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مستخلص البحث

، عنوان البحث : الذكاء الروحي في سورة المدثر 2017،فاخر سالمة محمد فاخر 
وأھمیتھ للقائد التربوي،دراسة تحلیلیة رسالة ماجستیر مقدمة لكلیة الدراسات العلیا قسم 

اإلدارة اإلسالمیة ،جامعة موالنا مالك إبراھیم الحكومیة ماالنج .

الدكتور توتك حمیدة .المشرف األول : الدكتور أحمد جالل الدین _ والمشرف الثاني : 

ھدفت الدراسة إلى معرفة الذكاء الروحي في سورة المدثر وأھم مبادئ الذكاء الروحي في 
سورة المدثر ،ثم التعرف على طرق تنمیة الذكاء الروحي في سورة المدثر ، ومن تم 

معرفة أھمیة الذكاء الروحي للقائد التربوي .

ستخدام الدراسة المكتبیة لجمع البیانات من ولتحقیق أھداف الدراسة قامت الباحثة با
مصادرھا كالكتب والسجالت والمخطوطات واستخدمت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج 

اء الروحي في سورة الذك) 1.وخلصت الدراسة إلى نتائج من أھمھالتحلیل البیاناتالتحلیلي 
ورة المدثر الصالة من مبادئ الذكاء الروحي في س) 2،أعباء الحیاةالمدثر ھو تحمل
من طرق تنمیة الذكاء الروحي في سورة المدثر معرفة المرء لقیمھ ) 3،والتأمل والذكر

وتكمن أھمیة الذكاء الروحي للقائد التربوي في معرفة القیم التي من ) 4،والتزكیة األیمانیة
م ، فوجود منظومھ قیمیھ في المجموعھ تصنع بینھخاللھا یظھر سلوك القائد وشخصیتھ 

أرضیة مشتركة من التفاھم والتعاون والتكافل المؤذي الى الحب .



شكر وتقدير

للَِّه الرَّْمحَِن الرَِّحيمِ اِبْسمِ 

احلمد هللا رب العلمني والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
أمجعني، وبعد ..

خطواته األخرية من كتابة هذه الرسالة العلمية لدرجة املاجستري ،أن أمسى آيات يُسرُّ الباحث وهو يف 
الشكر والتقدير ،وأعلى درجات االحرتام والتوقري، إىل كل األساتذة واحملاضرين يف جامعة موالنا 

-مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية يف مدينة ماالنج ،وهم :

رئيس جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الربوفيسور الدكتور احلاج حممد حارس ،-1
احلكومية  ماالنج.

موالناجبامعةالعلياالدراساتمكتبمديرالدين،حبراحلاجالدكتورالربوفيسور--2
.ماالنج–احلكوميةاإلسالميةإبراهيم

.الرتبويهاالدارةقسمالعلياالدراساتمدير، ملياديالدكتور -3
يفوالقانونالشريعةقسمرئيس، الرسالةعلىاالولاملشرفالدين،جاللأمحدالدكتور-4

.العلياالدراساتلية
الشريعةبقسمالتدريسهيئةوعضو،الرسالةعلىالثايناملشرفمحيدةتوتيكالدكتوره-5

.احلكوميةاإلسالميةإبراهيممالكموالناجبامعةالعلياالدراساتكليةيفوالقانون

أخرياً وليس آخراً  كل الشكر والتقدير وعظيم االمتنان، إىل مجيع األساتذة احملرتمني 
،والكادر الوظيفي للجامعة ، وكل من مدَّ لنا يد العون يف سبيل الوصول إىل هذا اإلجناز ،أقول هلم 

مجعياً ،جزاكم اهللاُ عين كل خري، ووفقكم اهللا ،وسدد خطاكم.
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ABSTRAK

Salema Mohammed Fakhir Fakhir, 2017. Kecerdasan Spiritual dalam Surah
Al-Mudatstsir dan Pentingnya bagi Pemimpin Pendidikan. (Study analitis). Tesis.
Progam Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang. Pembimbing I: Dr. H. Ahmad Jalaluddin., Pembimbing II: Dr. Hj. Tutik
Hamidah.

Kata kunci: Kecerdasan Spiritual, surah Al-Mudatstsir, Pemimpin pendidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui kecerdasan spiritual dan pentingnya
yang terkandung dalam surat Al-Mudaststir, 2) mengetahui metode
pengembangan kecerdasan spiritual dalam surat Al-Mudaststir, dan 3) mengetahui
pentingnya kecerdasan spiritual bagi pemimpin pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan penelitian ini, peneliti menggunakan studi
kepustakaan untuk mengumpulkan data sebagai sumbernya, seperti buku, catatan-
catatan, dan manuskrip. Sedangkan untuk menganalisis data peneliti dalam
penelitian ini menggunakan metode analitis.

Adapun hasil penelitian sebagai berikut: 1) Kecerdasan spiritual yang terkandung
dalam Surah Al-Mudatstsir adalah menanggung beban hidup, 2) diantara dasar
kecerdasan spiritual dalam Surah Al-Mudatstsir adalah sholat, meditasi, dan
dzikir, 3) diantara metode pengembangan kecerdasan spiritual dalam Surah Al-
Mudatstsir adalah mengetahui nilai seseorang dan menguatkan/menegaskan ke-
imanan, dan 4) Pentingnya kecerdasan spiritual bagi pemimpin pendidikan adalah
untuk mengetahui nilai-nilai perilaku pemimpin dan kepribadiannya, sehingga
keberadaan sistem nilai dalam kelompok menciptakan landasan bersama saling
pengertian, kerja sama dan solidaritas untuk mencintai.



ABSTRACT

Salema Mohammed Fakhir Fakhir, 2017. Spiritual Intelligence in Surah Al-
Mudatstsir and Its Importance for Educational Leaders. (Analytical study).
Thesis. Islamic Education Management Program, Postgraduate of states islamic
university of Maulana Malik Ibrahim Malang. Counselor I: Dr. H. Ahmad
Jalaluddin., Advisor II: Dr. Hj. Tutik Hamidah.

Keywords: Spiritual Intelligence, Surah Al-Mudatstsir, Educational Leader.

This study aims to 1) to know the spiritual intelligence and the importance
contained in the surah Al-Mudaststir, 2) to know the method of developing
spiritual intelligence in surah Al-Mudaststir, and 3) to know the importance of
spiritual intelligence for educational leaders.

To realize the objectives of this study, researchers used literature studies to collect
data as sources, such as books, records, and manuscripts. While to analyze the
data in this study the researcher uses analytical methods.

The results of the research are as follows: 1) The spiritual intelligence contained
in Surah Al-Mudatstsir is bearing brunt of life, 2) among the spiritual intelligence
base in Surah Al-Mudatstsir is prayer, meditation, and dzikr, 3) among the
methods of spiritual intelligence development in Surah Al-Mudatstsir is knowing
one's worth and strengthening/affirming the faith, and 4) The importance of
spiritual intelligence for educational leaders is to know the values of leader's
behavior and personality, so that the value system in the group creates a common
ground of mutual understanding, cooperation and solidarity to love.



 الذكاء الروحي في القرأن الكريم وأهميته للقائد التربوي

 (دراسة تحليلية في سورة المدثر)

 رسالة ماجستير 

 إعداد الطالبة

 فاخر سالمة محمد فاخر

 11011741رقم التسجيل 

 

 

 

 

 قسم اإلدارة التربوية

 كلية الدراسات العليا 

 جامعة موالنا مالك إبراهيم الحكومية ماالنج 

 م7710

 

 



 

 ينموافقة المشرف

 بعد األطالع على رسالة الماجستير التي أعدتها الطالبة

 محمد األسم : سالمة محمد فاخر

  1101741رقم التسجيل :

العنوان :الذكاء الروحي في القرأن الكريم وأهميته للقائد التربوي )دراسة تحليلية في سورة 

 المدثر(

 على تقديمها إلى مجلس المناقشة  وافق المشرف

 ماالنج ,____________

 المشرف األول 

 الدكتور أحمد جالل الدين 

 100470107771711774:  رقم التوظيف

 ماالنج,______________

 المشرف الثاني 

 الدكتور توتك حميدة 

 1010747110377774رقم التوظيف : 

 اإلعتماد 

 رئيس قسم اإلدارة التربوية

 الدكتور شمس الهادي 

 1000737110017417رقم التوظيف : 

 

 



 المناقشة لجنة من واالعتماد الموافقه

  التربوي للقائد وأهميته الكريم القرأن في الروحي الذكاء:  عنوان تحت الماجستير رسالة إن

 (المدثر سورة في تحليليه دراسة) 

 1101741التسجيل رقم

 الماجستيرفي درجة على للحصول شرطا قبولها ويقر المناقشه مجلس أمام الطالب دافع قد

 . التربويه األدارة

 

  التدريس هيئة أعضاء السادة من المناقشة مجلس وتكون وهذا

 ومناقشا رئيسا                                      مسروري هادي محمد:  الدكتور

 .....................                 100073107777171771:  التوظيف رقم

  أساسيا مناقشا                                                 العابدين منير:  الدكتور

 .....................                    100771707771711771:  التوظيف رقم

 ومناقشا مشرفا                                                   حميدة توتيك الدكتور

 ......................                        10107141030747774:  التوظيف رقم

 ومناقشا مشرفا                                               الدين جالل أحمد الدكتور

 ......................                        100470107771711774:  التوظيف رقم

 

 

 التربويه االدارة قسم العليا الدراسات مدير إعتماد

 الهادي شمس: الدكتور

 1000737110017417:  التوظيف رقم

 



 

 إقرار الطالب

 

 

 أنا الموقع أدناه وبياناتي كاآلتي 

 األسم: سالمة محمد فاخر فاخر

  1101741رقم التسجيل : 

 دراسة تحليلية –العنوان : الذكاء الروحي في سورة المدثر وأهميته للقائد التربوي 

بأن هذه الرسالة حضرتها لتوفير شرط الحصول على درجة الماجستير في  أُقر        

اإلدارة اإلسالمية كلية الدراسات العليا بجلمعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية 

 ماالنج , حضرتها وكتبتها بنفسي وما زورتها من إبداع غيري أو تأليف اآلخر ,وإدا أدعى

أحد من تأليفه وتبين أنها فعال ليست من بحثي فأنا أتحمل المسؤولية على ذلك ,ولن تكون 

المسؤولية على المشرف أو على كلية الدراسات العليا بجامعة موالنا مالك أبراهيم 

 اإلسالمية الحكومية ماالنج .

 ى ذلك .هذا , وُحرر هذا اإلقرار بناء على رغبتي الخاصة ولم يجبرني أحد عل      

 

 م7710ماالنج ,                                                                       

 الطالب المقر                                                                          

 سالمة محمد فاخر محمد

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 بسم هللا ارحمن الرحيم 

 وحمياي وممايت هلل رب العاملني()قل أ ن صاليت ونسيك 

 

 

 دق هللا العظيم ـص

 261آيةسورة النعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ه  داءـــــــــــــا 

 

ىل احلارض الغائب   أ يب العزيزا 

ىل من دعواهتا ترافقين أ يامن حللت أ يم العزيزة  ا 

ىل س ندي زويج العزيز   ا 

ىل أ صدقايئ مجيعا    ا 

ىل لك من وقف معي خالل هذه املرحةل   ا 

 أ هدي هذا العمل املتواضع

 

 

 

 

 الباحثة

 

 

 

 

 



 

 مستخلص البحث

, عنوان البحث : الذكاء الروحي في سورة المدثر  7710سالمة محمد فاخر محمد ,

وأهميته للقائد التربوي,دراسة تحليلية رسالة ماجستير مقدمة لكلية الدراسات العليا قسم 

 الحكومية ماالنج .اإلدارة اإلسالمية ,جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 المشرف األول : الدكتور أحمد جالل الدين _ والمشرف الثاني : الدكتور توتك حميدة .

 هدفت الدراسة إلى :

معرفة الذكاء الروحي في سورة المدثر وأهم مبادئ الذكاء الروحي في سورة المدثر ,ثم 

رفة أهمية الذكاء التعرف على طرق تنمية الذكاء الروحي في سورة المدثر , ومن تم مع

 الروحي للقائد التربوي .

ولتحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة باستخدام الدراسة المكتبية لجمع البيانات من 

مصادرها كالكتب والسجالت والمخطوطات واستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج 

 .لتحليل البياناتالتحليلي 

 وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها

 أعباء الحياة . اء الروحي في سورة المدثر هو تحملالذك -1

 من مبادئ الذكاء الروحي في سورة المدثر الصالة والتأمل والذكر . -7

والتزكية من طرق تنمية الذكاء الروحي في سورة المدثر معرفة المرء لقيمه  -4

 األيمانية.

لها يظهر وتكمن أهمية الذكاء الروحي للقائد التربوي في معرفة القيم التي من خال -1

, فوجود منظومه قيميه في المجموعه تصنع بينهم أرضية سلوك القائد وشخصيته 

 مشتركة من التفاهم والتعاون والتكافل المؤذي الى الحب .

 

 

 

 

 



 

 شكر وتقدير

ِالرهْْحَِنِالرهِحيمِِاِِبْسمِِ َِّللِه

سيدانِحممدِوعلىِآلهِوصحبهِِاحلمدِهللِربِالعلمنيِوالصالةِوالسالمِعلىِأشرفِاألنبياءِواملرسلني
ِأمجعني،ِوبعدِ..

ِالباحثِوهوِيفِخطواتهِاألخريةِمنِكتابةِهذهِالرسالةِالعلميةِلدرجةِاملاجستريِ،أنِأمسىِآايتِ يُسرُّ
الشكرِوالتقديرِ,وأعلىِدرجاتِاالحرتامِوالتوقري,ِإىلِكلِاألساتذةِواحملاضرينِيفِجامعةِموالانِ

ِ-ميةِيفِمدينةِماالنجِ,وهمِ:مالكِإبراهيمِاإلسالميةِاحلكِو

الربوفيسورِالدكتورِاحلاجِحممدِحارسِ،رئيسِجامعةِموالانِمالكِإبراهيمِاإلسالميةِ -1
 احلكوميةِِماالنج.

ِموالانِجبامعةِالعلياِالدراساتِمكتبِمديرِالدين،ِحبرِاحلاجِالدكتورِالربوفيسور- -2
ِ.ماالنجِ–ِاحلكوميةِاإلسالميةِإبراهيم

 .الرتبويهِاالدارةِقسمِالعلياِالدراساتِمديرِ,ِالدكتورِمشسِاهلاديِ -3
ِيفِوالقانونِالشريعةِقسمِرئيس,ِالرسالةِعلىِاالولِاملشرفِالدين،ِجاللِأْحدِالدكتور -4

 .العلياِالدراساتِلية
ِالشريعةِبقسمِالتدريسِهيئةِوعضوِ،ِالرسالةِعلىِالثاينِاملشرفِْحيدةِتوتيكِالدكتوره -5

 .احلكوميةِاإلسالميةِإبراهيمِمالكِموالانِجبامعةِالعلياِالدراساتِكليةِيفِوالقانون

ِكلِالشكرِوالتقديرِوعظيمِاالمتنان,ِإىلِمجيعِاألساتذةِاحملرتمنيِِِِِِِِِِِِِ أخرياًِوليسِآخراًِ
،والكادرِالوظيفيِللجامعةِ,ِوكلِمنِمدهِلناِيدِالعونِيفِسبيلِالوصولِإىلِهذاِاإلجنازِ,أقولِهلمِ

ِهللاُِعينِكلِخري,ِووفقكمِهللاِ,وسددِخطاكم.مجعياًِ,جزاكمِ

 



1 
 

 الفهرس

 

 الصفحه                                                   األول : اإلطار العامالباب 

 5............................................................خلفية البحث

 31البحث............................................................ئلة أس

 31...........................................................أهداف البحث

 31فوائد البحث.............................................................

 31.................................الدراسات السابقة........................

 مصطلحات البحث

 الباب الثاين :اإلطار النظري

 املبحث األول: مفهوم الذكاء الروحي

 41...........................................................تعريف الذكاء وأنواعه -أ

 14..................................................................تعريف الروح-ب

 13.................................................................الذكاء الروحي-ج

 14.......................................املبادئ األساسية لذكاء الروحياملبحث الثاين : 

 11...........................................طرق تنمية الذكاء الروحي: املبحث الثالث

 



2 
 

 .: أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوياملبحث الرابع

 75..........................................................تعريف القائد الرتبوي-أ

 75.......................................................خصائص القائد الرتبوي-ب

 31...........................................................مهام القائد الرتبوي-ج

 33أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي............................................... -د

 54.................................................املبحث اخلامس مقاصد سورة املدثر

 الفصل الثالث:منهجية البحث

 51....................................................................مدخل البحث-أ

 51.................................................................مصادر البياانت-ب

 57.............................................................أسلوب مجع البياانت-ج

 53....................................................................حتليل البياانت-د

 الفصل الرابع: عرض وحتليل البياانت

 املطلب األول :عرض بياانت الذكاء الروحي يف سورة املدثر

 57.. ............................... فهوم الذكاء الروحي يف سورة املدثرعرض بياانت م -أ  

 24....................................عرض بياانت مبادئ الذكاء الروحي يف سورة املدثر-ب

 21................................ملدثراعرض بياانت طرق تنمية الذكاء الروحي يف سورة -ج

 74......................................أمهية الذكاء الروحي يف سورة املدثرعرض بياانت -د



3 
 

 املطلب الثاين : حتليل البياانت ومناقشتها

 72......................................حتليل بياانت مفهوم الذكاء الروحي يف سورة املدثر-أ

 344..................................حتليل بياانت مبادئ الذكاء الروحي يف سورة املدثر-ب

 347...............................حتليل بياانت طرق تنمية الذكاء الروحي يف سورة املدثر-ج

 334......................................حتليل بياانت أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي-د

 الفصل اخلامس :النتائج والتوصيات

 333........................................................................النتائج-أ   

 335.......................................................................التوصيات-ب

 332....................................................................املراجع واملصادر

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 االول الفصــــــــــل

 العام اإلطار 

 

 البحث خلفية-1

 البحث أسئلة -2

 البحث أهداف -3

 البحث فوائد -4

 البحث حدود -5

 السابقة الدراسات -6

 المصطلحات تحديد -7

 

 



5 
 

 أ_خلفية البحث

عامة تتعامل مع أجتهد الكثري من علماء النفس يف تعريف الذكاء على أنه قدرة عقلية           
التعقيد املعريف وتطبيق املعرفة وأستعمال التفكري بشكل ماهر ,إال أنه هناك من رأى أن الذكاء 

م أن هناك 3771قدرات متنوعه وله عدة أنواع منهم عامل النفس هوارد جاردنر حيث صرح يف عام 
ويفرتض جاردنر ان االنواع املختلفة مستقلة عن بعضها البعض   ذكاءات متعددة وليس نوع واحد

ووتطور بشكل نسيب ، وان جناح  الفرد يف أداء أحد أنواع الذكاء ال يعين جناح الفرد يف الذكاءات 
االخرى ، إذ على سبيل املثال إذا كان للفرد مهارة لغوية هذا ال يدعي ان يكون له مهارة 

ة وتوصل جاردنر يف البداية اىل مخسة انواع من الذكاء، ومن مث اضاف الرايضيات لالعداد املنطقي
الذي  لغوي هو قدرة الفرد على استخدام اللغة مبهارةرى وتتمثل هذه االنواع الذكاء الاليها انواع اخ

ميكن الفرد من استعمال جسده مبهارة مثل الرقص واأللعاب الرايضية  والذكاء اجلسدي كذلك 
الذكاء املوسيقي الذي يعترب ضروراي يف اتقان االنواع املختلفة من  توصل جاردنر اىل

 1املوسيقى,والذكاء الشخصي والذي يدل على وعي الفرد ابفكاره وانفعاالته الشخصية .

والذكاء االجتماعي الذي ميكننا من فهم االخرين واقامة العالقات االجتماعية  معهم             
اهتم ,والذكاء املنطقي هو القدرة على حل املشاكل ابستخدام االرقام والتعاطف مع مشاعرهم ورغب

خصائص الطبيعه وما فيها من نبااتت ومعادن  والذكاء الطبيعي وهو القدرة على التعرف على
تعين مبعاجلة األمور  والذكاء املكاين وهو القدرة على تصور املعامل املكانية والذكاء الوجودي وهو

 ألنسان ووجوده, وانل مفهوم الذكاء الروحي بوصفه أحد أنواع الذكاءات املتعددةاملرتبطة حبقيقة ا
قدرا كبريا من االمهية بني علماء النفس ، إذ حاولوا التعرف عليه وكشف خصائصه وربطه ابحباث 
الدماغ والصحة النفسية ، ومعرفة ما مدى أتثريه على الشخصية إذ يرتبط هذا الذكاء ابحلياة 

لعقل والروح والوجود يف العامل ,ويرتبط  الفهم العميق لألسئلة الوجودية )كيف خلق الداخلية ل
الكون؟ ، ومن أين جاءت الكائنات احلية االخرى؟، وكيف خلق االنسان؟ ..اخل( ، والوعي 

                                                           
 مقالة الذكاء الروحي لـ علي عبدالرحمن صالح - 1
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الروحي بفهم العميق للنفس وما يدور حوهلا ، لذا فان الذكاء الروحي اكثر من جمرد قدرة عقلية ، 
تصال شخصي بني ذات الفرد والناس واحلياة والكون ، وبذلك يذهب الذكاء الروحي اىل ويظهر كا

ما بعد التطور النفسي التقليدي ووعي الفرد بذاته ، ألن الذكاء الروحي يدل على الوعي بعالقتنا 
مع بعضنا البعض ومسوان فوق هذه العالقات ، ووعينا مبا هو موجود على االرض ، ومجيع الكائنات 

.2 

وبذلك فان الذكاء الروحي يفتح القلب وينري العقل ويلهم الروح ، ويصل النفس االنسانية مبا       
هو موجود حوهلا ؛ وميكن ان يتطور الذكاء الروحي من خالل املمارسة ليساعد الفرد على متييز 

احلكمة بغض الواقع عن الوهم ، ويزيد من اكتساب الصفات النبيلة كا احلب واملساعدة واكتساب 
 3النظر عن الثقافة اليت ينشأ فيها الفرد .

تشري الدفتار اىل ان العلماء شبهوا الذكاء الروحي ابلبوصلة اليت تساعد الفرد يف حتديد أجتاه        
الصحيح واخليارات الصائبة ورؤية جولنب احلياة املختلفة بشكل إجيايب ووعي ,وفهم الفرد لنفسه 

على أكتساب املعىن والقيمة من احلياة وموجه  ادئ الصحيحه ويساعدولألخرين وأدراك املب
 4.الكتساب السلوكيات الفاضلة )كالرمحة والشفقة والتعاطف والشجاعة( 

فاألفراد اللذين يعانون الضغوطات احلياتية ومعرضني ملشاكل األنتحار ,فأن الذكاء الروحي          
واألشياء السيئه ومينع األشخاص من التوجه اىل السلوك يساعد على التمييز بني األشياء اجليدة 

 ولديه  الغري سوي ,فصاحب الذكاء الروحي ذو قلب نقي واسلوبه مهذب يف تعامالته مع األخرين
 5. وأهدافه طموحاته حتقيق يف جاحمه رغبة

وتتمثل أمهية الذكاء الروحي يف القيم األخالقيه الذي يكتسبها الفرد كالنزاهة واألمانه مما         
جتعله متميزا يف تعامله مع نفسه ومع األخرين ,ويتضمن الذكاء الروحي بطرح األسئلة اليت من شأهنا 

                                                           
 مرجع سابق- 2
 مرجع سابق 3
  info.net/-www.daawaحقيقة الذكاء الروحي اسماعيل رفندي - 4

 
 3102سنة  4العدد 9المجلة االردنية للعلوم التربوية المجلد - 5
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فرد ابرتياح تفعيل العقل البشري وحتريضه على التفكري أكثر من البحث عن االجابة عندها يشعر ال
لطرح هذه األسئلة ,ويرى الدكتور عبداهلادي حسني أن أهم فئة من البشر عليها ان تتحلى 
خبصائص الذكاء الروحي هم أولئك من يتولون مناصب قيادية حيث اذا مل يكن هلؤالء القادة شعور 

ومن هم  ابلسالم الداخلي إلنه ينشأ لديهم رغبه يف األنتقام ممن هم افضل منهم يف القدرات
 6يتحدهم ابلذكاء .

وترى زوهار مارشال أن الذكاء الروحي يدير األنسان بشكل فعال من خالل انه يطرح اسئلة        
 41حول املعىن والقيمة يف احلياة الروحية واألجتماعية ,ويف دراسة أجريت يف كندا أتلفت العينة من 

بية وضابطة ، واستخدم مع اجملموعة مريضة بسرطان املبيض ومت توزيعهن على جمموعتني جتري
التجريبية العالج ابملعين وقد أظهرت النتائج حتسنًا لديها يف إعطاء معىن للحياة مقارنة مع اجملموعة 

 7.الضابطة

إن األفراد يف كثري من اجملتمعات اليت تتميز ابلرفاهية والرتف يسأم أصحاهبا هذه احلياة ألهنا         
احلقيقي للحياة والذي يكمن يف األحساس ابلقيمىة واملعىن للحياة , فنحن املسلمني ختلو من املعىن 

قد وهبنا هللا احلياة ووهب معاها الدستور للعيش يف هذه احلياة وهو القرأن الكرمي لكي يعيش 
األنسان حياة هادئة مطمئنه ومازال الغالبية منا يغفل عن هذه احلقيقة , حيث الغرب مستمرين يف 

شافاهتم وحبوثهم للكشف عن املعىن احلقيقي للحياة ويرون ان القيمة احلقيقية ليس مبا حصلت أكت
عليه ولكن مبا أصبحت عليه ,فالذكاء الروحي يساعدان على معرفة هذه القيم واملبادئ ويف دراسة 

تفكري سيسك وتورانس أن الذكاء الروحي له عدد من القدرات متمثلة يف النزاهة والوعي الذايت وال
األبداعي واحلكمة ,واضاف حوسيين انه لتحقيق األهداف يف احلياة تكمن يف أكتساب مهارات 

 8الذكاء الروحي .

                                                           
  /www.blogspot.co.idالل مقدمة الدكاء الروحي لدكتور محمد عبد الغني ه- 6
 ايمان الخفاف–دراسة درجة الذكاء الروحي لدى طلبة الجامعه - 7
  3102 3العدد 00المجلة األردنية للعلوم التربوية مجلد - 8
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فاألنسان املخلوق يف أحسن تقومي والذي خلق ألستعمار األرض وخالفتها كيف ال تكون لديه قيم 
هللا واألخرين, فاملؤسسات  واهداف ومبادئ يسري عليها يف حياته وترتجم يف سلوكياته وتعامالته مع

واملنظمات اليت هي من صنع األنسان تكون لديها خطط وبرامج واهداف لتحقيق الغاية من 
 9.أنشائها 

ابلرغم من الرتاث العظيم لعلماء املسلمني يف القرون الوسطى من أمثال الكندي وابن سينا       
ور إسالمي  قد وضعوا أساس علم النفس والفارايب والغزايل ممن درسوا السلوك اإلنساين من منظ

اإلسالمي ملعاجلة مشكالت الصحة النفسية والسلوكيات الضرورية لتطوير الذات وحتقيق رفاهية 
اإلنسان، إال أن هذه النظرايت مل حتَظ مبزيد من البحث والدراسة ملعاجلة غياب الدور الروحاين يف 

ة قوية بني علم النفس واألخالق، ويكون الصحة النفسية من منظور إسالمي، حيث توجد عالق
بتعاليم الدين زما جاء به القران والسنه هو الطريق لسعادة األنسان ويواجه العامل  اإلميان وااللتزام

 نظريتها الغربية يف الدراسة والبحث اآلسالمي مشكالت يف عدم تطوير املوارد البشرية لكي تنافس
 التلقني واحلفظ لقواعد اليت تنظم حياة الفرد وهي تعتمد علىوأيضا أختزال األسالم فيمجموعة من ا

يف املدارس بطريقة تقليدية وعدم ترمجة ما جاء به األسالم من أخالق ومبادئ يف احلياة العملية 
 10,فرغم معرفتنا حنن املسلمني بدور الذي لعبه العلماء إال أننا ال نعلم عنهم سوى امساؤهم فقط .

علم النفس األسالمي جيب على القائمني على املهنة من وضع خطط ولكي نطور من       
 11. واضحه نستطيع هبا استبدال ظالم اجلهل بنور املعرفة

إن الدين األسالمي وقصص القرأن وما فيها من مناذج وأمثلة لسلوك املنحرف والسلوك         
السوي تعطينا مثال للدراسة والبحث ,فالدين األسالمي ميكن أن يتخده األنسان كمنهج ليحيا به 
األنسان يف احلياة فوق اآلرض والفوز ابألخرة ,فالنظرايت الغربية جيب أن نفهمها كما جاءت يف 

وم الغربية ونقارهنا مبا جاء به األسالم وهذا يتطلب منا النظر والبحث عن اهلدف من خلقة هللا العل

                                                           
 مقالة المدربة هدى الحداد - 9

  http://fashion.azyya.comاية بسملة –مقالة االسالم واألخالق وعلم النفس - 10
  /http://www.elazayem.com. الشيخ محمد أقبال –مجتمع الصحه النفسية - 11
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لالنسان , ولكي نستفيد من النظرايت املختلفة يف علم النفس األسالمي علينا ابلبحث عن العالقة 
 12.بني هذه النظرايت وتكوين وجهة نظر أسالمية يف ضؤ  القرأن واحلديث

الدكتور ملزيين أن وضع علم النفس يف املنطقة العربية اإلسالمية ال يسر، وميكننا ويضيف        
ذلك على مستوى البحث، أم  تلخيصه يف وجود تبعية مطلقة لعلم النفس الغريب، سواء أكان

التدريس، أم املمارسة التطبيقية، وأفاد الدكتور املزيين أن التقليد األعمى لنظرايت الغرب يف علم 
 13ميثل واحداً من أخطر األمور. النفس،

ودعت احلاجه اىل دراسة الذكاء الروحي يف ضوء القرأن اىل ان علم النفس احلديث الذي        
نشأ يف بعض مفاهيمه يف البالد الغربيه غري االسالمية قد ال يتفق يف بعض مفاهيمه مع تصوران  

ثري من هذه املفاهيم ومناقشتها على ضوء االسالمي لالنسان لذلك حنن حباجه اىل اعادة النظر يف ك
التصور االسالمي لالنسان وإدخال بعض التعديالت او التغريات فيها حبيث تصبح متفقه  او على 

 14االقل غري متعارضة مع مفاهيمنا االسالمية .

وبناء على ما سبق وجدت الباحثه يف سورة املدثر ما ميكن األستدالل عليه يف نظرية الذكاء        
فالقارئ لست أآلايت األوله لسورة املدثر جيد فيها تسلسل ألوامر من هللا عز وجل لنبيه ,الروحي 

 عليه تتكرر يف أي سورة أخرى ,ورأت الباحثة أن النيب حممد صلوات هللا حممد صلوات هللا عليه مل
قد مت إعداده إعداد روحيا لتويل مهام الرسالة املوكله إليه, خصوصًا أن نزول هذه األايت يف بداية 

  توليه ملهام الدعوة لتبليغها . 

