
  

  



  
  ..مقدمة

وأرسل لنا رسوله ليعلم الكتاب  ،وأرشدنا طريق اهلداية ،احلمد هللا الذي علمنا مامل نعلم
 ،املريب اتىبو  ،والصالة والسالم على الرسول املصطفى ،ويزكي األخالق والسلوك ،واحلكمة

ومن  ،وعلى آله وأتباعه ،هلم أمجعني فصلى اهللا عليه وسلم وةوقد ،أرسله اهللا رمحة للعاملني
  :وبعد ،منهاجه إىل يوم الدينسار على طريقه و 
يدعو إىل املبادئ  ،واختاره قدوة للعاملني ،بشرياً نذيراً -عليه الصالة والسالم–جعل اهللا رسوله 

 ،"فاتبعوين حيببكم اهللاقل إن كنتم حتبون اهللا " :قال اهللا سبحانه .والقيم الوضيئة ،األصيلة
لذا من سرب سرية  ".اكم عنه فانتهوا اموما آتاكم الرسول فخذوه و " :وقال سبحانه

يف هديه عليه  املصطفى صلى اهللا عليه وسلم وجد املعاين اليت أتى ا الدين القومي مسةً 
ة يف احملاضن زكية النبويوالت ،الرتبية الربانيةاملهم ألرباب وقد كان من  ،الصالة والسالم

وكذا من سار على  ،وسلم أن ينظروا إىل مسات املريب صلى اهللا عليه واحللقات وما يف معناها
 ،خري من يُريب على طريقتهم فيكن ،بالقبولليحظى  ،طريقته من الصحابة والسلف الصاحل

   .ويقتفي أثرهم
نفسه خليفة  الصفات لذلك الذي احتسبوإدراكاً هلذه املسؤولية نرسم أبرز اخلصال و 

ومن أحسن قوالً ممن " :قال جل من قائل ،وأنعم به من طريق ،سائراً على خطاهم ،لألنبياء
  ". ل صاحلاً وقال إنين من املسلمنيدعا إىل اهللا وعم

وهو . قيةُخل، مهارية، عقلية، علمية، اجتماعية، صفات ذاتية: والصفات الواردة مقسمة إىل
  آليت أن تبقى الصفاتو  انت عبارة عن سلسلة أسبوعيةك  وقد .ما يظهر لقارئها يف ذلك

فإلى  .واهللا أسأل اهلداية والسداد. مبثوثة حىت تكون أسهل وأمرىجمردة  كما نشرا
  :الصفات
  :الهدي والقدوة الحسنة: أوالً 

واملعاين  ، غرس القيم واألخالق احلميدةىلكثري من أرباب الرتبية تسعى نفوسهم جاهدة إ
وإن صح التعبري ال جند  ،ن مثة ضعف يف األثر الرتبوي املشاهد يف ذلكم املرتيبولك ،الفاضلة

ابدأ بنفسك (وبالتايل فإن املرجع احلقيقي للرتبية هي  ،لتلكم الوصايا املوجهة واقعاً ملموساً 



بـَُر َمْقًتا ِعْنَد اللِه َأْن كَ ) ٢(يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِملَ تـَُقولُوَن َما َال تـَْفَعُلوَن " :قال تعاىل). أوالً 
-صلى اهللا عليه وسلم–وبالتايل فإنا جند يف حياة الرسول  .لصفا")٣(ولُوا َما َال تـَْفَعُلوَن تـَقُ 

َلَقْد َكاَن َلُكْم ِيف َرُسوِل : " � قال اهللا تعاىل يف حق الرسول  ،م القدوة واهلدي احلسنعظ
  .٢١:سورة األحزاب"يـَْرُجو اللَه َواْليَـْوَم اْآلِخَر َوذََكَر اللَه َكِثريًااللِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة لَمن َكاَن 

ولقد خيتصر املريب مئات احملاضرات واملهاتفات والوصايا يف أن يكون قدوة حسنة فيما يريده  
وأي نتاج تربوي خيرج من ذلكم الذي يوصي حبفظ القرآن وهو ال  ،- جل وعال- الشارع

وقد يلحق  ،مسابقة للصف األول واملريب يرتنح ليصل للمسجددعوة للي وأ ،يتقن اجلزئني
بل أي أدب يظهر على املرتيب حني يرى املريب يكذب  ،بفضل اجلماعة إن تيسر ذلك

مث أي مسة احرتام وتقدير تظهر  ،وحني اليكف عن اللغط واللغو ،ويغتاب أحياناً  ،أحياناً 
وحني يضخم  ،سياج وأسوار يف العلماء والدعاة على املرتيب عندما يرى املريب خيوض بال

لرتبية من حيث  وأسئلة كثرية تدعونا ملراجعة نفوسنا يف صالحيتنا ل ،األخطاء وفق ميوله وهواه
كنا : "حني قال- رمحه اهللا–وأعجب من اإلمام األوزاعي  .وعملنا مبا نعتقد ،إتقاننا ملا نقول

بنا فال نرى أن يسعنا ذلك وينبغي أن  أما وقد صرنا يقتدى، نضحك ونلعبقبل اليوم 
  ".نتحفظ

حني أراد صحابته يف صلح احلديبية أن -صلى اهللا عليه وسلم–ما أمجل أن نتذكر رسول 
رضي اهللا -حيلقوا رؤوسهم فلم حيلقوا وقد أمهه هذا األمر حىت أوصته أم املؤمنني أم سلمة

