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     مقدمة

الحمــد للــه الــذي أرشــدنا ملنهــج الرتبيــة الســليمة يف قرآنــه الكريــم، والصــاة 

والســام عــى ســيدنا محمــد الــذي بعثــه مؤدبــا ومربيــا للنــاس أجمعــن، وعــى 

آلــه وصحبــه الطيبــن.

ــز عــى  ــث الرتكي ــن حي ــشء م ــة خاصــة بالن ــم عناي ــن القي ــة تكوي ــذل رشك تب

الربامــج الرتبويــة الخاصــة بهــم بدايــة مــن املرحلــة االبتدائيــة األوليــة وصــوال 

إىل املرحلــة الجامعيــة، وقــد قدمــت الرشكــة يف ســبيل ذلــك العديــد مــن 

املنتجــات التــي كانــت رائــدة يف مجالهــا انطاقــا مــن رؤيــة الرشكــة ورســالتها. 

ــب  ــم الجوان ــد أه ــل أح ــدى الطف ــة ل ــارات الحياتي ــم وامله ــب القي ــد جان ويع

التــي تحتــاج إىل عنايــة خاصــة، وحســن تربيــة ورعايــة منــذ فــرتة مبكــرة مــن 

عمــر الطفــل؛ لــذا فقــد أخــذت رشكــة تكويــن القيــم عــى عاتقهــا ومــن ضمــن 

أهدافهــا العنايــة بهــذا الجانــب مــن جوانــب تنشــئة الطفــل، وتقديــم سلســلة من 

القيــم واملهــارات الحياتيــة التــي تراعــي خصائــص الطفــل يف البيئــة العربيــة 

بشــكل عــام، والبيئــة الســعودية بشــكل خــاص.

آملــن مــن اللــه تعــاىل أن نكــون قــد قدمنــا منتجــا متميــزا يســاهم يف تنشــئة 

صحيحــة لجيــل جديــد.

رشكة تكوين القيم 
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التعريف بالحقيبة

مقدمة:

ــة لــدى املشــاركن  يهــدف هــذا الربنامــج إىل تعزيــز القيــم واملهــارات الحياتي

مــن خــال إمدادهــم بالعديــد مــن املعــارف املرتبطــة بهــا، والتدريــب العمــي 

ــاج  ــارات مــن خــال اســتقراء احتي ــم وامله ــك القي ــار تل ــم اختي ــا، وقــد ت عليه

ــة  ــة الحالي ــم الحقيب ــي يف تصمي ــاص، وروع ــكل خ ــلمة بش ــة املس ــال البيئ أطف

الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة بشــكل تفاعــي لتكــون أبلــغ 

ــارة املســتهدفة. ــب عــى القيمــة أو امله يف التدري

ــدم مــن خــال  ــة التكافــل، وتق ــم عــى قيم ــن أيديك ــي ب ــة الت ــدرب الحقيب ت

مدخــل يثــر انتبــاه املشــاركن ويهيئهــم الســتقبال املعرفــة والتفاعــل معهــا، يتــم 

بعدهــا تعريــف املشــارك بالقيمــة بصــورة مبســطة، ثــم ميارس املشــاركون أنشــطة 

عمليــة تحــت إرشاف املــدرب، مــع اســتخدام املدخــل القصــي لتعزيــز االتجــاه 

اإليجــايب نحــو القيمــة، كــا ميــارس املشــاركون ألعابـًـا حركيــة وفكريــة اختــرت 

ملزيــد مــن املارســة العمليــة. 
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دليل الربنامج

التكافل  اسم الربنامج

يعتني بخلق التكافل يف تعامله مع اآلخرين الهدف العام

يتوقع بنهاية الربنامج – إن شاء الله تعاىل – أن يكون املشارك األهداف التفصيلية

قادرا عىل أن: 

   يوضح معنى التكافل. 

   يقدر أهمية التكافل بن أفراد املجتمع. 

   يستدل عى مرشوعية التكافل من القرآن والسنة .

   يربط بن التكافل ومؤاخاة املهاجرين واألنصار. 

   يرضب أمثلة عى صور التكافل االجتاعي.  

   يطبق عمليا مبادرة يف التكافل االجتاعي.

   يبحث عن صور التكافل بن الحيوانات.

