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املقدمة
اإن احلمد هلل نحمده, ون�ضتعينه, ون�ضتغفره , ونعوُذ باهلل من �ضرور اأنف�ضنا, من يهده اهلل فال م�ضل 
له, ومن ي�ضلل فال هادَي له, واأ�ضهُد اأن ال اإله اإال اهلل وحَده ال �ضريَك له, واأ�ضهُد اأنَّ حمّمدًا عبده ور�ضوله.

ٺٿ   ٺ          ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب   
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ رب  )الن�ضاء: 1(.

 زب  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  ڭ  
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ رب  )االأحزاب: 71-70(.

زب ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ رب )1(. )اآل عمران: 102(. 

وبعد:
فاإن اأ�ضدَق احلديث كتاب اهلل, وخري الهدي هدي حممد ملسو هيلع هللا ىلص, و�ضرَّ االأمور حمدثاتها, وكّل حمدثٍة 

بدعٌة, وكُل بدعٍة �ضاللٌة, وكّل �ضاللٍة يف النار.

اللهم انفعنا مبا علَّمتنا, وعلِّمنا ما ينفُعنا, وزدنا علمًا.

اأ�ضال املوىل عز وجل اأن يجعل هذا العمل املتوا�ضع خال�ضًا لوجهه الكرمي, فاإن مدار ثواب العمل 
ا لكل امرٍئ ما نوى« )2(. يات, واإنَّ ا االأعمال بالنِّ على نية العامل؛ كما يف احلديث املتفق عليه: »اإنَّ

�أما بعد....
فاإنَّ مرحلة ال�ضباب من اأدق املراحل يف حياة االإن�ضان, واأطولها اأمدًا, واأ�ضدها تاأثُّرًا, فهم يحملون 
نفو�ضًا خ�ضبة ملحبة اخلري, وقلوبًا �ضافية مل تقتحمها العادات ال�ضيئة, وال التقاليد ال�ضارة متاأ�ضلة فيهم, 
قبواًل  املجتمع  فئات  اأ�ضرع  كانوا  هذا  اأجل  ومن  الكبار,  لدى  عادة  ترتاكم  التي  االأخالق  من  �ضروب  وال 
ة يف العقول, ورغبة يف البذل  للن�ضيحة, وا�ضتجابة للدعوة, اإ�ضافة اإىل ما فيهم من ن�ضاط يف االأبدان, وحدَّ

ا اإليه. ا للخري, و�ضعيًّ والت�ضحية, وكثريًا ما تتحرك عندهم العواطف, ن�ضاطًا وحيويًة؛ حبًّ

ومل ُيعن رجال االإ�ضالح, واأهل الفكر واالأدب, وعلماء النف�س والرتبية باأمر يتعلق مب�ضتقبل االأمة 
امون على  عنايتهم باأمر ال�ضباب؛ ذلك الأن ال�ضباب يف كل ع�ضر هم بناة النه�ضات, وحملة امل�ضاعل والقوَّ

تغيري حياة ال�ضعوب.

)1( هذه خطبة احلاجة, كما يف حديث عبداهلل بن م�ضعود – ر�ضي اهلل عنه-, اأخرجه االإمام اأحمد يف امل�ضند )292/1 – 293(, واأبو داود 
يف ال�ضنن, كتاب النكاح, باب يف خطبة النكاح )592/591( و�ضححه االألباين – رحمه اهلل– يف »�ضحيح �ضنن اأبي داود«.

)2(   اأخرجه البخاري, كتاب بدء الوحي, الباب االأول, احلديث االأول, )13/1(.
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ال�ضالح,  العمل  على  واحلر�س  االإميان,  بقوة  يت�ضف  االإ�ضالم  �ضباب  االأول من  ال�ضف  كان  لقد 
والدعوة اإليه, واالأدب احل�ضن, وال�ضخ�ضية القوية, وعدد من �ضبابنا املعا�ضر عندهم �ضعف يف االإميان, 
وتكا�ضل يف العمل, واإحجام عن الدعوة اإليه, ونق�س يف االأدب, وانهزامية يف ال�ضخ�ضية...  ولكن ال يزال 

يف االأمة بقية خري!

الوالء  يف  الفريد  الطراز  ذاك  منه  �ضاغت  واحدة,  مدر�ضة  النبوة  ع�ضر  يف  لل�ضباب  كان  ولئن 
للعقيدة, واالأنوذج الفذ يف االنتماء لالإ�ضالم.

خمتلفة  وجماالت  وتاأديبه,  تثقيفه  تتوىل  املراحل,  متعددة  مدار�س  له  املعا�ضر  ال�ضباب  فاإن 
الن�ضاطات, تتعهد بتوجيهه وتهذيبه, وو�ضائل اإعالمية كثرية تخلط له بني ما ي�ضره وما ينفعه.

ومع كل ما تقدم, فاإنه ميكن تربية جيل موؤمن يف هذا الزمان )واإن مل يكن ك�ضابقه(!, فاإن منهاج 
املدر�ضة املحمدية موجود بني اأيدينا يف هذا الع�ضر, متمثل باآيات القراآن الكرمي, ون�ضو�س ال�ضنة املطهرة.

فاإذا كان احلال كذلك! فكيف ننه�س ب�ضبابنا اإىل م�ضتوى ال�ضلف ال�ضالح  ر�ضي اهلل عنهم  يف 
ع�ضر النبوة, اأو قريبًا منه؟

اإن ذلك لن يكون اإال بالدرا�ضة اجلادة ملنهاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف دعوته الأولئك ال�ضباب, والتطبيق الفعلي 
لهذا املنهاج.

ُيْفتح املجال للم�ضاركِة واالإفادِة يف هذه امل�ضابقة)1( فراأيت اال�ضتعانة باهلل  اأن  ولقد �ُضِرْرُت كثريًا 
من  قاربت عقدًا  �ضنوات يف اخلدمة  من  املهنة  زمالء  اإفادة  رغبًة يف  املتوا�ضعة  ال�ضفحات  وكتابة هذه 
ال�ضنني, فا�ضتفدت من كرثة القراءة, والبحث, والعناية برتتيب االأفكار, واالطالع على العديد من املراجع, 

فلله احلمد واملنة.

وال اأزعم االإتيان بجديد, فما ثمَّ اإال اقتبا�ٌس)2(, اأو اخت�ضار, اأو تن�ضيق بني املو�ضوعات من الكتب 
من  االأحاديث  تخريج  على  حر�ضت  اأين  كما  ال�ضخ�ضية,  والتجارب  التعليقات  بع�س  زيادة  مع  املوؤلفة, 
ال�ضحيحني غالبًا اأو غريهما بعزو خمت�ضر اأ�ضري فيه اإىل رقم احلديث, كما هو مثبت مبو�ضوعة احلديث 

ال�ضريف باحلا�ضب االآيل؛ الأن املقام يقت�ضي التاأكد من قبول احلديث اأو رده مع االإيجاز.

اأرجو من املوىل الكرمي التوفيق وال�ضداد اإنه خري م�ضوؤول, وهو الهادي اإىل �ضواء ال�ضبيل, و�ضلى اهلل 
و�ضلم على نبينا حممد واآله و�ضحبه اأجمعني.

�مل�ؤلف
)1( اأ�ضل هذا الكتاب بحث تقدم به املوؤلف اإىل اإدارة التوعية االإ�ضالمية باإدارة الرتبية والتعليم مبنطقة الريا�س الذي نظم م�ضابقة البحوث 
االإ�ضالمية اخلام�ضة للمعلمني )على م�ضتوى اإدارات التعليم بوزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية ال�ضعودية حتت م�ضمى "املعلم الداعية"( 

)وقد فاز هذا البحث باملركز الثاين( وهلل احلمد واملنة. وال�ضكر مو�ضول لهذه االإدارة املباركة والقائمني عليها
)2( املقدمة مقتب�ضة من كتاب )املنهاج النبوي يف دعوة ال�ضباب ل�ضليمان بن قا�ضم العيد(.
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قبل اأن نتكلم عن اأهمية الدعوة اإىل اهلل يف املدار�س فعلينا اأن نعلم حاجة النا�س )كل النا�س( اإىل الدعوة, 
على خمتلف اأجنا�ضهم واألوانهم واأزمانهم واأماكنهم, وقوتهم و�ضعفهم؛ فهم بحاجة اإىل دين اهلل القّيم لينظم حياتهم 

�ضواء ما يتعلق منها باخلالق اأم باملخلوقني.

لقد ُخلق االإن�ضان ويعرتيه نق�س كثري, فلي�س هو كامل العقل وال احلوا�س, ومن َثمَّ فاإن مداركه ومعارفه مهما 
تو�ضعت اآفاقها فاإنها تبقى قا�ضرة حمدودة, لذلك اأر�ضل اهلل  تعاىل  الر�ضل  عليهم ال�ضالة وال�ضالم  واأنزل عليهم 

الكتب لتنه�س باالإن�ضان وت�ضدد جوانب النق�س فيه, بل وتخرجه من الظلمات اإىل النور, ومن اجلهل اإىل العلم.

وحاجة الب�ضر اإىل الدين من �ضرورات حياتهم, بل غاية وجودهم وخلقهم, وحاجتهم اإىل الدين اأ�ضد من حاجتهم 
اإىل الهواء واملاء.

والب�ضرية يف هذا الع�ضر من اأ�ضد الع�ضور فقرًا وحاجة اإىل ربها وخالقها  �ضبحانه وتعاىل, واإىل االن�ضياع 
الأوامر واأحكام هذا الدين, ذلك اأن الرقي العقلي واحل�ضاري املح�س الذي بلغته االإن�ضانية يجعل م�ضتقبلها على حافة 

الهاوية, اإن مل يقرتن هذا الرقي باكتمال روحي معتمد على نور من اهلل تعاىل  ور�ضوله الكرمي ملسو هيلع هللا ىلص.

اأي�ضًا  ما�ضة  بحاجة  اأنف�ضهم  امل�ضلمني  اإن  بل  فح�ضب؛  امل�ضلمني  غري  على  الدعوة  اإىل  احلاجة  تقت�ضر  وال 
اإىل التم�ضك بهذا الدين؛ حتى ال تنف�ضم ُعرى االإ�ضالم التي يتم�ضكون بها �ضيئًا ف�ضيئًا, فلندعوا غري امل�ضلمني اإىل 

االإ�ضالم, ولريتقي امل�ضلم يف درجات االإ�ضالم, قال تعاىل:زب ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
رب )حممد: 17(.

قال �بن �لقيم رحمه �هلل: »حاجة النا�س اإىل ال�ضريعة �ضرورية فوق حاجتهم اإىل كل �ضيء, وحاجتهم 
اإىل ال�ضريعة اأعظم من حاجتهم اإىل التنف�س ف�ضاًل عن الطعام وال�ضراب.. «)1(.

وتربز حاجة �لأمة �إىل �لدعاة يف �ملطالب �لتالية)2(:
1- ق�ص�ر �لعقل عن ��صتقالله مبعرفة �حلق و�ل�ص��ب:

اإن العقل مهما ات�ضع اأفقه, وامتدت مداركه فاإنه ال ي�ضتطيع بلوغ املغيبات ومعرفتها على الوجه ال�ضحيح – وهو 
معذور يف ذلك – الأن مدارك االإن�ضان حمدودة وقا�ضرة جدًا, فمن اأين لالإن�ضان اأن يعلم بعقله اأن اهلل خلق جنًة ملن 

اآمن به واأطاعه؟! ونارًا ملن كفر به وع�ضاه؟!

الفصل األول: تمهيد في أهمية الدعوة لألمة

)1(  مفتاح دار ال�ضعادة, ومن�ضور والية العلم واالإرادة. )2/2(.
)2( بت�ضرف واخت�ضار من �ضفات الداعية. د. حمد العمار, �س 16 وما بعدها.
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كان  وملاذ�  وو�صائلها؟!  و�أن��عها,  �ملع�صية,  حقيقة  بعقله  يعلم  �أن  لالإن�صان  �أين  ومن 
هذ� مطل�بًا, وهذ� ممن�عًا؟

فالعقول ال تعدو كونها اآلة اإدراك, كحا�ضة العني التي هي اآلة للب�ضر, وال ت�ضتطيع االإب�ضار مهما كانت �ضليمة 
وقوية اإال يف ال�ضوء والنور, وال ميكنها اأن تب�ضر يف الظالم يف اأي حال من االأحوال.

2- تعر�س �لأمة �لإ�صالمية �إىل هجمات �صر�صة من �أعد�ئها:
ال يخفى على اأحد ما تتعر�س له اأمة االإ�ضالم يف املا�ضي واحلا�ضر من هجوم �ضر�س من دول االإحلاد, وجماعات 

الكفر, واأرباب الزندقة كافة, قال تعـاىل:زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ            ڀ  
ڀ       ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  رب )التوبة: 32(. 

وقد ا�ضتعمل اأعداء االإ�ضالم يف حروبهم على االأمة امل�ضلمة �ضتى الطرق, واأمكر االأ�ضاليب واأ�ضنعها, متو�ضلني 
االأمة, وحماوالتهم اجلادة ل�ضرفهم عن دينهم,  ل�ضباب  ا�ضتهدافهم  اأ�ضلحة, خا�ضة ما كان من  بكل ما لديهم من 

وحملهم له, وحما�ضهم لن�ضرته, وقد اآن اأوان الدعاة ال�ضادقني ليذودوا عن حمى هذا الدين.

3- كرثة �لنحر�فات �لعقدية و�لبدع يف حياة �مل�صلمني:
العقدية,  املخالفات  وانت�ضار  الدين,  الأحكام  بها من خمالفات �ضريحة  وما حل  االأمة  اأو�ضاع  املتاأمل يف  اإن 

والبدع باأنواعها: املكفرة, واملف�ضقة؛ ليعَلم م�ضي�س حاجتها ملن ينت�ضلها من هذه امل�ضتنقعات االآ�ضنة.

4- �لإعذ�ر �أمام �هلل تعاىل:
ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   �إ�صر�ئيل:زب  بني  من  لق�مهم  �لنا�صحني  عن  وجل-  -عز  �مل�ىل  يق�ل 
پ  پپ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ         ڃ   

ڃ  رب )االأعراف: 165-164(.

اإن الداعية حني يقتفي اأثر االأنبياء والر�ضل عليهم ال�ضالة وال�ضالم  يف دعوة اأممهم اإىل اخلري وهداية النا�س 
اإىل ال�ضراط امل�ضتقيم يح�ضن به اأال يفكر: هل �ضي�ضتمعون اإىل ما يدعوهم اإليه؟ اأم َهْل �ضيتقبلون؟ اأم �ضريف�ضون؟!
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بل عليه اأن يبذل كل ما ي�ضتطيع من جهد ال�ضتمالة االآخرين وجذبهم اإىل نداء اهلل, م�ضتعينًا باهلل, ومتوكاًل 
ک    ک   ک   ک   ڑ    ژڑ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ      ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   زب  حاله:  ول�ضان  عليه, 

گ  گ  رب )يو�ضف: 108(. 

وقدقال 
KJIHGFEDCBA@?تعاىل:زب=چ

UTSRQPONMLرب)يون�س: 108(.

وقيام االأمة بواجب الدعوة اإىل اهلل  تعاىل  اأمٌر تقت�ضيه �ضرورة ا�ضتمرارية هذا الدين العظيم؛ اإذ اإن االأجيال 
حتتاج من يدعوها اإىل اهلل  جل وعال  اإىل قيام ال�ضاعة.

ر�ص�ل  فال  �لإ�صالم,  بدين  �لر�صالت  �هلل  ختم  طاملا  �لعظيمة  �ملهمة  بهـذه  يقـ�م  فمن 
بعد حممد ملسو هيلع هللا ىلص ؟)1(

)1( الدعوة اإىل اهلل جتارب وذكريات. د. �ضعيد بن م�ضفر. بت�ضرف �س 116.
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الفصل الثاني: فضــــل الدعـــوة إلى اهلل

1- من �لقر�آن �لكرمي:
اإىل  باإبالغها  وكّلفهم  خلقه,  �ضفوة  لها  اهلل  اختار  واملر�ضلني,  االأنبياء  وظيفة  اهلل  اإىل  الدعوة 

ۈئ   ۆئ   ۆئ    ۇئ     زب  اأدائها:  على  يعينهم  مبا  وزودهم  الر�ضاالت,  هذه  حلمل  وهياأهم  اأممهم, 
ۈئېئ  مئرب  )االأنعام: 124(.

قال  الدين,  هذا  باإبالغ  واأمره  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  ر�ضله  واأكرم  اأنبيائه  باأف�ضل  �ضبحانه  ختمهم  وقد 
تعاىل: زب ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  

ژ    ڑ  ڑک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  رب )املائدة: 67(.

َشِٰهٗدا  رَۡسۡلَنَٰك 
َ
أ آ  إِنَّ ٱنلَِّبُّ  َها  يُّ

َ
أ َيٰٓ تعاىل:زب  ق�له  يف  ومهمته  م�ضوؤوليته  له  وخّل�س 

نرِٗيا ٤٦  رب )االأحزاب: 45 - 46(. اٗجا مُّ ِ بِإِۡذنِهِۦ َوِسَ ا َونَِذيٗرا ٤٥ َوَداِعًيا إَِل ٱللَّ ٗ َوُمبَّشِ
زب ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    ق�له تعاىل:  البالغ يف  واأ�ضلوب  الدعوة  منهج  له  ور�ضم 
ھ  ھھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ   ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ   رب )النحل: 125(.

وبني له اأن هذه الدعوة هي وظيفته ووظيفة اأتباعه من بعده, فقـال تعـاىل:زب ڇ  ڇ   ڍ  
ڍ  ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ  رب  )يو�ضف: 

.)108

باأعظم  ويقومون  عمل,  اأف�ضل  ميار�ضون  اأنهم  واأخرب  عليهم,  واأثنى  بها,  القائمني  اهلل  ومدح 
ڈ   ڎ     ڎ  ڈ   ڌ  ڌ     ڍ   ڇ   ڇ  ڍ   ڇ   ڇ   چ   چ   زب  ر�ضالة: 

رب  )ف�ضلت: 33(.

كما بنيَّ اأن اأهل الدعوة هم اأهل النجاة من العقوبات يف الدنيا واالآخرة فقال �صبحانه: زبٹ   
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

ڃ  ڃ         ڃ   ڃ  رب )االأعراف: 165(.
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)1(   رواه م�ضلم )2674(.
)2(  رواه البخاري )3888(, وم�ضلم )4423(.

2- من �ل�صنة �ملطهرة:
من  عليه  يرتتب  االأجر,  كثري  النفع,  متعدي  عمٌل  اهلل  اإىل  الدعوة  اأن  الداعية  املعلم  اأخي  اعلم 
»من دعا �إىل  بذلك فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  وقد �أخرب �لنبي   , اإال اهلل �ضبحانه وتعاىل  احل�ضنات ما ال يعلمه 

هدى كان له من �لأَْجر ِمْثُل �أج�ر من تبعه ل ينق�َس ذلك من �أج�رهم �صيئًا« )1(.

ديوانه  له يف  وُي�ضجل  والهبات,  العطايا  اأكرم  وينال  الدرجات,  اأعلى  يبلغ  اهلل  اإىل  الداعية  فاإن  لذا 
ب  لذ� رغَّ اأو كان �ضببًا يف هدايتهم ودعوتهم اإىل اهلل؛  جميع احل�ضنات التي يعملها من اهتدى على يديه, 
ُحْمر  من  لك  خري  و�حدً�  رجاًل  بك  �هلل  يهدَي  لأن  »ف��هلل  فقال:  �لدع�ة  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي 

َعم« )2(. �لنَّ

1
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)1(  اجلامع الأحكام القراآن )41/4(.
)2(  فتح القدير )5 /232(.

)3(  اأخرجه اأبو داود والرتمذي ابن ماجه وابن حبان يف �ضحيحه.
)4( االإحياء )16/11(.

الفصل الثالث: فضـل العلــم والعلماء
الدرجات  ورفعة  واملثوبة,  االأجر  طريقه  يف  �ضار  ملن  ورتب  واأهله,  العلم  على  وجل  عز  اهلل  اأثنى 
وهو  واأجله,  به  م�ضهود  اأعظم  على  بهم  ا�ضت�ضهاده  للعلماء  وجل  اهلل عز  اإكرام  ومن  واالآخرة,  الدنيا  يف 

توحيده, قرن �ضهادته ب�ضهادتهم و�ضهادة املالئكة, فقال عز وجل: زب ٿ   ٿ  ٹ     ٹ   ٹ   ٹ     ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  رب. )اآل عمران: 18(.

العلماء  و�ضرف  العلم,  ف�ضل  على  دليٌل  االآية  هذه  »يف  �هلل:  رحمه  �لقرطبي  �لإمام  قال 
وف�ضلهم, فاإنه لو كان اأحد اأ�ضرف من العلماء لقرنهم اهلل با�ضمه وا�ضم مالئكته كما قرن العلماء« )1(.

�مل�ؤمنني ويف كل خري   �لعاملني ف�ق درجة جهلة  �مل�ؤمنني  ورفع �هلل جل وعال درجة 
فقال تعاىل: زب  مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  رب .)املجادلة: 11(

قال �لإمام �ل�ص�كاين  رحمه �هلل: زب  مب  ىب  يب  جت   حت رب يف الدنيا واالآخرة 
العلم منكم درجات  اأوتوا  اأي: ويرفع الذين  بتوفري ن�ضيبهم فيهما,   زب  خت  مت  ىت    يت رب 

عالية يف الكرامة يف الدنيا والثواب يف االآخرة.

العلم على  اأُوتوا  الذين  يوؤمن درجات, ويرفع  اآمنوا على من مل  الذين  اأنه يرفع  ومعنى �لآية: 
الذين اآمنوا درجات, َفَمْن جمع بني االإميان والعلم رفعه اهلل باإميانه درجات ثم رفعه بعلمه درجات )2(.

زب ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ   ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  رب )اجلمعة: 4(. والختالف 
قائـل:  من  عزَّ  فقـال  والعامة  العلم  اأهل  بني  الت�ضوية  نفى  وجل  عز  اهلل  فاإن  والدرجات   املنازل  تلك 
زب  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی  جئ  رب )الزمر: 9(, وقال 
ملسو هيلع هللا ىلص مبينًا مكانة �لعلماء: »�لعلماء ورثة �لأنبياء, و�إن �لأنبياء مل ي�رث�� دينارً� ول درهمًا, 

و�إمنا ورث�� �لعلم, فمن �أخذه �أخذ بحٍظ و�فر« )3(.

ومعل�م �أنه ل رتبة ف�ق �لنب�ة, ول �صرف ف�ق �ل�ر�ثة لتلك �لرتبة )4(.
قال �بن رجب رحمه �هلل: »يعني اأنهم ورثوا ما جاء به االأنبياء من العلم, فهم خلفوا االأنبياء 

يف اأممهم بالدعوة اإىل اهلل واإىل طاعته, والنهي عن معا�ضي اهلل والذود عن دين اهلل«.

15املعلم الداعية



ولبيان عظيم اأمر العلم واأهميته الدنيوية واالأخروية يف حياة الفرد واملجتمع, قال �لر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �هلل 
على  لُي�صلُّ�ن  �حل�ت  وحتى  جحرها,  يف  �لنملة  حتَّى  و�لأَر��صني  �ل�صماو�ت  و�أهَل  ومالئكته 

ا�س �خلري« )1(. معلِّم �لنَّ

ويبني لنا الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص اأن العامل الذي ين�ضر علمه ويعلمه للنا�س له مثل اأجر من عمل بهذا العلم من غري اأن 
ة عظيمة وف�ضل كبري, فعن �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه - �أن ر�ص�ل �هلل  ينق�س من اأجورهم �ضيئًا, وهذه ِمنَّ
�أج�رهم  من  ذلك  ينق�س  ل  تبعه,  من  �أج�ر  مثُل  �لأجر  من  له  كان  هدًى  �إىل  دعا  »من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 

�صيئًا« )2(.

و�أي عطاء  �أخي �ملعلم  �أعظم من هذ�؟!

به تقرُّ االأعني, واإليه تطمح النفو�س وتتحرك, ملا فيه من االأجر العظيم والثواب اجلزيل.

�لإ�صالم  �صيخ  قال  ذلك,  على  واملثوبة  االأجر  ويرتب  العلم  طلب  على  ويحُث  اجلهل  ينبذ  ديٌن  واالإ�ضالم 
حممد بن عبد�ل�هاب -رحمه �هلل -: »اعلم اأن طلب العلم فري�ضة, واأنه �ضفاء للقلوب املري�ضة, واأن اأهم ما 
على العبد معرفة دينه, الذي معرفته والعمل به �ضبب لدخول اجلنة, واجلهل به واإ�ضاعته �ضبب لدخول النار, اأعاذنا 

اهلل منها« )3(.

واملعلم واملتعلم قد دعا لهما ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بالن�ضرة )4(, فعن زيد بن ثابت - ر�صي �هلل عنه - �أن 
حامل  فُربَّ  غريه,  يبلغه  فحفظهحتى  حديثًا  منا  �صمع  �إمَر�أََ  �هلل  ر  »ن�صَّ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  �هلل  ر�ص�ل 

ِفْقٍه �إىل من ه� �أَْفَقُه منه, وُرب حامل ِفْقٍه لي�س بفقيٍه« )5(.

وعلى هذا املنهج الرباين �ضارت االأمة رجااًل ون�ضاء يف قافلة العلم والتعلم واحلث عليه ومعرفة قدره, فهذا 
فيق�ل:  �أهله  وف�صل  ف�صله  ويبني  �لعلم  طلب  على  �لنا�س  يحث  عنه  �هلل  ر�صي  جبل  بن  معاذ 
»تعلَّموا العلم, فاإن تعلمه هلل خ�ضية, وطلبه عبادة, ومدار�ضته ت�ضبيح, والبحث عنه جهاد, وتعليمه ملن ال يعلمه �ضدقة, 

وبذله الأهله قربة, وهو االأني�س يف الوح�ضة, وال�ضاحب يف اخللوة«.

)1( اأخرجه الرتمذي )2609(, و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )1838(.
)2(  اأخرجه م�ضلم )2674(.

)3(  حا�ضية ثالثة االأ�ضول, لل�ضيخ حممد بن قا�ضم رحمه اهلل �س 10.
)4(  الن�ضرة: بهاء الوجه وجالله.

)5(  اأخرجه الرتمذي )2580(, واأبو داود )3175(, وابن ماجه )226(, �ضحيح اجلامع )6763( لالألباين رحمه اهلل.
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�أخي �ملعلم.. اجتهد يف طلب العلم ال�ضرعي, واحر�س على النهل من معينه والعمل به, ثم عليك بتبليغه 
واإي�ضاله للنا�س عمومًا ولطالبك خ�ضو�ضًا؛ م�ضت�ضحبًا ال�ضرب وامل�ضابرة على ذلك؛ �متثاًل لق�له ملسو هيلع هللا ىلص: »بلِّغ�� 
اًل, ومل يبَق اإال ندرة من العلماء  ي ول� �آية«)1(, فاإننا يف زمن تال�ضت فيه معامل الهدى, وظل اأكرث النا�س ُجهَّ عنِّ

الربانيني؛ اأعالم الهدى وم�ضابيح الدجى.

ال�ضحيح  ال�ضرعي  العلم  هو  َكب:  الرُّ الأجله  وُتثنى  االأر�س,  له  وُتطوى  االإبل,  اأكباد  له  ُت�ضرب  الذي  والعلم 
امل�ضتمد من الكتاب وال�ضنة وبفهم ال�ضلف ال�ضالح, وهو العلم الذي يو�ضل اإىل تقوى اهلل ومراقبته وخ�ضيته, ويدل 

على طاعة �هلل عز وجل ومعرفة حدوده واأحكامه, ويو�ضل اإىل اجلنة وُيبعد عن النار.

للقلوب  املُزكي  العلم  فهو  النافع  العلم  »اأما  �ل�صعدي رحمه �هلل:  �ل�صيخ عبد�لرحمن  قال 
واالأرواح, املثمر ل�ضعادة الدارين, وهو ما جاء به الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص من حديث وتف�ضري وفقه, وما يعني على ذلك 
من علوم العربية بح�ضب حالة الوقت واملو�ضع الذي فيه االإن�ضان, وتعيني ذلك يختلف باختالف االأحوال« )2(.

�س �هلل روحه: »واأكمل اأنواع طلب العلم اأن تكون همة  وقال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية قدَّ
و�ضائر  ونهيه  اأمره  يف  الر�ضول  مقا�ضد  وفهم  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  املوروث  العلم  تلقي  يف  م�ضروفة  الطالب 
كالمه, واتباع ذلك وتقدميه على غريه, وليعت�ضم يف كل باب من اأبواب العلم بحديث عن الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص من 

االأحاديث ال�ضحيحة اجلوامع«.

ما �ص�ى ذ�ك ل عنٌي ول �أثُرما �لعلم �إّل كتاُب �هلل و�لأثُر

قة فال يغرنَّك من �أربابها َهَدُر )3(�إل ه�ى وخ�ص�مات ملفَّ

د, وتذكر اأن  �أيها �لأ�صتاذ �لكرمي.. اإن النية ال�ضاحلة والهمة العالية نف�س ت�ضيء, وهمة تتوقَّ
من َجدَّ وجد, ولي�س َمْن �ضِهر كَمْن رقد, واأن �ضلع املعايل غالية الثمن! 

)فالنفو�س ال�ضريفة ال تر�ضى من االأ�ضياء اإال باأعالها واأف�ضلها واأحمدها عاقبة, والنفو�س الدنيئة 
بالظلمة, وال  العلية ال تر�ضى  فالنفو�س  االأقذار؛  الذباب على  يقع  وتقع عليها كما  الدناءات,  حتوم حول 

بالفواح�س, وال بال�ضرقة, وال باخليانة؛ الأنها اأكرب من ذلك, والنفو�س احلقرية بال�ضد 
من ذلك( )4(.

)1(  البخاري )3202(.
)2( بهجة قلوب االأبرار, �س 44. لل�ضيخ عبد الرحمن ال�ضعدي.

)3( الفوائد, �س 266.
)4( �ضذرات الذهب )103/7(. البن العماد احلنبلي.
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وقد اأنزل االإمام ال�ضافعي العلماء منازلهم, واأثر تلك العلوم عليهم وعلى طبائعهم و�ضلوكهم, فقال 
رحمه �هلل تعاىل: َمْن تعلَّم القراآن َعُظمت قيمته, ومن تعلَّم الفقه َنُبَل مقداره, ومن كتب احلديث قويت 

ته, ومن تعلَّم احل�ضاب جُزَل راأيه, ومن تعلَّم العربية رقَّ طبعه, ومن مل ي�ضن نف�ضه مل ينفعه علمه. ُحجَّ

مرتبطة  درو�س  من  لهم  تقدمه  نفع طالبك مبا  ت�ضتطيع  فاأنت  اجلامعي  تخ�ض�ضك  يكن  فمهما 
باملنهج املطلوب, ولن ُيعدموا منك علمًا ون�ضحًا وتوجيهًا, فعليك بالعلم, وال تقل: قد بلغت الغاية, وو�ضلت 
النهاية باحل�ضول على املوؤهل, ولوال ذاك ما ُمكنت من التدري�س  فعندما يظن االإن�ضان اأنه قد بلغ مرتبة 
الكمال ف�ضوف يتوقف عن النمو والعطاء, وقد قال �لإمام �لر�زي �لطبيب: »ومن مل ي�ضتزد من �ضيء 

ما, نق�َس ال حمالة, وتخلف عن رتبة نظرائه« )1(.

واعلم اأن جميع ما ذكر من ف�ضيلة العلم والعلماء اإنا هو يف حق العلماء االأبرار املتقني, الذين 
ق�ضدوا وجه اهلل الكرمي, والزلفى لديه يف جنات النعيم, ال من طلبه ب�ضوء نية اأو خبث طوية اأو الأغرا�س 

دنيوية من جاٍه اأو مال اأو مكانة عند االأتباع والطالب.

»من طلب �لعلم ليباهي به �لعلماء, �أو ليماري به �ل�صفهاء, �أو  ملسو هيلع هللا ىلص:  فقد قال �لنبي 
لي�صرف به وج�ه �لنا�س فه� يف �لنار «)2(. وعن �أبي هريرة - ر�صي �هلل عنه - عن �لنبي 
»... ورجٌل  ومنهم:  �لثالثة  �لقيامة..« وذكر  ي�م  يق�صى عليه  �لنا�س  �أول  »�إن  ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
فه نعمه فعرفها, قال: فما عملَت فيها؟ قال:  تعلَّم �لعلم وعلَّمه, وقر�أ �لقر�آن فاأتى به فعرَّ
ِلُيقال: عامُل,  تعلمُت فيك �لعلم وعلُمته, وقر�أُت فيك �لقر�آن؟ قال: كذبت! ولكن تعلمَت 
وقر�أَْت ِلُيقال: قارٌئ, فقد ِقيل .. ثم �أُمر به فُي�صحب على وجهه حتى �أُلقي يف �لنار « )3(. 

.)4(

)1( تاأمالت يف الفكر والدعوة. حممد العبدة, �س 12.
)2( رواه الدارمي )376(, وح�ضنه االألباين  رحمه اهلل  يف �ضحيح اجلامع )6382(.

)3( اأخرجه م�ضلم )3527(.
)4( تذكرة ال�ضامع واملتكلم يف اأدب العامل واملتعلم البن جماعة رحمه اهلل �س 38.
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 الفصل الرابع: ماذا يعني لنا التعليم؟
اأخي املعلم.. اإنك حتمل اأ�ضرف مهنة حملها اإن�ضان على وجه االأر�س, فاإنها كانت مهمة �ضيد الب�ضر 
وتعبيدهم خلالقهم -جل  دينهم  اأمور  تعليم طالبك  ال�ضرف يف  ا�ضت�ضعار هذا  من  ملسو هيلع هللا ىلص, فالبد  حممد 

َعم« )1(.  جالله -: »ف��هلل لأن يهدي �هلل بك رجاًل و�حدً� خري لك من ُحمر �لنِّ

وطالبك هم اأمانة بني يديك؛ بل اإنهم رعيتك وينبغي عليك اأن تبذل ما و�ضعك لرتفع م�ضتواك؛ 
»ل  فاإنه:  لرعيتك  غا�ضًا  تكون  ال  وحتى  وجه,  اأكمل  على  االأمانة  واأداء  امل�ضوؤولية  اأهاًل حلمل  تكون  حتى 
�إل حرم �هلل  لها غا�س  ي�صرتعي �هلل  تبارك وتعاىل  عبدً� رعية فيم�ت ي�م مي�ت وه� 

عليه �جلنة«)2(.

وت�ضنع  قلبًا,  وتنري  عقاًل,  وتهدي  �ضخ�ضية,  وتبني  جياًل  ت�ضنع  اأن  باإمكانك  اهلل  رعاك  واأنت 
م�ضتقباًل, وت�ضوغ اإن�ضانًا ليكون عبدًا هلل, ثم مواطنًا �ضاحلًا يف كل ميدان, فمن بني يديك يتخرج اجلندي 
اأموال النا�س, واالإداري العادل احلكيم  ال�ضجاع الذي ال يهاب املوت, واالقت�ضادي املخل�س الذي يحمي 
والطبيب  يقول بغري علم,  الذي ال  النقيُّ  التقيُّ  ال�ضرعيُّ  والعامل  اأمته,  اأبناء  الذي يحر�س على م�ضالح 
املاهر ال�ضفوق على مر�ضاه, واملهند�س الويف لبلده, احلري�س على اإعماره. فما حجم م�ص�ؤوليتك �إذن؟؟

اإن دورك اأخي املعلم ال يقف عند ح�ضو اأذهان طالبنا باملعلومات الغزيرة وعلى اأهميتها الأنها وحدها 
ز هذه املعارف واملعلومات بالعمل ال�ضالح, فاإعداد اجليل يكون  ال ميكن اأن تبني رجااًل, ولكن البد اأن تعزِّ
بالعلم والعمل واالأخالق وال�ضلوك, واأنت مطالب ببناء الدين واخُلُلق يف قلبه, ور�ضم احلق يف عقله, وتكوين 

االإن�ضان ال�ضوي يف تفكريه, وم�ضاعره واأقواله واأعماله, فهل ت�صت�صعر هذه �مل�ص�ؤولية؟! )3(.

