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  إهداء
 

v 
}قَد ن اَفْلَحكَّ ماايـز9الشمس }...ـه 

v 

 108يوسف }...اللِّه ِإلَى اْ~أَدعو سِبيِلي يـِذِهاهـ قُلْ{
v  

}كَذَاِلكو اكُملْنعةً وجطاً أُمس143البقرة }...و 
v 

  88هود }...استطَعت ما ـحااِالصلـ ِإالَّ اَِريد ِإنُ{
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  شكر

بأصدق عبارات الشكر رئيس حركة التوحيد واإلصالح تقدم ي

إعداد هذه واالمتنان إلى كلّ اإلخوة واألخوات الذين شاركوا يف 

 تعالى أن يتقبل منهم، وأن جيعل كلّ أعمالهم اهللالمنظومة؛ سائال 

صاحلة خالصة لوجهه الكريم، وأن حيفظهم جميعا بما حيفظ به 

  .  وأن ينفع بهم وبعملهم سائر أمة المسلمين.عباده الصاحلين

  ـنــــــــواحلمد هللا رب العالميــ آميــــــن

  

  
                                                        

  
  

  2010مايو /1431جمادى الثّانية 
  المغرب/ الرباط
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 توطئة
  

من يهدِهِ اللَّه فَال . الْحمد لِلَّهِ نَحمده ونَستَعِينه ونَعوذُ بِاللَّهِ مِن شرورِ أَنْفُسِنا ومِن سيئَاتِ أَعمالِنا
و ضِلَّ لَهملَه ادِيه ضْلِلْ فَالي نم . ه دبا عدمحم أَن دهأَشو لَه رِيكالَ ش هدحو إِالَّ اللَّه الَ إِلَه أَن دهأَشو

ولُهسرو .دعا بأَم.  
فقّه يف دينه  يف وجه كل مسلم يريد أن يتمفتوحةً التّوحيد واإلصالح حركةًحركة فمنذ نشأت 

 بثالث وظائف -من ضمن وظائفها املتعددة-أخذت على عاتقها أن تنهض  ملَ به ويدعو إليه؛ويع
  :أساسية

  :وظيفة الدعوة
وهي الوظيفة اليت تؤدي هبا احلركة واجبها جتاه عامة الناس وخاصتهم يف جمتمعها الذي نشأت فيه 

وا بالفالح الذي وعد ا تعاىل به يف وله ومن أجله، إذ يرجو أعضاؤها من خالل هذه الوظيفة أن يفوز
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 الْمنكَِر عِن وينهونَ ِبالْمعروِف ويامرونَ الْخيِر ِإلَى يدعونَ أُمةٌ ومنكُم ولْتكُن{: قوله

لَِئكأُوو مونَ هفِْلح1}الْم. 

 

  : وظيفة التّربية
 املتعاطفني مع مشروعها والراغبني يف وهي وظيفة تتعهد احلركةُ من خالهلا أعضاءها وكلّ

االستفادة من براجمها ومناهجها يف لقاءات تربوية خاصة؛ ليكونوا على صلة دائمة مبجالس الذّكر والتّفكّر 
زكية؛ فيفوزوا مبا وعد به رسول ا صلّى ا عليه وسلّم فيما يرويه عن ربه عز وجلّ : والنصيحة والتّ

.....]تغَفَر وا قَدارجتا اسمِم مهترأَجأَلُوا وا سم مهتطَيفَأَع ملَه  [.....] مه
 مهلِيسج قَى بِهِمشالَ ي م2]الْقَو.  

  :وظيفة التّكوين
 لِتُمدهم ،اليت تضطلع هبا احلركة لفائدة كلّ أعضائها احلاملني لرسالتها؛ السائرين على درب دعوهتا

 ادع{ ملمارسة أعمال الدعوة باإلتقان والفاعلية املرجوة؛ -من جهة- خربة وكفاءة تؤهلهم مبا يلزمهم من

                                         
 

 .104  آل عمران؛ 1
صلى -حدثَنا محمد بن حاِتِم بِن ميموٍن حدثَنا بهز حدثَنا وهيب حدثَنا سهيلٌ عن أَِبيِه عن أَِبى هريرةَ عِن النِبى : [  النص الكامل للحديث2

ةً سيارةً فُضالً يتبعونَ مجاِلس الذِّكِْر فَِإذَا وجدوا مجِلسا ِفيِه ِذكْر قَعدوا معهم وحف بعضهم ِإنَّ ِللَِّه تبارك وتعالَى مالَِئكَ«  قَالَ -اهللا عليه وسلم
 فَيسأَلُهم اللَّه عز وجلَّ وهو أَعلَم ِبِهم -  قَالَ -دوا ِإلَى السماِء بعضا ِبأَجِنحِتِهم حتى يملَئُوا ما بينهم وبين السماِء الدنيا فَِإذَا تفَرقُوا عرجوا وصِع

كأَلُونسيو كوندمحيو كلِّلُونهيو كونركَبيو كونحبسِض يِفى اَألر اٍد لَكِد ِعبِعن ا ِمنقُولُونَ ِجئْنفَي مِجئْت نأَي أَلُوِنى قَالُوا قَ. ِمنساذَا يمالَ و
كتنج كأَلُونسي .بر ِتى قَالُوا الَ أَىنا جأَولْ رهقَالَ و .كونِجريتسيِتى قَالُوا ونا جأَور لَو فا . قَالَ فَكَيي اِركن ِنى قَالُوا ِمنونِجريتسي ِممقَالَ و

بلْ . رهاِرى قَالُوا الَقَالَ وا نأَور . كونِفرغتسياِرى قَالُوا وا نأَور لَو فقَالَ -قَالَ فَكَي  - مهترأَجأَلُوا وا سم مهتطَيفَأَع ملَه تغَفَر قُولُ قَدفَي 
.] » ِإنما مر فَجلَس معهم قَالَ فَيقُولُ ولَه غَفَرت هم الْقَوم الَ يشقَى ِبِهم جِليسهم  فَيقُولُونَ رب ِفيِهم فُالَنٌ عبد خطَّاٌء-  قَالَ -ِمما استجاروا 

 .مسلم؛ يف صحيحه؛ يف كتاب الذّكر والدعاء والتوبة؛ من رواية أيب هريرة
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 إعداد األطر -من جهة أخرى- ولتضمن ،1}الْحسنِة والْموِعظَِة ِبالِْحكْمِة ربك سِبيِل ِإِلى
 طَآِئفَةٌ منهم ِفرقٍَة كُلِّ نِم نفَر فَلَوالَ{املؤهلة لقيادة أعمال ووظائف احلركة يف املستقبل؛ 

  .2} الديِن ِفي لِّيتفَقَّهواْ
س يف حميطها  الذي تعترب جمتمعها إجيابي مع تفاعل من وولتحقيق ما تصبو إليه من اندماج سلِ

 على إنتاج برامج تربوية متعددة ومتنوعة، مجاعية وفردية؛ -منذ نشأهتا–نفسها منه وإليه؛ دأبت احلركة 
ملواكبة حاجيات أعضائها واملتعاطفني معها اليت اقتضتها حتوالت وتغيرات اتمع من حوهلم، واليت حتتّم 

زكية ليحافظ على سالمة قلبه وصفاء روحه   .على املسلم احلرص على دوام التّرّقي يف مراتب التّ
ت هلا منظومة تربوية  أعد من العمل الرتبوي حركة التّوحيد واإلصالح مرحلة جديدةنتدشواليوم، 

جديدية؛ اهلادفة إىل اإلسهام  وتكوينية متكاملة؛ تساير رؤيتها اإلسرتاتيجية، وتؤهلها لالضطالع برسالتها التّ
يف إقامة الدين وجتديد فهمه والعمل به على مستوى الفرد واألسرة واتمع والدولة واألمة، والرامية إىل 

  . وعامة الناس من حوهلا ليكونوا صاحلني مصلحني يف حميطهم وبيئتهمتأهيل أعضائها واملتعاطفني معها 
ص  خّص وهذا هو الذي حذا حبركة التّوحيد واإلصالح إىل تكليف ثلّة من أعضائها من ذوي التّ

: واخلربة بإعداد هذه املنظومة يف إطار توجهها االسرتاتيجي

.  
  
  

                                         
 

 .125  النحل؛ 1
 .122  التوبة؛ 2
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  مقدمة

 أسبوعية 1"جمالس تربوية"يتم تنفيذ املشروع التّربوي اجلاري حلركة التّوحيد واإلصالح من خالل 
 مصورة تُنجز فيها دروس الربامج التّربوية املعتمدة؛ وتتخلّلها من حني آلخر توجيهات تربوية مكتوبة أو

  .صادرة عن قيادة احلركة) مسعية بصرية(

  .التّربوية الربامج

منذ نشأهتا وإىل حد الساعة عمدت حركة التّوحيد واإلصالح إىل إصدار عدد من الربامج 
 متّ استبدال الربامج اليت كانت متداولة لدى التّنظيمات واحلركات 2"الوحدة املباركة"وملواكبة . التّربوية

  :فكان أن أصدرت احلركة. السابقة اليت مشلتها الوحدةاإلسالمية 
  م1998  - هـ1418. االنتقايل الرتبوي الربنامج.1

                                         
 

ه املقررات الداخلية للحركة؛ يضم بعض أعضائها ومجلة من املتعاطفني معها؛ ويتم يف هذا الس تنفيذ فضاء تربوي تنظّم" الس التربوي "1
 .وهو جملس خاضع للمتابعة من طرف القائمني على اهليكلة التربوية للوحدة التنظيمية اليت يتواجد فيها. فقرات الربنامج التربوي للحركة

يف مجعية واحدة حتمل " رابطة املستقبل اإلسالمي"مع مجعية " حركة اإلصالح والتجديد"حدت مبقتضاها مجعية اليت تو": الوحدة املباركة "2
  .31/06/1996انظر البالغ الصادر عن جملس الشورى االنتقايل بتاريخ ". حركة التوحيد واإلصالح"اسم مجعية 
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   م 2000 -  هـ1421. التمهيدي الربنامج.2
   م2000 – هـ1420. األساسي الرتبوي الربنامج.3
   م2006 – 1427هـ. سايلالر للمسلم  الفردي الربنامج.4
  م2006 – 1427هـ .سايلالر الرتبوي الربنامج.5

  .مع بعض الربامج الفئوية املوجهة لفئة الشباب أو غريها

  : املنظومة إىل الربنامج من

ز هذه املرحلة من عمر حركة التّوحيد واإلصالح عن سابقاهتا هو ميإن ما  طها اعتمادهاي  ملخطّ
. االسرتاتيجي األساسيةكأحد جماالت العمل " التّربية والتّكوين"االسرتاتيجي الذي برز من خالله جمالُ 

تضم عددا من " ورشة"وهو ما دعا احلركة إىل العناية هبذا اال مبا تقتضيه هذه األمهية؛ حيث عقدت 
املتخصصني لتشخيص واقع التّربية والتّكوين، ولتحديد معامل التّوجهات الكربى اليت جيب أن حتكم مراحل 

  . إعداد هذه املنظومة
ج التّربوية السابقة تصدر يف شكل جمموعات من الدروس أو اجلذاذات التّربوية و بينما كانت الربام

 فرتض أن يكون األعضاء واملتعاطفون يف حاجة إليها، واليت يتمز على املعارف واملواضيع اليت ي اليت تركّ
واقع التّربوي انطلقت هذه املنظومة من تشخيص متفحص لل. تنفيذها يف االس التّربوية اليت يغشوهنا
خرج ) معرفية كانت أو قيمية أو مهارية(للحركة ألجل حتديد احلاجيات الواقعية  اليت من شأهنا أن تُ
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، والنهوض الرسايل بأعماهلا 1"رؤية احلركة"األعضاء ذوي املواصفات الكفيلة باالستيعاب العميق ل 
الفرص والتّحديات وعناصر القوة ونقط (على الوجه املطلوب يف ضوء الظّروف واملالبسات احمليطة هبا 

  . واملتغيرات من حوهلا) الضّعف

  اإلعداد منهجية

ط االسرتاتيجي؛ شكّلت احلركة  متخصصة عهدت إليها " جلنة"مبوازاة مع أوراش إعداد املخطّ
يت تعهدت بتنفيذ خمتلف مراحل إعداد منظومة التّربية والتّكوين حتت الرعاية املباشرة لرئاسة احلركة ال

جنة، وتارة بتخصيص حصص من اللّقاءات  ع أشغال اللّ املشروع من بدايته إىل هنايته؛ تارة حبضور وتتب
جنة ومدارستها، ومراجعة ما يقتضي املراجعة، أو  املطولة لقيادة احلركة لالطّالع على نتائج أعمال اللّ

  . املصادقة على ما حيتاج املصادقة منها
جنة صتها إما ملتابعة تكاليف وهكذا عقدت اللّ عددا من اللّقاءات العادية وأخرى استثنائية؛ خص 

اإلجناز والتّنفيذ ألعضائها أو لعقد أيام دراسية هبدف توسيع دائرة املشورة مع عدد من املهتمني على 
كوين من داخل الصعيد املركزي أو اجلهوي ، وإما الستقبال كفاءات ذات خربة مشهودة يف جمال التّربية والتّ

   .الوطن ومن خارجه
كلية واملنهجية كلّ هذه اللّقاءات أعطت فرصة إلجراء عدد من التّصويبات واملراجعات الش .  

                                         
 

 .ر عناصر املخطّط االستراتيجي للحركةانظ" عمل إسالمي جتديدي إلقامة الدين وإصالح اتمع "1
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جنة يف البداية تستهدف إعداد منهاج للتّربية والتّكوين يتوّقف عند  فبينما انطلقت أعمال اللّ
عتمدها إلعداد دروس جملسه التّربوي؛ متّ تعديل مستوى إعداد البطاقات الوصفية اليت يستلمها املربي وي

؛ حبيث يستلم املربي املعتمدةاملسار والتّحول إىل هدف أبعد؛ أال وهو التّأليف النهائي لكلّ دروس الربامج 
يف بداية كلّ مرحلة من مراحل التّربية والتّكوين برناجما يتضمن دروسا جاهزة تضمن له احلد األدنى 

 ينبغي له أن يبلّغه لسه دون أن مينعه ذلك من االجتهاد يف أفق اإلتقان الذي يبقى على املشرتك الذي
عاتقه؛ لكن ما هو مؤكّد هو أن هذا االختيار حري بأن ميكّن املربني من جتاوز عدد من العقبات اليت 

 انعدامها كلّية  سبيلهم يف إعداد الدروس من أساسها؛ مثل ندرة بعض الكتب واملراجع أوكانت تعرتض
ني إذ ال يفرتض فيهم أن يكون غني متاما وايف املكتبات، وكذا ضيق الوقت الذي يعاني منه عموم املربمتفر 

، وغريها من العوائق اليت من شأهنا يف بعض األحيان أن تؤدي إىل ارتباك الس التّربوي الوظيفةهلذه 
  .وتعثّره

كوين مثل كما كانت هذه اللّقاءات مناسبة ملرا جعة عدد من القضايا املرتبطة هبندسة التّربية والتّ
  .....املراحل واملُدد املخصصة لكلّ واحدة منها 
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 المرجعي اإلطار  :األول اجلزء

ظرية والفلسفية اليت أطّ رت مراحل ونقصد باإلطار املرجعي مجيع املعامل الن
فلسفة حركة التّوحيد واإلصالح يف جمال التّربية انطالقا من إعداد هذه املنظومة 

كوين؛  ما يقتضيه ذلك من حتديد للمنطلقات اليت حذت باحلركة إىل اإلقبال ووالتّ
كوين، وكذا املرجعيات اليت حكمت اختيار  على هذا التّحول يف جمال التّربية والتّ

كوين ومواص   ...فات اخلريج مراحل التّ
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  :املنطلقات )1

إميانا من حركة التّوحيد واإلصالح بأمهية التجديد يف املنظومة الرتبوية التكوينية بصفة خاصة، 
قل النظري من رؤى ناجتة باعتبارها منظومة متحركة ترتاكم فيها التجارب باستمرار؛ مواكبة ملا يظهر يف احل

عن البحث املستمر، والتقويم العلمي للتجارب العملية، والسعي إىل تطويرها، واالستفادة من التجارب 
 ....ضتها املنظمات املعتربة العاملة يف حقل الرتبية النظامية وغري النظامية االعملية اليت خ

، ومن الكسب املتحقق يف جمال الح اتمعإقامة الدين وإص يف من رؤية احلركة املتمثلةوانطالقا 
إىل " التنظيم اجلامع"الرتبية والتكوين مبوازاة مع املنعطفات والتحوالت الكربى اليت عرفتها احلركة من 

، وما يعنيه ذلك من حتول يف مقاصد الرتبية والتكوين؛ من تربية مغلقة يف حماضن خاصة "التنظيم الرسايل"
زكية اجلماعة، حنو اعتبار الرتبية والتكوين وظيفة بالتنظيم هبدف بناء ا سرتاتيجية تتوجه مبقاصدها يف التّ

حنو اتمع بأفراده ومؤسساته، فضال عما كشفت عنه متطلبات االنفتاح من حاجيات تربوية وتكوينية، 
دية وما أفرزته من اختالالت وآفات تربوية؛ تتطلب ضرورة صياغة منظومة تربوية تكوينية، جتدي

ومعاصرة، تدعم خيار الرسالية واملشاركة واالنفتاح، وتعيد للرتبية والتكوين دورمها احلقيقي يف التزكية 
 .والتأهيل
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 -  وخاصة يف السنوات األخرية -وبالنظر كذلك إىل املتغريات الوطنية والدولية اليت كشفت 
 العوملة االستهالكي املادي؛ مما عن استهداف مباشر ملنظومة القيم؛ هبدف إعادة صياغتها وفق منوذج

يستوجب تقوية املمانعة اإلجيابية يف جسم أبناء األمة لتمكينهم من احلفاظ على هويتهم وخصوصياهتم 
احلضارية، ومن القدرة على استيعاب املتغريات، وعلى التعاطي الواعي معها عن طريق إنتاج خطاب 

 .داول واالنتشارراشد وممارسة أصيلة متجددة ومنفتحة وقابلة للت

ن  ألوانطالقا من الدراسات احلديثة يف جمال الرتبية بصفة عامة وبناء املناهج بصفة خاصة؛
استثمارها يف بناء منظومة الرتبية والتكوين حلركة التّوحيد واإلصالح سيسهم إىل حد كبري يف حتقيق 

وخاصة على مستوى إعادة بناء النتائج املرجوة بفاعلية أكرب للوصول إىل أحسن مردود بأقل جمهود، 
 ... املفاهيم وتشكيل التصورات، وكذا تطوير الطرق والوسائل وأساليب التقويم 

  وبناء على نتائج التشخيص األويل لوضعية الرتبية والتكوين باحلركة، سواء على مستوى التصور 
رة يف الربامج، وعلى وهو التّشخيص الذي كشف عن جهود مقد. النظري أو التنفيذ اإلجرائي العملي

توفر هيكلة معتربة لفضاءات الرتبية والتكوين داخل التخصصات، وعلى وجود طاقات ميكن استثمارها 
وفق سياسة التخريج، ثم متابعة تكوينها املستمر، وفق نظرة متجددة ومتنوعة متكنها من مواكبة حاجيات 

 ...ل يف واقع يتغري ويتطور باستمراراحلركة املتسارعة واملتطورة باعتبارها حركة دعوية تشتغ

انطالقا من كل تلكم التحوالت واملعطيات واملستجدات واملتغريات، سعت حركة التوحيد 
واإلصالح إىل إعداد منظومة تربوية تكوينية متجددة مواكبة لتطورات حاجيات احلركة، وإىل وضع رؤية 

 .ددةواضحة وشاملة للتكوين وختريج األطر انطالقا مرجعيات حم
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  :املرجعيات )2

إن حركة التّوحيد واإلصالح جتعل من الكتاب والسنة املصدر األعلى لكل مبادئها ومنطلقاهتا 
ولذلك فإن منظومة الرتبية والتكوين هتتدي . 1وأهدافها، واملوجه األمسى لكلّ اختياراهتا واجتهاداهتا

 . املتصف باالستقامة والصالحاالنسانربية وتكوين مببادئ العقيدة اإلسالمية وقيمها السامية الرامية إىل ت

 بعد ذلك تعتمد املنظومة املرجعيات التّاليةثم :  
حلركة التّوحيد واإلصالح؛ وخاصة منها فقرة املبادئ واملنطلقات اليت حتدد " امليثاق" وثيقة -1

 أن يتفقّه يف دينه ويعمل مفتوحة يف وجه كل مسلم من أبناء هذا الوطن يريد<هوية احلركة يف كوهنا حركة 
  .  2>به ويدعو إليه

حلركة التّوحيد واإلصالح اليت عبرت عن اهلدف التّربوي للحركة مبا " الرؤية الرتبوية" وثيقة -2
هدفنا أن خنرج أنفسنا ومن شاء معنا من عبادة العباد إىل عبادة ا وحده، ومن ضيق الدنيا إىل <: يلي

يف عمل احلركة مبا " التّربية"، واليت أكّدت على حمورية 3>ان إىل عدل اإلسالمسعة اآلخرة، ومن جور األدي
  الرتبية حمور عملنا وجوهره، فأهدافها هي أهدافه، سعيا إلقامة الدين على مستوى الفرد واألسرة<: يلي

 ال يدعو اإلسالم رسالة تربوية" ، واليت تشدد على أن 4> واتمع واحلكومة واألمة واإلنسانية مجعاء
  .  5"الناس إليه ثم يهملهم ويرتكهم، بل يأمر بتعهدهم حتى يفقهوه ويعلموه

                                         
 

 .؛ امليثاق18 ص 1
 .؛ امليثاق11 ص 2
 ؛ الرؤية التربوية18 ص 3
 .19 الرؤية التربوية؛ ص 4
 .17 الرؤية التربوية؛ ص 5
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اإلسهام يف إقامة الدين وجتديد فهمه والعمل به، على <: اليت خلّصتها يف" رسالة احلركة "-3
؛ من مستوى الفرد واألسرة واتمع والدولة واألمة، وبناء هنضة إسالمية رائدة وحضارة إنسانية راشدة

وتعتمد . خالل حركة دعوية تربوية، وإصالحية معتدلة، وشورية دميقراطية، تعمل وفق الكتاب والسنة
كما تلتزم منهج التدرج . إعداد اإلنسان وتأهيله، ليكون صاحلا مصلحا يف حميطه وبيئتهاحلركة أساسا 

ون على اخلري مع غريها من واحلكمة واملوعظة احلسنة، والتدافع السلمي، واملشاركة اإلجيابية والتعا
  1>األفراد واهليئات

الذي ينص على ضرورة إقامة منظومة تربوية  للحركة يف اال الرتبوي  التوجه االسرتاتيجي - 4
  .ترتقي بالفرد إىل مستوى حسن االلتزام بالدين والدعوة إليه، ومنظومة تكوينية لتخريج أطر رسالية

  :املنظومة عناصر )3
   .ظومةاملن مقاصد - 1

  :  تتوخى حركة التّوحيد واإلصالح من هذه املنظومة حتقيق مقاصد عدة؛ على رأسها
 االرتقاء بأداء الفرد إىل مستوى أرقى من حسن االلتزام بالدين أحكاما وقيما، وااللتزام بالدعوة -

  ...إليه حبكمة وتبصر، ووسطية واعتدال
األمينة، املتوفّرة على خربات علمية ومهارات عملية  اإلسهام يف ختريج األطر الرسالية، القوية و-

  .واملتشبعة مبنظومة قِيم راقية؛ تؤهلها لإلسهام يف بناء تنمية شاملة وتشييد حضارة راشدة
                                         

 
 . alislah.ma انظر رسالة حركة التوحيد واإلصالح؛ موقع حركةالتوحيد واالصالح  1
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هذه املقاصد مع ما سبقها من منطلقات ومرجعيات هي اليت حتدد املواصفات اليت جيب 
ج من هذه املنظومة التّر ة . بوية التّكوينيةاستهدافها يف املتخرهائية"سواء منها املواصفات العاماليت " الن

يتوخى احلصول عليها بعد استكمال كلّ مراحل املنظومة؛ أو املرحلية اليت يتوخى احلصول عليها يف هناية 
واصفات ويف ما يلي املواصفات العامة اليت يتوخاها املنهاج؛ وستتم اإلشارة إىل امل. كلّ مرحلة من املراحل

ض إىل هندسة التّربية والتّكوين ة مع كلّ مرحلة من املراحل يف سياق التّعراخلاص. 

 .للخريج العامة املواصفات - 2

من خالل اإلسهام الفعلي للمتكونني يف إنتاجها " بناء املعرفة"تسعى منظومة الرتبية والتكوين إىل 
 الفهم واالستيعاب والتحليل والنقد البناء والبحث عنها واالقتناع هبا؛ وذلك باستخدام مهارات

واالستنتاج املركز وامتالك أدوات التكوين الذاتي املستمر، والتواصل اإلجيابي مع احمليط لنشر املعرفة 
والقيم اإلسالمية، كما تتوخى ترسيخ منظومة القيم اإلسالمية، وإبراز أمهية االلتزام هبا يف السلوك الفردي 

  .واجلماعي
  :تتحدد املواصفات العامة للخريج على مستوى املعارف والقيم واملهارات كالتّايلوبذلك 

 :لمعارفعلى مستوى ا- أ

منظومة التّربية والتّكوين حلركة التّوحيد واإلصالح عرب مراحلها املختلفة أن تساهم يف على  يتعين
خرج؛ وال  : يت تتكون منبناء املوسوعة املعرفية اليت يتوفّر عليها الفرد عند التّ
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 والسنة القرآن (للتشريع األصلية املصادر إىل املستندة الصحيحة اإلسالمية املعرفة•
  . وقيمها اإلسالمية الشريعة ومقاصد) واإلمجاع

 . واملصري واحلياة الكون لقضايا ومشوليتها توازهنا يف اإلسالمية املعرفة•

 .اليومية واملمارسة احلياة بواقع املرتبطة اإلسالمية املعرفة•

 .األخرى املعارف مع املتفاعلة اإلسالمية املعرفة•

 .اإلسالمية املعرفة وجتديد بناء يف اإلسالم مفّكري مناهج على اإلطّالع•

  واالجتماعية واإلنسانية الطبيعية العلوم وخمتلف اإلنسانية احلكمة رصيد على االنفتاح•
  .احلياة جماالت خمتلف يف وتطبيقاهتا

 :معلى مستوى القي- ب

 يتعين على منظومة التّربية والتّكوين حلركة التّوحيد واإلصالح أن تغرس يف الفرد الذي يستفيد منها
 :ويلتزم هبا عددا من القيم اإلنسانية النبيلة؛ اليت ميكن تلخيصها يف ما يلي

 .واإلحسان والتقوى الذاتية املراقبة قيم•

 .واالعتدال الوسطية قيم•

 . التواصلو اروواحل التّشاور قيم•

 . الناس عن والدفاع واحلرية العدل قيم•

 .األمانات وأداء والواجبات احلقوق احرتام قيم•

 .اخلري فعل إىل واملسارعة والفاعلية والطموح املبادرة قيم•

 .للعاملني اخلري وحب والتعارف التسامح قيم•
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 .الغري مع اخلري على والتّعاون اإلجيابية واملشاركة السلمي التّدافع قيم•

 .وباالنتماء باهلُوية االعتزاز قيم•

  .واإلبداع اجلمال قيم•

   :على مستوى المهارات- ت

 أن تعمل على إتاحة الفرصة لألفراد لتّكوين حلركة التّوحيد واإلصالح يتعين على منظومة التّربية وا
ب على جمموعة من املهارات يف أفق اكتساب الق درات الضّرورية الذين يستفيدون منها ويلتزمون هبا للتّدر

  :  ومن ذلك اكتساب القدرة على. اليت تؤهلهم لتبليغ رسالتها على أحسن وجه
 .اإلجيابي والنقد والتّقويم والتعليل والتحليل االستيعاب•

  .األولويات وترتيب والتصنيف التمييز•

 .االختالف وتدبري والتّأثري واحلوار التواصل•

  .لقرارا واختاذ االختيار وبناء املشكالت حلّ•

خطيط•  .اجلماعي والعمل والربجمة التّ

 .املختلفة املواقف مع والتّكيف التّحمل•

 .املختلفة الوضعيات يف املعرفة واستثمار حتويل•

  .اإلسالمية والقيم املعرفة نشر يف والتواصل اإلعالم تكنولوجيا استخدام•
  : ملحوظة هامة

وايا تربوية وتكوينية يبقى حتقيقها مرهتنا مبدى ال شك أن هذه املواصفات ما هي إالّ تعبري عن ن
إمكانية تطبيق خمتلف مراحل تنفيذ املنظومة على أرض الواقع مبا يقتضيه ذلك من تنوع يف طرق ووسائل 
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وفضاءات التّربية والتّكوين والتّقويم من جهة، ومن جهة أخرى مبدى التزام الفرد املنتظم فيها وحرصه 
  .  من كلّ مراحلها ودوراهتاعلى االستفادة القصوى

كوين التّربية وطرق ووسائل فضاءات - 3   والتّقويم والتّ

إن وظيفة التّربية والتّكوين لدى حركة التّوحيد واإلصالح ليست وظيفة نظامية كما هو الشأن يف 
تم تنفيذ خمتلف أسالك التّعليم العمومي أو اخلصوصي وحتّى العتيق؛ إذ يف كلّ هذه املسالك املذكورة ي

غني  ها اهليئات الوصية، ولصاحل أفراد متفرمنية اليت تعدرات بوترية تفرضها التّقسيمات الزالربامج واملقر
ب عليهم املواظبة واحلضور اليومي إىل قاعات الدراسة القارة والرمسية، والوفاء بالتّكاليف  للتّحصيل يتوج

يف حني تستوعب منظومة التّربية والتّكوين ... ت النظاميةاملفروضة عليهم مبا فيها اجتياز االختبارا
غني و ال ميكن إلزامهم باملواظبة على احلضور اليومي يف فضاءات قارة ورمسية للحركة أفرادا ليسوا متفر .

