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سلسلة املهارات والقيم الحياتية 

للمرحلة املتوسطة

أنشطة - املدرب
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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

ــي يف  ــاص، وروع ــكل خ ــعودية بش ــام، والس ــكل ع ــة بش ــة العربي ــال البيئ أطف

تصميــم الحقيبــة الحاليــة الجمــع بــن املتعــة والفائــدة، كــا صممــت األنشــطة 

ــارة املســتهدفة. ــب عــى القيمــة أو امله ــغ يف التدري بشــكل تفاعــي لتكــون أبل

ــة التــي بــن أيديكــم عــى قيمــة النصيحــة، وتقــدم مــن خــال  تــدرب الحقيب

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

النصيحة. اسم الربنامج

أن يقدر املشارك النصيحة ويطبقها بطريقة فعالة.الهدف العام

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

قادرا عىل أن: 

    يستشعر أهمية النصيحة.

    يرشح معنى النصيحة. 

د بعض أساليب تقديم النصيحة.     يعدِّ

    يستنبط آداب تقديم النصيحة.

    يفاضل بن األساليب والوسائل املختلفة للنصيحة.

    يختار الوسيلة املناسبة للنصيحة.

    يبنِّ الضوابط الرشعية ملارسة النصيحة.

    يطبِّق النصيحة عمليًّا. 

ح أبرز العوائق يف تقديم النصيحة.     يوضِّ

3 ساعات تدريبيةالساعات التدريبية

7 أنشطة تدريبية عدد األنشطة

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

    أهمية النصيحة.

    تعريف النصيحة. 

    آداب النصيحة.

    أساليب ووسائل النصيحة.

    القواعد والضوابط الرشعية للنصيحة.

    عوائق بذل النصيحة لآلخرين.

منهج إعداد 

الحقيبة

اعتمد إعداد الحقيبة عىل:

    توظيف اسرتاتيجيات التعلم النشط 

    توظيف أسلوب التعليم بالرتفيه 
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فهرس املوضوعات

مقدمة

التعريف بالحقيبة

دليل الربنامج

فهرس املوضوعات

تنبيهات للمنفذين

الوحدة األوىل

نشاط )1/1( 

نشاط )2/1(

نشاط )3/1(

نشاط )4/1(

الوحدة الثانية

نشاط )1/2(

نشاط )2/2(

نشاط )3/2(

2
3
4
6
7
9
11
15
23
26
27
29
32
34
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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.

    شجع املناقشة والتداخل بن الطاب وال ترتك أيًّا منهم دون مشاركة 

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:
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فكر – زاوج – شارك 	 

العصف الذهني	 

وغرها من األساليب التي سرد توضيحها يف الحقيبة.	 

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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الوحدة التدريبية األوىل

أهمية النصيحة وأساليبها ووسائلها 

105 دقيقة 
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موضوعات الوحدة األوىل

   أهمية النصيحة.
   تعريف النصيحة. 

   آداب النصيحة.
   أساليب ووسائل النصيحة.

األهداف التفصيلية للوحدة األوىل:

يتوقع من املشارك يف نهاية الوحدة أن يكون قادًرا عىل أن:

   يقدر أهمية النصيحة.

   يرشح معنى النصيحة. 

   يعدد بعض أساليب تقديم النصيحة.

   يستنبط آداب تقديم النصيحة.

   يفاضل بن األساليب والوسائل املختلفة للنصيحة.

   يختار الوسيلة املناسبة للنصيحة.



11

نشاط )1/1(

دراسة حالة نوع النشاطعامل غريباسم النشاط

سبورة + أقام + أوراق+ القصةاألدوات25 دالزمن

الهدف
- يقدر أهمية النصيحة. 
- يرشح معنى النصيحة. 

إجراءات التنفيذ

  النشاط الحايل عبارة عن دراسة حالة، ويهدف إىل بيان أهمية النصيحة وحاجة الناس إليها.

  يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات ثنائية ويعطي كاًّ منها دراسة الحالة.

  يكلف املدرب املشاركني بالجواب عن األسئلة التالية:

تخيل لو أنك تعيش يف تلك املدينة، ما أطرف املواقف التي ميكن أن تقابلك؟	 

وما أسوأ املواقف التي ميكن أن تقابلك؟	 

ــرش 	  ــع ال ينت ــاة يف مجتم ــة الحي ــا مــدى إمكاني م

ــق النصيحــة؟ ــراده خل ــن أف ب

ما تعريف النصيحة؟	 
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غلق النشاط:

  يختم املدرب النشاط بالتأكيد عىل:

أهمية انتشار النصيحة يف املجتمع لجميع األفراد.	 