عليه –صفات  املصطفى  ما أمجل حني نسرب .أن حيلق رأسه فحلق رأسه فحلقوا -عنه
ا صحبه منه دون كثري سجع يف  قد اقتفاهياته و ومبادئه فنجدها واقعاً يف ح- الصالة والسالم

عن -رضي اهللا عنها  -ولقد ُسئلت أم املؤمنني عائشة  ،ودون طول حديث يف جملسكالم 
يف  على املريب أن يكون قائداً ". كان خلقه القرآن:"فقالت- لسالمعليه الصالة وا- خلقه

 ،إمنا هو يف مقدمة الركب دائماً  ،فهو ال جييد القول بال عمل جمتمعه بأخالقه وسلوكه ومتيزه
وإن أشار لرب الوالدين حملناه خيفض جناح الذل  ،إنه إن دعا إىل التفوق وجدناه متفوقاً 

موذج ذا هو املثال احلسن والنه .سالكاً طريقه أوصى بالعلم  حبثنا عنه فأبصرناهوإن  ،والرمحة
ا تعتقده وتقوله من وإن من أهم مساا أن تكون رأساً يف كل م ،اقي يف القياد الرتبويةالر 

  .وقد صدق من قال إن أردت أن تكون إمامي فكن أمامي، معايل األمور



  ):بإذن اهللا(ومما يعني على أن يكون املريب خري قدوة
 .لنطق للغري قبل العملفال يعجل با ،فس دائماً يف االئتمار واالنتهاءالبدء بالن .١

 ،ولو كان يسرياً فال ُيكلف نفسه بعمل شاق فيرتكه كله ،املداومة دائماً يف فعل اخلري .٢
وقد قال عليه الصالة  .ويزيده شيئاً فشيئاً  ،عليه أن يتدرج حىت يثبت العمل

 ".خري العمل عند اهللا أدومه وإن قل:"والسالم

 .العمل بالعلموتقتضي  ،احلاثة على العمل وتدبر معانيها السيما ،قراءة آيات القرآن .٣

وحاله مع - صلى اهللا عليه وسلم–ومشاهدة وصف الرسول  ،سرب السرية النبوية  .٤
 .صحبه

ويثبتون  ،سيما من كان له طالب يتكلمون عنهمطالعة كتب السلف الصاحل ال .٥
جملسه من  حيضرفبعضهم كان ، كابن القيم عن ابن تيمية وغريهم  ،أخالقه وعلمه

 .وهكذا ،اضرين لينهلوا من أدبه ومسته كمن حيضر لينهل العلماحل

 ،أن نكون ممن يهدي من غري أن يهتدي اخلوف واحلياء من اهللا و  ،الدعاء املستمر .٦
 .والعياذ باهللا

وال ، وتذكر النصوص اليت تنهى عن ذلك وحتذر منه، احلذر من خمالفة العمل القول .٧
 .بيد الداعية للكمال والرتقي تأخذدعوة ؛ بل يكن هذا معوقاً عن مواصلة الرتبية وال

  .أن عمل رجل يف ألف رجل خري من قول ألف رجل يف رجل: وأخرياً ما أمجل من قال
 

  :االزديان بالعلم الشرعي: ثانياً 
يـَْرَفِع اللُه الِذيَن ":قال تعاىل ،التحلي والتجمل بالعلم الشرعي صفات املريب الالزمة من أجلّ 
. املقصد هنا العلم الشرعيو  ،"َواللُه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ  اْلِعْلَم َدَرَجاتٍ أُوتُوا  ُكْم َوالِذينَ آَمُنوا ِمن

رمحه -أُثر عن اإلمام أمحدو  ،ماهو فرض كفايةومنها  ،من العلوم ماهو فرض عني يف تعلمهو 
فينبغي له  )رائع اإلسالموذكر ش(أما ما يُقيم به الصالة وأمر دينه من الصوم والزكاة : (- اهللا

  .)أن يتعلم ذلك
  .والعلم الشرعي هو العلم بالكتاب والسنة وشرائع اإلسالم

ومن معه  ،وثين ركبه عند العلماء له آثاره احلسنة على املريب ،وإن طلب العلم من قبل املريب
  :ومن تلكم اآلثار ،من املرتبني



عن  يبتعدوبذلك  ،زالت والعثراتواالبتعاد عن ال ،تزيني العقل بالعلم ورفع اجلهل -
وإذا كان املريب جيهل مثالً  ،وهي مما يتأثر ا املرتيب يف يومه وليله ،والشهواتالشبهات 

أو قد  ،أو ال يُعدد شروط السفر للخارج ،القول الصحيح فيمن جيد وسوسة يف العقيدة
يب وسوء الفهم فر جند اخلطأ واخللط عند املرت يكون ضبابياً يف اإلملام بأحكام الس

 .ولذا قيل العامل بال علم كالسائر بال دليل .للنصوص من قبل املريب

السيما أن هذه العلوم هي أجل  ،واملعرفة بأعمال القلوب ،املعرفة باهللا وأمسائه وصفاته -
 دون تقوىوخوض القاصرين  ،زالت اتهدينيف و ، اخلالفاتوإن اخلوض يف  ،العلوم