ذي  التّنويع يف طرق ووسائل التّربية والتّكوين والتّقويم بالشكل ال-ما أمكنها ذلك-وبالتّايل حتاول احلركة 
 املنظومة مبا تتيحه هلم استفادة األفراد من برامجيضمن أكرب قدر ممكن من املرونة يف التّنفيذ؛ قصد تيسري 

إمكانات احلركة يف مواقعهم، وحسب نوعية األفراد الذين يؤطّروهنم والتزاماهتم املهنية وإكراهاهتم 
  ...االجتماعية 

 والوسائل املالئمة هلذه الشروط واملتاحة يف ألجل ذلك كلّه مت حصر وتصنيف وتبويب جلّ الطرق
فضاءات حركة التّوحيد واإلصالح؛ وذلك بغية اإلشارة إىل كيفية استثمارها واإلحالة عليها عند وضع 
كوينية، وكذا اقرتاح جذاذات الدروس، حيث حيدد لكل درس  البطاقات الوصفية للوحدات التّربوية التّ
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ذا كلّه على سبيل االستئناس واملثال؛ ويبقى للهيئات التّربوية وه. طرق ووسائل تقدميه وتقوميه
ف مبا تراه األنفع واألصلح والتّكوينية التّصر.  

  :الفضاءات- أ

تعترب كلّ مقرات احلركة واهليئات الداعمة والشريكة هلا فضاءات صاحلة لتنفيذ أعمال منظومة 
ات العمومية املعدة ملمارسة العمل املدني بشكل عام يضاف إليها عموم القاعات والفضاء. التّربية والتّكوين

مات واملعتكفات واملبيتات اليت ميكن أن حتتضن . والتّربوي التّكويين بشكل خاصأضف إىل ذلك املخي
دورات خاصة بالتّربية والتّكوين؛ دون أن نغفل البيوت اليت ال جيب أن نفوت عليها فرص النيل من بركات 

  . قد فيها من حلقات الذّكر وجمالس العلم والتّعلّم والتّربية والتّكوينما ميكن أن ينع

  :الوسائل- ب

وذلك حسب . من املمكن اعتماد كلّ الوسائل املتاحة اليت من شأهنا أن ختدم التّربية والتّكوين
 مما طبيعة املوضوع واملستوى؛ وقد تكون هذه الوسائل مما حييل عليه الربنامج يف جذاذات الدروس، أو

  . خيتاره ويقرتحه املربي أو املكلّف باإلعداد، لكن يف حدود ما له صلة حقيقية وموضوعية باملادة
  :وعلى سبيل املثال ال احلصر ميكن اعتماد كلّ من

وهو عبارة عن نصوص ووثائق يعدها إما املربي وإما أحد األفراد هبدف دعم : امللف العلمي
رس التّربوي أو املادكوينية اليت يوفّرها الربنامج؛ فيتم تداوهلا مع باقي األفراد وإغناء املناقشة هباالد   .ة التّ
ذات صلة باملادة اليت يقرتحها الربنامج؛ فيتم تناوهلا إما بالتّلخيص أو بالقراءة : مؤلّفات وكتب

  .اجلزئية خدمة ملوضوع الدرس التّربوي أو املادة التّكوينية املعنية
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حبيث ميكن فتحها أثناء . كرتونية ذات مضامني علمية أو تعليمية خادمة ملوضوع احلصةمواقع إل
  .احلصة التّربوية التّكوينية واختيار ما يناسب من موادها

أقراص وأشرطة مسعية أو مسعية بصرية تكميلية تكون منتقاة بشكل جيد؛ وال جيب بالضّرورة 
  .  ما يتم مسبقا اختيار املناسب منهامشاهدهتا أو االستماع إليها كاملة؛ وإنّ

تكون مساعدة على استيعاب ما ...) إحصاءات، رسوم، خطاطات، جداول(وثائق بيانية 
كوينية   . يتضمنه الدرس أو املادة التّ

  ... مطويات، ملصقات، لوحات، جمسمات، نشرات، أرشيف جرائد أوجمالت: وسائل أخرى
  : ملحوظة

 تستوعب كلّ ما من شأنه أن خيدم سهولة املتابعة وحسن االستيعاب هذه الوسائل ميكنها أن
ب كفاءات عالية من فن اخلطابة  وتكسري رتابة الدروس التّلقينية اليت تعتمد على اإللقاء ارد الذي يتطلّ

جوء إليها بغاية است. واليت ال تتوفّر بسهولة بدال املواد لكن جتدر اإلشارة إىل أن هذه الوسائل ال ميكن اللّ
املقررة، كما يتعين اإلطالع عليها مسبقا يف إطار إعداد جيد يضمن إدماجها الطّبيعي يف فقرات احلصة يف 

وال ميكن حبال من األحوال اختيارها يف آخر وقت بشكل اعتباطي وال . الوقت املناسب وللمدة املعقولة
  .استعماهلا مباشرة يف احلصة دون جتريب مسبق

  :و وضعيات اإلنجازطرق أ- ت

احملاضرة، والندوة، واليوم الدراسي، واملائدة املستديرة، وحلقية النقاش، والتّدريب امليداني، 
. كلّها من الطّرق اليت ميكن اعتمادها إلدارة احلصة التّربوية التّكوينية... والورشات العملية التطبيقية،

زهالكن شريطة أن يسبقها إعداد حمكم يربر سبب تفض يلها على غريها والقيمة املضافة اليت متي.  
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فء يف موضوع تُعتمد للموضوع الذي يكفي فيه التّدخل الفردي حملاضر كُ" احملاضرة"فوضعية 
ويكفي فيها أن يعِد املسير تقدميا للمحاضر، وحيرص على تنظيم املناقشة وضبط . بعينه، ثم مناقشته

  .الوقت

ع فيها اآلراء؛ حبيث يستدعى هلا أكثر من تُعتمد " الندوة"ووضعية  د وتتنوة اليت تتعدللماد
متدخل، ويعِد املسير هلا مسبقا بطاقة تقنية باألسئلة واملالحظات والفواصل اليت تضمن لكلّ املتدخلني 

  .إبراز آرائهم وشرحها
 أجل حتديد معامل وتوجهات تُعتمد للمادة اليت تُتناول للمرة األوىل من" اليوم الدراسي"ووضعية 

  .التّعامل مع موضوعها؛ ويسبقها ضرورة إعداد األرضيات النظرية واملنهجية اليت تُعتمد خالهلا
ختار لتناول موضوع واحد من نفس وجهة نظر ومن نفس التّوجه؛ " املائدة املستديرة"ووضعية  تُ

ق املسير مسبقا  ناته؛ حبيث ينسمع املشاركني يف املائدة املستديرة ليطلب من كلّ لكن هبدف تناول كلّ مكو
  .واحد منهم إعداد جانب أو جزء من املوضوع

تُعتمد هبدف االنفتاح على الغري خالل جوالت؛ حبيث يتم حتديد " حلقية النقاش"ووضعية 
واملسير سيناريو مفصل مسبق هلا حيدد موقعها والفئة املستهدفة هبا وعناصر التّشويق لالخنراط فيها 

  ....هلا" احملتمل"
تُعتمد للتّطبيق العملي الذي يتيح فرص متنوعة ومتعددة للتّكرار " التّدريب امليداني"ووضعية 

ختار هلا الفضاء األنسب وتُعد هلا الوسائل واألدوات الضّرورية ويعتمد فيها على املدربني  واملمارسة؛ في
  ......األكفاء
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الّ فهناك وضعيات واسرتاتيجيات أخرى مل تُذكر وقد يتم التّوقّف هذا كلّه للمثال فقط؛ وإ
  .عندها يف الدليل املنهجي

  طرق ووسائل التّقويم- ث

 من أهم احللقات يف سلسلة عمليات التّربوية التّكوينية؛ إذ متكّن القائمني على 1تُعترب حلقة التّقويم
ق األهداف والكفايات املر كما تتيح ". التّقييم"جوة من جهة أوىل؛ وهذا شق املنظومة من معرفة مدى حتقّ

 للتّصحيح والتصويب وإعادة النظر يف طرائق ووسائل وحتّى -"التّغذية الراجعة"يف إطار –هلم الفرصة 
  ". التّقويم" : وهذا شق ومن جهة ثانية؛مضامني املنظومة اليت حتتاج إىل املراجعة

ي نفسها بالنسبة لإلجناز؛ وهذا من املعروف يف التّقويم وبالنسبة لفضاءات ووضعيات التّقويم فه
وعليه . املوضوعي العادل؛ إذ يتعين أن يتم يف ظروف ومالبسات حتاكي ظروف ومالبسات التّحصيل

  . فكلّ الفضاءات والوضعيات املذكورة سابقا تبقى مناسبة لعملية التّقويم
  :صر ما يليوميكن أن يشمل التّقويم على سبيل املثال ال احل

 لالخنراط، األفراد استعداد مدى تقويم منها ويقصد: املكتوبة العلمية واإلجنازات التّكاليف•
 جزء أو مرجع تلخيص :املكون/املربي هبا يكلّفهم اليت األعمال إجناز على وقدرهتم

 صياغة أو علمية، بطاقة إعداد أو موعظة، إعداد أو وثيقة، عن البحث أو منه،

                                         
 

فسيتم . ؛ ألنها تتعدى جمرد إصدار حكم قيمة إىل التصحيح واملراجعة"التقييم"لغ عند علماء التربية من لفظة أب" التقومي" نظرا لكون لفظة 1
مبا مفاده إصدار حكم قيمة عن مدى أو " التقييم"شق : للتعبري عن العملية التربوية التكوينية اليت تستهدف يف احلقيقة" التقومي"اعتماد لفظة 
 .الذي يعين التصحيح والتصويب" التقومي" أهداف التربية والتكوين، وكذا شق نسبة حتقّق
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 ناظمة تركيبية خطاطة إعداد أو مقال، كتابة أو نصوص، ختريج أو تقرير،
  ...للموضوع

 احلوار، يف اجليدة املشاركة على الفرد قدرة مدى تقويم منها يقصد اليت: املهارية اإلجنازات•
 قدرته مدى أعم وبعبارة اإللقاء، يف سليمة لغة واستعمال للنصوص، السليمة والقراءة

  .والبياني والشفهي الكتابي التّعبري أنواع بكلّ التّواصل على

 قابليته ومدى اإلبداع على الفرد قدرة مدى تقويم منها يقصد اليت: اإلبداعية األعمال•
  .والتطوع للمبادرة
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   املراحل –)1

كوين يتم إجناز    :ملراحل الثّالث التّاليةعرب امنظومة التّربية والتّ
  : التمهيدية املرحلة•

ري  وهي مبثابة املدخل إىل املنظومة التّربوية التّكوينة الذي يرمي إىل حتفيز وتشويق األفراد إىل الس
والذي يتم من خالله استهداف عموم األعضاء . على طريق االلتزام بالدين والثّبات عليه والدعوة إليه

ني مع مشروع احلركة؛ خصوصا منهم من هلم قابلية االنتظام يف مراحل تنفيذ برناجمها اجلدد وكذا املتعاطف
  . التكويين واالنتماء إىل صفّها واالخنراط يف أعماهلا الرتبوي

  : األساسية املرحلة•
وهي مبثابة فرتة بناء األسس املعرفية وغرس القيم اإلجيابية والتّدريب على املهارات الضّرورية 

ري على طريق الدعوة إىل ا واختار منهج حركة التّوحيد املشرتكة  اليت حيتاجها بالضّرورة كلّ من أراد الس



 
 

- 30 - 

 
 

 

، وتَم القبول به عضوا 1وتستهدف هذه املرحلة كل من اجتاز املرحلة التمهيدية ضرورة. واإلصالح لذلك
 . يف صفوف احلركة أو يف أحد ختصصاهتا

  : التأهيلية املرحلة•
النهائية اليت ترمي إىل حصول نضج معريف وقيمي ومهاري لدى العضو؛ لتأهيله إىل وهي املرحلة 

. ولذلك تعد هذه املرحلة مرحلةَ التخرج. املشاركة يف التّسيري والتّدبري وحتمل املسؤولية يف أعمال احلركة
ة، وكان عضوا يف احلركة التكوينية إىل كل من اجتاز املرحلة التمهيدية واألساسي وتتوجه بوحداهتا الرتبوية

  . بالضرورة
  :التّعهد مرحلة•

وهي مرحلة مفتوحة من حيث مدهتا وكذا من حيث براجمها؛ إذ يبقى العضو دائما بعد خترجه 
خصص يف جمال من جماالت عمل احلركة الذي خيتاره /مرتبطا بفضاء تربوي تكويين بشكل راتب؛ مع التّ

 – ربيعية –شتوية (اجلامعات املومسية : وقوام هذه املرحلة. لضّرورةوفق ميوله أو الذي يكلّف به عند ا
خصصية /واملخيمات التّربوية...) صيفية   ... التّكوينية، واألكادمييات التّ

  
  
  

                                         
 

التكوينية الوصية أن يتم إدماج عضٍو مباشرة يف املرحلة األساسية إذا ما توفّرت فيه / بتقدير من املربي ومصادقة اهليئة التربوية- استثناء– ميكن 1
 .مواصفات التخرج من املرحلة التمهيدية
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  املُدد -)2

ابتداء من املدة . واملراد هبا األغلفة الزمنية اليت يتم ختصيصها ملختلف مراحل منظومة التّربية والتّكوين
الية اليت يستغرقها تنفيذ كلّ مراحل املنظومة، وانتهاء باحلصة املخصصة لكلّ جمال من جماالت احلصة اإلمج

 .التّكوينية الواحدة/التّربوية

  اإلمجالية املدة – 1

وهو ما سنوات؛ ) 4(أربع  التّكوينية كاملة/مدة اإلجناز اإلمجالية ملراحل املنظومة التّربويةتستغرق 
  :ل التايليلخصه اجلدو

 
  

  
 1 
 2 
 1 
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 الزمين التّقسيم - 2

  :السنوي الزمين الغالف•
أسابيع سنويا ) 10(باستثناء عشرة تكوينية واحدة يف كلّ أسبوع، و/حصة تربوية باعتبار إجناز

للتّوّقف من أجل إجناز أعمال وبرامج الصيف ورمضان ؛ يبقى من املمكن االستفادة من حوايل اثنني 
  :وهو ما يعطينا الغالف الزمين السنوي التّايل. أسبوعا سنويا إلجناز برامج التّربية والتّكوين) 42(وأربعني 

 .كل أسبوع) 2( ساعة؛ يتم إجنازها مبعدل ساعتني 84 :بالنسبة للمرحلة التّمهيدية

دة ملساعات كل أسبوع ) 3( ساعة؛ يتم إجنازها مبعدل ثالث 252: بالنسبة للمرحلة األساسية
 ).  ساعة لكلّ سنة126(سنتني 

ساعات كل أسبوع ملدة ) 3( ساعة؛ يتم إجنازها مبعدل ثالث 126: وبالنسبة للمرحلة التّأهيلية
 .نة واحدةس

  :الواحدة التكوينية/الرتبوية) املَصوغة (للوحدة الزمين الغالف•
يتعين أن تكون ) ساعة126 و 252 و 84(هذه األغلفة الزمنية املتاحة خالل املراحل الثّالث 

أربعة : التّكوينية الواحدة؛ وهو ما يعطينا الرقم/كلّها قابلة للقسمة على مدة إجناز الوحدة التّربوية
) 14(التّكوينية الواحدة أربعة عشر /وبالتّايل يفرتض أن تستغرق مدة إجناز الوحدة التّربوية). 14(عشر
 .ساعة

كوينية/التّربوية للحصة الزمين الغالف•  :الواحدة التّ

 ).2(التّكوينية ساعتني /خالل املرحلة التّمهيدية تستغرق احلصة التّربوية
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 .ساعات) 3(ثالث : والتّأهيليةوخالل كلّ من املرحلتني األساسية 

ق القيمي، :  فرتات1ويتم تقسيم احلصة إىل ثالث ق املعريف، وأخرى للش ص للش خص فرتة أوىل تُ
ق املهاري؛ وتتفاوت هذه الفرتات أو تتساوى حسب طبيعة املرحلة ليل وثالثة للشكما يأتي تفصيله يف الد 

  .املنهجي

   :   الوحدات -)3

صوغات التّربوية:  واملقصود بالوحدات   .التكوينية املكونة للمناهج/املَ

  .تقسيم الوحدات من حيث موقعها في المنظومة- أ

  : إىل قسمني-من حيث موقعها يف املنظومة–تنقسم وحدات التّربية والتّكوين 
  :أساسية وحدات•

وهي الوحدات املشرتكة اليت تستهدف مجيع أعضاء حركة التّوحيد واإلصالح؛ هبدف ضمان 
 من)%70(وهي اليت تشكل حنو سبعني  يف املائة . 2نسجام يف الفكر التّربوي بني كلّ الشرائح والفئاتاال

 .جمموع عدد وحدات كل مرحلة على حدة

  
                                         

 
التكوينية الوصية إلجراء / هذا التقسيم هو املقرر يف هذا اإلطار النظري للوفاء مبتطلّبات هندسة املنظومة؛ لكن تبقى الصالحية للهيئة التربوية1

نية على جمايل املعرفة التكوي/ اقتصار احلصة التربوية-على سبيل املثال–كلّ تعديل ضروري تفرضه إمكانات ووسائل وفضاءات التنفيذ؛ إذ ميكن 
 .والقيم خالل مدة، مثّ يتم استدراك فترات التدرب على املهارات خالل دورة مطولة يتم هلا حسن اإلعداد وتوفري اللّوازم

 .تكوينية متيزها عن غريها/الشباب، والنساء، وغريها من الفئات ذات خصوصيات واهتمامات تربوية:  نعين بالفئات والشرائح2
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  :تكميلية وحدات•
ز كلّ  وهي الوحدات املتخصصة اليت تستهدف فئة دون أخرى هبدف مراعاة اخلصوصيات اليت متي

  ).%30(شكل حنو ثالثني يف املائة وهذه الوحدات ت. شرحية عن أخرى

  :تقسيم وحدات التّربية والتّكوين من حيث مجاالتُها- ب

  .أقسام) 3( إىل ثالثة -من حيث جماالهتا–التّكوينية /تنقسم الوحدات التّربوية
  :املعريف اال يف وحدات•

الذي لضّروري اتكوينية ترمي إىل متكني العضو من الزاد املعريف /وهي عبارة عن مصوغات تربوية
يؤهله خلوض غمار الدعوة وأداء مهامها على الوجه املطلوب؛ وهي مصوغات تتمحور مواضيعها حول 
أصول املعرفة اإلسالمية ومصادر التشريع ومقاصد الشريعة وأثر ذلك كلّه يف واقع احلياة، كما تدور حول 

  ...وم الطبيعية واإلنسانية واالجتماعيةمناهج التّفكري لدى املسلمني وغريهم، وكذا مناهج خمتلف العل
  :القيمي اال يف وحدات•

تكوينية؛ الغرض منها حتفيز التّفاعل الوجداني للعضو مع وقائع /وهي عبارة عن مصوغات تربوية
رية النبوية ومن سِير الصحابة وكذا من التّاريخ اإلسالمي واإلنساني ) عاطفية-اجتماعية( حقيقية من الس

زود باملعرفة؛ بقدر ما هو مدارسةُ ومناقشة القيم اليت تدور حوهلا هذه بشكل ع ام؛ وليس الغرض منها التّ
ولة منها واالخنراط الرسايل يف ترسيخ اإلجيابي منها والعمل على مقاومة ؤالوقائع؛ هبدف بناء مواقف مس

ىل فعل اخلري والتسامح والتّدافع التقوى واإلحسان واملسارعة إ: وهي يف عمومها تدور حول. السليب منها
السلمي واحرتام احلقوق والواجبات وأداء األمانات والوسطية واالعتدال والعدل واحلرية واالعتزاز باهلُوية 
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إىل غريها من القيم اليت جيدر بالعضو التّحلّي هبا وتبنيها والعمل على ... والتّشاور واحلوار والتواصل
  .غرس جذورها وتعهد نباهتا

  :املهاري اال يف وحدات•
-تكوينية ترمي إىل متكني األعضاء من مهارات ذهنية وحس/وهي عبارة عن مصوغات تربوية

حركية؛ لتدريبهم على حسن استثمار اإلمكانات البشرية والزمنية واملكانية الُمتاحة هلم لبلوغ أهداف 
 قبيل التّدريب على التحليل والنقد البناء ذلك منو .وغايات األعمال املسطّرة يف براجمهم وخمطّطاهتم

خطيط والتّكيف مع املواقف وبناء االختيارات واختاذ القرارات وتدبري  والتصنيف وترتيب األولويات والتّ
 ...االختالف واالستفادة من تكنولوجيا اإلعالم والتواصل يف تبادل املعرفة ونشر القيم اإلسالمية

 املنظومة مدخالت -)4

فسح اال أمام حتّى يتسنى  بسيطةجد منظومة التّربية والتّكوين يعي أن تكون مدخالت من الطّب
  .التّكويين للحركة/عموم الراغبني يف االخنراط يف املشروع التّربوي

  :أن يكوناملنظومة ولذلك يفرتض يف الراغب يف االخنراط يف 
 

  : على مستوى المعرفة- أ

 كلّ لدى تتوفّر ما عادة اليت العامة املعرفة هنا واملقصود .واإلميان اإلسالم بأركان عارفا•
  .مسلم

 تربوية دعوية مجعية أنّها "على ؛واإلصالح التّوحيد حبركة -األدنى حدها يف ولو– معرفة له•
 ". العمل هبا اجلاري القوانني إطار يف تشتغل مغربية
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 :على مستوى القيم- ب

 يف التّكاسل من شيء آلخر حني من ينتابه ممن كان لوو بفرضيتها رامقِ أي .للفرائض معظما•
  .دائهاأ

ب مبا معرتفا فيها الوقوع من متخوفا أي. الكبائر من متهيبا•  يف فساد من ذلك على يرتتّ
  .الدين

 .وفائدة خري من اجلماعي العمل من حيصل ملا مقدرا. اخلري على التعاون بقيمة مقتنعا•

  

  :   على مستوى المهارات- ت

 .وأداء إنشاء الكتابي التّعبري من االستفادة يستطيع. والكتابة القراءة على راقاد•

 .تكويين/متأهبا للتّعاون واالخنراط يف جملس تربوي. مستعدا لالندماج يف اموعة •
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1 

ثة اليت حاولت تعترب املقاربة املنهاجية لتنظيم وهندسة منظومة الرتبية والتّكوين من املقاربات احلدي
وميكن تعريف منهاج الرتبية . جتاوز ثغرات وسلبيات املقاربة التقليدية املتمركزة على احملتويات واملضامني

كويين يتجاوز حمتوى ومضمون الربنامج؛ فهو ال يتضمن فقط مقررات /والتّكوين بأنه ختطيط للعمل التّربوي التّ
وحيدد غايات الرتبية والتّكوين فيها؛ مرورا بكيفية  ،ةالوحدات، بل ينطلق من مواصفات الولوج للمرحل

كوين، ووصوال إىل الكيفية اليت سيتم هبا  فهو بناء منطقي لعناصر . قويمتّالتنفيذ إجراءات التّربية والتّ
احملتوى، على شكل وحدات، حبيث إن التحكم يف أي وحدة من وحداته يتطلب التحكم يف الوحدات 

  .حقة السابقة والالىاألخر
 كلّ مرحلة من مراحل التّربية والتّكوين 2وحنن يف عرضنا هلذه املناهج سنتطرق إىل مدخالت

خرجات. متبوعة بالربامج املقررة الكفيلة برتقية األفراد لتأهيلهم لولوج املرحلة املوالية كلّ مرحلة 3إذ تُعترب م 
املكونة ملقررات ) ملعرفية والقيمية واملهاريةا(كما سنعرض جداول الوحدات . مدخالت للمرحلة اليت تليها

كلّ مرحلة واليت متّ التدقيق يف عناوينها بناء على مدخالت وخمرجات املرحلة، كما مت حتديد الغالف 

                                         
 

؛ إالّ أنّ اللّفظ املستعمل الذي جرى به العمل عند )بالياء" (مناهيج"هي " منهاج" جتدر اإلشارة هنا إىل أنّ صيغة اجلمع الصحيحة من لفظة 1
 .ولذلك متّ اعتماده" مناهج"علماء التربية هو 

اليت ختول له الدخول يف املرحلة واالستفادة من ) تعلى مستوى املعارف والقيم واملهارا( مدخالت املرحلة هي مواصفات الفرد ومؤهالته 2
 . التكويين/برناجمها التربوي

 .عند االنتهاء والتخرج من املرحلة) على مستوى املعارف والقيم واملهارات(مخرجات املرحلة هي مواصفات الفرد ومؤهالته 3 
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الزمين السنوي للوحدات، وكذا الغالف الزمين لكل وحدة تكوينية تربوية على حدة، والبطاقات الوصفية 
  . ت املرحلةاليت تلخّص عناوين إجراءا

  :التّمهيدية املرحلة منهاج -)1

  املقررة الوحدات-1

التكوينية حلركة التّوحيد واإلصالح أعضاءها /تستهدف املرحلة التمهيدية يف اهلندسة الرتبوية
اجلدد واملتعاطفني معها، وتستغرق سنة من الرتبية والتكوين وفق الوحدات املعرفية والقيمية واملهارية 

ز هذه املرحلة بالنظر إىل طبيعة مواصفات املستفيدين منها أنّها يغلب عليها جانب و. احملددة هلا الذي ميي
  : وبالتّايل تتوزّع وحداهتا عل الشكل التّايل. التلقّي املعريف

  .ساعة) 42 (وأربعني ثننيا تستغرق : معرفية وحدات) 3 (ثالث•
 .ةساع) 28 (وعشرين يةنمثا تستغرق :  قيميتان) 2 (وحدتان•

