكخربهتا،وضعفجتربتهاقلةبسبب

يفوالنتفكرياآلخراجلنسحولتدوراليتهتاانفعاالوخاصةهلا،حوهلامنونظرةمشاعرها،
والعاطفيةاجلنسيةالغريزةملثرياتوالرفضالمبولبنيوالدورانلزواج،ا

(2)
.

والترفيه: الترويح إىل احلاجة ((2
والتنفنيسالنفس،علىالسرور)إدخالوهوواالستجمام،الترويحإىلاإلنسانةحتاج

نشاطها(وجتديدعنها،
(3)

نفنسعلىشاقأمراألحوالكليفواجلداحلزمعلىفاملواظبة،

============================================================= 
 .4سورةقريش:آية(1)
 .55-45ينظر:املراهمون:د.عبدالعزيزالنغيمشيص(2)
،دارطيبةللنشروالتوزينع،76قضايااللهووالترفيهبنياحلاجةالنفسيةوالضوابطالشرعية:مادونرشيدص(3)

 م.1999هن/2،1421الرياض،ط:
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منتنتملفالطالبةاألشياء،بنياملراوحةعلىجمبولةالنفسألنوالضيق،املللويورثهاالطالبة،
ماعمليفراحتهاوجتدوالفكاهة،اجلدبنيفيماوختتلف،غريهإىلقولومنآخر،إىلعمل
غريهجديدعملعنوتبحثمتلهحىتتتمنهتكادوالبه،المياميفترغب

(1)
.

مسنعودابننحالهةحكيأصحابه،معتعاملهيفاحلاجةهذهالنيبراعىدوق

((علينا السآمة كراهة األيام يف باملوعظة يتخولنا  النيب كان)) :فيمول
(2)

ابناحلافظقال،
خشيةالصاحلالعمليفاجلدمداومةتركاستحباب)احلديثمنيستفاد:-اهللرمحه–حجر

املالل(
(3)

.
وأذنعنادهتم،علىوسهامهمرراهبمالشريفمسجدهيفيلعبواأنللحبشةأذنكما

اهللرضنيتمولللترفيه،هاحلاجتمنهمراعاةإليهمبالنظرعنهااهللرضيعائشةاملؤمننيألم

يقوم على باب حجريت، واحلبشة يلعبون حبـراهبم    اهلل رسول رأيت لقد ))واهلل، :عنها
من أجلـي حـىت    يسترين بردائه لكي أنظر إىل لعبهم، مث يقوم  يف مسجد رسول اهلل 

((أكون أنا اليت أنصرف، فاقدروا قدر اجلارية حديثة السن، حريصة على اللهو
(2)

. 
هيرّفنالذيالتروةحيبالنشاطبالعنايةللترفيهالطالبةحاجةتليبأنالداعيةاملعلمةفعلى

هنذهتتعارضأالشريطةحياهتا،يفواجلدالعملمشاقحتمللىعويعينهاالطالبة،نفسعن
عننالطالبنةانشغاليفسببايكونأنأو،اإلسالميةواملباد الميممعالتروةحيةاألنشطة

وعباداهتا.واجباهتا
(5)


============================================================= 

 .112ينظراملرجعالسابقص(1)
)فتحالباري68حعلمكيالينفروا،يتخوهلمباملوعظةوال،كتابالعلم،بابماكانالنيبصحيحالبخاري(2)
1/162.) 
 .1/163فتحالباري(3)
(،2/441)فتحالباري949،ح،كتابالعيدين،باباحلرابوالدرقيومالعيدمتفقعليه:صحيحالبخاري(4)

892ح2/619العيندوصحيحمسلم،كتابصالةالعيدين،بابالرخصةيفاللعبالذيالمعصيةفيهأينام
 واللفظله.

،وقتالفراغوشغلهيفمدينة173-171ينظر:أصولالتربيةاإلسالميةوأساليبها:عبدالرمحنالنحالويص(5)
 .113-111الرياض:عبدالعزيزالشثريص
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 احلاجات االجتماعية: املطلب الثالث:

القبول: إىل احلاجة ((7
البيئنةوسنطيففالفرداإلنسان،عنهيستغينالاعياواجتمنفسيامطلباالمبولعدُي)
أنويكنرهاآلخنرين،منوالتمديرواحملبةالرضاعلىللحصوليسعىواالجتماعيةاألسرية
مالتالفيهويسعىذلكجراءمننفسيوضيقبأملوةحسةحتمروه،أنأواآلخرونبهيستهني

استطا (،
(1)

احتمنارهموتنركهبمواالهتماماآلخرينإنصافضرورةإىلاإلسالمهنّبوقد

 حاجة يف كان ومن يسلمه، وال يظلمه ال املسلم؛ أخو ))املسلم: النيبمالفوانتماصهم،
 القيامة، اتكرب من كربة عنه اهلل فرج كربة لممس عن فرج ومن حاجته، يف اهلل كان أخيه

القيامة(( يوم اهلل ستره مسلما ستر ومن
(2)

.
مصنافيفتصبحأنتتمىن؛املراهمةمرحلةإىلالطفولةمرحلةمنتنتملحنيوالطالبة

كانإذاأمااجلديدة،مكانتهامعيتناسبمبااآلخرين،منوالمبولالتمديريفوترغبالكبار،
التمنديربعدميشعرهاهذافإناألطفال،معاملةوجمتمعهاومدرستهاأهلهاعندمعهاالتعامل
مرفوضةمنبوذةبأهناويومههانفسها،عندقدرهامنةحطممابالدونية،أحستورمباوالتمبل
حاجتهافإنوالتمدير؛مواالحترااالستحسانالقتإذاأماالكبار،جمتمعيففيهامرغوبغري

ملننظرهتاحتسنيإىليدفعهاممااجملتمع،يفوقيمةوزناهلابأنتشعرحنيوتلىب،شبعُتللمبول
معهم.والتعاملبتوجيهاهتمواألخذهلمواالستجابةحوهلا

اإلسنالميةاالجتماعيةلآلدابتوجيههايفالطالبةعنداحلاجةهذهاستثماراملهمومن
علىوتدريبهاحوهلا،منمعالصحيحةالعالقاتإقامةيفاخلربةوإكساهباالمبول،كسبهاتاليت
اليومية.ومعامالهتاشخصيتهامنجزءاتصبححىتاإلسالميةواآلدابالتعاملفنون

============================================================= 
 .59املراهمون:د.عبدالعزيزالنغيمشيص(1)
)فنتحالبناري2442كتاباملظاملباباليظلماملسلماملسلمواليسلمه،حمتفقعليه،صحيحالبخاري(2)
 .2581ح4/1996(،وصحيحمسلمكتابالربوالصلةبابحترميالظلم5/97
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:والعاطفي الشخصي ستقاللاال حتقيق إىل احلاجة ((4
مكانالالذيالكاملماعياالجتالنضجحتميقمدىعلىاحلاجةهذهإشبا ويتوقف

االجتماعية.املسؤولياتحتملمنأواحلياة،مواقفمناخلوفوالالطفو ،للسلوكفيه
علنىمعتمدةستظلاملرحلةهذهيفأبويهاعناستمالهلاحتميقيفتفشلاليتالفتاةإن
يفبعنديمنافتفشلقداإهنبلراشدة،فتاةتصبحعندماأمورهاتصريفعنعاجزةغريها،
الغناربعلىاحلبلتركيعينالاحلاجةهذهوتلبيةاالجتماعية،عالقاهتاويفالزوجيةحياهتا
اختناذويفاخلاصنة،شؤوهناإدارةيفاحلريةمنشيئابإعطائهايكونولكنالضبط،وعدم

اخلاصةأعماهلانتائجوحتملنفسهاعلىواعتمادهارياهتا،املتصلةالمرارات
(1)

.
بسنببوالعمل؛املسؤوليةوحتملاالستماللإىلاملراهمةمرحلةيفالطالبةحاجةتنبعو
والعضوية،واالجتماعيةوالنفسيةالعمليةشخصيتهاجوانبيفعليهاتطرأاليتالنوعيةالتغريات

هيوالنواباألوامرخماطبةأهناأيالشرعيةالناحيةمناكّلفوممسؤوالكامالإنساناجيعلهامما
التفكريعلىوالمدرةاملعريفواالتسا بالتميزتتصففهيالعمليةالناحيةفمنعليها،وحماسبة
عنندوذاهتناوقدرهاقيمتهاحوليدورفتفكريهاالنفسيةالناحيةمنوواملعنوي،التصوري
شخصيتها.حلميمةونظرهتماآلخرين،وعندنفسها
ووظنائفمهنامعنللتفتيشعليهاتلّحسميةاجلالتغرياتفإنالعضويةالناحيةأما
للمسؤولياتاستعدادهاوتعلن،األنثويالنضجإىلالطفولةمناحتوهلخالهلامنتعلنجديدة

اجلديدةواملهمات
(2)

.
حاجتنهاوهيأخرىراجةكثرياتتأثرالذاتوتأكيداالستماللإىلالطالبةحاجةإن
فكلمناوطرديا،متبادالاحلاجتنيبنيالتأثريكونحيثا،وأعماهلحياهتايفوالنجاحلإلجناز
للنجناحهذادفعهاكلماقراراهتا؛واختاذمسؤولياهتاحتمليفوقدرهتااستمالهلاالفتاةأثبتت
والفشنل،اإلخفاقإىلهباسيؤديهذافإناحلاجةهذهالفتاةتشبعملإذاأماأكثر،جنازواإل
والفشل.اإلخفاقزيادةإىليؤديوالفشلاح،النجإىليؤديالنجاحألن

============================================================= 
 .135الشيباينصاألسسالتربويةلرعايةالشباب:د.عمر(1)
 .111ينظراملراهمون:د.عبدالعزيزالنغيمشيص(2)
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: الزواج إىل احلاجة ((3
ستمراراالهلامقحتاألنثوي،كياهناعمقيفةأصيلفطريةحاجةللمرأةالزواجثمثل

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  ڇ  تعاىل:قالكما،النفسي

 ڇ     گ  گ  ڳ
(1)

الدينيةبالميمكبريكلبشيرتبطاحلاجةهذهإشبا طريمةو،
وحسنالدينأنامليدانيةالدراساتبعضأثبتتوقدالسائدة،االجتماعيةوالتماليدوالعادات
املرغبِّةالفتياتصفاتأهممنعليها،املتعارفبالتماليدوالتمسكالزوجوطاعةاخللق

هّنمنالزواجيفللشباب
(2)

.
السنكنإىلاحلاجةهي:متداخلةمترابطةحاجاتأربعخالهلامنشبعُتاحلاجةوهذه

تشنعرحيثوحتميمهبالنو الشعورإىلواحلاجةوالرمحة،باملودةوالشعوربالزواجالنفسي
إنحيثالغريزياإلشبا إىلواحلاجةونعومة،ورقةمجالمظاهرمنحتملهومبابأنوثتهاةالفتا

وهيجاهننا،اجلننسغريزةشرورمنووقايتهماجلنسني،منالشباب)حتصنيةحمقالزواج
قننواتمناملختلفة؛اإلعالموسائلعربأساليبهاواستحدثتجدتاليتالفنتمنووقايتهم
الواسنعاإلعالميالتفاعلهذاآثارمنيسلممنقّلحىتوغريها،وممروءةومرئيةمسموعة
أندرجنةإىلاملسلم،الشبابمنكثريحياةمنأساسياجزءاالفتنةهذهغدتوحىتاملدى،
املاضياجليلشبابيدركهملماودقائمهالنكاحأسرارمنيدركونالشبابصغارمنكثريا

السنون(وتمدمالعمرتطاولبعدإال
(3)

.
الوالرجنلاملنرأةشعورإنحيثبالزواج،التكاملحتميقإىلاحلاجةُيشبعوكذلك

============================================================= 
 .21سورةالروم:جزءمنآية(1)
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اإلنسانتكوينأصليفتكمنسيةنفوسنةفطريأمروهذاالزواج،إاليكمله
(1)

.
ألنهاإلنسانتاريخعنهينفكالأمرالرفمةإىلاحلاجةإنالرفقة: إىل احلاجة ((2
ڄ  ڃ  ڃ     ڇ  تعاىل:قالعظيمة،مصاحلةحمقالناسبنيوالتعارفبطبعه،اجتماعي

 ڇ             ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ
(2)

هذهإشبا علىاإلسالمحثوقد،

 يف املؤمنني مثل)) :النيبقالاجملتمع،يفإجيابيااملؤثرةالصاحلةبالصحبةوضبطهااحلاجة
 اجلسد سائر له ىتداع عضو منه اشتكى إاا اجلسد؛ لمث اطفهموتع وترامحهم توادهم

((واحلمى بالسهر
(3)

.
سنها؛فاقرمعناجحةغنيةاجتماعيةوعالقاتصداقاتتكوينإىلالطالبةحاجةإن

والرفمةاملدرسةأنإىلالدراساتوتشريوالثمافية،واالجتماعيةالنفسيةحياهتايفكبريأثرله
إىل-النفسنيةالطالبناتحلاجةإشباعااملصادرأكثرمنتعترباناملدرسةخارجواجلماعات

-والعباداتاألسرةجانب
(4)

تكيفلتحمقضروريةوالعالقاتالصداقاتهذهباتتلذلك،
.الصحيحاالجتماعيومنوهاالنفسيالفتاة

وشنعورهانفسها،علىالفتاةانطواءإىليؤديفإنهاحلاجةهذهوإشبا تلبيةعدمأما
يفوخصوصااإلنسان،عنهيستغينالنفسيمطلبالرفمة)ألناألمن،وعدموالملقبالعزلة
وبنثواخلربات،اآلراءوتبادلوقاتاألقضاءيتماملنسجمةالرفمةوبوجوداملراهمة،مرحلة
النرأيبإعطناءاألحيانمنكثرييفالرفمةوتمومواملشاعر،األحاسيسيفوالتشاركاآلمال
أيضاهيبلفمط؛ونفسيشعوريحمضنليستفهيوتنفيذها،اخلطةووضعالفكروبلورة

الشباب(حياةيفوتنفيذيعمليبعدذات
(5)

.
============================================================= 
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حرينةمنبهتتميزوماأفرادهابنيالمويالترابطالطالبةعلىةالرفمأثرمنيزيدومما
باالنسنجام-غالبنا–تتميزكماوامليول،الرغبةحسبالصديماتوانتماءالرفيماتاختيار
املكتسبة.واخلرباتالعمريفوالتماربواالجتاهات،واألحاسيسالطبائعيفوالتشابه
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 ثقافية:: احلاجات العقلية والاملطلب الرابع

الفضول: وإشباع االستطالع إىل احلاجة ((7
املعلوماتومجعاملعرفة،وحتصيلالبيئةاستكشافإىلاإلنسانتدفع)اجةاحلوهذه

معالتعاملعلىقدرتهزادتمعرفةازدادوكلماوالناس،واخلالقبالكونعالقتهيفلهاملفيدة
بالنفس(والثمةبالطمأنينةوالشعورختلفةاملالظروفمعاحلسنوالتوافقحوله،منالبيئة

(1)
،

اهللحثوقدومعارفه،علومهمناإلنسانعلوماتسعتملاالفطريةاحلاجةهذهوجودولوال
هذهمنلالستفادةاآليات،منكثرييفواخللقواحلياةالكونعلىالتعرفعلىعبادهتعاىل

ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ھ  ھ  ھ  ھ ڇ  :تعاىلكمولهاحلياة،يفاملعرفة

  ڇ      ڭ 
(4)

  ڇٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ڇ  :وقوله ،
(3)

فهيهاحّداحلاجةهذهتتعّدإذاأما،

ۆئ  ۆئ    ۇئوئ  وئ  ۇئڇ :تعاىلقالاجملدي،املفيدحنووصرفهتذيبإىلحاجةيف

  ڇۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  
(4)

.
النواحييفاملتنوعةالتغرياتالثانويةاملرحلةطالبةعنداالستطال إىلاحلاجةيعززومما
األشنياءفهنمبنهتستطيعمااجلديدةالعمليةالمدراتمنمتتلكفهي،فعاليةواالنالعملية

وجيرهايدفعهامانفعا واالالعاطفيالنمومنمتتلكأهناكمافهمها،يفوالتعمقوتفحصها
الفضولإلشبا املغامرةإىلذلكيدعوهاوقداالستطال ،بدافعواكتشافهانفسهاجتريبإىل

بنالعلمبتزويدهاوإشباعهااحلاجةهذهتلبيةيفالداعيةاملعلمةأمهيةيؤكدممالديها،النامي
لبنناءمعهاواحلوارالتعاملأسلوبمراعاةمعاملناسبة،املعرفةمصادرإىلجيههاوتوالنافع،
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 .31الصغريصماحتتاألقنعة:د.حممد(1)
 .185سورةاألعراف:جزءمنآية(2)
 .5سورةالطارق:آية(3)
 .85سورةاإلسراء:آية(4)

 



 344الفصل الثالث/ املبحث الثاين: احلاجات األساسية عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية______

السلوكياتوواإلغواءلالستهواءالتعرضمنمحايتهاضرورةمععندها،واعيمعريفأساس
احلنرصوكذلكخربهتا،قلةمعنفسهايفاحلاجةهذهقوةبسببتكتسبهاقداليتاملنحرفة
وتكنوينهلنا،الدائمةاهللمبراقبةتذكريهاواالستطال ضبطعلىالذاتيةقدرهتاتنميةعلى

والضارالنافعبنيالتمييزهباتستطيعاليتوالعمليةاحلسيةالضوابط
(1)

.
الدينية: العلوم تعلم إىل احلاجة ((4

النيتالعينيةبالفروضاملتعلمةوالعلومعامة،الدينيةالعلومتعلمإىلالطالبةحاجةتتأكد
فهنذهالزوجية،وحموقاحلجابوأحكامالطبيعية،الدماءكأحكامخاصة،النساءهباتنفرد
والتكليف.البلوغبفترةترتبطألهناالثانويةلطالبةضروريةعلميةأحكام

مناوفمههناالشريعةوأحكامالشرعيالعلمأسستعلمإىلالطالبةحاجةيؤكدومما
ألوانناهنيواجهّنجيعلمماالدينيةاملعرفةإىلالفتياتافتمارمنانيةامليدالدراساتلهأشارت
تشنريعها،منواحلكمةالعباداتقيمةيفتفكرفالفتاةالدين،يفاملتشككالفكرمنعديدة
اهللمننالتمنربيفوترغباخللق،وأسراراهللذاتيفوتفكراملوت،بعداملصرييفوحتار
اإلسنالمبشنعائرالمياميفوتمصرالذنوب،منإليهوتتوباهللبدتعكيفتعرفالولكنها
الفتياتعندالعلميةاملعرفةنمصعلىالدالةالعالماتمنذلكغريإىللذلكضمريهاويؤنبها

املرحلةهذهيف
(2)

.
واملعرفنة،للفهنمالفرصةهتيئةهيالضروريةاحلاجةهذهجتاهالداعيةاملعلمةمهمةإن
علىلطالباهتااملعلمةتشجيعألن،هّننفوسمنالتساؤالتهذهالستخراجالطالباتومناقشة
إجيابينةظاهرةيعترب-الصوابجانبتلوحىت-وأفكارأسئلةمنّنأذهاهنيفيثورعماالتعبري
بصرية،بدوناألعمىتبا االوالتسليممنبدالوالشكوكالشبهاتإزالةعلىالداعيةتساعد
بالدين.المويةالمناعاتوغرساإلسالمقيموترسيخباهللاإلثمانلتثبيتمدعاةوهذا

الندعاةحرصوبمدراملهمة،الثانويةاملرحلةطالبةحاجاتبعضاتضحتسبقفيما
للطالبنة؛النفسيالتكيفةحصلالسليمة؛بالطرقومراعاهتااحلاجاتهذهتلبيةعلىواملربني

============================================================= 
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احنرافاتتظهراحلاجاتهلذهوالدعاةاملربنيإمهالوبمدرة،النفسيوصحتهاسعادهتاوتتحمق
اجملتمنعإىليتعداهابلفحسب،الطالبةعلىالسيئأثرهايمفالاليتّنومشكالهتالطالبات
فيه.تعيشالذي

دعنوةأهدافحتديدعندمراعاتهجيبمتيناأساساتكوِّنمبجموعهااحلاجاتوهذه
منعواخلطنطالنربامجهذهتتمشىحىتالدعوية،والربامجطاخلطوضعوعندالطالبات،
للندعوةالستجابتهاوسيلةتكونوبالتا إشباعها،علىمساعدةوتكونالطالباتحاجات

وصالحها.
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سنةعلىالبشرنفوسوخلقتتغري،الثابتةحمكمةسننعلىالكونتعاىلاهللخلق

ۆ  ۆ  ۈ   ڇ  تعاىل:قالوجل،عزاخلالقمعرفةعلىمفطورةفهي،النميةالفطرة

 ڇ          ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۈ  ٴۇ  ۋ
(1)

):-اهللرمحه-المرطيباإلمامتفسرييفجاء،
قابلةوأمساعهمأعينهمخلقكمااحلق،لمبولمؤهلةآدمبينقلوبخلقتعاىلاهللإن

احلق،أدركتاألهليةوتلكالمبولكذلعلىباقيةدامتفماواملسموعات،للمرئيات

احلق(دينهواإلسالمودين
(2)

 على يولد مولود كل )):اهللرسولقالكما،

((ميجسانه أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه الفطرة،
(3)

. 
مثنلاحلقمعالفطرةومثل)بموله:الفطرة-اهللرمحه–يةتيمابناإلسالمشيخهوشّب

اتعتمنادواالالشنمس،لرأىحجاببغريتركلوعنيذيوكلالشمس،معالعنيضوء
ةحبسليمحسذيكلأيضاوكذلكالشمس،ورؤيةالبصربنيةحولحجابمثلالعارضة

مّرا(فمهيفاحللووجيعلةحرفه،فسادالطبيعةيفيعرضأنإالاحللو،
(4)

.
الدينلمبولالتهيؤجانبيهابنيفيكمناألمر،هذاعلىهباتسريفطرةوللطالبة

منالناسمتكن)تعيناليتاإلسالمفطرةهيفهذه،منهاجهعلىوالسرياحلقاتبا و
لزومها،علىمرالستعليهااملرءتركفلوالدين،لمبولوالتهيؤاجلبلة،أصليفاهلدى
آلفنةعنهيعدلوإمناالنفوس،يفثابتالدينهذاحسنألنغريها،إىليفارقهاومل

كالتمليد(البشريةاآلفاتمن
(5)

.
أتاحفمداالختيار،حريةوعلىاإلسالمعلىمفطورةاإلنسانيةالشخصيةتصبحوهبذا

فاإلسالمالشر،طريقأواخلريطريقالطريمني:ألحدالبشرياالختيارجماللإلنسانتعاىلاهلل
منخيتارأنويستطيعبشأنه،اإلنسانفيتصرإراديا،جانبااإلنسانشخصيةتكوينيفأنيمرر

============================================================= 
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هذانألويوجهه،ويسددهاجلانبهذايبينماواملشاعرواملسالكوالعمائدواملفاهيماملعلومات
أنهكما-قبيحةأمكانتمجيلة-تهلشخصيهائيةالنالصورةتظهروبهله،املميزاجلانبهواجلانب
احلياةيفواالمتحاناالختبارحمل

(1)
 ڇڻ   ڻ     ڻ  ڇ  :تعاىلقال،

(2)
ٹ  ڇ  تعاىل:وقال

 ڇٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
(3)

فهاعّر)أيعنهما:اهللرضيعباسابنقال،

والتموى(الفجورطريق
(4)

ففيهالشرأماوشكره،اهللعبادةإىلومتيلاخلريتمبلالسلميةوالفطرة،
يبغضهابلبطبعه،منهاوينفرالمبيحة،األموريستحسنالبعملهفاإلنسانللفطرة،ومعارضةكّلفت

شيئامنهااقترفوإن
(5)

النيبذلكبنياكم،  يف حاك ما واإلمث اخللق، حسن ))الرّبفمال:
((الناس عليه يطلع أن وكرهت صدرك،

(6)
علىأمرمهايلتبسالوالباطلاحلقأنعلىيدل)فهذا

يعرفه(والفينكرهالباطل،عنوينفرقلبه،فيمبلهعليه،الذيبالنوراحلقيعرفبلالبصري،املؤمن
(7)

.
حننووتمنوىفتنموفطرهتا،فتحركواملفاهيماآلراءمنالعديدالطالبةعلىتطرأكما

بناءيفكبريأثرهلااملؤثراتوهذهاحلق،تبصرفالهباوتنحرفوحتجبها،رؤيتهاتعيقأواخلري،
وقوهتا.واستمرارهاعممهايفمتفاوتةهيوشخصيتها،

 :اآلتية املعايري من بعدها أو لقرهبا تبعا تكون سلبيتها أو املؤثرات هذه وإجيابية
وعدمعليها،الناساهللفطراليتالسليمةاخلالصةالفطرةمعاملؤثراتهذهانسجام((1
عليها،ينوُبهبالقُخكثريةأشياءعلىومطبو مفطورفاإلنسان)عليهاالتشويشأوإفسادها
كانوطبعهفطرتهاإلنسانوافقوكلماكيانه،مننابعةعندهحمبوبةلهمألوفةته،بّلِجمنفهي
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مترددا(مضطرباصارعليهاخرجأوصادمهاوكلمامطمئنا،مستمرا
(1)

مفطنورةفالطالبة،
اضنطرارهاعندلباخلجتشعربلوالتعري،العريمنالنفورووالتستر،السترإىلامليلعلى

ا،فطرهتنعكنسالطالبةنفسيفاملؤثراتهذهغرستفإذا،اآلخرينأمامعورهتالكشف
يوافمها.والالفطرةيناقضمماعليهاالتأثريكانوالعري،التربجهلاوحببت
وحتميمهاحلفظهاجاءتاليتوللمصاحلاإلسالميةللشريعةاملؤثراتهذهموافمة((2
واألذىالشرولدفعهلم،اخلريوجللبللعاملني،رمحةجاءتإمنااإلسالميةةفالشريعللعباد،
وماوصالحهم،فالحهمفيهالذياملستميمالصراطفهيلعبادهاهللارتضاهاحيثعنهم،

  ڇچ  چ  چ  چ  ڇڇ  :تعاىلقالوفساد،ضاللالطرائقوالسبلمنخالفها

  ڇ         ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
(4)

. 
حميمةهيواليتاإلسالمية،الدعوةأهدافحتميقيفاملؤثراتهذهمسامهةمدى((3

ڄ   ڄ  ڄ  ڇ  قوله:يفللناسوجلعزاهللوضحهااليتالعلياوغايتهاإلسالمأهداف

 ڇڃ  ڃ  ڃ   ڃ  
(3)

وسلوكهاونشاطهاالطالبةحركةتوجهاليتفاملؤثرات،
وتكّوناحلقعنتبعدهااليتتلكأما،إجيابياصاحلاسلوكاتنتجالغايةهذهإىلللوصول
صادةعمبات وتوحيدهتعاىل،اهللعبادةهيالغايةإنإذسلبية،مؤثراتفهياخلري؛عنهلا

احلساب.يوموجنتهانهرضوونيلاآلخرة،يفوعذابهغضبهمنللنجاةلهواخلضو 
هلامساعدهتاومدىللطالبة،واجلسديةالنفسيةللصحةاملؤثراتهذهحتميقدرجة((4
رينثفيها،تعيشاليتالبيئةمعوالتجاوبوالتفاعلالبّناء،السليماالجتماعيالتكيفعلى
جننازاإليثمرلذيواعملها،جماليفللطالبةتتهيأاليتالفرصمناالستفادةعلىقادرةتصبح

مسؤوليات.منعليهامباوالميامحياهتا،يفوالنجاح
متكاملمتوازنبشكلاملتنوعةجوانبهامنالطالبةشخصيةبناءيفمسامهتهامدى((5
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السنموعلىقدرهتاوكذلكحياهتا،يفهلااملفيدةوالمدراتاملهاراتإكساهباومدىوسط،
وقدرات.ومعارفمهاراتمنمتلكمباواالرتماء

اسنتجابةكليفاملتمثلالطالبةسلوكوبنيتاملؤثرابنيعالقةكهناأنيتضحوهبذا
السلوكتصنيفاتحسبخارجية،أوداخليةملثرياتتعرضهانتيجةحتدثخارجيةأوداخلية
لبكاء،واكالنومبهللميامباالستعدادأوبهمزودةتولدالذيفطريالسلوكهامنهو:اإلنساين
فيهنا،تنشأاليتواملاديةاالجتماعيةبالبيئةواالحتكاكالتفاعلمناملتعلماملكتسبوسلوكها

للنتعلم،ملدرسةاإىلكحضورهاأهدافهوتعرفتعرفهالذيالشعوريسلوكهايشملكما
كالكالم،الظاهراحلركيوسلوكهاوالرؤى،كاألحالمتدركهالالذيالالشعوريوسلوكها
يصندرالذيالسلوكأصنافمنذلكغريإىلوالتفكري...كالتأملاخلفياملستتركهاوسلو
التعميندبنالغأمنروهنوواجتماعية،وعمليةونفسيةجسميةقدراتمنأوتيتمباعنها

أمهها:ومنعليه،والتأثريالسلوكهذاتكوينيفالعواملمنالعديدتتداخلحيثوالتشابك،
والوزن.لطول:كااجلسميةالعوامل -1
 .كالذكاءالعملية:العوامل -2
 واهلدوء.نفعالكاالالنفسية:العوامل -3
 واالستمالل.كاحلريةاالجتماعية:العوامل -4
 واألمانة.كالصدقاخللمية:العوامل -5
 السماوية.وبالرساالتباهللكاإلثمان:الوجدانيةالعوامل -6

واخلربات.والعلومكاملعرفةالعلمية:العوامل -7
(1)


قسمني:إىلالثانويةطالبةسلوكيفاملؤثراتتمسيمكنوثم

                الداخلية. املؤثرات األول: القسم
 اخلارجية. املؤثرات الثاين: القسم 

============================================================= 
الفسيولوجيةوالنفسية:د.عبدالرمحنالعيسوي،دارالعلومالعربينةينظر:مشكالتالطفولةواملراهمة،أسسها(1)

 م.1993هن/1،1414لبنانط:-للطباعةوالنشر،بريوت
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 املطلب األول: املؤثرات الداخلية:

إثماهنناكمنوةنفسنها،بالطالبنةاملرتبطةالذاتيةالعواملالداخلية:باملؤثراتيمصد
مننمتلكهوماواملرض،والصحةوالضعفالموةحيثمناجلسديمنوهاوحالةا،هاعتمادو

)والذلنك،وحنوومهارات،وجتاربوخرباتعلميوحتصيلموروثةوقدراتاستعدادات
هلناجتعنلفهيحياهتا،مدىالطالبةسلوكعلىتأثريهايفللغايةهامةالعواملهذهأنشك
والتكيفالتالؤمعلىقدرهتاعلىتؤثروهيجهة،منريهاغعنمتيزهاخاصةومالمحمسات

أخرى(جهةمناملختلفةواالجتاهاتاملواقفواختاذ
(1)

يأيت:مااملؤثراتهذهومن،
 الدين: أوال:
سلوكلتوجيهالغزيرواملنبعاألساساملصدريعدالذيباإلثمانالطالبةسلوكيتأثر
الصاحل،العملحنواملؤمنةالشخصيةفتدفعوالنفس،لبالمتغمراليتالعميدةفهوالشخصية،

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ     ڳ  ڳڇ  تعاىل:قال

 ڇ      ہ  ہ  ہ
(2)

الملبحياةيفاإلثمانأثربهيبنيتعاىلاهلليضربهمثلفهذا،
يتأملواآليات،احلججبنوربّصرهوالضاللبعدهداهمنبهاهلللمّث)حيثالصاحل،والسلوك

يتبعهاومااحلياةفأعطاهتامْيكانمبنوالضال،واملهتديوالباطل،احلقبنيفيميزاألشياء،هبا
والعنهاينفكالالظلمات،يفباخلابطالضاللةعلىبميومنواحملركة،املدركةالموىمن

الدوام(علىرمتحّيفهويتخلص،
(3)

الفريمني؟منواحدكلسلوكيكونفكيف
يمينهاوحسنعميدهتاوسالمةإثماهناإىليرجعاإلجيايباملتزنالصاحلالطالبةسلوكإن
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منومثرةلهالزمفهوالكرمي،كتابهيفالصاحلوالعملاإلثمانبنيكثريااهللقرنوقدتعاىل،باهلل
 ڇې   ى  ى   ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې ڇ  تعاىل:قالمثراته،

(1)
.

ويصلحينفعهاماعلىواحلرصاهلمةوعلواإلرادةقوةالطالبةمنتستلزمثماناإلقوةو
حيالالصحيحةاملواقفواختاذاملسؤولياتومحلباألمانةالميامعندبالموةتشعركماشأهنا،

 خري القوي املؤمن )):قولهتستلهماإهنحيثحياهتا،يفتمابلهااليتاتعّوقواملاملشكالت

((تعجز وال باهلل استعن خري، كل ويف الضعيإ، املؤمن من اهلل إىل وأحب
(2)

.
دلنتحينثوالنفسي،واالجتماعياخللميالطالبةسلوكيفتؤثراإلثمانيةالتربيةإن
الدينيةبالميمواإلثمانالتدينبنيجداقويارتباطوجود)علىبالشخصيةاملتعلمةالدراسات
هذهومؤدىاخللمية،واملعايريبالميماإلثمانواخللميالسلوكوبنيناحية،منبالعباداتوالميام

الفنرد؛تدينزادوكلمااحلميدة،باألخالقالتحليعلىيبعثالدينأنامليدانيةالدراسات

اخللمي(وبالسلوكبالميممتسكهزادكلما
(3)

.
الننفسهوىاتبا ضدقويةحصانةالطالبةعندتكّوناإلثمانقوةفإنذاتهالوقتويف
احلنقبننيمتييزدونلآلخريناألعمىوالتمليدواخلورالضعفوضدشهواهتا،وراءوالسري

الدراسناتأكندتحيثضالالهتم،وراءواالنسياقاآلخرينبسلوكالتأثرومنوالباطل،
غالبيةوأنبالدين،هّنمتسكعدموبنيالفتياتعندالسلوكياالحنرافبنيقويةعالقةوجود
المرآنيمرأنالهّنمنالغالبيةإنحيثالديين،السلوكضعفمنيعاننيالرعايةدورنزيالت
ضعفبنيارتباطوجودالدراسةأكدتكمافمط،األحيانبعضيفالصالةويؤدينالكرمي،

ّنمشكالهتمواجهةعنهّنوعجزالنفسيةهّنحالتسوءوبنيالديينالسلوك
(4)

.
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 ثانيا:الوراثة:
عربالذريةإىلواألجداداآلباءمنتنتملاليتواخلصائصالصفات)بأهنا:الوراثةعّرفُت

اجلينات(أوالوراثةناقالتباسميعرفما
(1)

الطالبةعندالعمليةالمدراتيفهامأثروللوراثة،
وكنذلك-اإلراديوغرياإلرادي-العصيبهاجهازتكوينيفواحلفظ،ووالفهمالذكاءمثل

حتدينديفكنبريأثنرهلنااليتاحليويةومكوناتهاجلسمأجهزةمنوغريمهااهلرمويناجلهاز

عندهاالسلوكياالستعداد
(2)

.
ناضجة؛قدراتليست؛وأجدادهآبائهمناملرءايرثهاليتوالعمليةالنفسيةالصفاتو
وإالتنميها،اليتاملناسبةالبيئةتصادفحنيتربز،داخلهكامنةوقوىاستعداداتهيوإمنا

  ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چ  چ  ڇ  :تعاىلقالواختفت،تضعف
(3)
الناسومنبالفساد،فونعرُيوالبالصالحعرفونُيبيتأهلمن)كانت:تفسريهايفجاء،

به(ويتوالدونبالفساديعرفونوآخرونبه،ويتوالدونبالصالحُيعرفونمن
(4)

. 
تأثريهناإنبنلبيئتها،عنمبعزلالطالبةسلوكعلىتؤثرالالوراثيةالسماتهذهإن
والعواملالبيئةعناصربنيللتفاعلحمصلةهيإمنا)هاعندمسةفأي،البيئةهذهخاللمنيكون
نتاجهووإمناوحدها،الوراثةابنأووحدها،البيئةابناإلنسانأننمولأنثمكنفالاثية،الور

العوامل(منالطائفتنيلكال
(5)

الفمنثالنظرينة،الناحيةمنإالبينهماالفصلالصعبومن،
الإاألوىل،ةبالدرجوراثيةأهنارغمالدراسي،التحصيلعلىوالمدرةالعمليةالمدراتمستوى

والتعليمالتنشئةضوءيفإاليتحمقأنثمكنالالفردإليهيصلالذياملستوىأن
(6)

فللوراثة،
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واملينولبالغرائزمتدهفالوراثة)وأخالقهاإلنسانعاداتتكوينيفةمشتركمهمةمعاوالبيئة
فنرصمننهلنتتيحنهمباالشر،أواخلريناحيةإىلبهمتيلوالبيئةاملختلفة،واالستعدادات

ومناسبات(
(1)

.
تأثرفإنالطالبة؛عندالسلوكيةالصفاتبعضنمليفبارزأثرمنللوراثةيكنومهما

يبالغحيثوالتربية،النفسعلماءيصورهالذيبالمدرليسهباوسلوكهاالطالبةشخصية
األثرأكربفريجعمنهمالبعض صفاتمنوالديهعنورثهملاوشخصيتهاإلنسانسلوكيف

الوراثةإعطاءالداعيةاملعلمةحكمةمنليسأنهكما،األخرىالعواملعنويغفلوأخالق،
مناليأسمثومنالوراثة،إىلطالباهتاعندوالتمصريالسلبيةالصفاتوعزوحجمها،منأكرب

عملالفعلإىلووتعاىل،تباركربهإىلاإلنسانهدايةيفتؤثرالالوراثةألنا،وهتذيبهتعديلها
اآلباءإىلالنظردونمقّدمبافردلكلواحملاسبةفردية،املسؤوليةأنتعاىلاهللنبّيوقد،الصاحل

 ڇجب         حب  خب  مب            ىب  يب  ڇ  تعاىل:قالواألجداد،
(2)

ۇئ  ۆئ  ۆئ   ڇ  :تعاىلوقال،

 ڇ              ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۈئ  ۈئ   ېئ
(3)

يؤخذالأي:عليهاإالإمثانفسترحجتال):أي
املعاقبفهوإمثذيكلبلسواها،خطيئةمنوركبتوتعاىلتباركاهللمعصيةمنأتتمبا

وعليهبإمثها،تأمثولكنهاغريها،أخرىنفسبإمثآمثةنفستأمثبذنبه...والواملأخوذبإمثه،

غريها(أخرىدونتعاقب
(4)

.
منصلبمنخيرجقداملؤمنالتمياإلنسانأنالناسالأحويفواملعروفواملشاهد

بالفضيلةيلتزممنذريةمنيكونقدالفاسقالكافرأنكماوسلوكه،وأخالقهإثمانهيفخيالفه

ٱ  ٻ  ڇ  :تعاىلقالكافرا،ابناصلبهمنتعاىلاهللخيرجنوحفهذاوالتموى،والدين

============================================================= 
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  ڇ پ  ڀ  ڀ       پ   پٻ       ٻ  ٻ  پ
(1)

إذافمدُيوقدللوراثةالسيئاألثريضعفكما،

غريتفمدسلوكها،يفوقيمهبتشريعاتهوالتزمتوآدابهاإلسالمتعاليمروحهاتشربت
وسلوكهمأخالقهممنوهذبتجذريا،تغيريااألفرادومساتصفاتمنةاإلسالميالدعوة

الذاتحبومنوالتأين،احللمإىلوالطيشالغضبومناللني،إىلالشدةمنفحّولتهم
واإليثار.اآلخرينحبإىلواألثرةواألنانية

 والنفسي: العضوي التكوين ثالثا:
جبلنهوماخارجية،هيئةمنآتاهماحيثمنعليها،اإلنساناهللخلقاليتاخللمةوهي

وفيمناالنفسية،الطبائعمنعليهفطروافيماالناسحظوظتتفاوتحيث،أخالقمنعليه
وصحة،وقصراوطوالوضعفا،قوةأجسادهمخلمةمنوهبهموفيماالذكاء،مناهللوهبهم
ذاهنيثبنتماالنبويةسنةاليفجاءوقداألطفال،عندحىتيالحظالتفاوتوهذاوسمما،
 يف خيارهم والفضة، الذهب كمعادن معادن الناس)):فمال،الناسبنيالفطريالتفاوت
فقهوا(( إاا اإلسالم يف خيارهم اجلاهلية

(2)
أصوالأي):-اهللرمحه-رحجابناحلافظقال،

الالشرفصفة..فكذلك.الناسوكذلكخسيسا،يكونوتارةنفيسايكونخمتلفة...فتارة
مأسنلفنإنرأس،اجلاهليةأهلإىلبةبالنسفهواجلاهليةيفشريفاكانمنبلذاهتايفتتغري
ففينهفمهنوا:إذاقولهوأمااجلاهلية،يفاملشروفنيمنأسلمممنأشرفوكانشرفه،استمر

الدين(يفبالتفمهإاليتمالاإلسالميالشرفأنإىلإشارة
(3)

النيبيثبتاحلديثهذاففي،
،أكرمهمهمالفطري،تكوينهميفالناسخياروأنواخللمية،الفطريةاهلباتيففروقوجود
يفوخينارهمفأحسننهمأحواله،كليفويصاحبهاإلنسانيرافقالفطريالتكوينهذاوأن

الندين،يفوتفمهوابواوُهّذمواُعّلفإذا،سلوكاوأفضلهممعدناخريهمهماجلاهلي،اجملتمع
يفحسنوسلوكخلقاذكانمندثموالتهذيبوالعلماإلثمانألنا،سابمامتازمنمنهمامتاز
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سلوكهيفواستمامةخلمهيفحسنازيدهفيفطرته،أصل
(1)

.
الغنددوخاصنةواخلارجية،الداخليةأعضائهبعضوظائفحيثمنكذلكويكون

وشكلهاإلنسانمنويفتؤثراليتاهلرموناتالصماءالغددتفرزحيثالعصيب،واجلهازالصماء
اإلنسنانجسنميفيوجد:فمثالالعام،وسلوكهونشاطهصيتهشخيفتؤثركمااخلارجي،
هاتنيتإفرازايفنمصوأيالدم،يفاهلرمونبإفرازتمومانني،الكليتفوقكظريتانغدتان
يبذله،بسيطجمهودأيبعدمهته)تفترحيثالسلوك،يفواضحبتغرياإلنسانيصيبالغدتني
لنونوينتغريخمتلفة،معديةوباضطراباتقلبه،ينتاببضعفوةحسللطعام،رغبتهويفمد
إىلوثمينلالبسنيطة،العمليةاملشاكلحلعنالفردويعجزالتناسلية،قوتهوتضعفبشرته،
حيويتنهيفعامهبوطينتابهوهكذااآلخرين،معالتعاونيفالرغبةنفسهيفجيدوالالعزلة،

واالجتماعية(فعاليةواالنوالعمليةالبدنيةمبظاهره
(2)

.
ووجدانيةسيةونفوعمليةجسميةتغرياتمنبهمترماكذلكالطالبةسلوكيفيؤثرومما
سنلوكهايف-مثال-فالطالبةسلوكها،علىأثرهينعكسحيثومراهمتها،منوهامعتتزامن

االعتندادإىلبنزعتنهاذلكعنوتعربالذات،وتأكيداالستمالليفبالرغبةتتأثراالجتماعي
مثلالشخصيةقراراهتااختاذيفواالستماللهبا،احمليطةالسلطاتمنالتحررإىلوامليلبالنفس
وغريه.واملظهراملالبسونو الصديماتاختيار

اخللمينةالعيوبمنالسليمةالطالبةإنحيثالصحية،رالتهاالطالبةسلوكيتأثركما
االجتماعيةاألنشطةعلىوتمبلحوهلا،وفيمننفسهايفأكرببثمةتشعرواألمراضوالعاهات
الطالبةأمااآلخرين،منالنمصأوباحلرجشعوردونة،باجلماعاالرتباطإىلومتيلبأنواعها،

جيعلنهامماالنفسيوالتوتروالنمصباحلرجتشعرقدفإهناعاهةأوعيبأومبرضابتليتاليت
املعلمةمهمةيؤكدوهذاهبا،وتندرهمآلخريناسخريةمنخوفااجلماعيةاملشاركةعنحتجم
منها.السخريةوعدموالتمديرباالحترامإشعارهامعسليمالالتكيفعلىمساعدهتايفالداعية
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 املطلب الثاني: املؤثرات اخلارجية:

اآلخنرين،معتفاعلهاعلىويؤثربالطالبةةحيطماكلبأهنا:اخلارجيةاملؤثراتتعرف
البيئة()اسمجيمعهاوالفرو ،األطرافمتداخلةمتشابكةدائرةوهيتصرفاهتا،علىويهيمن

املتفرعة.املؤثراتمنالعديدحتتهاينضوييتال
تتسعمثأسرهتا،هيالطالبةحولضيمةصغريةبدائرةتبدأالطالبةفيهاتعيشاليتوالبيئة

مؤسسناتمنفيهمباواجملتمعواجلرياناألقرباءاألسرةجانبإىلحتتهافيدخلالدائرةهذه
اليتالعواملمنذلكغريإىل..وسياسيةيةاقتصادوظروفمعرفية،ثمافيةووسائطتربوية،
إصنالحهابجاننيفسنواءمباشر،غريأومباشربشكلالطالبةوسلوكشخصيةيفتؤثر

الفنرد،يفرأثَّمامجيع)تعين:املفهومهبذاوالبيئةواحنرافها،فسادهاأواخلري،إىلوتوجيهها

عليه(وجدالذيالطريقعنخيتلفطريقإىلوصرفهسلوكهتغيرييفبوتسّب
(1)

ولكنل)،
األثنرلهاالجتماعيالعاملولعلآلخر،عاملمنالتأثرييفتتفاوتوهيأثرهالبيئةيفعامل
منعوالتفاعنلاآلخرين،وحماكاةالتمليدحباإلنسانيفبعط حيثاألسرة،خارجاألول

وغريهم(وأصحابأقاربمنجمتمعه
(2)

دينينااالجتمناعيالوسطنماوة)أنإىلإضافة،
الرذيلنةفينهتنتشرالذيالوسطإنإذالسوية،الشخصيةتشكيليفاآلثارأكربلهوأخالقيا

خصنبامرتعنايعتربالعليا؛واملثلالميمفيهوتتدهورواجلور،الظلمفيهويسودوالفواحش،

ئه(أعضامنكثرياتصيباليتوالعمليةوالعصبيةالنفسيةوالعلللألمراض
(3)

.
باهلجرةاملؤمننيلعبادهوجلعزاهللأمراإلنسانسلوكتغيرييفالبيئةأثريؤكدومما

ڇ  ڇ  ڍ  ڇ  :تعاىلقالدينهم،يفيفتنواالحىتاملفسدةالكافرةالبيئةمنواالنتمال

============================================================= 
 .61دوافعإنكاردعوةاحلق:عبدالرمحناملالحيص(1)
 .62املرجعالسابقص(2)
 .631أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص(3)

 



 358الفصل الثالث/ املبحث الثالث: املؤثرات يف سلوك طالبات املرحلة الثانوية________________

ک  ک  گ  گ  گ  گ     کژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ڈڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ

  ڇ                 ڳ  ڳ
(1)

غايةيففدينهاملشركنيأظهربنيداممااملؤمن)أنتوضحالكرثمةفاآلية،
كاجلهاداملتعديةالعباداتيفوالوحنوها،كالصالةعليهالماصرةالعباداتيفالالنمص،
إذاخصوصادينهعنفنتُيأنبصددوهوذلك،منمتكنهلعدمذلك،وتوابعوالفعلبالمول
اهلل(أعداءوجهاداهللدينإقامةمنمتكناهلل؛سبيليفهاجرذافإمستضعفا،كان

(2)
.

نفسنا،وتسعنيتسعةقتلالذيقصةيفجاءمااإلنسانسلوكيفالبيئةأثريؤكدكما

 إىل ترجع وال معهم، فاعبده اهلل يعبدون أناسا هبا فإن وكذا؛ كذا أرض إىل انطلق )له:فميل

(سوء أرض فإ؟اا أرضك
(3)

األرضمنالتحولفضل)فيه:-اهللرمحه-حجرابناحلافظقال،
هفعالنألرهلتنذكإماذلك،مثلعلىالعادةركميغلبملااملعصية،اإلنسانفيهايصيباليت

عليه(وةحضهذلكعلىيعينهكانمنلوجودوإماهبا،والفتنةذلكقبلالصادرة
(4)

يؤكد،كما
لنهاملساعدينواألخدانالذنوب،هباأصاباليتاملواضعالتائبمفارقةاستحباب)احلديث
والصنالحاخلنريأهنلصحبةهبميستبدلوأنحاهلم،علىدامواماومماطعتهمذلكعلى

توبته(بذلكوتتأكدبصحبتهموينتفعهبميمتدىومنالورعنيواملتعبدينالعلماءو
(5)

.
ليسالتأثريهذاولكنالطالبة،سلوكيفوقويكبريتأثريهلا-ريبدون-والبيئة

طهربيئةيفيعيشمنالناسمنفكمواإلثمان،الدينتأثريأمامالبيئةأثرينحسرفمدمطلما،
نوحامرأيتحالتعاىلذكركمايكفروقدسلوكه،ويسوءويفسقينحرفولكنهوإثمان،

ڳ    ڳک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳڇ  فمال:السالمعليهماولوط
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 ڇ         ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں
(1)
كفربيئةيفيعيشقداإلنسانأنكما،

امرأةعنتعاىلقالكماحسن،وسلوكوصالحتمىعلىيكونلكنه،واحناللوفساد

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ڇ  :فرعون

  ڇۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ې  
(2)

.
واخلريالصوابالتزامإىلدعاهاإلسالمفإناإلنسان؛سلوكعلىقوياالبيئةرأثكانوملا
:النيبقالبيئته،بذلكخالفلوحىتودوافعه،الشرعنوالبعداإلثمان،بنورواالهتداء

 نواوّط ولكن ظلمنا، ظلموا وإن ا،أحسنَّ الناس أحسن إن تقولون إمعة، تكونوا ))ال

((تظلموا فال أساؤوا وإن حتسنوا، أن الناس أحسن إن أنفسكم:
(3)

اختيارعلىحثكما،

 والسوء الصا  اجلليس مثل )):النيبقالالسيئة،الرفمةمنوحذرالصاحلة،الرفمة
 جتد أن وإما منه، تبتاع أن وإما حيذيك أن إما املسك فحامل الكري، ونافخ املسك كحامل

(خبيثة( رحيا منه جتد أن وإما ابكثي حيرق أن إما الكري ونافخ طيبة، رحيا منه
(4)

.
جماهدةعلىاملؤمننيحثاجملاهدة؛إىلوحاجتهاالبشريةالنفسطبيعةتعاىلاهللعلموملا
قالهدايتها،طريقيعترضماكلومماومةومفاسدها،البيئةضغوطعلىللتغلبأنفسهم

 ڇ           ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀڇ  :تعاىل
(5)

.
يأيت:ماالثانويةاملرحلةبطالبةاملتعلمةاخلارجيةالبيئيةاملؤثراتأهمومن

 االجتماعية.املؤثرات
 الثمافية.املؤثرات 
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 (( املؤثرات االجتماعية: 7
النروحتنمينةيفتنؤثراليتاملؤثراتمنالعديدالثانويةاملرحلةيفبالطالبةحتيط
والننظموالتماليندوالعاداتالميممعالتكيفعلىالمدرةوتكسبهالديها،االجتماعية
لديهاتنميكما،حميطهايفواملشاركةوالتفاعلالتعاونهاعنديتمّوواجملتمع،يفالسائدة
هذهأبرزومناآلخرين،ومساعدةالوقتواحترامالعملتمديرمثلاملهمةاملهاراتبعض

يأيت:مااملؤثرات
 شئة:التن وأساليب األسرة أوال:
وتربيتنها،الطالبنةتنشئةبيمومالذياألساساحملضناأفرادهجبميعاألسرةتعترب
اكتسنابعلىوتساعدهاترعاهااليتاألوىلالبيئةألهنااملبكرة،حياهتامراحليفوخاصة
هنذهيفتوفرتفإذاتعيشها،اليتاملواقفطريقعنوقدراهتاوخرباهتاوميوهلاعواطفها
الطالبةتنشئةإىلذلكأدىواالجتماعيةوالنفسيةالدينيةوالسالمةالصحةلعواماألسرة
مسنتمراكانإذااألسرةجوألنواالستمامة،الصالحسلوكهاعلىوظهرسويةتنشئة
بعكسبالنفس،والثمةباالطمئنانفيهالطالبةشعرتوالتفاهمواملودةاحلبيسودههادئا
النذياألمنرأفرادها،بنيالعالقاتوسوءواملنازعاتحناتاملشافيهايكثراليتاألسرة
اليتاالجتماعيةالبيئةومعنفسهامعالتكيفوسوءباالضطرابيتسمالطالبةسلوكجيعل
فيها.تعيش

وتوجيهتربيةمنهلاتمدمهمباوتصملهاالفتاةشخصيةدعائمتبيناألسرةإن
والصفاتالفضائلفيهافتغرسوتملدها،يهاحتاكقدواتمنأمامهاتعرضهوماوإرشاد،
لممانقصةيفوالتربيةالتوجيهيفاألسرةأمهيةتعاىلاهللنبّيوقدالرفيعة،واخللميةالدينية

ٹ  ڇ  ودعوهتم:األبناءتربيةمنهجلآلباءبذلكفريسمواخلري،التموىإىلابنهيدعووهو

ڄ  ڄ   ڦ  ڄ    ڄ   ڦٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     

ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  
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ڻ  ڻ       ڻڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڱڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ

ڻ  ۀ   ۀ  ہ              ہ  ہ  ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   

ۋ  ۅ  ۅ    ۋۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ

ۉ  ې  ې                 ې  ې   ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ    ۉ

حئ    جئۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ    ی  ی  ی      ی  ۇئوئ

يت      جث          ىتمئ  ىئ  يئ  جب          حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت

  ڇ   مث  ىث  يث    حج
 (7)

مهاتبأبالتمسكالبنهوصيتهعلىاآلياتتدّلف، 

لهوبنيالشركعنوهناهالتوحيد،وهوالدينبأصل)أمرهحيثواآلداباألحكام
الوأنهعليه،المدوممنوخوفهاهلل،مبراقبةوأمرهالوالدين..بربوأمرهلتركه،املوجب
وهناهبالتواضع،وأمرهالتكربعنوهناههبا،أتىإالوالشراخلريمنكبريةوالصغريةيغادر
ذلك،ضدعنوهناهواألصوات،احلركاتيفبالسكونوأمرهواملرح،واألشرلبطراعن

كلهبمايسهلالذيوبالصربالصالةوإقامةاملنكرعنوالنهيباملعروفباألمروأمره
أمر(،
(2)

مماوالوصيةالدعوةوهذه أسرهتااحتراممبدىالطالبةسلوكبتأثرالموليعزز
وخارجها،األسرةداخلوآدابهوأخالقهاإلسالمشعائرتطبيقعلىواحلرصالدينية،للميم
الكمالمنينالديسلوكهااقتربكلماواإلقنا العلمعلىالدينيةتربيتهاارتكزتفكلما

واالستمامة.
منالعديدتشكيليفبالغأثرذاتفهياألسرةداخلاالجتماعيةالتنشئةأساليبأما
يولندالتربينة؛يفواالحترامواحلناناحلزمبنيفالتوازنطالبة،اللدىاملكتسبةالصفات

والعطفاحلنانيفاملبالغةخبالفواملثابرة،التحملعلىالمدرةلديهامتماسكةشخصيات
الشندةيفاملبالغنةأمناوالضعف،االعتماديةصفاتالطالبةلدىلديّوفإنهوالتدليل،

============================================================= 
 .19-13سورةلممان:اآليات(1)
 .598صتفسريالشيخالسعديباختصار:(2)

 



 362الفصل الثالث/ املبحث الثالث: املؤثرات يف سلوك طالبات املرحلة الثانوية________________

والعننادالتمنردوبنالنفس،الثمةوضعفجلواخلاخلوفنفسهايففيولدوالمسوة،

والمسوة
(1)

ذكنرتحينثالتنشنئة،بأسناليب-األوالدمنأكثر-الفتياتوتتأثر،
هذهيفالفتاةمتيلحيثاألسرة،توجيهاتامتثالإىلأقربالفتياتأنالنفسيةالدراسات

األهلمنالراشدينيريملعاواخلضو أوامرمها،وامتثالوطاعتهماوالديهاإرضاءإىلالسن
باحلشنمة،والتظاهرواحلياءوالوداعةاخللقودماثةبالطاعةسلوكهافيتصفواألقرباء،

والوالديناألهلإرضاءيفطمعا
(2)

.
علومنبدالوالصالح؛االستمامةاألسرةلكبارواالمتثالالطاعةهذهتنميوحىت

أعلنمويوجههايدعوهامنبأنالطالبةرتشعأناملهمفمنواملربية،الداعيةشخصيةيف
ولنذلك،الندموقفيفالاملتلمياآلخذفموقيفمنهأهناتشعرحىت،خربةكثروأمنها

–شخصنيتهمألنوأسنهلأقوىالطفولةسنيفأبنائهميفالوالدينتأثريأنيالحظ
ةشخصيتظلأنإىلحتتاجفالفتاةالبلوغسنيفأماأبنائهم،شخصيةمنأكرب-بالطبيعة
عليهومتردترفضتوإالعنهاألخذيفلتستمركافبمدرأكرباملريب

(3)
.

مثنل:النافعةالعاداتإكساهبمأوالدها؛سلوكعلىأيضااألسرةتأثرييؤكدومما
املثريتعترباألسرةأنالدراساتإحدىأثبتتفمد،طال االحنوميوهلموإثارةالمراءةحب
وجودإىلةالدراسنتائجأشارتكما،طال واالالمراءةحنووميلهماألبناءالهتماماألول
مننأكثنرللوالدين،واملتوسطةالعاليةالثمافيةاملستوياتوبنياألسرةبنيإجيايبارتباط

األقلالثمافيةاملستوياتذاتاألسر
(4)

.
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عننناجتنةالالسيئةاآلثارأبنائها،سلوكعلىاألسرةأثرخطورةيؤكدوكذلك
تشنريحيثاألحداث،كاحنرافاألسرة،أفرادقبلمناملسؤوليةبأمانةبالميامالتمصري
األسنباببنأنيعتمدنالرعايةدورإحدىيفالفتياتأغلبأنإىلالدراساتإحدى
كاننتهّنوأغلبناخلاطئ،السلوكارتكابإىلّنهبتأّداليتاألسبابأهممناألسرية

سيئةلدينالوابنيالعالقة
(1)

.
يفةاملأمولنهمتنهاملاألسرةحتميقنسبةاخنفاضإىلأشارتأخرىدراسةكهناو
الذياملباشر،البث:مثلاملعاصرة،املتغرياتبعضمعالتعامليفهّنوتوجيهبناهتاحتصني
وتكنرارلصنوقهلشدةشاهدهمنكلبهيتأثرحيثهبا،يستهانالتأثرييةقوةأصبح
صنحيحة،إسالميةتربيةالبناتبتربيةتمومأناألسرةمناملأمولإنحيثله،التعرض
هّنعلنييعنودمباهّنفراغأوقاتشغلعلىوالعملالعبادات،جبانبيتعلقفيماوخاصة
واألضرار،املخاطرعلىتنطوياليتالبثبرامجمشاهدةيفقضائهمنبدالوالفائدةبالنفع
والتعلينقاملشاهدةهّنومشاركتواملوضوعات،األوقاتيثحمنلهاملشاهدةتنظيمأو

سنبقمامجيعيفاألسرةدورأنالطالباتنظروجهةكانتوقدألخطائه،والتنبيهعليها

للمدرسةأكربنسبةأعطنيبينما،فعاليةالقليل
(2)

تمنومأناألسنرةمننواملطلنوب،
أييفالفتناةعنهتنمطعالوالذيلبة،للطااألساساحملضنألهناأكثرفعاليةبمبسؤوليتها

 عـن  مسؤول وكلكم راع كلكم ))النبوي:للتوجيهامتثاالعمرها،مراحلمنمرحلة

رعيته((
(3)

. 
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 املدرسية: البيئة ثانيا:
العلمنيبناءهناتسنتكملاإهنإذالطالبة،سلوكيفكثرياالتعليميالوسطيؤثر
وتتننو اآلخنرينمععالقاهتاتتسعحيثاملدرسية،البيئةيفواألخالقيواالجتماعي
األنشنطةعلىواملشرفاتاإلداريةاهليئةومعومعلماهتارفيماهتامععالقاهتامثلمستوياهتا

قندراهتامنومعيتناسببشكلالعلميوحتصيلهاوجتارهباخرباهتاتزيدكماة،الصفيغري
الوجدانية.وميوهلاوعواطفهامليةالع

هنذهتيئةعلىتعملفهيوضرورهتا،أمهيتهاهلااملرحلةهذهيفاملدرسةرسالة)إن
األخالقيالسلوكتنميةعلىتعملأنجيبكماالضرورية،واملعارفالعلوملتلمياملراهمة

واالجتماعي(
(1)

طموحاهتناوحتمقة،والثمافياملعرفيةالطالبةحاجاتإشبا يتمحيث،
واالقتصادية.واالجتماعيةالعلميةحياهتايفاملستمبلية

البيئنةخناللمنالطالبةسلوكيفاملؤثرةالعواملأهممناملعلمةشخصيةوتعّد
إمكانناتمننمتلكنهوماقيادية،وسلطةوتربويةاجتماعيةمكانةمنهلاملااملدرسية،
املهمنةاملصادرأحدتعترباإهنإذالدعوية،مبهمتهالميامامنمتكنهاوعلميةذاتيةوقدرات

حنليفواملسناعدة،ّنتساؤالهتعنواإلجابةاملعرفةالستماءالطالباتإليهايرجعاليت
الدعوينةاملهمةهبذهللميامتؤهلهامحيدةبصفاتتتمتعحيث،هّنتواجهاليتاملشكالت
الدعوينشاطهاخاللمنللطالباتقدوةتكوناعندمأكثراملعلمةأثرويتضحوالتربوية،
اخلنربةّنوإكسناهبللطالباتاملعلوماتتوصيلعندوظيفتهاتمفالحيثوتعليمها،
والسلوكية.اخللميةالفضائلكلإىلواإلرشادالتوجيهتتطلباإهنبلالعلمية،

هلااملدرسةنأالدراساتبعضأثبتتهماالطالباتسلوكعلىاملدرسةأثريؤكدومما
مثنلالطالب،منأكثرالثانويةاملرحلةطالباتعندالنفسيةاحلاجاتإشبا يفكبريأثر

غريهننّحلنبواحلاجنةالذايت،واالستمالل،آلخرينامنوالرعايةللصداقةهّنحاجت
لسببني:وذلكوغريها،النفسعنوالترفيهومساعدهتم،

اليتوالبيئةبصديماهتا،الطالبةفيهتلتميالذياملكان-تمريبا-تعداملدرسةأن-1
============================================================= 
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احتياجناهتمإشبا يفمصادرهمتتعددالذينالذكورخبالفالنفس،عنالترفيهفيهاجتد
والتروةحية.االجتماعية
والتعناطفواحملبةبالوديتسمّنطالباهتمعاملعلماتوعالقةاملدرسياجلوأن-2

النفسيةحاجاهتاإشبا يفدورهلهوهذاالذكور،مدارسمنأكثر
(1)

.
وإرشادتوجيهيفتهافعاليواملدرسةأثرتؤكدالدراساتإحدىنتائججاءتولذلك

نسنبةفاقتمرتفعةنسبةعلىاملدرسةحصلتحيثاملباشر،البثمعللتعاملالطالبات

األسرةهباتموماليتالوظيفة
(2)

.
الثانوية،املرحلةطالباتعندالطموحمستوىارتفا إىلأخرىدراسةأشارتكما

علنىقادراتّنوأهنبالتفاؤل،تتسمللحياةّننظرهتوأنوالتفوق،الكفاحإىلثملنّنوأهن
مننفيهامباالسعوديةالفتاةتعيشهااليتالبيئيةللظروفهذايرجعوقداملسؤولية،حتمل
مننخروجهناعندحمددةوضوابطبميودتلزمهااليتالدينيةالميموإىلوتماليد،عادات
تسهماألوضا فهذهالعلم،مواردمنلتنهلاملدرسةإىلإالاخلروجهلاتسهلوالاملنزل،

املدرسةيفالتعلمطريقعنبيئتهايفمكانتهاوتعزيزذاهتالتحميقسعيهايف
(3)

.
منعسجامواالناالهتمامإىلوأقرباألسريةالطالبةببيئةألصقاملدرسةأنورغم
التربوينةالوظيفنةتكميلعلىهاحرصإىلإضافةالتربوية،وتوجهاهتااألسرةاهتمامات
ومنافسنةبتحدياتحالياُتواجهأهناإالالطالبات؛لدىضائلوالفالميموترسيخلألسرة
الطالبات،سلوكيفتأثريهاضعفُيالذياألمراحلديثة،والتثميفاإلعالموسائلمنقوية
واسنتثارةجتددمنبهتتميزفيمااحلديثةاالتصالوسائلجماراةاملدرسةتستطيعالحيث

التربوينةباألنظمنةفيهتلتزمالذيالوقتيفبراجمها،حنوللطالباتوجذبواستهواء

============================================================= 
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الشخصياجلهدعلى-غالبا–تعتمدأهناإىلإضافةاملربجمة،املنهجيةاألنشطةوفقوالسري
-الطالبةنظريف-املدرسيةالبيئةجعلمماالواجبات،وحلالدراسةيفبةالطالتبذلهالذي
تناسبالقداليتالدراسيةاملمرراتوفرضاألعباءوحتملاحلرية،وتمييدلإلزعاجمصدرا

ذلكمنالعكسفعلىاألعالموسائلأماالطالبة،مزاج
(1)

.
هنذاأمامالصمودومنى،املرجتالوجهعلىوظيفتهاأداءمناملدرسةتتمكنوحىت
هلنا،باالحتراميشعرونوجعلهمإليها،الطالبجذب)يفجناحهامنبدالالتحدي؛

أكثنريصبحونالطالبفإنهذامنشيءةحصلوحنيحياهتم،يفبأمهيتهاواإلحساس
دافاألهلتحميقمحاسةوأكثرالتعليمية،املناهجحتملهااليتاملضامنيمعللتفاعلاستعدادا

املدرسة(إليهاتسعىاليت
(2)

.
تندعواليتاملباد والميميناقضسلوكأيظهورعنداملدرسةتأثرييضعفكما

يفاإلسنالميباخللقتلتزمالاليتواإلدارةفاملعلمةطالباهتا،يفغرسهاعلىوتعملإليها
الطالبات،سلوكيفأثرمهاوخارجها،يضعفاملدرسةداخلعالقاهتاأوطالباهتامعتعاملها

إىلتسنيءاحلميمنةيفهيحتملها،اليتةواألماناملسؤوليةبأداءتعبأالاليتاملعلمةإنبل
هباقتداءلالّنبدعوهتهّنأنفسالطالباتإىلتسيءكماالطالبات،نفوسيفملدرسةامكانة

سليبارتباطوجودإىلالدراساتبعضأشارتوقدالسيئ،وبسلوكها
(3)

البيئنةبنني
الدراسنية،واملناهجاملمرراتوطبيعةإدارية،وممارسات)عالقاتمنحتويهمبااملدرسية
ببعض،هّنبعضالطالباتبنياملتبادلةوالعالقاتوطالباهتا،املعلمةبنياملوجبةوالعالقات

============================================================= 
 .189-186ينظر:بناءاألجيال:د.عبدالكرميبكارص(1)
 .192املرجعالسابقص(2)
يمصدباالرتباط:وجودعالقةمننو مابنيمتغريين،ريثتتأثردرجاتكالاملتغريينبناآلخرزينادةأو(3)

)ارتباطموجب(تعينأنهكلمازادتقيمةأحداملتغريينزادتقيمنةنمصانا،وهذهالعالقةقدتكون:عالقةطردية
املتغرياآلخرتبعاله،والعكسصحيح،وقدتكونعالقةعكسية)ارتباطسالب(وتعينأنهكلمازادتقيمةأحند

spss10املتغرييننمصتقيمةاملتغرياآلخرتبعالهوالعكسصحيح.ينظر:معاجلةالبياناتباسنتخدامبرننامج
،د.سعودبنضحيانالضحيان،د.عزتعبداحلميدحسن،مطابعالتمنيةللألوفستالرياض،ط:بندون2/163

م.2112هن/1423
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تعنرضوبنية(الصفيغرياملدرسيةوالنشاطاتوالتجهيزاتاملدرسية،والنظمواللوائح
وافتمناداملدرسنةحنوالسلبيةاالجتاهاتمثل:السلوكيةاالضطراباتمنللعديدطالبةال

والشعورالضيقوكاالنطوائيةالطالبةتنتاباليتالسويةغريواملشاعرالدراسة،يفالرغبة
وهذااملدرسي،اجملتمعيفالسويةغريوالسلوكياتواملشاكسةالصفيوالشغببالدونية،

وتوافمهاوتكيفهاوسعادهتااإلنتاجية،هتاكفاءوعلىاألكادثمي،الطالبةداءألىعسلبايؤثر

جمتمعهاوتماليدوعاداتقيمعناخلروجإىلهبايؤديكمافيه،تعيشالذياجملتمعمع
(1)

.
 النظائر: مجاعة ثالثا:
أواألقناربمناملدرسةنطاقخارجأواملدرسة،داخلوالزميالتالصديماتإن

الشلة()هم:بعضعندهّنعلييطلقممنوغريهم،رياناجل
(2)

سلوكيفاهلامةاملؤثراتمن،
للطالبنةحتمنقفهنيفطريةضرورةوالصداقةالرفمةإنحيثالثانوية،املرحلةطالبات
هبناوتذهبغريها،إىلفتسكنالصداقة،حبلخاللمنالطبعملؤانسةالفطريةحاجتها
املساندةللطالبةحتمقالصداقةأنكماقسري،ارتباطدونلتآلفبامعهاوتشعروحشتها،
عندويواسيهاأزرها،منويشد-أحواهلاغالبيف-يساندهامنإىلحتتاجحيثالعملية

الصادقةالصديمةاهبتمومملهمةاوهذهتعثرها،
(3)

.
وقدواألبوة،كاألخوةالنسبعالقةقوتهيفيفوقماالصداقاتمنيوجدكما

كماالميامة،يوموالصديقالشفيعفمدعلىويتأسفونيتلهفونالنارأهلأنتعاىلاهللذكر

 ڇے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ   ۇ   ڇ  :تعاىلقال
(4)

،

============================================================= 
ينظر:البيئةاملدرسيةوعالقتهاباضطراباتالسلوكلدىطالباتاملرحلةالثانويةباملدينةاملنورة:عنزةعبنداهلل(1)

غريمنشورةبكليةالتربيةجامعةامللكعبندالعزينزباملديننةاملننورة،،رسالةماجستري187-183الماضيص
 م.2111هن/1421

 .271ينظر:سيكلوجيةاملراهمة:د.إبراهيمقشموشص(2)
،دارالوراقللنشروالتوزيع،بنريوت/28-27ينظر:الصداقةيفاإلطارالشرعي:د.عبدالرمحنالزنيديص(3)

 م.2111هن/1،1422توزيع،دمشق،ط:ودارالنريينللنشروال
 .111-111سورةالشعراء:اآليتان(4)
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ونفوالشفاعته،العذابمنيصهمختليفينفعهممنهلميكونأنأوالنفواحيث)

صهم(خيّلملوإنهلمعويتوّجعليهم،ويشفقأمرهم،يهمهمنهلميكونأنثانيا
(1)

.
ألناجملموعة،أفرادبنيلالنسجامالتأثري،بموةوالرفاقاألصدقاءمجاعةتأثريويتسم

واللنهمنزاحمالبأنهالمولثمكنناريثواملتانةالموةمنالشخصيةعلىالصديق)أثر
متشناهبةتكونثمافتهم؛ورمباوعواطفهموميوهلماألصدقاءنفوسأنذلكودليلمماثل،

والدافعالسلوكياملظهريفيربزكلهذلكوناتج،متداخلةوأهواؤهموآراؤهمومتماربة،

بعض(علىبعضهميؤثرجيعلهممماالنفسي،
(2)

األصندقاء،اختيناريفباحلريةلشعورهم
أصندقائهاختيارإىلاملراهقثميل)حيثاالختيار،هذايفاألسرةبتدخلالترحيبموعد
السنماتيفويشنبهونهواالجتماعية،الشخصيةحاجاتهيشبعونالذينهؤالءبنيمن

األصندقاءجلماعنةاملراهقوالءويزدادلديه،والضعفالموةنواحيويكملونوامليول،
والننواهياألوامنرإليهتوجهأناملراهقيرضىوال،ملحوظةبدرجةبالصحبةومتسكه

رفاقه(أماموالنصائح
(3)

النفسي،التوافقرسباختيارية،تكون-الغالبيف–الرفمةألن،

 منـها  تناكر وما ائتلإ، منها تعارف فما جمندة، جنود ))األرواحاحلديث:يفجاءوقد

((اختلإ
(4)

نظريه،إىلثميلذلكنظريوالشريرشكله،إىلةحّنالناسمنراخليِّ)أنفبّين،

؛تعارفتاتفمتفإذاوشر،خريمنعليهابلتُجاليتالطبا رسبيمعاألرواحفتعارف
تناكرت(اختلفتوإذا

(5)
.

============================================================= 
،دارإحياءالتراثالعنريب،19/114داديوالسبعاملثاين:العّلامةاأللوسيالبغتفسريابنكثريروحاملعاينيف(1)

 بريوت،ط:بدون،ت:بدون.
،1،الداراملصريةاللبنانيةللنشنروالنوزينع،المناهرة،ط:124زيناهلاديصعلمنفسالدعوة:د.حممد(2)

 م.1995هن/1415
 .266-265،وسيكلوجيةاملراهمة:د.إبراهيمقشموشص387علمنفسالنمو:د.حامدزهرانص(3)
(،6/369)فنتحالبناري3336،حودجمندة،كتاباألنبياء،باباألرواحجنمتفقعليه:صحيحالبخاري(4)

 .2638ح4/2131وصحيحمسلم،كتابالربوالصلةوأآلداب،باباألرواحجنودجمندة
 .6/369فتحالباري(5)
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خاصنة-أسنرهتاأفرادوبنيبينهااملسافةدتبعكلمابنظرياهتاالطالبةتأثرويزداد
منناحتياجاهتناتنوفريويفالنفسية،مطالبهاإشبا يفاألسرةفشلتوكلما-والديها
باالسنتماللالشعورلديهايعززالشلةإىلانتماءهاألنالذات،وتأكيدوالرعايةالعطف
إحدىيفجاءوقدتنوعة،املحاجاهتاديهالتشبعمجاعةيفعضواكوهناخاللمنوهبويتها

الثانوينةاملرحلةطالبةحاجاتإشبا مصادرمنتعترباألصدقاءجمموعةأنالدراسات

جداكبريةبدرجة
(1)

يفاألوىلاملرتبنةحتتلالصديمةأنإىلأخرىدراسةأشارتكما،
مشكالهتاملعاجلةاملراهمةختتارهمالذيناألشخاصترتيب

(2)
.

النيتاملوضوعاتمناقشةوإمكانيةواالطمئناناألمانرفيماهتايفالطالبةجتدكما
يفشنيئاعننهاتسنمعتكادالاليتاملوضوعاتأووالديها،معمناقشتهاعليهايتعذر

وتكمنناآلخر،اجلنسمعالعالقةأواجلنسي،بالنمواملتعلمةاملوضوعاتمثلمدرستها
يفسليمةوغريمضللةتكونقدرفيماهتامنيهاعلحتصلاليتاملعلوماتأنيفهنااخلطورة
.األحيانمنكثري

يتفمنشاكلتهامنأفرادمعالتفاعلللطالبةتتيحالنظائرمجاعةأنذلكإىليضاف
ومنوواحلواراملنافسةمنمناسبجوهلاويتيحالنمو،ومظاهروامليولتنفعاالااليفمعها

سلطةمناالستماللفرصةهلايتيحكماواالنتماء،ميادةكالاملتنوعةاالجتماعيةاملهارات

لألسرةالتبعيةمنوالتحررالوالدين
(3)

.
بنيمتبادلتأثريمنذلكيفملاالصاحلة،الرفمةباختياراإلسالماهتملذلك
اخللميةالميماملراهقيعتنقإذبالصحبة،للمراهقاألخالقيالنمطيتأثر)حيثاألصدقاء،
العليا،ومثلهااخللميةبميمهااملراهقتأثرجيدةالصحبةكانتفإذاللجماعة،ماعيةواالجت

اإلشبا فرصألبنائهاتتيحالطاردة،أسرمنأفراداإليهاجتتذبالسيئةالشلةأنحنييف

============================================================= 
 .111وص124املفدىصينظر:احلاجاتالنفسيةللشباب:د.عمر(1)
 .135صينظر:مشكالتالفتاةاملراهمة:د.منريةحلمي(2)
،دارالفكراجلامعي،االسكندرية،359ينظر:سيكلوجيةالنمو،الطفولةواملراهمة:د.خليلميخائيلمعوضص(3)

 م.3،1994ط:
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العاطفي
(1)

  :قولهيفذلكتعاىلاهللبّينوقد(،
(2)

يفوالتأملالتدبربضرورةالنيبأمركما،
فإنبه،جتّنال؛ومن،نهخالل؛وخلمهدينهرضي)فمننساناإليصادقهمنوطريمةخلق

وإفساده(احلالإصالحيفمؤثرةوالصحبةسّراقة،الطبا 
(3)

 دين على ))الرجل:النيبقال

((خيالل من أحدكم فلينظر خليله،
(4)

ملااملنافقحرفاملنالفاسقمصاحبةعنهنىكما،
 طعامك يأكل وال مؤمنا، إال تصاحب ال ))فمال:والدينالسلوكيفمضّرأثرمنلصحبتهم

((تقي إال
(5)

. 
اإلنسنانتنبه؛عليهااملتعاقدينعلىاقةللصدالكبرياألثرتبنياليتالنصوصوهذه)

الذينوجمانبةاألخياربالصاحلنيالتمسكإىلوتوجهاألصدقاء،اختيارعندالوعيأمهيةإىل
فيهنااإلنسانوفقماإذا-كوهناالصداقةأمهيةإىللزمهم...يضافومنأنفسهميشينون
النيتاألسنبابمنوسبباطان،الشيجماهدةوعلىاهلل،طاعةعلىعونا-املالئمبالصديق
وجهنهيفتضيقعندماوالوحدةبالغربةيشعرالحىتودعوته،جهادهيفاملسلمهبايأخذ

السبل(
(6)

إذاالطالبنةسنلوكعلىسلبياتأثرياوالرفمةللصداقةفإنآخرجانبومن،
اهللحبعلىحتبمنفتؤثروصديماهتا،الطالبةبنياحملبةعمقيفاملشرو هاحّدجتاوزت
األسنرةحمنوقالرفمةهذهبسببوتسمطأوامرمها،علىهّنطاعتوتمدم ورسوله
العاطفيالتجاذبوهوالصديمات،هبؤالءواإلعجابالعشقيفوقعتورمبا،وواجباهتا

============================================================= 
 .359املرجعالسابقص(1)
 .29-27سورةالفرقان:اآليات(2)
 .13/179عوناملعبود(3)
سننالترمذي،كتابالزهند،و،4833،ح732صسننأيبداود،كتاباألدب،بابمنيؤمرأنجيالس(4)

ح2/281وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسنننالترمنذيح،،وقال:حديثحسنصحي2378ح45باب
1937 

سننالترمذي،كتابالزهدبابو،4832ح732صسننأيبداود،كتاباألدب،بابمنيؤمرأنجيالس(5)
وصححهالشيخاأللباينيفصحيحسننالترمذي،وقال:حديثحسن،2395ح4/611نماجاءيفصحبةاملؤم

 .1952ح2/285
 .34-33باختصار:الصداقة:د.عبدالرمحنالزنيديص(6)
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الشر .ضوابطمراعاهتالعدمسلوكهاعلىسيئأثرلهوهذا،هّنبين
 : اجملتمع رابعا:
فيهنا،تنشنأالنيتأسرهتاوسلوكبأخالقوسلوكهاالطالبةشخصيةتتأثركما
االجتماعيةأنشطتهاوةالعلميحياهتايفيشاركنهاالاليتوقريناهتاهبا،تتعلماليتومدرستها
أخالقينةومباد ومثلمقيمنجمتمعهايسودمباكبريبشكلتتأثركذلكفهياملتنوعة؛

يفتسنريكانتسواءوأفكار،واجتاهاتوتماليدعاداتمنفيهينتشروما،واجتماعية
الطالبةشخصيةوتصبحاملصلحونبناهمافتهدماخلاطئ،االجتاهيفتسريأوالسليم،االجتاه
جمتمنعكلأننذكرأناملبالغةقبيلمنوليس)والباطل،احلقبنيمتيزالمترددةضعيفة
يفذلكىويتبّداألخرى،اجملتمعاتادأفرمنغريهمعنثميزهمخاصبطابعأفرادهميسُِ

يفتنواجههماليتاملواقفملختلفواستجاباهتماخللمي،وسلوكهمالشخصي،تكوينهم
منابمدرواألخالق؛العميدةعلىوحمافظاراوخيِّصاحلااجملتمعيكونماوبمدرحياهتم،
وفاسنداطاحلااجملتمعيكونماوبمدرومتكاملة،ومتزنةسويةأعضائهشخصياتتكون

مهنزوزةمفككةأعضائهشخصياتتكونمابمدرواخللمية؛الدينيةالميممنومتحلال

واخلراب(بالدماراجملتمععلىيعودماوهووالصواب،اهلدىطريقعنجاحنة
(1)

ويؤكد،
العواملبنيوارتباطعالقةوجودمنالدراساتإليهأشارتماالفردسلوكيفاجملتمعأثر

الفتياترعايةمؤسسةنزيالتعنداالحنرافحاالتوبنيتماعيةاالج
(2)

.

اجملتمعتكوينإىلدعتحينماأفرادهسلوكيفاجملتمعأثرالنبويةالسنةأكدتوقد
وتوجيههمأفرادهبنيوالتناصحاملنكر،عنوالنهيباملعروفاألمرشعريةبتحميقالصاحل،

االحنرافناتمننحمصنةنمية،طاهرةبيئةيفأفرادهشأينحىتواآلخرة،الدنياصالحإىل

 هلل، قـال:  اهلل؟ رسـول  يـا  ملن النصيحة.قلنا: الدين )):فمالوالسلوكية،اخللمية

============================================================= 
 .841-841أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداجلميدالزنتاينص(1)
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امتهم((وع ، املسلمني وألئمة ولرسوله، ولكتابه،
(1)

التناصحالظاهرةاجملتمعمسةفتكون،
وسنترعننهم..األذىوكنفودنياهم،آخرهتميفملصاحلهمإرشادهمو)أفرادهبني

وهنيهمباملعروفأمرهموهلم،املنافعوجلبعنهم،ملضاراودفعخاّلهتم،وسدعوراهتم،
وختنوهلمصنغريهم،ورمحةريهم،كبوتوقريعليهم،والشفمةوإخالص،برفقاملنكرعن

وحسدهم..(غشهموتركاحلسنة،باملوعظة
(2)

.
أفنراده،يفوتؤثرداخله،توجدأساسية،عناصرجمتمعكللفإنسبقماعلىوبناء

أمهها:
  اجملتمع: ثقافة ((7

النيتالنظامينةواألساليبالسلوكيةوالنماذجواملعتمداتاملعلوماتجممو وهي
ومعارفهخرباتهنملعلىبمدرتهيتسماإلنسانإنحيثالالحمة،األجيالإىلجيلينملها

أبنائه.إىلونملهاآبائهمناكتساهباطريقعنومهاراته
 االجتماعية: ((األوضاع4

متينزاليتوالواجباتاحلموقوثمثلهاهبا،الميامعضوكلمنيتوقعاليتاملهاموهي
مبجموعةترتبطعّينةماجتماعيةمكانةاجتماعيوضعولكلاجلماعة،داخلشخصكل

الوضع.هذاشاغلهبايتمتعاليتاحلموق
 االجتماعية: املعايري ((3

اآلخنرين،جتناهوردودهاالناسأفعالحتكماليتواملماييسالمواعدجمموعةوهي
واألعنرافالعناداتضنمنهاومناجملتمع،داخلاحلياةاستمراراملعايريهذهوتسبب

مننها،البسيطةداخلخاصةاجملتمعات،يفواالستمرارالنظامعلىحتافظاليتالجتماعيةا
االجتماعية.العالقاتأفرادهابنيتموىاليت

 االجتماعية: القيم ((2
،هداخلنالفكروحدةحتمقواليتاجملتمعأعضاءلسلوكاملوجهةالميمجمموعةوهي

============================================================= 
 .55ح1/74صحيحمسلم،كتاباإلثمان،باببيانأنالدينالنصيحة(1)
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المنيمفإنآخربمولحتميمها،إىلأعضاؤهيسعىيتالالنهائيةالغاياتواألهدافوثمثلها
اخللمية.واألوامراملتطلباتعنتعرب

 االجتماعية: النظم ((5
العالقنات،منوجمموعةجوانبعدةحتكماليتاملعايريجمموعةنمالنظموتتشكل

داخلأساسيةنظمأربعةكهناومشكالته،وتواجهاجملتمعحاجاتالنظمهذهتليبريث
اجملتمع:

وةحمنقتعاىل،باهللصلتهخاللمنلإلنسانالنفسياألمنةحمقالذيالديين: النظام .1

واألعنرافالسلوكمنلكثريأساسمصدرألنهاجملتمعيفوالعمائديةالفكريةالوحدة
السائدة.

واملنرياثواملصاهرةالزواجبنظمويهتماألسرية،العالقاتينظمالذيالقرابة: نظام .2

 ها.وغري
املشنروعةاجملناالتوةحنددوالسياسة،احلكمنظاميضبطالذي السياسي: النظام .3

 اجملتمع.يفالموةالستخدام
املاديةراجاتهاجملتمعويزودواالستهالكاإلنتاجنظميضبطالذياالقتصادي: النظام .4

الالزمة.
(1)

 
بيئتنهايفتنتشنريتالاالجتماعيةالظواهر:تالطالباسلوكيفتؤثراليتاجلوانبومن
تنأخرفظاهرةفسادها،أوذاهتاالظاهرةلصالحتبعاسلبياأوإجيابياتأثريهاويكون،وحميطها
لفتنرةالظناهرةهذهواستمرار-املثالسبيلعلى-والعزوبةالعنوسةمشكلةوانتشارالزواج
األخنالقيفوخيمنةوعواقبآثاراخيلفوآثارها،ألسباهبااستيعابأوعالجدونطويلة

االجتماعية،الروابطوضعفالنسل،ةكمّلالبعيد،املدىعلىاإلنساينواالجتما واالقتصاد
كنالتربجالسلوكيواالحنرافاألخالقيواالحناللاجلنسي،والشذوذالزنافاحشةوانتشار
تسلمتكادالاليتاآلثارمنذلكغريإىلالرجال،عندوالتخنثوامليوعةالنساء،عندوالسفور

============================================================= 
،دارالشروق،جدة،216-187توفيقالسمالوطيصينظر:املنهجاإلسالمييفدراسةاجملتمع:د.نبيلحممد(1)

 م.1985هن/2،1416ط:

 



 374الفصل الثالث/ املبحث الثالث: املؤثرات يف سلوك طالبات املرحلة الثانوية________________

الطالبةمنها
(1)

.
يفاملسلمةاملرأةتساهلمنالطالبةتراهماخاللمنالطالباتسلوكيفاجملتمعيؤثركما

بكنلمعهموالتحدثهبماخللوةأوللرجال،خمالطتهاأوعملهاأوسلوكهايفعديدةنواح
يفوكذاالشر ،دودحعنوخروجهاوحجاهبا،ولباسهازينتهاأمريفالتساهلأوانطالق،
وتأثرهنامصنلحة،لغنريمنهخروجهاكثرةبسببملسؤولياهتاوتضييعهامنزهلايفعملها

والغربالشرقمنالوافدةوالصيحاتباملوضات
(2)

لفتناةاودعنوةحتريضفيههذاوكل،
تغيري.أونكريدونأمامهاتراهااليتبالنماذجقتداءالل

االجتماعيالواقعبنيوتعيشهتراهالذيالتناقضالطالبةكسلويفالسلبيةاملؤثراتومن
التمسنكإىليندعوهافاإلسالموقيمه،ومبادئهاإلسالمأخالقوبنياملسلمة،اجملتمعاتيف

بينمناحياهتا،شؤونكافةيفاالستمامةوعلىاملسؤولية،بأمانةالمياموإىلاألخالق،بفضائل
أوامريفاليومالتهاونمنهميصدرحيثاملباد ،هلذهحوهلانممكثريخمالفةواقعهايفتشهد
يفالتنناقضهذاوتعيشوشهواته،وأهواءهالذاتيةمصلحتهيغلِّبمنهممنووفروضه،الدين
مببناد واقتناعهاإثماهنادونةحولريببالوهذاجمتمعها،يفالتربويةاملؤسساتمنالعديد

عنها.الذودأوإليهاوالدعوةهباالتمسكعنفضالعنها،لرغبةوا،هلاواستثماهلااإلسالم،

 (( املؤثرات الثقافية:4
 اإلسالمية: الصحوة أوال:
الصنحوةبتلكخباصةاحلرمنيبالدوعلىبعامة،اإلسالميةاألمةعلىتعاىلاهللمّنلمد
إىلالعودةباهلادفجتاهاالاجتاههميف-وإناثاذكورا-اإلسالمشباببنياحليةواليمظةاملباركة
اإلسالمية(،الصحوةبن)يعرفمارسولهوسنةاهللكتابخاللمن،وشريعتهاهللدين

كنلعلىتطبيمهوحماولةاألصلية،منابعهإىلوالعودةاإلسالم،قيمةاكتشاف)هبا:ويمصد
هويةلتحديديحضاربعثهوأخرى:بعبارةأوالعصر،متطلباتإغفالدوناحلياة،مناحي

============================================================= 
 .251-219ينظر:تأخرسنالزواج:د.عبدالربآلنوابص(1)
 .11ينظر:املرأةاملسلمةومسؤولياهتايفالواقعاملعاصر:د.فاحلالصغريص(2)
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احلاضر(يفماوأفضلاملاضي،خريمنانطالقامستمبلها،وبناءاإلسالمية،األمة
(1)

.
شمائقالنساءألناهتمامها،منكبرياجانبااملسلمةاملرأةاإلسالميةالصحوةأولتوقد
ولنذلكاملسلمة،األجيالبتربيةيمومالذيالنابضقلبههّنواجملتمع،نصفوثمّثلنالرجال،
سنهامهماألعداءوجهحيثالفكري،الغزوأهدافمنهدفاليوماملسلمةاملرأةأصبحت
واجملنالتاألزياءصيحاتخاللومنالتغريب،ودعواتاملتنوعةاإلعالموسائلعربللمرأة

بطريمةوعرضهااملرأة،قضاياتبينعلىدأبتاإلسالميةغريالتوجهاتبعضإنبلاملتنوعة،
ذلكيفمستغلنيوحريتها،حموقهاوعنعنهااحلميمياملدافعهيالتوجهاتهذهبأنهاُتشعر

صنورةلتشنويهلإلسالماملخالفةواألعرافاالجتماعيةالتماليدوبعضاجلياشة،عاطفتها

عينيهاأماماإلسالم
(2)

.
يفنرضاوهذاخلطري،اإلسالميةاألمةواقعمعاليومثمتزجاإلسالميةالصحوةواقعإن

واألمانةعاتمهاعلىامللماةالتكاليفحميمةتدركوأناملسلمون،بهثمرماتعيأنالطالبةعلى
املسلمنيلتشعرالنكباتتوالتأنبعد-اإلسالميةاألمةأعضاءمنعضوبصفتها-هلاامللزمة
الصنفحدةووأمهيةالتكاتفبضرورةوتذكرهماإلسالم،ومنهجاهللدينعنعدهمُبمبرارة

الصحوة.هبذهاملتربصنيعلىالطريقوغلقالفتنةمنافذلسّداإلسالمي،
الطالبنةبوظيفنةواالهتماماملتوفرةاإلمكاناتواستثمارالطاقاتاستغاللاملهمومن

سلوكيفأثرهاويتحمقاملباركة،مثارهاالصحوةهذهلتثمراهلل،إىلالدعوةيفبواجبهاللميام
اآلتية:باألمورالمياممنبدالولذلكاجملتمع،يفإجيابياعضواوتكونسلمة،املالطالبة
فيهما.جاءمباالعملمثبتدبرمهارسولهوسنةاهللكتابأساسعلىحياهتاإقامة .1
ملنرادالفهميفالعمقمعاألساسينياملصدرينمناملتلمىالشرعيالعلمعلىاالعتماد .2

 .رسولهومرادتعاىلاهلل
والتنأينلعملنها،وإتماهنااملناسبةمواضعهااألموربوضعدعوهتايفباحلكمةالتحلي .3

============================================================= 
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 والشدة.اللنيموضعيفوالبصرية
 واألهواء.التفرقعنوالبعداملسلمني،األخوةمعوالتواّدالتآلف .4
 والرد.اإلعراضمنجتدملاالتضجروعدماألذى،منجتدملاواالحتسابالصرب .5
ومجينعوهيئتهاوعبادهتامعتمدهايفالعلمأثرعليهاليظهرالفاضلة،باألخالقالتخلق .6

 مسلكها.
منعاهلوجاء،العواصفعنوالبعدوالعمل،الشر يمتضيهمباوهتذيبهاعاطفتهاتمييد .7

 النظر.وبعدوالتأينالتعمل
احلق،يماوممنظهرلوحىتاألمة،صالحمنوالمنوطاملفاسد،كثرةمناليأسعدم .8

للمتمنيتعاىلاهللمنوالنصربالعاقبةالوعدألنالناس،إضالليريدومن
(1)

. 
املؤسسناتتمدمنهالذيالعلممناهلمنالتزودللطالبةاإلسالميةالصحوةوتتيح
والندروساخلطنبخناللمنالشرعيالعلمفيهيمدمالذياملسجدومنها:الشرعية،

سنواءواجتماعينةوعلميةدعويةبأنشطةتموماليتاملؤسساتمنوغريهواحملاضرات،
املؤسسناتومننها-حمدوديتهارغم-خباصةوللمرأةبعامة،للكبارأمللصغاركانت

حتكنمالنيتاإلسنالميةواآلدابالتعاليمخالهلامنتتعلمحيثواخلريية،االجتماعية
 املسلمة.للجماعةاءواالنتمالوالءعندهاوتنميسليم،سلوكيبإطارومتدهاسلوكها،
علىاحلياةيفوظيفتهالوتوجيههاالطالبةإرشادإلسالميةاالصحوةثارآمنأنكما
عندميمتضيوهذااإلسالمية،وأمتهاوجمتمعها،أسرهتاواقعوعلىالشخصي،صعيدها
كاحلجاب،عّينةمفمهيةمسائليفهلااملوجهالدعوةخطابحصروجتنبثمافتها،حتجيم
حصرهاىلإيؤديأمهيتها،رغمالمضاياهبذهفاالكتفاءفمط،واألبناءالزوجولياتومسؤ
ووظائفهناوقندراهتامكانتهامعتتناسبالضيمةحمدودةدائرةداخلوسلوكيافكريا
وطاقاهتا؛عملهافيهوتستثمروذاهتا،وجودهابهحتمقماجتد)ملإذاأهناكمامنها،املنتظرة
مننممكننةتشنكيلةأكربعلىواالستحواذاالستهالكطريقعنذاهتاقحتميإىلجلأت

============================================================= 
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أكنرباألمورهبذهعندناةاملرأاهتمامأنخيفىوالالزينة،وأنوا واحلليواملالبسالعطور
اآلخرةللدارهاورجائاملسلمةعميدةمعينسجملذياأنمعهبا..الغربيةةاملرأاهتماممن

العكس(هو
(1)

.
 اإلعالم: وسائل ثانيا:
والكتنابوالصحافةكالتلفزيونبصريةوسائلمنفيهامبا-اإلعالموسائلتأخذ

اإلنترننتوشنبكاتوالشنريطواإلذاعةكاخلطابةمسعيةووسائلوالسينما،حواملسر
أثنرلإلعنالميكونأننتظرُيحيثاملعاصرة،اجملتمعاتحياةيفكبريةمكانة–وغريها
واالجتماعيةوالسياسيةالفكريةاملشكالتومواجهةالميم،وغرسفاهيماملبناءيففّعال

لوسائلالكبرياجلماهريياحلضوريعكسوهذاواقعهم،يفالناسيعيشهااليتواالقتصادية
يتفناوتحيثاليومية،الناسحلياةومصاحبتهاالعام،الرأييفالواضحوأثرهااالتصال،
واضحا.فاوتاتاجملتمعشرائحيفتأثريها

اإلعنالمأثريبمىالسليب،اجلانبيفاإلعالملوسائلوالفّعالالكبرياألثرهذاومع
مناإىلعامبشكليهدفحيثاإلسالمية،اجملتمعاتيفحممودا-قليلوهو–اإلسالمي
هدفني:ضمنهذاوُيذكرلإلنسانية،اخلريإىليؤدي

بعندخاصةالناس،جلمهورناصعاحاواضوتمدثمهعنه،بالدفا اإلسالم،دعم-1
حندوديتجاوزالريثحتديدهأواجملتمع،عنلعزلهعديدةمبحاوالتالدينأعداءقيام

املسلم.وغرياملسلمعلىصحيحةغريبصورةعرضهأواملسجد،
يفمسنتمر،بشكلإليهوالدعوةاجلميع،متناوليفجعلهمبعىناإلسالم،تعميم-2

وسنائلعنرباإلسالميةواملثلالمدواترازوإبمكتوبة،أومسموعةأومرئيةكلمةكل

اإلعالم
(2)

.
املعاصرة،النظمبنيمشكالتهحلوكيفيةاإلنساينالسلوكطبيعةإىلالنظرةختتلفو

============================================================= 
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بالنفسملاانعكاساإلنسانيةاملشكالت)يعترببأنهاإلسالمياإلعالميالنظاميتميزحيث
غريه؛جبهدأمجبهدهكانسواءاإلنسانبنفسماتغريفإذااخلاطئة،يماملفاهمناإلنسانية

خناللمنناملشكالتلعالجينظراإلسالمياإلعالمفإنلذايتغري،حمالةالسلوكهفإن
يفاإلسنالميةاألمةخبصوصيةيرتبطذلكمعوهوخارجها،منوليساإلنسانية،النفس
يرتبطكمااالجتماعية،احلياةوطبيعةوالوقائع،ألحداثاوطبيعةاإلنسانطبيعةإىلنظرهتا

عليها(وةحكماحلياةيفاإلنسانحركةةحكمالذياإلسالميباملنهج
(1)

.
مبكر،وقتمنذاإلعالموسائلعلىللسيطرةكبريةجهودااإلسالمأعداءبذلوقد
وهندممسها،وطاإلسالميةاهلويةوتذويباإلسالمي،الفكرتغريبعلىمنهمحرصا
لنظرةبناتبندواليتالظواهرمنكثرياإنحيثالفاضلة،الميموزعزعةاألصيلةالعادات
سنبيلفعلنىخطرية،ونتائجعميمةدالالتذاتأهنابيداخلطر،قليلةالعاجلةالسطحية
دألحرسالةيففيكتباملصري،اجملتمعتطويريفوأمهيتهاملسرحأثرإىلنابليونيشرياملثال
عليها،أحرصفكرةوتلكفرانسيز،الكوميديفرقةلكأرسلأنعلىعولت)لمدقادته:

عواطفها(وإثارةالبالدهذهعوائدلتغيريوثانيا:جيوشنا،لتسليةأوال
(2)

.
وحاجةاإلعالم،لوسائلالتأثرييةالموةباستغالللإلسالماملعاديةالموىقامتوقد

متليهمباتأثرهموهباوتعلمهم-وإثارةجذبمنبهتتميزملامنهاةاملرئيسيماال-إليهاالناس
أهنناعلىاإلعالموسائلمعبعضهميتعاملحيثمنهم،كثريغفلةعلىأفكارمنوتبثه
النظنرةهنذهأنغريفمط،لألخبارمصدرأوأكثر،ليسواالستجمامللترفيهأداةجمرد

أوالفرديسمعهمافكلحمايدة،أخباروالبريء،ترفيهكهناليسإذكبري،حدإىلساذجة
اإلعالميةالرسائلأنيعينوهذابالميم،حمملأنه:آخربتعبريأوهدف،منخيلواليمرؤه
قنيمنشرإىلتسعىفهيعلمي،برنامجأوفكاهةأودعايةأوخربشكليفكانتسواء

============================================================= 
،رثمنشوريفكتنابرنوث144فاعليةاإلعالماإلسالمييفعالجاملشكالت:د.سعيدبنثابتص(1)

 م.1992هن/1413سعوداإلسالمية،العدداألول،بنودراساتيفالدعوةواإلعالمجامعةاإلمامحممد
،1،املكتباإلسالمي،بريوت/ودمشق،ط:113حممدحسنيصينظر:اإلسالمواحلضارةالغربية:د.حممد(2)

 م.1979هن/1399
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صورهاأبسطيفاالجتماعيةالتنشئةبالضبطهيوهذهأخرى،قيموإزالةعّينةم
(1)

.
وتوافرها،اإلنترنتوشبكاتالفضائياتظهوراإلعالميةاهلجمةخطرمنزادومما
االنعنزالواسنتحالةجهة،مناالنتماءصعوبةحيثمنللمستهلكني،ورخصبسهولة
ليسهمومعرفته،ثمافتهكانتأيامتلقكلإىليصلتأثريهفأصبحأخرى،جهةمنالسليب
بننيتشنتتمناوسلوكهافكرهايفجيتمعاليتالعامليةاإلنسانيةالشخصيةتكوينيف

سنيماالاإلسنالمية،الشخصيةتشويهيفالسيئةآثارهالوضعهلذاكانولمدالثمافات،
السنليبالتأثريمناألكربالنصيبحازوافمداإلسالمية،األمةشبابمنالناشئةشخصية
والتنأثرياملتفاعل،الثمايفالوسطهذاعنمبعزلاملسلمةالفتاةتكنوملاملعاصر،لإلعالم
مننكبريةفئاتغدتحىتبه،تأثرمباوتأثرتاجملتمع،فيهخاضفيمافخاضتالموي،

الغريبالنموذجيفللمرأةمكررةصورةاملسلماتالفتيات
(2)

اإلعنالمهينربزملانتيجة،
عامنةبصفةاإلعالممصادرتعترب)كماالمعة،اتكمدوالسيئةلنماذجاتلكمنأمامها
األدوارتممصيفيساعدهاملتعرضهاإهنحيثنماملراهق،حياةيفباملعرفةمتدفمةمنابع

هبا(ينهضأنمنهنتظرُياليتالعديدةاالجتماعية
(3)

.
تتوخىبأنواعهااإلعالميةاألجهزةأناملسلمة،املرأةعلىالسليباإلعالمأثرويزيد

أةاملرختاطبوأهناخاصة،األساسمهمتهاعنوإشغاهلااملرأةلتغريبفاعليةرقالطأكثر
متتلكدولبنيإعالميةحربايشهداليومالعاملأصبح)فمد،واحدآنيفواملتعلمةاألمية
إدراكمهمنةالتربيةعاتقعلىيضعالذياألمرشيئا،متتلكالودولاإلمكانات،كافة
بشنكلمواجهتنهاعلىوالعملوتشويق،جذبمناألخرىالربامجبهتتميزماميمةح

املسنلم،اجملتمنعيفاألفرادهويةعلىواحملافظةاإلسالمية،قيمناترسيخيفيسهمفاعل،

============================================================= 
 .41احلضيفصينظر:كيفتؤثروسائلاإلعالم:د.حممد(1)
ةاملسلمةواألزمةاألخالقيةيفاإلعالماملرئياملعاصرمنالوجهةالتربويةاإلسالمية:د.عدنانباحارثينظر:الفتا(2)

 م.2112هن/1،1423،داراجملتمعللنشروالتوزيع،ط:11-11ص
،1،مؤسسنةالرسنالة،بنريوت،ط:58أبناؤنابنيوسائلاإلعالموأخالقاإلسالم:مىنحداديكننص(3)

 م.1982هن/1412
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رسالتهاحميمةعنإهلائهاأجلمناملمكنةالسبلبكلاإلعالمهلايتوجهاليتاملرأةوخاصة

احلياة(يف
(1)

.
مننكانتواليتالسعودي،اجملتمعيفاالجتماعيةالسلوكياتبعضظهرتولمد

تزايدمعواملسلم،اجملتمعهذاثمافةنسيجإىلاستحياءعلىتسللتمثمستنكرا،أمراقبل
دخيلنةبمنيماملشنحونةاإلعالميةالرسائلمنيبثهوماالناس،حياةيفاإلعالموسائل

شديدةوبكثافة
(2)

لندىالثمايفاجملتمعتشكيليفتتغلغلالغريبةالظواهرهذهأصبحت؛
ومعستنكر،ُتأوستهجنُتالاجملتمعثمافةمنجزءاوأصبحتاالجتماعية،الشرائحبعض
ضنمنأصبحتبلستصبحالميمهلذهجةاملروِّاإلعالميةالرسائلسيلومعالوقتمرور

للمجتمعالثمايفالتكوين
(3)

طالبناتعلىأجريتاليتالدراسةنتائجاألمرهذاويؤكد،
مااللتنزاوبنياملباشر،البثاستمبالبنيعالقةوجودعنأسفرتواليتالثانوية،املرحلة
للبنثاملسنتمبالتغريالطالباتأنثبتحيثاالجتماعية،واألخالقيةوالعمديةبالميم

للبثتاملستمبالّنزميالهتمنالميمهبذهالتزاماأكثراملباشر
(4)

أخرىدراسةأكدتكما،
وعلىاجملتمع،أفرادعلىالفضائيزيوينالتلفالبثيتركهااليتالسلبياتمنالعديدوجود
مبشناهدهتاالعائلنةأفرادمجيعتغريوأهنااإلسالمحملاربةوسيلةالفضائيالبثأنرأسها

اجلامعةطلبةمنوهمعّينةالأفراديراهاكماوذلكباستمرار،
(5)

.
============================================================= 

 .328أصولتربيةاملرأةاملسلمةاملعاصرة:حفصةحسنص(1)
(الصنادربتناريخ15724ومنذلكظاهرةالتدخنيبنيالفتياتوقدنشرتجريدةاملديننةيفعنددها)(2)

ماتبشكلخاص:الرغبنةيفانتشارظاهرةالتدخنيبنياملراههنمماالذكرتفيه:أنمنأسباب14/4/1427
لىالعصرنةومتابعةاملوضةواجملاملةوالمبوللألموراملنتشرةيفالعامل،وذلكبعدذكرإحصائيةميدانينةاحلصولع

%27قامتهبامجعيةمكافحةالتدخنيالسعودية،وبينتفيهاأنمعدلالتدخنيلدىالطالباتيفاملندارسبلنغ
 املعلماتالسعوديات.بني%51للمرحلةالثانوية،وأكثرمن%36للمرحلةاملتوسطة،و

 .41احلضيفصينظر:كيفتؤثروسائلاإلعالم:د.حممد(3)
 .317العراديصبدريةينظر:البثالتلفزيويناملباشر:د.(4)
منطالبوطالباتكليةالتربيةيفجامعةامللكسعودحولالبثالفضائيوآثارهالتربوية:د.عّينةبنظر:آراء(5)

،رثمنشوريفاجمللةالسعوديةللتعليمالعا ،اجمللداألول،العدداألول،حمرم278-227صاحلمباركالدباسيص
 فضال تابع          
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وسنائلواسنتخدامالمننواتومشاهدةاإلعالملوسائلالتعرضبنيعالقةالأما
أنإىلالدراساتإحدىأشارتفمد،احلديثةللميمالفتياتبلتموبنياحلديثة،االتصال

ذلنكأثرحيثاإلعالم،وسائلخاللمناملبثوثةللمؤثراتأكثرعرضةالفتاةجيعلهذا
اليتكالصفاتاألسرية،باحلياةاملرتبطةاالجتماعيةالميم-ثالم-ومنهاالميم،بعضعلى
سيادةوعلىاألقرباء،بنيالعالقاتوعلىاملستمبل،زوجيفتوفرهاالسعوديةالفتاةحتبذ

ربسنيادةمبدأبرفضالمنواتيشاهدناللوايتمن%3556أجابحيثاألسرة،رب

المنواتنيشاهدالممن%2553نسبةممابليفاألسرة،
(1)

.
النذياألمرالثانوية،املرحلةطالباتسلوكيفاإلعالمأثريتضحسبقماضوءويف
نشنرتحيث،وسائلهأثرمنملسلمةاالفتاةحلمايةواألخالقياإلثماينالتحصنييتطلب
النذيناملراهقالشبابمنعددعنداخللميةاالحنرافاتيفالوقو سببأناملدينةجريدة
بعنضتبثهااليتالفاضحةاملثريةالربامجمتابعةكاناألحداث،جنوحرعايةدوراأودعو

األوروبيةالمنوات
(2)

.
 العاملي: واالنفتاح الفكري الغزو ثالثا:
التياراتشرورمنيميهااملسلمةالفتاةحولواقياحصنااإلسالميةالدعوةتميم
غريالثمافاتغثاءحتملواليتبأنواعها،اصرةاملعاالتصالوسائلطريقعنالوافدةالثمافية

علىالتأثريحتاولوتماليدوعاداتأفكارمنحتملهماإىلوتدعوهلاوتروجاإلسالمية،
اليهودمنالدينأعداءحرصتعاىلاهللبّينوقداإلسالمية،هويتهمومسخاملسلمني

ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ڇ  :تعاىلقالالوسائل،بشىتاملسلمنيإضاللعلىوالنصارى

 تتمة ==========================================================
 م.2113هن/1424

منالفتياتالسعودياتمبدينةالرياض:مىنعبدعّينةاجتاهالشاباتالسعودياتحنوالميماحلديثة،دراسةميدانيةل(1)
،رسالةماجستريغريمنشورةقسماالجتما بكليةاآلداب،جامعةامللكسنعود265،ص173العزيزالغرييبص

 هن.1417-1418
 هن.8/7/1425(تاريخ15198جريدةاملدينةعدد)(2)
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  ڇی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
(1)

بضالليكتفونالفهم)
كهنايكونالحىتحوهلم،مناهلدىمعاملطمسةحاولونبليشترونه؛الذيأنفسهم
مهتدون(والهدى

(2)
.

التحصنيأمهلإذا-أثرهوعمقللمناعاتزعزعتهيفالفكريالغزوخطورةوتكمن
ملنبالأعماقإىلالظاهرالسلوكفيتجاوزاأليام،مرورمع-احنرافهعالجوأمهلضده،
قنالوقداملنكر،ينكرالواملعروفيعرفالالملبيعودحىتاألخالقيواحلسوالعمل

 نكت شرهباُأ قلب فأي ودا،عُ  وداعُ  كاحلصري، القلوب على الفنت تعرض )) :النيب
 على قلبني: على تصري حىت بيضاء، نكتة فيه نكت أنكرها قلب وأي سوداء، نكتة فيه

 امربـاد  أسـود  واآلخر واألرض، السموات مادامت فتنة تضره فال الصفا مثل أبيض
هواه(( من أشرب ما إال منكرا ينكر وال معروفا يعرف ال جمخيا كالكوز

(3)
فناألفراد،

إنكاره؛يفالناسوهتاونوعه،وقتكررفإذامرة،أولوقوعهعنداملنكرينكرونواجملتمع
مألوفا.معروفااملنكرهذاوصار؛افشيئشيئااإلنكارصوتخّف

املنرأةتغريبعلىهنارليليعملونالعاملياالنفتاحظليفاليوماإلسالمأعداءإن
والالغريب،باملنظورإالترىالريثالغربية،الشخصيةيف)شخصيتهاوتذويباملسلمة،
مننمسنتوردهوماإالواملناهجاألفكارمنتعتنقوالالغرب،بهيعجبمباإالتعجب

اإلسالم(،شريعةمناملستمدةوأخالقهاعمائدهاوقيمهاعنوتبتعدالغرب،
(4)

هيوهذه
ألهنافتاك؛ومرضعضالداءوهيمعانيها،وأجلىصورهاأدقيفالنفسيةاهلزثمةحميمة
واالعتنزازبوجنوده،واإلحساسبميمته،الشعورمنخصائصهأهمهبااملصابتسلب

ومبموماتهبنفسه
(5)

.
============================================================= 

 .44سورةالنساء:آية(1)
 .2/675يفظاللالمرآن(2)
 .114،وشرحالغريبص115صحيحمسلم،سبقخترجيهص(3)
 .11نينييفتغريباملرأةاملسلمة:د.بشرفهدالبشرصأساليبالعلما(4)
،دارطيبةللنشروالتوزيع،الريناض،42-41ينظر:املسلمونوظاهرةاهلزثمةالنفسية:عبداهللمحدالشبانةص(5)

 فضال تابع          
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بطالنيعلمونوهموحتريرها،وحموقهااملرأةقضاياعلىاإلسالمأعداءركزولمد
ومنكبرية،وفنتعظيمةخماطرإىلتؤديأخرىأهدافإىليتطلعونولكنهمدعاويهم،

يأيت:ماأمهها
 املرأة.احتمارسبب-بزعمهم-ألهناذاهتا،اإلسالميةالشريعةيفالطعن
 اإلسالمي.اجملتمعيفواالحناللاإلباحيةنشر 
 للسنيطرةبديننهالنشءوجتهيلللنشء،واحلصناحملضنوهياألسرة،علىالمضاء

عليه
(1)

. 
املسنلمةاملرأةهويةومسخاملسلم،اجملتمعلغزواألعداءيتخذهااليتاألساليبأما
 يأيت:ماأمههافمنوأخالقيا،وفكرياعمديا
 للمرأة: الدولية املؤمترات إقامة ((7
واملنظمناتالتجمعناتعملحماورمنأساسينيحمورينواألسرةاملرأةأصبحتلمد
املنظماتلتلكالشاغلالشغلوأصبحاإلنسان،وحموقواملساواةاحلريةلواءترفعاليتالعاملية
تمنننيخاللمنالغربية،للدولاالجتماعيةاحلياةنمليفممثلةالغربية،احلضارةلعوملةالسعي
علىوالعملاإلنسان،حموقباسمالشذوذتعميمخاللومناحلرية،باسموالرذيلةاإلباحية
املؤسسنةألهنناووالرفاهية،التمدمعوائقأكربمن-بادعائهم-ألهنااألسرة،بناءتمويض
ذلنكألجلواستعانواالمهر،أشكالبعليهاويتسلطباملرأة،الرجلفيهايتحكماليتاألخرية

عدةإلقامة-هلاالتابعةومنظماهتااملتحدةاألممهيئةاممدمتهويف-الدوليةاهليمنةمبؤسسات
قضاياه.منمهماجزءااملرأةتشكلوبعضها،باملرأةخاصبعضهامؤمترات،
مكسنيكو)مؤمتروهوم،1975هن/1395عامباملرأةخاصعامليمؤمترأولمدفُع
والسلم(.والتنميةاملساواةللمرأة:املتحدةاألمملعمد

لعمندالعاملياملؤمتر)وهوم،1981هن/1411عامباملرأةاخلاصالثايناملؤمترمدُعمث

 تتمة ==========================================================
 م.2112هن/4،1423ط:
،كتابالبيان،مطنابع22كرميصينظر:العدوانعلىاملرأةيفاملؤمتراتالدولية:د.فؤادعبدالكرميالعبدال(1)

 م.2115هن/1،1426أضواءاملنتدى،الرياض،ط:

 



 384الفصل الثالث/ املبحث الثالث: املؤثرات يف سلوك طالبات املرحلة الثانوية________________

والسلم(.والتنميةاملساواةللمرأة:املتحدةاألمم
وتمييمالستعراضم1985هن/1415عامباملرأةاخلاصالثالثالعاملياملؤمترمدُعمث
باملرأة(.للنهوضمبةاملرتنريويباستراتيجياتوهو)السابمة،املؤمتراتمنجزات
م.1995هن/1416عامبكنييفباملرأةاملعينالرابعالعاملياملؤمترمدوُع
والطفنلالسنكانكمؤمتراتواالجتماعاتاإلقليميةاملؤمتراتمنالعديدجانبإىل
.(5بكني)ومؤمتراإلنسانوحموق

عمدمتالتوصياتواملطروحةاالمضايخبصوصللدولملزمةهنائيةصيغةإىلوللوصول
الندو التنسيمياملؤمتر)وهوم،2111هن/1421عامبنيويوركللمرأةاملتحدةاألمممؤمتر

للمرأة(األمميةاملؤمتراتقراراتوتطبيقنتائجيفللنظر
(1)

.
تسنعىاليتوقراراهتاتوصياهتايفدعوتحيثدى،املبعيدسلبياأثرااملؤمتراتهلذهإن
ونشرسية،اجلنالعالقةحريةإىل-مباشرةغريبصورةوأحياناسافرةبصورة-اهبالدولإللزام
نفرتواجلنسية،واحلريةاجلنسيبالشذوذاالعترافوإىلالنسل،حتديدإىلواحلمل،منعوسائل
املنرأةمساواةإىلتدعوواملختلط،التعليمتشجعاأهنكماالرجل،وقوامةاملبكرالزواجمن

ممناذلكغريإىلواالقتصادية،السياسيةاألموريفوإشراكهاالبيتمنخلروجهاوبالرجل،

المراراتمنيعلم
(2)

.
يأيت:فيماتتمثلاملؤمتراتهذهيفاخلطورةجوانب)وأهم

املختلفنةاحلياةجماالتيفبالرجلالتامةومساواهتااملرأة،هوبينهااملشتركالماسمأن .1
املطلمة.ريةواحلاجلنس،وكذلككافة،

اجملتمعاتالختراقوأدبياهتاالعوملةشعاراتوتستثمراملتحدة،األمممبظلةتستظلأهنا .2
 الثمافية.هويتهاوتغيري

 توصياهتا.تنفيذرضغلوحضاريا،واقتصادياسياسياالكربىالدولسلطانتوظفأهنا .3
اليت،اإلقليميةالجتماعاتواالعاملية،األمميةاملؤمتراتمنومتواصلةمتصلةسلسلةأهنا .4

============================================================= 
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اإلباحي(الغريبباملفهوماالجتماعيةاحلياةعوملةإىلهتدف
(1)

.
 فيه: بالقرار مرتُأ الذي احلصني حصنها من املرأة إخراج ((4
اإلسالم،يفوصيانةوعزةكرامةمناملسلمةاملرأةالقتهمااإلسالمأعداءغاظلمد
الدعوةإىلفعمدواالغربية،اجملتمعاتيفاملرأةعليهاأصبحتاليتاملهينةالوضعيةممابل
هباامليلوإفسادهاعليهميسهلحىتفيه،بالمراراهللأمرهاالذياملكانمناملرأةخراجإل
پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڇ  :عاىلتاهللقالكماوهذا،اإلسالممنهجعن

 ڇڀ  ڀ  ٺ  
(2)

ضدوالنهاربالليلبهمومونيالذيالكيدمنجزءاهذافكان
اجتماعي،أوأخالقيأوديينعمال:كلمنالغرائزيطلمواأنيريدون)ألهنماملسلمني
السعاركان،لونيأمنكابحوالحاجزبالاحملموماجلنسيالسعارينطلقأنيريدون
معهيسلموالبيت،معهيطمئنوالعصب،معهيسكنوالقلب،معهيمّرالالذياحملموم

أسرة(.معهتموموالعرض،
(3)


يتحمقوحىتأعينهم،أماممكشوفةرخيصةسلعةاملرأةيريدوناإلسالمأعداءإن

أوجنب،إىلجنبااهلمأعميفالرجاللتشاركبيتهامنإخراجهاعلىحرصواذلكهلم
يفومذيعةومغنيةممثلةهباليتمتعأوطائرة،يفمضيفةأومستشفىيفممرضةالرجاللتخدم
املختلفةاإلعالموسائل

(4)
وتنشئةللطفولة،رعايةمناألساسيةوظيفتهاعنبذلكمتخلية،

طبيعةمتجاهلة،الرجلوبنيبينهاالطبائعباختالفجاهلةاألسرة،علىوقياملألبناء،
وظيفتهابنيخالطةالرجل،عنفيهااهللميّزهااليتواجملاالتكنأنثى،اجملتمعيفوظيفتها

.هنةواملالعملجمالوبنيالتربويةاالجتماعية
البالينةوالتماليداخلاطئةاألفكاربعضبيتهامناخلروجإىلاملسلمةاملرأةدفعومما

============================================================= 
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الزواجعلىإرغامهاأوفمط،األطفالوإجناباجلنسخاللمنإليهاكالنظرهبا،املتعلمة
بينتربةباعتبارهارسالتهاوحتديدعليها،الرجلوتفوقبالدونيةوإشعارها،جدااملبكر
إثباتيفالرغبةإىلالنساءمنالكثريدعتاليتاخلاطئةاألفكارمنوغريهافمط،وزوجة
أمهيتهاباالعترافبعدمواجهُتعندماخاصةماديا،األسرةعنواالستماللالذات،وتأكيد
اعتبنارعلىاملرأةإىلينظرون)-منهماملثمفنيحىت–الناسمنكثريإنحيث،ةاإلنتاجي

أياملننزلداخلإلسهاماهتايعتربونالحيثمعطل،نصفلكنهاجملتمع،نصفمتثلأهنا

اجملتمع(يفاالقتصادعلىأثر
(1)

بيتنهامنفتخرجاملرأةعلىاألقاويلذههمثلوتنطلي،
كثرية.أحيانيفضوابطودونحاجةدونللعمل

 باملرأة: املتعلقة الشبهات من العديد إثارة ((3
يفوتوقعهااملسلمة،املرأةأفكارتبلبلاليتالشبهاتبعضواآلخراحلنيبنيتثار

يفبالرجلمساواهتاإىلالدعوةلمثباألمن،الشعوروتفمدهاالتوازن،وعدماالزدواجية
الرجلوتسلطواحتمارهااملرأةدونيةيعيناملساواةهذهحتميقعدمألنوالواجباتاحلموق
عليها نةمتوازعادلةشريعةاإلسالميةالشريعةأنواحلميمةعليها،قوامتهخاللمن

والعمابوالثوابلعباداتوااإلثمانصلأيفواملرأةالرجلبنيالعدلإقامةقررتمتكاملة،

ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڇ  :سبحانهقالحيثتعاىل،اهللعند

 ڇڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  
(2)

بنيالتفريققررتكما،
سؤولياتاملتفرضهومامنهما،كلتكوينطبيعةتمتضيهااليتالمضايايفوالنساءالرجال
يفوالمرارباحلجاباملرأةوخصتبالموامة،الرجلخصلذلكمنهما،بكلاملنوطة
األسرة.يفوموقعهاجملتمعيفمنهماكلمكانةمعذلكليتناسبالبيت،

ممكنغريأمرفهذااألهواءأهليريدهماحنوعلىاجلنسني،بنياملطلمةاملساواةأما
كاحليضوثةاألنخصائصمنجبملةالرجليتصفأنممتضاهألنالواقع،عامليفقالتحم

احلمنوقيفبالرجنلاملرأةمبساواةفالمولعاقل،بهيمولالوهذاواإلرضا ،واحلمل
============================================================= 
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االجتماعيةوالعدالةاحلكمةمنليسوالواجبات
(1)

.
متنوعنة،ومضامنيمتعددة،مؤثراتإىلتتعرضاملسلمةالفتاةأناألمروخالصة

وتكوناملستميم،صراطهسلوكعلىعينهاوترهبامنالفتاةتمربحنيإجيابيةخيِّرةتكون
والتشنويه،واللبسبالتشويشالفكريونظامهاوقيمهاعميدهتامنتنالحنيسلبيةوشرا

لدىواضحضابطدونوالسلبياتاإلجيابياتبنيخلطهامنتأيتاملؤثراتهذهوخطورة
يواجهنواملالندينفأعداءاألحيان،غالبيفخفاءهايسببمماية،الثانواملرحلةطالبة

والعلميةالرمسيةاملؤسساتخاللومنالصفوف،وراءمنتسللواوإمنامباشرة،املسلمني
أكرب.وخطرهمأوسعأثرهاليكونواالجتماعية،
املننعحياهلاالفتاةمتلكالعليها،مفروضةواقعةواملؤثراتالشبهاتبعضأنكما
فيهنا،واخلطأالصوابملواقعتبصريهاخاللمنإالوالرفض،المبولحىتأوواإليماف
جتاهها،ماموقفاختاذأواهلل،إىلوالدعوةاخلرييفوتوظيفهامنهااالستفادةكيفيةوبيان
يفوليسممدورهايفليسفأمرعليهاوالمضاءاستئصاهلاأمافيها،احلقوقولإنكارهاأو

استطاعتها.حدود
يتمحىتالثانوية،املرحلةطالباتصفوفيفإلسالميةاالدعوةأمهيةتأيتهناومن
احلمنالتعلىبالردوالشبهات،الشهواتضدهّنوحتصين،هّنعندالفكريةاملناعةتموية

النمينةالصورةوإبرازاإلسالمية،الميمترسيخعلىالعملمثالباطل،أهلوفضحاملشوهة
واحليلولةاملؤثراتمناملدهذامواجهةوعةاملشرالصاحلةالبدائلوإجيادلإلسالم،املضيئة
املناسبة.واألساليببالوسائلأهدافهاوبنيبينها
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اإلسنالم،دينبليغالناساملتعددةلتاحملاوالتاملتنوعةوهيبذلاجلهودالدعوةاإلسالمية      
،وحثهمعلىتطبيمهواالستمامةعليه،ليفنوزوايفمنعميدةوشريعةوأخالقاشتملعليهمبا

نناستسعىإليها،وهذهالغايةتبلينغالدعوةهادفة،هلاغايةلذلكهيوالدنياواآلخرة،
وتنو أقسامهم،وحتميقهذااهلدفةحتاجإىلكفاءةعالينةاإلسالمعلىاختالفمراتبهم

مسوووضوحيفاهلندف،وعلنمقدرةفائمةيفالتأثريعلىاملدعوين،معإىليفالتبليغ،و
الوسائلواألساليباملوصلةإىلتلكالغاية.والسليمةطرقبال

-أيرسوله–سبحانهيذكرأنهأمره):إناهلل-رمحهاهلل-شيخاإلسالمابنتيميةقال
تعاىل قال كما إىلسبيله، بالدعوة وتارة إىلاهللتارة، ہ  ہ   ہ  ہ  ڇ : بالدعوة

  ڇ        ھ   ھ  ھ
(7)

وذلكأنهقدعلمأنالداعيالذييدعوغريهإىلأمر،،
يدعوإليهمنأمرين:أحدمها:املمصوداملراد،والثاين:الوسيلةوالطريقاملوصل البدفيما

عبوداملرادإىلاملمصود،فلهذايذكرالدعوةتارةإىلاهلل،وتارةإىلسبيله،فإنهسبحانههوامل
املمصودبالدعوة(
(2)

.
تخريمناألساليبوالوسائلالدعويةمايتناسبمعالوضعالمائمحالتالداعيةاملعلمةو
معيناستخدمتمدف،ادعوهت ،تبعامتنوعةبأساليبأيتتوقدتلحظنفعهوجدواه،أسلوبامنفردا

أناح،فعليهروبوالالملةىلاهللطبيبفالداعيةإوظروفالعمليةالدعوية،حالاملدعواتملمتضى
نالداءأوال،مثيعّيعرفذييسلكيفمعاجلتهانفساألسلوبالذييسلكهطبيباألبدانالت

بغريه،وهكذاحىتيصلإىل،وإذاملينجحدواءمايفعالجذلكاملرض،جّرالعالجاملناسب
بائلأنفعهاإلصالححالالطالبات،وجتّرتتخريمناألساليبوالوسفاملعلمةالداعية،ممصوده
األسلوبتلواآلخر،حىتحتمقمرادها.ّنيفدعوهت

============================================================= 
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معايريول وأساليبها الدعوة تزيدوسائل وفاعليتها،وممومات أثرها ومالءمتهامن
:اآليتللهدفاملرادحتميمه،وهيك

 أوال: اعتبار مشروعية الوسائل واألساليب الدعوية املستخدمة:
وسائلهافال يف اإلسالم، بأحكام انضباطها من بد ال ربانية، دعوة اإلسالمية دعوة

وأساليبها،فاإلسالماليعرففصاليفاحلكمبنياملنهجأواألساليبأوالوسائل،واليمر
 الوسيلة، تربر وأنأيجتاهلحلكمالشريعةيفبلإنبأنالغاية للوسائلحكمالغايات،

واأل الوسائل ُيجانب مسارهاساليب، عن بالدعوة احنرافا ،عد
(1)

إن الوسائلحيث هلذه
تنطلقمنخالله،ويفضوءالضوابطالشرعية.اشرعياواألساليبمستند

 :يأيتالدعوية ما ومن ضوابط مشروعية الوسائل واألساليب 
التصريحنصاإلسالمعلىمشروعيةالوسيلةأواألسلوباملعنييفالكتابأويفالسنة،أو-1

النهيعنهابوجهمنوجوهالنهي.وعدمأ،باألمرهباوإباحتها،أوطلبهابأيوجهمنوجوهالطلب
لتشبههبم.اعنخروجهاعنكوهناشعاراللكفار،لثبوتهنيه-2
،والبعدعنمراعاةاملصاحلواملفاسد،واحلرصعلىحتميقاملصلحةاملعتربةشرعا-5

حممودبنيالطالباتأوالداعيات،وأنغريرأوتنافسغريشريفأوإحداثفتنةأوضر
.تكونخاليةمناالستهزاءباآلخرينأواحتمارهم

(2)


 ثانيا: أن تكون مستقاة من مصادر معتربة موثقة:
 هذه املستنبطمن الصحيح باملنهج التشريعفاالستمساك ألنمصادر شرطالمبول،

چ  ڇ  :قالتعاىلمبالدعوةمنأجلِّالعبادات،تعاىل،والمياوجهاهللاغيبعملهتبتةالداعي

(3)  ڇچ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
.
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شرطللنجاح،ألناخلروجيبحتتلواءالمرآنوالسنةهوانضواءالوسائلواألسالو
يؤديإىلالفشليفبلوغالغاية،وضيا  عناملنهجالصحيحيفاألسلوبأويفالوسيلة

،أوالوقو يفاملعاصيعندداعيةؤديأحياناإىلحلوقاألذىبالاجلهودبالطائل،وقدي
خمالفةاملنهجالصحيح.

الدعوةهي:واملصادراملعتربةيف
ففيهأخباردعواتالرسلالسابمني،وفيهخطاباهللتعاىللنبيهالقرآن الكرمي، -1
.املتضمنلكثريمنأحوالالدعوة

،الرسولأولمهامهيفالدعوةإىلاإلسالم،وسريته العطرة سنة النيب  -2
وأس وسائلها يف اإلسالم بأحكام املنضبطة اهلل، كتاب من تنو املنطلمة أن كما اليبها،

للدعاة عظيما أحوالالدعوةيفالعهدالنبويواختالفالظروفاليتمرتهبا،هتيئزادا
لتشابهاألحوالواملواقف.

املتعلمةاستنباطات الفقهاء -3 األحكام مثل الشرعية، األدلة من استنبطوها اليت ،
.اباالحتسابواجلهادوغريمه

اسرية السلإ الصا ،-4 من الكرام، لصحابة النيب رباهم وتابعيهمالذين
بإحسان،فمدكانواأعلممنغريهممبرادالشار وفمهالدعوةإىلاهلل،وأحرصالناسبعد

علىنشرالدينواجلهاديفسبيله.نبيه
هلمجتاربكثريةيفجمالالدعوة،هيحصيلةعملهمجتارب الدعاة،-5 والدعاة

استفيدالداعيةمنجتربتهتسائلواألساليب،وتطبيمهمهلا،فومباشرهتمللواملباشرمعالناس،
اآلخريناخل جتارب إىل باإلضافة اصة

(1)
 طرق، من هو التجارب، من االستفادة فحسن

ألن اكتساباحلكمة، الداعية التجاربتنميعمل قالوتثريخربهتكثرة كما اإلماما،
-رمحهاهلل-املاوردي

(2)
ملاملكتسب،فهونتيجةالعملالغريزي،وهوهنايةاملعرفة:وأماالع

============================================================= 
 .416-413ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(1)
بنحبيبالبصرياملاورديالشافعي،و المضاءيفعدةبلندانمثسنكنبغنداد،بنحممدأبواحلسنعلي(2)

،وطبمات18/64.ينظر:سريأعالمالنبالءسنةرمحهاهلل86هنوعمره451أظهرتتصانيفهبعدموته،تويفسنة
 فضال تابع          
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مهل،ومنأوجهمنائه:عمل،وينمصإنأ وصحةالسياسة،وليسهلذاحده،ألنهينموإذااسُت
كثرةاالستعمال،إذامليعارضهمانعمنهوى،والصادمنشهوة،كالذيةحصللذوي

األموراألسنانمناحل نكةبكثرةالتجاربوممارسة
(1)

.
 ثالثا: التجديد واالبتكار واالبتعاد عن اجلمود:

وصالحيتهمتجددة،ألنمرونةالديناإلسالمياأساليبالداعيةووسائلهينبغيأنتكون
تمتضيالدعوةبأسلوبالعصرولغته،ومبختلفالوسائلاملشروعةاليتتضمننمللكلاألزمان

وأوضحصورة،كماأناملتأمليفالمرآنوالسنةجيدبأفضلطريمةعلىالناساإلسالموعرضه
فيهمااحلثعلىاستخدامكلمايعنياإلنسانعلىأداءرسالتهيفهذهاحلياة،والداعيةإىلاهلل

أوىلالناسبذلك.
أن تجديدالكما واألساليبله الوسائل نفسيف طيبعلى مردود الداعيةاملعلمة

و سةاملدعوالطالبة الواء:علىحد قدجمدتتيتفالداعية يفالدعوة، واحدة طريمة على
روحالنشاط،افإنهيبعثفيهوالتنويعيفالوسائلاملللومنمثالفتور،أماالتجديدايصيبه

،والذيغالباطالباتثراحلاصلمنجراءذلكعندالاألتخاصةإذاالحظاويرفعمنمهته
يزيد التجديديفعرضيفحنيأنبامللل،هّنروالرتابةيصيبالتكرافقبوالوتفاعال،هّنما
 طالباتيعملعلىاجتذابوحتديال،حيثالترقبواحلماسهّنسويبعثيفنفالدعوة،
ثارةمكامناليعيناملناقشةواملعركة،وإمنايعينإهنا،والتحديهّنوثمافةكلمنهّنوذكائ

بالدعوةصورةمنصورالتفوقواألمانهّنطيفارتبان،حىتجيدطالباتهذهالموىلدىال
اجلديرةباالحترامّنوقدراهتّناالجتماعي،يتضمناالعترافبإمكانياهت

(2)
.

وذلكبأن واملعاصرة، بنياألصالة يفدعوهتا أنجتمع الداعية على ينبغي سبق مما

 تتمة ==========================================================
حتميق:عبدالفتناححممند،5/267تاجالدينأبونصرعبدالوهاببنعليعبدالكايفالسبكيالشافعيةالكربى:

 م.1966هن/1،1385احللو/وحممودحممدالطناحي،مطبعةعيسىالبايباحلليبوشركاه،ط:
 .22املاورديصينظر:أدبالدنياوالدين:اإلمام(1)
،داراجليل،بريوت،75)دراسةيفالدعوةوالدعاة(:د.صابرطعيمةصينظر:املعرفةيفمنهجالمرآنالكرمي(2)

 ط:بدون،ت:بدون.
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واملباد  بالميم االلتزام أي األصالة: على الدعوة تمدمي يف التركيز معيكون اإلسالمية،
والتخطيط كاإلدارة احلياة، مناحي يف احلديثة املدنية ابتكرته مما اإلفادة مبعىن املعاصرة

واإلعالم...اخل،بشرطأاليتعارضذلكمعالميمواملباد اإلسالمية
(1)

،معضرورةمراعاة
أمورالتتطور؛بلكأمورهلاقابليةالتطوريفاإلسالم،وهناالثوابتواملتغرياتيفالدين،ف

تمومعلى العمائدألهنا التطوراعتمادتتحلىبالثبات،مثل: أوباطال،وهذا الشيءحما
فيه،وكاألخالقاألساسيةللمجتمع،فالفضائلاألساسيةاليعيشجمتمعكرميبدوهنامهما

للشري العام بالنظام املرتبطة االجتماعية واآلداب العلم، وتمدم احلياة كنظامتطورت عة
األسرةونظاماجلناياتونظاماحلربوالسلم،فهذهكلهاهلامباد عامةثابتةيفاإلسالم

تبدلتاألوضا والعاداتتغريالزمانواملكان،ومهمامهما
(2)

.
 املختلفة: لطالباتومناسبتها لفئات اة الوسائل واألساليب الدعوية : موافقرابعا

اليباختياراألسفعليها؛هّنا الطالباتوتؤثريفسلوكأمستالداعيةأنتشّدإذاأراد
الدعوةلنتنجحطاملا،فّنوميوهلهّنعلىاختالفثمافتطالباتالصاحلةللوالوسائلاملناسبة

لفئةحمدودةمنهاكانأسلوهب دوناألخرى،وهذهمسةمهمةمنمموماتاملنهجّنصاحلا
خمتلطالدعويالذييراد معمجهرة الناسسلوكه من الطالباتيفاملدرسةة كمجتمع ،،

حيثتتبايناخللفياتالثمافيةبنيالطالباتبشكلكبري.
 صالحيتها واألساليب الوسائل وحتمق املدرسة يف املتنوعة جانبللفئات مبراعاة

،ومثالذلك:خترياألسلوباألمثلاملناسبلدعوةاألفرادأواجلماعات،فالدعوةلطالباتا
أنطريقكلأمر)ذلكيبماخيتلفعنالدعوةاجلماعية،يةهلامنالوسائلواألسالالفرد

============================================================= 
،دار89-88صنوحينظر:منهجأهلالسنةواجلماعةيفقضيةالتغيريجبانبيهالتربويوالدعوي:د.السيدحممد(1)

م.،وينظر:الثوابتواملتغرياتيفمسريةالعمنل1991هن/1،1411مصرط:-الوفاءللطباعةوالنشر،املنصورة
م،وممدمات1994هن/1،1414،املنتدىاإلسالمي،ط:312-311اإلسالمياملعاصر:د.صالحالصاويص

،داراملسلمللنشر288-287ة(:د.عبدالكرميالبكارصللنهوضبالعملالدعوي)املسلمونبنيالتحديواملواجه
م،وإعداداملعلممنمنظورالتربيةاإلسالمية:د.عبداهللعبداحلميند1996هن/1،1417والتوزيع،الرياض،ط:

 .311حممودص
 م.1979هن/1،1411،املكتباإلسالمي،بريوت،ط:12-2/9ينظر:هذاهواإلسالم:د.مصطفىالسباعي(2)
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 ڇ            ہ  ہ   ہ  ہ  ھ     ڇ : مايناسبه،قالتعاىل
(1)

،فالدعوةإىلاهلل،وإىلسبيله،
 اخلاصة ويشملالنصيحة ووعظالغافلني، آلحادالناسوأفرادهم،يفيشملتعليماجلاهلني،

حلصولاأل وأرجى أقرب كان احلكمة، طريق فيها الداعي سلك فإذا والدنيوية، الدينية مور
هوفهمه...ذهنممصوده،وهلذاينبغيتعليمكلأحدماهوأنفعله،وبعبارةأوداللةأقربإىل

قريبةمواماةحتاجونهبألفاظوعباراتمناسبةألذهاهنم،ومناحلكمةتعليمالعواموإرشادهمأنُيَعّل
ثوادأنةح-العامةواخلاصة-عالناسمنأفهامهم...وكذلكينبغيألهلالعلميفجمالسهمم

مبايناسباحلالعنداملناسباتمناملسائلالعلمية...وممايعنياملعلمواملذكرمعرفةطبائعالناس
الناسوأخالقهموالوسائلاليتيؤتونمنجهتها(
(2)

.
:طالباتليبللناسبةالوسائلواألساوممايعنيعلىحتميقم

مراعا1 عند[ واإلثماين العملي املستوى هّنة فمد الطالبة، باحلكمةجاهلتكون
لكنهالشرعي جمادلا، الوقتغري نفس متكربةيف لديهةوال إمنا للمعرفةاستا، تام عداد

ولكنهابه،ةرفكونعاتوأهةحمرفة،لكنهامعرفةمشّوكمباحلةكونعارفتواإلثمان،وقد
ُتطبمال أوجهاله خوفا منالداعيةااتباعأوإما يستلزم إىلغريذلكمما اختيارللهوى،

واحد كل واألنسبلدعوة فهّنمنةاألسلوباألمثل املزيلةت، األساليبالفكرية إىل عمد
امل لألحاسيس املثرية العاطفية األساليب أو نفللشبهات، يف والشعور للوجدان وسوقظة

ّن،وتفاوهتهّن،مراعيةيفكلذلكالفروقالفرديةبين،إىلغريذلكمناألساليبطالباتال
يفمستوىالذكاءوالمدراتالعملية.

املدع2 ميول مراعاة الفطريةهّنودوافعهّنمواهبووات[ ، اختيار الداعيةمنخالل
 هلاألسلوبوالوسيلة واملشبعة ّنامللبية ال، األمور،تطالباألنتأثر خيتلفباختالفهذه

ستجيبألسلوبالترغيب،واليثمرتمنالهّنالمصصي،ومنيلإىلاألسلوبمتمنهّنفمن
رجحفائدةالدرستكمنهنا،واضرةالعامةإىلاحملمنيشتواتإالالترهيب،وبعضاملدعامعه

هدفه يكون أن الداعية فعلى غريه، إاعلى إىلهو اإلسالم رسالة بصورةدعواتامليصال ،
============================================================= 

 .125سورةالنحل:جزءمنآية(1)
 .89-88باختصار:الرياضالناضرةواحلدائقالنريةالزاهرة:الشيخعبدالرمحنالسعديص(2)
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وأعممهوأكربههّنأسلوبأووسيلةكانت،حىتةحدثأسر أثرممكنفيمؤثرة،بأي
(1)

.
 خامسا: تنوع الوسائل واألساليب:

 الدعوية واألساليب الوسائل تنو  ضروريإن الدعوية،أمر العملية ألنلنجاح
ثراء،والنماءإىلالالتنو ،يفحنييؤديبةومنمثاملللوالفتوريفضيإىلالرتاالتماثل

إىلياتعاالدإحدىيفكلشأن،وقدمتيلنفوسحسب؛بلوليسهذايفشأنالدعوةف
ف يفالتخصصاملفرط، لتندفعرغبة ويف النشاط، أو الدعوة ألوان من ميلتون عن غفل

.بالتكراروالرتابةهّنوضيمهّنإىلالتنويع،ومللطالباتال
دمناألنظمةاألعمالالدعويةخيضعيفوجودهوتفاعالتهإىلعدإضافةإىلأنجمال

،مماجيعلالتنبؤمبستمبلأينشاطدعويأمرايفغايةالصعوبة،طارئةوالظروفالتغريةامل
وتومنمثفإنتلويناألن يعدأفضلصّمنويعجماالهتاشطة واقتدارها، أمانالستمرارها، ام

 فضالعناستيعاهبعلىالتكيف، الطالبات، أكربمن لعدد منخمتلفالفرصواستفادهتاا
ستجدةوالظروفامل

(2)
.

 :طالباتاللدى النتباه ا إثارةتمام ب: االهسادسا
بإثارةاالنتباهلدىالطالباتةحمقاألهدافالدعويةوالتربويةاليت إناهتمامالداعية

أمور،منها:عدةعنطريقيمهيتطلبهاالعملالدعوييفامليدانالتربوي،وهذاثمكنحتم
- مفاهيم طرح الوأفكار على لفكرطالباتجديدة إيماظا ذلكةحدث فإن هّن،
.لتا النظرإليهجبديةواهتماماجلديد،وباهبذاهّنوشعور

بالدعوة- وارتبطت أثريت إذا فاحلواس احلواس، من ممكن عدد أكرب استعمال
.ذلكداعياأكثرلالستجابةرب،وكانتفاعلتمعالوسيلةواألسلوببشكلأك

وتركيز- الدعوية،حىتتشدانتباه العملية إبرازاألغراضواألهدافاليتترميهلا
الطالبةاملدعوةإليها،وجيعلهاتمبلعليهايفشغفوشوق،وجبدونشاط،لكوهناحتسأهنا

============================================================= 
،وأسسالتربيةاإلسنالمية:177-176ينظر:منصفاتالداعيةمراعاةأحوالاملخاطبني:د.فضلإهليص(1)

 .486-484د.عبداحلميدالزنتاينص
 .291-289ينظر:ممدماتللنهوضبالعملالدعوي:د.عبدالكرميبكارص(2)

 



 396ئل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية وأساليبها____________________الفصل الرابع: وسا

هدافاليتينبغيالتركيزحتمقذاهتاوآماهلاببلوغتلكاألغراضواألهداف،،ومنأهماأل
يفدنياها ينفعها واحلرصعلىما وحسنطاعته، التمربإىلاهللوطلبمرضاته عليها:

وآخرهتابالوسائلاملشروعةدينياوخلميا
(1)

.
وضوح اهلدف املراد حتقيقه باستخدامها: : سابعا

الوسيلةاءإنوضوحاهلدفاملطلوبحتميمهيفجمالالدعوةيساعدالداعيةعلىإعط
املناسب والواألسلوبحجمهما الوقتواجلهد كلفمن ة، تتجاوز املالئمهبمافال المدر

تشغلااهلدف،فيحصلتعارضبينهاوبنيالغايةاليتاستعملتألجلبلوغها،أوملتحميمه
الغايةا بينما ومتباينة، متعددة واألساليب فالوسائل الغاية، هذه لبلوغ السعي عن لداعية
احدةوهينيلرضواناهللتعاىلبنشردينهالذيارتضاهلعباده.و

ومناملهميفتطبيقاألنشطةالدعويةبأنواعهااملختلفةمراعاةدرجةارتباطهاباهلدف
االرتباطقدجيعلهاحمممةألهدافمغايرةمثلطلب الذيوضعتألجله،ألنإغفالهذا

رمنأنيمصدهبااإلصالحوهدايةالطالبات،إرضاءاآلخرين،أوإشبا حبالظهورأكث
ممياسها تبين وأن مستمر، بشكل وأساليبها لوسائلها الداعية تمومي ضرورة يعين وهذا
التموثميعلىماحممتهلدعوهتامنغاياتوآثاردعويةوتربويةوأخالقية،المباحممتهمن

و أرقام الطالباتمن أحرزته مبا أو لغريها، دونقصبالسبق الكثرة على مكاسبتدل
مراعاةللثمارالدعويةاملأمولة.