لقد أدركت املنظمات الرتبوية اىل أنه لنجاح املؤسسات الرتبوية وحتقيق أهدافها البد من         
أنتاجية وكفاءة املنظمة ,لذلك أجتهت العديد من املؤسسات  وجود قيادات تربوية فعالة تزيد من

الرتبوية اىل تدريب القادة الرتبويني مبا يتناسب ومتطلبات العصر ,وأكدت أنه لنجاح املؤسسات 

                                                           
 مرجع سابق مجتمع الصحه النفسية - 12
  http://irp.iugaza.edu.ps مركز التأصيل األسالمي لعلم النفس- 13
 دار الشروق للطباعه 3110الطبعه االولى  9كتاب مدخل علم النفس االسالمي لدكتور محمد نجاتي ص- 14

http://irp.iugaza.edu.ps/
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الرتبوية فالبد من يتصف القادة الرتبووين أبمكانيات وقدرات متكنهم من ممارسة دورهم القيادي يف 
 15 هبم وحشد الطاقات لتحقيق األهداف الرتبوية املرجوة ساعدة األخرين والتأثريم

والقائد الرتبوي ليس املدير فقط بل هم معلمي ومديري املراحل والرؤساء األقسام واملوجه        
 خالل عمله داخل املنظومة الرتبوية الفين وكل فرد يف مجاعة املدرسة ميكن أن يكون قائدا تربواي من

مهمة رسم السياسات واخلطط واالهداف لتحقيق اهداف العملية التعليمية لذلك للقائد الرتبوي 
.16 

 األهداف وحتديد رسم يف القيادي بدوره للقيام تؤهله وكفاءات مواصفات الرتبوي وللقائد       
 17. سهال أمرا األفراد واختيار التقومي عملية من جيعل مما الرتبوية

جاءت الستكشاف اساليب اعداد القيادات من خالل  3777ويف دراسة هومليس وبوندر       
الدعوة الن تتسم القيادة مبعرفة مزيده حول الذات وابرتباط اعمق مع اهداف احلياة وجاءت 
الدراسة لتأكيد على أمهية التأثريات الروحية لزعماء املدرسة وامهية التطوير الروحي لتنمية القدرات 

طوير ادراك التأثريات الروحية وحتديد االبعاد الروحية وعلى وان هذه الروحانية ترىب من خالل الت
تقوية الذكاء الروحي,ولتحقيق هذه األهداف جيئ من خالل القدرة على تكوين مهارات اتصال 

 18تتسم ابملشاعر القوية.

 إن القيادة ليست ابألمر اهلني فهي تكليف ملن يعي عظم املسؤولية واالمانه امللقاة على عاتقه       
 19وهي ال تقبل االستغالل او االحتكار او االلتفاف على القوانني والتالعب وفق اهداف القائد.

اىل امهية الذكاء الروحي يف العمل وأنه يتضمن  4445وتشري دراسة الذكاء امرام والتو       
اليت  جمموعة من القدرات يستخدمها الفرد يف تطبيق املصادر الروحية والقيم والصفات الروحانية

تساعد على انتاج بيئة داعمة اجيابية تؤدي به اىل كفاءة العمل فسلوك العاملون يتحدد بكل من 
                                                           

 2بحث بناء المنظومة األخالقية للمؤسسة التربوية لدكتور راتب السعود ص- 15
           Kenanaonline.comتورة سلوى محمد احمد مقال القيادة التربوية لدك 16
 مقال القيادة التربوية نور الدين العبد- 17
 3112 2الطبعه  21كتاب الذكاء الروحي لتوني بوزان ص- 18
  madina.com-www.alمقال رسائل الى بعض القادة فاطمة البكيلي - 19

http://www.al-madina.com/
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القدرات املعرفية وتشمل مستوى التعليم واملهارات واخلربات والقدرات املعرفية يكمل كل منها االخر 
 20مبتطلبات العمل . العالقات يف العمل ومتطلبات العمل والقدرات مما يساعد على األيفاء يف فهم

 الرتبوية املؤسسات جناح يف وأساسيا مهما عمال يعد املهنة أبخالقيات الرتبوي القائد ألتزام نإ     
 أبمانه العمل وأتدية اجلهد بذل اىل تقود القائد اخالقيات ان حيث خمرجاهتا وحتسني انتاجها وتعزيز
 21.تردد بغري املسؤولية وحتمل

القادة الرتبويني اليوم مل يعودوا كما كانوا من قبل , فامليدان الرتبوي يعج ومن املوؤسف ان       
ويضج ببعض اولئك القادة الذين استباحو ا املهام ومراكزهم القيادية كي يوثقوا بصمة االجناز على 

 22االوراق ال غري.

وغريها جند ان إن القائد الذي ال يتمتع بقاعدة اخالقية قوية مكتسبة من العائلة والدين       
 23قراراته تتأرجح يف املواقف املختلفة يف ضوء تعظيم املصلحة الشخصية فقط.

وترى الباحثه من خالل عملها كرتبويه يف اجملال التعليمي أن املشكله عند كثري من املربيني       
مستوى التطبيق جتدهم لديهم الشعارات اليت تنادي وحتث على االخالق والقيم ولكنها ال ترتقي اىل 

العملي على ارض الواقع ,ووجدت أن هناك فرق كبري بني ما يقولون وما يفعلون وهذا لالسف 
يؤدي اىل خلق فجوة كبريه بينه وبني املتعلمني و أن املريب الذي هو القدوة و املثل األعلى الذي 

هذه املبادئ والقيم هي يغرس فيه القيم واملبادئ الساميه ماهو إال انسان بال ضمري وال مبدأ وإن 
 شعارات ال تتعدى ما نطقت به شفتاه .

من خالل ما تقدم نرى أهنا رسالة للمربني وأولياء األمور واملعلمني ومن هم يف مواقع القرار أن       
يف كافة جماالت حياتنا لعلها ختفف  يفكروا على األقل يف ماهية الذكاء الروحي والعمل على تطبيقه

مدارسنا وجامعاتنا ففي دراسة أجرهتا الباحثة على عينة من طلبة إحدى اجلامعات من العنف يف 
                                                           

 3102التربوية العدد الثاني ابريل  مقال العلوم 20
دراسة ممارسة مديري المدارس الثانوية للقيادة األخالقية وعالقتها بالقيم التنظيمية من وجهة نظر المعلمين احمد امبارك - 21

 3102- 02ص
 رسائل الى بعض القادة مرجع سابق- 22
 مرجع سابق 03بناء المنظومة االخالقية في المؤسسة التربوية ص- 23
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الرمسية األردنية تبني أن الطلبة يتمتعون مبعدل عايل من الذكاء الروحي ولكن ال ينقصهم سوى 
 التوجيه واإلرشاد.

 ب _أسئلة البحث

 السؤال االول : ما مفهوم الذكاء الروحي يف سورة املدثر  ؟

 الثاين : ما مبادئ الذكاء الروحي يف سورة املدثر ؟ السؤال

 السؤال الثالث : ما هي طرق تنمية الذكاء الروحي يف سورة املدثر؟

 السؤال الرابع :ما أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي يف سورة املدثر؟

 ج_أهداف البحث

 يهدف هدا البحث اىل 

 ثر .بيان مفهوم الذكاء الروحي  يف سورة املد -3

 بيان املبادئ االساسية لذكاء الروحي يف سورة املدثر .-4

 الطرق املتبعه لتنمية الذكاء الروحي يف سورة املدثر. -1

 بيان أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي يف سورة املدثر . -1

وسوف تقوم الباحثة بدراسة الذكاء الروحي من منظور القران الكرمي رغبة يف حتقيق تصور إسالمي 
 تبة األسالمية و الرتبوية كاملصحيح عن هذه النظرية وإثراء 

 البحث فوائد_د

 نظرية فوائد
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 .والسنه القرأن على املعتمدة االسالمية الرتبوية العلوم يف نظرية بناء حماولة -3

 . واالسالمية الكونية العلوم إندماج مشروع تطبيق -4

 . تطويرها على ويعمل الذكاءالروحي مهارات من ينقصه ما معرفة الرتبوي للقائد ميكن -1

 .الروحي الذكاء يف خاصة تربوية نظرايت يف جديدة إضافة -1

 . الرتبوية للمكتبة جديدة اضافة الدراسة نتائج حتقق ان الباحثة أتمل -7

 تطبيقية فوائد

 مهارات الكتساب الرتبويني للقادة تدريب برامج إلعداد مرجعا الدراسة هده جعل إمكانية-3  

 . الروحي الذكاء

 الرتبوية املؤسسات يف مهامهم أداء أثناء الرتبويني للقادة مرجعا الدراسة هذه جعل إمكانية-4
 .والتعليمية

 البحث حدود -هـ

   القرآن يف الروحي ابلذكاء يتعلق ما كل املوضوعيه احلدود           

 . املدثر سورة خيص ما وكل,  الرتبوي ابلقائد يتعلق ما وكل 

 السابقة الدراسات_و

 القيادة ممارسات يف ودورها الروحي للذكاء األساسية اجلوانب:  االوىل الدراسة         
 3102/9/35 العبادي فوزي هشام لدكتور  األخالقية
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 للقيادات الروحي لذكاء األساسية اجلوانب معرفة على الضوء تسليط إىل البحث يهدف         
 حياول إذ. هلم األخالقية القيادة دعم يف تسهم والصفات األخالق من متكونة بيئة خلق يف اإلدارية
 األخالقية  والقيادة  الروحي الذكاء مكوانت بني الربط البحث

 يوضح منوذج بناء مت نظرية ومعطيات أفكار من به جاء ما ضوء يف البحث أهداف ولتحقيق 
 للفرد، الشخصي اإلنتاج احلاسم، الوجودي التفكري) الروحي للذكاء األساسية اجلوانب بني العالقة
 24. عام بشكل األخالقية والقيادة( الوعي حالة توسع املبهم، اإلدراكي الوعي

 ومجعت. فرضياته ضوء يف البحث منوذج متغريات قياس يف عاملية مقاييس البحث يف واعتمد
 التدريسية اهليئة مالك من شخص( 444) مشلت الكوفة جامعة يف الكليات من عينة من البياانت

 أمهها من كان االستنتاجات من عدد إىل التوصل مت البحث نتائج استخراج وبعد. كليات ثالثة يف
 عدد عن فضالً  األخالقية، القيادة وتنمية تعزيز يف كبري وبشكل تسهم الروحي الذكاء مكوانت إن
 . اهلادفة التوصيات من

 جمال يف الروحي الذكاء نظرية يف يبحثان كوهنا يف احلالية الدراسة مع السابقة الدراسة تتفق -
 . القيادة

 الدراسة أما الدراسة إلجراء الكمي املنهج إتبعت السابقة الدراسة كون يف الدراستان وختتلف-
 الدراسة اما هي كما الروحي الذكاء نظرية ودرست.  التحليلي الكيفي املنهج تتبع فهي احلالية
 القرأن ي الروحي الذكاء عن ستبحث احلالية

 اليت السابقة الدراسة تناولتها اليت املراجع أهم معرفة يف السابقة الدراسة من الباحثة إستفادة مدى -
 . الروحي الذكاء تناولت
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الدراسة الثانية :   العالقة بني الذكاء الروحي و اإليثار يف علم النفس طالب اجلامعة         
 الطالب علم حممد سلفي   3102احلكومية اإلسالمية موالان مالك إبراهيم ماالنج 

هذا البحث هو دراسة كمية ، واليت هتدف إىل حتديد العالقة بني الذكاء الروحي اإليثار مع طالب 
 من كلية علم النفس يف جامعة والية اإلسالمية موالان مالك إبراهيم ماالنج . يف هذه 

ري  الدراسة هناك نوعان من املتغريات ، أي متغريات الذكاء الروحي كمتغري مستقل و اإليثار املتغ
اجلامعة  4434كمتغري اتبع . وكانت عينات من هذه الدراسة طالب علم النفس فرض   -4431

طالبا ، وتقنية أخذ العينات  51احلكومية اإلسالمية موالان مالك إبراهيم ماالنج ما يصل إىل 
املستخدمة هي العينة العشوائية . األداة املستخدمة هي مقياس الذكاء الروحي وحجم اإليثار 

صالحية أدوات القياس اليت مت احلصول علية من العالقة حظة  ,ستخدام مقياس ليكرت القياساب
 αمع النتائج لصاحل املخابرات الروحية و  α = 0.913شخص منتج و كرونباخ ألفا من املوثوقية 

= 0.912     

أساليب حتليل البياانت ابستخدام الشخص حظة املنتج االرتباط ._ النتائج هذه الدراسة تشري إىل  
 25العالقة بني الذكاء الروحي متعدد مع اإليثار هو القيمة

. هذا يشري إىل أ الفرضية املقرتحة يف هذه الدراسة الوارد يتضح من عالقة إجيابية  3.214أمهية 
إليثار ، وهذا يعين أن مستوى أعلى من مستوى الذكاء الروحي واإليثار بني الذكاء الروحي مع ا

وارتفاع املرء، على العكس من اخنفاض مستوى الذكاء الروحي ، واخنفاض مستوى اإليثار شخص 
 ما .

 الروحي الذكاء موضوع يتناوال كوهنما يف احلالية الدراسة مع السابقة الدراسة تتفق -
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 الكمي املنهج السابقة الدراسة يف املتبع املنهج يف واحلالية السابقة الدراسة بني االختالف اوجه -
 غربية كنظرية الروحي الذكاء السابقة الدراسة تناولت. الكيفي املنهج تتبع فهيي احلالية الدراسة اما
 الكرمي القرأن منظور ومن غربية كدراسة تناولته احلالية الدراسة اما

 وأهم النفس علم وهو الدراسه خالله من مت اليت املدخل معرفة يف احلالية الدراسة من يستفاد -
 عربية أو أجنبية كانت سواء املوضوع تناولت اليت الكتب

الدراسة الثالثة : الذكاء الروحي واحلكمة كمنبئات أبمناط القيادة لدى القيادات الرتبوية 
 لـ داليا عبداخلالق عثمان     3102

الكشف عن طبيعة العالقه بني الذكاء الروحى واحلكمة والقيادة اخلادمة لدى هدفت هذه الدراسة 
 القيادات الرتبوية وحماولة فهمها وتفسري أسباهبا.

التعرف على درجة إسهام الذكاء الروحى واحلكمة ىف التنبؤ ابلنمط القيادى اخلادم. الكشف عن 
األكثراخنفاًضا على مقياس الذكاء الروحى ىف الديناميات النفسية للحاالت الطرفية األكثر ارتفاًعا و 

 :  يلي كما الدراسة نتائج وكانت الدراسة احلاليه كما يوضحها إختبار تفهم املوضوع.

 واحلكمة الروحى الذكاء بني إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة وجود الدراسة إفرتضت 
 يلى كما الفرض نتائج حتققت وقد. الرتبوية القيادات لدى

 الروحى الذكاء مقياس أبعاد مجيع( 4, 47) مستوى عند إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة وجود
 .احلكمة ملقياس الكلية الدرجة وبني له الكلية والدرجة ،

ال توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني البعد املعرىف ملقياس احلكمة ومجيع أبعاد القيادة 
 26ملقياس القيادة اخلادمة. اخلادمة والدرجة الكلية
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توجد عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني البعد اإلنعكاسى ملقياس احلكمة ومجيع أبعادالقياده 
 اخلادمه، والدرجة الكلية ملقياس القيادة اخلادمة .

إفرتضت الدراسه وجود عالقة إرتباطية ذات داللة إحصائية بني احلكمة وأحد األمناط القياديه 
 ئده )القياده اخلادمه( لدى القيادات الرتبوية. وقد حتققت نتائج الفرض كما يليالسا

 مقياس أبعاد ومجيع احلكمة ملقياس الوجداىن البعد بني إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة توجد-
  اخلادمة القيادة ملقياس الكلية والدرجة اخلادمة القيادة

 التاليه واألبعاد احلكمة ملقياس الكلية الدرجة بني إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة توجد ال-
 . املطلقة املؤسسة والتبعية اإلقناعي، التخطيط ، اإليثاري النداء: اخلادمة القيادة ملقياس

 ملقياس التاليه واألبعاد احلكمة ملقياس الكلية الدرجة بني إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة توجد-
 اخلادمة القيادة ملقياس الكلية والدرجة احلكمة، ، الوجدانية املداواه: اخلادمة القيادة

 األمناط وأحد الروحى الذكاء بني إحصائية داللة ذات إرتباطية عالقة وجود الدراسة إفرتضت-
 الفرض نتائج حتققت وقد. الرتبوية القيادات لدى( اخلادمة القياده) السائدة القياديه

دالله احصائية بني مجيع أبعاد الذكاء الروحى والدرجة الكلية له، وبني  توجد عالقه ارتباطية ذات-
 ومجيع أبعاد القياده اخلادمة والدرجة الكلية هلا

إفرتضت الدراسة أن بعض أبعاد الذكاء الروحى تنبئ دون غريها عن وجود أحد األمناط القياديه -
 السائده )القياده اخلادمة( لدى القيادات الرتبوية.

 القيادة منط على األربعه الروحى الذكاء لعوامل 4.3 مستوى عند احصائيا دال أتثري يوجد-
  اخلادمة ابلقيادة منبئة عوامل كانت الروحى الذكاء أبعاد مجيع أن أى اخلادمة

 السائده القيادية األمناط أحد وجود عن غريها دون تنبئ احلكمة أبعاد بعض أن الدراسة إفرتضت-
 :  يلى كما الفرض نتائج حتققت وقد. الرتبوية القيادات لدى( القيادةاخلادمة)
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 أن أى. اخلادمة القيادة منط على الثالثة احلكمة لعوامل 4.3 مستوى عند احصائيا دال أتثري يوجد
 . اخلادمة ابلقيادة منبئه عوامل كانت احلكمة أبعاد مجيع

 القيادية األمناط أحد وجود عن غريمها دون ينبئان واحلكمة الروحى الذكاء أن الدراسة إفرتضت
 يلى كما الفرض نتائج حتققت وقد.  الرتبوية القيادات لدى( اخلادمة القيادة) السائدة

 ، اخلادمة القيادة منط على الروحى وللذكاء للحكمة 4.3 مستوى عند احصائيا دال أتثري يوجد-
 الذكاء اإلحندارلصاحل على معنوى أتثري له األقل على أحدمها أو جمتمعني املستقلني املتغريين وأن

 .  الروحى

 على واألكثرإخنفاًضا إرتفاًعا األكثر الطرفية احلاالت بني الشخصية دينامية يف إختالفات وجود-
 .  املوضوع تفهم إختبار يوضحها كما الدراسة مقياسي

 .الرتبوية والقيادة الروحي الذكاء موضوع يتناوال فيكوهنما احلالية الدراسة مع السابقة الدراسة تتفق

 الكمي املنهج أتبعت السابقة فالدراسة البحث منهج يف احلالية الدراسة عن السابقة الدراسة ختتلف
 للقائد الروحي الذكاء ستدرس احلالية الدراسة أن يف وختتلف الكيفي املنهج تتبع احلالية والدراسة
 . القرأن ضوء يف الرتبوي

 الذكاء موضوعي ألثراء الدراسة يف تناوهلا يتم اليت املواضيع أهم معرفة السابقة الدراسة من يستفاد  
 . املهمة املراجع معرفة اىل ابألضافة الرتبوية والقيادة الروحي

  معهد وطالبات طالب لدى االكادميي اإالجناز بدافعية وعالقته الروحي الذكاء:  الرابعة الدراسة
 الصبحية زايد بن خلفان بنت حنان   3102 عمان بسلطنة الشرعية العلوم

 لدى االجناز االكادميي ودافعية الروحي الذكاء بني العالقة عن الكشف إىل احلالية الدراسة هدفت  
 العمر اجلنس،)  الدميوجرفية املتغريات ببعض وعالقتهما الشرعية العلوم معهد وطالبات طالب

 (الوظيفة الدراسة، سنة التخصص،
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 يف الدراسات االسالمية وبكالوريوس دبلوم ختصصي طلبة من( 334) من الدراسة عينة أتلفت 
 الذكاء مقياس الباحثة اسدختدمت وقدد ،32 االانث و ، 14 الدذكور الشرعية العلوم معهد

 إعداد من وهو االكادميي االجناز دافعية ومقياس ،4433الغداين إعداد من وهو الروحي
 (3)وهي نتائج إىل الدراسة وتوصلت.النتائج واستخالص البياانت معاجلة ومتت ،4434املشريف

 الذكاء مقياسي يف درجاتيهم عمدى وإالانث الذكور بني إحصائية داللة ذات فروق توجد ال-
  أالكادميي إالجناز ودافعية الروحي

 27.أالكادميي إالنجاز ودافعية الروحي الذكاء متغريي بني موجبة ارتباطية عالقة توجد-

 

 الذكاء مقياسي على الدراسة عينة أفراد درجات بني إحصائية دالة ذات عالقة توجد ال-

( الوظيفة الدراسة، سنة التخصص، العمر، اجلنس،) ملتغريات تعزى إالجنازأالكادميي ودافعية الروحي
 على بناء أالكادميي إالجناز دافعية مقياس على العينة أفراد بدرجات التنبؤ ميكن و

 (3. ) الروحي الذكاء مقياس على درجاتيهم

 .الروحي الذكاء ملوضوع تناوهلما يف احلالية الدراسة مع السابقة الدراسة تتفق

 الدراسة إلجراء الكمي املنهج إختدت السابقة فالدراسة البحث منهج يف السابقة الدراسة وختتلف
 القرأن ضوء يف الروحي الذكاء احلالية الدراسة وستناول. الكيفي املنهج تتبع فهي احلالية الدراسة اما

 . غربية كنظرية تناولته السابقة الدراسة بنما

 .الروحي الذكاء الذكاء موضوع يف تناولتها اليت املراجع أهم معرفة يف السابقة الدراسة من يستفاد

 املصطلحات حتديد_ ي
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 للكون أو لنفسه الكاملة الصورة او الكلية الصورة ادراك على الفرد قدرة هو:  الروحي الذكاء
 .الكون هذا يف وملكانته أوسع بشكل

 عن ترتقي احلياة يف سامية وغاية رسالة لديه أبن املرء شعور فهو الروحي لذكاء الياحثة تعريف أما
 . املادية الغاايت

 املتعبد والسالم الصالة عليه حممد سيدان على املنزل هللا كالم هو الكرمي القرآن ان: الكرمي القران
 .الناس بسورة املختوم الفاحتة بسورة املبدوء ابلتواتر، إلينا واملنقول بتالوته،

 توجيه حيث من املدرسة يف املتمثله الرتبوية املؤسسة عن املسئول الشخص هو: الرتبوي القائد
 حتقيق يف ماضيني اهنم من والتاكد عليهم االشراف و وطالب واداريني مدرسني من مرؤسيه

 . الرتبوية املؤسسة انشاء من املنشودة االهداف
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 :  الثاني الفصل

 النظــــــــري االطار

 

 الروحي الذكاء مفهوم:  األول المبحث

 

 الروحي لذكاء األساسية المبادئ: الثاني المبحث

 

 الروحي الذكاء لتنمية طرق: الثالث المبحث

  

 التربوي للقائد الروحي الذكاء أهمية: الرابع المبحث

 

 .المدثر سورة مقاصد:الخامس المبحث
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 الروحي الذكاء مفهوم: األول المبحث

 

 .وأنواعه الذكاء تعريف -أ

 .الروحي الذكاء -ب
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 الذكاء وانواعه -أ

 لغة:  الذكاء      

ذكت النار ذكوا وذكا وذكاء اشتد هلبها واشتعلت ويقال ذكت الشمس اي اشتدت          
وذكو فالن ذكاء وذكوة اي ذكي ,حرارهتا وذكت احلرب اتقدت ,وذكاء فالن اي سرعة فهمه 

الذكاء : هلب النار واجلمرة اللتهبة والقدرة على التحليل ,ويقال ذكو قلبه حي بعد بالذة فهو ذكي 
 28يز واالختيار والتكيف ازاء املواقف املختلفة . والتمي

 الذكاء أصطالحا

هو إمكانية تتعلق ابلقدرة على حل املشكالت وتشكيل نواتج يف سياق خصب وموقف        
 29طبيعي .

هو القدرة اليت ميتلكها اإلنسان ويستطيع ان يعرب عنها عن طريق التفكري والنشاط احلركي        
 30خر يف جماالت احلياة.وأن يبتدع شيئا ا

إذا كان الذكاء تكيفا فمن املستحسن أن حندد التكيف فالتكيف يتميزبكونه توازان بني أاثر اجلسم 
 31على البيئة والعكس ابلعكس .

 لدى التكيف أن ويرى,  التغيري والدائمة املعقده البيئة مع االنسان تكيف هو سبنسر عرفه
 32 الذكاء بواسطة فيتم االنسان عند أما الغرائز بواسطة يتم احليواانت

 الذات نقد و التكيف و االجتاه  خطوات ثالث فيها وحدد املشكالت حل او التفكري هو بنيه عند
 ويقصد منه اساسيا جانبا اهلدف عن البحث نشاط يشكل الذي التأهب ابالجتاه فيقصد,

                                                           
 3114 4الطبعة  204المعجم الوسيط ص–مجمع اللغة العربية - 28
 الفكر العربيدار  3112 0الطبعه  9جابر عبدالحميد جابر ص–كتاب الذكاءات والفهم - 29
 دار الخلود للتراث 3100 0الطبعه  01وليم كرامز ص–كتاب محاور الذكاء السبع - 30
 عويدات للنشر والطباعه 0الطبعه  02جان بياجيه ص–كتاب سيكولوجيا الذكاء - 31
 دار الثقافه لطباعه والنشر 0991 22سليمان الخضيري الشيخ ص–كتاب الفروق الفردية في الذكاء - 32
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 ابلنقد ويقصد,  أنتقائها أو أساليب وابتكار االهداف اىل توصل اليت الوسائل اكتشاف ابلتكيف
 33. الفهم هي رابعه خطوة وأضاف  الذايت التقومي هو

 34. البيئة جانب اىل الوراثي الرتكيب حيكمها معقدة صفة هو الذكاء

عرفه سبريمان :هو القدرة على إدراك العالقات وخاصة العالقات الصعبه أو اخلفية والقدرات هي 
وليست تراكيب والديه اذ تتشكل وتتطور يف سري حياة تراكيب حياتية أي متعلمة مكتسبة 

 35اإلنسان.

 36. اجملرد التفكري على القدرة هو ثورنديك عرفه

 الذكاء انواع

 حسب منها واحدة كل تتطور اليت الذكاءات من جمموعة والدته منذ لديه يتوفر إنسان كل      
 أخرى، فإن ُمبكرة، سن   منذ واضًحا الذكاءات بعض ظهور كان إذا اإلنسان، هلذا مناسب إيقاع

 كل   عامة، بصفة أنه اإلشارة بنا جيدر كما. تنضج كي أكرب لوقت حتتاج الشخصية، كالذكاءات
 .الذكاء أنواع من واحد نوع ُيسيطر الغالب يف أنه نالحظ. املستوى نفس يف تتطور ال الذكاء أنواع

 من نوع كل   تطور مستوى إن حىت. العامل فهم يف اإلنسان يبدأ املسيطر النوع هذا من وانطالقًا
 37.البشر بني االختالفات يفس ر الذكاء أنواع

 
                                                           

 جامعة دمشق 3102ضرات علم النفس لدكتور محمد بشير المنقل محا- 33
 الناشر مركز دراسات وبحوث المعاقين 393لدكتورة شيخة العريض ص–كتاب الذكاء بين الوراثة والبيئة - 34
 مرجع سابق 02سيكولوجيا الذكاء ص- 35
 مرجع سابق–الذكاء والفهم - 36
 3102نوفمبر  34موقع زدني للتعليم بتاريخ -ن مالل ايما –مقالة الذكاءات المتعددة في التعليم - 37
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 نظرية الذكاء املتعدد

طلبت وزارة التعليم يف فرنسا من عامل النفس بينيه ان يضع هو زمالؤه اداة  3741يف عام        
لتحديد تالميذ الصف االول املهددين ابلرسوب حبيث ميكن هلؤالء الطلبة ان يتلقوا اهتماما عالجيا 

سنوات ونتجت عن جهودهم عن وضع اول اختبار لذكاء وانتقل اىل الوالايت املتحدة بعد عدة 
وانتشر اختبار الذكاء وفكره ووجود شئ ميكن ان يطلق عليه الذكاء ميكن ثياسه موضوعيا والتعبري 
عنه بعدد او بتقدير نسبة الذكاء,وبعد مثانني سنة وضعت اختبارات الذكاء و وقام سيكولوجي 

ء من منظور جبامعة هارفارد هو جاردنر وحتدى هذا االعتقاد الشائع وقال ان الثقافه عرفت الذكا
وجود سبعة ذكاءات اساسية على االقل ولقد سعى يف  3721ضيق واقرتح يف كتابه اطر العقل 

نظريته عن الذكاءات اىل جعل االمكانيات االنسانية متوسعه تتعدى التقدير بنسبة ذكاء , واقرتح 
يف عام بدال من ذلك امكانية تتعلق ابلقدرة على حل املشكالت يف سياق خصب وموقف طبيعي .

 38اصبحت مثاين ذكاءات أبضافة الذكاء الطبيعي, وأقرتح الذكاء الروحي واالخالقي . 3777

 

 أنواع الذكاءات يف نظرية الذكاءات املتعددة

  اللغوي الذكاء -0

 الكثري تعلم ومرادفتهاوحيبون ومعنيها جدا الكلمات يقدرون الذكاء من النوع هذا اصحاب      
 39.اللغات من

 والسياسي واخلطيب القاص عند احلال هو كما بفاعلية شفواي الكلمات استخدام على القدرة وهو
 40. الصحفي واحملرر والكاتب الشاعر عند احلال هو كما وحتريراي

                                                           
 01مرجع سابق ص - 38
 مرجع سابق 6محاور الذكاء السبع ص- 39
 مرجع سابق 21الذكاء والفهم ص- 40
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 املنطقي الذكاء -4

 عملية يف اجملرد االستدالل ويبدأ وتقديرها اجملردة العالقات استخدام النوع هذا ويتضمن           
 41. ارتيادها او االشياء استكشاف

 املرئية املعلومات االرقام ابستخدام والتعلم املشاكل حل يف التفكري هلى الشخص قدرة وهو
 42. واحملاسبني االحصائيني مثل والنتيجه السبب بني العالقات وحتليل التجريدية

 

 الذكاء الطبيعي -3

هو القدرة على معرفة خمتلف اخلصائص آلنواع النبااتت واالشياء املعدنية اي معرفة          
 43مظاهرها  احتوائها ومنط حياهتا ونشاطها وسلوكها والسعي حنو استكشافها  وفهمها .