3 ساعات تدريبية الساعات التدريبية

7 أنشطة تعليمية متنوعةعدد األنشطة

طاب املرحلة املتوسطةالفئة املستهدفة
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سنتناول يف هذا الربنامج مهارة الربط من خالل:محتويات الربنامج

   مفهوم التكافل.

   أهمية التكافل بن أفراد املجتمع.

   صور التكافل يف اإلسام.

   تطبيق عمي للتكافل يف البيئة املحيطة.

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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 تنبيهات للمنفذين

أخي املدرب، أخي املرشف الرتبوي:

فيام ييل بعض التنبيهات؛ والتي يرجى منها أن تساعدك عىل القيام مبهمتك 

عىل وجه أفضل بعون الله تعاىل:

    املهمة التي أنت بصددها هي تعليم قيم أو مهارات حياتية؛ لذا فا بد 

أن يكون تركيزك مع الطاب ُمنصبًّا عى التطبيقات التي ستقدم لهم، 

وموضوع النشاط هو قالب لتدريب الطاب عليها، فا تنشغل مبوضوع 

النشاط عن الهدف منه.

سينتجونها  التي  األفكار  عى  ركز  الطاب  مع  التواصل  خال  من      

والتطبيقات التي سيارسونها، وال يكن همك إصدار أحكام عليها؛ فقط 

قوم مارستهم للقيمة أو املهارة.

    اجتهد يف االلتزام باألوقات املحددة للتارين واألنشطة؛ فالهدف مارسة 

العمليات ال الوصول للنتائج.

أيًّا منهم دون مشاركة  شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك    

فعالة، ويساعدك يف ذلك تطبيق أساليب التعلم يف املجموعات الكبرة 

والصغرة، وقد يكون من املناسب الرتكيز عى بعض األساليب التي من 

شأنها إرشاك أكرب قدر من املشاركن، مثل:

فكر – زاوج – شارك   -

العصف الذهني  -

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.  -
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وتفرده يف  منهم خصوصيته  فلكل  للطاب،  الفردي  التنشيط  تنس  ال      

التعلم، وتخصيص جانب من األنشطة للطالب مبفرده يساعد يف تحقيق 

ذلك.

للتعلم، فا تركز عى شخص دون غره، وال تجعل  البيئة اآلمنة      أوجد 

شخًصا واحًدا مدار حديث املجموعة سواء كان سلبا أو إيجابا، وال ترتك 

فرصة ألحد األقران للتقليل من زميله، أو السخرية منه. 

ا من املرح والبهجة لدى الطاب.     أوجد جوًّ
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 الجدول الزمني للربنامج

الزمنالبيانالوحدة التدريبيةم

1
الوحدة التدريبية األوىل

مقدمة يف التكافل  

مفهوم التكافل.

أهمية التكافل بن أفراد املجتمع.

التكافل يف اإلسام.

80 دقيقة

20 دقيقةاالسرتاحة

2

لوحدة التدريبية الثانية 

صور وتطبيقات التكافل 

االجتاعي 

صور التكافل االجتاعي.  

مبادرة يف التكافل االجتاعي.

صور التكافل بن الحيوانات.

80 دقيقة

180 دقيقة املجموع





الوحدة التدريبية األوىل

مقدمة يف التكافل 

80  دقيقة 
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األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

   يوضح معنى التكافل.

   يقدر أهمية التكافل بن أفراد املجتمع.

   يستدل عى مرشوعية التكافل من القرآن والسنة.

   يربط بن التكافل ومؤاخاة املهاجرين واألنصار.

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط 

20 دقيقةتحليل مواقفاملسلم للمسلم1/1

دوهم2/1 20 دقيقةفيديو تعليميتفقَّ

20 دقيقةبحث عى اإلنرتنت، تطوير قامئة نصوصالتكافل يف اإلسام3/1

20 دقيقةمناقشة وتحليل قصة  دلوين عى السوق4/1

80 دقيقةاملجموع
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نشاط )1/1(

تحليل مواقف نوع النشاطاملسلم للمسلماسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات20 دقيقةالزمن

أن يوضح املشارك معنى التكافلالهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط الحايل إىل توضيح معنى التكافل.  

يقوم النشاط عى عرض بعض املواقف الحياتية، ومن ثم تحليلها والوصول إىل معنى التكافل.  

