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املقدمة
احلمد هلل الذي رىب عباده بكتابه أحسن تربية ،وأرسل إليهم رسوله ابلعلم والتزكية،
فصار هديه للداعية منارا ،وللمريب يف الظالم هنارا ،فصلى هللا عليه وعلى من تبعه ممن
محل الدين ودعا إليه ،وبلغه وَرىىب عليه ،وسلم تسليما كثريا ،أما بعد...
ِ
يضها ولَ َمع ،وبدا ُشعاعها مث َسطَع ،ظهرت ألانس أَفْ نَ ْوا أوقاهتم يف
فهذه بَ َوا ِرق َال َح َوم ُ
الدعوة والرتبية فكتبوها أو قالوها ،فجمعنا أمهها إلخوة ال ىد ْرب والرتبية ،وألصحاب
الدعوة والغاية ،حنسب أن فيها خريا ومنفعة للعاملني يف احملاضن الرتبوية.

فإليك أيها املريب هندي هذه البَ َوا ِرق...

إىل كلماتك الشريفة تبعثها بني أمساع املرتبني ،إىل نياتك الصاحلة تستحضرها كل حني،
إىل قلب ينام ويصحو مهموما أببناء املسلمني...
إليك اي من رأيت الناس يتسابقون إىل الدنيا فأعرضت ،وأعرضوا عن اآلخرة
فأسرعت...

ِ
يح عن البَ َوا ِرق اللثام ،ونبعثها ممشوقة بني األانم...
إليك اي حامي الثغر نُش ُ
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وم َقيىدة من َم ُقول ،وهللا نسأل أن يغفر ما هبا من خطأ
فدونكها جمموعة من ُم َفىرقُ ،
وزلل ،وأن يتقبلها خالصة من ال ىش ْوب واخلطل ،فهو الكرمي ورجاؤان أن يقبلها ،وهو
اجلبار ورجاؤان أن جيربها ،وهو احملمود أوال وآخرا ،فاحلمد هلل محدا كثريا.
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مدرسة العطاء
وجه ابن ابز للعلم الشرعي؟!
* جمهولون ال نعرفهم صنعوا لنا القادة ،فمن يعرف الذي ّ
وحب ذلك.-
* من أهم صفات الداعية :البذل والتضحية ابملال واجلهد ُّ -

تضحيات الرسول ﷺ:
 -١تضحياته ابملال:
من ذلك :أن رجال قال لقومه" :أسلموا؛ فإن حممدا يعطي عطاء من ال خيشى الفقر".
- ٢تضحياته ابلوقت:
من ذلك :أن اجلارية كانت أتخذ بيده إىل بعض سكك املدينة ،فيقضي هلا حاجتها.
- ٣تضحياته بتحمل األذى:
من ذلك :أن عقبة بن أمية خنقه عند الكعبة.
- ٤تضحياته النفسية:
من ذلك :قصته مع أهل الطائف ،وقد قال فيها" :فانطلقت وأان مهموم على وجهي،
فلم أستفق إال وأان بقرن الثعالب".
وقد تشرب الصحابة تضحيات الرسول ﷺ تشراب عظيما ،فكان كل واحد منهم فارسا
يف ابب ،فخالد يف اجلهاد ،وعثمان يف الصدقة ،وبالل يف الصرب.

5

َب ِرقَة :العمل يف الرتبية سيأخذ من عقلك ووقتك ودراستك ،فإن كنت مستعدا
للتضحية فأقدم.
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حمفزات ومعوقات العمل للدين
احملفزات:
 أن الدعوة وظيفة األنبياء ،قال تعاىل{ :ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ} [سورة النحل.]36:
 أن الدعوة أفضل األعمال ،قال تعاىل{ :ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ} [سورة فصلت.]33:
 أن املخلوقات تستغفر ملعلم الناس اخلري ،ففي احلديث" :معلم الناس اخلري يستغفر لهكل شيء حىت احليتان يف البحر".
املعوقات:

 -١ضعف العلم الشرعي.
 -٢إمهال الرتبية الذاتية.
 -٣إمهال الزاد اإلمياين :وهو الذي يثبت املرء -أبمر هللا -إذا ضغطت الفنت.
 -٤البعد عن أهل العلم الكبار.
 -٥االستعجال :نوح يف  ٩٥٠ألف سنة ما آمن معه إال قرابة الثمانني ،أي يف كل ١١
سنة -تقريبا -يؤمن رجل واحد.
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 -٦هوس الشهرة والتصدر.
 -٧التشتت وعدم التخصص.
 -٨الكسل والتسويف.
 -٩اإلحباط من حال األمة واالنكسار هلجمات الغرب.
 -١٠الشعور ابلنقص واالستسالم للفشل.
َب ِرقَة يف اإلخالص :أويس القرين هو أفضل التابعني ،ولقاؤه مع عمر أخرب عنه النيب
ﷺ ،وكان ذلك هو آخر ما ُعرف عنه ،مث دخل يف دمهاء الناس وليس له تراجم كثرية.
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مكانة الرتبية يف العمل الدعوي.
متهيد :ال ميكن أن يكون هناك داعية إال بعلم شرعي.
ركيزاتن ،ال تقوم الدعوة الناجحة بدوهنما:
 -١أال تنفك أبدا عن مراقبتك هلل عز وجل.
 -٢أن يكرب ويعظم اقتداؤك ابلنيب ﷺ وأصحابه.
نقاط أساسية وجوهرية يف الدعوة:
 -١أن تقوم على عقيدة ويقني ابهلل ووعده؛ وانظر حينما مال شيء من قلب إبراهيم
لولده إمساعيل امتحنه هللا بذحبه.
 -٢أن ختلص ويكون كلك هلل عز وجل.
 -٣أن تتعلم وتعمل ،وإذا مل تعمل ،فلماذا تتعلم؟!
 -٤أن حتسن اخللق.
 -٥أن ترتب وتركز على األوليات والكليات وال تغرق يف اجلزئيات.
 -٦أن تكون قائدا ،وال ِّ
تزك نفسك ابلثناء عليها.
 -٧أن تستصلح نفسك كما تستصلح طالبك.
 -٨أن تكون رحيما.
 -٩أن تكون متفائال.
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 -١٠أن تكون عزيزا ،حامال خلصائص العزة.
َب ِرقَة :العلم اي أخي ليس بكثرة احملفوظات.
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دور الرتبية يف اإلصالح
ميادين الدعوة قسمان:
 -١دعوات عامة ،مثل :كلمة بعد الصالة ،خطبة اجلمعة ،إلقاء حماضرات.
 -٢تربية خاصة ،مثل :احملاضن الرتبوية ،وتتميز ب :
أ -االستمرارية.
ب -التدرج.
ج -املتابعة.
األركان العملية للرتبية:
 -١املريب.
 -٢املرتيب.
 -٣املنهج الرتبوي؛ من أهداف ودروس.
كيف تطور احملضن الذي تعمل فيه؟
 -١بتطوير نفسك ،وذلك بعدة أمور ،من أمهها :القراءة لكي تتعلم وتتقن العمل
الرتبوي.
 -٢ابستشارة من هم أخص وأعرف وأقدم منك يف العمل الرتبوي.
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متميزا البد لك من عدة أمور ،وهي:
حىت يكون حمضنك ً

 -١الرتبية على األخوة اإلميانية.
 -٢احلرص على اكتشاف املواهب.
 -٣تفعيل احلوار بني املرتبني.
 -٤التجديد واإلبداع.
 -٥الرتبية اإلميانية.

لنجاح املشاريع الكربى بني الناس ،ينبغي مراعاة ثالثة أمور:

 -١العالقات العامة.
 -٢اإلعالم.

 -٣بناء ونشر السمعة احلسنة.
* أساس الرتبية :الكيف ال الكم.
* توزيع األعمال وإدارهتا؛ ُمْن ِجح كبري لألعمال.
* املريب حيتاج إىل نفس طويل.
* لرتك بذرة؛ ر ِاع جانب اإلخالص كثريا.
َب ِرقَة :يف حمضنك البد أن جتعل هدفك صنع شخصية إسالمية متكاملة.
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لذة الرتبية
مدخل:
هناك هرمون (الدوابمني) يشبّع يف جسم اإلنسان ،وهو املسؤول عن السعادة ،يشبعه
الكثري ابحملرمات ،وأقل الناس حاجة إلشباعه :هم أكثر الناس عطاء؛ ألن عندهم
اكتفاء منه ،وقد ثبت نفسيًا أن أكثر الناس عطاء هم أبعد الناس عن إدمان األمور
السيئة مثل املخدرات ،وغريها.