 الوسائل واألساليب الدعوية: كفاءة الداعية ومتكنها من استخدامثامنا: 
وانتماء جيد، بشكل واألساليب الوسائل تلك استخدام على الداعية ممدرة إن

ويؤ بنفسها، يمويثمتها مما وفهمها، وعلمها ولمدراهتا الطالباتهبا،املناسبهلا ثمة كد
وتنمية خرباهتا جبانبتطوير العناية يستلزم وهذا للطالبات، الدعوة تبليغ على ويساعدها

ثجاءيفتوصياتمؤمتراتتهاكمعلمة،ولرسالتهاكداعية،حيهنمهاراهتاعندإعدادهامل
تمنيالتعليم: باستخدام املهاراتاخلاصة املستمبلعلى تدريبمدرسي ( التعليمضرورة ة

============================================================= 
 .486ينظر:أسسالتربيةاإلسالمية:د.عبداحلميدالزنتاينص(1)
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بكفاية(
(1)

املتنوعة، التعليمية الوسائل إعداد أسس بتوضيح التربية علماء اعتىن ،كما
واملهاراتاملطلوبةالستخدامهابكفايةوإتمان
(2)

.
 واملمومات بعضاملعايري تزيدهذه اهلل-اليت شاء من-إن الوسائلفعاليةوكفاءة

املعلمةُتستخدماليتاألساليبالدعويةو الثانوية،وتوضحالباحثةأهمها الداعيةيفاملرحلة
وسائلدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةوأساليبهامنخاللاملبحثنياآلتيني:

 .وسائل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانويةاملبحث األول: 
 أساليب دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.املبحث الثاين: 

============================================================= 
 .89توصياتاملؤمتراتالتعليميةاإلسالميةاألربعص(1)
 .241-237جانصينظرعلىسبيلاملثال:املرشدالنفيسإىلأسلمةطرقالتدريس:د.حممد(2)
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 املبحث األول: 

دعوة الطالبات يف املرحلة  وسائل

 الثانوية
 

 وفيه ثالثة مطالب: 
 املطلب األول: الوسائل القولية لدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية
 املطلب الثاين: الوسائل احلسية لدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.

 لثانوية.لدعوة الطالبات يف املرحلة ا (التطبيقيةالعملية )املطلب الثالث: الوسائل 
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 ل الدعوة:وسائتعريإ 
املنزلةوالدرجةوالمر:مجعوسيلة،الوسائل والوسيلة:مايتمرببهإىلبة،وهيلغة:

الغري
(1)

 ڇ               ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇڇ  ،قالتعاىل:
(2)

:املراد
معلىأعلىمنزلةيفاجلنة،المربة،والوسيلةهياليتيتوصلهباإىلحتصيلاملمصود،والوسيلة:عَل

اهلل رسول منزلة وهي
(3)

، يف  جاء كما األذان: ) اللهم آت حممدا )حديث
((الوسيلة

(4)
يفاحلديث:المربمناهلل.وقيل:هيالشفاعة،وقيل:هيمنزلةبالوسيلةاملراد
منمنازلاجلنة
(5)

.
علىتبليغالدعوةإىلهيمايستعنيبهالداعي)والوسيلةيفاصطالحعلمالدعوة:

اهللعلىحنونافعمثمر(
(6)

.
منأمورمعنويةأوالدعوةمناهجإىلتطبيقالداعيةيتوصلبه)مافتبأهنا:ّركماُع
(مادية

(7)
.

ومقصود الباحثة بوسائل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:
ماتستعملهاملعلمةالداعيةمنأمورمعنويةوماديةلتستعنيهباعلىتبليغالدعوةإىل

اهللإىلالطالبات.
مناملمك ومتنوعة، متعددة الثانوية املستخدمةيفاملرحلة نتصنيفهاووسائلالدعوة

كمايأيت:

============================================================= 
س،فصلالواومنبابتاجالعروسمنجواهرالمامو،و5/1841،فصلالواومنبابالالمينظر:الصحاح(1)

 .8/154الالم
 .35سورةاملائدة:جزءمنآية(2)
 .3/97تفسريابنكثريينظر:(3)
 .7سبقخترجيهصمتفقعليه:(4)
 .5/185ينظر:النهايةيفغريباحلديثواألثر(5)
 .447أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(6)
 .282البيانوينصاملدخلإىلعلمالدعوة:حممد(7)
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ستخدمممات،استعنيهباالداعيةعلىدعوهتتوهيالوسائلاليت:قوليةالوسائل الأوال: 
.فيهاالمول،كاحملاضرةوالدرسوالكتابةواإلذاعةوغريها

وهيالوسائلاليتتستعنيهباالداعيةعلىدعوهتامناألمور:ثانيا: الوسائل احلسية
سة.احملسوسةأوامللمو

مماثالثا: الوسائل التطبيقية: دعوهتا على الداعية هبا تستعني اليت الوسائل وهي
فيهالعملوالتطبيق.ُيستخدم


 



 410ت يف املرحلة الثانوية _________________الفصل الرابع/ املبحث األول: وسائل دعوة الطالبا

 املطلب األول: الوسائل القولية لدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.

نزلبههياألصليفالتبليغ،ألنالمرآنهوقولاهللتعاىل،المولالدعوةإىلاهللبإن
سالةربهيفغالبهقوال،وقدتعددتلر،وكانتبليغهعليهالسالمعلىالنيبجربيل

ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڇ  اآلياتالكرثمةاليتتبدأبكلمة:}قل ،كمولهتعاىل:

 ڇ         ہ  ہ
(1)

فهوجهاديفسبيلاهللباللسانوبالكلمة،وعليهقامتالدعوة،
حيثأرسلاهللرسلهمبلغنيلرساالتهبالكلمةلسماويةالسابمة،اإلسالمية،شأناألديانا

والمولاملبني، الصادقة
(2)

  ڇ             ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄڇ :فكانقوهلم
(3)

. 
ومليزلالمولهواألساسيفنملالدعوةعرباألساليبالدعويةمثلاحلوارواملناظرة

ُيواملوعظة، اإلنسان زال بالكلم)وما وعنيترىماد تسمع، أذن دامتله ما وعملة ،
وتؤثر تمود زالتالكلمة وما أقطاره، وثملكعليه ويأسره يوجهه المول زال وما يفكر،

فوس(وتعملعملهايفالن
(4)

،لذلكجاءاألمرللمؤمننيبالمولاحلسناملرضيعنداهلل،قال
 ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌڇ  تعاىل:

(5)
الدعوةإىلاهللبالمولمن،ولذلككانت

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڇ : أحسنمايمدمهاملسلممعالعملالصاحل،لمولهتعاىل

 ڇڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
 (6)

أحدأحسنقوال:أيكالماالأي:) 
واملعرضني،وجمادلةاملبطلنياهلل،بتعليماجلاهلني،ووعظالغافلنيممندعاإىلوطريمةوحالة

============================================================= 
 .158سورةاألعراف:جزءمنآية(1)
-1/163عبداحلليمحممودهالدعوةإىلاهلل:د.علي،فم158ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(2)

165. 
 .59سورةاألعراف:جزءمنآية(3)
 .242د.توفيقالواعيصالدعوةإىلاهلل:(4)
 .53سورةاإلسراء:جزءمنآية(5)
 .33سورةفصلت:آية(6)
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بادةاهللجبميعأنواعها،واحلثعليها،وحتسينهامهماأمكن،والزجرعماهنىاهللباألمربع
عنه،وتمبيحهبكلطريقيوجبتركه(
(1)

.
كالعديدمنالوسائلالدعويةالموليةاملستخدمةيفالدعوةسواءكانهذاالمولهناو

كالرسال مكتوبا: أو واملناظرة، والدرس واحملاضرة كاخلطبة والكتاب..ملفوظا: واملمالة ة
وغريها،وثمكنتصنيفهاإىلقسمني:

 :القوليةالدعوية القسم األول: الوسائل 
فنخماطبةاجلماهريتتعلقالوسائلالدعويةالموليةأساساباإللماءأو)اخلطابة(،وهو:

بطريمةإلمائية،إلقناعهمهبدفسام،ودفعهمواستمالتهملتحميقهذااهلدف
(2)

.
نذارتهألهلمكة،حنيالوسائلالبارزةمنوسائلالدعوةوهبابدأالنيبوهيمن

 فخطبعلىالصفا اهللتعاىلأنيصد بالدعوة : من  )فهتإ: يا صباحاه. فقالواأمره
، ))أرأيتم إن أخربتكم أن خيال خترج من سفح هذا اجلبلهذا؟ فاجتمعوا إليه، فقال:

عذاب  أكنتم مصدقي؟(( قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال:)) فإين نذير لكم بني يدّي
شديد((
(3)

. 
خطبه خالل وأقوالهومن الداعية الموليةمموماتوخصائصاتستنبط لوسائل

واليتمنها:،الناجحة
عرفمبلغت،لاتلسامعمالداعيةحالاتوّس،حيثتمراعاة الكالم ملقتضى احلال -7

استحماقهّنطاقت االنتفا ّنوإقباهلهّنوقدر يتحملنهّنتعطيل،على وما المت، عما سك
املاللةواالنصراف.توجزإذاخشيت،ومنيط

============================================================= 
 .694صتفسريالشيخالسعدي(1)
،1،داراخلنري،بنريوت/ودمشنق،ط:9عمنارةصبالدعوة:حممنودحممندينظر:اخلطابةيفموك(2)

،1،داراالعتصنام،المناهرة،ط:11عبندالعظنيمصم،وينظر:الدعوةواخلطابة:علني1993هن/1413
 م.1979هن/1399

)فنتحالبناري4971،حبابسورةتبتيداأيبهلبوتنب،كتابالتفسري،متفقعليه:صحيحالبخاري(3)
 .217ح1/194(واللفظله،وصحيحمسلم،كتاباإلثمان،بابيفقولهتعاىل:وأنذرعشريتكاألقربني8/736
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يإللقاء،التفاعل الصادق املخلص أثناء ا -4 مما املفإنهذا عندثري النفسية شاعر
ويلفتأنظارواتاملدع وجيذبانتباههّن، هّن، إىلاملشاركة إضافة ، بنيالداعيةالوجدانية

تأثرهواملدعوات وبيان ا، ما إليتبكل عهّنتحدثبه ورد وقد النيب، إذان كان أنه
ب، )كان إاا خط)وأنهوعالصوتهكأنهمنذرجيش،وجههخطبوأنذربيومالميامةامحّر

 ت عيناه، وعال صوته، واشتد زضبه، حىت كأنه منذر جيش يقول صبحكمامحّر
((مساكم

(1)
.كّلفوابتعادهعنالتصنعوالتدلعلىصدقهت،وهذهاهليئةاخلطابية

يعين،الوضوح -3 وهذا والعبارات املفهومة األلفاظ مراعاةاختيار مع السهلة،
فيكونحديثهالثمايفاتمستوىالسامع وتوضيحه، الكالم اجململمن وتفصيل واضحاا،

لهالطالباتمناستيعابةمتأكديفكرةأومنعنصرإىلآخر،إالوهنتملمنتبينا،وال
نو يفطرقتلىاالستيعاب،وذلكبأنالمدرةعماأمكن،معمراعاةالفروقالفرديةيف

ممصده لتوضيح وأساليبالكالم، وكااالعرض، الكالم، والتأينيف حسنمراعاةلتكرار
النطق،وجتويدالكلماتواحلروف.

إىلعناصروأفكاراملوضو ،مثلتمسيماجليدةواحملاضرة عناصر اخلطبة مراعاة  -2
رئيس باملمدمةة، والبدء املالئمة الطالباتوحتمساليت أذهان هّنهتيئ لسماعها، تذكرمث

.يباخلامتةاملالئمةنهتمثوتستويفعناصره،صلباملوضو 
حلماس،اتاستعمال العوامل املوقظة لعقول السامع -5 ،هّنواهتمامهّنواملثرية

.بأمهيةاملوضو هّنإلشعار،ّنوجيهاألسئلةهلكت
المسمتناسب مع املوضوع،بشكل ي استخدام األساليب البالزية -6 كاستخدام

والتأكيدوالتكرارواملمابلةوغريها
(2)

.

============================================================= 
 .867ح2/592صحيحمسلم،كتاباجلمعة،بابختفيفالصالةواخلطبة(1)
،الندعوةاإلسنالميةأصنوهلا121حمفوظصابة:الشيخعليينظر:هدايةاملرشدينإىلطرقالوعظواخلط(2)

،املنهجالندعوييف61-42،والدعوةواخلطابة:عليعبدالعظيمص421-421ووسائلها:د.أمحدغلوشص
-251بنانص)رثتفصيليبنيالتجربةامليدانيةوالدراسةالنظرية(:هشاميوسفحممدأصولاحملاضرةالدعوية

 م.1992هن/1،1413،داراجملتمعللنشروالتوزيع،جدة،ط:261
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ومنأهمالوسائلالدعويةالموليةاملستخدمةيفدعوةطالباتاملرحلةالثانويةمايأيت:
 احملاضرات:أوال: 

واحملاضرةهي:)رثيفموضو يلميهاحملاضريفحمضرمنالناس،أوهيمعلومات
جلموضوعامعينا،هلاطابععلميخاصيلميهاعلىالناس(مرتبةتعا

(1)
وهتدفاحملاضرةإىل،

من  مشكلة أو ما ظاهرة تعليل أو الطالبات، املوضوعاتاليتهتم توضيحموضو من
و لبعضالعوائق إزالة أو اجملتمع، يعاينمنها الشبهاتاليتتمفيفطريقاملشكالتاليت

كوناحملاضرةحمممةألهدافالدعوة؛فمناملهممراعاةمايأيت:وغريذلك،ولكيتالدعوة
أ  ما وكل باملوضو  الداعية املعلمة من اجليدة اإلحاطة آراءأ(( من حوله ثري

ومناقشات.
ب((االعتمادفيهاعلىاحلجةوالربهانواإلقنا العملي،والبعدعنهتييجالعواطف

الفصيح األلفاظ استخدام مع واألفكاروإثارهتا، األلفاظ عن والبعد الواضحة، الدقيمة ة
املبهمةاملضللة،وكذلكالتمليلمناإلنشاءواحملسناتاللفظيةوالعباراتالرنانة.

يف الطالبات احتياجات يالئم مما يكون ريث موضوعها، اختيار يف التدقيق ج((
جتماعيةوالثمافية.االهّن،وظروفهّن،ويتناسبمعمستوىتفكريهّنومستمبلهّنحاضر

ينسبإىلاآلخرينمننصوصد((الدقةيف النملمنالكتابوالسنة،وكذلكما
وآراء.

واملداخالتاليت لألسئلة ومناقشتها أثناءحوارها ورحابته الداعية هن((سعةصدر
هّنثريهاالطالبات،فإنهذاممايكسبهاثمةالطالباتوتمديرت

(2)
.

 :والثقافية يةثانيا: الندوات العلم
)عبارةعنحديثأوموضو علميالندوةعنغريهامنالوسائلالموليةبأهناتتميز

============================================================= 
 .1/173عبداحلليمحممودد.عليفمهالدعوةإىلاهلل:،وينظر:283هلل:د.توفيقالواعيصالدعوةإىلا(1)
-284د.توفيقالواعيص،والدعوةإىلاهلل:175-1/174ودعبداحلليمحممينظر:فمهالدعوةإىلاهلل:علي(2)

288. 
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يتبادلبيانجوانبهوالبحثفيهجمموعةهلماختصاصحمدد(
(1)

،وهيمنالوسائلاجلذابة
يفا األفكاراملؤثرة واملتعددةلطالبات،حيثمتتزجفيها واالستنتاجاتوالتجارباملتنوعة

 فيها، املشاركات الداعيات إنبتعدد التنافسحيث إىل فيها املشاركات يدعو أسلوهبا
العلميوإىلشحذاهلمموإشغالالفكرللوصولإىلأصحاملعلوماتوأدقالنتائج.
(2)


والن احملاضرات وتعترب املؤثرة الدعوية الوسائل من أ دوات اختيار)إذا حسن

وأ  املموضوعاهتا، اختيار وُتحسن فيها، الطالبات،شاركات املعارفلدى تنمية يف سهم
وتدرهبهّنوحتيط الدراسية، املمررات نطاق خارج مبوضوعاتشىت أسلوبّنعلما على

المدرةعلىالنمدالبناء(هّناملناقشةوكيفيةالتعبريعناألفكارواآلراءبوضوح،وتنميفي
(3)

.
نبغيللمشاركاتفيهامراعاةاألموراآلتية:ولكيحتمقالندوةأهدافهاالدعويةفإنهي

((املوضوعيةوالصدقفيمايعرضنهمنأفكار،والبعدعنالتعصبأليفكرةدون1
دليلأوبرهان.

((احترامآراءاألخرياتوالرجو إىلاحلقإذاظهر.2
.((االستفادةممايمولهاألخرياتاملشاركاتيفالندوة،والتحليبآداباحلوار3
ضرورةالتنسيقوالتنظيممعمديرةالندوةفيما((احترامالوقتاحملددللتحدث،و4

يتعلقبتمسيماملوضو ،أوحتديدالزمن،أواستمبالاألسئلة..اخل.
(4)


 ثالثا: الدروس العلمية:

وهيمنوسائلالدعوةاهلامة؛ملافيهامنصلةمباشرةبنيالداعيةوطالباهتا،وتعترب
 نماشوطرحّعالفوسيلة من تتيحه مبا ودنياها، دينها أمور يف الطالبة تفميه وسائل من ة

بالتعمقيفمسائلهبتأينوتريث،انباملوضو ،وتوضحمعانيه،وتسمحلألسئلةحتيطجبو
كماأنهوسيلةجيدةلتوثيقالعالقاتوالروابطبنيالطالباتوالداعياتيفاملدرسة.

============================================================= 
 .278املرأةاملسلمةاملعاصرة،إعدادهاومسؤوليتهايفالدعوة:د.أمحدأبابطنيص(1)
 .279ينظر:املرجعالسابقص(2)
 .22دليلالنشاطغريالصفيص(3)
 .281-279يفالدعوة:د.أمحدأبابطنيصينظر:املرأةاملسلمةاملعاصرةإعدادهاومسؤوليتها(4)
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 يف عادة الدروس منّلىمصوتتم عدد مع علمية حلمة عمد طريق عن املدرسة
 وذلكيف عليه واملداومة الدرس إىل قصدا الدراسيالطالباتةحضرن اليوم يفبداية أو

.املدرسيةالفسحة
يفالدروسالعلمية:يأيتومناملهممراعاةما

معتوقعوروداألسئلةمنالطالبات.عداداجليدللدرس،اإل((التحضريو1
اجلدليات((2 عن والبعد املتنوعة، والشواهد والعملية الشرعية باألدلة أقواهلا دعم
ونعلمأودليل.دوالمولب
((مراعاةمناسبةاملكانوالزمان،والبعدعناإلطالةاململة.3
الدرسعلىجمردتفهيمالطالباتحمتوىالدرس،بليفإلماء((أنالتمتصرالداعية4

،والعملهّنهدافدعويةأخرىمثلتوثيقالصلةبالطالباتبغيةالتأثريفيتتجاوزذلكإىلأ
معلىغرسالميمواألخالقاإلسالمية،وتمريراملفاهيماإلسالميةالسليمة،وتصحيحاملفاهي

باحلواروالنماش.ادآهّناخلاطئة،وتعويد
:يأيتميفاملرحلةالثانويةماومنأهمالدروسالعلميةاليتتمد

 .دروسالمرآنالكرميحفظاوجتويدا
 استنباطاألحكام مع الطالبات، حتفظه ما وخاصة الكرمي، المرآن دروستفسري

 الشرعيةواملواعظ.
 ،أمورالعميدةبشكلدروسمتسلسلةأومتفرقة،معفتاوىوتتناولدروسالعميدة

 العميدةاإلسالمية.يف
 الطالبةأح املتعلمةمبوضوعاتاديثالنيبدروساحلديثالنبوي،وتدرسفيه

 مثلرياضالصاحلنيوغريه.حمددةأوتدرسكتباحديثية،حمددة
 ،الفمه أحكامدروس مثل للنساء واملهمة املناسبة املوضوعات فيه تتناول حيث

 بالشريعةاإلسالمية.مالطهارةواحلجابوبيانأمهيةااللتزا
 السالم،معسردحلماتمتفرقةعندروسالسريةالنبويةوقصصاألنبياءعليهم
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الصحابةوالصحابياتوالتابعنيوأعالماإلسالمرمحهماهلل
(1)

. 
 رابعا: اإلااعة املدرسية:

جزءًا املدرسية وقدزادأصبحتاإلذاعة احلديثة، منمرافقاملدرسة اليتجزأ
فاإلذاعةاالهتمامهبابسببقدرهتاعلىحتميقاألهدافالدعويةوالتربوية،حيثهتد

وربطاملدرسية الطالبات تثميف إىل اخلطابةهّن) ملكة وتموية املدرسي، باجملتمع
معحتميقالترابطبنيمجاعاتوَج منبرامجهادفة، يمدم منخاللما اإللماء ودة

واإلرشاد( للتوعية مصدرا اإلذاعة وتعد يفاإلذاعة، النشاطعنطريقاملشاركة
(2)

،
العديدمناملزايا،منها:بدرسيةومتتازاإلذاعةامل

أ((تنميةمهارةاخلطابةواإللماءعندالمائماتبالدعوةوعندالطالباتوصملها،
بأسلوبجيد.تطيعخماطبةاجلمهورحيثتس

يفبثالربامجاملتنوعةكالمرآنالكرميواألذانب((إمكانيةاستخداماإلذاعة
واحملاضراتالدينية.

والبيتواجملتمع،عنطريقاستضافةج((معاجلةضعفا التصالبنياملدرسة
وإجراءاملمابالتمعشخصياتدعويةتربوية.

د((إمكانيةاستخدامهايومياألكثرمنفترةخاللاليومالدراسي،مثلالطابور
الصباحي،أوخاللالفسحةاملدرسية،أوفسحةالصالة.

منالطالباتمن شرةحةكبرية استفادة إشراكعددكبريهن(( معإمكانية ها،
عّينةمنالطالباتيفتنفيذها،دونقصرهاعلىجمموعةم

(3)
.

 خامسا: التسجيالت السمعية:
إىلاهلل، يفالدعوة املهمة منالوسائلالعصرية أصبحتالتسجيالتالسمعية
اليومية حيثيتميزاملسجلوالشريطاإلسالميخبصائصعديدة،ويتواجديفاحلياة

============================================================= 
 .41-39ينظر:دليلوحدةالتربيةاإلسالميةص(1)
 .14دليلالنشاطغريالصفيص(2)
 .111-111ينظر:املدخلإىلالتمنياتاحلديثةيفاالتصالوالتعليم:د.مصطفىفالتةص(3)
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حعنالنفسيفأوقاتالفراغداخليفأماكنعديدة،فهواملعلميفالفصل،واملروِّ
عدالشريطوُي)املدرسةوخارجها،وهوالرفيقيفالسفر،والناقلللمعلوماتاملتنوعة،

يفامل ناجحة دعوية ااإلسالميوسيلة إذملكة وغريها، السعودية كثرتهذهلعربية
عوة،ويساعدعلىنشرهابنيمجيعالفئات،ويعىنجبميعاألشرطةعلىحنوخيدمالد
مة،جلتحماضراتومماالتودروسوندواتوحواراتقّياملوضوعاتالدعوية،فُس

وخطبلدعاةمعروفنيومشايخمربزين،واستفيدمنهايفتعليمالمرآنالكرميجتويدا
اإلسالميةاليتوتفسريا،وعرضتمباد اإلسالمواللغةالعربيةوملخصاتالبحوث

تعاجلقضاياهامة(
(1)

.
وتتميزالتسجيالتالسمعيةكوسيلةدعويةمبميزاتعديدة،منها:

حمطات-1 اليتتذيعها اهلادفة والتربوية الربامجالدعوية علىتسجيل المدرة
هاعلىالطالباتيفأوقاتالحمةمالئمة،واالحتفاظهبايفاإلذاعةأوالتلفزيون،مثبّث

بةاملدرسةحلنياحلاجةهلا.مكت
تساعدالتسجيالتعلىخلقجوتعليميدعوييسودهاحليويةوالنشاط-2

منخاللعرضبعضاملوادالدعويةاملسجلة.
سهولةاستخدامهيفالعديدمناألماكنالتعليميةيفاملدرسة،مثل:-3

 ،حيثيعتربوسيلةتعليميةمساعدةالفصلالدراسي.
 املدر حيثتسةمكتبة شريطواالستما له، الطالباتاستعارة ستطيع

خاصةيفحصصالفراغ.
 ها.لاإلذاعةاملدرسيةحيثتبثبرامجسبقإعدادهاأوتسجي
 املدرسة،حيثتستمعالطالباتإىلالدروسالعلميةاملسجلة.مصّلى 
تسجل-4 أن تستطيع حيث ذاهتا، تمومي على بالدعوة المائمة يساعد

============================================================= 
،رثمنشورضمنروثاملؤمترالعامليالتاسع411نصالشبابواالنفتاحالعاملي:د.صاحلبنغامنالسدال(1)

 م.2112هن/1423للندوةالعامليةللشباباإلسالمي)الشبابواالنفتاحالعاملي(بالرياض،
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قبلإلمائهمثاستماعهاإىلمامتتسجيلهلتموميأدائهابنفسهاموضوعها،
(1)

.

 القسم الثاين: الوسائل الدعوية القولية املكتوبة:
تعتربالكتابةمنأ منأدواتيفانوا الوسائلالمولية أداة باعتبارها لدعوةإىلاهلل،

دعوتهوالثمكنهاملشافهةمعه،التبليغ،وتؤديمايؤديإليهالمول،بالنسبةملنيريدالداعية
وتكونبتأليفالكتبواألراثالعلميةوالرسائل،واملماالتيفالدورياتوغريها
(2)

.
استمراراألمروإمجا العلماءعلى-رمحهاهلل-احلافظابنحجرأهلالعلمومنهموقدنمل

احلاالتوجوبهعلىمنخشيالنسيانممنيتعنيجوازكتابةالعلم،بلعلىاستحبابه،ويفبعض
عليهتبليغالعلم
(3)

:ومنمميزاتالكتابةكوسيلةدعويةمايأيت،
ژ  ڑ    ژڈڇ : ،قالتعاىلالالكتابةلضا الكثريمنالعلمهناحتفظالعلم،فلوإ-1

  ڇڑ   ک  
(4)

هابميمةالكتابةمعظمامنّو)مسماهللسبحانهبالملمومايسطرونيهنا،ف
لشأهنا(
(5)

سائرالعلوميفوقدبّل، أوكتابة،فسطروا غالسلفالعلمملنبعدهمإماشفاها
بعدفضل-كتبهم،فحملهااخللفمنبعدهموتوارثوهاجيالبعدجيلفكانذلكسببا

اهللأمروقد،النسيانوهي:رضهآلفةالعلمالعظيمةتعحلفظالعلم،ألنعدمكتابته،-اهلل
تعاىلعبادهرفظالدَّينعنطريقكتابته
(6)

وإشفاقامندخولالريبحفظالهواحتياطا،
مندخولففيه، أحرىأنُيكتبخوفا أصعبمنحكفظالدَّين، الذيحكفظ ُه كانالعلُم

الشكوالريبفيه
(7)

.

============================================================= 
 .121-116د.مصطفىفالتةصينظر:املدخلإىلالتمنياتاحلديثة:(1)
 .481وص474ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(2)
 .1/214ينظر:فتحالباري(3)
 .1سورةالملم:آية(4)
 .6/3655يفظاللالمرآن(5)
 .282كمايفسورةالبمرة:آية(6)
،حتمينق:يوسنف71-71بنثابتاخلطيبالبغداديصتمييدالعلم:احلافظاملؤرخأبوبكرأمحدبنعلي(7)

 فضال تابع          
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لسهولةنملهبنيالناس،عدالدعاةعلىنشرهيفآفاقاألرض،نكتابةالعلمتساإ-2
بألوفالكتباليتمنقدميالزماناملكتبةاإلسالميةقدزخرتيفالعصراحلديث،وخاصةو

علىالمراء، جيدا عرضا وتلكاليتتعرضاإلسالم خاصة، أو عامة إسالمية تعاجلقضايا
الطباعة عصر وبعد الكتابأوأصب؛واآلن انتشاراح وطباعةسع تأليفا وأصبحتمهمته ،

ونشراوتوزيعا،داللةعلىالتحضرومواكبةاملتغريات
(1)

.
ننشرالعلمبالكتابيتجاوزبهحدودالزمانواملكان،فالعلمالذيكتبهعاملإ-3

الكتابقديفضل وقدقالأحداحلكماء: الناسيفأقاصياألرض، يمرؤه ما، يفمنطمة
مرأيفكلمكان،ويظهرمافيهعلىجحعلىواضعهبأمورمنها:أنالكتابُيصاحبهوير

كللسان،وموجوديفكلزمانمعتفاوتاألعصار،وبعدمابنياألمصار،وذلكأمر
مستحيليفواضعالكتاب،وقديذهبالعاملوتبمىكتبه،ويفىنالعملويبمىأثره
(2)

.
أن اللغة،الكتابةكما حدود إذاتتجاوز الدعوة، يف وفائدهتا قيمتها من يزيد مما

الوسيلة فيمكنهبذه إليه، ودعوهتم باإلسالم، تعريفهم يراد ترمجتالكتبإىللغاتمن
تبليغاإلسالمإىلمالينيالناسالذيناليعرفوناللغةالعربية
(3)

.
4- يدي بني غالبا املطبوعاتبأنواعها توافر واملعلمة ،اتاملدعوالطالباتالداعية

وإتاحةفرصةاستعماهلايفأيوقتمعإمكانيةتكرارالنظرفيهاحسباحلاجة.
إن-5 استوحشكتبالعلم فإذا اجلليسالصاحل، فمد املعنيإذا أوتنعم الداعية
جعلتوشعرةاملدعو كثرتطال باالاأنسهتبالغربة، وقد فيها، الكتبوالمراءة على

)إنهليسشيءأوعظمناالستئناسبالكتاب،ومماقيليفذلك:أقوالالسلفواخللفيف
قرب،والأسلممنوحدة،والآنسمنكتاب(
(4)

ظميفذلك:.ومماُن
 تتمة ==========================================================

 م.2،1974العش،دارإحياءالسنةالنبويةط:
 .1/196عبداحلليمحممودينظر:فمهالدعوةإىلاهلل:د.علي(1)
 .118ينظر:تمييدالعلم:اخلطيبالبغداديص(2)
 .1/189عبداحلليمحممودد.عليينظر:فمهالدعوةإىلاهلل:(3)
 .142تمييدالعلم:اخلطيبالبغداديص(4)
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ختلوبهإنملَّكاألصحاُبتابنننعماملؤانسواجلليسك
مةوصواُبنالمفشياسنراوالمتننكرباوتفادمنهحك

(1)


بهعندالداعية،وأعّمنايفكتابكانأقوىيفاالحتجاجنمدّونالعلمإذاكاإ-6
.ات،كماأنهيعدوسيلةقويةمنوسائلإقنا املدعوطالباتفائدةلل

ومنالوسائلالدعويةالموليةاملكتوبةاملستخدمةيفدعوةطالباتاملرحلةالثانويةما
يأيت:

 أوال: الصحافة املدرسية:
الماملدرسياملتخصص،الذيتمومعليهالطالباتمبساعدةوهي)أحدأشكالاإلع

هذه صدرت سواء املختلفة، الصحفية الفنون باستخدام الصحافة، برنامج على املشرفة
الصحفمكتوبةأومطبوعةأومصورة،وفقدوريةحمددة،جتمعبنيعناوينثابتةومتغرية،

وبشكليعربعناجملتمعاملدرسيوةحمقأهدافه(
(2)

،كماتتناولمايهمالطالباتمنقضايا
معاحلث خاصة، بصفة بالشؤوناليتتتعلقباملرأة املدرسية حيثتعىنالصحافة متنوعة،

علىاألخالقالفاضلةوالتمسكمبباد الديناإلسالميوقيمه
(3)

.
 : ومنأنوا الكتابةيفالصحافةاملدرسية

الطالبات،حيثتتيحللداعيةوالطالبةفرصةاهلامةيفدعوةوهيمنالوسائل املقالة:
يهمهاالتعبريعنرأيهاومشاعرهاجت تشاركمنموضوعاتاهموضو معني،وتتناولما

يفكتابتها،وتتنو مابنيمماالتدينيةأواجتماعيةأواقتصاديةأوتربويةأوعلمية..اخل،
عمودثابتيفصحفحائطيةوقدتكونيفصحيفةدوريةيفاملدرسةأوتأخذشكل

(4)
.

 ثانيا: اللوحات احلائطية:
واستخدامها،وحتتويعلىموضوعاتدعويةوثمافيةمتنوعةتتناسبمعتنو أهدافها

============================================================= 
 .2/213يانالعلموفضله:اإلمامابنعبدالربجامعب(1)
 .14دليلالنشاطغريالصفيص(2)
 .384ينظر:تاريخاحلركةالتعليميةيفاململكةالعربيةالسعودية:د.محدالسويلمص(3)
 .1/189عبداحلليمحممود:ينظر:فمهالدعوةإىلاهلل:د.علي(4)
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يفأم لوحةاكوتوضع مثلوضع منها، واالستفادة رؤيتها الطالباتمن حىتتتمكن بارزة ن
 ودخول الوضوء وأذكار فصل، كل عند اليومية هلا،لألذكار املخصصة األماكن عند اخلالء

اخلروج...اخل، بوابة عند يفاحلجابوآدابركوباحلافلة الشائعة األخطاء توضح ولوحة
ويراعىفيهاالتجديدواجلاذبيةوالوضوحمعضرورةجتنبصورذواتاألرواح
(1)

.
 ثالثا: اجملالت احلائطية والفصلية:

لدعويةاملكتوبةبربوزهاواستمطاهبالعددأكربوتتميزاجملالتعنغريهامنالوسائلا
أنفس الطالبات بأقالم تطرحها اليت موضوعاهتا وبتجدد الطالبات، االستعانةهّنمن مع ،

وتنسيمها،ويتمتعليمهايف وبالتفننواجلاذبيةيفإخراجها باملعلماتصاحباتالتخصص،
بني وتتنو موضوعاهتا الطالبات، لغالبية مناسبة أوأماكن الدعوية األنشطة عن اإلعالن

الثابتة الزوايا بني جتمع اإلعالناتاخلريية...كما ركن أو املماالتاملتنوعة، أو الفتاوى،
اليتتغريبشكلدوري أوفصليا–واملتغرية أوشهريا منقبلاملشرفاتعليها،-أسبوعيا

أومطبوعةدوريةوتوز وقدتكونهذهاجملالتحائطيةتعلقعلىأحدحوائطاملدرسة،
علىالطالباتواملعلماتيفاملدرسة
(2)

.
 رابعا: املطويات:

الداعية املعلمة وتشجع ، واالستخدام اإلنتاج السهلة الدعوية الوسائل من وتعترب
إعدادها على مهارهتطالباهتا ذلك خالل من وتنمي املدعمةّن، البناءة اهلادفة الكتابة يف
امل والفتوى مبالدليل مبناسبات أحيانا وترتبط وهنايةعّينةناسبة، رمضان وشهر كالعيدين

كحسناخللقأوالتهاونيفالصالة،وتوز علىعّينةالعام،أوترتبطمبعاجلةموضوعاتم
بأعدادكافيةطالباتاملدرسةبعدتصويرها

(3)
.

 خامسا: الرسائل: 
سائل،وتكونغالبايفورقةواحدة،وتتوىلالمائمةبالدعوةمعطالباهتاكتابةهذهالر

============================================================= 
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معلمات من املدرسة منسوبات إىل النصيحة فيه توجه حمددا، واحدا موضوعا وحتوي
فتكونالرسائلعنالتوبةأو الطالبة،وتتناولموضوعاحمددا وطالباتأوتوجهإىلأسرة

شخصيا إىل توجه وقد اخلريية، األعمال احلثعلى أو الوالدين بر أو مالصدق عّينةت
كالرسائلاملوجهةإىلالوالدينأوإىلحافظاتكتاباهللأوإىلراكباتاحلافلةاملدرسية،

 أن كما الفضائية، إىلمشاهداتاألطباق رسائلهناأو باملناسباتمثل خاصة رسائل ك
ئةبالعيدينأوبدايةوهنايةالعاماهلجري..وغريه.نهالت

(1)


 الثقافية:سادسا: املسابقات العلمية و
مصطلحاملسابماتيفالوقتاحلاضر)للداللةعلىالتنافسيفميدانمنُيستخدمو

جماالت من كثريا مشلت حىت أغراضها، وتنوعت جماالهتا تعددت وهلذا احلياة، ميادين
احلياة(
(2)

،ومنمميزاتاملسابماتكوسيلةمنوسائلدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةما
يأيت:

هناتشحذاهلمموتستنهضها،وحتييالتنافسالشريفبنيالطالبات.إ((1
هناتنميالمدراتوالثمةبالنفس،كماأهناتعطيللطالبةفرصةاختيارمايوافقإ((2

ومهارهتاالعلميةوالعملية.مقدراهتاويشبعميوهلا،فتربزمواهبهاوتن
3 واالستنباإ(( المراءة على الطالبات تشجع واملعرفة،هنا العلم ميادين شىت يف ط
مهارته،إضافةإىلتعلمحسنالتعاملمعمصادرهّنإىلالبحثالعلميوتكسبهّنوتوجه

املعرفةاملتنوعة.
هناتعودالطالباتعلىاستثمارأوقاتالفراغباملفيداملثمرمناألعمال.إ((4
ماتاليتبمنأنوا املسا((تنو جماالهتاريثتناسبأكربعددمنالطالبات،و5

:يأيتتماميفاملرحلةالثانويةما
مسابمةحفظالمرآنالكرميوجتويدهوتفسريه.-
مسابمةالسنةالنبويةالشريفةحفظاوشرحا.-

============================================================= 
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مسابمةتلخيصالكتاب.-
مسابمةتفريغوتلخيصالشريطاإلسالمي.-
مسابمةكتابةالبحثالعلمي.-
مسابمةحفظاألذكار.-
العلمية.صّلىمسابماتمتنوعةمتعلمةبدروسامل-

مسابمةأفضلممالوأمجلرسالةدعوية
(1)

.
اليت سبقمنالوسائلالموليةستخدمتومنالوسائلالدعوية ما الداعية املعلمة :فيه

الدعوية(، االنتظار املعلمةستخدمتواليت)حميبة إحدىيفحصصاالنتظارعندغيابها
و املناسبةاملعلمات، املتنوعة الدعوية الوسائل بعض داخلها يوضع حميبة عن عبارة هي

ملستوىالطالبات،مثل:اجملالتاملفيدة،كتيباتقصصية،مسجلوأشرطةمفيدة،مسابمات
و املستخدمتفورية...اخل، املعلمة  ليعادكّلفها تعيدها مث املدرسة، يف االنتظار رصة ة

ملهماالعتناءبتحديثحمتوياتاحلميبةالدعويةبشكلمنتظماستخدامهامرةأخرى،ومنا
معمراعاةميولالطالبات.

============================================================= 
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 املطلب الثاني: الوسائل احلسية لدعوة طالبات املرحلة الثانوية:

طالبةاملدعوةكحاسةالسمعالداعيةعلىحواسالكزفيهاترهيالوسائلالدعويةاليت
ووالبصر علىاملشاهداتوالتجت، واألدواتاربعتمد واحلركة

(1)
اليت احلسية والوسائل ،

ثمكنأنتوظفخلدمةالدعوةكثرية،أذكرمنها:
 أوال: أشرطة الفيديو:

ةيفجمالالدعوةإىلاهلل،حيثفّعالابةالتعدأشرطةالفيديومنالوسائلاحلديثةاجلّذ
أوقاتمناسبة،كماثمكنإعدادمواددعويةمالئمةونملهابالصوتوالصورةللطالباتيف

أوقات يف عرضها مث ، التلفاز يبثها اليت املفيدة والثمافية العلمية املواد  تسجيل  ثمكن
الحمة
(2)

،والتحكميفتكرارعرضفمراتهيوكوسيلةدعويةباخنفاضتكاليفه،ويتميزالفيد
التلفازمنمراتومراتحىتيتماستيعاباملطلوب،إضافةإىلحتليهبكلمزاياوخصائص

اليتجترييف األحداثاحلية نمل على والمدرة التأثريعلىاملشاهد، وقوة حيثاجلاذبية
اجملتمعاتاخلارجيةإىلجمتمعاملدرسة.

 ثانيا: احلاسب اآليل:
إناحلاسباآل أحداألنظمةاحلديثةيفاالتصال،وهوتمنيةمتطورةبالغةالتعميد،

اآل يفمجيعجوانبومناشطاحلياة،ومنهاالدعوةإىلاهلل،ملاوقداتسعاستخداماحلاسب
والتشويقيفعرضاملوضوعا اإلثارة عناصر كتوافر فريدة مزايا من به املتنوعة،تيتمتع

والمدرةعلىإثارةالتفاعلبنيالطالباتواملعلمةالداعية،وتوفريقدركبريمناجلهدوالطاقة
عندالضرورةافظاملعلوماتواسترجاعهالبشرية،والمدرةعلىح

(3)
.

(،وهياإلنترنت)شبكةاملعلوماتالعاملية-كوسيلةدعوية-ويرتبطباحلاسباآل 
============================================================= 

 .283و214البيانوينصينظر:املدخلإىلعلمالدعوة:حممد(1)
 .314-312د.مصطفىفالتةصينظر:املدخلإىلالتمنياتاحلديثةيفاالتصالوالتعليم:(2)
 .321-318ينظر:املرجعالسابقص(3)

 



 406ت يف املرحلة الثانوية _________________الفصل الرابع/ املبحث األول: وسائل دعوة الطالبا

وسيلةرحبةفيهاالكثريمناخلدماتوالوسائلواملواقعاملفيدةاليتتساعديفخدمةالدعوة،
لكلباحثعنمعلومةماإلنترنت)فمدأصبح لكلطالبعلمنةعّياليوممرجعا ،ومالذا

صحيحةوشاملةوبةفيمامضىاحلصولعلىمعلوماتديينأودنيوي،لمدكانمنالصع
اإلسالم وصار متاما، اختلفالوضع فمد اليوم أما العامل، يفكثريمنبلدان عناإلسالم

يمتحمبيوتالناسومعاهدهم،بلغرفهماخلاصة(
(1)

.
 التنبه يومناملهم املفسدة،إىلما السيئة املواقع منكثرة العاملية غلبعلىالشبكة

ممنتأهلنهّنلذلكفالبدأنيكوناستخدامهذهالوسيلةمنقبلاملعلماتالداعياتأنفس
الكافيةبا الدينية والثمافة وممنحلصانة احلاسبثم، يفالتعاملمعأجهزة الفنية لكنالمدرة

الطا احلرصعلىتوجيه مع الطيبة،اآل ، املعلوماتإىلاملواقع لباتاملستخدماتلشبكة
منمفاسدها.هّنوحتذير

 ثالثا: وسائل اإليضاح املساعدة:
وتساعدعلىإمتامعمليةالتعلمعلىالنحواإلجيايباملرغوبفيه،ومتكنالداعيةمن

احلمائقوإدراكاملعارفواكتس علىفهم الطالبة ىلنضوجباخلرباتاليتتؤديإاإعانة
الطالباتواستيعاهب أذهان إىل تمريباملعاين يف تساعد كما واإلدراكي، العملي ّنالطالبة

للمعلومات،إضافةإىلجتنيبالعمليةالدعويةاجلمودواملللوالصعوبة.
وتفسري الدعوية، املوضوعات حمائق شرح على تعني املناسبة اإليضاح وسائل إن

دترتبطراسةواحدةكالبصرأوترتبطمبجموعةمناحلواسغوامضهاوتوضيحأبعادها،وق
حيثتتمكنالطالبةمنرؤيةالوسيلةأومسعهاأومشها،وقدةحضرعيناتحميميةمنهاأو

صورأوجمسماتمماثلةهلا،وذلكعندتعذرفرصةرؤيتهاعلىحميمتها
(2)

.
 رابعا: املكتبة املدرسية: 
 املدرسية املكتبة تعترب لال) مهمة لدىطال وسيلة المرائي الوعي وتنمية املستمر،

باال مداركها توسع أن الطالبة تستطيع املكتبة ففي كنوزطال الطالبات، خمتلف على
============================================================= 
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المراءة كحب الطالبات، نفوس يف حمببة عادات لغرس مهم تربوي جمال وفيها املعرفة،
والبحث(
(1)

لمراءةاحلرةأواملنظمة،وتطلععلى،حيثتمضيفيهاالطالبةوقتفراغهايفا
العديدمناملراجعالدينيةوالعلميةواألدبية.

املرأة اليتختتصبشؤون اهلادفة والدينية باجملالتالتربوية املكتبة تزويد ةحسن كما
وأشرطة املتنوعة، العلمية املواد على احملتوية املسجلة السمعية وباألشرطة املسلمة، والفتاة

أوالفيديو زميالهتا مع الطالبة عليها تطلع واليت التعليمة، املدجمة وأقراصاحلاسباآل 
معلماهتا،ويتاحهلااستعارهتاإىلمنزهلا،كماةحسنتزويدهاباستمرارمباجيديفعاملالنشر

منكتبمناسبةللمرحلةالثانوية.
مبهناومناملمكنأنيكون ملحمة ثمكنإعداداملدرسة،صّلىكمكتبةخاصة كما

مكتبةصغريةلكلفصل،وتكونصورةمصغرةعنمكتبةاملدرسة.

============================================================= 
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 املطلب الثالث: الوسائل العملية ) التطبيقية( لدعوة طالبات املرحلة الثانوية:

الداعية املعلمة علىعمل الثانوية الطالباتيفاملرحلة لدعوة العملية الوسائل تعتمد
بطالباهتا وعالقاهتا الموليةوحركتها الوسائل من ذكره سبق ما استخدام من ختلو وال ،

واحلسية،بلهينتاججممو هذهالوسائل،ومنأهمالوسائلالعمليةلدعوةالطالباتيف
املرحلةالثانوية،مايأيت:

 أوال: االتصال املباشر والدعوة الفردية:
مجع،أومعدعوعلىانفرادوباخلطابإىلاملوالدعوةالفرديةهي:)التوجهبالدعوةأ

قليلمنالناسهلمصفةاخلصوصدونالعموم(
(1)

علىاعرضالداعيةدعوهتتوذلكبأن،
 ةواحدطالبة خأكثرأو من هب، املباشر واالحتكاك اللماء سواّنالل اللماء، هذا كان ء

غريممصود.مممصوداأ
االتصاليفالعصراحلديثومناملالحظيفالواقع،أنهعلىالرغممنتطوروسائل

يفبثاألفكاروالدعوةملبدأما،فإناالتصالاملباشرعنطريقاللغةوالصلةُتستخدماليت
الشخصية،التزالهيالوسيلةاألقوى،واألساسلتبليغأيدعوة،ألناللغةمنأهمطرق

التفاعلاالجتماعيبنياألفراد
(2)

.
لدىالداعيةالصفاتاحلميدةالالئمة،مثلأنتافروتعظمفائدةهذهالوسيلة،إذاتو

ذات وتكونالداعية حمبوبة وسعةخلقكرميفاضشخصية وجه وبشاشة صدر، ورحابة ل،
املدعاطال  على تستحوذ اليت الصفات من ذلك غري إىل قلوهبوات، وتعلق هّنوأمساعّن،

============================================================= 
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اهبهّنبالداعيةوتمويعالقت
(1)

عالقةالداعيةباهللإلخالصوصدقاالجتهاديفاضرورة،مع
.عزوجلحىتةحصلهلاالمبولبنيطالباهتا

:يأيتالدعوةالفرديةاليتتمومعلىاالتصالالشخصيمباوتتميز
كماأهناأجرأمانةالتبليغ،تستطيعالميامهباكلمناحتسبتسهولتهاويسرها،ف-1

ينهكةحررالداعيةمنقيودالتوتروالتحفزالذالحتتاجإىلإعدادمسبقأوهتيئةخاصة،وذل
واحملاضرةدرسليةاليتيسبمهااإلعدادكالالذييرافقالوسائلالمو

(2)
.

هاتركيزولكثرةحدوثهاوإمكانيةاملداومةعليها،،طالبةاملدعوةعلىالهاأثرقوة-2
أكربللنجاحابالتأثريفيهاواختصاصهطالبةعلىال يعطيفرصة مما علىإيصالالو، مدرة

هل كانتاالدعوة فإذا الهنا، سلوك أو اجتاهات تغيري يف الداعية من رغبة فإن؛طالبةك
إلماء من فاعلية أكثر الرمسية وغري الرمسية املناقشات يف الطرفني بني املتبادل االتصال

احملاضرات،أواألوامراملباشرةمنسلطةعليا
(3)

.
االتصالبنيانإ-3 والهذا منالوقوفعلىنالثمّكطالبةلداعية مشكالتداعية

املختلفة،وبالتا وأوضاعهطالبةال اعمليةالتشخيصوالتوجيهواملعاجلة،ألهنايسهلعليها
عاجلالداءنفسهتالمسالعلةذاهتا،وت

(4)
منشأنهأنينشئالصداقةواملودةويموي ،وهذا

،ملايفذلكمنمشاركةيفاملشاعرواألفكار.مةالطالبةواملعلالروابطاألخويةبني
منتساؤالتأواهذهنفرصةاالستفسارعنكلماخيطرعلىطالبةهناتتيحللإ-5
شكوك
(5)

الموييفإقنا الطالبة أثره له املعلمةاألفكاروتزيل،،وهذا حيثتتبادلمعها
لرمسيةبينهما.ةواكلفالشبهاتوتمدماحلججيفجومناأللفةورفعال

============================================================= 
مصر/–،دارالوفاءللطباعةوالنشراملنصورة25السيدالوكيلصينظر:أسسالدعوةوآدابالدعاة:د.حممد(1)

 م.1993هن/4،1414وداراجملتمعللنشروالتوزيع،جدة،ط:
 م.1983هن/3،1413،داراالعتصام،الماهرة،ط:23ناس:عبدالبديعصمرصينظر:كيفندعوال(2)
 .79ينظر:الميادةوديناميكةاجلماعات:جومبوهلنيص(3)
 .46صنوحد.السيدحممدينظر:فمهالدعوةالفردية:(4)
 .42ينظر:املرجعالسابقص(5)
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بالمولوالفعل-6 لتأليفقلبالطالبةواإلحسانهلا إتاحةالفرصةللمعلمةالداعية
بعض بنصحهاكإهدائها واالستمرار ملشكالهتا واالستما  النافعة، والكتيبات األشرطة

بشكلمتواصلحىتحتمقالثمرةاملطلوبة.
 ثانيا: الرحالت والزيارات اخلارجية:

االنتمالوبرحلةمامعالطالبات،ماملعلمةحالتوالزياراتاخلارجية:قيااملمصودبالر
أهدافمّنهب لتحميق إىلخارجها املدرسة االنتشارعّينةمن احملدودة الوسائل من وهي ،

واليتتتطلبجهدامكثفاخاصا،كمايتطلبالعديدمنالضوابطنظرالطبيعةوضعاملرأة
 ڇ        ڃ   ڃ  ڃڇ  هلابالمراريفقولهتعاىل:يفاإلسالمحيثجاءاألمر

(1)
،وحتديد
خروجهابتحميقاملصلحةوالبعدعناملفسدة،إضافةإىلضرورةمراعاةاألعرافوالعادات
غري عامة أماكن إىل والفتاة املرأة إلخراج موافمتها درجة يف تتباين اليت  االجتماعية

مدرستها.
توفريوسيلةويتطلباألمرمناملعلمة الرحالتإىلخارجاملدرسة عندتنظيمهذه

 الميام من اهلدف ووضوح الطالبات، عدد وحتديد بالطالبات، ومعرفةباالنتمال الرحلة،
نوعهاهلهيرحلةاجتماعيةأمتعليميةأمثمافية،وحتديدالوجهةاملرادزيارهتامثل:زيارة

إحدىة،والفرو النسائيةللجهاتاخلريية،وكزيارةدوراأليتام،واملكتباتالعامةالنسائي
دورحتفيظالمرآن،أوبعضاملعارضالدعويةمثلمعرض)كنداعيا(الذيتنظمهوزارة
الشؤوناإلسالميةبصفةدورية،ومعرضالكتاب،أوللمشاركةيفاملنتدياتاحلواريةاليت

التعليمالتابعةملديرياتتميمهامكاتباإلشرافالنسائية
(2)

.
تحمقالرحالتالفائدةاملرجوةمنهاكوسيلةدعويةمناملهممراعاةمايأيت:ول
رجوة((حتديدمدىاحلاجةإىلالميامبالرحلةإىلخارجاملدرسة،وحتديدالفائدةامل1

،اضةهلاعندتمريرعدمالميامهبحتميمها،وحتديدالبدائلاملعومنورائها،واألهدافاملؤمل
============================================================= 

 .33جزءمنآيةسورةاألحزاب:(1)
األمثلةاملذكورةسبقتنفيذهايفبعضاملدارسيفاملدينةاملنورة،وبعضهااليزالحتنتالتنسنيقوالتخطنيط(2)

 للتنفيذ.

 



 420ت يف املرحلة الثانوية _________________الفصل الرابع/ املبحث األول: وسائل دعوة الطالبا

ومدىتناسبذلككلهمعاجلهوداملبذولةيفتنظيمالرحلة.
((مناسبةوقتالرحلةلظروفالطالباتولظروفاملكاناملرادزيارته.2
.ا((توضيحأهدافالرحلةوأمهيتهاوأنظمتهاللطالباتقبلالميامهب3
4 الرحالت، مبثلهذه حالالميام توضيحالضوابطواآلداباإلسالمية مكااللتزا((

باحلجاباإلسالمي،وجتنباالختالطأواخللوةبالرجالاألجانب.
جوانب5 من الرحلة تمومي للتأكد(( انتهائها، بعد املختلفة حتمقها أهدافها،من

ومراجعةإجيابياهتاوسلبياهتا.
وللميامبالرحالتخارجاملدرسةفوائدعديدةمنها:

نالبيئةالطبيعيةاليتتشبهماقديواجههامستمبال.((تعويدالطالبةكيفيةالتعلمم1
فه2 تعليمالطالبة درسته(( هوموجوديفالطبيعةوبنيما والربطبنيما مالعالقة

وتعلمتهيففصلهاوممرراهتاالدراسية.
((إتاحةالفرصةللمعلمةالداعيةوالطالبةلزيادةالتعارفوتوثيقالعالقةبينهمابعيدا3
الفصلاملدرسيالتمليدي،معإمكانيةاكتشافاملواهبوالمدراتاملختلفةلدىعنجو

من اخلجوالت مساعدة كذلك هذههّنالطالبات، مناشط يف للمسامهة للعزلة واملائالت
الرحلة
(1)

.
 ثالثا: إقامة املعارض الدعوية:

ثمايفوالعلميعداملعارضقناةدعويةتثميفيةمهمة،حيثتساعدعلىزيادةالوعيالُت
عندالطالبات،مباتعرضهمنأفكارمتنوعةيفجمالووقتحمدودين.

داخلاملدرسةواستخدامهاكوسيلةدعويةيف ومنأنوا املعارضاليتثمكنإقامتها
املعارض واألقلياتاإلسالمية، اإلسالمي العامل معارضللتعريفبمضايا الثانوية: املرحلة

والشر بالكتاب خاللاخلاصة الطالبات إنتاج بعرض اخلاصة واملعارض اإلسالمي، يط
،واملعارضالصحيةمثلمعرضأضرارالتدخني..اخل.صّلىاألنشطةغريالصفيةكنشاطامل

من كتعريفالطالباتبأمور األهدافالدعوية، من املعارضالعديد وسيلة وحتمق
============================================================= 

 .224-213ينظر:املدخلإىلالتمنياتاحلديثةيفاالتصالوالتعليم:د.مصطفىفالتةص(1)
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مدارك وتوسيع الدراسية، املمررات وتهّنخارج عندالفكرية، اإلبداعية الصفات نمية
مواهب وتوثيقهّنالطالباتوصمل العلمي، والتزود املفيدة المراءة الطالباتيف وترغيب ،

ما منخالل املعارض، هلذه والتنفيذ بنيالطالباتاملشاركاتيفالتنسيق األخوية الصلة
ضحاهلدفمنيمدمنهمنحماضراتوكلماتتعريفية،أومايوزعنهمننشراتتعريفيةتو

إقامةهذااملعرض.
ويعدمعرض)كنداعيا(الذيتتوىلوزارةالشؤوناإلسالميةإقامتهوتنظيمهمنوذجا
وضرورهتا اهلل إىل الدعوة بأمهية الوعي مستوى من ترفع اليت الدعوية للمعارض رائدا

أياماللنساءللمجتمعاتاإلسالمية،والتعريفبوسائلالدعوةاملتنوعة،خاصةوأهناختصص
يستفدنفيهامنفعالياتاملعرضواألنشطةاملصاحبةله.

 األمهات: سرابعا: جمال
بأهنا:ُت األمهات جمالس أمهاتعرف بني املدرسة داخل تعمد دورية اجتماعات

بعضالطالباتهّنالطالباتأومنينوبعن ،وبنيإدارةومعلماتاملدرسة،وتشاركفيه
األخالقيةوالتعليميةاملشكالتمهاتأبرزاألوة،وتناقشفيهاملعلماتبأنشطةثمافيةمتنوع

األسرةعلىاألنشطةاطال ،ويتممنخاللهذهاجملالساليتتتعرضهلافلذاتأكبادهّن
استغاللجمالساألمهاتيفةالتربوي ثمكن كما يفاملدرسة، الطالبة اليتتتلماها والدعوية

هّنأنفس،إضافةإىلتوعيةاألمهاتّنيفتربيةوتوجيهبناهتهّنيتتوجيهاألمهاتإىلمسؤول
الدعويةّنودعوهت األشرطة أو النشراتالتوجيهية وتوزيع بآداباإلسالم، للخريوااللتزام

.ّنهل
 خامسا: احلمالت الدعوية:

ضو احلملة،،ةحددفيهاموعّينةاحلملةالدعويةهي:برنامجدعوييسريوفقخطةم
الربنامج،وز والمكانومن الربنامج،فعاليتنفيذه، تنفيذ واملسؤوالتعن له، اتاملصاحبة

 وخارجها، املدرسة داخل من علىوواالستضافة ستوز  اليت واهلدايا املنشورات
ملثل باإلعداد الطالباتاحلريصاتيفاملدرسة مع الداعية املعلمة وتموم املشاركات...اخل،

وتنفيذه احلمالت هذاهذه خلدمة وتوجه الصفية غري املدرسة أنشطة تكثف ريث ا،
يتمطرحهاملوضو ، ويتمتناولمجيعجوانبهبطريمةمبسطةلتصلجلميعالطالبات،كما
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 احملددةفبوسائلوأساليبمتنوعة، الفترة طوال موضو احلملة -تعيشطالباتاملدرسة
املوادالعلميةللتوزيع،وجيابعنّنهلعداته،وُتفعاليويشجعنعلىحضور-أسبو مثال

.هّنأسئلت
وقديتعلقموضو احلملةردثمعنيمثلاالستعدادلشهررمضانأوحلجبيتاهلل،

النيب يثرياهتمامأوهجرة مما الداعيةوطالباهتا املعلمة ختتاره حرا وقديكونموضوعا
حاجت وتتأكد الثانوية املرحلة وتستهّنطالبات املدرسةله، ومسرح املدرسية اإلذاعة غل

إلقامةهذهاحلمالت.
 سادسا: إقامة املراكز الصيفية للفتيات:

الربامجالثمافيةوالدينيةواالجتماعيةوالترفيهيةاليتتعمديفويمصدباملراكزالصيفية:
خ املسائية يالفترة ما وغالبا الصيفية، البناتمدارسإحدىإقامتهاكونممّراللاإلجازة

املراكزجمموعةمناملعلماتواإلداريات التربيةوالتعليم،ويشرفعلىهذه التابعةلوزارة
يفمثلهذهاألنشطة،وتمومبعضهّنورغبتهّنوسلوكهّنوفماألدائهّنيتماختيارالاليت

الطالبات دعوة على احلريصات املعلمات لبعض التطوعي اجلهد على املراكز هذه
،هّنوإصالح للفتياتيفصيفعام مراكز أربعة املنورة املدينة يف أقيم هن،1425وقد

ريثتتوز يفأحناءاملدينةوتغطيشرائحمتنوعةمنالطالباتالراغباتيفااللتحاقهبا،
املراكز،مبايفذلكتوقيتبدايةنشاطاألساسيةموحدةبنيهذهربامجغالباماتكونالو

كما وهنايته، املركز أخرىهناأن صيفية مراكز بالفتياتك بعضاجلهاتتمخاصة يمها
اخلرييةالدعوية،بربامجخمتلفة.

يفمدارسالبنات، الصيفية النشاطغريالصفيباإلشرافعلىاملراكز شعبة وتموم
باإلضافةإىلقضاءوقتالفراغخالل-هذهاملراكزتخطيطوالتنفيذمثالتمومي،وتعملوال

عددمناألهداف،منها:علىحتميق-يفالنافعاملفيدلصيفيةاإلجازةا
 .غرسالميماإلسالميةلدىالفتيات
 .إكسابالطالباتبعضاملهاراتالفنيةاملختلفة 
 .تدريبالطالباتعلىاملشاركةاجلماعيةوحتملاملسؤولية 
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 املعرفةوالثمافةاملالئمةّنرفعمستوىالوعيلدىالطالباتوإكساهب
(1)

. 
 سابعا: األنشطة املسرحية:

عدمنالوسائلاليتجتذبالطالباتوتؤثر،وُيةهامةوتوجيهيةتثميفيوظيفةللمسرح
توجيههّنفي وثمكن واالحنرافاتهّن، املشكالت عالج ثمكن كما خالهلا، من اخلري إىل

السلوكيةمنخاللماتمدمه،ومنأبرزاألنشطةاملسرحيةمايأيت:
فنونت:لتمثيلياا-أ من حركي قو  التوجيه، مباشر غري فن ( هو: والتمثيل

األداءالبياينالمصصي،عمادهعرضأحداثالمصةأوخمتاراتمنها،منخاللتمدمي
ق كان املرافماتاملشاهباتملا مع اإلنسانية بمياماألمثلة يفالواقع، جرىيفالمصة د

المصة( شخصيات ثمثلون أشخاص
(2)

عبا وتكون حتكي، تربوية مشاهد عن رة
أو أخالقية أو ممواقفاجتماعية مسرحياتعّينةتارخيية أو هادفة،، قصة حتكي

التمثيليات الوسائلعلىومنالضروريأنتنضبطهذه بشرطأالتشتملهذه (
،شيءحمرمكالكذبأومتثيلدورالكافرمثاليفمتثيليات،أومتثيلالصحابة

ا أئمة األئمة، أنأو منه خيشى مما ذلك أشبه ما أو الصحابة، بعد من ملسلمني
أيضاأالتشتملالتمثيلية علىتشبهرجلبامرأةيزدريأحدهؤالءالناس..ومنها

(.نهذامماهنىعنهرسولاهللأوالعكس،إ
(3)


ماألناشيد:-ب بطريمة تلمى السامية، املعاين ذات بعضالمصائد ،عّينةوهي

 من هلاراوويمصد وخيتار األمور، ملعا  وحتميسها الطالبة لدى العزة روح تنمية ئها
الطالباتاملوهوباتويؤدينهابعدالتمرنعليها.

،وحتويّنهاالطالباتمعمعلماهتعّد:وهيبرامجُتالربامج املسرحية املتنوعة-ج

============================================================= 
،رث588-586عبدالرمحناملفدىمنصطالصيفية:د.عمرينظر:دوافعالطالبلاللتحاقمبراكزالنشا(1)

 هن.1421،ربيعاآلخر31بنسعوداإلسالمية،العددمنشوريفجملةجامعةاإلمامحممد
 .1/474فمهالدعوةإىلاهلل:عبدالرمحنامليداين(2)
،إصدارمؤسسةالدعوةاإلسالميةالصنحفية،مطنابعدار1/169بنصاحلبنعثيمني:الشيخحممدالفتاوى(3)

 م.2111هن/1،1422املشاعل،الرياض،ط:
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وتعرضعلىشكلكلماتوعظ واحد، حمور وقدجيمعها هادفة، اتفمراتمتنوعة
وحكموفكاهاتومسابمات..اخل
(1)

. 

============================================================= 
وتشريالباحثةهناإىلجوابالشيخبنعثيمنيعلىسؤالوجهمنجمموعةمناملعلماتيمول:حننجمموعةمن(1)

يةتتحدثعنبرالوالدينأوعنخطرالدشبأسلوبمتثيليداخلاملعلماتنمومبتدريبالطالباتعلىمشاهدمتثيل
مصلىاملدرسة،مثنعرضهاعلىالطالباتواملدرسات،والمصدمنذلكاخلري،فالطالبةمتثلأهناتصليوأنهذهأمها

صمعنيفنالوماأشبهذلك،فهلهذاالعملجائز؟فأجابرمحهاهلل:)مادامأهنامتثيليةوليستمنسوبةإىلشخ
-3/161أنتمومامرأةمتثلامرأةتصلي(الفتاوىشيءفيها،ولكنمتثيلالصالةوغريهامنالعباداتحمرم،فالجيوز

162. 
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 املبحث الثاني:

أساليب دعوة الطالبات يف املرحلة 

 الثانوية

 تسعة مطالب: وفيه
 املطلب األول: أسلوب احلكمة.

 املطلب الثاين: أسلوب املوعظة احلسنة.
 املطلب الثالث: أسلوب اجلدال باليت هي أحسن.

 املطلب الرابع: أسلوب احلوار.
 امس: أسلوب القدوة احلسنة.املطلب اخل

 املطلب السادس: أسلوب اإلقناع.
 املطلب السابع: أسلوب اإلحياء.

 املطلب الثامن: األسلوب القصصي.
 املطلب التاسع: أسلوب ضرب األمثال.
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عوامل العدةتوجد الدعويةتساعد العملية إجناح على داعية المبول، هلا وحتمق
والتأثري الوصول على وتساعد األساليبالدعوية، استخدام منها: األهدافاملطلوبة، إىل

إىلالغايةاالوقتواجلهد،وتصلهبوتوفرهلااحلسنة،اليتتبلغهبارسالتهاببيانووضوح،
املطلوبةبأقلالتكاليفوأيسرها،)واألسلوباحلسنهوأنيكوناحلديثمالئماألفهام

كهناوالكلمةفصيحة،والعبارةمتناسمة،ويكونالناسومداركهم،فتكونالفكرةواضحة،
األسلوب( وإبدا يف وسالسة واملعىن، اللغة بني انسجام
(1)

ةح املدعو،مما عند دثتأثرا
اخلريوإجابةالدعوة.فيدفعهإىلاالستمامةعلى

أسلوبسوء، يف هم يمال: واملذهب. الوجه وهو أسلوب: مجع لغة: واألساليب
علىأساليبحسنة.-طريمهوكالمه-سلوبه:أيويمال:قدسلكأ

،واألسلوب:الفنوالطريمة.ويمال:أخذفالنيفأساليبمنالمول:أيأفاننيمنه
ويكونيفالمولوالعمل
(2)

.
مباشرةالدعويواألسلوب بكيفية الذييتصل العلم هو الدعوة: يفمصطلحعلم

التبليغ،وإزالةالعوائقعنه
(3)

.
بأنه:)طريمةأوكيفيةأوفنيسلكهالداعيةيفسبيلتبليغدعوته،بغيةكماُعّرف

التأثريواإلقنا ،ليصلبذلكحنواألهدافالدعوية(
(4)

فأسلوبالدعوةهواملفتاحالذي،
الداعيةت وتبليغها،فتحبه الدعوة عنمحل تكونعاجزة وبغريه الملوبوالعمول، مغاليق

ت إذا الداعية واملعرفةواملعلمة العلم لديها لألسلوباملناسبالذييساعدهاوُوفمت،وفر

============================================================= 
،1،دارطويقللنشروالتوزينع،ط:69خريرمضانيوسفصالدعوةاإلسالميةالوسائلواألساليب:حممد(1)

 هن.1414
،وتاجالعروسمنجواهرالماموس،فصلالسنيمنبابالياء1/149حاح،فصلالسنيبابالباءالصينظر:(2)
 .343،واملنجدص1/312
 .411ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(3)
،دارالوطن26طلبصعبداملد.حسنحممدوسائلالدعوةإىلاهللتعاىلوأساليبهابنيالتوقيفواالجتهاد:(4)

 م.2113هن/1،1424للنشر،الرياض،ط:
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الطالبات؛ هليفتبليغهرذلكّأّثعلىخماطبة ّنا قوييفمنأوالتبليغملاحلسنالعرض، ثر
مبباد الدعوةوشرائعها.هّناجتذاباملدعوات،يفوقأحياناتأثر

يفالمرآن وقدجاء متنوعة، كثرية وجاءوأساليبالدعوة الكرميالتصريحببعضها،
ہ  ہ   ڇ  قولهتعاىل:مثل،بعضهااآلخرمتضمنابنياآلياتالمرآنيةوسريةاملصطفى

 ڇ     ے  ے  ۓ  ۓ  ھہ  ہ  ھ   ھ  ھ
(1)
.

واختياراملعلمةالداعيةاألسلوباملناسبللدعوةخيتلفباختالفأحوالالطالبات،
واليتالخترجيفالغالبعنثالثحاالت:

((أنتكونالطالبةراغبةيفاخلري،ممبلةعليه،ولكنهاقدجتهلهوخيفىعليها،فهذه1
الباتمبلأمراهللوتطيعه.يكفيهاجمردالدعوةوالتوضيح،وغ

ال2 فهذه وإقبالورغبةيفالشر، فتوروكسلعناخلري، أنيكونعندالطالبة ))
اخلري يف بالترغيب احلسنة، املوعظة هلا يضاف أن بد ال بل الدعوة، جمرد معها يكفي

والطاعة،وبيانحسنالعاقبة،أوالترهيبمنالشروبيانإمثذلكوسوءعاقبته.
ةيفذلك،فهذهالأنيكونعندهاإعراضعناخلريواندفا إىلالشر،وحماّج((3

باليتهيأحسن، جمادلتها بلالبدأنيضافهلا والوعظ؛ الدعوة جمرد يكفييفحمها
لتندحضحجتهاوتبطلطريمتها
(2)

.
املعىن إىلهذا أشار تيميةوقد ابن ا-شيخاإلسالم الناسثالثة-هللرمحه ( بموله:

أقسام:إماأنيعترفباحلقويتبعه؛فهذاصاحباحلكمة،وإماأنيعترفبهولكناليعمل
به؛فهذايوعظحىتيعمل،وإماأناليعترفبه؛فهذاجيادلباليتهيأحسن(
(3)

.
اللتفريقبنينمطتني:منالوقوفملّياالبدهلاوالداعيةيفدعوهت

ألوىل:الفكرةواملبدأالذيجيبأنيعرض.النمطةا
============================================================= 

 .125سورةالنحل:جزءمنآية(1)
،دارالوطنللنشر،الريناض،ط:بندون،16-14العثيمنيصينظر:رسالةيفالدعوةإىلاهلل:الشيخحممد(2)

 هن.1424
 .2/45جممو الفتاوى(3)
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الفكرة.هذهاملبدأأوهذاالنمطةالثانية:أسلوبعرض
جانبا، باألسلوب فيطيحون الدعاة بعض لدى األمر خيتلط األحيان بعض ويف
قد أهنم كما فيخفمون، العرض، أسلوب كان نصوصمهما من ةحفظون ما ويمدمون

اإلقنا اجلاذبيةوالتأثريوبأسلوهبمالبعيدكلالبعدعنلناس،يفتنفريايكونونسببا
(1)

.
 أهم الباحثة وتعرض اليت الدعوية املرحلةستخدمتاألساليب يف الداعية املعلمة ها

 .منخاللاملطالباآلتيةالثانوية،


============================================================= 
 م.1995هن/4،1415،جامعةأمالمرى،ط:238نريالغضبانصينظر:فمهالسرية:م(1)
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 أسلوب احلكمة: املطلب األول: 

سببيف وألهنا هبا، تعاىل اهلل لبدء الدعوة أساليب أهم منوهي يليها ما جناح
مناحلكمةيفاستخدامه،األساليب،حيثاليتصورجناحأيأسلوبيفالدعوةوهوعاٍر

 واال):هيواحلكمة والعمل المول يف بإحكامعتماداإلصابة موضعه شيء كل ووضع ،
وإتمان(
(1)

.
ممّد حوهلا، ملا مدركة الداعية تكون أن يمتضي احلكمة أسلوب رةواستخدام

،حىتتتمكنمنالوصولهّناليتتدعوفيها،مراعيةحلاجاتالطالباتومشاعرللظروف
،وتلكهياخلطوةاألوىليفبلوغالدعوةأهدافها،كماأناحلكمةجتعلالداعيةّنإىلقلوهب

يفحاجةإىلالنشاطواجلدهّنإىلاهللتمدراألمورقدرها،فالتزهِّدالطالباتيفالدنياو
وال وهّنتعلموالعمل، والشراء البيع الوضوءهّنأحكام تعلم إىل احلاجة مسيس يف

والصالة
(2)

.

 متطلبات أسلوب احلكمة:
يهاهبا،منهامايأيت:وحتّلمنفهمهالداعيةيتطلبهاأسلوباحلكمةالبدلكعدةأمورهنا
 التأين واحللم والبعد عن الطيش واالستعجال: -7
وابتعادهاعناالستعجالوردود،تأنيهاوحلمهاعلىطالباهتاممايكسبالداعيةاحلكمة:

املتزنة غري الفعل تسبب أو والغضب، الطيش تسبب قد اليت النفسية الغلوواملؤثرات
دوننظرأوتأمل،وهذايكونالفكرةتغرياملوقفواالنتمالإىلضدوالتطرف،أوالترددو

العملوعاقبته،فإنالب باخلواتيمالتفكرييفنتيجة مجالالعلم،وأقرب)فاحلكمة،عربةدائما
الوسائلحلصولاملماصد،احلكمةهتونالصعاب،وهباتندفعالعوائق،كمندمعجولطائش،وكم

============================================================= 
 .31احلكمةيفالدعوةإىلاهلل:سعيدالمحطاينص(1)
 .65الوكيلصينظر:أسسالدعوةوآدابالدعاة:د.حممد(2)
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 إالوأدركاملطلوبمتأنرفيق، والختتل احلكمة، مبثل والالصغار التساسالوالياتالكبار
باختاللطريمها(
(1)

.
 :املالئمةاب األخذ باألسب -4

إنالداعيةاحلكيمةتباشراألسباباملباحةلتحمقأهدافها،وتبذلوسعهالتحميقما
تتواكلمثتّد أو والتعجز يفتريد، الواردة ومنالنصوصالصرةحة عيالتوكلعلىاهلل،

 ا رسول اهلل، أرسل راحليت وأتوكل؟) يملنسألهبموله:مراعاةاألسبابجوابالنيب
(())بل قيدها وتوكل : فقال

(2)
.

فهيالتعطلاألسبابوتعرضعنها باألسباب، وسطيفاألخذ احلكيمة والداعية
بدعوىالتوكلعلىاهلل
(3)

عدمنفعهالسبقالمضاءاعتماد،أوب
(4)

،وكذلكهيالتتشبث
)األسبابرضبنياألمرين،ألنهباجبوارحهاوقلبهاوتغفلعنمسببهاوخالمها،والتعا

للملوب، طمأنينة فيها األسبابوتوفرها وإمنا اهلل، على يعتمد بل العبد، عليها يعتمد ال
وثباتكلعلىاخلري(.
(5)


والداعيةمأمورةبأخذاألسباباملالئمةاملباحة،فهذاألناهللتعاىلأقاممظاهرالكون

ىإىلفإنهالةحدثشيءيفالكونإالولهسببأّدعلىأساستعلقاألسبابباملسببات،
حدوثه،واليسرينظاميفظاهرةكونيةإالولهتعليلماديأوغريمادي،أودعهاهلليف

============================================================= 
 .94الرياضالناضرةواحلدائقالنريةالزاهرة:الشيخعبدالرمحنالسعديص(1)
سننالترمذي،كتابصفةالميامة،بابوواللفظله،3/623ستدركعلىالصحيحني،كتابمعرفةالصحابةامل(2)

 وقدسكتعنه،وقالاإلمامالذهيب:سندهجيد.،وقال:هذاحديثغريب،2517ح61
العلمبسنةاهلليفخلمهوأمره،فنإناهلل:)وهذاوأمثالهمنقلةشيخاإلسالمابنتيميةوعنهذاالصنفيمول(3)

خلقاملخلوقاتبأسباب،وشر للعبادأسباباينالونهبامغفرتهورمحتهوثوابهيفالدنياواآلخرة،فمنظنأنهمبجرد
باتوكلهمعتركهماأمراهللبهمناألسبابةحصلمطلوبه،وأناملطالبالتتوقفعلىاألسباباليتجعلهااهللأسبا

 .8/531جممو الفتاوىهلا؛فهوغالط(
،وهوحتميقكتاب499-492لتفنيدهذهالدعوىينظر:واليةاهللوالطريقإليها:إبراهيمإبراهيمهاللمنص(4)

 قطرالو علىحديثالو لإلمامالشوكاين،دارالكتباحلديثة،مصر،ط:بدون،ت:بدون.
 .114صتفسريالشيخالسعدي(5)
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تعاىل كيتسريعلىنسقدقيقيدلعلىحكمته الكونية الظاهرة هذه
(1)

وحىت ( ،
فانظر البشري، نوحاخلوارقواملعجزاتالتنفكعنالعملواجلهد كيفإىلقصة

أمرهاهللأنيصنعالسفينةويركبهامعاملؤمنني،وإىلقصةمرميكيفأمرهااهللأنهتز
موسى وإىلقصة النيباجلذ ، وإىلهجرة البحر، يضرببعصاه اهللأن كيفأمره

تبارك اهلل فإن خوارق من فيها ما املواقفرغم هذه إن أن، البشر أمر وتعاىل
يأخذوابالسبب(
(2)

. 
 يف سنن اهلل:التفكري  -3

واجلماعات األفراد يف تعاىل اهلل سنن يف التفكري احلكمة: الداعية ُيكسب مما إن
الكونوفقسننثابتة،وجعلأمورالناسوحياهتمتسريواألمم،فمدخلقاهلل تعاىلهذا

مأفعاهلمةاملتبعةملعاملةاهللللبشر،بناءعلىسلوكهموعليها،وسنةاهللتعاىلهي:)الطري
وموقفهممنشر اهللوأنبيائه،ومايترتبعلىذلكمننتائجيفالدنياواآلخرة(
(3)

.
:فيهاالسنناملهمةاليتجيدربالداعيةالتفكرومن

 حتمية التدافع بني احلق والباطل: -أ 
 السنة: هبذه احلواملمصود بني والصرا  والباطل، أوق لآلخر أحدمها تنحية حماولة

االقتضاء عند بالموة وحموه تعاىل:،إزالته قال كما اختالف، من بينهما ڦ  ڄ  ڇ  ملا

 ڇ            ڃ  ڃ               چ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ
(4)

.
ولذلكفمنالطبيعيأنجتداملعلمةالداعيةمنيعارضدعوهتا،ويشوشعليها،وقد

كماأن؛يعملعلىتفتيتجهودهاأوحتجيمنشاطها،ألنالباطللهأهلهالذينيناصرونه
ونعنهوينشرونه.للحقأهلهالذينيذّب

 ال تتخلإ أبدا: سنة اهلل يف نصر الدعاة إليه-ب 
============================================================= 

 م.1979هن/1،1399،داراإلرشاد،محصط:7ينظر:املصيبةوقانونالسببية:عبداحلكيمرالقص(1)
 .112الدويشصتربيةالشباب:حممد(2)
 .13السنناالهيةيفاألممواألفرادواجلماعات:د.عبدالكرميزيدانص(3)
 .76سورةالنساء:جزءمنآية(4)
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ال ووعد تعاىل اهلل أخرب سلمد يف واجملاهدين بالنصربيدعاة قالله احلسنة، والعاقبة
ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ                 ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی   ی  ی  ڇ  تعاىل:

 ڇجب   حب  خب     مب  ىب  يب     يئجئ  حئ  مئ  ىئ
(1)

وهذهسنةاهللوعادتهيفخلمه،ما،)
واإلثما الكفر ووضعتمابل احلق فرفع الكفر، على اإلثمان اهلل نصر إال فيصل موطن يف ن

الباطل(
(2)

.
املسلمنيو إىلأحوال نظرتالداعية وجليفإذا إىلاهللعز وأوضا الدعوة اليوم

 وقد املسلمني وجدت املعاصرة؛ اجملتمعات من يفكثري واستغرقوا دينهم، عن ابتعدوا
اهلل بنصر يمينها ولكن اليأسشهواهتم، عنها ويبعد الدعوة علىطريق يثبتقدمها لدينه

والمنوط.
 : هّناملدعوات أو إعراضبعض تأخر استجابة  -ج
فمد مثارتال الداعية ناظريها،مطف أمام االستجابة ترى ال وقد بيدها، دعوهتا

من اهللفاهلداية وحيثشاءمىتشاءايأيتهبتعاىل، وجل، أخلصعز فإذا يفةالداعيت،
تصلعلىالنتائجاملرجوةكانحتفإذامل،عنالنتائجةكنبعدذلكمسئولت،ملابواجبهاقيامه
خارجةعنإىلماكتبهاهللمنتوفيقوجناحوتيسري،فاستجابةالناسللدعوةةالنفسمطمئنةراضي

ممنأنبياء)ك،عليهمالصالةوالسالمالسنةمطردةحىتمعاألنبياءوهذهة،إرادةالداعي
،مليستجبلنداءرسولاهللنوحارهبماهللالكاملنيامللتزمنيملتؤثردعوهتميفأقربأق

عليهالسالمابنه،كمامليستفدمندعوةخليلاهللإبراهيمعليهالسالمأبوه،وملتمبلقول
ووعظهقاهللتعاىلحممدلنصحأكملخلنيباهلللوطعليهالسالمزوجته،كماملةحّو

طالب أبا آمنمعهمإالعمه أقوامهمفما اهللالكاملنيدعوا إىلاإلسالم،وكممنأنبياء
منهممنمليؤمنبهأحد(،قليل،بل

(3)
األمم فرأيت النيب  ))ُعرضت علي :يمولالنيب

============================================================= 
 .23-22رةالفتح:اآليتانسو(1)
 .7/323تفسريابنكثري(2)
،6،إدارةترمجناناإلسنالم،باكسنتان،ط:23شبهاتحولاالحتسناب:د.فضنلإهلنيظهنريص(3)

 م.1999هن/1421
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((، والنيب ومعه الرجل والرجالن، والنيب وليس معه أحد(1)معه الُرهيط
(2)

فيكفيالداعية
ملُيستجبهلم،ومليؤاخذهم-وهمصفوةالدعاةمناخللق-عزاءحينئذأنبعضأنبياءاهلل

تعاىلعلىذلك.اهلل
 وقوع االبتالء واألاى على الداعية:-د

سّن فهذه والتمكني: النصر قبل للدعاة حدوثاالبتالء السنن أهلمن اهلليف ة
ا والدعوة الصحيحة واألذى،العميدة البالء من بد ال فلسليمة، اجلنة حمفوفطريق

ۆ  ۈ  ۈ  ڇ :عاىلقالاهللتأنطريقالدعوةحمفوفباالبتالء،كماباملكاره،

ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ     ې  ې  ې  

  ڇەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ   ۆئ     ۈئ      ائې  ى  ى  ائ
(3)

أصربهمعلىالعنتوالبالء،وأصلبأصحاهباعودا،إاليثبتعلىهذهالدعوةولن
فتعزهذهالدعوةعليهموتعلوبمدرمايضحونيفسبيلها.

اخلط قومن إىل اليأس يتطرق أن الداأ والصعوباتبسببعيةلب ناحملوالعمبات
)فاهللتعاىليهدييفاهللوتأييدهوالثمةيفبلوغالغايةاملنشودةثمتهاوشدهتا،أوأنتضعف

أنالنيأسهماتباعوالرسل فعلينا منأقوىاألعداء، ولوكانوا وينصرهمعلىأعدائهم،
:ابنالميملكثرةاألعداءوقوةمنيماوماحلق،فإناحلقكماقال

احلقمنصوروممتحنفالتعجبفهذيسنةالرمحن
س،وأنننتظروستكونالعاقبةللمتمني،فالجيوزلناأننيأس،بلعليناأننطيلالنَف

للفشل سبب اليأس أن كما إجناحها، يف والسعي الدعوة يف للمضي قوي دافع فاألمل
دعوة(والتأخريفال

(4)
.

============================================================= 
 .3/94شرحصحيحمسلمللنوويالرهيط:تصغريكلمةرهط،وهودونالعشرة،ينظر:(1)
 .221ح1/199سلم،كتاباإلثمان،بابدخولطوائفمناملسلمنياجلنةبغريحسابوالعذابصحيحم(2)
 .186سورةآلعمران:آية(3)
،إعدادفهدبن65-64بنعبدالوهاب(:الشيخحممدصاحلالعثيمنيصشرحكشفالشبهات)للشيخحممد(4)

يفالمصنيدةم،وبيتالشعرلإلمامابنالمنيم1996هن/2،1417ياض،ط:ناصرالسليماندارالثرياللنشر،الر
 فضال تابع          
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 :يف دعوة الطالبات ما يأيت أسلوب احلكمةمن منااج 
 البدء باألولويات واملهمات يف عرض الدعوة: -أ

 بأن أدعىتوذلك فذلك غريه، على العرض يف واألوىل األهم بتمدمي الداعية بدأ
،فالللطالباتز الدعوةجتيستلزمأنكماللحق،طالباتحلدوثاألثراملرجو،ولمبولال

،هّنمجلةواحدةفتثملعليّنمدمهاهلت
(1)

رفتعشموليةالدعوةاإلسالمية،لفهمالداعيةلمع
ّدتمو مباذا متاما دعوهتتبر يف ادأ كما ، فهم الداعية املعلمة على الينبغي طالباتطبيعة

.الدعوهتهّنرهفأمساعي،وّنبدأيفتمدميماثمسقلوهبت،فهّنوثمافت
األولوياتيفالعديدمناجملتمتضياحلكمةمنالو منهاداعيةمراعاة االتالدعوية،

حنيملعاذبنجبليفوصيةالنيبيفموضوعاتالدعوة،وهذايتجلىعرضاألهم
فمدَّ اليمن، إىل املهمةبعثه األمور م قال الدعوة، يف )) إنك ستأيت قوما من أهل :

أن حممدا رسول اهلل، فإن و ال إله إال اهلل فادعهم إىل أن يشهدوا أن اا جئتهمالكتاب، فإ
لك بذلك؛ فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل  هم أطاعوا

يوم...احلديث((
(2)

، احلافظابن اهلل-حجرقال وذلكمن-رمحه فاألهم، باألهم بدأ ( :
لوطالبهمباجلميعيفأولمرةمليأمنالنفرة( التلطفيفاخلطاب،ألنه
(3)

فعلىالداعية،
عرض وقت الواقع للظرف وملناسبتها ألمهيتها، تبعا هبا البدء ينبغي اليت األمور ترتيب

مو يف املسائل ووضع التميدالدعوة، من النابعة احلكمة تمتضيه الذي الصحيح، ضعها
غفليفذاتالوقتعنالمضايااألساسية،تضخمالمضاياالفرعية،وتبالكتابوالسنة،فال

دعوإىلاملندوبقبلالواجب،فيسبببذلكتزاحماملصاحلتمدماملهمعلىاألهم،أوتأو
تمكنمنوضعكلشيءيفتملةلألمور،فأوتعارضها،وهذاةحتاجإىلنظرةعميمةمتكا

 تتمة ==========================================================
 .19النونيةص

 .429ينظر:الدعوةاإلسالميةأصوهلاووسائلها:د.أمحدغلوشص(1)
 .37متفقعليه:سبقخترجيهص(2)
 .3/359فتحالباري(3)
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موضعهاملناسب،وعرضكلقضيةيفوقتهااملالئم
(1)
.

حيثتبدأ املدعوات، بأحوال يتعلق األولوياتفيما مراعاة الداعية ويتأكديفحق
تتوسع مث عليه، واإلقبال رباخلري كانتمعروفة ومن الطالباتالمريباتمنها، بدعوة

التشملأكربعددمنطالباتمدرستها.الداعيةيفدعوهت
 التدرج يف دعوة الطالبات: -ب
بالشريعةالسمحةاملوافمةللطبيعةالبشرية،املراعيةللفطرةاليتجاءرسولاهللفمد

شر هلم،سواءفيمافطراهللالناسعليها،ومنمظاهرمساحةاإلسالم،التدرجيفكثريمما
أ هناهموفرضعليهم، تنتملفيما اإلسالمية فكانتالدعوة الدعوة، تبليغهم يف أو عنه،

وتستجيب يفقلوهبم، حىتتستمر يفالدين، أخرىمتمدمة إىلمرحلة بالناسمنمرحلة
نفوسهم،للبلوغإىلالغايةاملنشودة،حىتاكتملالدين

(2)
،ومتتاحلجة.

الدعوةإىلاهلل،وبنيالتدرجيفالتمييزبنيالتدرجيفاحلكمةاملطلوبةمنالداعية؛ومن
مادامضمنطرقمشروعة،الداعية،جتهادالجمالوحممودمنهجنبويأمورالشريعة،ألناألول

أماالثاينفمداستمرتاألحكاموكملالدين،ومصلحةالدعوةاحلميمية،يفاستمامتهاعلىاملنهج
دوناحنرافالذيتركههلاالرسول

(3)
الداعية،وممايعنيأحكاماهللاليتشرعهاويفتبليغ،

:اآلتيةالتدرجمنخاللفهماحملاورأسلوبيفجناحدعوهتااستخدام
 :احملور األول: فقه حكمة التدرج يف أحكام الدين

يف بل)كاننزولالمرآنجنوما أنينزلالتشريعمجلةواحدة، فإناهللتعاىلمليشأ
فشيئا،وملتنزلدفعةواحدة،وذلكلئالعشرينسنة،ووردتاألحكا شيئا مالتكليفيةفيها

واحدة( دفعة النفوس عنها تنفر
(4)

أعماق يف جذورها ضربت اليت المضايا يف وخاصة ،
============================================================= 

 .61صنوحةالتغيري:د.السيدحممدينظر:منهجأهلالسنةواجلماعةيفقضي(1)
،رثمنشورضمنروثدراسناتيف62التدرجبنيالتشريعوالدعوة:د.يوسفحمييالدينأبوهاللةص(2)

 هن.1412الدعوةواإلعالم،إصداركليةالدعوةواإلعالمبالرياض،العدداألول،
 .71ابقصينظر:املرجعالس(3)
 .2/93املوافمات(4)

 



 437_____________الفصل الرابع/ املبحث الثاين: أساليب دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية ____

أمورأدمن والتعاملبالربا،فهذه النفوس،وكانتمنأعرافاجلاهلية،كشرباخلمروالزنا
والسبيل لالنفكاكالناسعليها، بتأّنعنها بلعاجلها واحدة، ويفخطوة عابرة، يفحلظة

ا ) إمنعنذلكأحسنتعبري،فمالت:هارضياهللعنرتأماملؤمننيعائشةوقدعّب،ومتهل
سورة من املفصل فيها اكر اجلنة والنار، حىت إاا  -أي القرآن -نزل أول ما نزل منه

ال تزنوا، لقالوا ال ندع الزنا  واحلرام، ولو نزل ثاب الناس إىل اإلسالم، نزل احلالل
أبدا..(
(1)

 وتعلن وذلكلتخلصالملوبهللأوال، وحدلهعبوديتها، فه، قناعةتمبلعن
املستميم.هصراطيفتنهمعنأمرشرعهتعاىل،وتنكركلاللتزامحبو

 :احملور الثاين: التدرج يف أسلوب الدعوة
وعرضاألولوياتاملهمةفيها،وذلكبتمدميماهوالدعوةتبليغفمناملهمالتدرجيفطرق

ب،ومنالصعبإىلاألصعب،ومنأصلعلىماهوفر ،والتدرجيفاألمرمنالسهلإىلالصع
قطعهيفتاهلدفالمريبإىلاهلدفالبعيد..وهكذا،فإنالتكاليفثميلةوالطريقطويل،ولوأراد

نفسواحد،مرةواحدة،لكاناالنمطا ،وبالتا المعودأوالفتوروالتواين
(2)

.
األسهل،فإنملينفعبدأباإلنكاربتاالحتساب،ف:تدرجفيهاالداعيةتومناألموراليت

:)فاملنكرإذاأمكنتإزالتهباللسان-رمحهاهلل-إىلاألصعب،قالاإلمامالمرطيبتانتمل
المتلملجيز فإنزالبدون أوبالمتلفليفعل، إالبالعموبة وإنملثمكنه للناهيفليفعله،

المتل(
(3)
.

 :هّنبالطالبات وتغيري واقع احملور الثالث: التدرج يف االرتقاء
عدالتدرجيفعالجماتأصليفنفوسالطالباتمنالعاداتالسيئةواألموراملنكرة؛ُي
أسلوبالتدرجمنمرالذييتطلبمنالداعيةاستخداميفتزكيةالنفوس،األفّعاالأسلوبا

 واألعلى، األشد إىل يعيناألخفاألدىن الصورةوهذا استبدال يف منالتدرج باالنتمال
============================================================= 

-48األشمرص:د.عمر:تاريخالفمهاإلسالميولالستفادةينظر،137سبقخترجيهص،صحيحالبخاري(1)
52. 
 .86صنوحينظر:منهجأهلالسنةواجلماعةيفقضيةالتغيري:د.السيدحممد(2)
 .4/49اجلامعألحكامالمرآن(3)
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أ من الرغم فعلى األعلى، إىل تعتصماألدىن البشر نفوس إصالح يف اإلسالم حركة ن
باألمنوذجالكلي،وتصرعلىأنالدينالبدأنيؤخذمجلةواحدة،إالأنهلبلوغالكلال
ولكنها بلتؤمنباإلسالمكله، ببعض، فهيالتؤمنببعضوتكفر باجلزء، بدمنالبدء

تطبيقماتيسرمنهحتاول
(1)

.

============================================================= 
،مركزالدراسناتواإلعنالمدار589أساليبالدعوةاإلسالميةاملعاصرة:د.محدبنناصرالعمارصينظر:(1)

 م.1998هن/3،1418إشبيليا،الرياض،ط:
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 أسلوب املوعظة احلسنة:املطلب الثاني: 

إىلهّناملوعظةاحلسنةهيالكلمةالنديةاليتمتسشغافقلوبالطالبات،فتأخذبأيدي
وتبعدهّن إىلالطالبةوالطريقاحلقواخلري، اليتالتسيء عنالفسادوالزيغ،هيالكلمة

 باملهانة تشعرها أو الداعيةجترحمشاعرها اليتخترجمنفم الطيبة هيالكلمة ( والذلة،
وةحّس اخلريوالسعادة، فيها الناسفيجدون وحرصهلتصلإىلعمول صدقه ونمنخالهلا

ۆئ  ۆئ  ۈئ            ڇ  علىجلباخلريهلمودفعالضرعنهم،وقدمثلهلاالمرآنالكرميبمولهتعاىل:

ٱ  ی  جئ  حئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی 

 ڇ     ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پ
(7)

 )
(4)

. 
برهبا قلبالطالبة حيثيتعلق الترغيبوالترهيب، على احلسنة أسلوباملوعظة ويموم

ريرغبةيفثوابهورهبةمنعمابه.وتستميمعلىاخل
برغبة:إذاحرصعلىالشيءوطمعفيهبيرغِّالترغيبمنالرغبة،ويمال:رّغو

(3)
.

 يشوق ما كل هو: الترغيب وأسلوب االسةاملدعوالطالبة احلقإىل وقبول تجابة
رةخالصةوالثباتعليه،وهووعديصحبهحتبيبوإغراءمبصلحةأومتعةآجلةمؤكدةخّي
منالشوائب،ممابلالميامبعملصاحلأواالمتنا عنلذةضارةابتغاءمرضاةاهلل

(4)
.

والترهيبمنالرهبة،وهي:اخلوفوالفز 
(5)
.
خييفوةحذر وأسلوبالترهيبهو:كلما أوةاملدعوالطالبة االستجابة منعدم

رفضاحلقأوعدمالثباتعليهبعدقبوله،وهووعيدوهتديدبعموبةمترتبةعلىاقترافإمث
============================================================= 

 .25-24سورةإبراهيم:اآليتان(1)
 .65الوكيلصأسسالدعوةوآدابالدعاة:د.حممد(2)
 .2/237النهايةيفغريباحلديثواألثر(3)
 .257،وأصولالتربية:د.عبدالرمحنالنحالويص437ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(4)
 .2/281النهايةيفغريباحلديثواألثر(5)
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أوذنب،مماهنىاهللعنه،أوعلىالتهاونيفأداءفرائضاهلل
(1)
.

لدنياوهذاالوعديشملنعيمالدنياواآلخرةوسعادهتما،والوعيدكذلكيشملنممةا
واآلخرةوشماءمها،فمدوعداهللاملؤمننيالصادقنيباالستخالفيفاألرض،والعزةواحلياة

واجلنةيفاآلخرة،وتوعدالعاصنيباخلزيوالذّل واآلخرةالطيبة وضنكاملعيشةيفالدنيا
وبناراجلحيميفاآلخرة
(2)

.

 :(الترزيب والترهيب) املوعظة احلسنة استخدام أسلوب مميزات
ناجح،ألنهيتوافقمعالفطرةوالنفسفّعالأثرألسلوباملوعظةغالبامايكون-1

األمن حتب اليت النفس ذاهتا وهي منه، وتستكثر عليه وحترص اخلري حتب اليت البشرية
النفس داخل ذاتيا حافزا يولدان فهما والتهديد، واخلوف اخلطر عن والبعد والسالمة،

هاويوجهإرادهتاويدفعها،حىتتلتزمسلوكامعينااإلنسانية،ةحركعواطف
(3)

،ةحمقهلااخلري
ويبعدعنهاالعماب.

وحمبةهلاتالطالبةإنهجيعل-2 قدا،ألنقيامهمبلالتكاليفالشرعيةبكلرضا هبا
الترغيبا،جرىمبحضاختياره كان إذا باألجرالترهيبوأوخاصة و باآلخرة مرتبطا

.،المنعندالناستعاىلاهللالذيمنعند
وبنيا،وحتولبينهحواجزوقائيةتنمومعمرورالوقتيفقلبالطالبةينمينهإ-3

الوقو حتتمايتركهحتتطائلةالعمابالدنيويواألخروي.

 جماالت استخدام أسلوب املوعظة احلسنة: 
وترغيب-1 له، واالستجابة احلق قبول يف اإلترهيبالطالبة من عراضعنهها

ديناالستمامةعلىالملوبوحتبيبهايفوصداألخريات،ومنذلكالترغيببتأليف
عليه، وتثبيتها كالتألاإلسالم، معنوي: بشكل ذلك يكون ولطفيوقد باجلاه ف

============================================================= 
 .257ربية:د.عبدالرمحنالنحالويص،وأصولالت437ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص(1)
 .192حمفوظص:الشيخعليالوعظواخلطابةينظر:هدايةاملرشدينإىلطرق(2)
 .215-2/212ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداين(3)
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    کژ  ژ  ڑ   ڑ   کڇ  وباإلحسانمكاناإلساءة،وقدقالتعاىل:الكالم،

.(1) ڇڳ           ڱ  ڱ  ڱ    ک  ک    گ  گ  گ         گ  ڳ  ڳ  ڳ
ق كتأليفالملوبباكما الترغيببشكلحسي: يكون وواهللعطاءد كاندية، قد

اإلسالنيب على لتثبيتقلوهبم بالعطايا اإلسالم حديثي يؤثر كما قالالم، إين )):
ه اهلل يف النار على وجهه((ألعطي الرجل وزريه أحب إيل منه خشية أن يكّب

(2)
.

منهاترهيبساعداجلديفطاعةاهللتعاىل،والتشمريعنحثهاعلىهبدفهاترغيب-2
عام يفجنسالطاعاتبشكل ترغيبا يكون أن وذلكإما شرعه، وخمالفة أوامره معصية

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ڇ  كالترغيبيفاألعمالالصاحلة،كمولهتعاىل:

 ڇڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گک  گ  گ  گ
(3)

من رسوله، العملالتابعلكتاباهللوسنة وهو تعاىلملنعملصاحلا، وعدمنه )هذا
ذكرأوأنثى،وهوثابتعلىإثمانهإىلاملوت،بأنةحييهاهللاحلياةالطيبة(
(4)

 يكون،كما
الترغيبيفأنوا خمصوصةمنهاكالصالةوالصدقةواحلجواجلهاد
(5)

.
بالتهدالطالبةترهيب-3 أوكانتيفصفيدبالعموبة ملناحنرفتعنمنهجاهلل،

نوعان:والعموبةاحملاربنيللفضيلةوالميماإلسالمية،
فيهاإحصاءعزوجليفاآلخرة،واليتيتمللناسالعموبةاألخرويةاليتيتوالهااهلل-أ
قالتعاىل،أعماهلم ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڇ  :كما

============================================================= 
 .34سورةفصلت:آية(1)
 .151ح2/73افعلىإثمانهصحيحمسلم،كتابالزكاة،بابإعطاءمنخي(2)
 .97سورةالنحل:آية(3)
 .11/156حماسنالتأويل(4)
 .199-192حمفوظصينظر:هدايةاملرشدينإىلطرقالوعظواخلطابة:الشيخعلي(5)
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(7)  ڇ               ژ  ڑ  ڑ  ک      ک  ک ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ 
.

:ية:وتنمسمإىلقسمنيمهاالعموبةالدنيو-ب
عموبةجرتهباسنةاهللالكونية،وتمومعلىقانونالسببواملسبب،المسماألول:

وتصيباجلماعاتحالاحنرافهمعنشر اهلل،وهذاالنو لهأشكالمتنوعة،فمديكون
حيثب،اهلالكبتعجيلالعموبةيفالدنيا،أوتسليطاألعداءأوغريذلكمنأشكالالعما

،وفيماةحبونويكونعزيزايبةيفأبداهنموأمواهلم)خيربتعاىلأنهماأصابالعبادمنمص
عليهمإالبسببماقدمتهأيديهممنالسيئات(
(2)

ی  ی  ڇ  :وذلكيفقولهتعاىل،

  ڇی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب          خب  
(3)

 . 
ا الشريعةاإلسالميةالمسمالثاين: العامة،لعموباتاليتنصتعليها ،محايةللمصلحة

واجملتمع، للفضيلة وقدتكونعموباتماليةومحاية رقاملخالفني، بتنفيذها وأمرتالوالة
كمطعيدالسارق،أوعموبةمعنويةكإهدارشهادةكدفعديةالمتيل،أوعموباتجسدية

الماذف
(4)

.

 :متطلبات جناح أسلوب املوعظة احلسنة
يفصفوفالطالبات،فالواجبيفاجملالالدعوياملوعظةاحلسنةولكيينجحأسلوب

مراعاةمايأيت:
واالعتدالبنيالترغيبوالترهيب-1 ترغيعلالداعيةكلحديثهجت،فالاملوازنة باا

يفطغىجانبعلىجانب،فتفرطالطالبةتناوببنياالثنني،حىتاليوالكلهترهيبا،بلت
منطمنرمحةاهللوعفوه،واملتأمليفآياتالمرآنجيدأناهللتالتمينللثوابدونعمل،أو

============================================================= 
 .49سورةالكهف:جزءمنآية(1)
 .715صتفسريالشيخالسعدي(2)
 .31سورةالشورى:آية(3)
،وجمموعنةرنوث219-211حمفوظمنص:الشيخعليالوعظواخلطابةينظر:هدايةاملرشدينإىلطرق(4)

 .382-378فمهية:د.عبدالكرميزيدانمنص
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ةتعاىلكثريامايوردآيةنعيممثيردفهابآيةعذاب،وكذلكيوردآيةعذابمثيتلوهابآي
ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې    ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ڇ  نعيم،كمولهتعاىل:

 ڇەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
(1)

.
،رمحةاهللتعاىلبعبادهأندعاهميفالمرآنبأسلويبالترغيبوالترهيبكليهماومن

وازياخلوف،لئالهيب،والرجاءيفاألصلأنأسلوبالترغيبيكونموازياألسلوبالتر
فامنمنرمحتهخوتيأسوتمنطبرمحةاهللومغفرته،والةتتمادىالطالبةيفاملعاصيمغتّر

عذابهوقوته
(2)

قال كما وئ   وئ  ۇئ  ڇ : تعاىلعناملؤمنني،بليكونحاهلا

 ڇ     ۇئ
(3)

.
يف-2 الداعية املعلمة تعتمد واحلديثالنبويعلىالترغيبوالترهيبأن ،المرآن
سلوك،واملغذياحملركوالدافعاألقوىللتوتربيةالعواطفالوجدانية،فهمانفعاالإلثارةاال

ابلغالداعيةهدفهان،وعنطريقإثارةهذهالدوافعتلطاقاتاإلنس
(4)

،ومنذلكاألحاديث
باهللتعاال اليتتصلها تعاىل:مدسية كموله برقابته )) يا عبادي إنكم ختطئون ىلوتشعرها

(بالليل والنهار، وأنا أزفر الذنوب مجيعا، فاستغفروين أزفر لكم(
(5)

.
الفر-3 التخوُّلاغتنام مع وتتمبلها، للموعظة، النفوس فيه تتهيأ اليت املناسبة ص

حالباملوعظةوعدماملبالغةواإلكثارمنهاكيالتنفرالطالبات،وقدروىابنمسعود
(( لنا باملوعظة يف األيام كراهة السآمة علينايتخوَّ )) كان النيب معهمفمال:النيب

(6)


============================================================= 
 .41-37سورةالنازعات:اآليات(1)
ةاإلسنالميةالوسنائل،والدعو264-263ينظر:أصولالتربيةاإلسالمية:د.عبدالرمحنالنحالويمنص(2)

،مكتبنة93-82صسعيدرمضانالبوطيد.حممد،ومنهجتربويفريديفالمرآن:113-112صواألساليب
 ،ت:بدون.2سوريا،ط:-الفارايب،دمشق

 .57سورةاإلسراء:جزءمنآية(3)
 .261-259صسالمية:د.عبدالرمحنالنحالويينظر:أصولالتربيةاإل(4)
 .2577ح4/1994صحيحمسلم،كتابالربوالصلةواآلداب،بابحترميالظلم(5)
 .337،سبقخترجيهصصحيحالبخاري(6)
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:)كانيراعياألوقاتيفتذكرينا،واليفعلذلككل-رمحهاهلل-قالاحلافظابنحجر
(يوملئالمنّل

(1)
.

ونفسياهت-4 الطالبات شعور املوعّنمراعاة كانت إذا وخصوصا املوعظة، ظةأثناء
م بطالبة معّينةخاصة معروفة ما عنعّينةأوحالة بعيدة سرية فيحسنأنتكوناملوعظة ،

التشهريوالتجريح،ويظهرفيهاالشفمةوحباخلريللطالبةوالرأفةهبا
(2)

.
بتصوير-5 لناروالثوابجيسدمظاهراجلنةواأنيكونالترغيبوالترهيبمصحوبا

بات،وهذهالطريمةجمديةباتواملرّهشعرمباشرةباملرّغتتخيلوتنأوالعماب،لتستطيعالطالبة
.كالفتياتيفمرحلةاملراهمةبشكلخاصمعأصحاباخليالوأصحابالعواطفاجلياشة

============================================================= 
 .1/162فتحالباري(1)
 .69ينظر:وسائلالدعوة:د.عبدالرحيماملغذويص(2)
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 أسلوب اجلدال باليت هي أحسن:  املطلب الثالث:

بأنه:ُي واملغالبة(،)عرفاجلدال املنازعة علىسبيل املفاوضة
(1)

وهو: كالمي)حوار
الطرفاآلخر،ويعرضفيهكل نظر يتفهمفيهكلطرفمنالفريمنياملتحاورينوجهة
بوجهةنظره،مثيأخذبتبصراحلميمةمن استمساكه اليترجحتلديه أدلته طرفمنهما
خاللاالنتماداتواالعتراضاتاليتيوجههاالطرفاآلخرعلىأدلته،أومنخاللاألدلة

بعضالنماطاليتكانتغامضةعليه(اليتينريلههبا
(2)

مديظهرمنالطالباتمنتتمسك،ف
 وتبتعدعناالستمامة، للخري، فترفضاالستجابة للحميمة، دونتبصر نظرها، ألنبوجهة

)اإلنسانكثرياجملادلةواملخاصمةواملعارضةللحقبالباطل،إالمنهدىاهللوبصرهلطريق
النجاة(
(3)

قالتعاىل   ڇڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ڇ  :كما
(4)
لمةفتحتاجاملع

.إىلاستخدامأسلوباجملادلةإلقناعهاباحلقالذيتأمرهابهالداعيةحينئذ

  متطلبات جناح أسلوب اجلدال:
املتطلباتهنا من مراكمجلة املسلمة للداعية ينبغي أسلوباجلدالاعاهتاليت ليكون

 ڇ         ے  ے  ۓ  ۓڇ  قالتعاىل:،ولتوضيحوتبليغاحلقباليتهيأحسن،
(5)


كثري ابن احلافظ اهلل-قال )-رمحه بالوجه: فليكن وجدال، مناظرة إىل منهم احتاج من
ولنيوحسنخطاب( برفق احلسن
(6)

األساليبالدعو، من تعاىل،فاجلدال هبا اليتأمر ية

============================================================= 
 .97املفرداتيفغريبالمرآنص(1)
 .1/637عوةإىلاهلل:عبدالرمحنامليداينفمهالد(2)
 .5/167تفسريابنكثري(3)
 .54سورةالكهف:جزءمنآية(4)
 .125سورةالنحل:جزءمنآية(5)
 .4/532تفسريابنكثري(6)
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باألحسن، تكون أن شرطهلا تذهبولكنه مشامتة أو إىلخصام تؤدياجملادلة )وأنال
هدايةاخللقإىلاحلقالاملغالبة مبمصودها،والحتصلالفائدةمنها،بليكونالمصدمنها

وحنوها(
(1)

.
:آداباجملادلةباليتهيأحسنمايأيتمنو
يفنصرةاحلقوالدعوةإىلديناهلل،وتركالرياءوالسمعةوطلب((النيةالصادقة1

الرفعةاجلاه.
،وتمدميالنملونصوصهلصحيحاملستفادمنالكتابوالسنة(االعتمادعلىالعلما(2

علىالعملوظنونه.
دادالتاملألخذباحلقعندظهوره،((حترياحلقوالبعدعنالتعصبوإعالناالستع3
:العلماءأقساماجلدلوهيوقدبني
املذموم-أ ولهاجلدال بالشغب، اجلدال والثاين علم، بغري اجلدال أحدمها: وجهان:

والتمويه،نصرةللباطلبعدظهوراحلقوبيانه.
هومنالنصيحةيفالديناملمدوحاحلق،ودالاجل-ب

(2)
ے  ڇ  :وقدقالتعاىل

  ڇ        ے  ۓ  ۓ
(3)

.
عن4 البعيد املهذب المول من اجلدال أثناء العالية اإلسالمية باألخالق التحلي ))

الطعنوالتجريح،أواهلزءوالسخرية،أواحتماراآلخرينووجهاتنظرهم.
االلتزا5 املراوغةواألخذبام(( السليمة،وعدم املنطمية ملغالطاتيفاجلدالبالطرق

واعتماداألكاذيبوالرواياتالساقطةواخلرافاتاليتملتثبتصحتها.
((إعالنالتسليمبالمضايااليتهيمناملسلماتواملتفقعليهاعندالطرفني،وقبول6

============================================================= 
 .414صتفسريالشيخالسعدي(1)
-،دارالكتبالعلمية،بريوت233صبنثابتاخلطيبالبغدادييبكرأمحدبنعلينظر:الفميهواملتفمه:أبو(2)

 م.1981هن/2،1411لبنان،ط:
 .125سورةالنحل:جزءمنآية(3)
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النتائجاليتتوصلإليهااألدلةالماطعةواألدلةالراجحة
(1)

.
داعيةإىلذلك،وابتعادهاعناجلدل((اللجوءألسلوباجلدلاحملمودعندحاجةال7

املذمومالذييثريالنفوسويوغرالصدور كانباليت)ألناجلداليفمظنةاإلغضاب،فإذا
هيأحسنحصلتمنفعته(
(2)

.
ملاقديوقعهمننفرةإىلهذااألسلوب،هّناهتاالتلجئاملعلمةالداعيةالناصحةلطالبف

وطالباهتا، األلفة،ويوقععلىبعض،ويورثالفرقةبعدهّنرقلوببعضوقديغّيبنياملعلمة
وعنادها،وهيالتمتنع)الوحشةبعداألنس ذاكإالألنالنفسالبشريةهلاكربياؤها وما

بالرفقواللنيوحسناخلطاب،حىتالتشعرباهلزثمةوتنزلعنالرأيالذيتدافععنهإال
أماماآلخرين(
.(3)

نا ))أىتركاملراءواجلداليفمجيعاألحوالفمال:علوقدحثالنيب،
زعيم

(2)
ببيت يف ربض اجلنة

  
ملن ترك املراء

(5)
((ولو كان حمقا

(6)
.

قللحهّنفالداعيةالحترصعلىإقامةاحلجةعلىطالباهتابمدرحرصهاعلىاستجابت
كثرةاستخدامهألسلوباجلدالمعاملسلمني،بلمحلتملُيحفظعنالنيبو،هّنوصالح

لناسريتهأسلوباآخريشبهاجلدالوهو:احلوار،الذيتوجهفيهالدعوةللمدعوبعيداعن
املنازعةوالتعنتللرأيواخلصومة،)فاحلواركلمةغالباماتستعمليفاملناظرةاهلادئةاليت

يكونجوُّيسو ما والبحثعناحلق،واجلدالغالبا األلفة عنهدعليها وقدينشأ هصاخبا

============================================================= 
عبدالنرحيماملغنذويص،ووسائلالدعوة:د.648-1/639ينينظر:فمهالدعوةإىلاهلل:عبدالرمحنامليدا(1)

98-99. 
 .2/45:شيخاإلسالمابنتيميةجممو الفتاوى(2)
،1،داراألنندلساخلضنراء،ط:68اإلقنا يفالتربيةاإلسالمية:ساملبنسعيدبنمسفربننجبنارص(3)

 م.1998هن/1419
تكونحولاملدينة.ينظر:زعيم:أيضامنوكفيل،وربضاجلنة:أيماحوهلاخارجاعنها،تشبيهاباألبنيةاليت(4)

 .13/156عوناملعبود
 .13/156ينظر:املرجعالسابقواملمصودكسرالنفسهكياليرفعنفسهعلىخصمهبظهورفضله.املراء:اجلدال،(5)
،واللفظله،وسننالترمذي،كتابالربوالصلة،4811ح728سننأيبداود،كتاباألدب،بابيفحسناخللقص(6)

 .4811ح3/178،وقدحسنهالشيخاأللباينيفصحيحسننأيبداود1993ح4/358اجاءيفاملراءبابم
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خصومةوعناد(
(1)

،وخاصةيفاملرحلةالعمريةاليتمترهباطالبةاملرحلةالثانويةواليتتتميز
فيهاباالعتدادبالنفسوالرغبةيفاالستمالليةوخمالفةاآلخرين.

============================================================= 
،2،دارطيبةللنشروالتوزيع،الرياض،ط:64وقفاتتربويةيفضوءالمرآنالكرمي:عبدالعزيزناصراجلليلص(1)

،وقداعترببعضاملفسريناجلدال68رصهن،وينظر:اإلقنا يفالتربيةاإلسالمية:ساملبنسعيدبنمسف1412
خارجاعناألساليبالدعوية،فمال:)أمااجلدالفليسمنبابالدعوة،بلاملمصودمنهغرضآخرمغايرللدعوة؛
وهواإللزامواإلفحام،فلهذاالسببمليملاد إىلسبيلربكباحلكمةواملوعظةاحلسنةواجلدلاألحسن،بلقطع

 .21/141بالدعوةتنبيهاعلىأنهالةحصلالدعوة،وإمناالغرضمنهشيءآخر(.تفسريالفخرالرازياجلدلعنبا
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 ار:أسلوب احلو املطلب الرابع:

 بأنه: احلديثيعرفاحلوار واجلواببنيطرفنيتناول السؤال طريق عن أكثر أو
بشرطمؤكدالزمهووحدةاملوضو ،وشرطحمتملهووحدةاهلدف،فيتبادالنالنماش

حولأمرمعنيوقديصالنفيهإىلنتيجة،وقداليمنعأحدمهااآلخر
(1)

،وهوأسلوبمهم
احل إىلواحلواريهدفإىلوصولاحملاورقونصرتهودفعالباطل،منأساليبتبليغدعوة

بنياملتحاورينأداةوعيمشتركفهواحلميمة،
(2)

.
ُيو أحداحلوعد علىالعمل،ار األساليباليتتسريضمناملنهجالعمليالذييرتكز

ويدعوإىلالتفكروالتدبرواالعتبار
(3)

األسلوب،و الكرميكثريايفالمرآنقدوردهذا
(4)
،

األنبياءمعأقوامهمواستخدمه
(5)

منهمإمامهم،و يفكثرياحيثاستخدمه،حممدنبينا
وحاجهم.اليتحاورفيهاقومهاملتنوعةفسريتهزاخرةباملواقفاحلكيمةدعوته،

(6)


 جماالت استخدام أسلوب احلوار:
صولعهوجماله،اهلدفالذييرادالوجماالتاحلواروأشكالهمتعددة،ومماةحددنو

:ومنضمنهذهاألنوا مايأيتاحمليطبه،إليه،أواملوقفالعام
 احلوار االستجوايب:  -7

============================================================= 
،والدعوةإىلاهلل:د.توفيقالواعي185ينظر:أصولالتربيةاإلسالميةوأساليبها:د.عبدالرمحنالنحالويص(1)

 .289ص
 هن.1،1413،دارالوطن،الرياض،ط:28دالصويانصينظر:احلوارأصولهاملنهجيةوآدابهالسلوكية:أمح(2)
 .218البيانوينصينظر:املدخلإىلعلمالدعوة:حممد(3)
 .33-31كحواراهللتعاىلمعاملالئكةيفسورةالبمرة:اآليات(4)
 .258كحوارإبراهيمعليهالسالممعالنمروديفسورةالبمرة:آية(5)
 .27-18فادةينظر:احلوارأصولهاملنهجية:أمحدالصويانصلالست(6)
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وعادةيكونعلىشكلسؤالوجوابيوجهمنجانبواحد،وهولالستفهامعن
.شيءماوطلبتوضيحه

 احلوار اإلقناعي:-4
أسهلالسبلاإلقناعيةالذييعدمن،ارالشخصيويتمثلاحلواراإلقناعييفاحلو

(1)
،

بالطالبة ،ولتمكينهالداعيةمنتفنيدالشبهاتاملوجودةلبعدهعنتشويشاجلماهرياحمليطة
.شبهةشبهةالطالبةعند

 احلوار التوضيحي: -3
ف التوضيحي احلوار ُيستخدمأما بني النظر اختالفوجهات واملعلمةعند ،الطالبة

مدمهلامنالدالئلمايؤكدا،فتعرضهاوتبوجهةنظرهإىلإقنا األخرىإحدامهاسعىفت
وصاحب الناس، بني غالبا يمع ما وهذا هيرجحاهنا، األخرية الكلمة حجةة األقوى

واألحسنتعبريا.
 احلوار التعليمي والتوجيهي:  -2
الداعيةستخدمتو ه الستنباط أفواهاحلميمة من املنشودة حيثاملدعواتالعلمية ،

عهّنتلمن بعيدا فتتفتحأذهاهنالدينعلىشكلسؤالوجواب، والسرد، يلتلّمّنناإللماء
عليهالسالماملشهورملاجاءومثالذلكحديثجربيل،هذهاحلمائقبعدتشوقالنفوسهلا

،إىلالنيب
(2)

واجلواب.فعرضأصولالدينعلىشكلحوارقائمعلىالسؤال

 متطلبات جناح أسلوب احلوار:
األمور أسلوب احلوار يف جمال دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية  يتطلب جناح

 :اآلتية
 اإلخالص فيه وطلب احلق:  -7

اهللتعاىلينبغيأن لوجه خالصة الداعية الدعويتكوننية بواجبها قيامها العند ،

============================================================= 
 م.1993هن/1،1413،دارالعاصمة،الرياض،ط:111ينظر:كيفتمنعاآلخرين:عبداهللالعوشنص(1)
 .42سبقخترجيهصصحيحمسلم:(2)
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اأوبراعتها،أوإظهارثمافتهالطالبة،أومنأجلإفحاماهغري،أوالعلوعلىااالنتصارلنفسه
احلقولوا،مبساءلتهاوحماسبتها،وإرادهتابتعدعنحظوظنفسهتيفاحلوار،فعلىالداعيةأن
ظهرعلىلسانالطرفاآلخر.

 مراعاة آداب احلوار السلوكية:  -4
 السلوكية آداباحلوار مراعاة الداعية على عملية،كانتآدسواء آدابا أم قولية ابا

شعر لو الكذبحىت عن اللسان صون المولية: اآلداب وجتنبتومن بضعفاحلجة،
النمل العرضأو يف سواء احلوار يف واألمانة واللني، الرفق واستخدام أمكن، الغضبما

لألقوال،ألنبلوغاحلقهواملمصود،والعدلواإلنصافمعالطرفاآلخر..اخل.
،فهذايضفيعلىاحلوارجواأللفةواألنس،هامنحتاوردابالعملية:التبسميفوجهومناآل

وغضالصوتمعحسناالستما واإلنصات،وجتنباملماطعةوإظهاراخلطأعلنا،إىلغريذلك.
 مراعاة آداب احلوار العلمية: -3
 خالل من تكون العملية احلوار آداب مراعاة والبيان، التوضيح استخداموحسن

للتوضيح أوالتشبيهوضرباألمثالاملساعدةعلىاألساليبالعلمية مثلعمداملمارنات، ،
الفهم.
التوثيقوالعنايةبوالتكلمانطالقامندليلثابت،كماأنالتدرجيفاحلواروالكالم

العلميةواإلسنادية، الفروقالفرديةبنيالطالباتةحمقأهدافمنالناحية ،احلوارومراعاة
العلمية.هّنومستوىحصيلتّناملعرفةاملناسبةهبولنيتحمقهذااألمرإالمنخالل

 مراعاة آداب احلوار النفسية:  -2
النفسي الطبيعة والنماش،إن باحلوار تتأثر للطالبة مراعاةة الداعية فالواجبعلىاملعلمة

آداباحلوارالنفسيةمنخاللمايأيت:
واربدءابنماطاالتفاقوجتنبنماطاالختالف،كياليتوقفاحلوارالتدرجيفاحل-7

والداعية.ويمعالتحديويسبباخلسارةللطالبةعندأولنمطةخالف،فتضغنالنفوس
للطالبة-4 وخفضاجلناح لتمديرهالتحبب بأحبا،كمناداهتاواحترامهااكتسابا

.اخاصةأمامزميالهتا،وتوقريهااألمساءإليه
،فاليكونأحدالطرفنييفتماعيللطالبةوللداعيةمراعاةالظرفالنفسيواالج-3
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حالةغضبشديدأوحزنأوإرهاقنفسي.
(1)


 :  مذموم احلذر من حتول احلوار إىل جدال -5
نصرةوقدتؤديإىلواخلصومةمناآلفاتالماتلةاليتقدتنتجعناحلوار،عداجلدالُي

الذياحلقوبالتا يصعبالوصولإىلالتعنتوالعناد،صفاحلواربالباطل،وذلكحنييت
اجلدالأواملراءأنينكراحلقالذيظهرتداللتهظهوراالخفاءوحّدرجىالوصولإليه،ُي

معنيفيه،وممايؤديإىلذلكالتعصبملذهبأوشيخ
(2)

.

 أسلوب احلوار:آثار 
األساسإقنا الطالبات،ألنهيعتمدعلىإنأسلوباحلوارأحداألساليبالمويةيف

منأسلوبالتمليداألعمى؛إىلأسلوبح،لريقىبالطالبةالعمالينواملنطميأليقضيةتطر
يفمناقإعمال واحلرية وإيضاحاحلمائق، تعترالفكر، أيفكرة دجتحىتتفكريها،ضشة

فرضعليهابالموةُيمعالفطرةالسليمةوالعملالصحيحدونأناحللالذييتمشى
(3)

.
،وحتريالصواب،والرغبةيفيفنفسالطالبةيريبأسلوباحلواراحلماسةللحقكما

يبةاليتجيباحلرصعلىتنميتهالدىالطالباتحىتاحلجةاملمنعة،وهذهمنالعواطفالط
حعلىالتفكريالسليموالوصولإىلاحلمائقبأسلوبصحييترىبعملها

(4)
.

============================================================= 
يفحتاور،دلينلعملني،وك169ينظر:األسلوبالتربويللدعوةإىلاهلليفالعصراحلاضر:خالدخياطص(1)

م،ووقفنات1994هن/1،1414داراملسلمللنشروالتوزيع،الرياض،ط:11احلبيبصللحوار:د.طارقعلي
 .92،واحلوارأصولهاملنهجية:أمحدالصويانص71-67تربويةيفضوءالمرآنالكرمي:عبدالعزيزاجلليلص

 .95ة:أمحدالصويانصينظر:احلوارأصولهاملنهحي(2)
 .111ينظر:اإلقنا يفالتربية:ساملبنسعيدبنمسفرص(3)
 .213د.عبدالرمحنالنحالويصينظر:أصولالتربيةاإلسالمية:(4)
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 :احلسنة أسلوب القدوة ب اخلامس:املطل

اعيةصورةصحيحةوصادقةلكلماتدعوإليه،كونالد:أنتالمدوةأسلوبومعىن
اقبلكالمهاوسلوكهافعلهيصدقبلإن،ةريدغرسهيفاملدعووت

(1)
،والريبأنالدعوة

نفس يف وأوقع أقوى والعمل، حبالفعل على وأعون فهموهافظالطالبة، وأدعى إىلها،
بأسلوبالمدوةهواألسلوباملالئموتأسيهااقتدائها فالدعوة بالمولوالبيان، منالدعوة

للفطرة،وقدكانمنأعظموأبرزأساليبالنيب
(2)
.

حيثت الناجحة، أوائلاألساليبالدعوية من ناظريإنأسلوبالمدوة أمام الداعية تمثل
يماواقعيا،لألفكارواملباد اليتتدعوهلا،ومهماحية،ومنوذجاصادقا،وتطبصورةالطالبة

عملتالداعيةعلىتوضيحمنهجاإلسالماملتكامل،أورسمصورةمثاليةللمسلم،فإنذلك
لنةحمقذاتالنتائج،ولنيغينعنوجودواقعحميميثمثلهإنسانصادق،ةحمقبعمله

وسلوكههذهالصورة.
احلسنةهل أثربعيدوالمدوة عرضللنماذجالبشريةاملدىيفنفوساملدعواتا ،ألهنا

أنيمتديبرسلهالذينتمدموهنبيههبا،وقدأمراهللقتداءالصاحلةاليتيرادحماكاهتاواال
 ڇ     ۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئڇ : فمالتعاىل

(3)
ثالأعلى،كماجعلهم

ولهالكمالالبشرييفكلها،الذيمجعماتفرقيفغريهمنخصالاخلريللمسلمني،وهو
  ڇ              وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئڇ : قالتعاىلاألخالقاإلسالمية،

(4)
.

ملموساوقدتكونالمدوةمنوذجا هاالداعيةالطالبةيفمعلمتبهتمتديحسيامشاهدا
============================================================= 

 .55صنوحينظر:فمهالدعوةالفرديةيفاملنهجاإلسالمي:د.السيدحممد(1)
،مكتبةاملطبوعاتاإلسالمية،حلنب،65الرسولاملعلموأساليبهيفالتعليم:د.عبدالفتاحأبوغدةصينظر:(2)

 م.1996هن/1،1417ط:
 .91سورةاألنعام:جزءمنآية(3)
 .21سورةاألحزاب:جزءمنآية(4)
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وسريته،وصورةمرتسمةيفبأخبارهذااملثالذهنمثاالحاضرايفالقدتكونا،كماأهنهلا
أ  مبا والنفس أقوال من عنه أفعالثر ، يف وترسم تتكون الصورة نتيجةذهنوهذه الطالبة

والتذكر-للعملياتالعملية هباواحلاالتاليتإىلجانباملواقفاالجتماعية-كاملالحظة متر
يفحياهتاةالطالب تصادفها أو

(1)
 ناجحة ولنتكونالمدوة برزتكأسلوبدعوي؛، إالإذا

األهدافاليتتدعوإليهااملعلمةالداعيةيفجوطبيعيبعدأنتتحلىهباالداعيةسلوكاعمليا
ظاهراللطالبات.

 أمهية أسلوب القدوة:
الدعويوال يفاجملال أسلوبالمدوة طالباتاملرإنأمهية الثانويةتربوييفبيئة حلة

:اآلتيةتتضحمنخاللاألمور
إ-1 تكمنيفنفوسالبشر، نابعةمنغريزة الناسإىلقدوة وهيالتمليدنحاجة

امنمعلماهتاعجبهبةقدالتشعرهباحنوحماكاةمنتتندفعبرغبةملّحواحملاكاة،فالطالبة
ويموىامليلإىلاحملاكاةوالتمليدإذاكانمن،اتسلوكهومعظمعادااوأسلوهباهلجتهيف

فرضااجتهتإليه قد المدوةاوحبهاوتمديرهااحترامهتاألنظار اإلسالم ولذلكاختذ ،
احلسنةوسيلةلترقيةاجملتمعاتاملسلمةيفسلمالكمالالسلوكي
(2)

.
التأثريءسواإنتأثريالمدوةينتملمنالداعيةإىلالطالبةدائما،-2 كانهذا

تمليدها إىل الطالبات تدفع بصفات المدوة الداعية كاتصاف ممصود، غري عفويا
التعليم، ممام يف ةحدث كما ممصودا، التأثري كان أو خلمها، وحسن كإخالصها
مبراقبة الداعية يلزم مما التأثري، يف استمرارية األسلوب هلذا تعطي اخلاصية وهذه

============================================================= 
لتنشئةاالجتماعينةيفاملرحلنة،والمدوةوأثرهايفا1/214األخالقاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداين(1)

،مكتنبالتربينةالعنريبلندولاخللنيج،الريناض،ط:بندون43شحاتاخلطينبصاالبتدائية:د.حممد
 م.1997هن/1417

،وأصولالتربيةاإلسالمية:د.عبندالنرمحن1/215ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداين(2)
 .231النحالويص
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سلوكهادائما
(1)
.

لطالباتالاليتيأنفندعوةغريمباشرة،مماجيعلهاأقربملوافمةطبا اإنالمدوة-3
عشراتالنصائحواملواعظهّنملباشر،والاليتالجتديمعاألمرايرفضنالتوجيه،واتبا من

بينما بواحملاضرات، يمتنعن رؤيتتبا االقد الهّنعند املمدوة فينطلمنثالية منالصادقة،
هّناخلارجي،ممايساعدعلىالتزامذاتيةإىلالعمل،دونشعورباإلكراهأوبالضغطقناعات

يفذلك.هّنعليهوتفانيّنباحلقوثباهت
وتمبُّأسلوبالمدوةجتاوز-4 اللغة، مستوياتالفهمواإلدراكهلا،حلدود لغالبية

ا بينما الناس، عند تتفاوت املباشر للكالم الفهم مستويات أن أوذلك يتساوون لغالبية
يشتركونيفقدركبريأمامالرؤيةبالعنياجملردةملثالحيمتحرك،فإنذلكأيسريفإيصال

بأنبلوغهذهالفضائلمتدي،كماأهناتعطيقناعةللطالبةاملفاهيماليتيريدهاالداعيةللم
املمالمناألموراملمكنة،وليستمستحيلةالوقو ،فشاهداحلالأقوىمنشاهد

(2)
،كما
أنالمدوةتتخطىمرحلةالدعوةوالتعليمإىلمرحلةالتربيةوالتدريبالعملي،وبذلكتكون

أبعدمنجمرداالنتماءالنظري
(3)

.
تمإ-5 إليه، تدعو مبا امللتزمة الصادقة المدوة قلوبن يف الرضا موقع غالبا ع
ة،وعمقداللةعلىصدقالداعية،فهيأثرهاالبنييفقبولالدعو،وتلكمزيةهلاالطالبات

،ومنبواعثاالستجابةامنإماراتصدقهادعوهلا،وعداأنالتزامهابالفكرةاليتتإثماهن
نعلىاحترامالصادقنيا،والناسمنذالمدميمفطورووتبجيلهافهوكذلكمندواعيتوقريه
م.أفعاهلاجلادينالذينتطابقأقواهلم

اتعتربمنوذجاإذإهنأكثرمنجمرداحملاكاةوالتمليد،-عادة–إنالمدوةتتطلب-6
الوجهةاملرغوبة،فالمدوةتعتمدالعمليات ومعياراةحكمتصرفاتالطالبةويوجهسلوكها
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العمليةالعليا،بينماتعتمداحملاكاةعلىاملشاهدةاملباشرةوالتمليدالبسيط
(1)

.
املعرفةالعلميةإذإننيةيفتأثريهاعلىالطالبات،لةللمعارفالديإنالمدوةمكّم-7

منيعرف أنيكونصادقا ليسمناحملتم إذ ( التكفيلتهذيبالسلوكوغرسالميم،
قّل ولكن وإدارهتاالصدق، املدرسة جنحت فإذا اجملال، هذا يف الطيبة المدوة ختفق أن

التل عينا تمع يفأنال العاملنيهبا ومجيع والومدرسوها حسن، إالعلىكلمظهر ميذ
مناملشاهداتواملدركاتإال إالكللفظشريفمهذب،والينمورصيده تتلمىأذناه
وّفرت فمد هذا؛ يف املدرسة جنحت إذا خملصمفيد، عمل وكل عادل، تصرف بكل

لتالميذهامثالطيبةتؤيتمثارهايفاقتدائهمهباوختلمهمهبا(
(2)

.

 ب القدوة:جناح أسلومتطلبات 
جناحأسلوبالمدوةيفامليدانالدعويالتربويمايأيت:منأبرزمتطلبات

بالنيب-1 تأسيا لتطلعالداعية،ونحسناخللق، الكمالاليتبلغهاتيجة إىلمرتبة
هبا.قتداءكونالداعيةقدوةأخالقيةمتجسدة،صاحلةلالمنالكمالاألخالقي،فت

ا احلسنة السرية توأصول الداعيليتهبا لغريهةاملسلمةكون طيبة ترجعإىلاقدوة ،
أصلنيكبريين:حسناخللق،وموافمةالمولالعمل،فإذاحتمقهذاناألصالن،حسنتسرية

ساءتهذاناألصالنأوأحدمهااالطيبةدعوةصامتةلإلسالم،وإنفاهتا،وكانتسريهتةالداعي
ناإلسالم،وصارتدعوةصامتةمنفرةعاسريهت

(3)
.

عمله-2 الداعية قول بأاموافمة الداعية: حال بلسان الدعوة تكون خيالف،ن فال
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ڇ :حىتاليصدقفيهاقولاهللتعاىلها،هاقوَلفعل 
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  ڇھ  ے  ے     ھہ  ھ  ھ
(1)

ذلكأن)الدعوةإىلالربواملخالفةعنهيف،
اليفالدعاةوحدهم،ولكنيفهياآلفةاليتتصيبالنفوسبالشك،سلوكالداعيةإليه؛

مجيال، قوال يسمعون ألهنم وأفكارهم، الناس قلوب تبلبل اليت وهي ذاهتا، الدعوات
يثمونيفالدينويشه واليعودون بنيالمولوالفعل.. احلرية فتتملكهم دونفعالقبيحا،

بعدمافمدواثمتهمبرجالالدين(
(2)

.
 الداعإن تتطبيق دواعيقبولما الشرطمنأهم هلذا وتصديقأقواهلية إليه، ،ادعو

له،وعائدنمنخالففعلهقوله،فإنذلكتكذيبلموطالبات،ألوترسيخهايفقلوبال
إليهباإلبطال،كماأنهمنفرللناسمندعوتهواالنتفا بكالمه
(3)

.
أمربالصمت:-رمحهاهلل-قالاإلمامالشاطيب عمااليعين،-مثال-)إناملفيتإذا

فإنكانصامتاعمااليعين،ففتواهصادقة،وإنكانمناخلائضنيفيمااليعين،فهيغري
كعلىاحملافظةعلىالصالةوكانحمافظاعليها،صدقتفتواه...ومثلهاصادقة...وإندّل

فهو عنها، منتهيا نفسه يف وكان والنساء، األجنبيات إىل النظر عن هنى فإذا النواهي،
متدىبفعله،وإالفال،ألنعالمةصدقالمولمطابمةمتدىبمولهوُيالصادقالفتيا،والذيُي

ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڇ : لهوالصدقيفاحلميمةعندالعلماء،ولذلكقالتعاىلالعمل،ب

 ڇ            پ  پ
(4)

همعأقوالهأفعال...حيثكانتوحسبالناظريفذلكسيدالبشر
علىالوفاءوالتمام(
(5)

ينفِّوهتاونالداعية، األمرمما الطالباتهبذا ،أوعلىتبا االعنر
إليه،أوالتمليلمنشأنه،وعدمأخذهباجلديةاملناسبة.هّندعومباتهّنأقلافتراضاستهانت

3- جيرحها: أو المدوة خيدش عما االبتعاد يعين وهذا تأن الداعية ما-بتعد
ا،وخطواهتامعمودةعليهأعنيالطالباتبالمولأوبالفعل،ألنالزللعنمواطن-تاستطاع
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اهنألا،أفعاهلالحظتهاأنتالدعوةإىلاهللتمتضيمنصاحب،فرسالةهّنحمسوبةومراقبةممنتدعو
اأفعاهلزن،بلتّنمتدىهبممنالُياغريهيفعلسترسلكماقدوةمنظورإليها،ومتأسهبا،فالتقد

و الشر ، مبيزان نفسهحتدائما اسب تا حىت وتصرف، كلمة كل مستوىعلى على كون
المدوة
(1)

أوهنا،ومن خيدشاملروءة، والبعدعما فالواجبعلىالداعيةجتنبمواضعالتهم،
ستنكرظاهره،فإنهذايعرضهاإىلالظنوناملكروهةالسيئة.ُي

فيهلئاليكونالداعيةيفممامتعليم،تاحلرصعلىيسرالفعلامل ظهر،إذاكان-4
،فيمعالفتورهباانفسههيأخذتبالشدةكماهّنالطالباتأنفسأخذمشمةوعسر،ولئالت

 واالنمطا .
يفممامالتعليم،تاملعلمةوجتويده،خاصةإذاكانهإتمانإظهارالعملواحلرصعلى-5

لها،فإنبأحسنهاوأكماأخذنفسهت،بلالظاهرةوالباطنةفعالمناألباجلائزارضىلنفسهتفال
منرجعيفاألحكامعندطالباهتا،وقديراقبنهالألخذعنهااململعلمةالداعيةهيالمدوةوإليهاا

أبعدعنا،فغريهابعلمهالداعيةنتفعتنظر،كماقديمتديهبامنالتعلم،وإذاملتحيثال
االنتفا به
(2)

.
أساليبالدعوةبالمول،اليملأمهيةعنالمدوةأسلوبويفضوءماسبقيتضحأن

اسالمدوةتتركآثاراقويةيفنفساملمتديأكثرممايفعلهالمولوالتفكري،وقدباتالنإذإن
وانتشار اإلعالم وسائل كثرة رغم العملية، إىلالدعوة يكونون أحوجما العصر يفهذا

املعارفوالعلوم.
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 أسلوب اإلقناع:املطلب السادس: 

الطرفنيالتأثريعلى):عرفاإلقنا بأنهُي أحد ةحاولفيها وشكلية، عملياتفكرية
اآلخروإخضاعهلفكرةما(
(1)

ا،وعملهةاملدعولطالبةا،وهوغرسالرضاوالمبوليفنفس
.ةوالتزامامنقبلاملدعوااتباعوالداعيةمنأفكار،ليثمرهذااالقتنا تأثرااعرضعليهمبات

مننبهعلىأساساالقتنا والتصديق،بةالناسباإلثمامطالديناإلسالمومنأسس
السليم،عتمادلالهوالسبيلالصحيحفذلك،واضحةخاللمايمدمههلممنأدلةوبراهني

العلىفاعتناقاإلسالم علىاالقتنا ، واإلكراهيموم المسر اهللتعاىلنبيه أمر وقد ،
املشرك من طلبه ملن واجلوار األمان المبإعطاء مسا  فرصة إلعطائه هذاني، ومعرفة رآن

يستجب،فمدأوجباهلللهعلىستجيب،وحىتإذامليتلمىويتفتحويأنالدين،لعلقلبه
إىلمأمنهأهلداراإلسالمأنةحرسوهحىتيصل

(2)
ې  ې   ى  ڇ  ،وذلكيفقولهتعاىل:

 ڇ      ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ
(3)
.

ةممنعة،التكتفيمنتمريرقضاياهانهلعميدةاإلسالمية،أهناعميدةمربفمنمميزاتا
دوأنتباإللزاماجملردوالتكليفالصارم،والتمولكماتمولبعضالعمائداألخرى:)اعتم

ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ڇ  بليمولكتاهبابصراحة:علم(،آمنمثا)أعمى(،أو:

ڇىئ  ىئ  
(4)

باحلجج، قضاياها تتبع بل الملبوالوجدان، مبخاطبة تكتفي وال
إىل الطريق ويأخذ العمول، أزمَّة ثملك الذي الواضح والتعليل الناصع، والربهان الدامغة،
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الملوب
(1)
.

رفقيفاملعاملةمعحتريالتلطفيفالمول،والإنجناحالداعيةيفعملهايتطلبمنها
اإلقنا ،فهوأسلوبلهشأنهيفجناحالداعية،ويفممامالدعوةإىلاخلري،والسريفذلكأن

تيفالغالبعلىاألنفةوالرعونة،النفوسجبلتعلىامليلإىلالعظمةوحبالكرامة،وشّب
عنغّي إىلرشادها،الونشأتعلىالتميدباإللف،فمنأرادصرفها أنيتحرىها بدله

إقناعهمبذلك
(2)

اقتنا الطالبةورضاهابالسرييفطريقاهلدايةوالصالحيمويحاسة،ألن
فتموم الداخلية، واملراقبة الداخلي نفسهاالنضباط امبراقبة سلوكها، على دونوحماسبتها

العم يف الصادقة الرغبة يثمر أنه كما اخلارجية، للمراقبة ويشحاجة الصاحل، الطالبةل عر
ممايورثهااإلتمانواإلخالص.،بأمهيته

 متطلبات جناح أسلوب اإلقناع:
 ليحمقأسلوباإلقنا الفائدةاملرجوةمنه،البدللداعيةمنمراعاةمايأيت:

 ( وضوح عرض الدعوة:7) 
الدعوة وضوح مع طرديا يتناسبتناسبا يدعنيإليه الطالباتمبا إقنا  فكلماإن ،

نصا زادت اقتنا  زاد ووضوحها، الدعوة اتالطالبةعة وكلما بالغموضهبا، صفت
.ّنوعموهلّنوالتشويش،انفضالطالباتمنحوهلا،ورفضتهاقلوهب

،اليتهيأصولريمةالشرحوالتفسريألصوهلادعوة،انتهاجطومنأسبابوضوحال
بالعميد يتعلق مما الدينية، احلمائق إثبات خالل من وذلك واملعامالتالدين، والعبادة ة

أصولالدينوقيمهوالفضائلوغريها،معذكرحججهاوبراهينها،ودفعالشبهعنها،فعرض
هويفاحلميمةعرضألصولالدعوةوقيمها
(3)

.
فيهامنكمالومجال،األخالقيةلتعريفبالفضائلكماأنا تعريفاصحيحا،بإبرازما
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التعريفبالرذائلوالنمائصبإبرازاالدينيةوالدنيوية،وكذلكئدهاومثراهتيورثيميناوقناعةبفوا
مافيهامننمصوقبح،يورثيمينامبضارهاونتائجهاالسيئة،ممايولدنفورامنهاورغبةصادقة

يفاجتناهبا
(1)
.

 :( إزالة العقبات اليت تعيق عملية االقتناع4)
الطالبةاتاليتتعيقعمليةإقنا ةالعمبيتطلبالعملالدعوييفصفوفالطالباتإزال

،أوااللتزامبه،فإنانتفاءهذهالرغبةاحلق،اعتمادعدمالرغبةيفك،دافعةللعملقناعةحميمية
األدلةاهلستخدمتهفهذمجيعاألدلةالعمليةوالدينية،اعناحلقولوعرضتعليهيصدالطالبة

الدينووالرباهنياليت هلذا شرائعه،وأنهمنأهمأسبابالسعادةيفالدنياتشعرهاراجتها
.واآلخرة،وأهنالنحتمقمصاحلهاإالعنطريقمتسكهابميمه

كال األخالقية العوائق مبتا التعصبوومنها كالتعلق املادية العوائق أو وغريه، كرب
لداعيةعلى،فهذهوأمثاهلاتعوقعملالدعوة،لذلكينبغيأنتعملاالدنياومصاحلهاالزائلة

عالجهابالطريمةاملناسبة.
 ( االبتعاد عن املواجهة املباشرة:3) 
بشكلمباشرواالعتراضعلىاآلراءالصادرةمننمدأفكارالطالبةإن أمرمنفر،ها

وغالباماتكوناجملادالتواخلصوماتواملواجهاتيفميدانيؤديإىلالعنادواجلدال،
لموقفاصلباومماومةالاجوظهورالعناد،األمرالذييشّكةاملزالدعوةوسيلةإىلحّد

املرحلة، إىلهذه الوصول املناسبقبل فمن كانت، أيا عملياتاإلقنا  جتديمعها
إقنا  الدخوليفعملية ةاملدعوالطالبة معما اليتصادم منحتمبدخللنيسهل، مله

وجهالداعيةعمليةاإلقنا حنونتقنا ،أمنعواملقوةاإلبلإنآراءوأفكارخاصة،
الذييوا اجلانباإلجيايباملؤيد مثلاألمورالطالبةفقاجتاه واملشتركة، املتوافقعليها،

دعوهت لتجنبإحداثموقفمعارضالجتاه ابنيالطرفني،
(2)

مع املباشرة فاملواجهة ،
نفسي فتبديمماومة ومبادئها، عننفسها تستثريدفاعها قد رفضالطالبة ينتجعنها ة
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استنتاجاألمور على الطالبة يساعد املباشر اإلقنا غري أن يفحال اجلديدة، األفكار
بنفسها،ويشعرهابالراحةالنفسية.

 ( استخدام احلوار اإلقناعي: 2) 
النيب لمداستخدم للتأثريعلىاملدعوينوحضهم أسلوباحلواراإلقناعيكثريا

كحوارهمعالرجلالذيجاءيستفتيهعنشأن،علىالناساحلجةقامةعلىاالستجابةوإل
: )) لو كان عليها دين ) إن أخيت نذرت أن حتج، وإ؟اا ماتت، فقال النيب  أخته،فمال:

(( قال: نعم. قال: )) فاقض اهلل؛ فهو أحق بالقضاء((أكنت قاضيه؟
(1)

ففاحملاورةتكش،
موانع الداعية فتأمام باحلجوعمباتاالقتنا عندالطالبة، أوعملعلىإزالتها والربهان، ة

المسموضرباألمثالوالتكرارولفتاألنظار بغريذلكمنأساليباإلقنا ،كاستخدام
للتفكر.نفعالواالذهنمعإثارةال

 ( مراعاة املستوى العقلي يف األسلوب اإلقناعي: 5)
دونهذهالفروقلئالحتول،اتاملدعوالطالباتاعاةالفروقالفرديةبنيمرمناملهم

بالدعوة،هّنتأثر ومنها: ودرجة واملستوىالثمايفوالعلميمستوىالذكاء، ونوعه، التأثر
باحلجج-مثال-عندالطالبات،فبعضالطالبات تتأثربالترغيبوالترهيبأكثرمنتأثرها

يفالمدرةعلىاإلنصاتوالتحليلوردودالفعل،فمراعاةالطالباتنظراالختالف،العملية
هذهاألمورممايساعدعلىجناحأسلوباإلقنا .