املوقف األول

شاهد أحمد صديقه سعيدا يف املدرسة، أقبل عليه فرحا مرسورا، حيَّاه بفرحة كبرة فقد كان   

استغرب  والسعادة،  البهجة  نفس  يبادله  مل  سعيدا  لكن  املدرسة،  عن  متتالين  ليومن  غائبا 

أحمد من ردة الفعل، فسأل سعيدا متعجبا: ما 

هذه الحال؟ ملاذا أنت هكذا؟ لقد حاولت أن 

أتواصل معك خال اليومن املاضين ولكن 

دون فائدة، خرا إن شاء الله، ماذا بك؟

نظر سعيد إىل أحمد بنوع من الحزن واألىس،   

وقال: لقد أمل بنا حادث، فقد وقع أليب حادث 
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أثناء قيادته للسيارة، وهو اآلن يف املستشفى، ويحتاج 

حاليا إىل نقل دم من فصيلة نادرة، ألنهم سيدخلونه 

غرفة العمليات، وقد بحثنا عن الدم من هذه الفصيلة 

ومل نعرث عليه حتى اآلن، ولهذا أنا حزين كا ترى.

ربت أحمد عى كتف صديقه وقال له: ال تحزن دعنا   

سأتصل  حال  كل  وعى  نفعل؟  أن  ميكن  ماذا  نفكر 

األقارب  مع  يتواصل  أن  منه  وأطلب  اآلن  بوالدي 

واألصدقاء؛ لعلنا نجد من يتربع بفصيلة الدم املطلوب.

تهللت أسارير سعيد قليا، وظهر االرتياح عى وجهه، وابتسم ابتسامة خفيفة.  

بدأ أحمد يف التواصل مع أبيه، وانتظر بجوار صديقه سعيد، ومل يطل انتظارها، فبعد أقل من   

خمس دقائق، جاءه اتصال من والده يقول له: برش سعيدا أننا وجدنا متربعا ألبيه، وأنه اآلن 

يف طريقه للمستشفى.

رصخ أحمد فرحا وعانق صديقه سعيدا، قائا: الحمد لله، لقد يرس الله األمر ألبيك، واملتربع   

اآلن يف طريقه للمستشفى، فرح سعيد جدا هو اآلخر، وسجدا معا شكرا لله عى ما يرس وأعان.

نظر سعيد إىل صديقه أحمد نظرة فيها امتنان كبر وقال له: ال أدري كيف أشكرك عى وقوفك   

معي، فقد أسديت يل معروفا كبرا جدا، وجميلك هذا لن أنساه لك ما حييت إن شاء الله.

قال له أحمد: املوضوع بسيط يا سعيد، فأنا مل أفعل شيئا، والنبي  يقول: »املسلم للمسلم   

كالبنيان يشد بعضه بعضا« أخرجه البخاري ومسلم. 
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املوقف الثاين

يف طريقه للمسجد وكا هي عادته، مر العم عبد الله عى جاره العم محمود ليذهبا معا إىل   

صاة الفجر جاعة يف املسجد، طرق العم عبد الله باب البيت، فأجابه صوت العم محمود من 

خلف الباب واهًنا ضعيًفا، به نربة حزن واضحة، وخرج العم محمود والتقى بالعم عبد الله.

فبادره  قليا،  ومتوتر  أنه حزين  فقد الحظ  العزيز  جاره  رأى  عندما  الله  عبد  العم  اندهش   

بالسؤال: ماذا بك يا حاج محمود؟ ملاذا أراك واجا حزينا هكذا؟ أجاب العم محمود: كان 

أمس اليوم السابع من شهر املحرم، ولعلك تذكر أنني ضمنت ابن أخي خالدا يف دين، وهذا 

يوم سداده، ولألسف مل يسدد خالد دينه حتى اآلن، وقد اتصل يب الحاج فيصل يطالبني بسداد 

الدين، وأنا يف الواقع ال أمتلك من هذا املبلغ إال قدًرا يسًرا جًدا، وقد أعطاين الحاج فيصل 

فسحة من الوقت حتى صاة املغرب اليوم وإال رفع األمر إىل القضاء غدا صباحا.

حاول العم عبد الله التخفيف عن صديقه العم محمود، وقال له: ال تحزن؛ ربك سيفرجها إن   

شاء الله، فقط عليك بالدعاء وإن شاء الله ترى خرا.