 .ساعة) 14 (عشرة أربع تستغرق : مهارية) 1 (وحدة•

  :وهذه الوحدات هي كالتّايل

  :وحدات مجال المعرفة- أ

  .والعبادات العقائد•
  .)اإلسالمية الشريعة خصائص (إسالمي فكر•
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 .حميطها يف واإلصالح التوحيد حركة•

 :وحدات مجال القيم- ب

 .النبوية السرية من خمتارة مواقف•

 .ياجلماع العمل أخالقيات•

 :وحدات مجال المهارات- ت

 .والدعوي الرتبوي التواصل يف أساسيات •
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 :ةالتّمهيدي للمرحلة الوصفية البطاقات - 2

  :وحدات جمال املعرفة

   .العقائد والعبادات: 1الوحدة المعرفية - أ

  .التمهيدية: مرحلة التكوين
  .معرفية :طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
  .والسنة القرآن من وأدلتها سالميةاإل العقيدة أساسيات على التعرف-
  .واآلجلة العاجلة اإلنسان حياة يف اإلسالمية العقيدة أثر إدراك-
 على والتنبيه الصحيحة العقيدة بناء يف النبوية والسنة الكريم القرآن أساليب على التعرف-

  .الفاسدة العقائد
   .باإلسالم للعبادة الواسع املفهوم على التعرف-
 .أدائها وطرق العبادات أصول معرفة من التمكن-

oساعة 14: للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى :  

     
1.  X  60 
2.  X  60 
3.  X  60 
4.  X  60 
5.  X  60 
6.  X  60 
7.  X  60 
8.  X  60 
9.  X  60 

10.  X  60 
11.  X  60 
12.  X X 60 
13.  X X 60 
14.  X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 إميان عليها ينبين ال اليت التفريعات دون األساسية اإلميانية املفاهيم راختيا على احلرص-

   .املؤمن
  .الكون وآيات الوحي آيات خالل من وعقلية نقلية دالئل باستحضار التوحيد قضايا معاجلة-

 .واتمع الفرد حياة يف العملية التطبيقية وآثارها النظرية التوحيد معارف بني الربط-

 االستدالل على املستفيدين لتمرين والسنة الكتاب من وأدلتها التوحيد رفمعا بني الربط-
  .والنقلي العقلي
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 آثارها وإبراز ومناقشتها واتمع الفرد حياة يف  للتوحيد الناقضة املظاهر استحضار-
 .واآلخرة الدنيا يف السيئة

  .واملوثقة الصحيحة املصادر من العلمية املادة اختيار على احلرص-

 املستفيدين لتدريب  النبوية والسرية والسنة الكتاب من العبادات لقضايا الشرعي أصيلالت-
  .ودليله احلكم بني الربط على

 صحة عليها ينبين ال اليت اخلالفية اجلزئيات يف  اخلوض وعدم مالك اإلمام مذهب اعتماد-
    .بطالن أو

   .العلمية املادة تقديم يف مبسطة لغة استعمال-
   .العبادات مباحث عرض يف واملقاصد الفقه نيب املزاوجة-
oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  

 إحالة أو والسنة القرآن يف العلمي اإلعجاز كصور معينة  بوسائط التكوين يف االستعانة-
 أو بصرية مسعية أو مسعية أشرطة أو االنرتنيت على متخصصة مواقع على املستفيدين
   .اخلالق عظمة تربز الكون ويف النفس يف ةرقمي وبيانات بإحصاءات االستعانة

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .والسنة الكتاب من أدلة جبمع كليفتّال-
   .وحديثية قرآنية نصوص واستظهار حفظ-
  . ...)إلكرتونية مواقع -بيانات – صور ( داعمة تعليمية وسائط إحضار-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
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   .والتحضري باإلعداد تزاماالل مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

   .البخاري صحيح يف اإلميان كتاب-
   .مسلم صحيح يف اإلميان كتاب-
-حوى سعيد  ،جالله جل ا.  
  .البوطي رمضان سعيد ،الكونية اليقينيات كربى-
  .اجلزائري بكر ألبي  املسلم منهاج-
   .املؤلف لنفس املؤمن عقيدة-
  .سابق سيد ،السنة فقه-

 .اجلوزية قيم ابن العباد؛ خري هدي يف املعاد زاد-
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   . خصائص الشريعة اإلسالمية،فكر إسالمي  : 2الوحدة المعرفية - ب

  .تمهيديةال: مرحلة التكوين 
  .معرفية: طبيعة الوحدة  

oالوحدة أهداف :  
  . اإلسالمية الشريعة أصول على التعرف-
  . اإلسالمية للشريعة املميزة اخلصائص التعرف على-
  . السابقة السماوية الشرائع من بغريها اإلسالمية الشريعة عالقة على التعرف-
 مناذج خالل من السماوية الشرائع من وغريها اإلسالمية الشريعة خصائص بني املقارنة-

  .األحكام من وأمثلة
oساعة 14: للوحدة الزمين الغالف.   
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oالوحدة حمتوى :  
     

15.  X 60 
16.  X 60 
17.  X 60 
18.  X 60 
19.  X 60 
20.  X 60 
21.  X 60 
22.  X 60 
23.  X 60 
24.  X 60 
25.  X 60 
26.  X 60 
27.  X 60 
28.  X 







 

60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 .املعتمدة العلمية املصادر من واملختصر املركز التحضري-

 .مناسبة وحديثية قرآنية بنصوص احملتوى تطعيم-

 .مقاصدها وبيان الشرعية األحكام تنزيل يف الواقع من ومناذج بأمثلة الربط-

 . اإلسالمية الشريعة خصائص ربزت معاصرين مسلمني لكتاب مناسبة نصوص اختيار-

 . املخالفني مع احلوار يف مواقف استعراض-

oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
  .املوضوع يف الكتب من مناذج استحضار-



 
 

- 46 - 

 
 

 

  .والتطبيق التحليل يف النصوص توظيف-
  . تفاصيله استيعاب وتسهيل الدرس موضوع لرتكيب البيانية الرسوم استخدام-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

  .الدرس بقضايا متعلقة فكرية ونصوص  والسنة الكتاب من نصية أدلة جبمع تكليفال-
  . والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
  . والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oاملعينة واملراجع املصادر:   

 . القرضاوي يوسف للدكتور اإلسالمية لشريعةل العامة صائصاخل-

 .الفاسي عاللل ومكارمها سالميةاإل الشريعة مقاصد-

 . للخضري اإلسالمية التشريع تاريخ-

 .القرضاوي يوسفل العليا اإلسالمية املرجعية-

 .ا هداية طيفلالّ عبد اإلسالمية؛ الشريعة لدراسة املدخل-

 .يتيم حممد واالعتدال؛ الوسطية-

 .وزيةاجل قيم ابن نستعني؛ وإياك نعبد إياك منازل بني السالكني مدارج-

 .الثّعاليب احلجوي احلسن بن حممد ،اإلسالمي الفقه تاريخ يف السامي الفكر-

 .اجليدي عمر اإلسالمي؛ الغرب يف املالكي املذهب تاريخ يف حماضرات-

  .الريسوني أمحد الشريعة؛ مقاصد يف حماضرات-
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  حركة التوحيد واإلصالح في محيطها  : 3الوحدة المعرفية - ت

  تمهيديةال : مرحلة التكوين
  .معرفية: طبيعة الوحدة  

oالوحدة أهداف:  
 . ونشأهتا واإلصالح التوحيد حركة هوية على التعرف-

 .عملها وجماالت احلركة وظائف استيعاب-

 .احميطه يف احلركة موقع إدراك-

ف- ويل احمليط يف احلركة مسامهة على التعرالد. 

oساعة 14: للوحدة الزمين الغالف. 
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oالوحدة حمتوى:  

     
29.  X  60 
30.  X  60 
31.  X  60 
32.  X  60 
33.    X  60 
34.  X  60 
35.  X  60 
36.  X  60 
37.  X  60 
38.  X  60 
39.  X  60 
40.  X  60 
41.  X  60 
42.  X  60 

 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 إعداد - ندوة – حماضرة - تطبيقية عمل ورشة - امليداني التّدريب - الدراسي اليوم-

 اجلماعي املبيت - املخيم – ونصوص ئقوثا دراسة - دورة - ومناقشته علمي ملف
 معتكف – مستديرة – مائدة – نقاش حلقة - التّربوي الس - اجلماعي اإلفطار -
 ...باملصاحبة التّعهد -
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oالتّكوين وسائل توجيهات  

 وأشرطة أقراص - تعليمية إلكرتونية مواقع - علمية إلكرتونية مواقع - وكتب مؤلّفات-
 -   مطويات - وثائق – إحصاءات – بيانات – بصري مسعي شريط - مسعية

  ...وجمالت جرائد - نشرات – أرشيف – جمسمات – ملصقات
oالتّقويم طرق يف توجيهات  

   .املالحظة-
 إعداد – موعظة إعداد – وثيقة عن حبث – تلخيص (مكتوبة علمية وتكاليف إجنازات-

 تركيبية خطاطة إعداد – مقال كتابة – نصوص ختريج – تقرير إعداد – علمية بطاقة
  . ...)- ملوضوع ناظمة

 اإللقاء على القدرة – اللّغة سالمة – القراءة سالمة – احلوار يف املشاركة (مهارية منجزات-
 ....)والشفهي الكتابي التّعبري –

 ....)دعوي بعمل القيام لقاء، تسيري (هبا للقيام التطوع أو مبهمة التكليف-

 .) ...- احلفظ – املعلومات اداسرتد (الشفهي التّقويم-

 . االستمارة-

oواملراجع املصادر   
  ...احلركة وثائق وخمتلف والرسالة الرؤية-
  .التجربة عاشوا ممن شهادات مع" واإلصالح التوحيد من سنوات عشر "كتاب-
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  .ضريف حممد ؛املغرب يف اإلسالمية احلركة-
  .الريسوني محدأ ؛عليه وما له ما التّنظيمي التّعدد-
  .بوليف جنيب حممد منوذجا؛ اإلسالمية اجلماعات – والتّطبيق النظرية بني التّنظيم-
 .هبا ا عبد ؛اإلصالح سبيل-

  .احلمداوي حممد ومدافعة؛ استيعاب اإلسالمي، العمل يف الرسالية كتاب-
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  وحدات جمال القيم

  بة مواقف مختارة من السيرة النّبوية ومن حياة الصحا:1الوحدة القيمية - أ

  .التمهيدية: مرحلة التكوين  
  .قيمية: طبيعة الوحدة    

oالوحدة أهداف:   
  .األساسية اإلسالمية بالقيم االلتزام على الفرد حث-
  .حميطه يف وإشاعتها الفرد عند اجلماعية و الفردية الفاضلة القيم ترسيخ-
  .ومواقفهم سريهتم دراسة خالل من الصحابة من بنماذج االقتداء-
oساعة 14:للوحدة زمينال الغالف.  
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oالوحدة حمتوى:   

    
1.   40 

2.   40 

3.   40 

4.  


 
40 

5.   40 

6.   40 

7.   40 

8.   40 

9.   40 

10. 


 


 
40 

11.   40 

12.   40 

13.   40 

14. 


 
 40 

15. 


 
 40 

16.  35004000 40 

17.  
–

 
40 

18. 



 


 

40 

19.   40 

20.   40 

21.   40 
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oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 .القصة عرض عند التشويق على احلرص ينبغي-

 .العرض دبع عنها التعبري و املرجوة القيم استنباط يف املستفيدين إشراك للمربي ينبغي-

 رواياته، تقصي وحماولة لفظه بكامل املعتمدة السرية و احلديث كتب من النص استخراج-
 .توثيقه على احلرص

 شرح (الفتح يف حجر ابن وخاصة القصة من املستخرجة الفوائد يف الشراح أقوال مراجعة-
  ....)البخاري

oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
 .السرية حول ملسجلةا الدعاة بعض بدروس االستعانة ميكن-

  .أمكن إن وتوزيعها القصة طبع-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

  .بالقيمة املرتبطة التكاليف عن السؤال و التذكري - املباشر السؤال - باالستمارة االستعانة-
oواملراجع املصادر   

 .وشروحه الصاحلني رياض-

 .حوى سعيد األنفس؛ تزكية يف املستخلص-

  .لصالبيا علي دحمم ؛النبوية السرية-

 .لغزايلاحممد  ؛السرية فقه-

رية؛ فقه- د السالبوطي رمضان سعيد حمم.. 
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 باشا رأفت الرمحان عبد؛ الصحابة حياة من صور-

 .لكاندهلويا ؛الصحابة حياة-

 .األشقر سليمان عمر :النبوي القصص صحيح-

 ...للمنجد وعظات عرب النبوي القصص من-
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   .مل الجماعي أخالقيات الع :2الوحدة القيمية - ب

  .التمهيدية: مرحلة التكوين  
  .قيمية:طبيعة الوحدة    

oالوحدة أهداف :  

  .اجلماعي للعمل األساسية األخالقيات ترسيخ-
  .اجلماعي العمل يف لالندماج الفرد إعداد-
  .اجلماعي العمل تعوق اليت القيم من التنفري-
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى :  
    

22.   40 

23.   40 

24.   40 

25.   40 

26.   40 

27.   40 

28.   40 

29.   40 

30.   40 

31.   40 

32.   40 

33.   40 

34.   40 

35.   40 

36.   40 

37.   40 

38.   40 

39.   40 

40.   40 

41.   40 

42.   40 

oوالتّكوين الرتبية طرق يف توجيهات:  
 .عليه االجيابي أثرها وبيان اجلماعي بالعمل األخالقيات هذه ربط-

 .السنة و الكتاب من األخالقيات هلذه التأصيل-

 .املوضوع يف التابعني و الصحابة وقصص ة السري استلهام-
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oالتّكوين وسائل يف توجيهات: 

 .تّربويوال الدعوي الواقع من باحلدث التّربية-

  .حاالت دراسة-

  .الصفات هذه متثّل سبل على التّركيز-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

  .األخرى الوحدة يف سبق وما االستمارة اعتماد-
oواملراجع املصادر:   

 .سعيد تجود ؛وعدال كال اإلنسان-

 .حلليمياأمحد حممد  ؛الرتبوي وأثرمها االنضباطو اجلندية-

 .اشدلرا امحد ؛العني رسائل سلسلة-

 .الراشد امحد ؛العوائق و الرقائق و املنطلق-

 .نوح سيد واجلماعية؛ الفردية بني املسلم شخصية-

 .احلليمي اجلماعي؛ العمل أخالقيات-
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  وحدات جمال املهارات

  .أساسيات في التواصل التربوي والدعوي: الوحدة المهارية - أ

   .التمهيدية:مرحلة التكوين
  .مهارية: طبيعة الوحدة

oللوحدة العامة فاألهدا:   
  اآلخرين يف بالتأثري وعالقتها والدعوي الرتبوي االتصال لعملية الالزمة املهارات على التعرف-
 الرتبوية االتصالية املهارات تنمية على تساعد اليت الطرق و األساليب على التعرف-

 .املستفيدين لدى والدعوية

 .خريناآل مع الشخصي للتواصل الالزمة املهارات على التعرف-

 .العالقات شبكة وتكوين االجتماعي للتواصل الالزمة املهارات على التعرف-

  .الصغرية اموعات يف لالتصال األساسية املبادئ على التعرف-

 .والدعوية الرتبوية واالس اهليئات داخل للتواصل األساسية املهارات بعض على التدريب-

oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف. 
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oالوحدة حمتوى :  

      
  
1.    20 
2.    20 
3.    20 
4.    20 

  
5.    20 
6. 1   20 
7. 2   20 
8. 3   20 
9. 4   20 

10. 5   20 
11.    20 
  
12.    20 
13.    20 
14.    20 

15.    20 
16.    20 
  
17.   × × 20  
18.   × × 20  
19. 1  × × 20  
20. 2  × × 20  
21.  × × 20  
  
22.    20 
23.    20 
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24.    20 
25.    20 
26.    20 
27.    20 
  
28.    20 
29.    20 
30.    20 
31.    20 
32.    20 
  
33.    20 
34.    20 
35.    20 
36.    20 
37.    20 
  
38.  1-   20 
39.  2-   20 
40.  3-   20 
41.  4-   20 
42.  5-   20 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
   .الرسايل املسلم بناء يف التّواصل مهارات دور استحضار-
 املراجع على القتصارا وعدم النبوية السرية من بأمثلة التواصل لقضايا التأصيل حماولة-

  .احلديثة
  .الرسالية اإلجيابية حالة إىل العضو ونقل للتواصل العامة األهداف استحضار-
 .الدروس من االستفادة سبل عن موجز وتقديم القضايا عرض يف اإلطالة عدم-
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oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  

  .صودةاملق املهارات بلورة يف ومناقشاهتم األعضاء كفاءات من االستفادة-
  .واآلليات التواصلية األشكال لكل ملخصة خطاطة تقديم-
  .املقصودة املهارات إبراز يف توضيحية بيانات استعمال-
  .املقصودة للمهارات املثايل الشكل مبينة تطبيقية مناذج تقديم-
 إلقاء درس، حتضري النقط، أخذ (املختلفة املهارات إتقان على األعضاء تدريب-

  ...)درس
  .املهارات عرض يف حديثة تقنية ئلوسا استعمال-
 .خاصة تدريبية دورة يف املهارات بعض دمج-

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
  .واملناقشة التحضري عملييت يف املتكونني إشراك-
  .والتوجيه للتحضري عملية متارين تقديم-
  .املطروحة النماذج من املتكون استفادة مدى مالحظة-
  .العضو ورسالية احلركي الفقه مع املهارات تكييف-
  .بالتحضري وتكليفهم األعضاء على اجلماعية للمدارسة املقرتح الكتاب فقرات توزيع-
 .التطبيقي الشق على برتكيزها املهارات قسم مواضيع متيز استحضار-
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oاملراجع: 

 اإلله وعبد العبيوي خالد والتكوين، الرتبية ورشات يف التطبيق دليل التواصل تنشيط-
   .حلرفا دار شرياط،

 البشري دار اجلواد، عبد أمحد حممد اآلخرين، مع وتتواصل ناجحة عالقات تبين كيف-
  .والعلوم للثقافة

 والنشر التوزيع دار اجلواد، عبد أمحد حممد اآلخر، مع احلوار إىل الذات مع احلوار من-
 .اإلسالمية

 .والرتمجة والتوزيع للنشر اقرأ مؤسسة املرسي، سعيد محد اآلخرين، مع التعامل فن-

 الناشر بدوي، حافظ هناء. د الصديقي، عثمان سلوى.د االتصالية، العملية أبعاد-
 .احلديث اجلامعي املكتب

 .الرتبية علوم جملة منشورات الباحثني، من جمموعة الثقايف، و الرتبوي والتواصل اللغة-

 وتتفهم الناس يف وتؤثر األصدقاء تكسب كيف واإلنصات، لالستماع العجيبة األسرار-
 .حزم ابن دار عثمان، مصباح أكرم أبنائك، مشكالت

 دار اجلواد، عبد أمحد حممد الكلمات، وراء ما وتفهم بفاعلية تنصت كيف تسمعين، هل-
 .اإلسالمية والنشر التوزيع
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 املرحلة خمرجات - 3

تطور يفرتض يف من استفاد بانتظام وانضباط سنة كاملة من وحدات املرحلة التّمهيدية أن ت
هي مدخالت  ن خمرجات املرحلة التّمهيديةأل ؛"األساسية"املوالية مواصفاته ليصبح مؤهال لولوج املرحلة 

 فإن مدخالت املرحلة األساسية ال شك تفرض بسيطةاملنظومة املرحلة األساسية؛ وإذا كانت مدخالت 
ي يدوم سنتني وال ميكن أن يتابعه إالّ  هذه املرحلة هي مرحلة التّكوين األساس الذتقدمة ألنمواصفات م

   .من كان مؤهال لذلك
ج من املرحلة التّمهيدية ولذلك يفرتض يف من  أن  يكونيتخر:  

  على مستوى المعرفة- أ

 العقائد "وحدة من اكتسبه قد يكون أن يفرتض الذي ،والعبادات العقائد بفقه ملما•
  ."والعبادات

 الشريعة خصائص "وحدة متابعة خالل من ،اإلسالمية الشريعة خلصائص مدركا•
  ".اإلسالمية

 احلقيقية األبعاد يدرك جيعله الذي بالقدر ،والوطين واجلهوي احمللي حميطه خبصائص عارفا•
  .اإلسالمي العمل يعرفها اليت والتّحديات للمشاكل

 حواإلصال التّوحيد حركة "وحدة  مناستفاده الذي ،اإلصالح يف احلركة منهج على مطّلعا•
 ".حميطها يف
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  :على مستوى القيم- ب

 من إذ املعرفة؛ أو االطّالع جمرد يتجاوز وااللتزام. بالضرورة الدين من معلوم هو مبا ملتزما•
ت اليت القيم من عددا تبنى قد يكون أن املفروض   .املرحلة خالل مدارستها متّ

 على عالمة هذا فاعالد وموقف. حميطه يف واجلماعية الفردية الفاضلة القيم عن مدافعا•
ع اليت للقيم الصحيح التّبني املرحلة خالل هبا تشب.  

 األمانة/ للقرار االنضباط / التشاور / االحرتام / التعاون ( اجلماعي العمل بقيم ملتزما•
ب جمرد من املرحلة خالل حاله يتطور حيث ؛..)والنزاهة االستعداد إىل التّأه 
  .اجلماعي العمل يف لالخنراط

   :لى مستوى المهاراتع- ت

 على القدرة فيه يكفي ال األساس نيالتّكو ألن .سليمة عربية بلغة التواصل على قادرا•
  .والكتابة القراءة

 حتّى ... تقرير أو درس أو مقال شكل يف) دعوي/تربوي (خطاب صياغة على قادرا•
  .جمموعته داخل له تُسند قد اليت األعمال مواكبة من يتمكّن

رة جمموعة داخل) دعوي/تربوي (نشاط وتنفيذ طيطخت على قادرا• ب إطار يف ،مصغٍّ التّدر 
 التّواصل يف أساسيات "وحدة من املرحلة خالل استفاده ما بفضل الدعوة أعمال على

 ".والدعوي التّربوي
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  األساسية املرحلة منهاج )2
  املقررة الوحدات - 1

التكوينية حلركة التّوحيد واإلصالح أعضاءها /تستهدف املرحلة األساسية يف اهلندسة الرتبوية
اجلدد واملتعاطفني معها الذي اجتازوا املرحلة التّمهيدية بانضباط، وهي تستغرق سنتني من الرتبية 

ز هذه املرحلة باعتبار مواصفات . والتكوين وفق الوحدات املعرفية والقيمية واملهارية احملددة هلا والذي ميي
ا تتساوى فيها الوحدات املعرفية والقيمية واملهارية من حيث العدد ومن حيث املدد املستفيدين منها أنّه
  : وبالتّايل تتوزّع وحداهتا عل الشكل التّايل. املخصصة لكلّ منها

•84 (ساعة ومثانني أربعة تستغرق): 6 (معرفية وحدات ست.(  
•84 (ساعة ومثانني أربعة تستغرق): 6 (قيمية وحدات ست.(  
•84 (ساعة ومثانني أربعة تستغرق): 6( مهارية اتوحد ست.(  

  :وهذه الوحدات هي كالتّايل

  :وحدات مجال المعرفة- أ

  .وعلومهما والسنة القرآن•
  .اإلسالمية العقيدة•
  .اإلسالمي الفقه•
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  .الفقه أصول•
  .العصر وقضايا اإلسالمي الفكر•
 .اإلصالح يف احلركة منهج•

 :وحدات مجال القيم- ب

  .والتزكية الرتبية•
  .الصحابة وحياة ريةالس•
  .اإلسالم تاريخ•
  .املنظم اجلماعي العمل•
  .اإلصالحية احلركات•
 .واتمع الدعوة•

 :وحدات مجال المهارات- ت

  .والتعبري التواصل تقنيات•
  .الكتابة تقنيات•
   .التواصل وسائط إعداد تقنيات•
  .والتّوثيق واملكتبة البحث•
  .والتدبري اإلدارة•
 .التّفكري مهارات•
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 األساسية للمرحلة الوصفية اتالبطاق - 2

  :وحدات جمال املعرفة
   .القرآن والسنة وعلومهما :1الوحدة المعرفية- أ

  .األساسية :مرحلة التكوين
  .معرفية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
 .إعجازه ودالئل ووظيفته اخلالدة املعجزة الكريم بالقرآن املستفيدين تعريف-

 .فهمه عليها يتوقف اليت الكريم القرآن علوم أساسيات على االطالع-

 .وتنزيال وفهما تالوة الكريم القرآن مع التعامل أدوات معرفة-

  .احجيته ودالئل ووظيفتها النبوية السنة تعريف على التعرف-

  .النبوية السنة وتدوين حفظ يف األمة علماء جهود على االطالع-

  .النبوية السنة مصادر أهم على التعرف-

  .ودراية رواية النبوية السنة لومع أهم على التعرف-
oساعة 28 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى :  
     
  
1.  X  60 
2.  X  60 
3.  X  60 
4.  X  60 
5.  X  60 
6.  X  60 
7.  X  60 
8.  X  60 
9.  X  60 

10.  X  60 
11.  X  60 
12.  X  60 
13.  X  60 
14.  X  60 
  
15.  X  60 
16.  X  60 
17.  X  60 
18.  X  60 
19.  X  60 
20.  X  60 
21.  X  60 
22.  X  60 
23.  X  60 
24.  X  60 
25.  X  60 
26.  X  60 
27.  X  60 
28.  X  60 
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oالتّكوين طرق يف توجيهات: 

  .ومعاصرة ميسرة مصادر من املباحث أهم اختيار-

  .ومركزة خمتصرة علمية مادة تقديم-

  .العلمية للمادة املسبق التحضري على املستفيدين حتفيز-

  .خمتارة ومراجع مصادر يف الذاتي التكوين استكمال إىل املستفيدين توجيه-

   .تطبيقية وأمثلة النظرية القاعدة بني اجلمع-
oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
 مصادر وأهم التفاسري أهم (واحلديث التفسري يف املتوفرة املصادر من جزء إحضار-

   .)السنة
 من منتقاة وتعليمية علمية مواقع – أقراص ( والسنة للقرآن الرقمية باملصادر التعريف-

  . )معها التعامل وكيفية اإلنرتنيت
   .واملناقشة للتحليل خمتصرة نصوص استحضار-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

   .والسنة الكتاب من نصية أدلة جبمع تكليف-
   .والسنة القرآن حجية يف وحديثية قرآنية نصوص واستظهار حفظ-
 - بيانات – صور ( والسنة القرآن علوم يف متخصصة  داعمة تعليمية وسائط إحضار-

  . ...)إلكرتونية مواقع
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
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   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

 .السيوطي الدين جالل ؛القرآن علوم يف اإلتقان-

  .القطان مناع ؛القرآن علوم يف مباحث-

 .القرضاوي يوسف القرآن؛ مع نتعامل كيف-

  .الذهيب حسني املفسرون؛و التفسري-

 .كثري ابن العظيم؛ القرآن تفسري-

 . قطب سيد القرآن؛ ظالل يف-

  .الصابوني علي حممد ؛التفاسري صفوة-

   .املؤلف نفس ؛األحكام آيات تفسري يف البيان روائع-

  .القرضاوي يوسف النبوية؛ السنة عم نتعامل كيف-

 .السباعي مصطفى ؛ التشريع يف ومكانتها السنة-

 . اخلطيب عجاج حممد ؛احلديث صولأ-

  .محادة فاروق ؛والتعديل اجلرح يف اإلسالمي املنهج-

  .الرب عبد ابن ؛وفضله العلم بيان جامع-

 .اخلالق عبد الغين عبد السنة؛ حجية-

 .الزرقاني العظيم عبد حممد القرآن؛ علوم يف العرفان مناهل-
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  .العقيدة اإلسالمية: 2الوحدة المعرفية - ب