كفى خبشية اهللا : (-رصي اهللا عنه-قال ابن مسعود .قلبال يقسيو  ،يُذهب اخلشية
ومن ( :وقال الذهيب، )اخلشيةإمنا العلم : (وقال احلسن ،)كفى باالغرتار به جهالً و  ،علماً 

 .)فقد رق دينه، زالت اتهدينو ، ع رخص املذاهبتتب

إذا جعل من القرآن خري جليس  وسيسدد بإذن اهللا ،صاحب مشورة ورأي سيكون -
ولنتأمل حديث الذي قتل تسعة وتسعني ، السنة والسرية أى صورة للتأملومن  ،للتدبر
 .نفساً 

وبالتايل فإنه سيكون خري من يصف  ،خري قدوة ملا يدعو إليه كطلب العلم مثالً  يصبح -
 .ويدرك الفنت من قبالتها ،الواقع

 ،يف الدين وقاصر الفهم من أقلها أن يكون جسراً للخطأ ،وخيمة لسيء العلم ومثة آثار
  .من أؤمتن عليهم احلق بالباطل على تلبيسو  ،والقول بغري علم

وكثرت  ،لب السيما إذا ضاق وقتهيستصعب الط ،ونلفت االنتباه أن هناك نزراً من املربني
تروي وال يسريات ال واالرتواء بغرفات  ،فيكن منه االكتفاء ،أشغاله يف الدعوة وغري ذلك

  .تسد ظمأ
  :علمومما يعني على ال

عن و  ،"َوُقل رب زِْدِين ِعْلَما: "والدعاء قل جل وعال ،واإلخالص يف ذلك ،تقوى اهللا .١
ن مو ".. –عن النيب صلى اهللا عليه و سلم قال  -رضي اهللا عنه قال –هريرة  أيب

رواه مسلم ذا "احلديث...سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل اهللا به طريقا اىل اجلنة
 .اللفظ



 .وخاصة األجزاء األخرية وآيات األحكاموالقراءة يف تفسريه  ،لكرميحفظ القرآن ا .٢

وطلبة العلم ال سيما يف بعض دروسهم أو جمالستهم  ،االلتصاق ببعض العلماء .٣
 .االس العلمية

  .الدروس العلمية يف األسفار وغريها )ألبومات(ـالستماع لا .٤
عترب  .٥

ُ
ويبدأ بقراءا على  ،ةتكوين مكتبة يف البيت حتوي صغار العلم وأصوله امل

وكذا القراءة  ،مع مراعاة تعلم طرق القراءة الصحيحة. أصحاب التخصص يف ذلك
 .وفيها خري كثري ،السريعة

االشرتاك مع بعض طالبه يف اجللوس عند بعض العلماء لقراءة بعض املتون العلمية  .٦
 .واألجزاء

العلم يف أوقاته ونيل  ،وتنظيمه وذلك يعني يف دفع الفتور، حسن إدارة الوقت .٧
والتدرج يف نيل صغار العلم  ،وحماولة جتديد نية اهلمة العالية يف التحصيل ،الفاضلة

 .قبل كباره

الذي يريب على  فكيف واملريب، العلم العلم فمن تكلم يف غري ختصصه أتى بالعجائب
  !جبهل وعمعمةالتأصيل والتزكية أن يريب 

 

  :المعايشة التربوية: ثالثاً 
 
ُ
وذلك طلباً لبلوغ أعلى فيق الذي جينيه املرتيب عن طريقه ن التو و ُحيب أن يك ريبإن امل

  .كما يعلم  وهذا العمل املتعدي ،-تبارك وتعاىل-الدرجات عند املوىل
وما له من آثار ونتاج على  ،)اهلدي والقدوة احلسنة( ولسنا يف خوض موضوع قد مت طرحه

وفق إال أننا سنلقي الضوء على. ومن معه ،املريب
ُ
وليست  ،صفة بارزة عند املريب الناجح امل

  .بعيدة عن األوىل
وغريها من أجل ما يراه  ،والعبادية ،والعيش مع املرتيب يف أبرز شؤونه االجتماعية إن التعايش

ُلو " :-جل يف عاله–وتأمل قول اهللا  ،املرتيب من مربيه َكَما أَْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوالً منُكْم يـَتـْ
ْم آيَاتَِنا َويـُزَكيُكْم َويـَُعلُمُكُم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َويـَُعلُمُكم ما ملَْ َتُكونُواْ َعَلْيكُ 

فَِبَما َرْمحٍَة مَن الّلِه لِنَت َهلُْم َوَلْو ُكنَت " :ومن مث جاءت الصفة العظيمة ،١٥١:البقرة"تـَْعَلُمونَ 
ُهْم َواْستَـْغِفْر َهلُمْ  اْلَقْلِب الَنَفضوْا ِمنْ  َفظّاً َغِليظَ  َوَشاِوْرُهْم ِيف اَألْمِر فَِإَذا  َحْوِلَك فَاْعُف َعنـْ



 ْل َعَلى الّلِه ِإنِلنيَ ا َعَزْمَت فـَتَـوَكاْلُمتَـوَك وها أنت تطالع قوله ، ١٥٩:آل عمران"لّلَه حيُِب
الُكَفاِر ُرَمحَاءُ بَينُهم تـَرَاُهم رَُكَعاً ُسَجَداً ُحمََمْد رُسوُل اهللا َوالذِيَن َمَعُه َأِشَداُء َعَلى " :سبحانه