املجتمعــات التــي ال تنتــرش  فيهــا النصيحــة تنتــرش فيهــا العديــد مــن املشــكات ســواء 	 

أكانــت صغــرة أم كبــرة. 

تعريــف النصيحة: هــي إرادة الخــر للمنصــوح بفعــل مــا ينفعــه، أو تــرك مــا يــره، 	 

ها النبــي ديًنــا  أو تعليمــه مــا يجهلــه، ونحوهــا مــن وجــوه الخــر ؛ ولهــذا ســاَّ

)الدين النصيحــة(.
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»املدينة الغريبة«

وصل صديقنا سعيد إىل املدينة الغريبة ووقف أمام الفتة مكتوب 

اآلخرين  تزعج  ال   « ومنها:  املدينة  يف  العيش  رشوط  عليها 

ا، وأخذ يفكر: كيف للناس  بنصائحك«، فلا رأى ذلك تعجب جدًّ

أن يعيشوا بدون نصيحة؟ إن الحياة تكاد تكون مستحيلة، توقف 

لربهة من الوقت متسائًا: هل أكمل زياريت لهذه املدينة العجيبة؟ 

أم أرجع إىل مدينتي؟ ويف األخر استقر رأيه عى أن يستمر يف 

زيارته.

بدأ سعيد يف التجول يف أنحاء املدينة، فمر عى حديقة جميلة، خصصت فيها مقاعد ملن أراد أن 

يجلس ويستمتع مبشاهد الحديقة الرائعة، وجد سعيد شخًصا كان يجلس عى أحد تلك املقاعد، يهم 

بالقيام، فذهب إىل املقعد يود الجلوس فسلم عى الرجل، ثم جلس، فلا قام الرجل وجد مابسه 

ومل  قليل  قبل  ُدهن  قد  كان  فاملقعد  متسخة 

يجف دهانه بعد، فقام منتفًضا خوًفا عى ثوبه، 

اآلخر،  هو  اتسخ  قد  ثوبه  وجد  لألسف  ولكنه 

حزن عى اتساخ ثوبه وهمَّ برتك املقعد، وإذا 

بشخصن مقبلن عى ذات املقعد، همَّ أن يقول 

سيتسخ،  فثوبكا  عليه  تجلسا  أن  إياكا  لها: 

تنصح  »ال  العجيبة  املدينة  رشط  تذكر  ولكنه 

عنها  بعيًدا  واستدار  لسانه  فأمسك  أحًدا«، 

حتى ال يرى مصرها الذي يعرفه.
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انتقل سعيد للتجول يف السوق املركزي لعله يستطيع حل مشكلة ثوبه، فوقف أمام املصعد، ونظر إليه 

ا، وتبدو  الحارس بابتسامة صفراء!، بعد انتظار طويل فتح باب املصعد وخرج منه شخص مرهق جدًّ

عليه عامات االنزعاج الشديد، فخرج دون أن ينطق بكلمة، دخل سعيد املصعد وضغط عى الزر 

املطلوب، ولكنه تفاجأ باملصعد ينزل ويصعد برسعة جنونية، واستمر لذلك أكرث من مرة، وبعد معاناة 

طويلة خرج صاحبنا من املصعد تشبه هيئته هيئة ذلك الشخص األول، وبعدما خرج سعيد جاء رجل 

آخر يريد أن يستعمل املصعد فهمَّ سعيد أن ينصحه ولكنه تذكر رشوط تلك املدينة، فصمت وهو يعلم 

ما ينتظر هذا الشخص املسكن داخل املصعد.

جلس سعيد يف أحد املقاهي ليسرتد أنفاسه قليًا من تلك املدينة العجيبة، وأثناء تناوله كوب القهوة 

دخل إىل املقهى شخص ملفوفة يده بجبس ويتوكأ عى عصا، ثم دخل آخر مثل صورة األول وثان 

وثالث! َدبَّ الرعب يف قلب صاحبنا يا ترى ماذا أيضا يف تلك املدينة؟ وملاذا هؤالء هكذا؟ فأرسع 

يغادر املدينة وقد أخذ عى نفسه عهًدا أال يعود لتلك املدينة مرة أخرى.

نرشة تعريفية )1/1(

النصيحة مهمة يف املجتمع. 		

ال ميكن أن نعيش بدون نصيحة.  		
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نشاط )2/1(

تحليل مواقف نوع النشاطكيف نجعلها مقبولة؟!اسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات30 دالزمن

الهدف
- يعدد بعض أساليب تقديم النصيحة.

- يستنبط آداب تقديم النصيحة.

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط الحايل إىل تعرف املشارك عى بعض أساليب تقديم النصيحة.   

ينفذ النشاط من خال أسلوب تحليل املواقف يف مجموعات ثنائية.   