* الناصح يستفيد أكثر من املنصوح؛ ألسباب ،منها :شعوره بضرورة تطبيقه لنصيحته
ابح ألجور من عمل بنصحه.
إذ هو يدل الناس عليها ،وهو ر ٌ

* النفس السوية جتد لذة يف العطاء أكثر من األخذ.
* الرتبية تكسبك لذ ًة نتيجة مرورك جبوانب احلياة كلها أو كثري منها :إمياين ،فكري،
 ...إخل.
كيف تكسب هذه اللذة؟
جدا ،وهو من أعظم ما يكسبك اللذة.
 -١إخالصك العمل هلل ،وهذا شاق ً
كسب بعد مرور ثالث
 -٢طول مكابدتك هلذا األمر ،ويف الغالب أن هذه اللذة تُ َ

سنوات من العمل ،ألن املريب يرى طالبه خترجوا من املرحلة اليت هو يعمل فيها ،ورؤية
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نتائج الرتبية -فيما بعد -على املرتبني ،له احلظ األكرب من اللذة الرتبوية.
 -٣أن تعمل مبا توجه به طالبك.
وتلمسها يف عملك ،وستجد أهنا متثّلت فيك بعد مدة.
 -٤تصنّع هذه اللذة ّ
ط لنية املريب ،وأما عيش
أضب ُ
َب ِرقَة :تنوع الطالب يف مستوايهتم بني اجليد والضعيفْ ،
العجب والكسل.
الداعية يف البيئات النخبوية؛ فإنه يوقعه يف ُ
وكثرة مكابدته للمدعوين أعظم يف ميزان حسناته ،وعلى هذه احلال كان أنبياء هللا،
يكابدون يف دعوة أقوامهم ،مث هم يكابدون يف تقومي من آمن هبم.
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زاد املريب من العبادة
مقدمة :كل مؤثر يف اجملتمع لو فتشت يف حياته لوجدت له خبيئة عمل ،وعلى رأس
هؤالء هم األنبياء ،ومن أمثلة ذلك :نيب هللا داود فقد قال ﷺ" :خري الصالة صالة
داود" مع أنه كان نبيًا وملكاً.
عبادات البد للمريب منها ،وهي:

خصوصا ،ومما يعني على ذلك:
عموما ،والصدق واإلخالص
ً
 -١العبادات القلبية ً
معرفة أمساء هللا وصفاته وتعبده هبا.
 -٢عبادات اجلوارح ،وأمهها:
أ -الصالة ،من الفرائض والنوافل.
ب -الصيام،
وهو على قسمني:
 الفريضة؛ فالبد من استحضار مقصد التقوى يف الصيام ،واحلرص على إمتامه ودرئهعما جيرحه.
 النافلة؛ وأقلها ثالثة أايم يف الشهر. -٣القرآن.
 -٤اإلكثار من ذكر هللا سبحانه.
 -٥حضور جمالس الذكر ،وقراءة كتب الرقائق.
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 -٦بر الوالدين؛ وقد قال ابن عباس رضي هللا عنهما" :ال أعلم عمال أقرب إىل هللا من
بر الوالدة".
 -٧الصدقة ولو ابلقليل.
 -٨الدعاء.
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التعلق بلدار اآلخرة
ملاذا كان شأن اإلميان بليوم اآلخر عظيما عند املؤمنني؟
 -١هو مقتضى العقل بل هو معىن احلياة{ ،ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ
ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ} [سورة املؤمنون.]115:
 -٢دليل اإلخالص.
 -٣التعلق ابلدار اآلخرة أعظم رادع عن الذنوب.
 -٤أساس التماسك النفسي.
 -٥أعظم مثبت على احلق.
 -٦أنه يصحح نظرتنا للحياة.
ما الواجب علينا جتاه اإلميان بليوم اآلخر؟

 -١اإلكثار من ذكر املوت ،قال صلى هللا عليه وسلم" :أكثروا من ذكر هادم
اللذات".
 -٢التوازن بني الدنيا واآلخرة ،قال تعاىل{ :ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ
ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂﳃ} [سورة القصص.]77:
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 -٣أن ينظر العبد للدنيا مبنظار اآلخرة.
 -٤االقتداء ابألنبياء والصاحلني بعدهم.
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منهج الشرع يف التعامل مع املستجدات
* إذا كثر اخلبث ال ينفع الصالح بل اإلصالح ،قالت عائشة" :أهنلك وفينا الصاحلون؟
قال :نعم ،إذا كثر اخلبث".
* الواجب على كل املؤمن أن ينكر بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه.
* ال ميكن اإلصالح بال صالح.
* ملا احتضر حذيفة قال أليب مسعود البدري" :إن الضاللة كل الضاللة أن تعرف اليوم
ما أنكرت ابألمس ،وإايك والتلون فإن دين هللا واحد".
* ُهبَل قريش يف هذا العصر :احلضارة الغربية وتسلطهم على املسلمني.
أعظم أسباب االحنراف:
 -١ضعف الصالح.
 -٢ضعف اإلصالح.
 -٣ضغط الواقع.
* يقول سهل بن حنيف" :اهتموا آراءكم ،فإين لو استطعت أن أرد قول رسول هللا ﷺ
يف احلديبية لرددته".
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* يف الفنت هناك سفينة نوح ،من ركبها جنا من الفنت ،السفينة اإلسالم ،ورابهنا العلماء.
ِ
لت لغريه
* العامل قد خيطئ ،ولكن جمموع العلماء ال خيطئون؛ فإذا ذهبوا لرأي معني وم َ
فالزم رأيهم ،ألن الفنت ال يراها إذا أقبلت إال العلماء.
معامل:
 -١اإلكثار من العبادة.
 -٢اإلصالح.
 -٣إايك والتلون.
 -٤ابتعد عن الفنت.
 -٥كف عليك لسانك ،وإايك والشماتة من املفتونني.
 -٦عليك بقول العلماء الكبار.
َب ِرقَة :ابتعد عن الفتنة فإن الرجل يرى من نفسه قوة على اخلري مث ال يلبث حىت
ينحرف ،والشواهد على هذا كثرية.
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الصلة بهلل
* من رأى األحداث اآلن؛ علم أن ال بد لنا من الرجوع إىل هللا.
* املعاصي بريد الكفر ،وكلما كثرت املعاصي سهل االحنراف.
* اعلم أن هللا معك ،ولن خيذلك؛ فالبد من إكثار حبال الوصل ومتتينها مع هللا -عز
وجل -حىت حتل عليك املعية اخلاصة.
فطور نفسك.
* إن مل تستطع أن تطور الناس ّ
* عليك أن تبدأ ابلعمل ما دام ميسرا.
* اخلري لك :ما اختاره هللا لك.
* ال تكن ممن يذوب مع الذائبني.

* هذا الوقت هو وقت متحيص من هللا؛ ليميز اخلبيث من الطيب؛ فال تسخط من قدر
هللا ،فإنه أرحم بعبده من األم بولدها ،وال حاجة للدين بنا؛ فإن دين هللا منصور ال
حمالة ،واآلايت اليت تدل على ذلك كثرية.
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زاد املريب العلمي
ملاذا على املريب أن يكون له زاد علمي؟
أوال :ألن العلم الشرعي خيتصر إيصال كثري من املعاين الرتبوية ،كاجلديّة مثال.
اثنيا :ألنك إذا دخلت العمل الرتبوي وليس لك زاد علمي فسينتهي ما عندك خالل
سنة ،وستكون عبارة عن حلقة تكرار (حيرتق َك ْرتُك).

اثلثا :ألن إمهالك لتطوير نفسك سيجعل الطالب يقف عند حد معني فال يتجاوزك.

* البد على املريب أن يكون مستنده على علم رصني كي تكون النتيجة كبرية.
* الرسالة إن جاءت من عامل ليست كإن جاءت ممن ال يعرف ّإال هي ،ولذلك بعث

الرسول ﷺ معاذا إىل اليمن -وهو عامل -ليعلمهم أصوال يعرفها كل مسلم.
دليال على أن هنضات األمم الناجحة مل تقم إال ابلعلم والثقافة،
* ِعرب التار ِ
يخ كانت ً
فكيف إذا انطلقت من أسس العلم الشرعي؟!
خطب
* كلمة العامل -وإن كانت عادية وصغرية -هلا أثر يف النفوس ما ال تصنعه
ٌ
عصماء من جاهل!
َب ِرقَة :طلب العلم للمريب هو سلسلة عطاء ال تنتهي.