ولت�صاأل نف�صك يف كل حني: ماذ� �أريد من �لتدري�س؟؟ ال تقل اإنه اخليار الوحيد, وال تقل 
اإنه و�ضيلة الك�ضب املادي, واإاّل فال تنتظر لعملك ثمرة, وكيف �ضتخرج منك الكلمات املخل�ضة لت�ضل اإىل 

اأبنائك؟ وهل �ضت�ضتحق الثواب, و�أنت مل تبتغ وجه �هلل �صبحانه؟!

ُلَحِت النيُة وكان الق�ضُد فيها وجَه اهلل تعاىل. اإن التعليم عبادة هلل  �ضبحانه  وفيها ف�ضٌل عظيم متى �ضَ

يق�ل �لإمام �لن�وي رحمه �هلل: »ويجب على املعلم اأن يق�ضد بتعليمه وجه اهلل, وال يجعله 
و�ضيلة اإىل غر�س دنيوي في�ضتح�ضر املعلم يف ذهنه كون التعليم اآكد العبادات؛ ليكون ذلك حاثًا له على 
ت�ضحيح النية, وحمر�ضًا له على �ضيانته من مكدراته ومن مكروهاته خمافة فوات هذا الف�ضل العظيم 
واخلري اجل�ضيم«. وال مينع االإخال�س من اأخذ الراتب, بل اإنه من ثمرات االإخال�س, وما عند اهلل خريواأبقى. 

)1(  اأخرجه البخاري )871(.
)2(  اأخرجه اأحمد يف م�ضنده )4408(.

)3(  مع املعلمني �ضناع االإجيال, اأ�ضامة على متويل, �س 19. بت�ضرف واخت�ضار.
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لي�صيب  �إل  يتعلمه  ل  �هلل  وجه  به  ُيبتغى  مما  علمًا  تعلَّم  »من  يق�ل:  ملسو هيلع هللا ىلص  فالر�ص�ل 
به َعَر�صًا من �لدنيا, مل يجد َعرف �جلنة ي�م �لقيامة« )1(.

ومتى قام املعلم بر�ضالته خري قيام مبتغيًا بها وجه اهلل تعاىل ا�ضتحقَّ اأن يكون ربانيًا كما �ضماه �هلل 
تعاىل: زب  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ      ڈ  ڈ            ژ  ژ  رب.  )اآل عمران: 79(.

ومتى ما اأخل�س املعلم فاإنه يتمتَّع مبا يتمتع به املعلِّمون االآخرون يف الدنيا من مزايا مادية, ومكانة 
اجتماعية باالإ�ضافة اإىل اأنه يزيد عليهم با�ضتمتاعه باأداء عمله ويف االأخرة وهي املق�ضود االأعظم واملطلب 

له غريه من م�ضاعفة االأجر والثواب زبک  ک  ک     ک   ل ما مل يح�ضِّ االأ�ضمى جتد املعلم املخل�س قد ح�ضَّ
گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  رب  )البقرة: 261(.

فهل فكرت اأخي الكرمي يف عظم املوقع الذي تبواأته, واالأمانة التي حتملتها, فذاك الرجل الطاعن 
يف ال�ضن, وتلك املراأة ال�ضعيفة قد علقوا اآمالهم بعد اهلل عليك يف ا�ضتنقاذ ابنهم وحمايته, وامل�ضلحون 
ونك من اأكرب االآمال يف ا�ضتنقاذ املجتمع, واالأمة تبحث عن املنقذ لها والأبنائها, واأنت املعلم  الغيورون يعدُّ

جزء من حمط اآمال االأمة.

�أخي �ملعلم.. اأنت يا قارئ ال�ضطور اأعنيك, وال اأعني �ضواك اأنت حمط اآمالنا, اأنت طريقنا ال اإىل 
ال�ضباب والتالميذ وحدهم بل اإىل النا�س كلهم.

�أعلُم �أنك قد تق�ل: علمي �ضعيف, قدراتي حمدودة, ورمبا ل�ضت �ضاحب اخت�ضا�س �ضرعي 
وتوا�ضعت  علمك,  �ضعف  مهما  والكثري  الكثري,  ت�ضنع  اأن  على  قادر  اأنك  اأجزم  ولكني  كلَّه,  ذلك  اأعلُم 
قدراتك, وقلَّت خربتك, مهما خلعت على نف�ضك من اأو�ضاف الق�ضور, و�ضلكت اأبواب التوا�ضع, فاأنت قادر, 
قادر على اأن تقدم الكثري, وال نطلب منك اأخي املعلم اإال ما تطيق, �أل تطيق �لكلمة �لنا�صحة؟! �أل 

تطيق �لتاأملُّ و�حلرَقة ل��قع �أبنائك؟!

وحجة اأخرى طاملا �ضمعناها: املنهج طويل, ال اأجد وقتًا, اإنها اأخي الكرمي دقائق معدودة, ت�ضتطيع 
توفري كثرٍي من الوقت الذي ي�ضيع, واال�ضتطراد الذي ال �ضرورة له.

�أخي �ملعلم: ما اأغناك عن اأن اأحدثك عن الواقع املرير الأمتنا, اأو عن التاآمر على �ضباب امل�ضلمني, 
ليح�ل  �مل�صخ  جيل  بذل  ما  �أن�صيت  و�أذنابه؟  د�نل�ب)2(  فعل  ما  �أن�صيت 

بينك وبني �إبالغ كلمة �حلق �ل�صادقة �إىل �لقل�ب �ملتعط�صة؟
)1(  رواه اأبو داود باإ�ضناد �ضحيح, )3179(, وابن ماجه )248(, واأحمد 8103, و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )6159(.

)2(  دانلوب ق�ضي�س عينته احلكومة الربيطانية اإبان احتاللها مل�ضر م�ضت�ضارًا لوزارة املعارف امل�ضرية 
فقام باإف�ضاد التعليم بطرق ماكرة.
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اأي  ال�ضباب كل يوم, وتدرك  اأخاطب فيك الغرية واحلمية لدين اهلل, فاأنت تقابل  �أخي �ملعلم: 
غفلة يعي�ضونها, ترى مظاهر االإعرا�س, وم�ضارع الفنت, فكيف ال حترك فيك �ضاكنًا؟!. اأمل تر ذاك ال�ضاب 
, �أو �لآخر �لذي �كتنفه  الذي يعي�س معاناة املراهقة, وي�ضارع ال�ضهوات,وتع�ضف به الرياح من كل فجٍّ
�خلربة  ونق�س  �لقدرة  �صعف  بك  و�صل  فهل  باملع�صم؟  �ل�ص��ر  فاأحاط��  �ل�ص�ء  رفاق 

�أن تعجز عن تقدمي �صيء لهذ� و�أمثاله؟

�أخي �ملعلم: َل�ْضُت اأدُعوَك اإىل عمل خري ت�ضاهم فيه فح�ضب, وال اأحثك على القيام بنافلة من اأف�ضل 
النوافل, اإنا اأدعوك اإىل اأن تراعي االأمانة, وتقوم بامل�ضوؤولية, وبعبارة اأدق اأن توؤدي الواجب ال�ضرعي.

�أمل  �ملنكر؟  �أَل�ْصَت ترى  م�ص�ؤول عن رعيته«)1(؟  »وكلُّكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  يقل  �أمل  ر�عيًا؟  �أل�صت 
ي�صتطع  مل  فاإن  فبل�صانه,  ي�صتطع  مل  فاإن  بيده,  فليغريه  منكرً�  منكم  ر�أى  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  يقل 
فبقلبه«)2(؟ وهل و�صل بك �لأمر �أل تطيق �إل �لكلمة �لعابرة �أو �لنقد �ل�صلبي؟! �أََو ل تطيق 

�أن حتمل همَّ �لإ�صالح؟ �أن تفكر يف و�صائل تربية �لنا�صئة وت�جيههم؟

كيف �أخي �ملعلم تتحمل �أمانة تدري�س �ملنهج �لدر��صي, وتاأخذ مقابل ذلك �أجرً� من 
بيت مال �مل�صلمني؟ وحني ندعوك لتحمل اأمانة الدعوة والتوجيه التي هي واجبة عليك ابتداًء, وقد زادت 
وال�ضعف  القدرة,  بعدم  تعتذر  الرتبوية  االأمانة  املا�ضة حلمل  تكون احلاجة  العمل, وحني  تبوُّئك هذا  مع 
القيام بالواجب, واال�ضتعانة  التوا�ضع واهلل هو  التوا�ضع, بل  اأن هذا من  العلمي, وفقد اخلربة, وحت�ضب 

باهلل, فعجبًا لقلب املفاهيم! ومتى كان �لتخلي عن �ل��جب وترك �مل�ص�ؤولية ت���صعًا؟!

حترك  ل  ذلك  ومع  �صلبياتهم  عن  وتتحدث  �ل�صباب,  و�قع  تنتقد  �ملعلم  �أخي  كيف 
�صاكنًا, ول تق�م بجهد؟

ُل عنها يوم احل�ضاب, ولوال اأين اأخاطب  معذرة لهذا اخلطاب اجلريء فلوال م�ضوؤوليك التي �َضُت�ْضاأَ
قلبك الواعي, وعقلك املدرك, ملا جراأُت عليك, ولوال اأن االأمر ال يحتمل االإغ�ضاء لطويت ال�ضفحة, ولوال 

ثقتي الكبرية باأن ما اأقوله �ضيثري كوامن خفية يف نف�ضك ملا �ضطرت حرفًا واحدًا.

اأخي املعلم هل تزهد يف ابن بار, وتلميذ يقدر جهدك؟ وهل اأنت م�ضتغٍن عن دعوة �ضاحلة يخ�ضك 
بها من قدمت له خريًا؟ اإن هذه عاجل ب�ضرى املوؤمن, اأما ما عند اهلل فهو خرُيُُ واأبقى)3(.

)1(  اأخرجه البخاري )7138(, وم�ضلم )1829(.
)2(  رواه م�ضلم )49(.

)3(  املدر�س ومهارات التوجيه, د. حممد الدوي�س.
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)1(  تذكرة ال�ضامع واملتكلم, البن جماعة )63(.
)2(  اأمانة التعليم. اأم عبدالرحمن �س 15.

)3(  ال�ضوقيات )180/1(

كان علماء ال�ضلف النا�ضحون هلل ودينه يلقون �ضبك االجتهاد, ل�ضيد طالب ينتفع النا�س به 
يف حياتهم, ومن بعدهم, ولو مل يكن للعامل اإال طالب واحد ينتفع النا�س بعلمه وهديه واإر�ضاده لكفاه 
ذلك الطالب عند اهلل  تعاىل, فاإنه ال يت�ضل �ضيء من علمه اإىل اأحد فينتفع به اإال كان له ن�ضيب من 

االأجر)1(.

�َس �ضماحة ال�ضيخ حممد بن اإبراهيم رحمه اهلل ما يزيد على اأربعني �ضنة دون كلل اأو  ولقد درَّ
ملل, ومن اأجلِّ ثمار ذلك التدري�س املبارك تلميذه النجيب وطالبه االأريب �ضماحة ال�ضيخ عبدالعزيز بن 
باز رحمه اهلل, وغريه من امل�ضائخ االأفا�ضل الذين نفع اهلل بعلومهم امل�ضلمني, وها هو ابن باز وتالميذه 

ميلوؤون م�ضامع الدنيا �ضرقّيها وغربّيها بعلومهم رحم اهلل اجلميع)2(.

وكذا عاّلمة الق�ضيم عبدالرحمن ال�ضعدي, وتلميذه ال�ضيخ الفهامة حممد بن عثيمني  رحمهما 
اهلل .

فاأكرم بالتعليم من مهنة, واأعظم به من �ضرف ومهمة.

قال �أحمد بن �ص�قي يف مدح �لتعليم و�ملعلم:

يبني وين�صئ �أنف�صـًا وعق�ًل)3(.�أعلمَت �أ�صرف �أو �أجلَّ من �لذي
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الفصل الخامس: هل نحن حريصون على الدعوة؟!
ينبغي علينا مع�ضر املعلمني اأن ن�ضاأل اأنف�ضنا:

هل نحن حري�ص�ن على �لدع�ة, وجناحها؟!

�أم �أن هناك ما ي�صغل �أذهاننا عنها, �أو يز�حمها؟

�أه� �حلر�س على �مل�صتقبل؟! �أم �لرك�ن �إىل �لدنيا وملذ�تها؟!

اإن واقع كثري من املعلمني – ولالأ�ضف – يدل على االن�ضراف عنها, فدعوة الطالب واأهاليهم ال 
ت�ضغل بالهم, وال تقيمه وال تقعده.

ل  فلماذ�  لها,  �لطالب  وقابلية  وي�صرها  وث��بها  ف�صلها  يعلم  منهم  �لكثري  �إن 
ي�صع�ن لها؟!

اإن اأ�ضد ما يتعجب منه املرء حر�س اأ�ضحاب ال�ضاللة واالأهواء على جناح دعوتهم, فرتاهم يجوبون 
البالد طواًل وعر�ضًا, وي�ضعون يف العباد �ضرقًا وغربًا لن�ضر بدعهم و�ضالالتهم!!

واإن مما ُيوؤْ�َضُف له اأن ترى ال�ضباب الذين ح�ضلوا على االإجازات العلمية من اجلامعات – وخا�ضة 
الكليات ال�ضرعية – يف�ضل العمل ولو وظيفة �ضغرية يف مدينته على اأال يذهب اإىل قرية يف اأطراف وطنه, 
فامل�ضكلة  الدين,  اأحكام  عن  والبعد  اجلهل  لتف�ضي  وذلك  الدعاة,  من  اأمثاله  اإىل  احلاجة  باأ�ضدِّ  اأهلها 
هي: �إن �لكل يريد �ل�صتقر�ر يف �ملدينة �أو �لعا�صمة.. فمن للقبائل �لتي تخل� من �لدعاة 
�ملخل�صني؟, ومن للقرى �لنائية وطالبها �لذين بحاجة �إىل معلمني ومربني؟! ومن للم�صلمني 

يف �أنحاء �لعامل..؟!

وع�دً� على بدء..

لن�صاأل �أنف�صنا: هل نحن حقًا حري�ص�ن على �لدع�ة وجناحها؟؟!!)1(.

)1(  بت�ضرف من جملة البيان, العدد 45 , جمادى االأوىل, 1422هـ.
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�أعلى م�صت�ى من �لكمال �لإن�صاين, وهذه مثالية  �إبالغ �لنا�س  يحر�س �لإ�صالم على 
�لإ�صالم, ولكنه ل يغفل عن طبيعة �لإن�صان وو�قعه, وهذه و�قعية لالإ�صالم.

ولبد للمعلم �لد�عية �أن يك�ن مت�صفًا بال�صفات �حلميدة؛ كي ي�ؤثر يف دع�ته ويك�ن 
لها �لقب�ل عند �أبنائه �لطالب, فه� حتت �ملجهر.

بع�س  فيها  كانت  و�إن  جهده,  قدر  بل�غها  على  يحر�س  �أن  ينبغي  �ل�صفات  وهذه 
�ل�صع�بة.

******

تمهيــــــــد
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الفصل األول: الصفات الذاتية للمعلم الداعية
1- �لإخـــال�س:

 : وعال  جل  قال  االأعمال,  قبول  مدار  وعليه  االإ�ضالم,  اأئمة  باتفاق  القلوب  اأعمال  اأهم  من 
زب ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    ٹ   رب )امللك: 2(.

اأخل�ضه  ما  علي,  اأبا  يا  قالوا:  واأ�ضوبه.  اأخل�ضه  هو  �هلل:  رحمه  عيا�س   بن  �لف�صيل  قال 
واأ�ضوبه؟ قال: اإن العمل اإذا كان خال�ضًا ومل يكن �ضوابًا مل ُيقبل, واإذا كان �ضوابًا ومل يكن خال�ضًا مل ُيقبل, 

حتى يكون خال�ضًا �ضوابًا, و�خلال�س: اأن يكون اهلل, و�ل�ص��ب: اأن يكون على ال�ضنة.

النا�س  ا�ضتعظمه  واإن  اهلل  عند  له  وزن  فال  االأعمال  من  ُفقد  واإذا  عمل,  كل  روح  واالإخال�س 
واأكربوه)1(.

اأمور  يتجلى يف  ولكنه  وتعاىل,  تبارك  اإال اهلل  اأحد  القلب ال يطلع عليه  اأعماق  اأمر يف  واالإخال�س 
عديدة, وثمرته تبدو وا�ضحة يف جمال الدعوة.

تبليغها,  يف  اجلهد  اأق�ضى  وبذل  لها,  والتحم�س  بالدعوة,  االنفعال  �لإخال�س:  عالمات  فمن 
وذلك الأن من اأخل�س ل�ضيء اأعطاه كل ما ميلك, فماله وقته وجهده وفكره وكل اإمكانياته البد اأن تكون كلها 

يف خدمة الدعوة وحتت ت�ضرفها.

عمله  يف  بل  نف�صه  يف  يفكر  ل  فاإنه  الذات,  نكران  املعلم  نف�ضية  على  اآثاره  اأبرز  ومن 
�أُيقَبل �أم يرد؟

واإن مما يعني على التحلي باالإخال�س اأن تعلم اأخي املعلم اأن االإخال�س ُيثمر لك اأن تتمتع مبا يتمتع 
به غريك من مزايا مادية واإجازات وترقيات, وتزيد عليهم اأن تتذوق عملك, وتع�ضق مهنتك, وتقبل عليها 
بكل ارتياح و�ضرور, واإن جميع �ضاعاتك التي تق�ضيها يف اإعداد درو�ضك, ويف ذهابك اإىل املدر�ضة, واإيابك 
�لأ�صمى  و�ملطلب  �لأعظم  �ملق�ص�د  وهي  �لآخرة  �أما  وجل,  عز  اهلل  عند  لك  مدخرة  منها 
فهناك �أي ث��ب �صتناله؟ و�أي �أجر ينتظرك؟ هذه اأمـور ال تدركها اأنت وال اأنا اإنا علمها عنـد اهلل 

زبک  ک  ک     ک  گگ    ڳ  رب )البقرة: 261(.
والنية اخلال�ضة مع كونها �ضعورًا داخليًا اإال اأنها متثل عاماًل مهمًا ي�ضبط �ضلوك 

املعلم ويفر�س عليه رقابة داخلية فيتقن العمل ويرعى االأمانة«)2(.
)1(  �ضفات الداعية: حمد العمار, �س 35.

)2(  املدر�س ومهارات التوجيه: حممد الدوي�س, �س 44.
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قال �بن �لقيم رحمه �هلل: »العمل بغري اإخال�س وال اقتداء كامل�ضافر ميالأ جرابه رماًل يثقله 
وال ينفعه«)1(.

2- �لعلم:

الكتب  والعكوف على  العلماء  العلم وجمال�ضة  بطلب  العهد  نهاية  لي�س  ال�ضهادة اجلامعية  نيل  اإن 
وطالب  علم,  طالب  ي�صبعان:  ل  »منه�مان  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  جميل,  طويل  درٌب  فالعلم  واملراجع, 
مقولته امل�ضهورة فيما رواه البزار: »مع املحربة اإىل  ولذ� قال �لإمام �أحمد رحمه �هلل  دنيا«)2(, 

املقربة«.

�لإمام  مق�لة  نقراأ  حني  عليه  واال�ضتمرار  العلم  طلب  يف  بالر�ضوخ  الهمة  علو  مع  اللذة  وتعظم 
�لبخاري  رحمه �هلل حني �ُضئل عن دواء الن�ضيان فقال: مداومة النظر يف الكتب.

وال  العلم,  يعتاد طلب  اأن  املعلم  ي�ضمع من كنوز, وعلى  اأو  يقراأ  ين�ضى ما  االإن�ضان  اأن  املعلوم  ومن 
ينقطع عنه ولو كان در�ضًا واحدًا على االأقل يف االأ�ضبوع, فلو جعل نيته يف كل ما يقوم به لطلب العلم حل�ضل 

خريًا كثريًا.

فاحر�س اأخي املعلم  على ا�ضتغالل كل اأجزاء وقتك يف العلم من ح�ضور الدرو�س, واال�ضتماع اإىل 
االأ�ضرطة العلمية, والقراءة املنهجية, فرمبا ينفع اهلل بك بلدك, بل قد ينفع بك امل�ضلمني اأجمعني!, فتكون 
ذخرًا للبالد والعباد, واأول الغيث قطرة. وال ت�ضتبعد هذا االأمر, وال تقل من اأنا؟ فلي�س بعزيز على اهلل اأن 
يرفع ذكرك وين�ضر علمك, وما ارتفع من ارتفع من علماء امل�ضلمني ودعاتهم اإال باالإخال�س وبذل اجلهد 

واملواظبة على تعلُّم اخلري ون�ضره بني النا�س.

3- �ل�صدق:

ال�ضدق من ال�ضفات االأ�ضا�ضية التي تبني معدن الرجال, وكان نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص ُي�ضمى: ال�ضادق 
االأمني قبل بعثته, ف�ضاًل عن كونه متحليًا باخل�ضال احلميدة بعد بعثته ملسو هيلع هللا ىلص.

وال�ضدق يف حد ذاته مالزم لالإميان, ومرتبط بالتقوى, بل ال ميكن اأن يجتمع اإميان كامل, وكذب 
�ضريح يف قلب موؤمن فكيف بالداعية اإىل اهلل, وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص »�آية �ملنافق ثالث: �إذ� حدث كذب, 

و�إذ� وعد �أخلف, و�إذ� �وؤمتن خان«)3(.

)1(  الفوائد البن القيم – رحمه اهلل – �س49.
)2(  �ضنن الدرامي )335(, و�ضحيح اجلامع لالألباين )374(.

)3(  رواه مالك يف املوطاأ )1571(.
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)1(  نداء اإىل املربني, حممد جميل زينو �س 14.

ما  اإىل  وي�ضتجيبوا  منه,  النا�س  َيْقبَل  حتى  اأحواله؛  يف  �ضادقًا  يكون  اأن  الداعية  على  ينبغي  لذا 
يدعوهم اإليه, واأن يكون �ضادقًا يف قوله وعمله خا�ضة مواعيده!, �ضادقًا مع ربه, ومع نف�ضه, ومع االآخرين, 

ٱ   زب    قال تعاىل:  ربهم,  مع  ال�ضدق يف عهدهم  اأهل  ميزت  القيامة  يوم  اإىل  ُتْتلى  اآيات  نزلت  لقد 
ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  

ڄ  ڄ          ڄ  ڃ  ڃ رب )االأحزاب: 24-23(.

و�ضدق املعلم يدعو املتعلم اإىل الثقة به, ومبا يقول, ويك�ضبه احرتام املتعلمني, ويرفع من �ضاأنه يف 
عمله, واإليك اأخي املعلم مثااًل يبني اأثر الكذب على الطالب مهما �ضغرت �ضنهم.

يقول ال�ضيخ حممد جميل زينو حفظه اهلل: »حدث اأن �ضاأل اأحد الطالب معلمه م�ضتنكرًا تدخني 
اأحد املعلمني, فاأجابه املعلم مدافعًا عن زميله باأن �ضبب تدخينه هو ن�ضيحة الطبيب له! وحني خرج التلميذ 

من ال�ضف قال: »اإّن املعلم يكذب علينا «!!

»واعلم اأيها املعلم ال�ضادق اأنك حتت املجهر, طالبك يراقبون فيك كل خ�ضلة, يتاأ�ضون بك اإذا 
اأحبوك �ِضْئَت اأم اأبيَت, َفُكْن �ضادقًا يف عواطفك معهم وم�ضاعرك نحوهم, وُكْن �ضادقًا يف وعدك لهم كما 
كنت �ضادقًا يف قولك وعملك, وُكْن �ضادقًا يف تفاعلك فيما ي�ضند اإليك من مهام َتُكْن �ضادقًا يف انتمائك 

لهذا الدين العظيم«)1(.

4- �ل�صـبـــر:
الة, يدفع املتحلي به اإىل مقاومة كل اأ�ضباب اخلور وال�ضعف واال�ضتكانة  ال�ضرب قوة نف�ضية اإيجابية فعَّ

واال�ضت�ضالم, وحتمله على ال�ضمود والثبات اأمام الفنت واملغريات.

لذا كان ال�ضرب يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل من اأهم املهمات, ومن اأعظم الواجبات على الدعاة, وقد 
ذكر اهلل جل جالله ال�ضرب يف نحو ت�ضعني مو�ضعًا من كتابه الكرمي, فاإن كان ال�ضرب باأنواعه على كل م�ضلم 
اأنه يواجه طالبًا ذوي اأمزجة �ضتى, وطباع خمتلفة,  اإذ  مطلوبًا؛ فاإنه على املعلم الداعية من باب اأوىل؛ 
م�ضكالتهم كثرية, وهمومهم واهتماماتهم متنوعة, يحتاجون من ي�ضتمع اإليهم ويحنو عليهم, واملعلم املوفق 
هو الذي يعي�س لطالبه ال لنف�ضه, ُتهمه �ضعادتهم ولو على ح�ضاب �ضعادته, يتجرع الغيظ 
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يف ذلك, وهو على يقني باأنه �ضيتحول يف جوفه اإميانًا, و�ضيكون له يوم القيامة ذخرًا, ولهذا اأمر اهلل به 
اإمام الدعاة وقدوتهم زب ائ  ائ   ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ    مب   رب )االأحقاف: 35(.

و�ملعلم �لد�عية بحاجة �إىل �لتزود بال�صرب, باأن��عه �لثالثة:

�ضرٌب على طاعة اهلل تعاىل, يحمله على اأداء الفرائ�س والنوافل وامل�ضتحبات.أ. 

�ضرٌب عن مع�ضية اهلل تعاىل, يحمله على اجتناب املحرمات واملكروهات.ب. 

ا, حلوًا كان اأم 	.   �ضرٌب على اأقدار اهلل املوؤملة, يحمله على الر�ضا باملقدور �ضواًء كان خريًا اأو �ضرًّ
ا, ويعلم اأن ما اأ�ضابه مل يكن ليخطئه, وما اأخطاأه مل يكن لي�ضيبه. مرَّ

�إذ �أنه يعمل يف ميد�نني:

�أوًل: ميدان نف�ضه يجاهدها, ويحملها على الطاعة, ومينعها عن املع�ضية.

ثانيًا: وميدان طالبه, وهو ميدان ف�ضيح يخالطهم, وي�ضرب على اأذاهم, »فامل�ؤمن �لذي يخالُط 
ولنا  �أذ�هم«)1(,  على  ي�صرب  ول  يخالطهم,  ل  �لذي  من  خرٌي  �أذ�هم,  على  وي�صرب  �لنا�س, 
اأ�ضوة ح�ضنة يف حبيبنا امل�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص حينما جبذ اأعرابي رداءه جبذه �ضديدة؛ اأثرت يف �ضفحة عنقه, ثم 
قال: يا حممد, ُمْر يل من مال اهلل الذي عندك. فالتفت اإليه ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ف�ضحك ثم اأمر له بعطاء)2(.

علق النووي على هذا احلديث بقوله: »فيه احتمال اجلاهلني واالإعرا�س عن مقابلتهم, ودفع ال�ضيئة 
باحل�ضنة«)3(.

ذلك  فعل  دون  فه�  بلغ,  ما  �لطالب  �أمر  من  بلغ  مهما  �إنه  �صك,  ول  )قلت: 
�لأعر�بي بكثري(!!)4(.

وجمال التعليم جمال خ�ضب لل�ضرب لكون الدعوة حتتاج اإىل املزيد منه, ف�ضبيلها طويل حتف به 
املتاعب واالآالم وجماهدة الطالب يف �ضهواتهم, ودح�س ما قد يعلق يف اأذهانهم من �ُضبهات.

ومن املالحظ اأن كثريًا من املعلمني الدعاة يبداأ عمله الوظيفي بجد ون�ضاط وحما�س, 
ثم مع تكرار املواقف ال�ضعبة جتده يفرت, ويخمل وبذا يفقد كونه قدوة خري لطالبه, 

)1(  �ضحيح ابن ماجه )4032(.
)2(  اأخرجه البخاري )5362(, وم�ضلم )1749(.

)3(  �ضرح م�ضلم .
)4(  املعلم االأول – فوؤاد ال�ضلهوب �س 37.
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فهم يقل انتفاعهم به, اإال اإذا راأوا �ضربه وثباته وقوة احتماله لالأذى, قال تعاىل  يف �ضفـات عبـاد الرحمن: 
اإال  )الفرقان: 74(, وهذه االإمامة يف الدين ال حت�ضل قطعًا  زب  ھ   ے    ے  ۓ  رب 

چ     چ   چ   چ   زب  و�ليقني:  بال�صرب  م�روثة  �هلل  جعلها  فقد  بال�ضرب, 
ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  رب )ال�ضجدة: 24(.

الدرو�س,  و�ضرح  التعليم,  اإرهاق  على  ي�ضرب  فهو  دعوته,  لتنجح  بال�ضرب  للت�ضلح  يحتاج  واملعلم 
نتائج  روؤ�ضائه, وي�ضرب على بطء  اأو  يعيق عمله من ت�ضرفات زمالئه  وما قد  اأذى طالبه,  وي�ضرب على 

عمله, وح�ضد زرعه.

ائ   ائ   زب  تعـاىل:  قـال  كـان,  اأينما  باحلـق  ي�ضـدع  مرابـط,  م�ضابر  �ضابر  فهو 
ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   رب )اآل عمران: 200(.

ولذا رتب اهلل عظيم االأجر على ال�ضرب, فقال:زب ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ       ڦ  
ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ    ڃ       ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ   ڇ  

ڍ  ڍ  رب )البقرة: 157-155(.
قال �ل�صاعر:

فروقـلَّ من جـدَّ يف �أمـر تطلَّبه و��صت�صحب �ل�صرَب �إل فاَز بالظَّ

5- �لعبادة و�لتق�ى:

املعلم الداعية مر�ضٌد اإىل اخلري, موجه اإىل الهدى, وكل هدفه: تعريف طالبه بخالقهم؛ ليفوزوا 
ب�ضعادة الدارين, فعليه اأن يقوي �ضلته باهلل؛ لتكون دعوته نابعة من قوله, وفعله.

فاالجتهاد يف الطاعات, تقربًا اإىل اهلل - جل وعال - من اأقوى اأ�ضلحة الدعاة, ذلك اأن للطاعات 
طالب  من  وكم  وتقديرهم,  احرتامهم  اإىل  النا�س  يدعوان  وهيبة  ووقارًا,  وجوههم,  على  ينعك�س  نورًا 

تاأثر ب�صمت معلمه قبل �أن ي�صمع منه حرفًا!!
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الواجبات   - وعال  جل   - بربه  قوية  الداعية  �ضلة  جتعل  التي  الطاعات  واأعظم  القربات  واأقرب 
واأداء الزكاة, و�ضوم رم�ضان, وحج بيت اهلل احلرام, ثم  واإقامة ال�ضالة,  املفرو�ضة: ك�ضحة االعتقاد, 
تكون النوافل واالجتهاد فيها جلرب الك�ضر, وتكميل النق�س, ُيتقرب بها اإىل رب ال�ضموات واالأر�س؛ في�ضفو 

قلبه, وتزكو نف�ضه, وتطهر جوارحه.

وبها اأي الطاعات يرتدع عن احلرام: نظرًا, و�ضمعًا, وتناواًل, وال عي�س اإال يف الطاعة والر�ضوان, 
عن اأبي هريرة  ر�ضي اهلل عنه  قال: قال ر�ص�ل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »قال �هلل تعاىل: من عادى يل وليًا 
�آذنته باحلرب, وما تقرب �إىلَّ عبدي ب�صيء �أحبُّ �إىلَّ مما �فرت�صته عليه, وما يز�ل  فقد 
به,  ي�صمع  �لذي  �صمَعه  كنُت  �أحببته  فاإذ�  �أحبه,  حتى  بالن��فل  �إىلَّ  يتقرب  عبدي 
�صاألني  ولئن  بها,  مي�صي  �لتي  ورجله  بها,  يبط�س  �لتي  ويَده  به,  ُيب�صر  �لذي  وب�صَره 

ه, و�إن ��صتعاذين لأعيذنَّه«)1(. لأعطينَّ

ولهذا كان االجتهاد يف الطاعات, والتناف�س يف اخلريات من اأبرز �ضمات الدعاة اإىل اهلل  تعاىل, 
تطفئ  وال�ضدقة  لهم,  ُجنة  وال�ضوم  اإليه,  معراجهم  فال�ضالة  بارئهم,  وبني  بينهم  وثيقة  ال�ضلة  حبال 

غ�ضب ربهم)2(.

والدين؛  العلم  اآتاه من  ما  ليزكي  ثم  اأواًل  تعاىل  ابتغاء مر�ضاة اهلل  يفعل كل ذلك  الداعية  واملعلم 
ليكون قدوة �ضاحلة ملن راآه, اأو �ضمعه, اأو جال�ضه, قال ابن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه: »ينبغي حلامل القراآن اأن 
يعرف بليله اإذ النا�س نائمون, وبنهاره اإذ النا�س مفطرون, وبورعه اإذا النا�س يخلطون, وبتوا�ضعه اإذا النا�س 
يختالون, وبحزنه اإذ النا�س يفرحون, وببكائه اإذ النا�س ي�ضحكون, وب�ضمته اإذ النا�س يخو�ضون«)3()4(.

قال جمالد: »ال يوؤخذ الدين اإال عن اأهل الدين«)5(.

تنطبق  يرونها  �أتر�هم  طالبنا  م�صمع   - �ملعلم  �أخي   - �لن�ص��س  هذه  تطرق  فحني 
ر �ل�صلُف من �لأخذ عنهم؟! علينا بحق؟ �أم �إنهم يدرج�نا �صمن قائمة َمْن حذَّ

معني�ن  نحن  هل  �أنف�صنا:  مع  و�صر�حة  ب�صدق  �ل�ص�ؤ�ل  هذ�  نطرح  �أن  فعلينا 

)3( االآجري يف كتاب اأخالق اأهل القراآن.
)4(  معامل يف طريق طلب العلم, عبدالعزيز ال�ضدحان �س 243.

)5(  رواه الرامهرمزي يف املحدث الفا�ضل, �س445.

)1(  رواه البخاري يف كتاب الرقاق, باب التوا�ضع )243/7 – 244( رقم )6521(.
)2(  �ضفات الداعية, حمد العمار, �س 27.

33املعلم الداعية



بحق يف �حلر�س على ��صتقامة ِديننا, و�صل�كنا؟

ال  بعبادة اهلل عز وجل وطاعته جزء  والعناية  اإمياننا,  وتقوية  اأنف�ضنا,  اإعداد  اأن  ن�ضعر  هل نحن 
يتجزاأ من واجبنا؟«)1(.

6- �خللق �حل�صن:
هو �ضورة االإن�ضان الباطنة, فاإذا كانت اخللقة الظاهرة للعيون بها ُيحكم على االإن�ضان مبا َح�ُضن اأو 
قبح, فكذلك اخُلُلق �ضورة النف�س الباطنة؛ وبه يحكم على باطن االإن�ضان مبا َيح�ُضن, اأو يقبح, وهو ق�ضمان:

�لق�صم �لأول: ما يكون طبيعًة من اأ�ضل املزاج )يحركه اأدنى �ضيء( نحو الغ�ضب, ويهيج الأدنى 
�ضبب, كالذي يجنب عن اأي�ضر �ضيء يفزع من اأدنى �ضوت.

ثم  والفكر,  بالروؤية  مبدوؤه  يكون  ورمبا  والتدريب,  بالعادة  م�ضتفادًا  يكون  ما  �لثاين:  �لق�صم 
ي�ضتمر عليه حتى يكون ملكة وخلقًا.

اإرادي كقول الكذب وال�ضدق والبخل والكرم ونحو ذلك, فاإذا كان  اأما �ضلوك االإن�ضان فهو عمل 
ُتعرف  ال�ضجرة  اأن  كما  قبيح,  خلق  على  دل  �ضيئًا  ال�ضلوك  كان  واإن  خلق ح�ضن,  على  دل  ح�ضنًا  ال�ضلوك 

بالثمر, فكذلك اخللق احل�ضن ُيعرف باالأعمال الطيبة)2(.