  .األساسية: مرحلة التكوين  -
  .معرفية :. طبيعة الوحدة-
oالوحدة أهداف :  

  .األساسية اإلميان مقتضيات يف املتكونني معارف تعميق -
   .واتمع الفرد حياة يف الشرك من ينافيه وما اإلميان أثر على تعرفهم-
  . والتوكل والقدر القضاء حول املفاهيم من جمموعة تصحيح-
   .العقيدة وتثبيت إثبات يف والسنة قرآنال منهج على التعرف-
   .بالعقيدة التعريف يف والنقلي العقلي احلجاج أدوات امتالك-
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.   
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oالوحدة حمتوى :  

     

29.  X  60 

30.  X  60 

31. 1 X  60 

32. 2 X  60 

33.  X  60 

34.  X  60 

35.  X  60 

36.  X  60 

37.  X  60 

38.  X  60 

39.  X  60 

40.    60 

41.    60 

42.    60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 إميان عليها ينبين ال اليت التفريعات دون األساسية اإلميانية املفاهيم اختيار على احلرص-

   .املؤمن
  .الكون وآيات الوحي آيات خالل من وعقلية نقلية دالئل باستحضار دالتوحي قضايا معاجلة-

 .واتمع الفرد حياة يف العملية التطبيقية وآثارها النظرية التوحيد معارف بني الربط-

 االستدالل على املتكونني لتمرين والسنة الكتاب من وأدلتها التوحيد معارف بني الربط-
  .والنقلي العقلي
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 آثارها وإبراز ومناقشتها واتمع الفرد حياة يف  للتوحيد الناقضة راملظاه استحضار-
 .واآلخرة الدنيا يف السيئة

 بقضايا التعريف يف والنقلي العقلي واحلجاج اإلقناع آليات اكتساب على تكوننيامل تعويد-
  .العقيدة

  .واملوثقة الصحيحة املصادر من العلمية املادة اختيار على احلرص

oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
 إحالة أو والسنة القرآن يف العلمي اإلعجاز كصور معينة بوسائط التكوين يف االستعانة-

 أو بصرية مسعية أو مسعية أشرطة أو االنرتنيت على متخصصة مواقع على املتكونني
 .اخلالق عظمة تربز الكون ويف النفس يف رقمية وبيانات بإحصاءات االستعانة

عليه  إبراهيم قصص ( التطبيقية النماذج بسط يف احلديث وفقه التفسري بكتب االستعانة -
   ...)1عباس ابن وحديثالسالم 

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
  .الدرس بقضايا متعلقة والسنة الكتاب من نصية أدلة جبمع تكليف-
   .وحديثية قرآنية نصوص واستظهار حفظ-
  . ...)إلكرتونية اقعمو -بيانات – صور ( داعمة تعليمية وسائط إحضار-

                                         
 

يا غُالَم ِإنى أُعلِّمك كَِلماٍت احفَِظ اللَّه يحفَظْك احفَِظ اللَّه «  يوما فَقَالَ -صلى اهللا عليه وسلم- عِن ابِن عباٍس قَالَ كُنت خلْف رسوِل اللَِّه 1
عمتةَ لَِو اجأَنَّ اُألم لَماعِباللَِّه و ِعنتفَاس تنعتِإذَا اسو أَِل اللَّهفَاس أَلْتِإذَا س كاهجت هِجدت هبكَت ٍء قَدىِإالَّ ِبش وكفَعني ٍء لَمىِبش وكفَعنلَى أَنْ يع ت

 فحفَِّت الصجو ِت اَألقْالَمِفعر كلَيع اللَّه هبكَت ٍء قَدىِإالَّ ِبش وكرضي ٍء لَمىِبش وكرضلَى أَنْ يوا ععمتلَِو اجو لَك ذَا قَالَ. »اللَّهى هو ِعيسأَب 
ِحيحص نسِديثٌ حح. 
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   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oاملعينة واملراجع املصادر:  

  .؛ ابن أبي العزالطحاوية العقيدة-
   .البخاري صحيح يف اإلميان كتاب -
  .مسلم صحيح يف اإلميان كتاب-

-حوى سعيد جالله؛ جل ا.  
  .البوطي رمضان سعيد حممد الكونية؛ تاليقينيا كربى-
 .اجلزائري بكر أبو املسلم؛ منهاج-

   .املؤلف لنفس املؤمن عقيدة -
  .سابق سيد السنة؛ فقه-

 .قطب سيد ؛القرآن ظالل يف-

 ؛ عبد الرمحان حسن حبنكة امليدانياإلسالميةالعقيدة -
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  :الفقه اإلسالمي: 3الوحدة المعرفية - ت

  .األساسية: مرحلة التكوين
  .معرفية:  يعة الوحدةطب
oالوحدة أهداف : 

 .األساسية واملعامالت للعبادات، الناظمة الشرعية األحكام التعرف على-

  .االجتهاد وأصول والسنة الكتاب من الشرعية بأدلتها  املتعلميدرسها اليت األحكام ربط-

  .ومقاصدها حبكمها الشرعية األحكام طـبر-

 حكم أو فتوى إىل حتتاج اليت سلوكاتالو رفاتتصال يف الذكر أهل سؤال على مرنالت-
 .شرعي

   .العملية ةيااحل يف الشرعية األحكام  ثل مت-
  .واالجتماعية الفردية ةيااحل ،على أحكامه جبهل تعاىل ا عبادة خطورة استشعار -
oساعة 14:.للوحدة الزمين الغالف.   
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oالوحدة حمتوى :  
     

43.  X X 60 

44.  X X 60 

45.  X  60 

46. 1 X  60 

47. 2 X  60 

48. 1 X X 60 

49. 2 X X 60 

50.  X X 60 

51.  X  60 

52.  X  60 

53.  X  60 

54.  X  60 

55.    60 

56.    60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  .بالدليل واملؤصلة املعتمدة املالكي الفقه مصادر من العلمية املادة حتضري -

   .اخلالفية القضايا يف اخلوض وجتنب الراجحة، أو عليها امع األحكام على االقتصار -
 قضاياال يف العلماء اجتهادات من والراجح والسنة الكتاب من ودليله احلكم بني اجلمع-

 .االجتهادية

   .الفقهية املادة تقديم يف ومركز وبسيط معاصر وبلبأس احملتوى صياغة-
  .وجدت إن العقلية عللها وبيان لألحكام املقاصدي البعد إبراز-
  .وموثوقة ميسرة مصادر إىل املتكونني بتوجيه الدرس خارج الذاتي للتكوين التفريعات ترك-
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  . عملية وأمثلة مناذج خالل من املتكونني بواقع الربط على احلرص-
oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  

 املعلومات تركيز هبدف الدرس حمتوى يف الناظمة واجلداول والرسوم املبيانات اعتماد -
  .استحضارها وتيسري

 .التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

  .واحلج الصالة فقه  يف اصةخ االنرتنيت شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-

   .رةوامليس املتداولة الفقهية املصادر يف الشرعي احلكم عن البحث على املتكونني تدريب-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف-
  .وحديثية قرآنية نصوص واستظهار حفظ-

 .السابقة باحلصص مرتبطة عملية أسئلة عن اجلواب-

   .واحلج الصالة يف عملية طبيقاتت-
  . ...)إلكرتونية مواقع -بيانات – صور ( داعمة تعليمية وسائط إحضار-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oاملعينة واملراجع املصادر:   

  .سابق سيد السنة؛ فقه -
  .ليالزحي وهبة ؛وأدلته اإلسالمي الفقه-
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  .الزرقاني شرحب مالك اإلمام موطأ-
  .القرضاوي يوسف ؛اإلسالم يف العبادة-
  . القرضاوي يوسف ؛معاصرة فتاوى-
   .طبارة الفتاح عبد عفيف ؛اإلسالمي الدين روح-
  . حوى سعيد ؛وفقهها السنة يف األساس-
 .طاهر بن احلبيب ؛وأدلّته املالكي الفقه-

 .القريواني زيد أبي ابن الرسالة؛-

ع احلاج دليل-  .البعقيلي مستقيم حممد املالكي؛ املذهب وفق املتمتّ

 .الشنقيطي عاشر؛ ابن فقه بشرح الناشر العرف-

 .رشد ابن املقتصد، وهناية اتهد بداية-
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  .أصول الفقه: 4 الوحدة المعرفية - ث

   األساسية:مرحلة التكوين
  .معرفية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
 .والتّبعية األصلية اإلسالم يف التشريع مصادر على االطالع -

   .بأدلتها ربطها وكيفية وأنواعها الشرعية األحكام التعرف على-

   .االجتهاد ملكة تكوين يف الفقه أصول لعلم املنهجي البعد أمهيةإدراك -
  .وأدواته االجتهاد ضوابط التعرف على-

 زمان لكل اإلسالمية الشريعة ةصالحي يف ذلك وأثر االجتهاد إىل اإلسالم دعوة قيمة إدراك-
   .ومكان

oساعة 14:للوحدة الزمين الغالف.   
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oالوحدة حمتوى : 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  .واملبسطة املختصرة العلمية واملراجع املصادر اعتماد-

 أو الشرعية النصوص من التطبيقية وأمثلتها األصولية القاعدة بني اجلمع على احلرص-
   .الفقهية األحكام

  .املتكونني واقع من بأمثلة احملتوى تطعيم-

 .أحكامها إىل التوصل يف العلماء وطرق املعاصرة  املستجدة القضايا مناذج  عرض-

     

57.  X  60 

58.  X  60 

59.  X  60 

60.  X  60 

61.  X  60 

62.  X  60 

63.  X  60 

64.  X  60 

65.  X  60 

66.  X  60 

67.  X  60 

68.  X  60 

69.  X  60 

70.  X  60 
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 يف واملواقف واالجتاهات التفريعات يف الدخول دون املفاهيم يف يزوالرتك االختصار-
  . التفصيلية القضايا

oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
 املعلومات تركيز هبدف الدرس حمتوى يف الناظمة واجلداول والرسوم املبيانات اعتماد-

  .استحضارها وتيسري

  .توسعال من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

  .املعتمدة الفقهية اامع مواقع خاصة االنرتنيت شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-

 القضايا عن وامليسرة املتداولة  الفقه أصول مصادر يف البحث على املتكونني تدريب-
 .التفصيلية

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف-
 .الفقه أصول علم يف عامة بادئوم قواعد حفظ-

  .الفقهي واحلكم األصولية القاعدة بني الربط على القدرة مدى مالحظة-

 .السابقة باحلصص مرتبطة عملية أسئلة عن اجلواب-

   .فقهية فتاوى أو ، شرعية نصوص على عملية تطبيقات-
  . ...)إلكرتونية مواقع -بيانات – صور ( داعمة تعليمية وسائط إحضار-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة ةمالحظ-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
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oاملعينة واملراجع املصادر:   
  .خالف الوهاب عبد الفقه؛ أصول -

  ا حسب علي اإلسالمي؛ التشريع مصادر-

 .الزحيلي وهبة ؛اإلسالمي الفقه أصول-

  .طيالبو رمضان سعيد اإلسالمية؛ الشريعة يف املصلحة ضوابط-

  .خالف الوهاب عبد فيه؛ نص ال فيما اإلسالمي التشريع مصادر-
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  .الفكر اإلسالمي وقضايا العصر: 5الوحدة المعرفية  - ج

 .األساسية: مرحلة التكوين

  .معرفية: طبيعة الوحدة
oالوحدة أهداف :  

   .املعاصر اإلسالمي الفكر تطورات على التعرف-
  .املعاصر مياإلسال الفكر ومدارس أعالم أهم على التعرف-

  .املعاصر اإلسالمي الفكر تواجه اليت اإلشكاالت أهم على التعرف-

  .املعاصرة اإلصالحية احلركات أهم على اإلطالع-

  .هتدهور أو اإلسالمي الفكر تطور يف املؤثرة العوامل استنتاج-

oساعات 7:.للوحدة الزمين الغالف.   
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oالوحدة حمتوى : 

     
71. 

-  
X 

 60 

72. 
 

X 
 60 

73.  X  60 
74.  X  60 
75.   X  60 
76.  X  60 
77.  X  60 

oكوينالتّ طرق يف توجيهات:  
  .واملعاصرة املختصرة العلمية واملراجع املصادر اعتماد-

  .معاصرة فكرية قضايا مواضيع يف واخلالصات النتائج ميوتقد األسئلة إثارة-

 خالل من "معاصرة يةفكر قضايا " مواضيع يف  املسبق والتحضري الذاتي التكوين اعتماد-
 .مفيدة ومراجع مصادر  إىل ننياملتكو توجيه

oالتّكوين وسائل يف تتوجيها:  
 املعلومات تركيز هبدف الدرس حمتوى يف الناظمة واجلداول والرسوم املبيانات اعتماد -

  .استحضارها وتيسري

  .التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

 اوقضاي باإلسالم املهتمة املواقع خاصة االنرتنيت شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-
  .العصر
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 املعاصرة واالت الصحف يف اجلديدة الفكرية املقاالت متابعة على املتكونني تدريب-
 على اإلسالمي العامل ويف خاصة املغرب يف املعاصر اإلسالمي الفكر رواد يكتبها واليت
  .العموم وجه

 وإعداد ةاإلسالمي الفضائيات يف والفكرية احلوارية الربامج متابعة إىل املتكونني توجيه-
  .منها وفوائد مستخلصات

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف -
  . والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

   .القرضاوي يوسف ؛والتطرف اجلحود بني اإلسالمية الصحوة -
   .البهي حممد ؛الغربي باالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر-
   .الندوي احلسن أبو املسلمني؛ باحنطاط العامل خسر اذام-
  .الشكعة مصطفى والفكر؛ العقيدة يف إسالمية لعاتمطا-

 .عمارة حممد اإلسالمي؛ العامل يف التّنصري اسرتاتيجية-

 .الغزايل حممد التّنصري؛ دعاة من حتذير صيحة-

 .شفيق منري بكت-

.االسالمي للفكر العاملي املعهد منشورات- .النجار ايد عبد كتب-
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  في اإلصالحالتّوحيد واإلصالح منهج حركة : 6 الوحدة المعرفية - ح

  األساسية: مرحلة التكوين
 معرفية: طبيعة الوحدة

o  الوحدة أهداف :  
  .حمددة منهجية مقوالت خالل من اإلصالح يف احلركة منهج استيعاب-
 على يساعد مبا اإلصالح يف واإلصالح التوحيد حركة منهج وأسس منطلقات من التمكن-

 .مواقفها فهم

زات على التعرف- اإلصالح يف احلركة منهج ممي.  

o ساعات 7: للوحدة الزمين الغالف 
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o الوحدة حمتوى: 

     

78.  X  60 

79.  X  60 

80.  X  60 

81.  X  60 

82.  X  60 

83.  X  60 

84.  X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 إعداد - ندوة -  حماضرة - تطبيقية عمل ورشة - امليداني التّدريب - الدراسي اليوم-

 املبيت - املخيم -  ونصوص وثائق دراسة -  دورة  - ومناقشته علمي ملف
 – مستديرة مائدة  – نقاش حلقة- - التّربوي الس - اجلماعي اإلفطار - اجلماعي
  – باملصاحبة التّعهد - معتكف

oالتّكوين وسائليف  توجيهات  
 وأشرطة أقراص - ليميةتع إلكرتونية مواقع - علمية إلكرتونية مواقع - وكتب مؤلّفات-

 جمسمات – ملصقات -  مطويات - وثائق – إحصاءات – بيانات – ةبصري و مسعية
 ...وجمالت جرائد - نشرات – أرشيف –
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oالتّقويم طرق يف توجيهات:   
  .املالحظة -

 إعداد – موعظة إعداد – وثيقة عن حبث – تلخيص (مكتوبة علمية وتكاليف إجنازات-
 تركيبية خطاطة إعداد – مقال كتابة – نصوص ختريج – تقرير إعداد – علمية بطاقة
 . ...)- ملوضوع ناظمة

 على القدرة – اللّغة سالمة – القراءة سالمة –احلوار يف املشاركة (مهارية منجزات-
 . ...)والشفهي الكتابي التّعبري –اإللقاء

 ....)دعوي ملبع القيام لقاء، تسيري (هبا للقيام التطوع أو مبهمة التكليف-

 . .....)- احلفظ – املعلومات اسرتداد (الشفهي التّقويم-

 . االستمارة-

oواملراجع املصادر   
 ... ووثائقها احلركة ميثاق-

 احلمداوي حممد ؛"اإلسالمي العمل يف الرسالية "كتاب-

 .يتيم حممد واالعتدال؛ الوسطية كتاب-

 .العثماني الدين سعد والسياسة؛ الدين كتاب-

  .املعاصرة واألحباث دراساتلل املغربي املركز املغرب؛ يف الدينية احلالة تقرير-
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 :وحدات جمال القيم

  .التربية والتزكية: 1الوحدة القيمية - أ

   .األساسية: مرحلة التكوين
  .قيمية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
  .اجلماعي و الفردي املستوى على بالواجب للقيام دافع خري النفس تزكية-
   .الفالح أساس التزكية-
  .التزكية وسائل أمهات معرفة-
  . بالواجب القيام  إىل واملبادرة املسؤولية تعظيم-
  .التزكية وسائل أمهات ونقل املنظم الدعوي العمل-
  .اتمع إىل اجلماعية و الفردية القيم نقل يف اإلسهام-
oساعة 14:للوحدة الزمين الغالف.
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oالوحدة حمتوى:   

oالتّكوين  الرتبية طرق يف توجيهات:  
  دورات خالل من وذلك التزكية بأمهات للتحقق تدريب و تطبيق إىل حتتاج النظرية الدروس-

   ).الرسايل للمسلم الفردي الربنامج( فردي وجهد إميانية
 .الصحيحة السنة و بالكتاب التزكية وسائل ربط ضرورة-

oالتّكوين و الرتبية وسائل  يف توجيهات:  
  ).فردي كلبش تقرأ  (الصاحل السلف سرية من ذجمنا على اإلطالع-
 مواقع من االستفادة (التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

 .)إلنرتنتا

      
1.     60 
2.     60 
3.     60 
4.     60 
5.     60 
6.     60 
7.     60 
8.     60 
9.     60 
10.     60 
11.     60 
12.     60 
13. 

– 

   60 

14. –
– 

   60 
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  .)كيةزالت بأمهات التحقق قصد الرتبوي الس أعضاء بني التعاون-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:   

  .املطلوبة بالقيم التحقق ملتابعة االستمارات اعتماد -
  .احملاسبة ورقة-

  .القلوب مكاشفة طريق عن املباشر احلوار-

   .واملتابعة واملعايشة املصاحبة-
oواملراجع املصادر:   

  . حوى سعيد للشيخ األنفس تزكية يف ستخلصامل -
  .القامسي الدين مالجل  ،الدين علوم إحياء من املؤمنني موعظة-

  . احلكيم سعاد، ل العشرين  القرن يف الدين علوم إحياء-

  .للنووي الصاحلني رياض-

  .الراشد أمحد كتب-

  .السلوك فقه وسلسلة للقرضاوي العلم و الربانية احلياة-

  .الرتاجم و السري و قالرقائ كتب-

  .اجلوزي بن كتب و اجلوزية القيم ابن كتب-

  .، خلالد حممد خالدالرسول حول رجال-

 .باشا لعبدالرمحان التابعني حياة من صور و الصحابة حياة من صور-

 .للكاندهلوي الصحابة حياة-
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 .السيرة وحياة الصحابة: 2الوحدة القيمية - ب

  .األساسية: مرحلة التكوين
  .قيمية:  الوحدةطبيعة 
oالوحدة أهداف :  

 وصحبه  وسلم عليه ا صلى الرسول  حياة يف والدعوية اإلنسانية اجلوانب أهم تعرف-
  .الكرام

  . االجتماعية احلياة  يف وهديه وسلم عليه ا صلى الرسول منهج تعرف-
  . الدعوة يف وصحابته  وسلم عليه ا صلى سريته من العرب استخالص-
  . وسلم عليه ا صلى ا رسول صحابة كبار هبا متيز اليت واملبادئ لقيما أهم تعرف-
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.     
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oالوحدة حمتوى:  

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  . الصحابة وحياة  النبوية السرية مصادر من العلمية املادة حتضري -
 وحياة سريةلل التارخيية األحداث بعرض االكتفاء وعدم والعرب القيم استخالص  -

   .الصحابة

  . عملية وأمثلة مناذج خالل من املتكونني بواقع الربط على احلرص-
oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  

  .التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة -

 .اإلسالم وتاريخ النبوية السرية يف معتمدة االنرتنيت شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-

     
15.  X  60 
16.  X  60 
17.  X  60 
18.  X  60 
19.  X  60 
20.  X  60 
21.  X  60 
22.  X  60 
23.  X  60 
24.  X  60 
25.  X  60 
26.  X  60 
27.    60 
28.    60 
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 .واألحداث املواقف من العملية والعظات العرب  استخالص على املتكونني تدريب-

oيمالتّقو طرق يف توجيهات:  
   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف -
 .السابقة باحلصص مرتبطة عملية أسئلة عن اجلواب-

  . ...)إلكرتونية مواقع -بيانات – صور ( داعمة تعليمية وسائط إحضار-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

محن صفي ؛املختوم حيقالر - ملباركفوريا الر.  

  .ملباركفوريا الرمحن صفي عظيم؛ خلق لعلى وإنّك-
  .الكندهلوي يوسف حممد ؛الصحابة حياة-
   .خالد حممد خالد الرسول؛ خلفاء-
   .لبوطيا رمضان سعيد حممد ؛السرية فقه-
  .الغزايل حممد ؛السرية فقه-

رية مصادر- بوية السادةمحّ فاروق وتقوميها؛ الن. 

يب- الغلبزوري بثينة أسرته؛ يف الن. 

 .عياض القاضي الشفا؛-
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 .تاريخ اإلسالم: 3 الوحدة القيمية- ت

  .األساسية: مرحلة التكوين
  .قيمية:. طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
   .استمرارها وعوامل اإلسالمية الدولة عليها قامت اليت األسس على تعرف -
 واملغرب املشرق يف  اإلسالمية الدولة مسرية زتمي اليت األحداث أهم على التعرف-

   .إخفاقها أو جناحها وعوامل
  . األخرى األمم لدى الناجحة التجارب على اإلسالمية الدولة انفتاح على التعرف-
   .وفكرية مذهبية خصوصيات من واألندلس املغرب يف اإلسالم دولة ميز ما  على التعرف-
   .تارخيها عرب  اإلسالم دولة ميزت يتال والقيم واملبادئ العرب استخالص-
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.     
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oالوحدة حمتوى :  

     
29.  X  60 
30.  X  60 
31.  X  60 
32.  X  60 
33.  X  60 
34.  X  60 
35.  X  60 
36.  X  60 
37.  X  60 
38.  X  60 
39.  X  60 
40.  X  60 
41.  X  60 
42.  X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
    .واملختصرة املعتمدة  التارخيية املصادر من العلمية املادة حتضري -
   .العرب واستخالص والتحليل العرض بني التارخيي احلدث قراءة يف وجةاملزا-
  . عملية وأمثلة مناذج خالل من املتكونني بواقع الربط على احلرص-
oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  

  .التارخيية والوقائع األحداث فهم على املعينة  واإلحصاءات اخلرائط اعتماد -
 .التوسع من ملزيد خمتصرةو ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

 .االنرتنيت شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-
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 الوقائع عن رةوامليس املتداولة التارخيية املصادر يف البحث على املتكونني تدريب-
  .واألحداث

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف -
  .السابقة احلصصب مرتبطة عملية أسئلة عن اجلواب-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

 .حركات ابراهيم التّاريخ؛ عرب املغرب-

  .شاكر حممد ؛إلسالما تاريخ -
  .الصاحل صبحي ؛اإلسالمية النظم-
 .عنان ا عبد حممد ؛األندلس يف اإلسالم دولة-

  .الصالبي  عليمدحم كتب-
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 .العمل الجماعي المنظم: 4الوحدة القيمية - ث

  .األساسية: مرحلة التكوين
  .قيمية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
  .املنظّم اجلماعي للعمل األساسية األخالقيات ترسيخ -
  .املنظّم اجلماعي العمل يف لالندماج الفرد إعداد-
  .املنظّم ياجلماع العمل تعوق اليت القيم من التنفري-
oساعة 14:للوحدة الزمين الغالف.   
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oالوحدة حمتوى :  
      
43.     60 
44.     60 
45.     60 
46.     60 

47.     60 
48.     60 
49.     60 
50.     60 
51.     60 
52.     60 
53.     60 
54.     60 
55.     60 
56.     60 

oوالتّكوين الرتبية طرق يف توجيهات:  
 .عليه االجيابي أثرها وبيان اجلماعي بالعمل األخالقيات هذه ربط -

 .السنة و الكتاب من األخالقيات هلذه التأصيل-

  .عاملوضو يف التابعني و الصحابة وقصص ة السري استلهام-
oالتّكوين وسائل توجيهات:  

   .ودراستها معاصرة  عملية وجتارب قصص استحضار-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

 .األخرى الوحدة يف سبق وما االستمارة اعتماد -
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oواملراجع املصادر:   

 .واإلصالح التّوحيد حركة ميثاق-

 .سعيد جودة ؛وعدال كال اإلنسان -

 .لراشدا امحد ؛العني رسائل سلسلة-

 .الراشد امحد ؛العوائق و الرقائق و نطلقامل-
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 .الحركات اإلصالحية: 5الوحة القيمية  - ج

  .األساسية:.مرحلة التكوين
  .قيمية:. طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
   .التاريخ عرب اإلسالمية الدعوة استمرار يف التجديد أمهية على املتكونني تعرف -
   .جتاوزها لوسب واالحنطاط االنتكاس عوامل على التعرف-
  .خمتلفة جماالت يف التغيري مهمة تولت اليت اإلصالحية احلركات أهم على التعرف-
   .دعوهتم يف املصلحني خمتلف سلكها اليت والوسائل الطرق بني املقارنة-
  .احلديث اإلصالح مشاريع بلورة يف الدعوية التجارب هذه من االستفادة-
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.     
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oالوحدة وىحمت :  

     
57.  X  60 
58.  X  60 
59.  X  60 
60.  X  60 
61.  X  60 
62.  X  60 
63.  X  60 
64.  X  60 
65.  X  60 
66.  X  60 
67.  X  60 
68.  X  60 
69.  X  60 
70.  X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
    .واملعتمدة املختصرة التاريخ مصادر من العلمية املادة حتضري -
 .عليها والتعليق نقدها قبل هي كما التجربة عرض -

 املشاريع هذه يف التقصري أوجه أو اإلبداع أوجه يانلب املنصفة النقدية الدراسات استعراض-
  .اإلصالحية

 . املعاصر األمة بواقع وربطها العملية والفوائد العرب استخالص-
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oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
 مقاالهتم قراءة على واحلث  املطبوعة  واملصلحني العلماء هؤالء وكتابات  مؤلفات اعتماد -

 .العلمي وإنتاجهم

  .التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على لةاإلحا-

  .اإلسالمي الفكر لتاريخ املؤرخة املصادر يف البحث على املتكونني تدريب-

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .إصالحية حركة كل مميزات أهم تلخيص علىة قدرال-
   .اإلصالح بواقع مرتبطة وتارخيية واجتماعية فكرية أسئلة حتضري-
   .والتحليل املناقشة يف اركةاملش-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

  .الوهاب عبد بن حممد ؛التوحيد رسالة-
   .رضا رشيد ؛املنار تفسري-
 .القرضاوي يوسف د؛واجلها والرتبية الدعوة يف عاما سبعون املسلمون اإلخوان-

 .أمني أمحد احلديث؛ العصر يف اإلصالح زعماء-

 .العقاد حممود عباس ؛عبده حممد-

 .احلكيم سعاد والعشرين؛ الواحد القرن يف الدين علوم إحياء-

 .الفياليل الكريم عبد الكبري؛ العربي للمغرب السياسي التّاريخ-

 .احلميد عبد حمسن عليه؛ املفرتى األفغاني الدين مجال-

 .التّاريخ يف الصالبي علي سلسلة-
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 .دعوة والمجتمعال: 6 الوحدة القيمية - ح

  .األساسية :مرحلة التكوين
  .قيمية. :طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
   .للمغرب واالجتماعية التارخيية اخلصائص على التعرف -
  .والتغيري الدعوة يف الواقع فقه أمهية إدراك-
   .استثمارها وكيفية ووسائلها اإلسالمية الدعوة جناح شروط رفةمع-
   .جتاوزها وسبل والناس الداعية بني حتول اليت واالجتماعية سيةالنف املعيقات على التعرف-
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.     
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oالوحدة حمتوى :  

     

71.  X  60 

72.  X  60 

73.  X  60 

74.  X  60 

75.  X  60 

76. 