 ( استعمال البدائل املسامهة يف اإلقناع: 6) 
 اإلقنا : عملية يف يساعد مما والمدواتإن النماذج من التعويضية البدائل تمدمي

واملبا العميدة أساس على الفرديةوالميم، احلياة صياغة إعادة هبدف اإلسالمية، د 
واالجتماعية،وفمالتلكالعميدةواملباد وغاياهتا
(2)

.
تمدم عندما املناسبللمدعوفالداعية لتعويضهةالبديل ست، عما ا من شهواتتركه

============================================================= 
 (.11/584)فتحالباري6699،ح،كتاباألثمانوالنذور،بابمنماتوعليهنذرصحيحالبخاري(1)
اخلامسملنظمةالنندوةالعاملينةاللماءضمنأراث،119ينظر:جتديدالدعوة:د.عبداجلميدأبوسليمانص(2)

 م.1982هن/2،1412ط:،:الدعوةاإلسالمية،الوسائلاخلططاملداخلللشباباإلسالمياملنعمدبكينيا
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لالستجابة،ألنطبيعةالبشرالتمسكوشبهاتالترضياهللتعاىل،فهيتدفعهالالقتنا و
أفضليتهلتعلقمباألفوه،ورفضهماالنتمالإىلغريه،إالعندتوافرالبديل،معمراعاةحتمقوا

 به، وقناعتهم الداعية تفريط أن إىل الطالبةإضافة يوقع قد املناسبة، البدائل تمدمي يفيف
.،ويوافقهواهاعليهمنالباطلتالبلبلة،واالنصرافإىلغرياحلق،ممايشبهماكان

 ( التأين وعدم االستعجال:1) 
قدحتدث اإلقنا بشكلبطيء، الذيعملية األمر سريعة، بطريمة بعلىيصّعأو

فترةطويلة،واالنتمالإىلقيمعليهاتاليتدرجاومبادئهاهتاالتخليعنقناعةاملدعوالطالبة
تكثريةممنعةتلمىخاللهإجابات،ةحتاجإىلمرورزمنليسبالمليلفذلكومباد جديدة،
يدوريفنفسه وبعدحصوهلاوخلدهاملا تبعثيفنفسها،  علىقناعاتتامة االطمئنانا
لماهمنالداعيةتوالراحةالنفسيةملات

(1)
.

 ( إتاحة الفرصة لالختيار:1) 
لمبولأوبأنالفرصةمتاحةأمامهإنشعورالطالبة ىلإا،يدفعهماتمولهالداعيةلرفضا

الن ط تمليب فيما وموضوعية بإنصاف والتفكري عليهظر، باإلجبارارح الشعور عن بعيدا ،
 بعنياإلنصافوالعدللإلسالم ينظر العاقل اإلنسان واليكاد وقيمهواإلكراه، إوشعائره ال،

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ويمدمعليهبمناعةورضاتامني،وهذاكمولهتعاىل:

ڇڇ  ڇ  
(2)

)ألن،فهذاإرشادمناهللتعاىليبنيفيهإتاحةالفرصةللخصميفاملناظرات
أحداملتناظرينإذاقاللآلخرهذاالذيتمولهخطأوأنتفيهخمطئ؛يغضبه،وعندالغضبال

المطمعيفالفهم،فيفوتالغرض،وأماإذاقاللهبأنأحدنااليبمىسدادالفكر،وعنداختالله
فنجتهدُي األخالق، والرجو إىلاحلقأحسن قبيح، والتمادييفالباطل خمطئ، شكيفأنه

ونبصرأيناعلىاخلطأليحترز؛فإنهجيتهدذلكاخلصميفالنظرويتركالتعصب(
(3)

.
 ( حماولة عزل الطالبة فكريا:9)

============================================================= 
 .144-141د.عبداهللالعوشنصينظر:كيفتمنعاآلخرين:(1)
 .24سورةسبأ:جزءمنآية(2)
 .25/258تفسريالفخرالرازي(3)
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عناألجواءاجلماعيةالغوغائية،أنتبعدالداعيةالطالبة-حلدوثاإلقنا -ممنامله
للباطل،املردِّ تشّودة أو احلق، اليتتغطي العوامل من وجهه،ألهنا هوحترصعلىطمسه

منهدىاهللوهدىرسولهانصيبهكان،وابصريهتوخلطهبغريهخاصةعندمنضعفت
الطالبة فتمتنع ظنابرأيضعيفا، الناس، من أنأناحلقمعهماألكثرية لذلكفمناملهم ،
حينئذع مناملثبطاتحتاولالداعية ذلكزلالطالبةعمنحوهلا أو، أنالماصدللحق، (

ألن يفجومجاعي، يتجنباملناظرة أن عليه أوصغرية، كبرية خالفية الباحثيفمسألة
تبنيأن إذاكانالتفكريمعشخص،احلقيفخالفهاملناظريكونأقربإىلتركرأيهإذا

عليهاالعترافباخلطأأماممؤيديهأوخمالفيهاجملتمعنيواحد،خبالفحالاجلماعة،فمديعّز
حوله(
(1)

.
 ( العناية باإلقناع العاطفي:72)

 أحد العاطفي اإلقنا  الالإن اجملالةفّعالصور يفهذا الداعية تغفل فال وأثر، أمهية
يفجناحدعوهتابواسطةأسلوباإلقنا ،فاإلقنا اليكفيفيه-إىلجانبالعمل–ةالعاطف

اجلانبالعملياملعريففمط،أياالكتفاءبتمدمياملعلومات؛بلالبدمناالستثارةالعاطفية
 ذلك ومن العاطفي(، )اإلقنا  وإحداث والترهيب، الترغيب بأسلويب اخلرباتدجمه

املصاحبةملايرادإقنا الطالبةبه،ويفنفسالوقتالتمليلمناخلرباتواالنطباعاتالسارة
السيئةواملؤملةاليتقدتصاحبعمليةاإلقنا .

)أرأيتكماتعتربالعاطفةاإلثمانيةالمويةعامالدافعاإىلاالقتنا واالستجابةوالعمل
هيبالعواطف،إنممتضىإذاكانالوقتوقتجهاد؛أختاطبالناسمبمتضىالعمولأمبل

العملاملكوث،وعدمتعريضالنفسللموت،واألهلللثكل،واألوالدلليتم،لكناخلطاب
العاطفييؤديإىلجتاوزمايأمربهالعملمنتثبيطوإخالدإىلاألرض،ويرتفعباملرءإىلأن

يسمحبروحهطيبةبذلكنفسه(
(2)

.
 ح احلكمة وتعليل األحكام:ي( توض77)

============================================================= 
 .61يفضوءالمرآنالكرمي:عبدالعزيزاجلليلصوقفاتتربوية(1)
 .41الشريفصموسىالعاطفةاإلثمانيةوأمهيتهايفاألعمالاإلسالمية:د.حممد(2)
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منمم املرجوة املماصد وذكر الشرعية األحكام تعليل اإلقنا : عملية على يساعد ا
ورائهاواحلكمةمنمشروعيتها
(1)

،وقدجاءيفالمرآنوالسنةبيانبعضاحلكمواملماصد
باداتالتعبدمعأناألصليفالع-حآثارهايفنفساإلنسانوحياتهبعضالعبادات،وتوضي

ۉ  ې  ې  ې  ڇ  :يفشأنالصالةومنذلكقولهتعاىل-هللوامتثالأوامره

ڇ     ې     ى
(2)

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ڇ  :عنالزكاةتعاىلوقوله،

ڇ           ں  ڻ
(3)

بعضاألحكاموبنياألوصافاملؤثرةفيهاليدللالنيبكماعّل،
 يف كموله هبا، ارتباطها على االستئذان: من ذان من أجل )) إمنا جعل االستئاحلكمة

((البصر
(4)

.
وهذا احلياة، املعامالتوشؤون من فكيفبغريها التعبدية يفاألمور كانهذا فإذا
مطلوبيفكلحني،وطلبهيفهذاالزمنألزم،واحلاجةإليهآكد؛ألنكثريامنالناسمل

يغ وإمنا التسليم، يغلبعليهم والعلليعد األسرار ملعرفة البحثوالتساؤل لبعليهم
(5)

،
.ّنوالداعيةاحلكيمةختاطبطالباهتامبايعرفنومبايؤثريفقلوهب

============================================================= 
ةمبعلوهلا،واملبالغةيفذلككمنيبالغيفتعليلالعباداتوربطهابأموردنيويةربطالعّلكّلفمعضرورةجتنبالت(1)

النظرعنماحتممهمنمنافعدنيوية،ألهناالغايةمنخالقاجلنواإلنس،كمناأنفالعباداتمطلوبةمناملسلمبغّض
 املبالغةيفتعليلالعباداتقديؤديإىلزهداملدعوفيهاعندعدماالقتنا مبايذكرحوهلامنتعليل.

 .45سورةالعنكبوت:جزءمنآية(2)
 .113سورةالتوبة:جزءمنآية(3)
(11/24)الفنتح6241،ح،كتاباالستئذان،باباالستئذانمنأجلالبصنرمتفقعليه:صحيحالبخاري(4)

،وينظر:إعالماملوقعني2156ح3/1698واللفظله،وصحيحمسلم،كتاباآلداب،بابحترميالنظريفبيتغريه
 .1/198عنربالعاملني

 م.1983هن/5،1413،مؤسسةالرسالةسوريا،ط:83ينظر:ثمافةالداعية:د.يوسفالمرضاويص(5)
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 أسلوب اإلحياء:املطلب السابع: 

اإلةحاءلغة:مشتقمنكلمةأوحى،والوحي:اإلشارة،والكتابة،والرسالة،واإلهلام،
غريك.والكالماخلفي،وكلماألميتهإىل

يمال:أوحىإىلفالنإةحاء:أيأشاروأومأ،وأوحيتإليهالكالمووحيت:هوأن
تكلمهبكالمختفيه

(1)
.

غرياملباشرةإلةحاوا منأساليبالدعوة بأسلوباإلةحاء:،ء المناعةإيصالواملمصود
وعنطريقأتعريضاشر،فمديكوناملباواألمر،عنغريالتلمنيالطالبةذهنبفكرةماإىل

مثال )،قصة باستخدام أوفيكوناإلةحاء الكناية أو اجملاز أو االستعارة والتمثيلأو التشبيه
ُي كتفىفيهبداللةاللوازمالفكرية،والتكونالداللةعلىاملعىنالتعريض،إىلغريذلكمما

ستخفيامتواريابأقنعةاملرادمبنطوقاللفظ،بلبداللةاللوازمالفكرية،فيأيتاملعىناملمصودم
متباينةالكثافة،تعطيمجاالوالحتجبالرؤيةعنقاصدهاذيالنظرالعادي(
(2)

.
كأنويكوناإلةحاء املمال، عنغرياملعلمةحدثتتبلسان املمصودةبكالم ،الفكرة

لمايأمرتركفعذاتهعنها،أوبلساناحلال،بأنتفعلمايدلعليها،أوتهضمنايفالوقتنبِّتو
هبا.

باشرة،وقديكونأحيانااملمناألساليبالنفسيةغريتربزأمهيةأسلوباإلةحاءكونهو
نالرذيلةإىلتصرفالطالبةعأشدتأثريامنالدعوةالصرةحةاملباشرة،فمنحكمةالداعيةأن

بتلويحيفامل أمكن-مال،وتعريضيفاخلطابالفضيلة، فهفإنالطالبة-ما املمصودتمإذا
بتركاجملاهرةوالتوبيخا،معمراعاةحرمتها،وأعظمتأثريايفقلبها،كانأوقعيفنفسهامنه

(3)
.

============================================================= 
 .891،واملنجدص6/2521ينظر:الصحاح،فصلالواومنبابالواووالياء(1)
 .1/439فمهالدعوةإىلاهلل:عبدالرمحنامليداين(2)
 .117حمفوظص:الشيخعليعظواخلطابةالوينظر:هدايةاملرشدينإىلطرق(3)
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 :اإلحياء أسلوبأمهية استخدام 
النفوساملتصلبة،الرافضةللحقاملعاندة،اإلةحاءلهأثركبريمعذواتأسلوبإن-1

العمباتالصادةعناحلق،يف إشعاررفظكرامةالطالبةهواتالوقتذوفيهجتاوزهلذه
.اوحفظماءوجهه

املطروحةعليهاقتنا الطالبة-2 لوُعا،بالفكرة ارضتعليهيكونبشكلأكربمما
ها.تُمنطلقالفكرةوصاحباهيأهنبمباشرة،إذتشعر

3- اإلةحاء أسلوب الطالباتلمراعاة عند النفسيات واختالف العملي ،لتفاوت
هّنواحدةمنفهمكلملاوراءالمولوالفعل،أوالتوجيه،فتهّنوإدراكّننطباعاهتلتفاوتا
،وهذايؤديإىلتأثرشرةحةأكربخاصةإذاكاناإلةحاءواضحاوعمليا.ارسبه

 

 جماالت استخدام أسلوب اإلحياء:
:يأيتأماأهمجماالتاستخدامأسلوباإلةحاءيفالدعوةإىلاهلل،فهيكما

احلثعلىالميامباألعمالالصاحلة،إمابتبينيأجرهاوثواهبا،أوبالتعريضيفالتوجيهيف-1
رضياهللعنهماعنابنعمرإليهاكاملدحوالثناءللفتاالنتباه،كموله

(1)
)) نعم الرجل عبد :

(الك ال ينام من الليل إال قليال اهلل لو كان يصلي من الليل((. فكان عبد اهلل بعد
(2)

.
الص باألعمال الميام فضيلة بني باملمارنة لتدفعأو واختالفأجرها، ومراتبها احلة،

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ڇ  علىكمولهتعاىل:إىلالوصولإىلاملرتبةاألبالطالبات

============================================================= 
بننفيلالمرشيالعدوي،أسلمصغرياوهاجرمعأبيه،وملجيزيفبدروأحد،وأولغزواتنهعبداهللبنعمر(1)

مبكةسنة وآثارهحىتخيفعلىعمله،تويف اخلندق،ممنبايعحتتالشجرة،كانحريصاعلىاتبا الرسول
 .2/347،واإلصابةيفأمساءالصحابة2/213سنة.ينظر:سريأعالمالنبالء84هنوعمره74
(،12/418)فتحالباري7128،ح،كتابالتعبري،باباألخذعلىاليمنييفالنوممتفقعليه:صحيحالبخاري(2)

2479ح4/1928رضنياهللعننهماعبداهللبنعمروصحيحمسلم،كتابفضائلالصحابة،بابمنفضائل
 واللفظله.
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ڇ              خب  مب  ىب  يب   حبی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  یىئ      ىئ
(1)

،فيمررتعاىلأنالذيينفقويماتليفحالقلةاألنصار،وغربةالدين،وليسيفاألفق
آمنة، والعميدة ويماتل الذيينفق غري رخاء، وال سلطان وال منفعة كثر،ظل واألنصار

والغلبةوالفوزقريباملنال
(2)

.
،إمالشدةاحلساسيةهّنيتتستلزممراعاةنفسياتاملدعواتومشاعراليفالبيئات-2

علي الستر إلرادة أو هؤالء، باستخدامهّنعند وذلك مثال، اخلطأ تصحيح مواقف يف ،
النبوي: يف)األسلوب وقعن طالبات إىل إشارة أقوام(، بال عليما وللداعية هّنأخطاء،

ّنهحدريددونجرحملشاعرإملحوظات،فتنبهإىلمات
(3)
.

جدواه-3 عدم توقع عند أو املباشرة، األساليبالدعوية ملجتد لوجودإذا إما ا،
الطالبة نفس يف تصدهموانع أخرى لعوامل أو والعجب، لشرفهاكالكرب المبول اعن

تنفذبالدعوةإىلقلبهذهالعمبة،وااوزهبجيلوباإلةحاء،تعمالالداعيةألس،فاساومكانته
الطالبة دونأن باملساسلكرامتهت، اشعر لشرفهاإلأو اهانة التصريحقد ألن إىل، يدفعها
علىاإلصرارعلىالباطل.هااإلعراض،كماأنهقدةحرّضاجلرأةو
داعيةعندالطالبات،فالعندالرغبةيفتوجيهعاطفةاحلبيفاهللوالبغضيفاهلل-4

بالغتيفوصفهمبكارماخلصال،وأبرزت-حياأوميتا–إذاأرادتغرسحمبةشخصما
بالغتيف يفشخصما أرادتتبغيضها وإذا وحمبته، إالتوقريه فالمتلكالطالبة حماسنه،
الصحاب وكيفةحباملسلمون الطالبة، فتبغضه الصفاتوأبرزتنواقصه، بأقبح ةوصفه

ال،وكيفيكرهونأهلالشركوالكفرإوالسلفالصاحلإالمباأثرعنهممنمجيلاألخالق
مباذكرعنهممنالمبائحوالسوء.

عندماتريداملعلمةالداعيةأنتغريسلوكالطالبةوتعدلهوترتميبه،فتعملعلى-5
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يها،معحتفيزهاباستمرارحنوتغيريمفهومالطالبةعننفسها،بإبرازاجلوانبالطيبةاملتميزةف
اخلري،والبعدعنلومهاوحتمريهاعلىسلوكهااخلاطئ
(1)

.

 متطلبات جناح هذا األسلوب:
تتمثلمتطلباتجناحأسلوباإلةحاءيفامليدانالدعوييفبيئةطالباتاملرحلةالثانوية

:يأيتفيما
ال-1 واالستعدادات الفردية، الفروق والنفسذهنمراعاة ية املدعواتية فالعند ،
اتوجيهخطاهبأثناء-تالداعيةمطالبة،فإذاكانّنالداعيةمباهوفوقمستوىعموهلهّنختاطب
-املباشر عموهلبأن قدر على طالباهتا حدثوا الناس مبا يعرفون، أحتبون أن )):ّنحتدث

(ُيكذَّب اهلل ورسوله
(2)

التلميالسليمملامراعاةذلكإذاأريدمناملدعواتفمنبابأوىل،
الغالبأنيبادرإىلإذإن،وقراءةماوراءالسطور،ولضمانصحةالفهم،هّنتوحيبهمعلمت

اللّم املنفتحة، ذلكذواتاألذهان دوهنفهم هي من تتأخر بينما سريعاتالفهم، يفّناحة
العملي.هّنهوفوقمستواماهّنلئاليطلبمنو،ذهينستوىالامل

قوليا-2 أحيانا فيكون أسلوباإلةحاء، يف التنويع خصال، جبميل واملدح كالثناء
الطالبةحلثهاعلىاخلري،وأحياناباإلةحاءالفعلي،كاإلقبالوالبشاشةعلىالطالبةاحملسنة،أو

اءمبايظهرعلىأساريرالوجهإلةحلسوء،كمايكونااإلعراضوالتركللتنفريمنخصالا
وقدكانالصحابةيمرءونتعابري،ماتريدقولهاهباالداعيةإىلمنحوهلغتبّلت،انفعاالمن

كعببنمالكغالبا،مثلقولويدركوناملمصودمنهاوجهالنيب
(3)

:يصفالنيب
((، وكنا نعرف الك منهاستنار وجهه كأنه قطعة قمر اا ُسّررسول اهلل إوكان ))

(4)
،
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يفشأنختلفهعنعنالغضباملعتمليفنفسهوعدمالرضا،كمولهوكذلكتعبريه
(1)((سَّم تبسُّم املغضب)) فجئته، فلما سلمت عليه ، تب :غزوةتبوك

.
اخبريووصفها،كذكرهارةملكامناإلحساسيفنفسالطالبةإثقأسلوباإلةحاءأنيسب-3

نعمة، من عليها وما فضل، من فيها وما مكانة، من هلا تبنيما كأن بالوصفاجلميل،
إليه تريد،فالطالبةاليتترىلنفسهاشرفاورفعةوفضال،ا،فتعّدلينجذبقلبها هالفهمما

تترفععنالدنايااليتتدنسشرفها،وتذهببفضلها،أمااليتترىنفسهادنيةوضيعةفإهنا
منشرفامنفضلوماهلةذكرمايفاملخاطبهناةفمنحكمةالداعيفعل،التبا مات

علىاهلدىواخلرياوإقباهل،فيهمنضاللاعماهييهتخّلومنزلة،ليكونذلكأدعىل
(2)
.

 استخدام بعد متابعتوةحسن من للتأكد الطالبات، مع التحاور األسلوب، هّنهذا
إليهّنوفهم به أوحت لتهّنملا إدراك، مدى والمصدههّنخترب واستجابة، تأثر مدى
.اهلّنهتانفعاالوهّنوأحاسيسهّنعواطف
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 األسلوب القصصي:ن: املطلب الثام

على باالعتماد وتذكريهم، الناس خماطبة على )المدرة هو: المصصي األسلوب
األحداثوالسرياملاضية(
(1)

ملؤثرةيفالناسبشكلعداألسلوبالمصصيمناألساليبا،وُي
يتهعندطالبةاملرحلةيهتمونبهويتفاعلونمعهيفاألعماألغلب،وتزدادأمهكبري،حيث

انويةالث تتميز، العمريةمنملا املرحلة فتاةهذه اهتمامكبريبالمصصاليتتثريالوجدانبه
شخصياهتا،وجتعلمننفسهاحموراألحداثإحدىواخليال،حىتأنالفتاةتستطيعتممص

زاهتموحتاولالواقعةيفالمصة،وقدجتديفسريةبعضأبطالالمصةماجيعلهاتعجبمبمّي
يها،لذلكاعتنتالدعوةاإلسالميةمنذإشراقهابالمصةكأسلوبدعوييستثمرهتمليدهمف

الدعاةيفتوجيهالناسإىلاخلريومنعهممنالشر.

 متطلبات جناح األسلوب القصصي:
لداعيةأهدافهاينبغيأنتتوفريفاألسلوبالمصصيكيحتمقاعدةمتطلباتكهنا

:مايأيت،منهاالدعويةمنخالله
((حتريالصدقوالصواب،واجتنابالكذبوالزور،واألباطيلوالتحريف،وعدم1
يفالمصة.كّلفلبغريعلمأوالتالتمّو

وتكونذاتعظة2 عنالباطلبأيوجه، بعيدة هادفة، أنتكونالمصةحسنة ))
وعربةوانتفا ملنتسمعهاأوتمرأها.

هباوموضوعهاوهدفها،حىتحتمق((أنتكونمناسبةللطالباتاملدعواتيفأسلو3
اهلدفالذيسيمتألجله.

يتعلق4 فمد والبصر، أنالتشتملعلىهفواتومعاصيبشكلملفتللسمع ))
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قلبالطالبةهبا،وقدتتمىنحتممهايفنفسها،فتؤديإىلإفسادالطالبات
(1)

.
تتخطىبل،ربةالعوعظةوتتعدداألهدافالدعويةاملمصودة،فالتمفعندامل((أن5
 تكتفياملعلمة فال التارخيية، التاربالدائرة بلالسرد الزمين؛ لتسلسها تبعا لألحداث خيي

تتناوهلابالتحليلللمواقفوالشخصيات،وربطاألسبابمبسبباهتا.
مصادرعديدةثمكنللداعيةكهناوألسلوبالمصصي؛ا((العنايةمبصادرالتلمييف6

:أنتأخذمنها،أمهها
المرآنالكرمي،فمدحوىالمرآنأحسنالمصصوأصدقهوأوفاهموعظةوأوجزه-1

ڇ        ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆڇ  عبارة،قالتعاىل:
(2)


مصصالمرآينمناألساليبالدعويةالفاعلةيفالتأثرييفاملدعوينوإرشادهم،ألنويعتربال
امتثلأقوىحيثإهن)المصصالمرآينيعتربترمجةعمليةللعميدةاإلسالميةيفأسلمصورها،

املعطياتيفتعزيزصدقاملمارساتلمدسيتهاوكماهلا(
(3)

أنالمصصالمرآينيمدم ،كما
العربوالعظات لالتعاظواالعتبار،حيثإنوالدالالتاملختلفة، العمولواألفكار يشحذ ه

لملبالنيب تثبيتا كان أنه منبعدهكما ،ولصحابته أيولملوبالدعاة يف أمته من
زمانومكان
(4)

چ    ڃڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃڇ :،قالتعاىل

 ڇچ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
(5)

من)وكالنمصعليكياحممد:أي ،
قبلكمانثبتبهفؤادك،فالجتز منت بككذيبمنكّذأنباءالرسلالذينكانوا

تعظ موعظة صدرك...وجاءك يضق وال به، جئتهم ما عليك ورد قومك من
املؤمنني تذكر وكذبرسله...وتذكرة به، كفر ممن عربه وتبنيهلم اجلاهلنيباهلل،
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باهللورسله،كياليغفلواعنالواجبعليهم(
(1)

.
ال موالمصة رآنية اليتتتوجعنعبارة الداعيةمباشرةجمموعةمنالدروساملهمة ههبا

،كماأهناتصلحلالستشهادهباعلىاملعاينعربوعظاتوقيمربانيةإىلطالباهتامباحتويهمن
اليتتريدتوضيحهالطالباهتالتثبيتهاوتأكيدها.

واملواقفسريةالنيب:حيثجتدالداعيةبغيتهايفوالسريةالنبويةالسنةاملطهرة-2
ابهمنعلىأصحالمصصالذيكانيمصهالنيبعهدهومّرهبا،ويفالغنيةاليتجرتيف

أخباروقصصاألمماملاضية.
سريةالسلف:حيثجتدالداعيةالكثريمنالمصصاليتتكونعوناهلاوزادامهما-3

يفرسالتهاالدعوية،ومناذجوقدواتإنسانيةجتسدهالطالباهتا.
العامةوأح-4 الواقعية الداعيةالمصصالصاحلاملفيدقصصاحلياة داثها:فتنتميمنها

احلاويللعرب،معاالبتعادعنالمصصاخليا الكاذبأوالذيالنفعفيه.
الصادقة-5 أخباربينإسرائيلوقصصهماملفيدة

(2)
)) بلغوا عين :،لمولالنيب

متعمدا ؛ فليتبوأ مقعده  ولو آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب علي
،من النار((

(3)
مماقيليفشرحاحلديث:)جوازالتحدثعنهممباكانمنأمرحسن؛

ُع ما واحلديثأما المرآن يف ورد ما مبثل عنهم حدثوا املعىن وقيل: فال، كذبه لم
ح(الصحي

(4)
.

هاميفتبسيطاملعلومةوزيادةالمدرةعلىاستيعاهباومنمثأثرولألسلوبالمصصي
 ذلك إىل أشارت كما الثانوية، املرحلة يف احلاجة عند واسترجاعها إحدىحفظها

االستنتا ( كان حيث يفجالدراسات، المصصي األسلوب استخدام أن للدراسة العام
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ىالتحصيللدىالطالباتيفمادةالعميدة(التدريسيساعدعلىرفعمستو
(1)

.

============================================================= 
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 :أسلوب ضرب األمثالاملطلب التاسع: 

إىلاستخدام لتمريباملعاينللطالباتحتتاجالداعية أسلوبضرباألمثالوالتشبيه
،حيثتربطبنيالطبيعةاحليةاملاثلةأمامالطالبةوبنياألحكامالشرعيةاليتهّنوإليماظحس
 هلا، وأمرتوجه كتابه من موضع غري يف لعباده األمثال ضرب أنه سبحانه أخرب )وقد

باستما أمثاله،ودعاعبادهإىلتعملهاوالتفكريفيهاواالعتبارهبا؛وهذاهواملمصودهبا(
(1)

،
ڇہ  ہ  ھ  ھ   ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہڇ  قالتعاىل:

(2)
.

ملعىن،ويثبتيفنفساملدعو،كمولهكمازخرتالسنةالنبويةباألمثالاليتيمربهباا
مثل املؤمن كمثل اخلامة((:

(3)
من الزرع، من حيث أتتها الريح كفأهتا، فإاا اعتدلت 

، والفاجر كاألرزةتك فَّأ بالبالء
(4)

(5)((يقصمها اهلل إاا شاء صماء معتدلة؛ حىت
جاء،

ضرباملثليفهذااحلديثمبينا)أناملؤمنحيثجاءهأمراهللأنطا له،فإنوقعلهخري
فرحبهوشكر،وإنوقعمكروهصربورجافيهاخلريواألجر،فإذااندفععنهاعتدلشاكرا،

ليتعسرعليهاحلاليفاملعاد،ه،بلةحصللهالتيسرييفالدنيا،هاهللباختياروالكافراليتفمد
حىتإذاأراداهللإهالكهقصمهفيكونموتهأشدعذاباعليهوأكثرأملايفخروجنفسه(
(6)

.

 أمهية أسلوب ضرب األمثال:
للطالباتاحلكيمةالناصحةلطالباهتاأسلوبضرباألمثاليفدعوهتاالداعيةتستثمر
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 .1/195إعالماملوقعنيعنربالعاملني(1)
 .43سورةالعنكبوت:آية(2)
 .11/116الزر أولماينبتعلىساقواحدة.ينظر:فتحالبارياخلامة:هيالنبتةالطريةاللينةأوهي(3)
 .11/117هوشجرالصنوبر،وقيلهوشجرمعتدلصلبالةحركهصبوبالريح.ينظر:فتحالباري(4)
 .(11/113)فتحالباري5664،حكتاباملرضىوالطببابماجاءيفكفارةاملرضصحيحالبخاري(5)
 .11/117فتحالباري(6)
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هّنحثيف وطيباألخالق، باإلسالم التمسك المرآنحيثإنعلى يف )ضرباألمثال
.وتأيتأمثالالمرآن.يستفادمنهأموركثرية:التذكري،والوعظ،واحلث،والزجر،واالعتبار.

مشتملةعلىبيانتفاوتاألجر،وعلىاملدحوالذم،وعلىالثوابوالعماب،وعلىتفخيم
مريه(األمروحت

(1)
.

املعنويةيف ولضرباألمثالتأثريعظيميفإقنا الطالبات،حيثتصاغهلماألمور
)فإناملمصودمنضرباألمثالأهناتؤثريفالعمولماالصورحمسوسة،كأهنارأيعني

والغائب باجللي، اخلفي تشبيه املثل من الغرض بأن ذلك ذاته، الشيء وصف يؤثره
بالشاهد(
(2)

غيباملعلمةالداعيةللطالبةيفاإلثمانإذاكانجمرداعنضرباملثلله؛ال،فتر
كفرليتأكدتأثريهفيهاكمايتأكدإذامثلتهبالنوروبالشجرةالطيبة،وكذلكإذانفرهتامنا

مبجردالذكر،مليتأكدقبحهكمايتأكدإذامثلتهبالظلمةأوبالشجرةاخلبيثة
(3)

.

 ب ضرب األمثال:متطلبات جناح أسلو
يفاستخدامأسلوبضرباألمثالمايأيت:نجاحالداعيةاألموراملهمةلمن
لبالغتهاواستعماهلا،معرفةاألمثالالواردةيفالمرآنالكرميوالسنةالنبويةاملطهرة((1

عظمالعربوالعظاتاليتجاءتهبا.لو
للهدفاملرادمنه،حممماضرباملثلوأنيكون،فهمالطالباتمستوىمراعاة((2

بأمورحمسوسةمشاهدةمنبيئةالطالبة.واالستعانةلذلكبضرباألمثال
((التأكدمنفهمالطالباتللمثلاملضروب،معحسناالنتماءلألمثالاليتتساعد3

يفعمليةالتبليغوتمريباملعلومةوتثبيتهايفأذهانالطالبات.
هوحتميقالداعية-بعدتوفيقاهلل–النجاحللدعوةخريماةحمقمماسبقيتضحأن

============================================================= 
،حتميق:حممدأبوالفضلإبراهيم،1/487بنعبداهللالزركشيالربهانيفعلومالمرآن:اإلمامبدرالدينحممد(1)

 م.1972هن1391داراملعرفة،بريوت،ط:بدون،
 .175وظصحمف:الشيخعليالوعظواخلطابةهدايةاملرشدينإىلطرق(2)
 .175ينظر:املرجعالسابقص(3)
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واختا للمدعوات، تمدمه أن تريد ملا العميق إدراكها مث الوسائلتموىاهلليفنفسها، ذها
،وممايساعدهاعلىذلكوضوحالغاياتواألهدافلديها،واألساليباملناسبة يوفروهذا

ونورمبني،بعيداعنالعشوائيةواالرجتال،عليهاالوقتواجلهد،وجيعلانطالقتهاعلىهدى
)يندبللمولالسديد،وهوفاهللتعاىلتمديرالنتائجوالعواقب،قريبامنالسدادوحسنو

المولاملوافقللصواب،أواملماربلهعندتعذراليمني،منقراءةوذكر،وأمرمبعروفوهني
وتعّل اعنمنكر، واحلرصعلىإصابة وسلوكمعلموتعليمه، لصوابيفاملسائلالعلمية،

كلطريقيوصللذلك،وكلوسيلةتعنيعليه،ومنالمولالسديد؛لنيالكالمولطفهيف
خماطبةاألنام،والمولاملتضمنللنصح،واإلشارةمباهوأصلح(
(1)

ۀ  ہ  ڇ : ،قالتعاىل

ڭ  ۇ  ۇ    ڭہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

 ڇٴۇ  ۋ    ۆ   ۆ  ۈ   ۈ
(2)

.
العناية وضرورة الثانوية، إىلاهلليفاملرحلة بالدعوة الميام أمهية لدىاجلميع يتأكد

ّنثمكنمنخالهلاتوجيهالفتياتإىلاخلري،كماثمكناستثمارأوقاهتباألنشطةوالربامجاليت
اتمعّوق،وهذهاألمورالختلومنعمباتتؤثرعلىقوهتا،أوهّنفيماينفعّنوتنميةقدراهت

 تمطعسريها،أوتضعفمنأثرها،وهذاماسيبنهالفصلاآليتبإذناهلل.

============================================================= 
 .621صتفسريالشيخالسعدي(1)
 .71-71سورةاألحزاب:اآليتان(2)

 



                                                                                                              478 





 الفصل اخلامس:

ات يف املرحلة ات دعوة الطالبمعّوق

 الثانوية، وسبل االرتقاء بالدعوة

 
 وفيه مبحثان:

 ات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.معّوقاملبحث األول: 
 املبحث الثاين: سبل االرتقاء بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.
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امل مصعّوقتتنو  بتنو  الثانوية املرحلة يف الطالبات دعوة طريق يف هذهات ادر

اتووسائلها،ويرتفعأثرهاوينخفضرسبماينجمعنهامنإعاقةوتثبيطللمعلمةعّوقامل
 سواء، حد على املدعوة والطالبة املالداعية هذه تتفاوت أخرى ناحية منعّوقومن ات

 لإلعاقة، املسبب العامل هذا قوة رسب أخرى إىل املادية،كمدرسة اإلمكانيات نمص
اتاليتعّوق..وغريهامنامل،وضعفتعاوناإلدارةاملدرسيةباتللمدوةالعمليةوافتمارالطال

كلمازادتقوةتأثريهاالسليب؛زادتإعاقتهاوصرفهاللجهودالدعويةعنحتميقأهدافها
املرجوة.

فسربهأسبابإعاقةالدعوة،ولكنتتعددومنالصعوبةحتديدعاملواحدثمكنأنُي
تفاوتكذلكيفقوةتأثريها،ولذافإناكتشافهاوالتعرفعليهاالينبغيأنهذهالعواملوت

زعلىجانبواحدمنجوانباإلعاقةاألخرى،كماأنسبلعالجهاالبدأنتنبينيترّك
يعينأنعلىاملعلمة علىفكرةاتسا النظرةوتعددالرؤية،ليكونالعالجمتكامال،وهذا

إىل أنتنظر علىقمعّوالداعية تبنيها متكاملة نظرة بالدعوة وإىلسبلاالرتماء اتالدعوة
فكرةالعواملاملتعددة،بعيداعنالتفكريبعمليةالبعدالواحدواليتتعين)التأكيدعلىعنصر

 وتعامالوإبرازا( إدراكا متعددة ذاتعناصر منظاهرة واحد
(1)

إاليفاجتاه فالتفكر ،
ُي مما والتنظرلألمورإالمننتجالتفكريواحد، والتصلبعلىرأيواحدوالتعصبله،

زاويةحادة،فتنحصرداخلهذهالزاوية،والتبصرإالجانبيها،وحينهاالمتلكالمدرةعلى
اتالدعوةأوسبلالنهوضواالرتماءهبا.معّوقوتعيشهمنلتمييزأواملفاضلةبنيماتراها

األمريتطلبمنالداعي التفكريمبوضوعيةحىتتكتشفاملإنهذا اتيفطريقعّوقة

============================================================= 
،3،دارالملنم،دمشنق،ط:212(فصوليفالتفكرياملوضوعيمنطلماتومواقف:د.عبدالكرميبكارص1)

 م.2111هن/1421
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تتعرف وبالتا  هباالدعوة، االرتماء سبل على إن، حيث متثل مساتإحدىاملوضوعية
األساليبواخلطواتواألدوات )جمموعة وُيعرَّفالتفكرياملوضوعيبأنه التفكريالعلمي،

 معها والتعامل احلميمة، الوقوفعلى من متكننا الذاتيةاليت عن بعيدا عليه، هي ما على
واملؤثراتاخلارجية(
(1)

املعىنذاتأثر هحيثإنيفعمليةالتفكري،فّعال،واملوضوعيةهبذا
منالصعبإدراكجذورمشكلةما،أوصياغتهاصياغةصحيحة،مثعرضها،مثالسعييف

 السمة، هبذه التحلي دون إنحلها يفبل املنهجية هذه وإمهال المضايافمد مع التعامل
يفالتفكري املوضوعية فإن وعليه إىلاهلل، تؤديإىلالتناز والتفككبنيالدعاة الدعوية
واإلرادة المدرة جانب واإلخالصإىل العلم صاحبها من تستلزم  األمور على واحلكم

ةحتاجوالفهموالتموى،وهيليستباألمراملذلل؛ألناإلنسانصاحبالتفكرياملوضوعي
إىلجهادطويللألهواءوالنزعات،كماةحتاجإىلالتضحيةدونأدىنمردودماديأوأديب

يعودعليه
(2)

.
امل سبقسيتمتوضيحأبرز الثانوية،عّوقومما الطالباتيفاملرحلة يفدعوة اتاملؤثرة

:اآلتينيوسبلاالرتماءبالدعوة،منخاللاملبحثني
 وة الطالبات يف املرحلة الثانوية.ات دعمعّوقاملبحث األول: 

 املبحث الثاين: سبل االرتقاء بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية.

============================================================= 
.45(املرجعالسابقص1)
.46-45بقص(ينظر:املرجعالسا2)

 



                                                                                                              480 

 املبحث األول: 

ات دعوة الطالبات يف املرحلة معوّق

 الثانوية
 

 وفيه أربعة مطالب:
 ات املتعلقة بالقائمة بالدعوة.عّوقاملطلب األول: امل
 قة بالطالبة املدعوة.ات املتعلعّوقاملطلب الثاين: امل

 ات املتعلقة بالعملية الدعوية.عّوقاملطلب الثالث: امل
 ات املتعلقة بالبيئة احمليطة .عّوقاملطلب الرابع: امل

 
 

 



 482الفصل اخلامس/ املبحث األول: معّوقات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية_______________

يرتبطجناحدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةبشكلكبريمبعرفةالداعيةللعمباتاليت
اتالبدأنتعرفعّوقالداعيةهذهاملثمكنأنتمفيفطريقدعوهتا،ولكيتدركاملعلمة

ومعلمات إدارة من فيها ومن املدرسة وظيفة وثانيا: الطالبات، دعوة أهداف أوال:
يتعارضمعهذ فكلما للخري، وإرشادها الطالبة بدعوة وكلمنلهعالقة هومشرفات،

أوةحد علىالمويمّلاألهدافوثمنعحتميمها الثانوية املدرسة كمالمنقدرة بوظيفتها يام
اتدعوةالطالباتيفاملرحلةمعّوقاللدعوة،وبناءعلىذلكثمكنتعريفمعّوقيعترب؛جيب

الثانويةكاآليت:
منعّوق،والَعَوق:احلبسوالصرف،يمال:معّوقاتإىلمفردها:معّوقترجعكلمة

والَعَوق:التثبيطهوأعاقهعنكذاإذاحبسهوصرفه،عاق
(1)

چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  اىل:،قالتع

 ڇ            ڇ     
(2)

)أياملثبطنيالصارفنيعنطريقاخلري(،
(3)

.
والعائق:كلماعاقكوشغلك،والعوائق:مايعيقعنالعمل.

اتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية:األموراملعنويةواملاديةاليتمتنععّوقواملمصودمب
وتثسريالدعوة الدعوية،إىلاهلل، عنبذلاجلهود وتصرفها بالدعوة بطالداعيةعنالميام

وتصرفالطالبةعنالدعوة،وتثبطهاعنالمبولواالستجابة.
يعيقاملعلمةمعّوقإن اتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةمتفاوتةالتأثري،فمنهاما

الدعوي جهودها أثر ويضعف اهلل، إىل الدعوة بواجب الميام عددعن يملل ما ومنها ة،
تشككيف وجيعلها هبا، والتأثر للنصيحة السما  عن ويصرفالطالبة املستفيداتمنها،
الدعوةوأهلها،وقدسبقذكرعددمناملؤثراتيفشخصيةالطالبةسلباوإجيابا،كالوراثة
ووسائل والصديمات، التنشئة وأساليب واألسرة للطالبة، والنفسي العضوي والتكوين
منها واحد كل يعترب املؤثراتاليت من وغريها العاملي الفكريواالنفتاح والغزو اإلعالم

و الدعوية يضعفالعملية غرييعّوقمؤثرا يف ويصرفها الدعوية املعلمة ويشتتجهود ها،
============================================================= 

.7/39تاجالعروسمنجواهرالماموس،فصلالعنيمنبابالمافو،462(ينظر:خمتارالصحاح،ص1)
.18(سورةاألحزاب:جزءمنآية2)
.356(املفرداتيفغريبالمرآنص3)
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كلمؤثرةحولدوناستجابةالطالبةبلإناليمتصراألمرعلىاملعلمة؛وجههاالصحيح،و
وحاجزهلاعنقبولاحلق.معّوقميمالسلوكيةاليتتدعىهلاهوللفضائلوال

امل تمصيهذه بالدعوةعّوقوعند المائمة وهيتدورحول عددها، اتيالحظكثرة
ذاهتا،أوتتعلقبالطالبةاملدعوة،أوبالوسطاملدرسيالذيتتعاملمعهاملعلمةوالطالبة،أو

بةطوالحياهتا،أوبالبيئةاالجتماعيةوالثمافيةاليتبالوسطاألسريالذيتتفاعلمعهالطال
ثمكنبناءعلىماسبقتنشأبهالطالبة،أوبالعمليةالدعويةوماحتويهمنوسائلوأساليب،و

.،تتضحمنخاللاملطالباآلتيةاتإىلأربعةأقسامعّوقاملتصنيفهذه
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 :ات املتعلقة بالقائمة بالدعوةعوّقاملطلب األول: امل

 قلةيعزو إىل الثانوية املرحلة يف املبذولة الدعوية املعلماتضعفاجلهود من كثري
مفيهالدعوة،،وعدمتوفرالوقتالذيتمّدهّنالوسائلاملتاحةواإلمكاناتاملوجودةبنيأيدي

ويرونأنأهمسبلاالرتماءبالدعوةهوتوفرياإلمكانات،ومعأمهيةهذااألمرإالأنهقدال
ف األولوية، له املهناتكون من العديد مباشرةعّوقك عالقة وهلا الدعوة على تؤثر اليت ات

وقد الوظيفي، إىلوضعها باإلضافة املعلمة، عند واالجتماعية والنفسية الفكرية بالنواحي
وهيبالترتيبمعّوقالدراساتإىلبعضإحدىأشارتنتائج باملعلم، املتعلمة اتالدعوة

:للنسبةاملئويةتبعااآليت
عدمإدراكاملعلمملسؤولياتهيفالدعوةإىلاهلل،وعدممعرفتهباألساليب (2

(.%96املختلفةاليتمتكنهمنحتميقهذاالدور)
(%91زيادةأعباءالعملالتدريسيبالنسبةللمعلم) (3
ومناذج (4 بنيالعاملنييفاملدرسة للعالقاتاالجتماعية املضامنيالميمية

 (%88اليتتعكسهاهذهالعالقات)المدوة
يفاملمرراتالدراسية (5 املعلمعلىالربطبنياحلمائقالعلمية قدرة عدم

(.%85وبنيمضامينهايفالعميدةاإلسالمية)
(1)

 
اتاملتعلمةباملعلمةالمائمةبالدعوةمايأيت:عّوقومنأهمامل

 البات وللمجتمع:أوال: اخللل يف مفهوم الدعوة إىل اهلل وضرورهتا للط
قديمصرفهماملعلمةعنفهممعىنالدعوةإىلاهللتعاىلومشروعيتهاوحكمها،فال
تدركأندعوةالطالبةهيبذلالنصيحةهلاوأمرهاباملعروفوهنيهاعناملنكروحثهاعلى
عليه واجبة أهنا تعلم ال وقد الدارين، سعادة هلا تتحمق حىت اهلل، شر  على ااالستمامة

============================================================= 
.27(ينظر:منهجإعداداملعلماملسلميفالدعوة:د.عبدالودودمكرومص1)
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڇ  ألمرهتعاىل:ااتباعكوجوهباعلىكلمسلمينتميإىلخرياألمم

 ڇڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
(1)

)يفاآلية،
دليلعلىوجوباألمرباملعروفوالنهيعناملنكر،ووجوبهثابتبالكتابوالسنة،وهو

منأعظمواجباتالشريعةاملطهرة(
(2)

:)أناألمر-رمحهاهلل-خاإلسالمابنتيميةشي،وقال
باملعروفوالنهيعناملنكرهومنأوجباألعمالوأفضلهاوأحسنها(
(3)

وأنالدعوةإىل،
اهللدعوةربانيةشاملةتشملكلموقفوتعاملبينهاوبنيطالباهتا،وأنأجرهامنأعظم

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ : عنداهلل،كماقالتعاىلاألجوروقوهلامنأحسناألقوال

 ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  
(4)

فتدلاآليةعلىفضلوعظمأجرالداعي
إىلاهلل،حيثجاءيفتفسريها:)هذهاآليةعامةيفكلمندعاإىلاهلل(
(5)

.
والثمرا تاملأمولقطفهاوحنيتدركاملعلمةضرورةالدعوةإىلاهللوأمهيةالميامهبا

منورائها؛فإنهذاالفهمثمنحهاتصوراإجيابياعنها،فتصبحشديدةاحلرصعلىاستثمار
.هّنوجملتمعهّنللخريوالنفعألنفسهّنكلموقفومناسبةلدعوةطالباهتاوتوجيه

 على يطرأ ذهنوقد شبهات أهنااملعلمة تظن فمد الدعوة، حول خاطئة ومفاهيم
رياتالشخصيةلآلخرين،أوأهنامهمةالعلماءوالرجالفمطدونالنساء،أواعتداءعلىاحل

أهنامهمةمعلماتالتربيةالدينيةفمطواليمععليهامنمسؤولياهتاشيءإىلغريذلكمن
الشبهاتاليتتصرفاملعلمةعنالدعوة.

============================================================= 
.114ران:آية(سورةآلعم1)
.1/369(فتحالمدير2)
،1بنأيبسعدة،نشروتوزيعمكتبةداراألرقم،الكويت،ط:،حتميق:سيدبنحممد81(احلسبةيفاإلسالمص3)

م،وقدنملالعلماءوجوباألمرابلمعروفوالنهيعناملنكربالكتابوالسنةوإمجا األمنة،1983هن/1413
،واحلسبةتعريفهاومشروعيتهاووجوهبا:4/48،واجلامعألحكامالمرآن2/22شرحصحيحمسلمللنوويينظر:

م.1993هن/2،1413إدارةترمجاناإلسالمباكستان،ط:67-43د.فضلإهليمنص
.33(سورةفصلت:آية4)
.15/361(اجلامعألحكامالمرآن5)
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حني املعلمة ختطئ املكما بعض إىل ُتوكل رمسية مهمة يف الدعوة علماتحتصر
يمتصرعلىإلماءبعضكلماتيفاليومعلى وتسمطعناألخريات،أوتعتمدأنأداءها

 المليل؛ أقل إال منوقتها فالتعطيها الطالبات، يتملصألمسامع حينها الدعوة مفهوم ن
الدراساتإىلإحدىويكونلذلكأكرباألثرعلىفاعليتهايفالدعوة،وقدأشارتنتائج

يفةالدعوةإىلاهللوتنميةالميماإلثمانيةيفواقعاملعلماملسلميفالوقتاحلا ووظمهمةأن
املراتب أما الرابعة، بلحصلتعلىاملرتبة ولفمدكانتاأُلالثالثليستذاتأولوية،

والتنظيم املدرسية اإلدارة يف املساعدة مث العلمية، املعرفة وإكساب املعلومات لنمل
يهسلوكالتالميذيفضوءتوقعاتهمنالميمواملباد ،والشكأنهالثمكنوالتخطيط،وتوج

االوظيفيةاليتتضطلعهبايفمةيفالدعوةإىلاهللوبنيمهامهالفصلبنيوظيفةاملعلمةاملسل
أنتأيتالدعوةيفاملمدمة،ألهناتعدمبثابةاإلطارالفكريالعام-يفترض–املدرسة،ولكن

أداءاملعلمةيفمدرستهاويفعالقتهابطالباهتاالذييوجه
(1)

.
ومناخللليفاملفاهيمالدعويةكذلكنظرةاملعلمةالداعيةلطالبةاملرحلةالثانويةعلى
للتوجيه متمردةغريقابلة مراهمة أوأهنا أهناصغريةيفالسندونسنالتوجيهواإلرشاد،

ذلك-خصوصايفبالدناالعربية-نااحلاضرواإلصالح،)إنمنأكرباملشكالتيفعصر
التجاهلاملتعمدوغرياملتعمدألوضا الشباب،والنظرةالدونيةهلم،أوالنظرإىلمعاناهتم

وتصرفاهتمعلىأهنامؤقتة(
(2)

.
كعددامناملفاهيماخلاطئةالناشئةعننمصالفهمحلميمةرسالةاإلسالمهناكماأن

طلأصحاهباالشعوربأنالدعوةعملتفرغي،ُييفحميطه،منها:وسوءتصورمهمةاملسلم
وفق آ  عمل غريمها؛ أو تربويا أو إداريا املعيشي العمل وأن خارجها، من احلياة على
خططهالتنظيمية،وأنالعاملفيهماداميتماضىعليهأجرادنيويافاليسوغأنجيعلهجماال

الفرو حتولداللة ومنها للدعوة، الميام–ضالكفائية مجاعيا يطلبمناألمة اليتتعينأنه
إىلمنهجاتكال-ببعضاألعمال،وتسمطإذاحتممتعمنمليممهباخالفاللفروضالعينية

============================================================= 
.25-24وةإىلاهلل:د.عبدالودودمكرومص(ينظر:منهجاملعلماملسلميفالدع1)
.379املفدىص(علمنفساملراحلالعمرية:د.عمر2)
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إىل حافز أهنا الفروضالكفائية يف األصل بينما نيابة، بالدعوة ليموموا اآلخرين وانتظار
تنافسعلىاألعمالاجلماعيةحالةسبقاآلخرين،لتبمىاألمةيفاملبادرةو

(1)
.

 ثانيا: فقدان الدوافع واحلوافز الداخلية:
وامتالكاملعلمة املطلوب، الدوافعالداخليةهياليتحتثاإلنسانعلىعملالشيء

اخلرّي النصحللطالباتينميعندهاللدوافع وتمدمي الدعوة للمضييفطريق اليتحتفزها ة
ذاتلتمدثمهاعمالجليالتليبفيهأمررهباوتصلحبهطالباهتا.اإلحساسبالرضاعنال

إرادهتااجلازمةوقدرهتا،-بعدتوفيقاهلل-إنمنأقوىمايدفعاملعلمةللدعوةإىلاهلل
املعلمةلالجتهادوالبذلوالعطاءيفسبيلاهلل،فإذاواحلوافزالداخليةممايدفعومسوالدوافع

أيمنالميامبالدعوةحينئذالثمنعاملعلمةفدعوةإىلجانباإلرادة،المدرةعلىالتوفرت
 أحدمانع، قالاإالأنتسلب ابنتيميةمها، اهلل–شيخاإلسالم )-رمحه ُع: رفأنفإذا

اإلرادةاجلازمةاليتخلفعنهاالفعلمعالمدرة؛إاللعجزجيريصاحبهاجمرىالفاعلالتام
داإرادةرعليها؛فذلكالتخلفاليكونمراالثوابوالعماب،وأماإذاختلفعنهامايمديف

اهلّم بلهو العفوعنه(،جازمة، الذيوقع
(2)

تضافر اهلليمررضرورة فمولالشيخرمحه
)اإلرادةوالمدرة(،ذلكأن)العملالبدأنيوجدبالضرورةإنوجدتالمدرةالعنصرين
ارتفعتواإلرادة، فإن وانعداما، واخنفاضا ارتفاعا نسبتهما يوافق  تناسب على ويكون

اخنفض اخنفضتا؛ وإذا الكمال، العمليفدرجة كان الكمال؛ إىلدرجة واإلرادة المدرة
انعدم( أو بدوره اخنفضالعمل انعدم أو اخنفضأحدمها وإن العمل،
(3)

الدوافع فتوافر ،
و بالمدرة املدعومة الدعوةاالداخلية إىل تنهضباملعلمة الدوافعإلرادة هذه فمد أن كما ،

يشعرهابضعفها،وأهناالمتلكشيئاتمدمهلطالباهتا،وهذايؤديإىلفتورعزثمتهاوإعاقتها
عنالدعوةإىلاهللتعاىلبنيطالباهتا.

============================================================= 
،دارإشبيلياللنشروالتوزيع،الرياض،118(ينظر:العوملةالغربيةوالصحوةاإلسالمية:د.عبدالرمحنالزنيديص1)

م.2111هن/1،1421ط:
.11/765جممو الفتاوى(2)
م.1981هن/1،1411،دارالثمافةللجميع،لبنان،ط:71(العملقدرةوإرادة:جودتسعيدص3)
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 ثالثا: حرص املعلمة الداعية على حتقيق مصاحلها الشخصية:
تمّل املعلمة تكليفمكانة على دأبت إذا تأثريها ويضعف طالباهتا، عند هّنالداعية

بمضاءأمورهاالشخصية،أوحتميقمصاحلهااخلاصةمنخاللاألنشطةالدعوية،أوتمدمي
االهتام نظرة ألن لطالباهتا، توجيهها يضعفأثر مما العامة، املصاحل على اخلاصة مصاحلها

الرفضهلاولدعوهتا،واإلعراضعنقبولنصائحهاهّنوساملوجهةهلامنطالباهتاتولديفنف
ومصاحل دونأنيفرقنبنيمصاحلها األعمالهّنوإرشاداهتا ودونأنيفكرنيفسالمة ،

منخريونفع.ّنإىلالميامهباأوأنيبحثنفيماجتلبههلهّناليتتدعو
(1)


توصلبهإىلاألغراضنزهعلمهعنجعلهسلمايفعلىأيمسلميمومبالدعوة)أني

عن وكذلكينزهه أقرانه... على تمدم أو خدمة أو شهرة أو مسعة أو جاه من الدنيوية
الطمعيفرفقمنطلبتهمبالأوخدمةأوغريمهابسبباشتغاهلمعليهوترددهمإليه(
(2)

،إال
فالحرجأنتكونهذهاحلاجاتعامةغريشخصية،ويفاشتغالالداعيةهباتضييعلوقتها،

ب مناالستعانة اليعودإحدىعليها لآلخرينمبا اليتيتعدىنفعها العامة للمنفعة طالباهتا
علىالطالبةبالضرر.

الكرام، الرسل منهج هو اخلاصة املصلحة عن التجرد حاهلمإن لسان كان فمد
وئ    ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ائ  ائ  ەئەئ  وئ ڇ :قالتعاىلومماهلم،

 ڇۇئ   
(3)

 ڇ        ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿڇ : ،وقالعننبينا
(4)

قال، 
-احلافظابنكثري النصحوالبالغلكمماالتعطونيه؛-اهللرمحه الأسألكمعلىهذا ( :

شّر أطلبمنكمأنتكفوا نملتنصروينفالعينوتذروينأبلغرساالتريب،وإكموإمنا

============================================================= 
دار67الدويشص،واملدرسومهاراتالتوجيه:حممد1/517(ينظر:فمهالدعوةإىلاهلل:عبدالرمحنامليداين1)

م.2111هن/4،1421الوطنللنشر،الرياض،ط:
.19باختصار:تذكرةالسامعواملتكلم:العّلامةبدرالدينابنمجاعةالكناينص(2)
.51(سورةهود:آية3)
.23(سورةالشورى:جزءمنآية4)
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تؤذوينمبابيينوبينكممنالمرابة(
(1)

.
الرفيعةعن الدعويةوتكسباملكانةواملنزلة الناجحةهياليتتنفذأهدافها دوالداعية
شيخطالباهتاعندمايكونافتمارهاإىلخالمهاورازقها،استغناءهاعمايفأيديالناس،قال

هللوأعظمافتماراإليهوخضوعاله؛:)والعبدكلماكانأذّل-رمحهاهلل–اإلسالمابنتيمية
املخلوقلهوأعظملمدره،فأسعداخللق:أعظمهمعبودكانأقربإليهوأعّز يةهلل،وأما

فكماقيل:احتجإىلمنشئتتكنأسريه،واستغنعمنشئتتكننظريه،وأحسنإىلمن
شئتتكنأمريه...فأعظممايكونالعبدقدراوحرمةعنداخللقإذاملةحتجإليهمبوجه
ومىت يكونعندهم، كنتأعظمما عنهم؛ فإنأحسنتإليهممعاالستغناء منالوجوه،

نمصقدركعندهمبمدرحاجتكهلم(-ولويفشربةماء-تجتإليهماح
(2)

أحوج ،وما
املعلمةالداعيةإىلمايرفعمكانتهاويعظمحرمتهاعندطالباهتا!!.

 رابعا: سوء خلق القائمة بالدعوة:
إنسوءاخللقمنالصفاتالذميمةاليتينفرالناسمنها،)وصاحباخللقالسيئال

معاملطلوبمنحاملةيألفالناسو اخللقمنالصفاتاليتتتناىفكليا اليألفوه،وسوء
املنكر( عن باملعروفالناهية اآلمرة الدعوة، رسالة
(3)

من املعلمة به تبتلى ما أسوأ ومن ،
األخالقالسيئة:الكربوالعجببالنفس،فهيمنأقبحالصفاتاليتتنفرالطالباتعنقبول

وإرشا ونصحها عّردعوهتا والكرب دها، النيب )) بطر احلق:بأنهفه
(4)

مطوز  
(5)

 
(الناس(

(6)
 ڇۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ڇ  :ألمراإلهليلوفيهخمالفة،

(7)
نهلمأي:)ألك،

============================================================= 
.7/187تفسريابنكثري(1)
.51،وينظرنفساملرجعص1/39جممو الفتاوى(باختصار:2)
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.91ح1/93وبيانه(صحيحمسلم،كتاباإلثمان،بابحترميالكرب6)
.88(سورةاحلجر:جزءمنآية7)
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دا(وّدنهلمخلمكحمبةوإكراماوتجانبكوحّس
(1)

.
ألعين يكشفعيوهبا طالباهتا؛ على وتعاليها بنفسها وعجبها الداعية استكبار هّنإن

فيوج املتتبعة، عليهّنالفاحصة وتعاظمها تعاليها جزاء واالزدراء نظراتاالحتمار ،هّنهلا
تدعو ما بني التناقض فيها هلهّنويرين حتمله ما وبني الداعيةّنإليه أما انتماص، من

ويرغنبيفجمالستهاامل ويألفنها يسترعيوهبا،وتكسبحمبةطالباهتا، فإنتواضعها تواضعة؛
والتعاملمعها.

والفظاظة، كالغلظة السيئة األخالق عن البعد يتوقفعلى الداعية املعلمة جناح إن
غلظةالداعيةوبعدهاعنالرفقيفاملعاملة،والعنفيفاملوعظة،وتمدميالنصيحةحيثإن

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ڇ  وقدقالتعاىل:العملالدعوي،بأسلوبقاسيعيق

 ڇ     ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
(2)

لكالمقاسيالملبالنفضواأي:لوكنتسيءا)،
النجانبكهلمتأليفالملوهبم(.عنكوتركوك،ولكناهللمجعهمعليك،وَأ

(3)


 خامسا: اتصاف املعلمة الداعية بالقبائح املنفرة للحواس:
األجسام يف المبيح فاملنظر حواسهم، تستنكرها اليت المبائح من غالبا الناس ينفر

والثياب ويبواألشياء ينفر مما سواء الناظرين، رائحةعد أم الثياب، يف ذلكوسخا كان
الوسائل اختاذ بالدعوة المائمة من واملطلوب وتنفر، تؤذي فإهنا قبيحا، صوتا أم كريهة
وصاياها ويسمعن مبجالستها، حواسالطالباتحىتيأنسن اليتجتذبهبا املباحة املناسبة

وح مظهرها جبمال عنايتها يعين وهذا نفرة، معدون خيالء، إسرافأو دون مستها سن
ورّق الثوبوطيبالرائحة بنظافة الصوتولطفاحلديثالعناية ة

(4)
السلف اعتىن وقد ،
الصاحلجبمالهيئةوزينةمنجيلسلتعليمالناسودعوهتم،ومنأقواهلم:)ينبغيللمحدث

قبلذلكبإصالحأنيكونيفحالروايتهعلىأكملهيأته،وأفضلزينته،ويتعاهدنفسه
============================================================= 

.388صتفسريالشيخالسعدي(1)
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لهعنداحلاضرينمناملوافمنيواملخالفني(أمورهاليتجتّم
(1)

.
 هلا: هّنسادسا: ضعإ ثقة الطالبات باملعلمة الداعية وعدم احترام

سببسهولة،بلةحتاجإىلكتإنالثمةبالداعيةواحترامهامطلبدعويوتربويالُي
والالمدوة املتكررة والتجربة الصادقة احتياجاتالطالباتالعملية ومراعاة ظروفاملتنوعة،

فإنهسوفهّناملتنوعة،أمايفحالةضعفثمةالطالباتباملعلمةالداعية،وعدماحترام هلا
عناالستجابةللدعوةهّن،ويعيمهّنيؤثريفنفوس

(2)
كأمورعديدةقدتكونسببايفهنا،و

،منهامايأيت:هّنلديمكانتهاضعفثمةالطالباتباملعلمةالداعيةودنّو
قلةزادهاالعلميوضعفاملادةالعلميةاليتتعرضهايفموضوعاهتاودعوهتاأوفيما .1

تأمربهوتنهىعنه،أوقوهلاعلىاهللبغريعلم.
 جهلهابكيفيةاستخدامالوسائلاملتنوعةواألساليبالدعويةاملتنوعة. .2
3.  العلوم يف سواء لنفسها تطويرها وعدم واألساليبمجودها يفالوسائل أم املتنوعة

الدعوية،أواخلرباتوالتجارب.
 ضعفقدراهتاالعمليةممايدلعلىعدمأهليتهاللدعوةيفاملرحلةالثانوية. .4
 خمالفتهاملاتدعوإليهالطالباتيفسلوكهاوهيئتها. .5
وظروف .6 الطالبات ألسرار إفشاؤها ذلك ومن واألمانة، بالصدق حتليها هّنعدم

 خلاصة.ا
 كثرةمزاحهاوهزهلا،وهواهناعندطالباهتا،وعدمجديتهايفأمورها. .7
وقوعهايفمواطنالتهم،وارتكاهباملايستنكرمناألموراملشتبهة،وهذاممايعرضها .8

 للوقيعةيفعرضها.
 اوضعفالتحكميفنفسهاعندالغضب.انفعاهلقلةصربهاوسرعة .9

عدُيهّنالداعيةاحترامالطالبات،وفمدهالثمتوهبذايتضحأنعدمكسباملعلمة
============================================================= 

،2/463بنثابتاخلطينبالبغنداديلسامع:احلافظأبوبكرأمحدبنعلي(اجلامعألخالقالراويوآدابا1)
م.1981هن/1،1411رأفتسعيد،مكتبةالفالح،الكويت،ط:دراسةوحتميقوتعليق:د.حممد

.1/522(ينظر:فمهالدعوة:عبدالرمحنامليداين2)
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خسارةكبرية،ألنالطالبةحينئذقدالجتدأيغضاضةيفخمالفةأوامرهاونواهيها،أو
وهّز الطالبات، من غريها على تشويشها عن فضال وإرشاداهتا، نصائحها إمهال يف

 بالدعوةبشكلعام.هّنثمت
 ني الطالبات مواد التخصص فقط:سابعا: حصر رسالة املعلمة يف تلق

املعلمةعلىاملمرراتالدراسية أمرمطلوبتربويا،ولكنجعلذلكإنتركيز
التعليميةهو للدعوة،فاملمرراتالدراسيةإمناهيوسيلةمعّوقأمر؛الغايةمنالعملية

صاحلة، تنشئة وتنشئتها سلوكها وتعديل الطالبة تربية وهي مهمة، تربوية لغاية
مساعدهتابمدراإلمكانعلىتمويةإثماهناوحتميقعبوديتهاهللتعاىل،حىتتكونعضواو

 األمراليتأتىحنيتكتفياملعلمةرشواصاحلايفجسدأمتها ذهنإلسالمية،وهذا
الطالباتباملعلوماتالعلمية.

هاملدرسةيفتوجيمهمةمنةحّدمعّوقالدراساتإىلأنأولإحدىوقدأشارت
ومحايت هوهّنالطالبات املباشر؛ البث آثار من:من أكثر بالتدريس املعلمات اهتمام (

بالتوجيهوالتفاعلمعالطالبات(هّناهتمام
(1)

الوقتالكايف قديعودإىلعدمتوفر ،وهذا
املمررات بسبب احلصص نصاب زيادة نتيجة واإلرشاد بالتوجيه للميام املعلمات لدى

يفإرشادونصحالطالباتهّنسؤوليتديعودإىلعدموعياملعلماتمبالدراسية،كماق
(2)

.
يؤكدضرورةتوعيةاملعلماتبأمهية ،هّندعوةالطالباتوإصالحبهّنقياموهذا

وأقدرعلى منالطالبات، قربا الفئاتالعاملةيفاملدرسة التأثريألناملعلمةهيأكثر
برامجإعدادوتأهيلاملعلمات.اةأكدتعليهللمعلمهمةامل،وهذههّنوتوجيههّنفي

 ثامنا: كثرة التكاليإ وازدحام جدول املعلمة وعبئها الوظيفي:
مماالشكفيهأناملعلمةيفاملرحلةالثانويةترزححتتعبءكبريمنالتكاليف
احلصص بعدد بدءا املدرسة، يف كمعلمة هبا املتعلمة اإلدارية والواجبات املدرسية

بهكّلف،إضافةإىلماقدتنواجباتمنزليةوحتضريوإعدادوعية،مثمايتبعهاماألسب
============================================================= 

.311العراديصبدرية.داملباشر:التلفزيوين(البث1)
.318(ينظر:املرجعالسابقص2)
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املعلمةمناملهاماإلداريةواإلشرافيةاألخرى.
ةبتدريسه،وقصرالوقتاملخصصللمادة،كّلفإضافةإىلطولاملنهجالدراسيامل

فجتدالوقتالفائضممايشعراملعلمةراجتهاإىلمزيدمنالوقتإلكمالاملمرر،فكي
؟هّنوتوجيههّنالذييسمحهلابتوجيهالدعوةللطالباتونصح

إنهذاالعبءيبمىعائماوحاجزاةحولدونأداءاملعلمةالداعيةلوظيفتهااملنوطة
للتفكري الوقتالكايف حىتالجتد طاقتها وتستنفذ تستهلكوقتها فهي كداعية، هبا

.ّنوإقامةاألنشطةالدعويةاملتنوعةهلهّنلطالباتووعظواملراجعة،فضالعنمتابعةا
(1)

 تاسعا: انشغال املعلمة بأحد الربامج الدعوية دون زريه، وإمهال الربامج األخرى:

تابعةكاملةمنالداعية،مكبعضالربامجاليتالحتتاجإىلإشرافمباشروهنا
الع:مثل األراث وكتابة الكرمي، المرآن حفظ واالمسابمات فاحلفظ طال لمية،

وال وقتالدراسة خارج الطالبة هبا تموم اليت األمور من وغريها والبحثوالكتابة
 معها؛ املعلمة وجود إنتتطلب هيبل وتذليلمهمتها وتشجيعها الطالبة حث

الصعاب،وتعليمهاطرقالبحثالعلميةوالكتابة،وكيفيةاالستفادةمنمصادراملعرفة
علميةوتوفريهاهلا،أومتابعةحفظهاللمرآنبشكلدوري.واملراجعال

الداعية املعلمة من إشرافمباشر إىل حتتاج اليت األخرى الربامج كالدروس-أما
فمنالضروريعدمانشغالاملعلمةعنها،ألنهذايوحيللطالبة-العلميةوحلماتالتحفيظ

وت األنشطة، أواالقتنا مبثلهذه االهتمام علىاألنشطةبعدم ستعنيعلىتنظيمإشرافها
باخلططالزمنيةالمصريةوالطويلةاملدى،ريثحتددزمناخاصالكلبرنامجدعوي.

 عاشرا: جهل املعلمة الداعية بالواقع وسطحيتها يف التفكري:
املعلمة جتهل فيهقد تعيش الذي الواقع العملية،الداعية المدرات ضعف مع ،

واحلماسللدعوةإىلاهلل،لعاطفةالدينيةالمويةالكثريمناملعلماتلبالرغممنامتالكف
ماثمكنهنمنأسسالعلمالشرعيوامتالكهنكثريمننصوصالكتابوالسنة،الهنوحفظ

للطالبات، مناملتغرياتوالتياراتعزهلنلنفسهنعماجيّدحوهلنإالأنمنتمدميالدعوة
============================================================= 

.94الدويشص(ينظر:املدرسومهاراتالتوجيه:حممد1)
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يفوقتبلغفيهاالنفتاحالعامليأقصاه،وأصبحتعنالدعوة،يعيمهنواملؤثراتيفاجملتمع
حركةاالتصالبنياجملتمعاتبفعلوسائلاالتصاليفغايةالسرعةوالموة،وترتبعلىذلك
انتمالالعديدمناملعارفوالعاداتمنجمتمعاتغريمسلمةإىلاجملتمعاتاإلسالمية،وتبع

األخالقيةوالفكريةوالسلوكيةعنداملسلمني،ووجدتالميمذلكتغرييفبعضالميمواملباد 
الوافدةمكانامهيئاهلايفنفوسوعمولالطالباتغرياحملصناتضدهذاالغزو.

الداعية املعلمة لدى العميق الوعي يتطلب اال،وهذا وسعة ومواكبةطال والفهم
يؤكدضرورةالعنايةباإلعداداملستجداتاحمليطةهباوبالدعوةمنمتغرياتوتيارات،كما

دحضهذهالشبهاتوصداالحنرافاتاليتحتيطهباعلىالذييساعدها،الدعوياملالئم
اليتتلميالّل الوافدة الميم مثل لتخلفوبالطالباتاملدعوات، سببا علىالدينوتعتربه وم

التخلفاحل حالة عن ومسؤوال غالبيضاريالشعوب، حتتوطأته ترزح الدولالذي ة
ثمتهااملسلمةفمدُيةطرحتلكاملفاهيمالدخيلةكثرف،-والدينمنذلكبراء-اإلسالمية

نفسها،وتزيدمنتبعيتهاللغربولغريهمنالدولغرياملسلمة.بدينها،وبالتا تفمدالثمةب
جهلاملعلمةالداعيةبالواقعقديؤديإىلضعفالتفكري،وعدمالتأملوالنظرإن
ألنبعمق، طالباهتا، على تطرحها اليت الدعوية موضوعاهتا مستوى على يؤثر مما

كامال رثا يفالتفكريتؤديإىلعدمرثاألسباباليتأدتإىلالنتيجة )السطحية
الشخصيات  من شخصية دراسة البحثيف اقتصر فإذا ذكر-مثال-مستوفيا، على

جنزتعلىيدها،دونرجو دثالعظيمةاليتأ تهلذهالشخصية،واحلواالوقائعاليتمّت
العواملالنفسيةوالدوافعالداخليةاليتكانتالباعثعلىالميامهبذهاألمور؛كانتإىل

حللهذهالعواملوالدوافعحتليالالدراسةسطحيةوملتكنعميمةمستوفية،وإذاملُت
اصرالتربويةاالجتماعية؛كانتكامال،وملترجعإىلعناصرهاالفطريةالوراثية،والعن

أيضاسطحيةغريعميمةومستوفية(
(1)

.

============================================================= 
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 ات املتعلقة بالطالبة املدعوة:عوّقاملطلب الثاني: امل

بل؛لةالثانويةباملعلمةالداعيةفحسباتدعوةالطالبةيفاملرحمعّوقالتنحصر
الميامرموقاهللتعاىلحتولبينهاوبنيتتعلقبالطالبةاملدعوةذاهتا،اتمعّوقكهناإن

اإلعراض نفسها يف وتنتج بأحكامه االلتزام وبني بينها حتول كما دينه، وحموق
اتمتنوعةمتفاوتةيفاإلعاقة،منهامايأيت:عّوقواملخالفةلشرائعه،وهذهامل

 أوال: ضعإ الوازع الديين لدى الطالبة:
الواز الديينمنأقوى يفمعّوقيعد الطالبة فالطالبةاتدعوة الثانوية، املرحلة

ُي اإلثمانالتبا مبا منحسابضعيفة فيها وما منمواعظوتذكريباآلخرة هلا مدم
هايفاالستمتا مبلذاتيومهاحتتسيطرةهواهافكرها،ويتركزمّهوجزاء،بلينصّب

لغفلةويعطلهالشهواهتااليتتعصفهباثمنةويسرةواستسالمهاهلا،ممايورثهاااتباعو
الذي الذم حلمها ورمبا للدعوة، واالستجابة الفضيلة عنمسا احلقوإبصار حواسها

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ڇ  جاءيفقولهتعاىل:

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ  

  ڇڦ  ڄ   
(1)

أنفعاألشياء،غفلواعناإلثمان)الذينغفلواعن،حيثذمَّتعاىل
باهللوطاعتهوذكره،ُخلمتهلماألفئدةواألمسا واألبصارلتكونعوناهلمعلىالميام

بأوامراهللوحموقه؛فاستعانواهباعلىضدهذااملمصود(
(2)

.
ٺ  ڇ  :قالتعاىلوتغفلعناالستعدادلآلخرة،هاالدنياومافيها،فيكونمّه

  ڇٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ        ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
(3)

-رمحهاهلل-،قالاحلافظابنكثري

============================================================= 
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وَأ فيها،فهمُح:)أيأكثرالناسليسهلمعلمإالبالدنيا وما اقّذكساهباوشؤوهنا
أذكياءيفحتصيلهاووجوهمكاسبها؛وهمغافلونعماينفعهميفالداراآلخرة،كأن

لهوالفكرة(ذهنأحدهممغفلال
(1)

.
وإنضعفالواز الديينعندالطالبةوغفلتهاجيعلهاتشكيفقيمةالدينوقدرته
علىمواجهةاحلياةوحتميقالسعادةفيها،بلرمباتسربإىلقلبهاأنالدينيضعقيودا
علىسلوكها،فالضرورةللتمسكبه،كماأنتصوراهتااخلاطئةعنالدعوةوضرورهتا

كثريمنوسائلاللهوحوهلاالاجيعلهاتسيءالظنبالدعاةإىلاهلل،خاصةوهيترىمم
دونتريثودونحدود،ودونسيطرة والترفيهفتنجرفحنوها،وتستجيبإلغرائها
وضبطللنفس،األمرالذيجيعلالطالبةتعربعندوافعهاورغباهتاوشهواهتاتعبرياأنانيا

لميماجملتمع،كم ُيمضادا ملعايرياخلريوا بالنسبة وضوحالرؤية أومعايريفمدها الشر،
ا،فعاهلاخللميةواالجتماعيةألتفمدالمدرةالكاملةعلىإدراكالتبعاتالصوابواخلطأ،ف

تمعأسريةشهواهتاونزواهتاو
(2)

،،وهذااليعينأنالتديناحلقهوالعزوفعنالدنيا
واعتزالاجملتمعواهلروبمناملشاركةيفاإلصالح،يفالعباداتكلهواستنفادالوقت

والبناء،والرضابالدونيةيفاحلياة
(3)

االستمامةعلىالدينتعينعكسذلك،فهوبلإن،
دينوسطةحمقللمسلمةخرييالدنياواآلخرة.

 ثانيا: سلبية الطالبة وانطواؤها على نفسها: 
تؤدي مشكالتنفسية وضعفّنهبتعاينبعضالطالباتمن الفاعلية قلة إىل

يف املشاركة والعزوفعن واالنطوائية السلبية ( مشكلة وهي االجتماعية، املشاركة
حياةاجملتمع(
(4)

،وهذهاملشكلةتعيقدعوةالطالبةمنحيثاستفادهتامنالدعوةومن
الداعيةمشاركتهايفاألنشطةالدعوية،فهي مبعلمتها منتأثرها عالقاهتاتضّيق،وحتّد

============================================================= 
.9/311تفسريابنكثري(1)
.423الشيباينص(منأسسالتربيةاإلسالمية:د.عمر2)
.217(ينظر:تعليمالديناإلسالميبنيالنظريةوالتطبيق:د.حسنشحاتةص3)
.344الشيباينصةلرعايةالشباب:د.عمر(األسسالنفسيةوالتربوي4)
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تفاعلهاعلىمستوىمدرستهاوجمتمعها.تضعفو
والسمات واالجتاهات التصرفات جمموعة ( بأهنا: االجتماعية السلبية وتعرف

لمنوالصفاتالنفسيةواالجتماعيةاليتتعربعنانعزاليةمنتتوفرفيهعنجمتمعه،وتمّل
فاعليتهوتأثريهفيمنحولهوكفايتهاالجتماعية(
(1)

منالتصرفاتاليتتدلعلىسلبية،و
الدينية والربامج األنشطة عن ابتعادها مدرستها؛ يف الدعوة جتاه ،وغريهاالطالبة

سواءرضورأوعمل،وعدممحاسهاالستغاللإمكاناهتا فيها والتهربمناملشاركة
ختالطوممدراهتالصاحلالدعوةيفمدرستهاأوجمتمعها،وخجلهاالزائدوخوفهامناال

أوّنهتوختافمنانتماداهّنبزميالهتاأوباملعلمةالداعية،حيثختشىمناالندماجمع
،وكلهذاجيعلهاحتجمعنحتملاملسؤولية،وتتهربمنأيالتزاميتطلبهّنمعارضت

منهااحلضورواملشاركة
(2)

.
فاعلنمصالتوافقالنفسيعندها،حيثيتابهذهالسلبيةعندالطالبةسبأومن

يفنفسهامشاعرالنمصوالعدوانوالغريةواحلسدوحباالنتمام،كمايتمثليفشدة
والتشتتال بالنفسذهيناحلساسية ونمصالثمة واإلحساسبالفشليفتأكيدالذات،

وبالغري
(3)

.
 ثالثا: اخللفية الفكرية والثقافية للطالبة:

 أثناء وجمتمعهاتتعرضالطالبة كثريمناألفكارواملعارفإىلتنشئتهايفأسرهتا
و لألمور، ونظرهتا تفكريها العمليوطريمة تفسريهايفواملواقفاليتتؤثريفتكوينها

األ فعالللمواقفوردود هذه وتتجمع خلفية، لتكوَىن الزمان مرور مع ثمافيةاألمور
لكأممعمنحوهلاسواءشعرتبذيفشؤونحياهتاتؤثرعلىتعاملهاوثوابتفكرية

التأثريالسليبعلى قديكونهلا التأثرياإلجيايبكما اخللفية ملتشعر،وقديكونهلذه
.منالدعوةموقفها

============================================================= 
.345(املرجعالسابقص1)
.345(ينظر:املرجعالسابقص2)
.423الشيباينص(منأسسالتربيةاإلسالمية:د.عمر3)
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يتجاوزذلكبلالعلىاملستوىالفرديفمط،اخللفيةالثمافيةأمرملموسوتأثري
الكونمستوىاجملتمع،حيث)الخيلوجمتمعمنجمموعةمنالعمائداملوجَىهةحنوإىل

واحلياةوعالقاتالناسخبالمهموأبناءجنسهم،وحنوكينونتهموعالقتهمباملاضي،على
من قضية تطرح وحني للمستمبل... واالستشراقات التطلعات من جمموعة جانب

المضايا؛فإنالناساليتعاملونمعهامنفراغوإمنامنخاللالثوابتلديهم(
(1)

.
اخللفيةمتنعيفبعضا ألحيانقبولالدعوةوالنصيحة،وذلكحنيتنتصروهذه

الطالبةملاحتملهمنسوابقاألفكارواملعتمداتوالعادات،وتدافععنهاوحترصعليها،
الشعور وهذا يفعملها، املتأصلة السابمة معتمداهتا من وترفضالتنازلعنأيشيء

ستندإىلتعميميبرهان،إمناعلىدليلأو-بوجهعام–الباطينعندالطالبةقداليستند
وجدان يف اليت واملعتمدات األفكار سوابق من فكم تبصر، دون وتعصب خاطئ
اإلنسانهيقضاياباطلة،وكممنالعاداتاملتأصلةيفالسلوكهيعاداتسيئةجيب

إلغاؤهاأوإصالحهاأوتعديلها.
امل هذا اجلمعّوقإن بالصرب التحلي إىل الداعية من احلكيم،ةحتاج والتدرج يل

تدرجيية،مثبنا اخللفياتبصورة لتعديلهذه منواستخداماألساليبغرياملباشرة ءها
باألساليبالعمليةواإلقنا ،وعرضاحلججوالرباهنيجديد

(2)
.

 رابعا: التقليد:
يف احلق طوائفاملعرضنيعن بنيمجيع الدعوة إعاقة يف املشتركة األمور من

قد األمم واألجدادخمتلف اآلباء عليه كان مبا االحتجاج وهو التمليد، وحديثا: ثما
من ورثوه وما والدين، العاداتوالتماليد من اجملتمع أفراد وسائر والكرباء والرؤساء
وقدبنياهللتعاىلقبحوضاللمنيفعلذلكيفالعديدمن أخالقوعاداتعنهم،

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڇ :آياتالمرآنكمولهتعاىل

============================================================= 
.119-118(باختصار:ممدماتللنهوضبالعملالدعوي:د.عبدالكرميبكارص1)
،وبصائرللمسلماملعاصر:عبدالرمحنامليداين557-553نظر:فمهالدعوةإىلاهلل:عبدالرمحنامليداينمنص(ي2)

.116-114ص

 



 499الفصل اخلامس/ املبحث األول: معّوقات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية_______________

  ڇ ڇ
(1)

.
عن هيغافلة للدعوة؛ واالستجابة احلق عنرؤية التمليد اليتيعيمها والطالبة
رآنالذيةحثعلىالنظرواالعتبار،كماأهناغافلةعنأناملسؤوليةواحملاسبةمنهجالم

ڭ  ۇ  ڇ : قالتعاىلعننفسه،إنسانيتحملهاكلمسؤوليةفرديةيفاإلسالم

  ڇ       ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
(2)

،
التفهموالتبينياليكونإالبالنظريفاألدلةواستيفاءاحلجةدونالتمليد،ألن) وهذا
ىلتمليدإىلمعرفة،وقدجاءالنصبذممنأخلدمليداليثمرعلماواليفضيإالت

 والرؤساء النظراتبا واآلباء من ألزمه ما بذلك تاركا والكرباء، السادات
وف  واالجتهادواالستدالل االعتبار من تعاىلرضعليه فمال ٱ  ٻ    ٻ  ڇ  :،

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  

ڇٿ  ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  
(3)

)
(4)

.
امل يبتعدالناسعنهدىعّوقوهذا يواجهالداعيةكثريايفالوقتاحلا ،عندما
نبيه رةهلم،وهيالشر ،وتصبحاألعرافوالعاداتوالتماليدهياملسّي اهللوسنة

؛هتاإىلجادةالصوابوسبيلاهلدىالذييتمسكونبه،وإذاحاولتالداعيةردطالبا
الشدنهواج باالستنكار مرّدها اجلاهلنيقبليد، عليههّنداتممولة وجدنا بلنتبعما :

آباءنا، للباطل الذميم التمليد وعدموهذا احلق على التمرد أسباب أعظم من

============================================================= 
.21(سورةلممان:جزءمنآية1)
.15(سورةاإلسراء:جزءمنآية2)
.171آية:(سورةالبمرة3)
الرمحنبنلعصرفرض:اإلماماحلافظجاللالدينعبد(الردعلىمنأخلدإىلاألرضوجهلأناالجتهاديفك4)

،1،حتميقوتمندمي:الشنيخخلينلاملنيس،دارالكتنبالعلمينة،بنريوت،ط:124صأيببكرالسيوطي
م.1983هن/1413

 



 511الفصل اخلامس/ املبحث األول: معّوقات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية_______________

االستجابة.
(1)


 :احلق رزم وضوحهاجلهل والغفلة عن االفتتان بالباطل وخامسا: 

ورّد احلق واالنصرافعن الدعوة إعاقة يف الرئيسة األسباب من اجلهل هيعد
أصلكلخري والعلموالعدلمها أصلكلشر، فاجلهلوالظلممها والبعدعنه،
(2)

،
ومعارضتهملواملّط هلم أقوامهم أنسببخمالفة يعلم األنبياء علىسري هوع لدعوهتم

ٹ  ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڇ  :عليهالسالمعنقومنوحاجلهل،كماقالتعاىل

ڇ
(3)

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ڇ :وقالعنبينإسرائيل

ڇٹ  ڤ  
(2). 

عن الطالبة يعيق ما أعظم من الميامة يوم ورسابه وبدينه تعاىل باهلل واجلهل
 قال الوقو يفاحملرماتواملعاصي، إىل ويدفعها للحق، ابناالستجابة شيخاإلسالم

اهلل-يةتيم بكوهنا:-رمحه العلم وعدم اجلهل، السيئات: الناسيف يوقع ما فأصل (
راجحا،أوظّنهمتضر قالالصحابةضررا تنفعهمنفعاراجحا،وهلذا :كلأهنا

منعصىاهللفهوجاهل(
(5)

السي اجلهل،وقاليفموضعآخر:)وأما ئاتفمنشؤها
فإنأح ُيداوالظلم، هلواهال أو قبيحة، سيئة بكوهنا علمه إاللعدم قبيحة؛ غفلسيئة

وميلنفسهإليها،واليتركحسنةواجبةإاللعدمعلمهبوجوهباأولبغضنفسههلا(
(6)

.
 احلق، وإعجاهبا بنفسها: اتباعر الطالبة عن سادسا: تكّب

على للحقواستعالؤها وجحودها تكربها الطالبة يعيقدعوة والكربتباعامما ه،

============================================================= 
.573-1/558،وفمهالدعوةإىلاهلل:عبدالرمحنامليداين388(ينظر:أصولالدعوة:د.عبدالكرميزيدانص1)
.3/523،ومدارجالسالكني1/128ينظر:اقتضاءالصراطاملستميمملخالفةأصحاباجلحيم(2)
.29جزءمنآية(سورةهود:3)
.138(سورةاألعراف:جزءمنآية4)
لبنان،ط:بدون،ت:بدون.-،دارالكتبالعلمية،بريوت62(احلسنةوالسيئةص5)
.59(املرجعالسابقص6)
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استعظامالنفس،ورؤيةقدرهافوققدرغريها()هو:
(1)

،واستهانتهابهإرضاءلنفسها
طاعة عن فتستعلي األرض، يف والكربياء باجملد االستئثار تريد اليت املستكربة األنانية

أكربمنأناتبا و فترىأهنا كاناخلريواحلقيفجانبها، مهما هلا، الداعية نصيحة
جيبلموهلاوتتبعأمرها،ترفعاواستصغاراهلذهالداعيةتست

(2)
.

بالصرفعنوالكربمنالصفاتاملذمومةاليتتوعداهللتعاىلأصحاهبااملتكربين
ڇ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ  ڇ  :قالتعاىلآياته،

(3)
أي:)

سأمنعفهماحلججواألدلةالدالةعلىعظميتوشريعيتوأحكاميقلوباملتكربينعن
ماهللباجلهل(طاعيت...كمااستكربوابغريحقأذهّل

(4)
.

همكربهموقدذكراهلليفالمرآنالكرميأمثلةعديدةللمستكربينالذينصّد
ہ  ڇ  هماحلق،وزعيمهمهوإبليسالذيعصىوتكرب،كماقالتعاىل:باعاتعن

ڇہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  
(5)

.
 الطالبة هواها وشهوات الدنيا: اتباعسابعا: 

انشغاهلابشهوات-رغمعلمهاوعدمجهلهابه-إنممايعيقدعوةالطالبةإىلاحلق
)ميلالطبعإىلمايالئمه(:هاهواهاورغباهتا،واهلوىهواتباعونفسها،

(6)
،وقيلهو:

)ميالنالنفسإىلماتستلذهمنالشهواتمنغريداعيةالشر (
(7)

.

============================================================= 
.3/353الدين(إحياءعلوم1)
.724-1/723(ينظر:األخالقاإلسالميةوأسسها:عبدالرمحنامليداين2)
.146(سورةاألعراف:جزءمنآية3)
 .3/472تفسريابنكثريباختصار:(4)
.34(سورةالبمرة:آية5)
الغنزا د،مراجعنة:حممند،حتمينق:مصنطفىعبندالواحن12صاهلوى:اإلمامابناجلنوزي(ذم6)

،دار469اجلوزيةصم،وروضةاحملبنيونزهةاملشتاقني:اإلمامحممدبنأيببكرابنقيم1962هن/1،1381ط:
م.1977هن/1397لبنان،ط:بدون،-الكتبالعلمية،بريوت

.314(التعريفاتص7)
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،مدحمطلما،ألنهُخلقيفاإلنسانلضرورةبمائهمطلما،والُيذّموهذاامليلالُي
ذماملفرطفيه،وهومازادعلىجلباملصاحلكميلهللمطعمواملشربواملنكح،وإمناُي

أ  أنهاليمفعندحداملنتفع؛ كانالغالبمنمطيعهواه طلقذمودفعاملضار،وملا
ابناهلوىوالشهوات ورويعن العدليفذلكويمفعنده، يمصد من يندر ألنه

ه(رضياهللعنهماقوله:)ماذكراهللعزوجلاهلوىيفكتابهإالذّمعباس
(1)

كماقال
 ڇٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڇ : تعاىل

(2)
. 

هنىاهللتعاىلعن اهلوىوبّياتبا كما المبيحعلىنفسالفرد، نأثره يفكما
ڇ            حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب  ىب  يب  جت    حت  خت  مت  ڇ  :تعاىلقوله

(3)
ألن،

كلشر،وأساسكلبلوى،ومعتمدكلبدعةاهلوىهوأصلاتبا مرضالشهوةأو
المويلالستجابةللدعوةومعصيةأوامراهلل،وهوأشدوطأةمنعّوقيفالدين،وهوامل

أما الدين، يف والتفمه وذلكبطلبالعلم عالجه، ميسور مرضاجلهل ألن اجلهل،
داهلوىفهواآلفةاخلطريةاليتحتتاجإىلجماهدةنفس،وعالجطويلاألم

(4)
،وممايموي
منمالومتا ومكانة بالشهواتالدنيوية تعلمها هوىالنفسيفقلبالطالبة عمبة

ولذائذفانية،وتمدميذلككلهعلىرضااهللوالفوزيفالداراآلخرة.
 ثامنا:خجل الطالبة وشدة حيائها:

منفعلالشر،وهي مناحلياءصفةكرثمةحتثاملؤمنةعلىفعلاخلري،ومتنعها
ُو فمد األنبياء، صفات النيب  صف كان )) أشد حياء من العذراء يف بأنه

خدرها((
(5)

كماأناالتصافبهمنعالماتكمالاإلثمانومتامه،ويؤيدهذاماورد،

============================================================= 
.469صاإلمامابنالميم،وروضةاحملبنيونزهةاملشتاقني:12اهلوى:اإلمامابناجلوزيص(ذم1)
.28(سورةالكهف:جزءمنآية2)
.26(سورةص:جزءمنآية3)
.6/3819(ينظر:يفظاللالمرآن4)
.71صحيحمسلم:سبقخترجيهص(5)
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((احلياء شعبة من اإلميان)) : عنالنيب
(1)

.
وكماأنخلونفسالطالبةمناحلياءيعيقالدعوةوثمنعاالستجابةألهناالمتلك

؛،فإنحياءالطالبةبشكلمبالغفيهوخجلهافعالماثمنعهامنارتكابالمبيحمناأل
الثانوية يفاملرحلة الدعوة يعيق المبائحمما امتنا النفسعن احلياء يكون وعندما ( ،

مدحيفاإلنسان،ألنهيكملاإلثمانواليأيتإالخبري،أماعندمائص؛فإنهخلقُيوالنما
يصبحاحلياءزائداعنحدهاملعمول؛فيصلبصاحبهإىلاالضطرابوالتحري،وينتمص
نفسهمنفعلالشيءالذيالينبغياالستحياءمنه؛فإنهخلقمذموميفاإلنسان،ألنه

مالعلموحتصيلالرزق(ةحولدونتعّلحياءيفغريموضعه،وخجل
(2)

،وقديزيداحلياء
عندالطالبةفيمنعهامنالسؤالعنأموردينها،أوتعلمهاأوعنالدعوةإىلاهللواألمر
باملعروفوالنهيعناملنكر،وقدجاءاملدحملنجتاوزتهذهالعمبةيفتعلمهاألمور

قالتعائشة كما الدين، عنها: اهلل  هّنعم النساء نساء األنصار؛ مل مينع)) ِنرضي
ن((يف الدي هناحلياء أن يتفق

(3)
احلافظابنحجر، اهلل-قال أن-رمحه تمدم )وقد :
ذييمععلىوجهاإلجاللواالحتراملألكابر،وهواحلياءمناإلثمانوهوالشرعيال

حممود،وأمامايمعسببالتركأمرشرعي؛فهومذموم،وليسهورياءشرعي،وإمنا
هوضعفومهانة(
(4)

.
املومن لضغوطعّوقأسبابهذا تتعرضالطالبة فمد للطالبة، األسرية التنشئة

تفعله ما كل خبطأ معها تشعر فيها، مبالغ للفتاةأسرية الوالدان يضع عندما خاصة ،
يف إخفاقها على يترتب إذ وإمكانات، قدرات من لديها ما حدود تتجاوز أهدافا

 وتعتمد ألقراهنا، بالنسبة الدونية بالملقواإلحساسبالنمصأو الشعور الطالبةحتميمها
============================================================= 

.35ح1/63حيحمسلم،كتاباإلثمان،باببيانعددشعباإلثمان(ص1)
،نشروتوزيعمؤسسنةعلنوم141(الوايفيفشرحاألربعنيالنووية:د.مصطفىالبغا/وحميالدينمستوص2)

م.1981هن/1،1411دمشق،ط:-المرآن،بريوت
(1/228)فتحالباري،احلياءيفالعلمبابيفترمجة،كتابالعلم،(صحيحالبخاري3)
.1/229(فتحالباري4)
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مبولوالتمديرحينئذأناألسرةواجملتمعاليمدرهاكإنسانةيفحدذاهتا،وإمنايتوقفال
إجنازالذيحتظىبهعلىأساسماتتوصلإليهمن

(1)
.

امل هذا يف الطالبة يوقع بشكلعّوقومما وقدراهتا ذاهتا فهم على قدرهتا عدم
)وبشكلعامثمكنالمولبأنالفردفاقدالثمةبنفسه،موضوعي،وعدمثمتهابنفسها

ماأنيميذاتهمنمغبةالفشل،ومنوضعيفاإلرادةأوالشخصيةأوالفكر؛ةحاولدائ
تملعن متواضعة، أهدافا لنفسه لذلكفهوةحدد الغري، الشعوربالنمصواإلهانةجتاه
مستوىقدراته،بينماجندالفردالذييبالغيفمستوىقدراتهويفأهدافه،ُيخشىأن

عودبنو منالغرورالذييؤديبهإىلالفشل،وحيثي-أويكونمصابا–يصاب
طعلىاآلخرينسببفشلهوقصوره،لذلكفإنهعلىنفسهباحلسرةواللوم،وقدُيسمك

مستفيدامنأفكاروتوجيهات،حريبكلفردأنيمارندائماوأنيوازنبنيقدراته
ومنإمكاناتهاحلميميةاملتوفرة(،اآلخرين

(2)
.

 تاسعا: افتقار الطالبات للمهارات االجتماعية والدعوية:
حيثتستطيعحتتا املتنوعة والدعوية املهاراتاالجتماعية تعلم الطالباتإىل ج

ف املدرسة، يف الداعية تميمها اليت الدينية والربامج الدعوية األنشطة يف هّناملشاركة
 إلثبات األنشطة هذه يف املشاركة إىل احلاجة هّنوانتمائهّنعضويتفعاليةبأمس

إىلمهاراتالتعاملاالجتماعي،فإنذلكممايؤديجملموعاتالنشاط،أماإذاافتمرن
وهذا،بالنشاطالدعويةالزميالتوالصديماتالاليتيممنيفمجاعهّنإىلعدمتفاعل

الطالباتو من قليلة فئة على اجلهود تتركز الدعوة،حيث يعيق مما بدوره تضيققد
عنها.ّنأوقاهت

اليبالتنشئةاليتتتلماهايفطفولتها،ومنأسبابافتمارالطالبةهلذهاملهاراتأس
باألبناء يؤدي مما وتدليلهم، أوالدهم محاية يف املبالغة إىل األسر بعض تلجأ حيث

============================================================= 
.268(ينظر:سيكلوجيةاملراهمة:د.إبراهيمقشموشص1)
،1،دارالنفنائس،بنريوت،ط:67خنريالنزرادص(مشكالتاملراهمةوالشنباب:د.فيصنلحممند2)

م.1997هن/1417
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املهارات تعلم هلم تسهل اليت التعرضللمواقفاالجتماعية من احلرمان والبناتإىل
االجتماعيةالالزمةللنجاحيفإقامةالعالقاتاالجتماعية
(1)

.

============================================================= 
.268.إبراهيمقشموشص(ينظر:سيكلوجيةاملراهمة:د1)
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 ات املتعلقة بالعملية الدعوية.عوّقلب الثالث: املاملط

تعدالعمليةالدعويةمباحتويهمنموضوعاتومناهجوأساليبووسائلوخطط
،مماّنوأهداف..منأبرزمايلفتأنظارالطالباتيفاملرحلةالثانويةويالمساهتماماهت

اتعّوققدتواجهالعديدمنامليؤثريفدعوهتاواستجابتهاسلباوإجيابا،والعمليةالدعوية
 وهي املدعوة، والطالبة بالدعوة المائمة تواجهها مصادرها،معّوقكما يف اتمتنوعة

ومتفاوتةيفتأثريها،ومنهامايأيت:
 املدرسة: مصّلىأوال: احنصار األنشطة الدعوية يف 
ال الديين النشاط إقامة علىيمتصر الثانوية املدارس بعض يف ىمصّلتوعوي

امل الطالباتاملشاركاتيفأنشطة على أثره وينحصر بميةصّلىاملدرسة، منه وةحرم ،
الطالبات،وهذايمسمالطالباتإىلفئتني:

الفئةاألوىل:حتضراألنشطةوالدروسالعلميةدائما. -1
الفئةالثانية:الحتضراألنشطةوتماطعالدروسوالربامجاملمامة. -2

زيدالفجوةوتتسعبنيالطالباتاملنتظماتيفاحلضورومعاستمرارهذااألمرت
مصّلىكبعضاألنشطةحتتاجيفإقامتهاإىلهنا،والشكأنمصّلىوبنياملماطعاتلل

كأنشطةوبرامجهنااملدرسةكحلماتحتفيظالمرآنوجتويدهوبعضالدروسالعلمية،و
تاملستفيداتمنها،خاصة،حىتيكثرعددالطالباصّلىأخرىيفضلإقامتهاخارجامل

 .ّنعندمراعاةرغبةالطالبةوجاذبيةاملوضو هل
 كاملعلمات فقط أو بعض الطالبات: عّينةثانيا: اقتصار القيام بالدعوة على فئة م

يفشخصياتم بالدعوة الميام الفرصةعّينةإنحصر إتاحة وعدم سلفا، حمددة
ينفرد فمد لألخرياتيعيقالدعوة، معلمتنيواملشاركة أو معلمة يفاملدرسة بالدعوة

،أويمتصرهّنرغمتوافرالمدرةوالكفاءةلدي،فمط،واليظهرأيجهدلبميةاملعلمات
رغم فيه باملشاركة للطالبات يسمح وال املعلمات على الدعوية باألنشطة الميام

استهّنورغبتهّناستعداد من املرجتاة الفوائد ورغم األنشطة، تنفيذ طاقاهتيف ّنثمار
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و مواهبوتطويرها وهذاهّنتوجيه الصاحل، عنهّنيوقعللوجهة والفتور اإلحباط يف
املشاركةواحلضورواالستفادة.

إنهيمنةفئةقليلةمنمعلماتاملدرسةأوطالباهتاعلىاألنشطةالدعويةداخل
املعلماتوالطالبات؛املدرسة بمية ويسببإحجام الدعوة انتشار املشاركةيعيق عن

الدعوية،إضافةإىلبماءالعبءبكاملهعلىكاهلاملعلمةالداعيةدونختفيفعنها.
 ثالثا: اجلمود والبعد عن التجديد يف العملية الدعوية:

وعدمجتديد علىموضوعاتحمددة املعلمةيفدعوهتا خلطابيفاهاإناقتصار
غماحتياجالطالباتإىلموضوعاتباستمراررعّينةمملوضوعاتالدعوي،بلتكرارها

و مألاستخدامهاأخرى، ووسائل المدرةعّينةساليب توفر رغم لغريها تفارقها ال
أوتركيز علىإيصالاملعلوماتبأيشكلكانوإغفالاملؤثراتيفهاواإلمكانات،

حيثإنكلهذايؤديإىلاجلموديفالدعوةوعدمتطويرهاواالرتماءهبا،؛الطالبات
منوسائلوأساليبالدعوةيصيبالطالباتبامللل،عّينةالتكرارواإلكثارمننوعيةم

ومناملعروفأنالنفوسمتيلإىلالراحةوالترويحبعداجلهدوالنشاط،كمامتيلإىل
التجديدوالتشويقبعدالتكراروامللل،وهذامماةحفظللدعوةرونمهاوأثرهايفنفوس

متطلعاتمتشوقاتإىلماسيأيت.هّنالطالبات،ويبمي
 من والتنويع التجديد معّوقوقلة حيثتفتمر الثانوية، املرحلة يف يفاتالدعوة

 األحيان من أساكثري ( تثرييلإىل ال وأحيانا تعرضالمصص، ال فأحيانا بالتأثري،
أو العملي، التطبيق ونمصيف أساليبالترغيب،  نمصيفاستخدام وفيها احلوار،

قدوة( العرضلسرية
(1)

ف  اليتإذا مدت؛،وغريذلكمناألساليبواملؤثراتاإلقناعية
يفإيصال هدفها ينحصر مث ومن للطالبات، وإقناعها وتأثريها الدعوة نمصتفاعلية

 يزول، مث الوقتية حلظاهتا تأثريها يعدو وال فاملعلومات، أنعلى مراعاة الداعية معلمة
والتعليم الدعوة متثيل)ال مراعاة ينبغي وإمنا املعلومات، حشو هدفه يكون أن ينبغي

============================================================= 
.143(اإلقنا :ساملبنسعيدبنمسفرص1)
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اهلدفاملنشود(ذهناملعرفةيفال يتحمقمنه حىتتتحولإىلسلوكعمليفعلي،
(1)

،
وحتميقهذااهلدفيمتضيالتجديدوالتنويعوالتشويقيفالدعوة.

اليتك الوسائلواألساليبالدعوية إىلاستخدام الداعية متيل هباوقد انتتتأثر
يوماما،غافلةعنأن)لكلجيلعواملهوظروفهاليتجتعلمنبنائهالنفسيورّدةفعله
السابمة لألجيال بالنسبة اجملتمع فمحدودية جيل، إىل جيل من خيتلف له يمدم ملا
األطباق عصر احلاضر، عصرنا عن ختتلف اجملتمع، وتكاتف االتصال، وحمدودية

(نتاإلنترالفضائيةو
(2)

.
يف موضوعات الدعوة  ّنرابعا: عدم مراعاة حاجات الطالبات وميوهل

 وأساليبها:
 أكرب من ووسائلهامعّوقإن وأساليبها موضوعاهتا استجابة عدم الدعوة ات

ّنوقدراهتهّنحلاجاتالطالبات،فالدعوةاليتالتسايرميولالطالباتومستوياتنضج
ببيئاهت تتصل وال حياهتوّناملختلفة، والّنومطالبحياهتّنواقع واملستمبلية، احلاضرة

هلهّنوأمتهّنتتصلباملشكالتاحلميميةجملتمع والتمدم واملعلوماتبطريمةّن، الثمافة
الروحهّنجيدةمشوقة،والجتدديفأساليبعرضهاوحمتوياهتاوأنشطتهاريثتريبفي

ح فإهنا ويعيمهاالعلميةوروحاالستماللواملبادرة، ، الطالبة يفترعزثمة ينئذتكونمما
عنالتأثرباهلدىواالستجابةللخري
(3)

.
ارتباطموضوعاتالدعوةمراعاةمنعواملجناحالدعوةيفاملرحلةالثانويةإن

واهتماماهت الطالبات ذلكّنوميوهلّنراجات ألن هلا، الدعوية األساليب ومالئمة ،
هّنيساعد أمهية إدراك هلعلى يمدم ويساعدّنما هّن، اكتشاف هّنمشكالتعلى

ومسؤوليتهّنجمتمعمشكالتو هّن، ذلك أن كما حلها، اُييف احليويةكسب لدعوة
ّنكماأهنللمعرفةوالتعلممنخالهلا،هّنالطالباتبإشبا حاجتشعر،ألهناُتوالفاعلية

============================================================= 
.156(املرجعالسابقص1)
.397املفدىص(علمنفساملراحلالعمرية:د.عمر2)
.427-426الشيباينص(ينظر:منأسسالتربية:د.عمر3)
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.هّنوسلوكهّنوأخالقّنجيدنأثرهايفاالرتماءبإثماهن
وحاجاهتاوحني ورغباهتا اخلاصة ميوهلا من دعوهتا يف الداعية املعلمة تنطلق

الذاتية،وتغفلعنالفروقالفرديةواالختالفاتالنوعيةبنيطالباهتا،فإهناتعيقالدعوة
،وعدممراعاةهنفيماةحبنبويكر،فالطالباتخيتلفنّندالطالباتفيماتمدمههلوتزّه

احلاجاتالنفسيةواالجتماعيةيؤثرسلباعلىعالقةالطالبةمبعلماهتااملعلمةالداعيةهلذه
وبزميالهتا،فإذاملتشعرباالنتماءملنحوهلا،وملتشعرباألمانوالمبولهلا،فإهناتتموقع

علىنفسهاوملتتمبلالدعوةوتستفيدممايمدميفمدرستها.
اعاهتا للفروق الفردية بني خامسا: كثافة املادة العلمية املقدمة، وعدم مر

 الطالبات:
 الدعوةمعّوقمن يف:ات للطالبات املمدمة العلمية املادة يف والكثافة الغزارة

واحمل مالءمتهاالدروس وعدم يفهّنستواملاضرات، املفرطة فالغزارة والثمايف، العملي
هلا،ألنالغزارةالّنمنهاواستيعاهبّنلعمبةأمامفهمالطالباتواستفادهتالعلومتشّك

تعطي ال أهنا كما واالستيعاب، واحلفظ والتفكر، للتأمل للطالبة كافية فرصة تعطي
 الفردية، للفروق مراعاهتا عدم إىل إضافة واإلجادة، لإلتمان حيثإنالوقتالكايف

إمكانياهتا حسب والتلمي للتعلم الكافية الفرصة طالبة لكل تعطي الناجحة الدعوة
منوقدراهتا وذلكعنطريقعرضموضوعاتتكونعلىدرجاتمتنوعة العملية،

الصعوبةحيثتنتميكلطالبةمايناسبقدراهتا،معإتاحةالفرصةيفتنو الوسائل
ستفادةعددأكربمنالطالبات.رض؛ممايتيحاالدعويةوطرقالع

هل يتيح للطالبات وكميتها املعلومات مستوى مالءمة الّنإن يففرصة نجاح
عن بنو منالرضا يشعرها مما وبالتا يرتفعمستوىطموحها، والعملهبا، تعلمها
ذاهتاوالثمةبمدراهتا،وهذالهأثركبرييفاستمرارهاوعدمانمطاعها،ويفتوجيهرغباهتا

ونواز نفسها.
 لربامج الدعوية:لسادسا: ضعإ التخطيط 
وضعخطةهو:التخطيطو،يطاجليدهلاةعلىالتخطيتوقفجناحالربامجالدعوي

يسريعليهاالمائمونبالعمل،وفماألهدافحمددة،معمراعاةاستخداماملواردالبشرية
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واملاديةعلىأفضلوجهممكن،
(1)

ماملعلمةالداعيةواملمصودبالتخطيطيفالدعوة:تفُه
الوسائلاليتينبغيأ وإدراكها ومماصدها، لتحميقلشمولأهدافدعوهتا نتسلكها

املعامل حمددة خطة وضع مث األهداف، عميقهذه تفكري علىبعد جهودها تنظم ،
اإلمكانياتاملتاحةهلا،والظروفاملؤثرةيفالواقع،ريثتتحمقراعيفيهاوتضوئها،

معحماولةالتنبؤمباقديعترضهااألهدافاملمصودةسواءكانتأهدافاقريبةأمبعيدة،
الدعويةتسريخبطعشواءقومشكالتمنعوائ أووأنالتتركالعملية إىلتستند،

رجتالية،أوأنتسريهاالظروفواألحوال،االالتصرفاتالوقتيةإىلوأحمدوديةالنظر،
دونأخذاألهبةواالستعدادللمتغرياتحوهلا
(2)

.
ةالداعيةوممايؤديإىلضعفالتخطيطعدموضوحاألهدافاليتتسعىاملعلم

 ترتيبأولوياهتاإىلحتميمها، وعدم تعارضها علىالتخطيطاجليدأو المدرة أوعدم ،
الكافية امتالكاملرونة أوعدم ، التنظيمنأل-بطريمةصحيحة التخطيطهو ممصود

أوعدمالواقعيةمنحيثمالءمةاإلمكاناتوالوسائل-والتوجيهالالتمييدواإلجياب
كثريامنالتخبطوالتردد-يفآنواحد–فرة،ممايسببللداعيةوللطالبةالالزمةواملتو

واحلرية،وضعفاجلهدوالثمرة.
التأخريفإبالغإعاقةالدعوة،كوالشكأنإمهالالتخطيطأوضعفهيؤديإىل

يعيقاحلضورواملشاركة،ويمللعدد الطالباتواإلعالنعنالربامجواألنشطة،وهذا
وتنظيماملشاركات املسبق، االستعداد إىل الطالبة من حتتاج اليت األنشطة وخاصة ،

للوقتكيالتتعارضمعواجباهتاالدراسية،كاملسابماتوكتابةاألراثالعلمية.
 سابعا: انعدام التحفيز والتشجيع على احلضور واملشاركة:

املع وضعفمتابعة الدعوي، العمل يف والتشجيع التحفيز انعدام الداعيةإن لمة
وحتفيز الطالبات محاسهّنحلضور ويملل الدعوي النشاط يعوق مما كاف بشكل

============================================================= 
.158عبداحلليمحممودص.علي(ينظر:فمهاألخوةيفاإلسالم:د1)
124،مماليفجملةالبيان،عدد25-22(ينظر:التخطيطيفخدمةالدعوةإىلاهلل:خالدصمريالصمريمنص2)
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الطالباتحلضوره،وخاصةيفاألنشطةالدوريةكاحللماتوالدروسالعلمية،فإنهذا
األمرمنمهماتالمائمةبالدعوة،حيثيتأثرالطالباتمبايظهرمنمحاسلدىاملعلمة

نامج.لتطبيقالرب
امعنويالطالباتحتفيزالبدمن،لحصولعلىنتائجإجيابيةلألنشطةالدعويةول
للطالبةعندانيمدمالتشجيعواملكافآتحيثإناجلوائزالتشجيعية،كتمدمي،اماديأو
فالبأسمنتمدثمهام أخرى، يفأيأنشطةمدرسية وتشاركيفشاركتها ملنحتضر

إجيايب.أثرمنهلاملااألنشطةالدينية،
عبادةتتمربهباالطالبةإىل-كحلماتالمرآن–بالرغممنأناألنشطةالدينيةو

إالأنربطهاباملكافآت)املعنويةواملادية(قديفسدهاويفمدهاأهدافها،أناهللتعاىل،و
احتسابأجرهاباقيةواملكافأةمهمة،معمراعاةتوجيهالطالبةإىلإىلالتشجيعاحلاجة
ألخروي،وعدمربطاألنشطةبوجودهللمنخاللتذكرياملعلمةباألجروالثواباعندا
وعدمها.املكافأة

 مة األوقات احملددة لألنشطة الدعوية:ءثامنا: عدم مال
إنتنفيذاألنشطةيفوقتغريمناسبللطالبات؛يعوقجناحاألنشطةالدعوية

مشاركت عدم منها،ّنواستفادهتهّنويسبب بسبب ضيق ازدحام اليومأو وقت
وقت ختصيص وعدم األنشطةالدراسي، لتنفيذ الفسحةمعني يف الدروس فإقامة ،

للترويحعنهّنالدراسيةاليشجعالطالباتعلىاحلضوربصورةمنتظمة،نظراحلاجت
أولتناولبعضالطعامأوغريذلك.هّنأنفس

احلصةالدراسيةاألخريةعندمثل-كماأنتنفيذالنشاطيفآخراليومالدراسي
اإلرهاقبعد،يمللمنعددالطالباتاملشاركاتيفالنشاط-بعضالصفوف نتيجة

اليومالدراسيسواءعنداملعلمةأوالطالبة.
أومعظم واحملاضراتاليتتتطلبحضورمجيعطالباتاملدرسة األنشطة هّنأما

ةممايلمىيفاحملاضرة؛فمدالتتحمقإىلمكانحمددوزمانحمددلالستما واالستفاد
أهدافهاالدعويةبسببتوقفالدراسةيفذلكالوقت،وحدوثالتعارضبنياألنشطة

الدعويةوالعمليةالتعليمية.
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 تاسعا: ضعإ تقومي األنشطة والربامج الدعوية:
:،واملمصودبالتموميينشاطبشريلالرتماءبأعدالتموميمنالوسائلالضروريةُي
يمفاإلنسانحماسبانفسهممومامثرةعمله،مكتشفانماطقوتهوضعفه،ومصادرأن

هذاالضعفوهذهالموة،طارحاعلىنفسهجمموعةأسئلة:هلحتمقاهلدف؟وإىلأي
حدحتمق؟وماإمكانيةحتميقمثراتأفضل؟

مناملهم:وثمكنالمولبعبارةأخرىحتتاجإىلتموميمستمر،إنالدعوةإىلاهلل
لنجاحالدعوةيفاملرحلةالثانويةتمومياملخرجاتوالنتاجيفالعملالدعوي،حىتال
يتحولإىلمناذجمتكررةتمليدية،أوأمورشكليةبدونمثرةحميميةهلا،وحىتالتتسع

اهلوةبنياجلهدوالوقت؛وبنياإلمكاناتاملبذولةوبنيالثمرة.
الدعوةعلىطر ووسائلوأساليبحمددةدونتموثمهاوتعديلعّينةقمإنقيام

احملاضرات فتوزيعأشرطة يعيقالدعوة، علىالطالباتمنوسائلالدعوة-مثال-سريها
حلسنة،الناجحةيفنشرالعلم،بلتعتربيفالوقتاحلا منمصادرالعلمواملعرفةواملوعظةا

وتتوقفللتأمليفمدى،مهاالوسيلةأنتمّوقبلاستمرارالداعيةعلىهذهولكنمناملهم
تتكافأاجلهودهبا،وإىلأيحدهّنعلىمساعهاوتأثرّناستفادةالطالباتمنها،ومدىإقباهل

املبذولة ورائهالواألموال من املتحممة الثمرات مع لشرائحتوزيعها مناسبتها مدى وما ،
و إقبالالطالباتعلالطالباتاملختلفة، درجة املتحدثفيها،ىاالستماما  منشخصية

اليت إىلغريذلكمنجوانبالتمومي للطالبات.. العلمية املادة برأيومدىمناسبة هتتم
نظر تفاوهتهّنالطالباتووجهة وتراعي يفخطاهباّن، فالدعوة املستوياتوالرغبات، يف

بمدراهتمامهاالطالباتيفقالبواحدومنوذجوامجيعللطالبةالهتدفإىلوضع حد،
.إثمانكلطالبةعلىحدةاالرتماءبمع،هّناخلرييفنفوسإذكاءوّنبتوجيهقدراهت
 كبري،إن بشكل يعيمها مما الدعوية العملية تمومي يفعدم املعلمة تسري حيث

دعوهتادونشعوربوجودمشكلةجيبوضعاحللولاملناسبةهلا،أورثعنعوامل
قدالينتاهباشكيفصحةوسالمةبلهبابعضاملشكالت،ظهورتإىلوأسبابأّد

عملها هبا تموِّم معايري تبحثعن ال فهي لذا الطالبات، دعوة يف به تموم ما كل
ودعوهتا،وبالتا لنتبحثعنالسبلاليتترتميبالعملالدعوي.
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 عاشرا: االكتفاء بالعرض النظري للدعوة:
دينشاملجيمعبني ويؤكدعلىالعملالذيهومثرةاإلسالم المولوالعمل،

باالعلم،لذلكينبغي العمليةاليتهتتمباجلانباملعريفلربامجواألنشطةالعناية الدعوية
إىلاجلانبالسلوكيوالتطبيمي، والعمليفآنواحد،باإلضافة العلم فتتلمىالطالبة

 التعليم يكون قد دينية، تربية إىل ماسة أحد)فاحلاجة معارف من فيه وما الديين
وسائلها..البدمنبيئةدينية،وقدوةدينية،وسلوكديين،ولذلككاناالعتمادعلى
األنشطةالدينيةاليتثمارسفيهاالتلميذألوانالسلوكالديين،إننااليوميفحاجةإىلجو

تمع،أكثرمنالتركيزديينهتيئهاملدرسةويهيئهالبيت،ويتعاونيفهتيئتهمؤسساتاجمل
الدينية( املعرفة على
(1)

خالل من تتلمى الثانوية املرحلة يف الطالبة أن املالحظ ألن ،
-غالبا-،ولكنهاعلمالشرعيوالامالئمامناملفاهيموالميمكّميةالدينالعلومممررات

وأنتستفيدتنساهابعدأداءاالختبارات،دونأنيكونهلاالتأثريالسلوكياملطلوب،أ
منهايفحياهتاالعملية.

احلادي عشر: الوقوع يف االزدواجية والتعارض بني القائمات بالدعوة يف 
 املدرسة:

بالدعوةونشراملرحلةالثانويةعددمناملهتماتيمومبالدعوةإىلاهلليفمدارس
اخلرييفالبيئةالتعليمية،مثل
(2)

:
معلماتالعلومالدينية -1
صّلىمشرفاتامل -2
 املرشداتالطالبيات -3
 مندوباتوحدةالنشاط -4

والتكرار االزدواجية يف يوقع قد املدرسة يف بالدعوة المائمات مهمات وتعدد
والتعارضمنحيثاإلعدادوالتنفيذ،أوالتشابهالكبرييفالربامجمعازدحاموقتاملعلمات

============================================================= 
.182جماورص(باختصار:تدريسالتربيةاإلسالمية:د.حممد1)
لالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية.يففصحذلك(سبقتوضي2)
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أمرمطلوبلتحميقاألهدافوالطالبات،والشكبأنقيامأكثرمنمعلمةبالدعوةإىلاهلل
يراعى ريث الداعيات، بني اجليد والتخطيط والتنسيق التعاون حالة وذلكيف الدعوية،
بناء يف والتكامل ، األنشطة تنفيذ أوقات يف التعارض وعدم العلمية، املواد يف التنو 

وسلوكي وعلميا وأخالقيا االطالباتدينيا يكون أن احملذور ولكن ضيهنا، للجهودك ا 
قديؤثرعلىمنبعضهنوالوقتبسببالتكرار،وتشتتللطالباتأوحتيزوتعصب ،مما

،وقديؤديالتزاحمإىلظهورتنافسهّنعمليةالتموميالحما،أوينعكسسلباعلىنفوس
 الطالبات.بنيغريحممودبنياملعلماتأو
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 ة:ات املتعلقة بالبيئة احمليطعوّقاملطلب الرابع: امل

بعضامل العواملعّوقتنبع وتشمل املدعوة، والطالبة الداعية املعلمة بيئة من ات
كلمافيهوأساليبالتعاملفيها،واجملتمعباملتعلمةباملدرسةوأنظمتهااإلدارية،واألسرة

 من البيئة وتعترب مؤثرات، معّوقمن حينما الدعوة الطالبةتات على سلبيا تأثريا ؤثر
اتاملتعلمةعّوقنعالدعوةمنحتميقأهدافها،ومناملمتىسريالدعوة،وحنيواملعلمةوعل

بالبيئةاحمليطةمايأيت:
 أوال: ضعإ البيئة التربوية يف املدرسة:

اتالدعوةيفاملرحلةالثانوية،خاصةمعّوقسوءالبيئةاملدرسيةأحدوأيعدضعف
ح املدرسة، يف احلكيمة احلازمة السلطة غياب وتضعفعند مشكالهتا، تزيد يث

العالقاتبنيمنسوباهتا،وتتفشىاملنكراتبنيطالباهتا،وقديرافقذلكضيقاملدرسة
بشكل الصيانة أعمال جانبإمهال إىل مرافمها كفاية وعدم بالطالبات، وازدحامها

 جوانبمصّلىدوريوخاصة من ..وغريها املادية إمكاناتاملدرسة وقلة املدرسة،
الطالبة،النمص علىمستوىالتكيفالنفسيواالجتماعيعند كبريا تأثريا اليتتؤثر

الطالبة استجابة على يؤثر كما وإتماهنا، بتنفيذها يسمح وال األنشطة يعيق والذي
للدعوة.

 عامال املدرسة تكون الدعوةمعّوقوقد أهداف أمام بيئةا كانت إذا )وذلك
شكفيهأناملنهجالدراسي،والكتاباملدرسي،الاملدرسةغريصاحلةللدارسني،مما

وطرقالتدريس،وطرقالتمومي،واالمتحانات،واملدرس،وأساليباملعاملة،والعالقات
السائدةيفاملدرسة،واخلدماتاملدرسية،واملبىناملدرسي،وحجمالفصل...كلذلك

وعلىنفسيتهم،وعلىإشبا لهتأثريهاإلجيايبأوالسليبعلىسلوكالطالباملراهمني
حاجاهتموحتميقأهدافهم(
(1)

.
============================================================= 

.71(باختصار:مشكالتاملراهمةوالشباب:د.فيصلالزرادص1)
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 ثانيا: التصلب يف األنظمة اإلدارية واللوائح:
)جممو املباد والمواعدوالتماليداليتحتددهيعرفالنظاماإلدارياملدرسيبأنه

املؤسسةالتعليمية،وترىضرورةاحملافظةعليهاوااللتزامهبا،والتصرفيفحدودهامن
منالتالميذأومناملوظفنيوالعاملني(لاملنتمنيإليها،سواءقب كانوا

(1)
،والنظامهبذا
املسؤوليات وتتحددعلىضوئه وينظمالعملفيها، التعريفةحمقاألمنيفاملدرسة،
املناخاملناسبللتحصيلالعلميوللدعوةإىل واالختصاصاتوالسلطات،ويتوفرفيها

ات،ألناالنسجاموالتعاونواالنضباطالذايتواالحتراماملتبادلبنياهللوإصالحالطالب
واملعلمات؛ منالطالبات املأمولة والتربوية الدعوية األهداف من كبريا قدرا ةحمق

املدرسةخباصة،واملصلحةالعامةللمجتمعاإلسالميبعامة.
لال وسيلة فيكون إجيابيا اجتاها أحيانا يأخذ اإلداري يفوالنظام بالدعوة رتماء

من املدرسة يف املوظفات احترام وعلى باحلسىن، التوجيه على يموم ألنه املدرسة،
إدارياتومعلمات،ويراعياحتياجاتوميولالطالبات،ويعملعلىتوجيههاالوجهة

هّن،ويشجعّنواقتراحاهتهّنوآرائهّنواحترامأفكارّناملرغوبة،وعلىتأكيدشخصياهت
املزيد ويدفععلى مدرستهّنمنها، يف اخلري أعمال يف املشاركة حتملهّنإىل وإىل
املسؤولية.

اتالدعوةيفاملرحلةالثانويةألنهمعّوقوقديأخذأحيانااجتاهاسلبيافيكونمن
ورغبت وطالباهتا ومعلماهتا املدرسة وعلىكبتمحاسإدارة علىالعموبة، يفهّنيموم

تشج من بدال اخلري تأكيدتمدمي على يموم كما السليم، واالنطالق النمو على يعها
مرونة، والتعليماتواللوائحدون للمواعد االنصيا  وعلىضرورة الضبطاخلارجي،

بغّضالنظرعمايسببههذاالنظاممنخضو واستكانةوضعفالثمةبالنفس
(2)

،أوما
ومايتطلبهمنوقتوجهديسببهمنتضييقعلىاألنشطةالدعويةوحتديدألوقاهتا،أ

خارج من داعيات كاستضافة منها شيء تنفيذ على واملوافمة اإلذن ألخذ للمتابعة
============================================================= 

.415الشيباينص(منأسسالتربية:د.عمر1)
.417-416(ينظر:املرجعالسابقص2)

 



 507الفصل اخلامس/ املبحث األول: معّوقات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية_______________

املدرسةوالميامباحملاضراتوغريها.
 مع املعلمة الداعية: اثالثا: تشدد أو تساهل اإلدارة املدرسية وضعإ تعاو؟ا

اُت يفجناح مؤثر مهم عنصر احلكيمة املدرسية اإلدارة داخلعد الدعوية لعملية
الدعوية العملية عناصر مع تتعامل فهي املدعوة(املدرسة، والطالبة الداعية )املعلمة

اليتالتدرك اإلدارة أما املالئمة، واملعنوية الظروفاملادية وهتيئهلما وتربطبينهما،
إماأنالسبيلني:إحدىضرورةالدعوةوأمهيتهايفإصالحالطالبات؛فهيتسلكغالبا

تكونإدارةمتسلطة،ترىأناجلميعحتتسيطرهتا،والةحقألحدمنأفراداملدرسة
أواالعتراضعلىرأيها، التدخليفكلصغريةوكبريةوترىأنمناقشتها منحمها
يمدممنأنشطةوبرامجيفاملدرسة،األمرالذي،منأعمالاملعلماتوالطالبات وما

 عامال لمعّوقجيعلها ا الطالباتعليها، وإلقبال النتظامها مضعفا إهنلدعوة، تنفربل ا
لطالباتمناإلقبالعلىاملدرسةذاهتاملايشيعفيهامنجواخلوفوالرهبة،كماأهناا

عاملإحباطوخفضللروحاملعنويةللمعلماتوالطالبات.
ال على احلبل فتترك ، الضبط عن عاجزة ضعيفة إدارة تكون أن ب،غاروإما
لمعلمةوتتسمبالفوضويةوالتسيب،فهيمعيمةللدعوةأيضا،ملاتتسببفيهمنمعاناةل

وتشتت الطالبات، انضباط وعدم للربامج، والتنفيذ التخطيط، وصعوبة الداعية
وضعفاستجاباهتهّنأفكار تشاءّن، ما تفعل حرة نفسها الطالبة حيثجتد للدعوة،

دونتوجيهأورقابة.
 آثار معلماتومن بني التعاون وانعدام الترابط ضعف السيئة املدرسية اإلدارة

الدعوةالناجحةيفاملدرسةحيثإنوبنياإلدارة،هّنمعبعض،وبينهّناملدرسةبعض
تستلزمقيامفريقمتكاملمترابطمناملعلماتالداعياتاملتعاوناتمعالطالبات،ريث

ليتهايفالعمليةالدعوية،وحينهاتسريالدعوةوظيفتهاومسؤوهّنيكونلكلواحدةمن
بانتظامواتساق،يفوحدةمتضامنةمتكاتفة،تساعدالطالبةعلىسلوكالطريقالمومي،
أماإذاتفرقتاجلهودوتناثرت،أودباخلالفبنيأفرادالفريق،وعملتكلواحدة

ؤولياتاملطلوبةمنكلعدمحتديداملستالنتائجمبعثرةضعيفة،وكذلكمبفردها؛كان
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فاإلرشادالطاليب إليها، معلمة،وعدموضوحاألعمالاملوكلة
(1)

لن-علىسبيلاملثال-
حتميق من يتمكن بسببكامل والتوجيهية اإلصالحية الصالحياتأهدافه حتديد )عدم

بأعمالبالشكلاملطلوبمنقك تكليفاملرشد حيثيتم املؤسسة، أو املدرسة إدارة بل
تمنأعماله،كأخذالتأخرالصباحيوالغياب،ونملالتعاميم،والعملعلىاحلاسبليس

اآل يفإدخالالدرجات..ممايثملكاهلهويمللمنإنتاجهودورهيفعمليةاإلرشاد(
(2)

.
 رابعا: التناقض والتعارض بني سلوك اجملتمع والقيم الدينية:

،مثتمارنبعدذلكبنيويلنيقلبهاقدتتفاعلالطالبةمعوعظمعلمتهاونصحها
منالفضائلوبنيماتشاهدهمنسلوكمعلماهتااألخرياتوزميالهتاأوماتدعوهاإليه

وجذب،وحتتوطأةصرا كفارقاكبريا،وجتدنفسهابنيشّدهناقريباهتا،فتجدأن
مرو مع لديها يشكل مما والسلوك؛ واألفكار الميم بنيمتناقضاتيف الوقتكبري ر

شخصيةمهزوزةمترددة،وتضعفاستجابتهاللخري.
تتعلمأموردينهايفاملدرسةعنطريقمناهجالعلومالدينية،وعناليتإنالطالبة

 الدعوية، األنشطة وتدرسمثطريق الذيتعيشفيه، الواقع صدىلذلكيف جتد ال
وقيمه مثشرائعاإلسالم ال، اجملتمع،ُيطبقتراه جمتمعهايفحياة لتمسكأفراد نتيجة

الدنيوية، شهواهتم إىل النصرافهم أو لإلسالم، املناقضة اخلاطئة واألعراف بالعادات
امعّوقبنيماتتعلمهوبنيماتراهوتعيشه،وهذاثمثلوتناقضكبريتعارضلديهاةحدث

أمورالدين،الطالبةقدحتسبعدمحاجتهاإىلماتتعلمهمنإذإنخطرياأمامالدعوة،
اإلحباطوخيبةاألملاملعلمةمبشاعرينعكسعلىوقدتمعيفالملقوالصرا ،الذيقد

واليأس،وقدتفترعنالدعوة.
له أن كما العليا، ومثله مبادئه لكلجمتمع التناقضوالتعارضأن وأساسهذا

العناصرتشابكوتضاغطم ستمر؛مصاحلهوطموحاتهوتماليدهومشكالته،وبنيهذه
واملصاحلتضغطعلىاملباد  واملثلتضغطعلىاملصاحلحىتتظليفإطارها، فالميم

============================================================= 
اصةباإلرشادالطاليب،ينظراملبحثاألول.ةاخل(سبقيفالفصلالثاينذكراملهامالدعوي1)
.52(باختصار:التوجيهواإلرشادالطاليب:إبراهيمالسويلمص2)
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كيتتسعهلامنخاللتوسيعمدلوالهتاوالتخفيفمنصرامةأحكامها،وحنييكون
يتحسن،وحنييعلوصوتاملصاحل كلها فإننسقاحلياة صوتاملباد هواألعلى؛

مسّو تصبح حينها الغايات وينحّطغةفإن حتممها، اليت الوسائل توازنلكل بذلك
احلياة
(1)

.
والميم املباد  أفق حنو بطالباهتا لالرتماء جاهدة تسعى الداعية واملعلمة

اليتتعيشفيها، اإلسالمية،وحتاولمنعالطالباتمناالستسالمألحكاموتأثريالبيئة
 أهنا احلسبان يف األخذ الدعويةمع رسالتها تلمي حني فإهنا للطالبة، تتلماهاقد ال

الذيتعيشفيه،ومنمثفمد بالمبولالفوري،بلمتررهاعلىأحوالبيئتهاوجمتمعها
تستجيبوقدتعرض.

وحمدودية للدين، فهمها ضعف والعادات، التماليد أسر يف الطالبة يوقع ومما
ي مما ومشوليته، عنتكامله والغفلة ملماصده، فمهها وعدم لونمنرؤيتها، ؤديإىل)

به والمبول بسبباإللفله الميم، وفق تكييفه على المدرة دون الواقع التكيفمع
يصبح كممياسللمعايرة... واعتماده ومنمثالدفا عنه التوارثاالجتماعي، نتيجة
تمليدايصعبتغيريه،ومنمثُيعتمدهذاالتمليد،أوهذهالتماليدلتصبحقيماومعايري؛

لاملنهجوالميموالتعاليم،وبدلأنُتمّومالتماليدبالميموالتعاليموتكونالتماليدحتلحم
هيمادةالبحث،تصبحهيمعايريالبحثوالتحليل(
(2)

.
خامسا: ضعإ العالقة والتواصل بني املدرسة واملؤسسات التربوية يف اجملتمع 

 وخاصة األسرة:
للمجت إشعا  منبع تزال وال املدرسة والتثميف،كانت للتعليم ومنربا مع،

املدرسة، وبني اجملتمع مؤسسات بني الصلة حبل تموي اليت هي الناجحة واملدرسة
أولاملؤسساتالتربويةاملؤثرةيفسلوكالطالبةو،األسرةجزءمناجملتمعحيثإنو

============================================================= 
.49(ينظر:حولالتربيةوالتعليم:د.عبدالكرميبكارص1)
إلسنالمي،بنريوت/،املكتنبا37عبيدحسنةص(باختصار:منفمهالتغيريمالمحمناملنهجالنبوي:عمر2)

م.1995هن/1،1415ودمشق/وعمان،ط:
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تربيةها،فإنهالبدمنتكاملاجلهودوتضافرهابنياألسرةوبنياملدرسةيفسبيلوأمّه
ضروريحترصعليههّنالطالباتوإصالح أمر الطالبة وأسرة بنياملدرسة فالتعاون ،

األسرة حترصعليه أن جيب كما ومعلمات، إدارة من فيها مبن فاملدرسة كليهما،
مسؤولعنتنشئةوتربيةالطالبةتربيةسليمةمتكاملة
(1)

.
ويؤديإىلاالختالفيفأماضعفهذهالعالقةأوانمطاعهافهويعوقالدعوة،

معاملةالطالبةوتوجيهها،ويفحلاملشكالتاليتتعترضها،كماتؤديإىلعدممعرفة
 تتلماه  ملا األسرة مالطالبة به تموم أوما سلوكحسنأونمنمعارفوإرشادات،
سيءيفاملدرسة.

،ّناهتهبننشلوالدينبالظروفوالواقعالذييعومنأسبابضعفالعالقةجهلا
تاةيفمرحلةوجهلهمخبصائصالنموهلذهاملرحلةالعمريةواحلاجاتالسائدةلدىالف

ةحدثانأثراسيئاحنييفشاليفضرباملثلالطيبوالمدوةاملراهمة،كماأنالوالدين
يف تملدمها الطالبة جيعل واخللمية الدينية الوالدين استمامة فعدم للطالبة، احلسنة

الجتدمنهمارادعاعنداحنرافها.االحنراف،حني
(2)


بالتحصيلالعلميبدرجة األسرة اهتمام العالقة كذلكمنأسبابضعفهذه
مسؤوليات من عليها يترتب وما الدعوية، لألنشطة الرفض أو اإلمهال مع كبرية

متدتتحملهاالطالبة،فمدالتعطياألسرةاالهتماماملطلوبلتعلماملوادالدينية،وقدال
يدالعونللطالبةأوحتفزهاللمشاركةيفاألنشطةالدينية،بلقدتعتربهمضيعةللوقت

عّوقالدراساتامليدانيةأناملإحدىوإشغالللطالبةمباالفائدةمنه،وقدأشارتنتائج
املدرسةيفمعاجلةمشكالتالبثاملباشرهوأناتاليتحتّدمنوظيفةعّوقاينمناملالث

منبرامجالتوعيةاليتتمدمهاّنواألسرةاليساعدعلىتشجيعالطالباتواستفادهت)ج
الثالثهو:)ضعفجتاوبأولياءاألموريمللمناجلهوداليتتبذهلاعّوقاملدرسة(،وامل

============================================================= 
.211(ينظر:اإلقنا :ساملبنسعيدبنمسفرص1)
-69،ومشكالتاملراهمةوالشباب:د.فيصلالنزرادص424الشيباينص(ينظر:منأسسالتربية:د.عمر2)

71.
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املدرسةيفجمالتوعيةالطالبات(
(1)

.
وأسر الطالبات أمور أولياء بتوعية االهتمام ضرورة يؤكد لتحميقهّنوهذا

السيئة املؤثرات من الطالبات ومحاية جانبحتصني يف املدرسة وبني بينهم التعاون
أناألسرةوخاصةاجلهودوتكاملهاوعدمتعارضها،،بشكليؤديإىلتضافرّنحوهل

منبثمباشروغريهمن-هياليتمتلكالمدرةعلىالتحكمفيماتتعرضلهالطالبات
-املؤثرات من وتوجيههمولديها أوالدها إرشاد من ثمكنها ما واألساليب الوسائل

يساعدعلىزيادةقدرهتمعلىالتعاملمعاملتغرياتاليتحوهلممبايعود،توجيهاسليما
عليهمبالنفع
(2)

.
 سادسا: رفيقات السوء:

 الثانوية املرحلة يف الطالبة ح-بطبيعتها–تتأثر خاصةوهلمبن الزميالت، من ا
منبااملمّر منهّنت يكون وقد استجابهّن، ومن باملعاصي، تلبست لوسوسةمن ت

عنطريقهذهالرفمةفتكونعائماإىلقلبالطالبةالشيطان،وقدتتسللهذهالشبهات
ودافع للدعوة، االستجابة عن باهلا وتشبها هلا، تمليدا الغواية ا،أفعاهلللسرييفطريق

إلبليسأصيدوالأقبحوالفليس)دودعناحلق،نعليهاالصفيتصيدهاالشيطانويهّو
أساء فالنا بأن أساء من اعتذار إحداها: دعاته، لسان على كلمتنيألماها من أمحق

.مثله،والثانية:استسهالاإلنسانأنيسئاليومألنهقدأساءباألمس(
(3)


له واالستجابة احلق مسا  وأعرضتعن الرفمة استجابتلوساوسهذه ومن

وحتسّر وأضلتها، اهللغررتهبا قول فيها ويصدق والتحنيمندم، الميامة تيوم
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ڇ : تعاىل

ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    ۓۓ   ڭ  ڭ  

============================================================= 
.311عراديصاللبثالتلفزيويناملباشر:د.فوزية(ينظر:ا1)
.319(ينظر:املرجعالسابقص2)
.31(األخالقوالسرييفمداواةالنفوس:اإلمامابنحزمص3)
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 ڇڭ   ڭ  ۇ  
(7)

  
 سابعا: ضعإ القدوة يف املدرسة:

منُي أثرا،عدأسلوبالمدوة للطالبات،ومنأعممها أعظمأساليبالدعوةإصالحا
علىأخالقاإلسالم تنطبع فإهنا الصاحلة؛ المدوة وزميالهتا يفمعلماهتا الطالبة وحنيجتد

ص فتاة الثمرة وتكون إالوآدابه، أمامها جتد مل إذا أما ، تبدأاحلة فمد السيئة النماذج
سلوكّنحاكاهتمب وآدابهنكنوإ-هّنيفسوء علمت-علىغريأخالقاإلسالم سواء ،

بذلكامل متدىهباأمملتعلم.
 نصيبيف أكرب هلا ومكانةاقتداءواملعلمة حساس، موقع من هلا ملا الطالباتهبا،

مهمة،جتعلالطالباتيراقبنهاباستمرار،وهذايؤكدضرورةوضوحأهدافالتعليموالتربية
فدعوةلدى الطالباملعلمة، وهتذيبأخالقهاوتربيتهاة تعليمها، املوادترافق تلمينها يرافق

الطالباتالعلمالنافعالذيالتزمتبهيفتمومعلىتعليمالعلمية،ووظيفةاملعلمةاألساس
بذلكعلماوعمال.هّن،فتفيدّنسلوكهاوخلمهاقبلإلمائههل
معرفةيفاملرحلةالثانوية،وكأموراعديدةتعيقدعوةالطالباتهنايتضحمماسبقأن

امل هلذه عّوقالداعية إىلاهلل، ضروريلنجاحالدعوة املاتأمر على اتعّوقفتعّرفالداعية
تعوضبه ما الوسائل من ختتار كأن واألساليباملناسبة، الوسائل اختيار على يساعدها

نفسي مع يتناسب ما األساليب من ختتار وكما املادية، اإلمكانات املدعواتنمص ات
أهناتبصرهامبكائدالشيطانووسائلهيفالصرفعنالدعوةوالتثبيطكما،الثمافيةّنوخلفياهت

نهلافيهاالشكوكواألوهام،والعلىقلبهافيزّيعناالستجابة،فالتسلطهعلىعملهاليبّث
فتهاهلايزيدمنثأخالقهاباألخالقاملنحرفة،كماأنمعرالدنيابزخرفهاومتاعها،أويلّو

حرصهاعلىإزالتهاأوالتخفيفمنآثارهاالسيئةعلىالدعوة،وإالكانتدعوهتاكالذي
يبيندارهعلىشفاجرفهارقدينهاريفأيحلظة.

إناملتأمليفطبيعةوأحوالدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية؛جيدأنالكثريمناملهنتمني
السريع،فهميريدونالنتخلصمننجنازناالرتماءوالتطورواإلواملهتماتبالدعوةيريدو

============================================================= 
.29-27(سورةالفرقاناآليات1)
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اتتراكمتعربسننيعديدة؛خاللأشهرقليلة،وإالفإناحلكمعلىأيمعّوقمشكالتو
جهدللرفعمنشأنالدعوةواالرتماءهباسيمابلباحلكمعليهبأنهغريناجح،واليعينهذا

التراخيوالتسويفكماةحدثيفكثريمناألعمالالرضاعنالغفلةعنالعنصرالزمين،أو
هاوقتاطويال.إجنازاليتيستغرق

إنماحتتاجهالدعوةلالرتماءوحتميقأهدافهاليسحلوالارجتاليةأوطفراتسريعة،وإمننا
دائمباالرتماءوالتطوير،ألنالتغيريوالتجديدأمرطبيعي،وهوجيتاحمجينعمستمروالتزام

حلياة،معأمهيةالبعدعناملثالياتواخلياالتاليتينز هلاالكثرييفحملالدعوة،جوانبا
كدائماتمصرييفجانبما،ففيالوقنتهنااتأمامالدعوةلنتزول،وسيكونعّوقفامل

اتأمرغريممكن؛فإنحتسنمسنتوىاألداءعّوقالذييظهرفيهأناحللالكاملجلميعامل
للخريأمورمشجعةلبذلاملزيدهّنمستوىالوعيلدىالطالباتواهتداؤالدعوي،وارتفا 

مناجلهديفسبيلالدعوةإىلاهلل
(1)

.