واخللق احل�ضن يف الدعوة اإىل اهلل من اأهم املهمات, والبد منه لكل معلم ين�ضد جناح دعوته لطالبه 
وظهور ثمراتها, ولنا اأ�ضوة ح�ضنة يف النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذ كان ح�ضَن اخُلُلق جدًا, وبه كان داعية ناجحًا, فكم اأ�ضلم 
األدِّ االأعداء فاأ�ضبحوا ِبُح�ْضِن تعامله  ب�ضبب حلمه, وكرمه, وعفوه اأنا�س كانوا يف جاهلية جهالء, بل من 
ء, و�ضواهد ذلك كثريٌة يف حياته, منها: عفوه عن اأهل مكة, ومقولته  عليه ال�ضالة وال�ضالم �ضحابة اأَِجالَّ

لقاء«. امل�ضهورة: »�ذهب�� فاأنتم �لطُّ

واإعطاوؤه ل�ضفوان بن اأمية )على ما كان منه( العطاء اجلزيل من غنائم ُحنني)3(.

)1(  املدر�س ومهارات التوجيه, �س 335, بت�ضرف واخت�ضار.
)2(  الداعية الناجح, �س 335, بت�ضرف واخت�ضار.

)3(  م�ضلم, كتاب الف�ضائل, باب ما �ضئل ملسو هيلع هللا ىلص �ضيئًا قط فقال: ال, وكرثة عطائه 1806/4.
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فعلينا مع�ضر املعلمني اأن نتاأ�ضى به عليه ال�ضالة وال�ضالم يف ح�ضن اخللق لنيل الثواب العظيم الذي 
ُوِعَد به لقوله: »ما من �ضيء اأثقُل يف ميزان املوؤمن يوَم القيامة من ُخلق ح�ضن« )1(, وق�له ملسو هيلع هللا ىلص: » �إن 
جوامع  على  الداعية  يح�ضل  وبذا   ,)2(» �لقائم  �ل�صائم  درجة  �خُللق  بُح�صن  َليدرُك  �مل�ؤمن 

اخلريات, والربكات »فالرب ح�ضن اخللق«)3(. 

العثيمني  �ضالح  بن  حممد  العالمة  تلميذه  نقله  ما  ال�ضعدي  عبدالرحمن  ال�ضيخ  عن  ُيروى  ومما 
عليهما   رحمة اهلل  يف اإحدى حما�ضراته اأن ال�ضيخ ُرئي بعد موته ف�ُصئل: ما اأعظم �ضيء نفعك عند اهلل, 

فقال: ُح�ْضُن اخللق!!

اأموره اخلا�ضة  ينجح يف جميع  بذلك  الأنه  اأمنية كل م�ضلم, وكل داعية خمل�س؛  واخللق احل�ضن 
يف  يقول  فكان  احل�ضن؛  اخللق  يهبه  اأن  ربه  يدعو  وال�ضالم  ال�ضالة  عليه  كان  االأهمية  ولهذه  والعامة, 

ا�ضتفتاحه ل�ضالة الليل: »و�هدين لأح�صن �لأخالق, ل َيْهِدي لأح�صنها �إل �أنت«)4(.

ومن مل يتخلَّق باخُللق احل�ضن من املعلمني نفر منه الطالب ومن َدْعَوِته, فلم ي�ضتفيدوا من علمه 
وخربته, وهذا ُم�َضاَهٌد يف كثري من املدار�س ولالأ�ضف؛ الأن من طبائع النا�س اأنهم ال يقبلون ممن ي�ضتطيل 
�لكرمي  للنبي  قال عـز وجل  فيه,  ال مرية  ا  يقوله حقًّ ما  كان  ولو  لهم,  احتقار  منه  يبدو  اأو  عليهم, 

ملسو هيلع هللا ىلص: زب پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  رب )اآل 

عمران: 159(. 

واخللق احل�ضن مو�ضوع وا�ضع, لكن نورد بع�س ما ميكن تطبيقه عمليًا مع الطالب, فمنه:

�أ- �حللم:
بع عن هيجان الغ�ضب. ْبُط النف�س, والطَّ �حللم ه�: �ضَ

ل وال  وه� حالة مت��صطة بني رذيلتني: الغ�ضب والبالدة, فاإذا ا�ضتجاب املرء لغ�ضبه بال َتَعقُّ
ي باله�ضم والظلم كان رذيلة, واإن حتلى باحللم,  ه ور�ضَ يَّع حقَّ َتَبلَّد و�ضَ ٍر كان رذيلة, واإن  َتَب�ضُّ

ف�ضيلة. كان  ي�ضتحقه  من  مع  حلمه  وكان 

    )1(  م�ضلم )4 /1980( برقم )2553(.
    )2(  اأبو داود )252/4( برقم )4798(, و�ضححه االألباين يف �ضحيح �ضنن اأبي داود )911/3(

    )3(  م�ضلم رقم )4632(.

    )4(  م�ضلم رقم )1290(.
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واحللم من اأعظم مقومات املعلم الداعية, وهو اأي�ضًا من دعائم احلكمة, فاحلكمة تقوم على ثالثة 
اأركان: العلم واحللم واالأناة, وكل خلل يف الداعية ف�ضببه االإخالل باحلكمة واأركانها, ولذا مدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

هما �هلل: �حللم و�لأناة«)1(. اأ�ضجَّ عبدالقي�س بقوله: »�إن فيك خ�صلتني يحبُّ

واأ�ضوتنا عليه ال�ضالة وال�ضالم كان الغاية يف احللم واالأمانة, فاإن كان الداعية يواجه اأعداءه مبا 
يثري حفيظته, فكيف �إذ� و�جهه من �أ�صحابه؟

فقد حدث اأن اأُتي عليه ال�ضالة وال�ضالم بذهب من اليمن فق�ضمها بني اأربعة من املوؤلفة قلوبهم, 
فقال رجل من اأ�ضحابه: كنا اأحق بهذا من هوؤالء! فبلغ ذلك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: »�أل تاأمن�ين, و�أنا 
�أمني َمْن يف �ل�صماء, ياأتيني وحي �ل�صماء �صباحًا وم�صاء؟« فقام اإليه رجل, فقال: يا ر�ضول اهلل, 

اتق اهلل.. ثم انتهي املوقف بكل حلم واأناة)2(.

له عليه, وبدون  وال�ضالم يطلبه دينًا  ال�ضالة  اإليه عليه  اليهودي جاء  �ضعنة احلرب  وهذا زيد بن 
مقدمات اأخذ مبجامع قمي�ضه وردائه, وجذبه, واأغلظ له القول, ونظر اإىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص بوجه غليظ, وقال: 
د له يف القول, فغ�ضب عمر؛ وهمَّ  اإنكم يا بني عبداملطلب قوم مطل, و�ضدَّ اأال تق�ضيني حقي,  يا حممد, 
بقتله, فقال ر�ص�ل �هلل  ملسو هيلع هللا ىلص يف �صك�ن, وت�ؤدة, وتب�صم: »�أنا وه� يا عمر كنا �أح�ج �إىل غري 
هذ� منك, تاأمرين بح�صن �لأد�ء, وتاأمره بح�صن �لتقا�صي, �ذهب يا عمر فاق�صه حقه, وزده 
ع�صرين �صاعًا من متر«. فكان هذا �ضببًا يف اإ�ضالمه فقال: اأ�ضهد اأن ال اإله اإال اهلل, واأ�ضهد اأن حممدًا 

عبده ور�ضوله.

وكان هذا الت�ضرف من زيد بن �ضعنه ر�ضي اهلل عنه جمرد اختبار ليعلم �ضدق و�ضف التوراة له 
عليه �ل�صالة و�ل�صالم باأنه: »ال تزيده �ضدة اجلهل عليه اإال حلمًا«.

ونحن  معا�ضر املعلمني  رمبا نتعر�س لت�ضرفات غري م�ضوؤولة من اأحبابنا, بل وغري مق�ضودة, فهل 
يليق بنا اأن جنهل عليهم, ونعاجلهم بالعقوبة؟!

بل اإن احللم ليتجلى يف اأبهى �ضوره حني يتعمد بع�ضهم اأ�ضلحهم اهلل مبحاولة ا�ضتفزاز 

)1(  م�ضلم رقم )24(
)2(  اخرجه البخاري )4004(, وم�ضلم )1763(
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املعلم واإثارته؛ ليعلموا �ضدق التزامه وحر�ضه على ما يدعو اإليه, وحينها ينجح املعلم, ويكون موؤثرًا عليهم.

ب- �لرفق و�للني:
الرفق واللني: الرفق يف اللغة �ضد العنف)1(, وهو لني اجلانب بالقول والفعل باالأ�ضهل)2(.

وهو منهج االأنبياء يف دعوتهم, وقد ن�س �لقر�آن �لكرمي على ت�جيه م��صى و�أخيه هارون 
عليهما �ل�صالم يف دع�تهما لفرع�ن: زب  ڻ  ڻ     ۀ   ۀ        ہ     ہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  

ھ     ے       ے  ۓ  رب )طه: 44-43(.

ور�ضولنا الكرمي عليه ال�ضالة وال�ضالم �ضرب لنا من االأمثلة اأروعها, فمن ح�ضن معاملته لالأعرابي 
ت  و�ضمَّ ال�ضالة  تكلم يف  بن احلكم ر�ضي اهلل عنه حني  ملعاوية  اإىل مالطفته  امل�ضجد)3(  بال يف  الذي 
الذي  ال�ضاب  ذاك  من  ملسو هيلع هللا ىلص  احلكيم  الر�ضول  موقف  الداعية  منه  يعجب  ما  واأعجب  بل  العاط�س)4(, 
اأخرج  املخاطب:  لنف�ضية  والتفهم  باحلنو,  الدفاقة  بامل�ضاعر  املليء  احلوار  هذا  فكان  بالزنا!!  ا�ضتاأذنه 
ملسو هيلع هللا ىلص, فقال: يا  اأتي اإىل النبي  اإن فتى �ضابًا  اأمامة  ر�ضي اهلل عنه قال:  اأبي  االإمام اأحمد يف م�ضنده عن 
ر�ضول اهلل, ائذن يل بالزنا. فاأقبل القوم عليه فزجروه, وقالوا: مه مه. فقال ر�ص�له ملسو هيلع هللا ىلص: »�دنه«. فدنا 
منه قريبًا. فقال: »�جل�س«. قال: »�أحتبه لأمك«؟! قال: ل, و�هلل, جعلني �هلل فد�ك. قال: 

»ول �لنا�س يحب�نه لأمهاتهم«.

�لنا�س  »ول  قال:  فد�ك.  �هلل  جعلني  و�هلل,  ل  قال:  لبنتك؟«.  »�أفتحبه  قال: 
يحب�نه لبناتهم«. قال: »�أحتبه لأختك؟!« قال: ل, و�هلل, جعلني �هلل فد�ك. قال: »ول 
لعمتك؟!« قال: ل, و�هلل, جعلني �هلل فد�ك.  »�أحتبه  �لنا�س يحب�نه لأخ��تهم«. قال: 
قال: »ول �لنا�س يحب�نه لعماتهم«. قال: »�أحتبه خلالتك؟!« قال: ل, و�هلل, جعلني �هلل 

فد�ك. قال: »ول �لنا�س يحب�نه خلالتهم«.

ْن فرجه«. فلم يكن  ْر قلبه, وح�صِّ قال: ف��صع يده عليه وقال: »�للهم �غفْر ذنبه, وطهِّ
بعد ذلك يلتفت اإىل �ضيء)5(.

)1(  خمتار ال�ضحاح, الرازي �س 251.
)2(  فتح الباري البن حجر 449/10. 

)3(  اأخرجه البخاري يف كتاب الطهارة, باب �ضب املاء على البول يف امل�ضجد 69/1 – 70 رقم 220
)4(  اأخرجه م�ضلم يف كتاب امل�ضاجد وموا�ضع ال�ضالة, باب حترمي الكالم يف ال�ضالة ون�ضخ ما كان من 

اإباحة 381/1 – 382 رقم 537.
)5(  اأحمد )256/5 – 257(.
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وتقبل  االأنف�س على اخلري,  لت�ضتقيم  الدواء  وُيعَطى  الداء,  وُيعرف مكمن  الطباع,  ُت�ضا�س  بالرفق 
دعوة اهلل عز وجل وتزوُل من ال�ضدور عوار�ُس البغ�ضاء, واأ�ضباُب ال�ضحناء, والدواء لهذا كله بل�ضم الرفق.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إنَّ �لرفق ل يك�ُن يف �صيء �إل ز�نه, ول ُينـزع من �صيء �إل �صانه«)1(.

جـ- �لعتز�ز بالإ�صالم:

تظهر �ضفة انتماء املعلم لدينـه من بني �ضفاته وا�ضحة جلية, قـال تعـاىل: زب َوَمْن أَْحَسُن 
ا َوَقاَل إنين ِمَن الُْمْسلِِمنَيرب رب )ف�ضلت: 33(. فهذه  ِ وََعِمَل َصاِلً ن َدَع إَِل اللَّ ّمِمَّ َقْواًل 
َفُتْعِلي قدره, وجتعله عزيزًا على غريه, ومل  لالإ�ضالم,  انتمائه  امل�ضلم من خالل  تبني قدر  الكرمية  االآية 
يح�ضل له هذا ال�ضرف, وهذه املكانة بالنظر اإىل جن�ضه, اأو لونه؛ واإنا الأنه ينتمي اإىل هذا الدين قواًل, 

وعماًل و�ضلوكًا.

واملعلم الداعية حني يظهر من �ضلوكه اأمام طالبه قوة انتمائه لدينه, واعتزازه بذلك يكون له اأكرب 
االأثر عليهم.

كيف ال والداعية قد جتاوز درجة التدين ال�ضخ�ضي اإىل درجة الدعوة اإىل هذا الدين بالقدوة يف 
القول, والعمل ال�ضالح؟!

قال عمر ر�صي �هلل عنه: »نحن قوم اأعزنا اهلل باالإ�ضالم, فمهما ابتغينا العزة يف غريه اأذلنا اهلل«.

د- ��صت�صعار �مل�ص�ؤولية:
التعليم م�ضوؤولية عظيمة, واالأمانة امللقاة على عاتق حامله كبرية, واالأمة ترجو اأن ُيبنى به جياًل 

متني العلم, �ضديد العزم, �ضديد الراأي.

قال تعاىل: زب ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ    ۈئ  رب)الن�ضاء: 58(.

وقـال تعاىل:  زب ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  
ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  رب  )االأحزاب: 72(.  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكم 

)1(  اأخرجه م�ضلم يف كتاب الرب وال�ضلة واالآداب, باب ف�ضل الرفق )2004/4( رقم )2594(.
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ر�ع, وكلكم م�ص�ؤول عن رعيته« )1(.

فالتعليم هو التكوين االأول للنا�ضئة, وعلى اأ�ضا�ضه يبنى م�ضتقبلهم, فاإذا كان التكوين �ضاحلًا كانوا 
�ضاحلني, واإذا كان التكوين م�ضلحًا كانوا م�ضلحني الأنف�ضهم والأمتهم, واإال �ضاءت اآثاره يف االأمة, وكانت 

االأمية اأ�ضلح لها, واأ�ضلم عاقبة.

اأو يلقي بالتبعات على غريه  واإذا كان االأمر كذلك فعلى املعلم الداعية اأال يتن�ضل من امل�ضوؤولية, 
من اأولياء الطالب, اأو الرتبية داخل البيوت, اأو ف�ضاد الزمان, اأو قلة املعني, بل يقوم مبا اأوجب اهلل عليه, 

ويوؤدي االأمانة املنوطة به على اأكمل وجه.

قال �صيخ �لإ�صالم �بن تيمية: »اإذا علم اهلل من قلب العبد اإرادة النفع نفع به«.

هـ- �صعة �ل�صدر لطالبه و�ل�صتماع �إليهم بطيب نف�س و�صعة بال:
الأن ذلك مما يحببهم فيه, فياأن�ضون ب�ضوؤاله)2(؛ وثمرة ذلك قبول ن�ضحه وتعليمه, فاملعلم الداعية 
لطالبه كاملورد الزالل يرد عليه الظماآن, فالبد اأن يوطن نف�ضه على مقابلتهم, وعدم ال�ضجر منهم, فاإن 

ذلك قد يحملهم على البعد عن اأهل العلم والدين, بل واإىل تعميم احلكم عليهم جميعًا.

والداين,  القا�ضي  بهم  اهلل  فنفع  امل�ضلمني,  لعوام  �ضدرًا  النا�س  اأرحب  ال�ضالح  �ضلفنا  كان  ولذا 
ن نف�ضه على التحمل, ولن يرى, وي�صمع  ره اهلل عليه, فعلى املعلم اأن يحت�ضب وُيَوطِّ واالأمر َي�ِضرٌي على من َي�ضَّ
�إل خريً� قال تعاىل: زب ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ        ۀ    ہ  ہ  ہ  رب 

ْقد, والنُّ�ضح من اأبنائه الطالب. )ف�ضلت: 35(. واأجمل ما تكون �ضعة ال�ضدر يف َتَقبُِّل النَّ

و- �ل�صخاء :
)هو بذل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي من نحو: العلم, واملال, وغريهما من �ضور ال�ضخاء(

)3(, ومبا اأن ال�ضخاء يقوم على الرحمة, وحب اخلري للنا�س كان مت�ضاًل بف�ضائل اأخرى ُتعد من مقومات 
االإن�ضاف؛  على  معامالته  يف  ويجري  باحللم,  ويتحلى  بالعفو,  ياأخذ  اأحواله  اأغلب  يف  فال�ضخي  املروءة, 

فيوؤدي حقوق النا�س من تلقاء نف�ضه.

اأن  اإىل  �ضخاوؤه  وقاده  عريكته,  والنت  نف�ضه,  زكت  بال�ضخاء  ات�ضف  ومن 
)1(  اأخرجه البخاري )1893(, وم�ضلم )1829(.

)2(  معامل يف طريق طلب العلم, عبدالعزيز ال�ضدحان, �س 160.
)3(  مع املعلمني, حممد احلمد �س 38.
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يرتقي يف املكارم, واأن يتطهر من امل�ضاِوئ واملعايب, فال�ضخي قريب من كل خري وبر, وملا كان ال�ضخاء بتلك 
املثابة فمن االأوىل باملعلم الداعية اأن يت�ضف به يف كافة وجوهه, واأن يناأى بنف�ضه عن البخل يف خمتلف 

�ضوره.

فمما يجمل باملعلم �أن يت�صف به من وج�ه �ل�صخاء ما يلي:

1- �ل�صخاء بالعلم, وهو اأعلى مراتب ال�ضخاء, وهو اأف�ضل من ال�ضخاء باملال, الأن العلم اأ�ضرف من 
املال, ومن ال�ضخاء بالعلم االإجابة ال�ضافية لل�ضائل, فال يكن جوابك بقدر ما تدفع به ال�ضرورة عن نف�ضك.

ومن ال�ضخاء بالعلم اأال تقت�ضر على م�ضاألة ال�ضائل, بل تذكر نظائرها, ومتعلقاتها ح�ضب املقام.

ومن ال�ضخاء بالعلم اأن تطرحه لطالبك طرحًا, وال تبخل عليهم مبا ت�ضتطيع بذله لهم من العلم, 
فاإن العلم يزيد بكرثة االإنفاق منه, كما قال اأبو اإ�ضحاق االإلبريي البنه:

ا �َصَدْدتايزيـُد بكثـرة �لإنفــاق منه وينقـ�ُس �إن بــه كفًّ

ال�ضخاء بالن�ضح, وما اأحوج الطالب اإىل ن�ضح عن الوقوع يف الردى, اأو رفع همة اإىل العال.

3- �ل�صخاء باملال, في�ضخو املعلم مباله يف الهداية, واإكرام املجدين, وت�ضجيع ال�ضعفاء, خ�ضو�ضًا 
اإذ كان املعلم مو�ضرًا, اأو كان ما يجود به ال ي�ضره.

4- �ل�صخاء بال�قت و�جلاه, للطالب اأو الزمالء فيما ينوبهم, وفيما يعود عليهم بالنفع.

5- �ل�صخاء بق�صاء �حل��ئج, وتفريج الكربات, وتخفيف االآالم.

6- �ل�صخاء بالر�حة, في�صخ� بها تعبًا يف م�صلحة غريه, �ضواء كانت راحة ج�ضمية, اأو ذهنية.

7- �ل�صخاء بالعر�س, وذلك مما يح�ضن باملعلم الداعية؛ الأنه ال ي�ضلم من قدح الطالب, اأو اأولياء 
اأمورهم؛ فحري به اأن ي�ضخو عليهم بذلك, فيبيحهم, ويت�ضدق بعر�ضه عليهم, ويف هذا 

ال�ضخاء تتجلى �ضالمة ال�ضدر, وراحة القلب, والتخل�س من معاداة اخللق.
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)1(  االأخالق وال�ضري, 37.

8- �ل�صخاء بطالقة �ل�جه يف مقابلة �لنا�س, والتب�ضم, والب�ضر يف وجوههم, فذلك فوق ال�ضخاء 
بال�ضرب, واالحتمال, والعفو, وهذا الذي بلغ ب�ضاحبه درجة ال�ضائم القائم, وهو من اأثقل ما يو�ضع يف امليزان, 

وفيه من املنافع وامل�ضار, واأنواع امل�ضالح ال�ضيء الكثري.

مرقاة  ال�ضخاء  اأن  نلقنهم  واأن  اخللق,  هذا  على  الطالب  اأبناءنا  نربي  اأن  بنا  يجمل  كمال 
ال�ضيادة والفالح.

قال �أب� �لطيب �ملتنبي:

و�ألنُي كـفٍّ فيهم كـفُّ منعِمو�أح�صُن وجٍه يف �ل�رى وجُه حم�صِن

ز- �لعــدل:
ٹ   زبٹ   تعـاىل:  قـال  بالعدل,  اإال  قامتا  ما  واالأر�س  وال�ضموات  احلياة,  قوام  العدل 

ڤ    ڃ   رب )االأنعام: 152(.

اأن يطبعه على العدل,  اأف�ضل نعم اهلل تعاىل على املرء  اأن  »وجد  قال �بن حزم رحمه �هلل: 
وحبه, وعلى احلق, واإيثاره« )1(.

قال �بن جماعة رحمه �هلل يف ما يلزم �ملعلم لطالبه: »اأن ال يظهر للطلبة تف�ضيل بع�ضهم 
على بع�س عنده يف مودة, اأو اعتناء, مع ت�ضاويهم يف ال�ضفات من: �ضن, اأو ف�ضيلة, اأو حت�ضيل, اأو ديانة؛ 

فاإن ذلك رمبا يوح�س منه ال�ضدر, وينفر منه القلب«.

والعدل له جماالت كثرية مع الطالب يف: التعامل, والتغا�ضي عن االأخطاء, والتكليف بالواجبات, 
وتوزيع الدرجات... اإلخ.

وقد �ضرب النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأعظم االأمثلة يف العدل؛ تلك التي جعلته نربا�ضًا لكل داعية؛ وقد نتج عن ذلك 
اخلري الكثري, فق�ضة املراأة املخزومية التي �ضرقت؛ فاأقام عليها احلد بعد اأن �ضفع فيها اأ�ضامة,

»�أت�صفُع يف حدٍّ من حدود �هلل؟ ف��لَّذي نف�ُس حممد  ملسو هيلع هللا ىلص:   فقال 
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بيده, ل� �صرقت فاطمُة بنت حممد لقطعت يدها«)1(.

 قال �أحمد �ص�قي رحمه �هلل:

باب �صئياًلو�إذ� �ملعلُم مل يكن عدًل م�صى روُح �لعد�لة يف �ل�صَّ

ح- �لت���صع:
وباعث  للرفعة,  موجب  وهو  النا�س؛  واإىل  اهلل,  اإىل  اخل�ضال  واأحب  اخلالل,  خري  من  التوا�ضع 

على االألفة, وحمقق للمحبة, وقد اأمر اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص باأن يتوا�ضع للموؤمنني, فقال تعاىل: زب  ۇئ  
ۆئ  ۆئ  ۈئ  رب )احلجر: 88(.

والتوا�ضع يف احلقيقة هو اإالنة اجلانب مع عزة النف�س, واإباء ال�ضيم, ومن التوا�ضع عدم االفتخار 
باالآباء واالأجداد, ومن التوا�ضع عدم البغي واالعتداء, ومن التوا�ضع التب�ضم يف وجوه النا�س, والرفق بهم, 

وعدم موؤاخذتهم بزالتهم.

وقد كان ملسو هيلع هللا ىلص قمة يف التوا�ضع جلميع النا�س, مع علو قدره, ورفعة �ضاأنه, وح�ضبنا اأن اهلل  تعاىل  
ه بني اأن يكون ملكًا نبيًا, اأو عبدًا ر�ضواًل, فاختار اأن يكون عبدًا ر�ضواًل. خريَّ

.)2(» وكان ملسو هيلع هللا ىلص كثريًا ما يعظ النا�س بقوله: »لن يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من ِكرْبٍ

لذا  بالرفعة؛  و�ضعور  املعلم يف ذلك ما يدخل من زهو  للت�ضدر, فقد يدخل على  والتعليم ميدان 
يوؤكد اأهل العلم على املعلم خا�ضة الداعية اأن يتخلق بخلق التوا�ضع, والتحلي به, قال عمر بن �خلطاب  
ر�صي �هلل عنه: »َتَعلَُّموا العلم, وَعلُِّموه النا�س, وَتَعلََّموا له الوقار وال�ضكينة, وتوا�ضعوا ملن تعلمتم منه, 

وملن علَّمتموه, وال تكونوا جبابرة العلماء؛ فال يقوم جهلكم بعلمكم« )3(.

وقال �لإمام �لن�وي رحمه �هلل: »وينبغي له اأال يتعاظم على املتعلمني, بل يلني لهم ويتوا�ضع«.
ال بينهم, اأما الكرب فاإنه ي�ضكل جدارًا  فتوا�ضع املعلم يجعله حمبوبًا يف مدر�ضته وبيئته, وذا اأثر فعَّ

حائاًل بني املعلم وطالبه.
)1(  اأخرجه البخاري )3216(, وم�ضلم )3196(.

)2(  اأخرجه م�ضلم يف كتاب االإميان باب حترمي الكرب وبيانه )1 / 93( برقم )91(.
)3(  جامع بيان العلم وف�ضله )1 /135(.
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ومن �ص�ر �لت���صع �لتي يجـمــل باملعلم �أن يرعاها ما يلي:
بقيمتهم, . 1 ي�ضعرهم  وهذا مما  ال�ضبيان,  على  ي�ضلم  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  فقد  على طالبه,  ال�ضالم  اإلقاء 

وبتوا�ضع املعلم لهم.

 االإ�ضغاء للطالب عند املناق�ضة, وذلك بح�ضن اال�ضتماع اإليه, واإجابته عما �ضاأل يف رفق.. 2

اأال يحتقر الفائدة من طالبه: قال ابن جماعة  رحمه اهلل  يف االأدب احلادي ع�ضر من اآداب العامل: . 3
ا«. »اأال ي�ضتنكف اأن ي�ضتفيد ما ال يعلمه ممن هو دونه من�ضبًا, اأو ن�ضبًا, اأو �ضنًّ

اأال يزدري اأحدًا من طالبه, حتى الك�ضاىل منهم, بل َيْح�ُضن اأن ينـزل اإليهم, واأن ياأخذ باأيديهم؛ . 4
كي َيرفعوا من �ضاأنهم, فما ُيدريه لعل يف ثياب ذلك املحتَقِر اأ�ضدًا ه�ضورًا.

وَمْن َت���صع هلل رفعه!

ط- ح�صن �ملنطق:
ل�ضانه؛ فال  يحفظ  اأن  الداعية  املعلم  لذا يجب على  ال�ضخ�ضية؛  تقومي  معايري  ِمعياٌر من  املنطق 
ي�ضمع منه الطالب اإال خريًا, وحتى حني ُيعاِتب اأو ُيحا�ِضب, فال يليق به اأن يرمي كلمات ال ُيبايل بها, فكم 
تهدم الكلمة اجلارحة من اأ�ضوار املحبة, وتق�ضي على بنيانها؟! ولئن كنا ال ندرك بدقة اأثر ما نقوله على 

النا�س, فالنا�س لهم م�ضارب واعتبارات ينبغي اأن نرعاها.

ويف املقابل... كم ت�ضنع الكلمة الطيبة يف نف�س الطالب, وتوؤثر فيه؟!
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7 - �لأمانة �لعلمية:
االأمانة العلمية زينُة العلم وروحه, جتعله زاكي الثمرة, لذيَذ املطعم, واإذا قلبت النظر يف تراجم 
رجال العلم راأيت االأمني يعلو وي�ضمو, وقرينه غري االأمني ينبو ويخبو, وملا كان املعلم خا�ضة الداعية مت�ضدرًا 
ا يعلم اأجاب  لتعليم الطالب, واإجابة اأ�ضئلتهم, كان لزامًا اأن ياأخذ على نف�ضه باالأمانة العلمية, فاإذا �ُضِئل َعمَّ
ا ال يعلم توقف قائاًل: ال اأدري, اأو لعلي اأراجع امل�ضاألة, اأو اأتاأكد منها اأو  بكل اأمانة وو�ضوح, واإذا �ُضِئل َعمَّ

اأ�ضاأل عنها, ونحو ذلك.

فاملعلم قد يقع يف حال يرى اأن االعرتاف باجلهل يذهب ب�ضيء من احرتام �ضائليه فيقف بني داعيني:

-  ف�ضيلة االأمانة تدعوه اإىل اأن يقول: ال اأدري.

ي�ضتمد من غري  اأن  اإىل  يدعوه  َمْنُقو�ٍس  غرَي  �ضائليه  نفو�س  يبقى حُمرتمًا يف  اأن  على  وحر�ضه   -
احلقيقة جوابًا!.

ويف مثل هذه احلال يظهر مقدار �ضلة املعلم باالأمانة العلمية, فاإن كان من الرا�ضخني اأجاب داعيها, 
وعرف قدر نف�ضه, واإن كانت االأمانة جمرد كلمة ميالأ بها فاه يف املجال�س اآثر لذة االحرتام يف ذلك امل�ضهد, 

واأجاب مبا لي�س له به من علم.

ثم اإن يف رجوع املعلم عن خطئه واجتهاده اأمام طالبه تاأ�ضًيا مبن �ضلف من خيار االأمة, وله ولهم 
من اخلري والنفع ال�ضيء العظيم, ومن ذلك:

االمتثال الأمر اهلل بعدم اخلو�س فيما لي�س له به علم: زبَواَل َتۡقُف َما لَۡيَس لََك بِهِۦ ِعۡلٌمۚ أ. 
ْوَلٰٓئَِك َكَن َعۡنُه َمۡس ُٔوالرب  )االإ�ضراء: 36(.

ُ
ۡمَع َوٱۡلََصَ َوٱۡلُفَؤاَد ُكُّ أ إِنَّ ٱلسَّ
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)1(  تذكرة ال�ضامع واملتكلم �س 78.
)2(  امل�ضدر ال�ضابق �س 79.

)3(  �ضذرات الذهب )257/6( نقاًل عن معامل يف طريق طلب العلم. عبدالعزيز ال�ضدحان �س 73.
)4(  �ضفات الداعية, د. حمد العمار �س 61.

اإن ذلك يفتح له باب العلم: فاإذا توقف يف امل�ضاألة اأ�ضرع اإليه اجلواب, اإما من مراجعته هو, اأو من ب. 
, واجتهد يف حت�ضيل علمها,  مراجعة غريه, فاإن املتعلم اإذا راأى معلمه قد توقف يف م�ضاألة ما َجدَّ

الإحتاف معلمه, وما اأح�ضن هذا االأثر!

اإنَّ يف ذلك رفعة للقدر: فتوقفه دليل اأمانته, وثقته فيما يجزم به من امل�ضائل, كما اأن املقدام على 	. 
الكالم فيما يعلم, وما ال يعلم ي�ضرتيب النا�ُس منه, وال يثقون به؛ حتى يف االأمور الوا�ضحة, قال 

ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما: »اإذا اأخطاأ العامل ال اأدري؛ اأُ�ضيبت مقاتله«)1(.

الكلمة, واالقتداء د.  للمتعلمني, وتربية لهم: فهذا املوقف ي�ضعرهم مب�ضوؤولية  اإر�ضادًا  اإن يف ذلك 
باالأعمال اأبلغ من االقتداء باالأقوال, قال ابن جماعة رحمه اهلل: »وقيل: ينبغي للعامل اأن يورث 

اأ�ضحابه )ال اأدري( لكرثة ما يقولها«)2(.

�ضيخ  ُي�ضمى  العلم كان  اأهل  اأحد  اأن  ابن حجر  الذهب: عن  العماد احلنبلي يف �ضذرات  ابن  اأورد 
املطاهر, وقد نذر نف�ضه اأن يقف على اأماكن الو�ضوء, ويراقب النا�س يتو�ضوؤون؛ ثم ي�ضوب هذا, ويخطئ 

م هذا, حتى �ضمي �ضيخ املطاهر! ومل ُينقل عنه غري هذا العلم!!!«)3(. هذا, ويقوِّ

ي- �لت�صحية)4(:
املحتاجني,  اإىل  �ضوائب  بغري  نقيًا  طاهرًا  يحملونه  �ضادقني,  دعاة  اإىل  يحتاج  لكنه  اأبلج!,  احلق 
والدعوة االإ�ضالمية تطلب من اأتباعها اأن ي�ضرفوا اأنف�س اأوقاتهم, واأعز ما لديهم من جهد ومال, خدمًة 
لهذا الدين, ولقد �ضرب الر�ضول الكرمي عليه اأف�ضل �ضالة, واأمت ت�ضليم و�ضحابته امليامني والدعاة وتبعهم 

يف ذلك الدعاة املعا�ضرون اأروع االأمثلة يف ت�ضحيتهم, فلم يبخلوا بنف�س, وال مال, وال جهد, وال وقت.

ملسو هيلع هللا ىلص  ر�ضوله  مع  خرج  حني  كلَّه  ماله  يحتمل  امل�ضهورة  ق�ضته  يف  عنه   اهلل  ر�ضي  بكر  اأبو  فهذا   *
جدها  عليها  دخل  فلما  اأحجار,  على  وتلقيه  بثوب  عنها  اهلل  ر�ضي  اأ�ضماء  ابنته  فتاأتي  اأبو للهجرة؛ 
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قحافة )وهو اأعمى( لي�ضاألها عما ترك لهم, فتبادر لو�ضع يده على تلك احلجارة؛ ليطمئن, ويهداأ روعه)1(.

* بل ُروي اأن �ضهيبًا الرومي  ر�ضي اهلل عنه  ملا ترك ماله كله؛ ليرتكه امل�ضركون, قال له الر�ضول 
ملسو هيلع هللا ىلص املقالة امل�ضهورة: »ربح �لبيع �أبا يحيى«.

* واالأمثلة تتواتر يف �ضرية �ضلفنا ال�ضالح, لتزرع الهمة يف نف�ضك اأيها املعلم الداعية؛ لت�ضحي يف 
�ضبيل ن�ضرة هذا الدين.

ىى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   تعـاىل:زب  قـال 
ىئ   ېئ   ېئ   ېئ    ۈئۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   وئۇئ   وئ   ەئ   ەئ   ائ    ائ  

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی   رب )حممد: 38(.

ك- �لغـيـرة)2(:

من ال�ضمات احل�ضنة التي ينبغي اأن يتحلى بها املعلم الداعية الغرية على حرمات اهلل اأن ُتْنَتهك, 
ولقد كان ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يغار غرية �ضديدة؛ تعرف منه اإذا انتهكت حرمات اهلل – عز وجل -, فاإنه ينتقم 
كما يف حديث عائ�ضة – ر�ضي اهلل عنها – قالت: ما خري ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بني اأمرين قط اإال اأخذ اأي�ضرهما 
ما مل يكن اإثمًا, فاإن كان اإثمًا كان اأبعد النا�س منه, وما انتقم ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لنف�ضه يف �ضيء قط اإال اأن 

ُتْنَتهك حرمة اهلل فينتقم هلل  تعاىل( )3(

وغرية املرء على دينه تقت�ضي اأن تكون اأحوال اأعماله كلُّها هلل, وكذلك يغار على اأوقاته اأن يذهب 
منها �ضيء يف غري ر�ضا اهلل.