 الذكاء املوسيقي-1

 الذكاء هذا ويضم, اعنه والتعبري وحتويلها ومتيزها املوسيقية الصيغ ادراك على القدرة هو         
 املغنيني لدى الذكاء هذا وجند موسيقية لقطعة النغمة لون او واللحن والطبقة لاليقاع احلساسية

 44. املوسيقى وأساتذة وامللحنني والراقصني االغاين كلمات وكتاب

 يف وتذوق وتقدير واالدراك االستعداد هو انه أرنولد توماس يراه كما املوسيقي الذكاء ان بتول وترى
 التصوير كتابه يف القرأنية املوسيقى هللا رمحه قطب السيد وصف وكما, واالحلان النغمات انتاج
 القرأن يف الفين التصوير افاق ندرك لكي التصوير معىن يف نتوسع ان جيب) فقال القرأن يف الفين

                                                           
 نسخة الكترونية 22نظرية القدرات ص- 41
 3104-9-32تمام الوفائي بتاريخ  –مقالة الذكاء المنطقي وأساليب التعلم - 42
 نسخة الكترونية 3103 0الطبعه 021عبدالواحد اوالد الفقهي ص–كتاب الذكاءات المتعددة التأسيس العلمي - 43
 3103 22الناشر مجلة كلية التربية العدد  11دراسة الذكاء الروحي لدى طلبة الجامعة ايمان عباس الخفاف ص- 44
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 تؤثر صور ألبراز ابلنغمة تصوير انه كما ابلتخيل وتصوير ابحلركة وتصوير ابللون تصور فهو الكرمي
 45(والوجدان واخليالوالفكر واحلس األذن يف

 عنه هللا رضي االشعري موسى صوت وصف يف وسلم عليه هللا صلى هللا رسول والننسى      
 املراتب وأنواع التجويد أحكام له فالقرآن, للقرأن قرآته يف الصوت حسن كان داوودألنه آل مزامري

 نظران ولو إتقان االقل ومنهم املتقن فمنهم درجات هلم للقرأن القراء بعض أن جند ولذلك القرأءة من
 لألحرف جتويد من القرأن قراءة تطلبه ما فيها أجادوا مرحلة اىل وصلوا أهنم جند املتقنني القراء اىل

 46. الكلمات وترتيل خمرجه حرف كل إعطاء

 املكاين الذكاء -7

 الرسومات اىل األنتباه وتركيز بدقة والصور املكانية املعامل وتصور إدراك على القدرة هو               
 47. املعقدة والصور

 املعلومات لفهم ملموسة صورة او ذهنية لصورة حيتاجون الذكاء هذا لديهم يتجلى اللذين األفراد إن
 املتاهات العاب وتعجبهم واجلداول واللوحات اجلغرافية اخلرائط معاجلة اىل حيتاجون كما اجلديدة

 واملعماريني واملهندسني والتصاميم والرسم اخلط فنون املختصني عند الذكاء هذا ويوجد,  واملركبات
 48. والنحاتني والرسامني

 الذكاء احلركي -3

                                                           
 0310-9-6بتول اليامي بتاريخ –مقالة القرآن له موسيقى خاصة - 45
 مرجع سابق–مقالة القرآن له موسيقى - 46
 دار ديبونو لنشر والتوزيع 3119 009فاطمة احمد السالم ص–كتاب الذكاء الناجح والقدرات األبداعية التحليلية - 47
 3101 31ياسمين الظفيري ص–دراسة مستوى الذكاءات المتعددة لمديري المدارس الثانوية - 48

 
 
 



28 
 

هو القدرة على استخدام اجلسم ككل او اجزاء منه حلل مشكالت او لالنتاج االبداعي             
 49كما يف األداء الفين او الرايضي وهذا الذكاء ينمو بشكل خاص لدى الرايضيني واملمثلني.

 التفاعلي الذكاء -

 وامليل معها والتجاوب األخرين ونزاعات ورغبات ومزاج دوافع ومتييز فهم على القدرة وهو           
 50. ومحيمة قوية عالقات خلق على والقدرة األجتماعية واملشاركة اجلماعي العمل اىل

 أيضا وهو وظيفته أداء االجتماعي الذكاء اىل االعمال مدير حيتاج بوزان توين الدكتور ويضيف
 األجتماعي والباحث والطبيب واملدرس االستقبال وموظف التجارية احملال يف البائع على ينطبق

 عامه بصفة األخرين مع يتعامل من كل اليه حيتاج االجتماعي الذكاء ان ويرى الفنادق يف والعاملني
 51.اليوم مدار على

يقول النيب صلوات هللا عليه )تبسمك يف وجه أخيك صدقة وأمرك ابملعروف وهنيك عن املنكر 
رغبة صادقة يف خلق التفاهم مع األخر وهو املنطلق ن التفاعل األجيايب النابع من إ 52.صدقة (

مع املسلمني  التواصل ,ووضع االسالم قواعدا وأسسا للتواصل للوصول اىل احلق ابستعمال حواس
 53.وغري املسلمني من خالل القول الطيب ومتثل ذلك يف قوله تعاىل

وال نساء من نساء عسى أن  أيها اللذين أمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم) اي

 54. يكن خريا منهن وال تلمزوا انفسكم وال تنابزوا ابأللقاب (

  العاطفي الذكاء -2

                                                           
 الناشر المجلس الوطني لثقافة والفنون واآلداب 0912- 322ص محمد طه–الذكاء األنساني - 49
 مرجع سابق 009الذكاء الناجح ص 50
 الناشر مكتبة جرير 3112الطبعه الثالثة  2توني بوزان ص–كتاب قوة الذكاء األجتماعي - 51
 224صحيح أبن حبان - 52
 6-4ماجدة رجب العبدص–دراسة التواصل االجتماعي في القران - 53
 00الحجرات آية سورة - 54
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 الذكاء وهذا املعرفة تلك اساس على توافقيا والتصرف الذات معرفة على القدرة هو          
 55. قدرته نواحي عن دقيقة صورة الفرد يكون أن يتضمن

 وصياغتها وفهمها الذاتية واملشاعر لالنفعاالت اجليد واألدراك األنتباه على القدرة ايضا ويعرف
 56 النفعاالت دقيق وادراك مراقبة وفق وتنظيمها بوضوح

 الرقي على تساعدالفرد إجيابية أجتماعية انفعالية عالقات يف معهم للدخول ومشاعرهم االخرين
 57.للحياة األجيابية املهارات من املزيد وتعلو واملهين واالنفعايل العقلي

 على األشخاص من األالف عشرات مشلت أحباث أبجراء امريكية مؤسسة الف حوايل قامت وانه
 احلياة يف وسعادته األنسان جناح أن اىل اىل االحباث توصلت وقد ماضية سنه العشرين مدى

 انه على العاطفي الذكاء وعرف,  العلمي وحتصيله بشهادته هلا عالقة ال مهارات على يتوقفان
 تغري على األنسان قدرة من األحبات أتبتته ما ويضيف ، األخرين ومع نفسه مع األجيايب التعامل

 لتزكية قابلة أبهنا البشرية النفس واصف الكرمي كتابه يف تعاىل هللا أقره الذي املبدأ مع يتماشى نفسه
 خاب وقد زكاها من أفلح قد) 58تعاىل قال ذلك مسؤولية يتحمل من هو االنسان وأن وللقدسية

 .59( دسها من

 

 الذكاء الوجودي -7

                                                           
 مرجع سابق 03الذكاءات المتعددة والفهم ص- 55
 029دراسة الذكاء االنفعالي وعالقته في ادارة الضغوط المهنية لدى مديري الموؤسسات التعليمية ص- 56
 029الدكاء االنفعالي وعالقته في ادارة الضغوط المهنية لدى مديري المؤوسسات التعليمية ص- 57
 الناشر دار الفكر لنشر والتوزيع 3112 0الطبعه  01-02ياسر العيتي ص–طفي كتاب الذكاء العا- 58
 01-9سورة الشمس أيه - 59
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هو القدرة على معاجلة األموروالقضااي املرتبطة حبقيقة وجود االنسان والقدرة على التأمل يف          
 60قضااي أساسية ختص وجود االنسان كاحلياة واملوت واالبدية.

اليت تتعلق ابحلياة واملوت واحلقائق االساسية من مث التأمل ويعرف انه امليل اىل التوقف عند االسئلة 
 61فيها.

 الذكاء الروحي– 34

هو قدرة الشخص على التصرف يف موقف معني حبكمة وبعطف مع احلفاظ على              
 62السالم الداخلي واخلارجي بغض النظر عن الظروف احمليطه.

 

 الــــــــــروح لغة 

يؤنث واجلمع أرواح ,ويسمى القرأن وعيسى و جربائيل عليهما السالم روحا الروح يذكر و          
والنسبة اىل املالئكة وكل شئ فيه روح روحاين ابلضم ,ومكان روحاين بفتح الراء طيب ,ومجع الريح 

والروح ابلفتح من االسرتاحة وكذا الراحة رايح وأرايح وقد جتمع على أرواح والريح أيضا الغلبه والقوة 
 63روح ايضا الرحيان والرمحة والرزق , وايضا مبعىن راحه الكف.وال

 64 .)وتذهب رحيكم(منه قوله تعاىل 

 الروح اصطالحا

                                                           
-دراسة تدريس اطفال الروضة باستخدام استراتيجيتين قائمتين على الذكاء الحركي والذكاء المكاني وأثرهما في حفظ القرأن- 60

 دنيا يعقوب ابوالخير
 3111بالوسائط المتعدة على أكتساب المفاهيم التكنولوجية وبقاء اثر التعلم لدى طالبات الصف السابع دراسة أثر برنامج - 61
 3103-00-01مقالة مترجمة الذكاء الروحي سيندي يجلزوث بتاريخ - 62

 
 الناشر مكتبة لبنان 0916-  001محمد بن ابي بكر الرازي ص–المختار الصحاح - 63
 46سورة األنفال ايه - 64
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واليت تعين ابلنفس , حديثا الروح  Spirtulإن مفهوم الروح مشتق من الكلمة الالتينية          
يعين حياتك واجلانب الغري مادي مثل املشاعر والشخصية ويتضمن الضفات احليوية مثل الطاقة 

 65.واحلماسة

قد خاض قدميا كثري من علماء االسالم والفالسفة يف حماولة معرفة كنه الروح فلم جيدوا هلا لوان وال 
عاجزين عن أدراكها واعتربوها قوة خارقة يصبح اجلماد هبا حيا رائحة وال شكال ووقفوا حائرين 

  66.حيس ويشعر

 فينتشر اجلسماين القلب جتويف منبع قال األمام الغزايل يف كتابه األحياء الروح هي جسم لطيف
 واحلس احلياة أنوار فيضان و البدن يف وجراينه البدن أجزاء سائر اىل الضوارب العروق بواسطة
 زوااي يف يدار الذي السراج من النور  فيضان يضاهي أعضائها على منها والشم والسمع والبصر
 والروح احليطان يف احلاصل النور مثاهلا واحلياة به ويستنري إال البيت يف جزء اىل الينتهي أنه البيت
,  حمركه بتحريك البيت جوانب يف السراج حركة مثال الباطن يف وحركته الروح وسراين السراج مثاهلا
 67. االنسان من املدركة العاملة اللطيفة هي ويقال

 به وحتيط االنسان جسم داخل مادية ال فالروح نورانية طاقة فيها ملكة ولكنها جسما ليست الروح
 جاء االية يف االمر ،ولفظ املختلفة االنسان ألحوال تبعا التعلق أنواع من نوع من أبكثر وتتعلق
   68 (,ريب أمر من الروح قل) االجابة فكانت الروح ماهي سؤال عن اجابة

 69 . وأمره وقدرته هللا بقدر خملوقة فالروح

 وهي فيه املنفوخة الروح هي ابملوت تقارقه اليت للبدن املدبرة الروح فيقول تيمية ابن االسالم شيخ اما
 70. ابملوت تفارقه اليت النفس

                                                           
 22العدد 212مجلة كلية التربية االسالمية ص - 65
 نسخة الكترونية 01- 09كتاب االحسان في تهذيب روح نفس االنسان المفتي العام الدكتور عبدهللا زاهد ص- 66
 مرجع سابق 09كتاب االحسان في تهذيب روح ونفس االنسان ص- 67
 12سورة األسراء آية - 68
الناشر دار نهضة مصر للطباعه  3112 2الطبعه  22احمد شوقي ابراهيم ص–كتاب الروح والنفس والعقل والقرين  - 69

 والنشر
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املدركة من االنسان الراكبة على الروح احليواين انزل من عامل الروح االنساين هي اللطيفة العاملة       
االمر تعجز العقول عن ادراك كنهه وتلك الروح قد تكون جمردة وقد تكون منطبقة يف البدن , 
والروح احليواين جسم لطيف منبعه جتويف القلب اجلسماين وتنتشر بواسطة العروق اىل سائر أجزاء 

 71البدن.

 اجلسد ينبعث هبا حيث خاص حس هلا طبيعة من والناشئ والباطن مادي ريالغ العنصر ذلك هي
 احلس من احليوية النشاطات مبختلف القيام من اجلسد يتمكن وهبا احلياة حتصل وهبا املوت من

 72. والعقل التفكري والتنفسوحىت

 منها معاين بعدة القرأن يف الروح وجاءت

 بلسان املنذرين من لتكون قلبك على, اآلمني الروح به نزل, العاملني رب تنزيل وانه) تعاىل قال    
 انه على السلف من واحد من اكثر فسره وقد,  377-374 االايت الشعراء سورة73(مبني عربيا

 74 السالم عليه جربيل

 وأيدهم الطربي تفسري ويف, 75( منه بروح وأيدهم االميان قلوهبم يف كتب أولئك) تعاىل قوله ويف
 76.وهدى ونور منه بربهان قواهم أي منه بروح

 ابلروح أراد وغريه الربيع قال,  77(القدس بروح هوأيدان البينات مرمي أبن عيسى وأتينا) تعاىل وقوله
 فنفخنا) قال كما حنو بيت هللا , وختصيصا تكرميا نفسه اىل أضافة هللا هو والقدس فيه نفخ الذي

 روحه مسى الطاهرة الروح يعين الطاهرة ابلقدس أراد وقيل, 353 79( منه وروح,) 78( روحنا من فيه

                                                                                                                                                               
 الناشر دار النفائس لنشر والطباعه 3112طالسابعه  16-12عمر سليمان االشقر ص–كتاب القيامة الكبرى - 70
  60-61عبدالمجيد بن محمد ص–دراسة النفس والروح في القران الكريم دراسة معجمية موضوعية - 71
 06عبدالرحمن ذاكر الهاشمي ص–كراسة فقه النفس - 72
 092-093سورة الشعراء آيه- 73
 الناشر دار طيبه للنشر 0999 0ط 362اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي ص–تفسير القران العظيم - 74
 33سورة المجادلة آية - 75
 الناشر دار الرسالة 0994 0ط 321كتاب جامع البيان عن تأويل القران أبو جعفر محمد بن جريرالطبري ص 76
 12سورة البقرة آيه - 77
 03سورة التحريم آية - 78
 020سورة النساء األية - 79
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 هللا من أمر كان امنا الطوامث ارحام عليه تشمل ولو الفحول اصالب عليه تشمل مل ألنه قدسا
 ابلقدس جربيل وصف قيل السالم عليه جربيل القدس روح والضحاك والسدي قتادة وقال,  تعاىل

 80.السالم عليه جربيل وروحه هللا هو القدس احلسن وقال يقرتفذنبا مل النه ابلطهارة اي

 تصعد مبعىن تعرج,81(يف يوم كان مقداره مخسني الف سنة ليهإ والروح املالئكة تعرج) تعاىل وقوله
 املراد يكون ان حمتمل وقلت, أانسا وليسوا الناس يشبهون هللا من خلق هم ابوصاحل فقال والروح
 فأهنا أدم بين ألرواح جنس اسم يكون أن وحيتمل العام على اخلاص عطف ابب من ويكون جربيل

 82.السماء اىل هبا يصعد قبضت اذا

 به الناس ويري املوتى حيي كان به تعاىل هللا اسم هو القدس روح جبري بن وسعيد عباس وقال
 النه وسلم عليه هللا صلى حملمد روحا للقرأن جعل كما روحا له جعل االجنيل هو وقيل العجائب

 83. القلوب حياة سبب

 ومضموهنا الذايت تطوره متثل اليت وهي االوىل الدائرة رئيسية دوائر ثالث يف تقع هيجل عند الروح
 متثل النوعيه تقسيماته مث ومن الفردية الذات عقل انه على ذاتيه نظره اليه منظور البشري العقل هو

 والدائرة,  والذاكرة واخليال والعقل والفهم والشهوة احلسي واالدراك الفردي الوعي من متعاقبه مراحل
 بصفة الفكرة أن فكما املوضوعي الروح هو وذلك األخر اىل ذاهتا من اخلروج يف الروح تبدأ الثانية
 املادة يعامل ليس العامل هذا لكن خارجيا موضوعيا عاملا تصبح بذلك وهي اخلارج يف تصبح عامة

 والدولة واالخالق القانون الروحية واملؤسسات التنظيمات عامل الروحي العامل هو وأمنا اجلامدة
 مع تتحد ال ألهنا خاصا جزئيا فردا بوصفي شخصيا اان يل الفردية لذايت توصيفا ليست صحيح,

 هي كلها البشرية مع املشرتك للعنصر لعقلي الكلية لذايت متوضع ولكنها الشخصية وميويل أهوائي
 الروح متثل وهي املطلق الروح تسمى الروح فلسفة يف الثالثة والدائرة, لألنسان الكلية للروح متوضع

                                                           
 جامع البيان في تاويل القران مرجع سابق - 80
 4سورة المعارج آيه - 81
 مرجع سابق 331تفسير ابن كثير ص- 82
 
 مرجع سابق 321تفسير الطبري ص- 83



34 
 

 الروح مع الذايت الروح احتاد هو املطلق والروح,  والفلسفة والدين الفن يف يتجلة ما حنو على البشري
 84. املوضوعي

 أويت مهما خملوق اي كنهها اىل يصل وال بشري عقل يدركها ال هللا روح من هي االنسانية الروح

 نفسه يف اهلدى ومبعث داخله يف احلياة طاقة فهي مدآه العلم بلغ لو حىت وإمكانيات طاقات من

 85. اخلالقني احسن هللا فتبارك العظمى هللا اية اهنا تستقر وأين تكمن أين عقله يف االدراك ومصدر

 وال يستقل ال ما هو اصطالحهم يف والعرض عرض بل بنفسه يقوم شيئا ليس الفالسفة عند الروح
 بذهابه يذهب املبصر من والبصر السامع من السمع كمنزلة اجلسد من عندهم الروح فمنزلة يستقر

 هي اليت النفس تكون ان فجحددوا موجودة هبا يقوم اليت والذات والسمع البصر يذهب قد بل
 86. بنفسه قائما شيئا الروح

 واألرادة الروح بني متحريين الذات مفهوم عن ولوكا وكانت هيوم أمثال من املفكرون وحتدث
 87. أخرى اترة الذات وبني اترة والنفس

 هي األنسان وروح الكون يف موجود ماهو كل ومصدر منبع وهي املطلق هي اليوغا علم يف الروح
 88. الطلق من جزء وهي به اخلاصة(أانه)

 الذكاء الروحي

 وردت فيه العديد من التعريفات منها    
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دروثي : وعي نفسي عميق يف الفرد الذي يصبح أكثر فأكثر وعيا أببعاده الذاتيه وليس من  -

وعرفته زوهار مارشال أبنه هو , السهل ان يتحقق ذلك ابجلسد ولكن من اجلسد والروح أيضا 

 89الذكاء األمسى الذي حيل مشاكل القيمة واملعىن.

يف التفكري ويسمح لك بتغري مشاعرك وهو  وعن الوعي النفسي يساعد على عمل تغريات وحتوالت
أحد العناصر الرئيسية يف الذكاء الروحي وأحد الركائز لتحقيق النجاح كما أنه اخلطوة األوىل يف 
جتسيد ما تود حتقيقه حيث جيعل تركيزك مشاعرك سلوكياتك شخصيتك ردود أفعالك حتدد أين 

 90اح والسعادة .ستذهب يف احلياة يف أي أجتاه وعلى اي درجة من النج

وعن املعىن والقيمة يقول فيكتور فرانكل أن سعي األنسان اىل البحث عن معىن هو قوة أولية يف 
حياته وليس تربيرا اثنواي حلوافزه الغريزية وهذا املعىن فريد ونوعي من حيث أنه البد أن يتحقق 

 91.بواسطة الفرد وحده 

ىن مغزى يشبه إرادة املعىن,فاألنسان قادر من وميكن هذا أن حيدث وعندئذ فقط يكتسب هذا املع
 للرأي استطالع سنوات عدة من فرنسا يف أجري وقد ,أن حييا وميوت من أجل مثله وطموحاته 

 لكي شيئا حيتاج االنسان أن أقروا قد املستفتني االشخاص من %27 أن النتائج أظهرت العام
 يف ما شخص أو شئ يوجد كان ابنه يسلمون منهم %33 فإن ذلك اىل ابألضافة أجله من يعيش

 لكي ذلك يفعل ال األنسان أن ويضيف,للموت حىت أستعداد على كانوا أجله من والذي حياهتم
 يوطن سبب أجل من هذا يسلك ولكنه سليم ضمري له يكون لكي او معنواي أخالقيا حافزا يشبع
 شغلت قد أذهاهنم أن يف يشك وأنه هللا خدمة سوى يشغلهم مل القديسني ان ويعتقد,  عليه نفسه
 كماليني اشخاص يصريون فأهنم كذلك األمر كان وإذا قديسني يصبحوا أن يف ابلرغبة ذاك حني

                                                           
 مرجع سابق 33كتاب قوة الذكاء الروحي ص- 89
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 املأثورة تذهب كما وسادة أفضل هو السليم الضمري أن شك وال قديسني يصريوا أن من أكثر
 92. مهدئ عقلر او منوم دواء حبة من أكثر هي احلقة اخلالق أن اىل اآلملانية

 علة وعن وجوده سر وعن وجوده حكمة وعن وجوده غاية عن يبحث مل ما يدرك عقل االنسان أن
 كيف أتكل من كيف تفعل ال او افعل التفصيلي املنهج عن الدنيا حياته األخرى حياته عن وجوده
 93. تشرب

 واألرض السموات خلق يف التفكر خالل من ربه اىل يتعرف وجوده سر عن يبحث يوم كل فهو
 ما عليه يسري منهجا يسمى شئ عن يبحث القرأن تدبر خالل من هللا أفعال يف النظر خالل من

 94. الدنيا يف أان مادا الكراهة ما املستحب الشئ ما الواجب وما الغرض ما احلرام ما احلالل

 ووصفه إجياده اىل اخللق بعض هدى أو العامل هذا يف كامال يوجد أبن األنسان تشرف املعىن وعن
 بشق إال ابلغيه نكن مل بلد اىل وأثقالنا ليبلغنا به خيتص أمنا كالبعري, به خمتص لفعل موجد فأنه

 عمارة ثالثة ابألنسان املختصه فاألفعال وحنومها والسرير الباب هبا لنصلح املنشار وثله,  األنفس
 إال واجلن األنس لقتخ وما) سبحانه وعبادته, 33 اية هود(فيها واستعمركم) األرض

 االعراف(تعملون كيف فينظر األرض يف ويستخلفكم) املذكورة وخالفته, 77 ايه البقرة(ليعبدون
 للعدو كالفرس منه ذلك لفقدان وذانئته املعىن ذلك لتمام فشرفه ما لفعل أوجد ما وكل, 337

 مل إذا كالفرس انقصا كان أوجد والذي املعىن فيه يوجد مل ومىت للقتال املختص للعمل والسيف
 يصلح مل فمن منشارا أختد للقطع يصلح مل إذا والسف اكوله أعد أو محولة أختذا للعدو يصلح
 هم إن) تعاىل قال ولذلك منه خري فالبهيمة أرضه ألستعمار وال لعبادته وال تعاىل هللا خلالفة

 95. 11 اية الفرقان(أضل هم بل كاألنعام

                                                           
 مرجع سابق 022االنسان يبحث عن المعنى ص- 92
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 0999 2العدد 

http://www.nablsi.com/


37 
 

 96. حنوها األجيابية وتوقعاهتم احلياة بقيمة األفراد شعور احلياة ومعىن

 وما الذات أدراك ولكن فيه تعيش الذي للكون الكاملة للصورة أدراك أبنه الروحي الذكاء ويعرف
 اجلبال ليتأملوا بعيدة بالد اىل يسافرون فالناس الكلية للصورة أساسيا مكوان يعد معجزات من فيها

 أنفسهم يتأملوا أن دون حياهتم متر هذا كل رغم األتساع اهلائلة واحمليطات العالية واألمواج الشاهقة
 97. وخالقهم

 وتركيز األسرتخاء اىل العقل إيصال على يعمل فالتأمل, للعقل تدريب أو وعي تدريب هو فتأمل
 ورمبا ألنفسنا وضعناها اليت احلدود نفهم أ، التأمل أهداف ومن,  ما هدف أو غرض وحتقيق األنتباه

 98. وعيا واالقل الواعي عقلنا بني نقيمه الذي وهو وأقساها احلواجز أعظم كان

 وببواطن والنار اجلنة وبوجود الدنيا احلياة هذه وحبقيقة أبسراراخللق حييط يتفكر الذي األنسان أن
 هبا تطالب اليت ابلطريقة ابلتفكري هلل مرضيا أنساان كونه ألمهيته أعمق فهم على وحيصل األمور
 مما بكثري أكثر ابجلمال  يستمتع لذلك ونتيجة وتعاىل سبحانه هللا امر كما ولكن الناس أغلبية

 99. غريه به يستمتع

 األفضل أختيار على وجوده وأصل األنسان جوهر هي اليت الروح قدرة أيضا الروحي الذكاء ويعرف
 على والرتكيز أفعال من اجلسد به يقوم أن ميكن ما األفضل أنتقاء على الروح بقدرة ويقصد دائما
 تفضل اليت املشاعر وأنتقاء مناسبة تفكري طريقة أختيار اىل ابألضافة العقل داخل معينه أفعال

 100واملبادئ. واألخالق األمانه الصدق القوية الروح مسات من وتعترب.  هبا األحساس

 دور له ومته الداخلي السالم من حبالة الفرد شعور هو الروحي الذكاء بشناق حممد الدكتور ويعرف
 وله حياته مع متماشية القيم من جمموعه لديه الروحاين الشخص مميزات من إن ويضيف,  احلياة يف
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 وبني به يفكر ما بني أنسجام ولديه, رائعة طاقة وله,  احلياة يف وبصمة دور وله,  احلياة يف هدف
 101.يفعله وما يقوله ما

 لكل تقديرهاوفهمها وابلتايل بنفسه دراية على األنسان جتعل قوة أنه حداد هدى املدربة وتعرفه
 ضبط على القدرة وهو متوازن سلوك اىل واملبادئ والقيم السلوك ترمجة أبنه وتضيف, احلياة أشكال
 وجل عز ابخلالق وأتصالنا املشرق املستقبل يف األمل أيضا وهو الداخلي ابلسالم والشعور النفس

 التوافق اىل يصل حىت حياته يف يبدع وأن حاجاته أشباع على قادر أبنه األنسان بقدرة شعور وهو
 102. الداخلي واالنسجام

 واخلارجي الداخلي السالم على احلفاظ وعلى والرمحة حبكمة التصرف على القدرة هو أيضا ويعرف
 103. احمليطة الظروف عن النظر بغض

 الروحي الذكاء مبادئ: الثاين املطلب

فما هي املبادئ اليت يرتكز عليها الذكاء الروحي واليت بدورها تزيد من القوة الروحيه اليت           
 فهي كما يلي :لالنسان تنقل من الظلمه الروحيه إىل وعي وتنوير والتطوير الروحي 

 عاليه روحانية حاالت يف الدخول على القدرة- السمو على القدرة-

 (اهلدف وحتديد التخطيط) احلياة يف املشكالت حلل الروحانية املصادر استخدام على القدرة-

 104(.التواضع االمتنان– املغفرة) الفاضل السلوك يف األخنراط على القدرة-

و القدرة على السمو فهناك اشخاص حمققني لذواهتم لديهم دائما وبشكلي عملي رسالة وهدف 
عها وتصبح خاصية مميزة لذات يف هذه تتجاوز الوجود الذايت ولديهم مهمة حيبوهنا ويتوحدون م

                                                           
 موقع الدكتور محمد بشناق ماهو الذكاء الروحي  - 101
 3100-4-4مقالة الذكاء الروحي –هدى الحداد - 102
 مقالة مترجمه لسيندي يجلزوت مرجع سابق- 103
 الناشر دار العلوم  3112 0ط 32محمد عبد الهادي حسين ص–كتاب الدليل العلمي لذكاء الروحي  104
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ابألستحقاق وذو قيمة ابلغة هذه احلقيقة الوصفية ميكن ان  احلالة يعترب هذا العمل أمرا هاما جديرا
 105.تسميتها حتقيق الذات والتحقيق هنا حتقيق ابملعىن اي التسامي ابلذات 

الصالة اليومية وقضاء الوقت يف  واحلاالت الروحانية العالية هي املمارسات التأملية ويشمل التأمل
 106الطبيعة هذا كله يساعد يف االتصال مع شي أبعد واكرب من نفسك.