وصية :أفضل وسيلة لالستمرار يف العلم الشرعي :أن تعيش مهه.
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الرتبية الذاتية
معىن الرتبية الذاتية :هي تربية الشخص لنفسه ،وتكون أبمرين:
 -١تربية الشخص لنفسه.
 -٢تربية النفس مع جمموعة.
ملاذا الرتبية الذاتية مهمة هلذه الدرجة؟

 -١ألن كل شخص مسؤول عن نفسه.
 -٢احلساب يوم القيامة فردي.
 -٣كل شخص أعلم بنفسه؛ من سلبيات وإجيابيات.
تبعا لغريه.
 -٤إذا مل يعمل اإلنسان خطة لنفسه فسيكون ً
 -٥قلة احملاضن الرتبوية.
الرتبية الذاتية حتتاج إىل:

 -١تعويد النفس.
 -٢الصرب.
 -٣اهلمة.
وسائل الرتبية:
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 -١الصلة ابهلل.
 -٢سالمة القلب.
 -٣القراءة واملطالعة.
 -٤حفظ الوقت.
 -٥القدوة الصاحلة.
 -٦العزلة الشرعية.
 -٧حماسبة النفس.
 -٨أن تعلم أنه ال حول وال قوة إال ابهلل.
 -٩التخطيط.
َب ِرقَة :خسارة الرتبية الذاتية ال تظهر اآلن وإمنا تظهر بعد زمن بعيد.
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أولوايت املرحلة اجلامعية
مدخل :اختلف أهل العلم هناك خالف يف أي األعمال أفضل بعد الفرائض ،وقد ذكر
ابن القيم أن أفضل األعمال هو ما كان( :واجب الوقت)؛ فكل وقت له عمله
األنسب واألفضل.
هلذه املرحلة مظاهر إجيابية وسلبية ،فمن املظاهر:

 تبلور األهداف ،وليس وضوحها وضوحا اتما ،وعلى ذلك ينبغي عليك بناء وبدءاخلطوات العملية للسعي يف حتقيق مشروع العمر.
 تسارع النمو العقلي والنضج الفكري ،ومن املهم هنا:أ -توسيع املدارك .ب -تكثيف جانب التخطيط.
 آخر مرحلة لالستفادة وتطوير النفس. مرحلة عطاء. مرحلة التكوين الرجويل ،والناس يصفونك برجل كامل الرجولة.يعتن أحد بك!
 لن َ مرحلة افرتاق طرق؛ فاضبط طريقك! تزداد فيها -بشكل واضح -التكاليف واألشغال ،وليس حال االنسحاب ،وال مناهلدي النبوي ذلك ،فالقصد القصد تبلغوا.
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بَ َوا ِرق:

 -١مع تزاحم املهام؛ نظم وقتك!
 -٢حدد مراحل االنتهاء من الربامج (الشخصية).
 -٣استشر.
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التخطيط الشخصي
عند بدئك يف رسم خطتك الشخصية عليك أن تسأل نفسك أربع أسئلة ،وإجابتها
ستكون معينة لك يف اختصار الطريق ،وهي:
السؤال األول :أين أان؟ (الواقع احلايل)
وذلك مبعرفة:
أ -قدراتك :نقاط قوتك وضعفك الشخصية.
ب -رغباتك :األشياء اليت حتبها ومتيل هلا.
ج -بيئتك :الفرص املتاحة واالحتياجات واألولوايت.
السؤال الثاين :أين سأذهب؟ (طموحي)

بتحديد طموحاتك ،وأهدافك بعيدة املدى يف هذه احلياة.
وذلك مبراعاة عدة جوانب ،وهي:

أ -هناك فرق بني الطموح واحللم :احللم يكتفي اإلنسان ابألمنيات ويقعد عن العمل.
ب  -التوازن بني جوانب احلياة ،وهي:
 -١اجلانب اإلمياين.
 -٢اجلانب العلمي.
 -٣اجلانب الصحي.
 -٤اجلانب االجتماعي.
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 -٤اجلانب االقتصادي.
السؤال الثالث :كيف سأصل؟ (خطيت)
وذلك بوضع خطة تشمل كل جانب من اجلوانب املهمة يف حياتك ،وفيها:
 -١أهداف مدهتا قصرية :توصلك مبجموعها على املدى الطويل لطموحك.
 -٢أنشطة حتقق أهدافك القصرية.
ميكن أن يصل طموحك لعنان السماء بشرط أن تقودك أهدافك القصرية له.
السؤال الرابع :هل أان يف الطريق الصحيح؟ (املؤشرات)

وذلك بوضع معايري ومؤشرات تقيس تقدمي يف تنفيذ اخلطة بشكل دوري.

ختاما:
ً

 توازن بني اجملاالت اليت ستطبقها يف خطتك؛ فإمهال جمال مهم سيؤدي إىل تعثر يفاجملاالت األخرى.
 املثابرة املثابرة املثابرة ،فإن وضع اخلطة من دون مثابرة إمنا هو كالم على ورق وأحالممنثورة يف اهلواء.
 عليك مبراجعة نيتك وتصحيحها بني الفينة واألخرى. العناية أبسباب التوفيق والربكة اليت أرشدتنا هلا الشريعة.َب ِرقَة :أصول النجاح أربعة :التخطيط ،والعمل ،والصرب ،والتوكل على هللا.
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املريب والتقنية
* مع اتساع التقنية اتسع نطاق أتثريها على الفرد واجملتمع فأصبحت تؤثر على القيم
والسلوك واألخالق ،بل وحىت على املعتقدات واالنتماءات الفكرية.
* زرع املناعة أجدر من املنع ،فاملنع يسبب ردود فعل عكسية.
* املريب الفطن يُ َس ِّخر اتساع التقنية يف عمله.

* ال تنظر إىل التقنية على أهنا كابوس؛ حىت تسخرها جتاه هدفك؛ فتستغل الوقت،
وتنجز الكثري من املهام ،وتؤثر بلغة العصر.

من األمور اليت ختدم املريب يف اجملال العلمي:

أ -املكتبة الشاملة.
ب -تطبيقات التشجري.

ج -التعلم الذايت على املنصات املهارية والرتبوية وتطوير الذات.
املريب حباجة ماسة إىل معرفة أمور تقنية -بال توغل يف التفاصيل -عرب متابعة تقنني ذو
منهج جيد وتوازن بكمية الطرح ،أمثال عبدالعزيز احلمادي وغريه.
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يوصى ب :

 -١التعلم على الربامج املهمة ،مثل :قوقل داريڤ ،اإلكسل.
 -٢احلذر من الوقوع يف مشكلة اإلدمان على التقنية ،خاصة أنه موضع اقتداء لدى
املرتيب.
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القرآن وأثره يف الرسالة الرتبوية
* تدبر القرآن جيعل القلوب حتمل هم الرسالة ،قال تعاىل{ :ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ
ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ} [سورة األحقاف.]29:
* للقرآن سطوة عظيمة على القلوب ،كما يف قصة أيب بكر -ملا جتمع املشركون لسماع
تالوته.-
* من وظائف األنبياء ربط الناس ابلقرآن وآايته ،كما كان يفعل النيب ﷺ يف دار
األرقم.
من مزااي الرتبية بلقرآن أهنا:

 رابنية املصدر ،فهي صاحلة لكل زمان ومكان. أن القرآن تناول مجيع طرق وأساليب الرتبية.كيف ينتفع املريب بلقرآن؟

 -الورد اليومي.

 التدبر وهو األهم. أن تكون الرتبية ابلقرآن مقدمة على ما سواه.31

كيف ينتفع املرتيب بلقرآن؟

 حني يرى -املرتيب -قدوة يف عالقته ابلقرآن. أن يُغرس يف قلبه احلرص على القرآن وتعظيمه. أن يكون القرآن هو املرجع يف حل املشاكل.َب ِرقَة :لو بذلنا قصارى جهدان يف اإلبداع يف خطاابتنا ،واستخدمنا مجيع أدوات

التحسني البالغي ،فلن نصل لألثر الذي حيدثه القرآن يف النفوس (هللا نزل أحسن
احلديث).