  .٢٩: الفتح"ِسيَماُهم يف ُوُجوِهِهم ّمن أَثَِر اَلسُجودِ  يَبتَـُغوَن َفضالً ِمَن اهللا َورِضَونَاَ 
مع من –صلى اهللا عليه وسلم –إن هذه اآليات وغريها ُترتجم لنا الوجود احلقيقي للنيب  

وتالحظ مدح اهللا  ،واللني من أجل الرتاحم يف التعامل ،لتأديب والرتبيةفالتزكية مبعىن ا ،حوله
والناظر لسرية املصطفى وموروثه من السنة جيد هذا العيش  ،للنيب ومن معه وكيف هم

املؤمن الذي خيالط الناس ويصرب " :لذلك - صلى اهللا عليه وسلم-وقد دعى الرسول ،الرتبوي
 ،صحيح اجلامع" خيالط الناس واليصرب على أذاهمأفضل من املؤمن الذي ال ،على أذاهم

 ،ومن مث رؤيت االبتسامة ،وحني كان النيب موجوداً مع الصحابة كان هناك التعليم والتوجيه
وهذا من نتاج  ،واُبتِعد عن املشني ،ُومتعن يف اهلدي ،وشوهدت الغضبة ،وُعين باملبادئ

ويستمع حديثهم يف اجلاهلية ويستمع املعايشة الرتبوية بل كان النيب جيلس مع أصحابه 
من :"رضي اهللا عنه- جتده ميازح بعضهم كما قال عن زاهر، لبعض أشعارهم ومل يُر إال متبسماً 

عليه الصالة -م بعضهم بانفرادوعلّ  ،بل وأدلف بعضهم على رحله ،"يشرتي العبد؟
 -اهللا عنهرضي –بل حىت الصغار حني ذكر أنس  ،الكبار علىومل يتوقف ذلك  ،-والسالم

وقال أنه قال ألخي وكان معه  ،كان ُخيالطهم-صلى اهللا عليه وسلم-يف الصحيح أن النيب
وقد ، الصغار يأكل مع النيب يف صحفته وهذا أحد ،"يا أبا ُعمري مافعل الُنغري" :طائر صغري

ه سالم مشاركاً ألصحابكان عليه الصالة وال. داب هي الُعليا يف آداب الطعاموجهه النيب آل
ويسأل عن  ،وشاركهم حفر اخلندق ،وكان ُيشاركهم يف الغزوات ،وأفراحهم ،يف أحزام

  .وإن لزم األمر عنف بعض أفعاهلم، ومل ينسهم من دعائه ،حاهلم
  .ومن بابه مفتوح هلم ،وحياورهم ،وهنا قد وجد الصحابة من يستمع هلم

ريب 
ُ
  .تتكلف األرواح وصوله وهو قريب الذي!  وأقول بئس امل

ا أين بعض املربني من موقف حنظلة حني قال نافق حنظلة ولقي أبا بكر فما كان إىل أن ذهب
وكان حىت األعراب  .ولومل يكن بابه مفتوح ملا وجلوه ،عند الرسول صلى اهللا عليه وسلم

  !ونعم التزكية ،واهللا لرتبيةنعم ا..وأصحابه يُعايشهم ويُعايشونه ،والصغار يلقونه ،جيدونه
  :اآلثار لكتومن  ،معايشة أثراً عظيماً يف حياة املرتيبوإن لل*



ُهناك ما ُيسمى باملنهج اخلفي الذي يتعلمه املتلقي من خالل األخالق والطباع  .١
وهذه جندها متجسدة يف  ،وذلك دون علم من املريب ،وردود األفعال اليت ُيشاهدها

بل  ،وردود فعله ،هولبس ،وأفعاله ،بعض ماكان يرويه الصحابة عن رسول يف أقواله
 .- عليه الصالة والسالم- إمياءات وجهه الشريف

ريب حيث تسهل االستشارة .٢
ُ
ويظهر االقتناع  ،جتعل ُهناك طرقاً وضيئة متصلة مع امل

ريب اليت يدعو هلا
ُ
وهنا  ،ال جيده إال عند املريب للمرتيب متنفسا صنعتو  ،مببادئ امل

ومن معه أم إذا تغريت عليهم  حني يذكر عن نفسه-رمحه اهللا-نذكر ابن القيم
 وقد تغريت نفوسهم فال يرجعون إال -رمحه اهللا-أنفسهم ذهبوا إىل شيخ اإلسالم

انت ُمسرجة لربييب العلم وهذا برهان يف أن أبواب الُعلماء حينئذ ك ،وزاد إميام
 .وطالبه

  :وخنتم املوضوع ببعض اإلشارات*
فال يهبط إىل درجة السفاهة  ،على املريب أن يكن صاحب قدوة يف تعايشه .١

إضاعة ( ن هذه السفاهةوم ،ووين القيم مما جيعل هناك متاهي لألثر املرجو
، الصحبة الفردية اململة، كثرة التنازالت، اللهو الكثري، الوقت فيما الفائدة فيه

ومن  ،وغري ذلك مما جيعل هناك عواقب وخيمة )عدم االنضباط مع املردانو 
 .واحلذر من الشبهات ،يف كل شيءشأن املريب القسط 

حني  ،ومما أعجبين من خواطر أحدهم ،على املريب أال يتكلف العيش مع أحبته .٢
 . وإمنا أصحاب ،تالميذ وطالب- صلى اهللا عليه وسلم- مل يكن للنيب :قال