يقسم املدرب املشاركن إىل مجموعات ثنائية ويقدم لكل مجموعة عدًدا من املواقف املرفقة    

هنا.

يطلب املدرب من كل مجموعة تحليل املواقف التي بني يديه بهدف:   

تسمية األسلوب املتبع يف النصيحة.	 

وردت 	  التــي  النصيحــة  آداب  اســتنباط 

خــال املوقــف.

املواقف  تحليل  من  املجموعات  انتهاء  بعد    

مجموعة،  كل  مشاركات  املدرب  يستعرض 

بحيث تذكر كل مجموعة:

مخترًصا للمواقف التي تعلموها.	 
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أهم أساليب وآداب تقديم النصيحة التي وردت يف املواقف التي معهم.	 

أثناء عرض املجموعات ما تعلموه يقوم املدرب بجمع ما توصلوا إليه عى السبورة أمام املشاركن.   

غلق النشاط: 

يف الختام يكلف املدرب املشاركن وبشكل فردي القيام بإعداد تصميم فني يعرب عن »أساليب    

وآداب النصيحة« وفق ما جمعه املدرب.
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نرشة معرفية )2/1(

»مواقف عن النصيحة من السرية والتاريخ«

النبي ملسو هيلع هللا ىلص واألعرايب الذي بال يف املسجد:

عن أنس بن مالك ريض الله عنه قال: بينا نحن يف املسجِد مع رسوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاء 

. فقام يبوُل يف املسجِد. فقال أصحاُب رسوِل الله ملسو هيلع هللا ىلص: َمْه َمْه. قال: قال رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ال  أعرايبٌّ

ُتْزِرُموه. َدُعوُه، فرتكوه حتى بال. ثم إنَّ رسوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص دعاه فقال له: إن هذه املساجَد ال َتْصُلُح 

ليشٍء من هذا البوِل وال الَقَذِر. إمنا هي ِلِذْكِر اللِه عزَّ وجل، والصالِة، وِقراءِة القرآنِ، أو كا قال 

رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص. قال فأمر رجًا من القوِم، فجاء بَدْلٍو من ماٍء، فَشنَُّه عليه ]رواه مسلم[.

من مواقف عمر بن الخطاب ريض الله عنه:

الناس  عليه  دخل  داره  إىل  وحُمل  عليه-  الله  رضوان  الفاروق-  ُطعن  ملا  احتضاره:  عند 

يزورونه، يقول الراوي: فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال: أبرش يا 

أمر املؤمنن ببرشى الله لك من صحبة رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص وقدم يف اإلسام ما قد علمت ثم وليت 

فعدلت ثم شهادة. قال: وددت أنَّ ذلك كفاف ال عيل وال يل، فلا أدبر إذا إزاره ميس األرض قال: 

ردوا عيلَّ الغالم. قال: ابن أخي؛ ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ]صحيح البخاري[.

مع الرجل الشامي: كان رجل من أهل الشام ذا بأس، وكان يفد إىل عمر بن الخطاب- 

رضوان الله عليه- ، ففقده عمر فقال: ما فعل فان بن فان؟ فقالوا: يا أمر املؤمنن، يتابع يف 

هذا الرشاب. قال: فدعا عمر كاتبه، فقال: اكتب: » من عمر بن الخطاب إىل فالن ابن فالن، سالم 

عليك، ] أما بعد [: فإين أحمد إليك الله الذي ال إله إال هو، غافر الذنب وقابل التوب، شديد 

العقاب، ذي الطول، ال إله إال هو إليه املصري«. ثم قال ألصحابه: ادعوا الله ألخيكم أن يقبل بقلبه، 
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وأن يتوب الله عليه. فلا بلغ الرجل كتاب عمر جعل يقرأه ويردده، ويقول: غافر الذنب وقابل التوب 

شديد العقاب، قد حذرين عقوبته ووعدين أن يغفر يل، فلم يزل يرددها عى نفسه، ثم بىك ثم نزع 

فأحسن النزع فلا بلغ عمر- رضوان الله عليه- خربه قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أخاكم زل زلة 

فسددوه ووفقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، وال تكونوا أعواًنا للشيطان عليه.]تفسري ابن كثري[.

الحسن والحسني- ريض الله عنهام- وتعليم الوضوء:

وقد ُحيك أنَّ الحسن والحسن- ريض الله عنها 

ها أفضل الصاة وأتمُّ التسليم-  وعن والديها، وعى َجدِّ

مرا بشخص يفسد وضوءه فقال أحدها ألخيه: تعال نرشد 

هذا الشيخ، فقاال: يا شيخ إنا نريد أن نتوضأ بن يديك 

ال  ومن  الوضوء  منا  يحسن  من  وتعلم  إلينا  تنظر  حتى 

يحسنه، ففعا ذلك فلا فرغا من وضوئها قال: أنا والله 

الذي ال أحسن الوضوء، وأما أنتا فكل واحد منكا يحسن 

وضوءه، فانتفع بذلك منها من غر تعنت وال توبيخ. ]فيض 

القدير 823/2[.