اأو بني طالبه؛  انتهكت حمارمه يف مدر�ضته,  اإذا  اأن يظهر غريته لدين اهلل  الداعية  وعلى املعلم 
كما قد يقع من بع�س الطالب من تعٍد حلرمات اهلل, فا�ضتداد غريته لها اأثر كبري يف تربيتهم على تعظيم 
�أن ياأَتي �مل�ؤمن ما حرم  »�إن �هلل يغار, و�إن �مل�ؤمن يغار, وغرية �هلل  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل, وتبجيله. قال 

عليه«)4(.

46

)1(  اأخرجه االإمام اأحمد )25719(.
)2(  �ضفات الداعية �س 68.

كتاب  م�ضلم يف  واأخرجه  رقم 3560,  النبي )4 /201(  �ضفة  باب  املناقب  كتاب  البخاري  اأخرجه    )3(
الف�ضائل باب مباعتدته ملسو هيلع هللا ىلص لالآثام واختياره من املباح اأ�ضهله )4 /1813( رقم 2327.

)4(  اأخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب الغرية )191/6( رقم 5223, وم�ضلم يف كتاب التوبة باب غرية 
اهلل – تعاىل – وحترمي الفواح�س )2114/4( رقم 2761.
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ل- طرق حت�صيل �خلـلــق �حل�صن:

�لأ�صباب و�ل��صائل �لتي يكت�صب بها �خللق �حل�صن كثرية, من �أبرزها:

التدريب العملي واملمار�ضة التطبيقية لالأخالق احل�ضنة ولو على �ضبيل التكلف يف اأول االأمر, . 1
واحت�ضاب االأجر يف ذلك, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ومن ي�صتعفف يعفه �هلل, ومن ي�صتغني يغنه 
و�حللم  بالتعلُّم,  �لعلم  »�إمنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال  �هلل«)1(,  ي�صربه  يت�صرب  ومن  �هلل, 

بالتحلُّم«)2(.

الدعاء, ومنه ق�له ملسو هيلع هللا ىلص: »�للهم �هدين لأح�صن �لأخالق..«)3( احلديث.. 2

ا, و)الطبع �ضّراق(, . 3 االنغما�س يف البيئة ال�ضاحلة؛ الأن ال�ضلوك عدوى! خريًا كان اأو �ضرًّ
فلينظْر كل داعية من يخالل, فاملرء على دين خليله.

خلقها . 4 بح�ضن  معلمًة  اأن  ذلك  ومن  �ضريعًا,  بع�ضها  ياأتي  قد  التي  النتائج  ا�ضتح�ضار 
وحكمتها يف الدعوة كان الف�ضل لها بعد اهلل عز وجل يف اإ�ضالم طالبة )درزية(, ثم يف 

اإ�ضالم جميع اأفراد اأ�ضرتها, وكان عددهم �ضبعة اأفراد)4(.

)1(  اأخرجه البخاري برقم 1376, وم�ضلم برقم 1745.
)2( اخرجه ال�ضطر االأول منه البخاري يف كتاب العلم باب القول والعمل, وال�ضطر الثاين مل اأجده !.

)3( اأخرجه م�ضلم برقم 1290.
)4( اأمانة التعليم : اأم عبدالرحمن �س 21.

47 املعلم الداعية



الفصل الثاني: أمور على المعلم الداعية الحذر منها

)1(  الداعية الناجح 288.
)2(  اأحمد يف امل�ضند, و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )1555(.

)3(  معامل يف طريق طلب العلم �س 149.

1- �لرياء)1(:
يف الو�ضية باالإخال�س, واأهمية االت�ضاف بها خري كثري, وكفاية من وجه, ولكن الأهمية هذا املو�ضوع 

نعر�س جلوانب منه تكمل الفائدة من ذكر ال�ضفة االأوىل من �ضفات املعلم الداعية.

الأجل  العمل  يعمل  اإنه  اأو  ملحمدتهم,  طلبًا  للنا�س  مراءاة  يعمل  اأن  اإما  تعاىل  املخل�س هلل  فاإن غري 
ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ    ڃ   ڃ            ڃ   زب  تعاىل:  قال  الدنيا. 
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       گ  گ  

گ  ڳ        ڳ  رب )هود: 16-15(.

ُر بهم النار  ا على الفرد واملجتمع واالأمة؛ الأنه يحبط العمل, فاإن اأول من ُت�َضعَّ وخطر الرياء عظيم جدًّ
يوم القيامة: قاِرُئ القراآن, واملجاهُد, واملت�ضدُق مباله حني مل يخل�ضوا! كما اأنه ُيْحَرُم الثواب يف االآخرة.

ولبد للخال�س من �لرياء من �أم�ر منها:
معرفة اأنواع الرياء, ودوافعه, واأ�ضبابه, ثم قطع عروقها, وقلع جذورها, وهي مف�ضلة يف كتب أ. 

اأهل العلم.

معرفة عظمة اهلل تعاىل وتذكري النف�س بها.ب. 

معرفة ما اأعده اهلل يف الدار االآخرة من نعيم وعذاب, واأهوال املوت, وعذاب القرب؛ فاإن العبد 	. 
اإذا عرف ذلك )وكان عاقاًل( هرب من الرياء اإىل االإخال�س.

فقال: د.  الكرام,  اأ�ضحابه  على  ملسو هيلع هللا ىلص  خافه  وقد  ال  كيف  للعمل,  حمبط  فاإنه  الرياء  من  اخلوف 
ر�ص�ل  يا  �لأ�صغر  �ل�صرك  وما  قال��:  �لأ�صغر«.  �ل�صرك  عليكم  �أخاف  ما  »�أخ�ف 

�هلل؟ قال: »�لرياء..« )2(.

ولذا كان احل�ضن الب�ضري رحمه اهلل يقول عن الرياء: »ما خافه اإال موؤمن, وال اأمنه اإال منافق«.

2- �إخالف �ل�عد)3(:
مدح اهلل املوفني بعهدهم, بل مدح بذلك اأنبياءه ور�ضله, فقال تعاىل 
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)1(  اأخرجه االإمام الن�ضائي يف �ضننه )4937(, و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )3043(.
)2(  املدر�س ومهارات التوجيه, �س 50.
)3(  معامل يف طريق طلب العلم �س 88.

-عن �إ�صماعيل - عليه  �ل�صالة و�ل�صالم -: زب إِنَُّهۥ َكَن َصادَِق ٱلۡوَۡعِد  رب )مرمي: 54(.

وقد عدَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإخالف الوعد �ضفة من �ضفات النفاق, كما يف قوله: »ثالث من كن فيه كان 
منافقًا خال�ضًا, ومن كانت فيه خ�ضلة منهن كانت فيه خ�ضلة من النفاق حتى يدعها: اإذا حدث كذب, 

واإذا وعد اأخلف, واإذا اأوؤمتن خان«)1(.

اأخي املعلم البعد عن هذه املذمة؛ فهي من مظاهر عدم اجلدية والالمباالة, وتنطبع يف  وعليك 
اأذهان الطالب عن �ضخ�ضية اأ�ضتاذهم؛ كما اإنها تعطيهم مقيا�ضًا ل�ضاآلة قدرهم عنده!!

كل  واحر�س  فاجتهد,  اأمر,  باأي  �ضائر طلبتك  تعد  اأو  م�ضاألة,  اأو بحث  َتِعُد طالبًا مبكافاأة,  فحني 
احلر�س على الوفاء مبا وعدت به, واإن حال دون ذلك حائل, اأو عاق دون حتقيقه عائق, فاالعتذار اللطيف 

يزيل ما قد يكون يف النف�س)2(.

قال �ل�صافعي رحمه �هلل: لأن �أم�ت عط�صًا �أحب �إيل من �أن �أخلف م�عدً�!!

3- �حل�صد)3(:
اإذا  اإنها متحق الربكة, وهذه ال�ضفة  اآفات العلم والدعوة؛ بل اإن �ضئت فقل  اآفة من  هذه ال�ضفة 
متكنت من نف�س املرء فاإنها تف�ضد دنياه واآخرته, وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ال حتا�ضدوا«, ولذا اأر�ضده اهلل  تعاىلباأن 

ي�ضتعيذ باهلل منه, فقال: زب چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ   رب)الفلق: 5(.

وللح�ضد اأ�ضباب, فهو داء عظيم, وهو موجود يف كل املجتمعات, وكل االأفراد, قال �صيخ �لإ�صالم �بن 
تيمية رحمه �هلل: »ما خال ج�ضٌد من ح�ضد, ولكن الكرمي يخفيه واللئيم يبديه«.

ومن عالمات احل�ضد بني االأقران �ضواء كانوا زمالء عمل اأو غريهم: الفرح باأخطائهم, اأو غيابهم, 
اأو �ضماع نقد النا�س لهم, اأو ذمهم.
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)1(  املدر�س ومهارات التوجيه �س 71. ملحمد الدوي�س
)2(  اإحياء علوم الدين, )96/1(.

ومن عالج هذه �لآفة:
الدعاء لالأقران بظهر الغيب.أ. 

حماولة التحبب للقرين, وال�ضوؤال عن حاله, وحال اأهله.ب. 

عدم ال�ضماح, اأو الر�ضا بغيبته, اأو انتقا�ضه.	. 

ا�ضت�ضارته, وطلب ن�ضيحته.د. 

4- �نتقاد �ملعلمني �لآخرين �أو م��دهم)1(:
اأو  �ضلوكهم,  يف  جتاههم  نظر  وجه  له  يكون  اأو  ملحظًا,  املعلمني  زمالئه  بع�س  على  املعلم  يلحظ  قد 
اأ�ضلوبهم, يف التدري�س, اأو تعاملهم مع الطالب. لكن هذه امللحوظة مهما عال �ضاأنها ال ي�ضوغ اأن تدفع املعلم اإىل 

الت�ضريح بانتقاد زميله اأمام الطالب, اأو االإمياء اإليه.

ومثال ذلك احلديث عن مادة معينة, وعدم �ضالحيتها للتدري�س؛ فهذا مما ال يقدم وال يوؤخر, وال 
يفيد الطالب �ضيئًا. وهو اأمُرُه ُم�َضلٌَّم به, وكان ينهى عنه االأولون, قال اأبو حامد الغزايل – رحمه اهلل -: 
ح يف نف�س املتعلم العلوم التي وراءه, كمعلم اللغة اإذ عادته تقبيح  »اإن املتكلف ببع�س العلوم ينبغي اأال يقبِّ

علم الفقه, ومعلم الفقه اإذ عادته تقبيح احلديث والتف�ضري...«)2(.

5- �لغياب بدون عذر:
قال �ضماحة ال�ضيخ عبدالعزيز بن باز رحمه اهلل: »الغياب بغري عذر �ضرعي ال يجوز؛ وتقدمي عذر 

غري �ضحيح ال يرِبئ الذمة, وال يعفي من االإثم, بل هو من اخليانة«.

6- �لتاأخر عن �حل�ص�س �أو �لدو�م:
وقد ورد بذلك فتوى للعالمة ابن عثيمني رحمه اهلل نوردها بتمامها, الإكمال الفائدة, اإذ �ُضئل رحمه 
اهلل ال�ضوؤال التايل: نحن بع�س املدر�ضات نالحظ على كثري من املدر�ضات اأنهن يتاأخرن عن احل�ضور اإىل 
قاعة الدرا�ضة )الف�ضل( يف الوقت املحدد, فتتاأخر املدر�ضة بع�س الوقت, وتكون جال�ضة مع املدر�ضات يف 

غرفتهن, ولي�س هناك �ضرورة لذلك. فما حكم ذلك؟ 
مع اأننا �ضمعنا نف�س امل�ضكلة عند املدر�ضني, وجزاكم اهلل خريًا.
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)1(  كتاب الدعوة, فتاوى ال�ضيخ حممد بن عثيمني – رحمه اهلل -, اجلزء الثاين, �س 62.
)2(  املدر�س ومهارات التوجيه. �س 69.
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)قاعة  الف�ضل  دخول  عن  التاأخر  للمعلمة  وال  للمعلم  يحل  فال  عليهن,  حرام  »هذا  فاأجاب: 
ڑ   ڑ   ژ   ژ   تعاىل:زب  لق�له  احل�ضة,  دخول  اإعالن  حني  من  التدري�س( 
ککرب )املائدة: 1(. وق�له: زب ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  رب )االإ�ضراء: 
ولي�س  اعدلوا,  اأي:  زبڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  رب )احلجرات: 9(.  34(. وق�له: 
التي  اأداء وظيفته  ويت�ضاهل يف  كاماًل,  راتبه  اأو غريهما  اأو معلمة  املوظف من معلم  ياأخذ  اأن  العدل  من 
جعل له الراتب يف مقابلة القيام بها, ف�إن ح�صل ذلك منه فليتحمل �ل�عيد �ملذك�ر يف ق�له: 

زب ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  
ې  رب )املطففني: 1-3(. وفق اهلل اجلميع للخريات واأداء لالأمانات« . اهـ.

7- ��صتخد�م �لأور�ق و�آلت �لت�ص�ير و�لأدو�ت �حلك�مية لأغر��س �صخ�صية:
فقد �ُضئل ف�ضيلة ال�ضيخ حممد بن �ضالح العثيمني رحمه اهلل ال�ضوؤال التايل: ما حكم ا�ضتعمال بع�س 
االأغرا�س احلكومية ال�ضغرية باملكتب ا�ضتعمااًل �ضخ�ضيًا كالقلم والظرف وامل�ضطرة ونحو ذلك للموظف, 

جزاكم اهلل خريًا؟

�جل��ب: »ا�ضتعمال االأدوات احلكومية التي تكون يف املكتب الأعمال خا�ضة حرام؛ الأن ذلك خمالف 
اإال بال�ضيء الذي ال ي�ضر كا�ضتعمال امل�ضطرة؛ فهو ال يوؤثر, وال  لالأمانة التي اأوجب اهلل املحافظة عليها, 
ي�ضر, اأما ا�ضتعمال القلم, واالأوراق, واآلة الكتابة, واآلة الت�ضوير فاإن ا�ضتعمالها لالأغرا�س اخلا�ضة وهي 

حكومية ال يجوز«)1(.

8- قـبــ�ل �لهد�يا من �لطالب:
قال ال�ضيح ابن باز رحمه اهلل: »هدية املدر�س ال جتوز؛ ال من الطالب وال من والده؛ الأن هذا يعترب 
من الر�ضوة, الأن هذا املدر�س يخترب الطالب, ويحكم عليهم؛ فرمبا يحيف مع الطالب الذي و�ضلته هدية 

من ِقَبله, اأو على االأقل �َضُيتَّهم يف حقه, وامل�ضلم ال يقف مواقف التهم«.

9- غيبة �لطالب )2(:
يف  الوقوع  اإىل  احلديث  هذا  ميتد  وقد  بالطالب,  يتعلق  فيما  املدر�ضني  بني  كثريًا  احلديث  يدور 

زب  ٺ  ٺ  ٺ    قال تعاىل:  ُم�َضلٌَّم به,  الغيبة مما ال ي�ضك فيه  اأعرا�ضهم, وحترمي 
ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   ٿ   ٿٿ  

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  رب )احلجرات: 12(.
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)1(  مع املعلمني, حممد احلمد, �س 46.
)2(  انظر تلبي�س اإبلي�س �س 266 البن اجلوزي – رحمه اهلل -.

10- كرثة �ملز�ح)1(:
ف املعلم حرارة الدر�س,  ال �ضك اأّن الطالب ينتابهم الك�ضل, ويغلب عليهم ال�ضاآمة وامللل, فاإذا لطَّ
ولكن ُير�عى يف ذلك  وك�ضر حدة اجِلد ب�ضيء من امِلزاح كان ذلك باعثًا على الن�ضاط جمددًا للهمة, 

ما يلي:

اأن يكون من�ضبطًا يف حدود ال�ضرع فال ميزح اإال �ضادقًا.أ. 

اأن يجتنب املزاح مع من ال يرغب فيه.ب. 

اأال ميازح ال�ضفهاء؛ الأنهم قد يجرتوؤون عليه, ويوؤذونه.	. 

اأال يدع الفو�ضى تعم الف�ضل.د. 

   هـ .   اأال يكون ذلك على ح�ضاب الدر�س.

11- �لتق�صري يف �لعمل:
ثم  اإي�ضاح,  و�ضيلة  الإح�ضار  بع�ضهم  ُي�ضارع  اإذ  املدير؛  اأو  امل�ضرف  عند ح�ضور  جليًا  ذلك  ويظهر 

ال�ضوؤال عن الدر�س ال�ضابق, ويرتفع �ضوته, ويحر�س على م�ضاركة اجلميع!!

12- �لقرب من م��طن �لتهم:
ال  اأنه  التهم, خا�ضة  يبعدها عن مواطن  اأن  وعليه  نف�ضه,  م�ضوؤول عن  فاملرء  املردان,  خا�ضة مع 
توؤمن الفتنة على حي! وقد اأكرث ال�ضلف – رحمهم اهلل – من التحذير من النظر املُتهم فاعله, قال ابن 
َم عليه اأن ينظر  اجلوزي – رحمه اهلل -: »والفقهاء يقولون: من ثارت �ضهوته عند النظر اإىل االأمرد, ُحرِّ
اإليه. ومتى ادعى االإن�ضان اأنه ال تثور �ضهوته عند النظر اإىل االأمرد امل�ضتح�ضن فهو كاذب, واإنا اأبيح على 
االإطالق لئال يقع احلرج يف كرثة املخالطة باملنع, فاإذا وقع االإحلاح يف النظر دلَّ على العمل مبقت�ضى ثوران 

الهوى, قال �ضعيد بن امل�ضيب ر�ضي اهلل عنه )اإذا راأيتم الرجل يلح النظر اإىل غالم اأمرد فاتهموه(« )2(.
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هل يظن م�صلم ف�صاًل عن معلم �أن يجد �أ�صمى من منهج �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص يف �لرتبية و�لتعليم؟!

لقد بعث اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص يف اأمة �ضيطر عليها اجلهل, وا�ضتولت عليها اخلرافة, ف�ضنع منها اأمة حتمل 
الهداية اإىل الب�ضرية اأجمع, اأمة حاملة منهج العلم, ومنهج التعليم والتفقه.

ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   زب    �أعظمها:  ما  منة  من  لها  فيا    
ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ  

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یرب )اآل عمران: 164(.

وما اأجمله من و�ضف! واأبره من ق�ضم �ضدر من معاوية بن احلكم ال�ضلمي ر�ضي اهلل عنه اإذ قال: 
»باأبي هو واأمي ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, ما راأيت معلمًا اأح�ضن تعليمًا, وال تاأديبًا منه«)2(.

واإن  الغرب يف هذا املجال  ره علماء  اإىل ما �ضطَّ يلتفت  ُيعنى بالرتبية )ولالأ�ضف(  اإن كثريًا ممن 
ملسو هيلع هللا ىلص  كانوا قد اأجادوا يف بع�س جماالته لكننا مع�ضر املعلمني الدعاة يف اأم�سِّ احلاجة اإىل التما�س هديه 

للتاأ�ضي ب�ضنته.

فهو املعلم االأول, وعلى يده �ضدر الرعيل االأول!!

فال نهج غريه نريد, وال على ح�ضن منهجه ملسو هيلع هللا ىلص مزيد!!

الفصل األول: تمهيد ألهمية االقتداء)1(

)1(  انظر تلبي�س اإبلي�س, �س 266
)2(  بت�ضرف من كتاب املدر�س ومهارات التوجيه �س 22.
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اأم  اأو منهج �ضواًء كان ذلك باحلق  اأو فكر,  اإىل دين,  اأمة قدوة, يهديهم  اإن لكل قوٍم هاد, ولكل 
اأُمرنا باالقتداء به,  اإمامًا وهاديًا وقدوة ح�ضنة, فلماذا  ملسو هيلع هللا ىلص  باأن نتخذ نبينا حممد  اأُِمْرنا  بالباطل, وقد 

وطاعته يف ما اأمر, واجتناب ما نهى عنه وزجر؛ وذلك لعدة اأ�ضباب, منها:

1- لأنه �لأ�ص�ة �حل�صنة:
زب وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ   قال تعاىل: 

ی ی  ی  ی جئ رب )االأحزاب: 21(.

فهو ملسو هيلع هللا ىلص االأ�ضوة احل�ضنة يف كل االأمور, والقدوة املباركة يف الدعوة, والعبادات, واملعامالت, وتعليم 
نات, فقام  ه باملعجزات الظاهرات, واالآيات البيِّ النا�س.. كيف ال وهي مهمته التي اختاره اهلل لها؟! فاأمدَّ

ملسو هيلع هللا ىلص بها خري قيام, واتَّبعه يف نهجه اأتباعه ر�ضي اهلل عنهم, قال تعاىل: زب ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  
ڌ     ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک   گ  گ رب )يو�ضف: 108(.

2- �لطاعة و�لتباع لأمر �هلل تعاىل:
قال جلَّ وعال: زب ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ہ  ھھ  ھ     ھ  
ے  ے  ۓ رب )احل�ضر: 7(, فاتباعه يف منهجه ملسو هيلع هللا ىلص طاعٌة هلل, وطاعة لر�ضوله, واالإعرا�س 
عنه خمالفة هلل ولر�ضوله, واأما اإذا اتبع املرُء هواه وحاَد عن منهج نبيه ملسو هيلع هللا ىلص َفُيْخ�َضى اأن ت�ضيبه فتنٌة اأو 

رنا اهلل جلَّ وعال من ذلك يف ق�له: زب ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک   گ  گ   عذاٌب لذا حذَّ
گ  گ  ڳ      ڳ  ڳ  ڳ رب )النور: 63(.

3- طـلـــب حمـبـــة �هلل:
قال تعاىل:  زب ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  
چ   چرب )اآل عمران: 31(, فمن �ضعى التباع منهاج النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف تعليمه, ودعوته, واأموره كلها 
فهو �ضاع يف طلب حمبة اهلل – تعاىل -, ومن اأحبه اهلل كان �ضمعه الذي ي�ضمع به, وب�ضره الذي ُيب�ضر به, 

ونال بذلك والية اهلل.

4- �لع�صمة من �ل�صالل:
�هلل  كتاب  بعدهما:  ت�صل��  لن  �صيئني  فيكم  »تركُت  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 

و�صنتي«)1(.

 الفصل الثاني: لماذا االقتداء بخاتم األنبياء؟!

)1(  اأخرجه احلاكم يف م�ضتدركه )93/1(. و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )2937(.
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والدعوة اإىل اهلل من جملة ما ورد يف الكتاب وال�ضنة؛ فمن اتبعهما يف ذلك كان مهتديًا يف طريقه, 
تفرق  الدعوة:  يف  ال�ضالل  ومن  �ضالله,  يف  �ضببًا  كان  املنهاج  هذا  عن  اأعر�س  ومن  دعوته,  يف  ناجحًا 
فه�  �أمرنا  عليه  لي�س  عماًل  عمل  »من  الثواب:  وحبوط  العمل,  وردُّ  بل  االأوقات,  و�ضياع  اجلهود, 

.)1(» ردٌّ

5- �ل�صم�ل:
ما اأحوج الدعاة اإىل منهاج �ضامل جلميع مراحل العمر ونواحي احلياة!! وال يتاأتَّى ذلك اإال يف منهاج 
�أبي  فعن  ملسو هيلع هللا ىلص, وال عجب يف ذلك؛ الأنه منهاج رباين فهو ال�ضالح لكل ميادين الن�ضاط الب�ضري!  النبي 
ذر ر�صي �هلل عنه قال: »لقد تركنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وما يحرك طائٌر بجناحيه يف ال�ضماء اإال ذكر لنا منه 

علمًا«.

والناظر يف ن�ضاأته ملسو هيلع هللا ىلص واختالف اأطوار حياته ليدرك اأن فيها اأح�ضن هداية, واأ�ضلح قدوة, ومن هنا 
تربز اأهمية هذا املنهاج اجلامع الأطوار احلياة كلها يف حياة النا�س على اختالفها, وتنوعها, فباأي منهاج 

يتم�ضك الدعاة واملعلمون بعد ذلك؟!

ما  هذا  به؟,  واالأخذ  االقتداء  الداعية  للمعلم  وكيف ميكن  العظيم؟  املنهج  هذا  �ضمات  ما  ولكن 
�ضيتبني لنا يف الف�ضل التايل بعون اهلل تعاىل.

)1(  م�ضلم, كتاب االأق�ضية, باب نق�س االأحكام الباطلة ورد حمدثات االأمور )1343/3(.
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ئ تالميذه على ذلك,  املعلم الداعية كما اأنه يتزود بالعلم ال�ضرعي, ويت�ضلح به, فعليه اأي�ضًا اأن ُيَن�ضِّ
لالأحاديث املتكاثرة, واالآيات املتواترة يف ف�ضل العلم والعلماء, وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من يرد �هلل به خريً� 

يفقهه يف �لدين«)2(.

ففي هذا احلديث بيان ظاهر لف�ضل العلماء على �ضائر النا�س, ولف�ضل التفقه يف الدين على �ضائر 
العلوم, فمن ح�ضل له التفقه يف الدين نال اخلريية العامة, ومن مل يتفقه يف الدين اأي مل يتعلم قواعد 

االإ�ضالم, وما يت�ضل بها من فروع؛ فقد ُحِرَم هذا اخلري.

ولأهمية �لعلم �صلك �لنبي ملسو هيلع هللا ىلص �أ�صاليب, وو�صائل عدة لرتبية �أ�صحابه عليه, فمنها:

1- �لرتغيب يف طلب �لعلم:
كان ملسو هيلع هللا ىلص كثري الرتغيب فيه لنيل الف�ضل العظيم, وليحمل اأ�ضحابه ر�ضالته من بعده, فرتاه عليه 
ال�ضالة وال�ضالم يف غالب االأحيان ال يلقي العلم جمردًا, بل يربطه بح�ضول منفعة, اأو دفع م�ضرة, مما 

ي�ضوق النف�س, وي�ضحذ الهمة, فيكون �ضامعه راغبًا يف العلم, حافظًا له, عاماًل به, ومن ذلك:

فجاء  اأثر الرحى؛ فطلبت منه خادمًا,  اإليه ابنته فاطمة  ر�ضي اهلل عنها ما تلقى من  ملا �ضكت 
خريً�  �أعلِّمكما  »�أل  وقال:  بينهما  فجل�س  عنه  ر�صي �هلل  زوجها علي  مع  نائمة  �إليها وهي 
وثالثني,  ثالثًا  بحان  وت�صِّ وثالثني,  �أربعًا  �ن  تكربِّ م�صجعكما  �أخذمتا  �إذ�  �صاألتماين,  مما 

وحتمد�ن ثالثًا وثالثني, فه� خري لكما من خادم«)3(.

»�أل �أعلمكما خريً� مما �صاألتماين«, وال  ملسو هيلع هللا ىلص:  و�لرتغيب يف هذ� �حلديث ه� يف ق�له 
�ضك اأن عليًّا ر�ضي اهلل عنه كان من اأحر�س ال�ضحابة على اخلري, فعرب عن ذلك يف رواية اأخرى بقوله: 
»�إذ�  بق�له:  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  بادر  ذلك  عند  اإيل)5(  اأحب  منه  خري  هو  ما  قويل  فقلت:  »فغمزتها)4( 

�أخذمتا م�صجعكما« .. احلديث.

)1(  املنهاج النبوي يف عدوة ال�ضباب, �ضليمان قا�ضم العيد, �س 136 وما بعدها.
)2(  اأخرجه البخاري, كتاب العلم, باب من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين 1 /42 برقم )71(, 

والرتمذي يف �ضننه كتاب العلم, باب ف�ضل الفقه على العبادة 48/5 , 49.
)3(  اأخرجه البخاري, كتاب ف�ضائل ال�ضحابة, باب مناقب علي بن اأبي طالب 3/ 23 رقم 3705, 

وم�ضلم يف كتاب االأذكار, باب الت�ضبيح اأول النهار وعند النوم 4 / 2091.
)4(  اأي: فاطمة – ر�ضي اهلل عنها -.

)5(  انظر فتح الباري البن حجر 121/11.

الفصل الثالث : منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص في التعليم والدعوة )1(.

االهتمام بالعلم وترسيخ ذلك في نفوس الطالب 
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فكان علي  ر�ضي اهلل عنه  حري�ضًا على تلك الدعوات بعد ما تعلمهن من ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حتى 
�إنه ي�ؤيد ذلك بق�له: »ما تركته منذ �ضمعته من ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص«. قيل له: وال ليلة �ضفني؟ قال: 

وال ليلة �ضفني!.

2- �لدعاء للطالب بالعلم:
اأنفع االأ�ضاليب يف الدعوة اإىل اهلل, ورمبا يتحقق بالدعاء ما ي�ضتحيل حتقيقه بدونه, وكان  الدعاء 

ملسو هيلع هللا ىلص اأكمل النا�س هديًا يف الدعاء, وكان كثريًا ما يدعو للنا�س بالهداية جماعات واأفرادًا.

ومن املواقف امل�ضهودة التي كان يدعو فيها للطالب بالعلم قول ابن عبا�س ر�ضي اهلل عنهما: دعا 
يل الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص اأن يوؤتيني اهلل احلكمة مرتني)1(.

فا�ضتجاب اهلل دعاءه, فكان حرب االأمة, وترجمان القراآن. وكذلك دعاوؤه الأبي هريرة ر�ضي اهلل عنه 
بقوة احلفظ, وعدم الن�ضيان م�ضهور معروف.

فما اأروعها من كلمات ترتدد على م�ضامع الطالب؛ باأن يرزقهم اهلل الفقه يف الدين!! وما اأجملها 
من كلمات ُتْكَتب على دفاترهم واأوراقهم حتثهم على اخلري, وتدعو لهم بالعلم النافع, والعمل ال�ضالح!!

3- �لرفق بالطالب, ومر�عاة �أح��لهم:
االإن�ضان  عن  خارجه  كانت  �ضواء  فيه,  الأحوالهم  مراعيًا  التعليم,  اأثناء  بطالبه  رفيقًا  ملسو هيلع هللا ىلص  كان 

كاأحوال الزمان واملكان, اأو متعلقة به كحاالت: العقل, واجل�ضم, والنف�س.

قال تعاىل ممتنًا على عباده �مل�ؤمنني: زب ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ رب   )التوبة: 

ٺ   ٺ   زب  تعاىل:   ق�له  يف  كما  والغلظة,  الفظاظة  عنه  ونفى  والرحمة,  بالراأفة  اهلل  و�ضفه   ,)128
ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ  چ رب )اآل عمران: 159(.

ومن رفقه بطالبه عليهم ر�ضوان اهلل تعاىل ما رواه مالك بن احلويرث »قال: اأتينا النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونحن 
ا قد ا�ضتهينا  اأنَّ ملسو هيلع هللا ىلص رحيمًا رفيقًا فظن  �َضَبَبٌة متقاربون, فاأقمنا عنده ع�ضرين يومًا وليلة, وكان الر�ضول 

اأهلنا, اأو قد ا�ضتقنا, ف�ضاألنا عمن تركنا بعدنا؟ فاأخربناه. 

)1(  الطبقات الكربى البن �ضعد 365/2.
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قال: »�رجع�� �إىل �أهليكم, فاأقيم�� فيهم, وعلم�هم, ومروهم.. �إلخ  «)1(.

ومما يهم املعلم الداعية اأن يراعي طالبه يف اأحوالهم, واأعمارهم, واهتماماتهم وما ي�ضغلهم, وقد 
كان نبينا ملسو هيلع هللا ىلص من اأحر�س النا�س على ذلك, فمما كان يراعيه حال التعليم والرتبية:

�أ- مر�عاة �لناحية �جل�صدية:
ا وفاطمة ر�ضي اهلل عنهما ما هو خري لهما من خادم,  ملسو هيلع هللا ىلص عليًّ و�ضاهده �ضبق يف تعليم الر�ضول 
وقد وجدهما اأخذا م�ضاجعهما, وتدفيا, وارتاحت اأبدانهما, فلما اأرادا اأن يقوما منعهما من ذلك مراعاة 
اأن  اأبدانهما و�ضالمتها. وهكذا فراحة البدن و�ضالمته من دقائق االأمور التي يجب  حلالهما, وهي راحة 
تهيئة  ذلك  فمن  واملتعلم,  املعلم  لراحة  التعليمية  االأماكن  تهيئة  من  التعليمية, فالبد  العملية  تراعي يف 
القاعات الدرا�ضية, وامل�ضليات, ونحوها, لتتم اال�ضتفادة من الدرو�س واملحا�ضرات, خا�ضة اأيام ال�ضيف 

التي يعاين منها الطالب ب�ضبب حرارة اجلو, وكرثة الزحام.

ب- مر�عاة �لناحية �لعقلية:
اأن  اأتريدون  يعرفون,  مبا  النا�س  حدثوا  قال:  عنه  �هلل  ر�صي  طالب  �أبي  بن  علي  فعن 
يكذب اهلل ور�ضوله؟! وهذا ما كان ينتهجه حبيبنا امل�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف تعليمه لطالبه, ومن ذلك ما دار بينه 
وبني ال�ضاب الذي جاء ي�ضتاأذنه يف الزنا, وبعد حوار عقلي وا�ضح, مراعيًا فكره, وج�ضده هداأت نف�ضه, 

واأعر�س عما كان ي�ضغل ذهنه بذلك الرفق العجيب, واحلوار الهادئ.

وال تظن اأخي القارىء اأن هذا من معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص, وال من خوارق العادات.. كال. فاإن املعلم »الرباينَّ الوجهة, 
النبويَّ الطريقة«, يقتدي بر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قواًل وعماًل, و�ضيجد بتوفيق اهلل – تعاىل – االأثر نف�ضه, اأو قريبًا منه)2(.

ج- �لناحية �لنف�صية:
عن اأبي م�ضعود  ر�ضي اهلل عنه  قال: كان ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتخولنا باملوعظة يف االأيام كراهة ال�ضاآمة علينا)3(.

الوقت  غري  يف  اأو  عليهم,  واالإطالة  النا�س,  حتديث  فمداومة  الب�ضرية,  النف�س  طبائع  من  وامللل 
املنا�ضب, ي�ضبب امللل وال�ضجر, وعلى هذا املنهج �ضار عبداهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه  يف تخول النا�س 

باملوعظة, فاإذا كان هذا نهج النبي االأكرم ملسو هيلع هللا ىلص وال�ضحابة االأعالم ر�ضوان اهلل عليهم 

)1(  اأخرجه البخاري )595(, وم�ضلم )1080(.
)2(  الر�ضول والعلم, يو�ضف القر�ضاوي �س 122 , 123.

ملسو هيلع هللا ىلص يتخولهم باملوعظة والعلم كي ال ينفروا  النبي  العلم, باب ما كان  البخاري, كتاب  اأخرجه    )3(
)42/1(, برقم )68(.
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وحال ال�ضلف ومن تقدم, فكيف بالدعاة يف هذ� �لزمان؟!

د- �كت�صاف �مل��هب �لعلمية, وتنميتها:
تنميتها,  على  فعمل  واال�ضتعدادات,  املواهب  من  ال�ضحابة  �ضباب  عند  ما  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�ضول  اأدرك 
وتوجيهها, والداعية الناجح, واملعلم احلاذق هو الذي ال يقت�ضر بدعوته, وتعليمه على احل�ضو الذهني دون 
اإدراك ما يكون لدى الطالب من قدرات عقلية, اأو مواهب علمية, فيعمل على توجيهها وتنميتها؛ لي�ضتفيد 

ْدِق فر��صته عليه �ل�صالة و�ل�صالم: منها �ضاحبها, وينتفع به املجتمع, ومن �صِ

ما اأدرك عند ابن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه من تعلم العلم عندما لقيه يف الربية وهو يرعى غنمًا لعقبة . 1
بن معيط, فطلب منه لبنًا, فقال: نعم, ولكني موؤمتن!! فطلب منه �ضاة مل ينـز عليها الفحل؛ فاأتاه 
بعناق اأو جذعة, ثم م�ضح �ضرعها فاأدرت, فتعجب ابن م�ضعود  ر�ضي اهلل عنه  وطلب من النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اأن يعلمه مما علمه اهلل فقال: »�إنك غالم معلم«)1(.