 نعما يضيف فهو ابألمتنان هلا تشعر اليت اشياء من املزيد األمتنان مينح كاألمتنان الفاضل والسلوك
, به لتتمتع القليل اآل تعطي ال الشكوى ابألمتناانو الشعور قلة أما, ابلنعم الزاخرة حلياتك أخرى
 اىل اهلواجس من العقلية حركتنا حيول ان ميكن الذي السيارة يف السرعة كمحول األمتنا يعمل

 واحلضور األسرتخاء على القدرة فتأيت احلب اىل اخلوف ومن االبداع اىل اجلمود ومن السكينه
 لنا خلق الذي هللا حنمد ان فيجب,األمتنان عن تعرب عندما بشكل طبيعي نفسه الوقت يف الذهين

 او النجوم نرى عندما ابلنعمة نشعر ان علينا جيب هلا الحدود وأمكانيات العجب يف غاية عاملا
 107. السليم واالختيار واملرح الفرح مفتاح هو االمتنان,   السماء يف قزح قوس

 هي فاملبادئ ماير جون عند أما

 .األنساين للعامل ابألنتماء والشعور الفردي الوجود جتاوز -

 108.عالية روحانية حاالت يف الدخول-

  109.(التسامح التواضع) سوية وبطرق السليم التصرف -

 الذي فطرفه  ووسط طرفان له األخالق كسائر اخللق هذا إن أعلم الغزايل األمام يقول التواضع يف
 يسمى والوسط مذله . ختاسساو يسمى النقصان اىل مييل الذي وطرفه تكربا يسمى الزايدة اىل مييل
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 هللا اىل األمور وأحب ذميم األمور طريف كال وإن مذله غري يف يتواضع ان واحملمود, تواضعا
 110.أوسطها

 ومارشال زوهار عند الروحي الذكاء ومبادئ

  نعيشها اليت للحظة واالستجابه العفوية- ابلذات الوعي-

  والتواضع والتعاطف الرمحة-الفرد تقود اليت والقيمة الرؤية وفق العيش-

 111.الشدائد عند االجيابية-األمور فهم اىل تؤدي اليت التساؤالت طرح-

 بشناق حممد الدكتور يراها كما الروحي الذكاء مبادئ

 تكن مل وأن يراك كأنه هللا تعبد أن واألحسان والعالنية السر يف عملك يستوي ان يعين األخالص-
 112.يراك فهو تراه

  وغدا وابألمس اليوم عليه أان ما نفسي أقارن بل ابألخرين نفسي أقارن ال أان-

 .تسمع وال الترى احلقيقة يف فأنت مايسمع اال وتسمع يرى ما أال ترى ال كنت أذا-

 أرضاء أو اخلوف بدافع وليس وقناعاته قيمه على بناء قرارته يتخذ الذي هو احلر االنسان-

 يؤدي ألنه العمل وصعيد الشخصي الصعيد على مهم الروحي الذكاء أن قائال ويضيف) األخرين
 113. العمل يف أفضل أداء اىل

 

 
                                                           

الناشر دار الشامل للطباعه  0992 0ط 00االمام محمد بن الحسن الشافعي ص–كبر كتاب مدح التواضع وذم ال- 110110

 والتوزيع
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 الروحي الذكاء تنمية الثالث املبحث

 ما معرفته مبدى وذلك األهداف على يتعرف أن عليه الفرد لدى الروحي الذكاء لتنمية           
 أثراء اجتاه يفعله ان ميكن ما وابلتايل اخلاصة حياته وخصوصا احلياة جوهر أي احلياة يف املهم هو

  العامل

 متضمن هو ما جذب مرحلة وهي ابلتأمل هي الروحي لذكاء البداية أن ميتشال ويرى   التأمل -3
 114 تكون قد بداية وهي وعيه ساحة اىل الفرد داخل يف

 السلوك على القدرة اىل ذاته خالل من اليه التوصل الفرد يستطيع ما يتحول أن األهم لكن جيدة
 الروحانية امليادئ من ولكنه اخلارجي عامله من ليس الشخصي الروحي اجلانب تكامل فإن عليه بناء

 115. بداخله املتضمنة

 او الريف يف التنزه مثل عديدة حبواس نستشعره ان ميكن والذي الطبيعه مجال أتمل أن توين ويرى
 لينا يولد الطبيعه اصوات وتسمه عطرة رائحة وتشم نقيا هواء تستنشق سوف ذلك اثناء انه احلديقة

 116. التأمل حمفزات من وهي والسكينه والراحه ابهلدوء احساس

 الكون هذا مدبر ؟من الكون هناية مىت الكون هلدا اسئلة نفسك على أطرح املهاره هده لتنمية وأنه
 ما وأتمل األسئلة هده اصدقاؤك واسئل خبيالك انطلق مث. الكون؟ هذا تدير كربى قوة هناك ؟هل

 117. الكون علم يف متخصصني لعلماء كتبا وأقرأ وانقشهم أبداعية إجاابت من سيعطونه

 األطفال ملعب اىل معا -4

 جيب الروحية حاستنا نقوي ولكي الروحي الذكاء على الطبيعية الدالئل هم األطفال         
 118. الطفولية لنظرة استخدامنا فعند, منهم ونتعلم بدقة مالحظتهم
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 واحلماسه الفضول اىل أضافة أكرب بشكل حبياتنا سنستمتع إننا اىل ابألضافة الروحي ذكاؤان سيزداد
 وأضفاء أعماران إطالة على يساعد مما وأذهاننا أجسامنا ونشاط صحة على حيافظ سوف املتزايدين

 119. حياتنا يف والنجاح واملرح احلركة

 وهي العمل وقود هي فاحلماسة, حمدودين الغري واحلماسة الطاقة يف الطفولة صفات أهم وتتمثل
 ليس محاسا ابلعمال تقوم فعندما, أجال أو عاجال العمل يقف مستمرة محاسة وبدون الطاقة حمرك

 واملتعه اللحظة يف والعيش واحلركة النشاط هي واحلماس, وحركة األقل على لكن عالية ابلضرورة
 120. ابستمرار محاسة تعطيك اليت األعمال أوجد لذلك به تقوم ملا واحملبه

 وتفاؤهلم لعفويتهم وذلك اليومية املسائل من كثري حل يف كبري بشكل كطفل التفكري يساعد قد
 املنال العبعيدة أهدافهم اىل والوصول مبتغاهم لتحقيق مندفعني جيعلهم الذي االمر احلياة يف الدائم

 وليس املختلفة ابألمور للقيام واحملفز املنطقي تفكريهم اىل هنا ويشار, واألخرين أابئهم نظر يف
 يردونه عما التعبري اىل مييلون فاألطفال, حتقيقها املراد األهداف من الكايف القدر حتقيق يف تفكريهم
 من البد لذا بقراراهتم األابء تقنع وجيدة سلسة بطريقة تردد دون ومن وضوح بكل به ويرغبون

 121. ذلك من األستفادة

األطفال القيام ابألمور بشكل عفوي وسهل بعيدا عن معاين التعقيد,ويتذكر األطفال ومن عادات 
أمام أابئهم األمر الذي يشعرهم بتقدير ذاهتم  مغامراهتم وأهدافهم املاضية ويفخرون ابجنازاهتم دائما

 122.وتبىن شخصيتهم ويصقلها بشكل مميز 

 :وهي كاألطفال التفكري لنستعيد أسباب ثالثة هنيل ووضعت
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 وما السماء عنان اىل الوصول خيشون ال فهم لتفكريهم حدود أال األطفال صفات أمجل من -3

 . عليه احلصول وتستطيع ممكن شئ كل يف وفكر اجلانب هذا يف كاألطفال كن, بعدها

 جزأ ذلك كان أطفاال كنا فحني اللعب تذكر العمل على مدمنا حياتك تقضي أن جيب ال-4
 . ابلعمل املتعه دمج حاول لذلك العكس على بل تطوران يعق ومل حياتنا من أساسيا

 قدرة لصاحبها وتوفر جدا إجيابية صفة هي االطفال عامل يف كبرية جبدية اآلمور أخد عدم تعترب -1
 على احلكم يف األطفال يقسو وال أتثريها من حتد بطريقة اآلزمات مع والتعامل املصاعب ختطي

 سالمتك على وحيافظ بنفسك تقثك يرفع اذ األحيان من كثري يف جيد امر وهذا واألخرين أنفسهم
 123. النفسية

 

  احلب قوة -1

 أقصى أنه على اليه ينظر أن ميكن بك حييط الذي والعامل واألخرين الذات حب أن           
 فهو الشديد واألهتمام العميقة القوية ابلعاطفة الشعور أبنه احلب يعرف, والروح احلياة أهداف

 أبراء على قدرة له واحلب احلب هذا مصدر يف ويفكر يهتم حني كربى متعه فيه يقع ملن جيلب
 124. احلياة مينعك فهو جممله ويف واالهلام والنصر والدعم املواساة وعلى اجلروح

 ابلتقري تشعر أن هو واحلب واجلريان األصدقاء وحب ألبنائها األم حب هناك احلب أنواع عن
 وبدون أقارب وبدون أصدقاء بدون العيش يستطيع ال فاألنسان, األخرين مع اجللوس عند والراحة

 تؤمنوا حىت اجلنة تدخلوا لن) عليه صلوات هللا الرسول قال125 , احلياة هذه أساس فاحلب حب
 126.(  بينكم السالم أفشوا حتاببتم فعلتوه اذا شئ على أدلكم أآل حتابوا حىت تؤمنوا ولن
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 ضرابت بدراسة ابحثون وقام الصحة على احلب أتثري كاليفونيا يف القلب معهد يف دراسة أكدت
 يقوم االمتنان الشقفة االهتمام مثل إجيابية أحاسيس أية أو ابحلب تشعر حسن اهنا ووجدوا القلب
  الدماغ اىل رسائل أبرسال القلب

 األصدقاء تساعد األجتماعية الروابط ان واكدت, الصحة على إجيايب بشكل تؤثر هرموانت ويفرز
 من االشخاص محاية على تساعد نوع اي من واملودة احلب تشمل واليت واجملتمع العائلة وافراد

 127.املعدية األمراص

 واخلدمة والضيافة والتعاون وابلصداقه والتنمية ابلرعاية تتعوده ان ونستطيع التدريب اىل احلب وحيتاج
 ويف املشردين الصبيان معاونة او احليوان على القسوة ملنع مجعية اىل األنضواء أو القراء معاونة مثل

 128.وسعادة فهما تزيدان كما للبشر حبنا تويد املمارسة وهده احلب ممارسة حنب ان جيب النهاية

 قيمك عن أحبث -1

 أساسها على ونتخد حياتنا هبا ندير اليت املبادئ وهي الداخلي سلوكنا أال ماهي القيم            
 اليت القيم تلك اىل تضاف قم أابئنا أيدي على الطفولة مرحلة يف األوىل قيمنا نتلقى فنحن قراراتنا

 129. ومعجبينا اقراننا من نكتسبها

 حتكم أن نقرر اليت ابملبادئ شعوراي ال او شعوراي نستسقي هؤالء غمن الكبري وجمتمعنا ومعتقداتنا
 األفراد بقاء اجل من ضرورية فهي العدل والكياسة والصدق األخالص مثل وهي حياتنا سلوك

 130. قصري وقت يف احلضارة ومتحى والتشوش الفوضى حتل بدوهنا واجملتمع

 : كالتايل وكانت القيم امهية مدى حددت نفسية دراسة ويف
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 السلوك خلف تكمن اليت هي أي  السلوك توجه وموجهات للسلوك أساسية حمركات القيم-3

 .والنوعيه املعىن وتعطيه

 من ميكن كما السلوكية املمارسات بني مقارانت عقد من ميكن الذي الثقايف املعيار مبثابة القيم -4
 بينما والتأييد ابلقبول حتظى األشياء أو املواقف بعض فيجعل املختلفة واملواقف األشياء بني املفاضلة

 . ابملناهضة ورمبا ابلرفض األخر بعظها حيظى

 ومتاسك وحدة العامه الثقافة ومتاسك وحدة اىل يؤدي الذي األساسي العامل القيم وتعترب-1
 القيم توحد درجة وعلى التماسك هذا قوة على الوحدة هذه تعتمد حيث واملنظمات اجلماعات
 131. وتكاملها ومتاسكها

 

 ضوئه على والسياسات فاألهدا وضع يتم الذي الرئيسي واألطار احلدود مبثابة القيم أعتبار -1
 وضوح حتقيق على تساعد بذلك وهي معها االختالف أو القيم مع التعرض جيوز ال حيث

 132. اهلدف ألجناز الالزمة احلركية واملسارات العالقات

 حبظها تساهم ان للمدرسة وميكن,  القيم لزراعة األهم العظمى املدرسة هي األسرة أن حنايف ويرى
 زراعة يف أيضا دور وللمسجد,األعتبار هلا ورد هيبتها للمدارس اىل أعيدت إذا القيم ترسيخ يف الوافر
 تكون أن للنخبة ايضا وميكن,  واألخالق القيم زراعة يف األمهية بنفس االعالم وحيظى, النبيلة الفيم

 133. والقيم األخالق يف به حيتدى منوذجا
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 حتيد وال هبا متتع أن فعليك قليلة كانت ولو وحىت لديك القيم لتنمية انه الفقي ابراهيم الدكتور ويرى
 ذلك األخرين مع القيم تلك وانقش , حياتك يف وطبقها لديك وضوحا القيم أكثر وأخرت,عنها

 134. معك القيم هذه يناقشون من لكل فهمك ويتعمق عميقا فهما نفسك فهم يف يساعدك

  أهدافك تصور -7

 اخليال طريق عن للمستقبل والتخطيط التفكري على القدرة أنه على التصور يعرف            
 على معتمد مستقبلك يف تفكريك ان, املستقبل عليه سيكون ملا ذهنية صورة يف متجسدا واحلكمة
 غايتك أو فتصورك, العصور كل يف املفكرين كبار بعض من املساعدة من وقليل وحكمتك خيالك

 كأن, احلياة يف طريقك يف يرشدك الذي والسراج اليه تطمح الذي اهلدف هو احلياة يف خطتك أو
 تعاظم كلما وانه,  بك حييط ما وكل نفسك على لتطبقه حباجة فأنت روحيا هدفا احلياة يف هدفك
 مثل األنبياء فأهداف كله التاريخ وعلى حولك من كل على أتتريك أحتمال وأزداد احلياة يف هدفك
 أعظم وأتثريهم فأعماهلم وأبدية هلا هناية ال أهدافا كانت وسلم عليه هللا صلى وحممد وعيسى موسى

 135. حياهتم خالل كان مما

  خطوات ثالث من األسلوب هذا يتكون( عليه ستحصل تصوره  تريده)

 . فعال عليه احلصول تستطيع وما حقا تريده ما حتدد أن -3

 نفسك ختيل اىل وصوال تريده ملا واضحه رؤية لوجود من بدءا العني رأي تريده ما ترى أن -4

 136.حتققه وأنت
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 ترى وأن تريد ما على ستسعى كيف ترى كأن عليه للحصول الالزمة اخلطوات تتخذ أن -1

 أن وأخريا تعديالت اي أدخال اىل مضطرا تكون مىت ترى وان معوقات أي على تتغلب نفسك
 التخيل على قدرتك على تركز أن هو فعال ليكون التوجه هذا وأساس , تريد ما حتقق نفسك ترى

 وتلهمك تريد ما ختيل على واضح بشكل تساعدك سوف القدرة ألن وذلك العقلي التصور او
 متكنك سوف التخيل على وقدرتك اهلدف ذلك حنو قدما للمضي حتتاجها اليت األبداعية الطاقه

 137.اهلدف على للحصوا به تقوم أن عليك جيب مالذي حتديد من

 واألخرين نفسك فهم التعاطف-3

 مد كذلك وهو والفعل ابلتفكري ابألخرين واألهتمام الوجدانية املشاركة هو التعاطف             
 قوة بشعور يتمتع الروحاين الذكاء ذو العطوف والشخص واألحرتام احلب بروح لالخرين العون يد

 البعض عند املهام وأصعب األمر يف ما وأفضل, مساعدهتم عن مسؤوال ويكون األخرين جتاه األلتزام
 هبا واألهتمام نفسك أحرتام اىل حباجة فأنت نفسك هو معه تتعاطف أ، جيب شخص أول أن هو

 138. تكون أن ميكنك ما كل تصبح كي نفسك تساعد أن مسؤولية وحتمل أمرها وتويل

 وجماالهتا احلياة ميادين مجيع يف متارس القدرة وهذه األخرين مشاعر على التعرف قدرة هو والتعاطف
 أنعدام أن كما, السياسية املمارسة اىل الرمحة اىل األبوة اىل الرواايت اىل واألدارة البيع جماالت من

 نفسية اضطرابت اىل يؤذي التعاطف مشاعر يف فالنقص أيضا شديد أتثري له األخرين مع التعاطف
 تصبح حبيث, شابه وما ابلوجه التعبري أو املشاعر قراءة إمكان خالل من األخرين مشاعر وتعرف,

 به هتتم أنك يعين فهذا مشاعره األخر تشارك حني فأنت. نفسه األنسان اآلم اآلمنا هي األخر اآلم
 األخر مكان نفسك تتصور أن مبعىن الوجداين التقمص او التعاطف على القدرة أن فومهان ويرى

 املباشرة الرابطة يتجاوز أمر وهذا معينه أخالقيه مبادئ أتباع اىل الناس تدفع اليت نفسها القدرة هو
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 ينمو األخرين مع التعاطف أن ويضيف الشخصية التعامالت يف الغريية أو واأليثار التعاطف بني
 139. العمر أمتداد على ويستمر األوىل الطفولة سنوات منذ طبيعية بصورة

 من أن الذات مع التعاطف خيص فيما أن تكساس جامعة يف كرستني املساعدة   نيف الدكتورة ترى
 مقاومة على قادرين غري جيعلهم أن خشيتهم هو ذواهتم مع متعاطفني غري األفراد جتعل اليت األسباب
 140 البقاء هو الذات نقذ يف أن ويرون أهوائهم

 

 خطاب كتابة كا الذات مع التعاطف لتنمية األجراءات بعض أقرتحت وقد, الصحيح الطريق على
 أن الرتكيز مع الصفات وأسوء أبحسن قائمة وضع, له صديق مع الشخص يفعل مثلما ذواهتم لدعم
 التأمل أن وأضافت,ذاتك تساعد أن ميكن خطوات يف التفكري يف البدء, كامل هو من هناك ليس

 قامت دراسة صدرت 4445 عام اللحظة, هذه بنفسي رمحة أكثر سأكون ترديد يتضمن والذي
 أن ميكنه الذات مع التعاطف من قليال أن اقرتحت فورست ويك جامعة يف الباحثني من جمموعة هبا

 املشاركة الكليات طالبات من 21 من طُلب الدراسة من وكجزء الطعام، تناول عادات يف يؤثر
 أيكلن أن الطالبات من طلب الدراسة بداية ويف. الطعام تذوق اختبارات أنه اعتقدن ما يف املشاركة
 الذات مع التعاطف يف دروسا منهن جمموعة إعطاء مت أنه من الرغم وعلى السوداين الفول حبات

 مشاركة كل,أنفسكن مع التعامل يف قاسيات تكن ال أن أمتىن: املعلم هلن وقال الطعام, تناول عند
 طُلب ذلك وبعد,حياهلا ابلسوء للشعور سببا هناك أن أعتقد ال لذا األشياء، هذه أتكل الدراسة يف
 141. األطباق بعض من حلوى يتذوقن أن طالبات من
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 ابلذنب يشعرن كن أهنن أو ابنتظام غذائية محية يتبعن كن الالئي الطالبات أن الباحثون وجد وقد
 بعد أقل كميات تناولن رشاقتهن، على حيافظن كي يتناولنها ال أن املفرتض من أطعمة تناول لدى
 األساسية الفرضية إن,أكرب كميات تناولن املعلم إليهن يتحدث مل من بينما املعلم، تنبيهات مساع
 احلال هبن انتهى واحللوى السوداين الفول حبوب حيال ابلسوء شعرن اليت الطالبات هذه أن هنا

 142. االنفعايل األكل من حالة يف ابلدخول

 واألمتنان واألحسان واألستقبال العطاء-5

 مساعدة هو فاألحسان, واحدة لعملة ووجهني روحيا توأما واألمتنان األحسان فضيلتا تعد         
 وعطف مبودة أحبائنا مع نتعامل وحنن احلاجه هذه على احلكم يف والتسامح املساعدة اىل حيتاج من

 الطاقة تستقبل حيث الشهيق عملية فاألمتنان,  األحسان روح هي وهذه أنفسنا على ونؤثرهم وكرم
 143.اجلميل ترد أنك حيث الزفري عملية ميثل واألحسان املنشطة

 والعلم والبدن ابملال الناس كنفع وذلك مستحبه فضيلة هو السعدي انصر عبدالرمحن الشيخ ويعرفه
 144.وغريه املأكول البهيم احليوان اىل األحسان فيه يدخل حىت النفع أنواع من ذلك وغري

 عطيتك من املتلقي فيستفيد, األمر من الطرفني كال يستفيد حيث تكاملية عالقة حيقق العطاء أن
 عندما معىن احلياة على يضفي العطاء ان, األخرين منح فضيلة من شخصيا انت وتستفيد هبتك او

 املقابل تنظر ان أن دون فأمنح وبعدها بل حياتك أثناء قوية إجيابية بصمة ترك لك يتاح تعطي
 منها تكتسبها أن عليك مهارات هناك لديك العطاء ولتنمية, تتخيل مما أكثر جتين وسوف

 مما األنصات التحدث الكتابة عديدة اشكاال التواصل يتخد حيث, بفاعلية التواصل على القدرة
 يتعلق فيما الكاملة املسؤولية حتمل على القدرة,  والتفهم التعاطف مثل أمورا عليك تسهل

 تتمتع حىت التأمل على القدرة,تقرأه ما كل وتطبيق القراءة على على القدرة, وأفعالك بتوجهاتك

                                                           
 سلسلة ابحاث جديدة ارفق بنفسك مرجع سابق 142
 مرجع سابق002قوة الذكاء الروحي توني بوزان ص- 143
 3112 01مروان افندي ص-دراسة األحسان ومجاالته وأثاره في القرآن الكريم  - 144



50 
 

 النزعات مع التعامل على القدرة, وقوتك ضعفك نقاط حتديد يف يساعدك الذي الذايت ابلوعي
 وأعمالك ونفسك أسرتك يكفي ما توفري ميكن حبيث األموال إدارة على القدرة,بناء إجيايب أبسلوب

 145. اخلريية

 واملرح الدعابة روح-2

 القلق ختفيف فوائدها ومن الروحي للذكاء املميزة الصفات أحد من تعد الدعابة روح          
 مرحا أكثر حياة اىل ذلك وسيقودك أكرب بشكل صدقات وتكوين عام بشكل الصحة والتوتروحتسن

 146. ورقيا وسعادة

 البشر بني تربط وهي االرض بقاع شىت من األشخاص وتوحيد التوتر ألدابة رائعه طريقة فالدعابة
 147.مجيعا

 يف الضحك دور يوضح وهذا واألورام الفريوسات تدمري على يعمل لضحك األنسان يتعرض عندما
 اجلروح ألتئام يف ويساعد األكسجني نسبة من ويزيد الدموية الدورة سري وحتسن السرطان حماربة

 يف املناعه جهاز ضعف اىل يؤداين اللذان التوتر هرموانت إفراز تقليل يف ويساعد سريعة بطريقة
 148. أرتفاعهما حالة

 مخس بعمق فالضحك احلرارية السعرات حرق زايدة يف يساعد الضحك أن الدراسات أكدت فقد
 شد جهاز أستخدام عند اجلسم خيسرها اليت حتاكي السعرات من عدد حرق اىل يؤدي يوميا مرات

 149.دقائق عشر ملدة العضالت
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 قدرات وتطور مهارات اكتساب فهو الذاكرة على واحلفاظ العقل تطور يف اللعب امهية تكمن
 وهنا للتعلم طريقة أجنح اللعب ويعد ابلزمن الشعور نفقد وجيعلنا وسعادة مبتعه وفكرية جسدية
 تؤثر واليت خمتلفة مهارات تطور املختلفة االلعاب أن ومبا( يتعلم هو أذا يلعب هو) القول يصبح
 من او انت من لك أقول تلعب ماذا يل قل) أيضا القول يصبح والعملية العقلية قدرتنا على بدورها

 150.(ستكون

  السالم -7

 الربكة تكون ورمبا ضغوط وال أضطراب وال غضب يشوهبا ال واهلدوء السكون من حالة هو        
 أن, لسالم البليغ الوصف هي تيارات أو أمواج أية سطحها يشوب ال اليت الساكنة البحرية أو

 مؤمن وهو حياته يف وبقيمتهم بقدراهتم ومؤمن حوله مبن سعيد أنسان هو الداخلي السالم صاحب
 وال األمور بتوافه ينشغل وال لتقدم ويسعى األستقرار عن يبحث أنسان هو حياهتم يف بقيمته أيضا
 املظاهر عن بعيد املعشر حلو أنسان وهو االنظار للفت وال األهتمام كسب يف طاقته يهدر

 فيها يتواجد اليت األجواء يف وسالما هدوءا داخله من يبعث آلنه الناس لقلوب قريب والكذب
.151  

 أستخدام مع ذلك كل الطيبة والذكرى والتعلم واحلب احلياة هي النفسي لسالم االربعه األسس إن
 معنيني من النفسي السالم ويتشكل, املستقلة واألرادة والوعي الذات أدراك وهي األساسية امللكات
 والعطاء للذات عاطفية دفعة ميثل الناس مع الوجداين فالعطاء, والضمري العطاء مها رئيسيني

 يف خاصة املادية والصعوابت احلياتية الضغوط من النابع هليب يطفي اخلري أعمال يف األجتماعي
 الصدر أنشراح أسباب من الكرم أن اىل املعاد زاد يف هللا رمحه القيم اين أشار وقد,احلاضر عصران

 152الطيب. والعيش النفسي السالم معىن من جزء وهو
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 الطقوس قوة-34

 األحتفال وميكن,اآلشياء عمل يف املعتادة الطرق أو العادات الالتنية يف الطقوس كلمة تعين         
 الشعائر كا العصور عرب تتناقل جمتمعية وتقاليد عادات تصبح أن ميكن أو واحدة مرة ابلطقوس

 153.جديد منزل اىل االنتقال او التخرج او ابلزواج االحتفال او األسبوع هناية أجازة او الدينية

 وأدخال املمارس لشخص عالية هرمونية جرعة مبفعول يقوم املعتقد عن النظر بغض الطقس ممارسة
 األفكار مع مباشر بشكل مرتبطة اهلرمونية احلالة سيجعل الطقس هذا مع وربطه مفهوم أي

 صالة مثل ومكررة حمددة رايضية احلركات على يعتمد فمنها الدينية الطقوس ختتلف,  املطروحة
 يعتمد ومنها املسيحيني صالة الغناء أو الرقص مثل أجتماعية حركات على يعتمد وغريها املسلمني

 أن األنسان يشعر السبب هلذا, اليهود كصالة واحد آن يف والرتتيل والغناء الرقص حركات على
 له عالقة ال الدينية ابلنشوة الشعور ان العقائدي احملتوى اختلف مهما ومؤثرة حقيقية الدينية طقوسه
 154. اهلرموين ابحملتوى بل الديين ابحملتوى

 

 اآلمه على فيعودان عام كل يتكرران اللذان األضحى وعيد الفطر عيد عيدان مها املسلمني كأعياد
 على نفسه املسلم يرىب روحية رايضة هو الذي الصيام بعد أييت الفطر فعيد جديد بفرج األسالمية

 فيعيش احلرام هللا لبيت حاجا املسلم كان إذا األضحى وعيد, والعلن السر يف ومراقبته هللا خمافة
 بقاع كل من املسلمون فيه جيتمع أسالمي مؤمتر أعظم يف املسلمني أبخوانه ويلتقي عبادة كلها أايما

 155. هللا شعائر تعظيم وفيها طاعات مواسم فاألعياد االرض
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 لديه الديين او روحي معلم مع الدراسة ان الروحي الذكاء لتنمية خطوات جيلزوث سيندي واضافت
 األدب قراءة,والعمل للحياة وتنبها وعيا أكثر هنج اختاذ يف يساعدان الروحي الذكاء من عالية درجة

 الروحي اجملتمع يف األخنراط,الكتب هده يف املتوفره احلكمة من كبرية كمية فهناك الروحية والكتب
 يؤدي هدا أنفسهم على أيضا يعملون اللذين الناس كالتفكري ابجملموعه ابألتصال الكثري تعلم ميكننا

 كبري عدد على أتثري هلم الروحي الذكاء لديهم يتطور اللذين الناس أن, لدينا الذكاء منو تسريع اىل
 مواصلة اىل حيتاج صعبا ذلك يبدوا, ماء بركة يف حجر رمي من املضاعف الثأثري مثل هو الناس من

 156. نفسك على العمل

 األختالط خالل من الطاقة على احلصول من أبناءان نعلم أن من البد أبنه والين روبن ويشري
 الداخلي السالم اىل يوصلهم بدوره الذي ابلراحة يشعروا ولكي ابخلجل الشعور لتجنب ابألخرين
 157. الروحي الذكاء لديهم يرفع وابلتايل
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 التربوي للقائد الروحي الذكاء أهمية:  الثالث المطلب

 التربوي القائد تعريف -أ 

 التربوي القائد خصائص-ب

 التربوي القائد مهام-ج
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 تعريف القائد الرتبوي-أ

القود يف اللغة نقيض السوق.يقال يقود الدابة ويسوقها من خلفها وعليه فمكان القائد يف          
 158.املقدمة كالدليل والقدوة ,ورجل قائد من قوم قود وإقاده خيال أعطاه أايه يقودها 

دات القائد الرتبوي هو الذي يلهم أعضاء اجلماعه املدرسية لبذل اجلهود ويساعدهم على فهم التعقي
وتوضيح الرؤى كما يزرع فيهم روح األستقاللية واملبادرة والثقة يف النفس اىل جانب ذلك حياول فتح 

 159.قنوات أتصال بينه وبينهم ويراعي حاجاهتم ودوافعهم وبذلك يوفر املناخ املالئم لعملية التعلم 

 عام بوجه املدرسي املناخ يف إجيابيا أتثري قيادته منط حيدث الذي الشخص هو عزت جودت ويعرفه
 الطاقة هم الفعالون فالقادة, للمدرسة العام األداء ويف التالميذ تعلم ويف للمعلمني املعنويه الروح ويف

 160. املؤسسة أهداق حتقيق الة اىل تؤدي مببادرات القيام وختوهلم العاملني تعبئ اليت املبدعة

  الرتبوي القائد خصائص - ب

 مهنية ومسات أجتماعية ومسات شخصية مسات اىل اخلصائص تقسيم ميكن            

 الشخصية السمات-3

 161والذكاءوالنزاهة. الدعابه وحس واملرح احلدس قوة الثقة يف الشخصية السمات تتمثل        

 162. والعطف والتواضع القلب طيبة يف الشخصية السمات تتمثل العيسي سامل يضيف

 للبذل األستعداد و تصرفاته يف حسنه قدوة يكون وأن واجلسمية النفسية الصحه يف تتمثل وأيضا
 صاحب يكون ان والذكاء.لفظية طالقة لديه تكون وأن واللني احلزم بني جيمع وأن العدل والعطاءو

 163.اجليد والتعلم التطورات مسايرة على وقدرة اثقبة وبصسرة منفتح عقل
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 املرؤسني جناج يصبح حبيث الفرح يف حىت بل فقط احلزن يف ليس مرؤسية مع متعاطفا القائد ويكون
 164.مرؤسيه وبني بينه تفصل اليت الفجوة القائد يغلق وبذلك القائد جناح هو

 الكفيلة وحدها ليست أهنا وكما والرتبية البناء يف ابلغه أمهية ذو أساسي عنصر الصاحلة القدوة أن
 اجلوانب أن إال الرتبوية العملية يف مراعتها أن جيب أخرى جوانب فهناك وتربيتهم األشخاص بناء يف

 السيئة القدوة وجدت أذ عكسية بثمار أتيت بل الصاحلة القدوة بغري أيضا مثارها اؤيت ال األخرى
 والدعوي العملي اجلانب عندها ويضعف الفكري او النظري اجلانب عليها يغلب اليت فالقدوات,

 الرتبوي اخلطاب أن, الرتبوي التأثري من احلسنه القدوة موقع ولبيان, واملرتبيني للمتعلمني قتنة هي
 امور: بثالث حتديده ميكن

  والعقاب الثواب مع األمر بيان ويعين النظري الكالم اوال

  اترخييا أو معاصرا كان سواء سبق ملا عملي مثال بذكر يعين الفعل حكاية اثنيا

 165وواقعا شرعا يستطاع فيما سبق ملا الذايت العملي التنفيذ يعين الفعل رؤية اثلثا

 ووقعا أثرا أشد الفعل رؤية اثلثها لوجدان للعمل الدافعية يف الثالث هذه من كل اىل نظران ولو
 التكرار يلزمه ولذلك مؤقت أستعداد ولكنه كالم من اليها يلقى مبا للثأثر أستعداد لديها فالنفس,

 اليه نطمح ما لتحقيق اليكفينا مبفردها أثرها أن إال أكثر املسافة تقرب كانت وإن الفعل وحكاية
 ترتجم ما وسرعان ابملشاعر تتعلق الليت هي امللموسة املنظورة القدوة أما, الرتبوي املستوى رفع من
 166. فعل اىل
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 إجيابيا جوا سخلق املتفائل والقائد األعضاء وسلوك مزاج يف يِثر الرتبوي القائد مزاج أن جوملان يرى
 جوا خيلق السلبية السمات ميتلك الذي القائد بينما املؤسسة أفراد كل على ينعكس مما مؤسسته يف
 متميزة عالقات جناحاوله أكثر يكون الفعال القائد أن كوبري ويرى, الضعيف والداء التشاؤم من

 وميلك أنفعاالته يدرك ألنه أكثر بنجاح التكيف اىل هبا يؤدي جيدة نفسية بصحة يتمتع كان كلما
 167. املزاجية حاالته تنظيم يف واملهارة القدرة

 األهتام خالل من األخرين مينحمن أهنم الرتبوي للقائد األساسية الصفات أهم من فالعطاء
 168 املعارضة على الرتكيز وليس املهمة األساسية ابألحتياجات

 أكثر أن ويدركون,  طاقاهتم تستنفذ وال دائم عطاءهم فأن وهكذا املدى طويل منهج وفق ويسريون,
 169. واألحرتام املصداقية ظل يف حتدث اليت هي فاعليه العطاء أنواع

 ومعايري أسس على مبنية وليس العمل فريق مصلحة على املبنية العادلة األدارة يف القائد قدرة وأن
 العامة املصلحة ملراعاة األخرين وتدعوا العادل التحكم أجواء تضفي املميزة القدرة هذه, شخصية

.170 

 فن يف الرباعة اىل بالشك حيتاج قيادي منصب يتويل من وكل الرتبوي للقائد اللغوية الطالقة إن
 حتقيقها املراد األهداف وشرح آرائهم وأبداء نظرهم وجهات إيضاح من ليتمكنوا والتعبري األلقاء

 كسب أجل من نفاذه دقيقة سلسة وعبارات مقنعه وأساليب بينه بلغة إيصاهلا املراد واألفكار
 والقيام مسؤولياهتم أداء من يتمكنون وبذلك مجهمورهم وبني بينه التفاعل وحتقيق والتأثر األقتناع
 171. وجه أحسن على اليها يتطلعون اليت ابملهام

                                                           
 مرجع سابق  220دراسات نفسية وتربوية ص- 167

 
 مرجع سابق 60كتاي قوة العطاء ص- 168
 مرجع سابق 60كتاب قوة العطاء ص- 169
 الناشر مكتبة جرير 3112 3ط 022لدكتور طارق سويدان وفيصل عمر صكتاب صناعة القائد - 170
 الناشر دار المعرفة 0996 24كتاب الحصيلة اللغوية احمد محمد المعتوق ص- 171
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 سوف األخرين فأن ابلفعل مؤمن أنه لو كما وتصرف بنفسه آمن لو انه يتذكر أن القائد وعلى
 172. أيضا به يؤمنون