فائدة :الرتبية ابلقرآن هي اليت ربت أاب بكر وعلمت عمر وأخرجت لنا عثمان.
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مفاهيم تربوية يف القرآن الكرمي
ملاذا حناول تعلم املفاهيم الرتبوية؟
ألهنا هي حمركات السلوك حال الرتبية ،والعمل الرتبوي نفعه متعدي وهو عمل عظيم
استمدت مفاهيمه من تربية القرآن ومن تربية الرسول ﷺ.
من املفاهيم:
 -١حسن القصد ،قال تعاىل{ :ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ
ﲳ ﲴ} [سورة البينة.]5:
 -٢االتباع وليس االبتداع ،قال تعاىل{ :ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ
ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ} [سورة آل عمران.]31:
 -٣الصرب- ،وكل عمل فيه مقابلة مجهور البد أن يرتكز على الصرب ،-قال تعاىل:
{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
ﱊﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓﱔ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ} [سورة
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الكهف.]28:
 -٣اجلماعية ال الفردية" ،يد هللا مع اجلماعة".
 -٤الشورى ،وهو روح العمل اجلماعي ،قال تعاىل{ :ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ
ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ} [سورة الشورى.]38:
 -٥االستئذان ،وهو تنظيم ألمر اجملموعة ،قال تعاىل{ :ﱁ ﱂ ﱃ
ﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙﱚ
ﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱥﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ} [سورة النور.]62:
 -٦ال يثبطك كالم اجلاهلني ،وال تنشغل ابلرد عليهم ،قال تعاىل{ :ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ} [سورة األعراف.]199:
 -٧الدنيا مزرعة لآلخرة ،فلرمبا تزرع اآلن ،وال تقطف الثمار إال يف اآلخرة.
 -٨املبادرة.
 -٩التضحية.
ملحوظتان:
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األوىل :املفاهيم واملبادئ مستها الثبات ،وال يطاهلا التبديل ،أما الوسائل فسمتها التحديد
والتطوير.
الثانية :يف حال اتفاق األغلبية على رأي فإنه يصبح رأي للمجموعة وعلى اجلميع تبن
هذا الرأي والسعي إلجناحه.
وصية :أخي ،ال تتضايق من أي عمل تُ َكلىف به" ،طوىب لعبد أخذ بعنان فرسه يف سبيل
هللا أشعث رأسه مغربة قدماه ،إن كان يف احلراسة كان يف احلراسة ،وإن كان يف الساقة

كان يف الساقة".
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مفاهيم تربوية يف السنة النبوية
موقفان:
املوقف األول :عدم استجابة الصحابة ألمر الرسول ﷺ يف صلح احلديبية.
يستفاد منه:
 املشورة وطول النفس. مراعاة ظروف اآلخرين ومشاعرهم ،قد ترى ما يسوؤك من املرتيب فالبد لك مناكتشاف السبب وطريقة التعامل.
املوقف الثاين :صخرة اخلندق.
يستفاد منه:
 مشاركة املريب للمرتبني. -حىت يف حاالت اليأس كن إجيابيا ومتفائال وحمفزا.
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برقة :على املريب التنوع يف إيصال املراد -حسب احلال ،-مرة يصارح ،ومرة يلمح،
ومرة يضرب القصص.
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وقفات من سرية املصطفى ﷺ
قبل الوحي:
كان رسول هللا ﷺ:
أ -ذو أخالق عظيمة" ،كال ،أبشر ،فوهللا ال خيزيك هللا أبدا؛ وهللا إنك لتصل الرحم،
وتصدق احلديث ،وحتمل الكل ،وتكسب املعدوم ،وتقري الضيف ،وتعني على نوائب
احلق".
ب -اعتزال أهل السوء واملعاصي" ،كان الرسول ﷺ يتحنث يف غار حراء".
الدعوة السرية ،ومدهتا  3سنوات:
نستلهم منها:
أ -الدعوة البد هلا من تدرج.
ب -البعد عن الصدام الذي يضر ابلدعوة.
ج -ال حتزن لقلة األتباع أو ضعف قوهتم.
الدعوة اجلهرية ،ومدهتا  10سنوات:
نستلهم منها:
أ -أن كل دعوة ستحارب وال بد هلا أن تقاوم.
ب -إايك والركون للمغرايت.
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ج -الصرب واملصابرة ركيزة أساسية يف استمرارية الدعوة.
َب ِرقَة :اهلبات العظام البد هلا من سوابق ومقدمات يف اخلري والصالح؛ فالرسول ﷺ ملا
أويت النبوة كان قد سبق منه حتنثه يف غار حراء ،وإكرامه للضيف ...إخل.
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القيادة الرتبوية
* القيادة الرتبوية صعبة ،ألهنا ليست منصبا حقيقيا.
* القائد ال يفرض األوامر وإمنا يوحي هلا إحياءً.
* القائد املريب هو الذي ال ينظر إىل نتائجه ،بل ينظر إىل نتائج احملضن.
مديرا مربيًا؟
ملاذا قائد مرب وليس ً

 -١أتثري القائد أكرب.
 -٢يستطيع أن ينظم بدون إكراه وأوامر.
 -٣يتكيف يف أي مناخ.
 -٤خملص وله رسالة سامية.
 -٥قدوة يف أعماله ومهته ويف كل شيء.
 -٦له شخصيته اخلاصة فال يلبس ثواب ليس له ،فهو يقتدي وال يتقمص.
 -٧يهتم؛ فيخالط مهه يومه.
 -٨يهتم ابلنتائج.
 -٩يعشق التحدي يف تربيته؛ فال يتمىن الطالب املتميزين فقط.
 -١٠ينظر إىل نتائج احملضن ال نتائجه.
-١١يهتم بروح الفريق.
-١٢ميسك العصا من املنتصف ،فال مييل للعمل أو للفريق على حساب اآلخر.
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-١٣يهتم مبشاعر اآلخرين؛ فال حيرج أحدا.
-١٤ال يتمىن أن ينسب طالبه الفضل له ،بل يعمل هلل.
-١٥يصنع جمد غريه ال جمد نفسه.
وصااي مهمة للمريب:
 -١حاول أن جتعل هناك حرية يف االختيار للمرتبني.
 -٢حاول أن تريب على شيء من التحدي.
 -٣انتبه من الوصاية.
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الوصف الوظيفي ملشرف السنة األوىل
هناك أدوار أساسية وأدوار جانبية للمشرف؛ فاألدوار األساسية تنقسم إىل ثالث
مراحل:
األوىل :يف رأس اهلرم :التخطيط.
الثانية :اإلشراف على األعمال.
الثالثة :التنفيذ.
ومشرف السنة األوىل يكون غالبا يف مرحلة التنفيذ.
ممكنات املريب:
 -١الكفاية من العلوم الشرعية.
 -٢التمكن من علوم الرتبية.
 -٣القدر الكايف من علم اإلدارة والقيادة.
 -٤املعايشة الرتبوية واملهارة فيها.
 -٥بناء عالقات للمشورة وسؤال أهل اخلربة.
كيف تقيس أداءك؟
استوح.
 الحظ وتنبه و ِ ضع استبياان.42

 اسأل أهل اخلربة ممن حولك.قواعد مهمة للمريب:
 - ١ال تتقمص الشخصيات بشكل كامل ،ولكن خذ إجيابيات غريك.
 -٢اعرف قدرك.
 -٣انتفع مبن حولك.
 -٤نوع يف أساليبك ،ولكل سن ما يناسبه من مهام وأساليب.
 -٥لكل دور مم ّكناته اخلاصة.
نصائح عامة:
 اهلدف من احملاضن زرع العبودية هلل. معايشة الطالب وإيصال املفاهيم مهمة مجيع املشرفني. -يف سنواتك األوىل جتنب األوامر املباشرة.
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خصائص العمل الرتبوي للمراحل الدراسية
يتناول هذا املوضوع جانبني:
 -١مقدمات.
 -٢احلديث عن كل مرحلة دراسية.
* املربون يف كل املراحل الدراسية يشرتكون يف هدف واحد ،وهو :تعبيد املرتبني هلل،
فينبغي استحضار ذلك.
العمل الرتبوي يعتمد على قواعد عامة من املهم أن يستحضرها مجيع العاملني يف
أي من املراحل الدراسية:

 -١أن الرتبية عملية غرس ورعاية؛ وهذا األمر حاصل يف مجيع املراحل ،وفقط ختتلف
آلية هذا الغرس وطريقته.
 -٢أن العمل الرتبوي امتداد لرسالة األنبياء؛ فليس العمل الرتبوي عملية ارجتالية حبتة،
فعلى املريب أن يستحضر القواعد العامة اليت جيب أن يتحلى هبا ،كالعلم واألخالق.
 -٣أن املرحلة اليت ميارس فيها العامل دعوته هي ثغر عظيم من ثغور اإلسالم.
* حينما ختتار امليدان واملرحلة اليت تعمل فيها فأنت ختتار امليدان الذي ستبدع فيه،
وتؤثر فيه ،وتزرع البذر الذي ترى مثره يوم تلقى هللا -عز وجل ،-ال امليدان الذي تراتح
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إليه فقط؛ فتكون تدور يف فلك الراحة ،فمن أراد الراحة احلقيقة فليبذل من نفسه
وليسخر جهده للراحة احلقيقة يوم يقول ربنا للذين آمنوا{ :ﲎ ﲏ ﲐ
ﲑ} ،صربمت على الفرش؟! وتتبع مواطن اللهو؟! أبداً ،حمال أن يكون ذلك.
* إن اختيارك للمرحلة اليت تعمل فيها مهم جدا أن يصحبه وعي جيد بشخصيتك،
تعرفه من نفسك وممن هم حولك.
لكل مرحلة خصائص:
املرحلة االبتدائية:
الطالب فيها:
 سريع التقبل. سهل البناء. قليل النقاش. سريع التفاعل مع أي مضمون.والعامل يف هذه املرحلة مهم أن يتوفر فيه:

 سعة البال. -القدرة على مراعاة حاجات املرحلة العمرية ،والتواصل معهم إبتقان.
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 مهارة بناء الربامج القيمية. القدرة على الرتبية ابلرتفيه. القدرة على ضبط االنفعاالت.املرحلة املتوسطة:
الطالب فيها:
 متقلب املزاج والعاطفة.وقدرته على النقاش متوسطة. متوسط التقبل. يف مرحلة عمرية حرجة ،فيها انتقال من الطفولة إىل الرجولة والتكليف. يبدأ يف هذه املرحلة البناء الذايت لكل شخصية.والعامل يف هذه املرحلة مهم أن يتوفر فيه:
 القدرة على احتواء الطالب بذكاء. احللم. الوعي اجليد خبصائص هذه املرحلة العمرية ملا فيها من انتقاالت وتغريات. القدرة على ضبط االنفعاالت.* العامل يف املرحلة املتوسطة عادة إذا أبدع وكان ماهرا؛ فإن أثره طويل املدى يف
الطالب؛ ألنه بذر يف بداايت تشكل شخصيته.
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املرحلة الثانوية:

الطالب فيها:
 انتقائي التقبل؛ فدائرة تقبله أضيق من طالب االبتدائية واملتوسطة. بطيء التأثر. رجل. أكثر خنبوية من املراحل اليت قبل. كثري النقاش. الطالب يف هذه املرحلة يبدأ ابلنضوج -نسبياً -فيكون أكثر حرصا على نفسه منذي قبل.
العامل يف هذه املرحلة مهم أن يتوفر فيه:

 القدرة على التأثري يف الطالب ،وذلك ابمتالك أدوات التأثري من علم ومعرفة وقوةشخصية وحنو ذلك.
 القدرة على التعلم ،والبحث واالطالع. القدرة على التعامل مع مشاكل املرحلة. القدرة على النقاش واحلوار البناء مع الطالب. -امتالك مهارة اإلقناع.
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* املرحلة الثانوية أتخذ جهدا أكرب من غريها ،لكنها من انحية أخرى تطور املريب فيها
يكون أظهر.
خاطرة :بكاؤك على الشموع اليت تنطفئ لن يفيد ،بل املفيد أن تشعل مشوعا يستضيء
بنورها أجيال من بعدك.

َب ِرقَة :ال يؤتى الرجل مما حيب ،بل يؤتى مما يكره{ ،ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ
ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ}
[سورة آل عمران.]142:

48

كيف حتضر درسا؟
أركان املكتوب
التمهيد

صلب املوضوع

(كيفية الدخول يف صلب املوضوع،
ومدته تكون غري ثقيلة)

(هو أهم ركن يف التحضري وتكون فيه
اخلطوات والعناصر األساسية وال يصلح
أن جتعل بعض عناصره يف التمهيد)

اخلامتة
(والبد أن تكون أقوى ما يف البحث)

حمددات هامة
نوع الدرس (إمياين،
علمي ،تربوي ) ...

هدف املوضوع

فمثال اإلمياين ال يهتم
ابملعلومة بل ابألسلوب
والعكس ابلنسبة للعلمي

التوازن بني املقدمة
وصلب املوضوع
(أوسع احملاور)
واخلامتة

الشرحية املستهدفة

مكان الدرس وعدد
احلضور

توصيات فنية
التحضري
اإللكرتوين

وثق مجيع
املعلومات من
املصادر

اخلط الكبري
يرحيك يف القراءة
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عالمات الرتقيم
تساعدك يف
الوقفات

ش ّكل الكلمات
العسرية

اخلطوات العملية
اقرأ كل مايف
املصدر
األصيل

حدد املصادر
األصيلة من خالل:
االستشارة

اطالعك املسبق
البحث يف املواقع البحثية
احملاضرات والبحوث

مراحل كتابة
املوضوع
اكتب العناصر
األساسية يف مسودة
ِ
انتق من املصادر ما
يصلح ملوضوعك
اقرأ قراءة موسعة حول
املوضوع وأضف ما حتتاجه

البحث ابملكتبة الشاملة
مصادر احملاضرات والبحوث املميزة

تنبيهات هامة
ّقرب
املعلومات عرب
أمثلة وقواعد

ّنوع يف
التمهيد
واخلامتة

اكتب كل ما
تريد قوله

اجعل
حبثك
وافيا

افهم كل نقطة
ابلبحث

*شجر العنوان ألمهيته.
ّ
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أتكد من
مصدر كل
معلومة

استشهد لكل
نقطة

احرص على
تنوع املعارف

درسا؟
كيف تلقي ً
كل موضوع أو درس ينقسم إىل قسمني:
 -١معىن :وقد سبق يف عنوان (كيف حتضر درسا؟).
 -٢مبىن :طريقة إلقاء الدرس.
* قبل بداية كل درس البد أن تضع (حمددات الدرس) ،وهبا ختتلف طريقة اإللقاء،

وهي:
 -١نوع الدرس :إمياين ،علمي ...إخل.
 -٢املكان.

 -٣العدد.
 -٤التوازن.
 -٥من هي الشرحية املستهدفة؟ وماهي طبيعتها؟
 -٦هدف الدرس.
البد قبل كل درس من فعل عدة أمور ،وهي:
 االستعداد ومراجعة التحضري يوم الدرس. العناية ابملظهر احلسن والرائحة احلسنة. جهز كل ما حتتاجه من استعدادات ووسائل.51

 استعن ابهلل ،واسأله التوفيق ،وأخلص له القصد.املهارات املتطلبة يف كل الدرس:
 -١مهارة األلفاظ ونربة الصوت:
أ  -اجعل ألفاظك مناسبة ملستوى املستمعني علوا ونزوال.
ب -احرص على وفرة األلفاظ.
ج -اخرت نربة الصوت املناسبة للكالم الذي ستلقيه.
د -ختلص من اللزمات اللفظية.
 -٢مهارة لغة اجلسد ،فمن املفرتض أن يكون اجلسد صورة للكلمات ،وذلك ب :
أ  -لغة اليدين؛ بتحريكها التحريك املناسب.
ب -الوجه؛ بتقاسيم الوجه املناسبة وتعابريه.
ج -العني؛ ِّ
فنوع نظرك على اجلميع ،وال تنظر إىل اجلمادات وانظر اىل املستمعني.
 -٣مهارة إدارة اجمللس:
أ -التعامل مع املشغالت واملواقف املنفلتة.
ب -أنت املسؤول عن ضبط اجمللس ،فال تعط القياد غريك.
 -٤مهارة التعامل مع الورق:
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أ -العالقة طردية بني تنزيل رأس امللقي وعدم تركيز املستمعني.
ب -ليس مهما أن تقرأ كل ما حضرته.
استحضارا جي ًدا.
ج -استحضر نقاط درسك
ً
د -احفظ أهم املقوالت من أحاديث وآايت وآاثر.