 
X  60 

77.  X  60 

78.  X  60 

79.  X  60 

80.  X  60 

81.  X  60 

82.  X  60 

83.  X  60 

84.  X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
   مغاربة منصفني كتاب طرف من وخاصة املغرب لتاريخ املؤرخة املصادر اعتماد -
 . عملية وأمثلة مناذج خالل من املتكونني بواقع الربط على احلرص-

  .داعمة تارخيية ونصوص قوثائ اعتماد-

 .املغربي اإلسالمي الفكري املنتوج يف قراءات-
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oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
 واالجتماعية السكانية اخلصائص رصد يف وخاصة وخرائط إحصاءات اعتماد إمكانية -

   .والثقافية
 من ملزيد  والداعية الدعوة خصائص يف وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

  .التوسع

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف -
  .وتقييمها الدعوة يف  عملية تطبيقات استحضار-

  . ...)إلكرتونية مواقع -بيانات – صور ( داعمة تعليمية وسائط بإحضار املشاركة-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري عدادباإل االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

  .حركات إبراهيم  ؛ التاريخ عرب املغرب -

  .كنون ا لعبد ؛املغربي النبوغ-
  .الغزايل حممد ؛املسلم أخالق-
   .القرضاوي يوسف والتطرف اجلحود بني اإلسالمية الدعوة-
  .علوان ناصح ا عبد  ؛والداعية الدعوة فقه يف فصول-
  .الراشد أمحد كتب-

 .علوان ناصح ا عبد والدعاة؛ الدعوة طريق يف قباتع-

 .املعاصرة واألحباث دراساتلل املغربي املركز: باملغرب الدينية احلالة تقرير-
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 :وحدات جمال املهارات

  .تقنيات التواصل والتعبير الشفهي: 1 الوحدة المهارية- أ

  .األساسية: مرحلة التكوين

 .مهارية: طبيعة الوحدة

oوحدةال أهداف: 

  .اللفظي وغري اللفظي االتصال وعوائق وخصائص مفهوم على التعرف -

  .الشفهي االتصال لعملية الالزمة املهارات على التعرف-
 لدى الشفهية االتصالية املهارات تنمية على تساعد اليت الطرق و األساليب على التعرف-

 .املستفيدين

 .واإللقاء التحدث مهارات على التدريب-

 .واإلقناع واملناقشة احلوار مهارات ىعل التدريب-

 .واإلرشاد والوعظ اخلطابة مهارات على التدريب-

oساعة  18: للوحدة الزمين الغالف. 
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oالوحدة حمتوى  

     
1.  60 

2.  
  

60 
3.  60 

4.  
  

60 

5.  60 

6.  
  

60 

7.  60 

8.  
  

60 

9.   60 

10.   60 

11.   

  
60 

12.  60 

13.  60 

14.  

  
60 

15.  60 

16.  
  

60 

17.  60 

18.  
  

60 

 
oالتّكوين طرق يف توجيهات:  

  .املدروسة املادة يف املطروحة للقضايا تطبيقية مناذج تقديم على الرتكيز -
  ).التواصل ابآلد حي مثال النبوية السرية (نبوية مناذج خالل من التواصل لقضايا التأصيل-
  .والتعلم والكالم اإلنصات آداب خالل من الشفهي التواصل أصول على الرتكيز-
  .الدعوة يف واستثمارها القرآنية احلوارات على اإلحالة-
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  .املختلفة املهارات يف والتعليم التعلم آداب استحضار-
  .املقرتحة املهارية األشكال من حية تربوية مناذج عرض-
oتّكوينال وسائل  يفتوجيهات  

  ....مدجمة أقراص  فيديو،: احلديثة التكوين وسائط استعمال -
 وسلبيا إجيابيا النقد حمك على وعرضهم العربي الرتاث يف اخلطباء من معينة مناذج أخذ-

  .)خطيبا عطاء بن واصل ومثال  للجاحظ والتبيني البيان: انظر(
  .واإلقناع وعظال يف احلوارية األخطاء على والرتكيز حوارية مناذج مشاهدة-
 الشفهي االتصال لشروط استيفائه مدى يف والنظر املعاصرة الدعوة واقع من أمثلة أخذ-

  .الفعال
oالتّقويم طرق يف توجيهات:   

  .ومناقشتها واحلوارات واملقاالت اخلطب من مناذج بتحضري املتكونني تكليف-
  .املقدمة التطبيقية النماذج تقويم يف األعضاء إشراك-
 سياسيني أو خطباء األعضاء جل كان إذا: مثل لألعضاء الكفائية اتياحلاج على الرتكيز-

  .إليه حيتاجون ما تقديم فينبغي عماال أو
 املنربية اخلطب (والتقويم التصحيح بغية منه مناذج وأخذ اخلطب يف كتاب مدارسة-

  .)منوذجا
 .املتكونني عند املهارية القدرات وفهم للمدارسة إشكاليات صيغة على املواضيع طرح-
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oاملراجع  

    .الفرقان منشورات العثماني، الدين سعد احلوار، فقه يف-
 والنشر التوزيع دار اجلواد، عبد أمحد حممد فعالية، احملاورين ألفضل الذكية النصائح-

  .اإلسالمية
  .األردن والتوزيع للنشر النفائس دار زايد، خليل فهد الدكتور واإلقناع، احلوار فن-
 .للتوزيع املؤمتن توزيع سلمان، تيسري سامي اإللقاء، على تكقدر تنمي كيف-

 وتعريب ليدز دوروثي تأليف مليون، أو واحد فرد مع التخاطب فن الكلمة، قوة-
 .مبيك إصدارات سلسلة توفيق، الرمحان عبد.د:وتقديم

 .االعتصام دار حمفوظ، اخلطيب،علي وإعداد اخلطابة فن-

 والنشر للطبع الصحيفة دار العروي، مصطفى ا عبد أبي تأليف التخاطب، أدب-
 .والتوزيع

 .للكتاب العاملية الدار أوحلاج، حممد واإلنشاء، التعبري ومهارات التواصل تقنيات دليل-
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   .تقنيات الكتابة: 2 الوحدة المهارية- ب

  .األساسية: مرحلة التكوين

  .مهارية :طبيعة الوحدة
oالوحدة أهداف :  

  .الكتابي االتصال لعملية زمةالال املهارات على التعرف -
 لدى الكتابية االتصالية املهارات تنمية على تساعد اليت الطرق و األساليب على التعرف-

 .املستفيدين

 الشروط وفق واملقاالت والعروض الدروس وكتابة إلعداد الكتابية املهارات على التدريب-
 .العمل متطلبات لتحقيق واملوضوعية الشكلية

 الشروط وفق والتقارير الرسائل أو اخلطابات وكتابة إلعداد الكتابية ملهاراتا على التدريب-
 .العمل متطلبات لتحقيق واملوضوعية الشكلية

oساعة 17 : للوحدة الزمين الغالف. 
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oالوحدة حمتوى 

     
19.  60 

20.  
  

60 

21.  60 

22.  
  

60 

23.  60 

24.  
  

60 

25.   60 

26.   
  

60 

27.  60 

28.  
  

60 

29.  60 

30.  60 

31.  

 
 

 
 60 

32.  60 

33.  
  

60 

34.  60 

35.  
  

60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  .املختلفة التواصلية األشكال خطاطة داخل ) الكتابي التواصل (موضوع وضع -
  ....)التلوين الوضوح، االنقرائية، (الفعالة والكتابة لتواصلل والداللية الفنية القواعد إبراز-
  .والفعالة اجليدة الكتابة من تراثية مناذج تقديم-
  ...)النصوص وختريج البطاقات، إعداد( اجليد العلمي البحث لطريقة إجرائية خطة وضع-
  .املكتوبة الوسائط خمتلف بني واملنهجية املضمونية الفروق تقديم-
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  ....اخلطبة املقالة،: النصوص كتابة يف األدبية ملناهجا على اإلحالة-
  ....واخلطابات التقارير إعداد يف اإلدارية األساليب من االستفادة-
oالتّكوين وسائل  يفتوجيهات:   

  .وإجيابا سلبا ونقدها مكتوبة لنصوص مناذج تقديم -
 .وعلميا منهجيا عليها والتعليق خمتلفة وصحف جرائد يف مقاالت قراءة -

  ).مثال البدرية اخلطب (منتقاة وسياسية دينية خلطب كتب دارسةم-
  .والبحث الكتابة يف جتربته وعرض معني علمي ميدان يف باحث استضافة-
  .النظري البحث على وعرضها الرتبوية اجللسات تقارير من مناذج أخذ-
  .ونقدها اإلدارية املراسالت من مناذج عرض-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:    

 وإلزام النقط أخذ كيفية تعلم: الكتابي للتواصل تطبيقيا منوذجا التكوينية جللسةا جعل -
  .الدروس عناصر لتسجيل وكراسات جبذاذات املتكونني

  .كتابية بتمارين األعضاء تكليف -
  والتقارير للخطب مجاعي كتابي منوذج إعداد -
oاملراجع:  

   .والتوزيع للنشر جمدالوي دار ،ا عبيد حممد.د و إصبع أبو صاحل د.أ تأليف املقالة، فن-

  .والتوزيع للنشر الدولية اقرأ دار الثويين، فهد حممد.د قصة، وتروي تكتب كيف-

  .للكتاب العاملية الدار أوحلاج، حممد واإلنشاء، التعبري ومهارات التواصل تقنيات دليل-
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 .فرات الصويف، اللطيف عبد.د الكتابة، فن-

 .اجليل دار زيدان، غامن مجال دارية،اإل التقارير وكتابة إعداد-

  .العمري خالد متميزة، تقارير تكتب كيف-

  .أليسون بريان تأليف واجلامعية، العلمية الرسائل إعداد-

  .الثقافة دار أوحلاج، حممد ومناهج، تقنيات التعبري ديداكتيك-
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  تقنيات إعداد وسائط التواصل : 3الوحدة المهارية - ت

  .ةاألساسي: مرحلة التكوين

  .مهارية: طبيعة الوحدة
oأهداف الوحدة :  

  .اإلسالمية والقيم املعرفة نشر يف والتواصل اإلعالم تكنولوجيا استخدام -
 .التواصل وسائط إعداد لعملية الالزمة الطرق و واألساليب املهارات على التدريب-

oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.  



 
 

- 116 - 

 
 

 

 
oالوحدة حمتوى : 

      

36.  X X 60 

37.   X 60 

38.   X 60 

39.   X 60 

40. –Vidéo- projecteur  X 60 

41.  X X 60 

42.   X 60 

43.   X X 60 

44.   X X 60 

45.  X X 60 

46.  X X 60 

47.  X X 60 

48.  X X 60 

49.  X X 60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  .باملعرفة والنهوض العلمية البحوث تطوير يف املعلوماتية التقنيات دور استحضار-
  .ظهوره وسبب اشتغاله وكيفية ومكوناته احلاسوب عن أويل تصور تقديم  -
  .اإلنساني بالعقل احلاسوب عالقة عن تارخيية حملة  -
 أقراص (حية مناذج خالل من الدعوة يف التواصل ووسائط املعلوميات دور على الرتكيز -

  ....)إلكرتونية مواقع دعوية،
  .اوتقنياهت الصورة خالل من؛ العرض بطريقة تقديم االهتمام-
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 واإلشهار العرض يف واالقتصاديني والسياسيني اجلمعويني الفاعلني خربات من االستفادة-
  .واإلعالنات

oالتّكوين وسائل  يفتوجيهات:   
  .احلاسوب بواسطة الدروس عرض مجيع  -
  ...اإلخبارية واموعات املنتديات خالل من اإللكرتوني التواصل طرق من مناذج تقديم  -
   .لإلنرتنيت الدخول ومعاودة للحاسوب اجليد االستعمال على املتكونني تدريب  -
  .واإلنرتنيت البواربونت و الوورد على عملية بتطبيقات املتكونني إلزام  -
oالتّقويم طرق يف توجيهات   

  ...ملصقات صور، إعالنات، ملصقات،: تعليمية وسائط إحضار -
  .البواربونت بواسطة منوذجي عرض تقديم  -
   .األنرتنت يف متقدمة ببحوث ننياملتكو تكليف  -
   .واملطويات امللصقات إعداد يف تدريبية دورة  -
  .متخصصة ملكتبة مجاعية زيارة  -
oاملراجع 

 لبنان بريوت، ، املعارف ةمؤسس – الطيارة خالد بسام -وفن مهنة واإلعالن التسويق-

 .االنرتنيت  علىمواقع  -
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  البحث والمكتبة والتوثيق: 4الوحدة المهارية - ث

   .األساسية: مرحلة التكوين
  .مهارية :طبيعة الوحدة

o الوحدة أهداف :  
 اختالف على واملكتبات التعلم مصادر مراكز استخدام مهارات املستفيدين إكساب -

 .أنواعھا

 أنواع خمتلف من املعلومات على واحلصول املراجع يف البحث مهارات املستفيدين إكساب-

 .املطبوعة وغري املطبوعة املصادر

 .املستفيدين عند النفس على باالعتماد الذاتي التعلم إىل الدافع استثارة-

oساعات 07:للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة ىحمتو : 

     
50. 60 
51. 60 
52. 


 

  
60 

53. 60 
54. 60 

55. 

    
60 

56.    60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
   . الرصني العلمي البحث حنو املتكونني توجيه على احلرص -
  . البحث منهجية يف الرتاثية املكتبة من االستفادة-
  .)والكتابة القراءة يف العلماء نوادر (الكتابية وطرقهم العلماء من تراثية مناذج عرض-
   .واملصادر املراجع بني والتمييز البحث مراحل خمتلف يف املنهجي البعد إبراز-
oالتّكوين وسائل  يفتوجيهات  

   . العلمي البحث ومناهج املكتبة جمال يف معمقة مؤهالت املتكون إكساب -
  .العلمية البحوث صيغ  يف  املناهج كتب مدارسة-
   .والتوثيق التخريج بني التمييز-
   .البحثية الصياغة يف ودورها اللغوية املهارة استحضار-
   .واملخطوطات الكتب مواقع على اإلحالة  -
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  ...)السوربون اإلسكندرية، (تنظيمها وطرق املشهورة املكتبات من مناذج تقديم-
oالتّقويم طرق يف توجيهات :  

  .والتوثيق الفهرسة يف احلديثة السبل عن نبذة وتقديم حملية ملكتبات ميدانية زيارة -
  .وتصويبها منوذجية حبوث تقديم-
  .ومنهجيا لغويا وتصحيحها معينة ببحوث املتكونني تكليف-
  .وعقباته العلمي البحث مشاكل عن للحديث مؤطر أستاذ استضافة-
  .واملناقشة بالتحضري االلتزام مالحظة-
oراجعامل:   

 .اخلطيب عجاج حممد ؛املصادر و البحث و املكتبة يف حملات-

 .العبيكان مكتبة دباس، سعيد حممد الدراسي، النجاح أسرار-

 .البارودي عمر ا عبد ؛االعالم و التوثيق و املكتبات يف خمتارة دراسات-

 الرياض ، وآخرون املسند ا عبد بن إبراهيم ثانوي، الثالث للصف والبحث املكتبة-
 .السعودية

 .املصرية النهضة مكتبة شليب، أمحد ، رسالة أو حبثا تكتب كيف-
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  اإلدارة والتدبير : 5الوحدة المهارية  - ج

   .األساسية: مرحلة التكوين
  .مهارية :طبيعة الوحدة

oللوحدة العامة األهداف :  
 .لإلدارة األساسية باملفاهيم اإلملام -

 .ارةلإلد األساسية الوظائف على التعرف-

 .لإلدارة األساسية املهارات بعض وممارسة فهم-

خطيط مهارات تطبيق على التدريب-  .والرتبوي الدعوي اال يف والربجمة التّ

oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى : 

     

57. 
- 

 60 

58. 
- 

 

 60 

59.       
 

 60 

60.       
 

 

 60 

61.        
 

  60 

62.  60 

63.  
  

60 

64. 
         


 

60 

65. 
         


 

60 

66. 
         


 

  

60 

67.  60 

68.  
  

60 

69.  60 

70.  
  

60 
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oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  .اإلدارة ملفهوم الشامل املعنى تقديم -
   .الرسايل املسلم بإجيابية اإلدارة ارةمه ارتباط-
 التدريب املسلم، حياة يف الوقت: مثال (وختطيطا وقتا لإلدارة املختلفة املعاني تأصيل-

  .....)القيادي
  .املختلفة واللقاءات االجتماعات إدارة على القدرة املتكون إكساب-
oالتّكوين وسائل توجيهات:  

  .األعضاء بني التسيريية األدوار وتوزيع اجللسة داخل املستفادة املعاني تطبيق -
   .والقيادي اإلداري التسيري جمال يف وكتب إلكرتونية مواقع على اإلحالة-
oالتّقويم طرق يف توجيهات :  

  .اجتماعات أو جلسات بإدارة األعضاء تكليف-
oاملراجع: 

 .والعلوم للثقافة البشري دار اجلواد، عبد أمحد حممد ببساطة، اإلدارة-

  .جرير مكتبة بريت، فيكي اإلدارية، اتكقدر اخترب-

 .والعلوم للثقافة البشري دار اجلواد، عبد أمحد حممد اإلدارة، حرفة-

 .والعلوم للثقافة البشري دار اجلواد، عبد أمحد حممد املدير، وأخالق اإلدارة-

 .القاهرة – التوزيع و للنشر الدولية الدار دراكر، بيرت أجزاء، 3– املهام : اإلدارة-

  .البشري دار اجلواد، عبد أمحد حممد الرسول، حياة يف واملهاري اإلداري التميز سرارأ-
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 .حزم ابن دار ، رقيط حسن حممد ، اإلسالم يف اإلدارية املسؤولية-

 .اإلدريسي آحممد للتدبري، األساسية األركان-

 .املغرب-الرباط-األمان دار الطالب، هشام القيادي، التدريب دليل-

  .ناشرون لبنان مكتبة املثلى، اإلدارة سلسلة ح،الناج التفويض-
 .الدولية األفكار بيت يونس، موسى وتدريبهم، اآلخرين تفويض على قدرتك تنمي كيف-

 .اإلسالمية والنشر التوزيع دار فتحي، حممد النجاح، لك نضمن.جتنبها إداري خطأ 100-

 األفكار بيت  حسن، جميد زكي ترمجة بيبتوني، س جيمس بروس، العاملني،آن حتفيز فن-
 .الدولية

 .للنشر الصحوة دار القرضاوي، يوسف املسلم، حياة يف الوقت-

 .والعلوم للثقافة البشري دار اجلواد، عبد أمحد بفعالية،حممد وقتك تدير كيف-

 .ناشرون لبنان مكتبة املثلى، اإلداري سلسلة وأولويات، برجمة الوقت تنظيم-

 .والتوزيع للنشر  اهلدى دار اخلياط، اللطيف عبد النجاح، طريق األولويات ترتيب-

 .والعلوم للثقافة البشري دار اجلواد، عبد أمحد حممد ومثمرة، قصرية اجتماعات تعقد كيف-

 .بريوت -اجليل دار زيدان، غامن مجال اإلدارية، التقارير إعداد-
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  مهارات التفكير: 6 الوحدة المهارية - ح

  .األساسية: مرحلة التكوين
  .مهارية: طبيعة الوحدة

oللوحدة العامة األهداف :  
 .ومهاراته التفكري عمليات على  التعرف -

  .وتنظيمها املعلومات مجع مهارات على التعرف-
 والتفكري التّحليلي التفكري ومهارات األساسية التّفكري مهارات على املستفيدين قدرة تنمية-

  .الناقد
  .التفكري لتعليم "كورت" برنامج مثل التفكري ىعل تساعد اليت اآلليات بعض على التعرف-
  .التّفكري لتعليم" كورت "برنامج من األوىل الوحدة على التّدريب-
oساعة 14:للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى: 

  
    

71. 


 
 60 

72.  .. 60 

73.  .. 60 

74.  


 60 

75.  


 60 

76.  


 
60 

77.  


 
60 

78.   60 

79. 
 

 
 


 


. 

60 

80. 
 

 
  


 


 

60 

81. 
 

 
 


 

 
60 

82. 
 

 
 


 


 

60 
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83. 
 

 
 

 
 

60 

84.   60 

  
oأعاله اجلدول انظر (التكوين طرق يف توجيهات.(  
oنالتكوي وسائل يف توجيهات:  

   .درس كل يف مهارتني طرح يتم-
 املستفيدين استفسارات على وجييب توضيحية أمثلة وتقديم املهارة بتعريف املدرب يقوم-

   .املدروسة املهارة حول
 حتديد بعد العمل ويبدأ 7 عن تزيد وال 4 عن تقل ال جمموعات إىل املستفيدين تقسيم يتم-

  .للمجموعة قائد
 .اموعة قائد وينفذها املدرب حيددها اليت ةوالطريق امالنظ حسب املهارة تطبيق يتم-

oالتقويم طرق يف توجيهات:  

 على قادرين يصبحوا أن السابقة التدريبية باخلربات مرورهم بعد املستفيدين من يتوقع-
 : التايل

  .التفكري ملعنى وواضح حمدد مفهوم متثل-
  . للتفكري املختلفة املهارات معرفة-
   . التفكري مهارات من مهارة كل على مناسبة أمثلة تقديم-
   . املختلفة املواقف يف املهارات هذه توظيف-
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  . للتفكري منوعة إسرتاتيجيات اكتساب-
 .احلياتية املواقف ويف العلمي األداء لتطوير اإلسرتاتيجيات هذه استخدام-

oاملراجع:  

 .القاهرة اإلسالمية، والنشر التوزيع دار مصطفى، فهيم ؛التفكري مهارات-

 األردن، عمان اجلامعي، الكتاب دار جروان،، فتحي وتطبيقات، مفاهيم ؛التفكري تعليم-
 .م1999

  .)2007 (عبدالعزيز سعيد للدكتور. مهاراته و التفكري تعليم-

 .للكتاب املصرية اهليئة حممد، ايهاب ترمجة بونو، دي ادوارد املتجدد، التفكري-

 . 1423 ، احلوراني منري ترمجة ، .. ترفنجر. ج دونالد ، وأدواته التفكري أسس-

 .2003، سعادة أمحد جودت الدكتور التفكري، مهارات تدريس-

 الرتمجة جلنة إعداد ،)واملتعلم املعلم دليل (عملية وتدريبات مداخل ، التفكري مهارات تعليم-
 .اإلمارات العني، اجلامعي، الكتاب دار والتعريب،

. عمان الفكر، دار ، عمور أميمة .د امي،القط يوسف .د والتفكري، العقل عادات-
2005  . 

 ..اجلمل جهاد حممد .د التفكري، ومهارات الذهنية العمليات-
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 املرحلة خمرجات - 3

، )التّمهيدية واألساسية(ثالث سنوات يف املرحلتني  -بانتظام وانضباط-إن كلّ من قضى 
كوي خولة يف جهته-ن وشهدت له اهليئات املشرفة على جمال التّربية والتّ ق يف إجناز ال-املُ وحدات  بالتّوفّ

واالستفادة من منهاجها؛ ألن " التّأهيلية"التّكوينية املقررة؛ يصبح مؤهال لاللتحاق باملرحلة املوالية /التّربوية
ج من املرحلة ؛ األساسيةاملرحلة هي خمرجات املرحلة هذه مدخالت  فرتض أن تتوفّر يف من يتخرولذلك ي

 : ألساسية املواصفات التّاليةا

 : على مستوى المعرفة- أ

  :أن يكون 

 املعرفة هنا واملقصود ).والسنة القرآن (بالوحي املتعلقة الشرعية العلوم بأساسيات عارفا•
 صحيح فهم ذا يصبح حبيث السابقتني؛ املرحلتني خالل اكتسبها اليت الصحيحة
 .واحلديث القرآن علوم ألساسيات

 قادرا يكون حبيث ؛مشوليتها يف. واالجتهادية النصية اإلسالمي التشريع ادرمص على مطلعا•
  .األمور جمريات لفهم استدعائها على

 السلوك العامة، والواجبات احلقوق األسرة، (إسالمي منظور من العصر لقضايا مستوعبا•
 تالتّحديا مع بفاعلية التّعاطي على قادرا وبالتّايل...). واإلعالمي اإلقتصادي

  .املرحلة تطبع اليت الكربى اتمعية
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 يف التّدرجيي االندماج عليه يسهل حتّى. واإلصالح التوحيد حركة ملنهج مستوعبا•
 .وأهدافها توجهاهتا مع تصوري أو منهجي اصطدام أي دون من هيئاهتا

 :على مستوى القيم- ب

  :أن يكون 
 ومعها القيم هذه اكتسب قد .طهحمي ىلإ املكتسبة واجلماعية الفردية القيم نقل يف مسهما•

ك على الرسايل العزم تمع يف ونشرها هبا التّحرا. 