============================================================= 
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 املبحث الثاني: 

سبل االرتقاء بالدعوة يف املرحلة 

 الثانوية
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الطالباتيفاملرحلةالثانويةاتعلىعّوقنيفاملبحثالسابقمدىتأثرياملبّيت ،دعوة
كسبلهنايفإصالحالطالبات،فهلأثرهاوحتجيم،إضعافهاالدعوةعنأهدافهاوهاوصرف

ترتميبالدعوةإىلاهللوجتاوزهذهالعمبات؟
املهمبعضقديستسلم املعّوقأمامهذه اليتتتعلقبذاتعّوقات،وخاصة اتالداخلية

نساناملعلمةأوالطالبة،وقديستثملجماهدهتا،لظنهمأنبعضاخللقوالسلوكاملتأصليفاإل
ردُّ وحديثا قدثما العلم أهل ولكن عالجه، أو تغيريه ثمكن الزعمال علىهذا وأكدوا،وا

اإلنسانية.الشخصيةيفالضعفجوانبعالجإمكانية
إىلاإلنسانيفالراسخةالسيئةاألخالقتغيريإمكانيةإىل-اهللرمحه-الغزا أشاروقد
الوصايالبطلتالتغيري؛تمبلالاألخالقكانتلو)بموله:ذلكلىعويستدلحسنة،أخرى

ينملإذممكن،البهيمةخلقوتغيرياآلدميحقيفهذانكرُيوكيفوالتأديبات...واملواعظ

.واإلمساك(التأدبإىلاألكلشرهمنوالكلباألنس،إىلاالستيحاشمنالبازي
(1)


التحولتستطيعإليهالدعوةعلىوبالمدرةاألمانة،رملاهللمهاكّراليتالداعيةواملسلمة

مباوعملتاملالئمة،األسبابوبذلتباهللاستعانتإذابدعوهتاواالرتماءحال،إىلحالمن
أمامها،منالعمباتوإزالةبالدعوةلالرتماءواإلرادةوالمدرةواحلكمةالعلممناهللوهبها
-قادرفإنهالطاعة،إىلاملعصيةومن،اهلدايةإىلالضاللمنحالهينتملاإلنسانأنفكما
.حولهفيمنالتأثريعلى-اهللبتوفيق
شيخذلكأكدوقداإلنسان،عليهمفطورأمروالرغباتاملماصدحتميقإىلوالسعي
لةجبِّيفوممتضيهسببهخلقوقدإالبأمريأمرملاهللإنبموله:-اهللرمحه–تيميةابناإلسالم
والعدلوالصدقوبالعلمباإلثمانأمرفإنهوكماله،صالحهوفيهإليهحمتاجاوجعلهالعبد،
الكفرعنوهنىوحمبتها،معرفتهاالملوبيفاليتاألمورمنذلكوغرياألرحام،وصلة

الملوبتنكرهااليتاألمورمنذلكوغريوالبخلوالظلموالكذب
(2)

أمرتعاىلاهللوكذلك،
============================================================= 

.56-3/55(باختصار:إحياءعلومالدين1)
.21/121ىالفتاوجممو (ينظر:2)
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ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڇ  :قولهيفسبيلهإىلبالدعوة

ڇڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 (1)

ٹ  ٹ  ڤ  ڇ  :قولهيفالنفسبتزكيةأمركما،

ڇڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
(2)

يفواهلدايةاإلصالحسبلرويّس،
احلق.دينعلىوفطرهاإلنسان،جبلة

 بالدعوة: االرتقاء بسبل واملراد
سهولةفيهلذياوالطريقمنه،وضحوماالطريقوهووالسبيلة:يلالسبمفردهالسُب

(3)
،

ڇ           ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڇ  تعاىل:قال
(4)

ڇ  تعاىل:وقال،

ڇ     ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ
(5)
إىلبهيتوصلمالكلالسبيل)ويستعمل،

شرا(أمكانخرياشيء
(6)

.
طريانه،يفارتفعالطائر:رقايمال،والرفعةوالعلوالصعودمعاينفيحملاالرتماء:أما

صعدورقكيَّا:َرْقياإليهورقا
(7)

ڇ        ہ  ھ  ھ  ھڇ  تعاىل:قولهومنه،
(8)

يفتصعدأي
سلم
(9)

زالماأيغايته:بلغحىتاألمربهيترقىفالنزالوماه،غايتبلغاألمر:بهورقا،

حالإىلحالمنبهيتنمل
(11)

.
الواضحةالطرقانتهاجالثانوية: املرحلة يف الطالبات بدعوة االرتقاء بسبل واملراد

============================================================= 
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وإزالةغايتها،تبلغحىتهباوالصعودالثانويةاملرحلةيفبالدعوةلالرتماءُتستخدماليتامليسرة
ممصودةمباشرةتكونقدالسبلوهذهالدعوية،األهدافحتميقبغيةتعترضهااليتاتعّوقامل

والتأثريالدعويةبالعمليةاالرتفا هبايمصدمباشرةغريتكونقدكماما،معّوقلعالجعمدا
بأخرى.أوبطريمةإجيابيافيها

وغريها،ذكرهاالسابقاتعّوقاملإزالةهو:بالدعوةلالرتماءالداعيةبهتمومماوأهم
كمااملعنويةاتعّوقامليفيكوناألمروهذاالتحلية،قبلالتخليةمنبدالإذمعلومأمروهذا
األخالقحتصيليكونال-مثال-والعاداتاألخالقجمالففياملادية،اتعّوقامليفيكون
باهللاإلثمانجمالويفوتضادها،الفهاختاليتالرذائلمنالنفستطهريبعدإالواكتساهباالفاضلة
ابناإلسالمشيخقالللمعاصي،بتركهإالوصالحهاإلنسانبإثمانالسمويكونالتعاىل
يوجبالسيئاتتركجمردوليسالسيئات،تركيوجباحلسناتفعلإن):-اهللرمحه-تيمية
عدمعنداحلسناتوفعلرسنة؛إاليكونالضيهاممتمعالسيئاتتركألناحلسنات،فعل

السيئة(تركعلىيمفالممتضيها
(1)

.
 الثانوية: املرحلة يف بالدعوة االرتقاء ومبادئ أسس 

منهابالدعوة،االرتماءسبلعليهاتمومأنينبغياليتواملباد األسسمنجمموعةكهنا
يأيت:ما

 بالدعوة: االرتقاء يف الكلية النظرة مبدأ على التأكيد ((7
علىتأثريهيتوقفأندونوحدهبالتأثريبالدعوةاالرتماءسبلمنسبيلأييستملال
حوله،مباويتأثريؤثرأندونالدعوةاتمعّوقمنمعّوقبإزالةعالجأيينفردالكماغريه،
يفليس)بموله:-اهللرمحه-الميمابناإلمامذلكوضحكماواملسبباتاألسبابطبيعةوهذه
إليه،آخرسبببانضمامإالالبتةسببيؤثرالبلبالتأثري؛مستملواحدسبباملمكنالوجود
واألسنبابالغائبنةاألسبابويفبالعياناملشهودةاألسبابيفهذاتأثريه؛ثمنعمانعوانتفاء
قابل،حملوجودمنآخرسببعلىموقوفهفإنوالنبات،احليوانيفالشمسكتأثرياملعنوية،

============================================================= 
.21/122جممو الفتاوى(1)
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السبب(ذلكإىلتنضمأخرىوأسباب
(1)

عنالجيفالكلينةالنظرةمبدأأمهيةيوضحوهذا،
ينبغنيمتكاملةإنسانيةشخصيةوهيللطالبةموجهةفالدعوةالطالبات،دعوةأماماتعّوقامل

وليستمتكاملة،وحدةأهناعلىاإلنسانيةالشخصيةإىلننظرأن)امشكالهتوعالجلدعوهتا

مستملة(منعزلةعناصرمنمكونة
(2)

الطالبةأوباملعلمةمتعلمةاتمعّوقإىلاتعّوقاملوتمسيم،
تسنهيلبنهمصدُيوإمناالكلية،النظرةيعارضالصوريتمسيمهوذاهتاالدعويةالعمليةأو

اليتالمضايايفىيتأّتالالتداخلمناخلا احلميميوالتمسيموعرضها،اتعّوقاملهذهدراسة
وإصالحها.توجيههاعمباتأوانية،اإلنسالشخصيةمتس

بنياملتبادلوالتأثريالدعويةالعمليةعناصربنيالوثيمةالعالقة:املبدأهذاأمهيةيؤكدومما
املعلمةإىلعداهايتبلعليها؛تأثريهيمفالدعوهتاويعيقاملدعوةالطالبةيفيؤثرفماجوانبها،
املعلمناتأوالطالبنةيفينؤثراملعلمنةعلىيظهرتمصريأواحنرافأيأنكماالداعية،

الطالبناتدعوةعلىللمائماتينبغيفإنهالدعوةعناصربنيالوثيمةالعالقةوهلذهاألخريات،
عنالجعلىلوالعماآلخر،بالبعضبعضهايتأثرحيثمتكاملةنظرةاالرتماءسبلإىلالنظر
ملمااتعّوقاملهذهمنواحدمعّوقعالجثمكنفالالتكاملي،املبدأهذاأساسعلىاتعّوقامل

املرجوة.الثمارتؤيتحىتاألخرىاتمعّوقللعالجذلكيصاحب
وجتناوزالترابطينةالعالقاتإدراكاملهمفمنالتكامليةالشموليةالنظرةتتحمقوحىت

يفومسبباوسبباومتأثرا،مؤثراالشيءاملعلمةترىريثلألشياء،يئيةوالتجزالسطحيةالرؤية
أسنرهتامععالقتهاسوءنتيجةيكونقدأخالقهاوسوءاملنحرفالطالبةفسلوكواحد،آن

أنيظهنرقدنفسه؛الوقتويفالدراسي،حتصيلهايفتمصريهانتيجةيكونوقدوزميالهتا،
يفالتمصنريحنوبالطالبةيدفعأنهكمااألسريةعالقتهاضعفلسببواحنرافهاأخالقهاسوء

انتبناهدوناملنرضعوارضتعاجلجيعلهاالترابطيةللرؤيةاملعلمةوفمدفأكثر،أكثردراستها
واحلصولاألمراختالطإىليؤديذلكأنكماجديد،منتنتجهقدواليتله،املسببةلألسباب

============================================================= 
.78(الفوائدص1)
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اإلصالحيفاملبذولةاجلهودمعتتناسبالضئيلةنتائجعلى
(1)

.
 الدعوية: بالعملية املهتمة اجلهات كافة تعاون ضرورة ((4
الفمداملعنية،اجلهاتمجيعبنيالتعاونيتطلباهتامعّوقوعالجبالدعوةاالرتماءإن
تعاونذلكإىليضافبلفحسب،الطالبةمعاملعلمةتعاوناملرجوةالنتائجحتميقيفيكفي
املدرسيةبالبيئةاحمليطنيإىلباإلضافةالتربية،وزارةدعممعالتعليمية،واإلدارةاملدرسةإدارة
وغريها.اخلرييةواجلهاتواملسجدكاألسرةاألخرىالتربويةاملؤسساتمن

 ترتقي اليت اجلهود يف املدعوة والطالبة الداعية املعلمة لدى الذايت التفاعل ((3
 بالدعوة:
اتعّوقاملإزالةيفإجيايبدوراملدعوةوالطالبةالداعيةلمةاملعمنلكليكونأناملهممن

املناسباجلوهلماُيهيأأنجيبكمابالدعوة،االرتماءةحصلحىتالطالبات،دعوةتواجهاليت
وعلىحلها،علىوالتدربةاملشكلجماهبةعلىداعّوُتوأنة،فّعالالةاإلجيابيهمتهمامبللميام
نفسيهماإىلمتوازنةواقعيةنظرةاختاذوعلىالتعارض،عندبينهاوالترجيحاألهدافيدحتد
.غريمهاوإىل

يفالعامالتمنثريكأنيعلمهماالدعوةعمباتمواجهةيفواملعلمةالطالبةإشراكإن
تحلنييوالطالبةاملعلمةجيعلالذياألمرواملشكالت،العمباتتلكمثلهّنيواجالدعوةجمال

بعضاستعصاءوأنتغيريها،عنتعجزاليتالصعوباتأماماألملفمدأواليأسوعدمبالثبات
املستمبل.يفمعاجلتهااستحالةيعينالاليوماحللعلىاملشكالت

يفالطالبةأواملعلمةمشاركةالثانويةاملرحلةيفبالدعوةلالرتماءسبيليتطلبولذلك
كلتشعروبالتا وأسباهبا،اتعّوقاملاكتشافيتمحىتبالدعوة،تماءلالروالتنفيذالتخطيط
هبا،مرتبطةاتعّوقاملبعضأنرغمالدعوةجماليفبأمهيتهامنهما العالجأثرظلوإال

.معّوقللاحلميميللجوهرمتناولغريسطحيا،
 الدعوة: اتمعّوق أسباب حتديد أمهية ((2
األسبابعلىيركزأنينبغياهتامعّوقوعالجبالدعوةاالرتماءسبلعلىالتركيزإن

============================================================= 
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الداعيةألنوآثاره،أعراضهعلىيكونأنمنبدال،عّوقاملهذاظهورإىلأدتاليتوالعوامل
بصورةعليهوتغلبتبلله؛احلميميةاألسبابمعاجلةمنمتكنت؛عّوقاملعلىتعرفتإذا

عالجاتضمنالفإهنااألعراض؛عالجعلىركزتواألسبابأمهلتإذاأماة،فّعالناجحة
منترجعماسرعانفإهنامؤقتة،بصورةاألعراضاختفتلووحىت،معّوقللوحميميادائما
اخلارجيالعرضيعاجلأن:هناالصحيحةوالطريمةآخر،معّوقشكلعلىتربزوقدجديد،

السببعالجلالكربىاألمهيةإعطاءمعواحد،آنيفالداخليوالسبب
(1)

.
 واالختالف: االتفاق مظاهر مراعاة ((5

الدعوةاتمعّوقمظاهرتشابهأواحتادأنبالدعوةالمائمةتراعيأنبدالالدعوةلنجاح
ختتلفماكثريابلواحدة،هيمدرسةلكلبالنسبةأسباهباأنيعينالأكثرأومدرستنيبني
مرافمهاحالةحيثمنظروفهامدرسةلكلإنحيثأخرى،إىلمدرسةمناألسبابهذه
أكثرتشتركوقداملادية،واإلمكاناتاإلدارةوطبيعة،هّنوخصائصوطالباهتامعلماهتاوعدد
العالقةضعفأو،صّلىاملنشاطعلىالطالباتإقبالضعفمثلماإعاقةظهوريفمدرسةمن
مدرسةلكلوالبيئيةالذاتيةلظروفوااألسبابتمصيعندولكنالطالبة،وأسرةاملدرسةبني
منختتلفأهنايالحظ؛عّوقاملهذاظهورإىلأدَّتاليتاألسبابتمصيوعندانفراد،على

اخلاصةظروفهاضوءيفمدرسةلكلخمتلفاعالجايتطلببدورهوهذاأخرى،إىلمدرسة
قدمامدرسةيفبالدعوةاءاالرتميفيفيدماألنالدعوة،إعاقةإىلاملؤديةاألسبابضوءويف
وباملمابلاألوىل،معتأيتقداليتاإلجيابيةالنتائجبنفسيأيتالقدأوأخرى،مدرسةيفينفعال
نفسظهوربالضرورةيستدعيالاملدارسمنجمموعةظروفتشابهبأنالمولثمكنفإنه
ألنمتشاهبة،فاتمبواصواملدرسةواحدحييفاملدارستكونكنأنفيها،اتعّوقامل

هبا،االرتماءأوالدعوةإعاقةيفكبريتأثريلهوالطالباتاملعلماتشخصياتيفاالختالف
االرتماء.وسبلالعالجأساليبيفواملرونةالتنو أمهيةيؤكدوهذا
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 املطلب األول: سبل االرتقاء املتعلقة بالقائمة بالدعوة.

زمنايستغرقهبااالرتماءأنيمينايعلمالثانوية،حلةاملريفالدعوةأحواليفاملتأملإن
ثمكنال؛سنواتعربطريمهايفتراكمتاليتواملشكالتاتعّوقاملمنالتخلصوأنطويال،

طفراتالبأواالرجتاليةباألعمالةحصلالبالدعوةالنهوضألنوليلة،يومبنيتزولأن
صربوإىلباهلل،صادقةواستعانةإخالصإىلاألمرجةحتاوإمناعليها،المائمنيمنماسيةاحل

هبا.واالرتماءتطويرهايفباالستمرارجادالتزامإىلةحتاجكما،وتأنوعزثمة
كلتزولوأنجذريا،أحواهلايفالتغيرييكونأننتظرُيالاملطلوبةاألسباببذلبعدو

عزثمةكهنايكونأنيكفيولكناهلل،ىلإالدعوةواقعيفممكنغريأمرهذاألن،اتعّوقامل
املرجوة،بالثمرةارتماءوبالتا اجملاالت،بعضيفوتمدماحتسناتثمرانعاليةومهةصادقة،
كهناوسيكونالدعوة،يفمبسؤوليتهاتشعرالمناملعلماتمنكهناسيظلذلكومع

لنالضعيفةواإلمكاناتونة،متعاغرياإلداراتبعضستبمىكمااالستجابة،يرفضنطالبات
يفإهليةسنَّةهواتعّوقواملاألذى وووقاالبتالءألنمنها،الداعياتاملعلماتشكوىتنمطع
الدعوة.طريق
مناستطاعواوماوسعهميبذلواأنالدعوةعلىوالمائماتالمائمنيعلىوالواجب
  السبل:هذهومن،بالدعوةاالرتماءسبل

 العقلية: قدراهتا تنمية طرق إىل املدعوة والطالبة الداعية املعلمة إرشاد أوال:
والتصوروالتعبرياحلفظوقدرةكالذكاءمتنوعةعمليةبمدراتمزودااإلنسانيولد
والتفاعلالتعلمعلىوتعينهحوله،مافهمعلىتساعدهاليتالمدراتمنوغريهاوالتحليل..،

بالدعوةاالرتماءسبلومنوالتطوير،للتنميةقابلفطريراتالمدهذهمنوكثرياجملتمع،مع
اليتالطرقإىلدعوهتاعندوالطالبةللدعوة،إعدادهاأثناءاملعلمةإرشادالثانوية،املرحلةيف

وتمويةالعلمي،التحصيلوطرقالعلمية،المراءةكطرقخالهلا،منقدراهتاتنميأنتستطيع
اليتاملهاراتمنغريهاتنوعة،املالتعلموطرقالذاكرة، منكنممقدرأكربعلىهباحتصل
املعلمةقدرةيزيدالذيالعلمي،البحثإىلالتوجيهوخباصةوجهد،وقتأقليفاملعلومات
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بوضوحاحلمائقتدركجيعلهاوبالتا واملهارات،المدراتمنلديهامااكتشافعلىوالطالبة
علىالمدرةمعاحلمائقهذهإىلالوصوليفالثمةعندهايكّونممابنفسها،إليهاتصلأنبعد

لغريهاوإيصاهلاعنهاالتعبري
(1)

.
 واألساليب الوسائل استخدام من الداعيات املعلمات متكُّن على احلرص ا:ثاني
 الدعوية:
ممدمةيفيأيتالدعويةواألساليبالوسائلمنومتكنهاالداعيةاملعلمةكفاءةإن
يرتبطواألسلوبالوسيلةاختيارحسنإنحيثاإلسالمية،الدعوةوارتماءجناحاتمتطلب

املكتسبة،واملعارفاخلرباتمنمركبامزجيامتلكاليتبالداعيةيرتبطفهوعديدة،باعتبارات
سلوكهايفختتلفجتعلهااليتاملتنوعةواملهاراتالعمليةالمدراتمنقدرافيهااهللأود وقد
فمنلذلكأخرى،ومهاراتقدراتةحملنالاليتزميالهتاعنختتلفوجيعلهاخر،آلوضعمن
وقدراهتا.ملهاراهتامااستخدامهاملرادواألسلوبالوسيلةتناسباملهم

اختالفاالطالباتختتلفحيث،الفرديةالفروقمراعاةجانبمنلبةبالطايرتبطكما
هلاتصلاليتاإلدراكيةاحلاسةحيثمنأواملستخدمة،الوسائلمعهّنتفاعليفسواءكبريا

البصرية،الوسائلطريقعناالستيعابمنتتمكنمنالطالباتفمنطريمها،عناملعلومة
عنتستوعبمنهّننومالسمعية،الوسائلطريقعنأفضلبشكلأخرىفئةتستوعببينما
واإلقنا ،العمليةاألساليبإىلمتيلّنهوبعضوهكذا،اجلسديواألداءالعمليالتطبيقطريق

ماقراءةتستطيعاليتاللماحةكهناواحلسنة،باملوعظةوالتأثرالمويةبالعاطفةيتميزنوأخريات
اإلةحاء.وتفهمالسطوربني

هلااليتالنظرية،الدعوةموضوعاتكهنافالدعوية،باملوضوعاتكذلكوترتبط
موضو خيلووالالعملي،التطبيقإىلحتتاجاملوضوعاتعضوبمعها،تتالءمووسائلأساليب

ومناقشةحوارمناملساعدةواألساليبالوسائلاستخدامإمكانيةمنالدعوةمواضيعمن
وغريها.والبصريةالسمعيةالتسجيالتاستخدامأووقراءة

للوسيلةيارهااختعنداالعتباربعنيالداعيةتأخذأنبدالبالدعوةاالرتماءيتموحىت
============================================================= 
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اهلدفحتديداألسلوب،أوالوسيلةهلذهاحتياجهادرجةمثل:املهمةاألموربعضواألسلوب
صالحيتهامنالتأكدعليها،احلصولوإمكانيةتوافرهابعينها،الوسيلةهذهاختيارمن

وغريهالدعويةالعمليةإثراءيفمسامهتهامدىهلا،املخصصالوقتمراعاةوكفاءهتا،
(1)

.
 اهلل: إىل بالدعوة القائمات قاعدة توسيع ثالثا:
يفيغرسبالدعوة،حيثاالرتماءعلىيساعداهللإىلبالدعوةالمائماتقاعدةتوسيعإن
يكونأنعليهبلنفسه؛يفصاحلايكونأنيكفيهالاإلنسانأنومسلمةمسلمكلنفس

هذهأفرادمستوىمنلريفعوإثمانيالمياعنفسهيبينوأنحوله،مابكلاالهتمامدائممصلحا
حنوعلى-املعروفمنو)حوله،ملنواإلصالحالدعوةهموليحملإليها،ينتمياليتاألمة
ارتمائهعلىيساعداجملاالت؛منجمالأوهّناملمنمهنةبأيواملهتمنياملشتغلنيكثرةأن-عام

اخليارات(،وتكثرنافسةاملوتشتعلاإلبداعية،األفكارتكثرحيثومنوه،
(2)

يفالدعوةتشذوال
الدعوةبأموراالهتمامغرسأمكنفكلماالماعدة،هذهعنةالثانويةحلاملر نفوسيف

الدعوة،بأمرواملهتماتاملهتمنيقاعدةاتسعتكلما،هّنوتربيتالفتياتبتعليمالمائمات
ومتكنتالدعوةارتمتومشاركة،للةفّعالاجتماعيةفئاتجذبوأمكنأعدادهم،وكثرت

أفضل.بطريمةمشكالهتاحلمن
يفالذايتاحلافزإجيادمسؤولياهتاوحتملبالدعوةالمياميفالرغبةتموياليتاألمورومن

واملوجهةلعواطفه،كةاحملراإلنسان،يفالداخليةالموة)هو:الذايتواحلافزاملعلمة،نفس

(خارجياأوداخليامعيناسلوكاثمارسحىتلهوالدافعةرادته،إل
(3)

الداخلياحلافزويثمر،
باهللاإلثمانوزيادةاهلل،سبيليفاملشاقواحتمالالدين،نصرةسبيليفالبذلاهلل،إىلللدعوة
اإلنسان؛كيانأعماقيفاإلسالميةاإلثمانيةالماعدةنيتُبفمىت)اآلخر،باليومواليمني

ربطعلىتعملوأنوإرادته،وعواطفهوقلبهفكرهعلىهتيمنأناعدةالمهذهاستطاعت
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تعاىل(اهلليرضيمباإرادته
(1)

علىقويثريتأمناإلنسانعنداإلثمانيةلإلرادةماخيفىوال،
واليومباهللاإلثمانعنيتولدالذيالذايتاحلافزإنحيثربه،ملرضاةوطلبهوسلوكه،هأفعال
حمرك،حافزوهوبه،والتمسكاخلريفعلإىلاملعلمةدفعيفجدافّعالثرمؤحافزاآلخر
ألنهأحواهلا،مجيعويفاهتاأوقكليفمعهافهودائم،بشكلالداعيةيصاحبذايتورقيب
رضاهوابتغاءاهلل،حمبةبعاطفةالملبناصيةعلىويمبضاهلل،منوالربهانباحلقالعمليوجه
يفالسابمنيمنوجيعلهااإلحسان،مرتبةإىلليوصلهاالنفسبزمامثمسكاكمركمته،والثمة

اهللبإذناخلريات
(2)

.
 األخريات: الداعيات مع واألفكار التجارب تبادل رابعا:
يفأوالثانويةاملدارسيفسواءرياتاألخالداعياتجتاربمنالداعيةاستفادةإن
ملهاراهتاوصملعملها،وكمالحكمتهاعلىليلداخلاصةجتارهباإىلباإلضافةغريها،

جتنبذلكأفادهاالتجربةنتائجعرفتإذاألهنا؛ايضيعأنوجهدهالوقتهاوحفظوقدراهتا،
التصرفوحسنللمستمبلالتخطيطيفيفيدهاكماالصواب،منواإلفادةاألخطاء،تكرار
طيبهاطبائعهمعرفتوخالطتهم؛والناستبجّرمنةفاحلكيمأحوال،منعليهاجيّدفيما

مننفعهاوواملفاسداملصاحلفعلمتاألموروأدركتمعها،التعاملفأحسنتوسميمها،
حكمةعنإالشيئاتفعلفالضررها،

(3)
 جحر من املؤمن لدغُي ال )):النيبقالوقد،

(مرتني( واحد
(2)

إليه(يعودأنوجهمنُنكبإذاللمؤمنينبغيوالاه:معن)،
(5)

فالتجربة،

مترحنيوجدارهتاومؤهالهتاالداعيةمعدنيظهرحيثحميمتها،علىاألمورتظهراليتهي
منها.وتستفيدبالتجربة

بنيتعمددوريةاجتماعاتطريقعنوالتجارباألفكارتبادليكونأناملمكنومن
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اإلداراتيفأوالتربوياإلشرافمكتبيففصليأوشهريلماءطريقعنأوالداعيات،
يفالدعويةواخلرباتالتجاربهذهتسجيلطريقعنأوالطالبات،وتوجيهبإصالحاملعنية

املدارس.بنيمشتركالكتروينموقعطريقعنأوكتيبات،شكلعلىتنشرمذكرات
 بنفسها: االرتقاء على الداعية املعلمة وتشجيع حتفيز خامسا: 

يفواإلبدا التجديدطريقعنذاهتا،الداعيةباملعلمةاالرتماءبالدعوة:االرتماءسبلمن
لديهاوأنفيهاالثمةالطالبةنفسيفيولدفهذامعلوماهتا،وحجمنو ويفخطاهباأساليب
لنفسهاتطويرهاوسائلومننصحها،تبا والهلالإلصغاءبهتشوقهامفيداجديداشيئا

وتموممواهبها،وتصملمهاراهتا،تنمياليتالتطويريةالتدريبيةوالدوراتبالربامجالتحاقها
منالتدريب،يفللمشاركاتواملاديةاملعنويةاحلوافزمنالعديدبتمدمي-حاليا-التدريبإدارة
هذهمنةاالستفادعلىهّنحرصوزيادةالدورات،يفاملشاركةعلىهّنتشجيعأجل

يأيت:ماذلكومنالدورات،
بهنيدّو،هينواملالوظيفيبالنموخاصسجلخاللمنالتدريبيةالربامجتوثيق-1
املتدربة.املعلمةهباشاركتاليتالتدريبيةالربامجعنوافيةمعلومات
جاتاالحتياحتديدعلىاملبنيةالفعليةاحلاجاتوفقالتدريبيةالربامجيفالتنويع-2
التدريبية.
ملناصبالترشيحاملعلمات،تنمالتحاالت:يفاملفاضلةيفالتدريبيةالربامجاعتماد-3
وغريه.العليا..الدراساتملواصلةالتفرغللدراسة،لالبتعاثالترشيحقيادية،
التدريبساعاتتراكمطريقعنإضافيةدرجاتعلىاحلصولنظامتفعيل-4
املعتمدة.للربامج
ماليةواستحماقاتمكافآتمنالتدريبالئحةتطبيق-5

(1)
.

لالرتماءضروريأمروالتربويةالدعويةهّنمهامأداءيفالنشيطاتاملعلماتتكرميإن
التمديرإىلدائمةراجةيظلوجناحوعلممكانةمنبلغمهمااإلنسانإنحيثبالدعوة،

والتشجيع.
============================================================= 
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 الداعية: املعلمة ريبلتد الكافية العناية توجيه سادسا:
الوسيلةوهو،هّنأدائوتطويربالدعوة،المائماتإمكاناتحتسنيإىلرئيسامدخالالتدريبيشكل

املتدربةالداعيةاملعلمةكسبيُألنهبالدعوةلالرتماءجداضروريوهوأهدافها،الدعوةبلوغيفةفعّالال
إليه،وكليُممااخلوفعلىجمبولفاملرءنفسها،يفجتدهاتكنملانطالقتهايفوقوةنفسها،يفثمة

ختوف،مننفسهايفمازالبهتكّلفماعلىاملعلمةُدربتفإذامتعددة،حساباتلذلكوةحسب

ودعوهتاعملهاعلىراضيةوأقبلت
(1)

مثل:الداعية،حتتاجهاكثريةأمورايشملالدعويوالتدريب،
وإلمائها،املوضوعاتحتضريعلىوالتدرباملنكر،عنوالنهيفباملعرواألمروالوعظعلىالتدرب
األوقاتمناالستفادةعلىوالتدربمتزنة،فعلردةتتطلباليتاحلرجةاملواقفمواجهةعلىوالتدرب
العرضووسائلاآل كاحلاسباملعاصرةالتمنياتمناالستفادةعلىوالتدرباملتنوعة،واملواقف

اإلنترنتو
(2)

الدعوية.املهاراتويكسبهاالداعيةشخصيةينميمماذلكغريإىل...
 املدارس: يف بالدعوة اخلاصة العلمية واملؤمترات الدعوية، الدورات تنظيم سابعا:
يفراطهاإخنبلقالداعيةاملعلمةروزةتكوناليتاملعلوماتتتمادمأنالدعوةاتمعّوقمن
الذياألدىنباحلدوحتتفظلديها،املعرفةنطاقيقويضاأليام،مرورمعالدعويالعمل

يمتلمماوالتكراربالرتابةويتسمبلممبول،شبهأوقاصر،بشكلمهمتهاأداءعلىيساعدها
واالرتماءعّوقاملهذاجتنبوسائلمنفإنلذلكبالعمل،واالستمتا والتجديداإلبدا روح

علىالعلميةاملؤمتراتوإقامةللمعلمة،املتنوعةيةواملهارالعلميةالدوراتتنظيمبالدعوة؛
الدعوة،يفالعاملةباإلداراتاخلاصةالتنشيطيةاحللماتوإقامةوالدو ،احمللياملستوى
املعلماتوتشجيعسنوي،أوفصليدوريبشكلتنفيذهاثمكناليتالربامجمنوغريها

الدعويةاملهاراتإكساهبايفإجيايبأثرمنهلايرجتىملاحضورهاعلىاملدارسيفالداعيات
تموميإىلإضافةالدعوة،حولمعلوماتمنلديهاماوإنعاشالمدثمة،خرباهتاوصملاجلديدة
فيها.بالدعوةالمائماتبتطويرهتتماليتوخاصةاملدارس،يفالدعويةاألنشطةوتطوير
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 ملدعوة.املطلب الثاني: سبل االرتقاء املتعلقة بالطالبة ا

الداعياتباملعلماتباالرتماءالثانويةاملرحلةيفبالدعوةاالرتماءسبلتنحصرال
المائمنيعلىجيب،هّنأنفساملدعواتبالطالباتترتبطسبالكهناإنبل؛هّنوحد

يأيت:ماومنهاهبا،واالهتماممراعاهتابالدعوةوالمائمات
 الطالبة: شخصية يف ةاإلمياني اجلوانب بتقوية العناية أوال:
كلها،الطالبةأحوالتصلحبصالحهإذالداعية،املعلمةبهتعىنماأوجباإلثمانإن
يفاإلثمانيةاجلوانببتمويةالعنايةجتبلذلكوسلوكها،أعماهلاتفسدفسادهأووبضعفه
يأيت:ماالطالبةإثمانتمويةسبلومنالطالبة،شخصية
علىاملترتبةاإلجيابيةاآلثارإبرازطريقعنحياهتا،يفالدينيةبأمهالطالبةإقنا ((1
الطيبة.واحلياةالنفسيواألمنالملبيةالطمأنينةعلىحتصلحيثبه،متسكها
الفكرياالحنرافوتميهااالستمامة،علىتساعدهااليتالدينيةالطالبةعاطفةتموية((2

عنيرويهفيماالنيبكمولتعاىل،اهللإىلدائمةالراجتهاتذكريهاخاللمنوالسلوكي،
 كلكم عبادي يا أهدكم، فاستهدوين هديته؛ من إال ضال كلكم عبادي يا ))وجل:عزربه

 كسوته؛ من إال عار كلكم عبادي يا أطعمكم، فاستطعموين أطعمته؛ من إال جائع

أكسكم(( فاستكسوين
(1)

. 
پ  ڇ  تعاىل:قالوقدالنعم،هذهمبواقعوتبصريهاعليهااهللبنعمةالطالبةإشعار((3

  ڇ     پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ
(2)

عنفضالعدهاعلىتمدرالعظيمةهاعلياهللنعمفإن،
أصنافمجيعمنواللحظاتاألنفاسبعددالعبادعلىالظاهرةنعمه)فإنتشكرها،كوهنا

============================================================= 
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حتصى(أنمنفأكثرالنمممنعنهمُيدفعوما،يعرفونالومماالعباديعرفمماالنعم،
(1)

. 

النيبقالكماعنه،يرضىوتعاىلاهللمبحبةيفوزمنوعاقبةجبزاءالطالبةتعريف((4

:((فيحبه فأحبه، فالنا أحب قد اهلل إن :جربيل نادى عبدا؛ أحب إاا وتعاىل تبارك اهلل إن 
 السماء، أهل فيحبه فأحبوه، فالنا أحب قد اهلل إن السماء يف جربيل ينادي مث جربيل،

األرض(( أهل يف القبول له ويوضع
(2)

.
تكونقداليتالشكوكإلزالةالدينيةواستفساراهتاالطالبةتساؤالتعناإلجابة((5
األسئلةهذهصدورعندهبااالستهزاءأوتعنيفهاأوتوبيخهاوعدمالدين،أمورجتاهعندها
منها.

 املدرسة: يف اهلل إىل بالدعوة القيام يف الطالبات إشراك :ثانيا
يؤهلهاواملهاريوالعلميالفكريالنضجمنعاٍلمستوىالثانويةاملرحلةطالبةمتتلك
اتاحملاضربعضكإلماءوتنفيذها،الدعويةاألنشطةختطيطويفاهلل،إىلالدعوةيفللمشاركة
علىباالحتسابوالميامالمرآن،حلماتعلىواإلشرافالندوات،يفواملسامهةوالدروس،
املوضوعاتاختياريفتعينهاأناملعلمةفعلى-العلميمستواهامراعاةضرورةمع-زميالهتا
اإلعداد،مرحلةيفتزالالفالطالبةفيها،ومناقشتهاالعلميةاملادةحتضريويفاملناسبة،

زميالهتا،خماطبةعلىدهاويعّوقدراهتا،ينميوتنفيذهاالدعويةالربامجإعداديفشراكهاوإ
المدراتهذهاستثماراملدرسةووظيفةعملي،بشكلواملناقشةاحلوارآدابعلىويدرهبا

مبناشطهالتطوعيبالعملالميامعلىوالتدرببالدعوة،لالرتماءاملفيدةالوجهةوتوجيهها
ة.املتنوع

طاقتهمأنذلكمفيدة،بأعمالللمياميتطوعونالالتالميذأننعتمدأناخلطأمن)إن
يغيبقدأنهكماأفضلهايدركونريثالنظربعيديليسواولكنهماالجتاهات،كليفجتري
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فالتالميذالعمل،يفالرغبةتعوزهمالإهنمإليها،أشواطايمطعواأنبعداألهدافأنظارهمعن

دائم(ونشاطحركةيفصحاءاأل
(1)

.
هّننشاطتوجيههواهلللدينوالعملالدعوةعلىطالباهتاحفزيفاملعلمةمهمةإن
ّنطاقاهتهتدرالحىتاالحنراف،منهّنعليواحملافظةاخلري،وسبلالبناءةالطرقإىلّنوطاقاهت
املتميزات،للطالباتواملاديةنويةاملعاحلوافزتوفريذلكيفاألولوسالحهااهلل،يرضيالفيما
العالية.واهلمةاملتميزالسلوكوصاحباتالكفاءاتصاحباتعلىبالثناءاالهتماممع

 :هّنوإصالح الطالبات دعوة يف الرفق على التأكيد ثالثا:
أماوتستعديها،تستفزهابذلكفإهناعليه؛أنتماسأغريإنينللطالبة:املعلمةقالتإذا

بعضإدخالأنهلاووضحتنفسها،يفاخلريوجوانباإلجيابياتبعضهلارتذكإذا
أقربستكونفإهنالسعادهتا،اوسببهلانافعاسيكونحياهتابأمورواالرتماءالتحسينات
عليهكانوامماكثرياأقّرحيثللناس،دعوتهيفاألسلوبهذاالنيباتبعوقد،لالستجابة

مليءبأسلوبحياهتميفوالنواقصاألخطاءإىلنبههمكماعليهم،أثىنواألخالق،مكارممن
والرمحة.بالشفمة

هّنتدعومناستفزازإىلتؤديأنمنالتحرزبالدعوةاالرتماءسبلمنفإنوهكذا
حنوهالتغيريّنأحواهلومراعاةّنهبلرفقابليطمن،المباهّنوتكليفهّنعليبالتشديدأواملعلمة،
يفليغرسهاشجرةاقتال ةحاولمنبعملأشبهالتغيريأسلوبإن)،ّنبإثماهنوللسموضلاألف

فإنناولذار،اجلذوتلكسالمةعلىالشديداحلرصمعجذورهاحولةحفرفهوآخر،موضع
إنبلاهلدف،ووحدةوالتوافقالرأيإمجا منماحدانراعيأنجيبأوضاعنانغريوحنن
أنجداالعسريمناألحوال،كليفترسيخهاإىلنسعىثابتةأهدافاتظلأنبجياملعاينهذه
حيثمتشنجة،متوترةأجواءيف-أخصحنوعلى-والفكريالميميالصعيدعلىالتغيرييتم

مهما-ومواقفهمالفكريةومسلماهتممعتمداهتمعنالدفا إىلآنذاكالناستفكريينصرف
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درجاهتا(أدىنيفوالتغيريلالستيعاببليةالماوتكون-صحيحةغريتكن
(1)

منكمثلوهذا،
ستمتلعهابلالموية؛الرياحهذهأمامتصمدلنفإهنااألعاصري،هبوبوقتشجرياتهيغرس
التربة.يفجذورهامتدملماوسهولةيسربكل

رسغعلىوالعملالطالباتدعوةاليسريمنأنهالداعيةاملعلمةتفمهأناملهممن
تكونلناالستجابةولكنوالوسائل،األساليبمنالعديدطريقعنهّننفوسيفالفضائل
حبمنمتأكدةتكونوعندماآمنة،مطمئنةنفسيةحالةيفالطالبةتكونعندماإالقوية

مصاحلها.علىوحرصهاهلامعلمتها
 نشطة:األ من واالستفادة املشاركة على هّنوتشجيع الطالبات حتفيز رابعا:
تشجيعإنحيثالثانوية،املرحلةيفبالدعوةترتمياليتالوسائلأحدالتحفيزيعد
علىكالثناءمعنوياتشجيعااملتنوعة،الدعويةاألنشطةمنواالستفادةاحلضورعلىالطالبات

بصورةالدعوةتمدميطريقعنهّنوحتفيزالزميالت،أمامّنهبواإلشادةهّنوتكرثماملشاركات
القدفالطالبةاألنشطة،منواالستفادةاحلضورعلىيواظنبهّنجيعلللطالبات،ومشوقةببةحم

إذاإالوطريمته،حمتواهيفالدراسية،املوادصبغةلهنشاطعلىالدراسياليومخاللُتمبل
هلا.املمدموالربنامجالدعويالنشاطوبنيالدراسيةاحلصةبنيبالفرقشعرت

الدعويالربنامجيشملأنجيبهناومن وأنالنفس،عنالترويحمنشيءعلى
كماالدراسي،فصلهايفالطالبةتتلماهالممااجلديدعلىواحتوائهوالتشويق،باجلاذبيةيتصف
املناسبةاجلوائزتمدميمثلاحلضور،يفالطالباتترغيبيفاملادية،باحلوافزاالستعانةثمكن

املفيدة.باهلدايااحلاضراتوتكرميمات،املسابيفللمشاركات

============================================================= 
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 املطلب الثالث: سبل االرتقاء املتعلقة بالعملية الدعوية:

دعوةيفمهماركناوأساليبووسائلموضوعاتمنحتويهمباالدعويةالعمليةتعد
ملتعلمةااألمورمنالعديدمراعاةمنبدالالدعويةالعمليةولنجاحالثانوية،املرحلةيفالطالبات

يأيت:مااهومنهبا،
 الدعوية: اخلطط وضع عند ّنوميوهل الطالبات حباجات االهتمام أوال:
االرتماءعلىيساعدالدعويةاخلططوضععندّنوميوهلالطالباتراجاتماماالهتإن
،هّنغريمبساعدةالرغبةالعمريةاملرحلةهذهيفالطالباتعنداملهمةاحلاجاتومنبالدعوة،
ومنلآلخرين،العونيدتمدميّنهلتتيحاليتالدعويةاألنشطةيرافقأناملهممنلذلك

إشباعهاّنهليتاحأنثمكنواليتاآلخرين،قيادةإىلاحلاجة:الفتياتبعضدعنأيضااحلاجات
،األنشطةيفالطالبيةاجلماعاتقيادةمثلذلك،علىّنتدرهباليتباألنشطةالميامخاللمن
املناهجتتضمنأنجيبلذلكالرفمة،والصداقةإىلاملرحلةهذهيفهّنحاجتتعظمكما

واحملافظةمعهاالتعاملوكيفيةالصديمةاختياروكيفيةوأثرهذلكأمهيةواألنشطةالدراسية

عليها..اخل
(1)


العلميةباألراثالميامموضوعاهتا؛وحتديدالدعويةواألنشطةالربامجحتديدقبلوينبغي
ّنواجتاهاهتّنوميوهلهّنخصائصعلىوالتعرفالطالباتحاجاتالستيفاءامليدانيةوالدراسات

وتماليدأعرافمنفيهمباهّنجمتمعظلويف،ّنهباحمليطةالبيئيةالظروفظليفّنمشكالهتو
الباحثنيمنوشاملةمتنوعةرثيةجهودإىلةحتاجشكبالوهذاومشكالت،وقيم
ومعلوماتبياناتقاعدةبإخراجكفيل-اهللبإذن–أنهإالطويال،وقتاويتطلبالباحثات،و

املطلوب.اجملتمععنوصادقةوافية
 بالطالبات: املباشر واالتصال الفردية بالدعوة العناية ثانيا:
بالدعوة،ويرتميالدعوية،األهدافةحمقممابالطالبةاملباشراالتصالعلىيزالتركإن

============================================================= 
.161املفدىص(ينظر:احلاجاتالنفسيةللشباب:د.عمر1)

 



 542الفصل اخلامس/ املبحث الثاين: سبل االرتقاء بالدعوة يف املرحلة الثانوية_________________ 

يضمنالواملطوياتكاألشرطةمباشرافيهااالتصاليكونالاليتالوسائلاستخدامإنحيث
فهمهاوصحةيبلغهاملاوعيهامنيتحمقأوللموعظة،الطالبةمسا  الدعوةتتيحبينماله،
امفاحتتهييسروهذاانفراد،وعلىقربعنالطالبةملخاطبةالفرصةاملباشرواالتصالالفردية

الداعيةبنيوالترابطالصلةويموياملأل،علىتناوهلاثمكنالاليتوالمضايااملسائلمنكثرييف

عنهاالستفسارترغبماعتستفسركيللطالبةالفرصةتيحويواملدعوة،
(1)

هذاإىلأشاروقد،
يفلشريطابإهداءاالكتفاءحكمعنجوابهيف-اهللرمحه-عثيمنيبناالشيخالدعوياملطلب
أوالرسائلإهداءمنبكثريأبلغمشافهةواإلنكارالدعوةأنشكال)يمول:إذالدعوة،
إليهامل هدىقرأهاإذايفيدقديفيد،الوقديفيدقداألشرطةأوالرسائلإهداءألناألشرطة،
والهايمرأالويدعهاورمبا،عليهاكاملكرهقرأهاإذايفيدالوقداحلق،طلبيفوعزثمةبصدق

يسمعها(
(2)

.
 ومستلزماهتا: األنشطة احتياجات بتوفري العناية ثالثا:
باألنشطةتتعلقعّينةمخاماتتوفريوإىلخاص،عدادستإإىلالدعويةاألنشطةحتتاج
علىالطالباتتشجعاليتاحملفزة،واجلوائزاملناسبة،الصوتياتوأجهزةاملكتبيةكاألدوات
والعملالتخطيطعنداملستلزماتهذهحتديد-اهللإىلبالدعوةلالرتماء-هماملومناحلضور،

وهتيئتها،توفريهاعلى األنشطةوجوهيفتصرفخاصةماليةاعتماداتهذايتطلبوقد
يستفادهباخاصةتماريررفعمثاملدرسية،واإلدارةبالدعوةالمائمةبإشرافاملتنوعةالدعوية
.وميالتمعمليةيفمنها

واملسرحاملدرسةمصّلىكالدعويةاألنشطةفيهاتماماليتاملدرسةمبرافقالعنايةوكذلك
حيثمناملناسبةالغرفباختيارالعنايةإىلإضافةاملدرسة،ومكتبةباإلذاعة،اخلاصوالفناء
كأجهزةفيهاالالزمةاألدواتوتوفريوإضاءهتا،وهتويتهاتأثيثهاحيثومنواملوقع،السعة

عناإلعالنفيهايتماليتاإلعالنيةواللوحاتاإليضاح،وسائلوتوفري،املتنوعةالصوتيات
الضوئي،العرضوجهازاآل كاحلاسبكهربائيةأجهزةمناألنشطةحتتاجهومااألنشطة،

============================================================= 
.42-41صنوحالسيدحممد(ينظر:فمهالدعوةالفردية:د.1)
.1/166جممو الفتاوى(2)
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بذليواليت،الدعويةاألنشطةخاللمنرسةاملديفالدعويالعملجناحإىليؤديهذاكل
وتنفيذها.إعدادهايفواملالواجلهدالوقتمنريكث

 الدعوية: اخلطط يف والضبط املرونة بني التوازن رابعا:
التربيةوزارةيفهّنوإرشادهّنوتوجيهالطالباتدعوةبشؤوناملعنيةاإلداراتتصدر

املدارسعلىمهاتعمِّبدورهاواليتباملناطق،التعليمإداراتعلىتوزعهاسنويةخططاوالتعليم
املدارسيفُتطبقوُتماماليتوالربامجاألنشطةأنإىلاإلشارةهنااملناسبمنولعلههلا،التابعة
هذهتكونوقداملعنية،اجلهاتمنالصادرةاخلطةيفواملعتمدةاحملددةالربامجمنوأكثرأوسع
قتراحاتامنأوالتعليم،اتإدارأواملدرسة،إدارةمنأوالصادرةاخلطةمنبتوجيهالربامج
الفرصةإتاحةوللمعلمةاحلريةتركحيثمنإجيابياهتاهلااملرونةوهذهوالطالبات،املعلمات
الربامجهذهمنالنفعولتعميم،ّنواهتماماهتالطالباتحاجاتوتلمسواإلبدا لالبتكار
مصحوبةالمادمةاخلططيفووضعهاتموثمها،ثمكنحىتواخلططالتماريرضمنإدراجهاينبغي

إشراف.بدوناملعلماتالجتهادتركهامنبدالتنفيذهابإرشادات
 وجمرياهتا: العامة باحلياة الدينية املقررات ربط خامسا:

روحولكنهفحسب؛املهاراتلكسبأواملعلومات،لتنميةسدّرُتمادةليسالدينإن
النصوصمنكبريكّملطالباهتاحفظمبدىالداعيةاملعلمةجناحيماسوالالعمل،يصدقهوتأثر
تربنيوماالصحيحة،العمائدمنهّننفوسيفانطبعمامبدىيماسولكنهواألحكام،والسري
تنعكسملإذاقيمتهاتفمدالدينيةواملعرفةاحلميد،والسلوكالطيبوالعملاالستمامةمنعليه
ومسوضمريها،يمظةفيهيتجلىحمموداملياعسلوكاوتصبحالطالبة،حياةعلىآثارها

محاسةيفالدينيةبواجباهتاوهنوضهاالرذائل،عنوتساميهابالفضائل،وتشبثهاوجداهنا،

وإثمان
(1)

.
جمالذاتهالوقتيفوهي،الطالباتبأذهانتعلقاليتالعامةاألحداثمنكثريكهناو
منالداعيةللمعلمةبدالبالدعوةولالرتماء،هّننفوسيفاإلسالمقيموغرسّنلدعوهتخصب

============================================================= 
،مناألراثاملنشورةيفكتاباملننهجوإعنداد181العروسيص(ينظر:املعلمواملنهجاإلسالمي:د.حممد1)

.168مدجماورصاملعلم:د.حممداألفندي،وينظر:تدريسالتربيةاإلسالمية:د.حم
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أوسارةأمورمنحياهتايفالطالبةبهمترماوبنيدعوهتاموضو بنيمستمربشكلالربط
.اإلسالمشريعةيفمشكالهتاحلولتتلمسوأنمؤملة،
أحكامأوالعباداتأحكامسواءوحدها،األحكامهوالديندرسيكونأنينبغيالو
التوحيدأحكامبيانعلىيمتصرالالمرآيناملنهجعلىيسريحنيالتوحيدفدرسالت،املعام
المدرةجمالويبنيالكون،يفاهللآياتإىلالنظرهيوّجالكرميلمرآناألنالشرك،أقساموبيان
تتلماهاليتواألرضلألرض،السماءمنالنازلواملطرواألرض،السمواتخلقيفاإلهلية

ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ    پپ  ڀ  ڇ  ذلك:بعداألمريأيتمثاملختلف،الزر فتنبت

ڇ     ڀ  ڀ    ڀ
(7)

مبشاعرالنفسوجاشتحتركفإذا،أوالالوجدانفتثري،
تلميهمنبدالباإلثمان،املؤمننفسثمألحيافيجيءتعاىل،بتوحيدهتوجيهالجاءهلل؛التعظيم
حىتالفكر؛موتمّووالسلوكالوجدانيفتؤثرقضيةبلفحسب،هناذتشغلفكريةكمضية

املستميم.الصراطعلىمجيعاستميمت
املتعبداهللكالمهوفالمرآنالمرآن،وبنيالطالبةبنيقويةحيةصلةاملعلمةتعمدأناملهممن
 تعاىل:قالالتدبر،وهوآخرشيءواحلفظالتالوةجانبإىلمنهااملطلوبولكنوحفظه،بتالوته

ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ڇ 
(4)

ک  ڇ  :تعاىلوقال  ،

 ڇگ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  
(3)

اآلياتشرحمنبدالالصلةهذهتعمدولكي،

الكونمظاهرمنبالطالبةةحيطمباتربطهابطريمةدروسها،يفهباتستشهداليت
(4)

.
 اهلل: إىل عوةالد يف العملية بالتطبيقات العناية سادسا:
وتساعدهاالطالبة،عملتنميألهناذاهتا،حديفكربىأمهيةالنظريةاملعلوماتحتتل

صيحاتتعالتوقدبوظيفتها،والميامجمتمعهامعالتعاملمنمتكنهاثمافيةخلفيةتكوينعلى
============================================================= 

.112(سورةاألنعام:جزءمنآية1)
.29(سورةص:آية2)
.24:آية(سورةحممد3)
،1،دارالشنروق،المناهرة،ط:21-19قطنبص(ينظر:منقضاياالفكراإلسالمياملعاصنر:حممند4)
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ألنهاملعاصرالتعليممنجانباوانتمدواالنظرية،املعرفةجدوىحولمتسائلنيوالدعاةاملربني
أمهيةمنيمللالالمولهذاأنغريالتطبيمي،اجلانبإىليفتمرحنييفالنظرياجلانبيغطي
والسلوكية،العمليةاملنطلماتعليهتمومالذيواألساساألصلاحلميمةيفألهناالنظرية،املعرفة

خت  مت    مب  ىب  يب  جت   حتڇ  تعاىل:قالكماعليه،وةحثالعلمةحترمواإلسالم

ڇ    ىت    يت
(1)

بالتطبيماتاإلسالماهتمامينفيالالنظريةبالعلوماالهتماموهذا،
والنظريةبالعمل،العلمتمرنأنالداعيةفعلىعمل،إىلالعلمبتحويلواهتمامهالعملية،
متثلواحلجوالزكاةوالصوموالصالةالسلوكية،تطبيماتهلهورسولهباهللفاإلثمانبالتطبيق،

العمليةالسلوكيةتطبيماهتاهلاشرعيةمباد 
(2)

.
التوقفوعدماإلسالميةالشريعةعلىالتعرفالطالبةمنيتطلببالدعوةاالرتماءإن

السلوكتكوينإىلهتدفالدعوةألنوالتطبيق،العملإىلذلكتتجاوزبلها،تعلمحدودعند
اليتالدين،مناملستمدةالفاضلةالعاداتجممو هوالديينوالسلوك)الطالبة،عندالديين
معالتعايشلهوتكفلوجمتمعه،ولنفسهلربهمعامالتهيفالسويةالتصرفاتإىلالفردتدفع
مودة(وألفةيفالناس

(3)
ومعامالتعباداتمنلعبادهاهللشرعهماعلىالسلوكهذاويرتكز،

للحياة.ونظم
تطبيماتىلإالنظريةالدينيةوالعلومملعارفاحتويليفالداعيةاملعلمةمهمةيؤكدوهذا

الصحيحةوالطريمةالكيفيةهلاوتوضحعمليا،تطبيمهامنوتتمكنالطالبةرياةتبطترعملية،
كاحملاسبة،الصاحلةاألعماللبعضالعمليةاخلطواتبتوضيحالسلفعلماءاعتىنوقدلذلك،
فيهاتذكرفإنالفرائض،علىأوالنفسهةحاسب)بموله:-اهللرمحه-الميمابنذلكيوضح
شيئامنهارتكباأنهعرففإناملناهي؛علىةحاسبهامثإصالح،أوبمضاءإماتداركهنمصا
غفلقدكانفإنالغفلة،علىنفسهةحاسبمثاملاحية،واحلسناتواالستغفاربالتوبةتداركه
أورجالهإليهمشتأوبهتكلممباةحاسبهامثاهلل،علىواإلقبالبالذكرتداركهله؛ُخلقعما

============================================================= 
.11(سورةاجملادلة:جزءمنآية1)
.28(ينظر:املنهجاإلسالمييفدراسةاجملتمع:د.نبيلالسمالوطيص2)
.217(تعليمالديناإلسالميبنيالنظريةوالتطبيق:د.حسنشحاتةص3)
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أذناه...(مسعتهأويداهبطشت
(1)

.
السديدالتوجيهوتوجيههاتعلمته،ماعملياُتطبقيلكللطالبةالفرصةإتاحةةمراعاإن

الدعوةإنحيثالطالبةإلجيابيةبالدعوةيرتميممافيهاوتصيبختطئقداليتجتربتهاأثناء
يمتصروالوالتربية،التعلمعمليةيفذاتيةمشاركةاملتعلميشارك)بأنتسمحالعمليبالتطبيق

السليب(،التلميعلىدوره
(2)

وباحملاولةالعمليبالتطبيقأصحابهيعلمالنيبكاندوق
وقعتإذاأخطاءهمهلميصححمثاإلسالم،شرائعبقيامهمأثناءيراقبهمكانحيثأ،واخلط
علىاألدلةأشهرومنأذهاهنميفةالسليمالعمليةالصورةرسخفتتالفيها،عنوعجزوامنهم

صالتهاملسيءحديثذلك
(3)

للطريمةوجههمثمرةمنأكثرصالةالركّرحيث،
الصحيحة.
أوسعجماللهُيفسحملماالفائدةحمدودسيظلللطالباتالداعيةاملعلمةمهتعّلماإن
صامتةوهياحلميمةعلىتظهرالوقناعاهتاوسلوكهاالطالبةأخالقألنوالتطبيق،للتدريب
واملثابرةاجلدتنفيذهايتطلببأعمالفكّلتحينماتظهروإمنااملعارف،معلمتهامنتتلمى
زميالهتامعاشتراكهاخالهلامنسلوكهامنيظهرمماغريهإىلوالتسامح..والتعاونوالصرب

.هّنمعلمتبإشرافعملجمموعاتيف
 املتنوعة: الدراسية واملقررات املواد خالل من اهلل إىل الدعوة سابعا:

جوانبمجيعمناإلسالمعلىالطالبةتربيةللتكمالدراسيةاملمرراتُوضعتدلم
يومياالثانويةاملرحلةيفتتماليتوالتعليمالتربيةوعمليةهلل،عبوديتهاحتميقوعلىشخصيتها،

املعلمةتوجيهاترسباهللإىلالدعوةعلىترتكز فاملعلمةالدراسية،املناهجعربللدين
والشريعةوبالعميدةبالديناملتنوعةالدروسبطتراليتهياخلريعلىاحلريصةالداعية

والسلوكية.العلميةالناحيتني:منالطالباتيفمؤثراتعليمهافيكوناإلسالمية،واألخالق
============================================================= 

.1/83(إغاثةاللهفانمنمصائدالشيطان1)
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يمويمماوقدرتهاهللعظمةتبنيأنبأقسامهاالعلميةملواداخاللمنتستطيعملعلمةفا
أنتستطيعكمالنواهيه،واجتناهباوامرهألواستجابتهاسلوكهايتأثركيالطالبة،إثمان

يعودوالاإلسالمية،أمتهاينفعاممالعلومهذهيفتعلمتهملااألمثلاالستخدامإىلتوجهها
عليها.بالضرر
درسهااملعلمةتملبأنتعينالالدراسيةواملمرراتاملناهجخاللمناهللإىلالدعوةإن

يؤديقدبلاملناسب،المدرجتاوزإذااملهمةيؤديال-ضرورتهعلى–فالوعظمواعظ،إىل
الكون،يفاهللبآياتتعريفأهناعلىالكونيةالعلومسدّرُتأناملمصودولكنالسآمة،إىل
اإلنسانسدّرُيوالبشرية،احلياةيفاهللبسننتعريفأهناعلىاالجتماعيةالعلومسدّروُت

كّلفمربه،عندممكّرخلمه،يفمتميزاهلل،خملوقاتمنخملوقأنهعلىاملختلفةومناشطه
وجدانبذلكفينموالميامة،يوماهللأمامالدنيايفتصرفاتهعلىحماسباألرض،بعمارة

املختلفةللعلومتلميهاأثناءالديينالطالبة
(1)

.
تكاملإىليؤديالدينعلوموبنيبتدريسهاتموماليتاملادةبنياملعلمةربطإن
وثمافتهاخربهتابوحدةالطالبةلشعوروسيلةخرييعتربوهذاووضوحها،الطالبةعنداملعلومات

تشتتها.وعدمتكوهنااليت
 للطالبات: املقدمة العلمية املادة ومستوى حجم مراعاة ثامنا:
عندالعمليالنموملستوىبالنسبةاملعلوماتومستوىممدارمراعاةاملعلمةعلىينبغي

للمعلوماتاستيعاهباوثمنعالطالبة،فهميعيقذلكمراعاةعدمألنالثانوية،املرحلةاتطالب
موقفاتتخذالطالبةجيعلوقدالعملية،وبمدراهتابنفسهاالثمةفمدانإىلأّدىورمباواألفكار،

طالبةالاستيعابمنالتأكداملعلمةعلىفالواجبوعليهواألفكار،املعلوماتتلكإزاءاسلبي
هاذهنيفوضوحهاعدمألنجديدة،معلوماتتمدميقبلإليهاامللمىباملوضو وإحاطتها
يفاستخدامهاتستطيعأوبعض،عنبعضهامتييزمنتتمكنفالومبتورة،مشوهةيبميها
للتطبيقحاجتهاعندأواللزومعندمواقعها

(2)
.

============================================================= 
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إىليؤديطالباهتاعلىعلوماتللمإلمائهايفالتدرجألسلوباملعلمةاستخدامإن
عندهاماكلألمتإذاأمامتجددا،املعلمةعطاءويبمي،ّنهلاملمدمةاملعلوماتمنّناستفادهت

يصيبوهذا،ّنهلقالتهأنسبقماوتكررتعيدأنإىلتضطرفمدلطالبات،اعلىمعلوماتمن
فمنلذلكلنصحها،السما وعدمعنهااحلضورعنواالنصرافوامللل،بالسأمالطالبات
علىاحلرصمعواحدة،مجلةتلميهوالبالتدريج،تعلمتهمالطالباهتااملعلمةتعطيأناملناسب
واألساليب.املراجعيفوالتجديداملستمرالعلميالتزود

 للطالبات: مستمر بشكل والتوجيه املتابعة تاسعا:
متابعةعلىالداعيةقدرةالثانوية:رحلةامليفالطالبةبدعوةترتمياليتاملهاراتمن

يفكانإذايكفيالالنصيحةتوجيهعلىفاالقتصار،مستمربشكلوتوجيههااملدعوةلبةالطا
الثانويةاملرحلةيفاليانعةالدعوةفثماراملناسبة،انتهاءأواللحظةبانمطا تنمطعمثعابرةحلظة
يفاآللةعنختتلفخاصةطبيعةذاتبشريةنفساألهنللطالبة،مستمرةمتابعةإىلحتتاج

وكلاالجتاهات،متنوعةاملطالب،متعددةالتملب،دائمةبأهناتتميزالبشريةفالنفسحركتها،
توجيه.إىلحاجةيفاجتاهوكلمطلبوكلتملب

الطالبةمنتصدرهفوةكلعلىاحملاسبةيعينالاملستمرةواملتابعةالتوجيهإن
اهلفواتبعضعنأحياناتتغاضىاحلكيمةفالداعيةر،منّفأمرهذاألنمباشرة؛ةبطريم
منمضاّدفعلردإىليؤديقدإليهاالتنبيهاستمرارأنتدركألهناهلا،كارهةوهي

تدهلااليتهيوخربهتاالداعيةحكمةولكنفيه،كاإلحلاحضارالتنبيهفإمهالالطالبة،
املالحظةمعالتنبيه،فيهةحسنالذيوالوقتالتغاضيفيهةحسنالذيالوقتعلى

ألنالغفلة،يفالوقو وعدمالطالبةسلوكإىلالداعيةاملعلمةجانبمنالدائمة
أماواآلخر،احلنيبنيالدعوةيفمطلوبفاألولآخر،شيءوالغفلةشيءالتغاضي

الداعيةشخصيةيفكبريفعيبالثاين
(1)

.
 احلديثة: والفنية العلمية الوسائل استخدام عاشرا:

التمينالتمدممناالستفادةللطالبات؛الثانويةاملرحلةيفاهللإىلبالدعوةاالرتماءسبلمن
============================================================= 

.47-2/46قطب(ينظر:منهجالتربيةاإلسالمية:حممد1)
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يتدبرومن،ّندعوهتيفاحلديثةوالعرضالتعليمأساليبواستخداماحلياة،جوانبمجيعيف
علىاملسلماإلنسانيعنيماكلخداماستعلىاحلثفيهجيدومشوليتهاإلسالميالدينكمال
مباد معتتعارضالدامتماواالختراعات،العلوميفاملستجداتمناحلياة،يفرسالتهأداء

املرونةمناملزيدينتجأنوالتمينالعلميالتمدممناملزيد)شأنمنإنحيثاإلسالم،

واخليارات(واألساليبالوسائلمنالكثرييوفرأنشأنهمنأنهكمااحلركة،يفوالسهولة
(1)

.
ممااإلسالميةوالدعوةالدينبتوجيهاتاملنضبطةاحلديثةالعلميةالوسائلاستخدامإن
أهناذلكبغريها،حتميمهاثمكنالدعويةأهدافوحتميقبالدعوةاالرتماءعلىالداعيةيساعد
يفوالترغيبالتشويقخاصيةمنمتلكهمامعاألذهان،إىلاملعاينوتمريبالفهمعلىأعون
واملالالوقتتوفريهاإىلإضافةالتعلم،

(2)
.

 اهلل: إىل الدعوة يف التلقيين األسلوب استخدام من التقليل عشر: احلادي
كماحلكتوضيحدونوصورهاإلسالمملباد التلمنيعلىالطالباتدعوةيفاالقتصارإن
ضعيفةطالبةلناينتجللناس؛وأخرويةدنيويةمصاحلمنةحمقوماعليها،اشتملاليتوالميم
جيعلالطريمةهذهاتبا إنبلفيها،تعيشاليتبيئتهايفوالتفاعلاحلركةقليلةالعميدة،
روحاتكونأنمنأكثروطموسصورةعنعبارةاليوماملسلمنيأكثرنظر)يفالعبادات

باستمرار(اخلالقاهللإىلالتمربلةومواصالترقي،معارجيفروحياورقياوإشراقا
(3)

وهلذا،
املصاحبةتنفعاالاالبإثارةالعنايةدونالطالبةعلىتلمىاليتاملعلوماتتصبح علىاحلاثة

التعليم)إنهبا،يرتميوالالدعوةيعيقمما؛تتعلمهااليتاملعلومةبأمهيةالشعورودونالتطبيق،
الذيالتلميين واتكاليا،ياانفعالمتعلماأوجداجلامعة؛مرحلةإىلالروضةرحلةممناهأدمّن
عندمافإنهولذاثالثة،تارةالكتابومنثانية،تارةاألبومنتارة،األستاذمناملساعدةينتظر
مماالعظمياهليكلسوىلديهيبمىوالتعلمه،ماكلينسىفإنهاجلامعة؛أوالثانويةمنينتهي
بعد؛فيمامنظمةمعرفةمنلديهتبمىمافإناهلائل،املعريفللتدفقونظرايه،فوختصصأفاده

============================================================= 
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كالعدم(النهايةيفليصبحيومياقيمتهيفمد
(1)

.
االهتماميتطلبالثانويةاملرحلةيفبالدعوةاالرتماءوإن العمليةبالمدرات للطالبة،

مداركهاوتوسيعحياهتا،يففعيلهاوتاملعلومةعنوالبحثالذايت،التعلمعلىتتدربريث
الفوائدواستنباطواملعلوماتاملواقفحتليلعلىقدرهتاتنميةإىلباإلضافةمهاراهتا،وصمل

لديها.الفهمقاعدةتتسعحىتوالدروس
 مستمر: بشكل الدعوية العملية بتقومي العناية عشر: الثاين
حمددة،أسسعلىبناءتمديرهأي،نةعّيمقيمةمعنيشيء)إعطاءهو:عامبشكلالتمومي

األسس(هذهعلىبناءعليهواحلكم
(2)

للعمليةووزنقيمةإعطاءفهوالدعويالتموميأما،
أحدثتمدىأيوإىلالدعوية،العمليةمناملدعواتةاستفادمدىمعرفةبمصدالدعوية،

.هّنسلوكيفالتغيرياإلفادةهذه
مها:أساسيتنيعمليتنييتضمنفهوم،املمّوشيءالعلىاحلكميتضمنوالتمومي
الثانية،العمليةتتبعهامثومنالسلوك،يفوالضعفالموةمواطنحتديديتمحيثالتشخيص:

السلوك.تعديلبغرضالضعفمواطنعالجأيالعالج:وهي
(3)

جوانباكتشافإنحيث
التموميعمليةإنإذبالدعوة،ءواالرتمالتحسينهااملفتاحهوالتموميبعدوالمصورالضعف
حتميقدونحالتواليتالطالبات،دعوةأثناءوقعتاليتاألخطاءمعاجلةعمليةتستلزم

 مها:الدعوية،العمليةجناحيفيسهمانالتموميمننوعانكهناوالدعوية،األهداف
علىمةالمائاملتنوعةالمياسوسائلُيستخدمالذيوهواملوضوعي: التقومي أوال:

عمليةوسيلةوهوالدعوية،العمليةجوانبعلىُيطبقواإلحصائيةوالدالئلالكمية،املالحظة
غاياتحتميقأجلمنُيطبقبلذاته،ردغايةأوهدفايعتربوالالدعوة،لنجاحأساسية
:آلتيةااألهدافحتميقأجلمنيتمفالتموميالدعوية،بالعمليةوثيماارتباطامرتبطةوأهداف
وقدرهتاالدعوة،يفكفاءهتاومدىقدراهتا،علىاحلكمهبدفالداعية،املعلمةتمومي((1

============================================================= 
.212(جتديدالوعيص1)
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واألساليبالوسائلاستخداميفوقدرهتاللطالبات،املعلوماتوتوصيلالدعوةتبليغيف
الدعوية.
علىواحلكمالدعوة،مناستفادهتامدىعلىاحلكمهبدفاملدعوة:الطالبةتمومي((2
إصالحهاعلىتعنياليتالمراراتُتتخذحىتواستعداداهتا،شخصيتهاوجوانبقدراهتا

وتوجيهها.
حتميمهاومدىللطالبات،ومناسبتهاأمهيتهاحيثمنالدعوة:موضوعاتتمومي((3
ألجلها.سيمتاليتلألهداف
للمدعواتاوإفادهتالفردية،للفروقمراعاهتاحيثمنواألساليب:الوسائلتمومي((4
الدعوية.العمليةجناحيفمسامهتهاومدى،هّنسلوكيفتأثريهاودرجة

الذاتيةاملماييسخاللمننفسهابتموميالداعيةاملعلمةقياموهوالذايت: التقومي ثانيا:
أدائهاقيمةمعرفةإىلخالهلامنتتوصلحىتالذاتية،اإلجراءاتمنجبملةواالستعانةاحملددة،

تسعىاليتاألهدافممتحتهل:اآلتيةاألسئلةعلىاإلجابةخاللمنباحلكموذلكعوي،الد
عدةأومعيارضوءيفالعمليةهذهتتمأنويشترطهلا؟وصلتاليتاألداءدرجةما؟لتحميمها
وأنشطتهاالداعيةاملعلمةألداءالنموذجيأواملثا املوقفمتثلثابتة،دعويةتربويةمعايري

الدعوية.
(1)


يفالتموميبنودعلىحتتويبطاقاتأوجداولشكلعلىاملعايريتوضعأناملمكنومن
نفسهابتمومياملعلمةفيهاوتمومفيها،املرغوبالسلوكيةاالجتاهاتمتثلريثجداول

(2)
.

============================================================= 
.13(ينظر:التمييمالذايتملعلمالتربية:د.أمنيأبوالويص1)
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 املطلب الرابع: سبل االرتقاء املتعلقة بالبيئة احمليطة:

سلبابالدعوةاحمليطةالبيئةحتدثهأنثمكنالذيالكبرياألثرعلىبالدعوةالمائمونيتفق
مراعاةالدعوةعلىالمائمنيمنيتطلبالزكيةالدعوةمثراتعلىاحلصولفإنلذلكوإجيابا،
الطالبات،دعوةأماماتعّوقاملعالجعلىتعنياليتاجلهودبذلعلىوالعملاحمليطة،البيئة
يأيت:مامنهااليتالعديدة،السبلمراعاةخاللنمبالدعوةاالرتماءوعلى

 والدعوية: العلمية اجلهات مع التعاون أوال:
حىتاهلل،إىلالدعوةبأمراملهتمةاجلهاتبنيالتعاونمنبدالبالدعوةاالرتماءليتم

واملتابعةالوقتمنكثريايستغرقالذياإلداريوالنظامالروتنيعائقعلىالتغلبثمكن
خارجمنوالداعياتالدعاةكاستضافةالدعوية،األنشطةمننشاطبشأنموافمةالستصدار
املهمفمناملعلمات،إىلإضافةالطالباتمنكبريعددمنهيستفيدنشاطوهو،املدرسة
وزارةبنيتعاونكهنايكونوأناألمر،هذامثلوتنظمتضبطعّينةمطريمةإلجيادالتنسيق
املسامهةثمكنهااليتواجلهاتالشخصياتوبنيباملناطق،التعليمإداراتيفممثلةعليموالتالتربية
واجلامعات،التربيةوكلياتاألكفاء،والداعياتوالدعاةكالعلماءبالدعوةاالرتماءيف

اليتاخلرييةواجلهاتاملنكر،عنوالنهيباملعروفاألمروهيئة،واإلرشادبالدعوةومكاتب
اجملتمع.يفالوعيونشرواإلصالحالدعوةبدأمتتبىن

  واألسرة: املدرسة بني السليم والتواصل التعاون ثانيا:
أحضانيفتبدأللطالبةالصحيحةفالتربيةاألسرة،جلهودمكملةأداةاملدرسةتعترب
قلبهايفوُيغرساحمليطة،البيئةمعالتعايشوأساليبالسليمة،احلياةمباد ُتلمنحيثأسرهتا،
بنينوالتعاوالتواصلخاللمناملهمةهذهتكمللاملدرسةتأيتمثالصحيح،اإلثمانمباد 
الطالبة،بأسرةاالتصاللتنسيقمعيناجهازااملدرسةختصصأناملمكنمنوواألسرة،املدرسة
منعليهايظهروماسلوكها،وتموميإلصالحهاوالتعاونفيها،نشأتاليتالظروفملعرفة

وبنيوالدعوة،التوجيهيفاملدرسةأسلوببنيتناقضأوتعارضةحدثلئالاحنرافات،
التعارض.هذاضحيةالطالبةفتمعاملنزل،أسلوب
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باحلق(،التواصي)مبدأتتبىنحينماجيدةبصورةتتحمقللمدرسةالوظيفةوهذه
اجلميعهدفيكونريثية،التربواجملتمعمؤسساتبميةومعاألسرةمعاملدرسةفتتعاون

األرضيفشرعهوتطبيقهللالعبوديةحتميق
(1)

الشهادتني.مبمتضىاألرضوعمارة
 املدرسة: يف اهلل إىل للدعوة املناسب املناخ هتيئة ثالثا:
األجواءوهتيئةتدعوها،اليتالطالبةمعالداعيةملعلمةافيهاتتفاعلعمليةالدعوةإن
بينهما،املشتركالتفاهمعلىيمومالذيالمويوالتفاعلاالستجابةعلىساعديالطيبةاملناسبة
نفسهباملكانيتعلقمافيسواء،والتفاعلاإلصغاءعلىومشجعةمناسبةبيئةإجياداملعلمةفعلى

اجلوناحيةمنأووإضاءته..اخل،وهتويتهنظافتهحيثمنالدعويةاألنشطةإلقامةاملخصص
الطرفنيبنياإلجيابيةاملشاعرووجودواالستئناس،األلفةحيثمنسائدالاالجتماعي
لناصحةامعلمتهاعلىتمبلالطالبةجيعلهذافإنوغريها،والبشاشةواحملبةوالتمديركاالحترام

الدعوةيفاألجواءهذهمبثلالعنايةبضرورةالسلفعلماءأوصىوقدواهتمام،بشغفهلا
:قوهلمذلكومنللدعوة،واالستجابةحالصالمنهمتوقعوُيلمسُيمنعندخاصةوالتعليم،

)يرحِّبأنالداعيةاملعلمعلى


إليه،جلسواإذاويكرمهمعليه،إقباهلموعندلميهم،إذابالطلبة
بطالقةوليعاملهمسالمهم،رّدبعدهبميتعلقمنوأحوالأحواهلمعنبسؤالهويؤنسهم
لصدره،أشرحذلكألنلشفمة،وإظهاراحملبة،وإعالماملودة،وحسنالبشر،وظهورالوجه،

صالحه(ويظهر،فالحهيرجىملنذلكيفيدويزلسؤاله،وأبسطلوجهه،وأطلق
(2)

وعليه،
معلماتمنبالطالباتاحمليطةالفئاتمجيعتوعيةيتطلباملدرسةيفاملناسباملناخهتيئةفإن

الطالبات.إصالحإىلهتدفاليتالدعويةاألنشطةئدةوفابأمهيةوعامالتوإداريات
 املدرسة: يف فّعال دعوي فريق بناء على العمل رابعا:
حتملفالالدعوة،يفالفرديةالداعيةاملعلمةجتنبإىلاملدرسةيفبالدعوةاالرتماءةحتاج

للدعوةفإنالتنفيذ،أوالتخطيطيفسواءمساعد،أومعنيدونكاهلهاعلىالدعوةعبء
التحدياتواجهتهاإذاخاصةهبا،الميامعنتضعفأوعنهاتعجزقدومستلزماتمتطلبات

============================================================= 
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.65تذكرةالسامعواملتكلم:العّلامةبدرالدينابنمجاعةالكناينص(2)
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اهللموسىسألوقدعضدها،منويشديؤازرهامنإىلحاجتهاتشتدفحينئذوالعمبات،

ڇ وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ ڇ  :تعاىلقالبأخيه،ظهرهمنويشديمويهأنتعاىل
(1)



عونايكونأيالعون،األزر:قّواه...وقيلوآزره:الموة،واألزر:نفسي،بهتموى)ومعناه:

أمري(بهيستميم
(2)

.
المياميفيشاركهافّعالدعويفريقبناءعلىتعملأنالداعيةاملعلمةعلىيتعنيوهبذا
هّمةحملنالاليتاخلّيراتوالطالباتاملعلماتمنتستمطبوأناملدرسة،داخلبالدعوة
إضافةاملدرسة،جمتمعيفاملطلوبالتغيريإحداثمنتتمكنحىتاإلصالح،يفويرغنبالدعوة
لدىاملوجودةالطاقاتاستثمارمثلبالدعوة،ترتميأخرىمصاحلمنذلكةحممهماإىل

باملتعةوالشعورالوحشة،وعدمباالستئناسالشعورإىلإضافةوتنميتها،توجيههاوالطالبات
الدعوة.أهدافوةحمقالداعياتعندواحلماساإلنتاجيةيزيدوهذااألعباء،كثرةمنبالرغم

دينه،نصرةعلىوالعملتعاىلهللالنيةيفاإلخالصيستلزمالدعويالفريقتكوينإن
اآلخرين،علىوالتفوقالشهرةوحبالنفسهوىمنوالتجرد،لرسوللاملتابعةوجتريد
املناسب،مكاهنايفوضعهاعلىوالعملالفريق،يفعضوكلإمكاناتمعرفةضرورةمع

املهماتأداءيفالفريقأعضاءبنيبالتنسيقوالعنايةالمدرات،تلكتطويرعلىوالعمل
واملسؤوليات.
يفوصحابتهحممدلنبيهتعاىلاهللمثَّلالعصور،مّرعلىالناساةحييفالتعاونوألمهية

ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڇ  :تعاىلمالفالدين،ونصرةالدعوةيفوتؤازرهمتعاوهنم

ڇ       ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ
(3)

فشّبههم،
واستماموغلظ،الزر ذلكفمويواالستواء،الثباتيففآزرتهأفرخهأخرجالذيبالزر 

يلحقإسالمهواملتأخرفالصغريللخلق،نفعهميفكالزر الصحابةكانوقدقضبانه،على

============================================================= 
.31-31(سورةطه:اآليتان1)
.11/193(باختصار:اجلامعألحكامالمرآن2)
.29(سورةالفتح:جزءمنآية3)
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اهللدينإلقامةويعاونهالسابق،بالكبري
(1)

.
املعلماتمنحوهلامنجيعلعاطفتها؛وصدقالدعويلعملهااملعلمةمحاسإن
نظرهالوجهةمتبنياتهّنجيعلبلحتميمها،ألجلوعامالتهدافها،ألمتمبالتوالطالبات
يفالدعوةأهدافةحمقونشاطا،ومحاساأنصاراالدعوةكسبُيوهذاعنها،ومدافعات
الثانوية.املرحلة

 املدرسة: يف صاحلة تربوية بيئة إجياد خامسا:
تصبحولكيفيها،لدعوةاعلىإجيابايؤثراملدرسةيفالتربويباملستوىاالرتماءإن
اآلتية:األمورمراعاةينبغيجيدةتربويةميةتعليبيئةاملدرسة
عليهيمومالذيالعميقاألساستشكلألهنااإلسالمية،والميمباملباد العامالتمسك-1
أساسها.علىتوجداليتالثمافيةوالماعدةكله،التربويالبناء

ّنومساعدهتواالحترام،باالهتمامهّنإشعاروالطالبات،ونفسياتحاجاتفهم-2
.هّنلدياإلجيابيةاجلوانببتوجيهالتحسنعلى

للمدرسةاملنتسباتمجيعلدىوالتعاونواملشاركةواملصارحةاالنفتاحروححتفيز-3
وطالبات.ومعلماتإدارياتمن

هّنوتفعيل،هّنمنةاملطلوبالميموحتديدالصاحلةاملعايرياكتشافيفالطالباتإشراك-4
.هّنعلياإلمالءدوناملدرسيةالتربويةالبيئةيفوالفضيلةاخلرينشريف

،هّنبينواملفاضلةوالتعصبالتحيزعنوالبعدالطالباتبنيبالعدلاملدرسةسياسة-5
واالجتهاد.واجلدالتموىأساسعلىإال

بيئةإىلاملدرسةوحتويلجملتمع،ايفاألخرىالتربويةاملؤسساتمعاملدرسةتواصل-6

اجملتمعمعمتفاعلة
(2)

.
والتربويالدعويالعملإطاريفضروريمطلببالدعوةاالرتماءعلىاحلرصإن
األفضل،حنوهبااالرتماءومجودها،منعبالدعوةاالرتماءمناهلدفإنحيثعام،بشكل

============================================================= 
.741صتفسريالشيخالسعدي(ينظر:1)
.68-63(ينظر:بناءاألجيال:د.عبدالكرميبكارص2)

 



 556الفصل اخلامس/ املبحث الثاين: سبل االرتقاء بالدعوة يف املرحلة الثانوية_________________ 

الدعوةتواكبأنالضروريفمنها،تعترضاليتوالعمباتاملشكالتعلىالتغلبإىلإضافة
بأفضلالدعوةتمدميمنبالدعوةالمائمةلتتمكنووالتطورات،املؤثراتمنحوهلايستجدما

اكتسابعنعرضُتأو،عّينةمومعلوماتخرباتعندتوقفتالواألساليب،والوسائل
اجلمودفإن،اهللإىلوداعيةاملدرسةيفمعلمةبكوهناتتعلقجديدةعلميةوخرباتاتمهار
وخرباهتاإمكاناهتاضعفحيثمنالدعوةعلىبالضرريعودارتماءدونواحدةحالةعلى

الزمان.مرورمعومثارها


يفالطالباتدعوةجوانبمنالنظرياجلانبيفوتفصيلهبسطهسبقماعلىوبناء
يفالدعوةواقعيوضحالذييدايناملاجلانب-اهللبتوفيق–الباحثةتتناولالثانوية،املرحلة
النبوية.املدينةيفالبناتمبدارسالثانويةاملرحلة
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 ثاين:الباب ال

 اجلانب امليداين
 للدراسة

 وفيه فصالن:
 الفصل األول: إجراءات الدراسة امليدانية ونتائجها املستخلصة.

 لدعوة إىل اهلل.الفصل الثاين: حتليل نتائج الدراسة امليدانية واإلفادة منها يف ا
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 الفصل األول:

إجراءات الدراسة امليدانية 

 ونتائجها املستخلصة

 

 وفيه مبحثان:
 املبحث األول: إجراءات الدراسة امليدانية

 املبحث الثاين: النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية
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 املبحث األول:

 إجراءات الدراسة امليدانية 
 

 وفيه مخسة مطالب:
 ل: منهج الدراسة.املطلب األو

 نتها.املطلب الثاين: جمتمع الدراسة وعّي
 املطلب الثالث: أدوات الدراسة.

 املطلب الرابع: إجراءات تطبيق الدراسة. 
 املطلب اخلامس: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة.
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احلصولعلىجىنمنورائها،فهيتتضمنتتميزالدراسةامليدانيةبالفائدةاجلمةاليتُت
احلمائقالواقعية،وتثرياالنتباهللظروفواالحتياجاتاليتقدالتتممالحظتنهاإالهبنذه

مالحظنةاألمنورعلىالطريمة،كماأهناتعطيفرصةقويةلتعميمنتائجها،وهذايساعد
التخطيطاملستمبليهلا.واملتعلمةبالدعوةإىلاهلل،

ردوسيلةللحصولعلنىاحلمنائقجمعدمكوهنايةيفكماتربزأمهيةالدراسةامليدان
ىسناحةهلاأمهيةيفحتديدوتفسريالعالقاتالسببيةواآلثارالظاهرةعلنبلإنفحسب،

معرفةاجتاهاتوآراءالدعاةواملدعوين،وجتارهبمواحتياجاهتمالدعوة،كماأهناتساعدعلى
بشكلعام.

إىلجاننبالدراسناتالنظرينة-ةواملسنحيةوممايؤّكدأمهيةالدراساتامليداني
أنالدعوةإىلاهللعملميداينيستندويرتكزعلىعلمنظري،واألعمالامليدانية-التأصيلية

ويمومبالوصفوالتحليلوالتفسري،العلميةحتتاجإىلمنيمومبدراستهابنياحلنيواآلخر
،وهذاماترجوالباحثةمننةالعلومالنظريوالتموميجلميعجوانبها،ممايزيدمنفائدةومثرة

اهللالتوفيقلهيفدراستهاامليدانيةاآلتيةلواقعدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةوتموثمها.
ويتناولهذااملبحثعرضاملنهجالدراسة،وحتديداجملتمعهناوعينتنها،وتوضنيح

ا،واإلجراءاتاليتاتبعتيفتطبينقاألدواتاليتاستخدمتيفمجعالبياناتوكيفيةبنائه
 .يدانيةالدراسةامل
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 املطلب األول: منهج الدراسة.

ةمنلاحثةفيهاباإلجابةعنأسئلةمتعإنهذهالدراسةدراسةميدانيةتموثمية،تمومالب
ةملوضو الدراسة،وهوالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،وذلنكهبندفهّنباحلالةالرا
)املمارساتالعمليةيفموقععمنلروثالتموميترتكزبوجهعامعلىحيثإنتموثمها،

معني،وقدتكونهذهاملمارساتبرناجماأوإنتاجاأوعملية...حيثيسعىهذاالنو من
البحوثإىلمعرفةنواحيالموةوالضعفيفالعمل،وحتديدالصفاتاليتتتميزهباننواتج

،ومدىحتميقالعملألهدافه(عّينةمالعمليفموقعأومواقع
(1)

.
الباحثةاملنهجاملسحيلتحميقأهدافالدراسة،واملسحهو)أسلوبيفستخدمتوس

البحثيتممنخاللمجعبياناتومعلوماتوبياناتعنظاهرةما،أوحادثما،أوشيء
ضعاحلا هلنا،ما،أوواقع،وذلكبمصدالتعرفعلىالظاهرةاليتندرسها،وحتديدالو

والتعرفعلىجوانبالموةوالضعففيه،منأجلمعرفةمدىصالحيةهذاالوضنعأو
مدىاحلاجةإلحداثتغيرياتجزئيةأوأساسيةفيه(
(2)

.
للدراساتالوصنفيةبصنفةويعترباملنهجاملسحيمنأنسباملناهجالعلميةمالءمة

وروأمناطسلوكه،كماتسنتهدفاليتتستهدفوصفبناءوتركيباجلمهعامة،وهي
،بعدمجعالبياناتالالزمةوالكافيةعنهاهنتسجيلوحتليلوتفسريالظاهرةيفوضعهاالرا

منخاللجمموعةمناإلجراءاتاملنظمةاليتحتددنو البياناتوطرقاحلصولعليها
(3)

.

============================================================= 
،دارالنشرللجامعنات،73باختصار:مناهجالبحثيفالعلومالنفسيةوالتربوية:د.رجاءحممودأبوعالمص(1)

 م.2111هن/3،1422مصر،ط:
البحثالعلمي،مفهومه،أدواته،أساليبه:د.ذوقانعبيدات/ود.عبدالرمحنعدس/ود.كايدعبداحلنقص(2)

 م.1997الرياض،ط:بدون،،دارأسامةللنشروالتوزيع،233
م،1،1993،عاملالكتب،الماهرة،ط:122عبداحلميدصينظر:دراسةاجلمهوريفروثاإلعالم:د.حممد(3)

 .87ومناهجالبحثيفالعلومالنفسيةوالتربوية:د.رجاءأبوعالمص
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 املطلب الثاني: جمتمع الدراسة وعينتها.

يأيت:يتألفجمتمعالدراسةمما
أوال:مديراتاملدارسالثانويةباملدينةالنبوية.

ثانيا:معلماتاملرحلةالثانويةباملدارساحلكوميةالتابعةلوزارةالتربيةوالتعليمباملدينة
هن.1426هن/1425املنورةللعامالدراسي

ةلنوزارةثالثا:الطالباتاملنتظماتيفمدارساملرحلةالثانويةالعامةاحلكوميةالتابع
هن.1426هن/1425التربيةوالتعليم)ثانويعاموحتفيظ(يفاملدينةاملنورةللعامالدراسي

وقدحصلتالباحثةعلىإحصائياتمكتباإلشرافالتربوييفاملديننة،حينث
،تتوز علىمدرسة(38يتضحمنهاأنعددمدارساملرحلةالثانويةيفاملدينةاملنورة)

،وقدبلغإمجا عنددالنبويةيغطيكافةأحياءاملدينة،عا(جّمإشرافيا)ُمأحدعشرمركزا
(معلمة،وعنددالطالبناتيف1276(مديرة،وعدداملعلمات)38مديراتاملدارس)
(طالبة17722الصفوفالثالثة)

(1)
.

 الدراسة: عّينة
ة؛جلأتالباحثةإىلنظرالصعوبةتطبيقاالختبارالفرديعلىكافةأفرادجمتمعالدراس

استخدامأسلوبالعينات،حيثاختارتمدرستنيمنكلمركزتعليمي،فكانجممنو 
املبحوثاتكاآليت:عّينة(مدرسة،وكانت22املدارساليتطبمتفيهاالدراسة)

أجرتالباحثةاملمابلةالشخصيةمعمديراتاملدارساحملددةمديرات املدارس: عّينة
(مديرة.22ي)،أعّينةيفال

المائماتبالدعوةبنيأسلويبعّينةمجعتالباحثةيفاختيارالقائمات بالدعوة: عّينة
العشوائية،حيثاختارتالباحثةمنكلمدرسة)معلمنةالعلنومعّينةالعمديةوالعّينةال

ننةعّيالدينية،ومشرفةاملصلى،واملرشدةالطالبية،ومندوبةشعبةالنشاط(،مضافاإليهنا
============================================================= 

 اإلشرافالتربويمبنطمةاملدينةاملنورة.إدارةهن،1426هن/1425ينظرالبياناتاإلحصائيةلعام(1)
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(معلماتتموممديرة5)هّنعشوائيةمنمعلماتاملدرسةمنمجيعالتخصصاتويبلغعدد
(معلمات،9،فيكونجممو المائماتبالدعوةيفكلمدرسة)عشوائياهّناملدرسةباختيار

(معلمة.198الدراسة)هّنوبلغعدداملعلماتالاليتطبمتعلي
الطالباتاملنتظماتيفاملدارسبنسبةعّينةحثةحددتالباالطالبات املدعوات:  عّينة

(طالبةمنتظمة،وذلكبالطريمةالعنموديةاليتيتم1772،أي)هّنمنإمجا عدد11%
فيه)تمسيمجمتمعالبحثإىلجمموعاتجزئيةواضحة،يسمىكلمنهاعنمودا،مثنمنوم

عشوائيةبسيطةمنبنيتلكالعناقيد(عّينةباختيار
(1)

،وقدمتذلنكباختينارمدرسنتني
عشوائيةمنالفصولالدراسنيةيفهنذهعّينةعشوائيامنكلمركزمدرسي،مثاختيار

منعالعندداإلمجنا عّينةاملدارستشملالصفوفالثالثة،مبراعاةتناسبعددطالباتال
(779إىل)(86لطالباتاملدرسة،حيثيتراوحعددالطالباتيفاملدارسالثانويةبنني)

طالبة
(2)

(.1يفاملدرسةالواحدة،ينظرجدولرقم)
 (7)جدول رقم 

 ونسبتها عّينةجمتمع الدراسة ومقدار ال أفراد
% عّينةال جمتمع الدراسة الفئة

 (3)
 

382257589عدداملديرات
127619815551اتعدداملعلم

1772217729599عددالطالبات

============================================================= 
،مطابعدارالنبالد،221أساليبومناهجالبحثالعلمييفالعلوماالجتماعية:د:أمحدعبداهللالصبابص(1)

 م.1998هن/3،1419جدة،ط:
الطالبناتالستغاللحصصالفراغوحصصالنشاطلدىعّينةوقدمتالتنسيقبنيالباحثةومديراتمدارسال(2)

 ريثتشملالصفوفالثالثةماأمكنذلك،أويمتصرعلىصفنييفبعضاألحيان.
 .1حسبتالنسبةاملئويةعلىأساساحلداألقصىللدرجة=(3)
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 سة:طلب الثالث: أدوات الدراامل

مجعتالباحثةمعلوماهتااملتعلمةباجلانبامليداينعنطريقاألدواتاآلتية:
االستبانة -1
 املمابلة. -2

 :االستبانةأوال: 
يفجماالتالعلوماإلنسانيةللحصولعلنى-وهومنأكثراألدواتاستخداما

معلوماتتتعلقمبعتمداتأواجتاهاتأورغباتتكشفعنأبعادالواقعاحلا لعمليةما،
أوتتعلقباستطال الرأيالعامحولقضيةما
(1)

هنذهالدراسنةهتندفإىلحيثإن،و
معرفةوتموميواقعدعوةالطالباتوفقمنهجيةعلمية؛فمدقامتالباحثةبإعداداستبانتني:

اصةبالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية.((استبانةخ1
((استبانةخاصةبالطالباتاملدعواتيفاملرحلةالثانوية.2

 االستبانتني اتبعت الباحثة اخلطوات اآلتية: ولتصميم
فعلنى)التعنرّحتديداهلدفمناالستبانتنييفضوءأهدافالدراسنة-1

عوةيفمدارسالبناتالثانوية،وخصائصموضوعاتالدعوةوأصنافالمائماتبالد
اتالدعوةيفمعّوق،وّنالطالباتاملدعوات،والوسائلواألساليباملستخدمةيفدعوهت

املرحلةالثانويةوسبلاالرتماءهبا(.
واالستفادةمنأدواتالدراسةيفبعضالدراساتالدعويةامليدانيةطال اال-2
السابمة
(2)

.
============================================================= 

 .154-153أمحدالصبابص.د:ينظر:أساليبومناهجالبحثالعلمي(1)
رسالةدكتوراهغري،ةالعربيةالسعودية:عبداهللاملطو مثلدراسة:اجلهودالدعويةللمؤسساتاخلرييةيفاململك(2)

إلسنالمية،للعنامبنسعودامنشورةممدمةلمسمالدعوةواالحتساببكليةالدعوةواإلعالم،جبامعةاإلمامحممد
ريفي،رسالةاالحتسابعلىمنكراتالنساءيفالعصراحلاضر:اجلوهرةصاحلالطهن،ودراسة:1425هن/1424

مدبنسعوداإلسالميةمحمةالدعوةواإلعالم،جبامعةاإلمادكتوراهغريمنشورةممدمةلمسمالدعوةواالحتساببكلي
 فضال تابع          
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توحةالستطال الرأيإعداداستبانةمف-3
(1)

وذلكحرصامنالباحثةعلى-،
االستبانةأهدافوتوضحهذه-ةيفاملدارسىناالستبانةمنالواقعالمائمللدعوأنتُب

الدراسة،كماتشتملعلىأسئلةمفتوحةمتثلتساؤالتالدراسنة،وذلنكجلمنع
(اسنتبانة52زينع)البياناتالالزمةلتصميماالستبانةاألساسللبحث،وقدمتتو

(معلمنة،23(مشرفةتربوية،و)18الستطال الرأي،وقدأجابتعنأسئلتها)
(طالبة.11و)

تصميماستبانيتالبحثاستناداعلىاملعطياتالعلميةالسنابقذكرهنايف-4
اجلانبالنظريمنالبحث،واملعلوماتاليتمتمجعهامناالستبانةاالسنتطالعية،مث

منن-مشنكورا-لىاألستاذاملشرف،وإجراءالتعديالتوفقماأبنداهعرضهاع
توجيهاتومالحظات.

عرضاالستبانتنيعلىجمموعةمناألساتذةالفضالءلتحكيم-5
(2)

االستبانتني،
مثإجراءالتعديالتباالختصارواإلضافةأوالتغيري،مثعرضهامرةأخرىعلىعندد

مناألساتذةاحملكمني
(3)

.
اداألداةبصورهتاالنهائيةمثعرضهاعلىجلنةالبحنوثوالدراسناتإعد-6

العلميةمبكتباإلشرافالتربويالستصداراإلذنمنمديريةالتربيةوالتعليمبتطبيمها،
بالتعاونمعجلنةالبحوثوالدراساتالعلمينةمبكتنباإلشنرافعّينةمعحتديدال

التربويباملدينةاملنورة.
 البحث: استبانيتحمتوى 

لتحميقأهدافالدراسة،وبعداألخذبتوجيهاتاألستاذاملشنرفوالسنادة
احملكمني،ومراعاةللحصولعلىاملعلوماتمنمصادرهااملناسبةفمدكانتالصورة

 تتمة ==========================================================
 .هن1426/هن1425للعام

 (.4ينظرامللحقرقم)(1)
 (.1ينظرامللحقرقم)(2)
 (.1ينظرامللحقرقم)(3)
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النهائيةلالستبانتنيعلىالنحوالتا :
رسنةركزتحماوراالستبانةعلىمعرفةواقعالدعوةيفاملداستبانة املعلمات:

.هّنلالرتماءبالدعوة،معمراعاةعاملاخلربةواملعرفةلديّنوتطلعاهتهّنووجهاتنظر
هّنركزتحماوراالستبانةعلىرأيالطالباتووجهةنظنراستبانة الطالبات:

واقعالدعوةيفاألموراليتحتتكهبايفمدرستهاوتطلععليها.ل
سئلةاملغلمةاليتتتطلبإجابةواحدةوقدمجعتالباحثةيفتصميماألداةبنياأل

لكلسؤال،وبنياألسئلةاملفتوحةاليتيتركفيهافراغكاملللمبحوثةبعدكلسؤال
لتدوينماتراهمناسبا،معسؤالمفتوحيفآخراالستبانة،كماراعنتيفصنياغة

.هّنعباراهتامالءمتهاللمبحوثاتواستخداماملصطلحاتاملعروفةلدي
(121(عبنارة،تتطلنب)81شتملتاستبانةالمائماتبالدعوةعلى)وقدا
وذلكألنعباراتبعضاحملاورتتطلباستجابتنيمنناملعلمنة،كمنا-استجابة

توزعتعلىاحملاورالتالية:-سيتضحيفاملبحثالتا 
متغريات.بياناتاألوليةللمبحوثة:وتشملسبعةأوال:ال

حملاوراألساسية،جتيبعنهااملبحوثةمنوجهةنظرهناثانيا:ستةأسئلةمتثلا
:،وهذهاحملاوركمايأيتاخلاصة

عبنارة،15)أهمموضوعاتالدعوة،وواقنعطرحهنايفاملرحلنةالثانوينة .1
لكلعبارةاستجابتان(.

 عبارة(.11المائمونوالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية) .2
عبنارة،لكنل15)تنهافعاليودرجنة،ةيفاملدرسةأهموسائلالدعوةاملطبم .3

 عبارةاستجابتان(.
عبنارة،لكنلعبنارة11)ودرجنةتأثريهنا،أهمأساليبالدعوةاملستخدمة .4

 استجابتان(
 عبارة(21)اتالدعوةيفاملرحلةالثانويةمعّوقأهم .5
سؤالمفتوحعنسبلاالرتماءبالدعوةيفاملرحلةالثانوية. .6

(استجابة،وقد71(عبارة،تتطلب)71ستبانةالطالباتعلى)كمااشتملتا
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توزعتعلىاحملاورالتالية:
متغريات.ستةأوال:البياناتاألوليةللمبحوثة:وتشمل

ستةأسئلةمتثلاحملاوراألساسية،جتيبعنهااملبحوثةمنوجهةنظرهناثانيا:
:،وهذهاحملاورهياخلاصة

عبارة(.15)املرحلةالثانويةأهمموضوعاتالدعوةيف .1
11)المائمونوالمائماتبدعوةالطالبناتيفاملرحلنةالثانوينة .2
 عبارات(.
 عبارة(.15)الوسائلالدعويةاملطبمةيفاملدرسةفعاليةدرجة .3
مدىتأثرياألساليبالدعويةاملستخدمةيفدعوةالطالباتيفاملرحلة .4
 عبارة(.11)الثانوية
 عبارة(15)وةيفاملرحلةالثانويةاتالدعمعّوقأهم .5
سؤالمفتوحعنسبلاالرتماءبالدعوةيفاملرحلةالثانوية. .6

وقداعتمدتالباحثةيفاالستبانتنيممياسليكرتاخلماسي
(1)

،الذيحتولفيه
إجاباتاملبحوثاتإىلاألوزاناآلتية:

 ،(.5جدا=الدرجة)معّوقةجدا،مهمجدا،مؤثرجدا،فّعالدائما
 ،(.4=الدرجة)معّوقة،مهم،مؤثر،فّعالغالبا 
 (3،متوسطاألمهية،متوسطالتأثري،غريمتأّكدة=الدرجة)فعاليةأحيانا،متوسطةال 
 (.2)=الدرجةمعّوقة،غريمهم،غريمؤثر،غريفّعالنادرا،غري 
 ،قنا=إطالمعنّوقريمؤثرأبدا،غريةأبدا،غريمهمإطالقا،غفّعالغريإطالقا

(1)الدرجة
============================================================= 

املماييساليتتميساالجتاهاتباإلضافةعلىمعرفنةالتأييندأوممياسليكرت)جممو التمديرات(هوأحد(1)
املعارضةوالتمديراتاليتتعربعنالشدةوالكثافةيفموضو ما،ويعملعلىصياغةعددمنالعباراتاحملدودةاليت

وينتهيبنأعلىتعربعنخمتلفاآلراءحنوموضو االجتاه،وتوضعكلعبارةعلىممياسيبدأبأعلىدرجاتالتأييد
درجاتاملعارضة،ويعطيلكلاستجابةمنهادرجةتبدأمنالدرجةاألعلىللتأييدواألقلللمعارضة.ينظر:دراسنة

 .243-239عبداحلميدصاجلمهوريفروثاإلعالم:د.حممد
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 ثانيا: املقابلة املقننة:
قامتالباحثةبتصميماستمارةخاصةباملمابلةحيث)تعترباملمابلنةاسنتبيانا

شفويايموممنخاللهالباحثجبمعمعلوماتوبياناتشفويةمنناملفحنوص(
(1)

،
مغلماوتضماالستمارةعددامناألسئلةاملفتوحةاملتعلمةبتساؤالتالدراسة،وسؤاال

نأهدافتدريسالعلنوممعرضتفيهالباحثةعددامناألهدافالدعويةامللخصة
ملعرفةآراءاملديراتيفدرجةحتمقهنذه،وأهدافوحدةالتربيةاإلسالمية،الدينية

الدراسةعّينةاألهداف،وقدأ جريتاملمابلةشفويامعمديراتاملدارس
(2)

.
 صدق وثبات أداة الدراسة:

قوالثباتأمهيةخاصةيفالبحوثالدعويةوالتربوينةوالنفسنية،ألنللصد
المياسيفهذهاجملاالتقياسغريمباشر،لذلكجيبالتأّكدمنأنماتميسهأدوات

البحثثمكنالثمةفيهواالعتمادعليهيفمجعالبيانات
(3)

.
الصدق الظاهري

(2)
 لالستبانتني: 

اسيميسماوضعلمياسه،أييميسالسمةأوصدقاألداةيمصدبه:)أناملمي
الظاهرةاليتوضعلمياسها،واليميسغريها،أويميسظاهرةأومسةأخرىمعها(
(5)

،
للتأّكدمنصدقاالستبانتنيعرضتالباحثةالصورةاألوليةمنهماعلىجمموعةمنن

امعناتمحلةالدكتوراهمنأعضاءهيئاتالتدريسيفختصصاتعدةيفعددمنج

============================================================= 
عبنداحلميندإلعالم:دحممند،وينظر:دراسةاجلمهوريفروثا135البحثالعلمي:ذوقانعبيداتص(1)
 .232ص
منناألعضناءاحملكمننيلةعلىاألستاذاملشرفوعلىعددسئلةاملمابتطبيقاملمابلةمتعرضاستمارةأوقبل(2)

 .(1لالستبانة،كمايتضحيفامللحقرقم)
 .135مناهجالبحثيفالعلومالنفسيةوالتربوية:د.رجاءأبوعالمص(3)
الصدقالظاهري:)هوالذييعربعناتفاقاحملكمنيأواملبحوثنيعلىأناملمياسأواألداةصاحلةفعاللتحميق(4)

 .431حلميدصاعبدد.حممداهلدفالذيأعدتمنأجله(،البحثالعلمييفالدراساتاإلعالمية:
.197:د.سعودالضحيانصspss10معاجلةالبياناتباستخدامبرنامج(5)
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اململكة،وذلكللحكمعلىوضوحودقةصياغةكلعبارةومالءمتهاللمحورالذي
)مالئمة/غنريو)واضحة/غريواضحة(أدرجتضمنه،اعتماداعلىممياسثنائي

مالئمة(وطلبمنهمإبداءأيمالحظاتواقتراحاتيروهنامناسبةحولالصنياغة
ضاملالحظاتالعامنةواملالحظناتواملضمون،وقدأسفرالتحكيمعنوجودبع

التفصيلية،وهيبشكلعامكاآليت:
((طولاالستبانةوكربحجمها،والتخوفمنتأثريذلنكعلنىصندق1

بامللل.هّنوطولالوقتالذييستغرقذلك،وإصابت،استجابةاملبحوثات
((تكراربعضالعبارات.2
((عدممالءمةبعضالعباراتملستوىالطالبات.3
قدقامتالباحثةمنخاللهذهالتوجيهاترذفأودمجبعضالعبناراتو

اليتتكررتمالحظةاحملكمنيحوهلا،وحذفبعضالتساؤالتمناستبانةالطالبات
للمعلمات،كذلكقامتالباحثةبدمجبعضاألسئلةاملوجهنة واالكتفاءبتوجيهها

جابتنييفآنواحندممناريثحتصلالباحثةعلىاستدولواحد،للمعلماتيفج
خيففالعبءويوفرالوقتوةحمساملعلمةلإلجابة.

 ثبات أداة الدراسة:
ثباتأداةالدراسةيعين)استمراراملمياسوعدمتناقضهمعنفسه،أيأناملمياس

(عّينةيعطينفسالنتائجتمريباإذاأعيدتطبيمهعلىنفسال
(1)

،وللتأّكدمننثبنات
)ألفاكرونباخ(ستخداممعاملاالستبانتنيمتا

(2)
كمايتضح–،وقدأسفراالختبار

يثباتمرتفعني،ممايعكسالثمةيفالنتائجاليتعنمعامَل-(2ذلكمنجدولرقم)
أسفرتعنهاالدراسةاحلاليةبإذناهلل
(3)

.
============================================================= 

 .197املرجعالسابقص(1)
ويعتربمعاملألفامنأنسبالطرقحلسابثباتاألوزاناملستخدمةيفالبحوثاملسحية،ينظر:مناهجالبحث(2)

 .469رجاءأبوعالمصيفالعلومالنفسيةوالتربوية:د.
 .477.رجاءأبوعالمصوالتربوية:دينظر:مناهجالبحثيفالعلومالنفسية(3)
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 (4) جدول رقم
 معامل ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد العباراتلعباراتا
81159115مجيععباراتاستبانةاملعلمات
71158659مجيععباراتاستبانةالطالبات
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 املطلب الرابع: إجراءات تطبيق الدراسة:

((أجرتالباحثةجتربةاستطالعيةألدواتالدراسةللوقوفعلىوضوحعبنارات1
،ولمياسالزمنالالزملتطبيمه،وقدجنرىّنماملبحوثاتهلاومالءمتهاهلاالستبانتنيوفه

(معلمنات،11(طالبة،و)121ذلكعلىإحدىاملدارسمنجمتمعالبحث،بلغعددها)
ملستغرقيفإجابةوقداتضحمنهذهالتجربةمالءمةاآلياتووضوحها،وقدتراوحالزمنا

االستبانةوتعددحماورها،وهووقتيتناسبمعطولدقيمة،وهو31إىل21الطالباتمن
البحثالحما.عّينةالذياستغرقهتطبيقاالستبانةعلىنفسهالزمن

احملنددة،عّينةبتطبيقأداةالدراسةميدانياعلىال-بتوفيقاهلل–((مثقامتالباحثة2
خهننمننتناري1426هنن/1425وذلكيفهنايةالفصلالثاينللعنامالدراسني

هن،باعتبارأهناالفترةاملناسبةلتطبيقاألداة،حيثيتم7/4/1426هنحىت1/3/1426
االنتهاءيفهذهالفترةمنتنفيذاألنشطةوالربامجغريالصفية،كمايتماالنتهاءمنتدريس

ممرراتالتربيةاإلسالمية.
انارتفا نسنبة((طبمتالباحثةأداةالبحثباستخدامأسلوبالتوزيعاملباشرلضم3

-املستجيبات،وللتأّكدمناستيعاباألسئلةمنقبلاملبحوثات،وقندمتتوزينعاالسنتبانة
الفصولاملطلوبةيفاملدرسةاحملددةللتطبيقبعدطالباتبشكلمجاعيلكافة-بالنسبةللطالبات

حة.يفقاعةواحدة،أوتوزيعهالكلفصلعلىحدةوذلكحسباحلصصاملتاهّنمجع
هّنعناالستبانة،ومتتعنريفهّنوقدقامتالباحثةبالتحدثإىلالطالباتقبلإجابت

بالدراسةوأهدافها،وبالكيفيةاليتجينبفيها،معالتأكيدعلىاإلجابةباستمالليةوعدمترك
أيفمرةدونإجابة،معحتريالصدقوالدقةيفاإلجابة.

جابةمنواقعكلطالبةيفمدرستهاومنوجهةالباحثةأمهيةكوناإلّنكمابينتهل
بعظمأجراملسنامهةيفالندعوةإىلاهلل،مثهّنوتذكريّننظرهااخلاصة،وتوجيهالشكرهل

أوالبنأولوهكنذاحنىتهّنلإلجابةعنأيتساؤل،مثمجعاألوراقمنهّناملكوثمع
الطالبات.عّينةاستوفتالباحثة
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ائماتبالدعوة؛فمدقامتالباحثةبتوزيعاالستبانةعلىكلأمابالنسبةللمعلماتالم
مدرسةعلىحدةوبشكلمباشربعداالجتما معمعظماملعلماتوالميامبشرحأهنداف

يفإجابتها،وقدقامعددمناملعلماتبتسنليمهاأثنناءهّنالدراسةوتوضيحاملطلوبمن
خرتسليمهايفاليومالتا مماأدىإىلفمدوجودالباحثةيفاملدرسة،بينماطلبالبعضاآل

وقدأظهنرتبعضها،رغمتكرارالباحثةاحلضورواالتصالبإدارةاملدرسةأكثرمنمرة،
احلماسلإلجابةمعظهورالرغبةمناجلميعباالرتمناء-بشكلعام–املعلماتوالطالبات

بالدعوةيفاملرحلةالثانوية.
اليتيظهرعندموأفاالستماراتاليتيكثرنمصها((مراجعةاالستماراتوحذ4
حرصالغالبيةعلىاإلجابة،وذلكمنخاللارتفا للباحثةةاملبحوثةفيها،وقدظهرجدّي

ملتضطرالباحثةإىلاستبعادأكثرمنهاهللوفضلتعنفمراتاالستبانة،فبتوفيقنسبةاجمليبا
(استمارة،وأمابالنسنبة1772لباتالبالغة)(استمارةناقصةمناستماراتالطا56من)

(18(والفاقند)198مننأصنل)(استمارات11مداستبعدتالباحثة)للمعلماتف
(.3استمارة،كمايوضحاجلدولرقم)

 (3) جدول رقم
الدراسة عّينةاالستمارات اليت وزعت على 

عدد االستمارات اليت  عّينةال
 وزعت

عدد االستمارات املقبولة 
 للمعاجلة اإلحصائية

% 

19817185586املعلمات
1772171696584الطالبات
((إجراءعملياتاملعاجلةاإلحصائيةللبياناتباستخدامجمموعةاحلزماإلحصنائية4

(،(Statistical Package for Social Sciencespssللعلوماالجتماعية)
(1)


بعدترميزاالستجاباتوتصحيحهاعلىمفاتيحالتصحيححيثكانتوزيعالدرجاتعلى

العباراتبالتدرجاخلماسيملمياسليكرت.

============================================================= 
 وقداستعانتالباحثةيفإجراءذلكمبساعدةبعضاألستاذاتيفجامعةطيبةوكليةالتربيةللبناتباملدينةاملنورة.(1)
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 املطلب اخلامس: األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:

إلحصنائيةالنيتللوصولإىلحتميقأهدافالبحثطبمتالباحثةبعضاألساليبا
معاألخنذمبسنتوىالداللنة-تساعدعلىالوصفوالتحليلاإلحصائي

(1)
-املعنروف

واألساليباملستخدمةكاآليت:
عّيننةالتكرارات:والبدءهباوبالنسباملئويةضروريإلعطاءتصورمتكاملعن-1

البحثوأوصافها
(2)

)ن(.:عّينةال(،معمراعاةأنرمزحجم،وترمزلهالباحثةبالرمز:)ت
(.%النسباملئوية:وترمزهلاالباحثةبالرمز:)-2

املتوسطاحلسايب:وهوأحدأهممماييسالنزعةاملركزية-3
(3)

،وُيحصلعلينه
كماستسنتخرج،،وترمزلهالباحثةبالرمز)مح(بمسمةجممو الميمعلىعددها

قراءةالنتائجومعرفةالفروقنات(لتسهيل%الباحثةالوزنالنسيب)النسبةإىلمائةأو
مليكنلدىقار البحث إذا إملامبداللةاملتوسطاحلسنايببشكلسريع،خصوصا

املتعلقمبمياسليكرت.

============================================================= 
الباحثمنمدىصحةفروضرثه،رساباحتمالاحلصولامستوىالداللةهومستوىالثمةاليتيتحمقهب(1)

طريقالصدفة،فإذاحصلالباحثعلىنتيجةمساويأوأقلمنمستوىاحتمالمعننيعلىنتيجةإحصائيةماعن
بفترضهالباحث،فإنذلكيعينقبولالباحثللفرض،وتكوننتائجهذاتداللةإحصائية،أماإذاحصلالباحثعلى

فاقيفتاريخالبحثعلىمستوىأكربمنمستوىالداللة؛فإنهاليمبلالفرضواليوجدداللةإحصائية،وهناكات
(،ومستوىالداللةيعكسمستوىالثمةيف1515(أو)1511(أو)15111اختيارأحداملعايري)املستويات(التالية:)
..1595،ومستوىالثمةهو1515فهذايعينأنتمديراحتمالاخلطأهو1515النتائج،فإذاقيل:إنمستوىالداللة

 .593-592وص597-596ثيفالعلومالنفسيةوالتربوية:د.رجاءأبوعالمصوهكذا.ينظر:مناهجالبح
،مؤسسنة431النجارصعبداهللعمريفحتليلالبيانات:د.spssينظر:استخدامحزمةالربامجاإلحصائية(2)

م.2113هن/1،1424شبكةالبيانات،الرياض،ط:
،واليتعّينةركزيةتلكالميمةالوسطىاليتجتمعأكربعددمنالميماخلاصةمبحموعةمواملمصودمبماييسالنزعةامل(3)

 .436ثمكناعتباردرجتهاممثلةلكافةالدرجاتيفتلكاجملموعة،ينظر:املرحعالسابقص
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 وحيتسب الوزن النسيب من خالل املعادلة التالية:
(%،وترمزلهالباحثةبالرمز)و21الوزنالنسيب=املتوسطاحلسايبمضروبايف
املعياري:ويعتربمنأهممماييسالتشتت،وهوالذيةحددممدارتمنارباالحنراف-4

الميمأوتفاوهتاواختالفهايفالدرجاتبصورةدقيمة،
(1)

وترمزلهالباحثةبالرمز) (،
كفروقذاتداللةإحصائيةهنالعينتنيمستملتني،ملعرفةماإذاكان(ت)اختبار-5

تبعالبعضمتغرياتالدراسة.بنيمتوسطيجمموعتنيمستملتني
داللةإحصائيةبنيمتوسنطاتكفروقذاتهناحتليلالتباين:ملعرفةماإذاكان-6
جمموعاتمستملةأوأكثربالنسبةلبعضمتغرياتلدراسة.ثالث

اختبارشيفيه:وذلكإلجراءاختباراتاملمارناتالبعديةملعرفةمصادرالفروقبني-7
عرفةالفئةاليتثميلإليهاالتباينواالختالف.وملعّينةآراءال
معاملاالرتباطبريسون:الكتشافالعالقاتاالرتباطيةبنيمتغريين،ريثتتأثر-8

درجاتكالاملتغريينزيادةأونمصانا،بعالقةطرديةأوعكسية
(2)

.
تبعاللترتيب-خارجاجلداول-الباحثةالنتائجأوردتويفعرضنتائجالتحليلاإلحصائي

وهكذا...التناز ،فتذكراإلجاباتاحلاصلةعلىالنسبةاألكربمثاليتتليها
كماستكتفيالباحثةبعرضاألرقامالعشريةبعدتمريبهاإىلأقربجزءمنمائنةبعند

تكتبكماهيدونتمرينبنظنرااالفاصلةالعشرية،باستثناءمستوىالداللةاإلحصائية؛فإهن
لدقيمةاللفروق

(3)
.

كماستعتمدالباحثةيفحتليلهاللنتائجلتحديداجتاهاملبحوثاتحنوعبارةماالتمسيماآليت:
تعّبرعناجتاهمؤيدجداوموافقجدا.5إىل4العبارةاحلاصلةعلىمتوسطبني-1

============================================================= 
.61سعودالضحيانص:د.spssينظر:معاجلةالبياناتباستخدامبرنامج(1)
 .162صاملرجعالسابقينظر:(2)
كذلكتشريالباحثةإىلإجراءاالختصارلبعضعباراتاالستباناتأثناءعرضالنتائجوحتليلها،جتنبالإلطالة،(3)

.الدراسةعّينةبالصورةاليتمتتطبيمهاعلىمالحقالرسالةمعالتنبيهإىلإيرادأدواتالدراسةيف
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تعّبرعناجتاهمؤيدوموافق.4أقلمنإىل3العبارةاحلاصلةعلىمتوسطبني-2
تعّبرعناجتاهحمايدأومتوسط3أقلمنإىل2العبارةاحلاصلةعلىمتوسطبني-3
املوافمة.
تعّبرعناجتاهرافضأوضعيف2أقلمنإىل1العبارةاحلاصلةعلىمتوسطبني-4
التأييد.
تعّبرعناجتاهغريمؤيند2قلمنأإىلصفرالعبارةاحلاصلةعلىمتوسطبني-5
رافضجدا.إطالقاو
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 املبحث الثاني:

النتائج املستخلصة من الدراسة  

 امليدانية
 

 وفيه مطلبان:
 الدراسة. عّينةخصائص نتائج املطلب األول: 
 .نتائج تساؤالت الدراسةاملطلب الثاين: 
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املتغرياتاليتتؤثريفسلوكالفنرديفاخلصائصوكالعديدمنهنامماالشكفيهأن

قويأوضعيفيفالعمليةأثراملتغرياتاخلصائصونوعة،وقديكونهلذهمواقفحياتهاملت
اةحملنهالميمواملباد اليتالدعويةيفاملرحلةالثانوية،فالميامبالدعوةإىلاهللعمليةتتأثرب

،كماتتأثربالظروفاليتتعيشهاكلمناملعلمةالداعينةوالطالبنةاملندعوةيفاإلنسان
ئتهااخلارجيةعلىحدسواء،فهذهاملتغرياتواخلصائصتنؤثريففاعلينةمدرستهاويفبي

الدعوة،ويفالميامباملهاماملأمولةمنقبلاملعلمةوالطالبة.
لذلكفإنهذااملبحثسيعرضنتائجالدراسةامليدانيةاملستخلصنةبعنداملعاجلنة

وتشريئجتساؤالتالدراسة،الدراسة،مثسيعرضنتاعّينةبدءابنتائجخصائصاإلحصائية،
الباحثةإىلالرموزاملستخدمةيفاجلداولاإلحصائيةاملذكورة:

أوعددأفرادها.عّينةن=حجمال
ت=عددالتكرارات.

=النسبةاملئوية.%
مح=املتوسطاحلسايب.

=الوزنالنسيب. %و
 =االحنرافاملعياري.
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 سة.الدرا عيّنةاملطلب األول: خصائص 

وهذه اخلصائص الدراسةمناملعلماتوالطالبات،عّينةيوضحهذااملطلبخصائص
 :هي كاآليتبالنسبة للمعلمات 

سنواتخربهتايفالتعلنيم،والنصنابعددختصصاملعلمة،والعملاملوكلإليها،و
،األسبوعيمناحلصص،وعمرها،ودرجةمشاركتهايفاألنشطةالدعوية)الدينية(باملدرسة

وحضورهاللدوراتالدعوية.
 :من خالل اآليت هّنوضح خصائصأما بالنسبة للطالبات فُت

الصفالدراسيللطالبة،وختصصها،ومستواهاالتحصيلي،ومستوىاألبالتعليمني
ومستوىاألمالتعليمي،ودرجةمشاركتهايفاألنشطةالدعويةباملدرسة.

 (712= الدراسة من املعلمات )ن عّينةأوال: 
 

 (2) جدول رقم
الدراسة من املعلمات وفق التخصص عّينةتوزيع 

 % ت التخصص م
422457العلومالشرعية1
362152اللغةالعربية2
382254العلوماالجتماعية3
321858العلومالبحتة4
1711اإلجنليزيةاللغة5
1-احلاسباآل 6
3158التربيةالفنيةوالنسوية7
2152ملجتب8
171111اجملمو 
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الدراسةمناملعلماتمشلتختصصاتمتنوعنة،عّينةأن(4)دولرقميتضحمناجل
،وهنذاعّيننةمنأفرادال%2457وأنأكربنسبةهيملعلماتالعلومالشرعيةحيثبلغت

معظمالمائمناتحيثإناملعلمات،عّينةالعمديةوالعشوائيةيفعّينةعودإىلاجلمعبنيالي
علىنشاطاملصلىيفاملدارسالثانويةمنمعلماتالعلومالشرعية،يليهامعلماتالعلنوم

العمدينةعّيننةأنالمعمالحظة،عّينةمنأفرادال%2254هّناالجتماعيةحيثبلغتنسبت
مناملتخصصاتيفالعلوماالجتماعية،تنالهّنلىاملرشداتالطالبياتوغالبيتاشتملتع

نةمنأفرادال%2154هّنذلكمعلماتاللغةالعربيةونسبت ،مثمعلمناتالعلنومعّي
العلمية:األحياءوالكيمياءوالفيزياءوكذلكالرياضنيات، املواد البحتةويمصدهبا

نةالمنأفراد%1858هّنوقدبلغتنسبت هّن،يليهامعلماتاللغةاإلجنليزيةونسبتعّي
نةمنأفرادال11% منن%158هّن،وأخريامعلماتالتربيةالفنيةوالنسويةونسبتعّي

نةأفرادال نة،وهذاالتوزيعحمقتنو عّي ليتضحمنخالهلاآراءالمائمات؛البحثعّي
.ّنعوةمنخاللاملهاماملناطةهببالد

 
 (5) جدول رقم

 يف املدرسةالدراسة وفق العمل املوكل إىل املعلمة  عّينةتوزيع 
 % ت العمل املوكل إىل املعلمة م
231355(مشرفةاملصلى)مندوبةوحدةالتربية1
181156املرشدةالطالبية2
251457مندوبةشعبةالنشاط3
261553معلمةالعلومالشرعية4
784559أخرىعداالعلومالشرعيةدةمعلمةما5
1-ملجتب6
171111اجملمو 

الدراسةمناملعلماتحسباألعمالاملوكلنةعّينةتوزيع(5)يوضحاجلدولرقم
-هّننخاللاألعمنالاملوكلنةإلني،حيثسبقتوضيحمهامالمائماتبالدعوةمهّنإلي
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إىلجانبالميام-كاإلشرافعلىاملصلىوالتوجيهواإلرشادالطاليبوالنشاطغريالصفي
أنالنسبةالكربىمن(5)بتعليمالطالباتموادالتخصصاألساسية،ويوضحاجلدولرقم

ىاملنذكورةاتبالتدريسدوناألعمالاألخنركّلفمنختصصاتخمتلفةومهّناملعلمات
،وهذايتوافقمعأهدافالدراسةاليتتسنعىعّينةمنأفرادال%4559هّنحيثبلغتنسبت

ني.يعجوانبها،دونحتديدختصصمعإىلتموميدعوةالطالبةيفاملرحلةالثانويةمنمج
اتباملهنام،كّلفالتمارببنينسببميةاملعلماتامل(5)كمايوضحاجلدولرقم
،يليهنامنندوباتعّينةمنأفرادال%1553هامعلماتالعلومالشرعيةوهيأعالحيثإن

،مثمندوباتوحدةالتربية)مشرفةاملصنلى(%1457هّنشعبةالنشاطحيثبلغتنسبت
،وتشريالباحثةيفهذاالصدد%1156هّن،مثاملرشداتالطالبياتونسبت%1355هّنونسبت

األصلية،حينثّننإىلجانبذلكبالتدريسيفختصصاهتإىلأنالمائماتهبذهاملهاميمم
بتخفيضنصابمشرفةاملصلىبعددمثانحصصدراسيةفمط،-علىسبيلاملثال-يكتفى

وتمومفيماعداذلكبتدريسمادهتاللطالبات،واليوجديفمدارساملدينةاملنورةمعلمنة
،وكذلكخيففنصاباحلصنصمتفرغةبشكلكاملللمياممبهاماإلشرافعلىاملصلى

املديننةاملدارسالثانوينةب،ويوجديفهّنعناملرشدةالطالبية،وقديفرغبعضياألسبوع
(مرشدةطالبيةمتفرغةبشكلكاململهامالتوجيهواإلرشاد،وذلنكتبعناحلاجنة16)

حصصأسبوعيا.11-8ريثيممنبالتدريسّناملدرسة،أماالبميةفيخففمننصاهب
 (6) دول رقمج

 الدراسة وفق سنوات اخلربة عّينةتوزيع 
 % ت سنوات اخلربة م
5259سنوات5أقلمن1
1287553سنة15أقلمن-5من2
362152سنة25أقلمن-15من3
1-سنة25أكثرمن4
1156ملجتب5
171111جملمو ا
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الدراسةمناملعلماتالاليتتتنراوحعّينةإىلأنثالثةأربا (6)يشرياجلدولرقم
هّنيفالتعليممنمخسسنواتإىلمخسعشرةسنة،حيثبلغنتنسنبتّنسنواتخربهت

منمخسعشرةسننةّنخربهتتمنتراوحهّن،وأقلمنثلثعّينةمنإمجا أفرادال7553%
منتملخربهتناعننهّن،وأقلعّينةمنأفرادال%2152هّنوعشرينسنة،ونسبتإىلمخس

،وهذايعكسصدقالنتائجبإذناهللحيثتبىن%259هّنمخسسنوات،حيثبلغتنسبت
وجهاتالنظرعنخربةكافيةوخمالطةعددكبريمنالطالبات.

 
 (1) جدول رقم

 وفق النصاب األسبوعي من احلصص الدراسة عّينةتوزيع 
 % ت النصاب األسبوعي من احلصص م
623655حصة15أقلمن1
844954حصة21-15من2
211254حصة21أكثرمن3
3158ملجتب4
171111اجملمو 

األسبوعيّنالدراسةمناملعلماتوفقنصاهبعّينةتوزيع(7)كمايوضحاجلدولرقم
هّنحصنةأسنبوعيا،ونسنبت21-15ممنيممنبالتدريسمنهّنمناحلصص،وغالبيت

%3655هّنحصةأسبوعياونسنبت15عنّنمنيملنصاهبهّن،يليعّينةمنأفرادال4954%
وتوزينعاحلصنصعلنىحصةأسبوعيا،21منيتجاوزنصاهباهّنقلأ،وعّينةمنأفرادال

الدراسنةعّينةاملعلماتيتأثربعدةعوامليفزيادهتاونمصها،والتوزيعاملذكوريتوافقمع
تمريباممنيممنبالتعليميفاملدرسةبنصابكامنلدونختفينف،عّينةنصفالحيثإن

فالتخفيفمنالنصابيكونمنحظمنتتوىلمهامإضافيةفمط.
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 (1) جدول رقم
 الدراسة وفق العمر عّينةتوزيع 

 % ت العمر م
14852سنة31أقلمن1
1458553سنة41-31من2
11559سنة51-41من3
1156سنة51أكثرمن4
1-ملجتب5
171111اجملمو 

،وأعلىنسبةهّنلدراسةمناملعلماتوفقأعماراعّينةتوزيع(8)يوضحاجلدولرقم
منأفراد%8553هّنسنة،حيثبلغتنسبت41-سنة31بنيهّنهيمنتتراوحأعمار

سننة،31عنهّنملنتملأعمار%852،أماالبميةفمدتوزعنعلىنسبأقلوهيعّينةال
سننة،51ةجتاوزتسنة،وأخريامعلمةواحد51-41بنيهّنملنتتراوحأعمار%559و

.عّينةمنإمجا ال%156بنسبة
 (9) جدول رقم

 الدراسة وفق املشاركة يف األنشطة والربامج الدعوية) الدينية( يف املدرسة عّينةتوزيع 
شاركة يف األنشطة الدعوية يف امل م

 املدرسة
 % ت

211158إطالقا1
261553نادرا2
6841أحيانا3
311852غالبا4
251457دائما5
1-ملجتب6
171111اجملمو 
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الدراسةمناملعلماتيفاألنشنطةعّينةدرجةمشاركة(9)كمايوضحاجلدولرقم
وذلنك%41ّن،حيثبلغتأعلىنسبةهل-الباتكونغريصفيةاليتغ-والربامجالدعوية

منأفراد%1852هّنملنتشاركأحيانايفاألنشطة،أمامنيشاركنغالبايفاألنشطةفنسبت
الدراسنةمننعّيننة،وهذايتوافقمعنسبة%1457هّن،ومنيشاركندائمانسبتعّينةال

هناواملعلماتالمائماتهبذهاملهام،وجتدراإلشارةاتباملهامالدعوية،كّلفاملعلماتغريامل
توقفعلىختطيطاألنشطةوتنفيذها،بليشملكذلكاحلضورتإىلأنمشاركةاملعلمةال

لالستفادة،وخاصةيفاألنشطةالعامةكاحملاضراتواإلذاعةوغريها،أمااملعلماتالاليتال
ملنالتشاركمطلمنا،%1158ركنادرا،وملنتشا%1553هّنيشاركنيفاألنشطةفنسبت

وعدممشاركةاملعلمةيفاألنشطةالدينيةالينفيقيامهابالدعوةمننخناللتعليمهنا
منخاللاملواقفالتربويةيفاليومالدراسي.ّنللطالبات،أوتوجيههاهل

 (72) جدول رقم
 .الدعوية الدراسة وفق حضور الدورات عّينةتوزيع 

 % ت حضور الدورات الدعوية م
985756ال1
724254نعم2
1-ملجتب3
171111اجملمو 

لاملطنروحالدراسةمناملعلماتعنالسؤاعّينةإجابات(11)يوضحاجلدولرقم
مليسنبقهّنمن%5756كالتا :هّنكانتإجابتاتدعوية،فهلسبقهلاحضورأيدور

حضورهذهالدورات.ّنسبقهلهّنمن%4254حضوردوراتدعوية،وّنهل
وتشريالباحثةإىلاإلداراتاملعنيةبدعوةالطالباتكوحدةالتربيةاإلسالميةوالتوجيه

رضنورهنذههّنمواإلرشادالطاليبوالنشاطهتتمبعملدوراتتطويريةملنسوباهتا،وتلز
للدوراتالدعويةأوهّنمناملعلماتفحضورهّن،أماماعداهّنالدوراتكجزءمنمهام

التربويةمنباباالختياروالرغبةيفاالرتماءبالذات.

 



                                                                                                                    584الفصل األول/ املبحث الثاين: النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية__________________ 

 طالبة( 7176= الدراسة من الطالبات )ن عّينةثانيا: 
 (77) جدول رقم

 ق الصإ الدراسيالدراسة وف عّينةتوزيع 
 % ت الصإ الدراسي م
5253156الصفاألولالثانوي1
5943456الصفالثاينالثانوي2
5973458الصفالثالثالثانوي3
1-ملجتب4
1716111اجملمو 

وفقالصفالدراسني،باتمنالطالالدراسةعّينةتوزيع(11)يوضحاجلدولرقم
بنيالفئاتالثالثة،فمدبلغتنسبةطالباتالصفالثالث-تمريبا-حيثيالحظالتساوي

الدراسنة،وطالبناتعّينةمن%3456الدراسة،وطالباتالصفالثاينعّينةمن3458%
الدراسة،وقدأشارتالباحثةسابماإىلاستبعادعددمننعّينةمن%3156الصفاألول

االستماراتاليتوزعتعلىالطالبات،وقدكانمعظمهامناستماراتالصفاألول.
 (74) جدول رقم

 الدراسة وفق التخصص الدراسي عّينةتوزيع 
 % ت التخصص الدراسي م
5253156بدونختصص)الصفاألول(1
6413753مسماألديبال2
5513251المسمالعلمي3
1-ملجتب4
1716111اجملمو 

التمارببنيقسميالعلميواألديبمنعالزينادةيف(12)كمايوضحاجلدولرقم
،وطالباتمنالطالباتعّينةمنأفرادال%3753هّنطالباتالمسماألديبحيثبلغتنسبت

.عّينةادالمنأفر%3251المسمالعلمي
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 (73) جدول رقم
 الدراسة وفق املستوى التحصيلي عّينةتوزيع 

 % ت املستوى التحصيلي م
14158ضعيف1
37252ممبول2
2911659جيد3
72142جيدجدا4
6543851ممتاز5
1-ملجتب6
1716111اجملمو 

هّنوفقمستوىحتصنيلمنالطالباتالدراسةعّينةتوزيع(13)يوضحاجلدولرقم
منخاللاملستوىالتحصيليهّنالدراسي،وقداعتمدتالباحثةعلىإجابةالطالباتأنفس

يفالفصلالدراسياألول،،وقدكانتالنسبةاألعلىللحاصالتعلىجيدجنداهّنلدي
احلاصنالتعلنىممتنازالطالباتالدراسة،وتمتربمنهانسبةعّينةمن %41ّنهونسبت
منن%1659هّناحلاصالتعلىتمديرجيدونسبتالطالبات،يليذلك%3851هّنونسبت
،وأخرياالطالبنات%252هّنالدراسة،يليذلكاحلاصالتعلىتمديرممبولونسبتعّينة

الدراسة.عّينةمنإمجا %158هّناحلاصالتعلىمستوىضعيفونسبت
 (72) جدول رقم

 الدراسة وفق مستوى األب التعليمي عّينةتوزيع 
 % ت مستوى األب التعليمي م
143853غريمتعلم1
31918ابتدائي2
3111755متوسط3
3712156ثانوي4
4192454بكالوريوس5
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169958دراساتعليا6
4152ملجتب7
1716111اجملمو 

وفقاملستوىالتعليميمنالطالباتالدراسةعّينةإىلتوزيع(14)يشرياجلدولرقم
،يلي%2454هّنلألب،وأعلىنسبةملنحصلأبوهاعلىالبكالوريوسمنالطالباتونسبت

،ويمتنربعّيننةمنأفرادال%2156هّنأبوهامؤهلالتعليمالثانويونسبتذلكمنةحمل
مستوىحاملياملؤهلاملتوسطواالبتدائيمنبعضهما،حيثبلغتنسبةمنةحملأبوهنا

،يليذلكمن%1755ةاملتوسطالشهادة،ومنةحملعّينةمنأفرادال%18املؤهلاالبتدائي
الدراسة،وأخنريامننالعّينةمن%958هّنعلياونسبتآباءالطالباتمنةحملشهادات

الدراسة،وهذاالتوزيعيفيدتنو عّينةمن%853هّنونسبتؤهلتعليميةحصلوالدهاعلى
الدراسةومشوليتهالفئاتاجملتمعكلها.عّينةمستويات

 (75) جدول رقم
 التعليميالدراسة وفق مستوى األم  عّينةتوزيع 

 % ت مستوى األم التعليمي م
2491455غريمتعلمة1
5142954ابتدائي2
3672154متوسط3
3161854ثانوي4
2291353بكالوريوس5
48258دراساتعليا6
3152ملجتب7
1716111اجملمو 

وفقمستوىاألممنالطالباتالدراسةعّينةتوزيع(15)جلدولرقمكذلكيوضحا
منن%2954هّنملنحتملأمهااملؤهلاالبتدائيونسبتحيثُوجدأنأعلىنسبةالتعليمي،

الدراسة،عّينةمن2154هّنالدراسة،يليذلكاحلاصالتعلىاملؤهلاملتوسطونسبتعّينة
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الدراسة،يليذلكاألمهاتغنريعّينةمن%1854هّننسبتمثاحلامالتللشهادةالثانويةو
الدراسةوقريبمنهااحلامالتملؤهلالبكنالوريوسعّينةمن%1455هّناملتعلماتونسبت

منن%258هّنمنةحملنشهاداتعلياونسبتهّنالدراسة،وأقلعّينةمن%1353هّنونسبت
الدراسة.عّينة

 (76) جدول رقم
 يف األنشطة الدعوية يف املدرسة الدراسة وفق مشاركة الطالبات عّينة توزيع

 % ت مشاركة الطالبة يف األنشطة الدعوية م
6763954إطالقا1
4212455نادرا2
4222455أحيانا3
112655اغالب4
76454دائما5
9155ملجتب6
1716111اجملمو 

الدراسةوفقمشاركةالطالباتيفاألنشنطةعّينةتوزيع(16)يوضحاجلدولرقم
أنالنسبةاألعلىللطالباتالاليتاليشاركنإطالقنايفاألنشنطةالدعوية،حيثيالحظ

ماتتساوىنسبةمننتشناركننادرايفالدراسة،كعّينةمن%3954هّنالدعويةونسبت
الدراسة،مثمنحتضنريفعّينةمن%2455هّناألنشطةمعنسبةمنتشاركأحياناونسبت

هّنالدراسة،وأخريامنيشاركندائمناونسنبتعّينةمن%655هّنغالباألحيانونسبت
درسةاختيارينة،الدراسة،وتشريالباحثةأنمعظماألنشطةالدعويةيفاملعّينةمن454%

وبعضهاإلزاميكاإلذاعةاملدرسيةيفالصباح،أويفاحملاضراتالعامةاليتةحضرهامجينع
طالباتاملدرسةومعلماهتا.

 



                                                                                                                    588الفصل األول/ املبحث الثاين: النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية__________________ 

 :نتائج تساؤالت الدراسةاملطلب الثاني: 

(22)هّنتبدأالباحثةبعرضنتائجاملمابلةاليتأجرهتامعمديراتاملدارس،وعندد
مفتوحة،وسؤاالواحدامغلما،ونتائجهامنوجهةنظنرعّدةأسئلةمابلةمديرة،وحتويامل
املديراتكمايأيت:

 القائمات بالدعوة واألنشطة الدينية يف مدرستك؟ هّنمن  -7س
معلمناتمث-بإمجا كلاملديرات-مندوبةوحدةالتربيةوهيمشرفةاملصلى-ج
منيرغبباملشاركةمنمعلماتوطالبات.املرشدةالطالبية،واجملالمتاحلكلوالدين،

 للقيام بالدعوة؟ هّنما الصفات اليت تؤهل -4س
المدرةعلىالعطاءوالتمدمي،السالمةمنالموادحالدينية،االستمامةومراقبةاهلل،-ج

ة،التمكنالعلميخاصةيفأمورالدين،اللنيوالرفنق،هنعلواهلمةوقوةالعزثمةوتركاملدا
علىالنماشواحملاورة،االلتزامبالتعاميمواألنظمةيفاملدرسة،التعاونمعالزميالت،المدرة

الرغبةيفالدعوةواإلصالح،الشخصيةالودودةاللطيفة،األمانةوحسناخللنق،حضنور
البديهة،أنتكونقدوةحسنة،الصربوسعةالصدروضبطاألعصاب،المدرةعلىالتطوير

،ّنالواقعاملعاصر،املرونةواحلماس،فهمحاجاتالطالبناتونفسنياهتواالبتكار،الوعيب
المدرةعلىاإلقنا .

 كيإ يتم إعداد املعلمات الداعيات للدعوة إىل اهلل؟ -3س
ترفعأمساءاملعلماتإىلاملسؤوالتيفوحدةالتربيةاإلسالميةومكتباإلشراف-ج

لدعوةوأساليبهاووسائلها،أنيكونإعدادهادوراتتدريبيةعناّنالتربوي،حيثتمامهل
معلماتعلومشنرعية،هّنكثريامنالمائماتبالدعوةحيثإنضمنختصصهااألصلي

علىالتزودالثمايفالذايت،هّن،حثّنيفاملناسباتالدعويةوالتربويةاليتتثريخربهتهّنإشراك
تطلباتالدعوة،منخاللتوجيهاتبالنشراتاخلاصةوالكتباليتتتناسبمعمهّنتزويد

مشرفاتاملوادللمعلماتواالهتمامبالدعوةمنخاللحتميقاألهدافالوجدانيةوالسلوكية
يفكلحصةدراسية،إلزاماملعلماتاملشرفاتعلىاملصلىرضورالندوراتالتدريبينة
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.سالميةالتربيةاإلواحللماتالتنشيطيةواجتماعاتالتخطيطاليتتميمهاوحدة
 ما احلوافز اليت ميكن تقدميها للمعلمة النشيطة يف دعوة الطالبات؟ -2س
تمديرهامنقبلإدارةاملدرسة،الدعاءهلاسراوعلنا،ختفيفالضغوطوالمينود-ج

اإلداريةاملفروضةعلىالداعيةمنقبلاإلدارة،زيادةإجازهتا،تنوفريالوسنائلالدعوينة
أماماملسؤوالتيفمكتباإلشرافووحدةالتربية،تكرثمهايفحفلاحلديثة،إبرازجهودها

لمدرستهايفالربامجالعامنةمّثتوحدةالتربيةأويفتكرمياملعلماتاملثاليات،ترشيحهال
علىمستوىاملدينةواململكة،دعمهااملتواصلوتسهيلتنفيذهاملهامهنا،تمنوميأداءهنا

لتخصصاتاملختلفة،ختفيفالعبءالوظيفيعننها،عندمالوظيفيمنقبلاملشرفاتيفا
تكليفهاباالنتدابات،التجاوزعنبعضتمصريهامباالخيلبرسنالتهاالتربوينة،منحهنا
درجاتيفأداءهاالوظيفيوالتماريرالسنويةاليتترفععنهامماجيعلهلاأولويةيفالترقيات

ةالتنتظراحلوافزاملاديةبلتريداألجرمنناهلل،أوالتنمل،مشاركتهامهومالدعوة،الداعي
ويكفيهاأنيكتباهللهدايةالطالباتعلىيديها.

 ؟الدعوية ما أهم ما حيفز ويشجع الطالبة على احلضور واملشاركة يف األنشطة -5س
،حمبةالطالباتّنجودةانتماءاملوضوعاتومالمستهاالهتمامالطالباتونفسياهت-ج
،التشويقوحسنطريمةاإللماءوالطرح،أخذرأيالطالباتّنهبهّنتبالدعوةوثمتللمائما

يفاإلعدادلألنشطة،إجراءاملسابماتاملتنوعنةوتمندمياهلنداياهّنحولاملوضوعاتوإشراك
،تمدمياجلديدباستمرار،اختياراألوقاتاملناسبةللدعوةّنشعورالطالباتباالهتمامهبالتشجيعية،

لتنفيذاألنشطة،وجودالرغبةالذاتيةلدىالطالبةوحبهالألنشطةالدينية،التدرجيفدعوةالطالبةو
والبعدعنالتشندد،شنعوراملعتدلةاليتالختالفالشر ،والعنايةبالترويح،التساهلواملرونة

ا بصنديماهتايفالطالبةراجتهاللتعلممنخاللاملوضوعاتاملطروحة،رغبةالطالبةيفاالجتم
األنشطة،هتيئةاملكانبشكلمناسبلألنشطة،نظرةاجملتمعاإلجيابيةللفتاةاملتدينة.