اكت�ضف عليه ال�ضالة وال�ضالم عند زيد بن ثابت ر�ضي اهلل عنه عدة مواهب, منها: الدقة يف . 2
ع�ضر  خم�ضة  يف  فتعلمها  ال�ضريانية)4(  بتعلم  فاأمره  الفرائ�س)3(,  ومعرفة   ,)2( العلم  كتابة 

ليلة!!

هـ- تخ�صي�س بع�س �لطالب بالعلم:
من املفيد اأال يْقت�ضر يف التعليم على ما يتلقاه الطالب مع زمالئه يف الف�ضل, اأو جماعة الن�ضاط 
ولكن  غريه,  يعلمه  ال  ا  �ضرًّ العلم  هذا  يكون  اأن  ي�ضرتط  وال  العلم,  ببع�س  خ�ضهم  من  البد  بل  املدر�ضي, 
تخ�ضي�ضه به, واإعطاوؤه اإياه على انفراد ي�ضعره بقيمته, ويدعوه اإىل االهتمام اأكرث بهذا العلم الذي تلقاه, 

وهذا ما مل يكن يغفل عنه ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص, ومن ذلك:

ما خ�س به ال�ضاب اليافع معاذ بن جبل ر�ضي اهلل عنه حينما كان رديفه على الرحل فقال: »يا . 1
معاذ«. قال: لبيك يا ر�ضول اهلل و�ضعديك )ثالثًا( قال: »ما من �أحد ي�صهد �أن ل �إله �إل 
�هلل و�أن حممدً� ر�ص�ل �هلل �صدقًا من قلبه �إل حرمه �هلل على �لنار« قال: يا ر�ضول 

)1( اأخرجه االإمام اأحمد يف م�ضنده )3417(
)2( كلفه اأبو بكر – ر�ضي اهلل عنه – الحقًا بجمع القراآن الكرمي.

)3( قال ملسو هيلع هللا ىلص: »اأفر�ضهم زيد بن ثابت«. �ضحيح ابن ماجة لالألباين )31/1(.
)3( اأخرجه االإمام اأحمد يف م�ضنده )186/5(. والرتمذي )2639(.
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ِكل��«. وقد اأخرب بها معاذ ر�ضي اهلل عنه عند  اهلل, اأفال اأخرب النا�س في�ضتب�ضروا؟ قال: »�إذً� يتَّ
موته تاأثمًا)1(.

 ومما خ�ضه به ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأي�ضًا حني اأخذ بيده فقال: »�إينِّ لأحبك يا معاذ « فقال معاذ – . 2
ر�ضي اهلل عنه: واأنا اأحبك يا ر�ضول اهلل, فقال: » فال تدع �أن تق�ل يف كل �صالة: ربِّ �أعنيِّ 

على ذكرك, و�صكرك, وح�صن عبادتك «)2(.

وقد خ�س ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه بحديث فلم يخرب به اأحدًا من النا�س حتى . 3
والدته اأم �ضليم ر�ضي اهلل عنها.

كما خ�س حذيفة بن اليمان ر�ضي اهلل عنهما باأ�ضماء املنافقني, كما خ�س عليًّا ر�ضي اهلل عنه . 4
د� كه�ل �جلنة من �لأولني و�لآخرين, �إل �لنبيني و�ملر�صلني, ل  باأن اأبا بكر وعمر » �صيِّ

تخربهما يا علي ما د�ما حيني «)3(.

هذه بع�س املواقف من تخ�ضي�س الطالب بالعلم.

)1( اأخرجه البخاري, كتاب العلم, باب من خ�س بالعلم قومًا دون قوم )62/1( رقم )128(.
)2( اأخرجه الن�ضائي, كتاب ال�ضهو, باب رقم 53/3260, و�ضححه االألباين يف �ضحيح �ضنن الن�ضائي )280/1(.
)3(  اأخرجه ابن ماجه, املقدمة, باب من ف�ضائل اأ�ضحاب ر�ضول اهلل )49/1( رقم 138, وقال االألباين يف 

كتابه )�ضحيح �ضنن ابن ماجة( )29/1(: �ضحيح.
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ومما ينبغي �لنتباه له �أن من دو�عي هذ� �ملنهج ما يلي:
اإن ال�ضباب قد يكونون يف بع�س االأحيان اأكرث اإدراكًا ملا يخ�ضون به دون غريهم من النا�س.أ. 

اأن حاجاتهم اإليه قد تكون اأكرث من غريهم.ب. 

وباالإ�ضافة اإىل ما �ضبق فاإن ذلك ي�ضعرهم باالحرتام, والتقدير املتبادل بني الطالب واملعلم, ويف ذلك من 
اخلري العظيم ما ال ُيدرك.

و- �إبر�ز مكانة �لطالب �لعلمية, و�لثناء عليهم:
اإن اإبراز املكانة العلمية للطالب, والثناء عليهم من االأمور التي ت�ضبع عندهم احلاجة اإىل التقدير, 
اإىل ما يف ذلك من توجيه غريهم لال�ضتفادة مما عندهم من  اإ�ضافة  واملكانة االجتماعية,  واالحرتام, 
العلم, واالقتداء بهم يف الطلب والتح�ضيل؛ فقد ثبت عن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الثناء على كثري من ال�ضحابة 

ر�ضوان اهلل عليهم يف العلم, واإبراز مكانتهم فيه.

ومن املالحظ اأن بع�س الدعاة واملربني يعر�ضون عن الثناء على طالبهم خ�ضية الفتنة عليهم, اأو 
بهم, اأو الدخول يف املحظور الوارد يف املدح واملداحني, لكن تلبيًة حلاجة النف�س الب�ضرية, واإنها متيل اإىل 
اأمور ح�ضنة؛  ُيغفل عما فيهم من  ُي�ضرف يف مدحهم, وال  والتقدير, كان االعتدال هو املخرج فال  الثناء 

ت�ضجيعًا لهم, وحثًا لغريهم.

ومما ورد عن ر�ضول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا الباب ما رواه اأن�س بن مالك ر�ضي اهلل عنه: �أن ر�ص�ل �هلل 
حياًء  و�أ�صدقهم  عمر,  �هلل  دين  يف  هم  و�أ�صدُّ �أب�بكر,  باأمتي  �أمتي  »�أرحم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص 
و�أعلمهم  كعب,  بن  �أبيُّ  �هلل  لكتاب  و�أقروؤهم  طالب,  �أبي  بن  عليُّ  و�أق�صاهم  عثمان, 
و�أمنُي  �أمينًا,  �أمة  لكل  و�إن  �أل  ثابت,  بن  زيد  هم  و�أفر�صُ جبل,  بن  معاذ  و�حلر�م  باحلالل 

هذه �لأمة �أب� عبيدة بن �جلر�ح«)1(.

وبع�س هوؤالء املذكورين ر�ضوان اهلل عليهم من ال�ضباب, اأمثال علّي, ومعاذ, وزيد, ويف هذا احلديث 
ثناٌء عليهم, واإبراز ملكانتهم العلمية.

)1(  اأخرجه الرتمذي )2723(, واأحمد )12427(, وابن ماجة )151(, و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )895(.
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املعلم الداعية

واأما عبداهلل بن م�ضعود ر�ضي اهلل عنه فتربز مكانته العلمية مبا ب�ضره به اأبوبكر, وعمر اأن ر�ضول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من �أحب �أن يقر�أ �لقر�آن غ�صًا كما �أنزل فليقر�أ على قر�ءة �بن �أم عبد«)1(.

وهذا املنهج هو الذي يجب على املعلم اأن ياأخذ به, في�ضيد باملواقف احل�ضنة لتالميذه, وينوه بكل 
من له موهبة اأو قدرة؛ لينمي فيهم الطموح باحلق, والتفوق بالعدل, ولينبه االآخرين اإىل ف�ضلهم؛ ليناف�ضوا 

يف اخلري اإن ا�ضتطاعوا, اأو يعرتفوا لهم بالف�ضل اإن عجزوا.

اإن كلمة التقدير من اأ�ضتاذ له قدره عند طالبه يف �ضاأن واحد منهم قد ت�ضنع منه بتوفيق اهلل نابغة 
من نوابغ العلم, واإن من طالب العلم من اأُوتي موهبة وذكاء, وقدرة على الفهم والتح�ضيل, ولكن تنق�ضه 

الثقة بالنف�س, واالأمل يف الغد, فما اأحوجه اإىل هذه الكلمة النافعة!!

ز- �حلث على �ل�ص�ؤ�ل, و�لبتد�ر بالفائدة:

بال�ضوؤال,  الأ�ضحابه  املجال  يتيح  ما  كثريًا  كان  العلم  ال�ضوؤال يف حت�ضيل  الأهمية  ملسو هيلع هللا ىلص  منه  اإدراكًا 
ويجيب عن اأ�ضئلتهم مبا ي�ضفي �ضدورهم؛ بل ويزيد يف االإجابة عن مطلوب ال�ضائل.

اأجاب ال�ضائل باأكرث مما �ضاأل, وذكر  وقد بوب البخاري رحمه اهلل بابًا يف كتاب العلم, باب من 
حديث ابن عمر ر�ضي اهلل عنهما: اأن رجاًل �ضاأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ما يلب�س املحرم؟ فقال: »ال يلب�س القمي�س, 

وال العمامة, وال ال�ضراويل, وال الربن�س... اإلخ«)2(.

بل كان عليه ال�ضالة وال�ضالم ياأمرهم ب�ضوؤاله اإذا مل ي�ضاألوه, كما يف حديث �أبي هريرة  ر�صي 
�هلل عنه قال: قال ر�ص�ل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص: »�صل�ين«, فهابوه اأن ي�ضاألوه, فجاء رجل فجل�س عند ركبتيه, 
فقال: يا ر�ضول اهلل: ما االإ�ضالم؟ قال: »ل ت�صرك باهلل �صيئًا, وتقيم �ل�صالة, وت�ؤتي �لزكاة, 

وت�ص�م رم�صان«. قال �صدقت... « احلديث)3(.

ُبعيد  الطريق  لهم  اأو ميهد  ابتداًء,  ال�ضوؤال  الطالب على  اأبناءه  يحث  اأن  الداعية  املعلم  لذا على 
ا, وي�ضلح �ضاأنًا,  الدر�س, اأو قبله, اأو اأثناء ح�ض�س االنتظار, ونحوها. فلعل يف اإجابة اأ�ضئلتهم ما يفرج همًّ

اأو يقوم ُمْعَوجًا.

)1(  اأخرجه ابن ماجة, املقدمة, باب من ف�ضائل اأ�ضحاب ر�ضول اهلل )49/1( رقم )138(, وقال االألباين يف 
كتاب )�ضحيح �ضنن ابن ماجة( )29/1(: �ضحيح.

)2(  اأخرجه البخاري )131(, وم�ضلم )2013(.
)3(  هو حديث جربيل الطويل املتفق عليه, فقد اأخرجه البخاري )48(, وم�ضلم )9(.
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)1(  اأخرجه الرتمذي )3405(.
)2( متفق عليه: اأخرجه البخاري )5278(, وم�ضلم )4116(.

)3( فتح الباري )252/10(.
)4( القول املفيد �ضرح كتاب التوحيد )82/2(.

)5( فتح الباري )166/1 , 167( رقم )57(.
)6( اأخرجه م�ضلم )82(.

املعلم الداعية

ح- غر�س �لعقيدة �ل�صحيحة, وت�صحيح �ملفاهيم �خلاطئة:

قليل من املعلمني من يفطن لهذه الطريقة من خالل تدري�ضهم للمناهج التعليمية )من غري تكلف(, 
اأ�ضحابه  ملسو هيلع هللا ىلص من خالل حماوراته مع  اأن يف هدي الر�ضول  للقراآن الكرمي يرى ذلك جليًا, كما  والقارئ 
ال�ضيء الكثري, ومن ذلك ت�ضحيحه ملفهوم االألوهية عند عمرو بن حرام حني �ضاأله: كم تعبد من �إله؟ 

قال: خم�صة: �أربعة يف �لأر�س, وو�حد يف �ل�صماء .. �إلخ )1(.

ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  فقد  بذلك,  عنايته  على  دليل  اأكرب  لالأعرابي  العدوى  ملفهوم  ت�ضحيحه  يف  اإن  بل 
تكون  االإبل  بال  فما  اهلل:  ر�ضول  يا  �أعر�بي:  فقال  هامة«  ول  �صفر,  ول  طرية,  ول  عدوى,  »ل 
�أعدى  »فمن  ملسو هيلع هللا ىلص:  �هلل  ر�ص�ل  فقال  فيجربها؟!  االأجرب  البعري  فيخالطها  الظباء,  كاأنها  الرمل  يف 

�لأول؟!«)2(.

قال �حلافظ �بن حجر رحمه �هلل)3(: ق�له: »فيجر بها« هو بناء على ما كانوا يعتقدونه 
ال, فلما �أورد �لأعر�بي ر�صي �هلل  من العدوى اأي يكون �ضببًا لوقوع اجلرب بها, وهذا من اأوهام اجلهَّ
عنه �ل�صبهة رد عليه ملسو هيلع هللا ىلص بق�له: »فمن �أعدى �لأول؟« ويف هذا تفنيد للعدوى من جهة انتقالها 
بني االإبل مبقت�ضى الت�ضل�ضل كل بعري يعدي غريه, فمن اأعدى االأول؟ اإنه اهلل اخلالق القادر على كل �ضيء. 

انتهى.

قال �ل�صيخ حممد بن عثيمني - رحمه �هلل -)4(: نفي العدوى لي�س نفيًا لوجودها, بل نفي 
تاأثريها بذاتها.

ط- �إ�صد�ء �لن�صيحة للمتعلم:

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�لدين �لن�صيحة« )ثالثًا(. قيل: ملن؟ قال: »هلل, ولكتابه ولر�ص�له ولأئمة 
�مل�صلمني, وعامتهم«)5(.

قال �بن حجر - رحمه �هلل -: والن�ضيحة لعامة امل�ضلمني, وال�ضفقة عليهم, وال�ضعي فيما يعود 
عليهم بالنفع, وتعليمهم ما ينفعهم, وكف وجوه االأذى عنهم, واأن يحب لهم ما يحب لنف�ضه, ويكره لهم ما 

يكره لنف�ضه)6(.
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الن�ضيحة لهم, �ضواء كانت  اإ�ضداء  اإىل  اأخي املعلم من هذا ال�ضنف, يحتاجون  والطالب 
كلمة عامة, اأو خا�ضة.

قال �بن رجب �حلنبلي - رحمه �هلل -: كان ال�ضلف اإذا اأرادوا ن�ضيحة اأحد وعظوه 
ا؛ حتى قال بع�ضهم: من وعظ اأخاه فيما بينه وبينه فهي ن�ضيحة, ومن وعظه على روؤو�س النا�س  �ضرًّ

فاإنا وبَّخه)1(.

وملا كان الطالب يعي�س مع معلميه من يومه اأكرث مما يعي�ضه مع والديه, كان اطالع املعلم 
اأنهم  على ت�ضرفاته واأخطائه اأكرث من اطالع والديه, فمن متام الن�ضح بذله مل�ضتحقيه, خا�ضة 
اأفئدة  رعية ا�ضرتعانا اهلل عليها, فلينظر كل معلم يرجو اهلل واليوم االآخر ما عمل جتاه ثمرات 
م من  تقوِّ ت�ضتغرق دقيقة واحدة  لوجه اهلل ال  اأكبادهم, فرب ن�ضيحٍة خال�ضٍة  وفلذات  امل�ضلمني, 

ال�ضلوك, واملفاهيم ما عجز عنها الوالدان �ضنني عديدة.

)1( جامع العلوم واحلكم البن رجب - رحمه اهلل - )151/1(.
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من �لآد�ب �لتي يجب �أن يتخلق بها �ملعلم �لد�عية �أثناء تدري�صه ما يلي:

1- �إلقاء �ل�صالم على �لطالب:
يغفل بع�س املعلمني هداهم اهلل عن هذه ال�ضنة العظيمة, والتي هي من اأ�ضباب اإ�ضاعة املحبة بني 

النا�س عمومًا, وبني املعلم وطالبه خ�ضو�ضًا.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ل تدخل�� �جلنة حتى ت�ؤمن��, ول ت�ؤمن�� حتى حتاب��, �أََو ل �أدلكم على 
�صيء �إذ� فعلتم�ه حتاببتم؟ �أف�ص�� �ل�صالم بينكم«)1(.

�حلبيب  قال  اأخرى,  مرة  بال�ضالم  الطالب  وداع  ين�ضى  اأال  عليه  در�ضه  من  املعلم  ينتهي  وعندما 
�مل�صطفى ملسو هيلع هللا ىلص: »�إذ� �نتهى �أحدكم �إىل جمل�صه فلي�صلم, فاإن بد� له �أن يجل�س فليجل�س, ثم �إذ� 

قام فلي�صلم, فلي�صت �لأوىل باأحق من �لآخرة«)2(.

�ضنة  تطبيق  يعودهم  حتى  بتكراره  باأ�س  وال  اأغلبهم,  اأو  كلهم  لل�ضالم  ردهم  من  يتاأكد  اأن  وعليه 
امل�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص.

2- �نتظام �لدر�س وترتيبه:
من اخلري العظيم واالأجر الكبري اأن يفتتح املعلم در�ضه بحمد اهلل, وال�ضالة وال�ضالم على ر�ضوله 
اأو  اأو يكتب )عز وجل(  اأن يقول  اأثناء حديثه, فاإذا مرَّ بلفظ اجلاللة فالبد  ملسو هيلع هللا ىلص, ومراعاة هذه االآداب 

)تعاىل( وما اأ�ضبه ذلك.

وكذا عندما مير بذكر احلبيب امل�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص ينطقها بف�ضاحة, ويكتبها على ال�ضبورة بتمامها, 
ويحث الطالب على ال�ضالة والت�ضليم عليه ملسو هيلع هللا ىلص, وال يخت�ضرها بنحت اأو حرف, كما يرت�ضى عن ال�ضحابة 
الكرام ر�ضوان اهلل عليهم ويرتحم على العلماء االأجالء, وال ي�ضاأم من تكرار ذلك, فاإنه يدل على تعظيم 
املعلم لهم اإذا اأكرث من الرت�ضي عنهم, ويف هذا تعليم للطالب, ومن اأغفل ذلك فقد ُحرم خريًا كثريًا؛ 

لأن �مللك يق�ل: »ولك مبثل«)3(.

الفصل الرابع: أدب المعلم الداعية في درسه

)1(  اأخرجه الرتمذي )2434(, واأبو داود )4519(, واأحمد 9788.
)2(  رواه اأحمد )9287(, والرتمذي )2630(, وح�ضنه االألباين.

)3(  �ضحيح م�ضلم )4912(.
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3- تهيئة �لطالب ل�صتقبال �لعلم:
كي يكون ا�ضتيعاب الطالب اأف�ضل, واال�ضتفادة اأدوم؛ الأن ان�ضغالهم عن الدر�س, اأو �ضرود اأذهانهم 

مما يلغي الفائدة اأو يقللها, ومن الطرق التي ت�ضتخدم لذلك:

فعله أ.  املهم,  االأ�ضلوب  باالأذهان, وهذا  الفائدة  لترتكز  �ضكوتهم  اال�ضتن�ضات: وهو طلب  اأ�ضلوب 
 – البجلي  ال�ضحابي اجلليل جرير بن عبداهلل  الوداع حني طلب من  ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة  امل�ضطفى 

ر�ضي اهلل عنه - اأن ي�ضتن�ضت له النا�س؛ كي ُيفهم عنه ما اأراد ذكره لهم)1(.

اأ�ضلوب النداء العام: وهذه الطريقة ت�ضتخدم يف نداء املتعلمني قبل بدء الدر�س, وقد ت�ضتخدم ب. 
اأثناء الدر�س, وهذا كثري لدى املعلمني.

 اأ�ضلوب احلث على اال�ضتماع واالإن�ضات بطريقة غري مبا�ضرة: وهذا اأ�ضلوب جميل فيه جذب 	. 

4- عدم �لت�صدق يف �لكالم وتكلف �ل�صجع:
ي�م  ي  منِّ و�أبعدكم   , �إىلَّ �أبغ�صكم  »و�إنَّ  بق�له:  هذ�  ملسو هيلع هللا ىلص  �لنبي  ذم  فقد 

�لقيامة �لرثثارون, و�ملت�صدق�ن, و�ملتفيهق�ن«)2(.

من  ويزهدهم  معلميهم,  عن  الطالب  ينفر  مما  وهو  النا�س,  على  والتعاظم  الكرب  من  فيه  ملا 
اال�ضتفادة من علمهم.

ال�ضرح,  ت�ضهيل  بدعوى  ال�ضوقي(  )العامي,  الكالم  يف  التبذل  عن  النهي  اأ�ضد  ينهى  وباملقابل 
فمجال�س العلم لها حرمة, وخري االأمور اأو�ضاطها.

5- رفع �ل�ص�ت وتغيري نربته �أثناء �لتعليم:
وهذا مهم لطرد الغفلة و�ضرود الذهن, وتهيئتهم مل �ضُيلقى عليهم من العلم.

6- عدم قطع �ل�صرح, و�ل�صتمر�ر يف �لإلقاء �إل لعار�س ي�صتحق ذلك:
الطالب  ا�ضتف�ضارات  على  يجيبون  اخلري  على  حر�ضهم  من  املعلمني  فبع�س 

املعرت�ضة لكالمه, ويف هذا االأمر ت�ضتيت الأذهان البقية, وقطع لت�ضل�ضل اأفكار املعلم 

)1(  اأخرجه البخاري )118(, وم�ضلم )98(.
)3(  الرتمذي )1941(, واأحمد )17066(.
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نف�ضه, واالأوىل تاأجيل ذلك اإىل نهاية الدر�س, ولنا اأ�ضوة ح�ضنة يف امل�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص حني كان يحادث اأ�ضحابه 
فجاء اأعرابي فقال: متى ال�ضاعة؟ فم�ضى عليه ال�ضالة وال�ضالم يف حديثه فلما ق�ضى حديثه قال: »�أين 

�ل�صائل؟« ثم اأجابه على �ضوؤاله)1(.

7- �ل�صك�ت �أثناء �ل�صرح:
وذلك جلذب انتباه الطالب, وترتيب االأفكار, وَتَراّد, النف�س واالرتياح قلياًل, وهي عملية ذهنية ال 
ت�ضتغرق �ضوى ثواٍن معدودة, وهذا منهج نبوي كرمي فعله مع اأ�ضحابه الكرام يف حجة الوداع حني �ضاألهم 
حتى  ف�ضكت  اأعلم.  ور�ضوله  اهلل  قلنا:  هذ�؟«  �صهر  »�أي  عنه:  اهلل  ر�ضي  بكر  اأبي  حديث  يف  كما  قائاًل 
ظننا اأنه �ضي�ضميه بغري ا�ضمه, قال: »�ألي�س ذ� �حلجة؟«. قلنا: بلى. قال: »فاأي بلد هذ�؟« قلنا: اهلل 
ور�ضوله اأعلم. ف�ضكت حتى ظننا اأنه �ضي�ضميه بغري ا�ضمه, قال: »�ألي�س �لبلدة؟« قلنا: بلى. قال: »فاأي 
ي�م  »�ألي�س  قال:  ا�ضمه,  بغري  �ضي�ضميه  اأنه  ظننا  حتى  ف�ضكت  اأعلم.  ور�ضوله  اهلل  قلنا:  هذ�؟«.  ي�م 
كحرمة  حر�م,  عليكم  و�أعر��صكم  و�أم��لكم  دماءكم  »فاإن  قال:  بلى.  قلنا:  �لنحر؟«. 

ي�مكم هذ�, يف بلدكم هذ�, يف �صهركم هذ�,..« )2(.

ح���صهم  جذب  وكيف  �ل�صحابة,  على  �ل�صك�ت  هذ�  �أثر  ترى  �ملعلم  �أخي  فاأنت 
و�نتباههم؟!

8- �لت���صل �لب�صري بني �ملعلم وطالبه:
وهذا مهم جدًا؛ لكي ُيبقي الطالب حتت اإ�ضرافه ومتابعته, فينبه الغافل, ويوقظ الناع�س, ويزجر 

املتالعب.. اإلخ. فحرٌي باملعلم اأن يوزع نظراته اإىل عموم طالبه؛ حتى يعتقد كل طالب اأنه املعني بالكالم.

9- ��صتخد�م تعابري �ل�جه:
فرب اإ�ضارة خري من األف عبارة, كما ُيقال, وهذا االأ�ضلوب يغفل عنه كثري من النا�س خا�ضة الدعاة  
عتاب,  نظرة  تكفيه  وبع�ضهم  حادة,  نظرة  تكفيه  َمْن  خ�ضو�ضًا  الطالب  ومن  عمومًا,  النا�س  من  فاإن 

وبع�ضهم تكفيه ابت�ضامة, وغري ذلك.

10- �لأ�صل�ب �لعملي يف �لتعليم:
ال�ضك اأنه اأ�ضلوب اأمثل حني يجتمع التعليم العملي مع التعليم النظري, وهو اأدعى 

)1(  البخاري )57(.
)2(  اأخرجه البخاري )1625(, وم�ضلم )3179(.
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لر�ضوخ املعلومات يف اأذهان الطالب, ومثبت لها عن الن�ضيان, والقدوة يف ذلك هو املعلم االأمثل عليه من ربه 
�أُ�صلي«)1(,  ر�أيتم�ين  كما  »�صلُّ��  عليهم:  اهلل  ر�ضوان  الأ�ضحابه  قال  حني  �ضالم  واأكمل  �ضالة,  اأمت 

»خذو� عني منا�صككم«)2(.

ا اأمام الطالب, ثم يتو�ضوؤون تباعًا, وكذا �ضفة ال�ضالة:  ومن اأجمل �ضوره: تطبيق الو�ضوء َعَمِليًّ
ُي�ضلي املعلم ركعًة بعدما ي�ضرح �ضفتها, ثم ياأمر الطالب بتاأديتها اأمامه؛ حتى يتاأكد من فهمهم, ويف هذه 
الطريقة من الثواب العظيم ما لو ت�ضوره املرء الزداد حما�ضًا؛ اأن يعلم طالبه �ضفة الو�ضوء وال�ضالة )ولو 

مل يكن معلمًا ملادة الفقه!(.

11- عر�س �ملادة �لعلمية باأ�صل�ب ُينا�صب عقل �لطالب وفهمه:
ٌ ووا�ضٌح, َوَيُدلُّ على  تختلف العقول واملدارك من �ضخ�س الآخر, ومن جماعة الأخرى, ذلك اأمر َبنيِّ
ذلك اأن الطالب يف الف�ضل الواحد يختلفون يف �ضرعة اال�ضتجابة لالأ�ضئلة املطروحة, ويف فهم املق�ضود 

من ال�ضوؤال.

اأن يكذب اهلل  ُثوا النا�س مبا يعرفون, اأحتبون  قال علي بن �أبي طالب ر�صي �هلل عنه: »َحدِّ
ور�ضوله؟«)3(.

كان  اإال  عقولهم,  تبلغه  ال  حديثًا  قومًا  حمدث  اأنت  »ما  عنه:  �هلل  ر�صي  م�صع�د  �بن  وقال 
لبع�ضهم فتنة«)4(.

فعلى املعلم اأن يجتهد يف تب�ضيط امل�ضائل, و�ضياغة االألفاظ بعبارات وا�ضحة مفهومة تنا�ضب م�ضتوى 
الطالب؛ كي ال يقعوا يف حرية من اأمرهم في�ضعب عليهم التعلم. كما اأن من حكمة املعلم الداعية اأن يتجنب 

امل�ضائل اخلالفية, اإذ اإن احلكمة تقت�ضي عدم ت�ضوي�س اأذهانهم, وملَّا ير�ضخ االإميان والعلم يف قلوبهم.

قال �ل�صافعي رحمه �هلل: »لو اأن حممد بن احل�ضن رحمه اهلل كان يكلمنا على قدر عقله ما 
فهمنا منه, ولكن كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه«)5(.

12- �لتعليم عن طريق �لق�ص�س:
الق�ضة لها قدرة عظيمة على جذب النفو�س, وح�ضد احلوا�س كلها نحو املحدث, الأن 

)1(  اأخرجه البخاري )595(.
)2( اأخرجه م�ضلم )2286(.

)3(  اأخرجه البخاري برقم 124.
)4(  رواه م�ضلم يف مقدمة �ضحيحه.

)5(  االآداب ال�ضرعية البن مفلح 1/165. ط. مكتبة الريا�س.
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الق�ضة بطبعها حمببة اإىل النف�س ملا فيها من اأخبار املا�ضني, وذكر الوقائع والنوادر, ونحو ذلك, كما اأنها 
َتْعَلُق بالذهن, وال تكاد ُتن�ضى.

ومعرفًة  واملواعظ,  للِعرب  واأخذًا  للعزائم,  وتقويًة  للنفو�س,  ت�ضليًة  بها  الكرمي  القراآن  اعتنى  لذا 
الأخبار املا�ضني, وحفظًا لالأحداث.

ويربيهم على  الدين,  يثبتهم على  ما  عليهم  ر�ضوان اهلل  يق�س على �ضحابته  ملسو هيلع هللا ىلص  امل�ضطفى  كان  ولقد 
اآدابه, ويعلمهم اأحكامه.

فانطبقت  الغار  اإىل  الذين جلاأوا  الثالثة  وكذا  واالأقرع)1(,  واالأبر�س  االأعمى  ق�ضة  فاملتاأمل يف 
عليهم ال�ضخرة)2(, ق�ضة مو�ضى مع اخل�ضر)3(, وق�ضة اأ�ضحاب الكهف.. يخرج بعرب وفوائد واأحكام 

تغني عن كثري من املحا�ضرات والكلمات.

13- �صرب �لأمثال �أثناء �لتعليم:
يحتاج املعلم الداعية اإىل و�ضيلة تقرب امل�ضاألة املعقدة اأو املع�ضلة اإىل االأذهان, فقد يواجه بع�س 

ل عليه مهمته. ال�ضعوبة يف اإي�ضال املعلومات اإىل ذهن ال�ضامع. فكان �ضرب االأمثال مما ُي�َضهِّ

و�لقر�آن �لكرمي حافل بذلك: زب  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  
ٺرب )اإبراهيم: 25(.

وت�ضوير  وتفهيم,  تذكري  زيادة  االأمثال  �ضرب  ويف  �هلل:  رحمه  �ل�ص�كاين  �لإمام  قال 
ي�ضرب  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وقد  للمعاين,  وت�ضويرًا  وتفهيمًا  تذكريًا  االأمثال بكرثة  ي�ضرب  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وقد  للمعاين, 
االأمثال بكرثة يف اأحاديثه واأقواله. من ذلك ت�ضبيهه للموؤمن الذي يقراأ القراآن باالأترجة, واملوؤمن الذي ال 

يقراأ القراآن بالتمرة .

14- ��صتخد�م �لإمياء )حركات �ليدين و�لر�أ�س( يف �لتعليم:
ال ينفك املعلم عن اإمياءات اليدين والراأ�س اأثناء ممار�ضته للتعليم, فهي مالزمة للمتحدث اأيًّا كان 
نوع احلديث, والتلميذ يتابع حركات املعلم و�ضكناته, ولذا فهو يتاأثر باالنفعاالت التي يحدثها املعلم, املعلم 

ي�ضتفيد من هذه احلركات واالإ�ضارات يف اأمور عدة:

)1(  اأخرجها البخاري برقم 3205.

)2(  اأخرجها البخاري برقم 3206.
)3(  اأخرجها البخاري برقم 119.
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زيادة االإي�ضاح وتاأكيد الكالم.أ. 

جذب االنتباه وتر�ضيخ بع�س املعاين يف الذهن.ب. 

طلب االخت�ضار.	. 

15- ��صتخد�م �لر�ص�مات للت��صيح و�لبيان:
الوقت واجلهد يف  املتنوعة يخت�ضر كثريًا من  االإي�ضاح  وو�ضائل  ا�ضتخدام )ال�ضبورة(  اأن  ال�ضّك 
اإي�ضال املعلومات اإىل الطالب, بل وير�ضخها يف االأذهان, واملالحظ زهد بع�س املعلمني يف هذه الو�ضائل 

بحجة اأنها ترف زائد, ويف االإلقاء كفاية!!

االهتمام  الالئق  من  فلي�س  م�ضاعدة,  و�ضيلة  ا�ضمها(  )مثل  هي  بل  االأ�ضا�س  هي  الو�ضيلة  ولي�ضت 
الزائد بها )مبنا�ضبة وبدون منا�ضبة(, ولي�س من االإن�ضاف اأي�ضًا اإهمالها كليًة وجتاهلها, فاإذا كان الدر�س 
يحتاج اإليها كانت احلكمة اإيجادها, فلي�ضت كل املو�ضوعات حتتاج اإليها؛ بل اإن من املو�ضوعات ما ي�ضتحيل 
ملسو هيلع هللا ىلص ي�ضتخدمها حني يحتاج  اإيجاد و�ضيلة اإي�ضاح لها كاالأمور الغيبية االأخروية ونحو ذلك. لذا فقد كان 
ث ال�ضحابة الكرام ر�ضوان اهلل عليهم عن االإن�ضان, واالأمل, واالأعرا�س فكان اأن  اإليها, كما فعل حني حدَّ

قام بر�ضم ال�ضكل التايل:

يف  ـا  خطًّ وخط  مربعًا,  خّطـًا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  »خّط  قال:  عنه  �هلل  ر�صي   – م�صع�د  �بن  عن 
غارًا اإىل هذا الذي يف الو�ضط من جانبيه الذي يف الو�ضط, فقال:  الو�ضط خارجًا منه, وخطَّ ُخُطوطًا �ضِ
وهذه  �أمله,  خارج  ه�  �لذي  وهذ�  به  �أحاط  قد  �أو  به  حميطًا  �أجله  وهذ�  �لإن�صان,  »هذ� 
هذ�«  نه�صه  هذ�  �أخطاأه  و�إن  هذ�,  نه�صه  هذ�  �أخطاأه  فاإن  �لأعر��س,  �ل�صغار  �خلطط 

.)1(

ر�ضول اهلل  لنا  خط  وعن عبد�هلل بن م�صع�د ر�صي �هلل عنه قال: 
)1(  البخاري )5939(.
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بل  �ل�صُّ »هذه  قال:  ثم  و�ضماله,  م�ضتقيمًا«, وخط عن ميينه  �ضبيل اهلل  »هذا  قال:  ثم  بيده,  ـا  ملسو هيلع هللا ىلص خطًّ
چ   چ   چ   چ   زب   قراأ:  ثم  �إليه«,  يدع�  �صيطان  عليه  �إل  �صبيل  منها  لي�س 

ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ    ڑ رب )االأنعام: 153()1(.

16- ت��صيح �مل�صائل �ملهمة عن طريق �لتعليل:
ـا لرموزها, وعندئذ  قد تغلق بع�س امل�ضائل على الطالب, ويحتار فيها, وال يجد لها تف�ضريًا, اأو فكًّ
ياأتي دور املعلم يف بيان ما اأ�ضكل على الطالب, ومن ذلك ا�ضتخدام اأ�ضلوب التعليل اأي: بيان االأ�ضباب والعلل 
التي جعلت هذه امل�ضاألة, اأو هذا احلكم على هذه ال�ضورة, والتعليل يحل رموز امل�ضائل امل�ضكلة, ويدخل على 

النف�س الراحة, ويك�ضبها الطماأنينة.

هذا باالإ�ضافة اإىل ر�ضوخ امل�ضاألة يف الذهن, و�ضيانتها عن الن�ضيان؛ الأن حفظ ما ُعلم علته و�ضببه 
اأي�ضر مما جهلت علته و�ضببه. وباملثال يت�ضح املقال:

�أ- عن �أبي هريرة ر�صي �هلل عنه �أن ر�ص�ل �هلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »�إذ� وقع �لذباب يف �إناء 
�أحدكم فليغم�صه كله ثم ليطرحه, فاإن يف �أحد جناحيه د�ء, ويف �لآخر �صفاء«)2(.