بعد أن انرصف الناس من صاة الفجر، ودع العم عبد الله جاره العم محمود، ثم رجع مرسعا   

لجاعة املسجد ورشح لهم األمر، وأن علينا أن 

نساعده بكل ما نستطيع وإال تطور األمر وذهب 

للقضاء، وبالفعل بادرت جاعة املسجد وتكفل كل 

الخاص،  ماله  من  إما  منهم مببلغ محدد  واحد 

الذين  املحسنن  أحد  من  عليه  سيحصل  وإما 

يعرفهم، وتفرقت جاعة املسجد عى وعد باللقاء 

يف صاة العرص.
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بعد صاة العرص سمع العم محمود صوت طرق عى الباب، فانزعج جدا وظن أن الحاج فيصل   

ل دينه قبل املوعد، فذهب ليفتح الباب وهو  مل يصرب عى موعده يف املغرب وأنه جاء لُيحصِّ

حذر مرتقب، فلا فتح الباب وجد الحاج عبد الله واقفا أمامه مستبرشا مبتهجا، فتعجب من 

منظره، فقال له العم عبد الله: أال تدعوين للدخول يا رجل؟ أال تريد أن تضيفني بفنجان من 

قهوتكم اللذيذة؟ تخلص الحاج محمود من دهشته ودعاه للدخول قائا: أها وسها، تفضل، 

تفضل.

الورق وناولها للحاج محمود،  الله حتى أخرج من جيبه لفافة من  وما إن جلس الحاج عبد   

وقال له: تفضل يا أبا سعيد. قال الحاج 

الله:  عبد  الحاج  قال  هذا؟  ما  محمود: 

املبلغ الذي ضمنت فيه ابن أخيك  هذا 

خالدا، قد يرسه الله لك، فالحمد لله رب 

العاملن، وقد شاركت جاعة املسجد يف 

جمعه بارك الله فيهم. 

  اغرورقت عينا الحاج محمود بالدموع، وبادر بالسجود شكرا لله تعاىل، ثم قال: لقد فعلتم يب 

معروفا كبرا ال أدري كيف أرده لكم، فجزاكم الله خرا، قال العم عبد الله: ال عليك يا جاري 

العزيز، فاملوضوع بسيط، ونحن مل نفعل شيئا، والنبي  يقول: »املسلم للمسلم كالبنيان يشد 

بعضه بعض« أخرجه البخاري ومسلم. 

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات ثنائية متجانسة عمريا، ويوزع عليهم املوقفن.  

يعطي املدرب املجموعات فرصة لقراءة املوقف الذي معها، ثم يبدأ يف نقاش مفتوح حول:  

ما رأيك فيا فعله بطل املوقف؟	 
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لــو كنــت مكانــه مــا الــذي كنــت ســتفعله؟ مــا الحلــول األخــرى التــي ميكــن أن تقرتحها 	 

ــكلة؟ لحل املش

مباذا ميكن أن تسمي الفعل الذي قام به بطل املوقف؟	 

من خال املوقف كيف ميكنك أن تعرف مفهوم »التكافل«؟	 

يغلق املدرب النشاط بالسؤال:  

ماذا استفدنا من هذا النشاط؟	 

ما الذي تنوي أن تفعله بعد هذا النشاط؟	 

نرشة تعريفية )1/1(

التكافل هو :  مصدر الفعل الخايس تكاَفَل ،وتكافل القوم : تعايشوا وتضامنوا ، وكفل بعضهم بعضا.

ويدور معناه حول: التعايش املتبادل واملساعدة ملجموعة من األشخاص، وهو الحالة التي يحرص 

فيها أفراد املجتمع عى العناية ببعضهم البعض بحيث يقدم األغنياء املساعدة للفقراء، ويوفر القوي 

الحاية لغره من الضعفاء، ويقف أفراد املجتمع مع بعضهم البعض يف لحظات الضعف والحزن 

والفرح والنجاح.
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نشاط )2/1(

دوهماسم النشاط فيديو تعليمي نوع النشاطتفقَّ

جهاز عرض+ ملف الفيديواألدوات20 دقيقةالزمن

أن يقدر املشارك أهمية التكافل بن أفراد املجتمعالهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط الحايل إىل تنبيه املشاركن إىل أن الحياة بشكل عام قامئة عى أنواع وصور   

من التكافل والتعاون بن جميع الكائنات الحية سواء أكان من البرش أم من غرهم.

يشاهد املدرب الفيديو أوال، ويحدد النقاط التي ميكن أن يثرها يف النقاش مع املشاركن.  