معاذ بن عمرو وأبوه عمرو بن الجموح ريض الله عنهام:

بني  الجموح سيًدا من سادات  العقبة، وكان والده عمرو بن  أسلم معاذ بن عمرو وشهد 

سلمة وكان عى الرشك، وكان قد اتخذ يف داره صنًا من خشب، يقال له: مناة، كا كانت األرشاف 

يصنعون، تتخذه إلًها تعظمه وتطهره، فلا أسلم فتيان من بني سلمة: معاذ بن جبل، ومعاذ بن عمرو 

) ابن الجموح (، كانا يدلجان بالليل عى صنم عمرو، فيحمانه فيطرحانه يف بعض حفر بني سلمة، 
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ًسا عى رأسه، فإذا أصبح عمرو قال: ويلكم من عدا عى آلهتنا هذه الليلة؟  وفيها َعَذر الناس، ُمنكَّ

قال: ثم يغدو يلتمسه، حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال: أما والله لو أعلم َمن فعل هذا 

بك ألخزينه. فإذا أمىس ونام عمرو، َعَدَوا عليه، ففعا به مثل ذلك، فيغدو فيجده يف مثل ما كان 

فيه من األذى، فيغسله ويطهره ويطيبه، ثم يعدوان عليه إذا أمىس، فيفعان به مثل ذلك. فلا أكرثا 

عليه، استخرجه من حيث ألقوه يوًما، فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال: إين 

والله ما أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خر فامتنع، فهذا السيف معك. فلا أمىس ونام 

عمرو، َعَدَوا عليه فأخذا السيف من عنقه، ثم أخذا كلًبا ميًتا فقرناه به بحبل، ثم ألقياه يف برئ من 

آبار بني سلمة، فيها َعَذر الناس، ثم غدا عمرو بن الجموح فلم يجده يف مكانه الذي كان به، فخرج 

ًسا مقروًنا بكلب ميت، فلا رآه وأبرص شأنه، وكلمه من أسلم من  يتبعه حتى وجده يف تلك البرئ ُمنكَّ

رجال قومه، فأسلم برحمة الله، وحسن إسامه.]سرية ابن هشام[.

موقف للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله:

يقول  امليك  الحرم  الله مدرس حلقة قرآن يف  الوهاب رحمه  عبد  بن  اإلمام محمد  سمع 

إذا أراد القيام: » يا كعبة الله«، فأراد الشيخ أن ينبهه إىل االستعانة بالله رب الكعبة وليس بالكعبة 

بطريقة لطيفة، فقال له: أريد أن أعرض عليك القرآن لتصحح قراءيت، فبدأ الشيخ يقرأ حتى بلغ 

فاستوقفه  البيت«  هذا  »فليعبدوا  فقرأ  قريش  سورة 

املعلم وطلب اإلعادة فقرأها الشيخ بنفس الخطأ، فقال 

املعلم: الذي ُيعبد هو رب البيت، فقال الشيخ: فا بالك 

يا شيخ تقول: يا كعبة الله، والذي ُيستعان به هو الله، 

ففطن املعلم لخطئه وشكر الشيخ عى حسن أسلوبه.
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من مواقف الشيخ ابن سعدي رحمه الله:

كان الشيخ يوًما ما عند صديق له يرشبان القهوة، وكان هذا الصديق قد اشرتى جهاز راديو 

يف بداية ظهور أجهزة الراديو يف نجد، فكان ابن له يعبث بالجهاز الجديد ويتنقل بن موجاته 

فمرة يسمع منه حديًثا ومرة أخباًرا وأخرى موسيقى وهكذا...، هنا نادى الشيُخ االبَن وكان اسمه 

محمًدا، فقال: يا محمد تعال، يقول: فأغلقُت املذياع، وأقبلت عليه، فقال: أليس من األحسن أن تأخذ 

( يا شيخ، وأخذ دلة القهوة عن أبيه، ثم ما لبث الشيخ  )الدلة( وتصب القهوة عن أبيك؟ فقال: )َسمِّ

أن نظر إىل صحن التمر وأخذ منه مترتن، إحداها مترة طيبة واألخرى رديئة، ثم قال: أيها تختار 

يا محمد، فاختار الطيبة، فانتهز الشيخ الفرصة وعلق قائًا: »يا ولدي؛ الراديو فيه أشياء حسنة 

وأشياء سيئة، وعىل اإلنسان أن يختار األشياء الحسنة مثل اختياره للتمر الحسن الطيب«.