ففي هذا احلديث يبني امل�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص احلكمة من غم�س الذباب جميعها يف ال�ضراب, وعللها باأن يف 
اأحد جناحي الذباب داء ويف االآخر �ضفاء, ولو اأن احلديث جاء بدون تعليل الأ�ضبح م�ضكاًل حمريًا؛ لكنه بهذا 

التعليل اأزال اللب�س, وبني �ضبب الغم�س والطرح.

ب- وكذ� ما رو�ه �أب� د�ود رحمه �هلل ب�ضنده عن ثابت بن ال�ضحاك اأنه قال: نذر رجل اأن ينحر اإباًل 
�أوثان �جلاهلية ُيعبد؟« قال: ل. قال: »هل كان  ملسو هيلع هللا ىلص: »هل كان فيها وثٌن من  فقال �لنبي  ببوانة, 
ول  �هلل,  مع�صية  يف  لنذر  وفاء  ل  فاإنه  بنذرك؛  »�أوِف  قال:  ل.  قال:  �أعيادهم؟«  من  عيد  فيها 

فيما ل ميلك �بن �آدم«)3(.

فاملتاأمل يف هذا احلديث يلحظ �ضبب التوقف عن االإذن بالوفاء بالنذر يف هذا املكان الذي �ضماه 
»بوانه«, وهو اأال يكون يف مكان وثن من اأوثان اجلاهلية, واأال يكون يف زمان اأو مكان عيد من اأعياد اجلاهلية, 
فلما انتفى املحذور وهي العلة بنيَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص احلكم العام, وهو: »اأنه ال وفاء لنذر يف مع�ضية 

)1(  اأحمد )3928(, والدارمي )204( و�ضححه االألباين يف �ضحيح اجلامع )6985(.
)2(  البخاري )5336(.

)3(  اأبو داود )2881(, وقال االألباين – رحمه اهلل -: �ضحيح.
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اهلل«, ثم اأ�ضاف: »وال فيما ال ميلك ابن اآدم«, وهذا يف غاية احل�ضن.

17- ترك ��صتخر�ج �جل��ب للمتعلم:
اإن ترك الطالب ي�ضتخرج اجلواب بنف�ضه و�ضيلة نافعة يف اإعمال الذهن, وحتري�ضه على التفكري 
اأنها ت�ضحذ الذهن واحلوا�س, وجتعلها تبحث جاهدة  واالإدالء باجلواب, ويكفي من فوائد هذه الطريقة 
الدر�س  وقت  على  وم�ضاركتهم  الطالب,  اإجابات  تطغى  اأال  �ضريطة  لكن  املطلوب,  اجلواب  على  للعثور 
االأ�ضا�ضي, ولكن تكون بَقَدٍر, وكان هذا االأ�ضلوب مما ي�ضتخدمه احلبيب امل�ضطفى ملسو هيلع هللا ىلص يف تعليمه الأ�ضحابه.

حدث ذات يوم اأن جاءه اأعرابي من بني فزارة فزعًا وجاًل, فقال: اإن امراأتي ولدت غالمًا اأ�ضود! 
قال:  حمر.  قال:  �أل��نها؟«  »فما  قال:  نعم.  قال:  �إبل؟«  من  لك  »هل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لنبي  فقال 
»فهل فيها من �أورق؟« قال: اإن فيها اأورقًا. قال: »فاأنى �أتاها ذلك؟«. قال: »ع�ضى اأن يكون نزعَة 

عرٍق«. قال: »وهذ� ع�صى �أن يك�ن نزعَة عرٍق«)1(.

يعرف  الذي  يكون هو  لل�ضائل حتى  االإجابة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  يرى كيف قرب  املحاورة  واملتاأمل يف هذه 
ومراعاة  املطروحة,  امل�ضائل  اختيار  وح�ضن  املعلم,  براعة  من  �ضك(  )وال  وهذا  وي�ضتنتجه,  اجلواب 

ال�ضهولة يف ذلك.

18- ��صتخد�م �أ�صل�ب �ل�صرب و�لتق�صيم يف �لتعليم:
هذا االأ�ضلوب عزيٌز وجوده لدى كثري من املعلمني, واملق�ضود به اأن يعمد املعلم اإىل درا�ضة املادة 
يقوم بطرحها,  ثم  فقرات,  اأو  ومراتب  اأق�ضام  اإىل  يق�ضمها  ثم  الطالب,  ُيراد طرحها على  التي  العلمية 
ُيلم باأطراف املو�ضوع, ويحفظ  اإنها جتعله  اإذ  ُيْخَفى ما يف هذه الطريقة من فائدة عظيمة للطالب,  وال 
فاإذا  الن�ضيان,  عن  وحفظها  املعلومات  �ضيانة  اإىل  باالإ�ضافة  هذا  �ضريع,  ب�ضكل  وي�ضتوعبها  املعلومات, 
ن�ضي الطالب معلومة منها, ثم تذكر اأن عددها كذا, اأو اأق�ضامها كذا, كان ذلك معينًا ال�ضرتجاع املعلومة 
املفقودة, ولعل الذي ُيطالع الكتب الفقهية يرى اأنواعًا عديدة من التق�ضيمات؛ فهناك: �ضروط, وواجبات, 

واأركان, وحمظورات.. اإلخ.

واإنا  وال�ضالم   ال�ضالة  عليه  املع�ضوم   من  ن�س  بها  يرد  مل  التق�ضيمات  هذه  وكل 
وجمع  مواده,  وح�ضر  لطالبيه,  العلم  تقريب  اأجل  من  اهلل  رحمهم  العلماء  و�ضعها 

)3(  البخاري )4893(, وم�ضلم )2756(.
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متفرقاته؛ في�ضهل على مريده حفظه, ومراجعته.

يف  �هلل  يظلهم  »�صبعٌة  مطلعها:  اأحاديث  وردت  فقد  كثريًا,  ذلك  مثل  يفعل  ملسو هيلع هللا ىلص  كان  ولقد 
ظله...«)1(, اأو»اأربٌع من كن فيه كان منافقًا خال�ضًا«)1(.

وهذه الطريقة اأ�ضد جذبًا للنف�س, واأح�ضن ترتيبًا و�ضياقًا, واملعلم الداعية ينبغي عليه �ضلوك هذا 
ال�ضبيل اإن اأراد تي�ضري العلم على طالبه.

19- �لعناية �لتامة باملنهج, و�حلر�س على �إكمال �أجز�ئه:
اإن اإي�ضال املادة العلمية الأذهان الطالب باإتقان وحر�س يجعل منه اأ�ضوة ح�ضنة الأبنائه يف اإتقان 

العمل, قال ملسو هيلع هللا ىلص: »�إن �هلل يحب �إذ� عمل �أحدكم عماًل �أن يتقنه«)2(.

20- �حلر�س على تدري�س �أكرب قدر ممكن من �ل�صف�ف و�لف�ص�ل:
كي تتم عمليته الدعوية على ما يرام.

اإذ اإن الدعوة م�ضاحبة للتعليم, ولوال الدعوة لعزف كثري من املعلمني )املتميزين!( عن هذا املجال 
ال�ضاق, وملا كان هاج�س الدعوة ي�ضتحوذ على )املعلم الداعية(, كان هذا الهدف من اأعظم الو�ضائل الإمتام 

العمل الدعوي, وغر�س الف�ضائل واالآداب عرب ال�ضنوات التعليمية امل�ضتمرة.

21- خامتة �ملجل�س:
جمل�صًا  جل�س  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  املجل�س(,  )كفارة  بذكر  الدر�س  ختم  الداعية  باملعلم  يح�ضن 
وبحمدك,  �للهم  �صبحانك  ذ�ك:  جمل�صه  من  يق�م  �أن  قبل  فقال  لغطه,  فيه  فكرث 

�أ�صهد �أن ل �إله �إل �أنت, �أ�صتغفُرك و�أت�ب �إليك, �إل ُغفر له ما كان يف جمل�صه ذلك«)3(.

وال ريب اأن املداومة على هذه ال�ضنة )التي اأهملها كثري من النا�س( اأمام طالبه �ضرتبي فيهم الكثري 
من مراقبة اهلل تعاىل, ومداومة التوبة واالإنابة اإليه.

22- ح�صن معاملة �لطالب:
اإن الكالم عن اأهمية هذا املو�ضوع وجماالته يطول املقام بذكره, ولكن يف االإ�ضارة غني عن �ضريح 
العبارة, فقوامها ح�ضن اخللق الذي هو اأثقل �ضيء يف ميزان العبد, ومما َيْح�ُضُن االإ�ضارُة 

)1(  اأخرجه البخاري )620(, وم�ضلم )1712(.
)2(  ح�ضنه االألباين )�ضحيح اجلامع( برقم )1880(

)3(  �ضححه االألباين )�ضحيح اجلامع( برقم )6192(.
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اإليه يف ذلك:
�أ. توقري الطالب وتقديره:

النا�س, ويدعوه  يوقر  اأن  يعلمه كذلك  ابتداًء فهو  امل�ضلم  اأنه خلق  الطالب وتقديره فوق  اإن توقري 
ملحبة معلمه, والتلقي فرع عن املحبة و�ضفاء القلوب؛ وهو كذلك يخرج لنا جياًل يت�ضف ِبُح�ْضن اخللق, 
و�ضفاء ال�ضريرة, اإذ هو يتعلمها, ويدر�ضها من خالل الواقع امللمو�س, وال�ضورة احلية؛ فتفعل يف نف�ضه ما 

ال تفعله الكلمات املجردة.

ب. ح�ضن املعاملة, واإظهار املحبة, والن�ضح لهم:
يف  واملتكلم  ال�ضامع  »تذكرة  �لعظيم  كتابه  يف  �هلل  رحمه  جماعة  �بن  ذلك  ي�ؤكد 
َب بالطالب اإذا جل�ضوا اإليه, ويوؤان�ضهم ب�ضوؤالهم  اأدب العامل واملتعلم«)1( بق�له: »وكذلك ينبغي اأن ُيَرحِّ
عن اأحوالهم, واأحوال من يتعلق بهم بعد در�ضهم, ويعاملهم بطالقة الوجه, وظهور الب�ضر, وح�ضن املودة, 

واإعالم املحبة واإ�ضمار ال�ضفقة«.

بل و�ضل الن�ضح بابن جماعة اإىل اأن يقول يف معر�س ذكره الآداب املعلم مع طالبه: »يحب لطالبه 
ما يحب لنف�ضه, كما جاء يف احلديث, ويكره له ما يكره لنف�ضه. قال ابن عبا�س اأكرم النا�س عليَّ جلي�ضي 
, لو ا�ضتطعت اأال يقع عليه الذباب لفعلت, ويف رواية: اإن الذباب ليقع عليه  الذي يتخطى رقاب النا�س اإيلَّ

فيوؤذيني!!«)2(.

ويق�ل �لإمام �لن�وي رحمه �هلل: »وينبغي له اأن يحنو عليه, ويعتني مب�ضالح نف�ضه وولده, 
ويجريه جمرى ولده يف ال�ضفقة عليه, واالهتمام مب�ضاحله«)3(.

23- �لعدل بني �لطالب:
والتقديرات  امليول  ُتْظهَر  اأال  ويلتزم  طلبته,  بني  ويق�ضده  العدل,  يتحرى  اأن  الداعية  املعلم  على 
ال�ضخ�ضية قدر االإمكان, فاملحاباة والتفريق يف املعاملة مما ميقته الطالب, وينفرون منه, ومن �ضاحبه, 

بل اإنهم من اأ�ضد النا�س مالحظة له.

)1(  �س 65.

)2(  �س 49.
)3(  املجموع �ضرح املهذب )31/1(.

77املعلم الداعية



وهي ق�ضية مل تكن تغيب عن علمائنا االأوائل, فتوارثوا و�ضية املعلم بالعدل, وحتذيره من خالفه, 
قال �بن �صحن�ن رحمه �هلل عن �حل�صن �لب�صري رحمه �هلل �أنه قال: »اإذا ُقوِطع املعلم على 

االأجرة فلم يعدل بينهم اأي بني ال�ضبية ُكِتَب من الظلمة«.

وقال يف مو�ضع اآخر: »وليجعلهم بال�ضواء يف التعليم ال�ضريف والو�ضيع, واإال كان خائنًا«)1(.

24- �لعتد�ل يف معاجلة �لأخطاء:
اإن ال�ضرب على جفاء الطالب و�ضوء طباعه من حما�ضن االأخالق, وحني يعتاده من معلمه مبا ال 

ئ على املعاودة كان له اأبلغ االأثر على نف�ضيته. يزيل الهيبة, وال يجرِّ

�لغز�يل  �لإمام  ي��صينا  لذ�  التلطف؛  وجميل  االإ�ضارة,  فبح�ضن  التنبيه  من  البد  كان  واإن 
بطريق  االأخالق  �ضيء  عن  املتعلم  يزجر  »اأن  �ملعلم:  �آد�ب  من  �أن  يرى  حيث  �هلل  رحمه 

التعري�س ما اأمكن, وال ي�ضرح, وبطريق الرحمة ال بطريق التوبيخ«)2(.

واحلذر احلذر من التوبيخ, وال�ضتم, واالإهانة »فامل�ضلم من �ضلم امل�ضلمون من ل�ضانه ويده«)3(.

واأال  امل�ضلحة,  يراه يحقق  الف�ضل مبا  يعالج اخلطاأ داخل  اأن  املعلم  يقت�ضي من  ال�ضليم  واملنطق 
يتدخل طرف ثالث قدر االإمكان, والكيُّ اإنا هو اآخر الدواء ال اأوله.

25- �لعناية بالطالب �مل�ه�ب:
يف  خياُرهم  معادن,  »�لنا�ُس  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  كما  متفاوتة  وطاقات  معادن  النا�س  اهلل  خلق  لقد 

�جلاهلية خياُرهم يف �لإ�صالم �إذ� فِقُه��«)4(.

ولقد كان ال�ضلف ال�ضالح رحمهم اهلل يعنون بذلك اأميا عناية, ولكن بع�س املعلمني يرى اأن الطالب 
املوهوب هو من يتمتع بقدر اأكرب من الذكاء وهذا موهوب وال�ضك, لكن م�ضطلح املوهوب اأو�ضع واأ�ضمل من 
له للتفوق يف اأي جمال من  اأن يقت�ضر على هذا ال�ضنف وحده, فهو ي�ضمل كل من ميلك قدرات خا�ضة توؤهِّ

املجاالت: كاخلطابة, واالأدب, وال�ضعر, والعلوم التجريبية الع�ضرية, والقيادة, والتخطيط, وغري ذلك.

)1(  اآداب املعلمني البن �ضحنون, �س 115. 
)2(  اإحياء علوم الدين )57/1(.

)3(  رواه البخاري )3353(, وم�ضلم )2638(.
)4(  اأخرجه البخاري )3131(, وم�ضلم )4774(.
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الف�ضول  وُتقام  خا�ضة,  تنظيمات  لرعايتهم  وي�ضن  بهم,  يعتني  الكافر  الغرب  نرى  حني  وناأ�ضف 
واملدار�س اخلا�ضة بهم, يف حني يلقون غاية االإهمال لدى امل�ضلمني!

فعندما ترى اأخي املعلم الداعية طالبًا ميلك قدرًا من الذكاء, اأو يفوق اأقرانه يف قدرات اأو مهارات, 
�أنت �صانع له؟ وهل فكرت �أن تنظر له نظرة غري �أقر�نه؟ وت�ليه رعاية و�هتمامًا  فماذ� 

يليقان به؟

يف  القيادية  املراكز  اأو  العلمية  اأو  االجتماعية  املكانة  تتبواأ  الأن  املوؤهلة  هي  الطاقات  هذه  األي�ضت 
املجتمع و�ضالحها ينتج عنه اخلري الكثري؟!

مع  �لتعامل  يف  رئي�صني  هدفني  �ملعلمني  مع�صَر   لأنف�صنا  نر�صم  �أن  ميكن  لذ� 
�مل�ه�ب:

ال�ضحوة, وهذا  وي�ضري يف ركب جيل  وال�ضالح,  اال�ضتقامة  به طريق  ن�ضلك  اأن  �لهدف �لأول: 
املطلب االأ�ضا�ض�س, وال�ضمانة ال�ضتثمار هذه الطاقة وتوجيهها.

�لهدف �لثاين: قد يعجز املدر�س عن التاأثري التام على املوهوب, وجلبه لتيار اخلري واال�ضتقامة, 
والتغيري اجلذري لديه, فال اأقل من اأن يزرع فيه ُحبَّ اخلري واأهله, والوالء للدين, وا�ضتغالل طاقته وموهبته 

يف خدمة دين اهلل, فهذا من متام �ضكر نعمة اهلل عليه.

بل  واالأخالقي,  الديني  م�ضتواه  كان  مهما  طالب  اأي  وازدراء  تبكيت  من  احلذر  اأ�ضد  ولنحذر 
َع واأُِخَذ بيده عاملًا من اأكابر العلماء, اأو اأديبًا من اأعاظم  والفكري, َفُربَّ طالٍب تزدريه االأعني يكون اإذا �ُضجِّ
االأدباء, فكم من عامل اأو اأديب نتيجة التثبيط واالحتقار ُحرَم النا�س علمه؛ وذلك نتيجة �ضوء التعامل من 

بع�س املعلمني!

فمما ُيْذَكُر عن العالمة ال�ضيخ �ضليم البخاري رحمه اهلل اأنه مات ومل ي�ضنف ر�ضالة فما فوقها على 
جاللة قدره, و�ضعة علمه, و�ضدة بيانه.

�ضهلة  بلغة  وكتبها  املنطق,  اأول طلبه يف  ر�ضالة يف  اأنه �ضنَّف  و�ضبب ذلك: 
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عذبة, ثم عر�ضها على �ضيخه ف�ضخر منه, واأنَّبه, وقال له: اأيها املغرور, اأبلغ من قدرك اأن ت�ضنف واأنت 
رها يف املدفاأة؛ فكانت اأول م�ضنفات العالمة واآخرها! اأنت؟؟!. ثم اأخذ الر�ضالة ف�ضجَّ

فينبغي للمعلم الداعية اأال يغفل عن هذا اجلانب, بل يجب عليه اأن ي�ضجع اأن�ضاف املوهوبني, ويهتم 
بهم, فاإذا كان الكفار يفعلون ذلك؛ فال ريب اأن يح�ضلوا على منافع عديدة جعلتهم يف طليعة العامل.

وعقدوا  جامعة,  ثالثمائة  عليها  ت�ضرف  معهد  �ضبعمائة  ال�ضليب  حامية  اأن�ضاأت  هذا  اأجل  ومن 
املوؤمترات, والندوات لتخطيط وتنظيم رعاية املوهوبني, وذلك بعد اأن اأطلق الرو�س اأول مركبة ف�ضائية 
�ضنة 1957م, وكان االأمريكيون يعتربون رعاية املوهوبني ترفًا تربويًا, ومل يبذلوا جهودًا جادة اإال بعد هذه 

احلادثة, مع اأن امل�ضلمني االأوائل قد �ضبقوا الكفار يف هذه العلوم بقرون كثرية.

والطالب املوهوب اأو من ُيَقاربه لن ياأخذ وقتًا كبريًا من معلمه؛ فُربَّ كلمة عابرة تفعل الكثري يف 
نف�ضية الطالب وحتفزه للخري حتفيزًا.

اأحد  اأن  فهذا اإمام الدنيا يف وقته, وعامل ع�ضره يف علم احلديث االإمام الذهبي رحمه اهلل يذكر 
َب اإىلَّ علُم احلديث. معلميه راأى خطه وهو يكتب؛ فقال له م�ضجعًا: »خطك هذا ي�ضبه خط املحدثني« قال: فُحبِّ

فلو تاأملَت اأخي املعلم كم من الفر�س ميكن اأن ُت�ْضَتْثَمر لكان فتحًا لالأمة, ون�ضرًا للملة, ول تن�َس 
ق�ل �ل�صاعر:

من عليـٍم و�صـاعٍر وحكيـموَلْي�َس َيْخل� زماُن �صعـٍب ذليٍل

26- ربط �ملادة بال��قع, وغر�س �لف�صائل و�لقيم �لإ�صالمية عن طريق مفرد�ت �ملنهج:
مهما يكن تخ�ض�س املعلم الداعية فهو قادر على ربط مو�ضوعات املادة باحلياة اليومية الأبنائه 

الطالب؛ الأنه اأدعى لال�ضتفادة منه, واأدعى حلفظه, واأدعى لتقدير الطالب للمعلومات التي مُتلى عليه.

بيوميات  يتعلق  ما  على  واأحاديثه  توجيهاته  يبني  ما  غالبًا  اإذ  ملسو هيلع هللا ىلص؛  الر�ضول  هدي  يف  كثري  وهذا 
اأ�ضحابه, ومالب�ضة اأحوالهم, وميكن للمعلم غر�س الف�ضائل والقيم االإ�ضالمية بدون تكلف, 
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)1(  البخاري )4639(.
)2(  االإمام اأحمد يف م�ضنده )23460(.

ولكن ال يتم هذا ب�ضورة ناجحة اإال بوقفة تاأمل, واإعادة ترتيب الأفكار الدر�س وعنا�ضره.

فاإذا كان لدى املعلم احلر�س على ذلك نفع اهلل مبادته نفعًا عظيمًا, فمثاًل:

1-  مدر�س �لرتبية �لإ�صالمية:
ويوؤيدها  ال�ضرعية,  االأحكام  يذكر  اأن  به  فحري  طالبه؛  واقع  عن  مناهجه  مو�ضوعات  تنفك  ال 
ملن  يح�ضل  وما  امل�ضلمني,  على  ال�ضرعية  باالأحكام  التهاون  اأثر  ويبني  االأجالء,  للعلماء  املوثقة  بالفتاوى 
مت�ضك باالإ�ضالم من رفعة وعز ومتكني, وعليه اأن يدرك عظمة الر�ضالة امل�ضئول عن تبليغها, و�ضرف املادة 
التي يقوم بتعليمها, فهو م�ضئول عن تعليم كتاب اهلل, و�ضنة ر�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص, فاإذا اأدى هذه االأمانُة ُرِفَع اإىل 
االأعمال,  لي�س ك�ضائر  ملسو هيلع هللا ىلص: »خريكم من تعلم �لقر�آن وعلمه«)1(, فعمله  قال  النا�س  مرتبة خري 
ومادته لي�ضت كما َيْنُظر اإليها لالأ�ضف كثري من املعلمني جمرد مادة جناح اأو ر�ضوب, اإنا هي مادة الدعوة 
حفظ  اإىل  مثاًل  الكرمي  القراآن  ح�ض�س  بتحويل  جافة  يجعلها  وال  طالبه,  اإىل  املادة  فليحبب  اهلل,  اإىل 
جمرد, اأو تالوة اآيات دون فهم, واإنا ي�ضرح اآيات القراآن ملا يجعل الطالب يفهمها ويح�ضن تذوقها, ويبني 
له الدرو�س والعرب التي ي�ضتفيدها من االآيات, وكيف يطبق القراآن يف حياته؟ وكيف يتخلق باأخالقه! كما 
قالت عائ�ضة ر�ضي اهلل عنها حن �ضئلت عن خلق الر�ضول ملسو هيلع هللا ىلص: »كان خلقه القراآن«)2(. فال يخو�س مثاًل 
يف تو�ضيح امل�ضائل اللغوية فقط, و�ضرح االآيات �ضرحًا جمردًا دون اأن ي�ضري اإىل التطبيق العملي لهذه االآيات 
وربطها باحلياة املعا�ضرة, فالنا�س اليوم لي�ضوا يف حاجة اإىل ثقافة اإ�ضالمية نظرية بقدر حاجتهم اإىل اأن 

يكونوا اإ�ضالمًا متحركًا على وجه االأر�س.

2-  مدر�س �لريا�صيات:
ـا لهذا الدين, ولنبيه  اأما مدر�س الريا�ضيات فيحر�س على ربط مادته باالإ�ضالم ليزداد الطالب حبًّ
كما  ونحو ذلك.  االأمويني,  اأو  الرا�ضدين,  املجموعات مبجموعة اخللفاء  يو�ضح مفهوم  فمثاًل  ملسو هيلع هللا ىلص,  االأمني 

يربط امل�ضائل الريا�ضية بالتوجيهات الدينية, مثال:

تاب )عبداهلل( من �ضماع الغناء؛ واأراد التخل�س من االأ�ضرطة املوجودة لديه, ففتح 
�لدرج �لأول ف�جد فيه )19( �صريطًا, وفتح �لدرج �لثاين ف�جد )20( 
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�صريًطًا فكم �صريطًا للغناء وجدها )عبد�هلل(؟

لت مثل هذه االأمثلة با�ضتمرار طوال �ضنوات  هذا املثال قد يرى البع�س اأن فيه تكلفًا بينما, لو ُفعِّ
الدرا�ضة؛ لتعودها الطالب, وا�ضتفاد منها.

كما اأنه ي�ضتطيع عند ح�ضاب الن�ضب الريا�ضية اأن ي�ضرح اأمثلة ح�ضاب زكاة االأموال, وح�ضاب املواريث, 
وحترمي الفوائد الربوية!

3- معلم �حلا�صب �لآيل:
َل لدى طالبه ال�ضعور مبرارة ما تعانيه االأمة من تخلف مادي, وتقدم اأعدائها عليها,  ميكنه اأن ُيوؤَ�ضِّ
واأن االأمة حتتاج الأن ُيعنى اأبناوؤها بهذه اجلوانب املادية, لي�ضاهموا يف حتقيق النه�ضة, واأن الع�ضر االآن هو 
ع�ضر احلا�ضب االآيل م�ضت�ضهدًا مبا اأعلن عنه يف حملة دعائية تبنتها حكومة اليابان ال�ضتخدام اأجهزته 
الكمبيوتر«!  تعرف  اأال  االأمية  والكتابة,  القراءة  تعرف  اأال  لي�ضت  »االأمية  �ضعار  ورفعوا  وكبري,  لكل �ضغري 
فيبني الأبنائه الطالب النفع العظيم لالإ�ضالم؛ لو متكنوا من اإتقان احلا�ضب االآيل وعلومه, وتخ�ض�ضوا يف 
اأمثلة بالربامج االإ�ضالمية التي خدمت القراآن  �ضنع الربامج االإ�ضالمية النافعة, ومن املمكن اأن ي�ضرب 

الكرمي, وال�ضنة النبوية, وباجلهود امل�ضكورة لن�ضر االإ�ضالم عرب املعلومات العنكبوتية »االإنرتنت«.

4- معلم �لتاريخ:
ينبغي اأن يحر�س على ربط التاريخ بالدين, ويبني اأن امل�ضلمني اأ�ضحاب تاريخ عريق, وم�ضرق يف 
الفتوحات ال�ضريفة, واأن يجعل من �ضخ�ضيات تاريخنا االإ�ضالمي قدوة ح�ضنة للطالب, ال تلك البطوالت 
املزعومة )بطولة الالعبني واملمثلني, واملمثالت( واهلل امل�ضتعان. كما يبني اأنه ال عز للعرب بدون اإ�ضالم, 

وال موحد للم�ضلمني اإال التم�ضك بالدين.

5- معلم �للغة �لإجنليزية:
يجعل  واأن  اإليه,  والدعوة  االإ�ضالم,  تعاليم  مع  يتواءم  مبا  االأمثلة  �ضرب  على  يحر�س  اأن  ينبغي 
الهدف من تعلم )اللغة االإجنليزية( هو الدعوة اإىل اهلل ملن قد نقابلهم من غري امل�ضلمني يف املحالت اأو 

ال�ضركات وامل�ضت�ضفيات.

)1(  قال االإمام االألباين يف ال�ضل�ضلة ال�ضحيحة )366/1( يف كالمه على احلديث رقم )187( وهو 
قوله ملسو هيلع هللا ىلص الأحد اأ�ضحابه »تعلم كتاب اليهود فاإين ال اآمنهم على كتابنا« قال – رحمه اهلل: »من تعلم 
األف يف  اأحد ممن  اأذكره وال ذكره  اللفظ وال  اأ�ضاًل بهذا  له  اأعلم  اأمن مكرهم« ولكن ال  ل�ضان قوم 

االأحاديث امل�ضتهرة على االأل�ضنة: فكاأنه اإنا ا�ضتهر يف االأزمنة املتاأخرة.
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ولعله بهذه الطريقة اأن يحبب الطالب يف هذه املادة, بل قد جنح هذا االأ�ضلوب مع بع�ضهم فزاد 
اهتمامهم, واإقبالهم.

6- معلم �جلغر�فيا:
يبني لطالبه اآيات اهلل يف هذا الكون الكبري الذي خلقه اهلل عز وجل ويحاول اأن يوؤثر عليهم ح�ضب 
امل�ضتطاع, فحني يتحدث عن اآياته الكونية: كالليل, والنهار, وال�ضم�س, والقمر, وتعاقبها البد من وقفة تاأمل 

منا�ضبة الأعمار طالبه.

واإمكانية ح�ضرهم يف �ضعيد واحد:  العامل,  التوجيه ممكن عند احلديث عن عدد �ضكان  اأن  كما 
وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی   زب 

ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئرب )مرمي: 95-93(.

واأما عند احلديث عن الرحالت, واالكت�ضافات اجلغرافية, فيبني اأن اأهدافها كانت باالأ�ضل لن�ضر 
الن�ضرانية, وما ن�ضب عن ماجالن, والربتغال من تلميع فهو بهرج رخي�س.

واهتمام,  لديه حر�س  كان  اإذا  العظام  ومبادئه  باالإ�ضالم  مادته  ربط  ي�ضتطيع  معلم  فكل  وهكذا 
واإذا علم اهلل �ضدق نيته واإخال�ضه نفع بجهده مهما كان, واأبرز مثال على ذلك ما �ضطره ف�ضيلة ال�ضيخ 
الدكتور �ضعيد بن م�ضفر القحطاين الذي مالأ الدنيا مبحا�ضراته النافعة يف كتابه )الدعوة اإىل اهلل جتارب 
�ضفويًا عن طموحاتهم,  اأن يتحدوثوا  التعبري من الطالب  بقوله: »طلب مدر�س مادة  وذكريات( �س 18 
يرغب  البع�س  كان  حيث  املختلفة,  اأمنياتهم  عن  يعربون  الطالب  وبداأ  حياتهم,  م�ضتقبل  يف  واأهدافهم 
انتهى الطالب من عر�س  اأن  اأو غريه, وبعد  اأو معلمًا  اأن يكون طبيبًا, واالآخر مهند�ضًا, والثالث �ضابطًا 
اأهدافهم, تنهد املدر�س, واأبدى اأ�ضفه ال�ضديد لهذه االأهداف املحدودة التي ال تتجاوز هذه احلياة. ثم قال: 
هذه اأهداف وغايات مطلوبة و�ضرورية, ولكن هناك عماًل عظيمًا البد لهذه االأمة منه, وحاجتها اإليه اأعظم 
من حاجتها اإىل �ضيء اآخر, ولالأ�ضف فاإنني مل اأ�ضمع واحدًا منكم متنى اأن يقوم به, اأو يوفق اإليه, اإنه عمل 
الدعوة اإىل اهلل تعاىل وهداية الب�ضرية, واإنقاذهم من ال�ضرك, والكفر, واملعا�ضي, وداللتهم على اخلري 
ودعوتهم اإليه, ثم اأردف قائاًل: نحن نحتاج اإىل االأطباء لعالج االأج�ضام, واإىل املهند�ضني الإقامة وت�ضييد 
املباين, واإىل ال�ضباط حلماية االأوطان, ولكننا اأ�ضد حاجة اإىل العلماء والدعاة حلماية العقيدة, وهداية 

اأهدافكم؟  اإذا كانت هذه  املهمة  يا ترى �ضيقوم بهذه  الب�ضرية, فمن  واإ�ضالح  النا�س, 
وهل تتوقعون اأن يقوم بها اليهود اأم الن�ضارى, وهم الذين اأخرب اهلل عنهم باأنهم 

حري�ضون على اإخراجنا من ديننا؟!
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ٺ   ٺ   ڀ   ڀ      ڀ   پڀ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   زب  تعاىل:  قال 
ڄرب    ڄ   ڦ     ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺٺ  

)البقرة: 120(.

اأفكر  تاأثرًا, حيث جعلت  اأكرث  اإنني كنت  اأثره البالغ يف نفو�ضنا جميعًا, غري  وقد كان لهذا الكالم 
كثريًا يف ذلك, وقررت يف نف�ضي اأن اأجته اإىل هذا االأمر العظيم, و�ضاألت اهلل اأن يوفقني اإليه, واأن يعينني 

عليه«.اهـ

فهذه هم�ضة يف اأذن كل معلم اأن يحر�س على اإثارة احلما�س للدين, والعمل له بال كلل اأو ملل؛ عّل اهلل 
اأن يكتب له جزيل االأجر, ويخرج من طالبه ما يحقق ما عجز هو عنه!! )1(.

)1(  يكفي اأن تعلم اأن �ضريط »عندما ينتحر العفاف« قد وزع منه اأكرث من مليون ن�ضخة!! )ذكر ذلك 
يف مقابلة معه ن�ضرت مبجلة ال�ضمو العدد ال�ضابع �س 13.
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الفصل األول: أهمية الدعوة بين الطالب
عظمى  �أهمية  تكت�صب  و�أروقتها  �ملد�ر�س,  �أفنية  ود�خل  �لطالب,  بني  �لدع�ة  �إن 

للمعلم �لد�عية من ن��ٍح متعددة لعل من �أبرزها:

�أ - �لث��ب �جلزيل:
حافزًا  كان  احت�ضب(  )اإذا  املعلم  حياة  يف  ره  وتي�ضُّ الأهميته  لكن  البحث  اأول  يف  ذلك  م  تقدَّ وقد 
لتكراره, اإذ اإن املعلم الداعية يحر�س على داللة طالله للخري قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من َدلَّ على خرٍي فله مثل 
�أجر فاعله« )1( و�ضيزداد حما�ضًا للدعوة يف �ضفوف طالبه اإذا ُب�ضر بهداية طالب ب�ضبب دعوته, كما 
قال ملسو هيلع هللا ىلص لعلي بن �أبي طالب  ر�صي �هلل عنه: »لأن يهدي �هلل بك رجاًل و�حدً� خري لك من 
�لأعمال  »�إمنا  ملسو هيلع هللا ىلص:  لق�له  اهلل  �ضاء  باإذن  ثابت  فاالأجر  ي�ضتجيبوا  واإن مل  �لنعم«)2(. حتى  حمر 

بالنيات و�إمنا لكل �مرىء ما ن�ى«)3(.

ب- �مل�ص�ؤولية عن �لرعية:
قال ملسو هيلع هللا ىلص: »كلكم ر�ع وكلكم م�ص�ؤول عن رعيته«)4(.

ومن هذا املنطلق حري بك اأخي املعلم احلر�س على هوؤالء الن�سء الذين ي�ضرهم اهلل لك لتوجيههم, 
ا هلل لك  فال ترتكهم فري�ضة للدعوات الفا�ضدة, وامللذات املهلكة, واعلم باأنك حني توؤدي واجبك  خال�ضً
من اهلل خري اجلزاء على وفائك لهذه ال�ضحوة املباركة, ومراقبتك خلالقك جل جالله  وتقد�ضت اأ�ضماوؤه.

ج- طالب �لي�م هم قادة �مل�صتقبل:
نعم اإن طالب اليوم هم الذين �ضيقودون يف امل�ضتقبل القريب �ضفينة املجتمع واإدارة �ضوؤونه, فاإذا 
َجوا لنا جياًل مثقفًا, موؤمنًا باهلل, ت�ضري يف نفو�ضهم  قام املعلم الداعية بتوجيههم الوجهة ال�ضحيحة, وَخرَّ
روح اجلهاد, وحب العمل, وابتغاء وجه اهلل, ولي�س ابتغاء مطمع دنيوي اأو متاع زائل, تخل�ضت جمتمعاتنا 

من اأمرا�ضها و�ضعدت اأمتنا ملكانتها الالئقة بها.