ظر ألحبابنا كأصحاب مث ليكن التوجيه والعيش على ما رأيناه من لننأيها املريب 
  .ن الًسراةومسعناه م ،القدوات

  
  :امتالك مفاتيح القلوب: رابعاً 

لقد كان من أبرز مسات املريب الرباين أن يكون خري من يرقى امسه حقيقة ال حكماً يف قلوب 
الذي قال اهللا جل وعال -وسلم صلى اهللا عليه–إذ هو يسري على خطا املصطفى ، الناس

َآِل "َحْوِلكَ  َلْو ُكْنَت َفظا َغِلْيَظ اْلَقْلِب ِالنـَْفضوا ِمنْ  فَِبَما َرْمحٍَة ِمَن اْللِه لِْنَت َهلُْم وَ  " :عنه



ول لقلوم حب الناس  للمريب املؤثر متكنه من الوصالتأثري و  وإن من أسرار، ١٥٩:ِعْمرَانَ 
  :عرب أبواب كثرية منها

يوم  إن من أحبكم إيل و أقربكم مين جملسا" :قال صلى اهللا عليه وسلمحسن اخللق؛  .١
الثرثارون  وإن أبغضكم إيل و أبعدكم مين يوم القيامة مة أحاسنكم أخالقاالقيا

حديث ."املتكربون: ؟ قاليا رسول اهللا ما املتفيهقون:قالوا   املتشدقون واملتفيهقونو 
 إن" :وعن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه قال، ٢٢٠١صحيح أنظر صحيح اجلامع رقم

يف صحيح األلباين رواه "لليل صائم النهارخلقه، درجات قائم ا الرجل ليدرك حبسن
وإا ، امل هي من الدين بال شكورقي التع، وبذلك يظهر أن مسة حسن اخللق .اجلامع

  .فتاح الداعية األزكى لقلوب اخللقم
إن اهللا رفيق حيب الرفق، ويعطي على ": عليه وسلم يقول الرسول صلى اهللالرفق واللني؛  .٢

 .رواه مسلم"، وما ال يعطي على ما سواهال يعطي على العنف الرفق ما

 َعَلْيهِ  اللهُ  لىصَ  اللهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َعْنهُ  تـََعاَىل  اللهُ  َرِضيَ  ،َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  نْ ؛ عَ احلب - ٣
 َوُحْسنِ  َوُشْكرَِك، ذِْكرَِك، َعَلى َأِعين  اللُهم  :فـَُقلْ  ُأِحبَك، ِإين  ُمَعاُذ، يَا" :َوَسلمَ 

يوجه من ولذا فإن املريب الذي يوصي ويعظ ويرشد و . والنسائي رواه أبو داود"ِعَباَدِتكَ 
د املشاهو ، مدعاة للقبول واالستجابة للمدعو ال شك أن ذلك ميتلئ حباً صادقاً  قلب

تُرجع بعض  بعض توجيهات وإرشادات املربنيلبعض حاالت العصيان والتمرد عن 
هذا ينايف منهج الرسالة احملمديةو ، فجوة عاطفية بني امللقي واملتلقيجود إىل و  اأسبا.  

هاشاً باشاً ال تلقاه إال  -صلى اهللا عليه وسلم-وقد كان رسول اهللا ( ؛اهلشاشة والبشاشة - ٤
وضخامة ، على عظم مسؤوليته -لصالة والسالمعليه ا–الرسول وهذا هو  ).مبتسماً 

هاشاً باشاً مبتسماً ال فاحشاً وال وثقل محل الرسالة على كاهله وجده من حوله ، مهه
  .متفحشاً 

فزاً حم، ريب الناجح إذ جتده ملاح ملن معهوهذه أداة إبداعية للم ؛التحفيز وأن يكون ملاحاً  - ٥
رضي اهللا – يدل على ذلك ما رواه البخاري عن أيب هريرةو ، هلم إن رأى ما يدعو للثناء

لقد ظننت يا أبا هريرة : بشفاعتك؟ قال يا رسول اهللا من أسعد الناس: قلت: (قال-عنه
إن : رأيت من حرصك على احلديث أال يسألين عن هذا احلديث أحد أّول منك ِلما



ل اقوقد  .)الصاً من نفسهاهللا خ ال إله إال: أسعد الناس بشفاعيت يوم القيامة من قال
: إن فيك خصلتني حيبهم اهللا ورسوله": سالقياهللا عليه وسلم ألشج بن عبد النيب صلى 
كتعيني الفعل املثين  :املريب بعضاً من الضوابط يف ذلك والخيفى على، "احللم واألناة

 .ناسبنيالثناء يف وقته ومكانه املواإلتيان ب، عدم املبالغة يف الثناء واإلطراءو ، عليه
صلى اهللا  أن النيب الصحيحنييف  ؛االهتمام مبن معه السيما يف املشاعر واالهتمامات - ٦

ثيباً، : بكراً أم ثيباً؟ قال": قال. نعم: أتزوجت؟ قال! جابريا  :عليه وسلم قال جلابر
 -  يف أحد: يعين -إن يل أخوات وقد قتل أيب : هال بكراً تداعبها وتداعبك؟ قال: قال

فسكت عليه الصالة والسالم، ، وترك عندي سبع أخوات فأردت امرأة تقوم على شئون
فشراه بأوقية، فلما ذهب ! ا رسول اهللاما ترى ي: أتبيعين مجلك؟ قال! جابريا : مث قال