 لديه.اتمع يف الفاضلة القيم ترسيخ يف ودوره املنظم الدعوي العمل ألمهية مستشعرا•
 القيم بناء ألجل القوي التّدافع على القادر هو املنظّم اجلماعي العمل بأن راسخة قناعة

  .تستهدفها اليت اهلدامة التّيارات وجه يف قوفوالو الفاضلة
 الدعوة أعمال إلجناز نفسه من بتلقائية ينطلق. بالواجب للقيام ومبادرا باملسؤولية شاعرا•

ق اليت  . انتظارية بدون بذمته تَعلَ

 :   على مستوى المهارات- ت

  :أن يكون 
 مائدة ندوة، رة،حماض إلقاء( التوجهات خمتلفة اجلماعات خطاب أساليب من متمكنا•

 ....). مستديرة

 عمل، ورشات( كبرية موعات مجاعي نشاط وتنفيذ ختطيط يف املسامهة على قادرا•
  ...)مستديرة مائدة ندوة،
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 برنامج مطوية، ملصق،( ودعوية تربوية وسيلة وتوظيف وإنتاج وتصميم إبداع على قادرا•
  ...).معلوماتية، وسائل إشهاري، إعالن دعوي، لنشاط تنظيمي

  .واإلقناع االجيابي احلجاج على وقدرة اقرتاحية قوة ممتلكا•
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  .التّأهيلية املرحلة منهاج -)3

  املقررة الوحدات - 1

الذين التكوينية حلركة التّوحيد واإلصالح أعضاءها /يف اهلندسة الرتبويةالتّأهيلية تستهدف املرحلة 
عليها وفيهم املواصفات اليت تؤهلهم لولوج هذه املرحلة أو وفدوا ، أجنزوا املرحلتني التّمهيدية واألساسية
وتستغرق سنة وفق الوحدات املعرفية والقيمية واملهارية احملددة . املتقدمة من مراحل التّربية والتّكوين

ز هذه املرحلة و. هلا ظر إىل طبيعة مواصفات املستفيدين منها أنّها يغلب عليها جانب ما مييالتّكوين بالن
لكون العضو فيها أصبح قادرا على بلوغ وولوج وذلك  .املهارات؛ يف حني تقلّ فيها الوحدات املعرفيةعلى 

 عل وبالتّايل تتوزّع وحدات املرحلة التّأهيلية. مصادر املعرفة املنوعة ومؤهال لتمييز األصلح واألفيد منها
  : الشكل التّايل

  ).28 (اعةس وعشرين مثانية تستغرق): 2 (معرفيتان وحدتان•
 ).42 (ساعة وأربعني ثننيا تستغرق): 3 (قيمية وحدات ثالث•

 ).56 (ساعة مخسنيو ستّة تستغرق): 4 (مهارية وحدات أربع•

  :وهذه الوحدات هي كالتّايل
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  :وحدات مجال المعرفة- أ

  .احلديث فقه مناهج/ التفسري أصول •
 .املعاصر اإلسالمي التّفكري مناهج / اإلسالمية الشريعة مقاصد •

 :وحدات مجال القيم- ب

   .املعاصرة اإلصالحية احلركات •
  .النبوية السرية فقه  •
 .األنبياء قصص يف الدعوة منهج •

 :وحدات مجال المهارات- ت

   .واإلبداع االبتكار تنمية •
   .والقيادة التخطيط مهارات •
  .املشروع بناء تقنيات •
 .اإلدارة مع والتّواصل القانون•
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 :التّأهيلية رحلةللم الوصفية البطاقات - 2

 :وحدات  جمال املعرفة

  مناهج فقه الحديث/ أصول التفسير : 1الوحدة المعرفية - أ

  .التأهيلية: مرحلة التكوين
  .معرفية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
  .وتطوره التفسري نشأة ظروف التعرف على-
   .الكريم القرآن لتفسري وضوابط شروط وضع أمهية إدراك-
   .واجتاهاته التفسري صادرم أهم التعرف على-
   .امنه الشرعية األحكام استنباط وأدوات النبوية السنة فقه أدوات التعرف على-
   .النبوية السنة فقه مصادر بعض التعرف على-
  .النبوية السنة مع التعامل يف عصرنا يف السائدة  اخللل أوجه اكتشاف-
oةساع 14 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى: 

     
  
1.  X  40 
2.  X 

 
40 

3.  X  40 
4.  X  40 
5.  X  40 
6.  X  40 
7.  X  40 
8.  X  40 
9.  X  40 

10.  X  40 
11.  X  40 
  

12.  X  40 

13.  X  40 

14.  X  40 

15.  X  40 

16.  X  40 

17.  X  40 

18.  X  40 

19.  X  40 

20. ) ( X  40 

21. ) ( X  40 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 .املعتمدة العلمية املصادر من واملختصر املركز التحضري -
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  .الذاتي للتكوين التفاصيل وترك اجلوهرية القضايا إثارة-

  .والسنة القرآن نصوص فهم أجل نم العملية وتطبيقاهتا القواعد بني الربط-

  .ذلك خطورة عل والتنبيه والسنة القرآن مع التعامل سوء يف الواقع من ومناذج بأمثلة الربط-

  .والسنة القرآن فهم يف املصادر إىل والرجوع الذكر أهل سؤال على املتكونني تدريب-

oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
  .املوضوع يف الكتب من مناذج استحضار -
  .والتطبيق التحليل يف النصوص توظيف-
   .تفاصيله استيعاب وتسهيل الدرس موضوع لرتكيب البيانية الرسوم استخدام-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

  .الدرس بقضايا متعلقة فكرية ونصوص  والسنة الكتاب من نصية أدلة جبمع تكليف-
  .والسنة القرآن فقه يف القواعد من جمموعة واستظهار حفظ-

   .التطبيقية األمثلة خالل من والسنة القرآن فقه قواعد استخراج على القدرة الحظةم-
  ....)نصوص - إلكرتونية مواقع -كتب (داعمة تعليمية وسائط إحضار-
  .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

   .الذهيب حسني دحمم واملفسرون؛ التفسري-
   .تيمية ابن التفسري؛ أصول-
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   .القرضاوي يوسف الكريم؟؛ القرآن مع نتعامل كيف-
  .القرضاوي يوسف النبوية؛ السنة مع نتعامل كيف-
 .الزرقاني القرآن؛ علوم يف العرفان مناهل-

 .طرهوني بن رزق بن حممد إفريقيا؛ غرب واملفسرون التّفسري-

 .يعقوب حممود طاهر تأصيلية؛ راسةد التّفسري؛ يف اخلطأ أسباب-

 .الصديق بن ا عبد التّفاسري؛ بدع-
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   .مقاصد الشريعة اإلسالمية: )1جزء ( 2الوحدة المعرفية - ب

  . التأهيلية:مرحلة التكوين
  .معرفية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
ف على- وأنواعها اإلسالمية الشريعة مقاصد التعر.   
   .االجتهاد باب وضبط فتح يف داملقاص علم أمهية إدراك-
   .الشرعية النصوص فهم يف اإلسالمية الشريعة مقاصد استخدام على مرنالت-
 خالل من العصر ملستجدات اإلسالمية الشريعة استيعاب يف الشريعة مقاصد دور برازإ-

   .تطبيقية ومناذج أمثلة
oونصف ساعات 7 :للوحدة الزمين الغالف.   
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oالوحدة حمتوى : 

     
22.  X  40 

23.  X  40 

24.  X  40 

25. ) ( X  40 

26. ) ( X  40 

27. 1 X  40 

28. 2 X  40 

29.  X  40 

30.  X  40 

31.  X  40 

32.  X  40 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 .املعتمدة العلمية املصادر من واملختصر املركز التحضري -

  .الذاتي للتكوين التفاصيل وترك اجلوهرية القضايا إثارة-

 املبنية االجتهادية والفتاوى الشرعية األحكام بإيراد العملية وتطبيقاهتا القواعد بني الربط-
   .املقاصد على

 .املقاصدية الرؤية غياب يف الشرعية النصوص فهم سوء يف الواقع من ومناذج بأمثلة الربط-

oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
  .اإلسالمية الشريعة مقاصد يف ومتخصصة ميسرة كتب إحضار -
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 استيعاهبا لرتكيز املقاصد قواعد تبسيط يف البيانية والرسوم التشجري طريقة استخدام-
  .وتسهيله

   .املتكونني واقع من ومناذج بأمثلة وكذا مناسبة بنصوص احملتوى تطعيم-
   .املقاصد على املبنية االجتهادات بعض على لالطالع املعتمدة الفقهية اامع مواقع زيارة-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

  .الدرس بقضايا متعلقة فكرية ونصوص  والسنة الكتاب من نصية أدلة جبمع تكليف-
  .ومصادرها اإلسالمية الشريعة مقاصد معرفة يف القواعد من جمموعة واستظهار حفظ-

  .وحكمه ومقاصده احلكم بني الربط على القدرة مالحظة-
  ....)نصوص - إلكرتونية مواقع -كتب (داعمة تعليمية وسائط إحضار-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .لتحضريوا باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

  .الدهلوي ا ويل البالغة؛ احلجة-
  .الريسوني أمحد اإلسالمية؛ الشريعة مقاصد-

  .الريسوني امحد الشاطيب؛ عند املقاصد نظرية-
   .الفاسي عالل ومكارمها؛ اإلسالمية الشريعة مقاصد-
 .البوطي رمضان سعيد حممد املصلحة؛ ضوابط-

 .العبيدي محّادي اإلسالمية؛ يعةالشر ومقاصد الشاطيب-

 .حنشي عمراني حممد الفاسي؛ عالل عند والشرعية السياسية املقاصد-
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  .مناهج التّفكير اإلسالمي المعاصر): 2جزء (2الوحدة المعرفية - ت

  . التأهيلية:مرحلة التكوين
  .معرفية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
  .املسلمني عند التفكري مناهج التعرف على -

  .اإلسالمي الفكر جتديد يف املناهج هذه أمهية  إدراك-

  .الفكرية وإبداعاته  املتكونكتابات يف املناهج هذه من  االستفادة-

  .اآلخرين مع والعلمية الثقافية واراتاحل يف املناهج هذه  توظيف-

   .واإلقناع احلجاج على وقدرهتا اإلسالم يف التفكري مبناهج  التعريف-
oساعات7 حوايل:للوحدة مينالز الغالف.   
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oالوحدة حمتوى : 

     
33.  X  40 

34.  X  40 

35.  X  40 

36.  X  40 

37.  X  40 

38.  X  40 

39.  X  40 

40.    40 

41.  X  40 

42.  X  40 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 .املعتمدة العلمية املصادر من واملختصر املركز التحضري-

 أثناء والنتائج واخلالصات يةاجلوهر األسئلة  واستحضار الذاتية القراءة إىل املتكونني توجيه-
 .التكوين حصة

 .املعلومات لعرض حصة وليست  للمناقشة حصة الدراسية احلصة اعتبار -

oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
   .الدرس موضوع الفكرية للمدارس األصلية املصادر استحضار-

 سننوال اإلسالم يف التفكري عن احلديث عند مناسبة وحديثية قرآنية نصوص اعتماد-
  .الكونية

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
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  .الدرس بقضايا متعلقة فكرية ونصوص  والسنة الكتاب من نصية أدلة جبمع تكليف-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

  .النشار سامي علي اإلسالم؛ مفكري عند البحث مناهج-

 .املؤلف نفس اإلسالم؛ يف الفلسفي الفكر نشأة-

  .الغزايل حممد الشرع؛ ميزان يف الفكري تراثنا-

 .املؤلف نفس الكريم؛ للقرآن اخلمسة احملاور-

 .حسان حممد حسان اإلسالمية؛ احلضارة يف الرتبية مدارس-
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 :وحدات جمال القيم

  .الحركات اإلصالحية المعاصرة: 1 الوحدة القيمية- أ

  .التأهيلية: كوينمرحلة الت
  .قيمية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف:   
 .اإلصالحية القيم نفس تشرب-

  .اتمع داخل احلركة يف اإلصالح قيم تبني-
oساعة 14: للوحدة الزمين الغالف. 
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oالوحدة حمتوى:   

     
1.   X  60 

2.   X  60 

3.   X  60 

4.   X  60 

5.   X  60 

6.   X  60 

7.   X  60 

8.   X  60 

9.   X  60 

10.  X  60 

11.  X  60 

12.  X  60 

13. 1 X  60 

14. 2 X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 املنجزة الدراسات فضلوتُ ،واملختصرة املعتمدة املصادر من العلمية املادة حتضري -

  .األعالم هذه من علم كل عن خصيصا

 .وتقوميا ونقدا رصدا تارخييةال حركيتها يف اإلصالحية للحركات املؤرخة الكتب اعتماد-

  .والنقدية التحليلية القراءة إىل والنفاذ التارخيي بالعرض االكتفاء عدم-

  .بشرية جتربة باعتبارها جتربة كل يف والسلبية اإلجيابية اجلوانب استخالص على احلرص-

 .املعاصر واقعنا يف التجربة من يستفاد ما استخالص-

    .والفكري واالجتماعي السياسي واقعه  يفوجتربته الداعية بني الربط-
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oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  
  .اإلصالحية ودعوته الداعية حترك جمال لتوضح ومبيانات خرائط اعتماد-

 وتيسري املعلومات تركيز هبدف الدرس حمتوى يف الناظمة اجلداول استخدام إمكانية -
  .استحضارها

  .التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

 يضعها اليت املعنيني الدعاة مواقع خاصة االنرتنيت شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-
  .وتقوميها الدعوية وجهودهم العلمية وإنتاجاهتم أفكارهم وتشمل تالميذهم

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف -
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oواملراجع املصادر:  

  .البهي حممد ؛تطوره يف اإلسالمي الفكر -
  .أمني أمحد  ؛احلديث العصر يف اإلصالح زعماء-
 .علوان ناصح ا عبد  ؛الدعاة مدرسة-

 .احلميد عبد حمسن اددين؛-
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  .)من خالل مواقف(وية فقه السيرة النب: 2الوحدة القيمية - ب

  .التأهيلية: مرحلة التكوين
  .قيمية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف  : 

رية وقائع يف الواردة القيم من جمموعة متثّل- بوية السالن. 

يب لدعوة املختلفة املراحل طبعت اليت القيم استيعاب- صلّى الن وسلّم عليه ا. 

ع- سول بقيم التّطبصلّى الر عوة شؤون مباشرة يف لّموس عليه اتمع يف الدا.  
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى :  
     
15.  X  60 
16.  X  60 
17.  X  60 
18.  X  60 
19.  X  60 
20.  X  60 
21.  X  60 
22.  X  60 
23.  X  60 
24.  X  60 
25.  X  60 
26.  X  60 
27.  X  60 
28.  X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  .واملختصرة املعتمدة السرية مصادر من العلمية املادة حتضري -

 مبا ربطها إمكانية مع الربنامج يف  احملددة للمواضيع الفقهية الدراسة مواضع على االقتصار -
  .فقط السياق ودراسة والربط التوضيح سبيل على بعدها وما هاقبل

  .واالستنتاج االستنباط على الرتكيز-

   .العلمية املادة تقديم يف ومركز وبسيط معاصر وبلبأس احملتوى صياغة-
   .وتصرفاته وقراراته وسلم عليه ا صلى أفعاله يف املقاصدي البعد إبراز-
 . عملية وأمثلة مناذج خالل من املتكونني بواقع الربط على احلرص-
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oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  

 املعلومات تركيز هبدف الدرس حمتوى يف الناظمة واجلداول والرسوم املبيانات اعتماد-
  .استحضارها وتيسري

  .التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

  .وفقهها النبوية السرية يف معتمدة تاالنرتني شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-

   .منها العرب واستخالص املعلومات عن املصادر يف البحث على املتكونني تدريب-
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف-
 . وحديثية قرآنية نصوص واستظهار حفظ-

  .السابقة باحلصص مرتبطة عملية أسئلة عن اجلواب يف املشاركة-
  . ...)إلكرتونية مواقع - مقاالت – كتب ( داعمة تعليمية وسائط إحضار-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oاملعينة واملراجع املصادر:   

  .لبوطياحممد عيد رمضن  ؛السرية فقه-

رية- بوية؛ السالبي علي النالص. 

  .لغزايلاحممد  ؛ةالسري فقه-

 .الغضبان منري ؛النبوية للسرية احلركي املنهاج-
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  .منهج الدعوة من خالل قصص األنبياء: 3الوحدة القيمية - ت

  .التأهيلية: مرحلة التكوين
  .قيمية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف :  
  .والرسل األنبياء عند الدعوة مناهج اختالف استيعاب-
  .املدعوين ياتخصوص مع الدعوة منهج تكيف-
رب قيم استنباط- سل األنبياء دعوات يف ... والثّبات واملصابرة الصوالر.  
oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى :  
     
29.  X  60 
30.  X  60 
31.  X  60 
32.  X  60 
33.  X  60 
34.  X  60 
35.  X  60 
36.  X  60 
37.  X  60 
38.  X  60 
39.  X  60 
40.  X  60 
41.  X  60 
42.  X  60 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
  .واملختصرة املعتمدة ها مصادر من العلمية املادة حتضري -

  .املطهرة سنةال أو الكريم القرآن من املعتمدة النصوص خالل من للقصة خمتصر استعراض -
  .الربنامج يف املوضوع للعنوان وفقا القصة يف األبرز اجلانب على الضوء تسليط-

 دعوية إشكاالت معاجلة يف واستثمارها القصص هذه من والعظات العرب استخالص-
   .واقعية

 . عملية وأمثلة مناذج خالل من املتكونني بواقع الربط على احلرص-
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oالتكوين وسائل يف توجيهات: 

  .استحضارها وتيسري املعلومات كيزتر-

  .التوسع من ملزيد وخمتصرة ميسرة ومراجع مصادر على اإلحالة-

 تتضمن قد واليت األنبياء بقصص خاصة االنرتنيت شبكة على تعليمية مواقع إىل اإلحالة-
   .مسعية حماضرات

oالتّقويم طرق يف توجيهات:  
   .مصادرها من العلمية املادة بتحضري تكليف-
 .األنبياء قصصب متعلقة وحديثية قرآنية نصوص واستظهار حفظ-

 .السابقة باحلصص مرتبطة عملية أسئلة عن اجلواب-

  . ...)إلكرتونية مواقع -بيانات – صور ( داعمة تعليمية وسائط إحضار-
   .والتحليل املناقشة يف املشاركة مالحظة-
   .والتحضري باإلعداد االلتزام مدى مالحظة-
oاملعينة واملراجع املصادر:   

 .كثري ابن ؛األنبياء قصص-

  .الشعراوي متويل حممد ؛األنبياء قصص-

  .سويدانال طارق األنبياء؛ قصص-
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 :وحدات جمال املهارات

  .تنمية االبتكار واإلبداع: 1الوحدة المهارية - أ

  .التأهيلية :مرحلة التكوين
  .مهارية :طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف:   
 .عليها التغلب وسبل اإلبداعي التفكري معوقات على التعرف -

 .اإلبداع وحمفزات قوانني أهم على التعرف-

  .اإلبداع تنمية وطرق أساليب أهم على التعرف-

   .املتدربني عند واالبتكار اإلبداع روح تنمية-

 اإلبداع وطرق وأساليب األساسية واخلربات املهارات و املعارف جمموعة املتدربني إكساب-
 .واالبتكار

  .ودعويا تربويا األداء تطوير يف واالبتكار اإلبداع مهارات توظيف من تدربنيامل متكني-

 .االجيابي التفكريو املبادرة روح تنمية-

oساعة 14 :للوحدة الزمين الغالف. 
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oالوحدة حمتوى : 

     
1.     80 

2.     80 

3.     80 

4.     80 

5.     80 

6.     80 

7.     80 

8.  
 

  80 

9.     80 

10.    80 

oالتكوين طرق يف توجيهات:  

 له والتأصيل والدعوة الفرد حياة يف النجاح يف اإلبداعي والتفكري اإلبداع بأمهية التحسيس-
 .اإلسالمي والرتاث النبوية السرية يف

 كيفو الدعوي واال العمل ويف اليومية احلياة طحمي يف اإلبداعي التفكري معوقات اكتشاف-
 . جتنبها ميكن

 على والتعود والدعوة واحلياة العمل يف اإلبداعي التفكري عملية على املشاركني حتفيز-
 .املختلفة مبستوياته الدعوي العمل يف ممارسته

 .اإلبداعي التفكري طرق كأحد الذهين العصف مهارات على التدريب-
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 أمناط ستة إىل التفكري تقسيمفيه  يتم ذيال الست التفكري قبعات رنامجب على التعرف-
 ، اللحظة تلك يف تفكريه طريقة حسب خيلعها أو اإلنسان يلبسها كقبعة منط كل واعتبار

 القبعة تفكري إىل العاطفي التفكري إىل وترمز احلمراء القبعة  تفكري من مثال يتحول كأن
 .عاإلبدا إىل ترمز اليت اخلضراء

 .إبداعية بطرق املشكالت حل برنامج على التعرف-

 والدعوي الرتبوي العمل ويف األسرة يف اإلبداع ملهارات التطبيقية اجلوانب على الرتكيز-
 .والتنظيمي

oالتكوين وسائل يف توجيهات: 

 واضحة تعليمات ويقدم تنفيذها، وخطوات وأمهيتها باملهارة املستفيدين املؤطر يعرف -
  .املهارة فيذتن طريقة حول

  .املؤطر من بتوجيه بسيطة جتربة خالل من املهارة املستفيدون ميارس -
 .إتقاهنا أجل من منتظمة بصورة وممارستها  املهارة مراجعة إىل املستفيدين املؤطر يوجه -

 العمل يكون وقد. هلا ممثل باختيار تقوم جمموعة وكل جمموعات، إىل املتدربني املؤطر يقسم -
  .ردياأوف مجاعيا

   .املفتوحة واألسئلة واملناقشة احلوار على املؤطر يعتمد -
 امللونة واألقالم العرض وجهاز الشفافيات مثل من املناسبة والوسائل املواد املؤطر يستخدم-

 .احلاجة حسب
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o التقويم طرق يف توجيهات:  
   :على قادرين ونوايك أن التدريبية املادة يف الواردة األنشطة تنفيذ بعد املستفيدين من يتوقع-

 إىل يتوصلوا وأن لتعلمها القبلية املتطلبات يستنتجوا وأن املعنية املهارة مفهوم حيددوا أن •
 . املهارة هبذه خاصة مؤشرات وضع

   .يطبقوها وأن املهارة هذه عن متنوعة ومناذج أمثلة يقدموا أن •
oاملراجع:   

 .1423 جروان، فتحي الدكتور  ،بداعاإل-

 .1423 ، العدلوني حممد والدكتور السويدان طارق الدكتور ،اإلبداع مبادئ-

 .1424 أبوجادو، علي حممد صاحل الدكتور اإلبداعي، التفكري تنمية يف عملية تطبيقات-

 -االبتكاري والتفكري اإلبداع سلسلة ؛احلمادي علي ؛اإلبداعية األفكار لتوليد طريقة 30-
 .حزم ابن دار -اإلبداعي التفكري مركز

 مركز -االبتكاري التفكري و اإلبداع سلسلة ؛احلمادي علي ؛إبداعية متارين و اتتدريب-
 .حزم ابن دار -اإلبداعي التفكري

 التوزيع دار ، اجلواد عبد أمحد حممد الفكري، واإلبداع االبتكار مهارات تنمي كيف-
 .القاهرة ، اإلسالمية والنشر

 .القرى أم دار الديب، إبراهيم واالبتكار، اإلبداع ومهارات أسس-

 .الرباط اإلسالمي، الفكر نادي منشورات واملؤسسات، اجلمعيات يف اإلبداعية املمارسة-
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  .مهارات التخطيط والقيادة: 2الوحدة المهارية - ب

  .التأهيلية: مرحلة التكوين
  .مهارية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف:  
 .القيادية املهارات على املستفيد قدرة تنمية -

 .االسرتاتيجي التخطيط مهارات على املستفيد قدرة تنمية-

 .الطاقات توظيف و اكتشاف مهارات على املستفيد قدرة تنمية-

 .الفريق وقيادة بناء مهارات على املستفيد قدرة تنمية-

 .املتميز اإلجناز وحتقيق الناجح التنفيذ مهارات على املستفيد قدرة تنمية-

 .التشاركي والتعاقد بالنتائج التدبري مهارات على املستفيد قدرة تنمية-

 .القرار واختاذ االختيار وبناء املشكالت حلّ مهارات على املستفيد قدرة تنمية-

o ساعة 21 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى : 

     

11. 80 

12. 80 

13. 

   
80 

14. 80 

15. 
   

80 

16. 80 

17. 
   

80 

18. 80 

19. 
   

80 

20. 80 

21. 
   

80 

22. 80 

23. 
   

80 

24. 80 

25. 80 

26. 

   
80 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 يف األساسية املهارات متتلك اليت القيادية، الشخصية منوذج بناء إىل الوحدة هذه هتدف -

 وبناء الطاقات، توظيف و واكتشاف االسرتاتيجي، خطيطبالت تتصل اليت ااالت
 املتميز، جنازاإل وحتقيق الناجح التنفيذ ويف العامة، العالقات وإدارة الفريق، وقيادة
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 املشكالت حلّ جمال يف وكذلك التشاركي، والتعاقد بالنتائج التدبري جمال يف وأيضا
  .القرار واختاذ االختيار وبناء

   .الرسايل للمسلم  ديالقيا الدور تفعيل -
 اكتشاف على القدرة تنمية خالل من الرسايل للمسلم القيادية املواصفات وترسيخ تأصيل-

  .بالنتائج والتدبري اجلودة وثقافة اجلماعي العمل قيم وترسيخ وتوظيفها الطاقات

 .القرارات واختاذ املشكالت حل على القدرة املتكون إكساب-

o التّكوين وسائل يف توجيهات:  
 ويف الوظيفية اللجن ويف التنظيمية واألسرة س الرتبويلا داخل املستفادة املعاني تطبيق -

  .األعضاء بني التسيريية األدوار وتوزيع  التنظيمية اللقاءات
  .والقيادي اإلداري التسيري جمال يف وكتب إلكرتونية مواقع على اإلحالة-

oالتّقويم طرق يف توجيهات:   
 .اجتماعات أو جمالس تربوية دارةبإ األعضاء تكليف-

 .احلركة يف  أعمال لتطوير أو  تنظيمية فاتآ ملعاجلة حبوث بإجناز األعضاء تكليف-

oاملراجع:  
 .اإلسالمية والنشر التوزيع دار ؛ماضي مجال ؛املؤثرة القيادة-

 .الدولية األفكار بيت؛ هاسي ديفيد؛ القيادة على قدرتك تنمي كيف-

 .جدة - التوزيع و للنشر حافظ دار ؛اجلابري شكيب ريبش؛ التغيري و القيادة-
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 دار ؛الياسني مهلهل بن حممد بن جاسم ؛القيادية للتنمية الذاتية األسباب: القيادة-
 .الوفاء دار-الدعوة

-190- املعرفة عامل سلسلة؛ فرج حممد شوقي طريف ؛اإلدارة فعالية و القيادي السلوك-
  .الكويت

 .اإلسالمي للفكر العاملي املعهد ؛الفضل أبو حممد الشايف عبد ؛ماإلسال يف اإلدارية القيادة-

  .والتوزيع للنشر اتمع دار ؛علي حممود حممد ؛الناجح الرتبوي القائد مقومات-
 .ناشرون لبنان مكتبة ؛املثلى اإلدارة سلسلة ؛االسرتاتيجي التخطيط-

 .اجلديدة لساألند دار؛ اجلواد عبد أمحد حممد ؛عملك فريق وتدير تفهم كيف-

 .حزم ابن دار؛ العدلوني حممد ؛سويدانال طارق؛ الوالء مخاسية-

  .ناشرون لبنان مكتبة ،املثلى اإلدارة سلسلة ؛الناجح التفويض-
  .السالم دار ؛كاظم نبيل حممد ؛جناحك طريق على أهدافك حتدد كيف-

 والنشر وزيعالت دار ؛فتحي حممد ؛ناجحا قائدا نفسك من تصنع كيف :التميز حنو الطريق-
  .اإلسالمية

 ملؤمتن؛ اسلمان تيسري سامي ترمجة ؛باركر ألن؛ القرار اختاذ على قدرتك تنمي كيف-
 .الرياض – للتوزيع

 .املصرية النهضة مكتبة ؛حبيب الكريم عبد جمدي ؛القرار صنع سيكولوجية-

 ا بدع بن حممد -التوجيري إبراهيم بن حممد؛ السليم القرار صنع يف القويم األسلوب-
 .الرياض-العبيكان مكتبة ؛الربعي
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  .تقنيات بناء المشروع: 3الوحدة المهارية - ت

  .التأهيلية:.مرحلة التكوين
  .مهارية  :طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف:  
 .املشاريع مفهوم على التعرف -

  .والدعوية الرتبوية للمشاريع التخطيط آلية استنتاج-

 .والدعوية الرتبوية املشاريع تعرتض اليت والصعوبات املشكالت على عرفالت-

 .مراحلها مجيع يف والدعوية الرتبوية املشاريع تقويم-

 .والدعوية الرتبوية املشاريع تطوير يف منها االستفادةو الراجعة التغذية تقديم-

oاتساع 07 حوايل :للوحدة الزمين الغالف. 
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oالوحدة حمتوى:  

     

27. 

 

X X 80 

28. 