يعرض الفيديو عى املشاركن يف ظروف مناسبة ومهيئة.  

يغلق املدرب النشاط بالسؤال:   

ماذا استفدنا من هذا النشاط؟	 

ما الذي تنوي أن تفعله بعد هذا النشاط؟	 

ميكن الوصول للفيديو من خالل الرابط التايل:  
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نرشة تعريفية )2/1(

أهمية التكافل يف حياتنا:

يعد التكافل من أهم األخاق يف املجتمع املسلم.  

والحب،  والراحة  بالطأمنينة  الفرد يف مجتمعه وشعوره  االجتاعي يف صون  التكافل  يسهم   

وزيادة الثقة بالنفس للفرد ، حيث إنه سوف يجد من يقدره ويدعمه يف املجتمع.

يساعد التكافل االجتاعي يف زوال الرضر وسد حاجات املجتمعات.   

يقوي التكافل االجتاعي أوارص األلفة، والوفاق بن أفراد املجتمع.  

يزيد التكافل االجتاعي اإلنتاجية الفردية والجاعية.   

يعزز العاقات االجتاعية وينرش املحبة والود بن األفراد.   

يخفف التكافل وطأة الفقر والقهر والحزن.  

يساهم يف القضاء عى كثر من املشاكل االجتاعية.  
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نشاط )3/1(

نوع النشاطالتكافل يف اإلسام اسم النشاط
بحث عى اإلنرتنت، تطوير قامئة 

نصوص

سبورة + أقام + أوراق + دخول لإلنرتنتاألدوات20 دقيقةالزمن

أن يستدل املشارك عى مرشوعية التكافل من القرآن والسنةالهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط الحايل إىل أن يتأكد لدى املشاركن مدى اعتناء اإلسام بالتكافل بن أفراد   

املجتمع، وذلك من خال تكليفهم بالبحث عى اإلنرتنت وتسجيل النصوص الرشعية التي ميكن 

أن يصلوا إليها ما يحث عى التكافل.

يقسم املشاركون إىل مجموعات ثنائية متجانسة عمريا.  

يطلب املدرب من املجموعات اإلتيان بنص من القرآن وآخر من السنة النبوية حول معنى التكافل.  

مينح املدرب املشاركن وقتا مناسبا للبحث يف حدود 5 دقائق.  

يجمع املدرب املشاركن ثم يبدأ يف استعراض بعض   

النصوص والتعليق عليها.

يعيد املدرب تقسيم املشاركن إىل مجموعتن فقط،   

ويكلف كل مجموعة بإعداد قامئة واحدة بالنصوص 

التي توصلوا إليها.

وتعلق عى   A3 ورق  كبر عى  القوائم بخط  تكتب   

جدار بارز يف مكان اللقاء.
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نرشة معرفية)3/1(

التكافل يف اإلسالم:

حث الدين اإلسامي عى التكافل االجتاعي ودعا إليه القرآن الكريم يف عدة آيات كرمية:  

َه  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعىَل اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّ قال تعاىل ﴿َوَتَعاَوُنوا َعىَل اْلرِبِّ َوالتَّ  

َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ]املائدة: 2[.

وقال تعاىل ﴿مثل الذين ينفقون أموالهم يف سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، ىف كل   

سنبلة مائة حبة، والله يضاعف ملن يشاء والله واسع عليم، الذين ينفقون أموالهم يف سبيل 

الله؛ ثم ال يتبعون ما أنفقوا منا وال أذى؛ لهم أجرهم عند ربهم وال خوف عليهم وال هم 

يحزنون ﴾. )سورة البقرة : اآليات 262-261(

  قال تعاىل ﴿ وآت ذا القرىب حقه واملسكني وابن السبيل ﴾ )سورة اإلرساء : اآلية 16(

كام عزز النبي  التكافل بني املجتمع املسلم يف عدة أحاديث:  

روى البخــاري ومســلم عــن ابــن عمــر رىض اللــه عنهام أن رســول الله  قال: »املســلم 	 

أخــو املســلم ال يظلمــه وال يســلمه، مــن كان يف حاجــة أخيــه كان اللــه يف حاجتــه، ومــن 

فــرج عــن مســلم كربــة فــرج اللــه عنــه بهــا كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن ســرت 

مســلاًم ســرته اللــه يــوم القيامــة«.