ُشيِكَ للشيخ مجموعة من الشباب يسمرون يف إحدى ساحات البلدة فيتخلفون عن الصاة 

وال يقبلون النصح، فلا كان اليوم التايل خرج الشيخ قبيل أذان املغرب 

لهم، ومعه حزمة من حطب فلا أقبل عليهم رحبوا بالشيخ فجلس معهم 

وأخربهم أنَّ الحطب هدية لهم، ثم بدأ يصلح النار لهم، لحظات بدأ بعدها 

دخان النار يتصاعد هنا أذن املؤذن لصاة املغرب فقام الشيخ رحمه الله، 

وقال: هيا يا أبنايئ نصيل ثم نعود وقد صلحت النار، فقام الشيخ وقام 

الشباب معه جميًعا!!
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من مواقف الشيخ ابن باز رحمه الله:

يقول مدير مكتب الشيخ رحمه الله: يف يوم من األيام اتصل شاب صغر بساحة الشيخ، 

وقال: يا ساحة الشيخ! الناس بأشد الحاجة إىل علاء ُيفُتونهم، وأقرتح عى ساحتكم أن تجعلوا 

يف كل مدينة مفتًيا؛ ليسهل االتصال. فقال له ساحة الشيخ: ما شاء الله، أصلحك الله، كم عمرك؟ 

إىل  اكتب  الدراسة،  يستحق  طيب،  اقرتاح  هذا  الشيخ:  فقال يل ساحة  عاًما،  ثاثة عرش  فقال: 

األمن العام لهيئة كبار العلاء بهذا، فكتبُت ما أمى به، وما جاء يف كتابه: أما بعد؛ فقد اتصل يب 

بعض الناصحن، وقال: إنه يقرتح وضع مفتن يف كل بلد، ونرى 

عرضه عى اللجنة الدامئة؛ لنتبادل الرأي يف املوضوع.

وكان ساحته يتصل عى 11 رقًا إليقاظهم لصاة الفجر 

يوميًّا، وإذا رد عليه أحد منهم سلم عليه الشيخ وقال: ) الحمد 

لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور (.]جوانب من سرية اإلمام 

عبد العزيز بن باز[.

ميكن استخالص عدد من أساليب وآداب النصيحة، ومن ذلك:

التلطف يف العبارة وانتقاء الكلات املحببة واملؤثرة والتأكيد عى النصح)1(.  .1  

فصل الفعل القبيح عن شخص الفاعل)2(.  .2  

اختيار املكان والزمان املناسبن.  .3  

)1( أي نشعر املنصوح أنه شخص جيد وهذا الفعل ال يليق به: » أنت قدوة وأمثالك ال يدخنون«  »املؤمن مثلك يخشع يف صاته وال 

يكرث الحركة« » أٍف يا فان مثلك ما يسويها« » هذا الفعل محرم » » هذا السلوك مشن«.

)2( رجل كبر يف السن رنَّ هاتفه الجوال بنغمة موسيقية مزعجة فأنكروا عليه فعله مع كرب سنه، فأخرج الجوال وقال: يا جاعة من 

يصلحه يل ويغر هذه النغمة فقد أعطانيه أحد أقاريب بهذا الشكل وال أعرف كيف أغر النغمة أو أكتم الصوت!
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إحسان الظن باملنصوح واالعتذار له)3(.  .4  

التعريض والتلميح.  .5  

الحرص عى استخدام الطريقة املناسبة لإلقناع.  .6  

الصرب واملداومة.  .7  

اختيار الوسيلة املناسبة وتنويعها.  .8  

القدوة الحسنة: افعل الصحيح وسوف يقلدك اآلخرون.   .9  

01.  التأكد قبل تقديم النصيحة من الحكم ومن حصول املخالفة.  

11.  استشارة من هم أكرث منا خربة يف كيفية تقديم النصيحة لذلك الشخص.  

)3( حاول أحد الناصحن وعظ رجل توقف بسيارته بجانبه عند إشارة املرور وصوت املوسيقى الصاخبة تنبعث من سيارته، فلم يلتفت 

الرجل لكام الناصح ومل يعره أي اهتام، فلحقه الناصح مستخدًما املنبه ليوقفه فلم يستجب له، فتبعه حتى توقف الرجل عند بقالة 

ونزل من سيارته واملوسيقى مازالت تصدح، فتبعه الناصح داخل البقالة وبدأ ينصحه ويعاتبه، فتبن له أن الرجل أبكم ال يسمع وال يتكلم 

وال يدري عن صوت املوسيقى يف سيارته!
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نشاط )3/1(

مجموعات ثنائيةنوع النشاطإيجابيات وسلبياتاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات25 دالزمن

يفاضل بن األساليب والوسائل املختلفة للنصيحة.الهدف

إجراءات التنفيذ

من  بعدد  املتصلة  والسلبيات  لإليجابيات  املشاركن  استنباط  إىل  الحايل  النشاط  يهدف    

األساليب والوسائل املختلفة للنصيحة.