 -٥مهارة تقريب املعلومة:
أ -أنزل النقاط تطبيقيا على واقع املستمعني.
ب -شارك املستمعني احلديث.
ج -ال ُم َقيِّد ِربْ ٌح مضمون ،والبقية ربح مظنون.
د -استخدم الوسائل التوضيحية.
ه ّ -نوع التمهيدات واخلواتيم.
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عالقات املريب
مقدمتان:
 -١البد أن يُعلم أن اإلنسان مدين بطبعه ،حيب االجتماع؛ لذلك كان من أشد أنواع
السجون :احلبس االنفرادي.
 -٢إذا كان األنبياء قد عاشروا الناس إلصالحهم ،فنحن كمصلحني أوىل من يقتدي
هبم.
مبادئ وأسس يف العالقات -عموما:-

 -١أنواع العالقات كثرية( :أقارب ،زمالء دراسة ،زمالء عمل ...إخل) فالبد من:
 معرفة األولوايت وترتيبها. التضحية؛ فقد يتعارض اجتماع مشرفني مثال ،مع لقاء أصدقاء حتبه. -٢التعامل مع الناس خيتلف -كما فعل النيب ﷺ يف صلح احلديبية ،-فيلزم:
 إعطاء احلقوق. تنوع التعامل.العالقات مع الوالدين:
 -١حدث والديك بعملك الرتبوي ،وآنسهم حبلو األخبار ومجيلها.
 -٢حقق ما يريدونه منك يف دراستك ،وأفرحهم بتميزك الدراسي ،ومن أعظم النوااي
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اليت تنويها أثناء الدارسة :إدخال السرور عليهم.
 -٣قم مببادرات أينسون هبا :اخلروج هبم إىل نزهة ،أن ترعى إخوانك الصغار ...إخل.
عالقتك مع زمالئك يف العمل الرتبوي:

 ال جتعل العالقة رمسية ،بل هي عالقة إخوة اجتمعوا لعمل صاحل. ينبغي أن تكون النفوس صافية بني بعضها والسعي لذلك ،فأبو بكر حينما صارخليفة ،ذهب فاستأذن أسامة بن زيد -وهو دون  ١٨سنة -أبن يغيب عن املعركة اليت
عينه رسول هللا ﷺ عليها وجهزها قبل أن ميوت.
 عند االختالف ينبغي أن تكون مسحا متجردا طيب النفس.عالقتك مع قائد الفريق:

 ليس هناك عالقة بني العُمر والقيادة ،فأسامة بن زيد ترأس على عمر وأيب بكر. قدم طاعته على إنشاء اخلالفات ،مث انقشه بعد ذلك.أبدا (واعلم أهنم فطنون) ،وال إىل الزمالء حىت.
 ال خترج اخلالفات إىل الطالب ً على املريب أن يعمل أينما كانت احلاجة ،وال يطمع ابلرائسة "إن كان يف الساقة كانيف الساقة".
عالقتك مع الطالب:

قبل ذلك :ينبغي أن تعلم أن دخولك انفلة ،وإكمالك ووفاؤك واجب؛ حىت تتم
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عملك.
 هي عالقة دعوة وتربية. اجلميع له حق عليك ،سواء كرهته أو زعلت عليه ...إخل ،هو يف النهاية له حقعليك كما اجلميع.
 ال أتخذ دور األب ،وال تكن جافا يف العالقة ،واعلم أن وجود العاطفة مهم يفالعالقة ،فال إفراط وال تفريط.
 احذر من الظلم. الطالب يغارون ،فال تبني تفضيل أحد على أحد.بوارق ووصااي:
 استحضر السرية دائما ،واقرأها وتعلمها؛ فهي مفيدة جدا جدا يف الرتبية. قاعدة :أن ختطئ يف العفو أفضل بكثري من أن ختطئ يف العقوبة! استحضر السرية دائما ،واقرأها وتعلمها؛ فهي مفيدة جدا جدا يف الرتبية. اخرت صاحبا مناسبا صاحلا. الناجح هو الذي يعطي كل العالقات حقها. -قاعدة :أن ختطئ يف العفو أفضل بكثري من أن ختطئ يف العقوبة!
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خصائص النمو ملرحلة املراهقة
تعريف املراهقة :هي املرحلة اليت تبدأ ابلبلوغ وتنتهي ابلرشد وفق َحم ّكات حيددها
اجملتمع.

الشخصية تتكون من أمرين رئيسني:
 -١اجلينات الوراثية.
 -٢البيئة.
مراحل املراهقة:
 -١مبكرة ١٤-١١ :سنة.
 -٢متوسطة ٣٠-١٥ :سنة.
 -٣متأخرة ...-٣١ :سنة.
خصائص النمو:
األول :اجلسمي ،مثل:
-١الصوت.
-٢احلجم.
-٣الشعور إبجهاد والرغبة ابلراحة.
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تنبيه :يظهر منو سريع وتغري مفاجئ للمراهق ،ويكون حساسا من نقد هذه التغريات.
الثاين :االنفعايل ،مثل:
 -١الغضب.
 -٢نزعة استقاللية.
 -٣يتمرد على السلطة واألوامر.
 -٤اإلحساس املرهف.
تنبيه :حاول أن تثن عليه؛ ألن شخصيته ستتكون من خالل فهمه لكالم اآلخرين

عنه.

الثالث :العقلي ،مثل:

 -١ازدايد القدرات العقلية.
 -٢تكوين املفاهيم أو االجتاهات.
 -٣املثالية يف املطالب.
 -٤االهتمام ابملستقبل.
 -٥البحث عن املسؤولية.
 -٦التقلب السريع.
الرابع :االجتماعي والنفسي ،مثل:
58

 -١أتكيد ذاته.
 -٢الشعور ابملسؤولية.
-٣ال يرضى أن توجه له األوامر أمام اآلخرين.
 -٤تكوين صداقات.
اخلامس :اجلنسي ،مثل:

 -١إشباع الرغبات.

تكون الدوافع اجلنسية.
ّ -٢
برقتان:
 إذا أحبك الناس؛ تبعوك. -الرتبية حتتاج إىل رجل مكني.
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إدارة االنفعاالت
ينبغي أن:
معا.
 -١نتعامل مع املشاكل ابستعمال املنطق والعواطف ً
 -٢تكون مرًان جتاه األوضاع املتغرية.
ليعربوا عن حاجاهتم.
 -٣متد يد العون لآلخرين ّ
 -٤تتجاوب بلطف وهدوء مع األشخاص اللذين يصعب التعامل معهم.
 -٥تبقى متفائال وذا نظرة إجيابية للمستقبل.
 -٦تتعلم ابستمرار كيف تعمل على حتسني ذاتك واملكان الذي تعمل فيه.
هل االنفعاالت تلقائية أم اختيارية؟

اجلواب :اختيارية؛ ويكون ذلك حبسب املكنون يف النفس ،فالذي ُريب تربية صاحلة
فانفعاالته موزونة ،والذي ُريب تربية خاوية فهو ابختياره -حسب ما ُريب عليه -تصبح
انفعاالته ساقطة وغري موزونة.
* لتطوير نفسك ينبغي أن تعرتف بصفاتك السلبية.

أحوال الناس مع املواقف:
 -١اإلنكار.
-٢الغضب.
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-٣املساومة.
-٤االكتئاب.
-٥الرضا.
اإلنسان ُيب لثالثة أشياء:
 -١جلماله.
 -٢لسلوكه.
 -٣لفضله.
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من الصفات النفسية للمريب
من أهم الصفات النفسية للمريب:
 -١االتزان االنفعايل ،ويقصد به :ضبط ردات الفعل واالنفعاالت جتاه ما حيدث،

وذلك إبعطاء كل موقف ما يناسبه من مستوى االنفعال ،ويكون ضبط ذلك مبعايرته
مبعيارين:
يفوت الصالة وينام عنها جيب أن يكون أكرب
األول :معيار الشرع ،فتعاملك مع من ّ
من ردة فعلك جتاه من خيرج هاتفه أثناء الدرس.
املعيار الثاين :العقل ،فاألخطاء متفاوتة ،فثمة أخطاء ال تستحق منك االنفعال الشديد
وردات الفعل القوية.