عــن أىب ســعيد الخــدري رىض اللــه عنــه قــال: بينــا نحــن يف ســفر مــع النبــي  إذ 	 

 : جــاء رجــل عــى راحلــة لــه، فجعــل يــرصف بــرصه ميينــا وشــاال فقــال رســول اللــه
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»مــن كان معــه فضــل ظهــر فليعــد بــه عــىل مــن ال ظهــر لــه ، ومــن كان معــه فضــل 

زاد فليعــد بــه عــىل مــن ال زاد لــه، فذكــر مــن أصنــاف املــال مــا ذكــر حتــى رأينــا أنــه ال 

حــق ألحــد منــا يف فضــل« صحيــح مســلم.

وعــن أىب هريــرة رىض اللــه عنــه قــال: قــال رســول اللــه  »مــا مــن يــوم يصبــح فيــه 	 

العبــاد إال ملــكان ينــزالن فيقــول أحدهــام: اللهــم أعــط منفقــا خلفــا، ويقــول اآلخــر: 

اللهــم أعــط ممســكا تلفــا« حديــث صحيــح. 
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نشاط )4/1(

مناقشة وتحليل قصة  نوع النشاطدلوين عى السوقاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات20 دقيقةالزمن

أن يربط املشارك بن التكافل ومؤاخاة املهاجرين واألنصار الهدف

إجراءات التنفيذ

عبد  موقف  وخاصة  واألنصار،  املهاجرين  بن  املؤاخاة  قصة  تستعرض  الحايل  النشاط  يف   

الرحمن بن عوف ريض الله عنه، وما فعله مع سعد بن الربيع الذي آخي النبي  بينها.

  الهدف من القصة تحليلها والتعرف عى صورة من أجمل صور التكافل التي مرت عرب التاريخ.

يقدم املدرب للقصة بالحديث رسيًعا عن الهجرة إىل املدينة، وحال املهاجرين ملا خرجوا من   

مكة، وكيف أنهم تركوا كل يشء خلفهم، وأن قريًشا أجربتهم عى ترك كل ممتلكاتهم واستولت 

بالتكافل    النبي  أمر  ثم  املدينة،  إىل  هجرتهم  عند  إليها  وصلوا  التي  الفقر  وحال  عليها، 

وكيف  واألنصار،  املهاجرين  بن 

ذلك  إىل  بادروا  األنصار  أن 

حتى  فيه  تنافسوا  بل  مرحبن، 

عى  مهاجري  ينزل  مل  أنه 

أنصاري إال بقرعة.

ينتقل للحديث عن قصتنا،  ثم   

التي وردت يف النص التايل:
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القصة

قال عبُد الرحمن بن عوف رىض الله عنه: ملا َقِدمنا املدينة؛ آخى رسول الله  بيني وبن سعد 

بيع. بن الرَّ

بيع ريض الله عنه: إين أكرُث األنصار مااًل، فأقسُم لك نصَف مايل، وانظْر أيَّ  فقال سعُد بُن الرَّ

ْجَتها. زوجَتيَّ َهويَت؛ َنَزْلُت لك عنها، فإذا حلَّْت تزوَّ

قال: فقال له عبُد الرحمن: ال حاجة يل يف ذلك؛ هل من سوٍق فيه تجارٌة؟

قال: سوُق قيُنقاع.

قال: فغدا إليه عبُد الرحمن، فأىت بأِقٍط وسمٍن.

، فا لِبَث أن جاَء عبُد الرحمن عليِه أُثر ُصفرٍة. قاَل: ثمَّ تابَع الُغُدوَّ

ْجَت؟« فقال رسول اللهِ : »َتَزوَّ

قال: نعم.

قال: »وَمْن؟«

قال: امرأًة من األنصار.

قال: »كم ُسْقَت؟«

قال: ِزَنَة نواٍة من ذهب أو َنواًة من 

ذهب.

فقال له النبيُّ : »أْوِلْم ولو بشاٍة«.

بعد رسد املرشف للقصة بأسلوب مناسب   

مناقشتها  يف  يبدأ  املشاركن،  عى 

وتحليلها الستخراج الفوائد منها.
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يفتح باب النقاش للمشاركن ليذكر كل منهم ما استفاده من القصة.  