د- خ�ص�بة تربة �لدع�ة بني �لطالب:
اإذ اإن جمال التعليم من اأخ�ضب جماالت الدعوة اإىل اهلل, وذلك الأن املدر�س على �ضلة م�ضتمرة 

بطالبه لفرتة طويلة ت�ضل اإىل عدة �ضهور, بل و�ضنوات.

)1(  اأخرجه م�ضلم )3509(.
)2(  اأخرجه البخاري )2787( وم�ضلم )4423(.

)3(  اأخرجه البخاري برقم )1(.
)4(  اأخرجه البخاري )8444(, وم�ضلم )3408(.
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على  اأفا�س  اهلل  اإىل  الدعوة  يف  بواجبه  �ضاعرًا  باإ�ضالمه,  ُمْعتزًا  باهلل,  موؤمنًا  املدر�س  كان  فاإذا 
طالبه من نور هذا االإميان الذي يحمله بني جنبيه ومي�ضي به يف النا�س, وا�ضتطاع خالل هذه الفرتة اأن 
يوؤثر فيهم بالكلمة الطيبة, وال�ضلوك احل�ضن؛ فتنفتح قلوبهم لدعوته, وحتيا بها, كما تتحول البذور اإذا 

وجدت من يرعاها اإىل اأ�ضجار ذات ثمار.

التاأثري االأكرب يف حياتهم  ال�ضر كان  الكثري من قدوات اخلري, بل وحتى قدوات  واملتاأمل يف �ضري 
ب�ضبب توجيهات معلميهم اإن خريًا اأو �ضرًا.

هـ-  حماربة �لف�صاد و�لدع��ت �لهد�مة:
واالأفكار  الدعوات  بن�ضر  يقوم  قد  من  املجتمع  اأفراد  من  هناك  اأن  نن�ضى  ال  ولكن  م,  تقدَّ وهذا 
الهدامة بني الطالب, اأو ين�ضر ال�ضلوكيات املخلة �ضواء كان ذلك من املعلمني اأو غريهم, فالبد اأن يكون 

للمعلم الداعية دوره يف رد تلك اجلهود حمايًة الأبناء امل�ضلمني من التاأثر بها.

فاإذا كان الطالب يواجه اإعالمًا فا�ضدًا, وجمتمعًا الهيًا, وبني جنبيه نف�س جموح, وُقِرَن به �ضيطاٌن 
حلوح, فمن يعينه بعد اهلل؟! ومن ينقذه لوال عناية اهلل, ثم املعلم الداعية.
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الفصل الثاني: من أنشطة المعلم الداعية داخل الفصل
�أ- �لف��ئد �لأ�صب�عية:

وهي عبارة عن ن�ضائح معدة م�ضبقًا ُتْقتب�س من القراآن الكرمي, اأو ال�ضنة املطهرة, اأو اأقوال ال�ضلف, 
وميكن اأن ت�ضنف اإىل ثالثة اأ�ضناف:

1- �ملنا�صبات �لدينية: ك�ضهر رم�ضان, واحلج, و�ضوم عا�ضوراء ونحوها, لي�ضتعد الطالب لها 
اال�ضتعداد االأمثل ويطبقوها التطبيق االأكمل.

واأهم ما يوؤكد عليه املعلم: فرائ�س االإ�ضالم كالتوحيد ونواق�ضه, وال�ضالة وكيفيتها, وحبذا لو كان 
تطبيقها عمليًا يف امل�ضلى, اأو احلج ووجوبه على القادرين.

2- م��صمية: كبدء الدرا�ضة, وقرب االإجازة, وحلول ال�ضتاء, اأو ال�ضيف.. الخ.

3- طارئة: كمالحظة اأخالقية على الطالب, اأو اأحداث اجتماعية, اأو جراحات لبلدان اإ�ضالمية.. اإلخ.

ا, واإدراكًا. فالبد اأن يكون للمعلم الداعية اأثره على اأبنائه, مع مراعاة اأحوال املخاطبني: �ِضنًّ

�س الطالب عليها عدة اأمور: ومن اأف�ضل ما يتمم مق�ضد هذه الفوائد ويحرِّ

�أوًل: كتابتها على ال�ضبورة.

ثانيًا: اال�ضت�ضهاد باآيات كرمية, اأو اأحاديث �ضريفة, اأو اأقوال لل�ضلف ال�ضالح تكون عنوانًا للفائدة.

ثالثًا: من املمكن و�ضع حوافز معينة كمنح درجات )اختياريًا( ملن يحر�س على كتابتها كل اأ�ضبوع, 
ويقدمها للمعلم نهاية الف�ضل الدرا�ضي.

ر�بعًا: يحث ال�ضباب ال�ضاحلني على اال�ضت�ضهاد بها يف منتدياتهم وحلقاتهم.

ب- �لتخ�ص�س بالن�صيحة:
للم�ه�ب: للتوجه حلفظ القراآن, وااللتزام بالدين, ورفع الهمة لنفع االإ�ضالم.
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للمنحرف: لرتك االنحراف, و�ضلوك اال�ضتقامة.

للمهمل: لرتك االإهمال, واالإقبال على اجلد واالجتهاد فيما ينفعه دنيا واآخرة.

للم�صاب: مبر�ٍس اأو همٍّ اأو مب�ضكلٍة مبا ينا�ضبه ولي�ضعر باإح�ضا�س معلمه؛ مبعاناته, وفتحه املجال 
له للتعاون يف حلها.

ج- �لريال �لدع�ي:
1- �لفكرة: يحث الطالب على الدعوة اإىل اهلل ببذل املال اختياريًا لتنفيذ اأعمال خريية دعوية, 
هم  يقومون   – الف�ضل  طالب  اأحد  وُيعني  ذلك,  على  الطالب  ويحم�س  وجمتمعهم,  واأهاليهم  تنفعهم 
ُيعاَتب املمتنعون الأنهم  اأ�ضبوع ريااًل واحدًا فقط, وال  الراغبني يف فعل اخلري كل  – ليجمع من  باختياره 
�ضيبادرون فور روؤيتهم للخريات املتتابعة, ويكون الت�ضجيع والدعاء قرينًا للمعلم, ثم جُتَمع املبالغ من جميع 

الف�ضول لديه.

2- �لهدف:
�أ. ك�ضب الثواب من اهلل تعاىل .

ب. تنمية اخلري يف نفو�س الطالب.
ج. اإفادة الطالب وذويهم باأموالهم!

د. غر�س حب البذل لهذا الدين.
الطالب  نفو�س  يف  الدعوي  احل�س  بتنمية  �ضابقه  عن  ويختلف  اهلل,  اإىل  الدعوة  حب  غر�س  هـ. 

مب�ضاركتهم يف البذل والتوزيع واالختيار..
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3- �لطريقة: يختار املعلم بعد ذلك اأعمااًل دعوية – �ضهلة التنفيذ – ح�ضب خطة معينة, مثل:

�لأعمال 
�أمثلة مقرتحة�ملقرتحة

�لبطاقات 
)كروت(

�أذكار �لن�م, �أذكار �ل�صباح و�مل�صاء, �أذكار �مل�صلم �لي�مية 1000 ن�صخة 
بـ80 ريال.

�لبطاقات �ملطب�عة �أو �مل�ص�رة ]�لن�م عن �صالة �لفجر حتى يخرج وقتها, �لفتاوى
فتاوى �لن�صاء 1000 ن�صخة بـ 50 ريال.

�لكتيبات
�لرخي�صة �لثمن, �لغالية �ملنفعة, مثل: كتيب )حتفة �لأخيار( لبن باز – 
رحمه �هلل -, ودع�ة �جلاليات غري �مل�صلمة لالإ�صالم, كتيب )نح� ي�م مليء 

بالطاعة(.

عمل دو�ليب 
و�صناديق

دولب ملكرب �ل�ص�ت مب�صلى �ملدر�صة �أو �أحد �مل�صاجد, �صندوق حلفظ �لأور�ق 
�لتي فيها ذكر �هلل, �صندوق حلفظ بقايا �لأطعمة.

ف�صل كفالة �ليتيم, دعاء ي�صهل �لختبار�ت, �أخطار �لد�س, ف�صل ع�صر ذي �ملط�يات
�حلجة, ف�صل �صيام ي�م عا�ص�ر�ء.

�لكفالت 
و�لإعانات

م�صاهمة يف كفالة �لأيتام, �لدعاة, حفر �لآبار, بناء �مل�صاجد, حتجيج م�صلم 
جديد, �إعانة عائلة حمتاجة, تذ�كر عمرة جمانية ملن مل ي�صبق له �أد�ء 

منا�صك �لعمرة

ل�حة )فلني( �لتحذير من �لإ�صبال, ل�حة )حديد( عليها عبار�ت �إ�صالمية يف �لل�حات
�لطرق �ملجاورة للمدر�صة.

�لإهد�ء�ت 
�ملن�عة

�ل�ص��ك, �أ�صرطة خمتارة ت�زيع على �لطالب, �أو �أهاليهم, هدية �ملعلمني 
�لدع�ية, حل�ى �لعيد للطالب.
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كما يحث الطالب بعد ا�ضتغنائهم عما مت توزيعه عليهم بو�ضعه يف بيوتهم وم�ضاجدهم.

بل ُت�ضاعف الكمية املمنوحة للطالب الذي ير�ضل اخلري اإىل قريته! اأو اأقاربه خارج مقر اإقامته.

4- مالحظات:

�أ. �ضعوبة يف البداية, وقلة الرغبة لدى الطالب لكن �ضرعان ما يبادرون عندما ي�ضاهدون النتائج 
اأمام اأعينهم.

ب. التوزيع ي�ضمل جميع الطالب واملدر�ضني �ضواء امل�ضاركني بالريال الدعوي اأو غريهم.

ج. قد يحتاج العمل املراد تنفيذه اإىل دعم خارجي اأحيانًا.

د. اأهمية اال�ضتمرار مهما كانت النتائج يف البداية, بعد ذلك �ضرتى اأن الطالب هم الذين ي�ضاألون 
وي�ضارعون.

هـ . اإن ان�ضغال املعلم ب�ضغوط العمل, وتخاذل بع�س الف�ضول, اأو عدم اهتمام الطالب املكلف باجلمع 
من زمالئه كلها معوقات يلزم احلذر منها, واحلر�س على جتاوزها.

و. من الب�ضائر: انتقال هذه الفكرة اإىل عدد من املدار�س, وقد كانت من عوامل تقوية االإميان لدى 
كثري من الطالب.
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ويكون على عدة حماور يتمكن املعلم الداعية من اإي�ضال اخلري الأكرب عدد ممكن من الطالب.

�أ- �ملحا�صر�ت �لعامة:
�ضواء كانت جلميع الطالب اأو ل�ضفوف معينة اأو فئة خا�ضة من الطالب, اأو دورات علمية ملو�ضوعات 
تاأكيدهم  ي�ضتحب  التي  النقاط  والتفاهم معهم على بع�س  انتقاء املحا�ضرين,  اأهمية  مهمة, مع مراعاة 
عليها, كاأخطار املخدرات, والتدخني, اأو وجوب اال�ضتقامة, اأو ف�ضل العلم.. اإلخ. ومن التجديد اأن يلقي 

املعلم الداعية بني فرتة واأخرى حما�ضرة, اأو يعقد ندوة ي�ضارك فيها بع�س مدر�ضي املدر�ضة.

ب- �ملعار�س:
وهي تختلف بح�ضب الهدف من اإقامتها, مثل: معار�س التوعية عن اأخطار املخدرات والتدخني, اأو 
الدعاية للمجالت الهادفة, اأو الكتاب وال�ضريط االإ�ضالمي, اأو عن االإعجاز العلمي يف الكون واحلياة, اأو 

جراحات العامل االإ�ضالمي... اإلخ.

ج- �لرحالت:
اأو املدن  اأو القرى,  اأو ترفيهية يف اال�ضرتاحات وال�ضحاري,  اأو العمرة,  �ضواء كانت دينية كاحلج 
املجاورة, وهي عظيمة الفائدة يف تربية ال�ضباب ومعرفة �ضخ�ضياتهم عن كثب, خا�ضة اإذا كان الربنامج 

الثقايف ُمعّدًا بعناية.

د- �ملبيعات:
اأهل اخلري,  ُم من  ُتَدعَّ اأو  للكتب واالأ�ضرطة واملجالت الهادفة, وتكون مو�ضمية, وباأ�ضعار اجلملة, 

وهي عظيمة النفع, وال تكلف َجهدًا, وال ت�ضتغرق وقتًا, مثل:

قائمة  االأ�ضبوع,  �ضريط  نحوهما,  اأو  االإ�ضالم  اأركان  فتاوى  كتاب  اأو  املي�ضر,  التف�ضري  كتاب  بيع 
اأُُحد لالإنتاج االإعالمي  التي ت�ضدرها ت�ضجيالت التقوى االإ�ضالمية وموؤ�ض�ضة  ملسو هيلع هللا ىلص  املختارات الرم�ضانية 
برنامج يبني حترمي التاأخر  ملسو هيلع هللا ىلص  ملسو هيلع هللا ىلص )1( وكذا كتب خمتارة لالإجازة ال�ضيفية, �ضاعة االأذان  والتوزيع 
عن �ضالة الفجر ملسو هيلع هللا ىلص الت�ضجيع على اال�ضرتاك باملجالت االإ�ضالمية, اأو مع دار القا�ضم للقراءة باملرا�ضلة.

الفصل الثالث: النشاط الدعوي لعموم الطالب

)1(  الطريقة: تعد قائمة خمتارة وتوزيع على الطالب, ثم يختارون مع اأهاليهم ما يرغبون, ثم يرفقونها 
مع املبالغ, ثم يقوم املعلم اأو من ينيبه باإح�ضارها لهم.
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املمثالت  اإحدى  ذلك )هداية  ومن  الو�ضيلة  ب�ضبب هذه  البيوت  من  كثري  كانت هداية    )1(
ال�ضهريات )واعتزالها ملا ي�ضمى الفن( ب�ضبب كتاب اأُهدي البنتها يف املدر�ضة!!(.

هـ- �لتعاون:
جلمع التربعات لالأعمال اخلريية كاإفطار ال�ضائمني, اأو االأوقاف اخلريية, اأو اإعانة امللهوفني, عن 
اأو املظاريف, ويحثُّ اجلميع على اال�ضرتاك والتعاون. ويحذر املعلم النا�ضح من احتقار  طريق الق�ضائم 
الإ�ضعارهم  املتعاونني  اأ�ضماء  وكتابة  احل�ضابات,  ب�ضبط  االهتمام  مع  قدراته  يف  ال�ضك  اأو  الطالب,  اأحد 

باأهمية ما �ضيقومون به وم�ضوؤليتهم عن ذلك.

و - �جلمع:
1- لالأ�ضرطة والكتيبات النافعة لتوزيعها على من يحتاجها.

2- لالأ�ضرطة ال�ضارة الإتالفها اأو ا�ضتبدالها بخري منها.

3- للمالب�س واالأطعمة واالأدوات الطبية والعمالت النقدية املتنوعة, اأو الريال املعدين )الهلل( ل�ضرفها 
على العائالت الفقرية.

ز- �لت�زيع:
والن�ضرات  ال�ضرعية,  والفتاوى  ال�ضيفية,  والدورات  العلمية  والدرو�س  املحا�ضرات  اإعالنات 
اخلريية, والن�ضرات التعريفية باملوؤ�ض�ضات واملكاتب التعاونية, واملطويات الدعوية للجاليات غري امل�ضلمة, 
التجارية عن طريق حلقاتهم,  امل�ضاجد واملدار�س املجاورة باحلي, واملحالت  ويكون دور الطالب تغطية 

اأو اأفراد اأ�ضرهم.

ح- �مل�صروع �مل�صرتك:
لبناء م�ضجد, اأو حفر بئر, مبنا�ضبة وفاة اأحد اأفراد املدر�ضة, اأو املجتمع, اأو احلي ويكون با�ضمه 

وفاء له, وتخليدًا لذكراه, وبرًا به بعد فراقه, اأو ي�ضمى با�ضم طالب املدر�ضة اإذا كان ذلك اأن�ضب.

ط- �جل��ئز:
اأن ي�ضمنها ما ي�ضلح  الداعية  املعلم  للجوائز كثرية؛ فعلى  ي�ضتحق فيها الطالب  التي  املنا�ضبات 
القلوب, ويفرح النفو�س من الكتيبات واالأ�ضرطة النافعة, ومن يدري فقد يكتب اهلل هدايتهم 

على يدك واآخرين من ورائهم ال تعلمهم)1(!!
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ال�ضك اأن جلماعات الن�ضاط مبختلف اأ�ضمائها دورا كبريا يف توجيه ال�ضباب, وبناء �ضخ�ضياتهم, 
لتحقيق  يعمل  وكان  الكامل,  املربي  َفاُت  �ضِ رائد اجلماعة  اإذا ما حتقق يف  اإ�ضالمية,  و�ضياغتها �ضياغة 
الذي  امل�ضلم  الطالب  �ضياغة  يف  املختلفة  اجلماعة  الأن�ضطة  باهرة  النتيجة  تكون  فهنا  وا�ضحة,  اأهداف 

�ضيكون يف امل�ضتقبل مواطنًا �ضاحلًا, بل وم�ضوؤواًل نافعًا يف جمتمعه.

�أ- �أهد�ف جماعة �لن�صاط:
تعميق �ضلة الطالب بربه تعاىل, وتعليق قلبه باالآخرة.. 1

ت�ضحيح عقيدة الطالب وعبادته املفرو�ضة, وحثه على اأداء النوافل.. 2

العناية ببناء ال�ضخ�ضية االإ�ضالمية املعتدلة.. 3

التحلي باالآداب االإ�ضالمية ليكون ناطقًا بحاله قبل ل�ضانه.. 4

حفظ الطالب عن �ُضُبل الف�ضاد.. 5

تنمية املهارات واملواهب وتوجيهها لنفع االإ�ضالم.. 6

ه الذي ي�ضكن فيه.. 7 اإفادة جمتمع الطالب عن طريق التاأثري على اأهل بيته وم�ضجده وحيِّ

حثه على تطبيق ما تعلمه ومتابعته يف ذلك قدر االإمكان.. 8

اإعداد ال�ضباب ليكونوا دعاة اإىل االإ�ضالم.. 9

ب -  و�صائل جماعة �لن�صاط يف حتقيق �أهد�فها:
احلث على تقوية االإميان وبيان اأهميته با�ضتمرار.. 1

اإقامة امل�ضابقات املنوعة حلفظ القراآن الكرمي, واملتون العلمية, واخلطابة, واالإلقاء.. 2

القدوة احل�ضنة من رائد اجلماعة.. 3

الفصل الرابع: النشاط الدعوي لجماعة النشاط
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تفريغ طاقة ال�ضباب فيما يفيدهم.. 4

تربيتهم باالأحداث املفاجئة, وا�ضتغالل جميع الفر�س املتاحة.. 5

االإفادة من جميع االأوقات املتاحة, ومنها:. 6

�أ- قبل بد�ية �لي�م �لدر��صي.

ب- �أثناء �لف�صحة.

ج- خالل �لي�م �لدر��صي.

د- بعد نهاية �لي�م �لدر��صي.

هـ- �لإجاز�ت, ونهاية �لأ�صب�ع, �إجازة ن�صف �لعام, �لإجازة �ل�صيفية.

ولأهمية هذه �لفقر�ت يح�صن بنا �لتف�صيل فيها:
�أ- قبل بد�ية �لي�م �لدر��صي:

باإقامة  الدرا�ضي بوقت طيب ميكن اال�ضتفادة منه  اليوم  يح�ضر عدد كبري من الطالب قبل بدء 
اإقامة در�س يف  العلمية, كما ميكن  واملتون  االأذكار  اأو حفظ بع�س  الكرمي,  القراآن  در�س �ضباحي حلفظ 

العقيدة, اأو الفقه, ونحو ذلك.

كما اأن ت�ضغيل االإذاعة اخلارجية بتالوات قراآنية, اأو حما�ضرة علمية, اأو ق�ض�س هادفة, ولو عن 
طريق جهاز ت�ضجيل فيه فوائد كثرية, مع تي�ضر تطبيقها, خا�ضة اإذا كلف مبتابعتها بع�س الطالب املتميزين.

ب- �أثناء �لف�صحة:
وهي موطن عظيم للفراغ, بل للف�ضاد, اإذا مل يوجه الطالب ال�ضتغالله يف مقر اجلماعة؛ الأنه قد 
يتعر�س لقرناء ال�ضوء, وقد ت�ضيع االأوقات الثمينة يف اأحاديث ال م�ضلحة من ورائها, لذا كانت العناية بها 
اأن يقيم الكثري من الربامج التي �ضياأتي  باإمكانه  اإذا  اأهم مهمات املعلم الداعية,  من 
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تف�ضيلها اإن �ضاء اهلل.

ج- خالل �لي�م �لدر��صي:
متر بالطالب اأوقات كثرية ميكن توجيهه ال�ضتغاللها فيما يفيده, مثل: ح�ض�س الريا�ضة, اأو اأثناء 
اأعمال  ا�ضتفادته من وقته, كاإجناز  ينا�ضبه ل�ضمان  الطالُب مبا  ُيَكلَّف  لذا  املادة لظرف ما,  غياب معلم 

كتابية, اأو اإعداد برامج للجماعة.

د- بعد نهاية �لي�م �لدر��صي:
مما يهم املعلم الداعية متابعة غر�ضه اأثناء تواجدهم يف اأحيائهم, فلو كانت هناك زيارة للم�ضجد 
املجاور لطالبه, وت�ضجيعهم على حفظ القراآن الكرمي, واملحافظة على ال�ضالة, وم�ضاعدة اإمام امل�ضجد 

فيما ما يهم مرتاديه لكان يف ذلك �ضمانًا ال�ضتمرار الطالب على اخلري الذي تعلمه.

هـ- �لإجاز�ت:
وما �أدر�ك ما �لإجاز�ت؟!

ففي االإجازات اخلري الكثري, وال�ضر امل�ضتطري!
تكون خريًا اإذا اأُح�ضن ا�ضتغالُلها.

وتكون �ضرًا اإذا ُتِرَك الطالُب دون توجيٍه اأو متابعٍة.

قام  و�إن  يفيدهم,  ملا  �أبنائه  ت�جيه  على  يحر�َس  �أن  �لد�عية  باملعلم  يح�صن  لذ� 
ببع�س �لرب�مج لهم لكان يف ذلك خري كثري, ومن ذلك:

من . 1 الكثري  الطالب  منها  يجني  التي  القريبة  وال�ضفريات  الربية,  والرحالت  املخيمات,  اإقامة 
ل بها كثريًا مما حتتاجه نف�ضه, وتكتمل به �ضخ�ضيته. الفوائد, ويح�ضِّ

والدورات . 2 املحا�ضرات  ح�ضور  على  واحلث  امل�ضابقات,  اأو  والدعوية,  العلمية  االأعمال  ببع�س  التكليف 
العلمية ال�ضيفية ونحوها.
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ج- �لرب�مج �ملقرتحة جلماعة �لن�صاط:
1- �لدرو�س:

ك�ضرح االأ�ضول الثالثة, �ضرح االأربعني النووية, تربويات, اإميانيات, اآداب اإ�ضالمية.

2- �لدور�ت �لعلمية:
اأ�ضراط  العقيدة, ال�ضرية, �ضنن الفطرة, م�ضكالت تربوية, حق امل�ضلم على امل�ضلم, فن التجويد, 

ال�ضاعة, فقه العبادات.

3- �لق�ص�س و�لرت�جم:
وتكون معاجلة لق�ضايا تربوية اأو اإميانية, وتقتب�س من �ضري االأنبياء عليهم ال�ضالة وال�ضالم وكذا 

ال�ضلف ال�ضالح اأو الق�ض�س املعا�ضرة.

4- �ملجالت و�لن�صر�ت:
الهادف  واالإعالم  ال�ضحفية  الكتابة  على  الطالب  تقوية  منها  ُيراد  االإمكان  ح�ضب  دورية  وتكون 

واإ�ضغال الوقت مبا يفيد.

5- �مل�صابقات يف �حلفظ:
وتك�ن يف:

اأ. القراآن الكرمي: اأجزاء اأو �ضور حمددة, ويق�ضد بها ربط النا�ضئة بكتاب اهلل – تعاىل -.

ب . املتون العلمية: االأ�ضول الثالثة, االأربعني النووية, واأذكار امل�ضلم اليومية.

ج.اخلطابة واالإلقاء: الن�ضيد, الق�ضة, كلمات بعد ال�ضالة يف امل�ضلى اأو يف مقر اجلماعة.

�ضريط,  اأو  كتاب,  تلخي�س  يف:  وتكون  املدر�ضة,  خارج  وقته  من  الطالب  اإفادة  منها  ويراد  د.البحوث: 

مو�ضوعات تربوية, اأف�ضل عر�س )بوربوينت(.

هـ. املنتديات الثقافية اأو الرتفيهية: يقوم بها الطالب, وتكون يف فنون العلم املختلفة, 

اأو االألعاب املنوعة, اأو امل�ضابقات ال�ضريعة.
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مبدينته,  والدعوية  اخلريية  اجلهات  على  واطالعه  الطالب  اإفادة  منها:  يق�ضد  الزيارات:  و. 
وتعويده على التفاعل االإيجابي مع موؤ�ض�ضات املجتمع املختلفة: كزيارة مركز الهيئة املجاور – مكتب الدعوة 

واالإر�ضاد - اأحد طلبة العلم - املربات اخلريية – دور االأيتام وامل�ضت�ضفيات.

ي.  م�ضاريع دعوية متنوعة مثل: اإعانة الفقراء, واإغاثة املت�ضررين من امل�ضلمني, دعوة غري امل�ضلمني 
لالإ�ضالم, توزيع اإعالنات املحا�ضرات والدرو�س.

 د – م���صيع مقرتحة تطرح على �لطالب:
من املوا�ضيع املختارة, ويختلف االأ�ضلوب, وعنا�ضر املو�ضوع ح�ضب ال�ضن, واالهتمامات, والبيئة املحيطة:

مفه�م �حلرية �ل�صخ�صية.�أهمية طلب �لعلم �ل�صرعي

�صفة �ل�صالة و�ل��ص�ء.�لعناية بت�صحيح �لعقيدة.

خطر �لتدخني و�ملخدر�ت.�أركان �لإميان و�صعبه.

ت�صحيح �لعباد�ت.�أركان �لإ�صالم.

م�قفنا من �لعاد�ت و�لتقاليد.خمططات �أعد�ء �لإ�صالم.

�أحكام �لت�صبه بالكفار.وج�ب �لدفاع عن �لدين.

�جللي�س �ل�صالح و�جللي�س �ل�ص�ء.حمل هم �لإ�صالم.

ف�صل تالوة �لقر�آن �لكرمي.عق�ق �ل��لدين.

�حلث على �لزو�ج.مر�قبة �ل��لدين.

ف�صل حفظ �لقر�آن.مر�قبة �هلل.

�ل�صتعد�د لي�م �ملعاد.خطر �ل�صتهز�ء بالدين.

�ل�صحر و�مل�س و�لعني.�جلرمية �خللقية و�آثارها.

�لدع�ة عرب �لإنرتنت.�غتنام �لعمر.
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نظرًا ل�ضيق وقت املعلم الداعية, والأهمية دعوة الزمالء من املعلمني واالإداريني كان لزامًا عليه اأن 
ي�ضملهم بدعوته مبا ال ياأخذ وقتًا طوياًل منه, وذلك مبا يتي�ضر من املجاالت التالية:

تقوية العالقة بالب�ضا�ضة والتب�ضم عند اللقاء, واإ�ضفاء نوع من احلما�س والبهجة الغري متكلفة, . 1
َما ٱلُۡمۡؤِمُنوَن إِۡخَوةٞ رب   )احلجرات: 10(. و�إ�صاعة ج� �لأخ�ة �لإميانية: زبإِنَّ

اال�ضتفادة من جمال�س املعلمني يف ح�ض�س الفراغ بفتح اأبواب النقا�س الهادف وحماولة التاأثري . 2
الغري مبا�ضر على الت�ضورات واالأفكار لديهم.

ا�ضت�ضارتهم يف امل�ضاريع املراد طرحها على الطالب, واال�ضتفادة من اأفكارهم واقرتاحاتهم.. 3

توزيع االأ�ضرطة والكتيبات والن�ضرات ب�ضكل دوري مدرو�س.. 4

جماعة . 5 داخل  �ضواء  الطالب,  على  واملحا�ضرات  الدرو�س,  اإلقاء  يف  منهم  القادرين  اإ�ضراك 
الن�ضاط, اأو مب�ضلى املدر�ضة.

للزيارة باملنـزل وقع كبري يف نف�س الزميل فيمكن دعوته, اأو زيارته, خا�ضة عند املر�س, اأو املرور . 6
بظروف اجتماعية �ضعبة.

الرحالت اجلماعية لها دور كبري يف زيادة التاآلف, ومعرفة االأ�ضخا�س عن كثب.. 7

للن�ضيحة املهذبة وقعها يف النف�س.. 8

الهدية الدعوية ال يغفل عنها من يوؤمن بق�له ملسو هيلع هللا ىلص: »تهادو� حتاب��«)1(.. 9

للتعاون البناء وتخفيف االأعباء خا�ضة اأوقات االمتحانات دور يف زيادة العالقة بني املعلم الداعية . 10
ِ َوٱتلَّۡقَوٰىۖ   ڦ رب )املائدة: 2(. وزمالئه: زب َوَتَعاَونُواْ َعَ ٱلِۡبّ

الدعاء له بظهر الغيب؛ فهي دعوٌة م�ضتجابة.. 11

واأداء . 12 عر�ضه,  عن  الغيبة  وردُّ  منه,  اخلطاأ  عند  وامل�ضاحمة  العفو 
حقوق امل�ضلم اإليه كاملة.

الفصل الخامس: النشاط الدعوي لزمالء العمل

)1(  اأخرجه مالك يف املوطاأ, وح�ضنه االألباين يف �ضحيح اجلامع )3004(.
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الباب الخامس
العوامل المؤثرة في عمل 

المعلم
الفصل األول: العوامل اإليجابية

المطلب األول: عوامل ذاتية, وتشمل:
2. احتساب األجر        1. االستعانة باهلل والتوكل عليه

4. األمل والتفاؤل3. محاسبة النفس
6. التجديد5. التخطيط

8. التفكير7. الخيرات والتجارب
المطلب الثاني: عوامل خارجية وتشمل:

2. األسرة1. الطالب
4. إدارة التعليم3. المدرسة

      الفصل الثاني: العوامل السلبية:

المطلب األول: عوامل ذاتية, وتشمل:
2. الفهم القاصر لدور المعلم1. الفهم الخاطئ لقوة الشخصية     

4. كثرة التكاليف واألعباء3. النظرة المتشائمة
      المطلب الثاني: عوامل خارجية وتشمل:

2. األسرة1. الطالب
4. الصحبة السيئة3. اإلعالم
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 الفصل األول: العوامل اإليجابية
المطلب األول: عوامل ذاتية

1- �ل�صتعانة باهلل و�لت�كل عليه:
اإن اهلل جل وعال هو املالك امل�ضرف لهذا الكون علوية, و�ضفلية, دقيقة وجليلة, فعليه اأن ي�ضتعني به, 
ليمنح عبده القوة ليبداأ, ويتوكل عليه ليهديه ال�ضبيل؛ فعليه طلب املعونة, والتوفيق, واإظهار الفقر واحلاجة 

اإليه يف كل االأحوال؛ ليكون اأغنى النا�س واأقواهم؛ فمن توكل على اهلل كفاه, ومن ا�ضتعان به فهو املعان.

وليعلم اأنه مهما بذل من جهد واأ�ضباب, ومهما اأ�ضابه من ف�ضل, اأو نك�ضة اأو قابله ما مل يتوقعه فهو 
بقدر اهلل, فاملطلوب هو التوكل على اهلل �ضبحانه مع بذل االأ�ضباب, ثم الر�ضى مبا يق�ضم اهلل, وليعلم اأن 

اخلرية )ملن اتبع ما اأُمر به( هي فيما اختاره اهلل.

2- �حت�صاب �لأجر وتعاهد �لنف�س يف ذلك:
تقدم الكالم عن ف�ضل التعليم والدعوة, ولكن مما يح�ضن ذكره هنا تعليق ال�ضيخ عبدالرحمن ال�ضعدي 

رحمه اهلل عند زب ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ  
ائ      ەئ  ەئ رب )ي�س: 12( �إذ قال: و�لأعمال �لتي من �آثار �لعبد ن�عان:

�أحدهما: بغري ق�ضد, كاأن يعمل اأعمااًل �ضاحلة خريية فيقتدي به غريه يف هذا اخلري, فاإن هذا 
من اآثار عمله.

تعليمه  فنف�س  نافعًا  علمًا  غريه  علَّم  كمن  بق�ضده  ذلك  يقع  اأن  النوعني:  اأ�ضرف  وهو  �لثاين: 
ل من العلم واخلري فاإنه من اآثار عمله()1(. ومبا�ضرته له من اأجل االأعمال, ثم ما ح�ضَّ

وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من علَّم علمًا فله �أجر من َعِمَل به ل ينق�س من �أجر �لعامل �صيء«)2(.

وقال �أي�صًا: »�إذ� مات �بن �آدم �نقطع عمله �إل من ثالث: علم ينتفع به, �أو ولد �صالح 
يدع� له, �أو �صدقة جارية من بعده«)3(.

اخلطيب,  بكلمات  يتاأثرون  اجلمعة  خلطبة  امل�ضتمعني  اأن  تعلم  الداعية  املعلم  اأخي  واأنت 
معلميهم  مع  يجل�ضون  مبن  فكيف  معدودة,  دقائق  �ضوى  معه  يجل�ضوا  مل  وهم  ومواعظه, 

ال�ضاعات الطوال, فاأنت جتل�س معهم اأكرث من اآبائهم واأمهاتهم.
)1(  القواعد احل�ضان, �س 138.

)2(  ح�ضنه االألباين يف �ضحيح الرتغيب والرتهيب )76/1(.
)3(  اأخرجه م�ضلم )3084(.
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)1(  ذيل طبقات احلنابلة )148/1(.
)2(  اأخرجه م�ضلم )4780(.

)3(  �ضري اأعالم النبالء )74/5(.
)4(  الروح )345/1(.

قال �حل�صن �لب�صري رحمه �هلل : »لوال العامل لكان النا�س كالبهائم, فاالأب يريد جناة ابنه 
يف الدنيا, والعامل يريد جناته يف االآخرة«.

فعليك باالجتهاد يف اإر�ضاد الطالب اإىل نهج الر�ضاد, واأب�ضر بجزيل الثواب يوم املعاد.

3- �ملحا�صبة:
قال اأبوبكر ال�ضديق ر�ضي اهلل عنه حني مدحه اأنا�س من ال�ضحابة ر�ضي اهلل عنهم : »اللهم اأنت 
اأعلم بي من نف�ضي, واأنا اأعلم بنف�ضي منهم, فاجعلني اللهم خريًا مما يظنون, وال توؤاخذين مبا يقولون, 

واغفر يل برحمتك ماال يعلمون«.

�س به ال�ضيطان على كثري من الدعاة, وجعلهم من اأبعد النا�س عن حما�ضبة اأنف�ضهم هو  واإن مما لبَّ
مدح االآخرين لهم, وثناوؤهم عليهم؛ حتى يرى الداعية نف�ضه كاماًل, اأو مقاربًا للكمال, وهذا طريق �ضريع 

اإىل اخلذالن واخل�ضران.

وقد قيل: »العاقل من عرف نف�ضه, وال يغره مدح من ال يخربها«)1(.
وين�ضرح  قلبه,  ملسو هيلع هللا ىلص, فيطمئن  قال  املوؤمن)2( كما  ب�ضرى  بل يجعله من عاجل  به,  اأال يغرت  فعليه 

�ضدره, ويكون حافزًا مل�ضاعفة اجلهد ابتغاء مر�ضاة اهلل ثم نفع عباده.