يقدم املدرب قامئة األساليب والوسائل للمشاركن، ويقسمهم إىل مجموعات ثنائية.   

يطلب من كل مجموعة االستفادة من النموذج املرفق يف التفاعل مع النشاط.   

يف الختام يستعرض املدرب عدًدا من املشاركات، ويناقشهم فيها بشكل جاعي.   
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»من وسائل النصيحة«

السلبياتاإليجابياتالوسيلة

النصح املبارش

رسائل )الجوال – الواتس آب( 

ونحوها

الرسائل الورقية

تقديم  يستطيع  من  مخاطبة 

النصيحة

صندوق االقرتاحات

كتيب توجيهي

بطاقة توجيهية

االتصال الهاتفي
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»من أساليب النصيحة«

السلبياتاإليجابياتاألسلوب

التلميح

الترصيح

النصيحة الرسية

النصيحة العلنية

النصح مبارشة

النصح بعد مدة

نرشة تعريفية )3/1(

يعتمد نجاح أسلوب ووسيلة النصيحة عىل:

1.   مناسبة الوسيلة واألسلوب الحتياج الشخص.

2.   الوقت واملكان املناسبن الستخدام الوسيلة واألسلوب. 

3.   مناسبة الوسيلة واألسلوب لحجم املخالفة أو الخطأ. 

4.   مراعاة ُعْمر وثقافة الشخص أثناء تقديم النصيحة. 

5.   استشارة أصحاب الخربة يف األسلوب والوسيلة املناسبن للنصيحة. 

 -  
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نشاط )4/1(

نقاش جاعينوع النشاطكن إيجابيًّا!!اسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات25 دالزمن

يختار الوسيلة املناسبة للنصيحة.الهدف

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب عدًدا من املواقف التي تستلزم النصيحة، ومن ثم يطلب من املشاركن يف    

نقاش مفتوح تحديد الوسائل املناسبة. 

األمانة،  مثل:  الحكومية  الجهات  بعض  مع  التواصل  إىل  حلها  املواقف ستحتاج يف  بعض    

وسائل  املشاركون عى  ليتعرف  املياه...الخ، وهذه فرصة جيدة  هيئة  أو  التجارة،  وزارة  أو 

التواصل مع الجهات والهيئات الحكومية.

املواقف التي ستعرض عىل املشاركني:   

ضيوف يف املنزل وحان وقت الصاة.	 

حفرة يف الشارع.	 

ك ال يقرأ الفاتحة بشكل صحيح.	  جدُّ

محل يغش الزبائن.	 

شخص يعرض حبوبًا مخدرة عى طاب املرحلة املتوسطة.	 

أنبوب مياه مكسور يف الشارع.	 

قرية يحتاج أهلها ملركز صحي.	 

طبيبة متربجة قابلتك أثناء مرافقتك لوالدتك يف املستشفى.	 
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الوحدة التدريبية الثانية

ضوابط النصيحة وتطبيقاتها 

75 دقيقة 
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موضوعات الوحدة:

الضوابط الرشعية للنصيحة. 		

تطبيق النصيحة. 		

عوائق يف تقديم النصيحة. 		

األهداف التفصيلية للوحدة الثانية:

يتوقع يف نهاية الوحدة أن يكون املشارك قادًرا عىل أن:

   يبن الضوابط الرشعية ملارسة النصيحة.

   يطبق النصيحة عمليًّا. 

   يوضح أبرز العوائق يف تقديم النصيحة.
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نشاط )1/2(

عرض محتوىنوع النشاطقواعد وفوائداسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات20 دالزمن

يبن الضوابط الرشعية ملارسة النصيحة. الهدف

إجراءات التنفيذ

يهدف النشاط الحايل إىل تعريف املشاركن بأهم القواعد والضوابط الرشعية ملارسة النصيحة.   