يغلق املدرب النشاط بالرتكيز عى عدة عبارات وردت يف كام سعد بن الربيع ريض الله عنه،   

يف حال مل يذكرها املشاركون، وهي:

عي الفقر أو يقول: عيَّ ديون مثًا.	  »إين أكرُث األنصار مااًل« مل يتعلل أو يدَّ

ــد 	  ــه، أو: مــاذا تري ــك بعضــه أو شــيئا من »فأقســُم لــك نصــَف مــايل« مل يقــل: أعطي

ــايل«. ــل »نصــف م ــخ ب ــك .. ال ألعطي

هل أراد سعد أن يضيع ماله؟!! ملاذا فعل هكذا؟!!	 

ــه تجــارٌة؟« مل يســتغل الفرصــة، وإمنــا 	  ــك؛ هــل مــن ســوٍق في » ال حاجــة يل يف ذل

ــف. تعف





الوحدة التدريبية الثانية

صور وتطبيقات التكافل االجتامعي 

80  دقيقة 



التكافل

28

األهداف التفصيلية للوحدة:

يتوقع من املشارك بعد االنتهاء من هذه الوحدة، أن يكون قادرا – بعون الله تعاىل – عىل أن:

   يرضب أمثلة عىل صور التكافل االجتامعي  

ا مبادرة يف التكافل االجتامعي.    يطبق عمليًّ

   يبحث عن صور التكافل بني الحيوانات.

الزمننوع النشاطعنوان النشاطرقم النشاط

30 دقيقةفكر - زاوج – شارك، تصميم فنيما دورك؟1/2

30 دقيقةتصميم مبادرة ميدانيةماذا تفعل ؟2/2

20 دقيقةالبحث عن مقاطع فيديو  يف اإلنرتنتحتى هؤالء3/2

80 دقيقةاملجموع



29

نشاط )1/2(

فكر – زاوج - شارك، تصميم فنينوع النشاطما دورك؟اسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات30 دقيقةالزمن

أن يرضب املشارك أمثلة عى صور التكافل االجتاعي الهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط إىل فتح آفاق التفكر لدى املشاركن لتحديد دور تكافي يقوم به يف مجتمعه   

املحيط به.

يفكر  – شارك؛ حيث  زاوج   – فكر  بأسلوب  النشاط  ينفذ   

كل مشارك منفردا، ثم يف مجموعات ثنائية، ثم يتشارك 

الجميع معا فيا توصلوا إليه.

يطلب املدرب من املشاركني الجواب عن السؤال:  

ما مجاالت التكافل من حولك؟	 

ماذا تستطيع أن تفعل؟	 

ويبدي  املجموعات،  إليه  توصلت  ما  املدرب  يستعرض   

تعليقاته عليها.

يطلب من املشاركن وبشكل فردي التعبر عا توصلوا إليه يف صورة تصميم فني مناسب.  

يغلق املدرب النشاط بالتأكيد عىل ما ييل:  
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نرشة معرفية )1/2(

صور التكافل متعددة ومتنوعة، وهي مجال من مجاالت الخر التي فتح الله بها عى املسلمن.  

َدَقاُت  ا الصَّ َ أبرز صور التكافل تتمثل يف وجوب الزكاة من األغنياء للفقراء قال تعاىل: ﴿ ِإنَّ  

ِه  َقاِب َواْلَغاِرِمنَي َويِف َسِبيِل اللَّ َفِة ُقُلوُبُهْم َويِف الرِّ ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَلْيَها َواْلُمَؤلَّ

ُه َعِليٌم َحِكيٌم﴾]التوبة: 60[. ِه َواللَّ ِبيِل َفِريَضًة ِمَن اللَّ َواْبِن السَّ

التكافل األرسي: أي: رعاية اإلنسان ألهله؛ لوالديه، وإخوته،   

طارق  عن  النسايئ  روى  وقد  وأقاربه.  وأوالده،  وزوجته، 

املحاريب قال: »قدمت املدينة فإذا رسوُل الله  قائٌم عى 

املنرب يخطب الناس وهو يقول: »يد املُعطي الُعليا، وابدأ مبن 

 ﴿ تعاىل:  الله  قول  أيًضا  ذلك  وِمن  أدناك«،  أدناك  ثم  وأخاك،  فأختك  وأباك،  أمك  تعول: 

ُه ﴾ ]اإلرساء: 26[ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ﴾ ]البقرة: 83[. وقوله ﴿ َوآِت َذا اْلُقْرىَب َحقَّ