 ما أهم املؤثرات اليت تؤثر يف سلوك الطالبة وشخصيتها سلبا وإجيابا؟ -6س
الصديماتواجلاراتواجملتمعاحمليطهبا،رفيماتالسوء،ضعفالرقابةاألسنرية-ج

غيابالتوجيهواإلرشادعندوقو اخلطأمنالطالبةيفاملدرسنة،الظنروفعلىالطالبة،
العائليةللطالبةووضعهااألسري،ظروفالطالبةالصحيةوكذلكظروفمننحوهلنا،
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املعلماتالمدوةواإلدارةاحلازمةيفاملدرسة.
 ؟لدعويةطة ايف األنش فعاليةما احلوافز اليت ميكن تقدميها للطالبة املشاركة ب -1س
هافرصةللمشاركةيفالدعوةيفأوقاتفراغهنا،حضنوراملعلمناتإعطاؤ-ج

واإلدارياتللدروساليتتلميهاالطالبات،منحهاجزءمندرجاتاملشناركةيفاملنواد،
ملنزليةدونإخاللباملوادالدراسية،تمندمياهلندايااملتمينزةللطالبناتاختفيفواجباهتا

ت،تكرثمهارضورمعلماهتاومشرفاتالوحدةووالندهتا،ترشنيحهااملشاركاتواملتفوقا
للمشاركةيفاألنشطةاليتتمامعلىمستوىاملدينةواململكةمثلاملسنابماتواملنتنديات

احلوارية،تمدمياهلداياالعينية،إظهارمتيزهاعربلوحةالشرفأوبطاقاتاملتميزات.
 الطالبات وتنفيذ األنشطة الدعوية يف مدرستك؟ما أهم األمور اليت تعيق دعوة  -1س
عدمختصيصوقتكافللنشاط،سوءوضعفبعضالبيئاتاملدرسية،كثنرة-ج

أعدادالطالبات،زيادةعدداحلصصواألعمالاملوكلةللمعلمة،عدموجودمكنانمهينأ
عدمختصنيصوقنتللندعوةيفجندولللدروسواحملاضرات،ضيقوقتالطالباتو

بات،عدموجودمصلىيفبعضاملدارس،تنو مشكالتالطالباتوعمقبعضنها،الطال
علىالطرقاحلديثةيفهّناطالعقلةعددالدوراتاليتتعمدللمشرفاتعلىاملصلىونمص

باملنهجّنالتربيةوالدعوة،ضعفالتعاونبنياملعلمات،عدممشاركةبميةاملعلماتالنشغاهل
األخالقوالسلوكوإمهالجوانبالعميدة،إنكارالطالبناتعلنىالدراسي،التركيزعلى

بدونعلم،الشدةيفالنصحمماينفرالطالبات،انتشارالبثالفضائييفالبينوتهّنبعض
،الصنديماتغنريّنوتأثريهعلىأخالقالطالبات،ضعفمتابعةأسرةالطالباتلبنناهت

تالطالبيات،هتربالطالباتمناحلضورالصاحلات،عدمتفرغمشرفاتاملصلىواملرشدا
،كثنرةّنللمصلىأثناءالنشاط،عدمختصيصأوقاتتنفذفيهناالطالبناتمشناركاهت

االنتداباتللمعلماتاملختصات.
 ما مدى حتقيق الدعوة إىل اهلل يف مدرستك لألهداف التالية: -9س

هنااطالعلباحثةمنعددامناألهدافالدعويةاليتخلصتهااوهوسؤالمغلقةحوي
وأهدافوحدةالتربيةاإلسالمية،للكشفعنوجهة،أهدافتدريسالعلومالشرعيةعلى

نظراملديراتيفدرجةحتمقهذهاألهدافالدعوية،فالتموميالمائمعلىاألهدافهوأكثر
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نشطة،لتحديدنواحيالموةوالضعفيفالربامجواألُيستخدممناذجالتمومياستخداما،ألنه
حيثيتفقمعظمالتربوينيعلىأنحتميقاألهدافهياملعياراألساسلنجناحالنربامج
التربويةوالدعوية،كماأنالتعرفعلىاألهدافاليتملتتحمقأساسجيدإللماءالضنوء

علىالربامجوحتديدجدواها
(1)

.
(.17)عليهاكمايوضحهاجلدولرقمّنوقدكانتإجاباهت

============================================================= 
 .328-327رجاءأبوعالمصتربوية:د.يفالعلومالنفسيةوالينظر:مناهجالبحث(1)

 



                                                                                                                    592الفصل األول/ املبحث الثاين: النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية__________________ 

 (71)  جدول رقم
 (44)ن= آراء املديرات يف مدى حتقق األهداف الدعوية

متحقق  اهلدف م
 جدا

متحقق  متحقق
بشكل 
 متوسط

متحقق 
 قليال

زري 
متحقق 
 إطالقا

 %و م ح

فهمالطالبةلإلسالم1
فهماصحيحامتكامال

لىمنهجالسلفع

211631355571ت
%9515127531356-

حتميقالعبوديةاخلالصة2
هللتعاىل،وغرسحمبته

يفقلبها

414311359579ت
%185263561356455-

تنميةروحاالعتزازوالوالء3
لإلسالموالرباءةمماخيالفه

415311451581ت
%185268521356--

غرساالهتمامبالمرآن4
والسنةيفنفسهاوالعمل

هبما

512511481ت
%225754552257--

تكويناألساسالفكري5
السليملدراسةالعلوم

بأنواعها

451131354569ت
%1852225754551356-

إعدادهالتكونأما6
ةصاحلةتبينأسرةمسلم

صاحلة

51161135827654ت
%225745552753-455

توعيتهامبكانةاململكة7
وإشعارهاالدينية

مبسؤوليتهايفذلك

91211145368752ت
%41595455455--

توعيتهاملواجهةحتديات8
العصرواالجتاهات

املضللة

78711481ت
%315836543158--

مساعدهتايفاستمامة9
سلوكهاوعفةنفسها
وتموميأخالقها

31261135777554ت
%135654552753455-
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تصحيحمالديهامن11
اتومفاهيماعتماد

خاطئةواحنرافات

31261135777554ت
%135654552753455-

تنميةالصفات11
جهااالجتماعيةاليتحتتا

والتعاونكالرّباألمة

7761135827654ت
%315831582753455455

تكويناملمدرةلديها12
للدفا عناإلسالم

والدعوةإليه

2883135326654ت
%951365436541356455

تكوينعمليةمنهجية13
لديهاللحكمعلىما
حوهلاوفقاإلسالم

14142135196158ت
%45518526356951455

إكساهبااملهارات14
واالجتاهاتالصحيحة
النافعةهلاوألمتها

114621355571ت
%-63562753951-

علىطال ترغيبهايفاال15
ذخائرالفكراإلسالمي

وتراثالسلف

161132259559ت
%-2753511356951

الدراسةمناملديراتحولدرجةحتمينقعّينةآراء(إىلأن17شاراجلدولرقم)أ
املتوسطالعنامجلمينعحيثإنألهدافاملذكورةمؤيدةوموافمةبشكلكبري،لالدعوة

الدراسةمناملنديراتعّينة(،أماتفصيلإجابات3571اإلجاباتعلىهذاالسؤالهو:)
مايأيت:عنمدىحتمقاألهداففتعرضك

 (( فهم الطالبة لإلسالم فهما صحيحا متكامال على منهج السلإ:7
الدراسنةعّينةمن%51مناملديراتعلىأنهمتحمقأيبنسبةعّينةوافمتنصفال

أجننببأننه%1356بأنهمتحمقبشكلمتوسط،و%2753،بينماأجابتمناملديرات
ا،أماإجابةغريمتحمقأبندافلنمبأنهمتحمقجد%951متحمققليال،وكذلكأجابت

علىحتمقاهلدفبشكلكبري،%5951موافمةهناالدراسة،ويالحظعّينةخيترهاأحدمن
(.3555واملتوسطالعامهلذهالعبارةهو:)
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 :ة هلل تعاىل، وزرس حمبته يف قلب الطالبة(( حتقيق العبودية اخلالص4
بأنه%1852راتبأنهمتحمق،كماأجابتالدراسةمناملديعّينةمن%6356أّيدت

أجنببأنهمتحمق%455بأنهمتحمقبشكلمتوسط،و%1356متحمقجدا،بينماأجابت
منن%8158قليال،وملختترأيمناملديراتإجابةأنهغريمتحمقإطالقا،ويالحظأن

(.3595)يوافمنعلىأنهمتحمقبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبهو:عّينةأفرادال
 :تنمية روح االعتزاز والوالء لإلسالم والرباءة مما خيالفه ((3

،كما%6852الدراسةمناملديراتعلىأنهمتحمقوذلكبنسبةعّينةوافمتغالبية
أجنببأنهمتحمقبشكلمتوسط،أماإجابنة%1356بأنهمتحمقجدا،و%1852أفادت

يالحنظهننا،وعّينةترمهاأحدمنأفرادالمتحمقبشكلقليلوغريمتحمقإطالقافلمخي
علىحتمقاهلدفبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبنارةعّينةمنأفرادال%8654موافمة
(.4515هو:)

 :(( زرس االهتمام بالقرآن والسنة يف نفس الطالبة والعمل هبما2
تساوتنسبةاجمليباتبأنهعلىأنهمتحمق،بينمامناملديراتعّينةمنأفرادال%5455أجابت

،وملختترأيمديرةمنأفراد%2257متحمقجداونسبةمنيرينأنهمتحمقبشكلمتوسطوهي
علىعّينةمنأفرادال%7752إجابةأنهمتحمققليالأوأنهغريمتحمقإطالقا،ويالحظموافمةعّينةال

(.4أنهمتحمقبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 :تكوين األساس الفكري السليم لدراسة العلوم بأنواعها(( 5

املديراتعلىأنهذااهلدفمتحمقبشكلمتوسنط،الدراسةمنعّينةمن%4555وافمت
بأنهمتحمقجندا،بينمناأجابنت%1852بأنهمتحمق،وكذلكأجابت%2257كماأجابت

علىحتمقاهلدفبشكلكنبريثمنثلنتافمايالحظأننسبةاملوهنابأنهمتحمققليال،و1356%
(.3545واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:) 4159%

 لتكون أما صاحلة تبين أسرة مسلمة صاحلة: إعداد الطالبة :((6
بأننه%2753املديراتعلىأنهمتحمقوأجابنتالدراسةمنعّينةمن%4555وافمت
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عّينةمن%455كهنامقجدا،وباملمابلفبأنهمتح%2257متحمقبشكلمتوسط،بينماأجابت
علىأنهمتحمنقعّينةمنأفرادال%6852،ويالحظموافمةاملديراتأجنببأنهغريمتحمقإطالقا

(.3582بشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 باملكانة الدينية للمملكة وإشعارها مبسؤوليتها يف الك: توعية الطالبة(( 1

من%41علىأنهمتحمق،كماأجابتمناملديراتعّينةمنأفرادال%5455وافمت
بأنهمتحمقبشكلمتوسط،وملختتنر%455املديراتعلىأنهمتحمقجدا،بينماأجابت

علنىعّينةمنأفرادال %9455موافمةهنا،ويالحظباتبميةاإلجاأيواحدةمناملديرات
(.4536سايبللعبارةهو:)واملتوسطاحلأنهمتحمقبشكلكبري،

 :ملواجهة حتديات العصر واالجتاهات املضللة (( توعية الطالبة1
علىأنهمتحمق،وتساوتنسبةاجمليباتبأننهمناملديراتعّينةمنأفرادال%3654وافمت

،وملختتربميةاإلجابنات%3158متحمقجدامعنسبةاجمليباتبأنهمتحمقبشكلمتوسطوهي
مناألفرادعلىحتمقاهلدفبشكلكبري،واملتوسط%6852املديرات،ويالحظموافمةأحدمن

(.4احلسايبللعبارةهو:)
 :يف استقامة سلوكها وعفة نفسها وتقومي أخالقهامساعدة الطالبة (( 9

بأنهمتحمق%2753بأنهمتحمق،كماأجابتمناملديراتالدراسةعّينةمن%4555أجابت
قليال،متحمقبأنهعّينةمنال%455أجنببأنهمتحمقجدا،بينماأجابت %1356وسط،وبشكلمت

علىأنهمتحمقبشكلكبري، %5951وملجتبأيمديرةبأنهغريمتحمقإطالقا،ويالحظموافمة
(.3577واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 : احنرافاتات ومفاهيم خاطئة واعتقادمن  تصحيح ما لدى الطالبة(( 72
املديراتعلىأنهذااهلدفمتحمق،كمناأجابنتالدراسةمنعّينةمن%5455وافمت

هّنمناملديراتبأنهمتحمقجدا،ويمابل%1356بأنهمتحمقبشكلمتوسط،بينماأجابت2753%
رةهو:واملتوسطاحلسايبللعبا %6851موافمةهناأجنببأنهمتحمققليال،ويالحظعّينةمنال455%
(3577.)
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 :والتعاون كالرّبتنمية الصفات االجتماعية اليت حتتاجها األمة (( 77
واجمليباتبأنهمتحمقمناملديراتتساوتنسبتاجمليبات بأنهمتحمقجدا

من%2753هّن،وكذلكاجمليباتبأنهمتحمقبشكلمتوسطنسبت%3158وهي
ال نةأفراد منأجنببأنهعّي تساوتنسبة كما متحمققليالوأنهغنريمتحمنق،

وهي %455إطالقا ويالحظموافمة واملتوسطاحلسايبللعبنارةهنو:% 6356،
(3582.)

 للدفاع عن اإلسالم والدعوة إليه: (( تكوين املقدرة لدى الطالبة74
بأنهمتحمقمعاجمليباتبأننهالدراسةمناملديراتعّينةمنتساوتنسبةاجمليبات

بأنهمتحمقبشنكلقلينل،%1356،كماأجابت%3654وسطوهيمتحمقبشكلمت
بأنهغريمتحمقإطالقنا،ويالحنظ%455أجنببأنهمتحمقجدا،بينماأجابت%951و

علىحتمقاهلدفبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبنارةعّينةمنأفرادال%4555موافمة
(.3532)هو:

 للحكم على ما حوهلا وفق اإلسالم: (( تكوين عقلية منهجية لدى الطالبة73
هّنالدراسةمناملديراتبأنهذااهلدفمتحمقبشكلمتوسطوعّينةأجابتغالبية

أجنببأنهمتحمققليال،بينماتسناوت%951بأنهمتحمق،و%1852،وأجابت6356%
الحظأن،وي%455نسبةاجمليباتبأنهمتحمقجدامعاجمليباتبأنهغريمتحمقإطالقاوهي

الدراسنة،عّينةفمطمنأفراد%2257نسبةاملوافماتعلىحتمقاهلدفبشكلكبريهي
(.3519واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 (( إكساب الطالبة املهارات واالجتاهات الصحيحة النافعة هلا وألمتها:72
نةمنأجابتالغالبية بأنهمتحمقوذلكبنسنبةالدراسةمناملديراتعّي

نةمن6356% أجابتعّي بأننهمتحمنق%2753الدراسةمناملديرات،كما
أجنببأنهمتحمققليال،بينمناملختتنرأيمنديرة%951بشكلمتوسط،و

أوغريمتحمقإطالقا،واملتوسطاحلسنايبللعبنارةهنو: إجابةمتحمقجدا
(3555.)
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 وتراث السلإ:على اخائر الفكر اإلسالمي  طالع(( ترزيب الطالبة يف اال75
،كماأجابت%51مناملديراتبأنهمتحمقبشكلمتوسط،أيعّينةأجابتنصفال

أجنببأننهغنري%951أجنببأنهمتحمققليال،و%1356بأنهمتحمق،وهّنمن2753%
،واملتوسطاحلسنايبعّينةمتحمقإطالقا،أماإجابةمتحمقجدافلمخيترهاأحدمنأفرادال

(.2595للعبارةهو:)
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كما يعرض املطلب احلايل نتائج تساؤالت الدراسة الـيت وجهـت للمعلمـات    
 والطالبات ضمن احملاور اآلتية:

موضوعاتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية.احملوراألول:
احملورالثاين:المائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية.

املرحلةالثانوية.احملورالثالث:وسائلدعوةالطالباتيف
احملورالرابع:أساليبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية.

اتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية.معّوقاحملوراخلامس:
 

 احملور األول: موضوعات الدعوة:
عّيننةعرضتالباحثةعلىلإلجابةعلىتساؤلالدراسةاملتعلقمبوضوعاتالدعوة؛

العباراتكمايأيت:موضوعاتتمسيمنالعبارات،والدراسةجمموعةم
 3-1موضوعاتالعميدةمن.
 7-4موضوعاتالشريعةمن. 
 11-8موضوعاتاألخالقمن. 
 12-11موضوعاتتربويةمن. 
 15-13موضوعاتثمافيةمن. 

السنؤالنيوملعرفةواقعطرحاملوضوعاتاملذكورةوأمهيتها،قامتالباحثةبطنرح
:ىاملعلماتعلاآلتيني

:ماواقعطرحاملوضوعاتاملذكورةمنخاللاألنشطةالدعوينةاملمامنةيف1س
مدرستك؟
:ماأمهيةاملوضوعاتاملذكورةيفدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية؟2س

حولأهماملوضوعاتالدعوية،وماهنوهّنوذلكللخروجبصورةواضحةعنرأي
.هّنيفمدارسواقعودرجةطرحهايفالدعوة
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سؤالواحدهو:هّنأماالطالباتفمدط رحعلي
يفاألنشطةوالنربامجالدعوينةيفاملذكورةمامدىأمهيةطرحاملوضوعات:1س

مدرستك؟
علىوجهةنظرالطالباتيفأمهيةاملوضوعاتلديها.طال وذلكلال
،يتهاهلذهاملرحلةأخرىيرينأمهمناملبحوثاتإضافةموضوعاتالباحثةتكماطلب

معتركمكانخمصصلإلجابة.
الدراسةمناملعلماتعلىالسؤالاألولكماهييفجندولعّينةوكانتإجابات

(18رقم)
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 (71) جدول رقم

واقع طرح املوضوعات الدعوية من خالل األنشطة الدعوية يف آراء املعلمات حول 
 معلمة( 712)ن = هّنمدارس

زري  زالبا دائما املوضوعات م
 متأّكدة

ال  قليال
ُيطرح 

 أبدا

مل 
 جتب

 %و  م ح

مسائلالعميدة:أركان1
اإلثمان

352565-434486213ت
%2553255945736557561

أعمالالملوب:2
اإلخالص،التوكل

66638293135927854ت
%385837514571751158156

خمالفاتعمدية:3
السحر،الكهانة

2332136136525595158ت
%1355185875635592152259

فمهالعبادات:أركان4
اإلسالم،النوافل

425575212235346658ت
%245732544513156751152

فمهاملعامالت:البيو ،5
النكاح

8231355674251541ت
%457135575632543954254

قضايافمهيةللمرأة:6
احلجاب،الطهارة

93561172145288556ت
%5457325915611152156

الدعوةإىلاهلل7
واالحتساب

4847114515535316652ت
%285227565592655858259

األخالقواآلداب8
اإلسالمية

81596212345198158ت
%475134573551158152158

475754211835376754تالسريةالنبوية9
%275633552592457655457

السلوكيات11
عجاب،الغشاملنحرفة:اإل

516244464355571ت
%295436552542559355254

تنميةاملهارات:فن11
االتصال،إدارةالوقت

417145774415873754ت
%2541185233554355254
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موضوعاتتربوية:بناء12
األسرة،الشخصية

1322115665425124254ت
%756125955932593852254

1332146151125384756تقضايااملسلمنييفالعامل13
%756185885235532954156

قضايامعاصرة:14
لغلو،العوملة،حتريراملرأةا

22331151514255151ت
%1259195465529542954254

موضوعاتعلمية:15
اإلعجازالعلمي

11241263583251543ت
%559145175137513451158

درجةطنرحالدراسةمناملعلماتحولعّينةراءآ(إىلأن18أشاراجلدولرقم)
ىدرجةطنرحاملوضنوعاتللطالبات،مؤيدةوموافمةعلّناملوضوعاتمنخاللدعوهت

،(4999)ىهذاالسؤالهو:املتوسطالعامجلميعاإلجاباتعلحيثإن،بشكلمتوسط
:هيعلىالنحواآليتالدراسةمناملعلماتفعّينةأماتفصيلإجابات

 (( مسائل العقيدة، مثل أركان اإلميان، الوالء والرباء:7
قليالماُتطنرح،املعلماتبأنمسائلالعميدةالدراسةمنعّينةمن%3655أجابت

معنسبةمنيرىأهننا%2559هّنالباونسبتكماتماربتإجاباتمنترىبأهناُتطرحغ
غنريّنبنأهن %457بأهناالُتطرحأبدا،وأجابت%756،وأجابت%2553ُتطرحدائما

الدراسةيوافمنعلىطرحاملوضو بدرجةعّينةمنأفراد%5152متأّكدات،ويالحظأن
(.3525عالية،واملتوسطاحلسايبهلذهالعبارة)

 والتوكل واجملاهدة واالستغفار: كاإلخالص (( أعمال القلوب،4
،طرحدائمااملعلماتعلىأنموضو أعمالالملوبُيالدراسةمنعّينةمن% 3858وافمت

قليال،ونسبةضئيلةأجابتطرحُيبأنه%1751،وأجابت%3751غالبانسبةأجابتبأنهيطرحو
عّينةمنال% 7559،ويالحظأن%457هّنت،أماغرياملتأّكداتفنسب%158طرحأبداوهيُيالبأنه

(.3592يوافمنعلىطرحاملوضو بدرجةكبرية،وقدبلغاملتوسطاحلسايبللعبارة)
 (( خمالفات عقدية، كالسحر والكهانة والبدع:3

 



                                                                                                                    612الفصل األول/ املبحث الثاين: النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية__________________ 

منن%3559إلجابة)ُيطرحقليال(وبلغنتعّينةكانتالنسبةاألكربمنإجاباتال
،أمامنيرينأنهُيطرحغالبنا%2152هّنهالُيطرحأبداونسبتاملعلمات،يليهامنيرينأن

ّنبنأهن%756،كماأجابت%1355هّن،ومنيرينأنهُيطرحدائمانسبت%1858هّنفنسبت
يرينأناملوضو قليلالطرحأوأنهالُيطرحأبدا،أما%5751غريمتأّكدات،ويالحظأن

(.2559املتوسطاحلسايبفهو:)
 ه العبادات، كأركان اإلسالم واجلهاد والنوافل:(( فق2

ُيطنرحاملعلماتبأنموضو فمهالعبناداتالدراسةمنعّينةمن%3254أجابت
هّنأجنببأنهُيطرحقليال،أمامنيرينأنهُيطرحدائمافنسبتمناملعلمات%3156غالبا،و
غنريمتأّكندات،ّنهنبنأ%451أنهالُيطرحأبدا،وأجابت%751،بينمارأت2457%

يوافمنعلىأناملوضو ُيطرحبدرجةكبرية،واملتوسنطعّينةمنال%5751ويالحظأن
(.3534احلسايبللعبارةهو:)

 (( فقه املعامالت مثل : البيوع والنكاح:5
%3954الُيطرحأبداوهيرينأنموضو فمهاملعامالتالنسبةاألكربكانتملني

،ورأت%3254هّناملعلمات،يليهامنيرينأنهُيطرحقليالونسنبتمنالدراسةعّينةمن
،بينماأجاب%457هّنأنهُيطرحغالبا،وأقلمنهامنترىبأنهُيطرحدائماونسبت1355%
يرينأناملوضو الُيطرحبدرجةكبرية%7158غريمتأّكدات،ويالحظأنّنبأهن 756%

(.2515طاحلسايبهو:)أوأنهالُيطرحأبدا،واملتوس
 (( قضايا فقهية خاصة باملرأة، كاحلجاب والطهارة:6

ُيطرحدائمابأنموضو المضاياالفمهيةاخلاصةباملرأةعّينةأكثرمننصفالأجابت
%11،بينمارأت%3259مناملعلمات،يليهمنترىأنهُيطرحغالبابنسبة%5457بنسبة

بأهناغريمتأّكندة،%156بأنهالُيطرحأبدا،كماأجابتأجنب%152أنهُيطرحقليال،و
يرينأناملوضو ُيطرحبدرجةكبرية،أمااملتوسنطاحلسنايب%8756ويالحظأننسبة

(.4528فهو:)
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 (( الدعوة إىل اهلل واالحتساب:1
ُيطنرحدائمنا،مناملعلماتبأنموضو الدعوةواالحتسناب%2852أجابت

أجنببأنه%858بأنهُيطرحقليال،و%2655ُيطرحغالبا،كماأجابتبأنهأجنب%2756و
يرينأنعّينةمنأفرادال%5558بغريمتأّكدة،ويالحظأن%559تالُيطرحأبدا،وأجاب

(.3531املوضو ُيطرحبدرجةكبرية،وقدبلغاملتوسطاحلسايبللعبارة:)
 األخالق واآلداب اإلسالمية: ((1

مناملعلمات،وأجابت%4751نسبةاألخالقاإلسالميةموضو طرحوافمتعلى
،%355هّنبأنهُيطرحقليال،أماغرياملتأّكداتفنسبت%1158بأنهُيطرحغالبا،و 3457%

ينرينأنعّينةمنأفرادال%8158،ويالحظأن%152هّنواجمليباتبأنهالُيطرحأبدانسبت
(.4519ملتوسطاحلسايبهو:)املوضو ُيطرحبدرجةكبرية،وا

 (( السرية النبوية:9
السنريةوضو علىطرحمهّناتموافمتاملعلمالدراسةمنعّينةمن%3355أبدت

أجنببأننه%2457أجنبعلىأنهُيطرحدائما،والدراسةعّينةمن%2756غالبا،والنبوية
،%259هّنرياملتأّكداتفنسنبتبأنهالُيطرحأبدا،وأماغ%655ُيطرحقليال،بينماأجابت

إىلأناملوضو ُيطرحبدرجةكبرية،أمنااملتوسنطعّينةمنأفرادال%5852يشريهناو
(.3537احلسايبفهو:)

 (( نقد السلوكيات املنحرفة، كاإلعجاب والغش والتشبه:72
الدراسةمناملعلماتبأنموضو نمدالسلوكياتاملنحرفنةعّينةمن%36أجابت

أجنببأنهُيطنرح%2559أجنببأنهُيطرحدائما،ومناملعلمات %2954طرحغالبا،وُي
فنسبت ،%254هّنوغرياملتأّكنداتنسنبت%355هّنقليال،أمااجمليباتبأنهالُيطرحأبدا

يرينأناملوضو ُيطرحبدرجةكبرية،واملتوسطاحلسنايبعّينةمنال%6554ويالحظأن
(.3555للعبارةهو:)
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 (( تنمية املهارات، مثل: فن االتصال وإدارة الوقت وإدارة الفريق:77
%4355هّنطرحأبدا،ونسنبتتنميةاملهاراتالُتأجابتالنسبةاألكرببأنموضو 

بأننهُيطنرح%11بأنهقليالماُيطرح،بينماأجابت%3355مناملعلمات،كماأجابت
هّنأّكدات،وأمااملختاراتإلجابة)ُيطرحدائما(فنسبتغريمتّنأجنببأهن%852غالبا،و

يرينأناملوضو الُيطرحبدرجةكبريةأوعّينةمنأفرادال%77أنهنا،ويالحظ254%
(.1587أنهاليطرحأبدا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 (( موضوعات تربوية، مثل: بناء األسرة والشخصية الناجحة:74
من %3259طرحأبدا،وُتالمناملعلماتبأناملوضوعاتالتربوية%3852أجابت

هّنطرحغالبافنسنبتتُُاأهنةالطرح،أمااجمليباتبقليلابأهنالدراسةمناملعلماتأجنبعّينة
غنريّنبنأهن%559،كماأجابنت%756هّنطرحدائمانسبتتُُاهنواجمليباتبأ،1259%

إىلأناملوضو قليلالطرحأوأنهالُيطرحأبدا،واملتوسط%7151يشريهنامتأّكدات،و
(.2512احلسايبفهو:)

 (( قضايا املسلمني يف العامل:73
قضايااملسلمنييفالعاملاملعلماتبأنموضو الدراسةمنعّينةمن%3553أفادت

افمدأجابتبأنهالُيطرحأبدا،أماطرحهغالبهّنمن%2954قليلالطرح،وكذلكأفادت
أجنببأنهُيطرحدائما،ويالحظ%756غريمتأّكدات،وّنبأهن%852،وأفادت%1858به
يرينأنطرحاملوضو قليلأوأنهالُيطرحأبدا،واملتوسطعّينةمنأفرادال%6457أنهنا

(.2538احلسايبللعبارةهو:)
 (( قضايا معاصرة، كالغلو والعوملة وحترير املرأة:72

الُيطرحأبدا،معاجمليبناتتساوتنسبةاجمليباتعلىأنموضو المضايااملعاصرة
املعلمات،أمااجمليباتبأنهُيطرحغالباالدراسةمنعّينةمن%2954بأنهُيطرحقليال،وهي

ّنبنأهن%655،كماأجابت%1259هّن،واجمليباتبأنهُيطرحدائمانسبت%1954هّنفنسبت
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الدراسةإىلأناملوضو الُيطرحأوأننهعّينةمن%5858ت،ويالحظإشارةغريمتأّكدا
(.3551قليلالطرح،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 (( موضوعات علمية، مثل: اإلعجاز العلمي والتقنيات املعاصرة:75
املوضوعاتالعلميةقليلةالطرحوذلكبنسبةأجابتالنسبةاألعلىمناملعلماتبأن

يليهنسبةمنأجنببأنهالُيطنرحأبنداوهنيالدراسةمناملعلمات،عّينةمن3751%
،%559هّن،وأنهُيطرحدائمانسبت%1451هّن،أمااجمليباتبأنهُيطرحغالبافنسبت3451%

ينرينأنعّيننةمننال%7152مناملعلمات،ويالحظأن%751هّنأماغرياملتأّكداتف
(.2515أوأنهالُيطرحأبدا،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)املوضو قليلالطرح




يفأمهينةهّناملتعلنقبنرأياملعلماتعلىالسؤالالثاينالدراسةمنعّينةأماإجابة
(19)دولرقمفيوضحهاجلسابمااملوضوعاتاملذكورة
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 (79) جدول رقم
 712)ن = عات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانويةآراء املعلمات حول أهم موضو

 معلمة(
مهم  املوضوعات م

 جدا
متوسط  مهم

 األمهية
قليل 
 األمهية

زري 
مهم 
 إطالقا

مل 
 جتب

 %و م ح

مسائلالعميدة:1
أركاناإلثمان

458597--1531142ت
%9165525415211

أعمالالملوب:2
اإلخالص،التوكل

1145819652-146211ت
%855912541561156156

خمالفاتعمدية:3
السحر،الكهانة

12242211245639256ت
%715824571521561،6152

فمهالعبادات:أركان4
اإلسالم،النوافل

111478113455191ت
%64572756457156156158

فمهاملعامالت:5
البيو ،النكاح

49594983235817652ت
%285834572858457158152

قضايافمهيةللمرأة:6
احلجاب،الطهارة

145889756-157921ت
%92545531521561156

ىلاهللالدعوةإ7
واالحتساب

245729454--134314ت
%7858175625411152

األخالقواآلداب8
اإلسالمية

45769552--1333421ت
%78522115215611

545649258--131332تالسريةالنبوية9
%7655195415211259

السلوكيات11
إلعجاب،املنحرفة:ا

الغش

145699358-1313342ت
%765519542541521156

تنميةاملهارات:فن11
االتصال،إدارةالوقت

49743493135917852ت
%2858435521553158156
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موضوعاتتربوية:12
بناءاألسرة،الشخصية

245278554-7574163ت
%445143559541581152

قضايااملسلمنييف13
العامل

816818211453186ت
%4751411156152156156

قضايامعاصرة:14
العوملة،حتريراملرأة

145338656-94514111ت
%5553318525591156

موضوعاتعلمية:15
اإلعجازالعلمي

48812991235947858ت
%285247561751553156152

علىالسنؤالعّينةاملتوسطالعامجلميعإجاباتأفرادال(أن19يوضحاجلدولرقم)
بموةالدراسةمناملعلماتيؤيدويوافقعّينة(وهينسبةعالية،توضحأناجتاه4547:)هو

الدراسةمناملعلمناتنةعّيآراءتفصيلالباحثةعلىأمهيةاملوضوعاتاملذكورة،وتعرض
حولأمهيةاملوضوعاتالدعويةاملذكورةكمايأيت:

 (( مسائل العقيدة، مثل أركان اإلميان، الوالء والرباء:7
مهمموضو مسائلالعميدةاملعلماتبأنالدراسةمنعّينةمن%91جاءتإجابة

%152متوسنطاألمهينة،وبأنهمناملعلمات%254بأنهمهم،بينمارأتأجنب%655جدا،و
9655بأنهقليلاألمهية،أمااإلجابةبأنهغريمهمإطالقافلمختترهأيمعلمة،ويالحظأنأجنب

 (.4585الدراسةيرينأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارة)عّينةمن% 

 (( أعمال القلوب، كاإلخالص، والتوكل واجملاهدة واالستغفار:4
أنهيرين%1254مهمجدا،واملعلماتبأنموضو أعمالالملوبمن%8559ترى

،ومل%156مهم،كماتساوتنسبةمنيرينأنهمتوسطاألمهيةوأنهغريمهمإطالقاوهي
ينرينأمهينةاملوضنو ،عّينةمنال%8953ختترأيمعلمةأنهقليلاألمهية،ويالحظأن

(.4581واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 خمالفات عقدية، كالسحر والكهانة والبدع: ((3

املخالفناتعلىأنموضو هّناملعلماتموافمتالدراسةمنعّينةمن%7158أبدت
بأننه%152نسنبةتأجنببأنهمهم،وأجابنمناملعلمات%2457مهمجدا،والعمدية
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مهمإطالقنامتوسطاألمهية،وتساوتنسبةمنيرينأنهقليلاألمهيةمعمنيرينأنهغري
يرينأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبنارةهنو:%9655،ويالحظأن%156وهي

(4563.)
 (( فقه العبادات، كأركان اإلسالم واجلهاد والنوافل:2

%2756مهمجندا،وموضو فمهالعباداتمناملعلماتعلىأن%6457وافمت
ألمهية،وتساوتنسبةمنيرينأنهقليلبأنهمتوسطا%457أنهمهم،بينماأجابتأجنبب

،ويالحظأننسبةاملوافماتعلىأمهية%156األمهيةمعمنيرينأنهغريمهمإطالقاوهي
(.4551واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)، %9253املوضو هي

 (( فقه املعامالت مثل : البيوع والنكاح:5
مهم،كماموضو فمهاملعامالتبأناملعلماتالدراسةمنعّينةمن%3457أجابت

،بينما%2858تساوتنسبةمنأجنببأنهمهمجدامعمنأجنببأنهمتوسطاألمهيةوهي
%6355أبندتهناأجنببأنهغريمهمإطالقا،و%158بأنهقليلاألمهية،و%457أجابت
(.3581و:)علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةههّنموافمتعّينةمنال

 (( قضايا فقهية خاصة باملرأة، كاحلجاب والطهارة:6
مهمجنداقضايااملرأةالفمهيةاملعلماتبأنموضو الدراسةمنعّينةأجابتغالبية

%156بأنهمتوسطاألمهية،و%152بأنهمهم،ونسبة%553،كماأجابت%9254بنسبة
منن%9757ريمهمإطالقا،ويالحظموافمةإجابةغهّنبأنهقليلاألمهية،وملخيترأيمن

(.4588علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةأفرادال
 (( الدعوة إىل اهلل واالحتساب:1

مهمالدعوةإىلاهللواالحتسابموضو الدراسةمناملعلماتبأنعّينةأفادتأغلبية
بأنهمتوسنطأجنب%254بأنهمهموّنهمن%1756،وأجابت%7858بنسبةوذلكجدا

األمهية،أمااإلجابات)قليلاألمهيةوغريمهمإطالقا(فلمخيترمهاأحندمنناملعلمنات،
(.4572يرينأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبهو:)عّينةمنال%9654ويالحظأن
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 األخالق واآلداب اإلسالمية: ((1

مهمجنداموضو األخالقاإلسالميةعلماتبأناملالدراسةمنعّينةأفادتغالبية
،أمااجمليباتبأنهمتوسنطمناملعلمات%21هّن،واجمليباتبأنهمهمنسبت%7852بنسبة

إجابةهّن،وملختترأيمن%156هّن،ومنيرينأنهقليلاألمهيةنسبت%152هّناألمهيةفنسبت
يرينأمهيةاملوضو ،أمنااملتوسنطنةعّيمنال%9852أنه)غريمهمإطالقا(،ويالحظأن

(.4576احلسايبفهو:)
 (( السرية النبوية:9

أنالسريةالنبويةموضو مهمعلىهّناملعلماتموافمتالدراسةمنعّينةأبدتغالبية
بأنه%152نسبةبأنهمهم،كماأجابت%1954نسبة،وأفادت%7655بنسبةجدا،وذلك
فلمخيترمهاأيمننجاباتبأنه)قليلاألمهيةوأنهغريمهمإطالقا(،أمااإلمتوسطاألمهية

علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةعّينةمنال%9559املعلمات،ويالحظموافمة
(.4564هو:)

 (( نقد السلوكيات املنحرفة، كاإلعجاب والغش والتشبه:72
نمدالسلوكياتاملنحرفنةموضو ىأنالدراسةمناملعلماتعلعّينةوافمتأغلبية

،أمااجمليباتعلىأنه%1954هّن،واجمليباتبأنهمهمنسبت%7655مهمجداوذلكبنسبة
،وملختترأيمناملعلمات%152،وأجابتبأنهقليلاألمهية%254هّنمتوسطاألمهيةفنسبت

علىأمهيةاملوضنو ،عّينةمنال%9559يالحظموافمةهناإجابةأنه)غريمهمإطالقا(،و
(.4569واملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)

 (( تنمية املهارات، مثل: فن االتصال وإدارة الوقت وإدارة الفريق:77
مهنم،الدراسةمناملعلماتبأنموضو تنميةاملهناراتعّينةمن%4355أجابت

مااجمليباتبأننهقلينلأجنببأنهمتوسطاألمهية،أ%21أجنببأنهمهمجدا،و%2858و
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%7253،ويالحظأن%158هّن،واجمليباتبأنهغريمهمإطالقانسبت%553هّناألمهيةفنسبت
(.3591يوافمهعلىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةمنال

 (( موضوعات تربوية، كبناء األسرة والشخصية الناجحة:74
منن%4355جندا،وةمهمأناملوضوعاتالتربويةاملعلماتبمن%4451أبدت
ةقليلناأجنببأهن%158األمهية،وةمتوسطابأهن%954مهم،وأجابتاأجنببأهناملعلمات

من%8756أبدتهنااألمهية،أماإجابة)غريمهمإطالقا(فلمخيترهاأحدمناملعلمات،و
(.4527سايبللعبارةهو:)علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلهّنموافمتعّينةال

(( قضايا املسلمني يف العامل:73
الدراسةمناملعلماتبأنموضو قضايااملسلمنييفالعاملعّينةمن%4751أجابت
،أمنا%1156أجنببأنهمهم،كماأجابتبأنهمتوسطاألمهيةنسنبة%41مهمجدا،و

،%156هّناتبأنهغريمهمإطالقانسنبت،واجمليب%152هّناجمليباتبأنهقليلاألمهيةفنسبت
علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبنارةهنو:عّينةمنال %8751ويالحظموافمة

(4531.)
 (( قضايا معاصرة، كالغلو والعوملة وحترير املرأة:72

مهمالدراسةمناملعلماتعلىأنموضو المضايااملعاصرةعّينةمن%5553وافمت
%559بأنهمتوسنطاألمهينة،و%852وافمنبأنهمهم،كماأجابت %31كذلكجدا،و

%8553أجنببأنهقليلاألمهية،وملجتبأيمعلمةبأنه)غريمهمإطالقا(،ويالحظموافمة
(.4533علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةمنال

 والتقنيات املعاصرة: (( موضوعات علمية، مثل: اإلعجاز العلمي75
،ةمهمناملوضنوعاتالعلمينةاملعلماتبأنالدراسةمنعّينةمن%4756أجابت

من%553األمهية،وةمتوسطابأهن%1751جدا،كماأجابتةمهمابأهن%2852توأجاب
%7558إطالقا،ويالحظموافمةةغريمهمابأهن%156األمهية،وةقليلاأفدنبأهناملعلمات

(.3594،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)علىأمهيةاملوضو ّينةعمنال
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مامندىالدراسةمنالطالباتعلىالسؤالاملشابه:عّينةكماتعرضالباحثةإجابة
ّنإجاباهتيوضحوأمهيةطرحاملوضوعاتالتاليةيفاألنشطةوالربامجالدعويةيفمدرستك؟

(.21دولرقم)اجل
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 (42) جدول رقم
 حول أهم موضوعات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية آراء الطالبات

 طالبة( 7176)ن = 
مهم  املوضوعات م

 جدا
متوسط  مهم

 األمهية
قليل 
 األمهية

زري مهم 
 إطالقا

مل 
 جتب

 و % م ح

مسائلالعميدة:1
أركاناإلثمان

1138381145457145519152ت
%66532251854256154151

أعمالالملوب:2
اإلخالص،التوكل

125135579212945639256ت
%72592157456152151155

خمالفاتعمدية:3
السحر،الكهانة،البد 

841429257113761145168152ت
%4925156454156

فمهالعبادات:أركان4
اإلسالمالنوافل

797552257721523451583ت
%4654325215452159153

فمهاملعامالت:5
البيو ،النكاح

377523483243662435486956ت
%22315528511452358154

يةللمرأة:قضايافمه6
احلجاب،الطهارة

1268316822481845619252ت
%735918544581541551

الدعوةإىلاهلل7
واالحتساب.

1283323721921745649258ت
%745818584521511511

األخالقواآلداب8
اإلسالمية

118146912527113455191ت
%632753753156156152

1132519128313445488956تالسريةالنبوية9
%61513152755157152152

السلوكياتاملنحرفة:11
اإلعجاب،الغش

111541815291419453186ت
%58562454859553254155

تنميةاملهارات:فن11
االتصال،إدارةالوقت

43344548121811237354569ت
%25522559281257559252

81248128793292445198158تموضوعاتتربوية:بناء12
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4657281657554157154%األسرة،الشخصية
قضايااملسلمنييف13

العامل
551554359172621935767552ت
%32513253215911356151

قضايامعاصرة:14
العوملة،حتريراملرأة

5524733432171181335637256ت
%32522756211256659158

موضوعاتعلمية:15
اإلعجازالعلمي

3694674263191387353567ت
%215527522458188154

الدراسةمنالطالباتعّينةراداملتوسطالعامإلجاباتأف(أن21يوضحاجلدولرقم)
(،وهذايعيناجتاهامؤيدابشكلقنويألمهينةاملوضنوعات4511علىالسؤالهو:)

الدراسةمنالطالبات،وتعرضالباحثةتفصيلإجاباتالطالباتعلنىعّينةاملذكورةلدى
السؤالاملطروحكمايأيت:

 اء:(( مسائل العقيدة، مثل أركان اإلميان، الوالء والرب7
مسائلالعميدةموضنو الطالباتعلىأنالدراسةمنعّينةمننسبةكبريةأجابت

أننهمتوسنطاجمليباتببأنهمهم،وهّنمن%2251،كماأجابت%6653مهمجداوهي
،واجمليباتبأنهغريمهم%256هّن،أمااجمليباتبأنهقليلاألمهيةفنسبت%854األمهيةبنسبة
علىأمهيةاملوضو ،أمااملتوسطعّينةمنال%8853،ويالحظموافمة%154هّنإطالقافنسبت

(.4551احلسايبللعبارةفهو:)
 (( أعمال القلوب، كاإلخالص، والتوكل واجملاهدة واالستغفار:4

مهنمالدراسةمنالطالباتعلىأنموضو أعمالالملوبعّينةلنسبةاألعلىمنوافمتا
أجنببأنهمتوسطاألمهينة،أمنا%456بأنهمهم،و%2157ت،كماأجاب%7259جداوهي

،ويالحنظأن%151،واجمليباتبأنهغريمهمإطالقنا%152هّناجمليباتبأنهقليلاألمهيةفنسبت
(.4563يوافمنعلىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةمنال9356%

 والبدع:(( خمالفات عقدية، كالسحر والكهانة 3
مهنمموضو املخالفاتالعمدينةالطالباتبأنالدراسةمنعّينةمن%49أجابت

أفدنبأنهمتوسطاألمهية،بينماأجابنت%15بأنهمهم،وهّنمن%25جدا،كماأجابت
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منن%74أبندتهنا،و%454بأنهقليلاألمهية،وأجابتبأنهغريمهمإطالقانسبة 6%
(.4516مهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)علىأهّنموافمتعّينةال

 (( فقه العبادات، كأركان اإلسالم واجلهاد والنوافل:2
فمنهعلنىأنموضنو هّنالطالباتموافمتالدراسةمنعّينةمن%4654أبدت

أجنببأنهمتوسطاألمهينة،أمنا%15بأنهمهم،و%3252مهمجدا،وأجابالعبادات
هّن،واجمليباتعلىأنهغريمهمإطالقانسنبت%452هّنأنهقليلاألمهيةفنسبتاجمليباتعلى

علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطالعامللعبارةهو:عّينةمنال%7856،ويالحظموافمة159%
(4515.)

 (( فقه املعامالت مثل : البيوع والنكاح:5
مهنم،املعامالتموضو الدراسةمنالطالباتبأنفمهعّينةمن%3155أجابت

بأنهمهمجدا،أمنا%22تأفدنبأنهمتوسطاألمهية،كماأجابمنالطالبات%2851و
،%358،وأجابتبأنهغريمهنمإطالقنا%1452هّناملوافماتعلىأنهقليلاألمهيةفنسبت

(.3548علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)%5255ويالحظموافمة
 (( قضايا فقهية خاصة باملرأة، كاحلجاب والطهارة:6

الطالباتعلىأنالمضاياالفمهينةاخلاصنةبناملرأةعّينةوافمتالنسبةاألعلىمن
%458بأنهمهم،كماأجابنتهّنمن%1854،وأجابت%7359موضو مهمجداوهي

بأنهغريمهنم%155بأنهقليلاألمهية،وأجابت%154بأنهمتوسطاألمهية،بينماأجابت
علىأمهيةاملوضو ،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهنو:%9253إطالقا،ويالحظموافمة

(4561.)
 (( الدعوة إىل اهلل واالحتساب:1

الدراسةمنالطالباتعلىأنموضنو الندعوةإىلاهللعّينةمن%7458أجابت
بأنهمتوسطاألمهية،%452بأنهمهم،كماأجابتأجنب%1858مهمجدا،وواالحتساب
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هننابأنهغريمهمإطالقنا،و%151بأنهقليلاألمهية،وأجابتهّنرأي%151بينماأبدت
(.4564علىأمهيةاملوضو ،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)هّنموافمت%9356أبدت

 (( األخالق واآلداب اإلسالمية:1
األخالقواآلداباإلسالميةموضنو علىأنهّنمنالطالباتموافمت %63أبدت
بأنهمتوسطاألمهية،أمااجمليباتعلىأنه%753أنهمهم،بينماأجابت%2753مهمجدا،و

،ويالحظموافمة%156هّن،واجمليباتبأنهغريمهمإطالقانسبت%156هّنقليلاألمهيةفنسبت
(4551)علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:9153%

 (( السرية النبوية:9
مهنمالدراسةمنالطالباتعلىأنموضو السريةالنبويةعّينةمن%6151وافمت

علنى%157علىأنهمتوسطاألمهية،بينماأجابت%755علىأنهمهم،و%3152جدا،و
علنىأمهينة%9153أجنببأنهغريمهمإطالقا،ويالحظموافمة%152أنهقليلاألمهيةو

(.4548وضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)امل
 (( نقد السلوكيات املنحرفة، كاإلعجاب والغش والتشبه:72

الدراسةمنالطالباتعلىأننمدالسنلوكياتاملنحرفنةعّينةمن %5856أجابت
بأنهمتوسطاألمهية،بينما%859علىأنهمهم،كماأجاب%2454مهمجدا،وموضو 

%83أجنببأنهغريمهمإطالقا،ويالحظموافمة%254بأنهقليلاألمهية،و%553تأجاب
(.4531علىأمهيةاملوضو ،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)عّينةمنال

 (( تنمية املهارات، مثل: فن االتصال وإدارة الوقت وإدارة الفريق:77
متوسنطاملهاراتموضنو الدراسةمنالطالباتبأنتنميةعّينةمن%28أجابت

،معنسبةاجمليباتعلىأنه%2559األمهية،بينماتماربتنسبةاجمليباتعلىأنهمهموهي
،واجمليباتبأنه%1257هّن،أمااجمليباتعلىأنهقليلاألمهيةفنسبت%2552مهمجداوهي

وضو مهنم،يرينأناملعّينةمنال%5151،ويالحظأن%559هّنغريمهمإطالقانسبت
(.3545واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
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 (( موضوعات تربوية، كبناء األسرة والشخصية الناجحة:74
جندا،ةمهمنعلىأناملوضوعاتالتربويةهّنمنالطالباتموافمت %4657أبدت

554األمهية،بينماأجابتةمتوسطابأهن%1657،كماأجابتةمهماأجنببأهنهّنمن %28و
منن%7457إطالقا،ويالحظموافمةةغريمهماأجنببأهن %157األمهية،وةقليلابأهن %
(.4519علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةال

 (( قضايا املسلمني يف العامل:73
موضو قضايااملسلمنييفالعناملتماربتنسبةإجاباتالطالباتاملوافماتعلىأن

أجننب%2159،و %3251معنسبةاجمليباتعلىأنهمهمجداوهي %3253مهموهي
أجنببأنهغنريمهنم  %356بأنهقليلاألمهية،و%11بأنهمتوسطاألمهية،بينماأجابت

علىأمهيةاملوضو ،أمااملتوسنطهّنالدراسةموافمتعّينةمن%6454أبدتهناإطالقا،و
(.3576:)هّناحلسايبف

 ا معاصرة، كالغلو والعوملة وحترير املرأة:(( قضاي72
مهنمجندا،منالطالباتعلىأنموضو المضنايااملعاصنرة%3252وافمت

أجنببأنهمتوسطاألمهية،بينماأجابت%21وافمنعلىأنهمهم،ومنالطالبات%2756و
موافمنةهناأجنببأنهغريمهمإطالقا،ويالحظ%659علىأنهقليلاألمهية،و1256%
(.3563علىأمهيةاملوضو ،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةمنأفرادال5958%

 (( موضوعات علمية، مثل: اإلعجاز العلمي والتقنيات املعاصرة:75
،ةمهمنالدراسةمنالطالباتبأناملوضنوعاتالعلمينةعّينةمن%2752أجابت

جدا،بينماأجابتةمهماأفدنبأهن%2155واألمهية،ةمتوسطاأجنببأهنهّنمن%2458و
%4857إطالقا،ويالحظموافمةةغريمهمابأهن %8األمهية،كماأجابتةقليلابأهن18%
(.3535علىأمهيةاملوضو ،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)عّينةمنال
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 احملور الثاين: القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:
مننالطالباتيفاملرحلةالثانويةالمائماتبدعوةوالمائمنيأصنافالتعرفعلىمت

إىلاهلليفاملرحلةالثانوية،توقعقيامهابالدعوةجمموعةمنالشخصياتاليتُيخاللعرض
منخارجاإلدارةالتعليميةأومناإلداراتالتعليميةالتربويةذاتالعالقنة،أوواكانسواء
مننالدراسنةعّيننةاإلدارياتواملعلماتداخلاملدرسنة،مثط نرحعلنىمنكّن

السؤالاآليت:)املعلمات/الطالبات(
 بنصح الطالبات وتنفيذ األنشطة الدعوية يف مدرستك؟    القائمون/ القائماتمن هم  س:

اطنال معزيادةثالثعباراتيفاستبانةاملعلمات،وهذاالفرقيعودإىلعندم
تبنيذلكللباحثةمنتعلىبعضاملهاماإلداريةاملذكورةيفاستبانةاملعلمات،كماالطالبا
التجريباألو لالستبانة،والعباراتالزائدةيفاستبانةاملعلماتهي:خالل

((مشرفاتوحدةالتربيةاإلسالمية.1
 ((مشرفاتوحدةالتوجيهواإلرشاد.2
((مشرفاتشعبةالنشاط.3

الدراسةسؤالمفتوحلذكرأصنافأخرىقائمةبالدعوةيفاملرحلةّينةعكماوجهل
الثانوية،وتركمساحةخمصصةلإلجابة.


الدراسةمناملعلماتعلىالسؤالكمايوضحهااجلندولعّينةوقدكانتإجابات

(21رقم)
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 (47) جدول رقم
 معلمة( 712)ن =  لبات يف املرحلة الثانويةالقائمات بدعوة الطاآراء املعلمات حول 

 %و  م ح مل جتب إطالقا نادرا أحيانا زالبا دائما القائم بالدعوةم

الداعياتالدعاةوبعض1
منخارجاملدرسة

19235455172258156ت
%115213553158325411152

مشرفاتوحدة2
التربيةاإلسالمية

4423263937125975954ت
%25591355155322592158156

مشرفاتوحدة3
التوجيهواإلرشاد

14162236766251541ت
%852954125921524457355

مشرفاتشعبة4
النشاط

716173495115843658ت
%45195411215559156

1528482449625525154تمديرةاملدرسة5
%8581655285214512858355

معلماتاملواد6
الشرعيةيفاملدرسة

5455341211435697358ت
%3158325421751655254

مشرفةمصلى7
املدرسة

96412165345228454ت
%565523551158355259158

املرشدةالطالبيةيف8
املدرسة

28463531311351561ت
%16552751215617561756156

رائدةالنشاطغري9
الصفييفاملدرسة

627374354325294558ت
%3551559215825533158158

غري-املعلماتبعض11
املوادالشرعية

1234692331225825654ت
%75121415613551756152

ضالطالباتبع11
املتميزاتيفاملدرسة

2241532132125985956ت
%12592451315212541858156

ّناهتناملتوسطجلميعإجابالدراسةمناملعلماتأعّينةاتضحللباحثةمنخاللإجابة
أناجتناهاملعلمنات(،وهذايعين2584هو:)(21املوضحيفاجلدولرقم)هلذااحملور
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الداعياتاملنذكوراتبالندعوةيفاملرحلنةوافقبدرجةمتوسطةعلىقيامبشكلعامم
الدراسةفهيكاآليت:عّينةالثانوية،أماتفصيلإجابات

 (( بعض الدعاة والداعيات من خارج املدرسة:7
%3254بالدعوةوهينادرامايمومواتماربتنسبةاجمليباتبأنالدعاةوالداعيات

بأهنميمومنوا%1355،كماوافمت%3158معاجمليباتبأهنميمومونبذلكأحياناوهي
بأهنميمومونبذلكدائما،أمااجمليباتبأهنماليمومنون%1152بالدعوةغالبا،وأجابت

يرينأهننمالعّينةمنأفرادال%4254أننسبةهنا،ويالحظ%11هّنبذلكإطالقافنسبت
(.2581يمومونبالدعوةإالنادرا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 (( مشرفات وحدة التربية اإلسالمية:4
يممننالدراسةمناملعلماتبأنمشرفاتوحدةالتربيةاإلسالميةعّينةمن%2559أبدت

اليممنّنبأهن%2158يممنبالدعوةنادرا،كماأجابتّنبأهن%2259ابتبالدعوةدائما،وأج
يممننّنيممنأحيانابالدعوة،أمامنيرينأهنّنمناملعلماتيرينأهن%1553،وإطالقابالدعوة
%5457هّنبالدعوةنسنبتهّنيالحظأناملوافماتعلىقيامهنا،و%1355هّنفنسبتغالبابذلك

(.2597،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)%4457هّنيوافمنعلىذلكونسبتممابلمنال
 مشرفات وحدة التوجيه واإلرشاد: ((3

الالدراسةمناملعلماتبأنمشرفاتوحدةالتوجيهواإلرشادعّينةأجابتنسبةكبريةمن
نبنذلكوهنينادرامنايممنّن،وأقلمنهامنيرينأهن%4457يممنبالدعوةإطالقاوهي

يممننغالبناّن،واجمليباتبأهن%1259هّنيممنبذلكأحيانافنسبتّن،أمااجمليباتبأهن2152%
أنهننا،ويالحظ%852يممنبذلكدائماوهيّنمنيرينأهنهّن،وأقل%954هّنبالدعوةنسبت

(.2515،ومتوسطالعبارةهو:)%6559بالدعوةهيهّننسبةغرياملوافماتعلىقيام
 (( مشرفات شعبة النشاط:2

اليممنالدراسةمناملعلماتبأنمشرفاتشعبةالنشاطعّينةفأجابأكثرمننص
،أمااجمليبات%21هّنيممننادرابالدعوةنسبتّن،ومنيرينأهن%5559هّنبالدعوةونسبت
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كيممنبنذلّنبأهن%954،وكذلكأجابت%11هّنيممنبذلكأحيانافنسبتّنبأهن
من%7559يتضحعدمموافمةهنايممنبذلكدائما،وّنبأهن%451غالبا،وأجابت

الدراسةبأنمشرفاتشعبةالنشاطيممنبدعوةالطالبات،واملتوسطاحلسنايبعّينة
(.1584للعبارةهو:)

 (( مديرة املدرسة:5
قناوهنيالتمومبذلكإطالمديرةاملدرسةتالاليتيرينبأنتماربتنسبةاملعلما

منن%1655،وأجابنت%2852،معمنيرينبأهناتمومبذلكأحياناوهني2858%
مننهّنبالدعوة،وأقلانادراماتمومبأهن%1451بذلك،وأجابتاغالباتموماملعلماتبأهن

عّيننةمنأفرادال%4259أنهنا،ويالحظ%858هّندائمابالدعوةونسبتاتمومترىبأهن
بشكلنادر،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:ةالتمومبالدعوةيفاملدرسةإالريرينأناملدي

(2552.)
 (( معلمات املواد الشرعية يف املدرسة:6

يممنالدراسةمناملعلماتعلىأنمعلماتاملوادالشرعيةعّينةمن%3254وافمت
،ومنيرين%3158هّنيممنبذلكدائماونسبتّنبذلكغالبا،وقريبامنذلكمنيرينأهن

،%751هّنيممنبذلكنادرافنسنبتّن،أماالاليتيرينأهن%21هّنيممنأحيانانسبتّنأهن
عّيننةمنن%6452أفادتهنا،و%655هّناليممنبذلكإطالقانسبتّنومنأجنببأهن
(.3569يممنبالدعوةبشكلكبري،أمااملتوسطاحلسايبفهو:)ّنالدراسةبأهن

 مشرفة املصلى يف املدرسة: ((1
تمومبنذلكمشرفةاملصلىاملعلماتعلىأنالدراسةمنعّينةوافقأكثرمننصف

من%1158بأهناتمومبذلكغالبا،وترى%2355،وأفادت%5655هّنبشكلدائمونسبت
اجمليبات،و%355هّناملعلماتأهناتمومبذلكأحيانا،أماالاليتيرينأهناتمومبذلكنادراف

ينوافمنعّينةمنأفرادال%81يالحظأنهنا،و%259هّنبأهناالتمومبذلكإطالقانسبت
(.4522علىأهناتمومبالدعوةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
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 (( املرشدة الطالبية يف املدرسة:1
تمومبالندعوةاملرشدةالطالبيةاملعلماتبأنالدراسةمنعّينةمن%2751أجابت

بأهناتمومهباأحيانا،وتساوتنسبةمنأجنببأهناالتمومبذلك%21غالبا،كماأجابت
،%1655هّن،أمااجمليباتبأهنادائماتمومبالدعوةفنسبت%1756إالنادرا،أوإطالقاوهي

فنرادمنأ%4356هّنويالحظأنجممو املوافماتعلىقيامهابالدعوةبشكلكبرينسبت
(.3515،ومتوسطالعبارةهو:)عّينةال

 يف املدرسة: زري الصفيرائدة النشاط  ((9
التمومبالدعوةإطالقنارائدةالنشاطغريالصفيمناملعلماتبأنرأتنسبةكبرية

مناملعلمات،%2553هّن،وأقلمنهامنيرينأهناالتمومبذلكإالنادراو%3158وهي
مناملعلماتأجنببأهنناتمنوم%1559أهناتمومبالدعوةأحيانا،ويرين%2158كماأن

بأهناالتموم%5751أفادتهنابأهناتمومبذلكدائما،و%355بذلكغالبا،كماأجابت
(.2529بالدعوةإالنادراأوالتمومهباإطالقا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 :-املواد الشرعيةعدا معلمات –(( بعض معلمات املدرسة 72
-عدامعلماتاملوادالشنرعية-مناملعلماتبأنمعلماتاملدرسة%4156أفادت

الّنيممنبالدعوةغالبا،أماالاليتيرينأهنّنبأهن%21يممنبالدعوةأحيانا،كماأجابت
،كمنا%1355،وأنالاليتيممنهبانادراثمنثلن%1756هّنيممنبالدعوةإطالقافنسبت

اليممنّنتماربنسبةمنيرينأهنهنايممنبالدعوةدائما،ويالحظّنبأهن %751ابتأج
هننّيممنبالندعوةبشنكلكنبريوّن،معمنيرينأهن%3151هّنبالدعوةإالنادراو

(.2582،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)2751%
 (( بعض الطالبات املتميزات يف املدرسة:77
يممننالدراسةمناملعلماتبأنبعضالطالباتيفاملدرسةةعّينمن%3152يرى

الّنبنأهن%1858يممنهباغالبا،بينماأجابنتّنبأهن%2451بالدعوةأحيانا،كماترى
منن%1259هننّيممنبذلكدائماوّنيممنبذلكإطالقا،وتماربتنسبةمنيرينأهن
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عّيننةمنن%37يالحنظأنهنا،ويرينأنهيممنبذلكنادرا%1254املعلماتممابل
(.2598يممنبالدعوةبشكلكبري،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)ّنالدراسةترىأهن


إجابات نةأما منالطالباتعلىعّي فيوضنحهاالسؤالنفسنه؛الدراسة

.(22جدولرقم)
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 (44) جدول رقم
طالبة( 7176)ن =  لقائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانويةآراء الطالبات حول القائمني/ا

 %و  م ح مل جتب إطالقا نادرا أحيانا زالبا دائما القائم بالدعوةم
الداعياتالدعاةبعض1

منخارجاملدرسة
24623451348122716258557ت
%145313562959281352159

1442313673635991225374754تمديرةاملدرسة2
%8541355215421523459157

معلماتاملواد3
الشرعيةيفاملدرسة

83141431111263745168152ت
%485423551851559357154

مشرفةمصلى4
املدرسة

992311217811152245138256ت
%575818511251457651153

املرشدةالطالبيةيف5
املدرسة

28627335434144616257555ت
%165715592156195926159

رائدةالنشاطغري6
الصفييفاملدرسة

1221913924145644425284556ت
%7511151225823553259256

بعضمعلماتاملدرسة7
غرياملوادالشرعية-

1843114323943911625685356ت
%115717552552232257159

بعضالطالبات8
املتميزاتيفاملدرسة

3272953643513719259158ت
%19511752215221552156155

الدراسةمنالطالبناتعّينةعإجاباتمتوسطمجيأن(22)ولرقمديتضحمناجل
،وهذايعينأناجتاهالطالباتبشكلعام(3)علىسؤالالمائماتبالدعوةيفاملدرسةهو:

موافقعلىقيامأصنافالداعياتاملذكوراتبالدعوةيفاملرحلةالثانوينة،أمناتفصنيل
الدراسةفهيكاآليت:عّينةإجابات
 ( بعض الدعاة والداعيات من خارج املدرسة:(7

الدراسةمنالطالباتبأنالدعاةوالداعياتمنخنارجعّينةمنأجابتنسبةكبرية
بنأهنم%28،كماأجابعّينةمنال %2959هّنأحيانا،واملدرسةيمومونبالدعوةإىلاهلل
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،كماتماربت%1453هّنئماف،أمااجمليباتبأهنميمومونهبادابالدعوةوموننادرامايم
معمنيرينأهنماليمومونبالدعوةإطالقنا%1356نسبةمنيرينأهنميمومونهباغالبا

منن%4152هّناليمومونبالدعوةإالقليالنسبتمأناجمليباتبأهنهنا،ويالحظ1352%
(.2585،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)عّينةأفرادال

 املدرسة:مديرة  ((4
،كمنا%3459هّنالتمومبذلكإطالقاوالنسبةاألكربمنالطالباتبأنمديرةاملدرسةرأت

،%2152معمنأجنببأهناالتمومبذلكإالنادرا%2154تماربتنسبةمنأجنببأهناتمومهباأحيانا
،ويالحظ%854هّنائمانسبت،وأهناتمومبذلكد%1355هّنأمااجمليباتبأهناتمومبذلكغالبا،فنسبت

(.2537اليوافمنعلىقيامهابالدعوةإالنادرا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)%5651أنهنا
 (( معلمات املواد الشرعية يف املدرسة:3

يممننالدراسةمنالطالباتبأنمعلماتاملوادالشنرعيةعّينةمن%4854أجابت
ّنأهنن%1851يممنهباغالبا،وكنذلكرأتّنبأهن %2355بالدعوةدائما،كماأجابت

منن %357يممنهباننادرا،وأخنرياّنبأهن %559يممنبالدعوةأحيانا،بينماأجابت
يممننّنعلىأهنن%7159يالحظموافمةهنااليممنهباإطالقا،وّنالطالباتأجنببأهن

(.4516بالدعوةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 (( مشرفة املصلى:2

تمومبالدعوةبشنكلمنالطالباتعلىأنمشرفةاملصلى%5758األغلبيةوهّنوافمت
تأجنببأهناتمومهباأحيانا،كمناأجابن%1251أجنببأهناتمومهباغالبا،و% 1851دائم،و
% 7559ظموافمنةبأهناالتمومإالنادرا،ويالح%457مطلمابالدعوة،واالتمومبأهن651%

(.4513منالطالباتعلىقيامهابالدعوةبشكلكبريودائم،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 (( املرشدة الطالبية يف املدرسة: 5

التمنومبالندعوةالدراسةمنالطالباتبأناملرشدةالطالبيةعّينةمن%26أفادت
،معمنيرينأهناال%2156اأحياناوهيإطالقا،كماتماربتنسبةمنأجنببأهناتمومهب
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،كماتماربتنسبةمنيرينأهناتمومبالدعوةدائماوهي%1959تمومهباإالنادراوهي
يرينأهنناال%4559،ويالحظأن%1559معمنيرينأهناتمومهباغالباوهي1657%

(.2575سايبهو:)تمومبالدعوةإالنادراأوالتمومهباإطالقا،واملتوسطاحل
 يف املدرسة: زري الصفي(( رائدة النشاط 6

التمومبالدعوةإطالقا،منالطالباتبأنرائدةالنشاطغريالصفي%3259أجابت
إجابنة%2258أجنببأهناالتمومبالدعوةإالنادرا،كمنااختنارت%2355وكذلك

هّنأهناتمومهبادائمافالاليتيرين،و%1151هّن،أمااجمليباتبأهناتمومغالبافنسبت(أحيانا)
بأهناالتمومبالدعوةإالنادرا،واملتوسط %5654تظهرإفادةهنامنالطالبات،و751%

(.2528احلسايبللعبارةهو:)
 :-زري معلمات املواد الشرعية–(( بعض معلمات املدرسة 1

-ريمعلماتاملوادالشنرعيةغ-معلماتاملدرسةمنالطالباتبأن %2552أجابت
 %23هننّاليممنبالدعوةإالنادراوّنيممنبالدعوةأحيانا،وتماربتنسبةمنيرينأهن

يممنهباّن،أمامنيرينأهن%2257هّناليممنهباإطالقاوّنمنالطالبات،ومنيرينأهن
،%1157هّننسنبتيممنهبنادائمناّنمنالطالبات،ومنأجنببأهن%1755هّنغالباف

اليممنبالدعوةإالنادرا،واملتوسنطيرينأهننعّينةمنأفرادال %4557أنهناويالحظ
(.2568احلسايبللعبارةهو:)

 (( بعض الطالبات املتميزات يف املدرسة:1
نسبةالطالباتالاليتيرينأنالطالبناتاملتمينزاتاليممننتماربتبشكلكبري

،كمنا%2152أحيانناوهنيايممنهبّن،معمنيرينأهن%2156هيإطالقاوبالدعوة
هّندائمنافنسنبتايممنهبّناليممنهباإالنادرا،أمااجمليباتبأهنّنأهن %2155أجابت
منن%4251أنهننا،ويالحظ%1752هّنيممنهباغالبانسبتّن،ومنيرينأهن1951%

(.2591النادرا،واملتوسطاحلسايبهو)اليممنبالدعوةإّنالطالباتيرينأهن
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 يف املرحلة الثانوية: الطالبات احملور الثالث: وسائل دعوة
تاملستخدمةيفالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية؛عرضنوسائلالدعوةأهمملعرفة

مثينة،يفاملدارسالثانوُتستخدمةاليتيوسائلالدعوالمناالدراسةعددعّينةعلىالباحثة
ملعلماتالسؤالنياآلتيني:الدراسةمناعّينةط رحعلى
يفمدرستك؟ُتطبقاليت:ماوسائلالدعوة1س
هذهالوسائليفدعوةالطالبات؟فعاليةمامدى:2س

وذلكللخروجبإجابةمتكاملةحتويوجهةنظراملعلماتيفدرجةاستخداموتطبيق
الوسائليفدعوةالطالبات.هذهفعاليةيفمدىهّنىرأيالوسائلاملذكورة،معالتعرفعل

الدراسةمنالطالباتالسؤالاآليت:عّينةكماط رحعلى
التاليةيفدعوةالطالبات؟الدعويةالوسائلفعاليةمامدى:1س

يفُتسنتخدمالوسائلاليتفعاليةوذلكللتعرفعلىوجهةنظرالطالباتيفدرجة
باملدرسة.األنشطةالدعوية

كماتركتمساحةخمصصةإلضافةأيوسائلأخرىتمترحهااملعلمةأوالطالبة.


الدراسةمناملعلماتعلىالسؤالاألولكمايوضحهاجدولعّينةوقدكانتإجابة
.(23رقم)
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 (43) جدول رقم
 معلمة( 712=)ن يف املرحلة الثانوية لباتآراء املعلمات حول واقع تطبيق وسائل الدعوة يف دعوة الطا

زري  زالبا دائما الوسائلم
 متأّكدة

ال  نادرا
 ُتطبق
 أبدا

 %و م ح مل جتب

الندوات1
واحملاضراتالعامة

74632291145148158ت
%435537511521751156156

الدروسالعلميةيف2
املصلى

35847658-6461151714ت
%37563553858118521

حلماتحتفيظ3
المرآنوالتجويد

3142224131525915852ت
%17562457125923551852259

كتابةاملماالت4
واألراثالعلمية

11352663341255551ت
%65521561553375121156

516553811235597158تالشريطاإلسالمي5
%295438522592254559152

81716922452585تالكتيباتواملطويات6
%47514158355553152152

إقامةاملراكزالصيفية7
يفاملدرسة

1124272875525134256ت
%6551451155916554451259

املسابماتالشرعية8
املتنوعة

5151163119435416852ت
%2954295495418521152254

احلفالتالدورية9
)فصلية،سنوية(

1642164643725545158ت
%954245795427512553451

التتوعيةتنظيممح11
خاصةمبوضو ما

344794826625985956ت
%21275655328521553355

5957829152356573تاجملالتاحلائطية11
%345733554571751858152

إقامةاملعارض:12
الكتابوالشريط

25184156-1126114182ت
%6551553559245148521
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خروجالطالباتيف13
زياراتدعوية

15663352-9111122117ت
%553655655125968581

74145488956-11246تاإلذاعةاملدرسية14
%655927511451254156

الربامجاحلوارية15
املفتوحة

25174354-132366662ت
%7561355355385836551

الدراسةمناملعلمناتعلنىعّينةأنمتوسطإجابات(23)يتضحمناجلدولرقم
،أمابشكلكبريُتستخدموهذايعينموافمةاملعلماتعلىأهنا(3929)مجيعاألسئلةهو:

واقعتطبيقواستخدامالوسائلاملذكورة،فهيكمايأيت:عنّنتفصيلإجاباهت
 ضرات العامة:(( الندوات واحملا7

علىأنالندواتواحملاضراتهّنالدراسةمناملعلماتموافمتعّينةمن%4355أبدت
بأهنا%1751غالبا،بينماأجابتُتستخدمبأهنا %3751دائما،كماأجابتُتستخدمالعامة

اهنأبدا،وُتطبقبأهناالأجنب %156غريمتأّكدات،وّنأجنببأهن%152نادرا،وُتستخدم
يفُتسنتخدمدائماأوغالبناُتستخدمالدراسةعلىأهناعّينةمن%8156يالحظموافمة

(.4514الدعوةيفاملدرسة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 (( الدروس العلمية يف املصلى:4

دائما،كمناُتستخدممناملعلماتبأنالدروسالعلميةيفاملصلى %3756أجابت
تبأهنانادرةالتطبيق،وأجاب%11غالبا،كماأفادتُتطبقوُتستخدمهنابأ %3553أجابت
،ويالحنظ%852هّنأبدافنسبتُتطبقغريمتأّكدات،أماالاليتيرينأهناالّنبأهن858%
كثرياوبشكلدائم،أمااملتوسطاحلسنايبُتطبقيرينأهناعّينةمنأفرادال  %7259أنهنا

(.3584للعبارةفهو:)
 (( حلقات حتفيظ القرآن والتجويد:3

منن %2457غالباوهيُتستخدممنأجنببأنحلماتحتفيظالمرآنتماربتنسبة
،كماتماربتنسبةمنأجنببأهناال%2355هّننادراوُتستخدماملعلماتمعمنيرينأهنا
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بينماأجابنت،%1756دائماوهيُتستخدممعمنأجنببأهنا %1852أبداوهيُتطبق
 %4253غريمتأّكدات،ويالحظأننسبةاملوافماتعلىكثرةتطبيمهاوهيّنبأهن1259%

(.2591،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)%4157تماربنسبةغرياملوافماتوهي
 (( كتابة املقاالت واألحباث العلمية:2

أنوسنيلةكتابنةاألرناثبهّنالدراسةمناملعلماترأيعّينةمن%3751أبدت
،مع%2156غالباوهيُتطبقإالنادرا،كماتماربتنسبةاجمليباتبأهناُتطبقالواملماالت

غريمتأّكدات،كماأجابتّنبأهن%1553،وأجاب%21أبداوهيُتطبقمنيرينأهناال
ذهالوسنيلةاليرينأنهنعّينةمنال %5751يالحظأنهنادائما،وُتطبقبأهنا 655%

(.2555إالنادرا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)ُتستخدم
 (( الشريط اإلسالمي:5

ُيسنتخدمالشريطاإلسالمياملعلماتعلىأنالدراسةمنعّينةمن %3852وافمت
بأننهال %2254دائما،بينماأجابنتُيستخدمعلىأنه%2954غالبا،وكذلكوافمت

غنريّنبنأهن%259أبندا،وأجنابُيستخدمأجنببأنهال %559ا،وإالنادرُيستخدم
كنثرياودائمنا،ُيسنتخدمأجنببأنهعّينةمنأفرادال%6756أنهنامتأّكدات،ويالحظ

(.3559واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 (( الكتيبات واملطويات:6

دائمنا،ُتسنتخدمملطويناتالدراسةمناملعلماتبأنالكتيباتواعيّنةمن%4751أجابت
ّنبأهن%355نادرةاالستخدام،وذكرتابأهن% 553غالبا،بينمارأتُتستخدمبأهنا%4158وأجابت

من% 8859موافمةهنا،ويالحظ%152هّنأبدافنسبتُتستخدمغريمتأّكدات،أماالاليتأجنببأهناال
(.4525حلسايبللعبارةفهو:)كثريا،وأمااملتوسطاُتستخدماملعلماتعلىأهنا

 (( إقامة املراكز الصيفية يف املدرسة:1
ُتطبنقالوسيلةاملراكزالصيفيةاملعلماتبأنالدراسةمنعّينةمن%4451أجابت

غنريمتأّكندات،ّنبنأهن%1559نادرا،بينماأجابنتُتطبقأجنببأهنا%1655أبدا،و
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مناملعلمنات %6156دائما،ويالحظأنُتطبقبأهنا%655غالبا،وُتطبقبأهنا%1451و
(.2513إالنادرا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)ُتطبقالايرينأهن
 :على مستوى املدرسة أو املدينة (( املسابقات الشرعية املتنوعة1

ُتطبقغالبامعاجمليباتبأهناُتطبقتساوتنسبةمنيرينأنوسيلةاملسابماتالشرعية
بأهنناال %1152نادرا،وأجابنتُتطبقبأهنا%1852،بينماأجابت%2954اوهيدائم
عّيننةمنأفنرادال %5858أبدتهناغريمتأّكدات،وّنبأهن %954أبدا،وذكرتُتطبق
(.3541كثرياودائما،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)ُتطبقبأنهذهالوسيلةهّنرأي

 يا أو سنويا:فصل (( احلفالت الدورية،9
الالدراسةمناملعلماتبأنوسيلةإقامةاحلفالتالدوريةعّينةمن %2751أجابت

غالبا،ُتطبقبأهنا%2457أبدا،بينماأجابتُتطبقبأهناال%2553إالنادرا،وأجابتُتطبق
حظ،ويال%954غريمتأّكداتوهيّندائماومنيرينأهنُتطبقوتساوتنسبةمنيرينأهنا

إالنادرا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:ُتطبقيرينأهناالعّينةمنأفرادال %5254أنهنا
(2554.)

 :لفترة حمدودة (( تنظيم محالت توعية خاصة مبوضوع ما72
اخلاصةتمار املعلماتالاليتيرينأنمحالتالتوعية طبقبتنسبة نادراُت

طبق،معمنيرينأهنا%2852وهي 21،بينماأجابنت%2756غالباوهيُت
 % طبقبأهنا ُت و ال%1553دائما، طبقأجنببأهنا ُت وذكر ّنبأهن%553أبدا،

و دات، يرينأن% 4756يالحظأنهناغريمتأّك طبقالوسيلةهذه بشنكلُت
املتوسطاحلسايبفهو:) (.2598كبري،أما

 (( اجملالت احلائطية:77
علىأناجملنالتاحلائطينةهّندراسةمناملعلماتموافمتالعّينةمن %3457أبدت

،%3355هّنغالباونسبتُتستخدمعلىأنههّندائما،وقريبمنهامنأجنبمبوافمتُتستخدم
أبدا،وذكرتُتستخدمأجنببأهناال%858إالنادرا،وُتطبقبأهناال%1751بينماأجابت
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كنثرياُتستخدمعلىأهناعّينةمنأفرادال %6852توافمهناغريمتأّكدات،وّنبأهن 457%
(.3565ودائما،واملتوسطاحلسايبهو:)

 :والعامل اإلسالمي (( إقامة املعارض مثل معرض الكتاب والشريط74
أبنداوهنيُتستخدمالنسبةكبريةمناملعلماتبأنوسيلةإقامةاملعارضأجابت

غالبنا،وُتطبنقبأهنا %1553،بينماأجابتنادراُتطبقبأهنا%2451،وأجابت4852%
غنريمتأّكندات،ويالحنظأنّنبأهن %559دائما،كماذكرُتطبقأجنببأهنا%655و

إالنادرا،واملتوسنطاحلسنايبللعبنارةهنو:ُتطبقيرينأهناالعّينةمنأفرادال7253%
(2518.)

 (( خروج الطالبات يف زيارات دعوية:73
أبدابنسنبةُيطبقالملعلماتبأنخروجالطالباتيفزياراتدعويةغالبيةاتأجاب
غالبا،بينماتساوتنسبةمنيرينأنهُيطبقنادراُتطبقبأنه%1259،كماأجابت6858%

من %8157أبدتهنادائما،وُيطبقبأنه%553،وأجابت%655معغرياملتأّكداتوهي
إالننادرا،واملتوسنطالباتيفزياراتدعويةالُيطبقبأنخروجالطهّنرأيعّينةأفرادال

(.1566احلسايبللعبارةهو:)
 (( اإلااعة املدرسية:72

،%6559وسيلةمستخدمةدائمابنسبةإلذاعةاملدرسيةاأجابتغالبيةاملعلماتبأن
،وأجابتإالنادراُتستخدمبأهناال%451،بينماأجابت%2751غالبابنسبةُتستخدموأهنا
من%93أبدتهناأبدا،وملختترأيمعلمةإجابةغريمتأّكدة،وُتستخدمبأهناال 254%

كثريابشكلدائم،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:ُتستخدمبأهناوسيلةهّنرأيعّينةمعلماتال
(4548.)

 الطالبات: بني املعلمات والربامج احلوارية املفتوحة  ((75
إالُتستخدمالالدراسةمناملعلماتبأنالربامجاحلواريةعّينةمن %3858كانرأي

،وأمامنينرينأهننا%3655أبدابنسبةُتستخدمنادرا،وقريبامنذلكمنيرينأهناال
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،أماغنري%756هّندائمافنسبتُتستخدم،ومنيرينأهنا%1355هّنغالبافنسبتُتستخدم
إالننادرا،ُتسنتخدميرينأننهال%7553يالحظأنهناو،%355هّناملتأّكداتفنسبت

(.2517واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)



،الدراسةمناملعلماتعلىالسؤالالثناينعّينة(إجابة24كمايوضحجدولرقم)
.وهو:مامدىفعاليةالوسائلاملذكورةيفدعوةالطالبات؟
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 (42) جدول رقم
 يف دعوة الطالبات يف املرحلة الثانويةالوسائل الدعوية  فعاليةدرجة  آراء املعلمات حول

 (معلمة712)ن =
ة فّعال الوسائلم

 جدا
متوسطة  ةفّعال

 فعاليةال
قليلة 

 فعاليةال
زري 

 ةلفّعا
 %و م ح مل جتب

الندوات1
واحملاضراتالعامة

584541193435737456ت
%3451265524511152158254

الدروسالعلمية2
يفاملصلى

566129761235697358ت
%325935531751451355751

حلماتحتفيظ3
المرآنوالتجويد

45512714171735246458ت
%2655295415598521111

كتابةاملماالت4
واألراثالعلمية

16414931181625765552ت
%9542451285817561156954

496632131935727454تالشريطاإلسالمي5
%285838581858756156553

الكتيبات6
واملطويات

356147144935486956ت
%215635592756852254553

إقامةاملراكز7
الصيفيةيفاملدرسة

31392721252825675354ت
%175622591559125414571655

املسابماتالشرعية8
املتنوعة

52562519612355571ت
%3156325914571152355751

يةاحلفالتالدور9
)فصلية،سنوية(

26562232151925945858ت
%15533259125918588581152

تنظيممحالتتوعية11
خاصةمبوضو ما

5651261381635517152ت
%3259311553756457954

3557481511435466952تاجملالتاحلائطية11
%215633552852858655254

إقامةاملعارض:12
الكتابوالشريط

44392821241435196158ت
%25592259165512541451852
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خروجالطالبات13
دعويةيفزيارات

53411415272135116252ت
%3152245185285815591158

6351351462358577تاإلذاعةاملدرسية14
%375129542156852355152

الربامجاحلوارية15
املفتوحة

61461915171335466952ت
%35532751115285811756

(3535)املتوسطاحلسايبالعامجلميعالعباراتوهو:(24)يتضحمناجلدولرقم
الوسائلرأيإجيايبوأهناتعتربيةفعالاملعلماتيفدرجةالدراسةمنعّينةوهذايعينأنرأي

كلوسيلةفعاليةالدراسةمناملعلماتيفدرجةعّينةةإىلدرجةكبرية،وتفصيلآراءفّعال
علىحدةكمايأيت:

 (( الندوات واحملاضرات العامة:7
ةجدا،يفحنيفّعالعلىأنالندواتواحملاضراتمناملعلمات%3451نسبةوافمت

،بينمناأجابنتفعاليةبأهنامتوسطةال%2451ة،كماأجابتفّعالأهناب %2655أجابت
منن%6156أنمماسبقيتضنحة،وفّعالبأهناغري%158،وفعاليةبأهناقليلةال1152%

(.3573ةإىلحدكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)فّعالاملعلماتيرينأهنا
 ((الدروس العلمية يف املصلى:4

%3259ةكماأجابتفّعالعلماتبأنالدروسالعلميةاملعّينةمن%3553أجابت
بأهناقليلنة %451،بينماأجابتفعاليةبأهنامتوسطةال %1751أجابتةجدا،وفّعالبأهنا
الدراسةعلىأهناعّينةمن%6852تالحظموافمةهناة،وفّعالبأهناغري%355،وفعاليةال

(.3569بري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)ةبشكلكفّعالوسيلة
 (( حلقات حتفيظ القرآن والتجويد:3

ة،فّعالنوسيلةحلماتالتحفيظعلىأنهّنمناملعلماتموافمت%2954نسبةأبدت
،كماأجابتفعاليةأجنببأهنامتوسطةال %1559ةجدا،وكذلكفّعالرأينأهنا%2655و

 %5559،وقدنالتهذهالعبارةموافمنةفعاليةبأهناقليلةال %852ة،وفّعالبأهناغري11%

(.3524ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)فّعالبأهنا
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 (( كتابة املقاالت واألحباث العلمية:2
كتابةاألراثواملمناالتاملعلماتبأنالدراسةمنعّينةمن%2858نسبةأجابت
ةجدا،بينمنافّعالبأهنا%954ة،كماأجابفّعالبأهنا%2451ت،وأجابفعاليةمتوسطةال
تماربنسبةمنهناة،ويالحظفّعالبأهناغري%1156 ،وفعاليةبأهناقليلةال%1756أجابت
،املتوسطاحلسنايب%2852ةوهيفّعال،معمنيرينأهناغري%3355ةوهيفّعاليرينأهنا

(.2576للعبارةهو:)
 يط اإلسالمي:(( الشر5

،%3858ةوهنيفّعالوسيلةأجابتنسبةكبريةمناملعلماتبأنالشريطاإلسالمي
،بينماأجابتفعاليةأجنببأهنامتوسطةال%1858ةجدا،وفّعالبأهنا %2858كماأجابت

هنناة،وفّعالنيتأجنببأهناغريالالهّنو %156نسبةهّنوأقل،بأهناقليلةالفاعلية756%
ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبفّعالعلىأهناوسيلةعّينةمنأفرادال%6756موافمةتضحت

(.3572للعبارةهو:)
 (( الكتيبات واملطويات:6

ة،فّعالنوسنيلةمناملعلماتعلىأنالكتيباتواملطوينات %3559نسبةوافمت
،بينمناأجابنتفعاليةبأهنامتوسطةال %2756ةجدا،كماأجابتفّعالبأهنا %2156و

منن %5655موافمةة،وهبذاتتضحفّعالبأهناغريأجنب%254،وفعاليةبأهناقليلةال 852%
(.3548ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)فّعالالدراسةعلىأهناوسيلةعّينة

 (( إقامة املراكز الصيفية باملدرسة:1
 %1756ة،وفّعالنوسيلةعلىأناملراكزالصيفيةاملعلماتعّينةمن%2259وافمت

،بينمناأجابنتفعاليةأجنببأهنامتوسطةال %1559ةجدا،وكذلكفّعالعلىأهناوسيلة
من%1655أنهنا،ويالحظفعاليةبأهناقليلةالأجنب%1254ة،وفّعالبأهناغري  1457%

وافمننعّينةمنأفرادال%4155نسبةأنجينبعنهذهالعبارة،وهبذايتضحاملعلماتمل
(.2567ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبهو:)فّعالعلىأهناوسيلة
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 (( املسابقات الشرعية املتنوعة:1
 %3156ة،وفّعالوسيلةمناملعلماتبأناملسابماتالشرعية%3259نسبةأجابت

%1152،بينماأجابنتفعاليةالأهنامتوسطةهّنرأيكان%1457ةجدا،وفّعالأجنببأهنا
الدراسنةعّينةمن %6355ة،وقدوافمتفّعالأجنببأهناغري%355،وفعاليةبأهناقليلةال

(.3555ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)فّعالعلىأهناوسيلة
 (( احلفالت الدورية فصليا أو سنويا:9

ة،كمنافّعالوسيلةلماتبأناحلفالتالدوريةالدراسةمناملععّينةمن% 3259أجابت
بأهننامتوسنطة% 1259ةجدا،وفّعالأجنببأهنا% 1553،وفعاليةبأهناقليلةال%1858أجابت

عّيننةمن%4852ة،وقدنالتهذهالعبارةموافمةفّعالبأهناغري% 858،وأخرياأجابتفعاليةال
(.2594واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)ةبشكلكبري،فّعالالدراسةبأنهوسيلة

 (( تنظيم محالت توعية خاصة مبوضوع ما: 72
 %31ةجندا،وفّعالنوسيلةمحالتالتوعيةمناملعلماتبأن %3259نسبةأفادت
بأهناقليلنة %756،بينماأجابتفعاليةأجنببأهنامتوسطةال %1553ة،وفّعالأجنببأهنا

الدراسةموافماتعلىعّينةمن %6259يالحظأنهناة،وفّعالغريبأهنا %457،وفعاليةال
(.3551ةبشكلكبري،واملتوسطهو:)فّعالأهناوسيلة
 (( اجملالت احلائطية:77

،كمنافعاليةمتوسطةالاملعلماتبأناجملالتاحلائطيةعّينةمن %2852نسبةأجابت
بأهناقليلة %858ةجدا،بينماأجابتفّعالاأجنببأهن %2156ة،وفّعالبأهنا %3355أجابت

علىأهناوسيلةعّينةمنأفرادال %5451يالحظموافمةهناة،وفّعالبأهناغري %655،وفعاليةال
(.3546ةجدا،واملتوسطاحلسايبهو:)فّعال

 :العامل اإلسالميأحوال و (( إقامة املعارض، مثل معرض الكتاب والشريط74
ةفّعالنالدراسةمناملعلماتعلىأنإقامةاملعارضوسيلةعّينةنم %2559وافمت

،بينمنافعالينةأجنببأهنامتوسنطةال %1655ة،وفّعالبأهنا %2259جدا،كماأجابت
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موافمنةتتضحهنا،وفعاليةأجنببأهناقليلةال %1254ة،وفّعالبأهناغري %1451أجابت
ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:فّعالوسيلةالدراسةعلىأهناعّينةمن 4858%

(3519.)
 دعوية: راتخروج الطالبات يف زيا ((73

خروجالطالباتيفالزياراتالدعويةعلىأنهّنمناملعلماتموافمت %3152أبدت
ة،الفّعغريابأهن %1559ة،بينماأجابتفّعالأجنببأهناوسيلة %2451ةجدا،وفّعالوسيلة

هننّوفعالينة،وقريبمنهاالاليتأجنببأهنامتوسطةالفعاليةأجنببأهناقليلةال %858و
 %5553أنمايالحظملجينبعلىالسؤال،كعّينةمنال %1158أنهنا،ويالحظ 852%

ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:فّعالالدراسةموافماتعلىأهناوسيلةعّينةمن
(3511.)

 (( اإلااعة املدرسية:72
ةجندا،وأجابنتفّعالنمناملعلماتبأناإلذاعةاملدرسيةوسيلة %3751أجابت

بأهنا %852،بينماأجابتفعاليةبأهنامتوسطةال %2156ة،وذكرتفّعالبأهناهّنمن 2954%
ةفّعالبأهناعّينةلمنأفرادا%6655أجابتهناة،وفّعالأجنببأهناغري %355،وفعاليةقليلةال

(.3585بشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 :بني املعلمات والطالبات (( الربامج احلوارية املفتوحة75

الربامجاحلواريةفّعالنةاملعلماتعلىأنالدراسةمنعّينةمن%3553نسبةوافمت
،بينمنافعاليةامتوسطةالأجنببأهن%1152نسبةة،وفّعالأجنببأهنا%2751ونسبةجدا،
منن%6254موافمةهنا،ويالحظفعاليةبأهناقليلةال%858ة،وفّعالبأهناغري%11أجابت

(.3546:)بري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهوةبشكلكفّعالعلىأهناعّينةال
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فعالينة:مامندىهّنالدراسةمنالطالباتعلىالسؤالاملطروحعليعّينةأماإجابة
(25فيوضحهجدولرقم)الوسائلالدعويةاملذكورةيفدعوةالطالبات؟
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 (45) جدول رقم
  الوسائل الدعوية يف املرحلة الثانوية فعاليةدرجة  آراء الطالبات حول

(طالبة 7176)ن = 
ة فّعال الوسائلم

 جدا
متوسطة  ةفّعال

 فعاليةال
قليلة 

 فعاليةال
زري 
 ةفّعال

 %و م ح مل جتب

الندوات1
واحملاضراتالعامة

72964932614348135897758ت
%4255275319853258151

الدروسالعلميةيف2
املصلى

562613314155711235817652ت
%3258355118539451157

حلماتحتفيظ3
المرآنوالتجويد

67442131118111328357575ت
%3953245517551155656156

كتابةاملماالت4
واألراثالعلمية

192338481416296425835656ت
%115219572823571752152

75451429511347345168152تالشريطاإلسالمي5
%43593117526257152

35958946122181635537156تالكتيباتواملطويات6
%2159345326591258457153

إقامةاملراكز7
الصيفيةيفاملدرسة

4343623522872572435216452ت
%255321512155165715154

سابماتالشرعيةامل8
املتنوعة

619517331159931835777554ت
%3555295519529535541

احلفالتالدورية9
)فصلية،سنوية(

5153843132772152235366752ت
%29542254185216511255153

تنظيممحالتتوعية11
خاصةمبوضو ما

5114763552111552135547158ت
%29572757215711579152

2574164553712189351561تاجملالتاحلائطية11
%152357265521561257155

إقامةاملعارض:12
الكتابوالشريط

5274163732241562135517152ت
%3157245221571351951152
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خروجالطالبات13
زياراتدعويةيف

8893251751281851435917852ت
%5158185911527551158158

26541442232628217361تاإلذاعةاملدرسية14
%1554235524561916541

الربامجاحلوارية15
املفتوحة

8643412241361465359579ت
%515319591351759855153

فعالينةأناملتوسطالعاملرأيالطالبناتيفدرجنة(25)اجلدولرقميتضحمن
ةفّعالثميلإىلأنالوسائلاملذكورةهّن(وهذايعينأناجتاه3555الوسائلاملذكورةهو:)

عنكلوسيلةفيتضحكاآليت:ّنإىلحدكبري،أماتفصيلإجاباهت
 (( الندوات واحملاضرات العامة:7
الدراسةمنالطالباتعلىأنالندواتواحملاضنراتعّينةمن%4255نسبةافمتو
بأهننامتوسنطة%19ة،وأجابنتفّعالعلىأهنا%2753ةجدا،كماوافمتفّعالوسيلة

بأهناوسيلةغريهّنمن%258،وأخرياأجابتفعاليةبأهناقليلةال%853،بينماأجابتفعاليةال
ةبشنكلكنبري،فّعالعلىأهناوسيلةعّينةمنأفرادال%6958افمةيالحظموهناة،وفّعال

(.3589واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 (( الدروس العلمية يف املصلى:4

ة،كماأجابتفّعالمنالطالباتبأنالدروسالعلميةيفاملصلى%3551نسبةأجابت
%9،بينماأجابنتفعاليةطةالأجنببأهنامتوس%1853ةجدا،وفّعالبأهناوسيلة3258%

منالطالبنات%6759تظهرموافمةهناة،وفّعالأجنببأهناغري%451،وفعاليةبأهناقليلةال
(.3581ةبشكلكبري،واملتوسطهو:)فّعالعلىأهنا
 (( حلقات حتفيظ القرآن والتجويد:3

ةللغايةفّعاليلةوسوافماتعلىأنحلماتالتحفيظطالباتاملالنسبةاألعلىكانتلل
،بينمنافعالينةبأهنامتوسطةال%1755ة،وفّعالبأهنا%2455،كماأجابت%3953وهي

%6358أنهنناأجنببأهناغريفّعالة،ويتضح%656،وفعاليةبأهناقليلةال%1155أجابت
(.3575ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)فّعالمنالطالباتيرينأهناوسيلة
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 (( كتابة املقاالت واألحباث العلمية:2
متوسنطةطالباتاجمليباتبأنكتابةاملماالتواألراثوسيلةالنسبةاألعلىكانتلل

ة،فّعالنأجنببأهننا%1957،فعاليةبأهناقليلةال%2357،كماأجابت%28وهيفعاليةال
هّنةجندافنسنبتفّعاليرينأهناة،وأماالطالباتالاليتفّعالبأهناغري%1752بينماأجابت

ةإالبشكلفّعاليرينأنهذهالوسيلةليستعّينةمنأفرادال%41يالحظأنهنا،و1152%
(.2583قليل،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 (( الشريط اإلسالمي:5
دت أّي نةمن%4359نسبة الشنريطعّي الطالبناتأن منن الدراسنة
الاإلسالمي الماوافمتعلىأنهجدا،كفّع %1752،وأبندت%31نسبةفّع

متوسطالهّنرأي أجابتفعاليةبأنه بينما قلينلال6%، %257،وفعالينةبأنه
الأجنببأنهغري منالطالبناتعلنىأننه%7359موافمةهنا،ويالحظفّع

الوسيلة (.4516ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايب)فّع
 (( الكتيبات واملطويات:6

ة،وأجابنتفّعالنوسيلةمنالطالباتعلىأنالكتيباتواملطويات%4353وافمت
ةجدا،أمااجمليبناتفّعالبأهنا%2159،كماأجابتفعاليةبأهناوسيلةمتوسطةال2659%

،ويالحنظأن%457هّننسبتةفّعال،واجمليباتبأهناغري%1258هّنفنسبتفعاليةبأهناقليلةال
،واملتوسطاحلسنايبعّينةمنأفرادال%5552هّنةبشكلكبرينسبتفّعالاجمليباتبأهناوسيلة

(.3553للعبارةهو:)
 (( إقامة املراكز الصيفية يف املدرسة:1

ةجندا،فّعالنوسنيلةالطالباتعلىأناملراكزالصيفيةعّينةمن%2553وافمت
،بينمناأجابنتينةفعالأجنببأنامتوسطةال%2155ة،كذلكفّعالأجنببأهنا%2151و

عّينةمنال%4654أنهناة،واملالحظفّعالأجنببأهناغري%15،وفعاليةبأهناقليلةال1657%
(.3521ةبشكلكبري،واملتوسطهو:)فّعاليرينأهناوسيلة
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 (( املسابقات الشرعية املتنوعة:1
ةفّعالالشرعيةاملسابماتعلىأنالدراسةمنالطالباتعّينةمن%3555نسبةوافمت

،إالأنفعاليةأجنببأهنامتوسطةال%1952ة،وكذلكفّعالوافمنعلىأهنا%2955جدا،و
من%65يالحظموافمةهناة،وفّعالأجنببأهناغري%554،وفعاليةأجنببأهناقليلةال953%
(.3577ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبهو:)فّعالاعلىأهنعّينةال

 ت الدورية:(( احلفال9
احلفالتالدورية%2954وافمت الطالباتعلىأن من النوسنيلة ةفّع

و رأي%2254جدا، الابأهنهّنأبدين وكذلكفّع متوسطة%18،2ة، أهنا رأين
فعاليةال أن إال ال1651%، قليلة وفعاليةأجنببأهنا غنري1255%، أجنببأهنا

ال وتتضحفّع ة، ال%5158موافمة أفراد نةمن عّي أهنا العلى بشكلكنبري،فّع ة
(.3536واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 :لفترة حمدودة (( تنظيم محالت توعية خاصة مبوضوع ما72
نةمن%2957أجابت الدراسةمنالطالباتبنأنمحنالتالتوعينةعّي

 الوسيلة وفّع %2757ةجدا، الأجنببأهنا رأيننأهننا%2157ة،كنذلكفّع
أجنببأهناغنري%9،وفعاليةأهناقليلةال%1157،بينمارأتفعاليةمتوسطةال

ال نةمن%5754ة،ويالحظموافمةفّع الالدراسةعلىأهناوسيلةعّي ةبشكلفّع
(.3554كبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 (( اجملالت احلائطية:77
وهنيفعاليةسطةالوسيلةمتونسبةكبريةمنالطالباتبأناجملالتاحلائطيةأجابت

،كنذلكفعالينةأجنببأهناقليلةال%2156ة،وفّعالبأهنا%2357،كماأجابت2655%
تماربنسنبةهناة،ويالحظفّعالأجنببأهناغري%1257ةجدا،وفّعالبأهنا%15أجابت

ةبشكلقليلوهيفّعال،معنسبةمنيرينأهنا%3857الوسيلةوهيفعاليةاملوافماتعلى
(.3515،واملتوسطاحلسايبهو:)3453%
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 :اإلسالمي (( إقامة املعارض مثل معرض الكتاب والشريط74
ةجندا،فّعالنوسنيلةإقامةاملعنارضمنالطالباتعلىأن%3157نسبةوافمت

بأهنامتوسنطةهّنرأي%2157ة،كماأبدتفّعالأجنببأهناوسيلةمنالطالبات%2452و
ة،وهبنذافّعالنأجنببأهناغري%951،وفعاليةبأهناقليلةال%1351ت،بينماأجابفعاليةال

ةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبهو:فّعالالدراسةعلىأهناعّينةمن%5459موافمةتتضح
(3551.)

 (( خروج الطالبات يف زيارات دعوية:73
بناتيفالدراسةمنالطالباتعلىأنخنروجالطالعّينةمن%5158نسبةوافمت

%1152تة،وكذلكأجابنفّعالأجنببأهنا%1859ةجدا،وفّعالوسيلةالزياراتالدعوية
أجنببأهناقليلنة%755ة،وفّعالبأهناغريهّنرأي%1158،بينماأبدتفعاليةبأهنامتوسطةال

ةبشنكلكنبري،فّعالالدراسةعلىأهناوسيلةعّينةمن%7157،ويالحظموافمةفعاليةال
(.3591ملتوسطاحلسايبهو:)وا

 (( اإلااعة املدرسية: 72
،فعالينةلةمتوسطةالالطالباتأناإلذاعةاملدرسيةوسيعّينةمن%2456نسبةرأت
،فعاليةبأهناقليلةال%19ة،بينماأجابتفّعالمنالطالباتبأهناوسيلة%2355كماأجابت

،%1554هننّةجنداوفّعالننأجنببأهناة،وقريبامنهامفّعالأجنببأهناغري%1654و
ةوهيفّعالمعمنيرينأهناغري%3859ةوهيفّعالتماربنسبةمنيرينأهناهناويالحظ
(.3،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)3554%

 :بني الطالبات واملعلمات (( الربامج احلوارية املفتوحة75
ةجدا،كمنافّعالوسيلةالربامجاحلواريةالطالباتعلىأنعّينةمن%5153نسبةوافمت

،بينمناأجابنتفعاليةبأهنامتوسطةال%1351ة،كذلكأجابتفّعالعلىأهنا%1959وافمت
منأفراد%7152موافمة،ومماسبقتتضحفعاليةأجنببأهناقليلةال%759ة،وفّعالبأهناغري855%
(.3595ملتوسطاحلسايبهو:)ةبشكلكبري،وافّعالعلىأهناوسيلةعّينةال
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 :يف املرحلة الثانوية الطالبات احملور الرابع: أساليب دعوة
جمموعةمننعرضتالباحثةلإلجابةعلىتساؤلالدراسةاملتعلقبأساليبالدعوة،

مناملعلماتالسؤالنياآلتيني:الدراسةعّينةط رحعلىاألساليبالدعوية،مث
لدعوةالطالباتيفمدرستك؟ُتستخدماليت:ماأهمأساليبالدعوة1س
:مامدىتأثريهذهاألساليبيفدعوةوإصالحالطالبات؟2س

هّنحولأكثراألساليباستخدامامعتوضيحرأيهّنوذلكللحصولعلىوجهةنظر
.ّنيفدرجةتأثريكلأسلوبيفدعوةالطالبات،وذلكمنخاللخرباهت

ةمنالطالباتالسؤالاآليت:الدراسعّينةكماط رحعلى
:مامدىتأثريتلكاألساليبيفدعوةالطالبات؟1س

هااملعلمنةستخدمترجةتأثرياألساليبالدعويةاليتوذلكملعرفةرأيالطالباتيفد
.ّنالداعيةيفدعوهت


واقعاستخدامأساليبالدعوةكمناالدراسةمناملعلماتحولعّينةابةوكانتإج

.(26)جدولرقميوضحها
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 (46) جدول رقم
 واقع استخدام أساليب الدعوة يف دعوة طالبات املرحلة الثانوية آراء املعلمات حول

 معلمة( 712)ن= 
زري  زالبا دائما األساليب م

 متأّكدة
ال  نادرا

 ُيستخدم
 أبدا

 %و م ح مل جتب

45148258-83566214تاملعلمةالمدوة1
%4858325935512542541

566763353357575تأسلوباحلوارواإلقنا 2
%325939543551954259158

636711198235897758تاألسلوباإللمائي3
%375139546551152457152

4136194624535146158تتأليفالملوبباهلدية4
%23552152115227511451259

املوعظةاحلسنة5
)الترغيبوالترهيب(

45128254-73715165ت
%425941582599542591

تشجيعالطالبةملتابعة6
األنشطةالدينية

35547158-376921349ت
%215841561254215531

666314216135947858تضرباألمثالوالتشبيه7
%385837518521158355156

زجروتعنيفالطالبة8
املصرةعلىاملعصية

35326654-4151164814ت
%2451295495428528581

5249124311435466952تبالمصصياألسلو9
%315628587512553559254

4135144336225975954تالتطبيقالعملي11
%2355215685225532152152

استثماراملواقف11
التعليميةلغرسالميم

35977954-685818233ت
%413451115613551581
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(،3565): أناملتوسطاحلسايبجلميعالعباراتاملذكورةهنو(26)يتضحمناجلدولرقم
يوافمنعلىأهناّنوهذايعينأناجتاهآراءاملعلماتحنوواقعاستخدامهذهاألساليباجتاهإجيايبوأهن

حنواألساليباملذكورة:ّنمستخدمةلدرجةكبرية،وفيمايأيتيتضحتفصيلإجاباهت
 (( املعلمة القدوة:7

أسنلوبالدراسةمناملعلماتعلىأناملعلمةالمدوةعّينةمن%4858نسبةوافمت
بأنهننادرا%1254غالبا،بينماأجابتُيستخدمبأنه%3259دائما،كماأجابتُيستخدم

هّنتأبدافنسبُيستخدمغريمتأّكدات،أمااجمليباتبأنهالّنبأهن%355،وأجابتُيستخدمما
 %8157األسلوببشكلكبريثمثلنهذاأناملوافماتعلىاستخدامهنا،ويالحظ254%

(.4514،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةمنأفرادال
 (( أسلوب احلوار واإلقناع:4

غالباوهنيُيستخدمتالنسبةاألعلىمناملعلماتبأنأسلوباحلوارواإلقنا أجاب
مناملعلمات،بينماأجابت%3259هّندائماوُيستخدممنرأينأنههّن،وأقلمن3954%
أجننببأننهال%259غريمتأّكدات،وّنبأهن%355نادرا،وذكرُيستخدمبأنه1954%
مناملعلماتعلىأنهمستخدمبشنكلكنبري،%7253موافمةهناأبدا،وتظهرُيستخدم

(.3575واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 األسلوب اإللقائي: ((3

غالبا،وكنذلكوافمنتُيستخدممناملعلماتأناألسلوباإللمائي%3954نسبةأّيدت
اختنرن%655نادرا،وإالُيستخدمالبأنه%1152غالبا،بينماأجابتُيستخدمعلىأنه3751%

عّيننةمن%7655يظهرموافمةهناأبدا،وُيستخدمبأنهال%457إجابةغريمتأّكدة،كماأجابت
(.3589بشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)ُيستخدمالدراسةعلىأنه

 (( تأليإ القلوب باهلدية:2
نةمن %2751نسبةأجابت الاملعلماتبأنتأليفالملوبباهلدينةعّي

ستخدم وأجابتُي نادرا، %2355إال ستخدمبأنه وُي ذكنرن%2152دائما،

 



                                                                                                                    647الفصل األول/ املبحث الثاين: النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية__________________ 

ستخدمبأنه دة،أماالاليتأجنببأننهأهناب%1152ا،وأجابتغالبُي غريمتأّك
ستخدمال فنسبتُي تماربنسبةمنينرينأننههنا،ويالحظ%1451هّنأبدا

ستخدم وهيُي سنتخدممعمنيرينأنهال%4457كثريا إالننادراوهنيُي
(.3514،واملتوسطاحلسايبهو:)4152%

 رهيب(:(( املوعظة احلسنة ) الترزيب والت5
مناملعلمات،%4259دائماوهيُتستخدموافمتأعلىنسبةعلىأناملوعظةاحلسنة

ُتستخدمالبأهنا%954،بينماأجابت%4158غالباوهيُتستخدموقريبامنهامنرأينأهنا
غريمتأّكندة(أبدامعمنأخترنإجابة)ُتستخدمنادرا،وتساوتنسبةمنيرينأهناالإال

كنثريا،ُيسنتخدمبأهناأسلوبعّينةمنأفرادال%8457موافمة،وهبذايتضح%259وهي
(.4512واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 األنشطة الدينية:بعض (( تشجيع الطالبة ملتابعة 6
الطالباتعلىمتابعة%4156نسبةوافمت مناملعلماتعلىأنتشجيع

ستخدمأسلوباألنشطةالدينية ستخدمأجنببأنه%2158غالبا،وُي دائمنا،ُي
أجنببأنه ذلكمن ستخدمالوقريبمن ُي وإال و%21هننّننادرا ،1254

الاليتيرينأنهالّنأجنببأهن أما دات، سنتخدمغريمتأّك فنسنبتُي هّنأبندا
و553% هنا، موافمة %6254يظهر نةمن األسلوبعّي علىاستخدام الدراسة

(.3554يبللعبارةهو:)بشكلكبري،واملتوسطاحلسا
 :وتقريب املعاين لتثبيت (( ضرب األمثال والتشبيه1

ُيسنتخدمنسبةاملعلماتاملوافماتعلىأنضرباألمثالوالتشبيهأسلوبتماربت
%1158،بينماأجابنت%3751غالباوهيُيستخدممعمنيرينأنه%3858دائماوهي

ُيستخدمأجنببأنهال%355غريمتأّكدات،وّنبأهنأجنب%852نادرا،وإالُيستخدمالبأنه
بشكلكبري،واملتوسطُيستخدمالدراسةعلىأنهعّينةمن%7559تظهرموافمةهناأبدا،و

(.3594احلسايبللعبارةهو:)
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 :عنيإ الطالبة املصّرة على املخالفات الشرعية(( زجر وت1
زجروتعنيفالطالباتاملخالفناتتنسبةاملعلماتاجمليباتعلىأنأسلوبتمارب
،كماأجابنت%2852نادراوهيُيستخدممعاجمليباتبأنه%2954غالباوهيُيستخدم
غريمتأّكدات،وأخريااجمليبناتبأننهالّنأجنببأهن%954دائما،وُيستخدمبأنه2451%
أسنلوبعلىأننه%5355موافمةهنامناملعلمات،ويالحظ%858هّنأبداوُيستخدم
(.3532بشكلكبري،واملتوسطاحلسايبهو:)ُيستخدم
 (( األسلوب القصصي:9

دائمنا،ُيسنتخدماألسلوبالمصصياملعلماتبأنعّينةمن%3156نسبةأجابت
%751ننادرا،وُيسنتخدمبأنه%2553غالبا،بينماأجابتُيستخدمأجنببأنه%2858و

مناملعلمات،%559هّنأبداوُيستخدميرينأنهالمنهّنغريمتأّكدات،وأقّلّنأجنببأهن
بشنكلكنبري،ُيسنتخدمالدراسةعلىأنهأسلوبعّينةمن%5954موافمةوتتضحهنا

(.3546واملتوسطاحلسايبهو:)
 :للشعائر اإلسالمية أمام الطالبات (( التطبيق العملي72

نادراوهيُيستخدمينيةأسلوبتماربتنسبةاجمليباتبأنالتطبيقالعمليللشعائرالد
،كماتماربتنسبةاملعلماتالاليت%2355دائما،وهيُيستخدممعاجمليباتبأنه2553%

،أما%2156غالباوهيُيستخدممعالاليتيرينأنه%2152أبداوهيُيستخدميرينأهناال
هنذالنىاسنتخداميظهرتماربنسبةاملوافماتعهنا،و%852هّنغرياملتأّكداتفنسبت
،واملتوسنط%4654هننّمعغرياملوافماتعلىذلنكو%4451هّناألسلوببكثرةو
(.2597احلسايبهو:)

 :اإلسالمية (( استثمار املواقإ التعليمية لغرس القيم77
بأناستثماراملواقفالتعليميةلغرسالميماإلسالمية%41أجابتالنسبةاألعلىوهي

بأننه%1355غالبا،بينماأجابنتُيستخدمأجنببأنه%3451ذلكدائما،وكُيستخدم
أبدا،ُيستخدمأجنببأنهال%158غريمتأّكدات،وّنذكرنبأهن%1156نادرا،وُيستخدم
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كثريا،واملتوسنطاحلسنايبُيستخدمعلىأنهعّينةمنأفرادال%7451موافمةهبذاتتضحو
(.3597للعبارةهو:)






:الدراسةمناملعلماتعلىالسؤالالثاينعّينة(إجابات27)لرقمجدوكمايوضح
.وهو:مامدىتأثرياألساليباملذكورةيفدعوةالطالبات؟
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 (41) جدول رقم
  طالبات املرحلة الثانويةدرجة تأثري أساليب الدعوة يف  آراء املعلمات حول

 معلمة( 712)ن = 
مؤثر  األساليب م

 جدا
متوسط  مؤثر

 التأثري
قليل 
 التأثري

زري 
مؤثر 
 إطالقا

 %و  م ح مل جتب

45629254-13129244تاملعلمةالمدوة1
%775117511522542541

5454589-1134184تأسلوباحلوارواإلقنا 2
%665523554572541259

1646553712435136156تاألسلوباإللمائي3
%954275132542158751254

745124831135917852تتأليفالملوبباهلدية4
%4355311451457158559

املوعظةاحلسنة5
)الترغيبوالترهيب(

453587--9154224ت
%52593158125925411

تشجيعالطالبةملتابعة6
األنشطةالدينية

567624725359579ت
%325944571451451152259

83571882245218452تضرباألمثالوالتشبيه7
%485833551156457152152

ةزجروتعنيفالطالب8
املصرةعلىاملعصية

4124433929425875754ت
%18521451255322591751254

95471262845198358تاألسلوبالمصصي9
%55592756751355152457

85561356545148258تالتطبيقالعملي11
%513259756259355259

واقفاستثمارامل11
التعليميةلغرسالميم

115451621145468952ت
%61582655954152156156
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الدراسةمننعّينةأناملتوسطاحلسايبجلميعإجابات(27)دولرقميتضحمناجل
الدراسةمناملعلماتبشكلكبريحنولعّينة(وهذايعينأنموافمة4512املعلماتهو:)
ساليباملذكورة،ويتضحتفصيلاإلجاباتعندرجةتأثريكلأسلوبمنندرجةتأثرياأل

األساليبيفاآليت:تلك
 (( املعلمة القدوة:7

،%7751هّنأسلوبمؤثرجداونسبتوافمتغالبيةاملعلماتعلىأناملعلمةالمدوة
أنهأسلوبقلينلمؤثر،بينماتساوتنسبةمنيرينبأنهأسلوب%1751وكذلكأجابت

منن%152هّن،والاليتأجنببأنهمتوسطالتأثري%254التأثريوأنهغريمؤثرإطالقاوهي
الدراسةعلىأنهأسلوبمؤثربدرجةكبرية،عّينةمن%9452موافمةهنااملعلمات،ويتضح

(.4562واملتوسطاحلسايبهو:)
 (( أسلوب احلوار واإلقناع:4

%2355أسلوبمؤثرجدا،كماأجابتوارواإلقنا احلمناملعلماتبأن%6655نسبةأجابت
أجنببأنهقليلالتأثري،أمااإلجابة)غريمنؤثر%254بأنهمتوسطالتأثري،و%457بأنهمؤثر،بينماأجابت
مناملعلماتعلىأنهأسنلوب%91موافمةهنامناملعلمات،ويالحظواحدةإطالقا(فلمختترهاأي
(.4545توسطاحلسايبللعبارةهو:)مؤثربدرجةكبرية،وامل

 (( األسلوب اإللقائي:3
كمنااملعلماتبأناألسلوباإللمائيمتوسطالتأثري،عّينةمن%3254أفادتنسبة

أجنببأنهمؤثرجدا،%954أجنببأنهقليلالتأثري،و%2158بأنهمؤثر،و%2751أجابت
ننسبةاملوافماتعلىأنهأسلوبمؤثرأهناأجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويالحظ%751و

(.3513،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)%3655هّنبدرجةكبريةنسبت
 (( تأليإ القلوب باهلدية:2

أسنلوبمنؤثرمناملعلماتعلىأنتأليفالملوبباهلدية%4355نسبةوافمت
بأننهمتوسنط%1451أجنببأنهأسلوبمؤثر،بينماأجابت%31بدرجةكبريةجدا،و
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،%158هّنأجنببأنهقليلالتأثري،أمااجمليباتبأنهغريمؤثرإطالقافنسنبت%457التأثري،و
علىأنهمؤثربدرجةكبرية،واملتوسطاحلسنايبللعبنارةهنو:%7355ويالحظموافمة

(3591.)
 (( املوعظة احلسنة) الترزيب والترهيب(:5

أسلوبناملعلماتعلىأناملوعظةاحلسنةالدراسةمعّينةمن%5259نسبةوافمت
%254بأنهمتوسطالتنأثري،و%1259أجنببأنهمؤثر،بينماأجابت%3158مؤثرجدا،و

أجنببأنهقليلالتأثري،أماإجابة)غريمؤثرإطالقا(فلمخيترهاأحدمناملعلمات،ويظهنر
توسطاحلسايبللعبنارةهنو:علىأنهأسلوبمؤثربدرجةكبرية،وامل%8457موافمةهنا
(4535.)

 (( تشجيع الطالبة ملتابعة األنشطة الدينية:6
الدراسةمناملعلماتعلىأنتشجيعالطالبةملتابعةاألنشطةعّينةمن%4457وافمت

%1451أجنببأنهمؤثرجدا،كماأجابنتمناملعلمات%3259أسلوبمؤثر،والدينية
كانتملنرأينن%152جنببأنهقليلالتأثري،وأقلنسبةهيأ%451بأنهمتوسطالتأثري،و

الدراسةعلىأنهأسلوبمنؤثرعّينةمن%7756موافمةهناأنهغريمؤثرإطالقا،ويظهر
(.3595بشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 :لتقريب املعاين وتثبيتها (( ضرب األمثال والتشبيه1
أسلوبمؤثرجدا،ضرباألمثالاملعلماتبأنلدراسةمناعّينةمن%4858أجابت

%457بأنهمتوسطالتأثري،بينماأجابنت%1156أجنببأنهمؤثر،كماأجابت%3355و
منأفراد%8253موافمةهناأجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويالحظ%152بأنهقليلالتأثري،و

(.4521توسطاحلسايبللعبارةهو:)علىأنهأسلوبمؤثربدرجةكبرية،واملعّينةال
 :وتعنيإ الطالبة املصرة على املخالفات الشرعية(( زجر 1

زجروتعنيفالطالبنةعلىأنالدراسةمناملعلماتعّينةمن%2553نسبةوافمت
،فعالينةبأننهقلينلال%2259أسلوبمتوسطالتأثري،كماأجابتاملصرةعلىاملخالفة
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أجنببأنهغريمؤثرإطالقا،وأمااجمليباتبأننه%1751جدا،ولفّعاأجنببأنه%1852و
دراسةيرينأنهأسلوباليؤثرإالالعّينةمن%41أنهنا،ويظهر%1451هّنمؤثرفنسبت

(.2587بشكلقليل،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 (( األسلوب القصصي:9

أسلوبمنؤثرسلوبالمصصياألاملعلماتعلىأنعّينةمن%5559نسبةوافمت
بأنهمتوسطالتأثري،بينما%751أجنببأنهأسلوبمؤثر،وكذلكأجابت%2756جدا،و
موافمنةهناأجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويالحظ%152بأنهقليلالتأثري،و%355أجابت
بارةهو:علىأنهأسلوبمؤثربدرجةكبرية،واملتوسطاحلسايبللععّينةمنأفرادال8355%

(4519.)
 :للشعائر اإلسالمية أمام الطالبات (( التطبيق العملي72

التطبيقالعمليللشعائراإلسالميةأسنلوبمناملعلماتعلىأن%51نسبةوافمت
بأنهمتوسطالتنأثري،%756علىأنهمؤثر،وأجابت%3259ؤثرجدا،وكذلكوافمتم

أنهننابأنهقليلالتنأثري،ويالحنظ%259وبأنهغريمؤثرإطالقا،%355بينماأجابت
وافمنعلىأنهأسلوبمؤثربدرجةكبرية،واملتوسطاحلسنايبالدراسةعّينةمن8259%

(.4514للعبارةهو:)
 :اإلسالمية (( استثمار املواقإ التعليمية لغرس القيم77

رسالمنيمعلىأناستثماراملواقفالتعليميةلغنمناملعلمات%6158نسبةوافمت
علىأنهأسلوبمنؤثر،%2655أسلوبمؤثربدرجةكبرية،وكذلكوافمتاإلسالمية
رأينأنهغري%156أجنببأنهقليلالتأثري،و%152بأنهمتوسطالتأثري،و%954بينمارأت

الدراسةعلىأنهأسلوبمؤثربدرجةكبرية،عّينةمن %8853مؤثرإطالقا،ويظهرموافمة
(.4546احلسايبللعبارةهو:)واملتوسط
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الدراسةمنالطالباتعندرجةتنأثريعّينة(إجابات28)دولرقميوضحاجلكما

.أساليبالدعوةاملستخدمةيفاملرحلةالثانوية
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 (41) جدول رقم
  طالبات املرحلة الثانويةدرجة تأثري أساليب الدعوة يف  حول الطالباتآراء 

 طالبة(7176)ن =
متوسط  مؤثر مؤثر جدا األساليب م

 التأثري
قليل 
 التأثري

زري 
مؤثر 
 إطالقا

 %و  م ح مل جتب

114834212751454454589تاملعلمةالمدوة1
% 66591959754259256152

أسلوباحلوار2
واإلقنا 

112841112441222455191ت
%65572353752253153151

3865264142111572235416852تاألسلوباإللمائي3
%2255315724511253951153

752512263112591845118152تتأليفالملوبباهلدية4
%4358295815536553541

املوعظةاحلسنة5
)الترغيبوالترهيب(

85451421186312245178354ت
%49583112525157153

تشجيعالطالبةملتابعة6
األنشطةالدينية

486531412188919356573ت
%285331592411552155

ضرباألمثال7
والتشبيه

8584932338341845188356ت
%5128571356458254155

زجروتعنيفالطالبة8
املصرةعلىاملعصية

3192532112876411525585156ت
%18561457115716573754159

111934314566321145418852تاألسلوبالمصصي9
%655221854358159156

77351129292381145188156تيقالعمليالتطب11
%45295817554252156

استثماراملواقف11
التعليميةلغرسالميم

637571321127491235927854ت
%375133521857754259157
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:الدراسةهنوعّينةأناملتوسطاحلسايبجلميعإجابات(28)يتضحمناجلدولرقم
(وهذايعينأناجتاهإجاباتالطالباتيوافقبشكلكبريعلىدرجةتأثريمرتفعنة3594)

الدراسةمنالطالباتعلىكلأسنلوبعّينةلألساليباملذكورة،ويتضحتفصيلإجابات
كمايأيت:

 (( املعلمة القدوة:7
أسنلوبالدراسةمنالطالباتعلىأناملعلمةالمدوةعّينةمن%6659نسبةوافمت
بأنهمتوسطالتنأثري،%754وافمنعلىأنهأسلوبمؤثر،وأجابت%1959مؤثرجدا،و

،ومنيرينأنهغريمؤثرإطالقنا%259بينماتماربتنسبةمنأجنببأنهقليلالتأثريوهي
منالطالباتعلىأنهأسلوبمؤثربشكلكبري،%8658موافمةهنا،ويظهر%256هّنو

(.4545للعبارةهو:)واملتوسطاحلسايب
 (( أسلوب احلوار واإلقناع:4

أسنلوبمنؤثرجندا،منالطالباتبأنأسلوباحلوارواإلقنا %6557أجابت
بأنهمتوسطالتأثري،أمااجمليباتبأنهقلينل%752أجنببأنهمؤثر،كماأجابت%2353و

من%89موافمةذاتتضحهب،و%153هّن،وأنهغريمؤثرإطالقانسبت%253هّنالتأثريفنسبت
(.4551الدراسةعلىأنهأسلوبمؤثربشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينة

 (( األسلوب اإللقائي:3
أسنلوباألسلوباإللمائيالطالباتعلىأنالدراسةمنعّينةمن%3157وافمت

رجدا،بينماأجابنتأجنببأنهمؤث%2255أجنببأنهمتوسطالتأثري،و%2451مؤثر،و
%5352موافمةهنابأنهغريمؤثرإطالقا،ويظهر%951بأنهقليلالتأثري،وأجابت1253%

(.3541علىأنهأسلوبمؤثربشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةمنأفرادال
 (( تأليإ القلوب باهلدية:2

أسلوبمنؤثرجندا،باهلديةتأليفالملوبمنالطالباتبأن%4358نسبةأجابت
أجننب%655علىأنهمتوسطالتأثري،و%1553بأنهمؤثر،بينماوافمت%2958وأجابت
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عّيننةمن%7356موافمةهناأجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويظهر%354بأنهقليلالتأثري،و
(.7356الدراسةعلىأنهأسلوبمؤثربشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 (( املوعظة احلسنة ) الترزيب والترهيب(:5
أسلوبمؤثرجدا،كماأفادتمنالطالباتبأناملوعظةاحلسنة%4958نسبةأفادت

بأنهقلينلالتنأثري،%5أجنببأنهمتوسطالتأثري،بينماأجابت%1252بأنهمؤثر،و31%
علىأنهأسلوبمنؤثر%7958موافمةهناأجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويالحظ%157و

(.4517بشكلكبري،واملتوسطاحلسايبهو:)
 (( تشجيع الطالبة ملتابعة األنشطة الدينية:6

تشنجيعالطالبنةملتابعنةالطالباتبأنالدراسةمنعّينةمن%3159نسبةأجابت
بأنهمتوسط%24أجنببأنهمؤثرجدا،وأجابت%2853مؤثر،واألنشطةالدينيةأسلوب

أجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويالحنظ%552بأنهقليلالتأثري،و%11ري،بينماأجابتالتأث
(.3565علىأنهأسلوبمؤثرجدا،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)%5952موافمةهنا

 :لتقريب املعاين وتثبيتها (( ضرب األمثال والتشبيه1
أسنلوبمنؤثراألمثالالدراسةمنالطالباتعلىأنضربعّينةمن%51وافمت

%458أجنببأنهمتوسطالتأثري،بينماأجابنت%1356أجنببأنهمؤثر،و%2857جدا،و
،واملتوسط%7857موافمةهناأجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويظهر %254بأنهقليلالتأثري،و

(.4518احلسايبللعبارةهو:)
 :الشرعيةتعنيإ الطالبة املصرة على املخالفات (( زجر و1

بأنزجرالطالبنة%3754الطالباتوهيالدراسةمنعّينةأجابتالنسبةاألعلىمن
بأنهأسلوبمؤثرجدا،%1856أسلوبغريمؤثرإطالقا،بينماأجابتاملصرةعلىاملعصية

بأننه%1157أجنببأنهمؤثر،كماأجابنت%1457أجنببأنهقليلالتأثري،و%1657و
،قلينلالتنأثريالدراسةيرينأنهأسلوبعّينةمن%5451أنهنايالحظمتوسطالتأثري،و

(.2558واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
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 (( األسلوب القصصي:9
%21أسلوبمؤثرجدا،ومنالطالباتعلىأناألسلوبالمصصي%6552وافمت

نهقليلالتأثري،بأ%358بأنهمتوسطالتأثري،بينماأجابت%854أجنببأنهمؤثر،وأجابت
علىأنهأسلوبعّينةمنأفرادال%8552موافمةهنابأنهغريمؤثرإطالقا،ويالحظ%159و

(.4541)مؤثربشكلكبري،واملتوسطهو:
 :للشعائر اإلسالمية أمام الطالبات (( التطبيق العملي72

الدينيةأمنامالدراسةمنالطالباتبأنالتطبيقالعمليللشعائرعّينةمن%45أجابت
أجنببأنهمتوسنط%17بأنهمؤثر،و%2958أجابتنسبةمؤثرجدا،والطالباتأسلوب

هنناأجنببأنهغريمؤثرإطالقا،ويالحظ%252أجنببأنهقليلالتأثري،و%554التأثري،و
(.4518علىأنهأسلوبمؤثربشكلكبري،واملتوسطاحلسايبهو:)%7458موافمة:

 :اإلسالمية ر املواقإ التعليمية لغرس القيم(( استثما77
استثماراملواقفالتعليميةالطالباتعلىأنالدراسةمنعّينةمن%3751نسبةوافمت
بأننه%1857أجنببأنهمؤثر،بينماأجابنت%3352أسلوبمؤثرجدا،ولغرسالميم

هّنغريمؤثرإطالقافنسنبتأجنببأنهقليلالتأثري،أمااجمليباتبأنه%754متوسطالتأثري،و
الدراسةعلىأنهأسلوبمؤثربشكلكنبري،عّينةمن %7153موافمةهبذاتتضح،259%

(.3592واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
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 ات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:معّوقاحملور اخلامس: 
جمموعنةتالباحثةعرضوية؛دعوةالطالبةيفاملرحلةالثانقملعرفةأهماألموراليتتعي

وتنمسنمالدراسةمناملعلمناتوالطالبنات،عّينةالدعوةيفاملدارسعلىاتمعّوقمن
:ةاآلتياتإىلاألقسامعّوقامل

55-1اتمتعلمةباملعلمةالداعية،منمعّوق((1
115-6اتمتعلمةبالطالبةاملدعوة،منمعّوق((2
195-11ربامجالدعويةمناتمتعلمةباألنشطةوالمعّوق((3
.21-21اتمتعلمةباجملتمعخارجاملدرسة،منمعّوق((4
السؤالاآليت:مناملعلماتوالطالباتالدراسةعّينةرحعلىط مث

فيذاألنشطةالدينيةيفمدرستك؟دعوةالطالباتوتنقتعيس:ماأهماألموراليت
املعلمات،وهذاالفرقيعودإىلعدمزيادةستعباراتيفاستبانةوجودفارقمع
الطالباتعلىطبيعةعملومهاماملعلماتاملذكورةيفاالستبانةاخلاصةباملعلمات،اطال 

كماتبنيذلكللباحثةمنخاللمنخاللالتجريباألو لالستبانة،والعباراتهي:
والعبءالوظيفي.جدولاملعلمةازدحام -1
 الدعوةووسائلها.ضعفخربةاملعلمةبأساليب -2
 ضعفتشجيعاملعلماتمعنوياومادياللمشاركةيفالنشاط. -3
 اقتصاراألنشطةعلىطالباتاملصلى. -4
 نمصتوفرياحتياجاتاألنشطة. -5
باملؤسساتالتربويةاألخرى.ضعفعالقةاملدرسة -6




الدراسةمناملعلماتعلىالسؤال.عّينة(إجابة29ويوضحاجلدولرقم)
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 (49) جدول رقم
 (712) ن=  دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية اتمعّوقآراء املعلمات حول أهم 

 معّوق اتعّوقامل م
 جدا

زري  معّوق
 متأّكدة

زري 
 معّوق

زري 
 معّوق
 إطالقا

 %و م ح

جدولاملعلمةازدحام1
والعبءالوظيفي

1362724145729454ت
%811559152254156

افتمادالطالبةللمدوة2
احلسنةيفمدرستها

567413151235867752ت
%32594355756858751

ضعفخربةاملعلمة3
بأساليبالدعوةووسائلها

78711183452585ت
%45594158559457158

ضعففمهاملعلمةلواقع4
ّنالطالباتوحاجاهت

8175564453186ت
%47514451259355254

ضعفتشجيعاملعلمات5
للمشاركةيفالنشاط

61721322235997958ت
%355942547561259152

ضعفتشجيعالطالبات6
للمشاركةيفالنشاط

61781615145168152ت
%35534559954858156

قلةمشاركةالطالبات7
يفتنفيذاألنشطة

51814121335927854ت
%3147568521254158

اقتصاراألنشطةعلى8
طالباتاملصلى

72651319145118252ت
%425438527561152156

بالرفمةتأثرالطالبة9
السيئة

45689356-1283354ت
%755319542592541

خجلالطالبةالشديد11
وانطواؤها

52811126235917852ت
%315647515591553152

عدممراعاةاحتياجات11
الطالبةوميوهلا

45128254-56881611ت
%325951589545591

موديفطرقاجل12
العرضوقلةالتشويق

45448858-926756ت
%545139542593551
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ضعفمتابعةاألنشطة13
منقبلاملسؤوالت

617417145481ت
%3553435511852259

نمصتوفرياحتياجات14
األنشطة

73718144451583ت
%42594158457852254

التكراريفاملوضوعات15
وقلةالتجديد

65741216345178154ت
%38524355751954158

كثافةاملادةالعلمية16
املطروحةيفاألنشطة

52712321335877754ت
%3156415813551254158

غلبةالربامجاجلادةيف17
النشاطدونترفيه

72671115645188156ت
%42543954559858355

عدممناسبةاملكان18
لألنشطةالدعوية

9153717245268552ت
%5355315245111152

عدممالءمةاألنشطة19
لألوقاتاملخصصةهلا

657115163451581ت
%38524158858954158

ضعفتشجيعأسرة21
كةالطالبةللمشار

46812319235887756ت
%2751475113551152152

عالقةاملدرسةضعف21
األخرىباملؤسسات

77671411145228454ت
%45533954852655156

الدراسةهنو:عّينةأناملتوسطاحلسايبجلميعإجابات(29)يتضحمناجلدولرقم
جاباتاملعلماتيوافقبشكلكبريجداعلىإعاقةاألمنور(وهذايعينأناجتاهإ4514)

الدراسنةمننعّيننةاملذكورةللدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،ويتضحتفصيلإجابات
كمايأيت:معّوقاملعلماتعلىكل

 املعلمة والعبء الوظيفي:جدول (( ازدحام 7
هّنجداللدعوةونسنبتمعّوقاملعلمةوافمتغالبيةاملعلماتعلىأنازدحامجدول

،وغري%254هّنفنسبتمعّوق،أمااجمليباتبأنهغريمعّوقبأنه%1559،كماأجابت81%
هناإطالقا،ويالحظمعّوقبأنهغري%156مناملعلمات،كماأجابت%152هّناملتأّكدات
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حلسايبللعبنارةكبريللدعوة،واملتوسطامعّوقالدراسةعلىأنهعّينةمن%9559موافمة
(.4572هو:)

 (( افتقاد الطالبات للقدوة احلسنة يف مدرستها:4
الدراسةمناملعلماتعلىأنافتمادالطالباتللمندوةعّينةمن%4355نسبةوافمت

بأنهغري%858جداللدعوة،بينماأجابتمعّوقبأنه%3259،كماأجابتمعّوقاحلسنة
معنّوقريمتأّكدات،وقريبمنذلكمنأجنببأنهغنريغّنبأهن%756،وأجابتمعّوق

كنبريمعنّوقالدراسةعلىأنهعّينةمن%7654موافمةهنا،ويالحظ%751هّنإطالقاو
(.3587للدعوة،واملتوسطاحلسايبهو:)

 :املؤثرة (( ضعإ خربة املعلمة بأساليب الدعوة ووسائلها3
خربةاملعلمةبأساليبالدعوةووسائلهامناملعلماتبأنضعف%4559نسبةأجابت

غنريّنبنأهن%559،بينماأجابنتمعّوقبأنه%4158جداللدعوة،كماأجابتمعّوق
هناإطالقا،ويظهرمعّوقأجنببأنهغري%158،ومعّوقأجنببأنهغري%457متأّكدات،و

طاحلسايبللعبنارةكبريللدعوة،واملتوسمعّوقالدراسةعلىأنهعّينةمن%8757موافمة
(.4525هو:)

 :ّن(( ضعإ فقه املعلمة لواقع الطالبات وحاجاهت2
ضعففمهاملعلمنةلواقنععلىأنالدراسةمناملعلماتعّينةمن%4751وافمت

،بينماأجابتمعّوقعلىأنه%4451جداللدعوة،كماوافمتمعّوقالطالباتوحاجاهتن
إطالقامعّوقنإجابة)غريمتأّكدة(،أماإجابةأنهغرياختر%259،ومعّوقبأنهغري355%

كنبريمعنّوقالدراسةعلىأننهعّينةأفراد%9152موافمةهبذاتتضح،و%254فنسبتها
(.4531للدعوة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 للمشاركة يف النشاط:(( ضعإ تشجيع املعلمات معنويا وماديا 5
بأنضعفتشجيعاملعلماتمعنوياوماديناهّنعلماترأيمنامل%4254نسبةأبدت

جدا،بينماأجابنتمعّوقبأنه%3559للدعوة،كماأجابتمعّوقللمشاركةيفالنشاط
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معّوقأجنببأنهغري%152غريمتأّكدات،وّنأجنببأهن%756،ومعّوقبأنهغري1259%
منن%7853هّنكبريللدعوةنسبتقمعّوإطالقا،ويالحظأناملعلماتاملوافماتعلىأنه

(.3599،واملتوسطاحلسايبهو:)عّينةأفرادال
 للمشاركة يف النشاط:معنويا وماديا (( ضعإ تشجيع الطالبات 6

الدراسةمناملعلماتعلىأنضعفتشنجيعالطالبناتعّينةمن%4559وافمت
علنىأننههّنمن%3553للدعوة،كماوافمتمعّوقمعنوياومادياللمشاركةيفالنشاط

،معّوقأجنببأنهغري%858غريمتأّكدات،وّنأجنببأهن%954جداللدعوة،إالأنمعّوق
الدراسةعلىأننهعّينةمن%8152إطالقا،ويالحظموافمةمعّوقأجنببأنهغري%156و

(.4516كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبهو:)معّوق
 :الدينية  تنفيذ األنشطة(( قلة مشاركة الطالبات يف1

معّوققلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطةالدينيةمناملعلماتأن%4756نسبةأّيدت
،معنّوقبأنهغري%1254جداللدعوة،بينماأجابتمعّوقعلىأنه%31للدعوة،كماوافمت

موافمةهناطالقا،ويظهرللدعوةإمعّوقأجنببأنهغري%158غريمتأّكدات،وّنأجنببأهن%852و
(.3592كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبهو:)معّوقالدراسةعلىأنهعّينةمن7756%

 :وعدم تعميمها (( اقتصار األنشطة على طالبات املصلى1
جدامعّوقمناملعلماتعلىأناقتصاراألنشطةعلىطالباتاملصلى%4254نسبةوافمت

،معنّوقأجنببأنهغنري%1152للدعوة،إالأنمعّوقعلىأنه%3852للدعوة،كماوافمت
موافمنةيتضحللدعوةإطالقا،ومعّوقرأينأنهغري%156غريمتأّكدات،وّنأجنببأهن%756و

(.4511كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)معّوقالدراسةعلىأنهعّينةمن8156%
 :اليت متنعها من احلضور سيئة(( تأثر الطالبة بالرفقة ال9

هّنجنداللندعوةونسنبتةمعّوقمناملعلماتعلىأنالرفمةالسيئةأجابتالغالبية
،كماتماربتنسبةاجمليبناتةمعّوقابأهن%1954مناملعلمات،وكذلكأجابت7553%
إطالقناقةمعّو،أماإجابةغريةمعّوقغريا،معاجمليباتبأهن%259غريمتأّكداتوهيّنبأهن
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معيمنةايوافمنعلىأهننالدراسةعّينةمن%9457أنمماسبقيتضحفلمخيترهاأحد،و
(.4568،واملتوسطاحلسايبهو:)إىلحدكبريللدعوة

 (( خجل الطالبة الشديد وانطواؤها:72
الدراسةمناملعلماتعلىأنخجنلالطالبنةالشنديدعّينةمن%4751وافمت

جداللدعوة،بينماأجابنتمعّوقعلىأنه%3156للدعوة،كماوافمتمعّوقوانطواءها
بأنهغري%152غريمتأّكدات،وأخرياأجابتّنأجنببأهن%559،ومعّوقبأنهغري1553%
كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبمعّوقعلىأنه%7757موافمةهناإطالقا،ويالحظمعّوق

(.3591للعبارةهو:)
 راعاة احتياجات الطالبة وميوهلا:(( عدم م77

معنّوقعدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلناكانتالنسبةاألعلىللمجيباتبأن
غرينبأهن%954جدا،بينماأجابتمعّوقبأنه%3259،كماأجابت%5158للدعوةوهي
اأحدمننإطالقافلمخيترهمعّوق،أماإجابةغريمعّوقأجنببأنهغري%559متأّكدات،و

كبريللدعوة،واملتوسنطاحلسنايبمعّوقعلىأنه%8457موافمةهنااملعلمات،ويالحظ
(.4512للعبارةهو:)

 (( اجلمود يف طرق العرض، وقلة التشويق:74
اجلموديفطرقالعنرضعلىأنالدراسةمناملعلماتعّينةوافمتأكثرمننصف

معّوقنسنبة،كماوافمتعلىأنه%5451سبةجداللدعوةوذلكبنمعّوقوقلةالتشويق
غريمتأّكدات،أماّنأجنببأهن%259،ومعّوقبأنهغري%355،بينماأجابتهّنمن3954%

كنبريمعّوقعلىأنه%9355موافمةهناإطالقافلمخيترهاأحد،ويظهرمعّوقإجابةغري
(.4544للدعوة،واملتوسطاحلسايبهو:)

 ة األنشطة وتقوميها من قبل املسؤوالت:(( ضعإ متابع73
معنّوقأمنرمناملعلماتأنضعفمتابعةاألنشطةوتموثمها%4355نسبةأّيدت

جدا،أماإجابةغريمتأّكدةفنسبةاجمليبناتهبنامعّوقبأنه%3553،كماأجابتللدعوة
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ا،ويظهرإطالقمعّوقأجنببأنهغري%259،ومعّوقبأنهغري%852،كذلكأجابت11%
(.4بشكلكبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)معّوقعلىأنه%7858موافمة

 :من أجهزة وأدوات مكتبية (( نقص توفري احتياجات األنشطة72
جندامعّوقمناملعلماتبأننمصتوفرياحتياجاتاألنشطةتماربتنسبةاجمليبات

بأن%852،بينماأجابت%4158وهيمعّوقنهمناملعلمات،معاجمليباتبأ%4259وهي
إطالقا،معّوقأجنببأنهغري%254غريمتأّكدات،وّنأجنببأهن%457،ومعّوقغريذلك
للدعوةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةمعّوقعلىأنه%8457موافمةهناويظهر
(.4515هو:)

 (( التكرار يف املوضوعات وقلة التجديد:75
افمتو مناملعلماتعلىأنالتكراريفاملوضنوعاتوقلنة%4355نسبة
جدا،بينماأجابنتمعّوقعلىأنه%3852للدعوة،كماوافمتمعّوقالتجديد
أجنببأنهغري%158غريمتأّكدات،وّنأجنببأهن%751،ومعّوقبأنهغري954%
بشنكلكنبري،للندعوةمعنّوقعلىأنه%8157إطالقا،ويظهرموافمةمعّوق

(.4517واملتوسطهو:)
 ((كثافة املادة العلمية املطروحة يف األنشطة:76

،معّوقةلدعوةالطالباتكثافةاملادةالعلميةاملطروحةيفاألنشطةبأن%4158أجابت
جدا،بينماتماربتنسبةاملختاراتإلجابة)غريمتأّكدة(معّوقةابأهن%3156كماأجابت

غرياأجنببأهن%158،وأخريا%1254وهيمعّوقةملختاراتإلجابةغريمعا%1355وهي
كبريللدعوة،واملتوسطبشكلمعّوقةاعلىأهن%7254موافمةهناإطالقا،ويالحظمعّوقة

(.3587احلسايبللعبارةهو:)
 ترفيه:وإزفال جانب ال(( زلبة الربامج اجلادة يف النشاط 71

تعلىأنغلبةالربامجاجلادةوإغفالجانبالترفيهمامناملعل%4254نسبةوافمت
،معّوقبأنهغري%858،بينماأجابتمعّوقبأنه%3954جداللدعوة،كماوافمتمعّوق
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إطالقا،ويالحظمعّوقأجنببأنهغري%355غريمتأّكدات،ونأجنببأهن%559و
 %8158موافمة واملتوسطمعّوقعلىأنه بشكلكبري، احلسايبللعبنارةللدعوة
(.4518هو:)

 :، مثل ضيق املكان وسوء التهوية..(( عدم مناسبة املكان لألنشطة الدعوية71
جدامعّوقعلىأنعدممناسبةاملكانلألنشطةالدعويةعّينةوافمتأكثرمننصفال

%11للدعوة،بينماأجابتمعّوقعلىأنه%3152،كماوافمت%5355هّنللدعوةونسبت
معنّوقأجنببأنهغري%152غريمتأّكدة،وكذلكإجابةأجنبب%451،ومعّوقهغريبأن

كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:معّوقعلىأنه%8457إطالقا،ويظهرموافمة
(4526.)