ينفذ النشاط بأسلوب عرض املحتوى »املحارضة« فيرشح للمشاركني القواعد والضوابط    

التالية:

نرشة تعريفية 1/2

الضوابط الرشعية للنصيحة: 

 اإلخالص يف النَِّصيَحة:

فا  وتعاىل،  تبارك  الله  وجه  بنصيحته  يرجو  أن  الناصح  عى 

يقصد بنصيحته األغراض الدنيوية من رياء وسمعة، وحب شهرة 

ِه  وغرها، أو عيب املنصوح والحطِّ من قدره. قال تعاىل: ﴿أاَل ِللَّ

يُن اْلَخاِلُص﴾ ]الزمر[، وقال سبحانه: ﴿َوَما أُِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا  الدِّ

األعامل  ا  )إمنَّ ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  ]البينة[،  يَن﴾  الدِّ َلُه  ُمْخِلِصنَي  َه  اللَّ

ا لكلِّ امرئ ما نوى( ]رواه البخاري[. بالنيات، وإمنَّ



النصيحة

30

   العلم مبا ينصح به:

الذي يقوم بالنَِّصيَحة ال ينصح يف أمر يجهله، بل ال بد أن يكون عالـًا مبا ينصح به، قال تعاىل: 

﴿َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم ﴾]اإلرساء[.

  اللني والرفق يف النَِّصيَحة:

املحبَّبة، وعدم استخدام  انتقاء األلفاظ  الحسن، مع  بالرفق واللن، واألسلوب  النَِّصيَحة  أن تكون 

ِتي  َك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَّ رة، قال تعاىل: ﴿اْدُع ِإىِل َسِبيِل َربِّ األساليب الـُمنفِّ

ِهَي أَْحَسُن﴾ ]النحل[.

ْيَطاَن َينَزُغ َبْيَنُهْم﴾ ]اإلرساء: 35[. ِتي ِهَي أَْحَسُن ِإنَّ الشَّ ِعَباِدي َيُقوُلوْا الَّ وقال سبحانه: ﴿َوُقل لِّ

وأوىص الله موىس وهارون عليها السام لـاَّ أرسلها إىل فرعون بقوله تعاىل: ﴿فقوال له قواًل 

ليًنا لعله يتذكر أو يخىش﴾ ]طه[.

يأخذوه  أن  أصحابه  فأراد  إزاره،  أسبل  قد  رجًا  أبرصوا  وأصحابه  أشيم  بن  أنَّ صلة  ثابت  وعن 

بألسنتهم، فقال صلة: »دعوين أكفيكموه، فقال: يا ابن أخي؛ إنَّ يل إليك حاجة، قال: فام ذاك يا 

عم؟ قال: ترفع إزارك، قال: نعم، ونعمة عني، فقال ألصحابه: هذا كان مثل لو أخذمتوه بشدة؟ 

قال: ال أفعل، وفعل« ]األمر باملعروف والنهي عن املنكر البن أيب الدنيا[. 

أحد،  نصيحة  أرادوا  إذا  السلف  )كان  رجب:  ابن  قال 

فيام  أخاه  وعظ  من  بعضهم:  قال  حتى  ا  رسًّ وعظوه 

رؤوس  عىل  وعظه  ومن  نصيحة،  فهي  وبينه  بينه 

الناس فإمنا وبَّخه( ]جامع العلوم والحكم[، قال ابن حزم: )إذا 

ا ال جهًرا، أو بتعريض ال بترصيح،  نصحت فانصح رسًّ

إالَّ ملن ال يفهم، فال بدَّ من الترصيح له(.]رسائل ابن حزم[. 

ومن ذلك مراعاة الوقت واملكان املناسبن.
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  أن ال تكون النَِّصيَحة عىل رشط القبول:

قال ابن حزم: »ال تنصح عى رشط القبول منك، فإن تعديت هذه الوجوه، فأنت ظامل ال ناصح، 

وطالب طاعة ال مؤدي حق ديانة وأخوة، وليس هذا حكم العقل وال حكم الصداقة، ولكن حكم األمر 

مع رعيته والسيد مع عبيده« ]رسائل ابن حزم[.

   أن ال يرتتب عىل النصيحة منكر أكرب:

وْا الّلَه َعْدًوا ِبَغرْيِ ِعْلٍم﴾]األنعام[،  ِذيَن َيْدُعوَن ِمن ُدوِن الّلِه َفَيُسبُّ وْا الَّ كا قال الله عز وجل: ﴿َواَل َتُسبُّ

فسبُّ آلهة املرشكن ال شك أنه جائز، بل رمبا مستحب أو أكرث، لكن ملا كان املسلمون يف العهد امليك 

إذا سبوا آلهة املرشكن قام املرشكون بسب الله عز وجل فنهى الله املسلمن عن سب آلهة املرشكن.