 -٢االتزان العاطفي ،ويقابله االضطراب العاطفي ،وله مظهران ابرزان :إفراط يف احملبة
والوالء ،أو إفراط يف البغض واجلفاء.
مرتب معني ،فيفرط يف حمبته
وأتمل معي هذا املثال :حينما يعجب املريب حبرص ٍّّ
وتقديره ،مث يتفاجأ بعد ذلك مبوقف خيطئ فيه املرتيب خطأ جسيما ابلغا ال يقبل من
مثله!
فكيف ستكون ردة فعل املضطرب عاطفيا؟

سنجد املضطرب عاطفيا يتجه ألحد اجتاهني:
إما أن يربر اخلطأ ويدافع عن املرتيب حبماس ،وإما أن يتحول إىل الشق الثاين ،فينتقل
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من احملبة الشديدة إىل البغض الشديد للطالب بسبب خطئه ،وكال التصرفني خاطئ!
والصحيح ما يقوله املتزن عاطفيا ،وهو :أن الطالب أخطأ ،وينبه على خطئه وحياسب
عليه ،ومع ذلك حيفظ له قدره وسابقته.
وقس على هذا املثال غريه يف ابب اإلفراط يف البغض.
 -٣اللياقة النفسية ،قال تعاىل{ :ﱥ ﱦ} أي :خذ ما تيسر من أخالق
فروض نفسك ِّ
الناسِّ ،
ومرهنا ،وسل هللا انشراح النفس ولياقتها ،ومن أهم الصفات يف
هذا الباب :التكيف مع الضغوط ال اهلروب منها ،ويلزم للتكيف :الرتتيب واإلجناز.

 -٤افهم نفسك واآلخرين ،فالبد أن تفهم نفسك ،وتفهم اآلخرين؛ لكي تعمل
بشكل جيد مع فريق العمل ،ولكي تعمل من املهام ما يصلح لك ،وتعطي غريك من
املهام ما يصلح له.
َب ِرقَتَان:

 ليس مربيا انجحا من يستطيع املرتيب أن يتالعب أبعصابه ويستفزه مىت ما أراد.صعب يف التطبيق؛ ألنك تتحدث مع
سهل يف التنظريٌ ،
 الكالم عن االتزان العاطفي ٌالعاطفة اليت ال تفهم النظرايت ،فال بد حينها من تدخل ُسلطان العقل ليُ ْل ِزَم العاطفة
ابلصواب -وإن مل حتبه!-
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طبقات املرتبني
مدخل :الطالب يتفاوتون؛ متميز ،متوسط ،ضعيف ،والتفريق بينهم منهج نبوي.
املتميزون يف اجلملة نسبتهم تقريبا  ،٪١٨والضعاف مبثل هذه النسبة ،وأما املتوسطون
وهم األغلب ،فنسبتهم  ٪٦٤تقريبا.
تعريف كل طبقة من هذه الطبقات:

 املتميز :هو من يزيد عن أترابه يف جانب أو عدة جوانب وينبغي عليك اكتشافهموتطويرهم .ونسبتهم تقريبا .%١٨
 واملتوسط :هو من يتفوق يف شيء من األشياء ،وال يتميز عن أترابه .وهم األغلبونسبتهم تقريبا .%٦٤
 والضعفاء :هم من يكونون حتت أتراهبم .ونسبتهم تقريبا .%١٨على املريب أن يتجرد:
أ  -وجيعل مرتبيه أفضل منه.
ب  -ويعطي الضعفاء حقهم؛ ففي احلديث " :إمنا ينصر هللا هذه األمة بضعيفها".
كيفية تقومي املرتبني:
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 -١أخلص وجترد من العواطف وأنصف.
 -٢وازن بني اجلرح والتعديل.
 -٣ال تتجاوز احلدود يف املدح واهلجاء.
 -٤القلوب تتقلب ،فانتبه لذلك.
 -٥حدد الصفات املميزة ،وكذلك العيوب ،وال تعمم.
 -٦خذ ابلظاهر فقط ،واحكم عن علم ،وال حتكم من النظرة األوىل ،أو من موقف
واحد.
 -٧حدد الصفات الالزمة ،ال الطارئة.
 -٨إذا أردت أن تتكلم وتشاور؛ فخذ بقدر احلاجة واإلصالح وال تتفكه ابلغيبة.
* من فوائد التقييم :املسامهة يف جناح املعايشة الرتبوية.
* إذا استطعت أن تضع كل الربامج على املستوايت ،فحسن.
* اعرف كل طبقة واحتياجاهتا ،وما تريد إيصاله لكل طبقة.
* ال تنشغل بطبقة عن طبقة.
* إايك وحرق املراحل ،لكن طور ابلشكل املناسب ،واحرص على توريث الطالب؛ أبن
يتواصل مشرف الطالب يف املتوسط ،على من سيشرف عليه يف الثانوي.
من أسباب عدم استمرار الطالب املتميز:
أ  -اخلطأ يف تقييمه.
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ب { -ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ} [سورة القصص{ ،]56:ﱔ
ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ}
[سورة الكهف.]6:
َب ِرقَة :املشكالت املركبة ،حلوهلا مركبة( .ذكرها ابن القيم)
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اهلمة يف نفع األمة
لتكون ممن ينفع هذه األمة؛ رّكز يف بناء خطتك الشخصية على:

 -١طلب العلم والسري على منهجية واضحة.
 -٢العبادة؛ إبتقان فرضها ونفلها.

 -٣ممارسة الدعوة إىل هللا يف كل فرصة ممكنة.
 -٤العناية ابحلسبة على املنكرات حسب االستطاعة.
 وتطبيق كل ما سبق دعوة وحسبة؛ على النفس ،واألسرة ،واحللقة ،واملدرسة،واملسجد ،واحلي.
َب ِرقَة :كن سببا يف:

أ -تعليم جاهل.

ب -تذكري غافل.
ج -إسالم كافر.
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تعليقات على مقال( :جبل الرماة)

() 1

انقش جمموعة من اإلخوة العاملني هذا املقال ،وهذه جمموعة من التعليقات اهلامة عليه:
التعليق األول :الرتبية ليست يف احملضن فقط ،بل حىت يف املنزل واملدرسة وغريمها ،وهي
مهمة جدا ،ومن أراد أن ينظر إىل أتثري الرتبية واحملاضن ،فلينظر إىل الزمن قبل الصحوة،
ويقيس الفارق يف أتثر اجليل!

التعليق الثاين :هناك وجه شبه كبري بني أصحاب جبل الرماة واملربني؛ حيث أهنما

يشرتكان يف أهنما ليسا يف اجلبهة والواجهة ،بل يعمالن يف اخللف (خلف األضواء)،
فمن اي ترى كان املريب الذي قام ابن ابز على يديه؟ ومن كان خلف ابن عثيمني وابن
تيمية والشافعي؟ ...إخل.
وأيضا يشرتكان يف أن أعماهلما جدا مؤثرة فيمن كان يف الواجهة؛ فضعفهم ضعف
ألصحاب الواجهة ،وقوهتم قوهتم كذلك.
التعليق الثالث :نالحظ أن أصحاب جبل الرماة مل ينزل منهم الكبار والقادة ،بل نزل
فهزم املسلمون ،وكذلك يكون أتثري من كان دون الكبار
منهم من كان دون ذلك؛ ُ
ودون القادة يف العمل الرتبوي ،فإن ذهبوا هم وبقي القادة يف احملاضن فقط؛ فسيكون
مثل الذي حصل للمسلمني حني نزل أصحاب جبل الرماة.

( )1فكرة هذا العنوان :تعليقات بني اإلخوة العاملني على مقال :جبل الرماة ،لسامل البطاطي.
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جتربة إعداد الكفاءات يف أفريقيا

رحل أحدهم إىل أفريقيا للدعوة مدة أربع سنوات ،وقد استنبط من هذه الرحلة جمموعة
من الفوائد ،وأذكر بعضها هنا:
األوىل :حني حيمل املؤمن هم هذا الدين ،مع نية يف كمال اإلخالص ،وعزمية صادقة؛
ممدودا الهناية له؛ حىت يبلغ هذا الدين
يسخر هللا له من حيث ال يعلم ،ويفتح له طريقا ً

مبلغه ...أربع سنوات عشتها هناك ،كانت كفيلة ألن تصنع كفاءات ملهمة تنفع
بالدها!
الثانية :يف شبابك ال بد أن تقدم أعماال كبرية هلا فائدة كبرية.
الثالثة :تغىرب يف أول حياتك لكي تتفرغ لعملك.