قال : ويف لفظ-فدخلت املسجد فصليت ركعتني : ، قالمحالنه إىل املدينة جابراشرتط 
فأعطاه ، انقده الثمن:  باللفلما أتى قال لـ - صل ركعتني:  عليه وسلمله صلى اهللا

تعال خذ اجلمل والثمن، ! جابريا : فأخذ الثمن وترك اجلمل، قال جابرفوىل ، األوقية
، بشؤون من معه الدينية والدنيوية إا الرتبية احلقة حني يهتم املريب. اجلمل والثمن فساق

حيث ال يولون ، ن جفاء بعض املربني يف هذا اجلزءوبئس ما نرى م، إذ ال نشاز يف ذلك
 .وغريها ، والدراسة ،والوظيفة، أي اهتمام كالزواج) الدنيوية(هم اهتمامات من مع

حيح الص ويف، -بإذن اهللا– اوأجره صاعب؛ وهي اليت هلا أثرهاالوقوف يف امللمات وامل - ٧
عنه كربة  من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج اهللا: "قال عليه الصالة والسالم 

ينه هذا سلمان الفارسي ملا أراد أن يعتق نفسه وملا مل جيد ما يعو ، "من كرب يوم القيامة
وقد ، "أعينوا أخاكم" :وقال للصحابة، ة والسالميف فكاك نفسه قام معه عليه الصال

 .م يف ذلك حىت كوتب أخوهم من سيدهشارك الصحابة مع نبيه

، يفوز دائماً باملسابقة يف إفراح ونعم املريب الذيملسارعة يف املبشرات املفرحات؛ التهنئة وا - ٨
، مهما عرب الزمانإذ ذلك ال يُنسى ، اخلاصة معه السيما مع اهتماماته وتبشري  من

وحني مسع بتوبته اجته ، بة كعب بن مالك اليت رواها بنفسهونذكر يف ذلك قصة تو 
حىت دخلت  :عبقال ك..( :ونستمع له ليكمل لنا الشاهد املراد،  ملسجد النيب

املسجد فإذا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جالس حوله الناس فقام إيل طلحة بن عبيد 



واهللا ما قام إيل رجل من املهاجرين غريه وال أنساها و  ،وهنأيناهللا يهرول حىت صافحين 
لطلحة قال كعب فلما سلمت على رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال رسول اهللا صلى 

ه وسلم وهو يربق وجهه من السرور أبشر خبري يوم مر عليك منذ ولدتك أمك اهللا علي
قال قلت أمن عندك يا رسول اهللا أم من عند اهللا قال ال بل من عند اهللا وكان رسول اهللا 

صلى اهللا عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حىت كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك 
مث نشاهد املصطفى ، -رضي اهللا عنه- ركه طلحةوهنا ننظر ما هو األثر الذي ت ،...)منه
حابة ذلك دوماً وعرفوه يف بل لقد وجدوا الص، وقد فرح بذلك، الذي يبشر كعب 

ريب حني يُنجز ذلكم وهذا ما يتطلب على امل .وأتراحهم، فهو معهم يف أفراحهم، مربيهم
ن املريب أن يك، أو ُيكفى من مصيبة، أو يُوفق حلفظ القرآن، املرتيب أحد املراحل التعليمية

 .ويبارك، ليشارك تلك اللحظة الفارقةموجوداً 

صلى اهللا عليه –وقد كانت السمة اخلالدة الذي يلقاها من لقي الرسول الكلمة الطيبة؛  - ٩
: وقد قال عليه الصالة والسالم، ولو يف حمنة أليمة، ديدفيعيد احلياة  لروحه من ج- سلمو 
: ويقول، آل ياسر وهم يُعذبون من قبل قريشوها هو  مير ب ،"والكلمة الطيبة صدقة"
واخلاطرة العاطرة أثرها اجلميل ، إن للكلمة الطيبة ."وعدكم اجلنة صرباً آل ياسر فإن م"

ري باملريب أن خري ال تأيت إال خبري فحإا  .نفيس أو تثبيت أو إسعاديف القلب فإما ت
  . ل شانئوهفيكثر حمبوه ويق، متتلئ خزانته بذلك

كان إذا _ صلى اهللا عليه وسلم_ففي احلديث أنه ؛ التقدير واالحرتام واالهتمام -١٠
حدث أحداً جعله تلقاء وجهه وأصغى إليه وأنه إذا أمسك بيد أحد مل يكن ليرتكها حىت 

 عليه صلى اهللا_، وأن األمة كانت تأخذ بيد رسول اهللا يكون اآلخر هو الذي يرتك يده
 رأيه يف مكان ، وأنه استجاب للحباب بن املنذر يفوتذهب به حيث شاءت_ وسلم

_ ه وسلمصلى اهللا علي_، وأنه واستجاب لنصيحة سلمان يوم اخلندق، التخييم ليلة بدر
يثمن سلوكيام أفعاهلم، ويعرفهم قيمة دورهم، و لطاملا يذكر قيمة أصحابه، ويشكر 

، ويسمي "ه ما فعل بعد اليومال يضر : "مان ملا جهز جيش العسرةالنبيلة فيقول لعث
ألمة لرجحت  لو وزن إميانه بإميان ا: "، ويقول عن أيب بكر"اهللا املسلولسيف ": خالداً 