  التدرج يف النصيحة:

ومن األمور كذلك البدء باملنكرات الكربى، فمثًا إذا اجتمع لدينا منكر متعلق بالرشك ومنكر متعلق 

أعظم  الرشك  بالرشك؛ ألن  يتعلق  فيا  بالنصح  نبدأ  أن  البد  فإنه  بصغرة،  متعلق  ومنكر  بكبرة، 

الذنوب عند الله عز وجل، ثم ننصح فيا يتعلق بالكبرة، ثم بالصغرة.

َتقُدُم عىل قوٍم أهِل كتاٍب،  وملا بعث رسوُل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص ُمعاًذا ريض الله عنه إىل اليمِن، قال: )إنك 

فليُكْن أوَل ما تدعوهم إليه عبادُة اللِه، فإذا عَرفوا اللَه فأخرِبْهم أنَّ اللَه قد فَرض عليهم خمَس 

صلواٍت يف يوِمهم وليلِتهم، فإذا فَعلوا فأخرِبْهم أنَّ اللَه فَرض عليهم زكاًة من أمواِلهم، وُتَردُّ 

عىل فقراِئهم، فإذا أطاعوا بها فُخْذ منهم، وَتَوقَّ كرائَم أمواِل الناِس( ]البخاري[.

  استخدام الوسائل الرشعية:

فا يكذب يف النصيحة وال يسب وال يعتدي وال يتجسس وال يغتاب، ألن العمل ال يقبل إال إذا كان 

خالًصا وصواًبا.

   الصرب عىل األذى:

أخربنا القرآن عن لقان بأنه أوىص ابنه بقوله: ﴿َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصرِبْ َعىَل َما 

َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر﴾ ]لقامن[.
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نشاط )2/2(

متثيل أدوارنوع النشاطماذا ستفعل؟!اسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات35 دالزمن

يطبق النصيحة عمليًّا الهدف

إجراءات التنفيذ

 يهدف النشاط الحايل إىل أن يطبق املشاركون النصيحة بطريقة عملية يف مواقف مختلفة، وفق 

ما تعلموه من أساليب ووسائل وآداب للنصيحة. 

بحيث  التالية  املشاهد  أحد  بتمثيل  وتقوم كل مجموعة  ثنائية،  املشاركون إىل مجموعات  ينقسم   

يقوم أحد االثنن بدور الناصح واآلخر بدور املنصوح، وبحيث يقبل املنصوح النصيحة مرة ويرفضها 

أخرى.

 املشاهد التمثيلية:

أخوك الصغر يتأخر عن أداء الصاة يف املسجد.	 

قريبك األكرب ال يطمنئ يف الصاة.	 

بائع يبيع بضائع مغشوشة يف محله.	 

أخوك األكرب يتجاوز اإلشارة الحمراء دون اهتام.	 
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ك يرسف يف والمئه، ويرمي الفائض من الطعام يف صندوق النفايات.	  عمُّ

إمام املسجد يقرأ آية من آيات القرآن بطريقة خاطئة.	 

زميل لك يذكر شخًصا بسوء - يغتابه -.	 

موظف يف مستشفى يتكلم مع املوظفات بأسلوب مبتذل.	 

كهربايئ يصلح أدوات يف منزلكم وحان وقت الصاة، وما زال يعمل.	 

أحد زمائك يأكل سمًكا ويرشب معه حليبًا طازًجا)4(.	 

)4( للتنبيه عى أهمية التأكد من كون ما ننكره وننصح فيه اآلخرين محرًما أو خطأ خالًصا وليس مجرد أقاويل عى ألسنة العوام دون 

أن يكون لها أصل علمي تستند إليه.
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نشاط )3/2(

نقاش مفتوحنوع النشاطالعوائقاسم النشاط

سبورة + أقام + أوراقاألدوات20 دالزمن

يوضح أبرز العوائق عند تقديم النصيحة الهدف

إجراءات التنفيذ

يعرض املدرب عى املشاركن أهم العوائق التي متنع الشباب من مارسة النصيحة، ويناقش   

معهم كيف يتم التعامل معها.

يطلب املدرب من املشاركن ذكر أكرب عدد من العوائق التي   

تقف أمامهم شخصيًّا أثناء بذلهم النصيحة.

يسجل املدرب ما يذكره املشاركون ثم يبدأ يف النقاش حول كل   

عنرص للتعرف عى كيفية التغلب عليه بطريقة عملية وسهلة.

نرشة تعريفية )3/2(

من أبرز العوائق التي قد تعرتض الشباب أثناء بذل النصيحة:

الخجل.  

الخوف.  

كون اإلنسان عنده تقصر.  

يخاف أن يخرس عاقته باآلخرين.  
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قلة العلم.  

العاقة يل بأحد.   

عدم االعتياد.  

لن يسمعوا يل.  

عدم احتال األذى.  
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متت 

بحمد الله