الرابعة :العطاء له جماالت كثرية البد أن تغتنم أحدها.
اخلامسة :املنهجية املتكاملة طريق إىل اإلجناز والنجاح.
َب ِرقَة :قال ابن اجلوزي" :وقد كنت أرجو مقامات الكبار ،فذهب العمر ومل حيصل
املقصود".
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كيف ختطط حملضنك؟
* التخطيط مبثابة البصرية على البصر.
* ال تتحطم إذا مل يُقبل رأيك.
* أنت شخص لك آراء وأهداف ،فال حتقر نفسك.
* الرأي اجليد :سلسلة من اآلراء اليت مل يكتب هلا القبول.
* البناء املعريف سهم قوي للتخطيط البارع.
* احرص على االستفادة من التجارب السابقة لك أو لغريك.
* اخلطأ طريق الصواب ،والتجربة خري برهان.
* فكر خارج الصندوق ،وأبدع يف أفكارك.
مراجع العمل الرتبوي:
 -١التجربة.
 -٢خربات اآلخرين.
 -٣الرتاكم املعريف.
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املستشار
* فكرة هذا العنوان :اإلجابة على أكثر األسئلة اليت يطرحها املرتيب ،وتشكل عليه.
السؤال األول :العمل الرتبوي أو طلب العلم؟
 ينظر الشخص أوال ما هو املستوى والوزن الذي يريد أن يصل له -فعال ،-هل يريدأن يكون مثل ابن تيمية مثال أم يريد تكوين ثقافة قوية فقط؟
 ينبغي أن يشاهد كذلك واجب الوقت ،هل هو تغليب الرتبية؟ أم طلب العلم؟ ينبغي أن يعلم أنه لن ُخيرج طالب العلم ،إال طالب علم. أخريا :املسألة ليست أسود وأبيض فقط ،بل هناك مساحات كبرية بينهما.السؤال الثاين :ما احلل مع العائلة غري املتحمسة؟

 -إشباع رغباهتم.

 إطالعهم على الربامج. طَرق األبواب العاطفية.السؤال الثالث :كيف للشخص اجلديد يف العمل الرتبوي أن يعرف ما هي املرحلة اليت
يناسب أن يشرف عليها؟
 يستشري.71

 يعرف شخصيته وإمكانياته ،واجلوانب النفسية له ،ويتعرف على خصائص املراحل،()1
وما الذي يناسبه منها.
السؤال الرابع :كيف للمريب أن يبدع يف جماله؟

 خيلص ،ويؤمن أبمهية هذه الرسالة! يزداد من العلم ،وهذا هو املطلوب من مشرف السنة األوىل.السؤال اخلامس :ما احلل مع الطالب قليل األدب؟

 -اجعل هناك مسافة بينك وبينه.

السؤال السادس :أان ال أريد العمل الرتبوي بسبب قلة حصيليت العلمية:

 تزود من العلم. -اقرأ!

ست بَ َوا ِرق من املناسب أن تذكر هنا:

األوىل :نظرية االنسكاب :إذا كنت أقل من املرتيب فلن ترفعه ،وإذا كنت مساواي له فلن
ترفعه أيضا ،وإذا كنت بعيدا جدا فلن يبلغك ،فكن مرتفعا؛ ولكن قريبا منه.

()1

قد تقدم احلديث عن هذا املوضوع يف عنوان خاص سابق.

72

الثانية :الفارغ ال ميأل غريه!
الثالثة :الوقت ال يوزن ابملوازين ،وال يكال ابملكاييل ،ولكن يقاس ابلربكة!
الرابعة :عند الصباح حيمد القوم السرى.
اخلامسة :لدينا أمية غري طبيعية يف الرتبية (فعلينا أن نقرأ)!
السادسة :هناك ما أمسيه بكفارات العمل الرتبوي ،وهو اليت أرجو أن يكون هبا تكفري
سيئات املريب يف عمله الرتبوي ،حىت يكون خالصا هلل.
ومن أمثلة هذه الكفارات :إساءة من أحد الطالب ،أو تنكر حيصل لك من أحدهم،
أو وقيعة يف عرضك ،وغري ذلك.
واملريب قد يعجب بنفسه وبعمله ،وقد يرائي ،وقد ينتصر لنفسه ،فلعل هللا يبتليه مبثل
هذه البالاي ليكفر هبا ذنبه يف عمله الرتبوي.
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مواد ينصح هبا ملن أراد االستزادة يف العناوين املذكورة
العنوان

الكتب اليت ينصح هبا

اهلمة يف نفع األمة

كتاب( :العادات العشر للشخصية الناجحة) ،إلبراهيم
القعيد.
وكتاب( :العادات السبع للناس األكثر فعالية)،
لستيفن كويف.

جتربة إعداد الكفاءات يف

مشاهدة مقابلة الدكتور عبدالرمحن السميط رمحه هللا يف

أفريقيا

برانمج صفحات من حيايت.

وقفات من سرية املصطفى املادة املسموعة :يف ظالل السرية.
وكتاب( :الرحيق املختوم) ،للمباركفوري.
ﷺ
وكتاب( :وقفات تربوية مع السرية النبوية) ،ألمحد
فريد.
عنوان املريب والتقنية

حماضرة :أثر االنفتاح التقن على احملاضن الرتبوية،
للشيخ علي الشبيلي.
ومتابعة عبدالعزيز احلمادي على تويرت.

حمفزات ومعوقات العمل

كتاب( :الدعوة والدعاة مسؤولية واتريخ) ،أليب احلسن

للدين

الندوي.
وكتاب( :الدين العاملي ومنهج الدعوة إليه) ،لعطية
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صقر.
وكتاب( :التوريث الدعوي) ،حملمد موسى الشريف.
التخطيط الشخصي

كتاب( :العادات العشر للشخصية الناجحة) ،إلبراهيم
القعيد.
وكتاب( :التخطيط الشخصي يف السرية النبوية ،ملهنا
نعيم جنم.
وكتاب( :دليل التخطيط الشخصي) ،ملىن الفيلكاوي.

عالقات املريب

كتااب( :الرتبية اجلماعية) ،و(املعايشة الرتبوية) ،لسامل
البطاطي.
وكتاب( :األساليب النبوية يف التعامل مع أخطاء
الناس) ،حملمد صاحل املنجد.
وكتاب( :النيب الكرمي ﷺ معلما) ،لفضل إهلي.

الرتبية الذاتية

حماضرة( :الرتبية الذاتية) ،للشيخ حممد الدويش.
وحماضرة بنفس العنوان ،للشيخ علي الشبيلي.
وكتاب( :الرتبية الذاتية من الكتاب والسنة) ،هلاشم
األهدل.

خصائص النمو ملرحلة
املراهقة

كتاب( :املراهقون) ،لعبدالعزيز النغيمشي.
وكتاب( :علم نفس املراحل العمرية) ،لعمر املفدى.
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وكتاب( :املراهق كيف نفهمه وكيف نوجهه؟)،
لعبدالكرمي بكار.
أولوايت املرحلة اجلامعية

كتاب( :دعه فإنه مراهق) ،لعبدهللا الطارقي.
والقراءة لبحوث مركز (قراءات).

منهج الشرع يف التعامل

حماضرة( :هدي السلف يف الفنت) ،للشيخ عبدالكرمي

مع املستجدات

اخلضري.

طبقات املرتبني

رسائل العني ،لعادل الشويخ وحممد الراشد،
وخصوصا :التقومي الدعوي ،حملمد الراشد.
وحماضرة( :األدوار اجلانبية) ،للشيخ حممد صاحل
املنجد.

مدرسة العطاء

كتاب( :منهج النيب ﷺ يف الدعوة) ،حملمد أحمزون.
وكتاب( :صور من حياة الصحابة) ،لعبدالرمحن رأفت
الباشا.

إدارة االنفعاالت

كتاب( :النهج اإلمياين يف التفكري) ،لعدانن علي رضا
النحوي.
وكتاب( :التفكري الوجداين) ،للدكتور ميشيل كراف.
مطبوع عن دار املعرفة للتنمية البشرية ،وهو مرتجم
وموجود على الشبكة.
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املستشار

كتاب( :تربية الشباب) ،حملمد الدويش.
وكتاب( :املراهقون) لعبدالعزيز النغيمشي.
و(رسائل العني) ،حملمد الراشد ،وعادل الشويخ،
وخصوصا( :حنو املعايل) ،حملمد الراشد.
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