إىل غري ذلك  ."اعمرأن نبياً بعدي لكنت أنت يلو : "ويقول عن عمر، "كفة أيب بكر
  .مهيتهم عنده وبني الناسمن دالئل تقديره ألصحابه وتعريفه أل

 –قال ، وحسن عشرة، رها الباقي يف النفس من حب وودادوكم للهدية من أثاهلدية؛  -١١
وإن من حسن  .يف األدب املفرد البخاري رواه"ادوا حتابوا": -عليه الصالة والسالم

هدي خاطرة لطاملا ي، مناسبني ية أن تؤتى يف وقت ومكاناهلد
ُ
ريد إيصاهلا وأن ُحيملها امل

  .ويسري أثرها، وبذلك يكن للهدية معىن، للمهدى له
َكاَن النِيب ( :والنداء بأحب األمساء؛ َعْن أََنٍس رضي اهللا عنه قَالَ  حفظ األمساء؛ -١٢

َلُه أَبُو ُعَمْريٍ قَاَل َأْحِسُبُه  ِيل َأٌخ يـَُقالُ اللُه َعَلْيِه َوَسلَم َأْحَسَن الناِس ُخُلًقا وََكاَن  َصلى
َا َفِطيًما وََكاَن ِإَذا َجاَء قَاَل يَا ُر نـَُغٌر َكاَن يـَْلَعُب ِبِه فـَُرمب َحَضَر  أَبَا ُعَمْريٍ َما فـََعَل النـَغيـْ

ُس َويـُْنَضُح ُمث يـَُقوُم َونـَُقوُم َخْلَفُه فـَُيْكنَ  الصَالَة َوُهَو ِيف بـَْيِتَنا فـََيْأُمُر بِاْلِبَساِط الِذي َحتَْتهُ 
 .أخرجه البخاري يف صحيحه)بَِنا فـَُيَصلي

أن تلتئم على من  إذ النفس البشرية اعتادتواإلقدام؛  وخلق روح التنافس اإلجيابية؛ -١٣
وهذه من أجل صفة ، وتعشق ردة فعله يف األزمات، وتأنس حني تراه، جتد ذاا عنده
ه الصبية وخرج ل، عاد جيش املسلمنيوقد روي يف غزوة مؤتة حني  ،ءالقادة والعظما

لكنهم الكرار إن شاء ليسوا بالفرار و " :فقال الرسول، يا فرار، والنساء مرددين يا فرار
كنت يف : عن عبد اهللا بن عمر قال د يف حديث ساقهوروى اإلمام أمح. "هللا عز وجلا

كيف نصنع : نا، فحاص الناس حيصة وكنت فيمن حاص، فقلسرية من سرايا رسول اهللا
لو عرضنا : لو دخلنا املدينة قتلنا، مث قلنا: مث قلنا، وبؤنا بالغضب؟ وقد فررنا من الزحف

، فأتيناه قبل صالة الغداة فخرج. فإن كانت لنا توبة، وإال ذهبناأنفسنا على رسول اهللا 
ا ال بل أنتم الكرارون، أنا فئتكم، وأن": فقال. قلنا حنن فرارون: لقا "من القوم؟: "فقال

  ."فئة املسلمني
املريب البارع إذ به يفهم و ، واالستماع؛ وهذا الفن هو فن القائد الناجح فن اإلنصات -١٤

صلى اهللا –ونذكر موقف عتبة حني أتى النيب ، ويعي املطلوب، وُيرتجم األفعال، النفوس
- صلى اهللا عليه وسلم- تبة حىت إذا فرغ عتبة ورسول اهللالُيحاجه فتكلم ع–عليه وسلم 

نيب وأكمل ال" فاستمع مين: "قال. نعم: قال" ؟وليدال أفرغت يا أبا:" يستمع منه قال



وندائه خصمه ، ا جند أدب النيب اجلم يف استماعهوهن، حديثه كما يف احلديث املعروف
 .بأحب األمساء

وتنفيذ ، املريب أن يشارك أصحابه األعمال و من أبرز خصال؛ املشاركة يف املهمات -١٥
ّمت تقسيم املسؤولية بني الصحابة حبيث دق يف غزوة اخلنو  ،واملهام امليدانية، املشروعات

لرغم من برودة العمل ّمة وعزمية على ا او ، مث بدأكل عشرٍة منهم حفر أربعني ذراعاً توّىل  
يف احلفر   –صلى اهللا عليه وسلم–وزاد من محاسهم مشاركة الرسول  ،اجلّو وقلة الطعام

وقات برتديد األشعار األوكان الصحابة رضوان اهللا عليهم يقضون  .ونقل الرتاب
  : يشاركهم يف ذلك، فكانوا يقولون  –صلى اهللا عليه وسلم–املختلفة، والنيب 

  على اجلهاد ما بقينا أبداً    حنن الذين بايعوا حممدا   
  : وهو جييبهم بقوله

  فاغفر لألنصار واملهاجرة  اللهم إن العيش عيش اآلخرة  
  :اهللا بن أيب رواحة رضي اهللا عنهعبديرّدد أبيات  –اهللا عليه وسلمصلى –وكان 

  وال تصدقنا وال صّلينا      اللهم لوال أنت ما اهتدينا    
  وثّبت األقدام إن القينا           فأنزلن سكينة علينا    
  وإن أرادوا فتنة أبينا          إن األىل قد بغوا علينا    