 (( عدم مالءمة األنشطة لألوقات املخصصة هلا:79
%4158وافمت نةمن املعلماتعلىعّي من بنيالدراسة التالؤم عدم أن

هلا واألوقاتاملخصصة قاألنشطة وافمتمعّو كما علىأنه%3852للدعوة،
ق أجابتمعّو بينما للدعوة، غري%954جدا قبأنه ومعّو ّنأجنببأهن858%،

و دات، متأّك %158غري غري قأجنببأنه ومعّو إطالقا، يتضنحللدعوة هبنذا
م %81وافمة قعلىأنه بشمعّو املتوسطاحلسايبللعبارةللدعوة أما كلكبري،

(.4515فهو:)
 (( ضعإ تشجيع أسرة الطالبة للمشاركة يف األنشطة:42

الدراسةمناملعلماتبأنضعفتشنجيعاألسنرةعّينةمن%4751نسبةأجابت
جداللندعوة،معّوقعلىأنه%2751للدعوة،كماوافمتمعّوقللمشاركةيفاألنشطة

للدعوة،وأخريامعّوقأجنببأنهغري%1152غريمتأّكدات،وّنبأهن%1355بينماأجابت
كبريللندعوة،معّوقعلىأنه%7452موافمةويتضحإطالقا،معّوقأجنببأنهغري152%

(.3588واملتوسطاحلسايبهو:)
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كاألسـرة واجلهـات    ،(( ضعإ عالقة املدرسة باملؤسسات التربوية األخرى47
 ة:اخلريية الدعوي
مناملعلماتعلىأنضعفعالقةاملدرسةباملؤسساتالتربوية%4553نسبةوافمت

للدعوة،بينمامعّوقعلىأنه%3954جداللدعوة،كماأجابتمعّوقاألخرىيفاجملتمع
أجنببأنهغنري%156،ومعّوقأجنببأنهغري%655غريمتأّكدات،وّنبأهن%852أجابت
للدعوةبشكلكنبري،واملتوسنطمعّوقعلىأنه%8457موافمةإطالقا،ويالحظمعّوق

(.4522احلسايبللعبارةهو:)




اتمعّوقالدراسةمنالطالباتحولأهمعّينة(إجابات31)جدولرقمكمايوضح
.الدعوةيفاملرحلةالثانوية
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  (32) جدول رقم
 طالبة( 7176) ن=  الدعوة يف املرحلة الثانويةات معّوقآراء الطالبات حول أهم 

 معّوق اتعّوقامل م
 جدا

زري  معّوق
 متأّكدة

زري 
 معّوق

زري 
 معّوق
 إطالقا

مل 
 جتب

 %و م ح

افتمادالطالبةللمدوة1
احلسنةيفمدرستها

45138256-89641723111183ت
%5252235713545584581

ضعففمهاملعلمة2
لواقعالطالبات

45198358-8465172218844ت
%4953315112595512561

ضعفتشجيع3
الطالباتللمشاركة

451581-75453924212358ت
%4359315414517523541

اتقلةمشاركةالطالب4
يفتنفيذاألنشطة

35867752-57163827217661ت
%33523752155911533551

تأثرالطالبةبالرفمة5
السيئة

455191-1228283896155ت
%715616555523563521

خجلالطالبةالشديد6
وانطواؤها

45218452-91649613911955ت
%525928598516593521

عدممراعاةاحتياجات7
الطالبةوميوهلا

452585-8815331838732ت
%5153315111575511591

ضعفمتابعةاألنشطة8
منقبلاملسؤوالت

35827654-52164933614566ت
%3153375819568543581

اجلموديفطرق9
يقالعرضوقلةالتشو

45298558-9374811857637ت
%54562811584542521

التكراريفاملوضوعات11
وقلةالتجديد

45338656-9924491519135ت
%5758265285755221

كثافةاملادةالعلمية11
املطروحةيفاألنشطة

35867752-65951329418179ت
%38542953175111554561

غلبةالربامجاجلادة12
يفالنشاطدونترفيه

45238456-91847916311146ت
%535527599556542571
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عدممناسبةاملكان13
لألنشطةالدعوية

45228454-96741215112761ت
%5654248577543551

عدممالءمةاألنشطة14
تاملخصصةهلالألوقا

67156419121683235897758ت
%393259115112458151

ضعفتشجيعأسرة15
الطالبةللمشاركة

35346658-514411213327261ت
%3123541254195115521

الدراسةهنو:عّينةأناملتوسطاحلسايبجلميعإجابات(31)يتضحمناجلدولرقم
(وهذايعينأناجتاهإجاباتالطالباتيوافقبشكلكبريجداعلىإعاقةاألمنور4517)

الدراسنةمننعّيننةاملذكورةللدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،ويتضحتفصيلإجابات
كمايأيت:معّوقالطالباتعلىكل

 (( افتقاد الطالبة للقدوة احلسنة يف مدرستها:7
الدراسةمنالطالباتعلىأنافتمادالطالبنةللمندوةعّينةوافمتأكثرمننصف

علىأننه%2357،كماوافمت%5252هّنجداللدعوةونسبتمعّوقاحلسنةيفمدرستها
%458،ومعّوقأجنببأنهغري%558غريمتأّكدات،وّنبأهن%1354،بينماأجابتمعّوق

معنّوقعلىأنهعّينةمنأفرادال%7559موافمةهناإطالقا،ويالحظمعّوقأجنببأنهغري
(.4513كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)

 :ّن(( ضعإ فقه املعلمة لواقع الطالبات وحاجاهت4
منالطالباتعلىأنضعففمهاملعلمةلواقعالطالباتوحاجناهتن%4953نسبةوافمت

غنريّنبأهن%1259،بينماأجابتقمعّوعلىأنه%3151جداللدعوة،وكذلكوافمتمعّوق
على%7954إطالقا،ويظهرموافمةمعّوقبأنهغري%256،ومعّوقبأنهغري%551متأّكدات،و

(.4519للدعوةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)معّوقأنه
 (( ضعإ تشجيع الطالبات للمشاركة:3

لباتبأنضعفتشجيعالطالبناتالدراسةمنالطاعّينةمن%4359نسبةأجابت
غنريّنبنأهن%1451،بينماأجابنتمعّوقأجنببأنه%3154جدا،ومعّوقللمشاركة

إطالقنا،معّوقبأنهغري%354،كذلكأجابتمعّوقأجنببأنهغري%752متأّكدات،و
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الدراسةعلىأنهيعوقالدعوةبشكلكبري،واملتوسنطعّينةمن%7553ويالحظموافمة
(.4515سايبللعبارةهو:)احل

 (( قلة مشاركة الطالبات يف تنفيذ األنشطة:2
للندعوةمعّوققلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطةاجمليباتبأنالطالباتتماربتنسبة

غريّنبأهن%1559،بينماأجابت%3352هّنجداللدعوةومعّوقمعاجمليباتبأنه%3752وهي
إطالقا،وقندمعّوقأجنببأنهغري%355للدعوة،ومعّوقنببأنهغريأج%1153متأّكدات،و

(.3586،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)عّينةمنأفرادال%7154نالتهذهالعبارةعلىموافمة
 (( تأثر الطالبة بالرفقة السيئة:5

،%7156هّنجداللدعوةونسنبتةمعّوقوافمتغالبيةالطالباتعلىأنالرفمةالسيئة
غريمتأّكدات،وتماربتّنبأهن%552،بينماأجابتةمعّوقاعلىأهن%1655كماوافمت

هننّإطالقناوةمعّوقغريامعمنأجنببأهن %356هّنوةمعّوقغريانسبةمنأجنببأهن
عوقالدعوةعلىأنالرفمةالسيئةتعّينةالمنأفراد%8851وافمة،ومماسبقتتضحم352%

(.4551كبري،واملتوسطاحلسايبهو:)بشكل
 (( خجل الطالبة الشديد وانطواؤها:6

جداللندعوة،كمنامعّوقمنالطالباتبأنخجلالطالبةوانطواءها%5259ترى
أجنب%659اخترنإجابةغريمتأّكدة،و%851للدعوة،إالأنمعّوقبأنه%2859أجابت
منأفراد%8158موافمةهناإطالقا،وتالحظعّوقمأجنببأنهغري%352،ومعّوقبأنهغري

(.4521بشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)معّوقعلىأنهعّينةال
 (( عدم مراعاة احتياجات الطالبة وميوهلا:1

جدا،معّوقمنالطالباتبأنعدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلا%5153أجابت
أجنببأنه%551غريمتأّكدات،وّنبأهن%1157بينماأجابت،معّوقأجنببأنه%3151و

موافمنةهنناإطالقا،ويظهنرمعّوقبأنهغري%159للدعوة،كذلكأجابتمعّوقغري
(.4525علىأنهيعوقالدعوةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)8254%
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 (( ضعإ متابعة األنشطة من قبل املسؤوالت:1
منالطالباتإجابةأنضعفمتابعةاألنشطةمنقبنلاملسنؤوالت%3758نسبةأّيدت

غنريّنبنأهن%1956جدا،بينماأجابنتمعّوقعلىأنه%3153للدعوة،كماوافمتمعّوق
تتضنحإطالقنا،ومعنّوقأجنببأنهغري%358،ومعّوقأجنببأنهغري%854متأّكدات،و

(.3582لكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)للدعوةبشكمعّوقعلىأنه%6851موافمة
 (( اجلمود يف طرق العرض وقلة التشويق:9
جندامعّوقإجابةأناجلموديفطرقالعرضوقلةالتشويقعّينةارتأكثرمننصفالاخت
غنريّنبنأهن%1158،بينماأجابنتمعّوقعلىأنه%28،كماوافمت%5456هّنللدعوةو

موافمةهناإطالقا،ويظهرمعّوقأجنببأنهغري%252،ومعّوقجنببأنهغريأ%454متأّكدات،و
(.4529علىأنهيعوقالدعوةبشكلكبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)8256%

 (( التكرار يف املوضوعات وقلة التجديد:72
عاتالتكراريفاملوضوالطالباتعلىأنالدراسةمنعّينةمن%5758نسبةوافمت
أجنب%857،إالأنمعّوقعلىأنه%2652جداللدعوة،كماوافمتمعّوقوقلةالتجديد

معّوقعلىأنهغري%2،كذلكأجابتمعّوقأجنببأنهغري%552غريمتأّكدات،وّنبأهن
للدعوةبشكلكبري،معّوقعلىأنهعّينةمنال%84إطالقا،وقدنالتهذهالعبارةموافمة

(.4533احلسايبللعبارةهو:)واملتوسط
 (( كثافة املادة العلمية املطروحة يف األنشطة:77

نةمن%3854نسبةأجابت كثافنةاملنادةالطالباتبأنالدراسةمنعّي
قاملطروحةيفاألنشطة وافمتةمعّو قاعلىأهن%2953جدا،كما بينماةمعّو ،

 دة غريمتأّك و%17،1اختارتإجابة غنرياأجنببأهن%1155منالطالبات،
ق قغرياأجنببأهن%456للدعوة،وةمعّو موافمنةهنناإطالقا،ويظهنرةمعّو
ال6757% أفراد نةمن قاعلىأهنعّي واملتوسنطةمعّو بشنكلكنبري، للدعوة

(.3586احلسايبللعبارةهو:)
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 (( زلبة الربامج اجلادة يف النشاط مع إزفال جانب الترفيه:74
ىأنغلبةالربامجاجلادةيفالنشاطمعإغفنالعلمنالطالبات%5355نسبةوافمت
،وكذلكأجابنتمعّوقعلىأنه%2759جداللدعوة،كماوافمتمعّوقجانبالترفيه

أجنببأننهغنري%257،ومعّوقأجنببأنهغري%654غريمتأّكدات،إالأنّنبأهن955%
للندعوةبشنكلمعّوقعلىأنهعّينةدالمنأفرا%8154موافمةهناإطالقا،ويظهرمعّوق

(.4523كبري،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)
 (( عدم مناسبة املكان لألنشطة الدعوية:73

عدممناسبةاملكانلألنشطةالندعوةباملوافمةعلىأنمنالطالبات%5654نسبةأجابت
أجنب%754ريمتأّكدات،وغّنبأهن%857،كذلكأجابتمعّوقأجنببأنه%24جدا،ومعّوق

مننأفنراد%8154موافمةهناإطالقا،ويالحظمعّوقأجنببأنهغري%355،ومعّوقبأنهغري
(.4522كبريللدعوة،أمااملتوسطاحلسايبللعبارةفهو:)معّوقعلىأنهعّينةال

 (( عدم مالءمة األنشطة لألوقات املخصصة هلا:72
معّوقعدممالءمةاألنشطةلألوقاتاملخصصةهلانمنالطالباتبأ%39نسبةترى

،معنّوقبأننهغنري%12،بينماأجابتمعّوقبأنه%3259جداللدعوة،كماأجابت
إطالقا،ويالحظموافمةمعّوقأجنببأنهغري%458إجابةغريمتأّكدة،و%1151واختارت
(.3589و:)كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهمعّوقبأنه7159%

 (( ضعإ تشجيع أسرة الطالبة للمشاركة يف النشاط:75
ضعفتشجيعأسرةالطالبةالطالباتعلىأنالدراسةمنعّينةمن%31نسبةوافمت

للدعوة،بينمنامعّوقبأنه%2354جداللدعوة،كماأجابتمعّوقللمشاركةيفالنشاط
إجابة%1254إطالقا،واختارتّوقمعبأنهغري%1552،ومعّوقبأنهغري%1951أجابت

علىأنضعفتشجيعاألسنرةعّينةدالمنأفرا%5354موافمةغريمتأّكدة،وهبذاتتضح
(.3534كبريللدعوة،واملتوسطاحلسايبللعبارةهو:)معّوق
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 الفصل الثاني: 

 ،حتليل نتائج الدراسة امليدانية

 واإلفادة منها يف الدعوة إىل اهلل

 

 مبحثان: وفيه 
 .املبحث األول: حتليل نتائج الدراسة امليدانية

 املبحث الثاين: اإلفادة من نتائج الدراسة امليدانية يف الدعوة إىل اهلل.
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 املبحث األول: 

 حتليل نتائج الدراسة امليدانية
 

 :وفيه ثالثة مطالب
 املطلب األول: نتائج املقابلة مع مديرات املدارس.

 ئج حماور الدراسة.املطلب الثاين: نتا
الدراسة من حيث السمات واخلصـائص   عّينةاملطلب الثالث: دراسة الفروق بني 

 العامة.
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لعرضالنتائجاملستخلصةمنالدراسة،ويفاملبحثاحلا حتّليفاملبحثالسابقمت

عاجلنةة،كماتوضحنتائجاملالباحثةنتائجالدراسةاملتعلمةبكلحمورمنحماورهاعلىحّد
اإلحصائيةاملتعلمةمبتغرياتالدراسةوحماورها،واهلدفمنذلكهو:تموميالعمليةالدعوية

ىاحلكم،ألنهيساعدعلهذهالعمليةالتموميجزءاليتجزأمنحيثإنيفاملرحلةالثانوية،
ةالدعوينةتطويرالعمليمنمّثوأهدافهاوإجراءاهتاوخمرجاهتا،وعلىقيمةالربامجواألنشطة

عنطريققياسمدىفاعليةاألنشطةالدعويةاملتنوعةمثلموضوعاتالندعوةووسنائلها
وأساليبها...إىلغريذلكمناجملاالتاملتعلمةبالدعوةإىلاهلليفهذهاملرحلة،وقديكنون

ينزودملثلهذاالتموميآثارهاملباشرةعلىعمليةاختاذالمراراتيفموقعمعني،أوأنهقند
اهليئاتالدعويةباملعرفةالضروريةالختاذقراراتتعلقبناملوادواإلجنراءاتالدعوينة
(1)

،
والباحثةتسألاهللالكرميالتوفيقإىلالعلمالنافع.

 

============================================================= 
 .318-317رجاءأبوعالمصيفالعلومالتربويةوالنفسية:د.ينظر:مناهجالبحث(1)

 



                                                                                                                    676الفصل الثاين/ املبحث األول: حتليل نتائج الدراسة امليدانية________________________

 نتائج املقابلة مع مديرات املدارس: املطلب األول:

عّينةليآلراءيفاملبحثالسابقاخلاصبعرضنتائجالدراسةامليدانية،عرضتفصيمّت
الدراسةمناملديراتحولدرجةحتمقبعضاألهدافالدعويةاملمتبسةمنأهدافتدريس

.املوادالشرعيةوأهدافوحدةالتربيةاإلسالمية

عّيننةآلراء-حسباملتوسطاحلسايب-الترتيبالتناز (31)جدولرقميوضحو

عليهن:مامدىحتميقالدعوةإىلاهللطروحعلىالسؤالاملهّنالدراسةمناملديراتوإجابت
.يفمدرستكلألهدافاملذكورة؟
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 (37)  جدول رقم
 مديرة( 44)ن= هّنالترتيب التنازيل آلراء املديرات حول حتقيق األهداف من خالل الدعوة يف مدارس

 الترتيب ع م ح اهلدف م
وإشعارهاتوعيتهامبكانةاململكةالدينية1

مبسؤوليتهايفذلك
 األول45361558

تنميةروحاالعتزازوالوالءلإلسالموالرباءةمما2
خيالفه

 الثاين45151558

توعيتهاملواجهةحتدياتالعصر3
واالجتاهاتاملضللة

 الثالث41582

غرساالهتمامبالمرآنوالسنةيفنفسها4
والعملهبما

 الثالث م41569

حتميقالعبوديةاخلالصةهللتعاىل،وغرس5
حمبتهيفقلبها

 اخلامس35951572

إعدادهالتكونأماصاحلةتبينأسرة6
مسلمةصاحلة

 السادس35821596

هاتنميةالصفاتاالجتماعيةاليتحتتاج7
والتعاونكالرّباألمة

 السادس م35821511

مساعدهتايفاستمامةسلوكهاوعفةنفسها8
وتموميأخالقها

 الثامن35771575

اتومفاهيماعتمادتصحيحمالديهامن9
خاطئةواحنرافات

 الثامن م35771575

فهمالطالبةلإلسالمفهماصحيحا11
متكامالعلىمنهجالسلف

 العاشر35551586

إكساهبااملهاراتواالجتاهاتالصحيحة11
النافعةهلاوألمتها

 العاشر م35551567

تكويناألساسالفكريالسليملدراسةالعلوم12
بأنواعها

 الثاين عشر35451596

تكويناملمدرةلديهاللدفا عناإلسالم13
والدعوةإليه

 الثالث عشر35321599

نهجيةلديهاللحكمعلىماتكوينعمليةم14
حوهلاوفقاإلسالم

 الرابع عشر35191581
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علىذخائرالفكرطال ترغيبهايفاال15
اإلسالميوتراثالسلف

 اخلامس عشر25951591

الدراسةمناملديراتيفدرجةحتمقاألهندافعّينةرأي(31دولرقم)يوضحاجل
،وهيكمايأيت:هّنرسمنخاللالدعوةواألنشطةالدعويةيفمدا

يظهراجتاهاملوافمةعلىحتمقبعضاألهدافبدرجةكبريةجدا،وهياألهدافاليت
(،وهي:4536-4تراوحتمتوسطاهتابني)

.وإشعارهامبسؤوليتهايفذلكتوعيتهامبكانةاململكةالدينية -1
 .تنميةروحاالعتزازوالوالءلإلسالموالرباءةمماخيالفه -2
 ملواجهةحتدياتالعصرواالجتاهاتاملضللة.توعيتها -3
 غرساالهتمامبالمرآنوالسنةيفنفسهاوالعملهبما. -4

(،وهوترغينبالطالبنةيف2595هوالذيبلغمتوسطه)أماأقلاألهدافحتمماف
علىذخائرالفكراإلسالميوتراثالسلف.طال اال

،وهنيالنيتاسةبأهنامتحممةالدرعّينةميةاألهداففمدكانرأياملديراتأماب
تيباآليت:ر(وهيبالت3595-3519تراوحتمتوسطاهتابني)

.حتميقالعبوديةاخلالصةهللتعاىل،وغرسحمبتهيفقلبها -1
 .إعدادهالتكونأماصاحلةتبينأسرةمسلمةصاحلة -2
 .والتعاونكالرّبتنميةالصفاتاالجتماعيةاليتحتتاجهااألمة -3
 .استمامةسلوكهاوعفةنفسهاوتموميأخالقهامساعدهتايف -4
 .اتومفاهيمخاطئةواحنرافاتاعتمادتصحيحمالديهامن -5
 .فهمالطالبةلإلسالمفهماصحيحامتكامالعلىمنهجالسلف -6
 .إكساهبااملهاراتواالجتاهاتالصحيحةالنافعةهلاوألمتها -7
 .تكويناألساسالفكريالسليملدراسةالعلومبأنواعها -8
 .تكويناملمدرةلديهاللدفا عناإلسالموالدعوةإليه -9
.تكوينعمليةمنهجيةلديهاللحكمعلىماحوهلاوفقاإلسالم -11
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يفغايةاألمهيةلبناءشخصيةالطالبنةبنناءوالشكبأنهذهاألهدافوغريهاتعّد
تتميزبشموليتهاسليمامتينا،وحتممهابدرجاتمتفاوتةيعكسطبيعةالدعوةاإلسالميةاليت

ومراعاهتاللنفوساإلنسانية،وحتميمهاملماصدالشر ،كمايؤكدضرورةالعنايةباألهداف
اليتتشريالنتائجإىلضعفحتممها،ألهنامنأسسالدين،وركائزالشخصيةاإلسالمية.
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 نتائج حماور الدراسة:املطلب الثاني: 

 لة الثانوية:احملور األول: موضوعات الدعوة يف املرح
الدراسةمناملعلمناتعّينةعرضتفصيليآلراءتمّدمفيمامضىمناملبحثالسابق

والطالباتحولأهمموضوعاتالدعوةيفاملرحلةالثانوية،ودرجةَطرحهذهاملوضوعات
جدوليوضحاليتتماميفاملدارسالثانوية،والدعويةاألنشطةالدروسومنخاللالدعوية

الدراسةمناملعلمناتعّينةآلراء-حسباملتوسطاحلسايب-الترتيبالتناز (32)رقم
علىالسؤالنياملطروحنياآلتيني:هّنوإجابت

س:ماأهمموضوعاتالدعوةاليتُتطرحعلىطالباتاملرحلةالثانوية؟
؟هّنس:ماواقعطرحهايفاألنشطةالدعويةاليتتماميفمدارس

املعياريلكلموضو .معذكراالحنراف
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 (34جدول رقم )
املعلمات يف أهم موضوعات الدعوة وواقع طرحها يف األنشطة  ب التنازيل آلراءالترتي

 (712)ن =  هّنالدعوية يف مدارس
 واقع طرح املوضوعات الدعوية أهم موضوعات الدعوة املوضوع م

 الترتيب ع م ح الترتيب ع م ح
قضايافمهيةللمرأة:1

احلجاب،الطهارة
 األول45281513 األول45881554

مسائلالعميدة:2
أركاناإلثمان

 الثامن35251538 الثاين45851551

أعمالالملوب:3
خالص،التوكلاإل

 الثالث35921517 الثالث45811561

األخالقواآلداب4
اإلسالمية

 الثاين45191517 الرابع45761549

الدعوةإىلاهلل5
واالحتساب

 السابع35311549 اخلامس45721571

السلوكياتاملنحرفة:6
اإلعجاب،الغش

 الرابع35551536 السادس45691567

 السادس35371551 السابع45641592لنبويةالسريةا7
خمالفاتعمدية:8

السحر،الكهانة
 التاسع25591543 الثامن45631578

فمهالعبادات:أركان9
اإلسالم،النوافل

 اخلامس35341538 التاسع45511591

قضايامعاصرة:11
العوملة،حتريراملرأة

 العاشر25511547 العاشر45331593

قضايااملسلمنييف11
العامل

احلادي 45311583
 عشر

احلادي 25381531
 عشر

موضوعاتتربوية:12
بناءاألسرة،الشخصية

الثالث 25121532 الثاين عشر45271585
 عشر

موضوعاتعلمية:13
اإلعجازالعلمي

الثالث 35941595
 عشر

 الثاين عشر25151525
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تنميةاملهارات:فن14
إدارةالوقتاالتصال،

الرابع 35911598
 عشر

اخلامس 15871511
 عشر

فمهاملعامالت:15
البيو ،النكاح

اخلامس  35811514
 عشر

الرابع 25151524
 عشر

الدراسةمناملعلماتيفأهمموضوعاتالدعوةعّينةرأي(32)يوضحاجلدولرقم
قعالطرحالفعليللموضوعات:يفاملرحلةالثانوية،ومدىاتفاقدرجةاألمهيةمعوا

كاناجتاهاملعلماتمؤيداوموافماجداعلىأمهيةاملوضوعاتاآلتيةمن حيث األمهية
(وهيعلىالترتيباآليت:4588-4527متوسطاهتاتتراوحبني)حيثإن

املوضوعاتالفمهيةاخلاصةباملرأة. -1
 مسائلالعميدة. -2
 أعمالالملوب. -3
 األخالقاإلسالمية. -4
 دعوةإىلاهلل.ال -5
 السلوكياتاملنحرفة. -6
 السريةالنبوية. -7
 املخالفاتالعمدية. -8
 فمهالعبادات. -9
 المضايااملعاصرة. -11
 قضايااملسلمنييفالعامل. -11
املوضوعاتالتربوية. -12

أمابميةاملوضوعاتفمدكاناجتاهاملعلماتمؤيداوموافماعلىأمهيتهابدرجةأقنل
(،وهي:3594-3581تتراوحبني)متوسطاهتاحيثإنمنسابمتها،

املوضوعاتالعلمية. -1
 تنميةاملهارات. -2
فمهاملعامالت. -3
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كاناجتاهاملعلماتمؤيداوموافماجداعلىارتفا درجنةطرح ال واقع ومن حيث
(،وهيكاآليت:4528-4519طرحاملوضوعاتاليتتراوحتمتوسطاهتابني)

المضاياالفمهيةاخلاصةباملرأة. -1
 قاإلسالمية.األخال -2

كماكانموافماعلىارتفا درجةطرحاملوضوعاتاآلتينةبشنكلأقنلمنن
(وهي:3592-3525متوسطاهتاتتراوحبني)حيثإناملوضوعاتالسابمة،
أعمالالملوب. -1
 السلوكياتاملنحرفة. -2
 فمهالعبادات. -3
 السريةالنبوية. -4
 الدعوةإىلاهلل. -5
مسائلالعميدة. -6
ماتمتوسطامنحيثطرحاملوضوعاتاليتتتنراوحمتوسنطاهتاوكاناجتاهاملعل

(،وهياملوضوعاتاآلتية:2595-2515احلسابيةبني)
املخالفاتالعمدية. -1
 المضايااملعاصرة. -2
 قضايااملسلمنييفالعامل. -3
 املوضوعاتالعلمية. -4
 املوضوعاتالتربوية. -5
فمهاملعامالت. -6

متوسنطهاحينثإنهناالُتطرحإالقلنيال،أمااملوضوعاتاليترأتاملعلماتأ
(؛فهياملتعلمةبتنميةاملهاراتمثلفناالتصال،وإدارةالوقت،وإدارةالفريق.1587)

وتوضحالباحثةالعالقةبنيأمهيةموضوعاتالدعوةوبنيدرجةطرحهامنوجهنة
نظراملعلماتمبايأيت:
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 جاب والطهارة:اصة باملرأة، كاحلاخلفقهية القضايا ال(( 7
اصةباملرأةاملسلمة،يفاملرتبةاألوىلمنحيثاألمهية:املوضوعاتالفمهيةاخلتجاء
جاءيفاملرتبةاألوىلمنحيثطرحه،وهذايؤّكدأمهيةتفمهالطالبةنفسهاملوضو كماأن

منوقيفأموردينهااخلاصةهباكأحكامالطهارةوالدماء،وأحكامالزواجواحلجابواحل
الزوجيةوغريهامناملوضوعاتاملتعلمةهبا،ورغمأنمادةالفمهاإلسالميتدرسللطالبات

التسدحاجةالطالباتيفالتفمهبأحكامالشريعة،-كمايبدو–يفاملراحلالثالث؛إالأهنا
ممايؤّكدأمهيةوضرورةطرحاملوضوعاتالفمهيةاليتختصاملرأةمبستوىوأسلوبيناسب

البةاملرحلةالثانوية.ط
 (( مسائل العقيدة: مثل أركان اإلميان: 4

املرتبةالثامننةنزلتإىلااملرتبةالثانيةمنحيثاألمهية،إالأهنمسائلالعميدةشغلت
منحيثالطرح،والشكأنمسائلالعميدةواإلثمانهياألهمعلىاإلطالق،وهياألوىل

وترىالباحثةوركيزةالنجاة،والتصحالعباداتإالبصحته،بتعليمهاللطالبات،فاإلثمانه
أنقلةعرضاملوضوعاتالعمديةعلىالطالباتيرجعإىلأسبابمنها:

شعوراملعلمةوالطالبةباالكتفاءفيمايطرحمنموضوعاتالعميدةمنخاللاملناهج
مةالعلميمندقنائقأمنورالدراسيةاليتالختلومنهاأيمرحلةدراسية،عدممتكناملعل

العميدة،وبالتا إحجامهاعناخلوضفيها،واالكتفاءباملناهجالدراسية،إقبالالطالبنات
هلاوجهالبأمهينةمسنائلهّنراجتهّنشعورامن-غريالعميدة-علىاملوضوعاتاألخرى

ضاملعلمنات،العميدةاليتتمويإثماهنا،الطرحالعلمياجلافملوضوعاتالعميدةعندبع
وإغفالالرقائقأوالتنبيهعلىأثرهاعلىحياةالفتاةاملسلمة.

 (( أعمال القلوب، كاإلخالص، والتوكل واجملاهدة واالستغفار:3
منحيثباملرتبةنفسهاجاءهذااملوضو يفاملرتبةالثالثةمنحيثاألمهية،كماجاء

هيرتبطبعميدةاملؤمنةوإثماهنا،وقدنحيثإدرجةالطرح،وهومناملوضوعاتاملهمةجدا
سبمتاإلشارةإىلأمهيته،وتزدادأمهيةأعمالالملوبعنداملرحلةالثانويةألهناتعتربفتنرة
يمظةدينيةومحاسللتدين،ممايؤّكدحاجةالطالبةإىلعباداتالملباليتتمويصلتهاباهلل

تعاىل.
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 (( األخالق واآلداب اإلسالمية:2
موضوعاتاألخالقواآلداباإلسالميةيفاملرتبةالرابعةمنحيثاألمهينة،جاءت

ويفاملرتبةالثانيةمنحيثالطرحعلىالطالبات،والختفىأمهيةموضوعاتاألخنالقيف
احملافظةعلىاهلويةاإلسالمية،وخاصةيفهذهاألياماليتزادفيهاتأثرالفتياتبأخالقغري

.املسلمنيوآداهبم
 (( الدعوة إىل اهلل واالحتساب:5

املرتبةاخلامسةمنحيثاألمهيةوقريبامنو الدعوةإىلاهللواالحتسابموضشغل
ذلكمنحيثالطرححيثجاءيفاملرتبةالسابعة،ويعوداالهتمامهبذااملوضنو إىلأن

مهناألدواتكماظهرللباحثةعنندتطبي-الطالباتيرغنبأنيصبحنداعياتكثريامن
قدواتداعيةإىلاهلل.ّندنهذااألمر،خاصةإذابرزحوهلويرّد-الدراسة
 (( نقد السلوكيات املنحرفة، كاإلعجاب والغش والتشبه:6

احتلهذااملوضو املرتبةالسادسةمنحيثاألمهيةواملرتبةالرابعةمنحيثالطرح،
الداعيات،حيثأشارتبعضالدراساتوهومناملوضوعاتاملهمةجدا،اجلديرةبعناية

اليتيظهرالتأثرفيهابوسنائلبنيالنساء،وخاصةإىلانتشاركثريمناملنكراتاألخالقية
اإلعالمبشىتصورها،أواملتعلمةباللباسوالزينة،واملنكراتاملتصلةبالتربجواالختالطولغو

المولكالغيبةوالنميمة
(1)

.
 (( السرية النبوية:1
موضوعاتالسريةالنبويةيفاملرتبةالسابعةمنحيثاألمهية،ويفاملرتبةالسادسةتتأ

منحيثالطرح،وقدأجريتدراسةعنمناهجوبرامجعلومالتربيةاإلسالميةعندطالب
املرحلةالثانويةجاءيفنتائجهاأنالسريةالنبويةتأيتيفاملرتبةالثانيةبعدالمرآنالكرميمن

أكثراملوادمياللدراستهامنوجهةنظرالطنالبكوهناثحي
(2)

،وهنذااالجتناههنام

============================================================= 
 .385ينظر:االحتسابعلىمنكراتالنساءيفالعصراحلاضر:اجلوهرةالطريفيص(1)
 .291الثانوي:حسنالبييتصبرامجومناهجعلومالتربيةاإلسالميةاإلسالميةيفمرخلةالتعليم(2)
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،وألمهيةاالستفادةبصاحبهذهالسريةالعطرةقتداءوضروريللحاجةإىلالتأسيواال
هبا.قتداءمنالكنوزالعظيمةاملوجودةفيها،وماتضمنتهمنجتاربحيةينبغيللجميعاال

 :، كالسحر والكهانة (( خمالفات عقدية1
احتلتموضوعاتاملخالفاتالعمديةاملرتبةالثامنةمنحيثاألمهيةواملرتبةالتاسنعة
منحيثالطرح،وقدأشارتإحدىالدراساتإىلتفشيبعضاملنكراتالعمدينةبنني
النساءمثلاالستهزاءبالصاحلنيوالصاحلاتوالذهابللسحرةواملشعوذينوالتشبهبالكفار

أعيادهم،كماأشارتإىلعدمانتشاراملنكراتاليتقدتصلإىلالشرككدعاءغرياهلليف
مناهجالتعلنيم،وهذابعدفضلاهلليعودإىلوالغلويفالصاحلنيوصرفالعباداتلغرياهلل

ةاليتتركزعلىتعليمالناسأمورالعميدةمنذاملرحلةاالبتدائية،باإلضافةإىلاجلهودالدعوي
البارزةاليتحتذرمنهذهاملنكرات
(1)

.
 (( فقه العبادات، كأركان اإلسالم واجلهاد والنوافل:9

منحينث اخلامسة ويفاملرتبة منحيثاألمهية، التاسعة املرتبة يف جاء
الطرح،وقدأشارتإحدىالدراساتإىلانتشارعددمناملنكراتالتعبدينة

ةعنوقتهاوعدماخلشو فيها،والتأخريفبنيالنساءوالفتياتكتأخريالصال
قضاءالصيام،وغريه
(2)

.
 :، كالغلو والعوملة وحترير املرأة(( قضايا معاصرة72

منحيثدرجةنفسهااملرتبةاحتلتاملرتبةالعاشرةمنحيثاألمهيةوكذلكشغلت
دو مناألمنورالطرح،والشكأنتوعيةالطالبةباألموراملستجدةيفجمتمعهااحملليوال

املهمةملعرفةحكماإلسالمفيهاواملوقفاألفضلللمسلمجتاههذهاملتغريات.
 (( قضايا املسلمني يف العامل:77

منحينثدرجنةنفسهااملرتبةجاءيفاملرتبةاحلاديةعشرمنحيثاألمهية،ويف
الطرح

============================================================= 
 .344ينظر:االحتسابعلىمنكراتالنساءيفالعصراحلاضر:اجلوهرةالطريفيص(1)
 .356ينظراملرجعالسابقص(2)
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 (( موضوعات تربوية، كبناء األسرة والشخصية الناجحة:74
هذهاملوضوعاتيفاملرتبةالثانيةعشروممارباهلايفاملرتبةالثالثةعشرمننجاءت

حيثدرجةالطرح،وتعللالباحثةتأخرهذااملوضو يفأمهيتهوطرحهمنوجهنةنظنر
طرحخارجاملدرسةيفاحملاضراتوالندوراتاليتُتملعلمات؛أنهمناملوضوعاتاملتداولةا

مورالشرعيةاليتحتتاجهاالفتاةاملسلمة.باألهّنالعامة،وعنايت
 (( موضوعات علمية، مثل: اإلعجاز العلمي والتقنيات املعاصرة:73
يفاملرتبةالثالثةعشرمنحيثاألمهية،وممارباهلامنحيثدرجةالطنرحتجاء

نهحيثجاءتيفالترتيبالثاينعشر،وتعتمدالباحثةأنتأخرمثلهذااملوضو يعودإىلأ
قدتفتمرإليهبعضاملعلمات.ومهارةةحتاجإىلمعرفةوعلم

 (( تنمية املهارات، مثل: فن االتصال وإدارة الوقت وإدارة الفريق:72
جاءيفاملرتبةالرابعةعشرمنحيثاألمهيةويفاملرتبةاألخريةاخلامسةعشرمنحيثدرجة

يرجعإىلاحتياجهلصاحباتالتخصصواخلربة.الطرح،ولعلتأخرهذااملوضو يفاألمهيةوالطرح
 ((فقه املعامالت، كالبيوع والنكاح:75

املرتبةماقبلاألخريةمنحيث،واملرتبةاألخريةمنحيثاألمهيةشغلهذااملوضو 
درجةالطرح،وتأخرهذااملوضو يرجعإىلشعوراملعلماتوالطالباتبعدماحتياجطالبة

ليه،وتمدمياملوضوعاتاألهم.املرحلةالثانويةإ
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وللكشفعنالعالقةبنيأمهيةاملوضوعاتوبنيواقعطرحهايفاملدرسةمنوجهة
الدراسةمناملعلمات،متحسابمعاملاالرتباط)بريسون(للكشفعننهنذهعّينةنظر

(33العالقة،والنتيجةيوضحهااجلدولرقم)
 (33جدول رقم ) 

طرحها واقع الكشإ عن العالقة االرتباطية املوجودة بني أمهية املوضوعات الدعوية وبني 
 (712)ن= من وجهة نظر املعلمات

 مستوى الداللة درجة طرح املوضوعات ت الدعويةأمهية املوضوعا املتغريات
غريداّلة1156815377أمهيةاملوضوعاتالدعوية
غريداّلة1568115377درجةطرحاملوضوعات

أندرجةاالرتباطبنيأمهيةاملوضوعاتودرجةطرحها(33)يتضحمناجلدولرقم
،وهذايعنينعندم1515ربمن،وهوأك15377غريداّلةإحصائياألنمستوىالداللة

وجودارتباطبنياألمرين،ممايؤّكدأمهيةمراجعةالمائماتبالدعوةألولوياتاملوضوعات
اليتُتطرحعلىالطالباتيفاملرحلةالثانوية،فاملوضوعاتالدعويةاليتختتارهناالمائمنة

تعنديفكنثريمننعدةهذهاملوضوعات،لذلكيالحظأهناتببالدعوةمتثلوجهةنظرُم
أنتكونبضرورةالتأّكد،بينماتّنوحاجاهتّناألحيانعنحياةوواقعالطالباتومشكالهت

لواقعاالجتماعيللبيئنةالدعوةنابعةعندراسةمستفيضةحلاجاتالطالباتولموضوعات
وأعرافها،ومناملمكنأنيشنتركيفّنومشكالتاألفرادفيهامعمراعاةخصائصبيئاهت

ذلكجمموعةمناخلرباءيفعلمالدعوةوالتربيةوعلمالنفسوأولياءاألمنورواملعلمنات
.،للحصولعلىالنتائجاملأمولةبإذناهللهّنوالطالباتأنفس
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 الدراسة من الطالبات: عّينةآراء 
الدراسةمنالطالباتيفأهنمعّينة(الترتيبالتناز آلراء34يوضحاجلدولرقم)

ةيفاملرحلةالثانوية.يالدعوالعمليةمنخاللهّنتالدعوةاليتُتطرحعليموضوعا
 (32جدول رقم ) 

  يف املرحلة الثانويةأهم موضوعات الدعوة   آلراء الطالبات حولالترتيب التنازيل
 طالبة( 7176)ن = 

 الترتيب ع م ح املوضوع م
 األول45641577الدعوةإىلاهللواالحتساب1
 الثاين45631572أعمالالملوب:اإلخالص،التوكل2
 الثالث45611583قضايافمهيةللمرأة:احلجاب،الطهارة3
 الرابع45511581مسائلالعميدة:أركاناإلثمان4
 اخلامس45511577األخالقواآلداباإلسالمية5
 السادس45481576السريةالنبوية6
 السابع45311515السلوكياتاملنحرفة:اإلعجاب،الغش7
 الثامن45151513فمهالعبادات:أركاناإلسالمالنوافل8
 التاسع45191515موضوعاتتربوية:بناءاألسرة،الشخصية9
 العاشر45161517تعمدية:السحر،الكهانة،البد خمالفا11
 احلادي عشر35761517قضايااملسلمنييفالعامل11
 الثاين عشر35631528قضايامعاصرة:العوملة،حتريراملرأة12
 الثالث عشر35481517فمهاملعامالت:البيو ،النكاح13
 الرابع عشر35451527تنميةاملهارات:فناالتصال،إدارةالوقت14
 اخلامس عشر35351525موضوعاتعلمية:اإلعجازالعلمي15

أناجتاهالطالباتيؤيدويوافقبموةعلىأمهينة(34)يتضحمنخاللاجلدولرقم
(وذلكحسبالترتيب4564-4516املوضوعاتاآلتيةواليتتراوحتمتوسطاهتابني)

اآليت:
اب.الدعوةإىلاهللواالحتس -1
 أعمالالملوب،كاإلخالص،والتوكلواجملاهدةواالستغفار. -2
قضايافمهيةخاصةباملرأة،كاحلجابوالطهارة. -3
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مسائلالعميدةمثلأركاناإلثمانوالوالءوالرباء. -4
األخالقواآلداباإلسالمية. -5
السريةالنبوية -6
نمدالسلوكياتاملنحرفة،كاإلعجابوالغشوالتشبه. -7
أركاناإلسالمواجلهادوالنوافل.فمهالعبادات،ك -8
موضوعاتتربوية،كبناءاألسرةوالشخصيةالناجحة. -9
 خمالفاتعمديةمثلالسحروالكهانةوالبد . -11

كمايؤيداجتاهالطالباتويوافقبشكلأقلمنالسابقعلىأمهيةبميةاملوضنوعات
(وهيبالترتيباآليت:3576-3535واليتتتراوحمتوسطاهتابني)

قضايااملسلمنييفالعامل. -1
قضايامعاصرة،كالغلووالعوملةوحتريراملرأة. -2
فمهاملعامالتمثل:البيو والنكاح. -3
تنميةاملهارات،مثل:فناالتصالوإدارةالوقتوإدارةالفريق. -4
 موضوعاتعلمية،مثل:اإلعجازالعلميوالتمنياتاملعاصرة. -5
 ت املوضوعات اآلتية:الدراسة من الطالبا عّينةوقد أضافت 

سنالشباب،مثل:السرقةالفتياتيفبعضالسلوكياتالسيئةاملنتشرةبني .1
الشذوذاجلنسيبنيالفتيات،املعاكسات،اخلروجبدونحمرم.

 أحوالاملرأةيفالعاملالغريبوماتعانيه. .2


(35وألمهيةالفرقبنيوجهةنظراملعلماتوالطالباتتعرضالباحثةجدولرقنم)
الذييمارنبنياجتاهالفريمني.
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 (35جدول رقم )
املقارنة بني وجهات نظر املعلمات والطالبات تبعا ملتوسط أمهية املوضوعات الدعوية يف 

 املرحلة الثانوية
 آراء الطالبات آراء املعلمات املوضوع م

 الترتيب ع م ح الترتيب ع م ح
قضايافمهيةللمرأة:1

احلجاب،الطهارة
 الثالث45611583 األول45881554

مسائلالعميدة:2
أركاناإلثمان

 الرابع45511581 الثاين45851551

أعمالالملوب:3
وكلاإلخالص،الت

 الثاين45631572 الثالث45811561

األخالقواآلداب4
اإلسالمية

 اخلامس45511577 الرابع45761549

الدعوةإىلاهلل5
واالحتساب

 األول 45641577 اخلامس45721571

السلوكياتاملنحرفة:6
اإلعجاب،الغش

 السابع45311515 السادس45691567

 السادس45481576 السابع45641592السريةالنبوية7
خمالفاتعمدية:8

السحر،الكهانة
 العاشر45161517 الثامن45631578

فمهالعبادات:أركان9
اإلسالم،النوافل

 الثامن45151513 التاسع45511591

قضايامعاصرة:11
العوملة،حتريراملرأة

 الثاين عشر35631528 العاشر45331593

املسلمنييفقضايا11
العامل

احلادي 45311583
 عشر

ــادي 35761517 احل
 عشر

موضوعاتتربوية:12
بناءاألسرة،الشخصية

 التاسع45191515 الثاين عشر45271585

موضوعاتعلمية:13
اإلعجازالعلمي

الثالث 35941595
 عشر

ــامس 35351525 اخل
 عشر
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تنميةاملهارات:فن14
قتاالتصال،إدارةالو

الرابع 35911598
 عشر

ــع 35451527 الرابـ
 عشر

فمهاملعامالت:15
البيو ،النكاح

اخلامس  35811514
 عشر

الثالـــث 35481517
 عشر

للموضنوعاتأناملراتبالسبعاألوىلقدأعطيت(35)يالحظمناجلدولرقم
هااملوضنوعاتمعالتفاوتيفالترتيب،وكذلكاملوضوعاتالثالثةاألخريةنالتنهافسن

دىالفريمنيمعتفاوتيفترتيبها.لنفسها
عّيننةوللتأّكدمنوجودفروقذاتداللةإحصائيةتبنيمندىاخنتالفآراء

حولأهمموضوعاتالدعوةمتتطبيقاختبنارّنالدراسةمناملعلماتوالطالباتيفنظرهت
(.36،ويوضحهاجلدولرقم)(ت)


 (36جدول رقم ) 
يف أهم  هّناختبار داللة الفروق بني متوسط درجات املعلمات والطالبات فيما يتعلق بآرائ

 موضوعات الدعوة
الداللة  قيمة ت ع م ح ن عّينةال

 يةاإلحصائ
17145471547119562415111املعلمات

داّلة 17164511153775الطالبات
وجودفرقداّلإحصائياعندمستوىشكمننخفض(36)يتضحمناجلدولرقم

حنولأمهينةهننّ(بنيمتوسطاتدرجاتاملعلماتوالطالبناتيفرأي15111جدا)
أعلىمنالطالبات،وهنذاأمنرّنمتوسطدرجاهتحيثإناملوضوعات،لصاحلاملعلمات

الفكري.هّنمتوقعتبعاللمستوىالعلميوالثمايفللمعلمات،ولنضوج
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 احملور الثاين: القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:
الدراسةمناملعلماتوالطالباتحولعّينةمتيفاملبحثالسابقعرضتفصيليآلراء

الترتينب(37يوضحجدولرقم)لباتيفاملرحلةالثانوية،والطاأصنافالمائماتبدعوة
علىالسنؤالهّنالدراسةمناملعلماتوإجابتعّينةالتناز حسباملتوسطاحلسايبآلراء

وهو:هّناملطروحعلي
س:منهمالمائمون/المائماتبنصحالطالبناتوتنفينذاألنشنطةالدعوينةيف

مدرستك؟
يلكلموضو .معذكراالحنرافاملعيار

 (31جدول رقم )
يف املرحلة  الطالبات دعوةأصناف القائمات ب  آلراء املعلمات حولالترتيب التنازيل

 معلمة( 712)ن = الثانوية
 الترتيب ع م ح دعوةالقائم بال م
 األول45221515مشرفةمصلىاملدرسة 7
 الثاين35691529معلماتاملوادالشرعيةيفاملدرسة 4
 الثالث35151537املرشدةالطالبيةيفاملدرسة 3
 الرابع25981531بعضالطالباتاملتميزاتيفاملدرسة 2
 خلامسا25971553مشرفاتوحدةالتربيةاإلسالمية 5
 السادس25821519غرياملوادالشرعية-بعضمعلماتاملدرسة 6
 السابع25811517بعضالدعاةوالداعياتمنخارجاملدرسة 1
 الثامن25521538مديرةاملدرسة 1
 التاسع25291522رائدةالنشاطغريالصفييفاملدرسة 9

 اشرالع25151536مشرفاتوحدةالتوجيهواإلرشاد 72
 احلادي عشر15841519مشرفاتشعبةالنشاط 77

(رأياملعلماتيفدرجةقياماألصنافاملذكورةبالندعوة37)يوضحاجلدولرقم
إىلاهلليفاملرحلةالثانوية،وهيبالترتيباآليت:
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علنىاجتاهاملعلماتمؤيداوموافما،وكانجداالفئةاليتتمومبالدعوةبشكلكبري
وهي:(،4522بالدعوة،منكانتمتوسطهااحلسايب)هّنقيام

مشرفاتمصلىاملدرسة،وهيمندوبةوحدةالتربيةاإلسالمية.-1
كبريولكنالدراسةمناملعلماتعلىقيامهابالدعوةبشكلعّينةالفئاتاليتوافمت

تينببالترهّن(،و3569-3515احلسابيةبني)ّنأقلمنالسابق،منتراوحتمتوسطاهت
اآليت:

معلماتاملوادالشرعيةيفاملدرسة. -1
 املرشدةالطالبيةيفاملدرسة. -2

ّنبالدعوةبشكلمتوسط،حيثتراوحتمتوسطاهتهناملعلماتقيامبعضأّيدتكما
كاآليت:هّن(وترتيب2598-2515احلسابيةبني)

بعضالطالباتاملتميزاتيفاملدرسة. -1
 مشرفاتوحدةالتربيةاإلسالمية. -2
 بعضمعلماتاملدرسة،غريمعلماتاملوادالشرعية. -3
 بعضالدعاةوالداعياتمنخارجاملدرسة. -4
 مديرةاملدرسة. -5
 رائدةالنشاطغريالصفيباملدرسة. -6
 مشرفاتوحدةالتوجيهواإلرشاد. -7

مشرفاتشعبةالنشاط،هّنأماأقلاألصنافقيامابالدعوةمنوجهةنظراملعلماتف
(.1584هو:)احلسايبهّنومتوسط

وقدأضافتإحدىاملعلماتإجابة:رائداتالفصولبالتعاونمعاإلرشادالطاليب.
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الدراسةمنالطالبناتحنولأصننافعّينة(آراء38كمايوضحاجلدولرقم)
يفاملرحلةالثانوية.ّنالمائماتبدعوهت

 (31) جدول رقم
يف املرحلة  الطالبات دعوةأصناف القائمات ب طالبات حول آلراء الالترتيب التنازيل

 طالبة( 7176)ن = الثانوية
 الترتيب ع م ح القائم بالدعوة م
 األول45131528مشرفةمصلىاملدرسة 7
 الثاين45161514الشرعيةيفاملدرسةمعلماتاملواد 4
 الثالث25911543بعضالطالباتاملتميزاتيفاملدرسة 3
 الرابع25851526بعضالدعاةوالداعياتمنخارجاملدرسة 2
 اخلامس25751544املرشدةالطالبيةيفاملدرسة 5
 السادس25681531بعضمعلماتاملدرسةغرياملوادالشرعية 6
 السابع25371532مديرةاملدرسة 1
 الثامن25281529رائدةالنشاطغريالصفييفاملدرسة 1

الدراسةمنالطالباتيفدرجةقياماألصنافعّينة(آراء38دولرقم)يتضحمناجل
املذكورةبالدعوةيفاملدرسة،وهيكاآليت:
هّن(،و4513-4516ني)بّنتراوحتمتوسطاهتكاناجتاهالطالباتمؤيداجداملن

الترتيباآليت:على
ىاملدرسة.مشرفةمصّل -1
 معلماتاملوادالشرعيةباملدرسة. -2
ّنمنتراوحتمتوسطاهتهّن،ومتوسطةولكنبدرجةامؤيداوموافمهّنوكاناجتاه

كاآليت:هّن(،وترتيب2591-2528بني)
بعضالطالباتاملتميزاتيفاملدرسة. -1
 عياتمنخارجاملدرسة.بعضالدعاةوالدا -2
 املرشدةالطالبيةيفاملدرسة. -3
 بعضمعلماتاملدرسةمنغريمعلماتاملوادالشرعية. -4
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 مديرةاملدرسة. -5
 رائدةالنشاطغريالصفييفاملدرسة. -6

ملرتبةاألوىلهيملشرفاتاملصلى.اتفاقاملعلماتوالطالباتعلىأناهناويالحظ


إجابةاملعلمنات،وبننياللةإحصائيةبنيمتوسطوقذاتدوللتأّكدمنوجودفر
بعدتوحيدالعبارات-لعينتنيمستملتني(ت)متوسطإجابةالطالبات،أجرتالباحثةاختبار

(.39وكانتالنتيجةكمايوضحهااجلدولرقم)-بنياالستبانتني
 (39جدول رقم ) 

يف  هّنجات املعلمات والطالبات فيما يتعلق بآرائاختبار داللة الفروق بني متوسط در
 أصناف القائمات بالدعوة

الداللة  قيمة ت ع م ح ن عّينةال
 اإلحصائية

171258415713517815112املعلمات
اّلةد 171631566الطالبات

وجودالفرقبننيعلىكداللةإحصائيةتؤكدهناأن(39)يتضحمناجلدولرقم
لصناحلهنناإجاباتاملعلماتوالطالباتحولقياماألصنافاملذكورةبالدعوة،والفرق

احلسايبأعلى.هّنمتوسطحيثإنالطالبات
عوةاليتُتوجههلاالدعوةمننالعديندمننوُترجعالباحثةذلكإىلأنالطالبةاملد

معلماهتايفاملدرسة؛هياليتختالطوحتتكأثناءيومهاالدراسيبعددكبريمناملعلمنات،
لألنشطةالدعوية،كمناهّنمبهمةالتعليميمللمننسبةحضورّنأمااملعلماتفإنانشغاهل

كاننتداخنلمناملعلماتسنواءهّنعلىاملواقفالدعويةاملتعلمةبغريهّنيصعبتعرف
الفصولالدراسيةأمخارجها.

عنزوتغريالصفيإىلاملراتباألخرية،وتراجعمرتبةمشرفاتالنشاطهناويالحظ
الباحثةذلكإىلاختالفاألهدافبالنسبةملشرفةاملصلىواملرشدةالطالبيةومندوبةشنعبة

التابعةلوحدةالتربيةاإلسالمية،واملرشدةالنشاط،وحصرالنشاطالدعوييفمشرفةاملصلى
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الطالبيةالتابعةلإلرشادوالتوجيهالطاليبوذلككأعمالإضافيةموكلنةإىلاملعلمنة،ألن
نتنديّمستوىذلكيعتمدعلىبلإن-أهدافالنشاطالتعدأهدافادعويةباملرتبةاألوىل

إنأهدافالنشاطو-ألنشطةالدعويةعلىتنفيذاوحرصهاسةمندوبةشعبةالنشاطيفاملدر
غريالصفيالتعطيسعةكبريةللدعوةإىلاهللبمدرعنايتهاباكتشافمواهنبالطالبنة
وقدراهتاوتنميتهاوتطويرها،فالتؤاخذمشرفةالنشاطإذاقصنرتيفتنفينذاألنشنطة

الدعوية.
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 احملور الثالث: وسائل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:
الدراسةمناملعلماتوالطالباتحولعّينةآلراءمتيفاملبحثالسابقعرضتفصيلي

أهموسائلدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية،وذلكمنخاللإجابةاملعلمناتعلنى
السؤالنياملطروحنياآلتيني:

يفمدرستك؟ُتطبقاليت:ماوسائلالدعوة1س
ليفدعوةالطالبات؟هذهالوسائفعاليةمامدى:2س

وإجابةالطالباتعلىالسؤالاآليت:
يفدعوةالطالبات؟الدعوةاملذكورةوسائلفعاليةس:مامدى


الدراسةمناملعلماتيفواقنععّينةالترتيبالتناز آلراء(41)جدولرقميوضحو

تلنكفعاليةدرجةيفهّنتطبيقوسائلدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية،كمايوضحرأي
،معذكراالحنرافاملعياري.ّنالوسائل،وذلكتبعاللمتوسطاحلسايبإلجاباهت
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 (22جدول رقم )
، ودرجة هّنيف مدارسواقع تطبيق وسائل الدعوة  ب التنازيل آلراء املعلمات حولالترتي

 (معلمة 712)ن =  تلك الوسائل فعالية
 وسائل الدعوة فعاليةدرجة  واقع تطبيق وسائل الدعوة الوسائل م

 الترتيب ع م ح الترتيب ع م ح
 األول35851518 األول45481595اإلذاعةاملدرسية1
 السابع35481527 الثاين45251598الكتيباتواملطويات.2
 الثاين35731523 الثالث45141513الندواتواحملاضراتالعامة3
 الرابع35691542 الرابع35841526الدروسالعلميةيفاملصلى4
 الثامن م35461523 اخلامس35651541اجملالتاحلائطية5
 الثالث35721527 السادس35591534الشريطاإلسالمي6
 اخلامس35551547 السابع35411547املسابماتالشرعيةاملتنوعة7
تنظيممحالتتوعية8

خاصةمبوضو ما
 السادس35511558 الثامن25981551

حلماتحتفيظالمرآن9
والتجويد

 التاسع35241564 التاسع25911548

كتابةاملماالتواألراث11
العلمية

الثالث 25761542 العاشر25551522
 عشر

احلفالتالدورية11
)فصلية،سنوية(

احلادي 25541544
 عشر

 الثاين عشر25941558

 الثامن م35461563 الثاين عشر25171527الربامجاحلواريةاملفتوحة12
قامةاملراكزالصيفيةيفإ13

املدرسة
الثالث 25141536

 عشر
الرابع 25671574

 عشر
إقامةاملعارض:الكتاب14

والشريط
الرابع 25181532

 عشر
احلادي 35191564

 عشر
خروجالطالباتيف15

رحالتوزياراتدعوية
اخلامس 15671518

 عشر
 العاشر35111581

يفدرجنةواقنع-(41كمايوضحهااجلدولرقم)-كانتوجهةنظراملعلمات
استخدامالوسائلاملذكورةكاآليت:
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،واليتتراوحتمتوسطاهتااحلسنابيةبننيبشكلكبريجداُتستخدمسائلاليتالو
(،هياآلتية:4514-4548)

اإلذاعةاملدرسية. -1
الكتيباتواملطويات. -2
الندواتواحملاضراتالعامة. -3

بشكلكبريولكنأقلمنناأماالوسائلاليتكاناجتاهاملعلماتمؤيداالستخدامه
(وهيبالترتيباآليت:3584-3541ليتتراوحتمتوسطاهتابني)اجملموعةالسابمةفهيا
الدروسالعلميةيفاملصلى. -1
اجملالتاحلائطية. -2
الشريطاإلسالمي. -3
املسابماتالشرعيةاملتنوعة. -4

(،وهي:1567وأقلهذهالوسائلاستخداما،هياليتحصلتعلىمتوسط)
خروجالطالباتيفزياراتدعوية.-1

اليتنالتمرتبةمتوسطةمنحيثاالستخدامفهيبميةالوسائلحينثأماالوسائل
(وهيبالترتيباآليت:2598-2518تراوحتمتوسطاهتابني)

تنظيممحالتتوعيةخاصةمبوضو ما. -1
حلماتحتفيظالمرآنوجتويده. -2
كتابةاملماالتواألراثالعلمية. -3
احلفالتالدورية. -4
نياملعلماتوالطالبات.الربامجاحلواريةاملفتوحةب -5
إقامةاملراكزالصيفيةيفاملدرسة. -6
إقامةاملعارضمثلمعرضالكتابوالشريطاإلسالمي. -7

 هذه الوسائل من وجهة نظر املعلمات، فهي كما يأيت: فعاليةأما الترتيب من حيث 
-3519الوسائلاليتمتوسطهااحلسنايببنني)فعاليةكاناجتاهاملعلماتمؤيدال

الترتيباآليت:وفق(،وهي3585
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اإلذاعةاملدرسية. -1
الندواتواحملاضراتالعامة. -2
الشريطاإلسالمي. -1
الدروسالعلميةيفاملصلى. -2
املسابماتالشرعيةاملتنوعة. -3
تنظيممحالتالتوعية. -4
الكتيباتواملطويات -5
اجملالتاحلائطية -6
الربامجاحلواريةاملفتوحةبنياملعلماتوالطالبات. -7
حتفيظالمرآنوالتجويد.حلمات -8
خروجالطالباتيفرحالتوزياراتدعوية. -9
إقامةاملعارض. -11

تنها،وهنيالنيتفعاليواجملموعةاألخريةهياليتكاناجتاهاملعلماتمتوسطاحنو
(وهيكاآليت:2594-2567تراوحتمتوسطاهتابني)

احلفالتالدورية -1
كتابةاملماالتواألراثالعلمية -2
اكزالصيفية.إقامةاملر -3

كلوسيلةوبنيدرجةاستخدامهايفدعوةفعاليةويوضحالتفصيلاآليتاالرتباطبني
الدراسةمناملعلمات:عّينةالطالباتيفاملرحلةالثانويةمنوجهةنظر

 (( اإلااعة املدرسية:7
اتهفعاليومنحيثوىلمنحيثدرجةاستخدامها،احتلتاإلذاعةاملدرسيةاملرتبةاأل

توافرهايفكلاملندارس،:كوسيلةدعوية،وترىالباحثةأنهذايعودلعواملعديدةمنها
سهولةاستعماهلامنقبلاملعلماتوالطالبات،إمكانيةتكراراستخدامهاألكثرمنمنرةيف

ضمجيعمنسوباتاملدرسةهلا،تمومعلىاالتصالاملباشربالطالباتممايكسبهااليوم،تعّر
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إىل..،هّنيةوالتفاعل،مشاركةأعدادكبريةمنالطالباتيفاإلعدادهلاوتنميتهاملواهباحليو
غريذلك.

 (( الكتيبات واملطويات:4
جاءتيفاملرتبةالثانيةمنحيثواقعالتطبيقواالستخدام،رغمأهنايفاملرتبةالسابعة

.فعاليةمنحيثال
 (( الندوات واحملاضرات العامة:3

هذهالوسيلةاملرتبةالثالثةمنحيثاستخداماملعلماتهلا،وقريبامننذلنكنالت
فمدجاءتيفاملرتبةالثانية،وهذايعتمدغالباعلىشخصيةامللميةفعاليةمرتبتهامنحيثال

هلذهاحملاضرةوحسناختيارهاللموضو ،وجودةإلمائهاوتأثريهايفالطالبات،كماأنهمن
ةهذهاحملاضراتالعامةبالتوجيهوالتربيةللتأكيدعلىاملفاهيموالميماملبثوثةالضروريمتابع

منخالهلا.
 (( الدروس العلمية يف املصلى:2

ملرتبنةاجاءتهذهالوسيلةيفاملرتبةالرابعةمنحيثاستخدامها،كماجناءتيف
االنتظناميفحينثإن،والخيفىاألثراحلميدهلذهالندروسفعاليةمنحيثالنفسها

درالعنايةهبا.جتحضورهايثريعلمالطالبة،ويزكينفسها،فهووسيلةقيمة
 (( اجملالت احلائطية:5

نالتهذهالوسيلةاملرتبةاخلامسةيفجانباستخدامها،وحصلتعلىالترتيبالثامن
.فعاليةبنيالوسائلمنحيثال

 (( الشريط اإلسالمي:6
تلالشريطاإلسالمياملرتبنةالسادسنةمننحينثمنوجهةنظراملعلماتاح

.فعاليةاالستخدام،واملرتبةالثالثةمنحيثال
 (( املسابقات املتنوعة الشرعية:1

جاءتاملسابماتالشرعيةيفاملرتبةالسابعةمنحيثاالستخدام،أمامننحينث
ئدهتاتنحصريففئةأنفاهنّىرىبعضتاملرتبةاخلامسة،حيثيفالدعوةفمدشغلتاتهفعالي

حمدودةمتتلكمهاراتخاصة.
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 (( تنظيم محالت التوعية اخلاصة مبوضوع ما:1
نالتهذهالوسيلةاملرتبةالثامنةمنحيثدرجةاستخدامها،وقريبامنذلنكمنن

تها،وهياملرتبةالسادسة،ولنجاحهذهالوسيلةالبدمننالتخطنيطاملالئنمفعاليحيث
اختياراملنفذاتهلا.للحملةوالدقةيف

 (( حلقات حتفيظ القرآن الكرمي وجتويده:9
تساوىترتيبهذهالوسيلةعنداملعلماتمنحيثدرجةاستخدامها،ومنحينث

لتاسعةجاءتيفالترتيبالتاسع،وترىالباحثةأنتأخرهذهالوسيلةإىلاملرتبةافتها،فعالي
دمهتيئةاملكاناملناسب،حيثأجابنتبعنضمنها:ععدةعواملرغمأمهيتها؛يعودإىل

،الطالباتبعدموجودمصلىيفاملدرسة،أوعدمالعناينةبنهاملعلماتومنعّينةأفرادال
وبالتا قدالتماماحللماتيفبعضاملدارس،إضافةإىلافتماربعضمشرفاتاملصنلىإىل

تجويد،وهذايعودإىلضعفإعدادهامهاراتمعلمةاحللمةالمرآنيةمنحيثإتماهناملادةال
يفهذااجلانب،ذلكأنمناهجكلياتالتربيةالتعطيهذهاملنادةأولوينةيفإعندادها
للمعلماتكمايتضحذلكمناملناهجاملمررةيفالكلية،وجناحهذهاحللماتيرتكزعلنى

مومبأمراحللمنةوتسناعداملعلمةاملتمنةلتالوةالمرآن،أوعلىوجودطالبةمتمنةللتالوةت
املتميزاتبالتندريسفيهناكحلماتتمومالطالباتهنااملعلماتأنتاملعلمةحيثذكر
بشكلكامل.

 (( كتابة املقاالت واألحباث العلمية:72
الوسيلةيفالترتيبالعاشرمنحيثاالستخدام،كماجاءت جاءتهذه

ال لثالثعشرمنحيثدرجة فعاليةيفالترتيبا أنتأخرهذه، وترىالباحثة
واحنصارالفائدةمنهايففئةقليلةمنن الوسيلةيرجعإىلقلةاملشاركاتفيها
الطالبات،حيثترىبعضاملعلماتأناملشاركاتاليتجناوزناألربنعأو

اخلمسطالباتمنكلمدرسة.
 (( احلفالت الدورية فصليا أو سنويا:77
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اديةعشرمنحيثاالستخدام،ويفاملرتبةالثانينةجاءتهذهالوسيلةيفاملرتبةاحل
ملاتستغرقهمنوقتوجهدكبريينمناملعلماتوالطالباتوذلك،فعاليةعشرمنحيثال

يفتنفيذهاواإلعدادهلا.
 (( الربامج احلوارية املفتوحة بني املعلمات والطالبات:74

منحيثاالستخدام،إالأهننايفنالتهذهالوسيلةاملرتبةالثانيةعشرعنداملعلمات
والتأثرييفالطالبات.فعاليةاملرتبةالثامنةمنحيثال

 (( إقامة املراكز الصيفية يف املدرسة:73
جاءتهذهالوسيلةيفاملرتبةالثالثةعشرمنحيثاالستخداموالتطبيق،وقريبامنن

تتوقعالباحثةأنسببتنأخرجاءتيفاملرتبةالرابعةعشر،و،فمدفعاليةذلكمنحيثال
وسيلةاملراكزالصيفيةيفالترتيبيرجعإىلقلةعدداملعلماتاملشاركاتفينه،فناملركز

معلمةتمريبا،وبالتا فإناحلكمعليهيكون41-31الصيفيالواحديشتركفيهغالبامن
منخاللوجهةالنظرالمنواقعاخلربةواملعايشة.

 ض مثل: معرض الكتاب والشريط اإلسالمي:(( إقامة املعار72
احتلتهذهالوسيلةاملرتبةالرابعةعشرمنحيثاالستخداموالتطبينق،وكنذلك

،ويرجعتأخرهنذهالوسنيلةإىلنندرةفعاليةجاءتيفاملرتبةاحلاديةعشرمنحيثال
إىلكثرةضافةيدةلتحمقالفائدةمنها،إتطبيمها،وإىلضرورةتوافرالشروطوالضوابطالعد

أعدادالطالبات.
 : خروج الطالبات يف رحالت وزيارات دعوية ((75

املرتبةاألخريةوهياخلامسةعشرمنحينثاالسنتخدام،ويفشغلتهذهالوسيلة
،والشكأنفسحاجملالللزياراتامليدانيةالنافعنةمثنلفعاليةاملرتبةالعاشرةمنحيثال
مواملعاقني،وغريهامماينميرغبةالطالبنةيفالنتعلمويشنبعيتااملكتباتودوررعايةاأل

لطالبةمنأجواءالتعلمالتمليديةإىلأجنواءأخنرىإضافةإىلنملهاا،طال اللتهاحاج
فمنعبءالتكراروامللل،فاحلديثعنالشيءخيتلفمتاماعنمشاهدته،يتخفالقة،ومشّو
ركأثراأقوىعندحسناختياراألماكن،وحتميقالضبطويتلديهاتاملعلومةيثّببدورهوهذا

املناسب،إالأنضيقوقتالطالباتوامتالءهباملناهجالدراسية،وقلةعدداملستفيداتمن
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الرحالت،إضافةإىلالزمنالطويلالذيتستغرقه،كلهذايمللمنإمكانيةتنفينذهنذه
كانالذييرادزيارته،وعرضذلنكعلنىالوسيلةومناملمكناالستغناءعنهابتصويرامل

الطالباتأواستضافةمنمتثلصورةاملكانوتنملالصورةللطالبات،وهذايعممالفائندة
علىعددأكربمنالطالبات.


وللكشفعنوجودعالقةذاتداللةإحصائيةبنيدرجةاستخدامالوسائلاملذكورة

الدراسةمننعّينةيفاملرحلةالثانويةمنوجهةنظراهتايفدعوةالطالباتفعاليوبنيدرجة
املعلمات،حسبتالباحثةمعاملاالرتباط)بريسون(للكشفعنهذهالعالقة،والنتيجنة

(41يوضحهااجلدولرقم)
 (27جدول رقم ) 
ني درجة استخدام الوسائل الدعوية وبالكشإ عن العالقة االرتباطية املوجودة بني 

 (712)ن= من وجهة نظر املعلمات اهتافعالي
واقع تطبيق الوسائل  املتغريات

 الدعوية
 مستوى الداللة الوسائل فعاليةدرجة 

داّلة1542415111+1عويةواقعتطبيقالوسائلالد
داّلة15424115111+الوسائلفعاليةدرجة

(بنياملنتغريين15424وجودعالقةارتباطيةموجبة=)(41)يوضحاجلدولرقم
،مبعىنأنإجاباتاملعلماتتؤكدأنهكلماارتفعمستوىوواقع15111عندمستوىداللة

تها،والعكسكذلكفكلماارتفعنتفعاليدرجةتطبيقالوسائلاملذكورة؛كلماارتفعت
الوسائلزادذلكمناستخداماملعلماتهلايفالدعوةإىلاهلل.فعالية
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 الدراسة من الطالبات: عّينةآراء 
الدراسةمنالطالباتيفدرجةعّينة(الترتيبالتناز آلراء42يوضحاجلدولرقم)

يفاملرحلةالثانوية.مُتستخدوُتطبقوسائلالدعوةاليتفعالية
 (24جدول رقم )

)ن  وسائل الدعوة يف املرحلة الثانوية فعاليةالطالبات حول درجة  ب التنازيل آلراءالترتي
 (طالبة7176= 

 الترتيب ع ح م الوسائل م
 األول45161516الشريطاإلسالمي 7
 الثاين35981511الندواتواحملاضراتالعامة 4
 الثالث35951533الربامجاحلواريةاملفتوحة 3
 الرابع35911542خروجالطالباتيفزياراتدعوية 2
 اخلامس35811515الدروسالعلميةيفاملصلى 5
 السادس35771523املتنوعةاملسابماتالشرعية 6
 السابع35751533حلماتحتفيظالمرآنوالتجويد 1
 الثامن35541533محالتتوعيةخاصةمبوضو ما 1
 التاسع35531512الكتيباتواملطويات 9

 العاشر35511535إقامةاملعارض:الكتابوالشريط 72
 احلادي عشر35361543احلفالتالدورية)فصلية،سنوية( 77
 الثاين عشر35211544إقامةاملراكزالصيفيةيفاملدرسة 74
 الثالث عشر35151527اجملالتاحلائطية 73
 الرابع عشر31534اإلذاعةاملدرسية 72
 اخلامس عشر25831525كتابةاملماالتواألراثالعلمية 75

خمالفابعضالشيءجاءالباتالدراسةمنالطعّينةرأي(أن42يوضحاجلدولرقم)
بعضالوسائل،ويتضحرأيالطالباتكمايأيت:فعاليةلرأياملعلماتحولدرجة

(هي:4516ةجداواليتحصلتعلىمتوسط)فّعالاالوسيلةاليترأتالطالباتبأهن
الشريطاإلسالمي.

يتنالنتمتوسنطاوالفعاليةوهيمتوسطةالفعاليةهّنأماالوسيلةاليترأينأهناأقل
(فهي:2583حسابياقدره:)
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كتابةاألراثواملماالتالعلمية.
ةبشكلكبريوحصنلتفّعالاأمابميةالوسائلفمدكانتوجهةنظرالطالباتبأهن

(فهيبالترتيبالتناز اآليت:3598-3علىمتوسطحسايبينحصربني)
الندواتواحملاضراتالعامة. -1
 املفتوحةبنياملعلماتوالطالبات.الربامجاحلوارية -2
 خروجالطالباتيفزياراتدعوية. -3
 الدروسالعلميةيفاملصلى. -4
 املسابماتالشرعيةاملتنوعة. -5
 حلماتحتفيظالمرآنوجتويده. -6
 محالتتوعيةخاصةمبوضو ماولفترةحمدودة. -7
 الكتيباتواملطويات. -8
 إقامةاملعارضمثلمعرضالكتابوالشريط. -9
 لدورية.احلفالتا -11
 اجملالتاحلائطية. -11
 اإلذاعةاملدرسية. -12

وللتأّكدمنوجودفروقذاتداللةإحصائيةبنياجتناهالعيننتنيمنناملعلمنات
تالنتيجةكمايوضنحهاجندولرقنم،وكان(ت)والطالبات،أجرتالباحثةاختبار

(43):
 (23جدول رقم )  

حول  هّنمتوسط درجات املعلمات والطالبات فيما يتعلق بآرائاختبار داللة الفروق بني 
 الوسائل املستخدمة يف دعوة طالبات املرحلة الثانوية فعالية

 الداللة اإلحصائية قيمة ت ع م ح ن عّينةال
17135351833517615112املعلمات

داّلة 171635551567الطالبات
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،وهنذا15112كداللةإحصائيةعندمستوىهناأن(43)يتضحمناجلدولرقم
ة،الوسائلاملذكورفعاليةيؤّكدوجودالفرقبنيإجاباتاملعلماتوالطالباتحولدرجة

احلسايبأعلى،وُترجعالباحثةذلنكإىلأنهّنمتوسطحيثإنلصاحلالطالباتهناالفرق
كنانمننتهاسواءفعاليأعلمبدرجةهّنعلىغالبيةالطالباتمماجيعلُتطبقهذهالوسائل

.وجهةنظرالطالبةذاهتاأممنوجهةنظرزميالهتا


(44الباتتعرضالباحثةجدولرقنم)وألمهيةالفرقبنيوجهةنظراملعلماتوالط
الذييمارنبنياجتاهالفريمني.
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 (22جدول رقم )
وسائل الدعوة يف  فعاليةاملقارنة بني وجهات نظر املعلمات والطالبات تبعا ملتوسط درجة 

 املرحلة الثانوية
 آراء الطالبات آراء املعلمات الوسائل م

 الترتيب ع م ح الترتيب ع م ح
 الرابع عشر31534 األول35851518اإلذاعةاملدرسية1
 التاسع35531512 السابع35481527الكتيباتواملطويات2
 الثاين35981511 الثاين35731523مةالندواتواحملاضراتالعا3
 اخلامس35811515 الرابع35691542الدروسالعلميةيفاملصلى4
 الثالث عشر35151527 الثامن م35461523اجملالتاحلائطية5
 األول45161516 الثالث35721527الشريطاإلسالمي6
 السادس35771523 مساخلا35551547املسابماتالشرعيةاملتنوعة7
تنظيممحالتتوعية8

خاصةمبوضو ما
 الثامن35541533 السادس35511558

حلماتحتفيظالمرآن9
والتجويد

 السابع35751533 التاسع35241564

كتابةاملماالتواألراث11
العلمية

الثالث 25761542
 عشر

اخلامس 25831525
 عشر

احلفالتالدورية11
لية،سنوية()فص

احلادي 35361543 الثاين عشر25941558
 عشر

احلادي 35361543 الثامن م35461563الربامجاحلواريةاملفتوحة12
 عشر

قامةاملراكزالصيفيةيفإ13
املدرسة

الرابع 25671574
 عشر

 الثاين عشر35211544

إقامةاملعارض:الكتاب14
والشريط

احلادي 35191564
 عشر

 العاشر35511535

خروجالطالباتيف15
زياراتدعوية

 الرابع35911542 العاشر35111581

يالحظو،املمارنةبنيوجهاتنظراملعلماتوالطالبات(44رقم)يتضحمنجدول
إحدىالوسائلوهي:الندواتواحملاضراتالعامنة،فعاليةاتفاقالطرفنييفترتيبدرجة
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رتبةالثانيةمعاختالفيسرييفاملتوسطاحلسايب،كمايالحظتماربيفحيثجاءتيفامل
العديدمنالعباراتمثلالدروسالعلميةيفاملصلى،وإقامةاملعارض،واحلفالتالدوريةمع
تباينأكربيفاملتوسطاحلسايب،ويالحظاختالفوجهاتالنظربشكلأكنربيفبعنض

إىلهناوخروجالطالباتيفزياراتدعوية،وتشريالباحثةالوسائلمثلاإلذاعةاملدرسية،
تطبيقبعضحيثإنعنداختيارالوسائلالدعوية،ّنضرورةمراعاةميولالطالباتوحاجاهت

تترددالشكوىمننهنفسالوقتالوسائليستهلكوقتاوجهداكبريينمناملعلمات،ويف
منه،فاإلذاعةاملدرسيةمنالوسائلاملهمنةانصرافالطالباتعناملشاركةفيهواالستفادة

تبعاملنفإنهيكتسبأمهيته-تعنهبعضهنكماعّبر-جدايفالدعوة،أمارأيالطالبات
تلميوماذاستمول.

منهّن،مماةحرمهّنكماتعددتإجابةبعضالطالباتبأنهاليوجدمصلىيفمدرست
ماتالتحفيظ.األنشطةاليتتمامفيهكالدروسالعلميةوحل

اخلاصنةهننّمننآرائّنوالمائماتبالدعوةيفاملدارسالثانويةينطلمنيفدعنوهت
،لنذاّناملاضية،اليتقدالتتوافقمعآراءوتوجهاتالطالباتورغباهتّنوجتارهبّنوخلفياهت

.ّنهلممايصلحفمناملهماألخذيفاحلسبانبرأيالطالباتفيمايمدم
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 ع: أساليب دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:احملور الراب
الدراسةمناملعلماتوالطالباتحولعّينةآلراءمتيفاملبحثالسابقعرضتفصيلي

أهمأساليبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية،وذلكمنخاللإجابةاملعلمناتعلنى
السؤالنياملطروحنياآلتيني:

يفمدرستك؟لدعوةالطالباتُتستخدمليتاأهمأساليبالدعوة:ما1س
الطالبات؟وإصالحيفدعوةاألساليبهذهتأثريمامدى:2س

كماُعرضتإجابةالطالباتعلىالسؤالاآليت:
يفدعوةالطالبات؟س:مامدىتأثرياألساليباملذكورة



علماتيفواقنعالدراسةمناملعّينةالترتيبالتناز آلراء(45)جدولرقميوضحو

يفدرجةتأثريتلكهّناستخدامأساليبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية،كمايوضحرأي
،معذكراالحنرافاملعياري.ّناألساليب،وذلكتبعاللمتوسطاحلسايبإلجاباهت
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 (25جدول رقم ) 
، هّنيف مدارسدام أساليب الدعوة واقع استخ ب التنازيل آلراء املعلمات حولالترتي

 (معلمة 712)ن =  ودرجة تأثري تلك األساليب
 درجة تأثري األساليب يف الطالبات واقع استخدام األساليب األساليب م

 الترتيب ع م ح لترتيبا ع م ح
 األول4562954 األول45141511املعلمةالمدوة1
املوعظةاحلسنة)الترغيب2

والترهيب(
 الرابع45351581 الثاين45121515

استثماراملواقفالتعليمية3
لغرسالميم

 الثاين45461584 الثالث35971511

ضرباألمثالوالتشبيه4
عاينلتمريبوتثبيتامل

 اخلامس45211512 الرابع35941517

 العاشر35131517 اخلامس35891522األسلوباإللمائي5
 الثالث45451513 السادس35751528أسلوباحلوارواإلقنا 6
تشجيعالطالبةملتابعة7

بعضاألنشطةالدينية
 الثامن35951511 السابع35541519

 السادس45191527 الثامن35461542األسلوبالمصصي8
زجروتعنيفالطالبة9

املصرةعلىاملعصية
احلادي 25871541 التاسع35321534

 عشر
 التاسع35911537 العاشر35141551تأليفالملوبباهلدية11
التطبيقالعمليللشعائر11

أمامالطالبات
احلادي 25971554

 عشر
 السابع45141521

الدراسةمناملعلماتيفواقعاستخداماألساليبعّينةآراء(45)لرقميوضحاجلدو
الدعوية،وهيكمايأيت:

كاناجتاهاملعلماتمؤيداجداالستخدامبعضاألسناليببشنكلدائنم،وهني
(،وهيبالترتيباآليت:4514-4512األساليباليتحصلتعلىمتوسطيمعبني)

املعلمةالمدوة. -1
 نةبالترغيبوالترهيب.املوعظةاحلس -2
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ُتسنتخدماليتاستخداما،وهيمناألساليبألساليبأقلايفهّنكذلكيتضحرأي
املتوسنطحيثإنالتطبيقالعمليللشعائراإلسالميةأمامالطالبات،بشكلمتوسط،وهو:

(.2597هو:)ّناحلسايبإلجاباهت
لبا،حيثتراوحتمتوسطاهتاغاُتستخدمابأهنهّنأمابميةاألساليبفمدكانتآراؤ

(وهيبالترتيباآليت:3597-3514احلسابيةبني)
استثماراملواقفالتعليميةلغرسالميماإلثمانية. -1
 ضرباألمثالوالتشبيهلتمريباملعاينوتثبيتهايفأذهانالطالبات. -2
 األسلوباإللمائي. -3
 أسلوباحلوارواإلقنا . -4
شطةالدينيةمثلخطنباجلمعنةتشجيعالطالبةملتابعةبعضاألن -5

 واإلذاعةواحملاضرات.
 األسلوبالمصصي -6
زجروتعنيفالطالبةاليتتصرعلىاملخالفاتالشرعيةوارتكناب -7
 املعاصي.
 تأليفالملوبباهلدية. -8

يفدرجةتأثريتلكاألساليبيفدعوةوإصنالحالدراسةمناملعلماتعّينةأمارأي
الطالباتفتتضحكاآليت:

جتاهاملعلماتموافماعلىتأثريقويجدالبعضاألساليبوهيالنيتتتنراوحكانا
(وهيبالترتيباآليت:4562-4514متوسطاهتابني)

املعلمةالمدوة. -1
 استثماراملواقفالتعليميةلغرسالميماإلثمانية. -2
 أسلوباحلوارواإلقنا . -3
 املوعظةاحلسنةبالترغيبوالترهيب. -4
 هلتمريباملعاين.ضرباألمثالوالتشبي -5
 األسلوبالمصصي. -6
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 التطبيقالعمليبعضالشعائرأمامالطالبات. -7
الدراسةعلىتأثريعددآخرمناألساليببشكلأقلمناألساليبعّينةكماوافمت

(،وهيبالترتيباآليت:3595-3513السابمة،وهياليتتراوحتمتوسطاهتابني)
ةالدينيةخارجاملدرسنةمثنلتشجيعالطالبةملتابعةبعضاألنشط -1

خطبةاجلمعةوالربامجاإلذاعيةواحملاضراتالعامة.
 تأليفقلوبالطالباتباهلدية. -2
 األسلوباإللمائي. -3

نةفمدكاناجتاهمنحيالفعاليةأمااألسلوباألخري الدراسنةمننعّي
متوسطوهو علىأنتأثريه اليتتصنر:املعلماتموافما زجروتعنيفالطالبة

دتإحدىالدراساتأن أّك وقد واملعاصي، ارتكاباملخالفاتالشرعية على
لثانويةاليتفقمعالسنيطرة ا يفاملرحلة وطالباهتا بنياملعلمة االحترام مفهوم
والتعنيفوفرضالموة،بلالبدأنخيلومنالرهبةوأنينبعويتغذىبواسطة

لثمةاملتبادلةبني املعلمةوطالباهتاالشعورالديينواألبويوا
(1)

.
الدراسةمناملعلماتعددامناألساليبالدعوية،تتضحمبايأيت:عّينةوقدأضافت

.هّنزيارةأواستضافةاجلالياتاملسلمةأوحديثاتاإلسالمواحلوارمع .1
 استغاللحصصالفراغوبدايةاليومالدراسيقبلاإلذاعة. .2
 إجراءاملسابماتالدينيةالفورية. .3
بعضاملشاهداملؤثرةباستخدامشاشةالعرض.عرض .4


الدراسةمناملعلماتيفواقععّينةوللكشفعنوجودعالقةارتباطيةبنيوجهةنظر

استخداماألساليبالدعويةاملذكورة،وبنيدرجةتأثريهايفإصالحالطالباتاسنتخرجت
جة.(النتي46الباحثةمعاملارتباطبريسون،ويوضحاجلدولرقم)

============================================================= 
ينظر:االحتراموتطبيماتهكماتراهمعلماتوطالباتاملرحلةالثانويةباملدينةاملنورة:زكيةةحىيعطااهللمنصور(1)

 م.2111هن/1422ثماجستريممدمإىلقسمالتربيةبكليةالتربيةجبامعةامللكسعود،،ر128ص
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 (26)  جدول رقم

الكشإ عن العالقة االرتباطية املوجودة بني واقع استخدام األساليب الدعوية وبني درجة 
 (712)ن= تأثريها من وجهة نظر املعلمات

 مستوى الداللة درجة تأثري األساليب واقع استخدام األساليب املتغريات
داّلة1554915111++1واقعاستخداماألساليب
داّلة15549115111++درجةتأثرياألساليب

(549وجودعالقةارتباطيةموجبةبنياملنتغريين=)++(46)يوضحاجلدولرقم
الدراسةمناملعلماتتؤكدأنهكلماارتفععّينة،مبعىنأنإجابات1511توىداللةعندمس

مستوىوواقعاستخداماألساليباملذكورةيفدعوةالطالبات؛كلماارتفعتدرجةتأثريها
،كمايؤّكدأنارتفا درجةتأثرياألساليبمرتبطإجيابيابكثافنةهّنوإصالحّنيفدعوهت

اتهلذهاألساليبيفالدعوةإىلاهلل.استخداماملعلم
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 الدراسة من الطالبات: عّينةآراء 
الدراسةمنالطالباتعلىعّينةجاباتالترتيبالتناز إل(47)دولرقميوضحاجل

،وذلكتبعاللمتوسطاحلسايبساليباملذكورةحولدرجةتأثرياألهّنالسؤالاملطروحعلي
.حنرافاملعياريلكلعبارة،معتوضيحاال

 (21) جدول رقم
 الترتيب التنازيل آلراء الطالبات حول تأثري أساليب دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية

 طالبة(7176) ن =  
 الترتيب ع ح م األساليب م
 األول45511584أسلوباحلوارواإلقنا 1
 الثاين45451597املعلمةالمدوة2
 الثالث45411األسلوبالمصصي3
 الرابع45181514ضرباألمثالوالتشبيه4
 اخلامس45171517املوعظةاحلسنة)الترغيبوالترهيب(5
 السادس45181516التطبيقالعمليللشعائرأمامالطالبات6
 السابع45111515تأليفالملوبباهلدية7
 الثامن35921511استثماراملواقفالتعليميةلغرسالميماإلثمانية8
 التاسع35651518تشجيعالطالبةملتابعةبعضاألنشطةالدينية9
 العاشر35411526األسلوباإللمائي11
 احلادي عشر25581557علىاملعصيةزجروتعنيفالطالبةاملصرة11

وهيكمايأيت:ّنآراءالطالباتواجتاهاهت(47)يوضحاجلدولرقم
كاناجتاهالطالباتمؤيداوموافماجداعلىالتأثريالكبريلبعضاألساليبيفالدعوة،

(وهيبالترتيباآليت:4551-4511وهياألساليباليتتراوحتمتوسطاهتابني)
حلوارواإلقنا .أسلوبا -1
 املعلمةالمدوة. -2
 األسلوبالمصصي. -3
 ضرباألمثالوالتشبيه. -4
 املوعظةاحلسنةبالترغيبوالترهيب. -5
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 التطبيقالعمليللشعائرأمامالطالبات. -6
 تأليفقلوبالطالباتباهلدية. -7
أسلوبزجرالطالبةوتعنيفهاعنندإصنرارهاعلنىاملعصنيةيفهّنكماكانرأي
شكلمتوسط،واملتوسطاحلسايبأقلاألساليباملذكورةتأثرياوب،بأنهيةواملخالفاتالشرع

هلنذااألسنلوبوقالنتهّنالعديدمنالطالباتعنرفضت(وقدعّبر2558)هو:له
:)هبذااألسلوبتكرهالطالبةاملعلمةوتزيديفاملعصية،جيبنصحهاأوال(.هّنإحدا

علىأهنامؤثرةيفالدعوةالطالبات،حينثأمابميةاألساليبفمدوافمتالطالبات
(،وهيبالترتيباآليت:3592-3541تراوحتمتوسطاهتابني)

استثماراملواقفالتعليميةلغرسالميماإلثمانية. -1
 تشجيعالطالبةملتابعةبعضاألنشطةالدينية. -2
 األسلوباإللمائي. -3
 الدراسة من الطالبات األساليب اآلتية: عّينةوقد أضافت 

أنتتخذاملعلمةالطالبةأختاهلا،وأنتضعنفسهايفمكاهناعندخماطبتهاأو .1
لوخالفتالطالبةنظاماملدرسة.عماهبا،ودعوهتاباحلكمةواملوعظةحىت

هبم.قتداءلالرضياهللعنهم،وصحابتهالكرامالتذكريبسنةاملصطفى .2
داءالرأيواحترامالنرأياملناقشةوالسؤالواجلوابمعإعطاءالفرصةإلب .3

اآلخرولوكانمبتدءا.
األسلوبالفكاهي)الكاركاتريي(فالطالباتةحبنبالمصصالفكاهية. .4
علنىهّنإرغامالطالبناتوقسنرمناألساليباملرفوضةلدىالطالبات: .5

أوإلمناءموضنوعاتهننّالذهابللمصلىلالستما إىلأشرطةالهتم
 مكررة.
العنايةبآراءالطالباتالنابعةعنميوهلنوحاجاهتن،ألنذلكينؤثروترىالباحثةضرورة

 بشكلكبرييفقبوهلنللتوجيهوالدعوةبإذناهلل.
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 (21جدول رقم )
املقارنة بني وجهات نظر املعلمات والطالبات تبعا ملتوسط درجة تأثري أساليب الدعوة يف 

 املرحلة الثانوية
 آراء الطالبات آراء املعلمات األساليب م

 الترتيب ع م ح الترتيب ع م ح
 الثاين45451597 األول4562954املعلمةالمدوة1
استثماراملواقفالتعليمية2

يماإلثمانيةلغرسالم
 الثامن35921511 الثاين45461584

 األول45511584 الثالث45451513أسلوباحلوارواإلقنا 3
املوعظةاحلسنة)الترغيب4

والترهيب(
 اخلامس45171517 الرابع45351581

 الرابع45181514 اخلامس45211512ضرباألمثالوالتشبيه5
 الثالث45411 السادس45191527األسلوبالمصصي6
التطبيقالعمليللشعائر7

أمامالطالبات
 السادس45181516 السابع45141521

تشجيعالطالبةملتابعة8
بعضاألنشطةالدينية

 التاسع35651518 الثامن35951511

 السابع45111515 التاسع35911537تأليفالملوبباهلدية9
 العاشر35411526 العاشر35131517ائياألسلوباإللم11
زجروتعنيفالطالبة11

املصرةعلىاملعصية
احلادي 25871541

 عشر
احلادي 25581557

 عشر


وللكشفعنالداللةاإلحصائيةملتوسطاتالفروقبنيإجاباتاملعلمناتوالطالبنات،
(.49يوضحهااجلدولرقم)،فكانتالنتيجةكماعلىالعينيتني(ت)أجرتالباحثةاختبار
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 (29جدول رقم )
حول  هّناختبار داللة الفروق بني متوسط درجات املعلمات والطالبات فيما يتعلق بآرائ

 درجة تأثري األساليب الدعوية املستخدمة يف دعوة طالبات املرحلة الثانوية
الداللة  قيمة ت ع م ح ن عّينةال

 اإلحصائية
1564615111-1714512161املعلمات

غريداّلة 171635941557الطالبات
مستوىحيثإنودفروقذاتداللةإحصائية(عدموج49يتضحمناجلدولرقم)

،وهذايعينعدموجودفروقذاتداللة1515،وهوأكربمنمستوى15111هناالداللة
بنيآراءالطالباتواملعلماتيفدرجةتأثرياألساليباملذكورة.

وعدموجودالفروقذاتالداللةاإلحصائيةعلىمستوىاحملوربشكلعاماليعين
،ترىالباحثةضرورةاالهتمامهبااكفروقهنابلإنوجهاتالنظريفمجيعالعبارات،اتفاق

يظهراتفاقاملعلماتوالطالباتعلىأنأكثراألساليبتأثريا،هي:املعلمةالمندوة،هناف
واحلوارواإلقنا ،والمصصوضرباألمثالوالتشبيه،واملوعظةاحلسنة.

أقّلهذهاألساليبتأثرياهنواألسنلوباإللمنائيعلىأنهّنوكذلكتتفقآراؤ
لطبيعنةّنوأسلوبالزجروالتعنيفللطالبةاملخطئة،وهذايعكستفهماملعلماتومراعاهت

هذهاملرحلةالعمريةاليتمتيلفيهاالطالبةإىلاالستمالليةوتأكيدالذات،والبعدعنكلما
مصنلحتهاونصنحهاتحميمةاألمرهيثمسذاهتاوشخصيتهاباالنتماص،حىتلوكان

وتوجيههاللخري.
عندالفريمنيوهنينفسهاكماتشريالباحثةإىلأناألسلوباإللمائيقدنالاملرتبة

االحينثإهننتتبنيضرورةالعنايةبالطريمةاإللمائيةهناالعاشرةأياملرتبةقبلاألخرية،و
ملاتتميزبهمنإجيابياتعديدة،ويفالوقنتزالتيفمجيعاملدارسهياألكثراستخداما،

نفسههيالطريمةاألكثرتشويهاعلىأيدياملعلماتالاليتالةحسنتطبيمهاأواالستفادة
لألسنسدبيةاليتُبنيتعليها،وافتمادهّنبمواعدهاوغياباخللفيةاألهّنمنها،وذلكجلهل

نتماداتالشديدةاملوجهنة،لكننهنذهالعلميةاليتتستندعليها،وهذاجيعلهاعرضةلال

 



                                                                                                                    721الفصل الثاين/ املبحث األول: حتليل نتائج الدراسة امليدانية________________________

االنتماداتالمتثلهجوماعلىالطريمةنفسهابمدرماتركزعلىاالستخداماخلاطئهلامن
تعليم،وهذايؤّكندأمهينةالدعوةوالجانبامللميات،وماينتجعنهذامنآثارسلبيةيف

لاحملاضرةأواألسلوبالمصصيمنالتدريسعليهامثعدةالتنويعيفإلمائهاالعتمادأنوا 
واألسلوبالوصفي،وضرورةالعنايةبالعواملاملساعدةيفإجناحهناكحسننالتخطنيط
ومراعاةالفروقالفرديةبنيالطالباتوحتديداألهدافاملرجوة،وهتيئنةاملنناخالندعوي

يةاملالئمة،ودجمهاالتعليمياملناسب،والتمهيدباملداخلاملناسبةللدرس،ومراعاةالفترةالزمن
بطرقتعليميةأخرىكاملناقشةواملساءلة،واستخدامالوسائلالتعليميةاليتجتذباالنتبناه

منهذهالطريمةّن..إىلغريذلكمنالعواملاليتتعززإصغاءالطالباتواستفادهت
(1)

.
نالاملرتبنةكمايالحظأنأسلوباستثماراملواقفالتعليميةلغرسالميماإلثمانيةقد

(،بينماجاءيفاملرتبةالثامنةعنندالطالبنات)مح=4546الثانيةعنداملعلمات)مح=
(،وهذااألسلوبهويفحميمتهالدعوةوالتربيةباألحداث،وهوأسنلوبنبنوي3593

مؤثرجدا،وتعتمدالباحثةأنتأخرهذااألسلوبعندالطالباتيرجعإىلضعفالنواز 
الرغبةيفاالستمامةعندبعضالطالبات،أواإلحلاحواإلكثارمناستخدامهمنقلةالديينو

الطالبات،أوضعفاملعلماتالداعياتيفاسنتخدامهحينثلدرجةمللقبلاملعلمات
بعدانتهاءاحلدثأويفحالةعدمهتيؤالملوبوالنفوسللنصح.ُيستخدم

============================================================= 
رثمنشور،585-515ينظر:عواملإجناحالطريمةاإللمائيةيفالتدريس:د.إبراهيمعبداهللالسعدانص(1)

 هن1422ل،شوا36بنسعوداإلسالمية،العدديفجملةجامعةاإلمامحممد
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 يف املرحلة الثانوية: ات دعوة الطالباتمعّوقاحملور اخلامس: 
معوقاتدعوةالطالباتيفأهميفالدراسةمناملعلماتوالطالباتعّينةسبقتوضيحآراء

الدراسةمناملعلماتعّينة(الترتيبالتناز آلراء51ويوضحاجلدولرقم)املرحلةالثانوية،
.هّنووجهةنظرهّنواقعمدارسحيثاتالدعوةيفاملرحلةالثانويةمنمعّوقحولأهم

 (52) جدول رقم
 ات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانويةمعّوقالترتيب التنازيل آلراء املعلمات حول أهم 

 الترتيب ع م ح اتعّوقامل م
 األول45721566والعبءالوظيفيجدولاملعلمةامازدح1
 الثاين45681565تأثرالطالبةبالرفمةالسيئة2
 الثالث45441572اجلموديفطرقالعرضوقلةالتشويق3
 الرابع45311588ّنضعففمهاملعلمةلواقعالطالباتوحاجاهت4
 اخلامس45261511عدممناسبةاملكانلألنشطةالدعوية5
 السادس45251591ضعفخربةاملعلمةبأساليبالدعوةووسائلها6
 السابع45221591ضعفعالقةاملدرسةباملؤسساتالتربويةاألخرى7
 الثامن45151نمصتوفرياحتياجاتاألنشطة8
 التاسع45121581عدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلا9
 العاشر45111الباتاملصلىاقتصاراألنشطةعلىط11
 احلادي عشر45181517غلبةالربامجاجلادةيفالنشاطدونترفيه11
 الثاين عشر45171599التكراريفاملوضوعاتوقلةالتجديد12
 الثالث عشر45161592ضعفتشجيعالطالباتللمشاركةيفالنشاط13
 الرابع عشر45151اعدممالءمةاألنشطةلألوقاتاملخصصةهل14
 اخلامس عشر41513ضعفمتابعةاألنشطةمنقبلاملسؤوالت15
 السادس عشر35991513ضعفتشجيعاملعلماتللمشاركةيفالنشاط16
 السابع عشر35921512قلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطة17
 رالثامن عش35911514خجلالطالبةالشديدوانطواؤها18
 التاسع عشر35881597ضعفتشجيعأسرةالطالبةللمشاركة19
 العشرون35871514كثافةاملادةالعلميةاملطروحةيفاألنشطة21
 احلادي والعشرون35861518افتمادالطالبةللمدوةاحلسنةيفمدرستها21
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ملذكورةيعيق(موافمةاملعلماتعلىأنعددامناألمورا51يتضحمناجلدولرقم)
(،وهني4572-4الدعوةبشكلكبريجدا،وهياليتتراوحتمتوسطاهتااحلسابيةبني)

بالترتيباآليت:
 عندة،وهذاأمرتكررذكرهيفدراساتوالعبءالوظيفيجدولاملعلمةازدحام

منتفرغاملعلمةلبناءعالقاتشخصيةبيننهازيادةالعبءالوظيفيةحّدحيثإن
لبةوبالتا تلمسمشكالهتاوالعملعلىحلهاوبنيالطا

(1)
.

 تأثرالطالبةبالرفمةالسيئة. 
 اجلموديفطرقالعرضوقلةالتشويق. 
 ّنضعففمهاملعلمةلواقعالطالباتوحاجاهت. 
 عدممناسبةاملكانلألنشطةالدعوية. 
 ضعفخربةاملعلمةبأساليبالدعوةووسائلها. 
 خاصةأسرةالطالبة،وهنذاأمنرالتربويةاألخرىضعفعالقةاملدرسةباملؤسسات،

:فممايعيقوجودعالقةسليمةبنياألسنرةواملدرسنة،تؤكدهدراساتأخرى
غيابالتواصلبنيالطرفني
(2)

. 
 نمصتوفرياحتياجاتاألنشطة. 
 عدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلا. 
 اقتصاراألنشطةعلىطالباتاملصلى. 
 فكثريمناألنشطةاملدرسيةالدينيةليسادةيفالنشاطدونترفيهغلبةالربامجاجل،

هّنهلاطابعتروةحي،وهذايؤّكدحاجةاملعلمةحينئذإىلحثالطالباتوتشجيع
 .هّنويرةحّنللمشاركة،إىلجانبمراعاةالترفيهاملالئمالذيينشطعموهل

 التكراريفاملوضوعاتوقلةالتجديد. 
 طالباتللمشاركةيفالنشاطضعفتشجيعال. 

============================================================= 
 .134-133ينظر:االحتراموتطبيماته:زكيةةحىيمنصورص(1)
 .134صاملصدرالسابقينظر:(2)
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 فمثال:تمامغالبيةالدروسالعلمينةعدممالءمةاألنشطةلألوقاتاملخصصةهلا،
هّنيفوقتالفسحةالدراسية،وهذااليشجعالطالباتعلىاحلضنورحلاجتن

 للترويحعنالنفسأوتناولبعضاألطعمة.
 كانمنأهمالعواملاليتأشارتعّوقضعفمتابعةاألنشطةمنقبلاملسؤوالت،وهذاامل

إحدىالدراساتأنهيؤثريفتطبيقبرنامجاحللماتالمرآنيةعندالطنالبيفاملرحلنة
الثانوية
(1)

للطالباتوإظهناراحلمناسهّنأمهيةمتابعةاملسؤوالتوتشجيعهناوتتأّكد 
 كاف.قبلاألنشطةبوقتللحضورواملشاركة،كذلكاالستعداداتاملسبمةواإلعالن

أقنلمننكبريولكنةللدعوةبشكلمعّوقكمارأتاملعلماتأنبميةاألمورتعد
(،وهيبالترتيباآليت:3599-3586السابمة،وهياليتتتراوحمتوسطاهتااحلسابيةبني)

.ضعفتشجيعاملعلماتللمشاركةيفالنشاط .1
 .قلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطة .2
،وهذاأمرتعاجلهاملعلمةبطرقعديدةمننهادوانطواؤهاخجلالطالبةالشدي .3

التدريبوالتكراروإجراءالعديدمنالتجاربمعالطالبةليزولاخلجلويصنبح
األمرعاديا،وشعورالطالبةباخلجلمنالظهورأواملشاركةيفاألنشطةالدعوية

يمتصنرعلنىأمامبناتجنسهاأمرطبيعي،فصعوبةمواجهةاجلماهريأمرال
النساءبلهوأمرطبيعيعندالرجالأيضا،ومناملمكنأنيزولمعالوقت
(2)

. 
 .ضعفتشجيعأسرةالطالبةللمشاركة .4
 .كثافةاملادةالعلميةاملطروحةيفاألنشطة .5
قدنالاملرتبةعّوق،ورغمأنهذااملافتمادالطالبةللمدوةاحلسنةيفمدرستها .6

منوجهةنظراملعلماتإالأنمتوسطهيشريإىلأنهمنؤثراتعّوقاألخريةبنيامل

============================================================= 
بنعبدالعزينزعبداللطيفدراسةتموثميةلربامجالنشاطيفاملرحلةالثانويةيفاململكةالعربيةالسعودية:ينظر:(1)

إىلقسمالتربيةبكليةالعلوماالجتماعيةجبامعةاإلمامحممدممدمة-غريمنشورة-،رسالةماجستري172الرباحص
 هن.1419بنسعوداإلسالميةبالرياض،

 .389ينظر:املرأةاملسلمةاملعاصرة:د.أمحدأبابطنيص(2)

 



                                                                                                                    724الفصل الثاين/ املبحث األول: حتليل نتائج الدراسة امليدانية________________________

،-كماسيأيت-جداللدعوةمعّوقأنهدّلعلىبشكلكبري،كماأنرأيالطالبات
والشكأنأسلوبالمدوةيعدمنأعظمأساليبالدعوةتأثريايفالطالبات،وحني

دابوأخالقاإلسنالم،جتدالطالبةيفمعلماهتاالمدوةالصاحلة؛فإهناتنطبععلىآ
ويثمرذلكفتاةصاحلةمستميمة،أماإذاملجتدأمامهاالمدوةالصاحلةسواءيفإدارة

وإنكّنعلىغريخلق،ّناملدرسةأواملعلماتأوالزميالت،فإهناقدتبدأمبحاكاهت
سواءعلمتاملمتَدىهباأوملتعلم،وللمعلمةأكرباألثريفذلكملوقعهااحلسناس
واملؤثرومكانتهااملهمة،فالطالباتيراقبنهادائما،فعليهاأنتسنعىإىلإصنالح

علماوعمال،كماأنهّنتفيدباد والميممعالعلموالتربية،لاملهّنالطالباتوتلمين
يملدهنايفهّنفشلاملعلمةيفضربالمدوةالصاحلةواملثلالطيبأمامطالباهتاجيعل

 ها.جيدنمنهارادعاأوموّجاالحنراف،حيثال
 ات اآلتية:عّوقالدراسة من املعلمات امل عّينةكما أضافت 

إضافةمعلوماتجديدةخارجاملنهج.ملناهجالدراسيةممايعيقكثافةا .1
 توجهالدعوةمنخالهلا.ضعفمعرفةبعضاملعلماتبالربامجالدعويةاليت .2
 .ّنأثرهايفحياهتعدمفمهالطالباتألمهيةالدعوةإىلاهللو .3
 منجهاتمتعددة.-دعويةوغريدعوية-بأنشطةكثريةازدحاماجلدول .4
 ازدحامالطالباتيفالفصول. .5
 تكرار.كتفاءبالدعوةمرةواحدةفمطدوناال .6
)أيأناملعلمناتغنريعدمالتوافقبنياخلططوكوادراملعلماتاملنفذةهلنا .7

 مؤهالتأكادثمياللدعوة(.
 ليبالتمومياملناسبة.عدمتوفرأسا .8
 إعاقةاإلدارةلتنفيذاألنشطةوعدمالسماحهبا. .9
 املعلمةعلىجمرياتاألموريفاجملتمع.اطال ضعف .11
علىمندوباتوحدةالتربيةاإلسالمية.الدينيةاقتصاراألنشطةاملدرسية .11
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 الدراسة من الطالبات: عّينةآراء 
يفاألنشطةهّنلباتعنضعفمشاركتالدراسةمنالطاعّينةخصائصنتائجكشفت
نسبةاملشاركاتنادراوغرياملشاركاتإطالقناحيثإن،هّنميفمدارسالدعويةاليتتما

هّنمن %1159الدراسة،أمااملشاركاتغالباودائمافلميتجاوزنعّينةمن%6359بلغت
ادةمننوهذاةحرمالطالباتمننفرصنةاالسنتف–(16كماسبقيفجدولرقم)-

املتينةبنيالطالباتواملعلمات.املوضوعاتالدعوية،كماأنهيضعفبناءالعالقة
لدعوةاتامعّوق(الترتيبالتناز آلراءالطالباتيفأهم51ويوضحاجلدولرقم)

 يفاملرحلةالثانوية.
 (57) جدول رقم

 ات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانويةمعّوقهم حول أ الترتيب التنازيل آلراء الطالبات
 الترتيب ع م ح اتعّوقامل م
 األول45511598تأثرالطالبةبالرفمةالسيئة1
 لثاينا45331598التكراريفاملوضوعاتوقلةالتجديد2
 الثالث45291597اجلموديفطرقالعرضوقلةالتشويق3
 الرابع45251596عدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلا4
 اخلامس45231514غلبةالربامجاجلادةيفالنشاطدونترفيه5
 السادس45221511عدممناسبةاملكانلألنشطةالدعوية6
 السابع45211516اؤهاخجلالطالبةالشديدوانطو7
 الثامن45191511ّنضعففمهاملعلمةلواقعالطالباتوحاجاهت8
 التاسع45131514افتمادالطالبةللمدوةاحلسنةيفمدرستها9
 العاشر45151518ضعفتشجيعالطالباتللمشاركةيفالنشاط11
 احلادي عشر35891519عدممالءمةاألنشطةلألوقاتاملخصصةهلا.11
 الثاين عشر35861519قلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطة12
 الثاين عشر م35861517كثافةاملادةالعلميةاملطروحةيفاألنشطة13
 الرابع عشر35821517ضعفمتابعةاألنشطةمنقبلاملسؤوالت14
 عشراخلامس 35341546ضعفتشجيعأسرةالطالبةللمشاركة15
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موافمةالطالباتعلىأنعددامناألمنوراملنذكورة(51مناجلدولرقم)تضحي
(،وهيبالترتينب4551-4515ةجداللدعوة،وهياليتتراوحتمتوسطاهتابني)معّوق
اآليت:

.تأثرالطالبةبالرفمةالسيئة -1
 .التكراريفاملوضوعاتوقلةالتجديد -2
 .اجلموديفطرقالعرضوقلةالتشويق -3
 .عدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلا -4
 .غلبةالربامجاجلادةيفالنشاطدونترفيه -5
 .عدممناسبةاملكانلألنشطةالدعوية -6
 .خجلالطالبةالشديدوانطواؤها -7
 .ّنضعففمهاملعلمةلواقعالطالباتوحاجاهت -8
 .افتمادالطالبةللمدوةاحلسنةيفمدرستها -9
 .ةيفالنشاطضعفتشجيعالطالباتللمشارك -11

ةللدعوةبشكلأقلمنالسابق،وقدمعّوقاأجابتالطالباتبأهنبميةالعواملفمدأما
(،وهيبالترتيباآليت:3589-3534تراوحتمتوسطاهتابني)

.عدممالءمةاألنشطةلألوقاتاملخصصةهلا -1
 .قلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطة -2
 .يفاألنشطةكثافةاملادةالعلميةاملطروحة -3
 .ضعفمتابعةاألنشطةمنقبلاملسؤوالت -4
 .ضعفتشجيعأسرةالطالبةللمشاركة -5
 ات اآلتية:عّوقالدراسة من الطالبات امل عّينةوقد أضافت 

.شأنالطالبةواالستهزاءهباالتمليلمن .1
 تعا الداعيةعليهامعاستخداماألسلوبالسيئيفدعوهتا. .2
 علىالطالبةاليتتلميموضوعاما.هّناستهزاءالزميالتوضحك .3
 .هّنواستفتائّناختالفإجاباتمعلماتالدينعندسؤاهل .4
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 عدماملساواةوالعدلبنيالطالبات. .5
 عدممعرفةالطالبةألمهيةالدعوةوضعفالواز الديينلديها. .6
 الختبارات.اانشغالالطالباتبالدراسةو .7

عتبار،مثالعملعلىتالفيهاوالتمليلمنآثارهااآلراءبعنياالوعلىالداعياتأخذمثلهذه
السلبيةعلىالدعوةإىلاهلل،خاصةوإهناحتملوجهاتنظرالطالباتاملدعواتأنفسهن.
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 (54جدول )
ات دعوة الطالبات معّوقاملقارنة بني وجهات نظر املعلمات والطالبات تبعا ملتوسط درجة 

 ةيف املرحلة الثانوي
 آراء الطالبات آراء املعلمات اتعّوقامل م

 الترتيب ع م ح الترتيب ع م ح
 األول45511598 األول45681565تأثرالطالبةبالرفمةالسيئة1
طرقالعرضاجلموديف2

وقلةالتشويق
 الثالث45291597 الثاين45441572

ضعففمهاملعلمةلواقع3
ّنالطالباتوحاجاهت

 الثامن45191511 الثالث45311588

عدممناسبةاملكان4
لألنشطةالدعوية

 السادس45221511 الرابع45261511

عدممراعاةاحتياجات5
الطالبةوميوهلا

 الرابع45251596 اخلامس45121581

غلبةالربامجاجلادةيف6
النشاطدونترفيه

 اخلامس45231514 السادس45181517

التكراريفاملوضوعات7
وقلةالتجديد

 الثاين45331598 السابع45171599

ضعفتشجيعالطالبات8
للمشاركةيفالنشاط

 العاشر45151518 الثامن45161592

ءمةاألنشطةمالعدم9
لألوقاتاملخصصةهلا

احلادي 35891519 التاسع45151
 عشر

ضعفمتابعةاألنشطةمن11
قبلاملسؤوالت

الرابع 35821517 العاشر41513
 عشر

قلةمشاركةالطالباتيف11
تنفيذاألنشطة

احلادي 35921512
 عشر

 الثاين عشر35861519

خجلالطالبةالشديد12
اؤهاوانطو

 السابع45211516 الثاين عشر35911514

ضعفتشجيعأسرة13
الطالبةللمشاركة

الثالث 35881597
 عشر

اخلامس 35341546
 عشر
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كثافةاملادةالعلمية14
املطروحةيفاألنشطة

الرابع 35871514
 عشر

الثاين عشر 35861517
 م

افتمادالطالبةللمدوة15
احلسنةيفمدرستها

اخلامس 35861518
 عشر

 التاسع45131514

وللتأّكدمنوجودفروقذاتداللةإحصائيةبنيإجاباتاملعلماتوالطالباتحول
للعينتني،وذلكبعنداختبار)ت(اتالدعوةيفاملرحلةالثانوية،أجرتالباحثةمعّوقأهم

ونتيجنة-اإلشارةإليهاواليتسبمت-استبعادالعباراتغرياملوجودةيفاستبانةالطالبات
االختباركمايأيت:

 (53جدول رقم )
حول  هّناختبار داللة الفروق بني متوسط درجات املعلمات والطالبات فيما يتعلق بآرائ

 ات دعوة الطالبات املرحلة الثانويةمعّوق
الداللة  قيمة ت ع م ح ن عّينةال

 اإلحصائية
1559415111-1714514142املعلمات

غريداّلة 171645181549الطالبات
عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبنيمتوسنطات(53جدولرقم)يتضحمن

،وهذايشري1515أكربمن15111مستوىالداللةحيثإنعلماتوالطالبات،إجابةامل
إىلاتفاقاملعلماتمعالطالباتيفتمديرإعاقةبعضاألمور،فتبعاللمتوسطاتاحلسنابية

إعطاءاملرتبةاألوىليفإعاقةالدعوةلتأثرالطالبةبالرفمةالسيئة،كمناوافمتالفئتنيعلى
معبعضالتفاوتيف–ةجداللدعوةعّوقأنمناألموراملوالطالباتعلىاتفمتاملعلمات

مايأيت:-ترتيبها
 .اجلموديفطرقالعرضوقلةالتشويق 
 ّنضعففمهاملعلمةلواقعالطالباتواحتياجاهت. 
 .غلبةالربامجاجلادةيفاألنشطةدونترفيه 
 .عدممالءمةاملكانلألنشطة 
 البةوميوهلا.عدممراعاةاحتياجاتالط 
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 .التكراريفاملوضوعاتوقلةالتجديد 
 .ضعفتشجيعالطالباتللمشاركةيفاألنشطة 

كمااتفمتالفئتانعلىأنبعضاألمورمعيمةللدعوةبشكلأقلوهيمايأيت:
 .قلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطة
 .ضعفتشجيعأسرةالطالبةللمشاركة 
 روحةيفاألنشطة.كثافةاملادةالعلميةاملط 

(،وهنيمعنّوقجندا(و)معّوقوظهراالختالفيفبميةاألموراملعيمةبنيدرجيت)
يت:كاآل

 .خجلالطالبةالشديدوانطواؤها
 .عدممالءمةاألنشطةلألوقاتاملخصصةهلا 
 .افتمادالطالبةللمدوةاحلسنةيفمدرستها 
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 :من حيث السمات واخلصائص العامةالدراسة  عيّنةاملطلب الثالث: دراسة الفروق بني 

بعدحتليلالنتائجاملستخلصةمنأدواتالدراسةقامتالباحثةبدراسةالفروقبنني
علىحدة،وذلنكعّينةالدراسةمنالطالباتواملعلماتمنحيثخصائصكلعّينةآراء

ية،وذلكفيماللحصولعلىصورةأعمقلدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةيفاملدينةالنبو
معرفةهذهالفروقتساعدالداعيةعلىمعرفةحيثإنيتعلقمبحاورالدراسةبشكلجممل،

للدعوةيفهذهاملرحلة،وهذاّنتأثرياخلصائصالشخصيةعندالداعياتوالطالباتيفنظرهت
يفيديفإدراكمكامنالموةوالضعفيفالعمليةالدعوية.

هي:التخصص،العملاملوكلإىلاملعلمة،يفالدراسةاملذكورةوخصائصاملعلمات
عددسنواتاخلربةيفجمالالتعليم،النصاباألسبوعيمناحلصص،العمر،املشناركةيف

األنشطةالدعويةيفاملدرسة،حضورالدوراتالدعوية.
أماخصائصالطالباتيف:الصفالدراسي،التخصنص،املسنتوىالتحصنيلي،

يميلألب،املستوىالتعليميلألم،املشاركةيفاألنشطةالدعويةيفاملدرسة.املستوىالتعل
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 الدراسة من املعلمات: عّينةدراسة الفروق يف :أوال
 (52جدول رقم)

 الفروق بني آراء املعلمات حول حماور االستبانة من حيث التخصص
 (712)ن =

جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

درجةطرح1
موضوعاتالدعوة

658161513159315179بنياجملموعات
غريداّلة 955711631559داخلاجملموعات

أمهيةموضوعات2
الدعوة

151461519153415241بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
225941631514

554361591159115184بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة3
غريداّلة داخل

اجملموعات
775761631548

457761581151815322بنياجملموعاتوسائلالدعوةفعالية4
غريداّلة داخل

اجملموعات
1115411631568

252361537151915371بنياجملموعاتتطبيقوسائلالدعوة5
غريداّلة داخل

اجملموعات
555681631534

درجةتأثريأساليب6
الدعوة

156661528157715598بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
585991631536

دامأساليباستخ7
الدعوة

552461587158215198بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
785161631548

152461521151915313بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق8
غريداّلة داخل

اجملموعات
285241631517
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ةبالنسبةإلجابناتأنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائي(54)دولرقميوضحاجل
ليسشرطاملنأرادتنصنحالطالبنات،فهّناملعلماتحولحماورالدراسةتبعالتخصص

حمصورةعلىمعلمناتت،ودعوةالطالباتليساللخريأنحتملختصصامعينهّنوتوجيه
ّن،فمهمةإصالحالطالباتودعنوهتهنبعضلشرعيةأواللغةالعربيةكماقدتعتمدالعلوما
لةكلمعلمةمسلمةمهماكانختصصها.هيرسا
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 (55جدول رقم)
  العمل املوكل للمعلمةالفروق بني آراء املعلمات حول حماور االستبانة من حيث 

 (712)ن =
جمموع  التباين مصدر حماور االستبانة م

 املربعات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

درجةطرح1
موضوعاتالدعوة

159841525154115819بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
1115511651562

أمهيةموضوعات2
الدعوة

155941515151315395بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
235491651514

255441561152415294بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة3
غريداّلة داخل

اجملموعات
815751651549

359541599154615215بنياجملموعاتوسائلالدعوةفعالية4
غريداّلة داخل

اجملموعات
1115231651567

151841545153315261بنياجملموعاتةتطبيقوسائلالدعو5
غريداّلة داخل

اجملموعات
565111651534

درجةتأثريأساليب6
الدعوة

151941531158215512بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
595471651536

استخدامأساليب7
الدعوة

259541574155115211بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
815451651549

153141533159115111بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق8
غريداّلة داخل

اجملموعات
285171651517
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(أنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةبنياملعلمناتمنن55دولرقم)يبنياجل
غالبينةارتفا درجةالنوعيوالفهنمعنندهذايرجعإىل،وهّنحيثالعملاملوكلإلي

ملذكورةيفاالسنتبانة،للعباراتا-اتكّلفاتبأعمالغريالتعليموغرياملكّلفامل-املعلمات
هاعلىاألنشطةاليتتماميفمدرستها،ومناطالعوظيفةكلمعلمةمنحيثوهذايؤّكد

،وقدتنبنيللباحثنةأنهّنيتحيثشعورهامبسؤوليتهاووظيفتهايفتوجيهالطالباتوترب
كاإلشرافعلنىاملصنلى-نمبهامحمددةيفدعوةالطالباتكّلفغالبيةاملعلماتممنملُي

هّنيممنبنصحالطالباتبشكلعابر،أومنخناللحتمنيم-والتوجيهواإلرشادالطاليب
كتفنيتذاتنه،ويفالوقتّنللمواداخلاصةهبهّنأثناءتدريسلألهدافالدينيةالوجدانية

بتدريسمادهتا،اقتناعامنهابأندعوةالطالباتمهمةاألخرياترغموعيهاوفهمهاهّنبعض
جلوانبالدعوة.
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 (56جدول رقم)
عدد سنوات اخلربة يف جمال الفروق بني آراء املعلمات حول حماور االستبانة من حيث 

 (712)ن = التعليم
جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م

 املربعات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

درجةطرح1
موضوعاتالدعوة

45113153725311579بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
985411661559

أمهيةموضوعات2
الدعوة

1519936563154615711بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
235881661514

157431558151815318بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة3
غريداّلة داخل

اجملموعات
815441661549

451531538251715117اجملموعاتبنيوسائلالدعوةفعالية4
غريداّلة داخل

اجملموعات
1115131661567

152438515152415872بنياجملموعاتتطبيقوسائلالدعوة5
غريداّلة داخل

اجملموعات
575671661535

درجةتأثريأساليب6
الدعوة

25663158925541558بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
575991661535

استخدامأساليب7
الدعوة

151531538157715511بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
825251661551

15153459915281584بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق8
غريداّلة داخل

اجملموعات
295331661518
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عّينةعدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبنيإجابات(56)ولرقميتبنيمناجلد
عنحماورالدراسة،وذلكتبعالتأثريمتغريعددسنواتّنالدراسةمناملعلماتحولإجاباهت
إىلارتفا املستوىالثمايفوالوعي-كماترىالباحثة-اخلربةيفجمالالتعليم،ويرجعهذا

دوراملعلمنةيفلهجالتربيةيفكلياتالتربيةتعطيعنايةكبريةمناحيثإنعنداملعلمات،
تربيةوتوجيهالطالبات،كماأنثمافةاجملتمعُتعّرفاملعلمةبالدعوةوأمهيتنهاووسنائلها

وأساليبها،فتمارساملعلمةمهمتهايفالتعليموهيعاملةبالكثريمنجوانبالدعوة.
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 (51جدول رقم)
مات حول حماور االستبانة من حيث النصاب األسبوعي من الفروق بني آراء املعل

 احلصص
 (712)ن =

جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

درجةطرح1
موضوعاتالدعوة

159631532155215666بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
1115531661561

أمهيةموضوعات2
الدعوة

155731519153415263بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
23551166154

151631535157215544بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة3
غريداّلة داخل

اجملموعات
825121661551

151531535155115676بنياجملموعاتوسائلالدعوةفعالية4
غريداّلة داخل

اجملموعات
1145131661569

154231514154115749بنياجملموعاتتطبيقوسائلالدعوة5
غريداّلة داخل

موعاتاجمل
575491661535

درجةتأثريأساليب6
الدعوة

154831516154415727بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
615181661536

استخدامأساليب7
الدعوة

152131541158115492بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
825211661551

155231517115396بنياجملموعاتوةاتالدعمعّوق8
غريداّلة داخل

اجملموعات
285961661517
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كمايتضحمن–داللةإحصائيةبنيإجاباتاملعلماتفروقذاتكذلكملتظهرأي
،وهذايؤّكدماسنبقاألسبوعيمناحلصصالدراسيةّنتبعالنصاهب-(57اجلدولرقم)

كّلنفحنوالعلمجبوانبالدعوةاليتأثرمبمدارماتهّنتواجتاهمنأنوجهاتنظراملعلما
بهاملعلمةمنتدريسحصصأسبوعية.
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 (51جدول رقم)
 (712)ن =العمرالفروق بني آراء املعلمات حول حماور االستبانة من حيث 

جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م
 املربعات

درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

درجةطرح1
موضوعاتالدعوة

159231531155115682بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
1115581661561

أمهيةموضوعات2
الدعوة

154731549356115115بنياجملموعات
داّلة داخل

اجملموعات
225611661514

158131561151215299بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة3
غريداّلة داخل

اجملموعات
815371661549

154531515152115884بنياجملموعاتوسائلالدعوةفعالية4
غريداّلة داخل

اجملموعات
1145721661569

151631535151315381بنياجملموعاتتطبيقوسائلالدعوة5
غريداّلة داخل

اجملموعات
565851661534

درجةتأثريأساليب6
الدعوة

154431515154115753بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
615221661536

استخدامأساليب7
الدعوة

151334518151815969بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
835271661551

15193653215361578بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق8
غريداّلة داخل

اجملموعات
295291661518

عدموجودفروقذاتداللةإحصنائيةبننيإجابنات(58)تبنيمناجلدولرقم
الزمين،يفمجيعحماورالدراسةماعدااحملوراملتعلقبأمهيةاملوضوعاتهّناملعلماتتبعالعمر
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ذاتداللةإحصائية،ويوضنحاكفروقهناالدعويةاليتتطرحعلىالطالبات،فمدظهرأن
الدراسةمناملعلماتعّينة(متوسطإجابات59اجلدولرقم)

(1)
.

 (59جدول رقم )
 هّنتبعا لعمر موضوعات الدعوةأمهية املعلمات حول حمور متوسط إجابات 

 م ح ن الفئة م
31144551أقلمن1
411454547–31من2
51114547-41من3
5113527أكثرمن4
171اجملمو 

الناليتتمنل–أنمتوسطإجاباتالفئةاألقلعمنرا(59)رقمدولويوضحاجل
إىلقربيرجعترىالباحثةأنهذاكانتأعلىمناألخريات،و-سنة31عنهّنأعمار
،مناألكربسنناّنورغباهتّنوبالتا المدرةعلىتفهمحاجاهت،للطالباتبالنسبةهّنأعمار

قربسناللطالبنة،فاملعلمةاألهّنتالنظرلديوالاليتيصعبيفبعضاألحيانتغيريوجها
للميامبدعوةهّن،ولعلهذاممايرشحالنفسيةوفهممشكالهتااملتنوعةأقربلفهمخصائصها
.الطالباتيفهذهاملرحلة

============================================================= 
ىاجملموعاتحتويملتتمكنالباحثةمنإجراءاختبارشيفيهالبعديالذيةحددمصادرالفروق،وذلكألنإحد(1)

 أقلمنمفردتني،وعوضاعنذلكقامتالباحثةباملمارنةبنياملتوسطات.
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 (62جدول رقم)
نفيذ األنشطة ول حماور االستبانة من حيث املشاركة يف تالفروق بني آراء املعلمات ح

 (712)ن = الدعوية يف املدرسة
جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م

 املربعات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

درجةطرح1
تالدعوةموضوعا

45814152125141592بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
975681651559

أمهيةموضوعات2
الدعوة

156541516151415341بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
235431651514

658441571356915117بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة3
ةداّل داخل

اجملموعات
765351651546

253141558158515497بنياجملموعاتوسائلالدعوةفعالية4
غريداّلة داخل

اجملموعات
1125861651568

241551154815212بنياجملموعاتتطبيقوسائلالدعوة5
غريداّلة داخل

اجملموعات
555911651534

ريأساليبدرجةتأث6
الدعوة

154941537151415391بنياجملموعات
غريداّلة داخل

اجملموعات
595171653536

استخدامأساليب7
الدعوة

856342516457615111بنياجملموعات
داّلة داخل

اجملموعات
745771651545

156941517159815419بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق8
غريداّلة داخل

اجملموعات
285811651518
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عدموجودداللةإحصائيةللفروقبننياملعلمناتيف(61)يتبنيمناجلدولرقم
ريفوجهةنظرهاأغلبحماوراالستبانة،ممايعينأنمشاركةاملعلمةيفتنفيذاألنشطةاليؤث

ةإحصائيةيفحمورينومها:حموروجودفروقذاتدالليفتلكاحملاور،كمايوضحاجلدول
المائماتبالدعوة،وحموردرجةاستخدامأساليبالدعوة،وذلكعنندمسنتوىداللنة

ختبارشيفيهمواطنالفروقكمايأيت:(ال61اجلدولرقم)(،ويوضح1511)
 (67جدول رقم )

 هّنور القائمات بالدعوة تبعا ملشاركتاختبار شيفيه للفروق بني إجابات املعلمات حول حم
 يف األنشطة.

 دائما زالبا أحيانا نادرا إطالقا م ح اإلجابة
-----2564إطالقا
-----2571نادرا
-----2593أحيانا
15136----2561غالبا
-15136---3512دائما


وجودالفرقيفإجاباتاملعلماتعنحمورالمائمنات(61)يتضحمناجلدولرقم
بالدعوةبنياملشاركاتدائماوبنياملشاركاتغالبايفالدعوةيفاملدرسة،وذلكلصناحل

أعلى.احلسايبهّنمتوسطحيثإناملشاركاتدائما



(نتيجةاختبارشيفيهللفروقبنيإجابناتاملعلمنات62كمايوضحاجلدولرقم)
.يفاألنشطةهّنحولحموردرجةاستخدامأساليبالدعوةوذلكتبعاملستوىمشاركت
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 (64) جدول رقم

دام أساليب الدعوة اختبار شيفيه للفروق بني إجابات املعلمات حول حمور درجة استخ
 تبعا ملستوى مشاركة املعلمات يف األنشطة.

 دائما زالبا أحيانا نادرا إطالقا م ح اإلجابة
-----3581إطالقا
15118----3539راناد

-----3567أحيانا
15112----3544غالبا
-45191511815112دائما

أنالفرقدالإحصائيابنياملعلمناتاملشناركاتيف(62)دولرقميتضحمناجل
احل(لصن1515األنشطةبشكلدائم،وبنياملشاركاتغالباوذلكعندمستوىداللنة)

،كمايوجدفرقبنياملشاركاتدائمناّنمتوسطإجاباهتائماوذلكالرتفا املشاركاتد
(،وذلكأيضالصاحلاملعلماتاملشناركات1511واملشاركاتنادراعندمستوىداللة)

دائمايفالدعوةوتنفيذاألنشطة.
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 (63) جدول رقم
  الدورات الدعوية هّنبانة من حيث حضورول حماور االستالفروق بني آراء املعلمات ح

 (712)ن =
الداللة  قيمة ت ع م ح ن عّينةال احملور

 اإلحصائية
طرحموضوعات

الدعوة
72259815841517815938اجمليباتبنعم

غريداّلة 9825991573يباتبالاجمل
أمهيةموضوعات

الدعوة
7245411538159515152اجمليباتبنعم

غريداّلة 9845521537اجمليباتبال
المائماتبدعوة

الطالبات
257915116-7235111572اجمليباتبنعم

داّلة 9825711566اجمليباتبال
وسائلفعالية

الدعوة
254915114-7235531574عماجمليباتبن

داّلة 9835221587اجمليباتبال
واقعتطبيق
وسائلالدعوة

157715178-7235181559اجمليباتبنعم
غريداّلة 9835121557اجمليباتبال

درجةتأثري
أساليبالدعوة

256115111-7245151557اجمليباتبنعم
داّلة 9835921561اجمليباتبال

واقعاستخدام
أساليبالدعوة

7235851567353915111اجمليباتبنعم
داّلة 9835511571اجمليباتبال

158715385-7245171543اجمليباتبنعماتالدعوةمعّوق
غريداّلة 9845121541اجمليباتبال

عدموجودفنروق(،63اجلدولرقم)يفمستملتنيلعينيتنياختبار)ت(تبنينتيجة
:درجنةطنرحاآلتينةعناحملاورّنذاتداللةإحصائيةبنياملعلماتمنحيثإجاباهت

اتالدعوة،وذلكمعّوقموضوعاتالدعوة،وأمهيةاملوضوعات،وتطبيقالوسائلالدعويةو
الدوراتالدعوية.هّنتبعاحلضور

إجاباتاملعلمات،وذلنكمننداللةإحصائيةبنيوجودفروقذاتكمايوضح
:اآلتيةاوراحملحيث
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المائماتبدعوةالطالبات،مدىاستخدامأساليبالدعوة،درجةتأثرياألسناليب،
وسنائلدعنوةفعالية(،أماحموردرجة1511):ومستوىالداللةللمحاوراملذكورةهو
أنالفنروقيف(،ويتضحمنناجلندول155)ةهو:الطالباتفمستوىالداللةاإلحصائي

متوسنطاتحينثإناإلجاباتكانتلصاحلاملعلماتالاليتةحضرنالدوراتالدعوية،
اإلجيايبجتاهالدعوة،هّنيفاحملاوراملذكورةكانتهياألعلى،وهذايعكساجتاهّنإجاباهت

ويؤّكداألثراحلميدحلضورمثلهذهالدوراتاليتترفعمنمستوىوعياملعلمةبالندعوة
وأمهيتها،وبالتا تستطيعاحلكمعلىالعمليةالدعويةعنعلموبصرية.
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 الدراسة من الطالبات: عّينةثانيا: دراسة الفروق يف 
 

 (62) جدول رقم
 ول حماور االستبانة من حيث الصإ الدراسيح الفروق بني آراء الطالبات

 (7176)ن =
جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م

 الدرجات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

9549245742158815111بنياجملموعاتموضوعاتالدعوة1
داّلة داخل

اجملموعات
37151617131522

651623518751715111بنياجملموعاتتبالدعوةالمائما2
داّلة داخل

اجملموعات
735553171315429

158921595251315119بنياجملموعاتوسائلالدعوةفعالية3
غريداّلة داخل

اجملموعات
75955317131544

1546821523157315481بنياجملموعاتتأثريأساليبالدعوة4
غريداّلة داخل

اجملموعات
54758117131532

259121545651215112بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق5
داّلة داخل

اجملموعات
41451417131524

(عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبالنسبةللمحاور:64يتبنيمناجلدولرقم)
أساليبالدعوةاملستخدمةوذلكمنحينثمنتغريوسائلالدعوة،ودرجةتأثريفعالية

مسنتوىدوجودفروقذاتداللةإحصنائيةعننلصفالدراسي،كمايوضحاجلدولا
اتمعّوق(بنيإجاباتالطالباتعنحماور:موضوعاتالدعوة،المائماتبالدعوة،1511)

وذلكمنحيثمتغريالصفالدراسي.الدعوة،
طنهذهالفروق.امواآليتويوضحاختبارشيفيه
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 (65جدول رقم )
 .للصإ الدراسي للطالباتتبعا الطالبات اختبار شيفيه للفروق بني إجابات 

الصإ  الصإ الثاين الصإ األول م ح الصإ احملور
 الثالث

15111--4512األولموضوعاتالدعوة
15111--4519الثاين
-45211511115111الثالث

-1541-3512األولالمائماتبالدعوة
15111-25921541الثاين
-15111-3516الثالث

15112--4512األولاتالدعوةمعّوق
---4518الثاين
--451215112الثالث

ظهنورالداللنة(65)،يتبنيمناجلدولرقنمبالنسبة حملور موضوعات الدعوة
إجاباتطالباتالصفاألولوطالباتالصفالثالنث،وكنذلكاإلحصائيةللفروقبني

(لصناحل1511يوجدفرقبنيطالباتالصفالثاينوالصفالثالثعندمستوىداللنة)
لباتالصفالثالثاألكربسناواألغزرعلماطالباتالصفالثالث،وهذايعكسنضوجطا

سنا.هّنممنيصغر
فتتضحالداللةاإلحصائيةللفروقبنيإجاباتطالبناتأما حمور القائمات بالدعوة

البناتالصنفاألول،(لصاحلط1511الصفاألولوالصفالثاينعندمستوىداللة)
ليدرسنموادالتخصصنياألديبالسببيفذلكإىلأنطالباتالصفاألووُترجعالباحثة
فمنخمالطةمعلماتالمسمنيوبالتا الوقوفعلىاألنشطةوالتعنرُهّنوالعلميمماثمكن

هّنهبا،أماطالباتالصفالثاين،فسرياليومالدراسيةحنددمننخمالطتناتعلىالمائم
سة.ملعلماتالتخصصاآلخرإالمنخاللاألنشطةالعامةجلميعطالباتاملدر

(،1511كمايالحظالفرقبنيطالباتالصفالثالثمعالثاينعندمستوىداللة)
لصاحلطالباتالصفالثالث،وتعتمدالباحثةأنالسببيفذلكهونضوجشخصيةطالبة

الصفالثالثواهتمامهاباألنشطةواملشاركةفيها.
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يةبنيإجاباتطالبات،فمدظهرتالداللةاإلحصائات الدعوةمعّوقوبالنسبة حملور 
الصفاألولوالصفالثالثلصاحلطالباتالصفالثالث،وترجعالباحثةالسببيفذلك

أقدرمنن-غالبا–احيثإهنأيضاإىلاملستوىالعلميوالنضوجعندطالبةالصفالثالث،
حوهلامنجمريات.بةالصفاألولعلىالتمييزواحلكمعلىطال
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 (66) جدول رقم
 ول حماور االستبانة من حيث التخصصح الفروق بني آراء الطالبات

 (557/ علمي=622)ن =أديب= 
الداللة  قيمة ت ع م ح التخصص احملور

 اإلحصائية
45141546156315528أديبموضوعاتالدعوة

غريداّلة 45161546علمي
25951566254615114أديبالمائماتبالدعوة

داّلة 35141566علمي
35551566156115549أديبوسائلالدعوة

غريداّلة 35531565علمي
35911558153115191أديبأساليبالدعوة

غريداّلة 35961554علمي
45111546152215823أديبةاتالدعومعّوق

غريداّلة 45121551علمي
وجودفروقذاتداللةإحصائيةبننيإجابناتعدم(66)دولرقميتبنيمناجل

(،1515عنندمسنتوى)وذلكتيفمجيعاحملاورماعداحمورالمائماتبالدعوة،الطالبا
تأثريعلىوجهةنظرهامنحيثوهذايعينأنختصصالطالبة)األديبأوالعلمي(ليسله
اتاليتتعترضها،وقدأشنارتعّوقأمهيةموضوعاتالدعوة،أووسائلهاأوأساليبهاأوامل

هننّإحدىالدراساتإىلعدموجودفروقجوهريةبنيطالباتاملرحلةالثانويةيفإدراك
هّنللميماإلسالميةاالجتماعيةتبعالتخصص

(1)
عةنظامالتعليمالعام،وُيعزىذلكإىلأنطبي
التعليمالعام،وغالباماللبناتيفاململكةيمتضيتوحيدمناهجالعلومالدينيةجلميعطالبات

بتدريسهذهاملمرراتلطالباتالمسماألديبوالعلمي،إضافةإىلانفصامنفسهااملعلمةتموم
يثتمومكثريمناملعلمناتالعالقةبنيالعلومالدينيةواملوادالتخصصيةلكالالمسمني،ح

============================================================= 
ينظر:إدراكطالباتالصفالثالثالثانويباملدينةاملنورةللميماإلسالميةيفاملواقفاالجتماعية:جنناةحممند(1)

مةلمسمالتربيةاإلسالميةواملمارنة،بكليةالتربيةجبامعنة،ممدغريمنشورة،رسالةماجستري251أسعدرضوانص
 م.2111هن/1421امللكعبدالعزيز،باملدينةاملنورةللعام

 



                                                                                                                    750الفصل الثاين/ املبحث األول: حتليل نتائج الدراسة امليدانية________________________

بتدريسمادهتاالعلميةللطالباتدونربطهاباملواداألخرى،ممايضنعفأويعندمتنأثري
التخصصيفمستوىوعيالطالباتألموردينهاواستجابتهاللدعوة.

أماظهورالفروقذاتالداللةاإلحصائيةبنيطالباتالمسمنييفحمنورالمائمنات
أمرمتوقع،فعلىالرغممنوجودمعلماتيممنبتدريساملواداملشتركةبالدعوة،فإنهذا

بنيالمسمنيمثلالعلومالشرعيةوبعضمواداللغةالعربية،إالأنهذاةحصنرالطالبنةيف
نطاقمعلماهتاالاليتيممنبتدريسهافمط،فلواتفقأناملعلمةالمائمةبالدعوةواملشرفةعلى

)وهيمنضمناملواداخلاصةمناملتخصصاتيفالعلوماالجتماعيةأنشطةاملصلىكانت
)وهيموادخاصةبالمسمالعلمني(،العلميةيفاملوادتخصصاتمنامل،أوللمسماألديب(

،ولعلنهقوةالعالقةبنياملعلمةالداعيةوطالباهتااملدعواتيفاملدرسةفإنهذاقديؤثرعلى
عالطالباتأنتكونمشرفةاملصلىمناملعلماتالاليتيممننمناألفضلليعمالنشاطمجي

يتضحأنالفرقبنيالمسمنيلصاحلطالباتهنابتدريساملواداملشتركةبنيالتخصصني،و
(أماطالباتالمسنماألديبفمتوسنط3514)ّنمتوسطإجاباهتحيثإنالمسمالعلمي

(.2595)ّنإجاباهت
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 (61جدول رقم)
 ول حماور االستبانة من حيث املستوى التحصيليح الفروق بني آراء الطالبات

 (7176)ن =
جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م

 الدرجات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 لةالدال

456741517553215111بنياجملموعاتموضوعاتالدعوة1
داّلة داخل

اجملموعات
37559717111522

159141522155215723بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة2
غريداّلة داخل

اجملموعات
74158117111543

154941537158415511بنياجملموعاتوسائلالدعوةفعالية3
غريداّلة داخل

اجملموعات
75959417141544

154941537151615326بنياجملموعاتتأثريأساليبالدعوة4
غريداّلة داخل

اجملموعات
54657817111532

252941557253615151بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق5
غريداّلة داخل

اجملموعات
41457617111524

(عدموجودفروقذاتداللةإحصائيةبننيإجابنات67)دولرقميتضحمناجل
وسائلالندعوة،وتنأثريأسناليبفعاليةالطالباتمنحيثحماور:المائماتبالدعوة،و

وجوداتالدعوة،وذلكمنحيثمستوىالطالباتالتحصيلي،كمايبنيمعّوقالدعوة،و
الدراسةمنالطالباتحولحمورموضنوعاتعّينةإجاباتفروقذاتداللةإحصائيةيف

وهذايعينأنمستوىالطالبةالتحصيلياليؤثربشكلجوهرييفإجاباهتنا،الدعوةفمط
.حولحماورالدراسةإالمننظرهتاورأيهاحولموضوعاتالدعوة


:(68)دولرقمقمناجلوويتضحموطنالفر
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 (61جدول رقم )
 هّنموضوعات الدعوة تبعا ملستواحول حمور الطالبات اختبار شيفيه للفروق بني إجابات 

 .التحصيلي
 ممتاز جيد جدا جيد مقبول ضعيإ ح م املستوى
-----3579ضعيف
-----4512ممبول
15116----4513جيد

-----4511جيدجدا
--15116--4515ممتاز

عننحمنورقبنيإجاباتالطالبناتوموطنالفرأن(68)دولرقميتبنيمناجل
(وذلك1511التحصيليذوداللةإحصائيةعندمستوى)هّنموضوعاتالدعوةتبعاملستوا

لطالباتلصاحلااتمتوسطة،واحلاصالتعلىتمديراتمرتفعةاصالتعلىتمديربنياحل
إىلأنالطالباتاحلاصالتعلىتمديراتأعلىأحرصذلكالباحثةزو،وتعاألعلىتمديرا

الطالبةذاتالتحصيلالعا منالطالباتعلىاملشاركة،إضافةإىلماتتميزبههّنمنغري
،وقنداوجدهاواجتهادهايفطلبالعلمهاطالعوالذايتبثمافتهامناحلرصعلىاالرتماء

أثبتتبعضالدراساتأنالطالباتاحلاصالتعلىتمديراتأعلىيتمتعنبعالقاتإنسانية
ويستوعنبويدركنمثلهذهاملعاينالساميةّنمبنيةعلىاحلبواالحتراممعمعلماهت

(1)
. 

============================================================= 
 .123ينظر:االحتراموتطبيماته:زكيةمنصورص(1)
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 (69جدول رقم)
 ول حماور االستبانة من حيث املستوى التعليمي لألبح الفروق بني آراء الطالبات

 (7176)ن =
جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م

 الدرجات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 اللةالد

156661511154915814بنياجملموعاتموضوعاتالدعوة1
غريداّلة داخل

اجملموعات
3579599171915222

151961521154615841بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة2
غريداّلة داخل

اجملموعات
74155117191543

155161525155715759بنياجملموعاتوسائلالدعوة3
غريداّلة داخل

اجملموعات
75959217191545

156661528158615521بنياجملموعاتأساليبالدعوة4
غريداّلة داخل

اجملموعات
54656117191532

159761533153515231بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق5
غريداّلة داخل

اجملموعات
41551817191524

ذاتداللةإحصائيةبننيإجابناتعدموجودفروق(69)حمناجلدولرقميتض
أنمسريةيؤّكدذاكلهامهمااختلفمستوىتعليماألب،وهالطالباتعنحماورالدراسة

ةاألمنرالنهضةالتعليميةاليتتعمالبالدبفضلمناهللتعاىل،مثجبهودمباركنةمننوال
مهماتفاوتتاألجيالالناشئةعلىالتعلمكية،حيثيلحظحرصزواملسؤولنيتؤيتمثارا

املستوياتالتعليميةللوالدين.
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 (12جدول رقم)
 ول حماور االستبانة من حيث املستوى التعليمي لألمح الفروق بني آراء الطالبات

 (7176)ن =
جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م

 الدرجات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

25686154525121561بنياجملموعاتموضوعاتالدعوة1
غريداّلة داخل

اجملموعات
37759717191522

153961523155415782موعاتبنياجملالمائماتبالدعوة2
غريداّلة داخل

اجملموعات
74153117191543

451761569155715153بنياجملموعاتوسائلالدعوة3
غريداّلة داخل

اجملموعات
75752617191544

253861541152415282بنياجملموعاتأساليبالدعوة4
غريداّلة داخل

اتاجملموع
54558917191532

1542615241597115444بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق5
غريداّلة داخل

اجملموعات
41556417191524

عدموجودفروقذاتداللنةإحصنائيةبنني(71)دولرقمكذلكيتبنيمناجل
ىنأنآراءالطالباتالمبعإجاباتالطالباتعنحماورالدراسةتبعاملستوىاألمالتعليمي،

ريامهمااختلفمستوىتعليماألم.ختتلفجوه
إىلوجودارتباطإجينايببننيدورالدراساتإحدىفيهتشرييفالوقتالذيهذا

األسرةيفتشجيعأبنائهاعلىالمراءةوالتعلموبنياملستوياتالثمافيةالعالينةواملتوسنطة
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لثمافيةالعاليةتتوفرلديهاالوسائلالتثميفية،أكثنرمننللوالدين،فاألسرذاتاملستوياتا
األسرذاتاملستوياتالثمافيةاألقل
(1)

. 

املستوىالعلمياملرتفعللوالدينيؤثرإجياباعلىاملستوىالثمايفوعلىالرغممنأن
اخنفاضمستوىالوالدينالعلمييشنكليكونوالعلميلألبناء،إالأنذلكاليشترطأن

كالعديندهنابلإن،مستوىالوعيلديهماستجابتهمللدعوةأومبةأمامتعلماألبناءأوع
منالدراساتاليتتشريإىلأنالفئةذاتتعليمالوالداملنخفضأكثرتديناوحتمساللعمنل

الدعوي،بينماالفئةذاتتعليمالوالداملرتفعتملعنسابميهم
(2)

،كماتثبتوجودالفروق
لبعضالميماالجتماعيةمثلالعالقةباجلريانوالعالقةهّنالباتاملرحلةالثانويةيفإدراكبنيط

بغرياحملارموآدابالزيارةواجملالس،منحيثمتغريمستوىتعلنيماألموذلنكلصناحل
األمهاتاألقلتعليما،وُيعزىذلكإىلأناألمهاتذواتاملستوىالتعليمياألعلنىقند

ياتعليماألبناءورفعحتصيلهمالدراسيبشكلأكرب،إضافةإىلأناألمهناتقضاهّنتشغل
هّنوعدمخنروجهّننتيجةتفرغهّنأكثربأبنائهّناألقلتعليمايتبننيأساليبحياتيةتربط

هبموباألبناءهّناملاديعنالزوجممايزيدمنارتباطّنللعمل،ونتيجةعدماستمالهل
(3)

.