 

 173. به يقتنعون األتباع جتعل لألهداف للوصول بقدراته واميانه بنفسه القائد وثقة

 تغيب معدالت أبخنفاض العمل على والدعابه املرح روح قادهتم اضفى اليت املؤسسات تتميز
 عن التوقف أخنفاض وكذلك أنتاجية معدالت يصاحبه الذي الوظيفي الرضا نسبة وأرتفاع موظفيها

 174. العمل

 حيقق أن القائد فعلى واألفعال واألفكار والكلمات املشاعر بني الصادق الرابط هي القائد نزاهة إن
 وأ هبم التالعب أو منهم النيل أو األخرين خداع يف رغبة أو ضغينه أي بدون لالخرين املنفعة

 175 عليهم التسلط

 تغيريها ميكن اليت املواقف مع نفسه يكيف أن فيستطيع عالية مرونه ذو يكون أن القائد وعلى
 176. وحتملها احلرجة املواقف مواجهة على القدرة وبذلك

 مهام يف يشاركون اللذين األفراد أحتياجات يليب مبا قيادته أساليب تغري على قادر القائد يكون وان
 177. خمتلفة

 

                                                           
 الناشر مكتبة جرير 3101 2ط 61كتاب كيف تتمتع بالثقة في التعامل مع الناس ص- 172
 مرجع سابق 021كتاب صناعة القائد ص- 173
 دار الفاروق لالستثمارات الثقافية 3101 0ديف هيمساث ط –الضفاء روح المرح في بيئة العمل  210كتاب - 174
 مكتبة جرير 3112 0ط 014كتاب القيادة المتمركزة على مبادئ ستيفن ار كوفي ص- 175
 نسخة الكترونية 34كتاب معالم الفكر االداري خال العوض ص- 176
 مكتبة جرير 3114 0ط 044وكونلو ودوج واتسابو صري –كتاب القيادة المتميزة  - 177
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 الطبيب يقول قائدهم من تفويضاهتم يتلقوا أن يف يرغبوا األخرين جيعل القائد احرتام أن األحرتام     
 ما لشخص ابلنسبة أمهية ميثل وأ،ه قيمة ذو أبنه الشعور يف يرغب أنسان كل كييف آؤي النفسي
 178. األحتياج هذا يشبع شخص ألي وأهتمامهم وأحرتامهم حبهم الناس يعطي ما ودائما

 على ابألعمال القيام يف لألستمرار للمرؤسني واملدح األطراء ملرؤسيه القائد التحفيز طرق من إن
 التحفيز طرق من وأيضا, وقدمية عميقة بشريه حاجه للمدح األنسان حاجة ألن هذا وجه أكمل
 األمر وهدا, العمل بتطوير تتعلق اليت القرارات خاصة القرارات صنع يف املشاركة ملرؤسيه القائد

 أن األهداف وضع يف املشاركة وايضا, ابلثقة والشعور املسؤوليات حتمل يف قوة أكثر سيجعلهم
 إمياءه حىت أو املشوره أو ابلرأي سواء فيه وشارك أمامه حتديده مت هدف وفق يعمل الذي املوظف
 179. للعمل ومحاسا تفاعال أكثر يكون ابلرأس

 هناك أن ويعلم االنساين الضعف أو السلبية تصرفات جتاه فعل رد يبدي ال األجتماعيه صفاته ومن
 الصحيح املسار وأختاذ للتصحيح مرئيه أمكاانت الناس فلذى والسلوك األمكاانت بني كبري فرق

.180 

 القيادة رسالة جوهر ألن والنقص ابلقصور يشعرهم وال مبرؤسيه القائد يتحكم ال أخالق دستور يف
 ميكن وال,  تفاعلهم ويزيذ سلوكهم ويهذب أبدائهم ويرتفع ابألخرين يرتقي الذي العطاء هو ابحلب
 أن جيب الرتبوي للقائد ابلنسبة فاملؤسسة نشاطها حيتضن الذي جمتمعها عن مؤسسة أي فصل
 وقيمها أبهدافها واألميان وفهمها رسالتها معرفة من يتمكن لكي واألم والبيت األسرة مبثابة تكون
 أهداف وحتقيق الرسالة هذه أبداء قوي ألتزام لديهم يتولد حىت الرسالة هذه عمق األخرين وتعليم

                                                           
 مرجع سابق 11القيادة المتمركزة على مبادئ ص- 178
 الناشر مركز السالم للتجهيز الفني 3111 0ط 42-43كتاب سحر القيادة ابراهيم الفقي ص- 179
 عوية نسخة الكترونيةالناشر المفكرة الد 02كتاب مهارات القيادة وصفات القائد احمد بن عبدالمحسن العساف ص- 180
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 هو ملؤسسته احملب والقائد واحدة لعملة وجهان وجناحها املؤسسة فحب وجه أكل على املؤسسة
 181. املؤسسة أبداء يرقى أخالقي سلوك اىل ويرتمجه احلب هذا إيقاع يضبط أن يستطيع الذي

 وأختيار العمل أجتاه وحتديد األولوايت وترتيب األهداف لتشكيل القدرة لديه يكون ان القائد على
 182. إجيابية بصورة وتفويضهم املساعدين

 التنظيم تواجه الىت املشكالت وحل فعالة القرارات اختاذ عملية على القدرة القائد لدى يكون وأن
 فب املستقبلية الرؤية بناء يف يشارك أن يستطيع الرتبوي القائد وأن الوقت إدارة على والقدرة

 ودفعهم األفراد وحفز وأجنازات نتائج اىل اجملموعة أهداف لتحويل العمل طريق غن الرتبوية املؤسسة
 183واملؤثراث. املتغريات مع والتعامل للمؤسسة الكلية األهداف لتحقيق

 ففي التدريب على حمفزا يكون أن الرتبوي القائد وعلى, واألفراد ابملؤسسة شراملبا املساس ذات
 على أموال من ينفق ما وأن  وتطورها التدريب بربامج كبريا أهتماما جتد األمريكية املتحدة الوالايت

 وأحياان إجباراي التدريب ويعد أخرى دولة أي يف الربامج ينفق ما كبرية بدرجة  يفوق الربامج هذه
 اليت ابلدراسات به يلتحقون عام ملدة دراسية إجازات املعلمون مينح كما الراتب زايدة عليه يتوقف
 184.للمعلمني اجلامعات تعدها

 جيدن مستمعون فهم تفاعل ألي التواصل ملناخ إجيايب أسلوب على يعتمد الناجح القائد ان
 من الكثري ختطي على عازمني ويكونوا أو املرؤسني مشكالت على التعرف يف الوقت ويقصون
 تتحمل عالية وطاقة جسدية بصحة القائد يكون وان,الفعال األستماع اىل يصلوا كي احلواجز

 185.طويلة لساعات العمل

 

                                                           
 نسخة الكترونية 29ليلى محمد أبو العال ص–مفاهيم ورؤى في االدارة والقيادة التربوية بين االصالة والحداثة  - 181
 مرجع سابق 96القائد الفعال ص- 182
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 الرتبوي القائد دور

 التالية ابملهام يقوم تربواي قائداً  ابعتباره املدرسة مدير أن منرية ترى    

 186 الطرق أفضل أختيار مبوجبها اليت الواعية ابلعملية ويعرف التخطيط-3

 برامج يضع الرتبوي أن القائد على جيب وهنا معني هدف حتقيق يكفل مبا للتصرف املسارات أو
 ابلسلطة وتفويضهم عليهم املهام وتوزيع معه العاملني مبعاونة الشاملة العمل

 ويكون الصفيه والزايرات واللقاءات األجتماعات وعقد ابلندوات ذمل ويتم:واألشراف التوجيه-4
 .الرتبوية املؤسسة خطة مع يتفق خاص تدرييب برانمج ضمن

 العاملني على بتوزيعه وذلك العمل تنظيم مسؤولية الرتبوي القائد عاتق على يقع التنظيم -1
 .املرجوة األهداف وحتقيق للوصول وذلك العمل لتنفيذ الالزمة السلطات وتفويضهم

 مع التعاون يتم خمتلفة أنشطة ابستخدام ويتم العامة الرتبوية املؤسسة خطة تنفيذ والتنفيذ األدارة -1
 التعليمية والطرق األساليب أتباع اىل ابألضافة معه يعملون ملن معرفة القائد من يتطلب وهذا الزمالء

 187. ومتطالباته العمل جبوانب األملام القائد على وكذلك, اجلميع مع الدميقراطية

 اىل األنتقال ذلك ويعين والتغيري التجديد عمليتا الرتبوي القائد عاتق على والتغيريتقع التجديد-7
 . واهلدف األسلوب يف هلا مغايره وتطبيقات ممارسات اىل القائمة التطبيقية املمارسات

                                                           
 02دراسة معوقات االدارة المدرسية منيرة الهناني ص- 186
 دراسة معوقات االدارة المدرسية مرجع سابق - 187
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 ما سواء الرتبوي العمل جوانب جلميع التقومي فعالية عن مسؤوال الرتبوي القائد يعترب التقومي -3
 الدوام على مستمرا التقومي ويكون التحصيل ومستوى املناهج أو التالميذ أو ابلعاملني يتعلق

 188.الرتبوي العمل من املرجوة األهداف حتقيق اىل للوصول

 منها مهام الرتبوي للقائد أن رشيد سعادة وترى

 وكيفية ومشاريعها املدرسة برامج حتديد مت ومن التعليمية املرحلة وأهداف العامة األهداف دراسة
 وذلك العاملني مجيع بني ابلتنسيق الرتبوي للقائد التنظيمي دور أييت اخلطط رسم وبعد,تنفيذها

 يف كموجه دوره وأييت,املناسب املكان يف املناسب الشخص ووضع حيتاجها اليت األحتياجات لتوفري
 كاالأتصال السليمة والفنية الرتبويه األساليب ابستعمال وذلك والطالب والعاملني املدرسني توجيه

 189 األنسانية العالقات بناء يف ودوره, واألجتماعات والندوات املباشر

 

 ترقيتها على يعمل أن الرتبوي القائد وعلى األنسان بناء هو الوحيد مهها ألهنا الرتبوية املؤسسة يف
, أشباعها القائد على تتطلب منهم أحتياجات لكل الذي والطالب املعلم مع يتعامل فهو وتطويرها

 وجب ولذلك أبنائه خلدمة ووجدت اجملتمع جزء من املدرسة ألن ابلبيئة املدرسة ربط القائد على
 أعداد خالل من بينهما اهلادف والتفاعل ابجملتمع مؤسسته ربط على يعمل أن الرتبوي القائد على

 دوره وأييت,  وثقافية فكرية ندوات وعقد لنشاطات املدرسة ميادين وفتح األمية مبحو برامج
 190. البسرية املوارد قضااي ومتابعة النفقات ومتابعة امليزانية أبعداد وذلك وأداري مايل كمسؤول

  الرتبوي للقائد رمسية وغري تنظيمية رمسية مهام هناك أن محايل عطا الدكتور يرى

 , واملتابعة والتنسيق والتنظيم  التخطيط يف تتمثل التنظيمية الرمسية واملهام

                                                           
 سابقمرجع  02دراسة معوقات االدارة المدرسية ص 188
 دراسة الذكاء االنفعالي ودوره في القيادة التربوية سعادة رشيد - 189
 مرجع سابق 22الدكاء االنفعالي ودوره في القيادة التربوية ص - 190
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 األخرين مع التعامل يف الشخصي وأسلوبه وآفاقه القائد شخصية على تعتمد رمسية الغري املهام أما
 منها

 بشكل مشرتكة مصاحل وجتمعهم طبيعي بشكل تتكون مجاعات وهي رمسية غري ابجلماعات األهتمام
 191 العلمي األختصاص كجماعات خمطط أو أختياري

 جيدة أتصاالت وإقامة األجتماعات هبذه األهتمام القائد وعلى الديين أو األقليمي األنتماء أو
 العمل يفرضه الذي الرمسي الطابع بني احلاجز لكسر املنظمة املختلفة ابجلماعات واألتصال,  معهم

,  ملطالبهم متفهما القائد جيعل مما املشرتكة املصلحة او الطموح أو الشعور يفرضه الذي وغري الرمسي
 وأحتوائهم العاملني او القائد بني الطيبة األنسانية العالقات إقامة يف التشاركية القيادة وومتثل املشاركة
 ينعمون كنفه ظل يف دائما فيجعلهم ورعايته القائد قلب يف وموقعهم أبمهيتهم وحتسيسهم عاطفيا
 مشكالت وحبث األدارية القرارات أختاذ يف العاملني أشرتاك وكذمل, به والثقة والكمأنينة ابلراحه
 القائد يبديها اليت الرعاية درجة, متوحدة مجاعيه بروح هلا الناحجه احللول ووضع ومعاجلتها العمل

 تبصر, والصفح والتسامح والعفو الوفاء كقيمة التعامل يف واألخالقية األنسانية واملثل القيم جتاه
 األعراف إطار يف األدارية املشكالت ومعاجلة اجملتمع أبهداف وربطها للمنظمة العامة األهداف

 األولوايت وحتديد أجنازها املطلوب املهمات حتديد خالل من وذلك وإدارته الوقت تنظيم, العامه
 192. الزمن مراحل يف أجنازها ومتابعة

 الرتبوي للقائد الروحي الذكاء مهيةأ

  الرتبوي للقائد ابلنسبة أمهيته مدى معرفة ميكننا الروحي الذكاء يعنيه ما خالل من      

 شخصيات وال أبخالق عالقة هلا ليست هي القيادة أن عرفنا زمن منذ حممدبشناق الدكتور يقول
 ظهرت األخريه األونه ويف, القائد شخصية عن النظر بغض العمل تقوم إدارة عن عبارة وهي القادة
 على موظفيه حيرب أن القائد يستطيع ألن ذلك, املوضوع هبذا هتتم املنظمات وبدأت ابلقيم القيادة

                                                           
 3103سنة  01- 02دراسة القيادات التربوية ومتطلبات تأهيلها لمواجهة مستجدات العصر عطا حمايل ص- 191
 عطا حمايل مرجع سابق - 192
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 دافعا يعطيه كبرية قيمة يؤدي أنه املوظف شعور أن تبني حقيقة ولكن وجه أكمل على العمل أداء
 من جمموعتني بني قارنوا ماليزاي يف أجريت اليت الدراسات أحدى يف ان ويضيف, لالنتاجيه كبريا

 أن فوجدوا منخفضه روحانية طاقة لديهم وجمموعه عاليه روحانية طاقة لديهم جمموعه املوظفني
 روحاين حبس يتمتع الذي األنسان ألن وذلك األوىل اجملموعه عند أعلى واألنتاج واألبداع العطاء

 بصاحل يهتم ولكنه زمالئه مستوى على العمل مراتب أعلى اىل يصل أ، أي نفسه يهمه ال عايل
 قائده عقاب من خوفا193 ليس وجه أحسن على عمله ويؤذي الشخصية مصلحته من أكثر العام

 ابلقيم فالقيادة,  للمجتمع إجيايب بشئ يقوم أبنه الروحاين أحساسه من ولكنه املكافئة يف الطمعا و
 األجيابية والصدق احملبه األحرتام مثل عاليه روحانيه قيم على الفريق وإدارة العمل أفرادمجع  تعين

 194.رائعه نتائج وتقدم العمل أفراد جتمع اللحمة هذه,والتعاون

 أهناتساعده ابعتبار األمهية ابلغة عمله وقيم لقيمته معرفته تعترب تربواي قائدا ابعتباره املدرسة مدير أن
 تكلت وكيف يعتقدها اليت القيم بطبيعة الوعي خالل من يتحقق وهذا عمله وفهم ذاته فهم على

 مرؤسيه قيم مع قيمه متاتلث كلما تزداد للقائد القيادي الدور فعالية وأن لالخرين نقلها ميكن وكيف
 يف تؤثر للقائد الشخصية والقيم, مرؤسيه قيم مع قيمه أختلفت كلما للمدير القيادية الفعالية وتقل

 الرتبوية العملية أن, الوقت نفس يف اليومية قراراته على اؤثر كما ابملؤسسة اخلاصة لألهداف أختياره
 معرفة تفوق ابلقيم متعمقة معرفة لديهم تتوفر أن الرتبويني القادة وعلى ابلقيم مليئة قطاعاهتا مبختلف

 هبا واألهتمام القيم هذه بتفهم الرتبويني حياة يف القيمي البعد أمهية ادراك وأن العادي الشخص
 املوظفني قيم بني التوفيق هو القرن هذا يف القادة يواجه الذي التحدي وان, بفاعلية معها والتعامل

 195. والعدالة والتعاون األحرتام مثل املنظمة وقيم

 

                                                           
 لدكتور محمد بشناق خواطر روحانية موقع ا- 193
 خواطر روحانية مرجع سابق- 194
 3111سنة – 09نجالء عدنان ص–دراسة القيم الشخصية وعالقتها بالنمط االداري لدى مديري المدارس الثانوية - 195
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 تعمل املدارس كون فأن ذاهتا حد يف قيمة هلا والفضيلة األخالق أن ابلرغم أنه سريجيوفاين يؤكد
 على بناء فانه ذلك من النقيض على بل األداء ضعف يعين ال والفضيلة األخالق اىل أستنادا

 هذا األخرى املدارس عن تقل ال نتائجها أن تبني الفضيلة على قائمة مدارس من مجعتها عمليات
 التأثري هذا يتوسط عليه جممع بفهم أألرتباط اىل حتتاج القيادة تنجح وحىت منها أفضل تكن مل أن

 القيادة دون األرتباطات هذه حتول أخالقيه ابلتزمات مرتبطة مشرتكة أبغراض الفهم بتجسد املتبادل
 يف الفنيه العمليات على األخالقيه األلتزمات تتفوق املدرسة هذه مثل يف فنيه تقنيه عمليات جمرد اىل

 حباجات األهتمام مثال الرتبوي للقائد األلتزمات مقدمة ويف, األلتزمات من النوعني بني الصراع حالة
 196. املؤسسيه وحدهتا على كحارس والعمل اهدافها وخدمة كمؤسسة املدرسة

 املنظمة لثقافة نتيجة وذلك املوظف ألتزام على إجيايب أتثري هلا الروحانية أن الباحثني من الكثري وجد
 كما الوظيفي الرضا على إجيايب أثثري العمل مكان يف والروحانية, واإليثار احلب مشاعر تسودها اليت
 من عدد وتشري, أفضل بشكل ابلعمل املختلفة الضغوطات مع التعامل على املوظفني تساعد أهنا

 197 من حتد أهنا وجدت حيث العمل مكان يف الروحانية نتيجة األنتاجيه زايدة اىل الدراسات

 لتحقيق املالية ابلتقارير للتالعب القائد دافعية تقلل الروحانية أن اىل إضافة األكتئاب وتقلل التوتر
 املودة احلب وتشمل األخالقيه ابلقضااي هتتم الروحانية ادةيالق قيم أن كما مسبقا حمددة أهداف

 198. األنسانية األهتمام

 أدائه مستوى وترفع وسلوكه صورة من وحتسن الفرد سلوك احملرك هي كوهنا من القيم أمهية وتكمن
 أن, املوظف سلوك حتدد اليت واملهنية األخالقيه والضوابط والتعاليم املبادئ هي العمل قيم, وأجنازه
 القيمة وبناء واحلب والتكافل التفاهم من مشرتكة أرضية تصنع اجملموعه يف قيمية منظومه وجود

                                                           
 عمر عبيد حسنه الناشر موقع المكتبة االسالمية–مقالة االدارة التربوية - 196

 

 
 موقع الباحثون السوريون–مقالة اثر الروحانية على منظمات العمل - 197
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 اخلاصة الذكاءات من يعترب بيئة أو جمتمع كل يف السائدة القيم على التعرف ان, املتماسكة القوية
 199. واجملموعات األفراد بني الفعال ابلتواصل

 والشغف ابألخالص يتميز أخرى مسات لديه يتوفر بل فحسب جيدا قائدا ليس األصيل القائد أن
 200. مصطنعه وغري حقيقية وهي داخله من تنبع الصفات وهذه لقيادته األصيل واحلب األصيل

 القدرات من كل ويعزز ليجذب االتباع أجتاه القائد هبا يقوم سلوكية أمناط هي األصيلة فالقيادة
 واملنظور الذايت الوعي من قدر أكرب لتحقيق ذلك األجيايب األخالقي واملناخ األصيلة النفسية

 الذاتيه التنمية وتعزيز والشفافيه للمعلومات املتوازنه واملعاجلة للذات املضافه للصفات األخالقي
 نفسه يف القائد جيريها مستمرة عمليه وهي الذايت الوعي أركان أربع هلا األصيله فالقيادة.  األجيابية

 تبادل وهي والشفافيه,  النقاط هذه يف النظر وإعادة الضعف ونقاط القوة نقاط يف التفكري يف
 والسلبية مالئمة الغري املشاعر من لتقليل وذلك أتباعه وبني بينه ومعتقداته ألفكاره القائد من مفتوح

 أسس وهي اخلارجيه الضغوط يقاوم الذي األخالقي األساس هو أخلالقي واملنظور, أتباعه وبني بينه
 قرارات من القائد يتخده ما مجيع ان حبيث وقراراته عالقاته يف القائد هبا يتمسك أخالقية

 اليت اخلارجية الضغوط كانت مهما القائد داخل من وهي إجيايب أخالقي منطلق من وتعاملالت
 النظرية هذه دراسة يف توجه يالحظ البلدان خمتلف يف تتم اليت واألحباث الدراسات ان, يواجهها

 201. واملختصني واملهتمني التابعني أنظار حمط وهي الفرتة هذه يف الساخنه املواضيع من تعترب وأهنا

                                                           
 3106-2-31ربى القرجولي  –ملخص محاور افكار في دورة اسس القيادة بالقيم في الملتقى الخليجي للمدربين- 199
 3102-00-02دي مقالة القيادة االصيلة ابراهيم بن محمد الغام- 200

 
 
 

 
 مقالة اثر الروحانية على منظمات العمل مرجع سابق- 201
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 النفس كضبط الشخصي الصعيد على كانت سواء قيادية مهارات ينمي الروحي الذكاء إن
 ابالميان املهين الصعيد على أو واملبادأةواألبتكار التصرف يف واحلكمة احلسم على والقدرة والشجاعة

 روح أبجياد التابعني قيادة صعيد على او, لالمور والشامل العميق والفهم املسؤولية وحتمل ابهلدف
 الذاتية الرقابة وحتقيق واأللتزام واألستقامة بينهم واألحرتام والفهم الثقة وتبادل بينهم اجلماعي العمل

 . واملصداقية الطيب واخللق واألخالص األمانه اىل إضافة القائد وأخالق سلوك يف التكامل لتحقيق

 خالل من القيادات أعداد أساليب أستكشاف اىل 3777 وبيل وبوندر هومليس دراسة وجاءت
 وجاءت احلياة أهداف مع أعمق وابرتباط الذات حول مزيدة مبعرفة القيادة تتسم ألن الدعوة

 القيادات لتنمية الروحي التطوير وأمهية املدرسة لزعماء الروحانية التأثريات أمهية على لتأكيد الدراسة
 تقوية مع الروحية األبعاد وحتديد الروحيه التأثريات أدراك تطوير خالل من ترىب الروحانية هذه وان

 تتسم أتصال مهارات تكوين على القدرة خالل من أييت األهداف هذه ولتحقيق الروحي الذكاء
 األجتماعي ابحمليط الثقة يدعم الروحي الذكاء على تطوير الرتكيز أن على واأكدت, قوية مبشاعر
 العملية يف مهما أمرا يعد القائد وصفات الروحي الذكاء بني الربط وان,اجلماعه روح ويثري

 202.التعليمية

 

 سورة املدثراملبحث الرابع : مقاصد 

 التعريف ابلسورة

 نداء يف املزمل سورة من قبلها ما مع متخاوية وهي آية ومخسون ست اايهتا وعدد مكية املدثر سورة
 .املدثر عقب نزلت اهنا ويقال وسلم عليه هللا صلى الرسول

 203.ترتيبها الرابعه ووالسبعون من املصحف الشريف 

                                                           
 مرجع سابق 21كتاب قوة الذكاء الروحي ص 202
 نسخه الكترونية دار أحياء التراث العربي  022كتاب تفسير روح المعاني للعالمه محمد شكري األلوسي البغدادي ص - 203
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 مناسبة السورة ملا قبلها

السورة ما قبله يف األفتتاح بنداء النيب وصدر كليهما انزل على املشهور يف قصة  وهي متخاوية مع
واحدة وبدئت تلك بقيام الليل وهو عبادة خاصة زبدأت األخرى ابألنذار وفيه من تكميل الغري ما 

 فيه

 مناسبة السورة ملا بعدها

دثر )كال بل ال خيافون كان النداء يف أخر السورة مناسب أن يذكر عز وجل فلما انتهت سورة امل
ذكر جال وعال الدليل عليه اآلخرة (بعد ذكر اجلنه والنار وكان عدم خوفهم اايها إلنكارهم البعث 

يف سورة املدثر أبمت وجه ووصف يوم القيامه وأهواله وأقواله مث ذكر ما قبل ذلك من خروج الروح من 
 204.البدن مث ما قبل مبدأ اخللق على عكس الرتتيب الواقعي 

 

 سبب التسمية 

مسيت هبذا االسم الن املرتكز االساسي دار حول الرسول فناداه هللا حبالته وهي الدثر ابلثوب 
 205فوصف حبالته .

احملور الرئيس للسورة دار حول بعض جوانب من شخصية الرسول االعظم وهلذا مسيت سورة املدثر 
.206 

 أسباب النزول

                                                           
 022روح المعاني مرجع سابق ص- 204
الناشر دار احياء  002روح المعاني تفسير القران العظيم العالمة االلوسي البغدادي الجزء التاسع والعشرين ص كتاب- 205

 التراث بيروت
 كتاب التعريف بسور القران الكريم موقع ام الكتاب نسخة الكترونية- 206
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 يف وقيل الكرمي القرآن يف نزل ما اول هي املدثر سورة كانت إذا ما يف حينها العلماء اختلف وقد
  والرتمذي ومسلم والبخاري امحد وأخرجه السياق هذا

 اي) فقال القرآن من نزل ما عن عبدالرمحن بن سلما أاب سئلت قالت, الكثري بن حيي عن ومجاعة
 سئلت الرمحن عبد بن ابوسلمة فقال 207(الذي خلق  ربك ابسم أقرأ) يقولون قلت( املدثر آيها

 هللا صلى هللا رسول به حدثين ما إال  أحدثك ما قال قلت ما مثل وقلت ذلك عن عبدهللا بن جابر
 شيئا أرى فلم ميني عن فنظرت فنوديت هبطت حواري قضيت فلما حبراء جاورت) قال وسلم عليه

 حبراء جاءين الذي فإذا رأسي فرفعت شيئا آرى فلم خلفي ونظرت شيئأ آرى فلم مشايل عن ونظرت
 اي) فنزلت دثروين دثروين فقلت فرجعت رعبا منه فجتث واألرض السماء بني كرسي على جالس

 املدثر هو القرآن من نزل ما أول إن أانذاك عائشة عن وغريمها الصحيحني يف والروى( ,  املدثر آيها
 يف فنقل اجلواب أحتاجوا اخلربين ولصحة الصحيح هو بعضهم قال األمه أكثر إليه ذهب الذي وهو

 208 عن كان جابر حديث يف السؤال أن األول السبب: أجوبة مخسة األتقان

 منها نزل ما أول قال( إقرأ) سورة متام أبكملهاقبل نزلت املدثر سورة أن فتبني كاملة سورة نزول
 أن الثالث,  مطلقة أولية ال الوحي فرتة بعد مبا خمصوصة أولية أبولية جابر مراد أن والثاين, صدرها

 ربك ابسم إقرأ) النبوة نزل ما أول بقوله هذا عن بعضهم وعرب ابألنذار ابألمر خمصوصة أبولية املراد
 من وقع ما وهو متقدم بسبب نزل ما أول املراد أن الرابع( ,املدثر أيها اي) لرسالة نزل ما وأول(

 ذلك استخرج جابر أن اخلامس السبب, متقدم سبب بغري أبتداء إقرأ وأما الرعب عن الناشئ التدثر
 هذه أحسن ان قال مث عنها هللا رضي عائشة وردت ما عليه فيقدم روايته من هو وليس ابجتهاده
 209واألخري. األول األجوبة

 

 
                                                           

 0سورة العلق أيه - 207
 تفسير روح المعاني مرجع سابق-208
 روح المعاني مرجع سابق 209
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 فضل السورة

 جعفر ايب عن مسلم بن حممد عن احلناط عاصم عن احلسن عن اببويه يقول املدثر سورة فضل ويف
 هللا صلى حممد مع جيعله أن وجل عز هللا على حقا كان املدثر الفريضة يف قرأ من) قال الباقر علي
 من البيان جممع يف الطربسي وقال, 210( ابدا شقاء الدنيا احلياة يف يدركه ال و درجته يف وسلم عليه

 وكذب وسلم عليه هللا صلى حممد صدق من بعدد حسنات عشر األجر من أعطي املدثر سورة قرأ)
 , 211( مبكة

 أكثر سأله ولو حيفظه حىت ميت مل حفظه آخرها يف هللا وسئل قرآهتا أدمن من) الصادق األمام وقال
 212( له تعاىل هللا قضى ذلك من
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 الثالث الفصـــــــــــــــــــل

 البـــــــــحـث منهجيــــــــــــــــة

 مدخل البحث ومنهجه -أ
 اسلوب مجع البياانت  -ب

  أسلوب تحليل البيانات -ج      
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 تمهيد

شرح ويف هذا الباب يستعرض الباحث املنهجية للدراسة من خالل حتديد منهج الدراسة       
 مصادر البياانت وبعد ذلك حيدد اسلوب حتليل البياانت.

 مدخل البحث ومنهجه -أ
ستقوم الباحثة يف الدراسة احلالية ابستخدام املنهج الكيفي مكتيب وهو منهج         

البحث لزايدة تعميق الفهم لذكاء الروحي ومدى أمهيته وتسعى الباحثة من خالل 
 املنهج الكيفي لتطوير املعرفة ابسلوب استقرائي.