َه َواَل ُترْشُِكوا ِبِه َشْيًئا َوِباْلَواِلَدْيِن    حق الجار: والقرآن الكريم يقول يف حق الجار: ﴿ َواْعُبُدوا اللَّ

اِحِب  َوالصَّ اْلُجُنِب  َواْلَجاِر  اْلُقْرىَب  ِذي  َواْلَجاِر  َواْلَمَساِكنِي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرىَب  َوِبِذي  ِإْحَساًنا 

  أوصاين خليي : ِباْلَجْنِب ﴾ ]النساء: 36[، وقال أبو ذر الغفاري ريض الله عنه عن رسول الله

: »إذا طبخَت فأكرث املرق، ثم انظر بعض أهل البيت ِمن 

جريانك، فاغرف لهم منها«.

  الصدقة : جاء يف الصحيحن عن أيب هريرة ريض الله عنه 

أن النبي  قال : » سبعة يظلهم الله يوم القيامة يف ظله 

يوم ال ظل إال ظله«، وذكر من هؤالء السبعة : »ورجل تصدق 

بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم شامله ما صنعت ميينه«.
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ا اْلَيِتيَم َفاَل َتْقَهْر ﴾ ]الضحى: 9[. كفالة اليتيم: حثَّ اإلسام عى إكرام اليتيم؛ فقال تعاىل: ﴿ َفَأمَّ  

يف الحديث الرشيف أنه - عليه الصالة والسالم - قال: ))أنا وكافل اليتيم يف الجنة كهاتني((،   

وأشار بإصبعيه؛ يعني: السبابة والوسطى.

ميكنني أن أمارس التكافل مع:

أصدقاء املدرسة.	 

األهل واألقارب يف املدينة أو الديرة.	 

الجران يف الحارة.	 

جاعة املسجد.	 

فئة العالة.	 

املرىض يف املستشفيات.	 



التكافل
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نشاط )2/2(

مبادرة ميدانية نوع النشاطماذا ستفعل؟!اسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات30 دقيقةالزمن

أن يطبق املشارك عمليا مبادرة يف التكافل االجتاعيالهدف

إجراءات التنفيذ

النشاط الحايل عبارة عن تطبيق ميداين ملبادرة تكافلية يقوم بها املشاركون يف البيئة املحيطة   

بهم.

من املمكن أن يقوم باملبادرة فرد واحد أو مجموعة أفراد معا.  

باالستعانة مبنتجات النشاط السابق »ما دورك؟!!« يحدد كل فرد أو مجموعة املبادرة التكافلية   

التي سيقدمونها. 

أن تكون املبادرة قابلة للتنفيذ خال أسبوع واحد من اآلن.  

ينبه املدرب أنه سيقيم نتيجة التنفيذ خال اللقاء القادم؛ حيث تستعرض كل املبادرات وتقيم.  

حبذا لو وثقت املبادرات وقدمت عى شكل رسوم بيانية، إحصاءات، فيلم فيديو، عرض باور   

بوينت .. الخ.

عىل املشاركني الجواب عىل األسئلة التالية قبل الخروج من اللقاء:  

ما اسم املبادرة ؟	 
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ما الفكرة الرئيسة للمبادرة ؟	 

من املستفيد من املبادرة ؟	 

من املشاركون يف التنفيذ؟	 

متى ستنفذ املبادرة ؟ 	 

أين ستنفذ املبادرة ؟	 



التكافل
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نشاط )3/2(

 تكليف منزيل 

البحث عن مقاطع فيديو يف اإلنرتنتنوع النشاطحتى هؤالءاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات20 دقيقة الزمن

أن يبحث  املشارك عن صور التكافل بن الحيوانات الهدف

إجراءات التنفيذ

هذا النشاط عبارة عن تكليف بواجب منزيل يقوم به املشاركون منفردين.  

يطلب من كل مشارك البحث يف اإلنرتنت من خالل اليوتيوب حول:  

التكافل بن الحيوانات.	 

املشاركن  مشاركات  عرض  واملستهدف   

خال اللقاء القادم.

يختار  القادم  اللقاء  يف  الحضور  عند   

والتعليق  للعرض،  ثاثة  أو  فيلمن  املدرب 

عليها.

حول  املشاركات  بعض  املدرب  يستعرض   

تجربة البحث وأهم ما استفاده املشاركون 

من خالها.
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متت 

بحمد الله