============================================================= 
اتالعربينةينظر:رث:العواملاملرتبطةمبستوىاالنتظاميفالمراءةاحلرةلدىطالبوطالباتجامعاتاإلمار(1)

 .112املتحدة:د.صالحمصطفىص
 .548ينظر:الشبابالسعوديوالعملالدعوي:د.سليمانالعميلص(2)
ينظر:إدراكطالباتالصفالثالثالثانويباملدينةاملنورةللميماإلسالميةيفاملواقفاالجتماعية:جناةرضنوان(3)

 .254-252ص
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 (17) جدول رقم
ول حماور االستبانة من حيث املشاركة يف األنشطة الدعوية ح الفروق بني آراء الطالبات

 (7176)ن = يف املدرسة
جمموع  مصدر التباين حماور االستبانة م

 الدرجات
درجة 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

مستوى  ف
 الداللة

751651541654715111بنياجملموعاتموضوعاتالدعوة1
داّلة داخل

اجملموعات
37355817111522

36516575211754815111بنياجملموعاتالمائماتبالدعوة2
داّلة داخل

اجملموعات
71556417111541

37553575511757315111بنياجملموعاتوسائلالدعوة3
داّلة داخل

اجملموعات
72358917111542

17582535561154915111بنياجملموعاتأساليبالدعوة4
داّلة داخل

اجملموعات
53154517111531

1565515331153615238بنياجملموعاتاتالدعوةمعّوق5
غريداّلة داخل

اجملموعات
41554117111524

وجودفروقذاتداللةإحصائيةبنيإجاباتالطالباتحول(71مناجلدولرقم)يتبني
احملاور:موضوعاتالدعوة،المائماتبالدعوة،وسائلالدعوة،أساليبالدعوة،وذلكتبعا

.يفاألنشطةالدعويةباملدرسةهّنملتغريمشاركت


مواطنهذهالفروق:(72)دولرقمويوضحاجل
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 (14) جدول رقم
لفروق بني إجابات الطالبات حول احملاور: موضوعات صادر ااختبار شيفيه مل

يف  هّنالدعوة،القائمات بالدعوة، وسائل الدعوة، أساليب الدعوة، والك تبعا ملشاركت
 .باملدرسة األنشطة الدعوية

دائماغالباأحيانانادراإطالقامحاإلجابةاحملور
أمهية

موضوعات
عوةالد

151171512815119--4515إطالقا
-----4511نادرا
----451715117أحيانا
----452215128غالبا
----452615119دائما

المائمات
بالدعوة

15111151111511415111-2584إطالقا
15138---351615111نادرا
----351215111أحيانا
----351115114غالبا
---35331511115138دائما

وسائلفعالية
الدعوة

15111151111511115111-3538إطالقا
----355815111نادرا
----356915111أحيانا
----357515111غالبا
----358115111دائما

تأثريأساليب
الدعوة

151111511115112--3584إطالقا
-----3592نادرا
----451415111أحيانا
----451115111غالبا
----451415111دائما

وجودفروقذاتداللة(72)دولرقميتبنيمناجلموضوعات الدعوة يةحول حمور أمه
األنشطةإطالقاوبنيمنيشاركنفيهاجاباتالطالباتالاليتاليشاركنيفإحصائيةبنيإ

وبنيمنةحضرناألنشطةغالباودائمناعنندهّن(وبين1511أحياناعندمستوىداللة)
حنوأمهيةاملوضوعاتالدعويةهّن(،وهذايعينأنإجاباتالطالباتواجتاه1515مستوى)
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 مستوىمشاركتهااملذكورةيتأثرمبستوىمشاركةالطالبةيفاألنشطةوخاصةعندارتفا
.ّنكمايتضحذلكمنمتوسطإجاباهت
؛فمدبنيوجودفروقذاتداللنةإحصنائيةعنندأما احملور املتعلق بالقائمات بالدعوة

(بنيمنالحتضرإطالقامنجهةوبنيمنةحضرنويشناركنننادراأو1511مستوى)
احلضورواملشناركة،كمناأحياناأوغالباأودائما،وذلكلصاحلمنيرتفعمستواهايف

ظهرتالداللةاإلحصائيةيفالفروقبنيإجاباتمنتشاركنادراوبنيمنتشاركدائمنا
(،وهذاأمرمتوقع،فمنالطبيعيأناجتاهالطالبةاليتحترصعلى1515)عندمستوىداللة

سيكونإجيابينااملشاركةيفاألنشطةالدعوية،واليتختالطاملعلماتالداعياتيفاملدرسة
هاومعرفتهابالمائماتبالدعوةأعمقوأكثرمناليتالتشاركأوتتهربيفكثرياطالعوأن

ة.فّعالمناألحيانمناحلضوربلهاملشاركةال
الوسـائل   فعاليةمبحور درجة وكذلكاألمربالنسبةللفروقبنيإجاباتالطالباتاملتعلمة

،حيثيتبنيوجودفنروقذاتات يف املرحلة الثانويةالدعوية املستخدمة يف دعوة الطالب
(بنيالاليتالةحضرنإطالقاوبنيالاليتةحضرهنانادرا1511)داللةإحصائيةعندمستوى

أوأحياناأوغالباأودائما،لصاحلالفئاتاليتيكثرحضورهاكمايتبنيمنناملتوسنطات
يفاألنشطةالدعويةاملمامةمبدرستهايؤثرعلىاحلسابية،وهذايعينأنعدممشاركةالطالبة

إجاباهتا،وجيعلاجتاههاحنوالدعوةأضعفمنزميالهتااملشاركات.
(عندفروقإجاباتالطالباتحول1511ويالحظوجودالداللةاإلحصائيةعندمستوى)

ةاليتالتشارك،فنظرةالطالبحمور درجة تأثري أساليب دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية
إطالقاإىلدرجةتأثريأساليبالدعوةاملستخدمةختتلفوتضعفعننظرةورأيزميالهتنا

رأيالطالبةعلىتنأثريحيثإنالاليتيشاركنأحياناأوغالباأودائما،وهذاأمرمتوقع،
ها.هذهاألساليبمرهونبتعرضهاهلاأوقيامهاهباوتعرفهاعليهالتعرفدرجةتأثري
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إنللدعوةإىلاهللأهدافاعامةشاملةتتناسقمعكمالهذاالدينومشوليته،وتساهم
أركانالدعوةجمتمعةيفحتميمها،وثمكنتلخيصهذهاألهدافيفحتميقالعبوديةهللتعاىل،

ألمنللناس،وإقامةاحلجةالشرعيةعلىالعبناد،ويفنشرالعلمالشرعي،وحتميقالعدلوا
إىلالسنعيفعلىكلداعيةوكلبرنامجوكلطريمةتمعداخلإطارالعملينةالدعوينة

حتميمها
(1)

،كماأناستمامةطالبةاملرحلةالثانويةعلىاخلريوصالحدينهاهواهلدفاخلاص
هّنتوطرائقالداعياتإىلاهللووسائل،وإناختلفتمنطلماتلكاملرحلةللدعوةإىلاهلليف

علىأمهيةوضرورةالدعوةإىلاهللمتفماتمجيعهّنيفحتميقهذااهلدف؛إالأنهّنوأساليب
حلميمةالوجوداإلنساينيفاألرض،وسعياللغايةاليتخلقألجلهااإلنسان.هّنإدراكامن

–يفاملماماألول–اهلاومهامهاواملدرسةالثانويةكمؤسسةتعليميةتربويةتمومبأعم
علىخططوبرامجواضحةاملعامل،متكنهامنحتمنلمسنؤولياهتايفتوجينهالطالبنات

وسطعواملذاتيةوبيئيةمتنوعة،فإهنامنأهمالوسائطاليتتنؤثريفسنلوكهّنوإصالح
،وهوتعاىلاهللالطالبة،ألنهلاوضعافريداتستطيعمنخاللهحتميقهدفدعوةالطالبةإىل

 قالتعاىل:وهيحمسنة،عزوجلالطالبةوجههاهللااللتزامبميماإلسالمومبادئه،وأنتسلم

ڇ           ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڇ 
(2)

،فإنهيأسلمتوجههناهلل
تشهدالدنياأبنّرمننهاوالشخصيةالهلاهذاالشر إىلوانمادتإىلأحكامشرعه؛حّو

دياهلليومالميامنة،دقمتثاللفضائلالسلوكالكرمي،وعّمقشعورهاباملسؤوليةبنييأص
ثابتةمتوازنةعميمةالتفكري،مشاركةيفالنهوضمبجتمعهاوأمتها،ويفالوقنوفوكانت

.اأمامالتحدياتاليتتواجهه
–تربوينةللربامجواألنشطةالدعوينةوالهّنإنالمائماتبالدعوةينطلمنيفختطيط

هّنحولطبيعةالفتياتوماةحتجنإليهيفهذهالسنن،ومنايندفعّنمنتصوراهت-غالبا
نهذهالتصوراتتكونأحياناقريبةمنالواقع،كماتكونأللتفاعلومنمثاالستجابة،إال

============================================================= 
 .683لكتابوالسنة:سليمانعبدالعزيزالدويشصينظر:أهدافالدعوةيفضوءا(1)
 .125سورةالنساء:جزءمنآية(2)
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بكثريامنهذهالتصورات،ولعلهنذهبعيدةيفأحيانأخرى،والدراساتامليدانيةتمّر
تكونلبنةنافعةيفهذاامليدان.-بتوفيقمناهلل-ةالدراس

وقدمّرفيماسبقاإلطارالنظريللدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،وماتتضمنهمنن
ممثِّلةملدارسعّينةيفالدراسةامليدانيةتموميواقعالدعوةيفأركانالدعوةاألساسية،كمامّر
الدراسةمناملنديراتعّينةائجالدراسةامليدانيةاجتاهاتاملرحلةالثانوية،وقدوضحتنت

واملعلماتوالطالبات،كماأشارتإىلتعدداملتغرياتحولالدعوةإىلاهللوتداخلها،وإىل
،هذهاخلصائصاليتتعتربجزءااليتجزأمننسيجعّينةعمقالعالقاتبنيخصائصأفرادال

دراسة.العّينةالبناءوالتكوينالشخصيل
لتعرفعلنىجواننبالمنوةاتموثميةتكونباليدانيةاملدراسةالواإلفادةمننتائج

وقدبيننتواملتأثرةبالدعوة،ةوالضعف،أوجوانباالتفاقواالختالفبنيالعناصراملؤثر
منناملنديراتواملعلمناتعّيننةالباحثةذلكبالتفصيلمنخاللحتليلإجاباتأفرادال

لاليتتساعداملدرسنةحماورأداةالدراسة،كماأهناتكونبالبحثعنالسبلباتعنوالطا
الميامبوظيفتهنالدعويةعلىأفضلوجه.منسوباهتاعلى

اتأمامالدعوةيفاملرحلةالثانويةالعديدمناألمورعّوققدذ كريفاحملوراملتعلقباملو
نبالضنعفيفواقنعاألنشنطةيفجمموعهاتعربعنبعضجواياليتتعيقالدعوة،وه

الدراسةمناملنديراتعّينةط رحعلىمثوالربامجوعدمكفايتهالتحميقوظيفتهاالدعوية،
واملعلماتوالطالباتسؤالمفتوحعنأهماملمترحاتاليتيرينهالالرتمناءبالندعوةيف

احاتترتميجبوانبوتعرضالباحثةهذهاآلراءللخروجمنهابنتائجواقتررحلةالثانوية،امل
الدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،تؤكدعلىاستثمارواستمراراجليدمنها،كمناتسند

 .،وتتضحاإلفادةمننتائجالدراسةمنخاللاملطالباآلتيةالثغراتاملوجودةفيها
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 املطلب األول: مقرتحات مديرات مدارس املرحلة الثانوية.

22)ن=املرحلةالثانويةالدراسةمنمديراتعّينةوممترحاتتبدأالباحثةبذكرآراء
مديرة(،وهيكمايأيت:

العنايةرسنتعاملاإلدارةمعاملعلماتالداعيات. (1
 للدعوة.هّنتفريغداعياتباملدرسةبعدإعداد (2
 ختصيصحصصلألنشطةالدعوية. (3
 التنويعيفطرقالدعوة. (4
 عوةوالتناصح.تشجيعمشاركةالطالباتيفنشرالد (5
 توفريميزانيةكافيةللربامجواألنشطةالدعويةواملكافآتالتشجيعية. (6
 تشجيعاملعلماتمعنوياالماديا. (7
إىلاخلنريوذلنكلكثنرةهّنبذلاجلهودجلذبالطالباتولفتأنظنار (8

 امللهيات.
 .هّنتمبلأسئلةالطالباتومناقشت (9
 زيادةعددحصصاملوادالدينية. (11
 اختيارموضوعاتمعاصرةومهمةللطالبات.العنايةب (11
 زيادةعدداملعلماتيفاملدرسةاليتحتتاجإىلذلك. (12
 املدرسةللجذبوالتأثريأكثر.جاستضافةداعياتمنخار (13
 توعيةاألها باملنكراتوالبد املنتشرةحىتالتمعالطالبةيفالتناقض. (14
 العنايةمبعاجلةاالحنرافاتالعمدية. (15
 ةيفالتخطيطوتوحيداجلهودمنبدايةالعامالدراسي.الدق (16
 العنايةبدعوةمجيعالفئاتيفاملدرسة)إدارياتومعلماتوعامالت(. (17
التنويعيفاألنشطةمثل:عملاستضافاتمنداراأليتاممثال،عملجملس (18

دعويتربويللمعلماتبشكلأسبوعيوتشرفعليهمنديرةاملدرسنة،
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بوعيخللقإسالميويتمتفعيلهبنيالطالباتعرباإلذاعنةحتديدشعارأس
وحصصالفراغ،تكليفكلفصلدراسيبإحياءسنةنبويةبنيالطالبات،

وببياناهلديالنبوييفأموراحلياة.
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 املطلب الثاني: مقرتحات املعلمات القائمات بالدعوة يف املرحلة الثانوية.

المائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةلماتاملعوممترحاتتذكرالباحثةآراء
كلرأي،بعدمجعاآلراءاملتشناهبة،عدداملعلماتاملشرياتلمعلمة(،معذكر171)ن=

أنهثمكنتصنيفهذهاالقتراحاتإىلاألبعاداآلتية:ّنحيثتبنيمنواقعإجاباهت
ممن يقمـن  خارج املدرسة  بالدعوة من املتعلقة جبهود القائمات املقترحات(( 7))

 بإعداد املعلمات للدعوة:
ألهنالغةالمرآنالكنرمي،عنداملعلمات،االهتمامبتمويةوإتماناللغةالعربية (1

معلمات(.7)معالتطبيقالعمليللدروساملنهجيةالفمهيةوقتاحلصة
تفعيلالدعوةمنقبلمشرفاتالوحدةاإلسالميةوخرجياتكليةالدعوةمن (2

أسلوبهّنلعملدوراتداخلاملدارسللمعلماتوالطالباتلتعليمخال
الدعوةالصحيحوالتزودبالعلمالشرعيوالفمهوعدمترك علنىهحكنرًا

معلمة(.31معلماتاملوادالدينية)
إقامةدوراتتدريبيةللمعلماتالمائماتباألنشطةالدينية،يفأصولالتربية (3

إىلاهللسنبلالندعوةاملعلمةوالطالبنة،ويفووسائلاالتصالاملثمربني
معلمة(.18)يفاحلياةعامةاوأمهيته

للطالباتألنقدوةحسنةتكثيفاحملاضراتاخلاصةبتوجيهاملعلماتليكّن (4
علىاملعلماتمبندىاملعلمةالمدوةأصبحتنادرةجدًافالبدمنالتأكيد

معلمة(.16)فّعالالهّندور
ملسامهةيفواجماالتالدعوةدعمالنشاطواملدارسوةبنيشعبالتعاونزيادة (5

معلمة(.17)تفعيلاألنشطةالدينية
17)بنياملدارسوإقامةمعارضدعويةمشنتركةبيننهاتتبادلالزيارا (6

معلمة(.
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هندفلتحميق،املنزلواجلامعاتووصلبنياملدارسالحلمةإجيادوتموية (7
معلمة(.13)الدعوةواإلرشادوالتوجيه

وحثاملديراتعلىأمهيةملدارس،لزيارةاللداعياتاملتميزاتجدولتنظيم (8
الطالبناتىتأثريهاعل،وبيانهّنمدارسةيففّعالالاألنشطةالدينيةتشجيع

معلمة(.23)
 داخل املدرسة:والقائمات هبا املتعلقة باجلهود الدعوية املقترحات (( 4))
 وخاصةاحملاضراتوالدروسالعلمينةاملمامنةيفلدعويةتكثيفاألنشطةالدينيةا

معلمة(.19ى)املصّل
 معلمة(.19)التوبشكلدوريواملتابعةاملستمرةمنقبلاملسؤالعنايةب
 االرتماءعلىبالوسائلاحلديثةاليتتعنيمدعمةإثراءوتزويداملدارسبأماكنخاصة

حتنث(فيديو،كاسيت)ئمةبأمساءأشرطةباإلضافةإىلتوفريقاباألنشطةالدينية،
معلمة(.36)السريةالنبويةتوز علىاملدارسعلىالطاعةوالدعوةويف

 يسرةللمعلماتوالطالبات،وذلكإلقامةجوحلماتحلفظالمرآنواملتوناملإعداد
معلمات(.11)دعويمناسب

 13غريالصفي)نشاطمماثلةلليا،أسبوعخاصةباألنشطةالدعويةحصصحتديد
.معلمة(

 وضعخطةالنشاطاملدرسيلعملورشعملوأعمالترفيهيةودينيةلتعميقوغرس
25)ةوالعاداتوالعباداتبصورةخمتلفةعنأنظمةالفصولوالصفوفاملعتادالميم

معلمة(.
 مبسابمةالسننةالشنريفةةشبيه-علىمستوىاملنطمة-إقامةمسابماتيفالدعوة

،الصنحابةسريةالصحابياتويتممنخالهلاتناولالسريةالنبوية،ومرآنالكرميوال
معلمة(.21)أوتلخيصكتابديينأوشريط

 اتبعدأخذاألذنمنناجلهناتواجلاّداجملتهداتتنفيذرحالتدعويةللطالبات
معلمة(.21)لةواملسؤ
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 هتنمالطالبناتقصريةموضوعاتجذابةوبإلماءاستغاللاإلذاعةاملدرسيةحسن
معلمة(.25)
 قشةاملسائلالفمهيةلدىستغاللحصصالفراغبسما األشرطةالدينيةومناحسنا

معلمة(.25الطالبات)
 معالتجديدواالبتكاريفعرضالربامجالدينيةاألسلوباملشوقللداعية،وبالعناية،

 معلمة(.22)أسلوباحلواراهلادفباإللمائيباألسلواستبدال
 الوحندةاإلسنالميةمنندعوةيفاملدارستموممبهاممندوبةللختصيصمندوبة

هناحنىتاألعباءامللماةعلىعاتمنأواإلقاللم)حماضرات،ندوات،بيعأشرطة(
31)هابالعملخنارجنطناقمدرسنتهاكليفعدمتعلألنشطةالدينية،متتفرغ
معلمة(.

 :وعات الدعوة لطالبات املرحلة الثانويةاملتعلقة مبوضاملقترحات  ((3))
7)إىلاهلل،وخدمتنهاجالدراسيةمبايعززأمهيةالدعوةإعادةصياغةاملناه (7

 معلمات(.
إقامةجسورمناحلواربنيالطالباتواملتخصصاتيفالشريعةينتممنن (2

(.17املوضوعاتالواقعيةواملهمةيفحياةالطالبة)خالهلامناقشة
دعويتضعفيهالطالبةاملوضو الدعويالذيحتتاجإلينهإعدادصندوق (3

.معلمات(4زميالهتاللمناقشة)
اليتظواهربعضالتناقشتوافقاحتياجاتالطالبات،وعطرحمواضيمراعاة (4

 .معلمة(25مثل:النمص،التربج)هنبينانتشرت
 :هّناملتعلقة بالطالبات املدعوات أنفساملقترحات (( 2)) 
يفوتشجيعالطالباتمنأجنلمشناركتهنّيفتكرميُتستخدمزانيةماليةتوفريمي (7

 .معلمة(21)دعمحلماتالتحفيظكذلك،ماديادعماملصلىواألنشطةالدعوية،
يفإلماءاحملاضراتومجنعّنومساعدهت،حسدعويهّنيتلديالتشجيعالطالباتال (2

معلمة(.37ةالدينيةيفاملدرسة)األطباقاخلرييةلدعماألنشطالتربعاتواملسامهةب
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 املرحلة الثانوية.يف املطلب الثالث: مقرتحات الطالبات املدعوات 

فمد-طالبة(1716)ن=-املدعواتيفاملرحلةالثانويةالدراسةمنالطالباتعّينةأما
علىاخلري،كماتندلهّنوحرصهّنأفدنبعددكبريمناملمترحاتاليتتنمعنعمقوعي

مايأيت:هّنباحتراموتمدير،ومنآرائهّنومعاملتّنالكبريةإىلتأكيدذاهتهّنلىحاجتع
 :املتعلقة مبوضوعات الدعوة املقترحات(( 7))
طرحاملواضيعالدينيةاليتمتسجمتمنعالفتينات)الظنواهراملنتشنرة( (1

ومناقشتهاعنطريقاحلواراهلادف،معالتركيزعلنىموضنو معنني
قفيهمثاالنتمالإىلموضو آخربعدالتأّكدمنحصولالفائندةوالتعم

طالبة(.151التامةمنه)
321)التجديدوالتنويعيفاملوضوعاتاملطروحةمعاالبتعادعنالتكرارواإلطالنة (2

طالبة(.
يفالغنربوالتفسنخبطرحأحوالالشنبابوذلكالتنبيهوالتحذيرمنالتغريب (3

البات(.ط7األخالقيعندهم)
طالبة(.85لنفوس)املؤثرةيفااهلادفةسردالمصصالواقعية (4
باستمرارواحلثعلىالطاعةبصربواحتساباألجنرعزوجّلالتذكريمبراقبةاهلل (5

طالبة(.51)
طالبة(.17لصاحلةوالتحذيرمنرفيماتالسوء)الصحبةاالتأكيدعلى (6
املواضنيعاملطروحنةفعاليةدرسمدىإنشاءجلنةتشرفعلىاألنشطةالدينية،ت (7

قبلطرحهاوأخذآرائهميف،وأخذآرائهنيفتلكاملواضيعوتأثريهاعلىالطالبات
طالبات(.11)املواضيعاملطروحة

 :اجلهود الدعوية داخل املدرسةالقائمات بالدعوة واملتعلقة ب املقترحات(( 4)) 
لدىالطالباتذاتأسلوبمنؤثريف(حسنةاختيارمعلمةحمبوبةومتفهمة)قدوة (1

طالبة(.61)احملاضرات
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،هننّوأخالقهّنوسلوكهّنواإلدارياتللضوابطالشرعيةيفلباسمراعاةاملعلمات (2
طالبة(.141)صاحلةللطالباتقدوةيكّنحىت

يفالتعاملوفهنملنبويةاألساليباهّنإقامةدوراتللمعلماتواإلدارياتلتعليم (3
طالبات(.11اآلخرين)

تساعديفارتماءالطالبناتوجودأخصائيةنفسيةلدراسةنفسياتالطالباتريث (4
طالبة(.31)سلوكيا

هلنذههّناألخرىباألنشطةالدينينةوحضنوراهتماماإلدارياتومعلماتاملواد (5
طالبة(.22)األنشطة

طالبة(.18)بالنفعوالفائدةعليهّنطالباتمبايعوداستغاللحصصالفراغلدىال (6
بوقنتااختيارالوقتاملناسبواجليدهلذهاألنشطة،معاإلعالنعنهاقبلإقامته (7

طالبة(.211)كافحىتتتهيأالطالبةهلا
خاصةفيه،الصالةمجاعةإقامةنشاطهبشكلأكربولتوفريمصلىللطالباتوتفعي (8

حىتالتصابالطالباتإىلتغريمعلماتاملصلىباستمرارةأياماجلمعيات،باإلضاف
طالبة(.31)بامللل

هتيئةاملكاناملناسبواملريح)جيدالتهويةواإلضاءة(إلقامةالندواتواحملاضرات، (9
طالبة(.181)ةفّعالممايتيحللجميعاالستفادةال

 :املتعلقة بالطالبات املدعوات املقترحات(( 3))
علىذلنكهّننيةاملختلفةمعتشجعيالسماحللطالباتباملشاركةيفاألنشطةالدي (1

طالبة(.211)املبذولهّنوعدمالتمليلمنجمهود
والصربوالتكرارالفكري،لمرحلةمبستوىيتناسبمعمستواهّنخماطبةطالباتك (2

علىحضوراألنشطةالدينينةهّنيفالدعوةللوصولللغايةاملرجوةمععدمإرغام
.لبة(طا45يفذلك)هّنحالعدمرغبت

رقةمننقبنلإدارةدونتفباملساواةوالعدلهّنومعاملتاالهتمامجبميعالطالبات (3
طالبة(.21املدرسةأواملعلمات)
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الندواتواحملاضراتواألنشطة (4 تبادلزياراتالطالباتبنياملدارسإللماء
املختلفة،ممايكسبالطالبةالثمةبالنفسوتنميةمواهبهاوقندرهتاعلنى

طالبات(.8هة)املواج
 :ملتعلقة بوسائل الدعوة وأساليبهاا املقترحات(( 2)) 
 ملدارسبشكلجماين،وجعلهفيديو(يفا–توفريالشريطاإلسالمياهلادف)كاسيت

طالبة(.71يفمتناولالطالبات)
 ()131تكثيفإقامةالندواتواحملاضراتبشكلدوري)أسبوعي،شهري

طالبة(.
 طالبة(.321الشيقواحلواراملمتع)اماألسلوباستخد 
 إنشاءصندوقدعوييتممنخاللهمعرفةاألموراملرادمناقشتهامنقبلالطالبات

طالبات(.3)
 إقامةحلماتحتفيظوجتويدالمرآنالكرميمعتكرمياحلافظاتوتمدمياهلداياالعنايةب

طالبة(.41)ّنهلاملالئمة
 طالبة(.121)األنشطةالدينيةأثناءلترويحأسلوبالتشويقوااالهتمامب
 االعتمادعلىاحلواراهلادفالبّناءواجلادبنياملعلمةوطالباهتا،باستخدامأسلوب

طالبة(.141)الترغيبواللنيالأسلوبالزجروالسب
 ()131استخدامالوسائلاحلديثةيفالعروض)شاشاتعرض،كمبيوتر،انترنت

طالبة(.
 طالبات(.9)فادةمناإلذاعةالصباحيةوتفعيلدورهاأكثراالست
 وحتتصنفحفينهإقامةمعرضللكتبالدينيةيفساحةاملدرسةوجعليوممفتن

طالبة(.18الطالباتتلكالكتب)
 38)يفالبحوثالدينيةبشكلتنافسيبننيالفصنولأواملندارسةعملمسابم

طالبة(.
 طالبة(.15الديين)تمويةالنشاطوالعملعلىراجمهاالهتمامباملراكزالصيفيةوبا 
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 :خارج املدرسة املتعلقة باجلهود الدعوية اليت ميكن بذهلااملقترحات (( 5))
تمتنوعةبأسلوبمشنوقوالداعياتإلقامةدروسوندوادعوةعددمنالعلماء (1

جابةصيصيوميفاألسبو لذلك،معإعطاءفرصةلطرحاألسئلةواإل،وختوواقعي
.طالبة(161)عليها

تشنفيات،دورأيتنام،دعوية،مسزالميامبرحالتوزياراتدعويةمتنوعة)مراك (2
طالبة(.115مدارسأخرى()

 طالبة(.13)تابعةالطالبةتمويةالتواصلبنيالبيتواملدرسةمل (3
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 املطلب الرابع: مقرتحات عامة:

بعدتوضيحجواننبالمنوة-يدانيةلإلفادةمننتائجالدراسةاملعدةاقتراحاتكهنا
وذلكإلثراءالعمليةالدعويةباملرحلةالثانوية،حيثتبني-والضعفمنخاللحتليلالنتائج

ّنأهنواملشرفاتعليهنالطالباتيفاملرحلةالثانويةالمائماتبدعوةبلماءالللباحثةمنخالل
وهذهاالقتراحاتكمنامةاملبذولة،أقلمناجلهودالضخومثراهتايرينأنخمرجاتالدعوة

يأيت:
 ضرورة العناية باختيار املوضوعات املالئمة حلاجة الطالبات يف املرحلة الثانوية:(( 7

إنحسناختيارموضوعاتالدعوةُيعدركنامهمايفسبيلحتميقأهندافها،وقند
مثالموضنوعات)أشارتنتائجالدراسةإىلضعفطرحبعضاملوضوعاترغمأمهيتها

العميدةجاءتيفاملرتبةالثانيةمنحيثاألمهيةواملرتبةالثامنةمنحيثالطرح(
(1)

،كمنا
حيثتراوحمتوسططرحهلعديدمناملوضوعاتكانمتوسطا)أّكدتاملعلماتأنطرحا

(علىالرغممنتأكيدأمهيته)حيثتراوحتمتوسطاتأمهيتنهمنن2595-1587من
كماأّكدتاملعلماتوالطالباتعلىأنممايعيقالدعوةبشكلكنبري؛(،3581-4563

(،4533،محالطالبنات=4517)محاملعلمات=تكراراملوضوعاتوقلةالتجديدفيها
وهوأمنرأّكندتّنوُترجعالباحثةذلكإىلضعففمهاملعلمةبواقعالطالباتوحاجاهت

عنداملعلمات،4531املرتبةالرابعةمح=عّوقاملكبريللدعوة)نالهذامعّوقاملعلماتأنه
عندالطالبات(.4519واملرتبةالثامنةمح=

املسلمةومناملهمللمعلمةالداعيةاختياراملوضوعاتاملالئمةآخذةيفاالعتبارأنالفتاة
السريعةمناملخاطروالتحدياتاملرافمةللمستجداتوالتغرياتاكثرييفعصرنااحلاضرتواجه

احلياة،فهيتتأثرباالنفتاحالعامليومايرافمهمنغزوفكريوأخالقنيمنجوانبعدةيف
تربزآثارهيفمظاهراالحنرافالديينواخللميواالجتماعي.والذيوعمدي،

============================================================= 
 ينظر:جدولرقمص(1)
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رفكثريمنالفتياتجناحيثويعترباالحنرافاخللميمنأكثرهذهاملظاهرانتشارا،
واتواالحنالل،وانغمسنيفتياراألفكاروالعاداتاملنافيةلإلسنالم،وراءاألهواءوالشه

وأولهذهاملظاهرمظهرالتمليديفاألخالقوالسلوكألقوامالوزنلألخالقلنديهمإال
عليهممناألرباحاملاديةواملصاحلالدنيوية،أمااألخالقالساميةاليتهتتنديبمدرماتدّر

هذااالحنرافحىتطالاملظهراخلارجيللفتناةانتشرالديهم،وبنورالوحيفالمكانهل
،متأثراتيفذلكمبايعرضمننخناللمئنات املسلمةوطريمتهايفحياهتااالجتماعية

المنواتالفضائيةاألجنبيةاليتمتتلئمبايناقضقيماإلسالم،إضافةإىلالفضائياتالعربينة
ائياتاألجنبيةبنشراملادةاإلباحيةذاتالطنابعالثمنايفمعالفضفّعالاليتتساهمبشكل

اهلابط،وتعارضالتنشئةاإلسالمية
(1)

.
 املرحلة الثانوية: كفايات األداء الدعوي عند معلماتالعناية بتحقيق (( 4

فمنالضروريالعنايةرسناختيارالمائمةبدعوةالطالبات،معالعملعلىحتمينق
حجرالزاوينةيفحيثإنىمجيعاملعلماتواإلدارياتيفاملدرسة،الكفاياتالدعويةلد

العمليةالدعويةهي)املعلمةالداعية(،وقدأسفرتنتائجالدراسةعنضعفالدورالدعوي
)م(،ومندوبةشعبةالنشناط2552لبعضمنسوباتاملدرسةمثل:مديرةاملدرسة)مح=

(2582املوادالشنرعية)مح=(،ومعلماتاملدرسةعدامعلمات2529ح=
(2)

وهنذا-
هنةليسنتفوظيفةاملعلمةكداعيةوموّج-يرجعإىلعواملعديدةليسهذاجمالذكرها

قاصرةعلىختصصبعينهأومعلمةُيعهدإليهامبهمةالدعوة،لكنهارسالةكلمعلمةتعمل
كاناتلتحميقهذهالوظيفة،كثريمناإلمعليم،فهيبطبيعةموقعهالديهايفجمالالتربيةوالت

والطالبةبطبيعةوجودهايفاملدرسةلديهاالمابليةلالكتسابوالتعلم،ومنأهمالكفاينات
اليتتسترشدهبااملعلمةلتحميقمهمتهاالدعويةمايأيت:

============================================================= 
،واالنفتاحاإلعالميوخطرهعلىقيمالشباب138ينظر:املسلمونوظاهرةاهلزثمةالنفسية:عبداهللالشبانةص(1)

ثاملؤمترالعامليالتاسع)الشبابواالنفتناحالعناملي(،رثمنضمنأرا291-279املسلم:د.حسنيسلومص
 م.2112هن/1423الندوةالعامليةللشباباإلسالمي

 ريامنرأيالطالبات،كماسبقذكره.وهذاتبعالرأياملعلماتالذييمتربكث(2)

 



                                                                                                                    774ل الثاين/ املبحث الثاين: اإلفادة من نتائج الدراسة امليدانية يف الدعوة إىل اهلل_____________الفص

اإلملامبأهمأسسالعلمالشرعيوأصوله. (1
 العمرية.هّنمرحلتالسلوكيةيفّناملعرفةالكافيةخبصائصالطالباتومساهت (2
 .هّنوسلوكهّنمعرفةأهمالوسائلواألساليباليتتؤثريفتعلم (3
 وضوحاألهدافالدعويةوالتربويةلدىاملعلمةوالطالبات. (4
هتيئةالبيئةاملناسبةواملناخالتعليميالذيثمكنالطالباتمناكتسابالمنيم (5

 والفضائلاإلسالمية.
ويةاليتمتكناملعلمةمنغرسالميموالفضائلانتماءاملواقفالتعليميةوالترب (6

إىلهّنيفنفوسالطالبات،معاحلرصعلىتموميسلوكالطالباتوتنوجيه
 باملعايريالميميةواألخالقيةاإلسالمية.هّنممايسةنتائجسلوك

احلرصعلىتمدمياملعلوماتبطرقمتجددةجذابةومنظمةتساعدالطالبات (7
وبنياألنشطةاليتينفذهناهّناملفاهيماليتتلمىعليعلىإدراكالعالقةبني

(1)
.

 :العناية باجلوانب اإلجيابية يف العمل الدعوي(( 3
إنهدفالدعوةمنتدريساملمرراتالدينيةوتنفيذاألنشطةالدعويةاملتنوعةلنيس

أنأيدرسيعطىللطالبنةجينببلإن،عّينةجمردحشوعملالطالبةأوحفظهاملتونم
يتشبعبروحاإلسالم،لذلكفإنعلىاملعلمةخماطبةعملالطالبةوقلبهابأسلوبمالئم،ألن
السموبإثمانالطالبةوتزكيةروحهاواستمامتهاعلىاخلرييعتمدعلىحدكبريعلىالطريمة

غرسهافيها.علىالطالبة،واألفكاروالمناعاتاليتتاليتتلميهااليتتتناولهبااملعلمةاملعلومة
ومنذلكعنايةاملعلمةباجلوانباإلجيابيةمنالعمل،واستخداماللنيوالرفقيفدعوة

بالشدةوالغلظةوالتعنيف،واستخدامأسلوبالترغيبقبلهّنالطالباتقبلاالحتسابعلي
ّنههننيأوىلمنوحثهنعلىاالئتماربأوامراهلل؛وتمدميأمرالطالباتباملعروفالترهيب،

عناملنكر،ألن)تركاألوامرعنداهللأعظممنارتكاباملناهي(
(2)

كماقالاإلمامابنالميم
ألنالنفوستمبلالوعظبالرفقواألمربفعلاجلميل،أكثرمنقبوهلااألمنر،-رمحهاهلل–

============================================================= 
 .115-113ينظر:قراءاتيفالتربيةدراساتوروث:د.عبدالودودمكرومص(1)
 .153اجلوزيةصلفوائد:اإلمامابنقيما(2)
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رمحنهاهلل-اإلمامابنالميمبتركالمبيحملايفذلكمنإشعارهلاباخلطأوالنمص،وقدذكر
علىتعاىلأوامراهللاتبا وثالثةوعشرينوجهايدللفيهاعلىأمهيةتمدمياحلثعلىطاعة

واجتنابماهنىعنه،ومنهاقوله:)إنفعلاملأموراتمنبابحفظقوةاإلثمانوبمائها،ترك
هاعناالعتدال،وحفظالموةوتركاملنهياتمنباباحلميةعماتشوشبهقوةاإلثمانوخيرج

ممدمعلىاحلمية،فإنالموةكلماقويتدفعتاملوادالفاسدة،وإذاضعفتغلبنتاملنواد
الفاسدة(
(1)

،ومنهاالعاقبةاملرجوةمناالطمئنانواحلياةالطيبةيفالدنياوالنجاةيفاآلخنرة،
تهوسرورهوقرةعيننهولذتنهيمولرمحهاهلل:)إنفعلاملأموراتحياةالملبوغذاؤهوزين

ونعيمه،وتركاملنهياتبدونذلكالةحصللهشيءمنذلك،فإنهلوتركمجيعاملنهياتومل
يأتباإلثمانواألعمالاملأمورهبا؛ملينفعهذلكالتركشيئا،وكانخالداخملدايفالنار(
(2)

.
 داخل وخارج املدرسة:(( تفعيل العمل التطوعي 2

فرصةللعملاخلرييالتطوعيسواءداخلاملدرسةأمبالتعاونمعاجلهاتإنإتاحةال
روحاملبنادرة-علىحدسواء-اخلرييةمنخارجاملدرسةممايغرسعندالطالبةواملعلمة

والتنافسعلىنشراخلرييفاجملتمع،والتمربإىلاهللتعاىلبنفععباده،حيثجاءتنصوص
لاملعروفوإقراءالسالموإماطةاألذىوإغاثةامللهوفوتفريجالمرآنوالسنةحاثةعلىبذ

الكرب،وممايزيدأمهيتهأنهيرتميبذاتالطالبةويمويعالقتهابأفرادجمتمعهاالذيتنتمي
إليه،ويساعدهايفالشعورمبشاعراآلخرينوحمبتهموالتآلفمعهمومشاركتهممشاعرهم،

وعطائهمونصحهموالتضحيةيفسبيلهم.ريثتترجمهذاالشعورمبحبتهم
اتالندعوةيفمعّوقإضافةإىلأنتفعيلدوراجلهاتاخلرييةالدعويةممايعاجلبعض

املدارس،كاملساعدةيفتأثيثوبناءمصلىاملدرسة،والترب باألشرطةوالكتبالدعوينة،
اتوالندواتالعلمينة،وإقامةاملعارضاخلاصةبالكتابوالشريطاإلسالمي،وإقامةاحملاضر

واملسامهةيفاملراكزالصيفية..اخل،وغريهمناألنشطةاليتتستثمرفيهااجلهاتاخلرييةمنا

============================================================= 
 .155املرجعالسابقص(1)
 .156املرجعالسابقص(2)
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تتحلىبهمنمرونةوتواصلمعالدعاةوالداعياتيفالدعوةإىلاهللممنايثنريالعملينة
الدعوية.

ذلاملعنروفوالعطناءكماأهناحتمقأهدافاأمسىحنيتتيحللطالباتاملسامهةيفب
والداللةعلىاخلريوتفريجكرباتاملسلمني،كماأنمسامهةالطالبةيفالعمنلاخلنريي
التطوعييشبععندهاحاجاتنفسيةمهمة،مثلالرغبةيفمساعدةاآلخرين،والرغبنةيف
احلصولعلىحباآلخرين،حيثأثبتتالدراساتالعلميةأنهاتنياحلاجتنيتمعانضمن

انيةحاجاتنفسيةمهمةجدالتحميقالتوازنوالصحةالنفسيةلدىالفتياتمث
(1)

.
كماأشارتإحدىالدراساتإىلأنالشعوربوجوبمساعدةاآلخنرينموجنود

دراسةأقيمتعلىطالبوطالباتكلينةاآلدابعّينةمنأفراد%9852بشكلقويعند
الشبابوهذايدلعلىأنالشبابجيدونجبامعةامللكسعودبالرياض،وهذايدلعلىأن

أنالعمللديناهللأمرشرعيوواجبديين،وهذهالنتيجةتعكساخللفيةالدينيةوالثمافينة
للمجتمعالسعودي،معمالحظةأننتائجالدراسةأفادتبعدموجودفروقبنيالطنالب

والطالباتيفهذااجلانب
(2)

كبريمنالرغبةيفالعمل،وهذايدلعلىمتتعالطالباتبمدر
الدعويكمااتضحللباحثةأثناءالدراسةامليدانية.

 (( العمل على تكامل اجلهود الدعوية بني األسرة واملدرسة:5
مناملهمتدعيمأسرةالطالبةمباثمكنهامنحتميقرسالتهاالتربويةحنوأبنائها،وذلك

همبأساليبالدعوةالسنليمةالنيتتنبينعنطريقتوعيةأولياءاألموروتثميفهم،وتزويد
،هّنوتنحرفبسنلوكهّن،معتبصريهمبأساليبالتربيةاخلاطئةاليتتضرّنشخصياتبناهت

ومنالوسائلاليتثمكنأنتتبعيفتوعيةأسرةالطالبة:التعليماملنظمالذييتميفنطناق
اتبدعوةالطالبناتمننبرامجولماءاتودوراتمستمرة،ومنذلكماتمومبهالمائم

مشرفاتاملصلىواملرشداتالطالبياتيفاملدرسةمننعمنداجتماعناتوحماضنرات
============================================================= 

 .113املفدىصينظر:احلاجاتالنفسيةللشباب:د.عمر(1)
نشوريفجملةجامعة،رثم536-531الشبابالسعوديوالعملالدعوي:د.سليمانبنعبداهللالعميلص(2)

 هن.1423شوال41بنسعوداإلسالمية،عدد،اإلمامحممد
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ومنتدياتحواريةتتمداخلدورالعلم،أوخارجأسواراملدرسةمنحماضراتعامة،ومن
اتعمداللماءاتاخلاصةبأمهاتالطالباتحيثإهن،ذلكماتمومبهوحدةالتربيةاإلسالمية

يفلماءفصليهبدفحتميقالوعياألسريلبناءأسرةإسنالميةّنشكلدوري،فتجتمعهبب
،وتشنريهّنيفتربيةأبنائهّنسليمة،وإكسابأمهاتالطالباتاملهاراتالتربويةاليتتعين

إىلنتيجةإحدىالدراساتاليتأجريتيفمدارسالبناتيفاملرحلةاملتوسنطةهناالباحثة
عنأسبابظهوراحلبغريالسوييفمدارسالبنات،وكانتاألسبابالشخصيةوالثانوية

،يليهنااألسنباباألسنريةبنسنبةعّينةمنأفرادال%4154هياألوىليفالترتيببنسبة

33515%
(1)

.
 استثمار الفرص الدعوية عن طريق املقررات الدراسية: أمهية ((6

هااألعظميفحياهتا:تأديةوظيفةرسالتهاإنحاملةرسالةالدعوةينبغيأنيكونمه
مااستطاعتإىلذلكسبيال،فهيمطالبةبأنتنتهزكلساعةوكلفرصةمترهبايفيومها

وبأسلوبسلستلمائيغريمنفروال،الدراسيلنفعالطالبةبطريمةحكيمةمصحوبةبالرفق
خمصصبعنوانمنعناوينجاف،ومنأفضلالطرقماكانمنهابأسلوبغريمباشروغري

الدعوةوالنصحواإلرشادأواألمرباملعروفوالنهيعناملنكر،وذلكلئالتتجنهنفنوس
الطالباتإىلالرفضوامليلحنواهلوى،ومنذلكانتهازاملناسباتاليتتتاحهلامنخنالل

صلةباخلالقعزتدريسهاملختلفالعلوم،حىتماكانمنهاعلميارتا،فمامنعلمإالوله
وجل،والبدأنيشتملعلىأثرمنآثارصفاتهوعلمهوقدرتهوحكمته،أويتصلمبفهوم
منمفاهيمالدينالذياصطفاهاهلللعباده،كماأنلكلمادةدراسيةماثميزهامنأهداف
تنطويعلىمعايريقيميةوأخالقيةتدعوهلااملعلمةمنخاللشرحهاملسائلالعلنممنع

طالباهتا.
ففيعلمالرياضياتثمكنهادرساألعدادمناالستفادةيفإثباتوحدانيةاهلليفذاته
وصفاته،معبيانأنكلجنسونو منالكائناتمؤلفمنزوجنياثننني،ويفعلنم

============================================================= 
ممبولةمصلح،ورقةعملممدمةيفاملنتدىاحلواريالثاينأ.أسبابظهوراحلبغريالسوييفالبيئةاملدرسية:(1)

 .هن1426حتتإشرافوحدةالتربيةاإلسالميةباملدينةالنبوية،شوال
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األحياءوالكيمياءوالفيزياءتغتنماملناسباتلبيانإتماناخلالقخللمه،ودقةاألنظمةيفهنذا
ونالك

(1)
.

قهومناملهاماملطلوبنةكماأنمهمةإثراءمنهجاملمرراتالدينيةعنمفهومهالضّي
غالبيةكتبالتربيةاإلسالميةمعندةحيثإنمناملعلمةالداعيةاليتتعلمالعلومالشرعية،

لفوائدبطريمةخمتصرة،مماةحتمعلىاملعلمةالتوسعيفمادهتاواستمراءاألدلةوالتركيزعلىا
التربوية.
 القيام بواجب الدعوة يف املدرسة: (( تشجيع الطالبات على1

يفتنفيذاألنشطةالدعويةمثل:الميامبأمورهّنوذلكبإشراكاملتميزاتوالمادراتمن
حلماتحتفيظالمرآنوالتجويد،إلماءالدروسالعلميةيفاملصلى،املشاركةيفالنندوات

الوسائلالدعويةمثلاللوحاتواجملالتاحلائطيةوغريذلكمننواحملاضرات،تنفيذبعض
األنشطةالدينيةيفاملدرسة،فكلوسيلةسبقذكرهايففصلوسائلالدعوةتستطيعالطالبة
أنتشاركفيهابفاعليةإذاأوتيتالفهمالسليمواحلكمةوالعلمالشرعياملالئنم،وهنذا

ركةالطالباتيفاألنشطةمراعاةبعضاملبناد يفيتطلبمناملعلماتاملشرفاتعلىمشا
علىالطالباتمنهامايأيت:هّنإشراف
أنيتضحلدىالطالبةوأنتفهمماهيطبيعةاملشاركةاملطلوبةمنها،وماهني-أ

الصالحياتاليتتنطلقمنخالهلا،وماصلةماتنفذهمناألعمالببميةأنشطةاملدرسة،وما
اريةهلايفدعوهتا،وماهياألدواتاليتحتتاجها،وماكيفيةتوفريها،وطريمةاملرجعيةاإلد

تموميماتنفذهمعتبينياجلهاتاملمومة..إىلغريذلكمناألموراليتتضنبطمشناركة
الطالباتيفالدعوةإىلاهلليفاملدرسة.

يفاألنشطةالدعوية،أنُيهيأهلاالتعليموالتدريباملناسبقبلوأثناءمشاركتها-ب
فمنغريالسليمأنتشاركعلىجهلأونمصيفمعرفةالدعوةوأسسها،كماأهناحتتاج

إىلتعلمواكتسابمهارةاستخداموسائلالدعوةوأساليبها.
============================================================= 

،فمهالدعوةإىلاهلل:عبندالنرمحناملينداين182-181ينظر:التربيةاإلسالمية:عبدالرمحنالنحالويص(1)
 .116-115،قراءاتيفالتربية:د.عبدالودودمكرومص1/493-495
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،ريثيمدمهلاالتشجيعوالتحفيزوالتوسطيفتمديرجمهودهاالدعوياالعتدال-ج
شنهاداتتحمهمنالشكروالتمدير،أوتمدميكالثناءعليهامباتساملناسبمعنوياوماديا،

منأثركبرييفعلومهتهاوتمويةعزمهنا،إضنافةإىلواملكافآتاملاديةهلا،ملافيهالشكر
نفرادآدابالنصيحةيفذلككنصحهاعلىاتوجيهالنمدالبناءملشاركاهتاالضعيفة،ومراعاة

شخصها،واالبتعادعنالتوبيخوالتأنيبأواالستهزاءواالنتماصومراعاةالعدلواالحترامل
جملهودها.
تشجيعهاعلىتنميةقدراهتايفشىتاجملاالتوعلىمواصلةتعلمهناوارتمائهنا-د

فكارالنافعةللندعوة،والشنكأنلىاالبتكارواإلتيانباجلديدمناألعبذاهتا،وحتفيزها
راليتحتتاجإىلمهارةفائمةمنالمائمةبالدعوةيفاملدرسة.اآلخرينللعملمناألموحتفيز

توفريالشعورباألمنواالطمئنانعندالطالبة،وعدمتعريضهاملناينؤديإىل-هن
أذيتهامنحيثتمصريهايفدراستها،أوتعرضهاللمساءلةواحملاسبةمنإدارةاملدرسة،أو

يوقعهايفاحلرجمعأهلها.
:اعات واألفكار السليمة عند الطالبةزرس القن((8

إنمنواجبالداعيةأنهتيئالفرصةللطالبةكيتفهموتمتنععرباحلواروالنمناش
العلمي،معتربةأنتساؤالتالطالبةوتطلعهاللمعرفةورغبتهايفاحملاورةظناهرةصنحية

مننفسنهاوبالتنا بلها،ألهنامدعاةلفهمالطالبةوإزالةالشكوكتستوجبالعنايةمنقك
اقتناعهاوتثبيتاإلثمانوترسيخالتمسكمببادئهيفنفسها،فالتدينواالستمامةوالطاعنات

سريعلىمنطالعاداتاالجتماعيةأمنرلالتمليدلآلخرينبدونوعي،أوتاليتتأخذشك
هأوضنعف-يفالغالنب–خطري،لعدةأسباب،منها:أنهيؤديإىلاالنمطا عنالعمل

الينميالرقابةالذاتيةيفقلبالفتاة،واليمدمهلااملناعةواحلصانةاليتهوالترددفيه،كماأن
تميهامناالحنرافواالنزالقعندالتعرضللمؤثراتالسيئةمنشبهاتوشهوات،خاصة
هنايفزمنسادتفيهمظاهراالحنرافواالستخفافواالستهانةبكثريمناحملرمات،ومن

أّكدضرورةالعنايةبغرسالمناعاتاإلثمانيةيفقلبالطالبة،منخاللتوثيقصلتهابناهللتت
،معتوجيهالعناينةتعاىلومالحظةقدرتهونعمائهعليها،وربطهابكتابهوسنةرسوله
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لعباداتالملبيةاليتتثمراحملبةواخلوفواخلشيةهللتعاىل،معرجاءماعندهمننباالكبرية
ب.ثوا

 :ّن(( مراعاة القائمات بالدعوة حاجات الطالبات وميوهل9
ومنطرقذلكاستشارةالطالباتفيماةحبنبمننأنشنطةأومناةحنتجنمنن

غريمباشر،وذلكبدراسةمشكالتالفتياتيفات،ويكونذلكبشكلمباشرأوموضوع
بعرضاملواقفاملتنوعنةالنفسيةواالجتماعيةوالعملية،أويكونّنهذهاملرحلةأوحاجاهت

ماةحملنمنمفاهيمصحيحةأوخاطئةإىلغنريّنأفعاهللُيكتشفمنخاللردودهّنعلي
هّنذلكمنالطرق،معضرورةالعنايةبالفروقالفرديةبنيالطالبناتومراعناةأعمنار

،حيثأشارتهذهالدراسةإىلوجودفروقجوهرينةبننيآراءطالبناتّنوختصصاهت
يفبعضحماوراالستبانةّنالثالثةواجتاهاهتالصفوف

(1)
،كماظهرتالفروقبنيطالبنات

المسمنياألديبوالعلمي
(2)

.
 تقوية العالقة بني املعلمات والطالبات: العمل على (( 72

ألساليبالتربويةاحلديثةاملالئمةاليتتطبععالقةاملعلمةافمناملهمأنتستعملاملعلمة
منعمراعناةتفناوتزعةاإلنسانيةالمائمةعلىاحلواروفهمالطرفاآلخر،وطالباهتابالن

األعمالواخلرباتبنيالفريمنيممايترتبعليهالتفاوتيفوجهاتالنظنر،واخللفينات
الثمافية،وقدظهرأثناءحتليلالنتائجبعضالفروقبنياجتاهالطالباتواملعلماتيفحمناور

اساتوجوداالختالفيفوجهاتالنظرحولبعضاألمنورالدراسة،وتؤكدبعضالدر
اليتتعيقبناءعالقةمتينةبنيالطرفنيتمومعلىاالحتراموالتفاهموالثمنة،فمنثالتعنرب
الطالباتيفاملرحلةالثانويةعنأنمفهوماالحترامبنياملعلماتوالطالباتمنوجهةنظر

التبجيلمنفرضملظاهراالحتنرامقسنراعلنىمعمايرتبطهبذاهّناملعلماتهوتبجيل

============================================================= 
 .748ينظرص(1)
 .751ينظرص(2)
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،يفحنيترىالطالباتأنهيعيناحترامإنسنانيةكنلهّنالطالباتوالسيطرةالكاملةعلي
طرف
(1)

.
عالقةالطالبنةاهتاإىلأنتطبيماتاالحتراممنعواملتمويةكماأشارتالدراسةذ

يفاملعاملةوعدمحماباةطالبةهّنتسويةبينمبعلماهتا،معمراعاةعدمالتفرقةبنيالطالباتوال
إملاماملعلمةباالحتياجاتالنفسيةبينهّنعلىحسابطالبةأخرى،كذلكممايمويالعالقة

والوجدانيةواجلسميةللطالباتيفهذهاملرحلةالعمرية،مماثمكناملعلمةمنفهمالطالبنات
هّنوبناءثمةمتبادلةبين

(2)
الفصنلمشاركةالطالبةمعمعلماهتاداخنلوهذاينعكسعلى

قدوات،كماأنهيؤثرعلىحبالطالبنةملعلماهتناذهنواختاّن،وتمبلتوجيهاهتوخارجه
وللمواداليتيدرسنهاواإلقبالعليها.

 مشرفات واملعلمات للدعوة إىل اهلل:(( اإلعداد املتواصل لل77 
نمنويفخبصائصالهّنعريف،وجهلالثمايفواملهّنجهلاملعلماتوضعفمستواإن

السنائدةاحلاجاتوالتربويةاملالئمةللطالبات،وباألساليبالدعويةهذهاملرحلةالعمرية،و
بالظروفوالواقعالذييعشنهوتعيشهالطالبات،مناألمنورلديها،وكذلكفمرمعرفتهّن

نتائجالدراسةإليهاليتتعيقالدعوةبشكلكبري،كماأشارت
(3)

،لذلكتشتداحلاجنةإىل
عملدوراتتنشيطيةللمعلماتالداعياتريثيفرغنملدةتتراوحمنشنهرواحندإىل

دورةمكثفةيتعلمنفيهاأسسالدعوةإىلاهللوأركاهناواألمورّنفصلدراسي،مثيمدمهل
ةمنالعلموالمدرهّن،لريتمنيمباعندّناملستجدةفيها،معالتدريبالعمليهل

(4)
.

============================================================= 
 .136ةالثانويةباملدينةاملنورة:زكيةمنصورصينظر:االحتراموتطبيماتهكماتراهمعلماتوطالباتاملرحل(1)
 .129املرجعالسابقص(2)
 .721،725ينظر:اجلدولص(3)
-يفالريناضوعنداستفسارالباحثةعنجهوداإلدارةالعامةيفهذااجملالأفادتمديرةإدارةالتربيةاإلسالمية(4)

دوراتلتأهيلاملعلماتللدعوةيفبعضمنناطقعدةذ،بأنهقدمتتنفي-هن2/4/1427بتاريخ47خطابرقم
تللدعوةإىلاهللوهيبعننوان:اململكةبالتعاونمعهيئةكبارالعلماء،وهناكدورةأخرىإلعداداملديراتواملعلما

 ملريباألول(الزالتيفطوراإلعداد.)ا
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 (( إنشاء نادي دعوي تربوي للمعلمات والطالبات:74
وهذهالفكرةالزالتحتتالدراسةوالتخطيط،حيثتموموحدةالتربيةاإلسنالمية

هنباإلعدادوالتخطيطللناديالتربنوي1426/1427يفالعامالدراسييفاملدينةاملنورة
باتوحدةالتربيةبشكلأسبوعيوحتتحتتاسم)املرتمىلكلأسرة(،يتمفيهاللماءمبندو

إشرافمنسوباتوحدةالتربيةاإلسالمية،ورسالةهذاالناديهيإعدادداعياتمؤهالت
فإىلتمويةاجلانباإلثمايندللميادةعلىمستوىعالمنالسلوكوالثمافةواملهارات،ويه
يفهّنتفعيلاملتميزاتمنإىلووالثمايفواالجتماعيعنداملندوباتيفكلاملراحلالتعليمية،

الدعوةإىلاهلليفاجملتمع،كمايتناولمشكالتاملندوباتيفاملدارسوالعملعلىحلها،
.هّنوتمويةالصالتبنياملندوباتوبنيالداعياتوبناءعالقاتقويةتعززتبادلاخلرباتبين

 اإلصالح والتطهري البيئي:(( 73
عدهايفدعوهتاالميامبعزلالطالبةاجتماعياعنالرفمةالسيئةمنمهامالداعيةاليتتسا

حقناعاهتاالبديطالبةوتصحوالستمالةالوالبيئةالفاسدةحىتيتسىنهلاإصالحهذهالبيئة،
عناحمليطالذييؤثرعليهاسلبا،ألنتركهايفوسطتلكاجلماعةمماالداعيةأنتبتعدهبا

غيه،وأسلوبتطهريالبيئةبإبعادأهلالشرعناملندعوأوإبعناديضعفأثرالدعوةأويل
اليتةاملدعوعنهممنهجدعويجاءذكرهيفالمرآن،حيثأمراهللتعاىلبإبعادالفئاتاخلبيث

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڇ  تسممبأفكارهاأجواءمنحوهلا،قالتعناىل:

ڇائ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى 
(1)

،
املسلمني،فإنذلكأحسم)وهذافيهدليللنفيأهلالشر،الذينُيتضرربإقامتهمبنيأظهر

(بعدعنهللشر،وأ
(2)

فمثلهؤالءالبدمناالبتعادهبمعنالطالبةاملدعوةحىتتصحهلنا،
مابلُتمرببيئتها،وتتبصراحلقخاصةإذاكانتقريبةعهدبتوبةأواستمامةعلىاخلري،وبامل

إجيابا،حىتتعرفاحلقعنقربوتتنذوقهاالطالبةمنالبيئةالصاحلةالنظيفةاليتتؤثرفي
دونعنايةبسنالمةحالوةاإلثمانبمرهبامنأهلالصالح،وإذااستمرتاملعلمةيفالدعوة

============================================================= 
 .61سورةاألحزاب:آية(1)
 .619صتفسريالشيخالسعدي(2)
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وسائلكمنةحرثيفالبحر،السيمامعكثرةالباطلوقوتهواستعمالهبيئةالطالبةصارت
تمنيةأكثرجذباوإغراءا،ومناملهمبعدإبعادالطالبةعنرفمةالسوءأنتوفرهلاالبندائل

يممنبرعايتهاوسدالفنراغالاليتبضمهاإىلجمموعاتمنالطالباتاخلرياتالصاحلات
الذيتركتهالرفمةاألوىل،إضافةإىلالعملعلىحتصينهامنالعدوىواالنتكاسالذيقند

رأعليهامستمباليط
(1)

.
 الدعوية املالئمة: بمراعاة ميول الطالبات باختيار الوسائل واألسالي(( 72

حاجةالطالبةالدعويةالتنمضيوحتميقأهدافالدعوةالتتحمقيفتمدمياملفناهيم
التأكدتعدىذلكإىلضرورةيبلفحسب؛السليمةللطالباتوالتعبريعنهابطريمةيفهمنها

،وهذايكنونغالبناهّنوتفاعلهّنومعرفةمدىاستجابتهّنالطالباتملايلمىعليفهممن
،اليتحتمقالبالغاملبنيللطالبةبغيةتغيريسنلوكهاةفّعالباختياراألسلوباملؤثروالوسيلةال

حنواألفضل،وهبدفإكساهباالعلمالنافعوزيادةرصيدهامناملعلوماتاملفيدةهلا،وقند
ّننتائجالبحثإىلوجودفروقجوهريةبنيآراءاملعلماتوالطالباتحولنظرهتأشارت

جاءتيفالترتيباألوللدىاملعلمات)اليتلبعضالوسائلاملستخدمةكاإلذاعةاملدرسية
نالتالترتيبالثامنلدى)اليتويفالترتيبالرابععشرلدىالطالبات(،واجملالتاحلائطية

)وقدننالثعشرلدىالطالبات(،وخروجالطالباتيفزياراتدعويةاملعلماتوالثال
املرتبةالعاشرةلدىاملعلماتوالرابعةلدىالطالبات(وغريها
(2)

،كماأشارتنتائجالدراسة
حولتأثريالعديدمناألساليباملنذكورةيفأداةهّنإىلاتفاقاملعلماتوالطالباتيفرأي

أسلوباستثماراملواقفالتعليمية)وقدنال:بعضهااآلخرمثلالدراسة،واختالفهماحول
املرتبةالثانيةلدىاملعلماتوالثامنةلدىالطالبات(،وتتأكدأمهيةالتجديندوالتشنويقيف
الوسائلواألساليبالدعويةحيثأشارتالنتائجإىلاتفاقاملعلماتوالطالباتعلنىأن

اجداللدعوةيفاملرحلةالثانوينة،وذلنكمعّوقيقيعداجلموديفطرقالعرضوقلةالتشو
(لدىالطالبات.4529(لدىاملعلماتومتوسط)4544مبتوسطحسايب)

============================================================= 
 .278-276زيناهلاديصينظر:علمنفسالدعوة:د.حممد(1)
 .719ص(44جدولرقم)ينظر:(2)
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 للقائمات بالعملية الدعوية: تقومي دعويإعداد دليل (( 75
إنجناحدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةالينحصريفتمدمياملعلوماتوالتعبريعن

مبطريمةتفهمهاالطالبات،بليتعدىذلكإىلمعرفةمدىفهمهاواسنتيعاهباملنااملفاهي
.قالت،ومدىاستجابتهاوتفاعلهامعالداعية

الإنجناحالداعيةوبلوغهااهلدفاليماسمبجردالتواصلوالتبليغوإالفإنالندعوة
ناءللعمليةالدعوية،وفيمنا،وهذايستلزمالتمومياملستمروالنمدالبملرجوةاألهدافاحتمق

يأيتتعرضالباحثةمنوذجخمتصرلبطاقةتموثميةثمكنأنتستفيدمنهااملعلمنةالداعينةيف
دعوهتاللطالبات،وذلكمنخاللالشخصياتاآلتية:

 املشرفةالتربويةأومديرةاملدرسةأوزميالهتايفاملدرسة. (1
 نمداملعلمةلذاهتاووزهناألعماهلا. (2
بعيداعننهّن،حيثيفيدهاالتعرفعلىآرائهّنطالباتاملدعواتأنفسال (3

اجملامالتأواخلوفمناملعلمةحىتيكونالنمدصاحلاوهادفا
(1)

. 
 درجة األداء الكفاءة الدعوية

7 4 3 2 5 
 أوال: التقومي اخلاص بالتخطيط للدعوة:

 صياغةاألهدافبوضوحودقةسواءاألهدافالعامة
دافاخلاصة.أواأله

 ،تضمناخلطةمخسخانات:األهداف،الزمن
،التمومي.باإلجراءات،الوسائلواألسالي

 .االستفادةمنجتارباآلخرين،واخلططالسابمة
 .عرضاخلطةعلىاملسؤوالتوالزميالت
 .املرونةيفالتخطيطوالعنايةباألمورالطارئة



============================================================= 
-42جانمنصالبطاقةممتبسةبتصرفكبريمنكتاب:املرشدالنفيسإىلأسلمةطرقالتدريس:د.حممد(1)

 .118-35د.أمنيأبوالويمنص،والتموميالذايتملعلمالتربيةاإلسالمية:64
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 .مراجعةاخلطةبشكلدوريلتموثمها
 وظروفاملدرسةّنالالطالباتوقدراهتمراعاةأحو

أثناءالتخطيط.
 احلرصعلىاألهدافالسلوكيةالمابلةللمياس 
 .جتنبمعارضةأهدافالتعليمأواالنتماصمنها 
 جتنبوقو االزدواجيةيفالعملوالتكرارومراعاة

النظاماملدرسي.


 ثانيا: التقومي اخلاص بالصفات الشخصية:
 ناملظهروالشخصيةوالسمعة.العنايةرس
 االلتزامبأوامرالشر يفاللباس،معمراعاةالعرف

كذلك.
 .االبتعادعنالطيشوالتصايبومراعاةاالتزانوالوقار
 جتنباللغووالرفثيفالكالم،أورفعالصوتمباال

يليق.
 لزميالهتاوطالباهتايفحسنةالسعيألنتكونقدوة

املدرسةوخارجها.




 ثالثا: التقومي اخلاص بالعالقة مع املعلمات والطالبات:
 هّنمتثلاآلدابواخللقاإلسالمييفالتعاملمع. 
 السعيإىلاستثارةدافعيةالتعلملدىالطالبات
 احلرصعلىحفظاألسرارالشخصية،والستر

.هّنعلي
 والعملعلىتلبيتهاإنأمكن.ّنتفهمحاجاهت
 هّنيةبينمراعاةالفروقالفرد.
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 هّنتعزيزروحالتضامنومشاعراألخوةواحملبةبين.
 منتمصريمثملايطرأهّنحسناملتابعةملايظهرعلي

مناستمامةعلىاخلري.هّنعلي
 .مراعاةاألدبواللباقةيفاحلديثواحلواروالنصيحة
 ارتكازالعالقةعلىاالحتراموتعزيزالثمةيف

اآلخرين.
 يفالنصحوالتوجيه.هّنإحراجأوّنعدمإمالهل 
 العدلبنيالطالباتوالنظرإليهممجيعاعلىحد

 سواء.
 .احلرصعلىثمةالطالباتباملعلمة 
 بوشتموحتمريولومجتنبالتعاملالسيئمنس

 .وعتابللطالبات
 احلرصعلىبعثاألملوالسروروالتفاؤلواحليوية

 .هّنيفنفوس
 معأمهاتالطالباتاحلرصعلىإقامةعالقةحسنة

 .هّنواالسترشادبرأي
 ّنوممترحاهتهّنالرفعمنشأنالطالباتواحترامآرائ

 رابعا: التقومي اخلاص باملوضوعات الدعوية:
 ربطالطالباتبالمرآنوالسنةيفموضوعاهتاالدعوية
 العنايةبالتحضرياجليدواستحضاراملادةالعلمية

 .بشكلمناسبلتجنباالرجتال
 حتديداألهدافاليتتسعىلتحميمهامنخالل

 موضو ما.
 يفاختيارّنمراعاةحاجاتالطالباتوميوهل

 املوضو .
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 مراعاةاملستوىالعمليلدىالطالباتمعمراعاة
 الفروقالفردية.

 .الشموليةوالتوازنيفاختياروطرحاملوضوعات


يب الدعوة:خامسا: التقومي اخلاص باستخدام وسائل وأسال
 .اعتبارمشروعيةالوسائلواألساليب 
 .استماءهامنمصادرمعتربةموثمة 
 احلرصعلىكفاءةالداعيةوإتماهنااستخدامالوسائل

الدعوية،وانتماءاألفضلمنهاملوضو الدعوة
وطبيعةالطالبات.

 تعددالوسائلواألساليبيفاملوضو الواحدعند
احلاجة.

 تجديدواالبتكاروالبعدعنالتكرارمراعاةالتنو وال
واجلمودفيها.

 هّنوربطّنالتأّكدمنفهمالطالباتواستيعاهب
 بالواقع.

 ّناهتمامالطالباتوجذهباهلوإثارهتاالنتباه.




 سادسا: التقومي اخلاص بتقومي العملية الدعوية:
 صلأثناءالنشاطاممارسةالتموميبنوعيه:التمومياملتو

وي،والتمومياخلتامي.الدع
 .مراعاةالفروقالفرديةبنيالطالباتأثناءالتمومي
 التركيزيفالتموميعلىالثمراتوالميموالسلوكإىل

جانبالكموالنو .
 كالتنويعيفاستخدامأدواتمتنوعةيفعمليةالتمومي
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.األسئلةواملالحظات
 .أنيهدفالتمومياخلتاميإىلتغذيةراجعةفاعلة

 

 



                                                                                                                    789________________________________اخلامتة/ النتائج والتوصيات_________

 اخلامتة
ماأمحدهعزوجّلعلىمننعمظاهرةوباطنة،كاحلمدهلل،أمحدهتعاىلعلىمامّنبهعلّي

كتابةهذاالبحث،وأسألهتعاىلأنجيعلهخالصالوجههالكرمي،وأنينفنعبنهتوفيميل
املسلمني.

ية،توصلتالباحثةيفخامتةالبحثإىلبعدهذهالرحلةيفدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانو
رسبتسلسلمباحثالرسالة،وهذهالنتائجكمايأيت:موعةمنالنتائج،تذكرهاجم

 أوال: نتائج اجلانب النظري من الدراسة:

املرحلةالثانويةوذلكدعوةالطالباتيفتوضيحجوانبالدراسةإىلهذهالباحثةيفهتدف
:منخاللالفصولالتالية

.الفصل األول: موضوعات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية
.القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية: الفصل الثاين

 .الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية: الفصل الثالث
 .وسائل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية وأساليبهاالفصل الرابع: 

 .دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية وطرق االرتقاء هبا اتمعّوقاخلامس: الفصل 
الباحثةهلذهالدراسةبفصلمتهيديتضمناحلديثعنأمهيةدعوةالطالباتيفوقدمهدت

.املرحلةالثانويةومثراهتا
 وقد خلصت الباحثة إىل النتائج اآلتية:
كملكاننةاملنرأةوتكرثمهنايف[أمهيةوضرورةالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،وذل1]

اإلسالم،ولتأكيدانتمائهاألمةاإلسالم،كماأهنامنأهمماتتطلبهأهدافالتعليموالتربية
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باململكةالعربيةالسعودية،اليتتثبتضرورهتاكوظيفةدعويةللمدرسةالثانوينةيفرضنها
الواقعاحلا واملتغرياتاملعاصرة.

رحلةالثانويةتثمرحتميقالعبوديةهللوحده،وغرساإلثمانالعمينق[إندعوةطالباتامل2]
بالطاعناتوالعبناداتالملبينةهّنوحمبةاهللورسولهيفقلوبالطالبات،وتزكيةنفوس

مناملعاصي،وبناءالتصوراإلثماينالصحيحللكونواحلياةلإلنسان.هّنوتنفري
ه،وتتجننبىبأخالقاإلسالموفضائلجيعلهاتتحّل[إندعوةالطالبةيفاملرحلةالثانوية3]

احلسوالضمرياألخالقييفقلبها.الرذائلمنها،وينمو
[إندعوةالطالبةيفاملرحلةالثانويةيهذبسلوكهاالديين،ويضبطسلوكهاالوجنداين4]

واالجتماعي،فتحافظعلىالسلوكاإلسالمييفشؤونحياهتاكلها.
يعندهاجمالالتزودبالعلمالشنرعيوينفنيبةيفاملرحلةالثانويةيمّو[إندعوةالطال5]

اجلهلعنها،ويكّونثمافةإسالميةتعينهاعلىأداءوظيفتهااملسنتمبليةيفبنناءاألسنرة
.وتنميةمهاراهتاالعمليةواجملتمع،وإشبا حاجتهاالعلمية

ثالثنةتنبعمنلبةيفاملرحلةالثانويةمومعليهابناءشخصيةالطا[إناملوضوعاتاليتت6]
حماورأساسية؛أحدها:موضوعاتالعميدةاليتتركزعلىاجلانباإلثمناين،ألنغنرس
اإلثمانيفقلبالطالبةهوأهمماهتدفإليهالدعوةإىلاهلل،والثاين:موضوعاتالشنريعة

لهللتعناىل،والثالنث:اليتترتبطبالعباداتوماحتممهمنمسوبالروحوطاعنةوتنذلّ
املباركةعلىالنفس بالعميدةوالشريعةاإلسالمية،وآلثارها موضوعاتاألخالقالرتباطها

واجملتمع.
[إنحمتوياتمناهجالعلومالدينيةيفاملمرراتالدراسيةيفاملرحلةالثانويةحتويكّمنا7]

نهجاملمرريفحفظالمرآنمناسباومتنوعامنموضوعاتالدعوة،معوضوحالنمصيفامل
الكرمي.

[إنالدعوةإىلاهللهيوظيفةكلمعلمةمسلمةتستشعرعظماألمانةاليتحتملها،وهي8]
معلماتالعلومالدينية،مشرفةمصلىهّناتبذلكرمسيا،وكّلفملعلماتاملعلىافرضعني

الطالبات.هّنإضافةإىلتعليمهّناملدرسة،املرشدةالطالبية،وذلكتبعاللمهاماملوكلةإلي
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[ضرورةحتليالمائمةبدعوةالطالباتبالصفاتاليتتؤهلهاللميامبواجبالندعوةإىل9]
اهلل،وخاصةقوةإثماهناورغبتهاالصادقةيفالدعوةإىلاهلل،اإلخالصوصدقالتوكلعلى

ديناهلل،والغزارةالعلميةاهلل،علواهلمةوقوةالعزثمة،واحلرصعلىطلبالعلموالتفمهيف
حسننةواإلتمانالعلمي،والتحليبفضائلاألخالقواجتنابرذائلها،وأنتكونقندوة

للطالباتيفعملهابعلمهاوماتدعوإليه،ومستهااحلسن،كماأنعليهاالتحليبناحلرص
،هّننعنزالعنن،والبعدعناالّنوحاجاهتهّنعلىهدايةالطالبات،واخلربةاملناسبةبطبيعت

بعدنظرهاوحسنتنظيمهاوختطيطهاألمورالدعوة.باإلضافةإىل
[ضرورةإعدادالمائماتبالدعوة،علىأسسعلمية؛كاالعتمادعلىالمرآنوالسنة،11]

وحسناختيارالمائماتبالدعوة،ومراعاةالشموليةوالتوازنيفعمليةاإلعندادليحسنن
،معتوجيهاملعلماتإىلالعنايةباإلعندادالنذايتهّنالكامنةفياستثمارالمدراتواملواهب

اإلعدادبشكلدوري.ذلكواملداومةعليه،مثأخرياالعنايةبتموميه،واالستمرارفيهّنألنفس
،وخباصةاجلانبالعلمنيه[إنجودةإعدادالمائمةبالدعوةيعتمدعلىتكاملجوانب11]

رعيةوالعلومالدنيويةاملتنوعة،واجلانبالسلوكيالذييؤكدعلىاملتعلقبالعلومالدينيةالش
التزامالداعيةبالسلوكاإلسالمييفعملهاوآداهباوقيمها،وحسنالتعاملمنعاآلخنرين،

لوقت،والتخطنيط،والمندرةلتنظيممنعلىاملهاراتاملتنوعةاكتدريبههينواجلانبامل
ية،ومراعاةالفروقالفردية،واالستفادةمنتمنياتالتعلم.اخلطابية،وإنتاجالوسائلالتعليم

[إنمرحلةالشبابمنأهممراحلالعمرعندالفتاة،ملاتتميزبههذهاملرحلنةمنن12]
خصائصالنمواجلسديوالنموالعملياملعريفلديهاكظهوراالجتاهاتاجلديدةيفالتفكري،

جلديدوحبهالالستطال واملعرفة.ومنوقدراهتاالعملية،وشغفهابتعلما
[تتميزالفتاةيفهذهاملرحلةبالتذبذبالعاطفيوالتملباملزاجي،ونزوعهالالستمالل،13]

إىلجانبشعورهابالتفردوالغرييةوتبلورمفهومهالذاهتا.
علنها،األمرالذيجياكبريةالثانويةمبجموعةالصديماتتأثرا[تتأثرالفتاةيفاملرحل14]

تتمبلاملعايريوالميمالسائدةيفبيئتهااالجتماعية.
[أمهيةمراعاةحاجاتالطالباتوالعملعلىإشباعهاوتوجيههابالطرقالسنليمة،15]

حاجاهتااجلسديةكحاجتهاإىلتكويناجلسمالصحيحاملتحليباللياقنةالبدنينة،:وأمهها
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إىلالصحةاجلسدية،وحاجاهتاالنفسية،كحاجتهاواحلاجةإىلالراحةواالسترخاء،واحلاجة
إىلالدينوالعبادة،وحاجتهاإىلفهمنفسهاوالشعوربذاهتا،وحاجتهاإىلاألمن،إىلجانب
حاجتهاإىلالترويحوالترفيه،وحاجاهتااالجتماعية،كحاجتهاإىلالمبولمنناآلخنرين،

هاإىلالرفمةوالنزواج،وحاجاهتناوحاجتهاإىلاالستماللالشخصيوالعاطفي،وحاجت
العملية،ومثاله:حاجتهاإىلاالستطال وإشبا فضوهلابالطرقاملناسبة،وحاجتهاإىلالتفمه

يفدينها.
[تتأثرالطالبةيفاملرحلةالثانويةبعددمناملؤثرات،بعضهاداخليذايت،مثل:الندين16]

خارجيكأساليبتنشئتهااألسرية،وبيئتهاوالوراثةوتكوينهاالعضويوالنفسي،وبعضها
املدرسية،ومجاعةالصديمات،واجملتمعمبافيهمنثمافةوقيمونظماجتماعية،باإلضافةإىل

تأثريوسائلاإلعالم.
[تتنو وسائلالدعوةإىلاهلليفاملرحلةالثانوية،فمنهاالوسائلالمولية،كاحملاضرات17]

لدروسالعلمية،واإلذاعةاملدرسية،والتسجيالتالسمعية،والصحافةوالندواتالثمافية،وا
املدرسية،واللوحاتواجملالتاحلائطية،واملطوياتوالرسائل،واملسابماتالعلميةوالثمافية،
ومنهاالوسائلاحلسية،كأشرطةالفيديو،واحلاسباآل ،ووسائلاإليضناح،واملكتبنة

طبيمية،كالدعوةالفردية،والرحالتوالزياراتاخلارجية،وإقامةاملدرسية،ومنهاالوسائلالت
املعارضالدعوية،وجمالساألمهات،واحلمالتالدعوية،واملراكزالصنيفية،واألنشنطة

املسرحية.
يفدعوةطالباتاملرحلنةالثانوينة،ومننها:ُتستخدماألساليباليتكذلك[تتعدد18]

،واجلدالباليتهيأحسن،واحلوار،والمدوة،واإلقننا أسلوباحلكمة،واملوعظةاحلسنة
واإلةحاء،واألسلوبالمصصي،وأسلوبضرباألمثال.

اتأمامدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية،ويتفناوتتأثريهنايفعّوقتتعدداملكما[19]
دعوةوجودخلنليففهمهناملعنىنالن:اإلعاقة،ومنهامايتعلقبالمائمةبالدعوة،مثل

وضرورهتاللطالبات،وفمداهناللدوافعواحلوافزالداخلية،وحرصهاعلىحتمينقمصناحلها
الشخصيةولوعلىحسابالدعوة،أوسوءخلمهاواتصافهابالمبائحاملنفرةللحواس،أو

علىحسابأنشطةعّينةهلا،أوانشغاهلابأنشطةمهّنضعفثمةالطالباتهباوعدماحترام
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ى،وكثرةالتكاليفالواقعةعليهاوازدحامجدوهلابالعبءالوظيفي،وجهلنهادعويةأخر
بالواقعوسطحيتهايفالتفكري.

اتاليتتتعلقبالطالبةاملدعوةذاهتا،ضعفالواز الديينلديها،وسنلبيتهاعّوق[منامل21]
ن،وافتتاهنناوانطوائهاعلىنفسها،وماحتملهمنخلفيةفكريةوثمافية،وتمليدهالآلخري

احلقوإعجاهبابنفسنها،واتبعاهنااتبا بالباطلوجهلهاوغفلتهاعناحلق،وتكربهاعن
هلواهاوشهواهتا،وخجلهاوشدةحيائها،وفمداهناللمهاراتاالجتماعية.

اتاملتعلمةبالعمليةالدعويةيفاملرحلةالثانوينة:احنصناراألنشنطةعّوق[منأبرزامل21]
،ومجودالعمليةالدعويةعّينةمصلىاملدرسة،واقتصارالميامبالدعوةعلىفئاتمالدعويةيف

يفاختيارموضوعاتالدعوةّنوبعدهاعنالتجديد،وعدممراعاةحاجاتالطالباتوميوهل
وأساليبهاووسائلها،وكثافةاملادةالعلميةاملمدمةمععدممراعاةالفروقالفردية،وضنعف

حلضورواملشاركةيفاألنشطة،جالدعوية،وضعفتشجيعالطالباتعلىاالتخطيطللربام
عدممالءمةاألوقاتاحملددةلألنشطة،ووقو االزدواجيةوالتعارضبنيالمائماتبدعوةو

الطالبات،وإمهالعمليةالتموميلتلكاألنشطة.
ربويةيفاملدرسة،والتصلباتاملتعلمةبالبيئةاحمليطةيف:ضعفالبيئةالتعّوق[تتمثلامل22]

يفاألنظمةاإلداريةواللوائح،وتشددأوتساهلاإلدارةاملدرسيةوضعفتعاوهنامعالمائمة
بالدعوة،ووجودالتناقضوالتعارضبنيسلوكاجملتمعوالميمالدينيةاليتتلمننللطالبنة،

األسرة،وتأثرالطالبنةوضعفالعالقةبنياملدرسةواملؤسساتالتربويةيفاجملتمعوخاصة
بالرفمةالسيئة،وضعفالمدوةيفاملدرسةأوسوءها.

[حتتاجاملعلمةالداعيةإىلجمموعةمنالسبلاليتترتميبالدعوة،سواءالنيتتتعلنق23]
بالمائمةبالدعوة،كإرشادهاوتدريبهاعلىطرقتنميةمهاراهتاوقدراهتااملتنوعة،تدريبنها

توسيعقاعدةالمائماتبالدعوةامالوسائلواألساليبالدعويةبكفاءة،لتتمكنمناستخد
اهلل،تبادلالتجاربواألفكارمعالداعياتاألخريات،حتفيزهاعلىاالرتمناءالنذايت،إىل

تنظيمالدوراتالدعويةواملؤمتراتالعلميةاخلاصةبالدعوةيفاملدارس.
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:العناينةبتموينةاملرحلةالثانويةطالبةىوةلدالرتماءبالدع[كماأنمنأبرزسبلا24]
اجلوانباإلثمانيةيفشخصيتها،وحتفيزهاللحضورواملشاركةيفالمينامبالندعوةإىلاهلل،

.لديهاوالرفقيفدعوهتاومراعاةخصائصالنمو
عنندّن[منسبلاالرتماءاملتعلمةبالعمليةالدعوية:االهتمامراجاتالطالباتوميوهل25]

وضعاخلططالدعوية،منخاللالعنايةبالدعوةالفرديةواالتصالاملباشربالطالبات،العناية
بتوفريحاجاتاألنشطةومستلزماهتا،وربطاملمرراتالدينيةباحلياةالعامةوجمرياهتا.

[ضرورةالعنايةبالتطبيماتالدعويةيفجماالتدعوةالطالبات،واستثماراملمنررات26]
دراسيةيفالدعوةإىلاهلل،معمراعاةحجمومستوىاملادةالعلميةاملمدمة،واالستفادةمنال

التمليلمناستخداماألسلوبالتلميينيفوالوسائلالعلميةوالفنيةاحلديثةيفالدعوةإىلاهلل،
العنايةبتموميالعمليةالدعويةبشكلمستمر.والدعوةإىلاهلل،

اءبالبيئةاحمليطةمنخاللالتعاونمنعاجلهناتالعلمينةوالدعوينة[أمهيةاالرتم27]
واالجتماعية؛خاصةاألسرةواملدرسة،حىتيتمهتيئةاملناخالتربويالدعوياملناسنبيف

البيئةاملدرسية.
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 ثانيا: نتائج اجلانب امليداني من الدراسة:

الثانوينةاملرحلنةيففعالالمائمةالدعوواقععلىالتعرفإىلاجلانبهذايفالباحثةهتدف
الباحثنةاستخدمتقدوالنظري،اجلانبمعطياتمعانسجامهمدىوتمومي،النبويةباملدينة
(22ن=)منديراتمتثنلالدراسنةجمتمعمنعشوائيةعّينةواختارتاملسحياملنهجفيه

وقندالنبوينة،املديننةيفالثانوينةاملرحلة(1772)ن=وطالبات(198ن=)ومعلمات
اسنتبانتنيأعدتكماباملدينة،الثانويةاملدارسمديراتمعاملمابلةلذلكالباحثةاستخدمت

ثباهتناقيناسبعند-االسنتبانتنيتطبيقمتوقدوالطالبات،املعلماتمنالدراسةعّينةل
ىعلاحلصولوبعدهن،1426هن/1425الدراسيللعامالثاينالفصلهنايةيف-وحتكيمها
 .املدينةمبنطمةالتعليمإدارةموافمة

باستخداموحتليلهاالدراسةنتائجعلىللحصولللبيانات،اإلحصائيةباملعاجلةالباحثةقامتمث
اآلتية:النتائجإىلالباحثةخلصت،وقداإلحصائيةاألساليبمنجمموعة

الواردةضمنأسنئلةهرتالدراسةموافمةاملديراتعلىحتمقغالبيةاألهدافأظ((7))
،ويظهنر(3912)املتوسطالعامجلميعاإلجاباتعلىهذاالسؤالهو:حيثإناملمابلة،

توعيتهاهي:األهدافهذهاجتاهاملوافمةعلىحتمقبعضاألهدافبدرجة)متحممةجدا(،و
لإلسنالمتنميةروحاالعتزازوالنوالء،ووإشعارهامبسؤوليتهايفذلكمبكانةاململكةالدينية

غنرساالهتمنامحتدياتالعصرواالجتاهاتاملضللة،وتوعيتهاملواجهة،ووالرباءةمماخيالفه
نوالسنةيفنفسهاوالعملهبما.بالمرآ
ولكنبدرجةأقلمننالدراسةأهنامتحممةعّينةديراتميةاألهداففمدكانرأياملأماب

،ديةاخلالصةهللتعاىل،وغرسحمبتهيفقلبهاحتميقالعبواآليت:وكانتعلىالنحو،سابمتها
تنميةالصفاتاالجتماعينةالنيت،وإعدادهالتكونأماصاحلةتبينأسرةمسلمةصاحلةو

،مساعدهتايفاستمامةسلوكهاوعفةنفسهاوتموميأخالقها،ووالتعاونكالرّبحتتاجهااألمة
فهمالطالبةلإلسالمفهمنا،وفاتاتومفاهيمخاطئةواحنرااعتمادتصحيحمالديهامنو

الصحيحةالنافعةهلناإكساهبااملهاراتواالجتاهات،وصحيحامتكامالعلىمنهجالسلف
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تكنويناملمندرةلنديها،وتكويناألساسالفكريالسليملدراسةالعلومبأنواعهاووألمتها،
علىماحوهلاوفنقتكوينعمليةمنهجيةلديهاللحكم،وللدفا عناإلسالموالدعوةإليه

.اإلسالم
علىذخائرالفكراإلسالميوتنراثطال الطالبةيفاال:رغبةهوفأقلاألهدافحتمماأما

السلف.
الدراسةمنناملعلمناتأنمجينععّينةأوضحتالدراسةأناملتوسطالعاملرأي((4))

لطالباتاملرحلة الثانوينة،وذلنكاملوضوعاتالدعويةاملذكورةيفاالستبانةمهمةجدا
بعض(،حيثكاناجتاهاملعلماتمؤيداوموافماجداعلىأمهية4547)مبتوسطعاميبلغ

املوضوعاتوهيعلىالنحواآليت:املوضوعاتالفمهيةاخلاصةباملرأة،ومسائلالعميندة،
ةوأعمالالملوب،واألخالقاإلسالمية،والدعوةإىلاهلل،والسلوكياتاملنحرفة،والسنري
النبوية،واملخالفاتالعمدية،وفمهالعبادات،والمضايااملعاصرة،وقضايااملسلمنييفالعامل،

 واملوضوعاتالتربوية.
فهنيأمااملوضوعاتاليتوافمتاملعلماتعلىأهنامهمةولكنبدرجةأقلمنسابمتها،

.تنميةاملهارات،وفمهاملعامالتاملوضوعاتالعلمية،و
رتالدراسةإىلتوافقرأيالطالباتمعاملعلماتمنحيثأمهيةاملوضوعاتأشا  ((3))

وهذايعكسأمهيةاملوضوعات،(4511)متوسطإجاباتالطالباتبلغإذإنبشكلعام؛
املؤيدجنداجتاهالطالباتوبنياملعلماتمنحيثاهّنكاختالفيسريبينهنااملذكورة،و

وةإىلاهللواالحتساب،وأعمالالملوب،وقضنايافمهينة:الدعمهيةاملوضوعاتاآلتيةأل
خاصةباملرأة،ومسائلالعميدة،واألخالقواآلداباإلسالمية،والسنريةالنبوينة،ونمند

 السلوكياتاملنحرفة،وفمهالعبادات،واملوضوعاتالتربوية،واملخالفاتالعمدية.
عاصرة،وفمنهاملعنامالت،وتنمينةأماموضوعاتقضايااملسلمنييفالعامل،والمضاياامل

.نالتمرتبة)مهمة(املهارات،واملوضوعاتالعلمية؛فمد
أسفرتنتائجالدراسةعنوجودفروقذاتداللةإحصائيةبننيرأياملعلمنات  ((2))

ورأيالطالباتحولأمهيةاملوضوعاتبالنسبةلطالبةاملرحلةالثانوينة،وذلنكلصناحل
املعلمات.
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املعلماتبشكلمتوسطعلنىدرجنةطنرحسفرتنتائجالدراسةعنموافمةأ((  5))
املتوسطالعامإلجاباتاملعلماتهنو:حيثإناملوضوعاتمنخاللاألنشطةالدعوية،

وهذايعكسبعضالضعفيفطرحاملوضوعاترغماملوافمنةعلنىأمهيتنها(،2599)
ائيةاليتتوضحاالرتباطبننيأمهينةالكبرية،ويؤكدهذااألمرعدموجودالداللةاإلحص

املوضوعاتوواقعطرحهاعلىالطالباتمنخاللاألنشطةالدعوية.
منخاللالدراسةضرورةمراعاةاختياراملوضوعاتاملناسبةالحتياجاتتاتضح  ((6))

الدراسةمنالطالبناتواملعلمناتعلنىأنالتكنراريفعّينةالطالبات،حيثاتفمت
:عّوقابشكلكبريللدعوة،فمدكانمتوسطهذااملمعّوقوعدمالتجديديعداملوضوعات

(لدىالطالبات.4533(لدىاملعلمات،و)4517)
اتضحمنخاللالدراسةاالختالفيفواقعطرحاملوضوعاتمنوجهنةنظنر  ((1))

ة،واألخالقالمضاياالفمهيةاخلاصةباملرأ:كموضوعاتُتطرحكثريا،وهيهنااملعلمات،ف
 اإلسالمية.

أماأعمالالملوب،والسلوكياتاملنحرفة،وفمهالعبادات،والسريةالنبوية،والدعوةإىلاهلل،
ومسائلالعميدة،فمدكانتُتطرحولكنبدرجةأقلمناملوضوعاتالسابمة،يليذلنك

عامل،واملوضوعاتاملخالفاتالعمدية،والمضايااملعاصرة،وقضايااملسلمنييفالموضوعات
تنميةاملهنارات؛،أمااملوضوعاتاملتعلمةباتالتربوية،وفمهاملعامالتالعلمية،واملوضوع
.فهيأقلهاطرحا

أسفرتنتائجالدراسةعنإمجا املديراتواملعلماتوالطالباتعلىإعطاءاملركز  ((1))
توحدةالتربينةاإلسنالمية(،)مندوباىملشرفاتاملصّلللمائماتبدعوةالطالبات،األول
،كمنا(4522)جداعلىذلكمبتوسطحسايب=اجتاهاملعلماتمؤيداوموافماكانوقد

هننّأظهرتنتائجالدراسةاملوافمةعلىقيامفئاتأخرىبالدعوةيفاملرحلنةالثانوينةو
.واملرشداتالطالبياتيفاملدرسةمعلماتاملوادالشرعيةيفاملدرسة،

علىالنحوهّنأظهرتالدراسةقيامالبعضاآلخربالدعوةإىلاهللبشكلمتوسطو  ((9))
بعضالطالباتاملتميزاتيفاملدرسة،ومشرفاتوحدةالتربيةاإلسنالمية،وبعنضآليت:ا

وبعضالدعاةوالنداعياتمننخنارج-غريمعلماتاملوادالشرعية-معلماتاملدرسة
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رائداتالنشاطغريالصفيباملدرسة،ومشنرفاتوحندةاملدرسة،ومديراتاملدارس،و
 التوجيهواإلرشاد.

.مشرفاتشعبةالنشاطهّنأماأقلاألصنافقيامابالدعوةمنوجهةنظراملعلماتف
أسفرتالدراسةعنرأيالطالباتيفقياممشرفاتاملصلىومعلمناتاملنواد  ((72))

إىلاهللبالندعوةبميةاألصنافاملذكورةفيممناالشرعيةبالدعوةإىلاهللبشكلكبري،أم
بعضالطالباتاملتميزاتيفاملدرسنة،وبعنض:علىالنحواآلين،وهّنمتوسطةبدرجة

الدعاةوالداعياتمنخارجاملدرسة،واملرشدةالطالبيةيفاملدرسنة،وبعنضمعلمنات
ئداتالنشاطغريالصنفياملدرسةمنغريمعلماتاملوادالشرعية،ومديراتاملدارس،ورا

 يفاملدرسة.
وضحتالدراسةوجودالفروقذاتالداللةاإلحصائيةحنولرأياملعلمناتأ  ((77))

 والطالباتيفالمائماتبالدعوة،وذلكلصاحلالطالبات.
أظهرتالدراسةرأياملعلماتبأنالوسائلالدعويةاملذكورةيفأداةالدراسنة  ((74))

(،معبعضالتفاوتيفدرجةاسنتخدامهاحينث3519طحسايب)بنحومتوسُتستخدم
اإلذاعةاملدرسية،والكتيبات،وهيبشكلكبريجداُتستخدمكوسائلدعويةهنااتضحأن
ات،والندواتواحملاضراتالعامة.واملطوي

الدروسالعلمية:بشكلكبريولكنأقلمناجملموعةالسابمةفهيُتستخدمأماالوسائلاليت
.ي،واملسابماتالشرعيةاملتنوعةيفاملصلى،واجملالتاحلائطية،والشريطاإلسالم

تنظيممحنالت:اليتنالتمرتبةمتوسطةمنحيثاالستخدامفهيالدعويةأماالوسائل
توعيةخاصةمبوضو ما،وحلماتحتفيظالمرآن،وكتابةاملماالتواألرناثالعلمينة،

امجاحلواريةاملفتوحة،وإقامةاملراكزالصيفية،وإقامةاملعارض،أماواحلفالتالدورية،والرب
.خروجالطالباتيفزياراتدعويةهيأقلهذهالوسائلاستخداما

أظهرتالدراسةرأياملعلماتحولوسائلالدعوةإىلاهللاليتذكنرتيفأداة  ((73))
وكانت(،3535الدعوية)و الوسائلة،حيثبلغاملتوسطاحلسايبجملمفّعالالدراسةبأهنا

وقدجاءتعلىالترتيباآليت:اإلذاعةاملدرسية،والندواتة،فّعالغالبيةالوسائلاملذكورة
واحملاضراتالعامة،والشريطاإلسالمي،والدروسالعلميةيفاملصلى،واملسابماتالشرعية

 



                                                                                                                    799________________________________اخلامتة/ النتائج والتوصيات_________

اجملالتاحلائطية،والربامجاحلواريةاملتنوعة،وتنظيممحالتالتوعية،الكتيباتواملطويات،و
املفتوحة،وحلماتحتفيظالمرآن،وخروجالطالباتيفرحالتوزياراتدعوية،وإقامنة

املعارض.
فهي:احلفالتالدورية،وكتابةاملمناالتفعاليةأماالوسائلالدعويةاليتكانتمتوسطةال
واألراثالعلمية،وإقامةاملراكزالصيفية.

كلوسيلةوبنيدرجنةفعاليةظهرتالدراسةوجودعالقةارتباطيةإجيابيةبنيأ  ((72))
الدراسةمناملعلمات.عّينةاستخدامهايفدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةمنوجهةنظر

الفابعضالشيءلرأياملعلماتحولأظهرتالدراسةأنرأيالطالباتجاءخم  ((75))
قندو،فعاليةفالشريطاإلسالمييعدأكثرالوسائلاملذكورةل،بعضالوسائفعاليةدرجة

أقلكتابةاألراثواملماالتالعلمية(،بينماكانت4516حصلعلىأعلىمتوسطوهو:)
(.2583)متوسطهااحلسايبحيثإن،فعاليةالوسائل

يت:اآلكنوهنيوجهةنظرالطالبناتةبشكلكبريمنفّعالأمابميةالوسائلفمدكانت
املفتوحة،وخروجالطالبناتيفزيناراتالربامجاحلواريةالندواتواحملاضراتالعامة،و

دعوية،والدروسالعلميةيفاملصلى،واملسابماتالشرعيةاملتنوعة،وحلماتحتفيظالمنرآن
:إقامةاملعارضمثلعيةخاصةمبوضو ما،والكتيباتواملطويات،ومحالتتووجتويده،و
 اإلذاعةاملدرسية.شريط،واحلفالتالدورية،واجملالتاحلائطية،وبوالمعرضالكتا

بنيإجاباتاملعلماتوالطالباتحولإحصائيةأظهرتالنتائجفروقاذاتداللة  ((76))
لصاحلالطالبات.هناالوسائلاملذكورة،والفرقفعاليةدرجة

ساليباملذكورةيفأداةالدراسنةأظهرتنتائجالدراسةاملتعلمةباملعلماتأناأل  ((71))
واألساليب(،3565املتوسطالعامجلميعالعباراتهو:)حيثإنبشكلكبري،ُتستخدم

غالبناُتستخدماملعلمةالمدوة،واملوعظةاحلسنة،أمااألساليباليتاليتتستخدمدائماهي:
لغنرسالمنيماإلثمانينة،هيكاآليت:استثماراملواقفالتعليميةفمنوجهةنظراملعلمات

وضرباألمثالوالتشبيهلتمريباملعاين،واألسلوباإللمائي،وأسلوباحلوارواإلقننا ،
وتشجيعالطالبةملتابعةبعضاألنشطةالدينية،واألسلوبالمصصي،وزجروتعنيفالطالبة

 وتأليفالملوبباهلدية.اليتتصرعلىاملخالفاتالشرعية،
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لشنعائراإلسنالميةأمنامبدرجةمتوسطةفهوالتطبيقالعمليلُيطبقأمااألسلوبالذي
.الطالبات

من-درجةتأثريتلكاألساليبيفدعوةوإصالحالطالباتأظهرتالدراسةأن  ((71))
(،معتباين4512،حيثبلغمتوسطهاالعام)بشكلعاممؤثرةجدا-توجهةنظراملعلما

املعلمةالمدوة،واستثماراملواقفيبتأثريهاقويجداوهي:عضاألساليفدرجةالتأثري،فب
التعليمية،وأسلوباحلوارواإلقنا ،واملوعظةاحلسنة،وضرباألمثالوالتشنبيهلتمرينب

 املعاين،واألسلوبالمصصي،والتطبيقالعمليلبعضالشعائرأمامالطالبات.
تشنجيعالطالبنةةاألوىل،وهي:والبعضاآلخركانمؤثراولكنبدرجةأقلمناجملموع

ملتابعةبعضاألنشطةالدينيةخارجاملدرسة،وتأليفقلوبالطالباتباهلدية،واألسنلوب
اإللمائي.

أمااألسلوباألقلتأثريافهو:زجروتعنيفالطالبةاليتتصرعلىارتكناباملخالفنات
 .الشرعية

الدراسةمناملعلماتيفعّينةهةنظربينتالدراسةوجودعالقةارتباطيةبنيوج  ((79))
 واقعاستخداماألساليبالدعويةاملذكورة،وبنيدرجةتأثريهايفإصالحالطالبات

علىأناألساليببوجنههّنالدراسةمنالطالباتعنموافمتعّينةأسفرتآراء  ((42))
اوتيفدرجنة(،معتف3594)يبلغعاممؤثرة،وذلكمبتوسطحسايبجلميعاألساليب

:أسلوباحلوارواإلقننا ،اآلتيةكلأسلوب،فبعضاألساليبمؤثرجدا،وهياألساليب
واملعلمةالمدوة،واألسلوبالمصصي،وضرباألمثالوالتشبيه،واملوعظةاحلسنة،والتطبيق
العمليللشعائر،وتأليفقلوبالطالباتباهلدية،بينمانالالبعضاآلخرمنناألسناليب

استثماراملواقفالتعليميةلغرسالميماإلثمانية،وتشجيعالطالبنةة)مؤثر(فمط،وهي:درج
 ملتابعةبعضاألنشطةالدينية،واألسلوباإللمائي.

أظهرتالدراسةاتفاقاملعلماتوالطالباتعلىأنأقلهذهاألساليبتأثرياهو  ((47))
حينثإنعصيةواملخالفاتالشنرعية،أسلوبزجرالطالبةوتعنيفهاعندإصرارهاعلىامل

(.2558املتوسطاحلسايبله)
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ملتظهرنتائجالدراسةأيفروقذاتداللةإحصائيةبنيالطالباتواملعلماتيف  ((44))
حولاألساليبالدعويةاملستخدمةيفالدعوةإىلاهلل.هّنرأي
اتعّوقناملعلمناتعلنىأنالدراسةمناملعّينةنتائجالدراسةموافمةأظهرت  ((43))

للدعوةيفاملرحلةالثانوية،حيثبلغمتوسنطهاةجدامعّوقاملذكورةيفأداةالدراسةتعد
ةمعّوقنكأمورهناكتفاوتايفدرجةإعاقةهذهاألمور،فهنا(،كماأن4514احلسايب:)

تنأثر،ووظيفيالعبءالزيادةاملعلمةوجدولازدحامجداللدعوة،وهيعلىالنحواآليت:
ضعففمهاملعلمةلواقنع،واجلموديفطرقالعرضوقلةالتشويق،والطالبةبالرفمةالسيئة
عفخربةاملعلمةبأساليب،وضعدممناسبةاملكانلألنشطةالدعوية،وّنالطالباتوحاجاهت
جاتمصتوفرياحتيا،ونضعفعالقةاملدرسةباملؤسساتالتربويةاألخرى،والدعوةووسائلها

،اقتصاراألنشطةعلىطالباتاملصنلى،وعدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلا،واألنشطة
ضعف،والتكراريفاملوضوعاتوقلةالتجديد،وغلبةالربامجاجلادةيفالنشاطدونترفيهو

،وعدممالءمةاألنشطةلألوقاتاملخصصنةهلنا،وتشجيعالطالباتللمشاركةيفالنشاط
 .عةاألنشطةمنقبلاملسؤوالتضعفمتاب

ضنعفتشنجيع:هنيبدرجةأقلمناجملموعةالسابمةفولكنأمااألموراملعيمةللدعوة
خجلالطالبنةو،قلةمشاركةالطالباتيفتنفيذاألنشطة،واملعلماتللمشاركةيفالنشاط

لميةاملطروحةكثافةاملادةالع،وضعفتشجيعأسرةالطالبةللمشاركة،والشديدوانطواؤها
 .افتمادالطالبةللمدوةاحلسنةيفمدرستها،ويفاألنشطة

ةمعّوقذكورةتعد،فمدظهرأنالعواملاملالدراسةمنالطالباتعّينةآراءأمانتائج((42))
كأيضاتفناوتيفدرجنةهنا(و4517متوسطهااحلسايبهو:)حيثإن،جداللدعوة
تأثرالطالبنةعلىالنحواآليت:جاءتةجداللدعوة،عّوقوراملمنها،فاألممعّوقإعاقةكل

اجلموديفطنرقالعنرضوقلنة،والتكراريفاملوضوعاتوقلةالتجديد،وبالرفمةالسيئة
غلبةالربامجاجلنادةيفالنشناطدون،وعدممراعاةاحتياجاتالطالبةوميوهلا،والتشويق
ضنعف،وخجلالطالبةالشديدوانطواؤها،وعويةعدممناسبةاملكانلألنشطةالد،وترفيه

ضنعفو،افتمادالطالبةللمدوةاحلسنةيفمدرستها،وّنفمهاملعلمةلواقعالطالباتوحاجاهت
.تشجيعالطالباتللمشاركةيفالنشاط

 



                                                                                                                    812________________________________اخلامتة/ النتائج والتوصيات_________

كمايأيت:،وهيةالسابماجملموعةبشكلأقلمنولكنةللدعوةمعّوقبميةالعواملفهيأما
،قلةمشاركةالطالباتيفتنفينذاألنشنطة،وةاألنشطةلألوقاتاملخصصةهلاعدممالءم

ضعفتشجيع،ومنقبلاملسؤوالتهلاتابعةاملضعف،وهاكثافةاملادةالعلميةاملطروحةفيو
 .أسرةالطالبةللمشاركة

عّيننةبنياستجاباتأوضحتالدراسةأنهالتوجدفروقذاتداللةإحصائية  ((45))
التخصص،السماتاآلتية:،وذلكمنحيثمناملعلماتيفمجيعحماورالدراسةراسةالد

ربة،والنصاباألسبوعيمناحلصص.،وعددسنواتاخلهّنوالعملاملوكلإلي
الدراسةمناملعلماتمنعّينةملتظهرأيفروقذاتداللةإحصائيةبنياستجابة((46))

عدااحملوراملتعلقبأمهينةموضنوعاتالدراسة،ماحيثأعمارهنوذلكيفمعظمحماور
الدعوة،وذلكلصاحلالفئاتاألقلعمرا.

ملعظمحمناورّنملتظهرأيفروقذاتداللةإحصائيةبنياملعلماتيفاستجاباهت  ((41))
يفتنفيذاألنشطة،ماعداحموريالمائماتبالندعوةوذلنكهّنالدراسةبالنسبةملشاركت

حموردرجةاستخداماألساليبالدعوية،وكانذلكلصناحليفثرمشاركة،ولصاحلاألك
مشاركةأيضا.هنأكثر

يفّنذاتداللةإحصائيةبنياملعلماتيفاستجاباهتاأظهرتنتائجالدراسةفروق  ((41))
الدوراتالدعوية،واحملناورهني:المائمناتهّنحماورالدراسةبالنسبةحلضورعددمن

الوسائلالدعوية،درجةتأثرياألساليبيفدعوةالطالبنات،مندىفعاليةرجةبالدعوة،د
،أمنااستخداماألساليبالدعوية،وكانتمجيعهالصاحلاملعلماتالاليتةحضرنالدورات

.بميةاحملاورفلمتظهرالفروقبنياستجاباهتن
هّنحينثصنفتمنجاباتالطالبااستفروقذاتداللةإحصائيةبنيظهرت((  49))

الدراسي،وذلكيفحمورموضوعاتالدعوةوذلكلصاحلطالباتالصفالثالث،وحمنور
حمنورأيضنايفالمائماتبالدعوة،وذلكلصاحلطالباتالصفاألولوالصفالثالث،و

،أمابميةاحملاورفلمتظهرفيهنااتالدعوةوذلكلصاحلطالباتالصفالثالثأيضامعّوق
لةاإلحصائية.الفروقذاتالدال
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الدراسةمنالطالباتعلىعّينةملتظهرفروقذاتداللةإحصائيةبنياستجابات((32))
مجيعحماورالدراسة،وذلكمنحيثاملستوىالتعليميلكلمناألبواألم.

منحيثالتخصصملتظهرالفروقذاتالداللةاإلحصائيةبنيإجاباتالطالبات((37))
ماعداحمورالمائماتبالدعوةوذلكوذلكيفمعظمحماورالدراسة،،ليواملستوىالتحصي

لصاحلطالباتالمسمالعلمي،وحمورموضوعاتالدعوةوذلكلصاحلالطالباتاألعلنى
حتصيال.

ذاتداللةإحصائيةبنياستجاباتالطالبناتيفغالبينةاأظهرتالدراسةفروق  ((34))
اتمعّوقيفاألنشطةالدعويةباملدرسةماعداحمورالطالبةمشاركةحماورالدراسةمنحيث

درجة،والدعوة،والمائماتهبا،ومدىفعاليةوسائلالدعوةالدعوة،ففيحمورموضوعات
األقنلهننّأساليبها،كانتالفروقلصاحلالطالباتاملشاركاتبشكلأكربمنغريتأثري

مشاركة.
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 ا:، ومقرتحاهتتوصيات الدراسةثالثا: 

يفاالرتماء-بإذناهلل-يفضوءنتائجالدراسةتمترحالباحثةعددامنالتوصياتاليتتسهم
وهيكمايأيت:الصعوباتاليتتعترضها،ةالثانوية،وتذللبالدعوةيفاملرحل

 التوصيات املتعلقة باإلدارة التعليمية:
لماةعلنىتوصيالباحثةبإعادةالنظريفحجماألعباءواملسؤولياتامل -1

األسنبوعيمننّناملعلماتالمائماتبالدعوة،وخاصةنصناهبعاتق
وبنيالطالبنات،هّنمنتنميةالعالقاتاجليدةبينحىتيتمكّناحلصص،

 والميامباألنشطةاملتنوعةوتنفيذها.
التخفيفمنالميودواألنظمةاإلداريةاليتحتدمنتنو األنشطةأوتعيق -2

ةغريالصفيةمنأثرجيديفرفعدرجةالتفاعلبنيتنفيذها،ملالألنشط
 املعلماتوالطالبات.

تنظيمحماضراتودوراتملعلماتاملرحلةالثانويةوطالباهتاهبدفتدعيم -3
اهلل،وتموينةاالجتاهناتاحملايندة،االجتاهاتاإلجيابيةحنوالدعوةإىل

 وتعديلاالجتاهاتالسلبيةحنوالدعوةإىلاهلل.
التعرفعلىأساليبالدعوةبرامجتدريبيةملساعدةاملعلماتعلىإعداد -4

،بغيةتعنديلهّنوالتأثريفيياتخراالتصالمعاألووسائلها،ومهارات
 .هّنسلوك

تشتملكتبالعلومالدينيةعلىتطبيماتعمليةتربطالمنيمينبغيأن -5
يكفيوحدهاإلسالميةاليتتتعلمهاالطالبةباحلياة،فالتحصيلالنظريال

إلصالحالطالبةأوتعديلسلوكها،بلالبدمنتكاملاملعرفةبالتطبيق
 والتجربة.
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تسخريالتمدمالتمينوالفينخلدمةالدعوةإىلاهللوفقضوابطتتوافقمع -6
 مصلحةالدعوةوحتميقأهدافها.

هّنالعنايةبتزويدمدارسالبناتبالوسائلواألدواتاحلديثةاليتتساعد -7
الدعوةإىلاهلل،معاحلرصعلىتدريباملعلمناتعلنىإتمنانيف

 استعماهلاوالتعاملمعها.
ملرحلةالثانوية،أوتكثيفاملوضنوعاتتدريسمادةالدعوةلطالباتا -8

هذهاملرحلة،وذلنكمننناهجالعلومالدينيةيفالعلميةالدعويةيفم
الدعوةمعذكرمنطلماتمتنوعةتشمل:أصولالدعوةومبادئها،تاريخ

ةواالحتساب،وسائلالدعوةمناذجمنسريالدعاةإىلاهلل،فمهالنصيح
 .،إىلغريذلكوأساليبها

باتمننإجيادآليةعملمناسبةللتنسيقبنيعملالمائماتبدعوةالطال -9
مثلاملرشدةالطالبينةومشنرفةاملصنلىخاللاألنشطةغريالصفية
 .هّنومندوباتالنشاطوغري

اءاألولويةخلرجياتكليةالدعوةيفالتعينيكمعلماتملوادالدعوةإعط -11
هّنأومناهجاملواداألخرىذاتالصنلةبالندعوةإىلاهلل،أوتعيينن

 كداعياتيفمدارساملرحلةالثانوية.

 التوصيات املتعلقة بالقائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:

كتاباهللحفظاوتالوةوتفسريا،وبسنةبضرورةبذلاملزيدمنالعناية -11
يفالسيمافهماوتطبيما،فهماأهماألسبابللنهوضبالدعوةنبيه

الوقتاحلاضر،ولنتتمكنالداعيةمنحتميقأهدافهاإذاكانتصلتها
هبذيناملصدرينضعيفة،كماأنالطالبةلنتتمكنمناالستمامةعلنى

هبما،وأمهيةالعملعلىتنويعاألنشنطةطريقاخلريإذاملتمويصلتها
 والربامجاليتثمكنمنخالهلاتمويةهذهالصلة.

 



                                                                                                                    816________________________________اخلامتة/ النتائج والتوصيات_________

،احلديثةيفإعدادوتدريبالمائماتبدعوةالطالباتاألخذباالجتاهات -12
العلمي؛بليتعدىذلكهّنجمالختصصوعدماالقتصارعلىالتدريبيف

سالميللشخصيةاإلسالميةإىلفهمالطبيعةالبشريةمنخاللاملنظوراإل
 وتنشئتهاعلىقيماإلسالم.

إعداددليلللمعلماتيفمجيعالتخصصات،ليكونإطارامرجعياهلنا -13
عندتدريسموضوعاتمادهتا،علىأنيراعىيفهذاالدليلذكرالميم

الدروساحملدودة،معتوضنيحاإلسالميةاملرادالتأكيدعليهامنخالل
 لطريمةاملمترحةلعرضهاعلىالطالبات.واالنصوصالشرعية

االهتماممبسألةاختياراملعلماتبالنسبةللمؤسساتالنيتينتمفيهنا -14
إىلاهلل،وفقمعينارحمندديتناسنبمنعللتعليموالدعوةهنإعداد

 للميامباملسؤولياتالدعوية.هّناستعداد
يتعنرفنعملدوراتللطالباتيفاملراحلاألخريةمنالتعليماجلامعي، -15

يفهّنأمهيةعنوظيفتالدعويةوالتربويةاليتالتملهّنيفتفيهاعلىوظ
 التعليم.

 التوصيات املتعلقة بأولياء أمور الطالبات:
بضرورةتعاوناألسرةمعاملدرسةلتحمينقالطالباتأمورتوعيةأولياء -16

،عنطريقعمدلماءاتودوراتمنتظمنة،يفإىلاهللأهدافالدعوة
،ورفعوعيأفنرادأسنرتمويةالعالقاتاالجتماعيةبنيالطرفنيسبيل

 .الطالبات

 التوصيات املتعلقة بالطالبات املدعوات:
هنذهاملعلماتالداعيات،خصوصنايفواربنيالطالباتوتفعيلاحل -17

اليتمتيلفيهاالطالبةإىلإثباتشخصيتهاوحتميقمالديهامنناملرحلة،
 طموحات.
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دوريةبنيالطالباتوالداعياتاملعروفات،سواءيفالوقتإجيادلماءات -18
 املخصصللنشاطأوغريه.

للطالباتللمشاركةيفإعدادوتنفيذالربامجواحملاضرات -19 الفرصة إتاحة
 .ّنللموضو املالئمهلهّنوالندواتمعاختيار

،هبندفدراسةاحتياجاتالفتياتيفهذهاملرحلةدراسةعلميةوافية -21
 يفيةإشبا هذهاحلاجاتبالطريمةاحملمودة.راسةكد

والباحثةترجومناهللأنيكونهذاالبحثقدقّدممعلوماتمهمةعندعوةالطالبات
يفاملرحلةالثانوية،ولكييكونباإلمكانحتميقالغاياتاملرجوةمنالبحنث،وتعمينق

لةيفميدانالدعوة،ومباأننتنائجدالالتهالنظريةوالتطبيمية؛فإنهالبدأنتتبعهروثمماث
عّيننةهذهالدراسةالترتبطبطبيعتهاوأهدافهابمدرارتباطهابطبيعةواجتاهناتأفنراد

يصعبتعميمسلوكهايفإطاركشخصيةالدراسة؛اليتمتثلمعلمةوطالبةاملرحلةالثانوية،
منأنتسريمثلهذهالدراساتتصلإليهاالباحثة،فإهناالبدعّينةمنطسلوكيأونتائجم
 لذلك تقترح الباحثة األمور اآلتية:يفمنظورمتكامل،

 العنايةبدراسةالفروقالفرديةواخلصائصاملميزةلفئاتاملدعواتوالداعيات،عنن
طريقتكرارمثلهذهالدراسةيفمناطقأخرىويففتراتزمنيةدورينة،وذلنك

مول.والشتتسمنتائجالبحثباجلدةحىت
 عدماالكتفاءبدراسةخصائصواجتاهاتحمدودةلدىالداعيةواملدعوة؛بلالعناية

بدراسةخصائصومساتفرديةواجتماعيةونفسيةأخرىذاتعالقنةبالعملينة
 الدعويةوجوانبالعالقاتاإلنسانيةوالشخصيةيفمدارستعليمالبنات.

 راحلاألخرىكاملرحلةاجلامعيةإجراءدراساتأخرىتتناولدعوةالطالباتيفامل
 أومراحلالتعليمالعاماألخرىكاملتوسطةواالبتدائية.

 إجراءدراساتحتليليةلتمييمحمتوياتكتبالعلومالدينيةواملواداألخرى،وذلنك
 هبدفالكشفعنإمكانمسامهتهايفتغطيةبعضجوانبفمهالدعوةومفاهيمها.

 هّنوفعلىالعواملاليتتؤثريفاستجابةالطالبةوتنأثرإجراءدراساتميدانيةللوق
 إلغائهاوخفضأثرها.إىلاهلل،لتفعيلهذهالعواملأوبالدعوة
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خمتلنفيفإىلغريذلكمناألراثاليتثمكنأنتفتحمثلهذهالدراسةاجملنالأمامهنا
.جوانبمشكلةالبحث

مسائهاحلسىنوصفاتهالعالأنيوفقمجيعالدعاةوأخريافإنالباحثةتسألاهللالعليالمديربأ
العاملنياملخلصني،إنهمسيعجميب

وعلىآلهوآخردعواناأناحلمدهللربالعاملني،مثالصالةوالسالمعلىنبيناوقدوتناحممد
وصحبهأمجعني.

الباحثة
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 مالحق الرسالة

 
 يأيت: ما على شتملتو

 البحث. الستبانة احملكمني الفضالء األساتذة بأمساء مةقائ (:7) ملحق
 للبنـات  والتعليم التربية عام مدير سعادة إىل املقدم اخلطاب من صورة (:4) ملحق

 الثانوية. املدارس يف البحث استبانة تطبيق على املوافقة خطاب مث املنورة، املدينة مبنطقة
 املدارس. ملديرات أجريت اليت الشخصية املقابلة استمارة من صورة :(3) ملحق
 .الرأي الستطالع مفتوحة استبانة من صورة (:2) ملحق
 الثانوية. املرحلة يف باملعلمات اخلاصة البحث استبانة من صورة (:5) ملحق
 الثانوية. املرحلة بطالبات اخلاصة البحث استبانة من صورة (:6) ملحق
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 (7لحق )م
 وفق الترتيب اهلجائي أمساء األساتذة احملكمني لالستبانة

جهةالعملالتخصصالدرجةالعلميةاالسمم
جامعةاإلمامحممدالدعوةواالحتسابأستاذمساعدد.اجلوهرةالعمراين .1

بنسعوداإلسالمية
جامعةاإلمامحممدإعالمأستاذمساعدد.محوداخلميس .2

بنسعوداإلسالمية
جامعةطيبةتربيةممارنةأستاذمساعدجيةحسنيهاشمد.خد .3
جامعةطيبةقياسوتموميأستاذمساعدد.خليلاحلريب .4
جامعةاإلمامحممدإعالمأستاذمشاركد.سعيدثابت .5

بنسعوداإلسالمية
جامعةطيبةأصولتربيةأستاذمشاركد.مسريعبداحلميدالمطب .6
جامعةطيبةعلمنفسأستاذسليمانحممدأ.د.سناء .7
اجلامعةاإلسالميةتربيةأستاذمساعدد.صاحلعبدالرحيم .8
د.صفيةعبدالرحيمالطيب .9

حممد
كليةالتربيةإلعدادتفسريوعلومقرآنأستاذمساعد

املعلمات
أ.د.صالحالدينإبراهيم .11

معوض
جامعةطيبةتربيةأصولأستاذ

د.عبدالرمحنحممد .11
األنصاري

اجلامعةاإلسالميةتربيةأستاذمشارك

جامعةاإلمامحممدعلمنفستربويأستاذأ.د.عبدالعزيزالنغيمشي .12
بنسعوداإلسالمية

مناهجوطرقتدريسأستاذمساعدد.عبداحملسنالسيف .13
شرعيةالعلومال

جامعةامللكسعود

مناهجوطرقتدريسأستاذمشاركد.عبداهللحافظ .14
العلومالشرعية

جامعةطيبة

جامعةامللكسعودمناهجوطرقتدريسأستاذمشاركد.عبداهللسعداليحىي .15
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 (4ملحق )
بسماهللالرمحنالرحيم

املوقر  سعادة مدير اإلدارة العامة للتربية والتعليم مبنطقة املدينة املنورة )بنات(     
السالمعليكمورمحةاهللوبركاته...ويعد

توراهحتنتعننوانتتشرفإحدىبناتطيبةالطيبةبعملدراسةميدانيةلنيلدرجةالدك
منطالباتاملرحلنةعّينة)دعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية...دراسةميدانيةتموثميةعلى

الثانويةيفاملدينةالنبوية(،ويتطلبهذااملوضو استطال رأياملديراتواملعلماتالاليت
تكمصنورةمننعلىرأسالعمل،والطالباتيفاملرحلةالثانوية،ويسرينأنأرفقلسعاد

استبانةكلمن:
املعلمات،وتشملالدراسةمندوبات)وحدةالتربيةاإلسالمية،شنعبةالنشناط، -1

عشوائيةمنعّينةاإلرشادوالتوجيهالطاليب(يفمدارساملرحلةالثانوية،إضافةإىل
املعلماتيفاملرحلةالثانوية.

 طالباتالصفوفالثالثةباملرحلةالثانوية. -2
بالدراسةإجراءممابالتمعمديراتبعضاملدارسلتكوينصورةمتكاملةعنكماتتطل

 موضو البحث.
أقدمطليبهذا،راجيةمناهللتعاىلأنيوفمنامجيعاخلدمةدينهوالدعوةإليه،مثراجيةمنن

سعادتكمالتكرمباإلذنبإجراءهذهاالستبانةيفمدارساملدينةاملنورة.
فمةدعمهلذهالدراسة،وتشجيعلالرتماءبالعمليةالتعليميةوالتربوينةيفويفتكرمكمباملوا

املدينةاملنورة،مثللباحثةاليتتتشرفبتمدميشكرهاسلفاوتمديرهاجلهودكمالميمة.
وفمكماهللوسددخطاكم

الباحثة:
هندمصطفىشريفي

قسمالدعوةواالحتساببكليةالدعوةواإلعالم
بنسعوداإلسالميةمدجامعةاإلمامحم
 هن31/2/1426
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  (3)ملحق 

 ملديرات املدارس الثانوية ستمارة املقابلة الشخصيةا
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حممد
 كلية الدعوة واإلعالم

 قسم الدعوة واالحتساب 
 كتوراه  بعنوان:استمارة املقابلة لرسالة د

 ))دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية
 من طالبات املرحلة الثانوية باملدينة النبوية(( عّينةدراسة ميدانية تقوميية على 

 رعاك اهلل وحفظك..             املديرة/              سعادة
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد،،

لدعوة طالباتنا الغاليات إىل اخلري واهلدى، وحفظهن من السوء واملنكـرات،   هناك جهود كثرية مشكورة مقدمة
: التعرف على واقع الـدعوة  ومن املهم معرفة هذه اجلهود وتقوميها، وبني يديك استبانة رسالة دكتوراه  هتدف إىل

والـك   وتقوميهـا،  ختلفـة رحلة الثانوية من جوانبها املإىل اهلل واألنشطة الدعوية املوجهة للطالبات يف مدارس امل
 لالرتقاء مبنهج الدعوة إىل اهلل لتؤيت مثارها املرجوة ويتحقق البناء املتوازن املتكامل لطالبة املرحلة الثانوية.

 لنجاح -بعد توفيق اهلل -الكرمية.. إن إجابتك عن االستبانة ودقة ما تقدمينه من املعلومات ميثل األساس أستاايت
، علما بأن هذه املعلومات واآلراء ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال لغـرض  ألهدافها هذه الرسالة، وحتقيقها

 البحث العلمي  .
 وأتقدم لك لالص الشكر والدعاء ، على ما تبذلينه من وقت وجهد يف اإلجابة عن هذه األسئلة.

 الباحثة: هند مصطفى شريفي 
 

 __________________    ابلة:تاريخ املق________________   االسم) اختياري(: 
 من هن القائمات باألنشطة الدينية يف مدرستك؟ -7س
 ما الصفات اليت تؤهلهن للقيام بالدعوة؟ -4س
 ؟إىل اهللدعوة لالداعيات لاملعلمات كيإ يتم إعداد  -3س
 ما احلوافز اليت ميكن تقدميها للمعلمة النشيطة يف دعوة الطالبات؟-2س
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 يشجع الطالبات على احلضور واملشاركة يف األنشطة الدعوية؟ما أهم ما حيفز و -5س
 ما أهم املؤثرات اليت تؤثر يف سلوك وشخصية الطالبة سلبا وإجيابا؟-6س
 ما احلوافز اليت ميكن تقدميها للطالبة املشاركة بفعالية يف األنشطة الدعوية؟ -1س
 الدعوية يف مدرستك؟ما أهم األمور اليت تعيق دعوة الطالبات وتنفيذ األنشطة  -1س
 دعوة إىل اهلل يف مدرستك لألهداف التالية ؟  ما مدى حتقيق ال -9س

 ) األهداف خمتصرة من أهداف تدريس العلوم الدينية، وأهداف وحدة التربية اإلسالمية( ملحوظة:
متحقق  اهلدف م

 جدا
متحقق 
بنسبة 
 كبرية

متحقق إىل 
 حد ما

متحقق  
 قليال

زري 
متحقق 
 إطالقا

الطالبة لإلسالم فهما صحيحا متكامال علـى   فهم 7
 منهج السلإ.

     

      حتقيق العبودية اخلالصة هلل تعاىل، وزرس حمبته يف قلبها. 4
      تنمية روح االعتزاز و الوالء لإلسالم والرباءة مما خيالفه. 3
      زرس االهتمام بالقرآن والسنة  يف نفسها والعمل هبما. 2
      ساس الفكري السليم لدراسة العلوم بأنواعها.تكوين األ 5
      إعدادها لتكون أما صاحلة تبين أسرة مسلمة صاحلة. 6
      وإشعارها مبسؤوليتها يف الك. توعيتها مبكانة اململكة الدينية 1
      توعيتها ملواجهة حتديات العصر واالجتاهات املضللة 1
      وعفة نفسها وتقومي أخالقهامساعدهتا على استقامة سلوكها  9

      تصحيح ما لديها من اعتقادات ومفاهيم خاطئة واحنرافات. 72
      والتعاون. كالرّبتنمية الصفات االجتماعية اليت حتتاجها األمة  77
تكوين املقدرة لديها على الدفاع عـن اإلسـالم،     74

 والدعوة إليه.
     

للحكم على ما حوهلـا   تكوين عقلية منهجية لديها 73
 وفق اإلسالم.

     

      إكساهبا املهارات واالجتاهات الصحيحة النافعة هلا وألمتها. 72
على اخائر الفكر اإلسالمي  طالعترزيبها يف اال 75

 وتراث السلإ.
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 ( 2)ملحق 
  استبيان مفتوح الستطالع الرأي

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 رعاك اهلل وحفظك..   لمة الكرمية ...املشرفة/ املع  أخيت
 

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد،،
فإن الدعوة إىل اهلل من أجل األعمال وأعظمها أجرا، وهي مهمة األنبياء واملرسلني، ومن تبعهم بإحسان وسار على 

 هدى رسالتهم، وهي سبيل إصالح فتياتنا يف حمضنهم التربوي ) املدرسة(.
د كثرية مشكورة مقدمة لدعوة الطالبات إىل اخلري واهلدى، وحفظهن من السوء واملنكرات، من املهم وهناك جهو

) دعـوة  معرفتها وتقوميها، ولذلك تقوم أختك: هند مصطفى شريفي ، ببحث لنيل درجة الدكتوراه بعنـوان:  
املرحلة الثانوية يف املدينة من طالبات  عّينةالطالبات يف املرحلة الثانوية.. دراسة ميدانية تقوميية على 

 .النبوية(
 ومن أهداف هذا البحث: 

،من حيث موضوعاهتا،  ومسات املنفذات وتقوميها  التعرف على واقع األنشطة والربامج الدعوية املوجهة للطالبات
ى أهم هلا، وكيفية إعدادهن للدعوة، وعوامل تشجيع الطالبات على االستفادة واملشاركة فيها، كذلك التعرف عل

الوسائل اليت تنفذ عن طريقها، واألساليب اليت تستخدمها املعلمات الداعيات، ومدى فعاليـة هـذه الوسـائل    
والـك  ات أمام هذه األنشطة، وسبل تفاديها لالرتقاء هبذه األنشطة والربامج، عّوقواألساليب، وأخريا معرفة امل

 ملتكامل لطالباتنا الغاليات.لتؤيت الدعوة مثارها املرجوة ويتحقق البناء املتوازن ا
وهذه االستبانة اليت بني يديك، استبانة أولية استطالعية خمصصة جلمع البيانات الالزمة لبناء االستبانة األسـاس   

للبحث، لذا أرجو منك التكرم باإلجابة عنها بالتفصيل، ملا إلجابتك من أمهية يف اخلروج مبؤشرات مهمة، تسهم 
 ثراء البحث.جبزء كبري يف توجيه وإ

 
كما أترك لك أخيت الكرمية حرية كتابة امسك ورقم هاتفك لتتواصل الباحثة معك جلمع املزيد من املادة العلميـة  

 عند الضرورة.  
 وأتقدم لك لالص الشكر، والدعاء من القلب، على ما تبذلينه من وقت وجهد يف اإلجابة عن هذه األسئلة.

 
 فيق واإلخالص يف العملواهلل أسأل يل و لك العون والتو

 
 أختك: هند مصطفى شريفي
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 اهلاتإ)اختياري(:       االسم)اختياري( :
 طريقة اإلجابة على أسئلة االستبانة:

 تعرض هذه االستبانة سبعة حماور،  وحتتوي نوعني من األسئلة:
 .ة رأيك اخلاصضاف(( نوع حيتوي على جمموعة من العبارات اليت أرجو توضيح درجة موافقتك عليها، مث إ7
((نوع آخر اكر فيه منواج لإلجابة، وأرجو تعبئتها على منط املثال املذكور، والك من واقع عملك وخربتـك  4

 ووجهة نظرك اخلاصة.
 موضوعات الدعوة إىل اهلل يف املرحلة الثانوية: احملور األول:

 عوية املقامة يف املدرسة :(( املوضوعات اليت تطرح زالبا على الطالبات من خالل األنشطة الد7))
تطرح إىل حد  تطرح كثريا جماالت املوضوعات م

 ما
 ال تطرح أبدا

    العقيدة: أركان اإلميان، الوالء والرباء..... 7
ــدة،    4 ــل اجملاه ــالص، التوك ــات: اإلخ اإلمياني

 االستغفار......
   

الشريعة: العبادات: أركان اإلسالم، اجلهاد، النوافل  3
.... 

   

    املعامالت: البيوع.... 2
    أحكام فقهية للمرأة: احلجاب، الطهارة، النكاح..... 5
    القرآن: تفسري وجتويد... 6
    احلديث النبوي: 1
    السرية النبوية: 1
    احلقوق: حق اهلل، الوالدين.... 9

    املواعظ والرقائق: 72
    مذاهب وعقائد وملل: 77
    سالمية األخالق اإل 74
    الفضائل: فضائل األعمال، الصحابة... 73
    موضوعات اجتماعية: التعامل مع اآلخرين... 72
    آداب إسالمية: آداب طلب العلم.... 75
    موضوعات تارخيية 76
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    موضوعات تربوية: األسرة األبناء... 71
    قضايا معاصرة: ستار أكادميي، احلوار الوطين..... 71
    الدعوة إىل اهلل: اإلعداد الدعوي، األساليب.... 79
    واقع املسلمني يف العامل....... 42
    خمالفات عقدية:السحر، الكهانة..... 47
    خمالفات سلوكية: اإلعجاب، الغش، سنن الفطرة... 44
    آفات أخالقية: احلسد، النميمة،  43
    احها....الشخصية وجوانبها:تطويرها وجن 42
    مهارات االتصال: احلوار واإلقناع.... 45
موضوعات علمية: اإلعجـاز العلمـي، التقنيـات     46

 املعاصرة....
   

موضوعات فكرية: التحديات املعاصرة أمام املـرأة،   41
 الغزو الفكري، العوملة...

   

 جماالت أخرى مهمة تقترحينها: 41
7- 
4- 

   

 مات بالدعوة إىل اهلل يف املرحلة الثانوية:: القائاحملور الثاين
 القائمات بتنفيذ األنشطة والربامج الدعوية يف املدرسة هن:(( 7))
 زري موافقة موافقة إىل حد ما موافقة الداعية املنفذة للنشاط الدعوي م
    مشرفة مصلى املدرسة ومساعدهتا 7
    معلمات املواد الدينية يف املدرسة 4
    الطالبية يف املدرسةاملرشدة  3
    رائدة النشاط الالصفي يف املدرسة 2
    مديرة املدرسة ومساعداهتا 5
بعض الشيوخ والعلماء من هيئـات دعويـة خـارج     6

 املدرسة
   

    بعض الطالبات املتميزات يف املدرسة 1
    مشرفات وحدة التربية اإلسالمية 1
    طاليبمشرفات وحدة التوجيه واإلرشاد ال 9

    مشرفات شعبة النشاط الطاليب 72
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    بعض اجلهات اخلريية الدعوية املتعاونة 77
    أستااات داعيات من خارج املدرسة 74
 اقتراحات أخرى نرجو التكرم بذكرها: 

7- 
4- 

   

 تأهيل وإعداد املعلمات للدعوة إىل اهلل يف املرحلة الثانوية:املقترحة لطرق ال(( 4)) 
 راح طرق إعداد ااتية) تقوم هبا املعلمة لبناء ااهتا دعويا(:اقت

 التزود العلمي بشكل مستمر -7
 تقومي الذات واألداء الدعوي بشكل دوري  -4
 لطفا.. أضيفي اقتراحاتك:    على جتارب األخريات يف املدارس األخرى     طالعاال -3
2- 
5- 

 عالقة بالدعوة يف مدارس البنات (:اقتراح طرق إعداد خارجية ) تقوم هبا جهات اات 
 إقامة دورات تربوية ودعوية متنوعة. -7
 إعداد دليل تربوي دعوي إلعداد املعلمة الداعية-4
 لطفا أضيفي اقتراحاتك: عقد مؤمترات ومنتديات خاصة باألنشطة والربامج الدعوية يف املدارس -3
2- 
5- 

 لثانوية:: الطالبات املدعوات يف املدرسة ااحملور الثالث
 :، واملشاركة فيها تفادة منهاأهم العوامل عديدة تشجع الطالبة على حضور األنشطة والربامج الدعوية واالس 

 عوامل متعلقة بالطالبة: 
  شعورها حباجتها للتعلم من خالل املوضوعات املطروحة -7
 لطفا أضيفي وجهة نظرك:     رزبتها يف االجتماع بصديقاهتا يف األنشطة.  -4
3- 
2- 

 عوامل متعلقة باملعلمة الداعية:
 تقبل الطالبات للمعلمة وحمبتهن هلا -7
 تفاين املعلمة يف تنفيذ الربامج الدعوية وحرصها على صالح الطالبات       لطفا: أضيفي وجهة نظرك:  -4
3- 
2- 

 عوامل متعلقة مبجتمع املدرسة:
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 ة الطالبات منهاتعاون املعلمات واإلدارة يف تنفيذ األنشطة وإفاد -7
 لطفا: أضيفي وجهة نظرك:    هتيئة املكان املناسب إلقامة األنشطة -4
3- 
2- 

 عوامل متعلقة بالربامج واألنشطة الدعوية:
 األنشطة والربامج هادفة وفعالة يف رأي للطالبات -7
 لطفا: أضيفي وجهة نظرك:   طريقة العرض متنوعة ومتجددة ومشوقة -4
3- 
2- 

 باجملتمع خارج املدرسة: عوامل متعلقة
 األسرة تشجع على األنشطة الدينية بأنواعها -7
 لطفا أضيفي وجهة نظرك:    نظرة اجملتمع اإلجيابية للفتاة املتدينة. -4
3- 
2- 

 : وسائل الدعوة إىل اهلل يف املرحلة الثانوية:احملور الرابع
 الل األوجه التالية:تنفذ املعلمة الداعية  األنشطة والربامج الدعوية يف املدرسة من خ

 زري موافقة موافقة إىل حد ما موافقة النشاط أو الربنامج م
    الندوات 7
    احملاضرات 4
    حلقات القرآن والتجويد 3
    الدروس العلمية يف املصلى 2
    إعداد مكتبة مسعية وبصرية 5
    االستماع إىل شريط حماضرة 6
    على مستوى املدرسة إقامة مسابقات دينية متنوعة 1
    إقامة مسابقات دينية متنوعة على مستوى املدينة واملنطقة 1
    توزيع الكتيبات واألشرطة واملطويات على الطالبات 9

    االستضافات اخلارجية إللقاء احملاضرات 72
    االستضافات اخلارجية لتنفيذ برامج تربوية دعوية 77
    عمال اخلريية اإلزاثيةمجع التربعات لدعم األ 74
    إقامة خميم مدرسي أو يوم كامل مفتوح 73
    اإلااعة املدرسية 72
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    ربط املنهج الدراسي بالدين والشريعة  75
    أخذ الطالبات إىل زيارات ميدانية دعوية 76
    الربامج احلوارية املفتوحة )بني املعلمة والطالبة مثال.. 71
    للكتاب والشريط اإلسالمي يف املدرسة إقامة معرض 71
    اجملالت احلائطية  79
    احلفالت الدورية ) فصلية أو سنوية( 42
 اقتراحاتك ألوجه أنشطة دعوية أخرى:  47

7- 
4- 

   

 
 الدعوة إىل اهلل يف املرحلة الثانوية: احملور اخلامس: أساليب

 ، منها:الة للتأثري يف الطالباتالدعوية الفع ساليب( ) األتستخدم املعلمة الداعية العديد من الطرق
زري  موافقة نوعا ما موافقة األسلوب م

 موافقة
    أن تكون قدوة حسنة يقتدي هبا الطالبات يف دينها 7
    احلوار واإلقناع 4
    تأليإ القلوب باهلدية والعطاء املادي 3
    املوعظة احلسنة 2
    النصيحة الفردية 5
    التذكري باهلل والتخويإ من عقابه يف الدنيا واآلخرة 6
    التذكري باهلل والترزيب باجلزاء احلسن يف الدنيا واآلخرة 1
    القصص الواقعية املؤثرة 1
    قصص األنبياء والصحابة والصاحلني 9

    املدح والثناء للتشجيع على اخلري 72
    عصية واملنكراملقاطعة واهلجر ملن تصر على امل 77
    اإللقاء والتلقني 74
    ضرب األمثال والتشبيه لتقريب وتثبيت املعاين 73
التوجيه ملتابعة بعض األنشطة الدينية خـارج املدرسـة)    72

 خطبة اجلمعة/ برنامج إااعي/ حماضرة..
   

    التعليم عن طريق التطبيق العملي 75
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    طالباترسائل النصيحة اخلاصة املوجهة لل 76
 اقتراحاتك لطرق دعوية أخرى: 

7- 
4- 

   

 ات أمام دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية:عّوق: املاحملور السادس
 منها: وحتد من حتقيقها ألهدافها، يف املرحلة الثانوية،هناك أمور تعيق الربامج واألنشطة الدعوية  

 ات تتعلق باملعلمة الداعية:معّوق
 ملعلمة باحلصص الدراسيةازدحام جدول ا -7
 لطفا أضيفي وجهة نظرك:   ضعإ قناعة املعلمة بدورها الدعوي يف املدرسة      -4
3- 
2- 

 ات تتعلق بالطالبة:معّوق
 خجلها الشديد وشخصيتها االنطوائية -7

 فضال أضيفي وجهة نظرك :  عدم توافق األنشطة الدعوية مع ميوهلا واحتياجاهتا    -4     
     3- 

2- 
 ات إدارية وفنية:معّوق

 النقص يف لوازم واحتياجات األنشطة الدعوية) أجهزة، أدوات مكتبية... -7
 تصلب اإلدارة وقلة تعاو؟اا يف تنفيذ األنشطة -4
 عدم مناسبة املكان لألنشطة الدعوية) ضيق سوء هتوية، تأثيث ضعيإ..   فضال أضيفي وجهة نظرك :-3
2- 

 لربامج الدعوية:ات تتعلق باألنشطة وامعّوق
 لطفا أضيفي وجهة نظرك:      ات تتعلق بالتخطيط لألنشطة: معّوق -7

 عدم التوافق بني خطط الربامج الدعوية وبني الزمن املخصص هلا. -أ           
 -ب          

 -ج       
 ات تتعلق مبحتوى األنشطة والربامج الدعوية:معّوق -4

 التجديدالتكرار يف املوضوعات وعدم  -أ  
 -ب  
 -ج  

 ات تتعلق بتنفيذ األنشطة والربامج الدعوية:معّوق -3
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 اقتصار األنشطة على طالبات املصلى وعدم تعميمه بني بقية الطالبات  -أ
 -ب
     -ج

 ات تتعلق بتقومي األنشطة والربامج الدعوية:معّوق-2
 به الطالبات من أعمال املصلى. كّلإعدم متابعة املعلمة ملا ت -أ  
 -ب  
 -ج  

 ات تتعلق باجملتمع خارج املدرسة:معّوق
 عدم تشجيع أسرة الطالبة للمشاركة يف األنشطة-7
 لطفا أضيفي وجهة نظرك:    قوة تأثري التيار االفسادي يف حميط الطالبة.-4
3- 
2- 

 
 املرحلة الثانوية: احملور السابع: سبل االرتقاء باألنشطة والربامج الدعوية يف

 يف مدارس املرحلة الثانوية من خالل اجلوانب التالية: باألنشطة والربامج الدعويةرتقاء والنهوض سبل االما   
 جانب املعلمة الداعية:

 ختفيإ عبء املعلمة الداعية من نصاهبا األسبوعي من احلصص الدراسية-7
 ك:لطفا: أضيفي وجهة نظر  حث املعلمة الداعية على التقرب من طالباهتا وكسب قلوهبن-4
3- 
2- 

 جانب الطالبة:
 إتاحة الفرصة للطالبات للمشاركة يف التخطيط لألنشطة وتنفيذها -7
 لطفا: أضيفي وجهة نظرك:   تشجيع الطالبات على املشاركة تشجيعا معنويا وماديا -4
3- 
2- 

 اجلانب اإلداري والفين:
 العناية باإلعالن عن األنشطة الدعوية بشكل جذاب للطالبات.-7
لطفا: أضـيفي وجهـة      اية بإعداد املكان املخصص لتنفيذ األنشطة والربامج الدعوية.  العن -4

 نظرك:
3- 
2- 
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 جانب الربامج واألنشطة:
 العناية باملوضوعات احلية اليت تالمس اهتمامات الطالبات -7
 لطفا: أضيفي وجهة نظرك:   تنظيم آلية يتفق عليها لتقومي األنشطة بشكل دوري       -4
3- 
2- 

 جانب اجملتمع خارج املدرسة:
 توعية مجيع الفئات احمليطة بالطالبة بأمهية وفائدة األنشطة الدعوية) معلمات، أمهات...(-7

 لطفا: أضيفي وجهة نظرك:التنسيق بني اجلهات املشرفة على األنشطة الالصفية مجيعها،  منعا للتعارض.    -4    
3- 
2- 

 ولك أخيت جزيل الشكر والدعاء
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 (5لحق )م
 ) منواج املعلمات( استبانة البحث 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حممد

 كلية الدعوة واإلعالم
 قسم الدعوة واالحتساب 

:بعنواناستبانةرسالةدكتوراه
 )دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية

 من طالبات املرحلة الثانوية باملدينة النبوية( عّينةدراسة ميدانية تقوميية على 
 

 رعاك اهلل وحفظك..  أخيت  املعلمة الفاضلة ..
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد،،

 أرجو التلطإ باإلجابة عن أسئلة هذه االستبانة مسامهة منك يف خدمة الدعوة إىل اهلل
اليات إىل اخلري واهلدى، وحفظهن من السوء واملنكـرات،  هناك جهود كثرية مشكورة مقدمة لدعوة طالباتنا الغ

: التعرف على واقع الـدعوة  ومن املهم معرفة هذه اجلهود وتقوميها، وبني يديك استبانة رسالة دكتوراه  هتدف إىل
لـك  وا إىل اهلل واألنشطة الدعوية املوجهة للطالبات يف مدارس املرحلة الثانوية من جوانبها املختلفة، وتقوميهـا، 

 لالرتقاء مبنهج الدعوة إىل اهلل لتؤيت مثارها املرجوة ويتحقق البناء املتوازن املتكامل لطالباتنا الكرميات.
لنجـاح   -بعد توفيق اهلل -أخيت الفاضلة.. إن إجابتك عن االستبانة ودقة ما تقدمينه من املعلومات ميثل األساس

علومات واآلراء ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال لغـرض  هذه الرسالة، وحتقيقها ألهدافها، علما بأن هذه امل
 البحث العلمي  .

 وأتقدم لك لالص الشكر والدعاء ، على ما تبذلينه من وقت وجهد يف اإلجابة عن هذه األسئلة.
 طريقة اإلجابة

ة أمامـك ،  ( حول أحد االختيارات املعروضأن تضعي إشارة )  هذه االستبانة(( تتطلب معظم األسئلة يف 7
 واليت متثل وجهة نظرك حول السؤال املطروح.

 (( تركت مساحة فارزة يف بعض األسئلة لتضيفي وجهة نظرك حال عدم اكرها من قبل الباحثة.4
 (( أرجو التكرم باإلجابة عن مجيع األسئلة وعدم ترك أي سؤال بدون إجابة.3
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 البيانات األولية للمجيبة على االستبانة 
 ( أمام االختيار املناسب:باإلجابة على البيانات التالية، بوضع عالمة ) التكرم  ة: أرجوأخيت املعلم

 
 التخصص: -1

 احلاسب اآليل                    -6     الشرعية          العلوم  -7
 التربية الفنية والنسوية                -1   اللغة العربية              -4
 إجابة أخرى تذكر.......         -1          العلوم االجتماعية -3
           العلوم البحتة             -2
 اللغة اإلجنليزية           -5

  العمل املوكل إليها: -2

 املرشدة الطالبية                 -4           مشرفة املصلى) مندوبة وحدة التربية(         -7
 معلمة العلوم الشرعية         -2                     مندوبة شعبة النشاط-3
 معلمة مادة أخرى) عدا العلوم الشرعية(     -5

 عدد سنوات اخلربة يف جمال التعليم:   -3

 سنة          75أقل من  – 5من  -4                      سنوات 5أقل من   -7
                        45أكثر من  -2            سنة45أقل من  -75من  -3
 النصاب األسبوعي من احلصص: -4

 حصة         75أقل من  -7
     حصة 42-75 من -4
 حصة      42أكثر من  -3
 العمر: -5

   سنة      22-37من   -4   سنة  32أقل من   -7 
   سنة       ة 52أكثر من   -2   سنة 52-27من    -3
 هل تشاركني يف تنفيذ األنشطة والربامج الدعوية) الدينية(  املقامة يف مدرستك؟ -6

    دائما             زالبا   أحيانا  نادرا      إطالقا 
 دورات دعوية؟ أي  هل سبق لك حضور -7

 نعم          ال
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 االستبانةأسئلة  
 التالية يف دعوة الطالبات ؟  أمهية املوضوعاتما  :   7س

 من خالل األنشطة الدعوية املقامة يف مدرستك؟   واقع طرحهاوما            
 (  حتت اخليار الذي ميثل وجهة نظرك الشخصية:فضال ضعي عالمة) 

 واقع طرحه يف األنشطة الدعوية درجة أمهية املوضوع جماالت املوضوعات م
مهم 
 جدا

 متوسط مهم
 األمهية

قليل 
 األمهية

زري 
مهم 

 إطالقا

زري  زالبا دائما
 متأكدة

ال  قليال
يطرح 

 أبدا
مسائل يف العقيدة: أركان  7

 اإلميان، الوالء والرباء..
          

ـوب: اإلخـالص،    4 أعمال القل
 التوكل اجملاهدة، االستغفار..

          

خمالفات عقدية:السـحر،   3
 الكهانة، البدع ...

          

ــادات: أركــان  2 فقــه العب
 النوافل .. اإلسالم، اجلهاد،

          

           فقه املعامالت: البيوع، النكاح..  5
قضايا فقهية خاصة باملرأة:  6

 احلجاب، الطهارة...
          

           الدعوة إىل اهلل واالحتساب. 1
موضوعات يف األخـالق   1

 واآلداب اإلسالمية.
          

           السرية النبوية. 9
ـة:   نقد ال 72 ـلوكيات املنحرف س

 اإلعجاب، الغش، التشبه...
          

تنمية املهارات: فن االتصال، إدارة  77
 الوقت، إدارة الفريق..

          

موضوعات تربوية: بناء األسرة،  74
 الشخصية الناجحة...

          

           قضايا املسلمني يف العامل. 73
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 واقع طرحه يف األنشطة الدعوية أمهية املوضوعدرجة  تابع...جماالت املوضوعات 
مهم 
 جدا

 متوسط مهم
 األمهية

قليل 
 األمهية

زري 
مهم 
 إطالقا

زري  زالبا دائما
 متأكدة

ال  قليال
يطرح 

 أبدا
قضايا معاصـرة :الغلـو،    72

العوملة، حترير املرأة، احلوار 
 الوطين...

          

ــة:   75 ــوعات علمي موض
نيات اإلعجاز العلمي، التق

 املعاصرة...