مات فاملنهج الكيفي هو االسلوب الذي نعتمد فيه وبشكل اساسي على الكل
والعبارات يف مجيع عمليات البحث ومجع املادة وحتليلها وعرض نتائج البحث , وهو 

 مير مبراحل التالية

 213. للبحث الرئيسي املوضوع حتديد-3

 . واألختالف الشبه أوجه وحتديد سابقة دراسات من البحث مبوضوع جاء ما مراجعة-4

 . مباحث اىل ترتيبها مث وتدوينها وخمطوطات وسجالت كتب من مصادرها من املعلومات مجع-1

 .  إحصائية بطبيعه وليس تفسرياي بطبيعته يكون الذي التحليل-1

 214.وتفسريه البحث تقرير أعداد-7

 البياانت مصادر -ب

                                                           
 3101 3ط 432سعيد اسماعيل الصيني ص–قواعد اساسية في البحث العلمي - 213
 قواعد اساسية في البحث العلمي مرجع سابق - 214
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  اىل البياانت مصادر وتنقسم        

 أولية مصادر -3

 هيئتها على بقاءها حال يف األصليه مصادرها من والسجالت واملخطوطات الكتب هي          
والقرطيب وتفسري  والطربي كثري أبن تفسر منها التفاسري كتبالقرأن الكرمي و  ومنها : االصلية

 .السعدي وكتب أسباب النزول فيما يتعلق يف سورة املدثر

  اثنوية مصادر -4 

 .األولية املصادر لفهم وشروح نصوص وهي األوليه املصادر عن أمهية تقل ال وهي          

 سورة املدثر  الكرمي القرآن هي األولية املصادر فأن البحث هذا ويف

 وكتب معىن عن يبحث االنسان وكتاب  الروحي الذكاء قوة وكتاب والنفس والعقل الروح االنسان
 وكتاب القائد صناعة وكتاب للقيادة الطريق وكتاب احلديثة اىملدرسية األدارة كتاب ومنها األدارة
  العاطفي الذكاء وكتاب  العطاء قوة كتاب  البشرية التنمية وكتب مبادئ على املتمركزة القيادة
 كاملعجم العربية اللغة قواميس اىل ابألضافة الروحي الذكاء تناولت اليت األولوايت ادارة وكتاب

 األنفعايل الذكاء ودراسة املدارس ملديري املتعددة الذكاءات مستوى ومنها ورسائل ماجستري الوسيط
 وعالقته الروحي الذكاء ودراسة  التعليمية املؤؤسسات مديري لدى املهنية الضغوط إدارة يف وعالقته
  األكادميي ابألجناز

 القيادة ومقالة العمل منظمات على الروحانية أثر األنرتنتمنها العاملية شبكة على املنشورة واملقاالت
 لدكتور الروحي الذكاء منها وتسجيالت  األطفال مثل فكر سعادة أكثر لتصبح ومقالة األصيلة

 بشناق. حممد

 البياانت مجع أسلوب_ج

 مت مجع البياانت واثئقية وقراءة الكتب
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 هده تدوين مث ومن البحث مبوضوع املتعلقة والسجالت الكتب وفحص بقراءة الباحثة وستقوم
 حسب تصنيفها مث ومن الصفحه ورقم النشر وسنة ومؤلفه الكتاب أسم تدوين مع املعلومات
 . املباحث

 يستخدم هذا االسلوب النه االنسب لنوعية البحث 

   البياانت حتليل-د

 التحليلي التفسري الباحثة ستعتمد البياانت لتحليل      

 واألستبانه الكشف تعين اللغة يف التفسري وكلمة

 يدل بلفظ فيه نزلت الذي والسبب وقصتها األية ملعىن توضيح هو التفسري فيعرف  إصطالحا أما
 215. ظاهرة دالله عليه

التحليل يف اللغه ح ل ل حل العقدة فتحها فنحلت وهي مادة تدل على فك العقدة ,والتحليل 
 216يطلق على ارجاع الشئ اىل عناصره وحتليل اجلمله بيان اجزائها ووظيفة كل منها.

كرمي يراعي فيه الرتتيب التعبدي لالايت ويعرف التفسري التحليلي هو منهج يف تفسري القران ال
والسور او االايت لقطاع معني داخل السورة الواحدة يقوم على منهج كفيل بتوضيح مراد هللا تعاىل 

 217من كالمه .

 وستقوم الباحثه يف مرحلة التحليل

  وع البحث ايت سورة املدثر املتناوله ملوضعرض آ -3
 عرض أسباب نزول األايت -4
 مفردات األايتتفسري معاين  -1

                                                           
 341التفسير التحليلي تعريفه خطواته العملية المنطقية الدكتور هاشم عبد ياسين ص- 215
 نسخه الكترونية 01كتاب مادة التفسير التحليلي لالستاذ عبد العزيز شلي ص 216
 التفسير التحليلي منهجه خطواته مرجع سابق- 217
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 ايتألاملعىن األمجايل ل -1
 ما يستفاد من األايت بعرض ما فيها من قضااي وأتمالت . -7
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 الرابع : عرض البيانات وتحليلها الفصل

 

 

 عرض البياانت املبحث األول :

 . في سورة املدثرالذكاء الروحي مفهوم املطلب األول :بياانت  

 .املدثر  املطلب الثاين :بياانت املبادئ األساسيه لذكاء الروحي يف سورة   

 .املطلب الثالت : بياانت طرق تنمية الذكاء الروحي يف سورة املدثر  

 املطلب الرابع : أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي يف سورة املدثر .

 املبحث الثاين :حتليل البياانت ومناقشتها

 .ماهية الذكاء الروحي يف سورة املدثر بياانت ل :حتليلاملطلب األو  

 .لذكاء الروحي يف سورة املدثراملبادئ األساسية  بياانت الثاين :حتليلاملطلب 

 .املطلب الثالث : حتليل بياانت طرق تنمية الذكاء الروحي يف سورة املدثر

 املطلب الرابع :حتليل أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي .
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 املبحث االول : عرض البياانت 

  وهي :يف عرض البياانت سيتم عرض آايت سورة املدثر اليت تناولت الذكاء الروحي        

ث ُِر )              ْر )1( َوَربََّك َفَكربِ ْ )4( ُقْم فَأَنِذْر )3اَي أَيُـَّها اْلُمدَّ ( َوالرُّْجَز فَاْهُجْر 1( َوثَِياَبَك َفَطهِ 
 218(5( َوِلَربِ َك فَاْصربْ )3( َواَل مَتُْنن َتْسَتْكِثُر )7)

 النزول هنا تفاداي لتكرار،وألن نزول هذه االايت كانت يف مناسبه واحده وجب عليا ذكر سبب 

 أسباب نزول هذه االايت

دثنا حممد بن علي بن شعيب السمسار حدثنا احلسن البجلي ح كما جاء يف تفسري السيوطي
حدثنا املعاىف بن عمران عن ابراهيم بن يزيد مسعت ابن ايب مليكه يقول ابن عباس ان الوليد بن 

تقولون يف هذا الرجل ؟ قال بعضهم كاهن وقال  املغريه صنع لقريش طعاما فلما أكلوا قال: ما
بعضهم ساحر وقال بعضهم ليس بساحر وقال بعضهم كاهن وقال بعضهم ليس بكاهن وقال 

 219بعضهم شاعر وقال بعضهم ليس بشاعر

وقال بعضهم )بل( سحر يؤثر فأمجع رأيهم على انه سحر يؤثر فبلغ ذلك النيب فحزن وقنع رأسه  

ث ُِر )ايَ    وتدثر فأنزل هللا ْر )1َفَكربِ ْ ) ( َوَربَّكَ 4( قُْم فَأَنِذْر )3 أَيُـَّها اْلُمدَّ ( 1( َوثَِياَبَك َفَطهِ 
 220(5( َولَِربِ َك فَاْصربْ )3( َواَل مَتُْنن َتْسَتْكِثُر )7َوالرُّْجَز فَاْهُجْر )

 سورة املدثر الذكاء الروحي يفاألول :  املطلب           

 ( 4( قم فأنذر)3)يها املدثر أاي                 
                                                           

 575ص دمشق البينه للطباعه والنشر 1431بالرسم العثماني الطبعه الثالثه القرآن الكريم  - 218

 
مؤسسة الكتاب التقلفيه بيروت  2112-1لالمام جالل الدين ابي عبد الرحمن السيوطي الطبعه  أسباب النزول  كتاب - 219

 272ص لبنان
 باب النقول في اسباب النزول مرجع  سابق - 220
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 معىن املفردات              

 حرف نداء للبعيد وقد ينادى به القريب توكيدا :   اي                

 حرف/ أداة كلمة مركبه من أي وها التنبيه ويتبعها املنادى أبل .:  أيها       

لربد , ا  به من   دثر تدثريا فهو مدثر ,دثر فالان فالان أي غطاه بغطاء يستدفأ  :املدثر       
ابلثياب اي املتغشي بثيابه   فأخدتين رجفه شديدة فأتيت خدجية فقلت دثروين فدثروين :املغطى 

.221 

 ُقم فأنذر        

, العزم على الشئلشئ وقيام هو على :فعل أمر من قام يقوم قياما ,وقيام الشئ هو مراعاة ل قم
 222.:انذره الشئ أعلمه وخوفه منه  أنذر

 223. قم فأنذر أي مشر عن ساق العزم وأنذر الناس

   الوحي فرتة عن حيدث هللا رسول مسع انه عبدهللا بن جابر عن جاء

 حبراء جاءين الذي امللك فإذا السماء قبل رأسي فرفعت السماء من صوات مسعت امشي أان فبينما)
 زملوين أهلي فجئت األرض على هويت حىت فخشيت واألرض السماء بني كرسي على قاعد

 224.  فاهجر قوله اىل املدثر أييها هللا فأنزل زملوينف زملوين

                                                           
 المعجم الوسيط مرجع سابق - 221
 كتابب معجم المعاني نسخة الكترونية- 222
 دار طيبة للنشر 0919-346_كتاب معالم التنزيل لحسن بن مسعود البغوي  ص 223
 346تفسير البغوي مرجع سابق ص - 224
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 أبن عن أبيه عن أيب ثنا عمري ثنا أيب ثىن سعد بن حممد ومنهم التأويل أهل فيه اختلف املدثر وأييها
 . بثيابه املتدثر املدثر أيها اي وجاءت النائم ايأيها املدثر أييها قوله عباس

 أبن ذلك وذكر وأثقاهلا النبوه املدثر أييها معىن اخرون وقال قتاده عن سعيد ثنا بشر عن وجاءت
 فقم األمر هذا ترث’د قال نهإ عكرمه فقال اآليه هذه عن داوود سئل قال األعلى عبد ثنا املثىن

 225.به

واملزمل املتغطي بثيابه كاملدثر وهي مبعىن واحد وهذا الوصف مثلها قوله تعاىل )اي أيها املزمل ( 
 226حصل لرسول هللا حني أكرمه هللا برسالته وابتداه إبنزال وحيه إبرسال جربيل إليه .

 فال, أحدثه أو االنذار أفعل أي فأنذر, وتتصميم عزم قيام ُقم أو مضجعك من قم مبعىن قُم وجاءت
 البتداء ملناسبته املقربون عشريتك إلنذار أي خاصا  املفعول يقدر وقيل خمصوص منذر يقصد
 كافة الإ رسالنكأ وما) تعاىل لقوله 227الناس مجيع فانذر أي عاماً  يقدر وقيل الواقع يف الدعوة
 .228(ونذيرا بشريا للناس

 عامل يف هللا مرضاة خيالف ممن أحداً  يرتك ال أن هو ابإلنذار القيام فغاية املختوم الرحيق يف وجاء
 لنفسه يعيش الذي وكأن,  قلبه يف 229وزلزال رجفة تقع حىت الوخيمه بعواقبه وينذره إال الوجود
 والراحة؟ومالك ومالك والنوم؟ فمالك العبءالكبري هذا حتمل الذي أنت أما مسرتحيا يعيش

 والكد للجهد قم ينتظرك الذي العظيم لألمر قم ؟ املريح واملتاع اهلادئ الدافئ؟والعيش والفراش
 230. وأستعد األمر هلذا وهتيأ قم والتعب

 قبله الرسل مجيع يف تكن مل لصفات جامع هو ما حممد شخص يفالندوي أن  نويضيف سليما
 ذنوهبم عاقبة املذنبني وحذر الصم وأمسع الغافلني اندى وقد مبشر فهو ابلنجاح الصاحلني مبشر فهو

                                                           
 414-412تفسير الطبري مرجع سابق ص- 225
 مؤسسة الرسالة لنشر 3113- 193صكتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان _عبدالرحمن بن ناصر السعدي  - 226
 006تفسير روح المعاني مرجع سابق ص- 227
  31سورة سبأ آيه - 228
 

 3112الناشر الجامعه السلفيه الهند  22-23كتاب الرحيق المختوم صفي الدين المباركفوري ص- 229
 22-23كتاب الرحيق المختوم  مرجع سابق ص - 230



80 
 

 نور الإ هو وإن داع فهو هللا ىلإ دعا وقد املنذر فهو الغافلني وأيقظ اهلالك على املشرفني وأنذر
 هللا ليختم وبعث اخلصال هبذه ممتازة وسريته ابلنعوت مليئه حياته وكانت القيامه يوم ىلإ به يستضاء

 ونفسه خالدة تعاليمه فكانت, كافة البشر اىل ليبلغها األخريه الرسالة فأعطى والنبوات النبيني به
 ,231 األخالق مكارم ليتم بعث وقد ةالسليم والعادات األخالق جلميع جامعه

  232( 13) مُِّنريًا َوِسرَاًجا إبِِْذنِهِ  اّللَِّ  ِإىَل  َوَداِعًيا( 17) َونَِذيرًا َوُمَبشِ رًا َشاِهًدا أَْرَسْلَناكَ  ِإانَّ  النَّيبُّ  أَيُـَّها ايَ )

ومن حوهلا وتنذر يوم اجلمع ال ريب  ويقول تعاىل )وكذلك أوحينا إليك قرءااًن عربيًا لتنذر أم القرى
األنذار هنا مقصور على أهل مكه ومن حوهلا ألهنم املقصود  233. فيه فريق يف اجلنه وفريق يف النار(

)وينذر يوم اجلمع( أُعيذ فعل تنذر لزايدة رسالة حممد صلى هللا عليه وسلم , ابلرد عليهم إلنكارهم
 234.عد عموم األنذار يقتضي هتويله هتويل أمر يوم اجلمع ألن ختصيصه ابلذكر ب

وكان صلوات هللا عليه كثري التأمل يف خلق هللا فكانت له قراءة فكرية غري مكتوبه وال مسطورة فهو 
يشاهد عملية البناء يف النبات الذي يستقطب أهتمامه ويرى عملية البناء واضمحالل والتالشي يف 

فكرية كانت الصيف واخلريف تتساقط األوراق وتتجرد الغصون وتعاقب الليل والنهار ,فالقراءة ال
تقوده اىل حاكمية موضوعيه فمن ميلك املوت واحلياة ويقدر دورهتما ؟ ومن حيكم سنن الكون 
ونواميسه وقوانينه ؟ فيبدا رحلة البحث عن احلقيقة اليت ترق فيها مشاعره وتنبه حواسه فتنقله من 

واهب احلياة ومن تنوع األنبهار ابلفعل اىل تقديس الفاعل ومن األندهاش من حركة احلياة اىل تنزيه 
 235.اخللق اىل وحدة اخلالق 

                                                           
 الناشر دار أبن كثير دمشق 3113 0ط 29صكتاب الرسالة المحمديه سليمان الندوي  - 231
 46-42سورة األحزاب آية - 232
 2سورة الشورى آية  - 233
 الدار التونسية للنشر 0914  22كتاب التحرير والتنوير محمد بن طاهر  أبن عاشور ص 234
 مرجع سابق 61كتاب النبي المربي ص- 235
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فمعرفة ىل مكارم األخالق ,إىل معرفة هللا اليت تقود إ لدى يرى الشيخ النابلسي أن يف التأمل ما يقود
ال يظلم أحد وال أستعلي على هللا وال اسخر الناس  هللا تقود اىل مكارم األخالق فمن عرف ربه

 236أبين خويف على أمنهم وال أبين عزي على ذهلم .خلدميت وال أبتز أمواهلم وال 

 

 الصةـــــــــــــاخل

النيب حممد على  القيام قدرة روحي يف األايت السابقه هو مما سبق يتضح لنا أن مفهوم الذكاء ال
 رسالة األسالم .وتبليغ ابملهمه والغايه الساميه اليت بعث ألجلها وهي القيام ابألنذار لنشر 

 بياانت املبادئ األساسية لذكاء الروحي يف سورة املدثرملطلب الثاين : ا

 وربك فكرب               

 معاين املفردات  

 سم هللا تعاىلأ: وربك              

 237. : عظم وجسم وضخمفكرب              

 وربك فكرب : أي عظمه عما يقوله عبدة األواثن .

,  حال وكل زمان كل يف وتوحيده هللا بتعظيم األعالن عن يفرت ال أن فكرب وربك تفسري يف وجاء
 كرب ومعىن,  أضرب زيدا تريد فاضرب زيداً  كقولك هو فقال زائده الفاء تكون أن جين ابن وجوز

 قال إذا ألنه أكرب هللا يقول أن املعىن هذا ويشمل وتعليما تسبيحا بقولك وكربه أعتقادك يف كربه أي
 238. جليل كل من وأنزه أجل أي كبري كل من أكرب أبنه هللا وصف أفاد الكلمه هذه

                                                           
 1023 1-0الموقع الرسمي لشيخ النابلسي مرجع سابق حرر بتاريخ - 236
 الماشر مكتبة األدب  3101 0ط 0162المعجم األشتقاقي أللفاط القران الكريم محمد حسن حسن جبل ص- 237
 364تفسير البغوي مرجع سابق ص - 238
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 يتضمنه ألهنا العظمه من أكمل فالكربايء له مرادفا ليس لكنه التعظيم مبعىن التكبري ايضا وجاء 
 وهلذا أكمل الكربايء ولكن عظمته أثبات أكرب هللا قوله يف تيميه ابن ويقول, املعىن يف عليها ويزيد

  أعظم هللا قول من أكمل ذلك إلن( كربأ هللا) بقول واألذان الصالة يف  املشروعه األلفاظ جاءت
.239 

 وفرحت خدجية فكربت أكرب هللا وسلم عليه هللا صلى النيب قال نزلت عندما  فكرب وربك وجاءت
 اي قلنا قال هريرة يبأ عن مردويه قال فقد الصالة تكبري على حيمل ما وجواز,  الوحي أنه وأيقنت
 ابلتكبري الصالة نفتتح أن مرانفأ فكرب وربك تعاىل هللا فأنزل الصالة دخلنا ذاإ نقول كيف هللا رسول

 . 240  

 الذل من ويل له يكن ومل امللك يف شريك له يكن ولداًومل يتخد مل الذي احلمدهللا وقلوقال تعاىل )
 333اإلسراء آيه  241(تكبرياً  وكربه

التعظيم واألجالل , عن أيب هريرة قال خرجت مع رسول هللا  التكبري أبلغ لفظه للعرب يف معىن
ويدي بيده فأتى علي رجل رث اهليئة فقال له أي فالن ما بلغ منك ما أرى قال السقم والضر فقال 

احلمدهللا  وقلفتلى ) رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أال أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر
فأتى رسول  (الذل وكربه تكبرياً( له شريك يف امللك ومل يكن له ويل منالذي مل يتخد ولداًومل يكن 

هللا وقد حسنت حالته فقال مهيم مل أزل أقول الكلمات اليت علمتين ,وقال رسول هللا صلى هللا عليه 
 يتخد مل الذي احلمدهللا وقلوسلم ما كربين أمر إال مثل يل جربيل عليه السالم فقال اي حممد قل )

 242. ((تكبرياً  وكربه الذل من ويل له يكن ومل امللك يف شريك له يكن ولداًومل

ذكر هللا األايت السابقه مما سبق يتضح إن أهم مبدأ من مبادئ الذكاء الروحي الوارده يف  اخلالصه
 أكرب
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 املطلب الثالث :بياانت تنمية الذكاء الروحي يف سورة املدثر

 (5)(ولربك فاصرب3والمتنن تستكثر) (7فاهجر)(والرجز 1(وثيابك فطهر)1)          

 وثيابك فطهر     

 معىن املفردات          

 ي خال من العيب .أ  ومصدر اثب لباس هو طاهر الثوب : املصدر ثوب ثياب  ثيابكو  

عن اآلدانس ضد فعل طهر َيطهُر وطهر طهراً فهو طاهر ,طهر الشخص كان نقيا منزها :  طهر
 243.زال وسخهأجنس , طهر الثوب :

  غدر على وال معصية على تلبسها ال يأ وقيل,  ابلثوب النفس عن فكىن فطهر نفسك أي   

 244 أتقنع غدرة من وال لبست      فاجر ثوب ال هللا حبمد فأين

 245. فحسن وخلقك وقيل, فطهر ونيتك قلبك فطهر وثيابك أيضا وقيل

 246.  اجلسم طهارة اجلسم هبا يقصد املعاين روح تفسري يف وجاء

 وجاء يف تفسريها مشروعية الطهارة مطلقا ألن هللا حيب املتصف ,247وقال )وهللا حيب املطهرين (
رطًا لصحة الصالة والطواف وجواز مس املصحف ويشمل التطهر هبا وهلذا كانت الطهارة مطلقًا ش

 248املعنوي عن األخالق الرذيله والصفات القبيحه واألفعال اخلسيسة.
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, وجاء يف تفسريها 249ويف قوله تعاىل ) يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهرياً( 
التطهري قيل التحليه ابلتقوى واملعىن على ما قيل أمنا يريد هللا ليذهب عنكم الذنوب واملعاصي فيما 

اًن بليغًا فيما لرجس ويصونكم من املعاصي صو م اهناكم وحيليكم ابلتقوى حتليه بليغه ليذهب عنك
 عليه وسلم قال لفاطمة أئيت أمر وهنى جل شأنه , وجاء عن أم سلمة أن رسول هللا صىلى هللا

بزوجك وأبنيك فجأت هبم فألقى عليهم كساًء فدكيا فوضع يده عليهم مث قال رسول هللا صلى هللا 
لت أم سلمة وأان عليه وسلم )إن هؤالء آل بييت وحاميت إذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهريًا فقا

 251. 250معهم اي رسول هللا فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنك إيل خري(

 امر وهو نفسه تكدرت ثوبه اتسخ من أن احلكماء يقول حيث الثوب بصفاء النفس صفاء يقال
 252(.النظافه حيب نظيف هللا نإ)  الرتمذي عن وجاء,  ظاهر

 , 253(وقد خاب من سهايقول تعاىل )ونفساً وما سواها فأهلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها 
أي قد أفلح من طهر نفسه من الذنوب ونقاها من العيوب ورقاها بطاعة هللا وعآلها ابلعلم والعمل 

 254.الصاحل 

 255.رمت عليها كنتم على غريها أقدر( يقول سيدان عمر بن اخلطاب )ميدانكم األول أنفسكم إن قد

 الرجز فاهجر      

 : الذنب والعذاب وعبادة االواثن  الرجز 

فعل هجر يهجر هجراً وهجراان فهو هاجر ,هجر الشئ أو الشخص تركه :  فاهجر
 256.وأعرض عنه 
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 257.  املعصية اترك ايضا وقيل,  األواثن اهنا وقيل,  فاهجر األصنام الرجز ان يقال

 258.  تقرهبا وال هجرهاأ يأ مبعىن وجاءت

 بكسر الرجز الكوفه وعامة املدينه أهل فقرأه القراءة ابختالف أتويله ختلفأ فاهجر والرجز
يف قوله تعاىل )وملا وقع عليهم الرجز قالوا اي  كما ,259 العذاب ىلإ ووجهه ومعناه الراء

ولنرسلن معك بين  لنا ربك مبا عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك موسى إدعُ 
ذين سعوا يف أايتنا معاجزين وكذلك يف قوله تعاىل )وال, 317-311األعراف 260(إسرائيل

 األواثن اىل وجهه املكيني بعض قراء عن الراء وبضم,261أولئك هلم عذاب من رجز أليم (
كما يف قوله تعاىل )والرجز فاهجر ( , وجاء مبعىن   خدمتها واترك عبادهتا فاهجر واألواثن

يريد هللا ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم كيد الشيطان كما يف قوله تعاىل )
 11262آيه  تطهرياً(األحزاب

 عند والدنيا املستقذر القبيح ابلرجز ريدوأُ , فاترك الدنيا مبعىن املعاين روح تفسري يف وجاء
 طالب على جيب رجز فهو وجل عز هللا عن ماأهلى وكل, والقذارة القبح غاية يف العارف

 263. الوصال ينال اهلجر هبذا اذ هجره تعاىل هللا

 .265, وقال ايضاً)واهجرهم هجراً مجياًل(264وقال تعاىل يف اهلجر )واهجرين ملياً(

 عليها كانوا اليت السيئة والعادات املوبقات هلجر أقوامهم يدعوا لكي جاؤا الرسل فكل 
 كلوا الرسل أيها اي) تعاىل قال لنشرها الرسل هبا هللا دعى اليت االخالق مبكارم وتعليمهم
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 ربكم وأان واحدة أمة أمتكم هذه وإن عليم تعملون مبا إين صاحلاً  واعملوا الطيبات من
 الأ خوهمأ هلم قال ذإ املرسلني نوح قوم تكذب)  قومه خياطب نوح فهذا, 266( فاتقون
 على إال أجري إن أجر من عليه أسئلكم وما وأطعون هللا فاتقوا أمني رسول لكم إين تتقون

 ابلكتاب ميسكون والذين) موسى النيب وكذلك,267( واطيعون هللا فاتقوا العاملني رب
 واقع نهأ وظنوا ظلة هنمكأ فوقهم اجلبل نتقنا وإذ املصلحني أجر نضيع ال إان الصالة وأقاموا

 268.269( تتقون لعلكم فيه ما واذكروا بقوة أتينكم ما خدوا هبم

 تعاىل قال الكفار جلميع كربى قاعدة فهو التقليد أصول على مبين كان اجلاهلي العصر  
أو لو كان آابؤهم ال  ابءانآ عليه ألفينا ما نتبع بل قالوا هللا أنزل ما تبعواا هلم قيل ذاوإ)

 ,270( يعقلون شيئاً وال يهتدون

 اً كثري  إن منواآ الذين أييها) تعاىل قال وعبادهم وجهاهلم العلم أهل بفسقة قتدأهمإ يضاً وأ
 ومنها 271( هللا سبيل عن ويصدون ابلباطل الناس أموال لياكلون والرهبان األحبار من

 لك أنؤمن قالوا) آخذيه فهم وضعف به الضعفاء أبخد الشئ بطالن على داللتاألس أيضا
 وما لوتشعرون ريب علىإال  حساهبم نإ يعملون كانوا مبا علمي ما اقالو  األرذلون واتبعك

 العورات بكشف التعبد يضاأ عادهتم ومن,  272( مبني نذير الإ انأ نإ املؤمنني بطارد انأ
 أيمر ال هللا نإ قل هبا أمران وهللا أابءان عليها وجدان قالوا فاحشة فعلوا ذاوإ) تعاىل قال

 وجوهكم وأقيموا ابلقسط ريب مرأ قل(  42) تعلمون ال ما هللا على أتقولون ابلفحشاء
 واحلسد والشك والشرك الكفر يضاوأ, 273( الدين له خملصني وادعوه مسجد كل عند

 ولئن) تعاىل لقوله النفس هلوى تباعإ الإ ماهي اجلاهليه عمالأ كل وأصل, اهلوى واتباع
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 الدين ترك ومن لنفس هواءأ جمرد عليه ماهم ألن دينهم يقل ومل , 274(  أهوائهم تبعتا
 275. حماله ال اهلوى تبعأ

وتنقيتها من قبائحها وتصفيتها من أدراهنا إىل مكارم األخالق وصاحلها إن تزكية النفس 
 276.أحد مهمات الرسائل اليت بُعث هبا األنبياء

 

 اخلالصة:

يُنمى الذكاء الروحي حسب التوجيهات اإلهليه يف األيه السابقة ابلتزكيه األميانية وهي تنقية 
 وعادات وتقاليد اجلاهليه .النفس من الظاهر والباطن من كل ما يشوهبا من قيم 

 ال متنن تستكثر

 :من أفعال األستثناءال

 : فعل أصله املن أي تعداد الفضل واالحسان ميُن مبا أعطى ويعتد به أعتداداً  متنن

 ستكثاراً فهو مستكثر أ:فعل من أستكثر من يستكثر  تستكثر

 277.  ستكثر الشئ عدُه كثرياً أ

.  الدنيا جملازاة طمعا شيئا تعط ال وقيل منه اكثر لتعطي مصانعة مالك تعط ال معناها وقيل
278 
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 كثري طالبا أي به مستكثرا والقرأن النبوة من تعاىل هللا اعطاك مبا متنن ال مبعىن وجاءت
 279. الناس من األجر

ال تبطلوا صدقتكم ابملن واألذى كالذي ينفق ماله رائء اي أيها الذين أمنوا قال تعاىل ) 
وال يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فرتكه صلدا  الناس

, وقال أيضا) مينون 280(ال يقدرون على شئ مما كسبوا وهللا ال يهدي القوم الكافرين
أن أسلموا قل ال متنوا علي أسالمكم بل هللا ميُن عليكم أن هداكم لالميان إن كنتم عليك 

نزلة الذي ن املنه واألذى مبطالن ألعماالكم فتصري أعمالكم مبوفيها أ. 281صادقني( 
 282.ة الناس وال يريد به هللا والدار اآلخرة يعمل ملرآ

أن ال تطلب على عملك شاهدًا إال هللا وال جمازاًي سواه يسمى إخالصًا ,فالعبد املخلص 
والصرب تظهر عليه عالمات احلماس للعمل للدين واملبادرة للعمل واحتساب األجر 

 283والتحمل وعدم التشكي واحلرص على إخفاء وأتقان اهلمل .

 ولربك فاصرب

  سم هللا تعاىل : أ ربك

 284.أي حتلى ابلصرب يتحلى ابجللد أي ال يظهر شكوى من أمل أو بلوى  : لصربا

 مُحلت معناها وقيل,  وعبادته فرائضه أداء على فاصرب ومالكك لسيدك تفسريها يف جاء
 285  هلل فاصربعليه والعجم العرب حماربة عظيماً  أمراً 
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 286.  وجل عز هللا لوجه أذاهم على أصرب وقيل,  هلل عطيتك على أصرب مبعىن وقيل

 287. إستكثار غري من العطاء على صرباً  وجعله قبله مبا وصله مبعىن وأيضاً 

 به أمره ما ومنفذاً  ومنذراً  مبلغاً  لدعوته وينهض وداثره حلافه يدع أبن الكرمي رسوله هللا أيمر
 معركته يف ماضياً  وسالحاً  جهاده يف له عدة يكون هبذا ابلصرب أيمره مث عنه هناه ما وجمتنباً 

 288. اجلاهليه مع

 قبل من يوصى أبن يستغرب ال رسالته مع وسلم عليه هللا صلى حممد النيب ملسرية فالقارئ
 األذى حتمل عن فيها سيعجز النفس على شديدة وعقبات  مبراحل سيمر ألنه ابلصرب هللا

 وهو وجمنون ساحر ابنه ووصف واالستنكار والتكذيب التعذيب مبراحل مر الذي فهو
 عرض ورمي مكة من وطرد الشجر ورق اكا حىت الشعب يف وحوصر قدماه أدميت الذي
وحينها قال صلى هللا عليه  ابراهيم ابنه وتويف اصحابه من سبعون وقتل الشريف زوجته

وسلم )إن العني لتدمع وإن القلب ليحزن وال نقول إال ما يرضي ربنا وإان لفراقك اي أبراهيم 
 289.290 حملزنون(

وقد أمتد نزول آايت الصرب على طول الفرتة املكيه يقود خطوات املؤمنني خطوة بعد 
وأال تكون تصرفاهتم ردود خطوة فتدربوا على حتمل املشاق وحتمل األذى وضبط اإلراده 

فعل كما تدربوا على األلتزام مبا يرد هللا تعاىل واألنضباط مع رسوله صلى هللا عليه وسلم 
.291 
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وقال جال  , 292(احلاكمني خري وهو هللا حيكم حىت واصرب إليك يوحى ما تبعوا) تعاىل قال
وقال أيضا )واصرب وما صربك إال ابهلل وال  293نك أبعيننا (جالله)واصرب حلكم ربك فإ

,   294حتزن عليهم وال تك يف ضيق مما ميكرون إن هللا مع الذين أتقوا والذين هم حمسنون(
وإن هللا تعاىل أوصى إىل داوود )ختلق أبخالقي فإن من أخالقي إين أان الصبور( ,وجاء يف 

فقال بعض الناس هذه قسمة ما  الصحيح عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إنه قسم ماالً 
أُريد هبا وجه هللا فُأخرب بذلك رسول هللا فقال رحم هللا أخي موسى قد اُوذي أبكثر من 

 عليه أن هللا عز وجل يقول)إذا وجهت إىل عبد , وجاء عنه صلوات هللا 295هذا فصرب (
ت منه يوم من عبيدي مصيبه يف بدنه أو ماله أو ولده مث أستقبل ذلك بصرب مجيل أستحيي

 296. القيامه أن أنصب له ميزاانً أو أنشر له ديواانً (

وعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه )أن أانسًا من األنصار سألوا رسول هللا فأعطاهم مث 
ما يُكن من خري فلن )سألوه فأعطاهم حىت نفذ ما عنده فقال هلم حني أنفق كل شئ بيده 

من يستغن يغنه هللا ومن يتصرب يصربه هللا وما أُعطي أذخره عنكم ومن يستعفف يعفه هللا و 
 298. 297(أحد عطاء خرٌي وأوسع من الصرب 

 يقول األمام علي كرم هللا وجهه

 أصرب قليال فبعد العسر تيسرٌي     وكل أمر له وقت وتدبريٌ 

 299وللمهيمن يف حاالتنا نظٌر       وفوق تقديران هلل تقديرٌ 

 حممد  له أخ له يعزيه عن أبن له يقالوجاء إن كتب بعض احلكماء إىل 
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 أصرب لكل مصيبة وجتلد   واعلم أن املرء غري خملد 

 وإذا ذكرت حممدأ ومصابه   فأذكر مصابك ابلنيب حممد

ويقول أبوحامت رضي هللا عنه الصرب على ضروب ثالثه الصرب على املعاصي والصرب على 
 300.الطاعات والصرب على الشدائد واملصيبات 

 والتفاؤل والبذل والعطاء فالسماحه الصفات وأحلى السمات أفضل حتته تندرج الصرب فا
 الصرب دائرة يف ينحصر طيب وعمل مجيل قول وكل اخللق وحسن والشكر والرضى والصفح

. 