ة للت�ضدر يف املجال�س فهذا مزلق خطري! اأما اإن جعله مطيَّ

اأو قول  لذا على املعلم الداعية حما�ضبة نف�ضه ب�ضدق, ويجعل ال�ضوؤال يوم القيامة عن كل عمل, 
ـًا حتى يكون لنف�ضه  وكما قيل: »ال يكون الرجل تقيَّ ن�ضب عينيه, و�ضريى من التوفيق للخري ما ي�ضره, 

اأ�ضد حما�ضبة من ال�ضريك ل�ضريكه, وحتى يعلم من اأين ملب�ضه ومطعمه وم�ضربه«)3(.

وليعلم اأن هذه املحا�ضبة منجية له يف االآخرة, كما قال ابن القيم رحمه اهلل يف معر�س كالمه عن 
االأ�ضباب املنجية من عذاب القرب: »اأن يجل�س الرجل عندما يريد النوم هلل �ضاعة يحا�ضب نف�ضه فيها على 
ما خ�ضره, وربحه من يومه ومن ثم يجدد له توبة ن�ضوحًا بينه وبني اهلل, فينام على تلك التوبة« 

ثم قال: ويفعل هذا كل ليلة)4(.
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4- �لأمل و�لتفاوؤل:
اإن االإميان مبوعود اهلل لن�ضرة هذا الدين, وما ب�ضربه خامت املر�ضلني والثقة الكبرية يف انت�ضار 
هذه الدعوة؛ الأنها حمتوى الدين الذي ارت�ضاه اهلل للب�ضرية مما يقوي جانب االأمل والتفاوؤل يف نف�س املعلم 
اإيجابية  نف�ضية  ُقُدمًا )والتفاوؤل قوة  واأوليائه, ويجعله مي�ضي  لدينه  ثقته يف ن�ضرة اهلل  الداعية, ويقوي 
ة  الة( ينظر �ضاحبها اإىل الغد بابت�ضامة اأمل, وي�ضري اإىل الغاية املرجوة بروح ال�ضجاع املقدام, وبنف�ضيَّ فعَّ
بانت�ضار  ملسو هيلع هللا ىلص  الر�ضول  دائمًا وعد  ويتذكر  ي�ضتحوذ عليه قنوط,  اأو  ياأ�س  يعرتيه  اأن  املنت�ضر دون  العزيز 
�صنعاء  من  �لر�كب  ي�صري  حتى  �لأمر؛  هذ�  �هلل  ليتمنَّ  و�هلل   ..( وغلبته  االإ�ضالم 
ت�صتعجل�ن!( ولكنكم  غنمه,  على  و�لذئب  �هلل  �إل  يخاف  ل  ح�صرم�ت  �إىل 

.)1(

5- �لتخطيط:
ة يف اأي وقت,  يظن كثري من املعلمني وغريهم من الدعاة )اأن الدعوة تقوم على قول الكلمة اخلريَّ
ويف اأي مكان, ويف اأي ظرف, واأنها ت�ضري بطريق ع�ضوائي ي�ضتوي فيه الدعاة على اختالف اإمكانياتهم(

.)2(

وهذا هو ال�ضر يف قلة اال�ضتجابة من املدعوين؛ لذا فاإنه ينبغي على الدعاة اأن يبحثوا يف اأ�ضباب 
ذلك فهل اخللل من املدعو, اأم من الداعية, اأم منهما معًا؟

اإن كثريًا من الدعاة يت�ضور اأن همه وهدفه ومنتهى اأمله يف تلك الكلمة التي يلقيها على املدعو, 
�للهم  بلغت,  هل  »�أل  ملسو هيلع هللا ىلص:  �لر�ص�ل  ق�ل  نف�ضه  يف  وي�ضمر  ومغزاها,  اآثارها,  يف  ينظر  وال 

فا�صهد«)3(.

اإن الدعوة بحاجة ما�ضة اإىل تخطيط قومي, فالتخطيط هو الذي يو�ضل اإىل النتائج املثمرة باأق�ضر 
جديدة  ع�ضرية  روح  اإىل  اجلامد  التقليدي  قالبها  من  الدعوة  ينقل  الذي  وهو  اهلل,  توفيق  بعد  الطرق 
والتقنية  املعا�ضرة,  االت�ضال  و�ضائل  من  وتفيد  االأ�ضاليب,  اأرقى  وت�ضتخدم  الو�ضائل,  اأف�ضل  ت�ضتخدم 

احلديثة املتطورة لت�ضل اإىل كل قلب من خالل حمبوبات النا�س ورغباتهم.

الرتبة,  وطيب  االأر�س,  �ضالح  اإىل  حتتاج  فاإنها  �ضاحلة  كانت  مهما  فالبذرة 

)1(  اأخرجه البخاري )3612(.
)2(  قواعد الدعوة اإىل اهلل, د. همام بن عبدالرحمن �ضعيد, �س 117

)3(  اأخرجه البخاري )105(, وم�ضلم )1679(.
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توقيت  اإىل  فاإنها حتتاج  تاأثريًا طبيعيًا  داخلها  اأنها حتمل يف  كلمة احلق رغم  وكذلك  الطق�س!!  ومالءمة 
اإقبااًل, واإدبارًا, ورغبة, واإعرا�ضًا بفعل  منا�ضب الأحوال املخاطبني النف�ضية, فاإن القلوب والنفو�س تختلف 

املالب�ضات واالأحوال.

القلوب  اإىل  تامة وخربة عميقة, وطرقًا متطورة لن�ضل  لنا معرفة  اأن يكون  الدعاة  فعلينا مع�ضر 
كمعرفة الفالحني باختالف املوا�ضم, ومالءمة الف�ضول الأنواع البذور والزروع)1(.

6- �لتجديد:
اإن مما ينبغي اأن ُيعنى به املعلم الداعية عدم االقت�ضار على اأ�ضلوب واحد ميله امل�ضتمع؛ فيحتقره, 

اأو ي�ضتخف به.

وينبغي اأن ُت�ضاق الدعوة يف ثوب جميل مزين؛ حتى تقبلها النفو�س.

اأحا�ضي�س  املجتمعني  ويحرك يف  واالهتمام,  االنتباه  ال�ضامعني م�ضاعر  يثري يف  الذي  والناجح هو 
االنفعال والعاطفة, ولنا يف القراآن منهج وا�ضح, اإذا مل يقت�ضر على اأ�ضلوب واحد يف عر�ضه لدعوة االأقوام, 

فمرة ي�ضوق عر�ضه الدعوي باأ�ضلوب الرتغيب, واأخرى بالرتهيب, وتارة بالق�ضة, وتارة باملثل.. وهكذا.

7- �خلرب�ت و�لتجارب:
وهي تقتب�س من االآخرين عن طريق املحاورة, اأو القراءة, اأو اال�ضتماع, واأعظم ما تكون هي جتربة 

االإن�ضان الذاتية كما قال معاوية ر�ضي اهلل عنه )ال حكيم اإال ذو جتربة()2(.

واخلربة من اأثمن نتائج التمييز والتفكري, والتجربة زبدة العلم واالختيار؛ فالعلم يخطط االأ�ض�س 
النظرية, ثم يكتمل وُي�ضقل باخلربة العملية املبنية على املران والتجارب.

عاداتهم,  وعرف  خ�ضو�ضًا,  والطالب  عمومًا,  النا�س  خالط  اإذا  اأنه  الداعية  املعلم  يعلم  وبهذا 
يف  االأ�ضياء  وي�ضع  ينفعهم,  ما  على  �ضريكز  والقوة  ال�ضعف  ومواطن  االجتماعية,  واأخالقهم  وتقاليدهم, 
موا�ضعها؛ الأنه قد جربهم, )فالتجارب تنمي املواهب والقدرات, وتزيد الب�ضري ب�ضرًا, واحلليم حلمًا, وجتعل 
ي قلب  العاقل حكيمًا, وقد ت�ضجع اجلبان, وت�ضخي البخيل, وقد تلني القلب القـا�ضي, وتقوِّ

)1(  �ضفات الداعية, د. حمد العمار, �س 91. بت�ضرف واخت�ضار.
)2(  اأخرجه البخاري )529/10(.

)3(  هكذا عّلمتني احلياة, د. م�ضطفى ال�ضباعي – رحمه اهلل – )47/1(.

املعلم الداعية 110



ال�ضعيف( )3(.

8- �لتفكري:
هو مبداأ العمل فال ي�ضتطيع اأحد اأن يعمل دون اأن يفكر, وبقدر �ضمو هذا التفكري ت�ضمو االأعمال, 
وقتًا  االإن�ضان  يخ�ض�س  باأن  واالإدارة  النف�س  علماء  ين�ضح  لذا  الداعية؛  املعلم  هو  بذلك  النا�س  واأحرى 
للتفكري, فيقتطع من وقته كل يوم دقائق ينفرد فيها بنف�ضه, ويطلق لعقله حرية التفكري دون قيد )اإالَّ قيد 
ال�ضريعة( , وبالتعود على هذا االأمر �ضيالحظ اأن اأفكاره �ضارت اأغزر, واإن كثريًا من اأموره واأعماله بداأت 

تتطور, وتثمر اأكرث مما كانت.

الربامج  والتخبط يف و�ضع  الع�ضوائية,  البعد عن  واملعلمني منهم خ�ضو�ضًا  الدعاة عمومًا,  فعلى 
واالأعمال الدعوية.

فاإنها  واالأفكار؛  اختياري هو اخلواطر,  »مبداأ كل علم نظري, وعمل   : القيم رحمه اهلل  ابن  قال 
الفعل, وكرثة تكراره تعطي  االإرادات, واالإرادات تقت�ضي وقوع  اإىل  الت�ضورات, والت�ضورات تدعو  توجب 

العادة«)1(.

9- تنظيم �ل�قت:
من اأهم املهمات يف حياة املعلم الداعية عنايته بوقته, وحر�ضه ال�ضديد عليه, واملقام يطول جدًا لو 
اأردنا االإ�ضارة لطرق التنظيم, وترتيب االأولويات, ومقومات التفوي�س الناجح, واالإجناز املحدد لالأهداف 

ال�ضغرى املرتتبة على االأهداف الو�ضطى املبنية على االأهداف الكربى.. الخ.

لكن ح�ضبنا قول ابن عقيل رحمه اهلل : »اإن اأّجلَّ حت�ضيل عند العقالء باإجماع العلماء هو الوقت, 
فهو غنيمة ُتنتهز فيها الفر�س, فالتكاليف كثرية واالأوقات خاطفة«.

وقد ُكتب يف هذا املو�ضوع العديد من املقاالت والر�ضائل من ُكتَّاٍب م�ضتقيمني كان هدفهم خدمة 
يف  يبذل  اأن  وقته  من  الق�ضوى  اال�ضتفادة  يريد  مبن  فحرىٌّ  ال�ضاأن,  هذا  يف  اهلل  اإىل  الدعاة 

التنظيم وحاله  ال�ضا�ضع بني حاله قبل  البون  والعناية بها جهدًا ووقتًا و�ضريى  قراءتها 
بعدها.

)1(  الفوائد, �س 193.
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)1(  �ضري اأعالم النبالء )107/8(.

قال �ل�زير �ل�صالح �بن هبرية:

و�أر�ه �أهـ�ُن مـا عليك ي�صيُعو�ل�قُت �أنفـ�ُس ما ُعنيَت بحفظه

10- عدم �لكرت�ث بقلة �مل�صتفيدين:
من نتاج احلما�س املحمود بني جماعات الن�ضاط هو كرثة الرواد, لكن بع�س املعلمني الدعاة حني 
يتميز يف طرحه, ويحر�س على الرتكيز يف االإفادة, ويبتعد عن الزخم االإعالمي, اأو الن�ضاط االأقل فائدة 

قد يتناق�س العدد عنده بينما يزيد عند غريه.

والعربة لي�ضت بالكرثة, واإنا العربة يف االإخال�س والنفع املقدم للجمع احلا�ضرين, فال حتقرن 
اأُخيَّ من املعروف �ضيئًا, وابذل ما عندك من العلم واخلري, فقد يح�ضر عندك ع�ضرة اأو ع�ضرون فينتفع 

منهم واحد اأو اثنان.

ويح�ضر عند غريك خم�ضون اأو �ضتون فينتفع منهم خم�ضة اأو �ضتة, ويكون هذا الواحد الذي عندك نفعه 
اأعظم من ذلك النفع الذي عند اخلم�ضة اأو ال�ضتة, فينفع اهلل بذلك الواحد اأ�ضعاف ما ينفع باأترابه واأقرانه.

ْلُه َمْن كان عند غريك! كيف ال؟ وقد َغَر�ْضَت فيه من القيم واملعاين والت�ضورات ما مل ُيَح�ضِّ

�ضحيح اأن اجلمع له اأثر على النف�س, ويبعث يف االإن�ضان الهمة والن�ضاط, ولكن مع هذا لو مل ينتفع 
اإال واحد فاالأجر عظيم والعربة باخلواتيم.

قال �لإمام مالك: كنت اآتي نافعًا, واأنا غالم حديث ال�ضن مع غالم يل؛ فينـزل درجة, فيقف 
معي ويحدثني, وكان يجل�س بعد ال�ضبح يف امل�ضجد فال يكاد ياأتيه اأحد)1( رحمهما اهلل رحمة وا�ضعة.
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المطلب الثاني: العوامل الخارجية

1- �لطالب:
الطالب اأنف�ضهم يحملون من اخلري, واحلر�س على اال�ضتفادة, وحمبة امل�ضاركة الفعالة, لذا على 
املعلم الداعية اأن ينجح يف ك�ضب م�ضاعرهم جتاه ما يطرحه عليهم فهم طاقة هائلة, وتربة خ�ضبة اإذا 

اأح�ضن التعامل معهم.

2- �لأ�صرة:
اإن اأ�ضرة الطالب قد فو�ضت اأمرها اإىل اهلل – تعاىل – ثم اأح�ضنت الظن باملعلم, ولذا كان علينا 
ا�ضتثمار هذه الفطرة النقية, وال�ضمعة احل�ضنة للمعلمني عمومًا, واأن نقوم باإ�ضراكهم باأ�ضلوب مبا�ضر, اأو 

غري مبا�ضر يف توجيه الطالب وحثهم على التم�ضك بدينهم.

و�ضيظهر التفاعل جليًا حني نح�ضن التوا�ضل معهم, ونو�ضل لهم اأخبارنا واأعمالنا, ونطلب منهم 
م�ضاركتنا فيما يح�ضن م�ضاركتهم فيه من اأعمال دعوية اأو اجتماعية اأو برامج توجيهية.

3- �ملدر�صة:
ال�ضك اأن املدر�ضة هي مزرعة املعلم الداعية فعليه اأن يعيد النظر بني اأوقات متباعدة يف املبنى, 

والزمالء, والطالب, ويحر�س على اال�ضتفادة منهم فيما ين�ضره من خري.

ٌر للمعلم الداعية, فباإمكانه اال�ضتفادة منه يف اأعماله الدعوية �ضواء يف  فاملبنى بكافة منافعه ُم�َضخَّ
الفرتة ال�ضباحية اأو الفرتة امل�ضائية, و�ضواء كان الن�ضاط دعويًا اأو ترفيهيًا.

كما اأن يف الزمالء من املدر�ضني اأو االإداريني طاقات كامنة �ضيكونون من اأقوى املعينني – بعد اهلل 
التوجيه  اأُخرى, وبتقبل  وبالتعاون  والَكَلفة زائلة, فبامل�ضورة مرة,  اإذا كانت عالقتنا بهم عالية,  تعاىل - 

ا. ونحو ذلك ن�ضتطيع اأن ن�ضخر هذا اجلي�س يف ن�ضر دعوتنا, وتخفيف االأعباء َعنَّ

4- �إد�رة �لتعليم:
ال تاألو – اإدارة التعليم يف كل منطقة – يف احلر�س على ن�ضر اخلري يف املدار�س, 

وغر�س الدين ومبادئه العظيمة يف نفو�س الطالب, وَلَكم يفرح امل�ضوؤولون فيها باملعلم 
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اء معه, لكن من املوؤ�ضف اأن كثريًا من املعلمني ال يعرف ما تقدمه  الداعية وميدون له اأيديهم للتعاون البنَّ
ة!! اإدارة التعليم يف منطقته من خدمات اجتماعية, وك�ضفية, وا�ضت�ضارية, بل وماليَّ

ولالأ�ضف؛ فاإن �ضوء الظن هو املقدم يف اأذهان بع�س املعلمني, مع الرتكيز على بع�س جوانب الق�ضور   
التي ال يخلو منها ب�ضر ون�ضيان اأو تنا�ضي جوانب الكمال حني ال ير�ضاه اهلل وال ر�ضوله ملسو هيلع هللا ىلص.

ول�ضنا هنا يف مقام التمادح واملجامالت ولكنها دعوة لفتح اأبواب التعاون مع اجلهات امل�ضوؤولة ذات 
العالقة, ومعرفة القائمني مبا�ضرة, وعدم اأخذ الت�ضورات عن طريق بع�س املجال�س التي ال تخلو من تعميم 

يف احلكم, اأو ه�ضم يف احلق, اأو �ضبغها باالنطباع ال�ضخ�ضي للمتحدث.
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 الفصل الثاني: العوامل السلبية

المطلب األول: عوامل ذاتية )من ذات المعلم ووجدانه(:

ويتمثل ذلك فيما يلي:

1- �لفهم �خلاطئ لق�ة �ل�صخ�صية)1(:
رعيًة  يقابل  الباأ�س  �ضديد  حاكم  اإىل  دوره  خاطئًايتحول  فهمًا  ال�ضخ�ضية  قوة  املعلم  يفهم  حني 
غوغاء, يريد بكل ما اأوتي من قوٍة اإخ�ضاعهم لطاعته واال�ضت�ضالم جلربوته, وبذا يخ�ضر الطرفان فر�ضة 

اال�ضتفادة والتوجيه والرتبية وزرع اخلري وح�ضاده.

اإن املعلم املتمكن, الوقور يف �ضمته, احلليم الذي ال يخرجه حلمه عن حزمه لن ي�ضتخف به طالبه 
حني يعرتف بخطئه, اأو يرتاجع عن قوله احرتامًا لهم؛ بل َيْعُظُم قدُره عندهم حني يتجاوز عن اأخطائهم, 

اأو يبت�ضم يف وجوههم!.

وكثري من املعلمني ولالأ�ضف يقع يف هذا املزلق وهو حماولة فر�س ال�ضخ�ضية بكبت االأنفا�س, ومنع 
احلركات, فال يدع جمااًل للطالب اأن يعربوا عن مكنونات �ضدورهم؛ لي�ضتغل ذلك يف توجيههم, وتعلميهم 
ما ينفعهم, لذا كان ِلزامًا على املعلم الداعية اأن يتزن يف عالقته مع طالبه, ويجعل بينه وبينهم من و�ضائج 

املحبة والتقدير ما يقنعهم باحرتامه واإجالله.

2- �لفهم �لقا�صر لدور �ملعلم:
حقول  وتعبئة  الر�ضمية,  والواجبات  الدرا�ضي,  املنهج  اأداء  يعدو  ال  دوره  اأن  املعلم  يعتقد  حني 

الدرجات, ويهمل توجيه طالبه ون�ضحهم, واإن فعل فمن خالل معر�س حديثه و�ضرحه للدرو�س.

ويعتقد اأنه غري م�ضوؤول عما يالحظه على الطالب من مالحظات �ضرعية اأو اأخالقية.

فيغفل عن كون الدعوة واجبة على جميع امل�ضلمني ابتداًء, وعلى طالب العلم اآكد, وبحق من يقابلهم 
كل �ضباح ت�ضبح فر�س عني, ياأثم برتكه, والتق�ضري فيه.

بينما ال يغفل اأبدًا عن درجة واحدة لطالب فيعطيه ما ي�ضتحقه بكل دقٍة, وقد ي�ضعر 
بثقل االأمانة وامل�ضوؤولية يف ذلك.

)1(  املدر�س ومهارات التوجيه, �س 85 وما بعدها, بت�ضرف واخت�ضار.
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فهذه واهلل من اأمرا�س االأمة التي اأوغلت يف املظاهر على ح�ضاب امل�ضمون؛ فتخلفت اإىل الوراء عن 
قيادة الب�ضرية جمعاء.

3- �لنظرة �ملت�صائمة:
حني ينظر املعلم الداعية يف واقع ال�ضباب اليوم, وما عليه اأكرثهم من انحراف, وما يعي�ضونه من 

غفلة, وتفاهة يف االهتمامات, ال�ضك اأنه ال ُي�ضر بذلك اأبدًا.

ولكن هل يعني ذلك �أن �خلري قد �أفل جنمه؟! و�أن �ل�صر قد ��صتبدَّ بالنا�س؟!
واأن  اأمره, خا�ضة  وي�ضتقيم  للجادة  يعود  من  منهم  يجد  ال�ضباب  واقع  اأي�ضًا يف  املتاأمل  اإن  كال.. 
املجتمع الذي نعي�س فيه متدين باجلملة, وكثرية هي جوانب اخلري وقنواته, فلن ُيعدم املعلم ال�ضادق من 

بذرة اخلري يف نفو�س اأبنائه, لعلها اأن تزكو وتنمو ولو بعد حني!

اإن كثريًا من االإح�ضاءات التي اأجراها الدعاة اإىل اهلل تبني اأن ن�ضبة كبرية جدًا من ال�ضباب يرغب 
اأفال  وال�ضهوات,  العوائق  بع�س  وبينها  بينهم  يحول  ولكن  االنحراف,  عن  والبعد  اال�ضتقامة,  �ضلوك  يف 
ي�ضتطيع املعلم الداعية اأن يركز على هذا اجلانب, فلعله ينبه غافاًل, اأو يعلم جاهاًل؛ لكي يجندهم خلدمة 

هذا الدين؟!

4 -  كرثة �لتكاليف و�لأعباء:
املعلم الداعية كغريه من املعلمني ُمطالب بن�ضاب قد يكون كاماًل, ومع ذلك يكلف مبهام دعوية اأو 
نظامية كريادة جماعة ن�ضاط, وريادة ف�ضل, واإ�ضراف ومناوبة وما يتبع التدري�س من واجبات, وامتحانات, 

مع ما يتبع الريادة جلماعة الن�ضاط من رحالت وزيارات... الخ.

�إ�صافة �إىل ط�ل �ملنهج, وق�صر �ل�قت �ملخ�ص�س للمادة.
حَّ من وجه, فاإنه خطاأ من  هذه العقبات وغريها قد تكون عائقًا عن الدعوة اإىل اهلل, وهذا اإن �ضَ
وجوه؛ اإذ اإن كثريًا من االأعمال الدعوية تتم خالل وجود املعلم داخل الف�ضل, و�ضيتمكن من تبليغ ر�ضالته 

الدعوية �ضمن الوقت املحدد له اإذا اأح�ضن توزيعه بني الكتاب املقرر واأهدافه الدعوية.

كذلك مما يرهق كاهل املعلم امل�ضكالت التي قد يواجهها يف اأ�ضرته, اأو ن�ضاطه 
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الدعوي خارج املدر�ضة, وهذا ي�ضكل عبئًا ثقياًل وت�ضوي�ضًا كبريًا للذهن, وميكن التغلب عليه بالف�ضل التام 
غ نف�ضه واأح�ضر بدنه اإىل املدر�ضة فلم ال يفرغ ذهنه  بني العمل ال�ضباحي واالأعمال االأخرى, فما دام اأنه فرَّ
املعلَم  يعلِّم  عاة  الدُّ �ِضرَيِ  والنظر يف  التجربة  اأحيانًا لكن يف  واإن كان فيه �ضعوبة  االأمر  له كذلك؟! وهذا 

الداعية اإمكانية ذلك خا�ضة اإذا اأخل�س النية, واأخذ باالأ�ضباب    زب  ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  
ی  ی  جئ  حئ  مئ رب   )البقرة: 282(.
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المطلب الثاني: العوامل الخارجية

1- �لطالب:
اال�ضتجابة,  يف  بطء  فمن  والرتبوية.  االجتماعية  اأو�ضاعهم  بح�ضب  معهم  املعلم  م�ضكالت  تتنوع 
االهتمامات  يف  تدٍن  ومن  منها,  واملراد  احلياة  حقيقة  عن  وغفله  القلوب,  يف  ق�ضوة  اإىل  بالدنيا  وتعلق 
اإىل ثرثرة مزعجة, وحب للتفلت وعدم االن�ضباط؛ كلها م�ضكالت كان اهلل يف عون املعلم للتغلب عليها, 
والداعية ال�ضادق يحر�س اأن يبلغ ر�ضالة اهلل اإىل طالبه. مهما كانت اأحوالهم, ومهما كان جتاوبهم. وال 
تر  �أمل  عنهم,  اأقوامهم  باإعرا�س  قبله  من  ابتلوا  قد  وال�ضالم  ال�ضالة  عليهم  فاالأنبياء  بالنتائج؛  يهتم 
�لنبي ولي�س معه  وياأتي  �لرجل و�لرجالن  �لنبي ومعه  »فياأتي  ملسو هيلع هللا ىلص حني قال:  �لنبي  �إىل 

�أحد«)1(.

ومع ذلك كانوا يجتهدون يف تبليغ ما اأُِمروا به, فكانت مرتبتهم يف اأعلى جنان اخللد, وكذا على 
ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ک         زب  املعلم الداعية اأن ين�ضح طالبه بكل و�ضيلة ممكنة, وال ينظر للنتائج: 

گ  گ رب   )العنكبوت: 18(.

2- �لأ�صرة:
هي نواة املجتمع والطالب من اأجزاء تلك النواة, وكثري منهم قد يرتبى يف اأ�ضرته تربية خاطئة 
ومفاهيم خمالفة لل�ضواب, فيجد املعلم الداعية �ضعوبة يف اإ�ضالح اأو�ضاعهم مبجرد كلمة اأو حما�ضرة, 
اإذا كان الطالب قد ن�ضاأ يف بيئة ال تقيم وزنًا الأهل الدين, فرتاه ال يحرتم معلمه  اإن ال�ضعوبة تزداد  بل 
الذي يحر�س على انت�ضاله من م�ضتنقعه االآ�ضن اإىل �ضفاف الهداية واالإميان, فالطالب الذي ن�ضاأ يف بيت 
يهمل العناية بال�ضالة, اأو اعتاد �ضماع الغناء, اأو روؤية القنوات الف�ضائية قد ال ياأخذ توجيهات معلِّمه ماأخذ 
اجلد, بل يراها نوعًا من التطرف والغلو! بل اإنه حني يتاأثر مبوعظٍة ما, ويعزم على ترجمة اأقوال معلمه اإىل 

اأفعال يعود اإىل منـزله وقد هبطت حما�ضته, وانت�ضر داعي ال�ضهوة. واهلل امل�ضتعان.

لذا كان اهتمام املعلم الداعية باإ�ضالح البيوت من دالئل ن�ضجه, وحنكته, وعليه بذل ما ي�ضتطيع 
من اخلري الإي�ضاله لها.

)1(  اأخرجه م�ضلم )323(.
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3- و�صائل �لإعالم:
مما ابتليت به االأمة يف ع�ضرنا احلا�ضر �ضالح الكائدين لالإ�ضالم واأبنائه, فحني علمت �ضعفها 
وعجزها عن هدم االإ�ضالم ع�ضكريًا خالل قرون طويلة ُعرفت )باحلمالت ال�ضليبية(؛ توجهت اإىل �ضالح 
ِدمت  االإعالم مبا فيه من اإثارة لل�ضهوات وال�ضبهات, وحني كانت تطمح اإىل دخول امل�ضلم يف الن�ضرانية �ضُ
بف�ضلها الذريع؛ فقنعت بتذويب �ضخ�ضية امل�ضلم, و�ضقوط همته اإىل بطنه وفرجه, هذا يف االإعالم الكافر, 
اأما االإعالم يف كثري من الدول االإ�ضالمية فلي�س ببعيد يف حمتواه عن غريه الأنه تابع له, فالفرق قد يكون 

يف اللغة, اأو يف االإعالنات التجارية!!

ومما يزيد الطني بلة هو »تراكم عدد كبري من الو�ضائل االإعالمية بطرق م�ضوقة, وجذابة, وعرب 
بعد زمني ممتد, وهي تركز على موقف معني, اأو تب�ضر ب�ضلوك حمدد قد يك�ضب ذلك املوقف اأو ال�ضلوك 

�ضرعية اجتماعية, ويك�ضر احلواجز بينه وبني اجلمهور الذي يعتاده ويتقبله واقعًا معرتفًا به«)1(.

لكن ر�ضيد الفطرة ال�ضوية هو اأقوى دعائم املعلم الداعية؛ ذلك اأن النف�س الب�ضرية مهما اأوغلت 
يف ال�ضهوات تعود دومًا اإىل فطرتها, فاإذا ا�ضتطاع املعلم اإثارة كوامن الفطرة وقرنها باالأحكام ال�ضرعية 
اأنه �ضينجح يف مهمته, و�ضي�ضل  التعلق باالآخرة, ال�ضك  �ضاربًا املثل االأعلى ل�ضباب االإ�ضالم ُمركزًا على 

حتمًا اإىل ما ي�ضبو اإليه.

ولي�س بال�ضرورة اأن تكون اال�ضتجابة فورية؛ فقد تاأخذ زمنًا اإىل اأن ياأذن اهلل لها.

4- �ل�صـحـبـة �ل�صيئة:
نوه, والقبيح عنده ما قبَّحوه اأَمَلْ تر حر�ضه  اإن الطالب يتاأثر كثريًا ب�ضحبته؛ فاحل�ضن عنده ما ح�ضَّ
على اأخذ اآرائهم فيما يجد من م�ضتجدات, اإن ال�ضحبة قد اختارها الطالب بنف�ضه؛ فاقتنع بكل ما تر�ضده 
اإليه ملا يف اأوجه الت�ضابه بينه وبني رفقته يف الطبائع واالأحا�ضي�س, واحلاجات, وامل�ضكالت, فهو ي�ضعر اأنه 

واإياهم �ضيء واحد بخالف اأ�ضتاذه اأو والده الذي يرى اأنه يعي�س عاملًا اآخر غري عامله.

ومن نافلة القول التاأكيد على اأهمية ال�ضديق يف حياة كل اإن�ضان, و�أنه يتاأثر به ل حمالة قال 
�لر�ص�ل ملسو هيلع هللا ىلص: » �ملرء على دين خليله فلينظر �أحدكم من يخالل«)2(.

)1(  االإر�ضاد النف�ضي خطواته وكيفيته, د. عبدالعزيز النغمي�ضي.
)2(  رواه الرتمذي )2378(, واأبو داود )4833(.
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)1(  رواه اأحمد )38/3(, والرتمذي )2395(, واأبو داود )4932(, والدارمي )1985(.

ول  م�ؤمنًا,  �إل  ت�صاحب  ل   «  :- و�ل�صالم  �ل�صالة  عليه   - قال  ال�ضالح  الرفيق  والأهمية 
ياأكل طعامك �إل تقي«)1(.

يف  املتاأمل  ولكن  توجيهها,  ب�ضحة  ويقتنعون  الطالب,  اأذهان  االأحاديث  هذه  تطرق  ما  وكثريًا 
اأحوالهم يرى االجتاه املخالف لهذه االأحاديث, و�ضببه اخلطاأ الفادح يف تعريف الرفيق ال�ضوء, فهو عند 
كثري من الطالب هو )املدمن للتدخني اأو املخدرات وما عداه فال يكون رفيق �ضوء( لذا كان على املعلم 
الداعية اأن يبني اأن رفيق ال�ضوء هو )من ال ت�ضتفيد منه خريًا يف دينك(, فاإن كان �ضلبيًا يف اأمور اخلري, 
متباطئًا عن داعي اخلري, مثبطًا للمتفاعلني مع وجوه اخلري فهو َمْن حذرنا منه النبي ملسو هيلع هللا ىلص, ولو كان بينه 

وبني الطالب قرابة رحم اأو جوار. ولعله بهذه الطريقة قد يخفف من تاأثري ال�ضحبة ال�ضيئة عليه.
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الخـامتـة
احلمد هلل الذي بنعمه تتم ال�ضاحلات, وال�ضالة وال�ضالم على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه, 

ومن تبعه باإح�ضان, واقتفى اأثره اإىل يوم الدين.. اأما بعد:

فاإن هداية القلوب, الهداية امل�ضتوجبة لقبول احلق واالإذعان له, )هداية التوفيق واالإلهام( 
هي خا�ضة باهلل �ضبحانه وتعاىل .

واالإر�ضاد(  الداللة  )هداية  النا�س:  هداية  اإىل  حثيثة  بخطى  ال�ضري  الداعية  املعلم  وعلى 
ودعوتهم اإىل ترك الباطل, وعمل اخلري, ومن ثم قبوله, وحمله لالآخرين, بكل ما يفتح اهلل عليه 

من و�ضائل دعوية �ضرعية.

له  ليقيم  للقبول,  نف�ضه حماًل  واأن يجعل من  اأن يحبب دعوته لطالبه,  الداعية  املعلم  وعلى 
االآخرون وزنًا وقيمة.

اإن �ضفات املعلم الداعية كثرية وعديدة, واإن ر�ضالة االإ�ضالم جاءت ال�ضت�ضالح هذا االإن�ضان, 
االأمة  لهذه  يكتب اهلل  له؛ حتى  التفطن  للمعلمني  ينبغي  ي�ضرٍي مما  �ضوى جزٍء  ُيْعَترب  ال  كتبته  وما 

اخلري والفالح, وتعود اإىل مكانتها املرموقة املفقودة بني االأمم.

هذا ما َمنَّ اهلل به, ثم ما و�ضعه اجلهد, و�ضمح به الوقت, وتو�ضل اإليه الفهم املتوا�ضع, فاإن 
يكن �ضوابًا فمن اهلل, واإن يكن خطاأ اأو نق�ضًا فتلك �ضنة اهلل يف بني االإن�ضان, فالكمال هلل وحده, 

والنق�س والق�ضور, واختالف وجهات النظر من �ضفات اجلن�س الب�ضري.

اأ�ضاأل اهلل – �ضبحانه – اأن يهيئ الأمة االإ�ضالم اأمرًا ر�ضدًا, ُيعز فيه دعاة احلق, وُيذل فيه دعاة 
الباطل, و�ضلَّى اهلل على نبينا حممد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعني.

�مل�ؤلف
جوال: 0505489375

�س . ب: 156663     - الريا�س: 11788
هاتف ونا�ضوخ: 4491225

Islamico122@gmail.com
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أهم املراجع
إسم املؤلفاسم الكتاب

اأحمد بن عبد اهلل الباتلياآداب املتعلمني 
بكر بن عبد اهلل اأبو زيداآداب طالب احلديث  من اجلامع للخطيب

اأبي عبد الرحمن بن �ضعيدبن ر�ضالناآفات العلم 
�ضالح بن عبد اهلل العثيماأجرا�س املدار�س : مو�ضوعات ميدانية 

�ضالح بن عبد الرحمن القا�ضياالأفكار الرتبوية للمدار�س 
بكر بن عبد اهلل اأبو زيدالتعليم واأثره على الفكر والكتابة
�ضعيد بن علي القحطايناحلكمة يف الدعوة اإىل اهلل تعاىل
�ضالح اخلالدياخلطة الرباقة لذي النف�س التواقة
�ضعيد بن م�ضفر القحطاينالدعوة اإىل اهلل جتارب وذكريات

عبداهلل بن مبارك البو�ضيالر�ضائل الدعوية
عبدالواحد بن عبداهلل املهيدبالعلم

يحيى احلاج يحيىالق�ضة واأثرها على الطفل امل�ضلم
حممد بن عبداهلل الدوي�ساملدر�س ومهارات التوجية

فوؤاد ال�ضلهوباملعلم االأول
�ضليمان بن قا�ضم العيداملنهاج النبوي يف دعوة ال�ضباب

اأم عبدالرحمناأمانة التعليم ر�ضائل اإىل املديرة واملعلمة
اإبراهيم عبدالرحيم اإبراهيم عابداملخيم الرتبوي

عبداحلميد الباليلامل�ضطفى من �ضفات الدعاة
حممد العبدةتاأمالت يف الفكر والدعوة

عبدالرحمن اليحيىحتفة املعلم
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