          

ــرى مل   ــوعات أخ موض
 تذكر:

 
 

          

 بنصح الطالبات وتنفيذ األنشطة الدعوية يف مدرستك؟    القائمون/ القائمات: من هم  4س
 (  أمام االختيار املناسب:فضال وضحي درجة موافقتك على العبارات التالية بوضع عالمة) 

 إطالقا نادرا أحيانا زالبا دائما القائم بالدعوة م
      بعض الشيوخ والداعيات من خارج املدرسة.  7
      مشرفات وحدة التربية اإلسالمية باإلدارة العامة للتعليم.  4
      مشرفات وحدة التوجيه واإلرشاد الطاليب باإلدارة العامة للتعليم.  3
       مشرفات شعبة النشاط الطاليب باإلدارة العامة للتعليم. 2
      مديرة املدرسة.  5
      معلمات املواد الشرعية يف املدرسة. 6
      مشرفة مصلى املدرسة.   1
      املرشدة الطالبية يف املدرسة. 1
      رائدة النشاط الالصفي يف املدرسة. 9

      بعض املعلمات يف املدرسة من زري التخصصات الشرعية. 72
      املتميزات يف املدرسة.بعض الطالبات  77
 إجابة أخرى.... تذكر : 
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 يف مدرستك ؟  اليت تطبقوسائل الدعوة ما    :   3س

 هذه الوسائل يف دعوة الطالبات ؟ مدى فعاليةوما                
 :يار الذي ميثل وجهة نظرك الشخصية(  حتت اخلفضال ضعي عالمة) 

 جة فعالية الوسائل لدى الطالباتدر واقع تطبيق الوسائل الوسيلة م
زــري  زالبا دائما

 متأكدة
ال تطبق  نادرا

 أبدا
ـال  فعـ

 جدا
متوسط  فعال

 الفعالية
ـل   قليـ

 الفعالية
زري فعال 

 إطالقا

ــرات   7 ــدوات واحملاض الن
 العامة.

          

           الدروس العلمية يف املصلى. 4
           حلقات حتفيظ القرآن والتجويد. 3
           كتابة املقاالت واألحباث العلمية. 2
           الشريط اإلسالمي. 5
           الكتيبات واملطويات. 6
           إقامة املراكز الصيفية يف املدرسة. 1
املسابقات الشرعية املتنوعة علـى   1

 مستوى املدرسة أو املدينة.
          

           ة(احلفالت الدورية) فصلية،سنوي 9
تنظيم محالت توعية خاصة  72

 مبوضوع ما لفترة حمدودة.
          

           اجملالت احلائطية . 77
إقامة املعـارض) الكتـاب    74

 والشريط، العامل اإلسالمي..
          

خروج الطالبات يف زيارات   73
 دعوية) معرض كن داعيا...

          

           اإلااعة املدرسية. 72
الربامج احلوارية املفتوحـة   75

 )بني املعلمات والطالبات...
          

 وسائل أخرى مل تذكر: 
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 اليت تستخدم لدعوة الطالبات يف مدرستك؟ أساليب الدعوةما أهم   :    2س

 هذه األساليب يف دعوة وإصالح الطالبات؟  مدى تأثريو ما                
 (  حتت اخليار الذي ميثل وجهة نظرك الشخصية :مة) فضال ضعي عال

 درجة تأثري األسلوب يف الطالبات واقع استخدام األسلوب األسلوب م
ــري  زالبا دائما ز

 متأكدة
ال  نادرا

يستخدم 
 أبدا

مؤثر 
 جدا

متوسط  مؤثر
 التأثري

قليــل 
 التأثري

زــري  
ــؤثر  م

 إطالقا
           املعلمة القدوة   7
           حلوار واإلقناع.أسلوب ا 4
           األسلوب اإللقائي 3
           تأليإ القلوب باهلدية . 2
املوعظة احلسنة) الترزيب  5

 والترهيب(.
          

ـة بعـض    6 تشجيع الطالبة ملتابع
األنشطة الدينية) خطبة اجلمعة/ 

 برنامج إااعي/ حماضرة..

          

ضرب األمثال والتشبيه  1
 لتقريب وتثبيت املعاين.

          

زجر وتعنيإ الطالبة اليت تصر  1
 على املخالفات الشرعية .

          

           األسلوب القصصي. 9
التطبيق  العملي للشعائر  72

 اإلسالمية أمام الطالبات.
          

استثمار املواقإ التعليمية  77
 لغرس القيم اإلميانية.

          

 اليب أخرى مل تذكر:أس 
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 دعوة الطالبات وتنفيذ األنشطة الدعوية يف مدرستك؟   األمور اليت تعيق: ما أهم  5س
 (  حتت اخليار الذي ميثل وجهة نظرك الشخصية :فضال ضعي عالمة) 

 
 معّوقزري  معّوقزري  زري متأكدة معّوق جدا معّوق  اتعّوقامل م

 إطالقا
      ملعلمة والعبء الوظيفي.ازدحام جدول ا 7
      افتقاد الطالبة للقدوة احلسنة يف مدرستها. 4
      ضعإ خربة املعلمة باألساليب والوسائل الدعوية املؤثرة. 3
      ضعإ فقه املعلمة لواقع الطالبات وحاجاهتن . 2
      ضعإ تشجيع املعلمات معنويا وماديا للمشاركة يف النشاط. 5
      تشجيع  الطالبات معنويا وماديا للمشاركة يف النشاط.ضعإ  6
      قلة مشاركة الطالبات يف تنفيذ األنشطة الدينية. 1
      اقتصار األنشطة على طالبات املصلى وعدم تعميمها. 1
      .ة السيئة اليت متنعها من احلضورتأثر الطالبة بالرفق 9

      خجل الطالبة الشديد وانطواؤها. 72
      عدم مراعاة احتياجات الطالبة وميوهلا. 77
      اجلمود يف طرق العرض وقلة التشويق. 74
      نشطة وتقوميها من قبل املسؤوالت.ضعإ متابعة األ 73
      نقص توفري احتياجات األنشطة) أجهزة، أدوات مكتبية.. 72
      التكرار يف املوضوعات وقلة التجديد. 75
      كثافة املادة العلمية املطروحة يف األنشطة . 76
      زلبة الربامج اجلادة يف النشاط وإزفال جانب الترفيه. 71
      عدم مناسبة املكان لألنشطة الدعوية) ضيق سوء هتوية..  71
      عدم مالءمة األنشطة لألوقات املخصصة هلا. 79
       األنشطة.ضعإ تشجيع أسرة الطالبة للمشاركة يف 42
ضعإ العالقة بني املدرسة واملؤسسـات التربويـة    47

 األخرى:كاألسرة، واجلهات اخلريية الدعوية.
     

 زري الك، أرجو اكره: 
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 أرجو التكرم باإلجابة عليه:سؤال مفتوح : 

 رحلة الثانوية؟يف مدارس امل ا يف سبيل االرتقاء باألنشطة الدينيةما املقترحات اليت ميكنك تقدميه
7- 
4- 
3- 
2- 
5- 

 
 
 
 
 

 أخيت الكرمية جزيل الشكر والدعاء أقدم لك مرة أخرى
 يفي   هند مصطفى شرأختك الباحثة: 
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    ) منواج الطالبات(( استبانة البحث 6ملحق )
 بن سعود اإلسالمية جامعة اإلمام حممد

 كلية الدعوة واإلعالم
 ب قسم الدعوة واالحتسا

 استبانة رسالة دكتوراه  بعنوان:
 )دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية

 من طالبات املرحلة الثانوية باملدينة النبوية( عّينةدراسة ميدانية تقوميية على 
 رعاك اهلل وحفظك..  أخيت  الطالبة الكرمية ..

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته، وبعد،،
عويـة  األنشطة الدالدعوة إىل اهلل والتعرف على واقع إىل اس من رسالة دكتوراه هتدف بني يديك استبانة هي جزء أس

لتـؤيت   مبنهج الدعوة إىل اهلل، والك لالرتقاء  وتقوميها، املوجهة للطالبات يف مدارس املرحلة الثانوية من جوانبها العديدة،
 .ليات وازن املتكامل لطالباتنا الغامثارها املرجوة ويتحقق البناء املت

ـ   -بعد توفيق اهلل -األساس ودقة ما تقدمينه من املعلومات ميثل أخيت العزيزة.. إن إجابتك عن االستبانة ذه لنجـاح ه
الرسالة، وحتقيقها ألهدافها حول االرتقاء بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية، علما بأن هذه املعلومات واآلراء سـتعامل  

 رض البحث العلمي  .بسرية تامة، ولن تستخدم إال لغ
 ، على ما تبذلينه من وقت وجهد يف اإلجابة عن هذه األسئلة.لك لالص الشكر والدعاء وأتقدم 

 طريقة اإلجابة :أوال
أو مـا   _ل أحد االختيارات املعروضة أمامك ( حوأن تضعي إشارة )  هذه االستبانة(( تتطلب معظم األسئلة يف 7

 ي: وه -مياثلها يف الترتيب واملعىن
 تعين أن العبارة تعرب عن رأيك متاما                    موافقة جدا/مهم جدا/دائما/فعال جدا:  
 موافقة/مهم/زالبا/فعال :                                           تعين أن العبارة تعرب عن رأيك بشكل كبري      
 وسط الفعالية:    تعين أن العبارة تعرب عن حمايدة رأيك موافقة إىل حد ما/متوسط األمهية/زري متأكدة/مت      
 زري موافقة/قليل األمهية/قليال/قليل الفعالية:                       تعين أن العبارة تعارض رأيك بشكل كبري     
 يك متامازري موافقة إطالقا/زري مهم إطالقا/ال يطرح أبدا/زري فعال إطالقا: وتعين أن العبارة تعارض رأ     
 تركت مساحة فارزة يف بعض األسئلة لتضيفي وجهة نظرك حال عدم اكرها من قبل الباحثة.(( 4
 ئلة وعدم ترك أي سؤال بدون إجابة .اإلجابة على مجيع األسالتكرم بأرجو (( 3
 دون االستعانة بآراء الزميالت.ن فضلك أجييب بشكل شخصي م(( 2

أيا كـان هـذا    –، ورأيك الصادق الطالباتملعرفة رأي  ت امتحانا وإمنا هيليس ةهذه االستبان، أخريا.. أخيت الكرمية
 هو اإلجابة الصحيحة. -الرأي
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 البيانات األولية للمجيبة على االستبانة 

 باإلجابة على البيانات التالية،مع التذكري بعد احلاجة لذكر االسم.التكرم  أخيت الطالبة: أرجو
 عند االختيار املناسب:        دائرةفضال ضعي   
 الصف الدراسي -1

 الصإ الثاين الثانوي           -4       الصإ األول الثانوي          -7
 الصإ الثالث الثانوي        -3
 التخصص: -2

     العلمي             القسم -4 القسم األديب        -7
 املستوى التحصيلي خالل الفصل املاضي: -3

 جيد          -3مقبول                                    -4ضعيإ                          -7
 ممتاز -5جيد جدا                        -2

 :توى التعليمي لألباملس  -4

 دراسات عليا-6    بكالوريوس-5   ثانوي-2   متوسط-3   ابتدائي-4   زري متعلم-7
 املستوى التعليمي لألم :-5

 دراسات عليا-6    بكالوريوس-5   ثانوي-2   متوسط-3   ابتدائي-4   ةزري متعلم-7
 يف مدرستك: هل تشاركني يف األنشطة والربامج الدعوية) الدينية( املقامة  -6

 ائما د-5          زالبا -2   أحيانا-3             نادرا-4  إطالقا-7
 االستبانة أسئلة 

 ؟  والربامج الدعوية  يف مدرستك طرح املوضوعات التالية يف األنشطة أمهية: ما مدى  7س
 (  حتت اخليار الذي ميثل وجهة نظرك الشخصية :فضال ضعي عالمة) 

 متوسط مهم جدامهم  املوضوعات  م
 األمهية

قليل 
 األمهية

زري مهم 
 إطالقا

      مسائل يف العقيدة: أركان اإلميان، الوالء والرباء.. 7
      أعمال القلوب: اإلخالص، التوكل اجملاهدة، االستغفار.. 4
      خمالفات عقدية:السحر، الكهانة، البدع ... 3
      النوافل ..فقه العبادات: أركان اإلسالم، اجلهاد،  2
      فقه املعامالت: البيوع، النكاح..  5
      قضايا فقهية خاصة باملرأة: احلجاب، الطهارة... 6
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 متوسط مهم مهم جدا تابع....... املوضوعات 
 األمهية

قليل 
 األمهية

زري مهم 
 إطالقا

      الدعوة إىل اهلل واالحتساب. 1
      سالمية.موضوعات يف األخالق واآلداب اإل 1
      السرية النبوية. 9

      نقد السلوكيات املنحرفة: اإلعجاب، الغش، التشبه... 72
تنمية املهارات: فـن االتصـال، إدارة الوقـت، إدارة     77

 الفريق..
     

      الناجحة... موضوعات تربوية: بناء األسرة، الشخصية 74
      قضايا املسلمني يف العامل. 73
قضايا معاصرة :الغلو، العوملة، حتريـر املـرأة، احلـوار     72

 الوطين...
     

موضوعات علميـة: اإلعجـاز العلمـي، التقنيـات      75
 املعاصرة...

     

 موضوعات أخرى مل تذكر: 
 

     

 
 الطالبات وتنفيذ األنشطة الدعوية يف مدرستك؟    ودعوة بنصح  القائمون/ القائمات: من هم  4س

 املناسب: (  حتت اخليار رجة موافقتك على العبارات التالية بوضع عالمة) فضال وضحي د
 إطالقا  نادرا أحيانا زالبا دائما القائم بالدعوة م
      بعض الشيوخ والداعيات من خارج املدرسة.  7
      مديرة املدرسة.  4
      معلمات املواد الشرعية يف املدرسة. 3
       مشرفة مصلى املدرسة.  2
      املرشدة الطالبية يف املدرسة. 5
      رائدة النشاط الالصفي يف املدرسة. 6
      بعض معلمات املدرسة من زري التخصصات الشرعية. 1
      بعض الطالبات املتميزات يف املدرسة. 1
 تذكر :مل إجابة أخرى..  
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التاليـة يف دعـوة    فعالية الوسائلمدى  مادة، قدم الدعوة للطالبات من خالل وسائل عدي: ُت 3س
 الطالبات؟

 (  حتت اخليار الذي ميثل وجهة نظرك الشخصية :فضال ضعي عالمة) 
ــطة  فعالة فعالة جدا الوسائل م متوسـ

 الفعالية
ــة  قليلـ

 الفعالية
 زري فعالة

      الندوات واحملاضرات العامة. 7
      الدروس العلمية يف املصلى. 4
      ت حتفيظ القرآن والتجويد.حلقا 3
      كتابة املقاالت واألحباث العلمية. 2
      الشريط اإلسالمي. 5
      املطويات والكتيبات. 6
      إقامة املراكز الصيفية يف املدرسة. 1
      املسابقات الدينية على مستوى املدرسة أو املدينة. 1
      احلفالت الدورية) فصلية،سنوية( 9

      تنظيم محالت توعية خاصة مبوضوع ما لفترة حمدودة. 72
      اجملالت احلائطية . 77
      كتاب والشريط، العامل اإلسالمي .إقامة املعارض يف املدرسة ) ال 74
      خروج الطالبات يف زيارات دعوية ) معرض كن داعيا... 73
      اإلااعة املدرسية. 72
      حلوارية املفتوحة )بني املعلمة والطالبة مثال..الربامج ا 75
 وسائل أخرى مل تذكر: 

 
     

 
التالية يف دعـوة   تأثري األساليبالداعية أساليب عديدة لدعوة الطالبات، ما مدى  تستخدم:  2س

 ؟ الطالبات
 (  حتت اخليار الذي ميثل وجهة نظرك الشخصية :فضال ضعي عالمة) 

ــط  مؤثر جدامؤثر  األساليب م متوسـ
 التأثري

قليـــل 
 التأثري

ــري  زـ
 مؤثر

      املعلمة القدوة .  7
      أسلوب احلوار واإلقناع.  4
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ــط  مؤثر مؤثر جدا .. تابع ..األساليب 3 متوسـ
 التأثري

قليـــل 
 التأثري

ــري  زـ
 مؤثر

      األسلوب اإللقائي. 2
      تأليإ القلوب باهلدية . 5
      يب والترهيب(.املوعظة احلسنة) الترز 6
تشجيع الطالبة ملتابعة بعض األنشطة الدينية ) خطبة  1

 اجلمعة/ برنامج إااعي/ حماضرة..
     

      ضرب األمثال والتشبيه لتقريب وتثبيت املعاين. 1
      عصية زجر وتعنيإ الطالبة اليت تصر على ارتكاب امل 9

      األسلوب القصصي. 72
      ملي أمام الطالبات للشعائر اإلسالمية.التطبيق  الع 77
      استثمار املواقإ التعليمية لغرس القيم اإلميانية. 74
      أساليب أخرى مل تذكر: 

 
 دعوة الطالبات وتنفيذ األنشطة الدعوية يف مدرستك؟   األمور اليت تعيق: ما أهم  5س

 ك الشخصية :(  حتت اخليار الذي ميثل وجهة نظرفضال ضعي عالمة) 
زري  زري متأكدة معّوق جدا معّوق اتعّوقامل م

 معّوق
 معّوقزري 

 إطالقا
      افتقاد الطالبة للقدوة احلسنة يف مدرستها. 7
      ضعإ فقه املعلمة لواقع الطالبات وحاجاهتن. 4
      ضعإ تشجيع  الطالبات معنويا وماديا للمشاركة يف النشاط.  3
      البات يف تنفيذ األنشطة الدينية.قلة مشاركة الط 2
      تأثر الطالبة بالرفقة السيئة اليت متنعها من احلضور.  5
      خجل الطالبة الشديد وانطواؤها. 6
      عدم مراعاة احتياجات الطالبة وميوهلا. 1
      ضعإ متابعة األنشطة وتقوميها من قبل املسؤوالت. 1
      وقلة التشويق. اجلمود يف طرق العرض 9

      التكرار يف املوضوعات وقلة التجديد. 72
      كثافة املادة العلمية املطروحة يف األنشطة . 77
      زلبة الربامج اجلادة يف النشاط وإزفال جانب الترفيه. 74
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زري  زري متأكدة معّوق جدا معّوق اتعّوق.. تابع.. امل 
 معّوق

زري 
 معّوق
 إطالقا

      عدم مناسبة املكان لألنشطة الدعوية) ضيق سوء هتوية..  73
      عدم مالءمة األنشطة لألوقات املخصصة هلا. 72
      ضعإ تشجيع أسرة الطالبة للمشاركة يف األنشطة. 75
 ات أخرى مل تذكر:معّوق 

 
 

     

 

 أرجو التكرم باإلجابة عليه:سؤال مفتوح :

 يف مدارس املرحلة الثانوية؟: ا يف سبيل االرتقاء باألنشطة الدينيةتقدميهما املقترحات اليت ميكنك  
7- 
4- 
3- 

 
 

 أكرر شكري لك أخيت الكرمية، وفقك  اهلل وسدد خطاك،
 أختك الباحثة: هند شريفي 
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 فهارس الرسالة

 
 وتشتمل على الفهارس اآلتية:

 فهرس اآليات القرآنية. -7
 .واآلثار فهرس األحاديث النبوية -4
 األعالم. فهرس -3
 اجلداول اإلحصائية. سفهر -2
 فهرس املراجع. -5
 فهرس املوضوعات. -6
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 فهرس اآليات القرآنية( 7)

 
 الصفحة رقمها اآلية السورة
3111.............ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پالبمرة

34511 ............   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے
44111،456......ھ  ھ ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ   

85172 ........................ڃ  ڃ  چ  چ   چ
111459   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ

14383.......   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ
16338      حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب  جئی  ی           ی

16556...............................................ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ
168332 ...........    ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ

171499 ...    ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ
183174 .............................   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ

189171   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ
185168 ........................   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۇ  ۇ  ۆ  ۆ   

189117 .............ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۓے   ے  ۓ
   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ

....................... 

21186

228211 .......................................ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ
229211...................................ہ  ھ  ھ  ھ  ھ

23846   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ
249273........ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
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264181 ..........   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى
269252 ..   ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ    وئ   ىې  ې  ې  ې

275211 ..............................................ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
282174............................................ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  

 .............................................ۈ

286167

آل
عمران

1842.........ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
19121.............................................ڃ  ڃ  چ   چ  چ

3157........ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃ
ۅ  ۉ  

 ........................................................ۉ

3693،128

85136.....   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
111271...پ  پ   پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  

،11411،237....ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ
485،526

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  

......    ٹ

11112،173

134254 ...............ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ
146186   ۅ  ۉ  ۉ

159255،491.....................ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ
164217......       ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ

186434......ۈ  ۈ  ٴۇ      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ
19164،149..   ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک

19164......   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ
،19516،93..ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

316
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116،93..   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀالنساء
5331 ...............   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ

11174........................................ې  ې        ې  ې     ى  ى
27385   پ  پ  پ      پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ

29211...............................ڃ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
44382..........   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ

59168،223 ..   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب
76432......   ڃ  ڃ               چ  ڃڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ

8143..   ڀ   ڀپ  پ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ
8761.......پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

........................ڈ

97358

     ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
.............

124386

125121،761.................   ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ
3121...   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍاملائدة

8194......ہ  ہ  ھ  ھ        ھ  ھ   ے  ے
13254   ې  ى  ى  ائ  ېۉ  ې  ې

   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ
..................... 

16526

19271 ....................   ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
35399 ...............   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ے  ۓ  ۓ   ڭ

42186    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ
48154 ........................................ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں

4843 ........   ڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
5539....   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ
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5639،57   ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی
67242 ................................................ژ  ژ    ڑ  ڑ

92121    چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
119186 ..   يئ  جب  حب  خب  مب  ىئی  ی    جئ  حئ  مئ

63334...   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گاألنعام
91453.............................ۇئ  ۆئ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ

112544..ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  پٻ  پ  پ    پ  ٻٱ  ٻ  ٻ
122351.........    ڳ  ڳ            ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ

153349،526...   ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ  ڇ
،16211،51   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ

82،211
16311،51 ،      ې  ې ۅ  ۉ  ۉ   ۅٴۇ  ۋ  ۋ

164354.......ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ېئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ   ېئ
 ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤاألعراف

...........
32333

5442   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ڻں  ں  ڻ   ڻ
،5937،39 ................................   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ

411
138511 ...   ٹ  ٹ    ٹ   ٿٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ٿ        ٿ  ٿ ڀ 

146511 ......   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ
158411....................   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ

      پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ
...

179495

18142.......    ڃ  چ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ
18567،343.....   ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

19971   ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ
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211139...    ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک
1121...   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺاألنفال

2121 ...   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ
3122   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ

24121.........    ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ
28125 ...............................   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ

2457................    چ  چ      چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇالتوبة
25273..........   ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ہۀ  ہ

3446..   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ
3546 ...    ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ

   ۅ  ۉ
.......................................................... 

47119

7117،141 .........................ک  گ  گ   گ  گ
11346،465..........................   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں

11566..............ۉ  ۉ   ې  ېۋ  ۅ  ۅ  
11971    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ

....   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ
.......

128258

57153..........     ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑيونس
77116   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ

.............    ڀ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پهود
...................... 

6241

1561 .....   ڃ  ڃ           ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ
1661 ....   ک   ک  ک  کڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ

2495.....   ڳ  گک  ک  ک   گ  گ  گ
29511   ٹ  ٹ     ٹ  ٹ
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51488 ...ى        ائ  ائ  ەئ ې    ى   ېۅ  ۉ     ۉ  ې     ې
.........ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

.......
121472

3472.......   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆيوسف
24239........   ڇ   ڇ  ڇ  چڃ  ڃ  چ  چ     چ

...........ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڎڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ     ڌ
..

1189،34،
291

2661 ..........   ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئالرعد
28171   ىت  يت     جث  مث  ىث

ۆئ  ۆئ  ۈئ            ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  إبراهيم

...........ٱ  ٻ  ٻ            ٻ  ٻ  پی  ی  جئ  حئ   

24-
25

34

448.....   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ
943   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱحلجرا

88489   ۇئ  ۆئ  ۆئ
91172   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ

369،137.....   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چالنحل
7865....    ې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ

،9169،168..............   چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
178،185

9766،138.........   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  ڈ  ژ  ژ  ڑ
99139.............   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے

،125389،394ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھ
428،445،
446

14277     ھ  ے      ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭاإلسراء
15499..ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۈڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ
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،2372،158 .................ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں ڳ  ڳ  ڳ 
195

2472    ۋ          ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ
2983.........   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ    ٿ   ٹ  ٹ

،36119،116 ...   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ   ېئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ
267

،5787،241.......   ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ
443

85343.....   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ۇئوئ  وئ  ۇئ
   ہ  ھ  ھ  ھ

............................................................
93526

1117........ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کژ  ژ   ڑ  ڑ    ک  ک
28512...   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦالكهف

46116 ......................................ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ
49442 ......   ڇ  ڇ    ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ

54445    ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ
117352...    ۋ  ۅ   ۅ   ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې

11162.......   يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ
11148.......   يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ

28353   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ            ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ           چ  چمرمي
-31   وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئطه

31
554

7545،138.....   حب  خب   مب  ىب   يب  جت   حت  خت  مت
7645 ....   حخ  مخ  جخمح جث  مث   ىث  يث  حج  مج           جح 

11496   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
12467....   ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی
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4744......ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄاألنبياء
61311         ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

117153         ک  ک  گ         گ  گ
-41..   ڍ  ڌ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڇچ  چ  چ  چاحلج

41
12

75272................چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ
،7854،168............................................ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ

172
146   ٱ  ٻ  ٻاملؤمنون

246    ٻ  پ  پ  پ  پ
11561    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ

3163،119 ........   گ  ڳ  ک  ک    گ  گ  گالنور
51159 .........      ې  ې         ې  ى  ى    ائ  ائ    ەئ  ەئ  وئ

5925......      ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
ڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  الفرقان

ڻ  ۀ   ۀ    ہ     ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ      ے  ے    

..........................ڭ     ڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ

27-
29

371،521

-88    ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ        ڃالشعراء
89

48

-111    ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  ڭ
111

367

21181    ې  ې   ې  ې  ى
79241    ٿ   ٿ   ٹ  ٹ  ٿٺ  ٺ  ٿالنمل

83256.......    ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئې  ى      ى   ائ   ائ  المصص
56258..ک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ

1435 .............         ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ   ۇئالعنكبوت
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43475 .........    ہ  ہ  ھ  ھ  ہڻ   ۀ  ۀ  ہ
،4546،169 ................      ۉ  ې  ې  ې  ې  ۉۅ  ۅ

465
6465.....      پ  ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ

،6955،172   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
359

7495          ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹالروم
،21115،331 ......   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ

341
31347 ...............ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ

ڦ  ڄ    ڄ    ڦٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦلممان

.......   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ

13-
14

361

ىب  يب      إىلقوله ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ

...،جت   حت  خت  مت

15-
19

361

24244..........   ڍ  ڇچ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇالسجدة
18482.............................................      چ     ڇ  ڇ  ڇچ    األحزاب

،2184،149....   وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ
199،453

23457 .....................................ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
3218   ڄ  ڄ  ڄ

3317،421..............چ  چ  چ ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ 
3418 ...گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱ

،3616،77..........   ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ
159

-45.......    ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ
46

9،217
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5962......     ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ
61782 ..   ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۇ  ۇ  

71477   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ
    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ڭے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭ

....................
71477

،7266،98 ....   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې
171

24463    ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇسبأ
2899 .......................................ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉفاطر

29166.........   ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ
31166             حئ     مئ  ىئ  جئىئ  ی   ی  ی  ی

4365..ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  وئائ  ائ  ەئ     ەئ   وئ
24149   مب  ىب  خبحبالصافات

   خت  متىب  يب  جت    حت    مبحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبص
.................................

26512

29544    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ
   ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئالزمر

................
995،111،

246
19119   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃغافر

6538.............ۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ    ۇ   ۇ  ۆ     ۆ
3153،151...............     ٱ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پفصلت

،33274،293.....     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
391،411،
485

34186،441.............   ک  ک    گ  گ   کژ  ژ  ڑ   ڑ   ک
44126...............................ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې
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23488 .......................ڀ   ڀ     ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿالشورى
31442            ی  ی  ی  جئ   حئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب

1894   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھالزخرف
32276.....   ې  ې  ى  ى  ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې

1339،64 ..............جت     حت  خت  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب اجلاثية
2341......   ٱ  ٻ  ٻ   ٻ      ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ

35253 ........ائ  ائ              ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ   ۆئ  ۆئاألحماف
11253 ........   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ     ېئ  ېئ  ىئحممد

12213..   ٿ       ٿ  ٿ   ٿ  ٹ ٺ  ٺ          ٺ  ٺ 
14291 .........................................................   چ  چ   چ  چ

1995،289 ........................        يب  جت     حت     خت   مت   ىت  يت  جث   
24544ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ

ۈئ  ۈئ    ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی        ۇئ  ۇئ     ۆئ  ۆئ           الفتح

......................ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ

22-
23

433

29194،554..........   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  ڃ  ڃ
        ۈ  ٴۇ  ۋاحلجرات

......................................................
11141

ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ى  ى  ائ  ائ    ەئ   

..      ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی

1192

،1292،119 ........................ٻ  ٻ       پ  پ  پ                 پ  ڀ  ڀ
116

13341..........   ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ
14135 ...........   ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  کڑ  ک  ک

15195 ......    ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ
،5611،36     ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃالذاريات

39،121،
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349
21149   ۀ  ہ  ۀڻ  ڻ

11467..   ی  ی  یۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ      ىئاحلديد
1216...........   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ

1317 ....   ڦ  ڦٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       
2244..     ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

2344 ......    ۇئ  ۇئې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ
،1197،245 ............مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتاجملادلة

545
2262،141...   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ   ڀ

1851،124.....ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹڀ  ٺ  ٺ  احلشر
122،17..     ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    پ  پ  پ   ڀاملمتحنة
،3125،221-2 ..   ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ    ۀالصف

249
2217........   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹاجلمعة
8268 ......................................   گ  گ    ڳاملنافمون

1165 .....................................ې    ى    ى  ائ  ائ     ەئ  ەئ
1351    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڍڇ  ڇ     ڇ         ڇ       ڍالتغابن

    ہ  ہ  ہ  ھ
...................................................... 

16211

.................ہ  ھ  ھ  ھ ہ  ہ الطالق
....................... 

351

التحرمي


852 ....   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ
11359.......ک  ک  ک   گ  گ      گ  گ  ڳ  ڳ

14171      ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿامللك
1419     ژ  ڑ  ڑ  ژڈالملم
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469،248   ڱ  ڱ     ڱ  ں
38354   جب         حب  خب  مب            ىبثراملد

14277   وئ  وئ      ۇئ  ۇئ    ۆئالميامة
-37  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ              إىلقوله        ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  النازعات

41
187،443

-42..مت     ىت                   إىلقوله     ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  
46

118

2844   ائ   ەئ  ى  ى  ائالتكوير
2944    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

5117،343    ٿ  ٿ  ٿ  ٹالطارق
11348       ڻ   ڻالبلد

   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ            إىلقوله       ٹ  ٹ  ڤ  ڤالشمس
........................

7-
11

75،182،
294،348
324،526

4326،336   ٿٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  قريش
   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  کالزلزلة

.....
7-866
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 واآلثار فهرس األحاديث النبوية( 4)
الصفحة                      طرف احلديث

69.............للالكأبشر،فواهللالخيزيكاهللأبدا،إنكلتصلالرحم،وتصدقاحلديث،وحتم-
72،184..............يئةمتحها،وخالقالناسخبلقحسناتقاهللحيثماكنت،وأتبعاحلسنةالس-
182....لشح،فإنالشحأهلكمنكانقبلكمتمواالظلم،فإنالظلمظلماتيومالميامة،واتموااا-
87.............هوناماأحببحبيبكهوناما،عسىأنيكونبغيضكيوماما،وأبغضبغيضك-
112.......ععلىشمكاألثمن،وقل:اللهمجعك،فتوضأوضوءكللصالة،مثاضطجإذاأتيتمض-
12......،وأخذمتأذنابالبمر،ورضيتمبالزر ،وتركتماجلهاد،سلطاهللعليكمعّينةإذاتبايعتمبال-
185..........علواتكنفتنةيفاألرضوفسادإذاجاءكممنترضوندينهوخلمهفانكحوه،إالتف-
113..........................................................................إذارأتاملاء.-
96.....لمينتفعبه،أوولدإذاماتاإلنسانانمطععملهإالمنثالثة:إالمنصدقةجارية،أوع-
122.......................................................أكملاملؤمننيإثماناأحسنهمخلما-
21..............................................أالتعلمنيهذهُرقيةالنملةكماعلمتهاالكتابة-
18،115،363.......بيتأالكلكمرا وكلكممسؤولعنرعيته....واملرأةراعيةعلىأهل-
38..........وإذافسدتفسداجلسدكلهأالوأنيفاجلسدمضغةإذاصلحتصلحاجلسدكله،-
368.......................األرواحجنودجمندة،فماتعارفمنهاائتلف،وماتناكرمنهااختلف-
42،45،49،121...)حديثجربيل(اإلسالمأنتشهدأنالإلهإالاهلل،وأنحممدارسولاهلل،-
92..................................وليسعكبيتك،وابكعلىخطيئتكأمسكعليكلسانك،-
447.................................ولوكانحمماببيتيفربضاجلنةملنتركاملراءأنازعيم-
185..................................أناحممدبنعبداهلل،وأناعبداهللورسوله،مثتالعليهما-
358....انطلقإىلأرضكذاوكذا؛فإنهباأناسايعبدوناهللفاعبدهمعهم،والترجعإىلأرضك-
125.........دنياحلوةخضرة،وإناهللمستخلفكمفيها،فينظركيفتعملون،واتمواالدنياإنال-
74.............................إنشّرالناسعنداهللمنزلةيومالميامة،منتركهالناساتماءشره-
118.....إنقومكقصرتهبمالنفمة.قلت:فماشأنبابهمرتفعا؟قال:فعلذلكقومكليدخلوا-
57،538......جربيل،فمال:إينأحبفالنافأحبه،قال:فيحبهجربيلإناهللإذاأحبعبدادعا-
58،125،166...اتمربإ عبديبشيءإناهللقال:منعادى وليافمدآذنتهباحلرب،وم-
82........................إناهللالينظرإىلأجسادكموالإىلصوركم،ولكنينظرإىلقلوبكم-
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45....ه،فيمولله:أتعرفذنبكذا؟أتعرفذنبكذاإناهلليديناملؤمنفيضععليهكنفهويستر-
181.........................................إناملؤمنليدركرسنخلمهدرجةالصائمالمائم-
61..........إناملؤمنيرىذنوبهكأنهقاعدحتتجبلخيافأنيمععليه؛وإنالفاجريرىذنوبه-
213.......................نمماأدركالناسمنكالمالنبوةألوىل:إذاملتستحفاصنعماشئتإ-
73.........أحبكمإ وأقربكممينجملسايومالميامةأحاسنكمأخالقا،وإنمنأبغضكم.إنمن-
183..................................اناأحسنهمخلما،وألطفهمبأهلهإنمنأكملاملؤمننيإثم-
71،178...................................................إنمنخياركمأحاسنكمأخالقا-
37،435........إنكتمدمعلىقوممنأهلالكتاب،فليكنأولماتدعوهمإىلأنيوحدوااهلل-
69،178......................................................منابعثتألمتمصاحلاألخالقإ-
465.......................................................إمناجعلاالستئذانمنأجلالبصر-
137،437...إمنانزلأولمانزلمنهسورةمناملفصلفيهاذكراجلنةوالنار،حىتإذاثابالناس-
441................إينألعطيالرجلوغريهأحبإ منهخشيةأنيكّبهاهلليفالنارعلىوجهه-
89.....ذاكنتعينراضية،وإذاكنتعليغضىب،قالت:فملتمنأينتعرفذلك؟إينألعلمإ-
489..................................................................بطراحلقوَغمطالناس-
76،348............الّبر:حسناخللق،واإلمث:ماحاكيفصدرك،وكرهتأنيطلععليهالناس-
36......................بلأرجوأنخيرجاهللمنأصالهبممنيعبداهللوحدهواليشركبهشيئا-
473.....................ولوآية،وحدثواعنبينإسرائيلوالحرج،ومنكذبعليبلغواعين-
431.......................................................................بلقيدهاوتوكل-
165..........بيناإلسالمعلىمخس:شهادةأنالإلهإالاهللوأنحممدارسولاهلل،وإقامالصالة-
114،382......أيقلبأشرهبانكتفيهنكتةُتعرضالفنتعلىالملوبكاحلصري،ُعوداُعودا،ف-
41..........الديناروالدرهموالمطيفةواخلميصة،إنأ عطيرضي،وإنملُيعطمليرضتعسعبد-
291..................................................................نتسودواأتفمهواقبل-
181.................................................................تموىاهللوحسناخللق-
57............ثالثمنكنفيهوجدحالوةاإلثمان:أنيكوناهللورسولهأحبإليهمماسوامها-
91......................ةإىلالرسولحبسالرسولوالمصعة،حىتفرغوافدفعالمصعةالصحيح-
127،314،469......................حدثواالناسمبايعرفون،أحتبونأنيكذباهللورسوله-
136.........................................حقاهللعلىعبادهأنيعبدوهواليشركوابهشيئا-
61،125...................كثريمنالناسحلاللبّينواحلرامبّين،وبينهمامشتبهاتاليعلمهاا-
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513...................................................................احلياءشعبةمناإلثمان-
13.................ناس،تأتونهبميفالسالسليفأعناقهم،حىتيدخلوايفاإلسالمخريالناسلل-
77........................د مايريبكإىلمااليريبك،فإنالصدقطمأنينة،وإنالكذبريبة-
116................................................الدنيامتا وخريمتا الدنيااملرأةالصاحلة-
81،372.............الدينالنصيحةقلنا:ملن؟قال:هللولكتابهورسولهوألئمةاملسلمنيوعامتهم-
371..........................................الرجلعلىدينخليله،فلينظرأحدكممنخيالل-
211،316.......اءرحماهللرجالقاممنالليلفصلى،فأيمظامرأته،فإنأبتنضحيفوجههاامل-
25....رفعالملمعنثالثة:عنالنائمحىتيستيمظ،وعنالصيبحىتيشّب،وعناملعتوهحىتيعمل-
263........نلنُيدخلأحدكمعمل هاجلنة،وأنأحباألعمالأدومهاسددواوقاربوا،واعلمواأ-
84....................،والمصدالمصدتبلغواواغدواوروحوا،وشيءمنالدجلةسددواوقاربوا،-
52....................................................................شابنشأيفعبادةاهلل-
434......جلوالرجالن،والنيبوليس،والنيبومعهالرياألممفرأيتالنيبمعهالُرهيطُعرضتعل-
91.............................................................................غارتأمكم-
166..،فيكّملهبافإنانتمصمنفريضتهشيء،قالالربعزوجل:انظرواهللعبديمنتطو -
114،179...................................................كانالمرآنفإنخلقنيباهلل-
171،333زوجكعليكحما،وإنلزوركفإنجلسدكعليكحما،وإنلعينيكعليكحما،وإنل-
471...........................................فجئته،فلماسلمتعليه،تبسَّمتبسُّماملغضب-
96.......................................................فمهواأخاكميفدينهوعلموهالمرآن-
79،295.............يتهوهويؤمنباهللفمنأحبأنيزحزحعنالنار،ويدخلاجلنة،فلتأتهمن-
413......به،حىتكأنهمنذرجيشيمولكانإذاخطب،امحّرتعيناه،وعالصوته،واشتدغض-
96...ت:اللهماغفر وهبؤالءالكلماالصالة،مثأمرهأنيدعكانالرجلإذاأسلم،علمهالنيب-
469..............إذاُسراستناروجههكأنهقطعةقمر،وكنانعرفذلكمنهكانرسولاهلل-
71...................................أحسنالناس،وأجودالناس،وأشجعالناس)كانالنيب-
71،94،512................................أشدحياءمنالعذراءيفخدرها)كانالنيب-
337،443..........................األيامكراهةالسآمةعلينايتخولناباملوعظةيفكانالنيب-
211،347...................كلمولوديولدعلىالفطرة،فأبواهيهودانهأوينصرانهأوثمجسانه-
78.................................دابروا،وكونواعباداهللإخواناالتباغضواوالحتاسدواوالت-
111............ه،وعنعلمهفيمفعلالتزولقدماعبديومالميامةحىتُيسألعنعمرهفيمأفنا-
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371..........................................التصاحبإالمؤمنا،واليأكلطعامكإالتمي-
19...........لاهلل،وكيفإذهناالُتنكحاألّيمحىتُتستأمروالالبكرحىتتستأذن.قالوا:يارسو-
91،359........ظلمواظلمنا،ولكنوطِّنالتكونواإمعة،تمولونإنأحسنالناسأحسنَّا،وإن-
257........................منأنيكونلكمحرالنعمألنيهدياهللبكرجالواحداخريلك-
56........................اليؤمنأحدكمحىتأكونأحبإليهمنوالدهوولدهوالناسأمجعني-
257..........................................اليؤمنأحدكمحىتةحبألخيهماةحبلنفسه-
182........................................اليدخلاجلنةمنكانيفقلبهمثمالحبةمنكرب-
534....................................................الُيلدغاملؤمنمنجحرواحدمرتني-
94..................نيمنالرجالبالنساء،واملتشبهاتمنالنساءبالرجاللعنرسولاهللاملتشبه-
47..............................................................لكنأفضلاجلهادحجمربور-
86................اللهمأصلح ديينالذيهوعصمةأمري،وأصلح دنياياليتفيهامعاشي-
181،243.........اللهمإينأعوذبكمنالعجزوالكسل،واجلنبوالبخل،واهلرموأعوذبكمن-
111......................................................كمنعلمالينفعاللهمإينأعوذب-
462........................................................لوكانعليهادينأكنتقاضيه؟-
89.............................ليسالشديدبالُصرعة،إمناالشديدالذيثملكنفسهعندالغضب-
88..............................ليسمنامنضرباخلدودوشقاجليوبودعابدعوىاجلاهلية-
72..................................................ليسمنامنمليرحمصغريناويوقركبرينا-
127..........................عموهلم،إالكانلبعضهمفتنةماأنتمبحدثقوماحديثااليبلغه-
86........مابالرجالبلغهمعينأمرترخصتفيه،فكرهوهوتنزهواعنه،فواهللألناأعلمهمباهلل-
21...........................................ماتركتبعديفتنةأضرعلىالرجالمنالنساء-
111،175...............للبالرجلاحلازممنإحداكنمارأيتمنناقصاتعملودينأذهب-
71.....................................زاناملؤمنيومالميامةمنخلقحسنماشيءأثمليفمي-
18..............................مامنكنامرأةتمدمثالثةمنولدهاإالكانهلاحجابامنالنار-
352،243.......ملؤمنالمويخريوأحبإىلاهللمناملؤمنالضعيف،ويفكلخري،استعنباهللا-
13....................................................املؤمنللمؤمنكالبنيانيشدبعضهبعضا-
85..........:ال،حلوهحبللزينب،فإذافترتتعلمتبه.فمالالنيبماهذااحلبل؟قالوا:هذا-
338........املسلمأخواملسلم؛اليظلمهواليسلمه،ومنكانيفحاجةأخيهكاناهلليفحاجته-
261.........املسلمإذاكانخمالطاالناسويصربعلىأذاهم،خريمناملسلمالذيالخيالطالناس-
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359........سكإماأنةحذيكملاملسكونافخالكري،فحاملاملمثلاجلليسالصاحلوالسوءكحا-
111،246....الكثريأصابأرضا،فكانمنهامثلمابعثيناهللبهمناهلدىوالعلم،كمثلالغيث-
475..........تَكفَّأمنالزر ،منحيثأتتهاالريحكفأهتا،فإذااعتدلتمثلاملؤمنكمثلاخلامة-
13،341.........نهعضوهموتعاطفهممثلاجلسدإذااشتكىممثلاملؤمننييفتوادهموترامح-
258....................يمعنفيهانادبوالَفراشَمثليوَمثلكم،كمثلرجلأوقدنارا،فجعلاجَل-
19...............................منابُتليمنالبناتبشيءفأحسنإليهّن،ك ّنلهسترامنالنار-
327.....حيزتلهالدنيامنأصبحمنكمآمنايفسربه،معاىفيفجسده،عندهقوتيومه،فكأمنا-
51.........يا،ملجيدعرفضامنالدنمنتعلمعلماممايبتغىبهوجهاهللاليتعلمهإالليصيبعر-
47.......................................منحجهللفلميرفثومليفسقرجعكيومولدتهأمه-
119....................................................منحسنإسالماملرءتركهمااليعنيه-
114......................................................................منُحوسبُعذب-
257......................................................مندلعلىخريفلهمثلأجرفاعله-
59...............................................منسرتهحسنته،وساءتهسيئتهفذلكاملؤمن-
47.....................................منصامرمضانإثماناواحتساباغفرلهماتمدممنذنبه-
19...........................وضمأصابعه)منعالجاريتنيحىتتبلغاجاءيومالميامةأناوهو-
7،399..............منقالحنييسمعالنداء:اللهمربهذهالدعوةالتامةوالصالةالمائمة...-
63...........انتاآلخرةمهه،جعلاهللغناهيفقلبه،ومجعلهمشله،وأتتهالدنياوهيراغمةمنك-
62.......فليكرممنكانيؤمنباهللواليوماآلخرفاليؤذجاره،ومنكانيؤمنباهللواليوماآلخر-
47...................منمليد قولالزوروالعملبهفليسهللحاجةإىلأنيد طعامهوشرابه-
291.......................................................هخريايفمههيفالدينمنيرداهللب-
85.................................مه،عليكمماتطيمونمناألعمال،فإناهللالثمّلحىتمتلُّوا-
355.....الناسمعادنكمعادنالذهبوالفضة،خيارهميفاجلاهليةخيارهميفاإلسالمإذافمهوا-
116.........نساءقريشخرينساءركنباإلبل،أحناهعلىطفل،وأرعاهعلىزوجيفذاتيده-
31......أفمهمنهنّضراهللامرءامسعمناحديثافحفظهحىتيبلغهغريه،فربحاملفمهإىلمنهو-
467...............................................ليمنالليلنعمالرجلعبداهلللوكانيص-
141........................................................................نعم،صكليأمك-
21،513................يفالدينكنثمنعهّناحلياءمنأنيتفمهننعمالنساءنساءاألنصار،ملي-
73............................................................حشالبذيءوإناهللليبغضالفا-

 



                                                                                                                 858                                                                                                                   

52،126.....والذينفسيبيده،لوملتذنبوالذهباهللبكم،وجلاءبموميذنبونفيستغفروناهلل-
337........لعبونرراهبميفمسجديمومعلىبابحجريت،واحلبشةياهللرسولرأيتلمدواهلل،-
83........................................................................الوسط:هوالعدل-
88..........................................متيتالملبوالتكثرالضحك،فإنكثرةالضحك-
217................................................................كنبعثينمعلماميسراول-
272..................................................................وليؤمكمأكثركمقرآنا-
53.................................ياأيهاالناس،توبواإىلاهلل،فإينأتوبيفاليومإليهمائةمرة-
412.......كمأنخيالخترجياصباحاه.فمالوا:منهذا؟فاجتمعواإليه،فمال:))أرأيتمإنأخربت-
443.......ذنوبمجيعا،فاستغفروينأغفرلكمالياعباديإنكمختطئونبالليلوالنهار،وأناأغفر-
537..........كلكمجائعإالياعباديكلكمضالإالمنهديته؛فاستهدوينأهدكم،ياعبادي-
314،311.........يامعشرالشباب،مناستطا منكمالباءةفليتزوج،فإنهأغضللبصروأحصن-
17....قال:تكثرنيارسولاهلل؟يامعشرالنساءتصدقن،فإينرأيتكنأكثرأهلالنار،فملن:ومب-
21..........يانيباهللأحتبذلك؟اخرجمثالتكلمأحدامنهم،حىتتنحربدنكوتدعوحالمك-
251......وركمايدوراحلماريفالنار،فيدفُيلمىيفالنار،فتندلقأقتابهُيجاءبالرجليومالميامة،-
59..........يذكرين،إنذكرينيفنفسهنييمولاهللعزوجل:أناعندظنعبدييب،وأنامعهح-
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 فهرس األعالم( 3)
 

 الصفحة العلم
،37،43،45،89،119،155،165،179،185،199،213أ،د، نبيناحممد

399،433،435،449،472،554،818
433إبراهيم

9أمحدغلوش
141أمساءبنتأيببكر

185األكثمبنصيفي
72أنس
21،95،289،291يالبخار

111الرباءبنعازب
،8،37،39،47،49،69،98،121،155،179،181،186،195،248ج،ابنتيمية

251،294،295،347،389،428،485،487،489،511،525،527
3،42،45،49،57،121،134،135،165،411،451،538جربيل

71،84،166،173،241،337،355،513،444،435،419،358ابنحجر
21حفصة

2،69خدجيةبنتخويلد
185روديك
21،113أمسلمة
112أمسليم
123،169،251،457الشاطيب

21الشفاءبنتعبداهلل
433أبوطالب
3عائشة ،19 ،21 ،47 ،85 ،86 ،89 ،91،114،118،113،137،311،337،

437،513
7،18،94،154،172،311،348،512ابنعباس
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22عبدالعزيز
61،127،254،337،443عبداهللبنمسعود

542ابنعثيمني
48،291عمربناخلطاب

467ابنعمر
7،127،314عليبنايبطالب
8عليحمفوظ

195،525الغزا 
48الفضيلبنعياض

378فرانسيز
172،347،437المرطيب

،41،49،52،74،155،158،169،173،181،195،241،242ابنقيماجلوزية
247،251،261،261،273،434،527،545،774،775

48ابنكثري ،53 ،62 ،81 ،93 ،116 ،194 ،256 ،273 ،277 ،293 ،445،
488،495

469كعببنمالك
361عليهالسالملممان

359،433لوطعليهالسالم
391املاوردي

9حممدالبيانوين
22حممدبنسعود
22حممدبنعبدالوهاب

432مرمي
96مسلم

37،435معاذبنجبل
432،554موسى
185د.ميلما

 



                                                                                                                 860                                                                                                                   

13،88أبوهريرة
378نابليون
35،37،39،355،358،432،433،511نوح

76النواسبنمسعان
79،83،111،243،319النووي

76وابصةبنمعبد
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 فهرس اجلداول اإلحصائية( 2)
 

 الصفحة احملتوى الرقم
563ونسبتهاعّينةأفرادجمتمعالدراسةوممدارال(1جدول)
571معاملثباتأداةالدراسة(2جدول)
572الدراسةّينةعاالستماراتاليتوزعتعلى(3جدول)
578الدراسةمناملعلماتوفقالتخصصعّينةتوزيع(4جدول)
579الدراسةوفقالعملاملوكلإىلاملعلمةيفاملدرسةعّينةتوزيع(5جدول)
581الدراسةوفقسنواتاخلربةعّينةتوزيع(6جدول)
581صالدراسةوفقالنصاباألسبوعيمناحلصعّينةتوزيع(7جدول)
582الدراسةوفقالعمرعّينةتوزيع(8جدول)
582الدراسةوفقاملشاركةيفاألنشطةوالربامجالدعوية)الدينية(يفاملدرسةعّينةتوزيع(9جدول)
583الدراسةوفقحضورالدوراتالدعويةعّينةتوزيع(11جدول)
584الدراسةوفقالصفالدراسيعّينةتوزيع(11جدول)
584الدراسةوفقالتخصصالدراسيعّينةتوزيع(12جدول)
585الدراسةوفقاملستوىالتحصيليعّينةتوزيع(13جدول)
585الدراسةوفقمستوىاألبالتعليميعّينةتوزيع(14جدول)
586الدراسةوفقمستوىاألمالتعليميعّينةتوزيع(15جدول)
587راسةوفقمشاركةالطالباتيفاألنشطةالدعويةيفاملدرسةالدعّينةتوزيع(16جدول)
592آراءاملديراتيفمدىحتمقاألهدافالدعوية(17جدول)
آراءاملعلماتحولواقعطرحاملوضوعاتالدعويةمنخناللاألنشنطة(18جدول)

الدعويةيفمدارسهّن
611

616وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةآراءاملعلماتحولأهمموضوعاتدع(19جدول)
612آراءالطالباتحولأهمموضوعاتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية(21جدول)
618آراءاملعلماتحولالمائماتبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية(21جدول)
623املرحلةالثانويةآراءالطالباتحولالمائمني/المائماتبدعوةالطالباتيف(22جدول)
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627آراءاملعلماتحولواقعتطبيقوسائلالدعوةيفدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية(23جدول)
آراءاملعلماتحولدرجةفعاليةالوسائلالدعويةيفدعنوةالطالبناتيف(24جدول)

املرحلةالثانوية
633

639لوسائلالدعويةيفاملرحلةالثانويةآراءالطالباتحولدرجةفعاليةا(25جدول)
645آراءاملعلماتحولواقعاستخدامأساليبالدعوةيفدعوةطالباتاملرحلةالثانوية(26جدول)
651آراءاملعلماتحولدرجةتأثريأساليبالدعوةيفطالباتاملرحلةالثانوية(27جدول)
655أساليبالدعوةيفطالباتاملرحلةالثانويةآراءالطالباتحولدرجةتأثري(28جدول)
661آراءاملعلماتحولأهممعّوقاتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية(29جدول)
668آراءالطالباتحولأهممعّوقاتالدعوةيفاملرحلةالثانوية(31جدول)
677فمنخاللالدعوةيفمدارسهّنالترتيبالتناز آلراءاملديراتحولحتميقاألهدا(31جدول)
الترتيبالتناز آلراءاملعلماتيفأهمموضوعاتالدعوةوواقعطرحهايف(32جدول)

األنشطةالدعويةيفمدارسهّن
681

الكشفعنالعالقةاالرتباطيةاملوجودةبنيأمهيةاملوضوعاتالدعويةوبني(33جدول)
اتواقعطرحهامنوجهةنظراملعلم

688

689الترتيبالتناز آلراءالطالباتحولأهمموضوعاتالدعوةيفاملرحلةالثانوية(34جدول)
املمارنةبنيوجهاتنظراملعلماتوالطالباتتبعاملتوسطأمهيةاملوضوعات(35جدول)

الدعويةيفاملرحلةالثانوية
691

اتاملعلماتوالطالباتفيمايتعلقاختبارداللةالفروقبنيمتوسطدرج(36جدول)
بآرائهّنيفأهمموضوعاتالدعوة

692

الترتيبالتناز آلراءاملعلماتحولأصنافالمائماتبدعوةالطالبناتيف(37جدول)
املرحلةالثانوية

693

الترتيبالتناز آلراءالطالباتحولأصنافالمائماتبدعوةالطالبناتيف(38جدول)
الثانويةاملرحلة

695

اختبارداللةالفروقبنيمتوسطدرجاتاملعلماتوالطالباتفيمايتعلنق(39جدول)
بآرائهّنيفأصنافالمائماتبالدعوة

696

الترتيبالتناز آلراءاملعلماتحولواقنعتطبينقوسنائلالندعوةيف(41جدول)
مدارسهّن،ودرجةفعاليةتلكالوسائل

699

715الكشفعنالعالقةاالرتباطيةاملوجودةبنياستخدامالوسائلالدعويةوبني(41جدول)

 



                                                                                                                 864                                                                                                                   

اهتامنوجهةنظراملعلماتفعاليدرجة
716الترتيبالتناز آلراءالطالباتحولدرجةفعاليةوسائلالدعوةيفاملرحلةالثانوية(42جدول)
علماتوالطالباتفيمايتعلنقاختبارداللةالفروقبنيمتوسطدرجاتامل(43جدول)

بآرائهّنحولفعاليةالوسائلاملستخدمةيفدعوةطالباتاملرحلةالثانوية
717

املمارنةبنيوجهاتنظراملعلماتوالطالباتتبعاملتوسطدرجنةفعالينة(44جدول)
وسائلالدعوةيفاملرحلةالثانوية

719

ماتحولواقعاستخدامأسناليبالندعوةيفالترتيبالتناز آلراءاملعل(45جدول)
مدارسهّن،ودرجةتأثريتلكاألساليب

712

الكشفعنالعالقةاالرتباطيةاملوجودةبنيواقنعاسنتخداماألسناليب(46جدول)
الدعويةوبنيدرجةتأثريهامنوجهةنظراملعلمات

715

716أساليبدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانويةالترتيبالتناز آلراءالطالباتحولتأثري(47جدول)
املمارنةبنيوجهاتنظراملعلماتوالطالباتتبعاملتوسطدرجةتأثري(48جدول)

أساليبالدعوةيفاملرحلةالثانوية
718

اختبارداللةالفروقبنيمتوسطدرجاتاملعلماتوالطالباتفيمايتعلنق(49جدول)
ثرياألساليبالدعويةاملستخدمةيفدعوةطالبناتبآرائهّنحولدرجةتأ

املرحلةالثانوية

719

721الترتيبالتناز آلراءاملعلماتحولأهممعّوقاتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية(51جدول)
725الترتيبالتناز آلراءالطالباتحولأهممعّوقاتدعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية(51جدول)
املمارنةبنيوجهاتنظراملعلماتوالطالباتتبعاملتوسطدرجةمعّوقنات(52جدول)

دعوةالطالباتيفاملرحلةالثانوية
728

اختبارداللةالفروقبنيمتوسطدرجاتاملعلماتوالطالباتفيمايتعلنق(53جدول)
بآرائهّنحولمعّوقاتدعوةالطالباتاملرحلةالثانوية

729

732الفروقبنيآراءاملعلماتحولحماوراالستبانةمنحيثالتخصص(54دول)ج
734الفروقبنيآراءاملعلماتحولحماوراالستبانةمنحيثالعملاملوكلللمعلمة(55جدول)
الفروقبنيآراءاملعلماتحولحماوراالستبانةمنحيثعنددسننوات(56جدول)

اخلربةيفجمالالتعليم
736

الفروقبنيآراءاملعلماتحولحماوراالستبانةمنحيثالنصاباألسبوعي(57جدول)
مناحلصص

738
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741الفروقبنيآراءاملعلماتحولحماوراالستبانةمنحيثالعمر(58جدول)
741متوسطإجاباتاملعلماتحولحمورأمهيةموضوعاتالدعوةتبعالعمرهّن(59جدول)
الفروقبنيآراءاملعلماتحولحماوراالستبانةمنحيثاملشاركةيفتنفيذ(61جدول)

األنشطةالدعويةيفاملدرسة
742

دعوةاختبارشيفيهللفروقبنيإجاباتاملعلماتحولحمورالمائماتبالن(61جدول)
تبعاملشاركتهّنيفاألنشطة

743

ملعلماتحولحموردرجنةاسنتخداماختبارشيفيهللفروقبنيإجاباتا(62جدول)
ستوىمشاركةاملعلماتيفاألنشطةأساليبالدعوةتبعامل

744

الفروقبنيآراءاملعلماتحولحماوراالستبانةمننحينثحضنورهّن(63جدول)
الدوراتالدعوية

745

747الفروقبنيآراءالطالباتحولحماوراالستبانةمنحيثالصفالدراسي(64جدول)
748لباتتبعاللصفالدراسيللطالباتاختبارشيفيهللفروقبنيإجاباتالطا(65جدول)
751الفروقبنيآراءالطالباتحولحماوراالستبانةمنحيثالتخصص(66جدول)
الفروقبنيآراءالطالباتحولحماوراالسنتبانةمننحينثاملسنتوى(67جدول)

التحصيلي
752

الندعوةبارشيفيهللفروقبنيإجاباتالطالباتحولحمورموضوعاتاخت(68جدول)
تبعاملستواهّنالتحصيلي

753

الفروقبنيآراءالطالباتحولحماوراالستبانةمنحيثاملستوىالتعليمي(69جدول)
لألب

754

ميالفروقبنيآراءالطالباتحولحماوراالستبانةمنحيثاملستوىالتعلي(71)جدول
لألم

755

الفروقبنيآراءالطالباتحولحماوراالستبانةمنحينثاملشناركةيف(71جدول)
األنشطةالدعويةيفاملدرسة

757

اختبارشيفيهملصادرالفروقبنيإجاباتالطالباتحولاحملاور:موضوعات(72جدول)
تبعناالدعوة،المائماتبالدعوة،وسائلالدعوة،أساليبالدعوة،وذلنك

هّنيفاألنشطةالدعويةباملدرسةملشاركت

758
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 فهرس املراجع( 5)
 .القرآن الكرمي (7
بن حبيـب البصـري    بن حممد األحكام السلطانية والواليات الدينية: اإلمام أبو احلسن علي (4

 ،دارالكتبالعلمية،بريوتط:بدون.هـ(252) املاوردي
البجاوي،داراملعرفنةحممدحتميق:عليهـ(،523) أحكام القرآن: اإلمام أبو بكر بن العريب (3

 للطباعة،بريوتط:بدون،ت:بدون.
داراملعرفنةللطباعنةهـ(،525) لغزايلبن حممد ا إحياء علوم الدين: اإلمام أبو حامد حممد (2

 بدونت:بدون.بريوتط:،والنشر
بن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم       علي : اإلمام أبو حممداألخالق والسري يف مداواة النفوس (5

.دارالكتبالعلمية،بريوت،ط:بدون،ت:بدونهـ(،256)
توزينعهــ(، 163بن مفلح املقدسي احلنبلي ) رعية واملنح املرعية: اإلمام حممداآلداب الش (6

 م.1977رئاسةإداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشاد،ط:بدون،
حممنههـ(،252) بن حبيب البصري املاوردي بن حممد أدب الدنيا والدين: أبو احلسن علي (1

 م.1978هن/4،1398بريوتط:،وعلقعليه:مصطفىالسما،دارالكتبالعلمية
هـ(،943) شهاب الدين أمحد القسطالين : أبو عباسإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (1

 م.1991هن/1،1411دارالفكر،بريوتط:
هبنامشكتنابهـ(263)  ري القرطيباالستيعاب يف معرفة األصحاب: ابن عبد الرب النم (9

بنحجنرالعسنماليناإلصابةيفمتييزالصحابة:احلافظشهابالدينأبوالفضلأمحدبنعلي
 هن(.853)

اجلوزيـة   بن أيب بكر ابـن قـيم   أعالم املوقعني عن رب العاملني: مشس الدين أبو عبد اهلل حممد (72
لبننان،ط:بندون،-حتميقومراجعة:طهعبدالرؤوفسعد،داراجليل،بريوتهـ(،157)

 م.1973
حتميقوتصحيحوتعليق:،هـ(157) اجلوزية : اإلمام ابن قيمإزاثة اللهفان من مصايد الشيطان (77

 م.1975هن/2،1395لبنانط:-بريوت،لطباعةوالنشرحامدالفمي،داراملعرفةلحممد
حتميق،هـ(141) اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم: شيخ اإلسالم ابن تيمية (74

 .نه1،1414ط:،الرياض،شركةالعبيكان،وتعليق:د.ناصرالعمل
حتميق:عبدالمادرأمحدعطنا،،هـ(377)األمر باملعروف والنهي عن املنكر: أبو بكر اخلالل (73
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م.1986هن.1،1416دارالبازللنشروالتوزيع،مكةاملكرمة،ط:
 (.4993هن2،1392،املكتباإلسالمي،بريوت،ط:اإلميان: شيخ اإلسالم ابن تيمية (72
حتميق:حممد،هـ(192)بد اهلل الزركشيبن ع الربهان يف علوم القرآن: اإلمام بدر الدين حممد (75

 م.1972هن1391أبوالفضلإبراهيم،داراملعرفة،بريوت،ط:بدون،
صححعنالنسنخةهـ(،121)  بن أمحد بن عثمان الذهيب تذكرة احلفاظ: اإلمام مشس حممد (76

مصر،ط:بدون.-ماهرةالمدثمةاحملفوظةيفمكتبةاحلرماملكي،أمالمرىللطباعةوالنشر،ال
الـدين ابـن مجاعـة الكنـاين     تذكرة السامع واملتكلم يف آداب العامل واملتعلم: اإلمام بـدر   (71

 ،دارالكتبالعلمية،لبنان،ط:بدون،ت:بدون.هـ(133)
إلمـام أيب السـعود   ااملسمى: إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي: السعود  تفسري أيب (71

،دارإحياءالتراثالعريب،بريوت،ط:بدون،ت:بدون.(957العمادي ) حممد
،هـ(622) الرازي تفسري الفخر الرازي املشتهر بالتفسري الكبري ومفاتيح الغيب: اإلمام حممد (79

 م.1981هن/1،1411دارالفكرللطباعةوالنشر،لبنان،ط:
،كتابالشعبمصر،حتمينق:د.حممندهـ(112) كثريتفسري القرآن العظيم:احلافظ ابن  (42

 إبراهيمالبّناوآخرون،ط:بدون.
ـ 263) بن ثابت اخلطيب البغـدادي  تقييد العلم: احلافظ املؤرخ أبو بكر أمحد بن علي (47 ،(هـ

 م.2،1974حتميق:يوسفالعش،دارإحياءالسنةالنبويةط:
تنبيه الغافلني عن أعمال اجلاهلني: اإلمام حمي الدين زكريا أمحد بن إبـراهيم ابـن النحـاس     (44

،حّممهوعلّقعليه:عمادالدينعباسسعيد،دارالكتبالعلمية،بنريوتهـ(172) الدمشقي
 م.1987هن1،1417ط:

د،اهلنن،مطبعةداراملعارفالنظامية(،هـ153) العسقالين هتذيب التهذيب: احلافظ ابن حجر (43
 هن.1،1325ط:

،حتميق:جاسمالفهيدالدوسنري،داراألرقنم ،التوكل على اهلل: احلافظ أبو بكر بن أيب الدنيا (42
م.1984هن1،1414الكويت،ط:

دارإحيناءهـ(،617)  بن أمحد األنصاري القرطيب اجلامع ألحكام القرآن: أبو عبد اهلل حممد (45
 لبنان،ط:بدون،ت:بدون.-التراثالعريب،بريوت

بـن ثابـت اخلطيـب     اجلامع ألخالق الراوي وآداب السامع: احلافظ أبو بكر أمحد بن علي (46
لكوينت،رأفتسعيد،مكتبةالفالح،ادراسةوحتميقوتعليق:د.حممدهـ(،263البغدادي )

م.1981هن/1،1411ط:
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يوسإ بـن عبـد الـرب     ، وما ينبغي يف روايته ومحله: احلافظ أبو عمرجامع بيان العلم وفضله (41
،دارالكتنبالعلمينة،بنريوتلبننانط:بندونهــ( 263األندلسي ) النمري القرطيب

م.1978هن/1398
مكتبةهـ(،372بن جعفر الطربي ) ن: اإلمام أبو جعفر حممدجامع البيان عن تأويل آي القرآ (41

 م.1968هن/3،1338مصطفىالبايباحلليبوأوالده،مصرط:
اجملموعةالثانيةالرسالةالثالثة:قاعدةيفاحملبة،حتميق:د.،جامع الرسائل: شيخ اإلسالم ابن تيمية (49

م.1984هن/1،1415جدةط:،رشادسامل،داراملدينحممد
حتمينق:هــ(، 419بن عيسى بن سـورة )  اجلامع الصحيح سنن الترمذي: أبو عيسى حممد (32

 م1978هن2،1398إبراهيمعطوةعوض،مطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالده،مصر،ط:
ن جوامع الكلم: اإلمام احلافظ أبو الفرج عبـد  جامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا م (37

الشيخعلي:حتميق،(هـ195)  ابن رجب احلنبليالشهري بالرمحن بن شهاب الدين البغدادي، 
ط:بندون،الريناض،معوض،والشيخعادلأمحدعبنداملوجنود،مكتبنةالعبيكنانحممد

 م.1997هن/1418
مطنابعاجملند،هــ( 141) : شيخ اإلسالم ابن تيميةملن بدل دين املسيح اجلواب الصحيح (34

 ت:بدون.،ط:بدون،التجارية
بن عبد الرمحن السـخاوي   : مشس الدين حممداجلواهر والدرر يف ترمجة شيخ اإلسالم ابن حجر (33

،1لبننان،ط:-جسعبنداجمليند،دارابننحنزمبنريوت،حتميق:إبراهيمباهـ(924)
م.1999هن/1419

بنأيبسنعدة،حتميق:سيدبنحممد،هـ(141) احلسبة يف اإلسالم: شيخ اإلسالم ابن تيمية (32
م.1983هن/1،1413نشروتوزيعمكتبةداراألرقم،الكويت،ط:

 ط:بدون.،لبنان-بريوت،،دارالكتبالعلميةإلسالم ابن تيميةاحلسنة والسيئة: شيخ ا (35
دارالفكربريوتط:بندون،،هـ(232) حلية األولياء وطبقات األصفياء: أبو نعيم األصبهاين (36

 ت:بدون.
الغزا حتميق:مصطفىعبدالواحد،مراجعة:حممدهـ(،591ام اهلوى: اإلمام ابن اجلوزي ) (31

م.1962هن/1،1381ط:
الرد على من أخلد إىل األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض: اإلمام احلافظ جـالل   (31

حتميقوتمدمي:الشيخخلينلاملنيس،دارهـ(،977) الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي
م.1983هن/1،1413الكتبالعلمية،بريوت،ط:
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حميالندينحممد:شرحوحتميقهـ(،352) وضة العقالء ونزهة الفضالء: أبو حامت البسيتر (39
 م.1977هن/1397عبداحلميدوآخرون،دارالكتبالعلمية،بريوت،ط:بدون،

دارالكتب،هـ(157) اجلوزية بن أيب بكر ابن قيم روضة احملبني ونزهة املشتاقني: اإلمام حممد (22
م.1977هن/1397لبنان،ط:بدون،-العلمية،بريوت

،1دارالكتابالعريب،بنريوتط:هـ(،642) روضة الناظر وجنة املناظر: ابن قدامة املقدسي (27
 م.1981هن/1411

يق:شنعيباألرننؤوطحتمهـ(،157) اجلوزية يف هدي خري العباد: اإلمام ابن قيم زاد املعاد (24
،1وعبدالمادراألرناؤوط،مؤسسةالرسالة،بريوت،ومكتبةاملنناراإلسنالمية،الكوينتط:

م.1979هن/1399
 بن إمساعيل الكحالين الصـنعاين  من أدلة األحكام: اإلمام حممد سبل السالم شرح بلوغ املرام (23

العزيزاخلو ،دارإحيناءالتنراثالعنريب،راجعهوعلقعليه:الشيخحممدعبد،هـ(7714)
.م1961هن/4،1379ط:

هــ(، 415داود سليمان بن األشعث السجستاين األزدي ) وسنن أيب داود: اإلمام احلافظ أب (22
م.1998هن/1،1419لبنانط:-دارابنحزمبريوت

 حتميق:فؤادعبدالباقيط:بدون.هـ(،415سنن ابن ماجه )  (25
،1،دارالفكنر،بنريوتط:ـ( بشرح احلافظ جالل الدين السيوطيه323ي )النسائسنن  (26

 م.1931هن/1348
مؤسسنةهــ(، 121) بن أمحد بن عثمان الذهيب سري أعالم النبالء: اإلمام مشس الدين حممد (21

م.1993هن/9،1413الرسالةبريوتط:
حتمينق:الشنيخ،هـ(473) عبد امللك بن هشام أبو حممدصلى اهلل عليه وسلم:  سرية النيب (21

،حممدحمييالدينعبداحلميدتوزيعرئاسةإداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالندعوةواإلرشناد
 الرياضط:بدون.

الفالح عبـد احلـي ابـن العمـاد احلنبلـي       لذهب يف أخبار من اهب: املؤرخ أبوشذرات ا (29
 .بريوت،ط:بدون،ت:بدونالتراثالعريب،دارإحياءهـ(،7219)

حتميق:أمحدعبدالغفورعطنار،دارالعلنمهـ(،393الصحاح: إمساعيل بن محاد اجلوهري ) (52
م.1984هن/3،1414لبنان،ط:-للماليني،بريوت

ارالسالمدهـ(،456بن إمساعيل البخاري اجلعفي ) : اإلمام أبو عبد اهلل حممدصحيح البخاري (57
 م.1997هن/1،1417للنشروالتوزيع،الرياض،ط:
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حتمينقهـ(،467صحيح مسلم: اإلمام أيب احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري ) (54
فؤادعبدالباقي،نشروتوزيعرئاسةإداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالندعوةوتصحيح:حممد

 هن1411يةالسعودية،ط:بدون،لعربواإلرشادباململكةا
 املطبعةاملصريةومكتبتها،ط:بدون،ت:بدون.هـ(،616) صحيح مسلم بشرح النووي (53
حتميقودراسةوتعليق:د.السيداجلميلني،،هـ(157) اجلوزية الطب النبوي: اإلمام ابن قيم (52

 م.1998هن/4،1418دارالكتابالعريب،بريوت،ط:
عبـد الكـايف    طبقات الشافعية الكربى:تاج الدين أبو نصـر عبـد الوهـاب بـن علـي      (55

احللو/وحممودحممدالطناحي،مطبعةعيسىالبايبحتميق:عبدالفتاححممد،هـ(117)السبكي
 م.1966هن/1،1385احلليبوشركاه،ط:

حممندحتميق:عليهـ(،977ل الدين عبد الرمحن السيوطي )طبقات املفسرين: احلافظ جال (56
م.1976هن/1،1396،مكتبةوهبة،ط:عمر

لبنان،دارالكتابالعريب،هـ(157) اجلوزية : اإلمام ابن قيمطريق اهلجرتني وباب السعادتني (51
.ط:بدون

املكتنبهــ(، 141)  عبد احلليم ابـن تيميـة  أمحد بن ة: شيخ اإلسالم تقي الدين العبودي (51
 هن5،1399ط:،اإلسالمي

يوسنف،تصحيح:زكرياعليهـ(157اجلوزية) : ابن قيمعدة الصابرين واخرية الشاكرين (59
ن.ط:بدو،لبنان،دارالكتبالعلمية

املسمى بالعيين على البخاري: اإلمام العّلامة بدر الـدين   عمدة القاري شرح صحيح البخاري (62
 دارالفكر،ط:بدون،ت:بدون..هـ(،155) حممود بن أمحد العيين

اإلمام احلافظ أمحد بـن علـى بـن حجـر العسـقالين       فتح الباري بشرح صحيح البخاري (67
تصحيحوإشرافوممابلة:الشيخعبدالعزيزبنعبداهللبنباز،نشنروتوزينع:هـ(،154)

رئاسةإداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشادط:بدون.
دارالكتنبهــ(، 263) بن ثابت اخلطيب البغدادي الفقيه واملتفقه: أبو بكر أمحد بن علي (64

 م.1981هن/2،1411نان،ط:لب-العلمية،بريوت
اجلمنل،حتميق:د.ماهرعبدالرزاق،وكمالعلي،هـ(157) اجلوزية الفوائد: اإلمام ابن قيم (63

 م.1996هن/1،1417مصر،ط:،داراليمنياملنصورة
حتميق:مكتنبحتمينقهـ(،171)بن يعقوب الفريوزبادي  القاموس احمليط: جمد الدين حممد (62

م.1996هن/5،1416لبنانط:-التراثيفمؤسسةالرسالة،مؤسسةالرسالةبريوت
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 اجلوزيـة  : ابـن قـيم  الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية املعروفة بالقصيدة النونيـة  (65
 إدارةترمجانالسنة،باكستان،ط:بدون.،هـ(157)

دارهــ(، 177بن مكرم بن منظور األفريقـي )  لعرب: أبو الفضل مجال الدين حممدلسان ا (66
صادر،بريوت،ط:بدون.

دارهــ(، 121) بن أيب بكـر اهليثمـي   جممع الزوائد ومنبع الزوائد: احلافظ نور الدين علي (61
 م.2،1967الكتاببريوتلبنانط:

مطابعدارالعربينةللطباعنةوالنشنر،هـ(141) الم أمحد بن تيميةجمموع فتاوى شيخ اإلس (61
 هن1،1398لبنان،ط:-والتوزيع،بريوت

دارالكتنابالعنريب،هـ(،666)  بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي : حممدخمتار الصحاح (69
م.1،1979لبنان،ط:-بريوت

،هــ( 157) اجلوزيـة  ياك نستعني : اإلمام ابن قيممدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإ (12
 .م1972هن/1392حامدالفمي،دارالكتابالعريب،بريوت،ط:بدون،حتميق:حممد

وراشيتهالتلخيص:،هـ(225) املستدرك على الصحيحني: اإلمام احلافظ احلاكم النيسابوري (17
كتابالعريب،بريوت،ط:بدون.لإلمامالذهيب،دارال

،4املكتنباإلسنالمي،بنريوتط:،هــ( 427) مسند اإلمـام أمحـد  ابـن حنبـل     (14
م.1983هن/1412

هـ(،646) معجم البلدان: اإلمام شهاب الدين ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي البغدادي (13
 م1984هن/1414،ط:بدون،دارصادر،بريوت

دارالكتنبهــ(، 157اجلوزية ) ية العلم واإلرادة: ابن قيممفتاح دار السعادة ومنشور وال (12
 ط:بدون.،لبنان،العلمية

خليلعيتاين،ضبطهوراجعه:حممدهـ(،524) املفردات يف زريب القرآن: الرازب األصفهاين (15
م.1999هن/2،1421داراملعرفة،بريوتط:

حتميقوإعداد:عبداهللبندران/وحممندعمنر،هـ(362الطرباين ) مكارم األخالق: اإلمام (16
 م.1998هن2،1418احلاجي،داراخلري،بريوت،ط:

:عبدالمادرأمحندهتذيب،هـ(922) مكفرات الذنوب وموجبات اجلنة: ابن الديبع الشيباين (11
م.1876/هن1396ط:بدون،،الماهرة،عطا،داراالعتصامللطبعوالنشر

،حتميقوختريج:الشيخعبنداهللهـ(192) املوافقات يف أصول الشريعة: أبو إسحاق الشاطيب (11
 دراز،املكتبةالتجاريةالكربى،مصر،ط:بدون،ت:بدون.
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اجلزري )ابن  النهاية يف زريب احلديث واألثر: اإلمام جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد (19
حتميق:طاهرأمحدالزاوي،وحممودحممدالطنناحي،املكتبنةاإلسنالميةهـ(،626األثري( )
 م.1963هن/1383ط:بدون

 
 ملراجع احلديثةا

 

املركنزالنوطيناألئمة من آل سعود والنهج اإلسالمي الفريد: فهد عبد العزيـز الكليـب،   (7
 م.1997هن/1،1418للدراساتاالستراتيجية،الرياض،ط:

،1مؤسسةالرسالة،بنريوت،ط:أبناؤنا بني وسائل اإلعالم وأخالق اإلسالم: مىن حداد يكن، (4
 م.1982هن/1412

هن.2،1413األردنط:-عمان،،املكتبةاإلسالميةاإلخالص: حسني عوايشة (3
،3دمشنقط:،دارالملنم،األخالق اإلسالمية وأسسها: عبد الرمحن حسن حبنكة امليـداين  (2

.م1992هن/1413
،،مطبعةسفرياألخالق الفاضلة قواعد ومنطلقات الكتساهبا: د. عبد اهلل بن ضيإ اهلل الرحيلي (5

 م.1996هن/11417الرياضط:
،داراملعرفنةالشـوكاين  بن علي : اإلمام حممدإرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول (6

.م1979هن1399،بنان،ط:بدونل-بريوت،للطباعةوالنشر
،مركزالدراسناتواإلعنالمدارد. محد بن ناصر العمار أساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة: (1

 م.1998هن/3،1418إشبيليا،الرياض،ط:
،1،داراملسلم،الريناضط:أساليب العلمانيني يف تغريب املرأة املسلمة: د. بشر بن فهد البشر (1

م.1994هن/1415
،مطنابعدارب ومناهج البحث العلمي يف العلوم االجتماعية: د: أمحد عبد اهلل الصـباب أسالي (9

 م.1998هن/3،1419البالد،جدة،ط:
،ورقنةعمنلممدمنةيفأسباب ظهور احلب زري السوي يف البيئة املدرسية: مقبولة مصلح (72

 هن.1426نبوية،شوالاملنتدىاحلواريالثاينحتتإشرافوحدةالتربيةاإلسالميةباملدينةال
،مؤسسةالنجار يف حتليل البيانات: د. عبد اهلل عمر spssاستخدام حزمة الربامج اإلحصائية  (77

م.2113هن/1،1424شبكةالبيانات،الرياض،ط:
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،6مؤسسنةالرسنالة،بنريوت،ط:،: فتحـي يكـن  االستيعاب يف حياة الدعوة والداعية (74
م.1985هن1415

،،الدارالعربيةللكتابية اإلسالمية يف السنة النبوية: د. عبد احلميد الصيد الزنتاينأسس الترب (73
 م.2،1993تونسط:/وليبيا

–،دارالوفاءللطباعةوالنشراملنصنورةالسيد الوكيل أسس الدعوة وآداب الدعاة: د. حممد (72
 م.1993ن/ه4،1414مصر/وداراجملتمعللنشروالتوزيع،جدة،ط:

-،دارالثمافنة،بنريوتتومي الشيباين حممد األسس النفسية والتربوية لرعاية الشباب: عمر (75
 م.1973لبنان،ط:بدون،

4دارالفكنرالعنريب،المناهرةط:األسس النفسية للنمـو: د. فـؤاد البـهي السـيد،     (76
م،1998هن/1418

،1املكتباإلسالمي،بريوت/ودمشق،ط:حممد حسني، : د. حممداإلسالم واحلضارة الغربية (71
 م.1979هن/1399

،17دارالشنروق،المناهرة،ط:اإلسالم عقيـدة وشـريعة: اإلمـام حممـود شـلتوت،      (71
م.1997هن/1417

 م.2112،مكتبةجرير،ط:بدون،األسلوب األمثل يف تربية املراهقني: د. دون فونتيل (79
داراجملتمنع،: خالد عبد الكرمي خيـاط التربوي للدعوة إىل اهلل يف العصر احلاضر األسلوب (42

م.1991هن/1،1412للنشروالتوزيع،جدة،ط:
،1،دارعناملالكتنب،الريناض،ط:أصول التربيـة اإلسـالمية: د. خالـد احلـازمي     (47

 م.2111هن/1421
،1ط:،دمشنق،دارالفكنر،أصول التربية اإلسالمية وأساليبها: عبد الـرمحن الـنحالوي   (44

 م.1979هن/1399
،مؤسسةالرسالةللطباعةوالنشروالتوزينع،أصول تربية املرأة املسلمة املعاصرة: حفصة حسن (43

 م..2111هن/1،1421لبنان،ط:-بريوت
،2بنريوتط:،،مؤسسةالرسنالةومكتبنةالمندسأصول الدعوة: د. عبد الكرمي زيدان (42

 م.1987هن/1417
،1مكتبةوهبة،مصر،ط:جريشة، اإلسالمية، مضمو؟اا وخصائصها: د. عليأصول الشرعية  (45

 م.1979هن/1399
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،2،ط:األمني بن حممد املختـار الشـنقيطي   أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن: حممد (46
م.1979هن/1411

مكتبةالغرباءاألثرية،املدينة عبد احلميد،إعداد املعلم من منظور التربية اإلسالمية: د. عبد اهلل (41
 م.1994هن/1،1415،المصيمواملدينة،ط:املنورة/ودارالبخاري

 م.5،1981لبنانط:-،دارالعلمللماليني،بريوتاألعالم: خري الدين الزركلي (41
مكتبنةاملننار،سليمان األشـقر  : حممدوداللتها على األحكام الشرعية  أفعال الرسول (49

م.1978هن/1،1398اإلسالمية،الكويتط:
،1داراألندلساخلضنراء،ط:اإلقناع يف التربية اإلسالمية: سامل بن سعيد بن مسفر بن جبار، (32

 م.1998هن/1419
ى،املنتداألمر باملعروف والنهي عن املنكر، أصوله وضوابطه وآدابه: خالد بن عثمان السبت (37

 م.1995هن/1،1415اإلسالمي،لندنط:
،طباعةدار: فوزية رضا أمني خياطاألهداف التربوية والسلوكية عند شيخ اإلسالم ابن تيمية (34

 م.1987هن/1،1418البشائراإلسالمية،بريوت،ط:
-سنالميهرينندن،املعهدالعامليللفكراإلأهداف التربية اإلسالمية: ماجد عرسان الكيالين (33

 م.1997هن/2،1417فريجينيا،ط:
األهداف الرئيسية للدعاة إىل اهلل، إصدار: جلنة البحوث يف مكتبة دار الدعوة، إشراف: أمحد  (32

 م.1989هن/1،1419الكويت،ط:القطان وجاسم املهلهل،
3عمان،ط:،املطابعالتعاونيةمجعيةعمال،نعيم ياسني اإلميان أركانه حقيقته نواقضه: د. حممد (35

 م.1982هن/1412
 م.1978هن/3،1398مؤسسةالرسالة،بريوت،ط:اإلميان واحلياة: د.يوسإ القرضاوي، (36
البث التلفزيوين املباشر، استقباله وعالقته ببعض العوامل التعليمية والقيمية: د. بدرية صـا    (31

 م.2112هن/1،1422،مكتبةتربيةالغد،الرياض،ط:العرادي
البحث العلمي، مفهومه، أدواته، أساليبه: د.اوقان عبيدات/ ود. عبد الرمحن عـدس/ ود.   (31

 م.1997دارأسامةللنشروالتوزيع،الرياض،ط:بدون،كايد عبد احلق،
،1دمشنق،ط:،،دارالملنمبصائر للمسلم املعاصر: عبد الرمحن حسن حبنكـة امليـداين   (39

 م.1983هن/1413
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،1املنتدىاإلسالمي،مطابعأضواءاملنتندىالريناضط:د الكرمي بكار،بناء األجيال: د. عب (22
 م.2112هن/1423

.م1981هن/1311،ط:بدون،دارالفكراملبارك، بني الثقافتني الغربية واإلسالمية: حممد (27
ةباملنشأةاجلمالينة،املطبعةاخلرييمرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،: حممد (24

 هن.1،1316مصر،ط:
تأخر سن الزواج ) أسبابه وأخطاره وطرق عالجه على ضوء القرآن العظيم والسنة املطهرة(:  (23

،1دارالعاصنمةللنشنروالتوزينع،الريناض،ط:د.عبد الرب نواب الدين آل نـواب، 
 هن.1415

،الناشنر:املؤلنف،إبراهيم السلوم تاريخ احلركة التعليمية يف اململكة العربية السعودية: محد (22
م.1991هن/2،1411الرياض،ط:

،دارالنفنائس،األردن/ومكتبنةالفنالح،سليمان األشقر تاريخ الفقه اإلسالمي: د. عمر (25
 م.1991هن/3،1413الكويت،ط:

1حوةللنشر،الماهرة،ط:دارالصعزمي صا ، التأصيل اإلسالمي لرعاية الشباب: د. حممد (26
 م.1985هن1415،

دارإشبيلياللنشنروالتوزينع،تأمالت دعوية يف السنة النبوية: د. عبد اهلل بن وكيل الشيخ، (21
 م.1998هن/1،1419الرياضط:

 م.2111هن/1،1421داراملسلم،الرياض،ط:جتديد الوعي: د. عبد الكرمي بكار، (21
بن عبد الرمحن بن عبـد   اإلمام احلافظ أبو العلى حممد :رمذيتال جامعحتفة األحواي بشرح  (29

 م.1963هن/2،1383ط:،الماهرة،مطبعةاملعرفةالرحيم املباركفوري،
داراألندلساخلضراءللنشنرالشريإ، موسى التدريب وأمهيته يف العمل اإلسالمي: د.حممد (52

م.2111هن/2،1422ط:والتوزيع،جدة،
دارجمـاور،  صالح الدين علـي  تدريس التربية اإلسالمية، أسسه وتطبيقاته التربوية: د.حممد (57

 م.1967هن/1،1396الململلطباعةوالنشر،الكويت،ط:
عنامل،التدريس، أهدافه أسسه وأساليبه، تقومي نتائجه وتطبيقاته: د. فكري حسـن ريـان   (54

م.2،1971الكتب،الماهرة،ط:
،1دارالنوطن،الريناض،ط:عبد اهلل الـدويش،   تربية الشباب، األهداف والوسائل: حممد (53

 م.2112هن1423
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مؤسسةالكتبالثمافينة،السيد زعبالوي، تربية املراهق بني اإلسالم وعلم النفس: د. حممد (52
هن.4،1411توبة،الرياض،ط:لبنان/ومكتبةال

رماديللنشر/واملؤمتنحامد الناصر، وخولة درويش، تربية املراهق يف رحاب اإلسالم: حممد (55
م.1997هن/1،1417للتوزيعط:

مكتبالدارالعربيةللكتناب،تعليم الدين اإلسالمي بني النظرية والتطبيق: د. حسن شحاتة، (56
 م.1996هن/2،1416الماهرة،ط:

دارابناجلوزيللنشروالتوزيع،أمني أبو الوي، التقييم الذايت ملعلم التربية اإلسالمية: د. حممد (51
 م.1999هن/1،1421الدمام،ط:

ء،جدة،داراألندلساخلضرابن حسن بن عقيل موسى التنازع والتوازن يف حياة املسلم: حممد (51
 م.1993هن/1414ط:بدون،

مننمطبوعناتوزارةتنبيهات على أحكام ختتص باملؤمنات: د. صا  بن فوزان الفوزان، (59
 هن.1421الشؤوناإلسالميةواألوقافوالدعوةواإلرشاد،ط:بدون،

،1شروالتوزيع،مصنر،ط:داراليمنيللن،نوح : د. السيد حممدتوجيهات نبوية على الطريق (62
م.1998هن/1418

التوجيه واإلرشاد الطاليب، مفهوم ونشأة التوجيه واإلرشاد الطاليب: إبراهيم عبـد العزيـز    (67
م.2112هن/1،1423،دارطويقللنشر،الرياضط:السويلم

كرمة،مكةامل، املركز العاملي للتعليم اإلسالمي،رات التعليمية اإلسالمية األربعةتوصيات املؤمت (64
 هن.1421

بـن عبـد    تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد: الشيخ سليمان بن عبد اهلل حممـد  (63
 هن.4،1411دمشقط:/بريوت،املكتباإلسالميالوهاب،

،دارطيبنةبن سعيد بن سـامل القحطـاين،   الوالء والرباء من مفاهيم عقيدة السلإ: حممد (62
 هن.1،1412ط:،ياضالر

مؤسسنةتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان: الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي، (65
 م.1997هن/7،1418لبنانط:-الرسالةللطباعةوالنشروالتوزيع،بريوت

 م.1983هن/5،1413،مؤسسةالرسالةسوريا،ط:ثقافة الداعية: د. يوسإ القرضاوي (66
،دارالفضنيلةللنشنروالتوزينع،وأداء: د. عبد الرمحن بن زيد الزنيدي ثقافة املسلمة بناء (61

م.1999هن/1،1421الرياض،ط:
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دارالصنحوةللنشنر،ثوابت ضرورية يف فقه الصحوة اإلسالمية: د. عبد احلليم عـويس،   (61
 م.1994هن/1،1414الماهرة،ط:

املنتدىاإلسالمي،الصاوي، الثوابت واملتغريات يف مسرية العمل اإلسالمي املعاصر: د.صالح  (69
م.1994هن/1،1414ط:

مؤسسةدارالرةحاينللطباعة،بنريوت،جوانب التربية اإلسالمية األساسية: د. مقداد ياجلن، (12
 م.1986هن/1،1416ط:

،مكتنببن عبد الرمحن املفـدى  احلاجات النفسية التربوية ودور التربية يف تلبيتها: د. عمر (17
 م.1993هن/1414العريبلدولاخلليج،الرياضط:بدون،التربية

،إدارةترمجناناحلرص على هداية الناس يف ضوء النصوص وسري الصاحلني: د. فضل إهلـي  (14
م.1991/هن2،1412باكستان،ط:،اإلسالم

،2إدارةترمجاناإلسالمباكسنتان،ط:احلسبة تعريفها ومشروعيتها ووجوهبا: د. فضل إهلي، (13
م.1993هن/1413

،داراخلالفةللطباعةوالنشنر،ط:احلضارة اإلسالمية أسسها ومبادؤها: أبو األعلى املودودي (12
 بدون.

،1الريناضط:،،مطبعةسنفريبن وهإ القحطاين احلكمة يف الدعوة إىل اهلل: سعيد بن علي (15
م.1992هن.1412

،1،دارالنوطن،الريناض،ط:ناحلوار أصوله املنهجية وآدابه السـلوكية:أمحد الصـويا   (16
 هن.1413

 م.2111هن/1،1422دارالملم،دمشقط:حول التربية والتعليم: أ.د. عبد الكرمي بكار، (11
 م.1991هن/1،1411مكتبةالسنة،الماهرةط:قطب، حول تطبيق الشريعة: حممد (11
رالنفائس،األردن/ومكتبةالفالح،الكويت،،دااألشقر خصائص الشريعة اإلسالمية: د. عمر (19

 م.1991هن/3،1412ط:
،1،داراخلنري،بنريوت/ودمشنق،ط:عمـارة  اخلطابة يف موكب الدعوة: حممود حممـد  (12

م.1993هن/1413
 هن.1،1413املنتدىاإلسالمي،بريطانيا،ط:العبدة، خواطر يف الدعوة: حممد (17
،،دارالملنمعبـد اهلل دراز  إسالمية يف العالقات االجتماعية والدولية: د، حممـد  دراسات (14

 م.1994هن/4،1414الكويتط:
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،داردراسات يف الشخصية اإلسالمية والعربية وأساليب تنميتها: د. عبد الـرمحن عيسـوي   (13
 النهضةالعربيةبريوت،ط:بدون،ت:بدون.

،1،عناملالكتنب،المناهرة،ط:عبد احلميـد  وث اإلعالم: د.حممددراسة اجلمهور يف حب (12
م.1993

عبـد اهلل   دستور األخالق يف القرآن، دراسة مقارنة لألخالق النظرية يف القرآن: د. حممـد  (15
،4،تعريبوحتميق:د.عبدالصبورشاهني،مؤسسةالرسالةودارالبحوثالعلمينة،ط:دراز

 م.1982هن/1412
،دارالكتاباملصري،الماهرة،ودارالدعوة اإلسالمية أصوهلا ووسائلها: د. أمحد أمحد زلوش (16

 هن.2،1417الكتاباللبناين،بريوتط:
مطبوعناتجممنعالدعوة اإلسالمية يف عهدها املكي، مناهجها وزاياهتا: د. رؤوف شليب، (11

 م.1974هن/1394البحوثاإلسالمية،الماهرة،ط:بدون،
،دارطويقللنشروالتوزيع،خري رمضان يوسإ الدعوة اإلسالمية الوسائل واألساليب: حممد (11

 هن.1،1414ط:
وقائعاللماءاخلامسجمموعةأراثممدمةيفالدعوة اإلسالمية، الوسائل ، اخلطط، املداخل،  (19

 م.1982هن/2،1412ط:كينيا،ملنظمةالندوةالعامليةللشباباإلسالمياملنعمدب
،ترمجهوعلقعليه:د.حسننإبنراهيمحسننالدعوة إىل اإلسالم: سري توماس .و. آرنولد (92

 م.3،1971وآخرون،مكتبةالنهضةالعربية،ط:
-،داراليمني،املنصنورةالدعوة إىل اهلل ،الرسالة، الوسيلة، اهلدف: د. توفيق يوسإ الواعي (97

 م.1995هن/2،1416مصر،ط:
،2،دارالدعوةللطباعةوالنشر،اإلسكندريةط:: مجعة أمني عبد العزيزالدعوة قواعد وأصول (94

.م1989هن/1419
م.1995/هن1،1415العجميط:،املدائنللنشروالتوزيعالدعوة املؤثرة: مجال ماضي، (93
 م.1979هن/1،1399،داراالعتصام،الماهرة،ط:عبد العظيم الدعوة واخلطابة: علي (92
دار،بن عالن الصديقي الشافعي األشعري املالكي دليل الفاحلني لطرق رياض الصاحلني: حممد (95

 م.1974هن/1394،الطبعةاألخرية،بريوت،الفكر
،دارعاملدوافع إنكار دعوة احلق يف العهد املدين وسبل عالجها: عبد الرمحن يوسإ املالحي (96

 م.1993هن/1،1414النشر،ط:الكتبللطباعةو

 



                                                                                                                 879                                                                                                                   

الدور التربوي للوالدين يف تنشئة الفتاة املسلمة يف مرحلة املراهقة: حنان عطيـة الطـوري    (91
 م.2111هن/1،1322ط:،،املنتدىاإلسالمياجلهّني

 م.1978هن/3،1389دارالملم،الكويتط:رجال ونساء أسلموا: عرفات كامل العشي،  (91
،دارالنوطنللنشنر،الريناض،ط:بندون،العثيمني لشيخ حممدرسالة يف الدعوة إىل اهلل: ا (99

 هن.1424
،5،دارالفكنر،لبننان،ط:شـيت خطـاب   : اللـواء الـركن حممـد   الرسول القائد (722

.م1989هن/1419
،مكتبةاملطبوعاتاإلسنالميةالرسول املعلم وأساليبه يف التعليم: د. عبد الفتاح أبو زدة، (727

 م.1996هن/1،1417حلب،ط:
 ،دارغريبللنشر،الماهرةط:بدون،ت:بدون.رعاية املراهقني: يوسإ ميخائيل أسعد (724
،دارإحيناءروح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين: العّلامة األلوسي البغدادي (723

 التراثالعريب،بريوت،ط:بدون،ت:بدون.
عبـد  الشيخ : يف العقائد والفنون املتنوعة الفاخرة نرية الزاهرةالرياض الناضرة واحلدائق ال (722

 م.1981هن/3،1411مكتبةاملعارف،الرياضط:،السعديبن ناصر الرمحن 
2املكتباإلسالمي،بنريوت/ودمشنقط:سلسلة األحاديث الصحيحة: الشيخ األلباين،  (725

م،1979هن/1399
،معهداإلمناءالعنريب،بنريوت،طبالسلطة األبوية والشباب: د. عباس مكي/د.زهري ح (726

 ط:بدون،ت:بدون.
،إدارةترمجاناإلسنالم،باكسنتانالسلوك وأثره يف الدعوة إىل اهلل تعاىل : د. فضل إهلي (721

 م.1999هن/1،1419ط:
،السنن اإلهلية يف األمم واجلماعات واألفراد يف الشريعة اإلسالمية: د. عبد الكرمي زيـدان  (721

 م.1993هن/2،1414ط:،بريوت،مؤسسةالرسالة
م.3،1989،مكتبةاإلجنلومصرية،الماهرة،ط:سيكلوجية املراهقة: د. إبراهيم قشقوش (729
،دارالفكنراجلنامعي،سيكلوجية النمو، الطفولة واملراهقة:د. خليل ميخائيـل معـوض   (772

 م.3،1994االسكندرية،ط:
النندوةالعاملينةللشنباب،تاسعالشباب واالنفتاح العاملي، جمموعة أحباث املؤمتر العاملي ال (777

 م.2112هن/1423اإلسالمي
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،1،مكتبةالعبيكان،الريناض،ط:الشباب وقضاياه املعاصرة: د. إبراهيم بن مبارك اجلوير (774
 م.1994هن/1415

،6،إدارةترمجاناإلسنالم،باكسنتان،ط:شبهات حول االحتساب: د. فضل إهلي ظهري (773
 م.1999هن/1421

،داراهلامشي علي مة كما يصوزها اإلسالم يف الكتاب والسنة: د. حممدشخصية املرأة املسل (772
 م.1997هن/4،1417ط:،البشائراإلسالميةبريوت

،3الريناضط:،دارالثريناللنشنر،بـن عثـيمني   شرح األصول الستة: الشيخ حممد (775
 م.1997هن/1418

3الريناضط:،،دارالثريناللنشنربن صا  العثيمني : الشيخ حممدشرح ثالثة األصول (776
 م.1997هن/1417

،إعدادبن عبد الوهاب(: الشيخ حممد صا  العثيمني شرح كشإ الشبهات )للشيخ حممد (771
 م.1996هن/2،1417فهدبنناصرالسليماندارالثرياللنشر،الرياض،ط:

،دارالوطنللنشر،بن صا  العثيمني إلسالمية، ضوابط وتوجيهات: الشيح حممدالصحوة ا (771
 هن.1424ط:بدون

،النندوةالعاملينةللشنبابالصحوة اإلسالمية، نظرة مستقبلية: د. مانع بن محاد اجلهّني (779
 هن.2،1422اإلسالميط:

لعنريبلندولاخللنيج/واملكتنب،مكتبالتربيةاصحيح سنن الترمذي: الشيخ األلباين (742
 م.1988هن/1،1418اإلسالمي،بريوتط:

وزينع،،مكتبةاملعارفللنشروالتناصر الدين األلباين : الشيخ حممدصحيح سنن أيب داود (747
 .م2111هن/2،1421الرياض،ط:

لتوزيع،بنريوت/،دارالوراقللنشرواالصداقة يف اإلطار الشرعي: د. عبد الرمحن الزنيدي (744
 م.2111هن/1،1422ودارالنريينللنشروالتوزيع،دمشق،ط:

،14،مؤسسةالرسنالة،بنريوت،ط:طرق تدريس التربية اإلسالمية: عابد توفيق اهلامشي (743
 م.1993هن/1414

،داراألنندلسشـريإ ال موسى العاطفة اإلميانية وأمهيتها يف األعمال اإلسالمية: د. حممد (742
 م.2111هن/1،1422اخلضراء،جدة،ط:
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،كتابالبينان،العدوان على املرأة يف املؤمترات الدولية: د. فؤاد عبد الكرمي العبد الكرمي (745
 م.2115هن/1،1426مطابعأضواءاملنتدى،الرياض،ط:

،9ط:،دارالملنم،دمشنق،العقيدة اإلسالمية وأسسها: عبد الرمحن حبنكـة امليـداين   (746
 م.2111هن/1421

 م.4،1983مكتبةالفالح،الكويت،ط:سليمان األشقر، العقيدة يف اهلل: د. عمر (741
،12،دارالملنم،دمشنق،ط:211صعلم أصول الفقـه: عبـد الوهـاب خـالف     (741

 م.1978هن/1398
م.1958هن/1377بدون،دارالفكرالعريب،الماهرة،ط:أبو زهرة، أصول الفقه: حممد (749
،4ط:،الرياض،،مكتبةالعبيكانعلم النفس التربوي: د. عبد اجمليد سيد منصور وآخرون (732

 م.2111هن/1422
 هن.1،1415،داراملسلم،الرياض،ط:علم النفس الدعوي: د. عبد العزيز النغيمشي (737
للبنانيةللنشروالنوزينع،المناهرة،،الداراملصريةازين اهلادي علم نفس الدعوة: د. حممد (734

 م.1995هن/1،1415ط:
،2،مطبعةدارطيبنة،الريناضط:عبد الرمحن املفدى علم نفس املراحل العمرية: د. عمر (733

هن.1423
مكتبنةعلم نفس النمو من اجلنني إىل الشـيخوخة: د. عـادل عـز الـدين األشـول،       (732

 م.1996األجنلومصرية،الماهرة،ط:بدون،
،عاملالكتب/والشنركةعلم نفس النمو، الطفولة واملراهقة: د. حامد عبد السالم زهران (735

 م،2111هن5،1322الدوليةللطباعة،مصر،ط:
م.1981هن/1،1411،دارالثمافةللجميع،لبنان،ط:العمل قدرة وإرادة : جودت سعيد (736
،دارعبد الرمحن بن زيد الزنيـدي  العوملة الغربية والصحوة اإلسالمية، املوقإ الرشيد: د. (731

 م.2111هن/1،1421إشبيليا،الرياض،ط:
مشس احلق العظيم آبادي، ضبط  عون املعبود شرح سنن أيب داود : العّلامة أبو الطيب حممد (731

 م.1969هن/2،1388،املكتبةالسلفيةباملدينةاملنورةط:وحتقيق : عبد الرمحن حممد عثمان
ة املسلمة واألزمة األخالقية يف اإلعالم املرئي املعاصر من الوجهة التربوية اإلسـالمية:  الفتا (739

 م.2112هن/1،1423،داراجملتمعللنشروالتوزيع،ط:د.عدنان باحارث
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،إصدارمؤسسةالدعوةاإلسنالميةالصنحفية،بن صا  بن عثيمني الفتاوى: الشيخ حممد (722
 م.2111هن/1،1422ل،الرياض،ط:مطابعداراملشاع

بن حممد  بن علي فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري: اإلمام حممد (727
 لبنان،ط:بدون،ت:بدون.-داراملعرفةللطباعةوالنشر،بريوتالشوكاين،

،دارالملم،دمشنق،د. عبد الكرمي بكار فصول يف التفكري املوضوعي منطلقات ومواقإ: (724
 م.2111هن/3،1421ط:

،دارالتوزيعوالنشراإلسالمية،المناهرةعبد احلليم حممود فقه األخوة يف اإلسالم: د. علي (723
ط:بدون،ت:بدون.

،3النشر،املنصورة،ط:دارالوفاءللطباعةوعبد احلليم حممود، : د. عليفقه الدعوة إىل اهلل (722
م.1991هن/1412

فقه الدعوة إىل اهلل وفقه النصح واإلرشاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر: عبد الرمحن  (725
.م1996هن/1،1417ط:،دمشق،دارالعلمحسن حبنكة امليداين،

،دارالوفاءللنشنروالطباعنةنوح فقه الدعوة الفردية يف املنهج اإلسالمي: د. السيد حممد (726
 م.1992هن/2،1413مصر،ط:-املنصورة

 م.1995هن/4،1415،جامعةأمالمرى،ط:فقه السرية: منري الغضبان (721
 هن.1،1415املنتدىاإلسالمي،لندن،ط:،فن التعامل مع الناس: د. عبد اهلل اخلاطر (721
،1المناهرةط:،،مكتبةوهبنةرضاوييف الطريق إىل اهلل، النية واإلخالص: د. يوسإ الق (729

م.1995هن1416
 م.1975هن/2،1395،دارالشروق،بريوت/والماهرةط:يف ظالل القرآن : سيد قطب (752
،منإصداراتالندوةالعامليةللشنباباإلسنالميقالوا عن اإلسالم: د.عماد الدين خليل (757

 م.1992هن/1،1412الرياضط:
،مكتبشحات اخلطيب اعية يف املرحلة االبتدائية: د.حممدالقدوة وأثرها يف التنشئة االجتم (754

 م.1997هن/1417التربيةالعريبلدولاخلليج،الرياض،ط:بدون
قراءات يف التربية، دراسات وحبوث، حبث : الدور اخللقي ملعلم املدرسة الثانوية يف مصـر:   (753

 1نصورة،مصر،ط:الشافعيللطباعةوالنشر،املد. عبد الودود مكروم، 
،دارالملم،دمشق/والدارالشنامية،القراءة املثمرة، مفاهيم وآليات: د. عبد الكرمي بكار (752

 م.1999هن/1،1421بريوت،ط:
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 م.1998هن/1،1419،دارالملم،دمشق،ط:د. صالح اخلالدي القصص القرآين : (755
،دارطيبةللنشرادون رشيدقضايا اللهو والترفيه بني احلاجة النفسية والضوابط الشرعية: م (756

 م.1999هن/2،1421والتوزيع،الرياض،ط:
،1،دارالوفناء،املنصنورة،ط:السيد الوكيل قواعد البناء يف اجملتمع اإلسالمي: د. حممد (751

 م.1986هن/1417
العريان،وإبنراهيمعلى،ترمجة:حممدالقيادة وديناميكية اجملتمعات: جوم بوهلني وآخرين (751

 م.1969خليلشهاب،املكتبةاألجنلومصرية،ط:بدون،
هنن2،1417الرياض،ط:،،دارالثرياللنشربن صا  العثيمني كتاب العلم: الشيخ حممد (759

.م1997
لـرمحن  بـن عبـد ا   كيإ تؤثر وسائل اإلعالم، دراسة يف النظريات واألساليب: د. حممد (762

 م.1998هن/2،1419،مكتبةالعبيكان،الرياضط:احلضيإ
،داراملسنلمللنشنروالتوزينع،احلبيب كيإ حتاور، دليل عملي للحوار:د. طارق علي (767

م.1994هن/1،1414الرياض،ط:
 م.1993هن/1،1413،دارالعاصمة،الرياض،ط:كيإ تقنع اآلخرين: عبد اهلل العوشن (764
 م.1983هن/3،1413،داراالعتصام،الماهرة،ط:الناس: عبد البديع صقركيإ ندعو  (763
،14ط:،بنريوت،،مؤسسنةالرسنالةعودة اخلطيـب  حملات يف الثقافة اإلسالمية: عمر (762

 م.1997هن/1418
 .هن1،1422،مطبعةسفري،الرياض،ط:عبد اهلل الصغري ما حتت األقنعة: د. حممد (765
،،فصلالتوضيحوالبيانلشجرةاإلثماناجملموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبد الرمحن السعدي (766

م.1991هن/1411مركزصاحلبنصاحلالثمايف،عنيزة،ط:بدون،
هنن/2،1398دارالفكر،بريوتط:مجال الدين القامسي، حماسن التأويل: الشيخ حممد (761

 م.1978
،مطابععيسى فالتة تقنيات احلديثة يف االتصال والتعليم: د. مصطفى بن حممداملدخل إىل ال (761

 م.1995هن/3،1416جامعةامللكسعود،ط:
،3،مؤسسنةالرسنالة،ط:أبـو الفـتح البيـانوين    املدخل إىل علم الـدعوة: حممـد   (769

 م.2111هن/1422

 



                                                                                                                 884                                                                                                                   

،4،دارالنوطنللنشنر،الريناض،ط:الدويش عبد اهلل املدرس ومهارات التوجيه: حممد (712
م.2111هن/1421

 م.1983هن/1413،دارالشروق،الماهرة،ط:قطب مذاهب فكرية معاصرة: حممد (717
ر،داأبا بطـني  املرأة املسلمة املعاصرة ،إعدادها ومسؤوليتها يف الدعوة: د. أمحد بن حممد (714

 م.1991هن/1،1411عاملالكتبللنشروالتوزيع،الرياض،ط:
،دارإشبيلياللنشنرالصغري املرأة املسلمة ومسؤولياهتا يف الواقع املعاصر: أ.د. فا  بن حممد (713

 م.2113هن/1،1424والتوزيع،الرياض،ط:
ـ  (712 ،1،ط:ري مجيـل راضـي  املراهقون دراسة تربوية نفسية من وجهة النظر اإلسالمية: مس

 م.1983هن/1413
،مطبعنةرابطنةاملراهقون، دراسة تربوية نفسية من وجهة النظر اإلسالمية: مسري الراضي (715

 هن.1،1413العاملاإلسالميمكةاملكرمة،ط:
،داراملراهقون، دراسة نفسية إسالمية لآلباء واملعلمني والدعاة: د. عبد العزيز النغيمشـي  (716

م.2111هن/3،1422ط:املسلم،الرياض،
دارالطنرفني،جـان،  صا  بن علـي  املرشد النفيس إىل أسلمة طرق التدريس: د.حممد (711

م.1998هن/1،1419الطائف،ط:
طباعنةونشنروزارةمسؤولية اآلباء جتاه األبناء: د. عبد الرب نواب الدين آل نـواب،  (711

 هن.1،1422والدعوةواإلرشادباململكةالعربيةالسعودية،ط:الشؤوناإلسالميةواألوقاف
م.1981هن/2،1411داراألرقم،بريوت،ط:أمني املصري، املسؤولية: د. حممد (719
دارطيبةللنشروالتوزيع،الريناض،املسلمون وظاهرة اهلزمية النفسية: عبد اهلل محد الشبانة، (712

 م.2112هن/4،1423ط:
،مؤسسةالرسالة،الشباب واملنهج اإلسالمي يف عالجها: وليد شالش نايإ شبري مشكالت (717

 م.1989هن/1،1419بريوت،ط:
،دارمشكالت الطفولة واملراهقة، أسسها الفسيولوجية والنفسية:د. عبد الرمحن العيسوي (714

 م.1993هن/1،1414لبنانط:-العلومالعربيةللطباعةوالنشر،بريوت
،دارالنهضنةالعربينة،ملراهقة وحاجاهتا اإلرشادية: د.منرية أمحد حلميمشكالت الفتاة ا (713

 م.1،1965الماهرةط:
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،1،دارالنفنائس،بنريوت،ط:خري الزراد مشكالت املراهقة والشباب: د. فيصل حممد (712
م.1997هن/1417

ــالق  (715 ــيم حب ــد احلك ــببية: عب ــانون الس ــيبة وق ،1،داراإلرشنناد،محننصط:املص
 م.1979هن/1399

،املكتبنةاإلسنالمية/ومطبعنةالغزايل مع اهلل، دراسات يف الدعوة والدعاة: الشيخ حممد (716
م.1981هن/5،1411حسان،الماهرة،ط:

،منمعارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول: الشيخ حافظ بن أمحد احلكمي (711
لعامةإلداراتالبحوثالعلميةواإلفتاءوالدعوةواإلرشاد،ط:بندون،ت:مطبوعاتالرئاسةا

 بدون.
: د. سعود بن ضحيان الضحيان، د. عـزت   spss10معاجلة البيانات باستخدام برنامج  (711

م.2112هن/1423مطابعالتمنيةللألوفستالرياض،ط:بدونعبد احلميد حسن، 
مكتبةاملثىن،بريوت،وداررضا كحالة، عمرمعجم املؤلفني تراجم مصنفي الكتب العربية:  (719

م.1957هن/1376إحياءالتراثالعريببريوت،ط:بدون،
داراجلينل،املعرفة يف منهج القرآن الكرمي)دراسة يف الدعوة والدعاة( : د.صابر طعيمـة،  (792

 بريوت،ط:بدون،ت:بدون.
،دارالبالدللطباعةوالنشر،حسني الزهرايناملعلم السعودي، إعداده، تدريبه، تقوميه: سعود  (797

 م.1995هن/1415جدةط:بدون
 )من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه(: عبد اللطيـإ بـن حممـد    معلم يف تربية النفس (794

 هن.1421،ط:بدون،الرياض،كتاباملنتدىمطابعأضواءالبيان،احلسن
،داراإلبندا الثمنايفللنشنرعبد العليم مرسي د.حممد املعلم، املناهج وطرق التدريس: (793

 م.1995هن/1415والتوزيع،الرياض،ط:بدون،
،،مكتبنةالفنالحسـليمان األشـقر   ني فيما يتعبد به رب العاملني: د. عمركّلفمقاصد امل (792

 م.1981هن/1،1411ط:،الكويت
) املسلمون بني التحدي واملواجهة(: د.عبـد الكـرمي   مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي  (795

م.1996هن/1،1417،داراملسلمللنشروالتوزيع،الرياض،ط:البكار
ت:4ط:،المناهرة،دارالفكرالعنريب،مقدمة يف علم األخالق: د. حممود محدي زقزوق (796

 بدون.

 



                                                                                                                 886                                                                                                                   

،مؤسسنةالقحطـاين  : يف ضوء الكتاب والسنة: سعيد بن علـي مقومات الداعية الناجح (791
 .م.1994هن/1،1415اجلريسي،الرياض،ط:

املمارسات الواقعية واملثالية لعملية التوجيه واإلرشاد كما يدركها طالب املرحلة الثانوية يف  (791
تربوينة،مركنزالبحنوثالمحزة خان بعض مدن اململكة: د. عبد املنان مال بار/ د. حممد

معهدالبحوثالعلميةوإحياءالتراثاإلسالمي،مطابعجامعنةأمامعةأمالمرى/ووالنفسية،ج
 م.1991هن/1412المرى

،منمنشوراتاملنشأةالعامنةللنشنرتومي الشيباين من أسس التربية اإلسالمية: د. عمر (799
 م.1982هن/2،1391ليبيا،ط:-والتوزيع،طرابلس

،دارالنشرللجامعات،النفسية والتربوية: د. رجاء حممود أبو عالممناهج البحث يف العلوم  (422
 م.2111هن/3،1422مصر،ط:

،إدارةترمجاناإلسالم،باكستانمن صفات الداعية مراعاة أحوال املخاطبني: د. فضل إهلي (427
 م.1996هن/1،1417ط:

،7كسنتانط:،إدارةترمجاناإلسنالم،بامن صفات الداعية: اللني والرفق: د.فضل إهلي (424
 م.1999هن/1421

،املكتباإلسنالمي،بنريوت/عبيد حسنة من فقه التغيري مالمح من املنهج النبوي: عمر (423
م.1995هن/1،1415ودمشق/وعمان،ط:

،1،دارالشنروق،المناهرة،ط:قطـب  من قضايا الفكر اإلسـالمي املعاصـر: حممـد    (422
م.2113هن/1423

 م.1976هن/8،1396ط:،،دارالفكراملسلم: الشيخ أبو بكر اجلزائريمنهاج  (425
دارابننوجدة،،دارنوراملكتبات،كرزونأمحد منهج اإلسالم يف تزكية النفوس: د. أنس  (426

.م1997هن/2،1418لبنانط:،حزم
رالشروق،جندة،،داتوفيق السمالوطي املنهج اإلسالمي يف دراسة اجملتمع: د. نبيل حممد (421

 م.1985هن/2،1416ط:
،9،دارالشنروق،المناهرة/بنريوت،ط:قطـب  منهج التربية اإلسـالمية : حممـد   (421

 م.1989هن/1419
،دارابننمنهج الدعوة إىل العقيدة يف ضوء القصص القرآين: د. مىن عبد اهلل حسن داود (429

 م.1998هن/1،1419لبنان،ط:-حزم،بريوت
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نهج الدعوي يف أصول احملاضرة الدعوية) حبث تفصيلي بني التجربة امليدانية والدراسـة  امل (472
،1،داراجملتمنعللنشنروالتوزينع،جندة،ط:بنـان  النظرية(: هشـام يوسـإ حممـد   

 م.1992هن/1413
،نوح منهج أهل السنة واجلماعة يف قضية التغيري جبانبيه التربوي والدعوي: د.السيد حممد (477

م.1991هن/1،1411مصرط:-دارالوفاءللطباعةوالنشر،املنصورة
-،مكتبنةالفنارايب،دمشنقسعيد رمضان البوطي منهج تربوي فريد يف القرآن:د. حممد (474

 ،ت:بدون.2سوريا،ط:
،ترمجة:األفندي وم.نيب امحد بالوتش د.حممد املنهج وإعداد املعلم: أعده للنشر باإلجنليزية: (473

 م.1984هن/1،1414د.عبداحلميدحممداخلرييب،شركةعكاظللنشروالتوزيع،جدة،ط:
،دارالعاصمةللنشنرموسوعة املرأة املسلمة املعاصرة: د. عبد الرب نواب الدين آل نواب (472

 م.2111هن/1،1421والتوزيع،الرياض،ط:
،مؤسسنةالرسنالة،زهة املتقني شرح رياض الصاحلني: د. مصطفى سعيد اخلن وآخرونن (475

 م.1977هن/1،1397بريوت،ط:
وآخنرون،دارنظام التعليم يف اململكة العربية السعودية: د. عبد العزيز بن عبد اهلل السنبل (476

 م.1998هن/6،1419اخلرجيي،الرياضط:
دارالبحوثالعلمية،كمال الدين إمام، نهجية: د. حممدالنظرة اإلسالمية لإلعالم، حماولة م (471

 م.1983هن/2،1413الكويت،ط:
بن إبراهيم الزهراين، و د. عبد احلي  النمو اإلنساين ومراحله يف املنهج اإلسالمي: د. علي (471

هن.1419بدون،داراخلضريي،املدينةالنبوية،ط:فالتة،  بن عمر
،داراالعتصام،ودارالنصنرحمفوظ هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة: الشيخ علي (479

 للطباعةاإلسالمية،الماهرةط:بدون،ت:بدون.
،1املكتننباإلسننالمي،بننريوت،ط:هــذا هــو اإلســالم: د.مصــطفى الســباعي، (442

 م.1979هن/1411
،8،دارطيبنة،الريناض،ط:اخلزندار ني حقا: حممود حممدهذه أخالقنا حني نكون مؤمن (447

 م.2113هن/1424
،دارهيئة الداعية ومظهره، ودورها يف إيصال رسالته:د. عبد اهلل بن إبـراهيم اللحيـدان   (444

 م.2114هن/1،1424احلضارةللنشروالتوزيع،الرياضط:
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نشروتوزيعمؤسسةلبغا/ وحمي الدين مستو،الوايف يف شرح األربعني النووية: د. مصطفى ا (443
م.1981هن/1،1411دمشق،ط:-علومالمرآن،بريوت

،1،دارإشبيلياللنشروالتوزيع،الريناض،ط:املغذوي وسائل الدعوة: د. عبد الرحيم حممد (442
 م.2111هن/1421

،عبد املطلب د:د. حسن حممدوسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل وأساليبها بني التوقيإ واالجتها (445
 م.2113هن/1،1424دارالوطنللنشر،الرياض،ط:

،منمطبوعاتجامعنةوقت الفراغ وشغله يف مدينة الرياض: عبد العزيز بن محود الشثري (446
 م.2111هن/1،1422بنسعوداإلسالمية،ط:اإلمامحممد

،دارطيبةللنشروالتوزينع،ن الكرمي: عبد العزيز ناصر اجلليلوقفات تربوية يف ضوء القرآ (441
هن.2،1412الرياض،ط:

،وهوحتميقكتابقطرالو علىحنديثوالية اهلل والطريق إليها: إبراهيم إبراهيم هالل (441
 الو لإلمامالشوكاين،دارالكتباحلديثة،مصر،ط:بدون،ت:بدون.

 الرسائل اجلامعية
 
من الفتيات السعوديات مبدينـة   عّينةت السعوديات حنو القيم احلديثة، دراسة ميدانية لاجتاه الشابا (7

،رسالةماجستريغريمنشورةقسماالجتما بكليةاآلداب،جامعةالرياض: مىن عبد العزيز الغرييب
 هن.1418-1417امللكسعود

الهتم االجتماعيـة، دراسـة   اجتاهات طالب املرحلة الثانوية حنو دور املرشد الطاليب يف حل مشك (4
،ميدانية مطبقة على طالب املرحلة الثانوية النهارية بننب مبدينة الرياض: إبراهيم هـالل العنـزي  

مسمالدراساتاالجتماعيةواالجتما بكليةاآلداب،جامعةامللكسنعودرسالةماجستريممدمةل
 م.2111هن/1422

الصإ األول الثـانوي يف مقـرر التوحيـد     أثر استخدام األسلوب القصصي يف حتصيل طالبات (3
،رسالةماجستريغريمنشورة،قسنماملنناهجباملدينة املنورة: أمامة عبد الرمحن يوسإ األفريقي

وطرقالتدريسوالوسائلالتعليمينةكلينةالتربينةباملديننة،جامعنةامللنكعبندالعزينز،
 م.1999هن/1419

بات املرحلة الثانوية باملدينة املنورة: زكية حيىي عطا اهلل االحترام وتطبيقاته كما تراه معلمات وطال (2
 م.2111هن/1422رثماجستريممدمإىلقسمالتربيةبكليةالتربيةجبامعةامللكسعود،منصور،
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،رسالةدكتوراهغنرياالحتساب على منكرات النساء يف العصر احلاضر: اجلوهرة صا  الطريفي (5
بننسنعودمحممدةالدعوةواإلعالم،جبامعةاإلماالحتساببكليمنشورةممدمةلمسمالدعوةوا

 .1426ن/1425اإلسالميةللعام
إدراك طالبات الصإ الثالث الثانوي باملدينة املنورة للقيم اإلسالمية يف املواقإ االجتماعية: جناة  (6

سمالتربيةاإلسالميةواملمارنة،بكلينةالتربينة،ق،رسالةماجستريغريمنشورةأسعد رضوان حممد
 م.2111هن/1421جبامعةامللكعبدالعزيز،باملدينةاملنورةللعام

كلينةالعلنومسالةدكتوراهغنريمنشنورة،،رأسس تربية الفتاة يف اإلسالم: عدنان با حارث (1
 هن.1422لرياض،للعامبنسعوداإلسالميةباحممداالجتماعية،جامعةاإلمام

،رسالةدكتنوراهأهداف الدعوة يف ضوء الكتاب والسنة: سليمان بن عبد العزيز أمحد الدويش (1
بننسنعودغريمنشورة،قسمالدعوةواالحتساببكليةالدعوةواإلعالم،جامعةاإلمامحممند

 هن.1424هن/1423اإلسالميةالعاماجلامعي
وم التربية اإلسالمية يف مرحلة التعليم الثانوي يف اململكة العربيـة السـعودية:   برامج ومناهج عل (9

رسالةدكتوراهغريمنشورة،بمسمالتربية،كليةالدعوةوأصنولالندين،،البييت حسن بن عمر
 .هن1412،اجلامعةاإلسالمية

رحلة الثانوية باملدينة املنورة: عزة البيئة املدرسية وعالقتها باضطرابات السلوك لدى طالبات امل (72
رسالةماجستريغريمنشورةبكليةالتربيةجامعةامللكعبدالعزيزباملدينةاملنورة،عبد اهلل القاضي،

 م.2111/هن1421
رسنالةاجلهود الدعوية للمؤسسات اخلريية يف اململكة العربية السعودية: عبـد اهلل املطـوع   (77

ةلمسمالدعوةواالحتساببكليةالدعوةواإلعالم،جبامعةاإلمامحممدممدم،دكتوراهغريمنشورة
هن.1425هن/1424بنسعوداإلسالمية،للعام

دراسة تقوميية لربامج النشاط يف املرحلة الثانوية يف اململكة العربية السعودية: عبد اللطيإ بـن   (74
ممدمةإىلقسنمالتربينةبكلينةالعلنوم-ةغريمنشور-رسالةماجستريعبد العزيز الرباح،

 هن.1419بنسعوداإلسالميةبالرياض،االجتماعيةجبامعةاإلمامحممد
دراسة مقارنة ملستوى طموح طالبات املرحلة املتوسطة واملرحلة الثانوية مبدارس املدينة املنورة:  (73

سالةماجستريغريمنشورةكليةالتربيةجامعةامللكعبدالعزينزراألمني الشنقيطي، أمساء حممد
م.1985هن/1415باملدينةاملنورة،
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العوامل الذاتية واالجتماعية املؤثرة يف احنراف الفتيات، دراسة وصفية حتليليـة مطبقـة علـى     (72
منشورة،رسالةماجستريغرينزيالت مؤسسة رعاية الفتيات بالرياض: حياة عبد العزيز العثمان

 م.2112هن/1423)خدمةاجتماعية(جامعةامللكسعودبالرياض،بمسمالدراساتاالجتماعية
 

 الوثائق الرمسية
،إدارةاإلشرافالتربنويمبنطمنةاملديننةهـ7241هـ/7245البيانات اإلحصائية لعام  (7

املنورة.
بتعاث،وزارةاملعنارفاإلدارةالعامةللتدريبالتربويواالدليل التدريب التربوي واالبتعاث، (4

 هن.1422-1423
 هن.1،1418اإلدارةالعامةلإلشرافالتربوي،وزارةاملعارف،ط:دليل املعلم، (3
،إدارةالتوجيهواإلرشاد،الوكالةالعامةاملسناعدةلشنؤونالدليل املهين للتوجيه واإلرشاد (2

الطالباتبوزارةالتربيةوالتعليم.
 ارةالعامةلنشاطالطالبات،الوكالةاملساعدةلشؤونالطالبات.،اإلددليل النشاط زري الصفي (5
،1اإلدارةالعامةللتربيةاإلسالميةشنؤونتعلنيمالبنناتط:دليل وحدة التربية اإلسالمية،  (6

 هن.1423
:اإلدارةالعامةلتوجيهوإرشنادقواعد تنظيم السلوك واملواظبة لطالبات مراحل التعليم العام (1

 .وزارةالتربيةوالتعليم،تعليمالبنات.الطالبات،ت:بدون
الوكالةاملساعدةللتطويرالتربوي،اإلدارةالعامةللمناهجمنهج املرحلة الثانوية لتعليم البنات،  (1

 هن(.1425-هن1424للعامالدراسي)
 م.1978هن/1398،وزارةالتعليمالعا وثيقة سياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية (9

 
 ياتالدور

هن.8/7/1425تاريخالصادر(15198العدد)جريدة املدينة   (7
هن14/4/1427(الصادربتاريخ15724العدد)جريدة املدينة   (4
م.1996هن/1416(582العدد)جريدة املسلمون   (3
هن.5/2/1427(الصادربتاريخ14435العدد)جريدة عكاظ   (2
 هن.37،1411،عددرسالة اخلليج العريب  (5
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 م.1972،املركزالموميللبحوثاالجتماعية،مصر،1،عددالجتماعية القوميةاجمللة ا   (6
 بريطانيا.-،إصداراملنتدىاإلسالمي،لندن151،العددجملة البيان   (1
م.1998هن/1418ذواحلجة،124،عددجملة البيان   (1
 م.2113هن/1424العدداألول،حمرماجمللة السعودية للتعليم العايل، اجمللد األول،   (9

 هن.1411رجب،4العددبن سعود اإلسالمية، جملة جامعة اإلمام حممد   (72
 .هن1422شوال،36،العددبن سعود اإلسالمية جملة جامعة اإلمام حممد   (77
 هن.1421،ربيعاآلخر31،العددبن سعود اإلسالمية جملة جامعة اإلمام حممد   (74
 هن.1423،شوال41،عددبن سعود اإلسالمية لة جامعة اإلمام حممدجم   (73
 م.1992بدمياطجامعةاملنصورة،اجلزءالثاين،العددالسابععشر،جملة كلية التربية   (72
م.24،1994،العددجامعةاملنصورة،جملة كلية التربية   (75


 املراجع االلكترونية:
 م.2111هن/1421(155اإلصدار)ة النبويةاملكتبة األلفية للسن (7

.WWW.MOE.GOV.SAعلىاإلنترنتموقع وزارة التربية والتعليم (4

 

http://www.moe.gov.sa/
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 فهرس املوضوعات( 6)
 

 أ------------------------------------املقدمة  
 1 ---------- أهمية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية ومثراتها الفصل التمهيدي:

 5 ------------- أمهية دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية املبحث األول:
7--------انويةمنمنظورالدعوةاإلسالميةاملطلباألول:أمهيةدعوةطالباتاملرحلةالث

12-------يةحتميمالالنتماءألمةاإلسالماملطلبالثاين:أمهيةدعوةطالباتاملرحلةالثانو
16------------أةالعاليةوتكرثمهايفاإلسالماملطلبالثالث:أمهيةتتطلبهامكانةاملر

22-------بيةيفاململكةالعربيةالسعوديةاملطلبالرابع:أمهيةتتطلبهاأهدافالتعليموالتر
25--------------راجاتاملرحلةالعمريةوخصائصهااملطلباخلامس:أمهيةمتعلمة

27-----------ويةللمدرسةيفاملرحلةالثانويةاملطلبالسادس:ضرورهتاكوظيفةدع
31----------------واقعاحلا واملتغرياتاملعاصرةاملطلبالسابع:أمهيةيفرضهاال

 33 ------------ مثرات الدعوة إىل اهلل يف املرحلة الثانوية املبحث الثاين:
37---------------------------------املطلباألول:الثمراتاإلثمانية

38----------------------بوديةهللتعاىلوحدهالشريكلهأوال:حتميقالع
41------------------------اإلثمانالعميقيفقلوبالطالباتثانيا:غرس

48-----------------------------عنايةالطالبةبالعباداتالملبيةثالثا:
53--------------------------------يناهللرابعا:االستمامةعلىد

--------------------------------55خامسا:حمبةاهللورسوله
58----ا،وكراهيةاملعاصيوالنفورمنهاسادسا:تزكيةالنفسبالطاعاتواملداومةعليه

61----------------------------------سابعا:التوجهللداراآلخرة
63---------------------راإلثماينالصحيحللكونواحلياةثامنا:بناءالتصو

67---حلديثةووظائفهايفحياةاإلنسانتاسعا:بناءالتصورالسليمعناملعارفوالعلوما
69--------------------------------ملطلبالثاين:الثمراتاألخالقيةا

71---------------:ختلقالطالبةبأخالقاإلسالموغرسالفضائليفنفسهاأوال
72-------------------------نابرذائلاألخالقوالترفععنهاثانيا:اجت
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74----------------------------ألخالقيثا:تنميةاحلسوالضمرياثال
77---------------------------------رابعا:تكافلاجملتمعوترابطه

81-------------------------------ملطلبالثالث:الثمراتالسلوكيةا
83---------------------------حتميقالوسطيةيفالسلوكالديينأوال:

86------------------------------نفعا ثانيا:اتزانسلوكالفتاةاال
88---------------------------ثا:ضبطوهتذيبالسلوكاالجتماعيثال

91-----------------لىآداباإلسالميفمظاهراحلياةرابعا:التميزباحملافظةع
92----------------------السلوكياتاخلاطئةوتنزههاعنهاخامسا:جتنب

92----------------------------دسا:احملافظةعلىخصائصاألنوثةسا
95----------------------------رابع:الثمراتالعلميةوالثمافيةاملطلبال

97---------------------------نشرالعلمالشرعيوانتفاءاجلهلال:أو
99-----------------------------------ثانيا:العملمبمتضىالعلم

111---------------------مافةإسالميةكافيةلدىالطالباتثالثا:تكوينث
114----------ستمبليةيفبناءاألسرةاملسلمةرابعا:توعيةالطالبةبأسسوظيفتهاامل

117------ةخامسا:إشبا حاجةالطالباتللتعلمواكتشافماحوهلابالطرقالسليم
111-------------------اتالعمليةوالعلميةلدىالطالبةسادسا:تنميةاملهار

112----------------------الطالباتمبهاراتالبحثالعلميسابعا:تبصري
114----------------الثمايفالوافدواالحنرافالعلميثامنا:حتصينهامنالغزو

 771 ---------------- اجلانب النظري من الدراسة الباب األول:
 111 -------------- موضوعات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية الفصل األول:

 734 --------------------- موضوعات الدعوة املبحث األول:
134---------------------------------لعميدةمفهومااملطلباألول:

136----------------وعاتالعميدةوحاجةالطالباتهلااملطلبالثاين:أمهيةموض
141-----يفاملرحلةالثانويةالدينيةاملطلبالثالث:موضوعاتالعميدةيفممرراتالتربية

146----------يفدعوةطالبةاملرحلةالثانويةاملطلبالرابع:ركائزموضوعاتالعميدة
 754 --------------------- موضوعات الشريعة املبحث الثاين:

154---------------------------------املطلباألول:مفهومالشريعة
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158----------------وعاتالشريعةوحاجةالطالباتهلااملطلبالثاين:أمهيةموض
161-----بيةالدينيةيفاملرحلةالثانويةاملطلبالثالث:موضوعاتالشريعةيفممرراتالتر

165---------ةاملطلبالرابع:ركائزموضوعاتالشريعةيفدعوةطالبةاملرحلةالثانوي
 711 -------------------- موضوعات األخالق املبحث الثالث:

179--------------------------------املطلباألول:مفهوماألخالق
181--------------اتاألخالقوحاجةالطالباتإليهابالثاين:أمهيةموضوعاملطل

189----بيةالدينيةيفاملرحلةالثانويةاملطلبالثالث:موضوعاتاألخالقيفممرراتالتر
194--------يفدعوةطالباتاملرحلةالثانويةاملطلبالرابع:ركائزموضوعاتاألخالق

 206 -------------- القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية الفصل الثاني:

 477 ---- أصناف القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية املبحث األول:
213-----باتتبعاللتكليفالرمسيوالتطو املطلباألول:أصنافالمائماتبدعوةالطال

213------------------مائماتبدعوةالطالباتبشكلرمسيالمسماألول:ال
213-----------------ائماتبدعوةالطالباتبشكلتطوعيالمسمالثاين:الم

215--------الباتتبعالوظيفتهّنيفاملدرسةاملطلبالثاين:أصنافالمائماتبدعوةالط
215-------------------اري:مديرةاملدرسةومساعداهتاأوال:الفريقاإلد

216--------------------------الفريقالتعليمي:معلماتاملدرسةثانيا:
221-------لباتتبعاللمهاماملوكلةإليهّناملطلبالثالث:أصنافالمائماتبدعوةالطا

221--------------------------األول:معلماتالتربيةاإلسالميةالمسم
222---------------------------الثاين:وحدةالتربيةاإلسالميةالمسم

225----------------------ارةالتوجيهواإلرشادالطاليبالمسمالثالث:إد
231-----------------------------المسمالرابع:النشاطغريالصفي

 436 ----- صفات القائمات بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية :املبحث الثاين
238--------املطلباألول:الصفاتاملتعلمةبذاتالداعيةوتعاملهامعرهباومعنفسها

238-----------------------------------أوال:الصفاتاإلثمانية
245-------------------------------ةهنيثانيا:الصفاتالعلميةوامل
247-----------------------------------ثالثا:الصفاتاألخالقية

252-----------------------------------النفسيةرابعا:الصفات
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257----------------علمةبتعاملالداعيةمعاملدعواتاملطلبالثاين:الصفاتاملت
257---------------حقالصفةاألوىل:احلرصعلىهدايةالطالباتواتباعهّنلل

258--------ريةواخلربةبكيفيةالتعاملمعهاالصفةالثانية:معرفةالداعيةبالطبيعةالبش
261-------------------نالصفةالثالثة:خمالطةالطالباتوعدماالنعزالعنه

262-------------------عدالنظر،وحسنالتنظيموالتخطيطالصفةالرابعة:ب
 462 ------ إعداد القائم بدعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية املبحث الثالث:

267----------ةبدعوةطالباتاملرحلةالثانويةاملطلباألول:أمهيةإعداداملعلمةالمائم
271-----ةبدعوةطالباتاملرحلةالثانويةاملطلبالثاين:أسسومساتإعداداملعلمةالمائم

271-----------اإلعدادالرئيسللمائماتبالدعوةأوال:المرآنوالسنةمهامصدرا
271----------------ةبدعوةطالباتاملرحلةالثانويةللمائمثانيا:حسناالختيار

273---وةبالكيف،وليساالهتمامبالكمثالثا:تمدمياالهتماميفإعدادالمائماتبالدع
274--------------------------شموليةيفإعدادالمائمةبالدعوةرابعا:ال

275--------------------يفإعدادالمائمةبدعوةالطالباتخامسا:التوازن
276-----------------------تهاسادسا:استثمارالطاقاتوالمدراتوتنمي

277-وعدماالكتفاءباإلعداداخلارجيسابعا:التوجيهإىلاإلعدادالذايتللمائمةبالدعوة
278----------------------عوةالطالباتثامنا:اإلعداداملستمرللمائمةبد

281------يفالربامجاإلعداديةوالتدريبيةتاسعا:مراعاةاحتياجاتالمائماتبالدعوة
281----------------جانباإلعدادالنظريعاشرا:العنايةبالتطبيقالعمليإىل

281------------------------ر:ضرورةالعنايةبعمليةالتمومياحلاديعش
284----------------باتاملطلبالثالث:كيفيةإعداداملعلمةالمائمةبدعوةالطال

284------------------------------------أوال:كلياتالتربية
285--------------------------إدارةالتدريبالتربويواالبتعاثثانيا:

288---------------لتعليميفاملناطقبعةملديرياتاثالثا:اإلداراتواألقسامالتا
289----------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاملطلبالرابع:جوانبإعدادالمائمةبدع

289------------------------------------أوال:اإلعدادالعلمي
293-----------------------------------ثانيا:اإلعدادالسلوكي

297-------------------------------------هينثالثا:اإلعدادامل
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 301 ------------------ طالبات املدعوات يف املرحلة الثانويةال الفصل الثالث:

 321 - خصائص النمو عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية املبحث األول:
313---------------------------ائصالنمواجلسميملطلباألول:خصا

315-------------------------اين:خصائصالنموالعملياملعريفاملطلبالث
318---------------------------نفعا املطلبالثالث:خصائصالنمواال
322-------------------------------رابعا:خصائصالنمواالجتماعي

 345 احلاجات األساسية عند الطالبات املدعوات يف املرحلة الثانوية املبحث الثاين:
332-------------------------------املطلباألول:احلاجاتاجلسمية
334--------------------------------املطلبالثاين:احلاجاتالنفسية

338-----------------------------ةطلبالثالث:احلاجاتاالجتماعيامل
343---------------------------رابع:احلاجاتالعمليةوالثمافيةاملطلبال

 326 --------- املؤثرات يف سلوك طالبات املرحلة الثانوية املبحث الثالث:
351-------------------------------املطلباألول:املؤثراتالداخلية

357-------------------------------ملطلبالثاين:املؤثراتاخلارجيةا
361----------------------------------ثراتاالجتماعية((املؤ1
374------------------------------------((املؤثراتالثمافية2

 311 ---------- وسائل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية وأساليبها الفصل الرابع:

 391 ---------- وسائل دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية املبحث األول:
411-------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاملطلباألول:الوسائلالموليةلدع

412---------------------------األول:الوسائلالدعويةالموليةالمسم
419----------------------عويةالموليةاملكتوبةالمسمالثاين:الوسائلالد
415----------------ةلدعوةطالباتاملرحلةالثانويةاملطلبالثاين:الوسائلاحلسي

418--------(لدعوةطالباتاملرحلةالثانويةاملطلبالثالث:الوسائلالعملية)التطبيمية
 246 ---------- أساليب دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية املبحث الثاين:

431--------------------------------ةاملطلباألول:أسلوباحلكم
431----------------------------------لوباحلكمةمتطلباتأس
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435-------------------احلكمةيفدعوةالطالباتمايأيتمنمناذجأسلوب
439----------------------------لبالثاين:أسلوباملوعظةاحلسنةاملط

441--------------ملوعظةاحلسنة)الترغيبوالترهيب(مميزاتاستخدامأسلوبا
441-------------------------استخدامأسلوباملوعظةاحلسنةجماالت

442--------------------------طلباتجناحأسلوباملوعظةاحلسنةمت
445-----------------------الث:أسلوباجلدالباليتهيأحسناملطلبالث

445-------------------------------متطلباتجناحأسلوباجلدال
449---------------------------------املطلبالرابع:أسلوباحلوار

449------------------------------ستخدامأسلوباحلوارجماالتا
451-------------------------------طلباتجناحأسلوباحلوارمت

452-------------------------------------آثارأسلوباحلوار
453---------------------------طلباخلامس:أسلوبالمدوةاحلسنةامل

454-------------------------------------أمهيةأسلوبالمدوة
456-------------------------------متطلباتجناحأسلوبالمدوة
459-------------------------------املطلبالسادس:أسلوباإلقنا 
461-------------------------------متطلباتجناحأسلوباإلقنا 

466--------------------------------سلوباإلةحاءاملطلبالسابع:أ
467-------------------------------وباإلةحاءأمهيةاستخدامأسل

467------------------------------جماالتاستخدامأسلوباإلةحاء
469--------------------------------متطلباتجناحهذااألسلوب

471------------------------------املطلبالثامن:األسلوبالمصصي
471-----------------------------متطلباتجناحاألسلوبالمصصي

475----------------------------ملطلبالتاسع:أسلوبضرباألمثالا
475--------------------------------أمهيةأسلوبضرباألمثال

476---------------------------تجناحأسلوبضرباألمثالمتطلبا
 471 - معّوقات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية، وسبل االرتقاء بها الفصل اخلامس:

 217 --------- معّوقات دعوة الطالبات يف املرحلة الثانوية املبحث األول:
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484----------------------ّوقاتاملتعلمةبالمائمةبالدعوةطلباألول:املعامل
495-----------------------ةبالطالبةاملدعوةاملطلبالثاين:املعّوقاتاملتعلم

516----------------------قاتاملتعلمةبالعمليةالدعويةّواملطلبالثالث:املع
515-------------------------ةاملطلبالرابع:املعّوقاتاملتعلمةبالبيئةاحمليط

 542 ----------- ملرحلة الثانويةسبل االرتقاء بالدعوة يف ا املبحث الثاين:
531--------------------رتماءاملتعلمةبالمائمةبالدعوةاملطلباألول:سبلاال
537---------------------وةرتماءاملتعلمةبالطالبةاملدعاملطلبالثاين:سبلاال
541--------------------رتماءاملتعلمةبالعمليةالدعويةاملطلبالثالث:سبلاال
552----------------------رتماءاملتعلمةبالبيئةاحمليطةاملطلبالرابع:سبلاال

 551 ------------------ اجلانب امليداين للدراسة الباب الثاين:
 551 ------------ إجراءات الدراسة امليدانية ونتائجها املستخلصة الفصل األول:

 559 ------------------ إجراءات الدراسة امليدانية املبحث األول:
561---------------------------------املطلباألول:منهجالدراسة

562-----------------------------عالدراسةوعينتهابالثاين:جمتماملطل
564--------------------------------املطلبالثالث:أدواتالدراسة

571----------------------------بالرابع:إجراءاتتطبيقالدراسةاملطل
573----------------اإلحصائيةاملستخدمةيفالدراسةاملطلباخلامس:األساليب

 516 ----------- النتائج املستخلصة من الدراسة امليدانية املبحث الثاين:
578----------------------------الدراسة.عّينةاملطلباألول:خصائص

588----------------------------:نتائجتساؤالتالدراسةاملطلبالثاين
598------------------------------ةاحملوراألول:موضوعاتالدعو

617----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملورالثاين:المائماتبدع
626-----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملورالثالث:وسائلدع
644-----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملورالرابع:أساليبدع

659----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملوراخلامس:معّوقاتدع
 673 --- حتليل نتائج الدراسة امليدانية، واإلفادة منها يف الدعوة إىل اهلل الفصل الثاني:
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 612 ----------------- حتليل نتائج الدراسة امليدانية املبحث األول:
676----------------------تائجاملمابلةمعمديراتاملدارساملطلباألول:ن

681------------------------------طلبالثاين:نتائجحماورالدراسةامل
681--------------------وعاتالدعوةيفاملرحلةالثانويةاحملوراألول:موض

693----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملورالثاين:المائماتبدع
698-----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملورالثالث:وسائلدع
711-----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملورالرابع:أساليبدع

721----------------وةالطالباتيفاملرحلةالثانويةاحملوراخلامس:معّوقاتدع
731------ةمنحيثالسماتواخلصائصالعامةالدراسعّينةاملطلبالثالث:دراسةالفروقبني

732--------------------الدراسةمناملعلماتعّينةأوال:دراسةالفروقيف
747--------------------الدراسةمنالطالباتعّينةثانيا:دراسةالفروقيف

 162 ----- اإلفادة من نتائج الدراسة امليدانية يف الدعوة إىل اهلل ين:املبحث الثا
763-----------------تمديراتمدارساملرحلةالثانويةاملطلباألول:ممترحا

765----------ماتبالدعوةيفاملرحلةالثانويةاين:ممترحاتاملعلماتالمائاملطلبالث
768--------------اتاملدعواتيفاملرحلةالثانويةاملطلبالثالث:ممترحاتالطالب
772--------------------------------املطلبالرابع:ممترحاتعامة

 119 ------------------------------------ اخلامتة
789----------------------------نتائجاجلانبالنظريمنالدراسةأوال:
795----------------------------تائجاجلانبامليداينمنالدراسةثانيا:ن

814------------------------------لثا:توصياتالدراسة،وممترحاهتاثا
814----------------------------ةالتعليميةياتاملتعلمةباإلدارالتوص

815-------------ةالطالباتيفاملرحلةالثانويةالتوصياتاملتعلمةبالمائماتبدعو
816--------------------------املتعلمةبأولياءأمورالطالباتالتوصيات

816---------------------------ياتاملتعلمةبالطالباتاملدعواتالتوص
 129 ------------------------------- مالحق الرسالة

 139 ------------------------------- الرسالةفهارس 
841--------------------------------فهرساآلياتالمرآنية(1
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853---------------------------فهرساألحاديثالنبويةواآلثار(2
859------------------------------------فهرساألعالم(3
862------------------------------فهرساجلداولاإلحصائية(4
866------------------------------------فهرساملراجع(5
892----------------------------------فهرساملوضوعات(6

 بفضل اهلل ونعمتهالرسالة متت 

 