بدون كلل أو ملل أو تشكي والصرب األلتزام واملثابره  تنمية الذكاء الروحي حتتاج  اخلالصة
واألهم من ذلك من طول الطريق أو أستبطاء النتائج أو العلو واألستكبار مبا حقق 

 حتساب كل ما تسعى لتحقيقه لوجه هللا تعاىل واحلصول على مرضاته وجناته .إ

 مهية الذكاء الروحي للقائد الرتبويأاملطلب الرابع : 

همة األنبياء ومن مأن وظيفة تبليغ الرسالة هي كأن جل جالله أراد أن يعلمنا         
اتبعهم من بعدهم فال ينبغي ملن أستعمله هللا يف هذه املهمه العظيمة أن يستقيل جملرد تعنت 
الكاذبني مهما طالت املده أو أغلقت أبواب اهلدايه كل ما علينا هو أن نفعل كما علمنا 

هنزام وأستحضار اخلطط البديله يف أو إن مراجعة حساابتنا دون تراجع املصطفى م احلبيب
 301عقولنا ونتجه بقلوبنا اىل صاحب الكلمه األخريه طالبني العون والصفح والسداد .

والرسول عليه النهوض أبعظم أمانه فهي ليست أمانة البشر للبشر وإمنا امانة رب البشر 
مكارم  من كنوأروع مستوى مم للبشر والسماء واألرض مما يتطلب أن يكون على أعلى

األخالق وعلو الفضائل ,حبيث يثق به من يعرفه ويصدقه من يسمعه ويطمئن إليه من 
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يدعوه , فاألنسان ال يثق بصدق البالغ إال إذا وثق بصدق املبلغ ولذلك كان أصطفاء 
حممد بن عبدهللا أبتداًء من منطلق عظمة أخالقه جيث يقول تعاىل )وإنك لعلى خلًق 

 1.302عظيم ( القلم آيه 

مل تكن مهمة النيب يف نشر االسالم والدعوة اليه بني الناس يف مكة ابألمر السهل فقد 
واجهه منذ بدء الدعوة الكثري من العقبات يف ذلك اجملتمع اجلاهلي الذي ترىب على تعظيم 

أذ وقفت رجاالت قريش وسادهتم يف طريقه وتصدوا لدعوته , االصنام واألفتنان هبا 
 303حيولوا بينه وبني تبليغ رسالة ربه .واجتهدوا كي 

لقد وقفت اجلاهلية بكل قوهتا وطغباهنا يف وجه هده الدعوة واستعملت كل الوسائل للصد 
عن سبيل هللا كل ذلك حيدث والدعوة ما تزال يف مهدها فكان البد أن تكون يف مواجهة 

حىت يتحقق أمر هللا يف الطريق  تطيع املضي قدما يفربية االرادة ابلصرب ليسهذا الطاغوت ت
 304امة هذا الدين .إق

حماطه ابلكتمان حىت ال تواجه بردات فعل عنيفه من أصحاب القوة  بدأت الدعوة سراً 
والسلطان ال سيما وأن الدعوة اجلديدة هتدم وتفوض مجيع موراتثهم الفكرية سواء 

سرًا ثالث سنوات  االعتقادية أو السياسية أو األجتماعيه أو األقتصادية واستمرت الدعوة
.305 

حرص النيب فيها على تربية صحابته تربية عميقة على مناهج االسالم واختد من دار األرقم 
قوله و 306( مردها نزل قوله تعاىل )فاصدع مبا تؤ وبعبن أيب األرقم مكاان للقائهم وتعليمهم 
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فبدأ اجلهر ابلدعوة واثرت زعماء قريش وبدأت  307ني (تعاىل )وأنذر عشريتك األقرب
 308املواجهة .

واجتمع طواغيت مكة يف دار الندره ليتخدوا قرارا حامسا يف هذا األمر فرأى بعضهم أن 
توضع القيود يف يد حممد ويشد واثقه ويرمى به يف السجن ال يصله منهم أال الطعام ويرتك 

فال يدخلها وتنفض قريش يديها من  على ذلك حىت ميوت ورأى أخر أن ينفى من مكة
أمره وُقد أستبعد هذا أالمران لعدم جدوامها واستقر الرأي على رأي أبو جهل حيث قال 
أرى أن أتخدوا من كل بطن من قريش شااب نسيبا وسطًا فتيًا مث نعطي كل فىت سيفاً 

 309كلها .  صارماً مث يضربونه مجيعا ضربة رجل واحد فإذا قتلوه تفرق دمُه يف القبائل

حراء ولكن هللا منهم وأخدوا يف مطاردته يف جبال مكة وفيايف الص ولكن هللا تعاىل سلمهُ 
 310ستقبل فيها أروع أستقبال .املدينه يرافقه أبوبكر الصديق وا ىلمنعه منهم ووصل إ

لقد أمتد نزول آايت الصرب على طول الفرتة املكية يقود خطوات املؤمنني خطوة بعد خطوة 
وأال تكون تصرفاهتم ردود فعل كما  على حتمل املشاق وحتمل األذى وضبط األرادة فتدربوا

تدربوا على األلتزام مبا يُرد هللا تعاىل واألنضباط مع أوامر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
.فتكونت قاعدة صلبه لالسالم من أصلب العناصر عودا ومما زاد من صالبة هذه القاعدة 

عرض مغرايت املادة واملتاع واملال ومل متن معتنقيها ابلدعوة الرباقة ال من أهنا مل تقم على 
فقد كان هناك وعد واحد رضوان هللا و اجلنه يف الدار اآلخرة , فهذا مناصب وغنائم 

هلم )صربًا آل ايسر فإن قال رسول هللا مر آل ايسر وهم يعذبون فلم يقل أكثر من أن 

                                                           
 304سورة الشعراء - 307
 62النبي المربي مرجع سابق ص - 308
 دار العقيدة لنشر 3119 0ط 021كتاب وقفات تربوية في السيرة أحمد فريد ص - 309
 66كتاب النبي المربي مرجع سابق ص- 310



94 
 

 من الصالبه والقوة ال تنشأ قلوب مؤمنه على درجة عاليةموعدكم اجلنه(وكانت الغاية أن 
 311يكون إال ابلتجرد من أمنيات النفس املتعلقة مبتاع الدنيا وصرفها اىل التعلق ابألخرة .

نسان سر وجوده ووجود هذا الكون من حوله كان يقول له القرأن يف مكه يفسر لألفكان 
 أين يذهب يف هناية املطاف ؟ومن من هو؟ ومن أين جاء وكيف جاء ؟وملاذا جاء واىل

 312؟الذي جاء به من العدم اجملهول

؟ وكان يقول له عن هذا الوجود الذي حيسه ويراه ومن أنشأ هذا الوجود امللئ وما مصريه  
 313ابألسرار من يذبره من حيوره ,لقد كانت العقيدة هبذا املعىن الشامل .

اىل املدينه وتركوا ورأهم الوطن واملال واملتاع تركوا كل ذلك  وأذن النيب للمؤمنني ابهلجرة
, ليسلم هلم الدين وأستعاضوا عنه ابألخوة اللذين ينتظروهم يف املدينه ليبؤهم وينصروهم  

وعن عبدهللا بن عمر بن العاص قال رسول هللا املهاجر من هجر السيئات اىل هجر 
االسالم يف بيوتنا اىل هجر الضعف والبطاله اخلطااي والذنوب اىل هجر ما خيالف أنظمة 

أهم حدث يف اتريخ  نء ووضع األشياء يف غري موضعها ,إواالمهال والرتف والكذب والراي
سالم شر اإلالمية لناهلجرة وتكون الكيان السياسي لألمه اإلس الدعوة االسالمية هو
 314والدفاع عن حرماته .

الدروس املستفادة يف التخطيط لعديد من كانت هناك اىل املدينه  ويف طريق هجرته إ
عداد أداة السفر قبل شهر إب من التخطيط بتدأً د البشري لتلك املهمة الشريفه , إعداواإل

 315لطريق القوافل املعتاد  )الراحلتني (مث هتيئة دليل الرحلة لكي يسلك هبما طريقا مغايراً 

ن أحتاج األمر , مث اخلطة إقريش كي يتمكنوا من تعديل وختصيص من ميدهم عن حتركات 
أتيت احلركة الذكية يف اآلجتاه فعكس اجلهة املقصودة فاجته جنواب حنو غار ثور بينما يثرب 
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بن فهرية يقوم  تقع يف الشمال ومل ينسى صلى هللا عليه وسلم من يعفوا أاثرمها فجعل عامراً 
, فعن أاب بكر  ابهللبتلك املهمه من خالل أغنامه , وقبل هذا وذاك كان القلب املتصل 

حدثه قال نظرت إىل أقدام املشركني على رؤسنا وحنن يف الغار فقلت اي رسول هللا لو ان 
 ظنك أبثنني هللا اثلثهما ( أحدهم نظر إىل قدميه ابصران حتت قدميه فقال اي أاب بكر ما

 317. فالذي يسري مبعية هللا وتوفيقه عندئد البد للغاايت أن تنجح. 316

يكشف مدى احملبه الشديدة اليت كانت تفيض هبا  ل النيب يف املدينه أستقباالً وقد أُستقب
أفئدة األنصار من أهل املدينه رجااًل ونساًء وأطفااًل  لقد كانوا خيرجون كل يوم اىل ظاهر 

وينتظرون حتت نفخ الشمس وصول رسول هللا إليهم حىت إذا ذهب النهار ليدبر املدينه 
إىل األنتظار صباح اليوم التايل فلما طلع الرسول إليهم جاشت  عادوا أدراجهم ليعودوا

 318العواطف يف صدورهم وأنطلقت ألسنتهم هتتف ابلقصائد واألهازيج.

أخد األسالم ينتشر سريعًا يف املدينه فعمل النيب على بناء دولة األسالم األوىل يف هذه 
 319,فكان أول أجراء أختده هو بناء مركز الرقعه احملدودوة

الدعوة والدولة فأسس مسجده الشريف وغدا املسجد مكان العبادة ومركز للقيادة ففيه  
تتم األجتماعات واللقاءات وتعقد فيه الندوات واحملاضرات ويتم فيه الشورى وتنظيم أمور 

بعقد األخوة الذي املسلمني , مث قام بتنظيم اجملتمع على مستووين تنظيم العالقات اخلاصة 
ملسلمني أثنني أثنني وتنظيم العالقات العامه بني مجيع سكان املدينه من أخى فيه بني ا

 مسلمني ويهود ومشركني ابلوثيقة اليت أمر بكتابتها ويعتربها املؤرخني أول دستور إسالمي .

320 
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فشارك النيب يف بناء املسجد وهو بذلك يضع قانوان أو مبدأ عظيمًا يف علم القيادة 
سلم تنشط الكساىل وتوقظ ذوي اهلمم الضعيفه وتضرب املثل فمشاركته صلى هللا عليه و 

األعلى والقدوة احلسنه يف اهلمه والنشاط وأتقان العمل كما تسلط االضواء حول أهم 
مؤوسسه إسالمية جيب أن يُعتىن هبا عند أنشاء اجملتمع اآلسالمي املصدر والقوة الروحانية 

واألخوة بني االنصار واملهاجرين هي بناء اليت تشعل احلماس والقوة عند مالقاة العدو ,
األلفة والتواصل على أساس الدين .فكانت مشكلة املهاجرين أقتصاداي وأجتماعيا ونفسيا 

 321فقد فارق الكثريين منهم األزواج واألوالد

بال مأوى وال جتاره وهم بذلك أضافوا عبئأ اقتصادايً وأجتماعياً على األنصار , ايضا دمج  
الفئات مع أختالف املستوايت األميانية والعمر األمياين بني األنصار واملهاجرين كاألساتذه 

 السبيل ميكن أن يكونوا تالمذه هلم , فهو يف مادة األميان والدين مقارنة مع األنصار الذين
 322لتسريع تعلم األنصار ورفع املستوى األمياين كي يصبح اجملتمع يدأ واحده .

وبعد أرساء دعائم الدولة وجب وضع أسس الدفاع عنها ,فقام أبعداد املسلمني عسكراي 
 323حلماية عقيدهتم ودولتهم وسري السرااي لتحذير املشركني من مهامجة املدينه .

ها غزوة بدر وغزوة ُأحد وغزوة األحزاب وغزوة وقد قاد النيب العديد من الغزوات من
  احلذيبية غزوة بين قيقاع وغزةو مؤته وغزوة تبوك

ويف العام العاشر للهجرة والعام الثالث والعشرين للبعثه حج النيب حجته األخريه واليت 
عرفت حبجة الوداع واليت خطب فيها الرسول واليت عرفت خبطبة الوداع ونزل قوله تعاىل 

, ويف يوم 324نعميت ورضيت لكم األسالم دينا( م أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم)اليو 
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األثنني الثاين عشر من ربيع األول من السنه احلادية عشره للهجره أنتقل املصطفى إىل 
 325جوار ربه راضياً مرضياً وقد أدى األمانه .

 خلالصها

رسالته الساميه ميكننا أن ندرك من العرض السابق ملسرية النيب الكرمي يف الدعوة ونشر 
 يقه مل يكن معبد ابلورود  وأن هذه املهمهمدى صعوبة ومشقة املهمه املوكله إليه وأن طر 

حتتاج اىل مؤهالت وتوجيهات ليتمكن من القيام على أداء مهمته على أكمل وجه , وأن 
هبا من  القياده ليست لقبًا يسعى لتحقيقه بقدر ماهي أخالق فاضله وممارسات يتصف

 كل للقياده .ُو 

 

 بحث الثاين :حتليل البياانت ومناقشتهاامل

 مفهوم الذكاء الروحياملطلب األول :  

 وليس الذاتيه أببعاده وعيا فأكثر أكثر يصبح الذي الفرد يف عميق نفسي وعي:  دروثي -
 326. أيضا والروح اجلسد من ولكن ابجلسد ذلك يتحقق ان السهل من

 بتغري لك ويسمح التفكري يف وحتوالت تغريات عمل على يساعد النفسي الوعي وعن
 كما النجاح لتحقيق الركائز وأحد الروحي الذكاء يف الرئيسية العناصر أحد وهو مشاعرك

 سلوكياتك مشاعرك تركيزك جيعل حيث حتقيقه تود ما جتسيد يف األوىل اخلطوة أنه
 من درجة اي وعلى أجتاه أي يف احلياة يف ستذهب أين حتدد أفعالك ردود شخصيتك

 327. والسعادة النجاح

                                                           
 21النبي المربي مرجع سابق ص - 325
 مرجع سابق 33كتاب قوة الذكاء الروحي ص- 326
 مرجع سابق –مقالة األدراك الوعي  - 327



98 
 

( قم 3ووجدت الباحثة الذكاء الروحي هبذا املعىن يف سورة املدثر يف األايت )اي أيها املدثر )
 الذي أنت أما مسرتحيا يعيش لنفسه يعيش الذي وكأن فأنذر( فجاء يف الرحيق املختوم 

 الدافئ؟والعيش والفراش والراحة؟ومالك ومالك والنوم؟ فمالك العبءالكبري هذا حتمل
 هلذا وهتيأ قم والتعب والكد للجهد قم ينتظرك الذي العظيم لألمر قم ؟ املريح واملتاع اهلادئ
 عامل يف هللا مرضاة خيالف ممن أحداً  يرتك ال أن هو ابإلنذار القيام فغاية , وأستعد األمر

يف قلبه فهو عليه عبء البشرية   وزلزال رجفة تقع حىت الوخيمه بعواقبه وينذره إال الوجود
 328كلها عبء العقيدة وعبء الكفاح واجلهاد يف ميادين شىت.

لذلك جند  أن األصل يف طبيعة البشر الفعل ال رد الفعل والذي من شأنه مساعدتنا على 
اختيار إستجابه تتوافق مع ظروف معينه منر هبا األمر الذي ميكننا من خلق الظروف 

بني األانس اللذين أيخذون بزمام األمور وأولئك اللذين ال حيركون ساكنا يشبه ,فهناك فرق 
 329الفرق بني الليل والنهار.

 الفرد شعور وجاء يف تعريف الذكاء الروحي لدكتور حممد بشناق أن الذكاء الروحي هو
 330بصمه يف احلياة.و  دور له وأن الداخلي السالم من حبالة

 وال أضطراب وال غضب يشوهبا ال واهلدوء السكون من حالة هووالسالم الداخلي  
 تيارات أو أمواج أية سطحها يشوب ال اليت الساكنة البحرية أو الربكة تكون ورمبا ضغوط

 331.لسالم البليغ الوصف هي

فا من وجهة نظر الدكتور حممد بشناق أن الرسول صلوات هللا عليه عند نزول هذه اآلايت  
متدثرًا مبالبسه وكان خوفه من ما سيحدث بعد ظهور جربيل ونزول كان خائفا مرتعبًا 

 332الوحي وأن جربيل مل ينكر هذا اخلوف بل انداه اي أيها املدثر أي ايأيها اخلائف املرتعب

                                                           
 مرجع سابق 23-22ص–كتاب الرحيق المختوم  - 328
 مرجع سابق 92كتاب العادات السبع ستيفن كوفي ص- 329
 الموقع الرسمي لدكتور محمد بشناق مرجع سابق - 330
 مقالة السالم الداخلي مرجع سابق- 331
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وهذا ما يتوافق مع ما قاله الدكتور جمدي أسحق عن رد فعلنا إزاء األزمات فهو الذي حيدد 
الذهين لألنسان هو الذي سوف يقرر ما إذا كانت األزمه ما سوف تفعله بنا فاألجتاه 

ستحطمه أو تبنيه ونستطيع أن نتفق على عبارة هامه وهي أن األزمه احلقيقية تكمن يف 
 333ذهن األنسان وليست يف الظروف احمليطه .

لذلك يرى الدكتور روبني شارما أن ملواجهة أي عقبه هي أن جتاهبها مرفوع الرأس ال تشكو 
تحب بل أن هتجم عليها مباشرة فال تصرف عمرك زاحفًا على يديك ورجليك فال تن

 334نصف مهزوم ولكن جابه صعابك متحدايً فتجد أهنا ضعيفة أزاءك .

 وهنا أتيت أمهية الوعي الذايت يف معرفة مشاعران وما يدور يف ذواتنا من مشاعر متضاربه 

قفك احلايل وإلقاء الضوء على مو  انت حباجه ملعرفة ذاتك وحقيقة فلكي تبدأ يف التغيري
أفكارك وسلوكياتك احلاليه اليت تفكر وتتصرف هبا وأيضًا التحرر من املعتقدات واألفكار 

 335لتطلع لغاايت جديدة أعلى وأمسى . الزائفه مما جيعل الطريق ممهد أمامك

 336.ما جاء يف قوله تعاىل )ال يغري هللا ما بقوم حىت يغريوا ما أبنفسهم( ذاوه  

 فارنة بني تعريف الذكاء الروحي النظرية والذكاء الروحي يف سورة املدثرم

 الذكاء الروحي سورة املدثر الذكاء الروحي النظرية 
 هو وعي املرء بنفسه  

 وميكن تعريفه حبالة من السالم الداخلي 
هو قدرة املرء على حتمل أعباء 

 احلياة
 

 

                                                                                                                                                               
 الموقع الرسمي لدكتور محمد بشناق  مرجع سابق- 332
 الناشر مكتبة أسقفية الشباب 0991 0ط 22-26الدكتور مجدي أسحق ص–واجهها كتاب األزمات النفسية كيف ن - 333
 الناشر مكتبة جرير 3111 0ط 012كتاب دليل العظمه روبين شارما ص- 334
 الناشر مكتبة جرير 3112 0ط 61رانجيت سينج وروبرت دبليو ص–كتاب تقدير الذات - 335
 00سورة الرعد أية - 336
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 املطلب الثاين : مبادئ الذكاء الروحي

 الوعي ابلذات -0

فلكي يغري األنسان من نفسه فهو حباجة أوال ألن يعرف حقيقة ذاته وحقيقة موقفه    
احلايل وإلقاء الضوء على األفكار والسلوكيات احلاليه ,وحباجه ألن يفهم أسباب تفكريه 

ابلطريقة اليت يفكر ويتصرف هبا , وأيضًا التحرر من األفكار واملعتقدات الزائفة  وتصرفاته
والتطلع لغاايت جديدة أعلى من خالل معرفة بنقاط قوتك مما جيعل الطريق ممهد أمامك 

وأمسى ,قمىت تفهمنا مشاعران وما يدور يف ذاتنا من مشاعر متضارية سهل األجابة على 
 على مجيع األسئلة من اان ؟ وملاذا أان ؟ وماذا أشعر ؟

املختوم وكأن الذي يعيش الرحيق  تفسريها يفكما جاء  وهذا ما رأته الباحثه يف األيه )قم (
لنفسه يعيش مسرتحيًا أما أنت الذي حتمل هذا العبء الكبري فمالك والنوم ؟ومالك 

 والراحه ومالك والفراش الدافئ ؟والعيش اهلادئ واملتاع املريح؟

 العيش وفق االقيمة  -4

عىن أنك كيف ترى العامل إن الرسالة الشخصية تنبع من نظرتك للحياة ملا هو حولك أو مب 
وهنا أييت السؤال اجلوهري للمرء ما هو دوري يف احلياة أهو مجع املال أو الشهرة أو املتعه 
أو النجاح يف العمل ؟على ما تبىن حياتك على أشياء مادية زائلة أو أشياء اثبتة كقيم 

 ؟ ومبادئ

 يف قوهلم وبلغهم الرسالة , ورأت الباحثة أن اآلية )فأنذر ( اليت جاء يف تفسريها ال تفكر

ى الرسول الكرمي صلوات هللا عليه  الرسالة األخرية ليبلغها اىل البشر كافة فكانت فقد أُعط
تعاليمه خالدة ونفسه جامعه جلميع األخالق والعادات السنية ,فهو مبشر الصاحلني 

ر املشرفني على ابلنجاح وقد اندى الغافلني وأمسع الصم وحذر املذنبني عاقبة ذنوهبم وأنذ
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اهلالك وأيقظ الغافلني فهو املنذر وقد دع إىل هللا فهو داع ,قال تعاىل )اي أيها النيب إان 
 (13)( وداعياً إىل هللا إبذنه وسراجاً منرياُ 17أرسسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً )

نا كيف ولذى فأن املبادئ والقيم مثل البوصلة تشري دائمًا إىل اإلجتاه الصحيح وإذا عرف
نقرؤها وهنتدي هبا لن نضل أو نرتبك أو ننخدع أمام األصوات املتعارضة , فهي واضحه 
واتبثة ال تتغري وال تتحول وهي تصلح لكل زمان ومكان ومتنح األنسان اهلداية إذا ضل به 

 السبيل ويصبح هبا أكثر أتثرياً وفعالية يف حميطه .

 األخالص-1

 نيةعالأن يستوي عملك يف السر وال     

ووجدت الباحثة هذا املبدأ واضحًا يف األيه )وال متنن تستكثر( واليت جاء يف تفسريها 
التعطي شيئأ طمعاً جملازاة الدنيا , قال علي كرم هللا وجهه من كان ظاهره أرجح من ابطنه 

 . خف ميزانه يوم القيامه ومن كان ابطنه أرجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامه

يعمل لشهوة البطن أو الفرج يكف إذا مل جيد ما يشبع شهوته والذي يعمل أماًل فمن كان 
يف شهرة أو منصب يرتاخى ويثاقل إذا الح أن أمله بعيد املنال والذي يعمل لوجه الرئيس 
أو األمري ينقطع أو يتواىن إذا ُعزل الرئيس أو مات األمري , أما العمل هلل فال ينقطع وال 

أبداً ألن الذي يعمل له ال يغيب وال يزول فوجه هللا ابق إذا غابت وجوه ينتين وال يسرتخي 
 البشر وما كان هلل دام وأتصل وما كان لغري هللا أنقطع وانفصل .
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 337.الدخول يف حاالت روحانية عاليه -1

هي املمارسات التأمليه ويشمل الصالة اليومية وقضاء الوقت يف الطبيعة هذا كله يساعد 
 338.صال مع شئ أبعد وأكرب من نفسك يف األت

وترى الباحثه أن هذا املبدأ هو ماجاء يف األية )وربك فكرب( فكما جاء يف روح املعاين قال 
مردويه عن أيب هريره قال قلنا اي رسول هللا كيف نقول يف الصالة إذا دخلنا الصالة فأنزل 

 339هللا تعاىل وربك فكرب فأمران أن تفتتح الصالة ابلتكبري .

 يسمع وهو املسلم ليشعر هبا وختتم الصالة هبا تفتح اكرب فاهللفيقول الشيخ النابلسي 
 اكرب النداء بتلبية أمره العبد ميتثل حينما هللا عند ما أن وجتارته عمله يف منغمس وهو األذان

  340.  كبريا يكون مهما يديه بني شئ كل من

جاء عن توين بوزان أن الطقوس  فكما,فالصالة والتأمل يف الغرب يصفوهنا ابلطقوس 
تربطهم ابألحداث املاضيه وأبشياء أكرب منا كبشر فرتبطنا الطقوس أبعماق النفس وتربط 
بعضنا البعض فالطقوس اجملتمعيه فهي تربطنا أبصولنا وجذوران وجتعلنا ننتمي إىل اجملتمع 

 341األكرب.

وى الذي نلجأ إليه للدفء وهذا ما أيده الدكتور أبراهيم الفقي يف أن الطقوس هي املا
ابليقني  واألستقرار واألمن وجتعلك تشعر والراحه والتجديد وهي بطبيعتها متدك ابلنظام

                                                           
 32الروحي مرجع سابق ص الدليل العلمي لقوة الذكاء- 337
 مقالة سيندي يجلزوت مرجع سابق- 338
 تفسير روح المعاني مرجع سابق - 339
 نسخه ألكترنية 30-31كتاب هللا أكبر لشيخ راتب النابلسي ص- 340
 091الذكاء الروحي توني بوزان مرجع سابق ص- 341
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عندما تضطرب األمور من حولك فكل قبلة أو أمه لديها طقوس اتبثة متثل جزءًا من بيئة 
 342اجملتمع .

يضفي على النفس داك ولكن الباحثة رأت أن هناك من العبادات غري الصالة والتأمل ما 
 الشعور ابلروحانية العاليه واألتصال خبالق االكرب هلذا الكون .

وهذا ما يؤكده الدكتور حممد بشناق الذي يقول أبن من األشياء اليت تزيد من الروح 
املعنويه لالنسان وخيفف عنه متاعب احلياة وضغوطاهتا وشعور األنسان ابلضيق والقلق 

 343. عتكاف يف املسجد والدعاء والتسابيح والتفكر والذكرالتأمل يف الطبيعه واإل

كل حال وطور والسعي لتدبره جيعل احلياة كلها مذاق التوجه لكتاب هللا والتفكر يف  
روحاين والنتائج املستخلصه منه نور وميتد من األميان إىل املعرفة ومن املعرفة إاىل احملبه ومن 

 344ماً إىل اآلخرة ورضوان هللا .احملبه إىل لذائد روحانيه مث ميضي قد

وهبم لكذلك الذكر واألستغفار سبب ملرضاة الرب وسكينة القلب )الذين آمنوا وتطمئُن ق
 .345لذكر هللا أال بذكر هللا تطمئُن القلوب (

 مقارنة بني مبادئ الذكاء الروحي النظرية ومبادئ الذكاء الروحي يف سورة املدثر

 بادئ الذكاء الروحي يف سورة املدثرم مبادئ الذكاء الروحي النظرية 
 الوعي الذايت  

 العيش وفق الرؤية والقيمه 
 التأمل

 احلاالت الروحانية العاليه

 إدراك الذات
 رساليت يف احلياة 

 األخالص
 التأمل 
 الصالة

                                                           
 مرجع سابق 62كتاب قوة الذكاء الروحي ص- 342
 29مات في رحاب سورة المدثر مرجع سابق صكتاب ست خطوات لمواجهة األز- 343
 دار النيل للنشر 3116 2ط 42كتاب التالل الزمردية نحو حياة القلب والروح محمد فتح هللا كولن ص- 344
 31سورة الرعد آية - 345
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 ملطلب الثالث : تنمية الذكاء الروحي ا

 من وسائل تنمية الذكاء الروحي

 معرفة األنسان لقيمه -3

فالقيم ماهي إال سلوكنا الداخلي وهي املبادئ اليت ندير هبا حياتنا والتفكري األجيايب والقيم وجهان 
لعمله واحده فإن كانت قيمك غري جمدية حلياتك وبنيانك وال لالخرين فسوف تزداد أن تكون 

خلري حياتك وحياهتم غري مرضيه وغري مرحيه وإن كانت القيم اخلاصه بك إجيابيه فسوف تعود اب
عليك وعلى األخرين , وألن تكرار السلوك الذي تضبطه القيم هو الذي سرعان ما يتحول إىل 

 346عادات متثل جزءاً أساسياً من شخصيتك وأسلوب التعبري عنها .

.وهذا ما رأت الباحثة فبناًء على ما سبق يتضح أن سلوك الفرد ما هو إال ترمجه لقيمه اليت يؤمن هبا
وجاء يف تفسري الطربي أن العصر ن األايت )وثيابك فطهر والرجز فاهجر ( يف سورة املدثر  أ

 347اجلاهلي كان مبنياً على أصول التقليد فهو قاعدة كربى جلميع الكفار .

فمن عادهتم الكفر والشرك واحلسد واتباع اهلوى وأصل كل أعمال اجلاهليه ما هي إال إتباع هلوى 
ومل يقل دينهم ألن ماهم عليه جمرد هوى انفس ومن  ,348( النفس قال تعاىل)ولئن اتبعت أهوائهم

 349ترك الدين أتبع اهلوى ال حماله .

                                                           
 62الدليل العلمي لقوة الذكاء الروحي مرجع سابق ص- 346
 401تفسير الطبري مرجع سابق ص- 347
  031سورة البقرة آية - 348
 02مسائل الجاهلية مرجع سابق ص - 349
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 من خري األول اجليل كان وهلذا اجلاهلية عرف من إال األميانية التزكية وعظمة بروعة حيس ال لذلك
 هلل العبودية وبني والكفر اإلميان بني الشاسع الفرق حقا أدركوا إهنم ذلك قدرها حق النعمه هذه قدر

 350مزيفة. أرابب بني وشتاهتا لرهبا النفس خلوص يف احلرية وبني لطواغيت والعبودية

وألن العادات هلا دور كبري يف تكوين شخصيتنا فعلى املرء أن يعيد ترتيب عادته لكي يعرف السئ 
 منها فيعزم على تغيريه واحلسن منها لكي يستمر عليه .