 
 X 80 

29.  X X 80 

30.   X 80 

31.   X 80 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 تعليمات ويقدم تنفيذه، وخطوات وأمهيته املشروع بناء مبهارة املستفيدين املؤطر يعرف-

  .املهارة يذتنف طريقة حول واضحة
  .املؤطر من بتوجيه بسيطة جتربة خالل من املهارة املستفيدون ميارس-
 والطرائق املعايري وفق تربوي أو دعوي مشروع وتصميم إعداد إىل املستفيدين املؤطر يوجه -

  .  املشاريع بناء يف املعتمدة
 عن ملسؤولةا اهليئات حتدده برنامج وفق التخرج مشروع بتهيئ املستفيدين املؤطر يكلف -

  .لإلجناز حمدد أجل حتديد مع التكوين
   .املفتوحة واألسئلة واملناقشة احلوار على املؤطر يعتمد -
 امللونة واألقالم العرض وجهاز الشفافيات مثل من املناسبة والوسائل املواد املؤطر يستخدم -

 .احلاجة حسب
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oالتّكوين وسائل يف توجيهات:  

 التنظيمية واألسرة الس الرتبوي داخل مشاريع يف حلمالتا من املستفادة املعاني تطبيق -
  .األعضاء بني التسيري أدوار وتوزيع  التنظيمية اهليئات ويف الوظيفية ناجاللّ ويف

 .املشاريع بناء جمال يف وكتب إلكرتونية مواقع على اإلحالة-

o التقويم طرق يف توجيهات:  
  :ردة يف املادة التدريبية أن يكونوا قادرين على يتوقع من املستفيدين بعد تنفيذ األنشطة الوا

 واضحة مؤشرات وضع إىل يتوصلوا وأن وخطواته املشروع بناء هارةم مفهوم حيددوا أن-
 . املهارة هذه جناح لقياس

 .يطبقوها وأن املهارة هذه عن متنوعة ومناذج أمثلة يقدموا أن-

  .املقارنة قصد ختالالتا فيها وأخرى ناجحة لنماذج ومناقشة لتقويم خيضعوا أن-

oاملراجع 

 واألسرة االجتماعية التنمية وزارة اجلمعيات، إلرشاد عملي دليل اجلمعوي، العمل دليل-
  .املغربية اململكة والتضامن،

   .اجلديدة األندلس فتحي، حممد الدكتور وختطيط، آداب اخلاص مشروعك-
 .شيفسكي لويد ناجح؟، مشروع صاحب تصبح كيف-

  .السالم دار كاظم، نبيل حممد جناحك، طريق على كأهداف حتدد كيف-

  .اإلسالمية والنشر التوزيع دار فتحي، حممد الناجح، املبيعات مدير-

 .الشقري مكتبة جاباي، جوناسان جي االبتكاري، التسويق-

 .سوفنري سالسل الناجح، األعمال رجل موسوعة الناجح، التسويق-
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  . مع اإلدارةالقانون والتواصل: 4الوحدة المهارية - ث

  .التأهيليةمرحلة التكوين 
  .مهارية: طبيعة الوحدة

oالوحدة أهداف:  
نظام ال (الداخلية القانونية النصوص دراسة خالل من للمستفيدين، القانوني الوعي تعميق -

 احمليط يف الدعوي بعملنا العالقة ذات الرمسية القانونية النصوص أو ،)للحركة الداخلي
   ...)مةالعا احلريات قانون(

 والقانونية السياسية األجهزة حيث من الشتغاهلم، املؤسساتي باحمليط املستفيدين معرفة-
  ...)العمومية اإلدارات احمللية، اجلماعات (العالقة ذات واإلدارية

  ...)القانونية الوثائق صياغة التفاوض، (املؤسساتي التواصل مهارات على التعرف-

oةساع 14 :للوحدة الزمين الغالف.  
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oالوحدة حمتوى:  

     
32. 80 
33. 


 

X  
80 

34.  X  80 
35. 

80 

36. 




 
X  

80 

37. 80 

38. 
 X X 

80 

39. 80 

40. 
 X X 

80 

41. 80 

42. 
 X X 

80 

oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
 القانونية النصوص دراسة خالل من القانونية املعرفة من األدنى احلد من املستفيدين متكني-

  .للحركة الداخلي نظامال يف والواجبات احلقوق تبني اليت الداخلية
 يف والواجبات احلقوق تبني اليت القانونية املعرفة من األدنى احلد من املستفيدين متكني-

 العالقة اتذ الرمسية القانونية النصوص دراسة خالل من املؤسساتي، احمليط مع التواصل
 الذي املؤسساتي املستوى على أو..). العامة احلريات قانون (احمليط يف الدعوي بعملنا
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 األجهزة حيث من الشتغاهلم، املؤسساتي باحمليط املستفيدين معرفة على يقوم
  ..).االنتخابات احمللية، اجلماعات (والقانونية السياسية

التفاوض، العالقات (ات التواصل املؤسساتي متكني املستفيدين من احلد األدنى من مهار-
  ..). صياغة الوثائق القانونية،العامة، االتصال اإلداري

oالتّكوين وسائل يف توجيهات: 

 العمل سري ضبط يف توظيفها وطريقة الداخلية القانونية بالنصوص املستفيدين تعريف-
  .للحركة العامة التوجهات عن االحنراف عدم وضمان

 اخلارجي احمليط يف الدعوي بعملهم العالقة ذات القانونية بالنصوص ديناملستفي تعريف -
 اإلدارات احمللية، اجلماعات (العالقة ذات واإلدارية والقانونية السياسية األجهزةب املتعلقة

 وطريقة املؤسساتي، احمليط مع التواصل يف والواجبات احلقوق تبني اليت) العمومية
  .تياملؤسسا التواصل يف توظيفها

o التقويم طرق يف توجيهات:  
  : علىيتوقع من املستفيدين بعد تنفيذ األنشطة الواردة يف املادة التدريبية أن يكونوا قادرين

 .احلركة داخل والواجبات األساسية احلقوق بإمجال حيددوا أن-

 .احلركة داخل العمل تنظم اليت األساسية واملساطر القوانني بإمجال حيددوا أن-

 جيب اليت واألساسيات الدعوي بعملنا املباشرة العالقة ذات املؤسسات بإمجال حيددوا أن-
 .الطرفني من  العالقة هذه يف احرتامها
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 يف أو احلركة شؤون من شأن يف إداري ملسؤول أو إدارية ملصلحة زيارة عن  تقرير إجناز-
 .باحلركة للتعريف العامة العالقات إطار

 .متابعته آليات ووضع انونيق  ملف إعدادأو  وثيقة  صياغة-

o املراجع: 

 مكتبة ايد، عبد حممد حييى  االسالمي، املنهج و العامة النظريات بني العامة العالقات-
 .القاهرة -القرآن

 .األكادميية املكتبة ، نرينربج.إ جريارد ، التفاوض أسس-

 دونالدب ، فيه ترغب ما على للحصول يكسب/ يكسب منهج :الفعال التفاوض ديناميكية-
 .السعودية -العاملية اإلبداع آفاق دار ، سباركس

 العامة اإلدارة معهد وجيه، حممد حسن السياسي، و االجتماعي التفاوض علم يف مقدمة-
 .الرياض –

 .ناشرون لبنان، مكتبة التفاوض، اسرتاتيجيات-

 ناب مطابع اخلزامي، أمحد احلكم عبد الفعال، املفاوض بناء -التفاوض عملية أسس-
  .سينا

 واألسرة االجتماعية التنمية وزارة اجلمعيات، إلرشاد عملي دليل اجلمعوي، العمل دليل-
  .املغربية اململكة والتضامن،



 
 

- 168 - 

 
 

 

 
  :املرحلة خمرجات - 3

ض يف من اجتاز املرحلة التّأهيلية بتفوق أن يصبح مؤهال لاللتحاق باملرحلة املوالية  مرحلة "يفرتَ
املرحلة هي خمرجات هذه مدخالت منهاجها ومن براجمها املفتوحة باستمرار؛ ألن واالستفادة من " التّعهد

 : ولذلك يفرتض أن تتوفّر يف من يتخرج من املرحلة التّأهيلية املواصفات التّالية؛ التّأهيليةاملرحلة 

 : على مستوى المعرفة- أ

  :أن يكون
  .االجتهاد وضوابط اإلسالمية الشريعة مبقاصد عارفا•
  . املختلفة ومدارسه اإلسالمي التفكري ناهجمب عارفا•
  .وتنزيال فهما الوحي مصدري مع التعامل على قادرا•
جاه مستوعبا•   .وأعالمه مدارسه مبختلف واالعتدال الوسطية التّ
 .والدويل الوطين حمليطه والثقايف االجتماعي بالواقع ملما•

 :على مستوى القيم- ب

 :أن يكون

جاه يف بالنفس ما تغيري نم تنطلق رسالية بشخصية متميزا•   . األمة بواقع ما تغيري اتّ
  .متخصص دعوي  مجاعي عمل لقيادة واملبادرة التضحية بروح متشبعا•
 .اتمع مكونات مجيع على واالنفتاح والصرب احلوار بقيم ملتزما•
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  :   على مستوى المهارات- ت

 :أن يكون

 وقراءة املعطيات بني والربط حليلوالت املناسبة الشرعية املعرفة استحضار  على قادرا•
  .ذلك ضوء يف معاصر دعوي خطاب وإنتاج الواقع

 الوسائط خمتلف باستثمار بعد وعن املباشر اجلماعي التواصل آليات خمتلف من متمكنا•
  .املتعددة

  .وتقوميا وتنفيذا ختطيطا دعوي نشاط قيادة على قادرا•
  . اإلسالمي العمل االتجم أحد يف للتخصص تؤهله وقدرات  مبهارات متميزا•
 واختاذ األولويات وترتيب والرتجيح الدراسة على قادرا جيعله ومنهجيا نقديا حِسا ممتلكا•

  .القرار
 واملواقع والفهارس واملصادر املراجع (املختلفة املعارف عن البحث على قادرا•

  ...).اإللكرتونية
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  المنهجي الدليل: الثّاني اجلزء

ص مجيع املعامل اإلجرائية الالزمة لتنفيذ  ونقصد به الدليل الذي يلخّ
كوين؛ أي مرحلة االشتقاق ما بعد اإلطار املرجعي . منظومة التّربية والتّ

كوين الربامج  وهي املرحلة اليت يستلم فيها املربون وهيئات التّربية والتّ
كوينية الضّرورية للشروع يف /قررات مرفقة بالتّوجيهات التّربويةوامل التّ

  . تنفيذها
هذا الدليل موجه باألساس إىل هذه الفئة اليت يتعين عليها فلذلك 

العكوف عليه ومدارسته بالقدر الكايف من خالل القراءات الفردية 
فيذ املنظومة واجلماعية والدورات التّكوينية املخصصة؛ حتّى ينطلق تن

  .بالفاعلية الالزمة
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  :ومدهتا املنظومة مراحل –)1

  
 1 
 2 
 1 
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  : جللتّخر النهائية املواصفات -)2
 :املعارف جمال يف - 1
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  :القيم جمال يف - 2
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 :املهارات جمال يف - 3
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  :املراحل عرب التّخرج مواصفات تطور -)3

 :املعارف جمال يف - 1
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 :القيم جمال يف - 2
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 :املهارات جمال يف - 3
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  :التّكوينية/التّربوية املصوغات جممل -)4
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  :املراحل حسب املصوغات جداول –)5
 :التّمهيدية املرحلة - 1
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 :األساسية املرحلة - 2

  

    
1. 28 
2. 14 
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 :التّأهيلية املرحلة - 3
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 :التّكوينية التّربوية للوحدة التّقنية البطاقة ةبني –)6

  .....................................................................: عنوان الوحدة

  ...............: مرحلة التكوين
  ...............: طبيعة الوحدة

oللوحدة العامة األهداف :  
-............................................... 

-................................................ 

o– ساعة .....:للوحدة الزمين الغالف.  
o– الوحدة حمتوى :  

     
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
11     
12     
13     
14     
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oالتّكوين طرق يف توجيهات:  
-  
-  
oالتّكوين وسائليف  توجيهات:  

-  
-  
oالتّقويم طرق يف توجيهات:  

-  
-  
oواملراجع املصادر:  

-  
-  
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  :التّكوينية/التّربوية احلصة تُعد كيف –)1

  :التكوينية الواحدة ثالثة مكونات/تضم احلصة الرتبوية
  .املعرفة شق يف  : األول املكون-
  .القيم شق يف : يالثّان املكون-
 .املهارات شق يف: الثّالث املكون-

ص  مين املخصمنية اليت تستغرقها داخل الغالف الزة الزنات تتفاوت من حيث املدوهذه املكو
 .التّكوينية؛ وذلك حسب املرحلة/للحصة التّربوية
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 :التّمهيدية املرحلة يف تكوينية/تربوية حصة إعداد - 1

ب تنفيذ امل  حصة؛ تستغرق كلّ واحدة منها ساعتني، وتضم 42رحلة التّمهيدية إجناز يتطلّ
  . لكن باحلصص الزمنية املبينة يف اجلدول أسفله)  املهاري– القيمي –املعريف (املكونات الثّالثة 

    
 42 60 
 42 40 

 
 

 42 20 

 

 ة التّربويةويتمنات احلصالتّكوينية بأخذ درس من كلّ جمال مبراعاة التّرتيب الذي حيتلّه يف /مجع مكو
  . يف جدول دروس الوحدة

  :فمثال احلصة األوىل من املرحلة التّمهيدية تتكون من
ق من األول الدرس- دق 60 (املعريف الش.(  
ق من األول الدرس- دق 40 (القيمي الش.(  
ق من األول الدرس- دق 20 (املهاري الش .(  

  :وهو ما يعطينا
     

1    60 

1    40 








 1    20 
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  :األساسية املرحلة يف تكوينية/ تربوية حصة إعداد - 2
  

    
 84 60 
 84 60 

 
 

 84 60 

3 

 ة التّربويويتمنات احلصالتّكوينية بأخذ درس من كلّ جمال مبراعاة التّرتيب الذي حيتلّه يف /ةمجع مكو
  . يف جدول دروس الوحدة

  :فمثال احلصة اخلامسة من املرحلة األساسية تتكون من
ق من اخلامس الدرس- دق 60 (املعريف الش.(  
ق من اخلامس الدرس- دق 60 (القيمي الش.(  
ق من اخلامس الدرس- دق 60 (املهاري الش .(  

  :وهو ما يعطينا
  

     
5    60 

5    60 






















 5    60 
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  :التّأهيلية املرحلة يف تكوينية تربوية حصة إعداد - 3
    

 42 40 
 42 60 

 
 

 42 80 

3 

التّكوينية بأخذ درس من كلّ جمال مبراعاة التّرتيب الذي حيتلّه يف /ويتم مجع مكونات احلصة التّربوية
  . ل دروس الوحدةيف جدو

  :فمثال احلصة الثّانية عشرة من املرحلة األساسية تتكون من
ق من عشر الثّاني الدرس- دق 40 (املعريف الش.(  
ق من عشر الثّاني الدرس- دق 60 (القيمي الش.(  
ق من عشر الثّاني الدرس- دق 80 (املهاري الش .(  

  :وهو ما يعطينا
  

     

12    40 

12    60 








 12    80 
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  :يةالتّمهيد املرحلة من األوىل التّكوينية/التّربوية احلصة: تطبيقي مثال -)2

  :الراتب األعمال جدول - 1

ýنات آيات: افتتاحاحلكيم الذّكر من بي.  
ýي توجيهية كلمةللمرب.  
ýأوىل فقرة :ق املعريف الش.  
ýق: ثانية فقرة القيمي الش.  
ýق: ثالثة فقرة املهاري الش.  
ýة المأع جدول مشروع: تذكرياملوالية احلص.   
ýعاء: اخلتملس وكفّارة الدا.  
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كوينية/التّربوية الفقرات - 2   التّ
 :الشّق المعرفي: الفقرة األولى- أ

 اإليمان باهللا ربا وإالها

اإلميان با عز وجل هو أصل األصول كلها وأساس األعمال دقها وجلها، وهو الغاية من خلق  
 العباد، كان له إىل جانب أصول اإلميان األخرى النصيب األكرب واحلظ األوفر يف القرآن وآياته، إذ هو

االعتقاد اجلازم بأن ا رب كل شيء : منطلق إرسال الرسل وأساس صالح املعاش واملعاد، ومعناه
ذَِلك ِبأَنَّ اللَّه { :ومليكه، وأنه اخلالق وحده، املدبر للكون كله، املستحق للعبادة بال شريك، قال تعاىل

اِطلُ ووِنِه الْبد ونَ ِمنعدا يأَنَّ مو قالْح وهالْكَِبير ِليالْع وه وهذا عني . )30لقمان  (}  أَنَّ اللَّه
العلم واالعرتاف بتفرد الرب بصفات الكمال، واإلقرار بتوحده بصفات : التوحيد، إذ التوحيد املطلق هو

ور  فيما اختص احمل،تكفل احملور األول ببياهنا:  وهو أنواع ثالثة.العظمة واجلالل، وإفراده وحده بالعبادة
  .الشرك وأنواعهالثاني ببيان شروط قبول العمل عند ا، أما احملور الثالث فتناول احلديث عن 

  
  :النصوص الشرعية

  :قال اهللا عز وجل

 } آمن الرسولُ ِبما أُنِزلَ ِإلَيِه ِمن ربِه والْمؤِمنونَ كُلٌّ آمن ِباللَِّه ومالِئكَِتِه وكُتِبِه ورسِلِه {
  .285: البقرة
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  :قال صلى اهللا عليه وسلم

ف النبِى - رضى ا عنه -عن معاذٍ  رِد ت عليه وسلم - قَالَ كُن ا «  فَقَالَ ... - صلى اي
ق الْعِبادِ علَى اللَّهِ  ا حمادِهِ ولَى عِباللَّهِ ع ق ى ح ت اللَّه ور. » معاذُ ، هلْ تَدرِ إِن « قَالَ . سولُه أَعلَم قُلْ فَ

كُ بِهِ  ق الْعِبادِ علَى اللَّهِ أَن الَ يعذِّب من الَ يشرِ حئًا ، ويرِكُوا بِهِ ششالَ يو وهدبعي ادِ أَنلَى الْعِباللَّهِ ع ق ح
ت يا رسولَ اللَّهِ ، أَفَال أُبشر بِهِ. » شيئًا     1»الَ تُبشرهم فَيتَّكِلُوا «  الناس َقالَ فَقُلْ

  
  :قاموس المفاهيم

  . خلفه وحنن نرتكب دابة:رديف
  . ترك العمل:االتكال

  
  :مضامين النصوص الشرعية

تبني اآلية الكرمية تصديق الرسول صلى ا عليه وسلم بالوحي واشرتاك املؤمنني معه  :النص األول
  .قالتصديويف هذا اإلذعان 

 أن إفراد ا بالعبادة طريق إىل نيل اجلنة والسالمة من  علىينص احلديث الشريف: النص الثاني
  .العذاب

  

                                         
 

حدثَِنى ِإسحاق بن ِإبراِهيم سِمع يحيى بن آدم : ؛ وسنده2856رقم .  البخاري؛ يف صحيحه؛ يف كتاب اجلهاد؛ من رواية معاذ بن جبل1
يِن مِرو بمع نع اقحأَِبى ِإس نِص عوو اَألحا أَبثَنداٍذ رضى اهللا عنهحعم نوٍن عم. 
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  :قسامهأتعريف التوحيد و
إفراد ا سبحانه : ، ويف الشرع)1(مشتق من وحد الشيء إذا جعله واحدا: التوحيد يف اللغة

 رب { :ويشملها قوله تعالى ).2(اء والصفاتوتعاىل مبا خيتص به من الربوبية واأللوهية واألمس

  . 65 مريم  } واَألرِض وما بينهما فَاعبده واصطَِبر ِلِعبادِتِه هلْ تعلَم لَه سِمياً السمواِت

  :وينقسم التوحيد عند علماء العقيدة إىل ثالثة أقسام، هي 
أن يعتقد : جل باخللق وامللك والتدبري؛ فإفراده باخللق هو إفراد ا عز و:توحيد الربوبية أـ

َأال لَه الْخلْق واَألمر تبارك اللَّه رب "{ :اإلنسان أنه ال خالق إال ا، قال ا تعاىل

الَِميناِء{ :وقال أيضا،  )54فاألعرا(}"الْعمالس ِمن قُكُمزراللَِّه ي راِلٍق غَيخ لْ ِمنِإالَّ ه ِض ال ِإلَهاَألرو 

   ).3 فاطر(} هو فَأَنى تؤفَكُونَ

وِللَِّه ملْك "{ :وإفراده بامللك أن يعتقد اإلنسان أنه ال ميلك اخللق إال خالقهم قال تعاىل

ري فأن يعتقد اإلنسان أنه أما إفراده بالتدب، )189 آل عمران( } "واَألرِض واللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَِدير السمواِت
قُلْ من يرزقُكُم ِمن السماِء واَألرِض أَمن يمِلك السمع { : قال ا تعاىل ال مدبر إال ا وحده،

اَألم ربدي نمو يالْح ِمن تيالْم ِرجخيِت ويالْم ِمن يالْح ِرجخي نمو ارصاَألبفَقُلْ أَفَال و قُولُونَ اللَّهيفَس ر
  ).31يونس (}تتقُونَ فَذَِلكُم اللَّه ربكُم الْحق فَماذَا بعد الْحق ِإالَّ الضاللُ فَأَنا تصرفُونَ

واَألرض  سمواِتولَِئن سأَلْتهم من خلَق ال{ :ارض فيه املشركون، قال تعاىليعهذا القسم من التوحيد مل 

ِليمالْع ِزيزالْع نلَقَهخ قُولُنومل ينكره أحد معلوم من بين آدم إال الشواذ منهم الذين تظاهروا ، )9الزخرف( }لَي

                                         
 

 ).الواو(فصل ) الدال(باب ) وحد(البن منظور مادة : ـ لسان العرب 1
 .1/11ـ القول املفيد على كتاب التوحيد  2
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وجحدوا ِبها واستيقَنتها { :بإنكار الرب مع اعرتافهم به يف باطن أنفسهم وقرارة قلوهبم، قال تعاىل

هفُسظُلْماًأَن 14النمل ( }  م.(    

 وهو إفراد ا تعاىل جبميع أنواع العبادة ويقال له توحيد العبادة، فباعتبار :ب ـ  توحيد األلوهية
  . إضافته إىل ا يسمى توحيد األلوهية، وباعتبار إضافته إىل اخللق يسمى توحيد العبادة

ا  وحده، يفرده بالتذلل حمبة وتعظيما، أن يكون اإلنسان عبد: فإفراد ا بتوحيد األلوهية
  : تعبده مبا شرع، ذلك أن العبادة تطلق على شيئنييو

     .التعبد مبعنى التذلل  عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه حمبة وتعظيما: أوال
 وهو الذي .التعبد به وهو اسم جامع لكل ما حيبه ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة: ثانيا

وقوله عز . )22اإلسراء( }ال تجعلْ مع اللَِّه ِإلَهاً آخر فَتقْعد مذْموماً مخذُوالً{: جاء بيانه يف قوله تعاىل
  .وهذا القسم كفر به وجحده أكثر اخللق، )2الفاحتة ( }  الْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمين{: وجل

 لنفسه يف كتابه، أو أنزل به رسوله ثبتهأن تثبت  ما أ: معناهو :ج ـ توحيد األمساء والصفات 
 :يف سنته، بال تأويل وال تعطيل وال متثيل وال تكييف، مما يليق بكماله وعظيم سلطانه، مصداقا لقوله تعاىل

} ِصيرالب ِميعالس وهٌء ويكَِمثِْلِه ش سإحدى الطريقني ومعرفة األمساء والصفات هي . )11الشورى( } لَي
ملعرفته جل وعال حبيث تتمثل األوىل يف معرفته عن طريق العقل؛ وذلك بالنظر والتأمل والتفكري يف 

مما يدل بصنعته على وجود الصانع وهي ما عرب عنها ابن قيم ... كالسماء، واألرض، و اجلبال  خملوقاته
هذه املفعوالت دالة على األفعال، واألفعال دالة بالنظر يف مفعوالته أو اآليات املشهودة، باعتبار أن اجلوزية 
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، أما الثانية فتتجلى يف معرفته من )1...(مما يستلزم تبعا وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه على الصفات 
 خالل أمسائه وصفاته احلسنى املذكورة يف القرآن والسنة، فهي النافذة اليت يطل منها القلب على ا

  .الوجدان وتفتح أمام الروح آفاقا فسيحة تشاهد فيها أنوار ا و ألطافهمباشرة، وهي اليت حترك 

والواجب على املسلم احرتام هذه األمساء والتوسل  هبا وعدم إنكار شيء منها مصداقا لقوله 
ِئِه سيجزونَ ما كَانوا وِللَِّه اَألسماُء الْحسنى فَادعوه ِبها وذَروا الَِّذين يلِْحدونَ ِفي أَسما{ :تعاىل

تعطيل أمسائه عن معانيها، أو جحد حقائقها، أو : ولإلحلاد مظاهر متعددة منها. )180 األعراف( }يعملُونَ
أو تسميته مبا ال يليق جبالله، ...إن ا فقري، أو يده مغلولة: وصفه مبا تنزه عنه من النقائص؛ كقول اليهود

  ...ا األب: كقول النصارى
  

  :شروط قبول العمل عند اهللا
  :ميكن إمجال هذه الشروط يف اثنني

 ومعناه العمل  فقط من غري رياء وال مسعة وال حب حممدة من أحد، حبيث : اإلخالص-1
ما ال يعلمه ملك فيكتبه وال "وهو ما عرب عنه ابن قيم اجلوزية بقوله  يصفي اإلنسان عمله من كل شائبة؛

: ، حث عليه احلق وأكد عليه يف غري ما آية منها قوله)2"(ب به صاحبه فيبطلهعدو فيفسده وال يعج
}ينالد لَه ِلِصينخم وهعوسئل النيب عن الرجل يقاتل رياء، والرجل يقاتل . )14غافر( }فَاد

 ا من قاتل لتكون كلمة ا هي العليا فهو يف سبيل: أي ذلك يف سبيل ا؟فقال :ويقاتل محية، شجاعة

                                         
 

 .25 ـ 24:  ـ  الفوائد 1
 112:  ـ الفوائد 2
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 من عمل عمال أشرك فيه ،أنا أغنى الشركاء عن الشرك" ، ويف احلديث القدسي يقول احلق سبحانه )1(
  ).2"(معي غريي فهو للذي أشرك به وأنا بريء منه

وإذا ارتبطت األعمال باجلوارح فإن اإلخالص قد ارتبط بالقلوب اليت هي حمل نظر ا عز 
أعمال القلوب هي األصل، وأعمال اجلوارح تبع ومكملة ومتممة، : "وجل، قال اإلمام ابن القيم رمحه ا

 ،ترك العمل من أجل الناس رياء: ، قال الفضيل)3" (وإن النية مبنزلة الروح، والعمل مبنزلة اجلسد لألعضاء
  ).4(جل الناس شرك واإلخالص أن يعافيك ا منهماأوالعمل من 

  .د واإلميان با عز وجلوحيقق هذا الشطر من إخالص العمل التوحي
قوا اهللا اتنهكُم عنه فَآ نتهوا و فَخذٌوه وما  وما آتاكُم الرسولُ{ : قال ا تعاىل:موافقة السنة -2

من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو "   صلى ا عليه وسلموقال النيب،  )7احلشر ( }إن اهللا شديد العقاب
ن الصواب هو متام قبوهلا ، قال ا إإلخالص هو الشرط األول يف قبول األعمال ف، وإذا كان ا)5"(رد

قال الفضيل بن ، )2الملك ( }والْحياةَ ِليبلُوكُم أَيكُم أَحسن عمالً الَِّذي خلَق الْموت { :تعاىل
 إن العمل إذا كان خالصاً ومل :يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: هو أخلصه وأصوبه، قالوا:"عياض

قبل، حتى يكون خالصاً صواباً، واخلالصقبل، وإذا كان صواباً ومل يكن خالصاً مل يأن : يكن صواباً مل ي
 فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ عمالً {: يكون ، والصواب أن يكون على السنة، ثم قرأ قوله تعاىل

اِلحاً وداًصِه أَحبِة رادِبِعب ِركش{ :وقال تعاىل، )110الكهف ( } ال ي لَمأَس نِديناً ِمم نسأَح نمو