ستزيح عادة سيئة )إتق هللا حيثما كنت واتبع السيئة احلسنة متحها وألن كل عادة جديدة نكتسبها 
) 351. 

 لذلك يرى الدكتور عبدالرمحن أن التزكية تتم أبمرين مها  

التخليه هي إزالة كل الرواسب والشوائب وعيوب النفس سواء كانت يف املاضي أو احلاضر أو 
 352املستقبل وهي مبثابة أمراض لنفوس .

.اما األمر الثاين الذي تقتضيه مرحلة التزكية هو 353)قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها ( 
التحليه وهو بتزويد النفس مبا يصلح هلا جسدًا وروحًا وهو أبحالل الصفه أو العادة املطلوب 

 354أكتساهبا.

ابملثابره على  الذكاء الروحي املثابرة واألخالص فمن أراد أن يغري من نفسه عليهطرق تنمية ومن 
 . الفعل واحتساب األجر هلل 

ألن أكتساب عادة جديدة حيتاج اىل جماهدة النفس واألستمرار عليها يوميا أو أسبوعيا ستتعب مع 
الوقت سرتاتح وتكون قد أكتسبت العادة وأصبحت شيئًا يسهل عليك ممارسته وجتين مثار 

 355جماهدتك ومثابرتك .
                                                           

 04دراسة تزكية النفس في االسالم والفلسفات األخرى مرجع سابق ص- 350
 0912صحيح البخاري - 351
 02فقه النفس مرجع سابق ص- 352
 9سورة الشمس آية - 353
 فقه النفس مرجع سابق- 354
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يف اآلايت )فال متنن تستكثر( كما جاء يف معناها يف تفسري البغوي ال تعط شيئاً  ووجدت الباحثه
 طمعاً جملازاة الدنيا.

ال حيمله طول الطريق واستبطاء الثمرة وأتخر النجاح ومتاعب العمل مع الناس فاألنسان املخلص 
 املختلفني يف أذواقهم وميوهلم ,

لنصر بل لرضا هللا وامتثال أمره قبل كل شئ وبعد كل هلذا جند املخلص يف عمله ال يعمل لنجاح أو 
ال ينقطع شئ , فهو ال يعمل لطلب املدح والثناء أو األغرتار به فهو يعمل هلل والذي يعمل هلل 

والينتين وال يسرتخي أبداً ألن الذي يعمل له ال يغيب وال يزول فوجه هللا ابق إذا غابت وجوه البشر 
كان لغري هللا أنقطع وانفصل قال تعاىل ) قل إن صاليت ونسكي وحمياي   وما كان هلل دام واتصل وما

 357. 356وممايت هلل رب العاملني (

 الروحي الصرب-4

خ يوسف القرضاوي أمر هللا الرسول الكرمي أبن ختام التوجيهات األهليه ويقول الشيوجاء الصرب يف 
هنى عنه مث أمره ابلصرب وهبذا يكون عدة  يدع حلافه وداثره وينهض لدعوته منفذاً ما أمر به جمتنباً ما

 358له يف جهاده وسالحاً ماضياً يف معركته مع اجلاهلية .

ترى الباحثه أنه من خالل تتبع سرية املصطفى صلوات هللا عليه ال تستغرب أن يوصى يف بداية 
هللا وهو  مهمته املوكله إليه أبن يوصى ابلصرب يقول تعاىل )واتبع ما يوحى إليك واصرب حىت حيكم

  .359خري احلاكمني (

ألنه مل يكن تغيري الواقع اجلاهلي وحتويله إىل واقع مسلم ابألمر اليسري إنه حيتاج إىل اجلهد الكبري 
واإلرادة القويه وهذا اجلهد ال ميكن املضي يف بذله إال إذا تدربت إرادة صاحبه على التحمل وعلى 

                                                                                                                                                               
 كتاب أفعل شيئا مختلفا مرجع سابق - 355
 063سورة األنعام آية  - 356
 مجموعة الزاد لنشر 3119  0ط 20األخالص محمد بن صالح المنجد ص كتاب- 357
 الناشر مكتبة وهبه 0919 2ط 36كتاب الصبر في القرأن الكريم يوسف القرضاوي ص- 358
 019سورة يونس آية - 359
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وقال تعاىل ) ولقد ُكذبت رسل من قبلك فصربوا , 360الصرب فهو العدة يف بلوغ األهداف الكبرية 
 361على ما ُكذبوا وأُوذوا حىت أاتهم نصران وال مبدل لكلمات هللا ولقد جاءك من نبأي املرسلني( 

يؤكد ذلك قول الدكتور أبراهيم الفقي إن أحد األسباب اليت تؤدي إىل الفشل هو عدم الصرب ألنك 
ابل عقبات وموانع مؤقته وإذا مل تكن صبورًا فلن تتخطى تلك قبل أن تصل إىل النجاح غالبًا ما تق

 362العقبات وستضطر لتنازل عن تلك األهداف .

 , فضل السمات كالعطف واألحسان والتفاؤل والرضا واالمتنانالصرب تندرج حتته أوألن 

 مقارنة بني طرق تنمية الذكاء الروحي النظرية وطرق تنمية الذكاء الروحي سورة املدثر

 طرق تنمية الذكاء الروحي سورة املدثر طرق تنمية الذكاء الروحي النظرية 
 معرفة املرء لقيمه  

 ممارسة التأمل 
 األلتزام 

 الصرب

 التزكية األميانية 
 التأمل

 املثابرة واألخالص 
 الصرب

 

 

 املطلب الرابع: أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي 

ميكننا من خالل عرض بياانت أمهية الذكاء الروحي للقائد الرتبوي من السرية احملمديه أن ندرك 
أمهيته ابعتبار أن النيب حممد صلوات هللا عليه قائد ومريب أمه ومثال يقتدى به يف القيادة وبناء 

 دولة األسالم وقد أستنتجت الباحثه امهية الذكاء الروحي كما يلي 

 للقائد نمي املهارات القياديةي يالذكاء الروح-0
                                                           

 42السيرة النبويه تربية أمة مرجع سابق ص- 360
 24سورة األنعام آية - 361
 002ص المفاتيح العشرة لنجاح مرجع سابق - 362
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 النفس كضبط الشخصي الصعيد على كانت سواء قيادية مهارات ينمي الروحي الذكاء إن
 ابالميان املهين الصعيد على أو واملبادأةواألبتكار التصرف يف واحلكمة احلسم على والقدرة والشجاعة

 روح أبجياد التابعني قيادة صعيد على او, لالمور والشامل العميق والفهم املسؤولية وحتمل ابهلدف
 الذاتية الرقابة وحتقيق واأللتزام واألستقامة بينهم واألحرتام والفهم الثقة وتبادل بينهم اجلماعي العمل

 واملصداقية الطيب واخللق واألخالص األمانه اىل إضافة القائد وأخالق سلوك يف التكامل لتحقيق
.363 

لديه وعي ذايت , فاملرء املدرك ألهدافه وقيمه والغايه اليت  صلوات هللا عليه النيب املريبلذى كان 
توصله اىل حتقيق تلك األهداف يكون لديه أنسجام بني ما يقوله وما يفعله ألهنا تصدر من نفسية 

 مستقرة غري مضطربة .ولعلى النيب صلوات هللا عليه كان قدوة يف أفعاله وأقواله . 

ليه أفضل قومه مرؤة وأحسنهم خلقًا وأعزهم جوارًا وأعظمهم حلمًا وأصدقهم فكان صلوات هللا ع
حديثاً وألينهم عريكة وأعفهم نفساً وأكرمهم خرياً وأبرهم عمالً وأوفاهم عهداً وآمنهم آمانًة حىت مساه 
قومه اآلمني وكما قالت أم املؤمنني خدجية رضي هللا عنها حيمل الكل ويكسب املعدوم ويقري 

 364ويعني على نوائب احلق . الضيف

 وهده الثقة ال تنشأ لو مل يكن صلوات هللا عليه أهل لذلك 

 أانس قادهتم أن األفراد يدرك عندما السيطرة هذه وتنشأ األتباع على يسيطرون األصيلون القادة ألن
 يرمسوهنا اليت ابألهداف ويؤمنون هلم إهلام مصدر فيهم ويرون هبم يثقون فأهنم لذا ابألجالل جديرون
 ابهلدف العايل أحساسهم القادة أخالق ملكارم ونظرا هلم قيادهتم يف ويرغبون بل عليهم ويعلنوهنا

 عالقاهتم يف يبنوا أن القادة يستطيع ميثلوهنا اليت والقيم هبا يتميزون اليت وطبيعتهم إليه يرمون الذي
 365. مبادئ على مرتكزة قوة أبتباعهم

                                                           
 مرجع سابق 21كتاب قوة الذكاء الروحي ص- 363
 64الرحيق المختوم مرجع سابق ص- 364
 029القيادة المرتكزة على مبادئ مرجع سابق ص- 365
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 للقائد الرتبوي  أخالقيةروحي قيم يضيف الذكاء ال-3

 وألن معرفة القائد لقيمه هي جوهر الذكاء الروحي فأن القيم هلا أمهية كبرية

 ذاته فهم على تساعده أهنا ابعتبار األمهية ابلغة عمله وقيم لقيمته معرفته تعترب القائد الرتبوي أن
 ميكن وكيف تكلت وكيف يعتقدها اليت القيم بطبيعة الوعي خالل من يتحقق وهذا عمله وفهم
,وإن التحدي الذي يواجه الرتبويني يف هذا القرن هو التوفيق بني قيم املوظفني وقيم لالخرين نقلها

 366املنظمة مثل األحرتام والتعاون والعداله .

عند خوض املعارك مسيجًا بقيم أخالقيه لنيب حممد صلوات هللا عليه  فكان اهلدف األعلى واألمسى
هاق الباطل وترسيخ العدل ونفي الظلم وكف الشر وهده األهداف تسمو فهو إحقاق احلق وإز 

ابلروح األنسانية فتجعله ال يعتدي وال جيور وال يظلم , وهذا ما أستوعبه ربعي بن عامر رضي هللا 
عي بعنه يف رده على رستم أايم القادسية فسأله ماالذي جاء بكم إىل دايران وقد كنتم..؟ فأجاب ر 

 367اس من عبادة الُعباد إىل عبادة هللا ومن جور األداين إىل عدل اإلسالم .جئنا لنخرج الن

 368.قال تعاىل )وإنك لعلى خلق عظيم (

 حتقيق الميكنه الناجح فالقائد, الناجح القائد خصائص وأقوى أهم أحد اخللقي األلتزاملذلك كان 
 تؤكد أن احلديثه الدراسات أن كما, ومعتقداته وقيمه مبادئه حساب هلى سريعه أو دنيويه مكاسب

 369. معه التعامل يف ابألمان ُخلقياًوتشعر امللتزمة الشخصية مع التفاعل شديدي األتباع

 القيمة وبناء واحلب والتكافل التفاهم من مشرتكة أرضية تصنع اجملموعه يف قيمية منظومه وجود أن
 املتماسكة القوية

 

                                                           
 09دراسة القيم الشخصية وعالقتها بالنمط األداري لدى مديري المدارس مرجع سابق ص- 366
 222النبي المربي مرجع سابق ص - 367
 4سورة القلم آية - 368
 02سحر القيادة مرجع سابق ص- 369
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 إجيابية بني موظفي املؤسسه الرتبويه يضفي عالقاتالذكاءالروحي -2

ان القيادة ابلقيم تعين مجع افراد وإدارة الفريق على قيم روحانية عاليه مثل األحرتام والصدق 
 واإلجيابية ةالتعاون هذه اللحمه جتمع أفراد الفريق وتقدم نتائج رائعه .

قوة واحدة متماسكة فيقول ليبقوا بني املؤمنني  على تعميق عاطفة احلب الرسول الكرمي فعمل
, فهو يويل هذا احلب 370صلوات هللا عليه )لن تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا ولن تؤمنوا حىت حتابوا (

 عنايه مستحقه ملا هلا من أتثري على حياهتم والنهوض ابلرسالة واألنضباط مع هدى هللا ورسوله .

ي للعامل أحساساً ابألمن واآلمان بني لذلك يف ظل العالقات اجليدة بني العاملني يف املؤوسسة يعط
العامل وزمالئه وبينه وبني رؤسائه وعالقات العمل إذا سادها التوتر واألضطراب فإن هذا ينعكس 

 . سلباً على األنتاج كماً وكيفاً 

فكان صلوات هللا عليه شديد األنتباه ملا جيري حوله من األمور فال يفوته من الذين حوله مهسهم  
وا على وجوههم من عالمات السخط أو الرضا وإذا نظر يف وجه أحد يكاد يعرف ما يف وال ما يبد

ضمريه , فروي عنه أنه عند فتح مكة ودخوهلا قام يف الصفا يدعو هللا وقد أحدقت به األنصار 
ذا فقالوا فيما بينهم أترون رسول هللا إذ فتح هللا عليه أرضه وبلده يقيم هبا؟ فلما فرغ من دعائه قال ما

قلتم ؟ قالوا الشسئ اي رسول هللا فلم يزل حىت أخربوه فقال نيب هللا معاذهللا احمليا حمياكم واملمات 
 371مماتكم , والنيب مل يسمع ما قالوا وإمنا كان ينظر يف وجوههم .

 .من القيم و األخالقسس ابملسلمني عالقة قويه مبنية على أورأت الباحثه أن يف عالقة النيب القائد 

فبلغ هذا احلب مبلغ ال يتأتى ألحد من بين األنسان وترجم هذا احلب إىل طاعه مطلقة له عليه 
السالم وتنفيذ كل ما يصدر عنه , فمن الرواايت اليت توصف مبلغ احلب له كان يف يوم ُأحد نعى 

ها ولكنها المرأة بين دينار زوجها وأبوها وأخوها وهؤالء أهم من هتتم هبم املرأة وأعز األعزاء علي

                                                           
 14صحيح مسلم - 370
 29الشخصية المحمدية مرجع سابق ص- 371
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فأجأت الناس بقوهلا وما فعل رسول هللا ؟ قالوا هو خبري واحلمدهللا وكما حتبني, قالت أروين أنظر إليه 
 372فلما رأته قال كل مصيبة دونك هينه اي رسول هللا .

 إختدوا منه قدوة  وألن حبه بلغ ما بلغ يف قلوب املسلمني

والتقى مبحمدًا صلوات هللا عليه ومل يلبث أن فيذكر إنه جاء إعرايب من أعماق الصحراء إىل مكه 
عاد إىل قومه مسلما فأخد شيوخ عشريته يلومونه على إسالمه دون أن يطلب من حممدًا دلياًل أو 
برهااًن فقال مبنطقه البسيط اي قوم هذا الرجل صدقه دليله وأمانته برهانه ,قومه يدعونه الصادق 

ال يكذب على رب الناس كبرياً ومن مل خين أمانة األرض ال األمني ومن مل يكذب على الناس صغرياً 
 373خيون أمانة السماء ونظر القوم بعضه لبعض وقالوا وهللا صدقت .

ويعزى ذلك كون القائد الرتبوي يقتضي أن يكون قدوة ومنوذجًا عمليًا ملا يعتقد ويدعو إليه فليس 
و وهو مثال لإلنتقام لنفسه أو يدعو عقاًل أن يدعو لألبتسامه وهو مقطب اجلبني أو يدعو للعف

للتبسط ونزع الكلفه مع الناس وهو متشدق متفيهق متكرب فكلما كانت املسافه بني القول والفعل 
 374أقصر يف القدوة كان اإلقتداء به أكثر والعكس صحيح .

 

 

 

 

 

 

                                                           
 039النبي المربي  مرجع سابق - 372
 نفس المرجع السابق- 373
 نسخه الكترونية 09بناء المنظومه األخالقيه التربويه للموؤسسات التربويه راتب السعود ص- 374
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 اخلامسالفصل 

 والتوصيات جـــــــــالنتائ
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 جــــــــالنتائ

وأمهيته للقائد  الدراسة التحليلية اليت قامت هبا الباحثة وهي الذكاء الروحي يف سورة املدثربناء على 
 وبعد التحليل خلصت الدراسة اىل النتائج التالية : الرتبوي

 . حلياةعباء اأب املرءمفهوم الذكاء الروحي يف سورة املدثر هو قيام -3

الذات ومعرفة املرء لرسالته يف احلياة واألخالص  إدراكمن مبادئ الذكاء الروحي يف سورة املدثر -4
 والتأمل واحلاالت الروحانية العاليه .

معرفة املرء لقيمه  من سورة املدثرمن طرق تنمية الذكاء الروحي اليت توصلت اليها الباحثه -1
 والتزكية األميانية واملثابره واألخالص والصرب

 يفي للقائد الرتبو مهية الذكاء الروحي تكمن أ-1

 .للقائد الرتبويالذكاء الروحي يزيد من مهارات شخصية  -أ

اف واضحه يسعى من خالهلا هدملتصف ابلذكاء الروحي لديه خطط وأالقائد الرتبوي ا-ب
 هداف العملية الرتبويه .لتحقيق أ

 قوال وعمال كتساب القائد الرتبوي للذكاء الروحي جيعل منه قدوة حسنه إ -ج

  يسودها األخوة  الذي يتصف ابلذكاء الروحي جيعل بيئة العمل إجيابيةالقائد الرتبوي -د
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    يسودها احلب  القائد الرتبوي الذي يتصف ابلذكاء الروحي عالقته مبوظفيه جيده-ه
 والتفاهم واألحرتام

 . خمرجات جيدة القائد الرتبوي الذي يتصف ابلذكاء الروحي تتميز مؤوسسته بنتائج -و

 التوصيات :

أن يقوم القائد الرتبوي بدراسة السرية احملمديه واألقتداء ابلفكر الرتبوي لديه حلل املشكالت  -3
 اليت يواجهوهنا يف مواقف احلياة املختلفه وأستقصاء املبادئ والقيم الرتبويه املتعلقة ابلعمليه الرتبويه

 السالم وتطبيقها .وضع خطط لكل األسس الرتبويه اليت قامت عليها القيادة الرتبويه يف ا -4

 توصي الباحثه القادة الرتبويني األخنراط يف الدورات اليت تدعم هذا النوع من الذكاء . -1

 أن يكون الذكاء الروحي أحد معايري أختيار القائد الرتبوي . -1

لشغل وطيفة القائد الرتبوي قبل تعيينهم مث يعقد  يف الذكاء الروحي تقدمي الدورات للمرشحني-7
 أختبارا هلم ويتم ترشيح اللذين أجتازوا األختبار بنجاح .

وما يف األدب الغريب والكتب أن يتابع القائد الرتبوي كل ماهو جديد يف علم القيادة الرتبويه -3
 . احلديثة وعرضها على السنه احملمدية وترمجتها على أرض الواقع

ستبيان لتقومي أدائه يف معاملته مع املعلمني يف ضوء معايري إضرورة قيام القائد الرتبوي بعمل -5
 الذكاء الروحي املستمد من الرسول املريب عليه السالم

أن يكون القائد الرتبوي قدوة حيتدى به املعلمني والطالبه يف تطبيق املعايري االسالميه من قيم -2
 حلل مشاكل اليت تواجههم . كون هي املرجعومبادئ وان يعمل على ان ت

ان يقوم القائد الرتبوي ابلدورات اليت ترفع من مستوى الذكاء الروحي لدى معلمي املوؤسسه -7
  الرتبويه الذي تبعا سينعكس على أدائهم الوظيفي وعلى عالقتهم ابلطالبه .
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 ملصادر واملراجعا

 .البينه للطباعه والنشر دمشق 3114الطبعه الثالثه  القرآن الكرمي ابلرسم العثماين

 نسخة الكرتونية 445-443ص–كتاب عيون الغرر يف فضل االايت والسور -مشتاق  -ا ملظفر

اشر نال 4434 3املعجم األشتقاقي أللفاط القران الكرمي طكتاب -حممد حسن حسن  -جبل
 مكتبة األدب .

 -4441 1الطبعة املعجم الوسيط –جممع اللغة العربية 

 الناشر مكتبة لبنان3723–كتاب املختار الصحاح -حممد بن ايب بكر  -الرازي

 نسخة الكرتونية 4434 3كتاب لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور ط

 4444-3أسباب النزول  لالمام الطبعه  بكتا-جالل الدين ايب عبد الرمحن  -السيوطي 
 مؤسسة الكتاب التقلفيه بريوت لبنان

كتاب تفسري روح املعاين نسخه الكرتونية دار أحياء الرتاث -حممد شكري األلوسي  -البغدادي
 .العريب

  3727-دار طيبة للنشر -كتاب معامل التنزيل -حلسن بن مسعود   -البغوي 

مؤسسة الرسالة كتاب تيسريالكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان _ عبدالرمحن بن انصر    - السعدي
  4444-لنشر 

  4443 3طالرسالة لنشر كتاب اجلامع ألحكام القرأن حممد بن أمحد األنصاري    -القرطيب 

  3777 3طدار طيبه للنشر  –كتاب تفسري القران العظيم -امساعيل بن عمر بن كثري  -الدمشقي
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 3طالناشر دار الرسالة.كتاب جامع البيان عن أتويل القران  -أبوجعفر حممد بن جرير–للطربي 
3771  

 4445كتاب الرحيق املختوم الناشر اجلامعه السلفيه اهلند -صفي الدين  -ا ملباركفوري

  4444- 3طالناشر دار أبن كثري دمشق كتاب الرسالة احملمديه -سليمان -الندوي 

  4442 3طالناشر دار التوحيد الرايض  -كتاب فقه األمساء احلسىن -عبدالرزاق -عبداحملسن 

  4431- 3طدار الفرقان لنشر والتوزيع كتاب النيب املريب -أمحد رجب  -األمسر 

كتاب مسائل اجلاهلية لشيخ -صاحل بن فوزان بن عبدهللا  -حممد -الفوزان , عبدالوهاب 
 نسخه ألكرتونية–األسالم

كتاب االحسان يف هتذيب روح نفس االنسان املفيت العام الدكتور نسخة -عبدهللا  -زاهد 
 .الكرتونية 

الناشر دار هنضة مصر للطباعه  –كتاب الروح والنفس والعقل والقرين -امحد شوقي  -ابراهيم ا
  4445 -1لطبعه  ا-والنشر

 - 5طالناشر دار النفائس لنشر والطباعه . –كتاب القيامة الكربى -عمر سليمان  -االشقر 
4445   

 دار الفكر العريب 4441 3الطبعه –كتاب الذكاءات والفهم -جابر عبداحلميد  -جابر

  3الطبعه  31صعويدات للنشر والطباعه. –كتاب سيكولوجيا الذكاء  -جان -بياجيه

  .4433 3الطبعه دار اخللود للرتاث  –كتاب حماور الذكاء السبع -وليم  -كرامز

  3774دار الثقافه لطباعه والنشر –كتاب الفروق الفردية يف الذكاء - سليمان اخلضريي-الشيخ 
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نسخة  4434 3ا الطبعه–كتاب الذكاءات املتعددة التأسيس العلمي  -عبدالواحد اوالد -لفقهيا
 الكرتونية .

 كتاب هللا أكرب نسخه ألكرتنية-راتب -النابلسي 

 نسخه الكرتونية 3737 3ط تاب فقه السرية ك-حممد -الغزايل 

 ألكرتونية نسخه 4431 3كتاب رحلة التغيري يف رحاب األمني ط-أمل أمحد  -طعمه

 مركز دراسات وحبوث املعاقني . -الناشر–كتاب الذكاء بني الوراثة والبيئة -شيخة  -العريض 

  4447–كتاب الذكاء الناجح والقدرات األبداعية التحليلية-فاطمة امحد  -السامل

  4441 3الطبعه الناشر دار الفكر لنشر والتوزيع  –كتاب الذكاء العاطفي  -ايسر –العييت 

  4447 4الناشر دار التنوير للطباعه كتاب فلسفة الروح اجمللد -زلرت  -ستيس

والنشر برابطة  الناشر دار الصحافهكتاب االنسان الروح والعقل والنفس -نبيه عبدالرمحن -عثمان 
  3725-العامل االسالمي 

  3777 3ط–الناشر الطليعه لنشر .-كتاب االنسان والروح -يوم  -ايفانوف

  4433 3ط–الناشر مثرات لنشر والتوزيع -كتاب قوة الذكاء الروحي -ابراهيم  -الفقي 

  4434 1ط–الناشر مكتبة جرير-كتاب اساليب التأمل للمبتدئني -ستيفاين  -كليمنت 

الناشر دار الشامل للطباعه -كتاب مدح التواضع وذم الكرب -االمام حممد بن احلسن  -الشافعي 
  3771 3ط–والتوزيع .

 نسخة الكرتونية . 3751 3ط–كتاب فن احلب واحلياة -سالمة  -موسى

  4433 3ط الناشر مكتبة جرير –كتاب تريده تصوره ستحصل عليه -جيين  -جراهام 
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  4434 3ط-الناشر مكتبة جرير لنشر –كتاب قوة العطاء -عظيم مجال وهاريف  -ماكينوين

  4444 3طالناشر قرطبة لالنتاج الفين كتاب القائد الفعال  -حممد اكرم -العدواين 

  4431 2طالناشر دار الثقافة لنشر كتاب االدارة املدرسية احلديثة -جودت عزت  -عطوي 

  4441 4طالناشر مكتبة جرير كتاب صناعة القائد فيصل   طارق و -عمر و سويدان

  3773الناشر دار املعرفة كتاب احلصيلة اللغوية -امحد حممد  -املعتوق 

 7طالناشر مكتبة جرير يف التعامل مع الناس والقوة كتاب كيف تتمتع ابلثقة -لس -لنيجب
4434  

جممع الفقه كتاب عدة الصايرين وذخرية الشاكرين  -حممد بن أيب بكر بن ايوب–الدمشقي 
  4442 3طاألسالمي 

  4431 3طدار البيان لنشر والتوزيع كتاب الصرب جنة املؤمن -هيا انصر عبدهللا -الراشد 

 3طالناشر األكادميية الدولية للتدريب والتفوق الدراسي كتاب تغيري العادات -عبداخلالق  -نتيج 
4433  

  4442 3طالناشر مركز السالم للتجهيز الفين كتاب سحر القيادة -ابراهيم  -الفقي 

الدعوية  كتاب مهارات القيادة وصفات القائد الناشر املفكرة-امحد بن عبداحملسن  -العساف 
 نسخة الكرتونية.

دار الفاروق لالستثمارات طريقة الضفاء روح املرح يف بيئة العمل  143كتاب -ديف -هيمساث 
  4434 3ط–الثقافية 

  4447 3طمكتبة جرير كتاب القيادة املتمركزة على مبادئ -ستيفن ار  -كويف 
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 كتاب معامل الفكر االداري نسخة الكرتونية-خالد  -العوض 

 .4441 3طمكتبة جرير  –كتاب القيادة املتميزة -ريوكونلو ودوج  -واتسابو

 4434 4ط–كتاب قواعد اساسية يف البحث العلمي -سعيد امساعيل -الصيين 

 كتاب مادة التفسري التحليلي لالستاذ نسخه الكرتونيةعبد العزيز  -شلي 

 كتاب اجلديه يف األلتزام نسخه ألكرتونية-حممد حسني -يعقوب 

  3727 1طالناشر مكتبة وهبة كتاب الصرب يف القرأن الكرمي -يوسف  -القرضاوي 

 كتاب الحتزن مرجع سابق

  4444 4طالناشر املكتب األسالمي كتاب السرية النبويه تربية أمة  -صاحل أمحد -الشامي 

 ونيةكتاب روضة العقالء ونزهة الفضالء نسخه ألكرت -لالمام احلافظ أيب حامت حممد -بن حبان 

  4447 3طدار العقيدة لنشر كتاب وقفات تربوية يف السرية -أمحد -فريد 

ت التعليميه  اكتاب السلوك التنظيمي يف إدارة املوؤسس-فاروق والسيد حممد  -عبداجمليدو عبده 
 . نسخه الكرتونية

 سة التواصل االجتماعي يف القران دراماجدة رجب  -العبد 

 وعالقته يف ادارة الضغوط املهنية لدى مديري املوؤسسات التعليميةدراسة الذكاء االنفعايل -

 -4434–دراسة مستوى الذكاءات املتعددة ملديري املدارس الثانوية -ايمسني  -الظفريي 

 نسخه ألكرتونية 41دروس من السرية إعداد شعبة توعية اجلاليات ابلزلفي ص

 -57ة اجلامعة الناشر جملة كلية الرتبية العدددراسة الذكاء الروحي لدى طلباميان عباس  -اخلفاف 
4434 
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 4434دراسة االعياد الدينية دراسة لغوية الناشر جملة الرتبية والعلوم -يونس مخش -خلف 

 4444 -دراسة الذكاء الروحي وعالقته بطبيعة االستجابة للصراع التنظيمي خولة  -ام السهد

  3725–الناشر دار املعرفة للنشر دراسة نفسية أرتقاء القيم عبد اللطيف -حممد 

 4442دراسة ترجيحات االمام ابن القبم يف كتابه الروح دراسة وحتليال -عامر سليمان –داوود 

 دراسة النفس والروح يف القران الكرمي دراسة معجمية موضوعية عبداجمليد –بن حممد 

 كراسة فقه النفس -عبدالرمحن ذاكر  -اهلامشي 

دراسة تدريس اطفال الروضة ابستخدام اسرتاتيجيتني قائمتني على الذكاء دنيا يعقوب -ابواخلري 
 -احلركي والذكاء املكاين وأثرمها يف حفظ القرأن

دراسة أثر برانمج ابلوسائط املتعدة على أكتساب املفاهيم التكنولوجية وبقاء اثر التعلم لدى -
 4442طالبات الصف السابع 

–لقيم الشخصية وعالقتها ابلنمط االداري لدى مديري املدارس الثانوية دراسة اجنالء  –عدانن 
 4442سنة 

 الناشر موقع املكتبة االسالمية–مقالة االدارة الرتبوية -عمر عبيد -حسنه 

 موقع الباحثون السوريون–مقالة اثر الروحانية على منظمات العمل -

 www.kimweichel.org  مقالة مرتمجة تنكية الذكاء الروحي كيمرييل ويشيل-

 4434-7-44مقالة السالم الداخلي أيرين اثبت 

 4434-34-3مقالة السالم النفسي واالنسجام عبداللطيف القرين -

 ww.mawhopen.net 4434-7-3 دراسة اثر احلب على الصحه
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يوسف القرضاوي الناشر جملة مركز حبوث –مقالة قيمة االنسان وغاية وجوده يف ضوء القران -
 3777 7ة والسنه العدد السري 

جملة االسرة  4434يونيو  44مي لقمان بتاريخ –مقالة االدراك والوعي الذايت سبب يف النجاح-
 لتنمية

 4437-33-35مقالة القيادة االصيلة ابراهيم بن حممد الغامدي -

 4433-7-3بتول اليامي بتاريخ –مقالة القرآن له موسيقى خاصة -

 جامعة دمشق 4431حممد بشري املنقل  حماضرات علم النفس لدكتور-

 4434-33-34مقالة مرتمجة الذكاء الروحي سيندي جيلزوث بتاريخ -

 4433-7-3بتول اليامي بتاريخ –مقالة القرآن له موسيقى خاصة -

رىب القرجويل  –ملخص حماور افكار يف دورة اسس القيادة ابلقيم يف امللتقى اخلليجي للمدربني
42-7-4433 

 57الرتبية االسالمية العدد جملة كلية

 www.drmbushnaq.com املوقع الرمسي لدكتور حممد بشناق
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