                                         
 

 .2810باب من قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، حديث رقم: كتاب اجلهاد:  ـ البخاري 1
 .7400باب من أشرك يف عمله غري اهللا، حديث رقم: كتاب الزهد:  ـ مسلم 2
 .3/224: البن القيم:  ـ بدائع الفوائد 3
 .2/70:  ـ مدارج السالكني 4
 .مسلم  ـ  5
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فإسالم الوجه إخالص القصد والعمل ، )125النساء ( }وجهه ِللَِّه وهو محِسن واتبع ِملَّةَ ِإبراِهيم حِنيفاً
 .عليه وسلم وسنتهو اإلحسان فيه متابعة ر صلى ا ا {: وقال تعاىل. سول اا ِإلَى منقَِدمو

وهي األعمال اليت كانت على غري السنة أو أريد ، )23الفرقان( } عِملُوا ِمن عمٍل فَجعلْناه هباًء منثُوراً
 1(هبا غري وجه ا.(  

  :الشرك وأنواعه
 وإذا كان التوحيد …شجرا كان أو حجرا أو غري ذلكوالشرك هو التوجه بالعبادة لغري ا

وصفه احلق . أعظم الطاعات؛ فإن الشرك أعظم الذنوب اليت توعد احلق سبحانه صاحبه بالبوار والثبور
ال تشِرك ِباللَِّه {: قوله تعاىل  منها …بعدة أوصاف كلها تنتهي إىل الظلم واإلثم العظيم والضالل البعيد

 } ومن يشِرك ِباللَِّه فَقَد افْترى ِإثْماً عِظيماً{ :وقال تعاىل، )13لقمان ( ظُلْم عِظيمِإنَّ الشرك لَ
ِإنَّ اللَّه ال يغِفر أَنْ يشرك ِبِه ويغِفر ما { :وأكد احلق عدم مغفرته دون باقي الذنوب فقال، )48النساء (

أعظم الذنب أن جتعل  ندا وهو  " :وقال صلى ا عليه وسلم، )48النساء ( } دونَ ذَِلك ِلمن يشاُء
 من لقي ا ال يشرك به شيئا ": قال صلى ا عليه وسلم، وجاء يف الصحيحني عن النيب) 2"(خالقك

  ). 3"(دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار

                                         
 

 .2/68: ـ مدارج السالكني 1
 . ـ متفق عليه 2
 .مسلم  ـ  3
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شارع وكان متضمنا خلروج واألول هو كل شرك أطلقه ال. شرك أكرب، وشرك أصغر :أنواعه
هو كل عمل قويل أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك، ولكنه غري خمرج : اإلنسان عن دينه، والثاني

  : والشرك األكرب أنواع منها.)1(من امللة
 وهو تعلق والتجاء لغري ا ال يقل خطورة عن تربك ...:االعتقاد يف األشجار واألحجار والنباتات

وأصحابه بسدرة ذات أنواط يعلق عليها املشركون صلى ا عليه وسلم صنام، وقد مر النيب املشركني باأل
سبحان ا :  اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط فقال صلى ا عليه وسلمأسلحتهم، فقالوا للنيب

األعراف ( هاً كَما لَهم آلِهةٌ كما قالت بنو إسرائيل ملوسى اجعل لَنا إِلَ-والذي نفسي بيده-إهنا السنن، قلتم 
  .، ويلحق هبا دعوة األموات واالعتقاد يف األضرحة واألولياء)2( لرتكنب سنن من كان قبلكم: قَالَ) 138
 قال النيب صلى ا عليه . عمل شيطاني يتوصل إليه بالشرك با، وهو من السبع املوبقات:السحر 
، ويلحق )3..(الشرك با، والسحر: وما السبع املوبقات؟ قال: لواقا. اجتنبوا السبع املوبقات" : وسلم

                      ")...4(هبا الكهانة وغريها من اآلفات كاالستسقاء باألنواء أو التنجيم أو التطري
الرياء؛ ومعناه إظهار العبادة بقصد رؤية الناس وطلب حممدة، : أما أنواع الشرك األصغر فمنها

 فَمن كَانَ يرجوا ِلقَاَء ربِه فَلْيعملْ {: ث اإلنسان عن أعماله وحماسنه قال تعاىلويدخل ضمنه حدي

  . )110لكهف ا(  }عمالً صاِلحاً وال يشِرك ِبِعبادِة ربِه أَحداً

                                         
 

 .23:  ـ شرح األصول الثالثة للعثيمني 1
 . وصححه ـ رواه الترمذي 2
 .كتاب الوصايا:  ـ البخاري 3
 .لبس احللقة واخليط، تعليق التمائم:  ـ يلحق ا أنواع أخرى منه 4
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عليه قال النيب... من األجداد أو اآلباء أو حياة إنساناحللف بغري اسم ا صلى ا 
  ، )1"(من كان حالفا فليحلف با أو ليصمت":  وقال"من حلف بغري ا فقد كفر أو أشرك" : وسلم

 وذلك ألن السب يرتبط خبالق الدهر ومدبر أموره، وجاء يف احلديث القدسي قال :سب الدهر
  .اخل…)2"(ال تسبوا الدهر، فان ا هو الدهر: ا تعاىل

  :فوائد التوحيد       
فَِإذَا رِكبوا {ائه وأوليائه؛ فأما أعداؤه فينجيهم من كرب الدنيا وشدائده التوحيد مفزع أعد

وأما ، )65العنكبوت ( } ِفي الْفُلِْك دعوا اللَّه مخِلِصين لَه الدين فَلَما نجاهم ِإلَى الْبر ِإذَا هم يشِركُونَ
ا، ولذلك فزع إليه يونس فنجاه ا من تلك أولياؤه فينجيهم من كربات الدنيا واآلخرة وشدائده

والتوحيد شجرة يف القلب، فروعها . فما دفعت شدائد الدنيا مبثل التوحيد واإلخالص(...) الظلمات
األعمال، ومثرها طيب احلياة يف الدنيا والنعيم املقيم يف اآلخرة، وكما أن مثار الدنيا ال مقطوعة وال ممنوعة 

 كذلك والشرك والكذب الرياء شجرة يف القلب، مثرها يف لدنيا اخلوف واهلم فثمرة التوحيد واإلخالص
   ).3(والغم وضيق الصدر وظلمة القلب ومثرها يف اآلخرة الزقوم والعذاب املقيم

  
  التقويم

فتارة يتجلى يف جلباب اهليبة والعظمة : يقول ابن اجلوزي حول جتلي ا لعباده بصفاته يف كالمه
وتارة يتجلى يف صفات الكمال (...)  ألعناق وتنكسر النفوس وختشع األصواتواجلالل فتخضع ا

                                         
 

 .كتاب األدب:  ـ البخاري 1
 .كتاب األلفاظ:  ـ مسلم 2
 .186: البن قيم اجلوزية:  ـ الفوائد 3
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فتبقى احملبة له طبعا من غري تكلف،  (...) فيصبح فؤاد عبده فارغا إال من حمبته(...)  واجلمال
 (...)  الرجاء من العبد، وانبسط أمله وقوي طمعهىقووإذا جتلى بصفات الرمحة والرب واللطف انبعثت 

وإذا جتلى بصفات العدل واالنتقام والسخط انقمعت النفس األمارة  وي يف الرجاء جد يف العمل،وكلما ق
 وإذا جتلى بصفات األمر ،عب واحلرص على احملرماتلأو ضعفت قواها من الشهوة والغصب واللهو وال

 من العبد وإذا جتلى بصفات السمع والبصر والعلم، انبعثت (...) انبعثت قوة االمتثال (...)والنهي 
  ....قوة احلياء 

  :أجب مركزا على األسئلة اآلتية
  ن دور األمساء والصفات يف تثبيت التوحيد؟يب •
  ما هي أنواع الشرك إضافة إىل ما سبق وأشرنا؟ •
  ملاذا كان الشرك سببا موجبا لدخول النار؟ •
 ما الفرق بني توحيد الربوبية واأللوهية؟ •

 
 :المصادر و المراجع

  .ـه1406 ط   حممد امحد بامشيل؛دكيف نفهم التوحي -
صاحل سليمان العمري، ناصر : عبد الوهاب، قام بتصحيحه وتطبيقه حملمد بنالتوحيد الذي هو حق ا على العبيد  -

  .1389/ سليمان العمري، ط
  . شركة القدس للتصدير ،األوىلط )ه751 -ه961(الفوائد لإلمام مشس الدين حممد بن أبي بكر بن قيم اجلوزية  -
  .م1992/ه1423 دار الفكر للطباعة والنشر، ط ، سيد سابق،العقائد اإلسالمية -
  .م1988/ه1408 عمان ،ط – دار عمان بريوت ، سعيد حوي،ا جل جالله -
  .ه1419 املكتب الثقايف السعودي باملغرب ط، شرح العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية -
 دار الغد اجلديد، ط ، شرح حممد بن صاحل العثيمني،عبد الوهاببن م حممد  الستة لإلماواألصول الثالثة األصولشرح  -

1 1436 /2005.  
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  . صاحل بن فوزان بن عبد ا الفوزان ،دار الصحابة،اإلرشاد إىل صحيح اإلعتقاد والرد على أهل الشرك -
عة والنشر والتوزيع بريوت  دار الفكر للطبا،) 510/597( ابن اجلوزي يصيد اخلاطر ألبي الفرج عبد الرمحان بن عل -

  .)1426/2006 (1لبنان، ط 
  . دار الدعزة ، دار عيون املعرفة، عبد العزيز بن عبد ا احلميدي،الرسائل الشمولية -

 ، دار الفكر املعاصر بريوت لبنان، ، حممد سعيد رمضان اليوطيكربى اليقينيات الكونية وجود اخلالق ووظيفة املخلوق -
 .1999/ه1420ط .يةدار الفكر دمشق سور
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 :الشّق القيمي: الفقرة الثّانية- ب

  القصد وسالمة اإلخالص
  ، وصحيح القصص النبوي صدق كله،  السرية هو من صحيح القصص النبوياملوقف املختار من

، والوقوف على دروسها وفوائدها له أثر عظيم يف تقويم  فهو حيكي أخبارا وقعت.وحق كله
  .وهتذيب األخالقالنفوس 

لم يأخذ العظة من أخبار السابقني، لريبي هبا أصحابه د كان رسول ا صلى ا عليه وسولق
 املعاني اردة إىل واقع ملموس، وحنن حنتاج إىل  حيث ينقل؛، وهو أسلوب راق يف الرتبية والتوجيهالكرام

ن ا واحنرافها، ،ألن احلياة اإلنسانية فوق ظهر هذه األرض متشاهبة يف استقامتها على ديذلك أيضا
  .الواقعواستعراض هذه النماذج الصاحلة يثبت اإلميان يف النفوس ويساعد على سلوكها يف 

تي اخلالص عندما حتيط بنا الكرب ويقطع وهذه القصة من السرية النبوية ترشدنا إىل أنه باإلخالص يأ
، ، فهو حاضر أبدا وقادر أبدا يقطع منه الرجاء، ففي هذه األحوال هناك باب الحبل الرجاء من العباد

  .جييب املضطر إذا دعاه، ويكشف السوء
عليه وسلم يف هذا احلديث بقصة أصحاب الغار الذين وقعت صخرة وقد أخربنا رسول ا صلى ا 

، ودعا ا تعاىل به، احد منهم إىل ربه بأرجى عمل عمِله، فتوسل كل وعلى فم غارهم فأغلقته
 وكشف بالءهم وفرج كرهبمدعاءهمفاستجاب ا ،  . 
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   :القصة نص
ج: َقالَ وسلم، عليه ا صلى النبِي عنِ عنهما، ا رضي عمر ابنِ عن رثَةٌ خ ثَال ونشمي م هابفَأَص 

طَرلُوا الْمخلٍ فِي غَارٍ فِي فَدبج ت  عملٍ بِأَفْضَلِ اَ ادعوا: لِبعضٍ بعضُهم فَقَالَ: َقالَ صخْرة علَيهِم فَانْحطَّ
عوهفَقَالَ ملْتُم مهدأَح :منيإ اللَّه انِ، لِي كَانوخَانِ أَب يانِ شري ت كَبِ ن ب أَجِيء ثُم فَأَرعى، أَخرج فَكُ  فَأَحلُ

بِ، فَأَجِيء آتِي بِالْحِال ت وامرأَتِي وأَهلِي الصبيةَ، سقِيأَ ثُم فَيشربانِ أَبوي، بِهِ فَ ستَبلَةً، فَاحلَي جِئت إِذَا فَ  فَ
ت: قَالَ نَائِمانِ هما فَكَرِه ا، أَنمَظه زلْ فَلَم رِجلَي عِند يتَضَاغَون والصبيةُ أُوقِ ي أْبِي ذَلِكا دمهأْبدتَّى وح 
ع جر طَلَ ت إِن اللَّهم الْفَ كُن لَمي تَع ت أَنِّ ج وجهِك، ابتِغَاء ذَلِك فَعلْ ا فَافْرنةً، عجى فُر ا نَرهمِن اءمقَالَ الس :
فَفُرِج مهنع.   

ت إِن اللَّهم: اآلخر وقَالَ كُن لَمي تَع ت أَنِّ كُن ب ب ما كَأَشد عمي، بناتِ مِن امرأَة أُحِ لُ يحِ جالر 
اءسالن ت ت دِينارٍ مائَةَ تُعِطيها حتَّى مِنها، ذَلِك تَنالُ الَ: فَقَالَ يعا فَستَّى فِيها حتُهعما جفَلَم تدقَع نيب 

تِ رِجلَيها، قِ: َقالَ خَاتَم تَفُض والَ اَ، اتَّ إِن وتَركْتُها ت،فَقُم بِحقِهِ إِالَّ الْ ت فَ كُن لَمي تَع ت أَنِّ  ابتِغَاء ذَلِك فَعلْ
،هِكجو جا فَافْرنةً عجقَالَ فُر :جفَفَر مهننِ عالثُّلُثَي.  

ت إِن اللَّهم: اآلخر وقَالَ  كُن لَمي تَع ريا استَأجرت أَنِّ  يأْخذَ أَن ذَاكَ وأَبى طَيتُهفَأَع ذُرةٍ، مِن بِفَرقٍ أَجِ
تدمإِلَى فَع قِ، ذَلِكالْفَر تُهعرز ت حتَّى فَ يتَراش ها مِنقَرا بهاعِيرو ثُم ،اءا: فَقَالَ جي دبع ِطِنِي اي أَع  حقِّ
ت ق فَقُلْ إِنَّها وراعِيها، الْبقَرِ تِلْك إِلَى انْطَلِ ى: فَقَالَ كلَ فَ زِ تَهَقالَ بِي أَتَس :ت ى ما: فَقُلْ زِ تَهأَس ،ا بِكهلِكنو لَك 
ماللَّه إِن ت كُن لَمي تَع ت أَنِّ   .1عنهم فَُكشِف عنا فَافْرج وجهِك ابتِغاء ذَلِك فَعلْ

                                         
 

كتاب احلرث واملزارعة  باب إذا زرع . 2215:ذنه رقم احلديث صحيح البخاري؛ كتاب البيوع باب إذا اشترى شيئا لغريه بغري إ:  التخريج1
كتاب األدب باب اجابة دعاء . 3465: كتاب أحاديث األنبياء باب حديث الغار رقم احلديث. 2233: رقم احلديث... مبال قوم بغري إذم 

 .2743: رقم احلديث صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب قصة أصحاب الغار. 5974:من بر والديه رقم احلديث
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   :األلفاظ غريب

   .كهفا يسمى وقد اجلبل يف الثقب:     الغار
   .لغنمه املرعى طلب يف أبعد أنه واملراد البعيد الناي:      نأى

  أخرى رواية يف القدح وهو فيه حيلب الذي اإلناء : احلالب
   .اجلوع من يبكون  :يتضاغون
   .الفطور شراب والصبوح العشاء يف اللنب شراب : الغبوق
   .وقحط جذب أصاهبا : سنة هبا أملت

  بالزواج إال ذلك لك حيلال أي :حبقه إال اخلامت تفض ال
   ) .الصاع من ( أصع ثالثة يسع مكيال : الفرق  
  

   :القصة شرح
 هم وبينما ألهلهم القوت ليطلبوا أو ليتنزهوا ديارهم من خرجوا رجال ثالثة عن حتدثنا القصة هذه

 من سقطت عظيمة صخرة لكن ،منهم قريب غار إىل فدخلوا غزيرا، يتساقط املطر أبد إذ سريهم يف
 يف قوهتم تنفعهم ملو ،الغار هذا يف حمصورين فأصبحوا فسدته، الغار فم على واستقرت جلبلا أعلى

  .الصخرة زحزحة
 سفينتهمب أحاطت الذين مثل هؤالء ومثل ،با إال هلم جناة ال أنه يقينا العباد يعلم املوقف هذا ويف

 مثل ومثلهم ،الطائرة حمركات بعض يف عطل هلم ثحد الذين مثل ومثلهم ،عاصف يوم يف البحر أمواج
  .بيوهتم فوفقهم وخرت زلزلت أو رضاأل هبم خسفت الذين
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 ويطلبون رهبم، إىل جيأرون مفإهن فاسقني فجرة كانوا ولو حتى األحوال هذه مثل يف العباد إن
 ،تهوصفا بأمسائه ا إىل يتوسلون وآخرون ،بالدعاء يكتفي املوقف هذا مثل يف العباد وبعض ،عونه

 يتوسل أن صاحبيه من طلب فقد ،به أحدهم أشار ما وهذا أعماهلم، بصاحل ا إىل يتوسلون وآخرون
  . عمله صاحلا عمال منهم واحد لك ذكر وقد ،ا وجه به قاصدا عمل من عمله ام بأرجى منهم كل

 يبدأ ثم ،مواشيه عودته بعد حيلب أن أمره نم وكان ،راعيا يعمل وكان ،لوالديه بربه أوهلم فتوسل
 أن فكره ،ناما قد فوجدمها لوالديه باحلليب وجاء تأخر ومرة وزوجته، أوالده قبل فيسقيهما لديهبوا
 إهنا .أوالده سقى ثم فسقامها استيقظا تىح قدميهما عند وبقي ،قبلهما صغاره يسقي أن وكره قظهمايو

  .اإلميان يصنعه ملا فريدة صورة
 أنه رهأم من وكان ،الفاحشة ترك إىل دفعته اليت خافةامل تلك ،ا من فتهمبخا ربه إىل الثاني وتوسل

 وحاجة قحط أصاهبا حتى ،ذلك من مينعها إمياهنا وكان حيبها، وكان نفسها، عن له عم ابنة راود
 فعلت وارجتفت، انتفضت يهاعل قدر وعندما ،املال من مبلغا هلا دفع أن وبعد ،موافقته إىل فاضطرهتا

  .إياها أعطاه الذي املال هلا وترك ا من خمافة عنها فقام ،ا من فاخو ذلك
 فلما ،عظيما ماال أصبح حتى له فاستثمره ،وذهب ماله ترك أجري ألموال حبفظه الثالث وتوسل

    .ومضى كله فأخذه الهم عن نتج الذي املال كل أعطاه القليل أجره يطلب طويلة غيبة بعد األجري جاء
  

   :قصةال مضامين
 بلغت الصاحل، العمل يف راقية مناذج تعترب أعمال من إسرائيل بين من نفر الثالثة هؤالء به قام ما إن.1

  .  بعدهم من ولغريهم وسلم عليه ا صلى ا رسول ألصحاب قدوة فكانوا اإلحسان، منزلة
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 العفة ،الوالدين بر: مثل اإلخالص، عادة فيها يتصور ال قد اليت ااالت بعض إىل القصة أشارت.2
ن اللَّهم :(الدعاء بعد بالقول ثالثتهم إليه أشار ما وذلك. األجري أموال وحفظ ،الزنى عن  إِ

ت كُن لَمي تَع ت أَنِّ لِك فَعلْ   ).وجهِك ابتِغاء ذَ
 يكون ال ومتى أعماله يف خملصا يكون متى نفسه من يعرف قد املؤمن أن على دليل القصة يف.3

 هذه ومن. غريه من بنفسه أعرف فهو مدعيا، يكون ومتى صادقا يكون متى يعرف كذلك،
  :العالمات

 العمل مبقتضى وليس يذات بدافع إليه الدعوة على واحلرص ،تعاىل ا لدين للعمل احلماس-
  .فحسب احلركي

  .والسماء األرض خالق تكليف بعد أحد من التكليف انتظار وعدم الذاتية املبادرة-
  .والسخط التذمر وعدم األجر احتسابو الصرب-
  .   أشد بل تئايالس إخفاء مثل الصاحلة األعمال إخفاء على احلرص-
  .العلن يف إتقانه من أعظم السر يف وإتقانه العمل إحسان-
 خمالطة عن أبعد وهي ،الصادقون إال عليها يثبت ال رالس أعمال ألن ر،الس عمل من اإلكثار-

   .والشهرة والعجب الرياء
 يف ينجيه كما الدنيا يف صاحبه ينجي العمل يف القصد وسالمة اإلخالص أن على دليل القصة يف  .4

 يوم هبم النار تسعر من أول هم الذين الثالثة خرب وسلم عليه ا صلى النيب ذكر وقد اآلخرة،
 قَالَ هريرة بِىأَ عن< املرائي؛ وااهد املرائي واملنفق املرائي القارئ أو العامل :وهم القيامة

ت مِعولَ سسصلى- اللَّهِ ر قُولُ -وسلم عليه اي » لَ إِناسِ أَوقْضَى الني موةِ يامهِ الْقِيلَيلٌ عجر 
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هِدتُشاس بِهِ فَأُتِى فَهرفَع هما نِعفَهرا َقالَ فَعفَم ت ت َقالَ فِيها عمِلْ . استُشهِدت ىحتَّ فِيك قَاتَلْ
ت قَالَ كَذَب كلَكِنو ت ىء يقَالَ ألَن قَاتَلْ ب بِهِ أُمِر ثُم. قِيلَ فَقَد. جرِ  حتَّى وجهِهِ علَى فَسحِ
ارِ فِى أُلْقِىلٌ النجرو لَّمتَع الْعِلْم هلَّمعأَ وقَرو آن الْقُر بِهِ فَأُتِى فَهرفَع منِعا هفَهرا قَالَ فَعفَم ت لْ  عمِ
ت قَالَ فِيها لَّمتَع الْعِلْم تُهلَّمعو أْتقَرو فِيك آن َقالَ. الْقُر ت كَذَب كلَكِنو ت لَّمتَع قَالَ الْعِلْملِي الِمع .

أْتقَرو آن قَالَ الْقُرلِي وه ئ ب هِبِ أُمِر ثُم قِيلَ فَقَد. قَارِ لْقِى حتَّى وجهِهِ علَى فَسحِ . النارِ فِى أُ
ع ورجلٌ سو هِ اللَّهلَيع طَاهأَعو افِ مِننالِ أَصهِ الْم ت فَما قَالَ فَعرفَها نِعمه فَعرفَه بِهِ فَأُتِى كُلِّ لْ  عمِ

ت ما قَالَ فِيها ب سبِيلٍ مِن تَركْ ق أَن تُحِ ت إِالَّ فِيها ينفَ ت َقالَ لَك فِيها أَنْفَقْ كَذَب كلَكِنو ت لْ فَع 
ب بِهِ أُمِر ثُم قِيلَ فَقَد. جواد هو لِيقَالَ   .1 »النارِ فِى أُلْقِى ثُم وجهِهِ علَى فَسحِ
 بكى عنه ا رضي انسفي أبي بن معاوية على احلديث هذا عنه ا رضي هريرة أبو قرأ ملا

  .الناس؟ من دوهنم مبن فكيف فعل ما هبؤالء فعل كان إذا: قال ثم شديدا بكاء
 فعل كما للقبول وأرجاها أفضلها خيتار بأن مطالب املؤمن بل مشروع، الصاحلة باألعمال التوسل.5

  .تعاىل ا فنجاهم الثالثة هؤالء
 وهو للقبول، ويتأهل العمل يصح وبه به، ا مرأ ملا حتقيق ففيه اإلخالص، لفضل بيان القصة يف.6

 باإلخالص والنصر والثبات والنجاة والسداد، التوفيق لّحي وبه الشيطان، من هبا يعتصم قوة
 قلب مجع اإلخالص ألن املثمر، واإلنتاج اجلاد العمل يف صاحبها ينطلق اليت العالية ةاهلم حتصل

                                         
 

حدثَنا يحيى بن حِبيٍب الْحاِرِثى حدثَنا خاِلد بن الْحاِرِث حدثَنا ابن جريٍج : وسنده. 5032 مسلم؛ يف صحيحه؛ من رواية أيب هريرة؛ رقم 1
فَراٍر قَالَ تسِن يانَ بملَيس نع فوسي نب سونثَِنى يدح ِمن هتِمعِديثًا سا حثْندح خيا الشهاِم أَيِل الشاِتلُ أَهن ةَ فَقَالَ لَهريرأَِبى ه نع اسالن ق

 ...احلديث: يقُولُ -صلى اهللا عليه وسلم- قَالَ نعم سِمعت رسولَ اللَِّه - صلى اهللا عليه وسلم- رسوِل اللَِّه 
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 ومدحهم وحضورهم الناس غياب عنده يستوي ربه، ارض إالّ له مه فال ا، على العبد
كلها العبد حياة فتكون املباحات يف حتى األجر مضاعفة وفيه هم،وذم .  

  .  أحد عليها لعيطّ ومل واخلفاء السر يف الثالثة هؤالء أعمال كانت حيث ر،الس عمل فضل.7
  

   :التكوين طرق في توجيهات
 لتعليمهم كنول واألحكام الفقه ليس الناس لتعليم جلس احدهم أن لو وددت: العارفني أحد قال

   )  ننيواملك مقاصد بفقه العناية ضرورة. ( فحسب العمل يف النية
   :املربني فعلى

  .دائما به النفس وتذكري اإلخالص، معاني وتدبر اإلخالص عن وتنويعه احلديث تكرار 
  .هسبحان  اإلخالص منطلق من رالس عمل على املرتبني حث

  .وتقبل لتحسن اجلوانب كل من عمالاأل إكمال سبل تعليمهم
  

   :والمراجع المصادر
 . )اإلنرتنيت على موجود( األشقر سليمان عمر.د ،النبوي القصص صحيح-

   .العسقالني حجر ألبن الباري فتح-
   .للنووي مسلم شرح-
   .)نرتنيتاإل على موجود   ( محيد بن صاحل.د ،الكريم النيب أخالق يف النعيم نضرة-
  .حوى سعيد الشيخ ،األنفس تزكية يف املستخلص-
    .العلي صاحل املنعم عبد ،السالكني مدارج هتذيب-
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 الشّق المهاري: الفقرة الثّالثة- ت

إذا ) vidéoprojecteur(وذلك عرب . يتم خالل هذه الفقرة عرض الصور والتّعليق عليها
  . أو بواسطة ملصقات يتم إعدادها سلفاتوفّر أو بواسطة شاشة احلاسوب يف جمموعة صغرية

 الصورة
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•20
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 خاتمة الكتاب األول
 

اإلطار "متّ بعون ا وتوفيقه الكتاب األول من منظومة التّربية والتّكوين حلركة التّوحيد واإلصالح 
وسيليه إن شاء ا تعاىل إصدار مالحق لشرح ما يستدعي الشرح وتفصيل ". املرجعي والدليل املنهجي

 كتاب منهاج املرحلة –كتاب منهاج املرحلة التّمهيدية (ل؛ كما سيليه إصدار الكتب املوالية ما هو جمم
 – كتاب منهاج املرحلة التّأهيلية – كتاب منهاج املرحلة األساسية السنة الثّانية –األساسية السنة األوىل 
  ).كتاب املناهج اخلاصة 

  .سلمنينسأل ا تعاىل أن ينفع هبذا العمل سائر امل
  .ملنياواحلمد  رب الع
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