واليت سارت  ،-عليه وسلم صلى اهللا-ومن هذا النموذج تربز هذه اخلصلة يف روح املصطفى
  .وأعماهلم، ومشاركته أصحابه مهومهم، ا الركبان يف حديثهم عن تواضعه

، ملؤه احلب بستانٌ صدره و ،  القدوة جيد من معه سعة يف صدرهاملريبالعفو والصفح؛  -١٦
 ،وزالم، ومشاكسام، م ال جيدونه نداً هلم يف خصومامإ، والعفو، وحسن الظن

١٩٩:األعراف"ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ " :ول اهللا تعاىليرون ق مإ .
قول جربيل للرسول صلى اهللا  يدل على ذلك من السنة و ،متمثالً يف قدوم ومعلمهم

إن اهللا يأمرَك أن تعفو عمن ظلمك، وتعطي من حرمك، وتصل من " :عليه وسلم
أمشي مع رسول اهللا صلى  كنت :قال -عنه اهللا رضي– مالك بن أنس عنو ، "قطعك

جبذة شديدة  فأدركه أعرايب فجبذ بردائه اهللا عليه وسلم وعليه برد جنراين غليظ احلاشية
ا حاشية  ه وسلم وقد أثرتفنظرت إىل صفحة عاتق النيب صلى اهللا علي :أنس قال



يا حممد مر يل من مال اهللا الذي عندك فالتفت إليه  :الرداء من شدة جبذته مث قال
صاحبه من السباب هذا هو العفو والصفح اجلميل إذ يسلم . أمر له بعطاء فضحك مث

 .من كان هذا مذهبه وقد حظي باحللم والعقل، والشتم والنبز واملنة

والصدق فيما يدعو له ، خصلة الشجاعة ويف ذلك تظهر ؛حقاالعتذار ملن من له  -١٧
وهي ، وإن النفس البشرية غري معصومة. ورجوعه عن اخلطأ إذا أخطأوهو اعتذاره ، املريب

ه دون أن لذا من املستحيل أن يعيش املرتيب مع مربي، معرضة للزيغ واخلطل الشيء الكثري
 قازم يف عيين املرتيبتتاألخطاء هذه ولكن ، أو جيور أحياناً ، أو خيطئ، يسيء املريب

ونتذكر موقف النيب ، االعتذار صادق النصيحةسريع قليل اخلطأ ، حينما جتد مربياً ربانياً 
سواد بن غزية  ده فضرب بطنيف غزوة بدر حني أخذ يُعدل الصفوف بقدح يف ي 

فكشف عن بطنه ، فأقدين، أوجعتين، يا رسول اهللا: فقال سواد "استو يا سواد: "وقال
يا : قال "سواد؟هذا يا ما محلك على : "فقال، وقّبل بطنه، اعتنقه سوادف "استقد: "وقال

، فأردت أن يكون آخر العهد بك، أن ميس جلدي جلدك، قد حضر ما ترى، سول اهللار 
 .خبري فدعا له رسول اهللا 

واتضح  .وكرب حقك عليه، غر حقه جتاهكمهما ص االعرتاف حبقوق ومجيل اآلخر؛ -١٨
فدعاهم ، يف قسمته  اً حني وجدوا األنصار يف نفوسهم شيئاً من رسول اهللاذلك جلي

جئتنا : صدقتم وصدقتمواهللا لو شئتم لقلتم ف..." :خطبتهوكان مما ذكر ، وخطب فيهم
هللا  ةملنا: فقالوا " ، وخائفاً فأمناك، وخمذوال فنصرناكاك، وعائال فآسينطريداً فآويناك

 ..".ولرسوله

 النفوس؛ حتبها طبيعتها من )للطيفةا( والدعابة واملزاحوالدعابة املرحة؛ ، املزاح اللطيف -١٩
 أي الستقبال النفس يء أا احملمودة آثارها ومن ،تكدرت مهما اخلواطر تسعد ألا
 من خلت إذا السيما صاحبها جتاه املطمئنة املشاعر من دفقاً  هناك وجتعل ،شيء

 ِمنْ  لٍ َرجُ  فعن  ،املصطفى ُخلق من وهذا ،الذوات يف والقدح ،واملبالغة ،التفحش
 اللهُ  َصلى النِيب  يَْأِيت  ال وََكانَ  ،َبَدِويا َرُجال وََكانَ  :قَالَ  ،َحرَامٍ  ْبنُ  زَاِهرُ  :َلهُ  يـَُقالُ  َأْشَجعَ 

 َوَسلمَ  َعَلْيهِ  اللهُ  َصلى اللهِ  َرُسولُ  آهُ فـَرَ  ،لَهُ  يـُْهِديَها َهِديةٍ  أَوْ  ِبطُْرَفةٍ  ِإال أَتَاهُ  ِإَذا َوَسلمَ  َعَلْيهِ 
 َوأَْبَصرَ  فَاْلتَـَفتَ  ،َكِتِفهِ   َورَاءِ  ِمنْ  َتَضَنهُ فَاحْ  فَأَتَاهُ  ،أَتَاهُ  َيُكنْ  وَملَْ  ِسْلَعًة، يَِبيعُ  اْلَمِديَنةِ  ِبُسوقِ 



 ِيبىصَ  النهُ  لَم، َعَلْيهِ  الللَ  َوَسلْيِه،  فـََقبجتَُِدِين  ِإًذا :قَالَ  ،"اْلَعْبَد؟ َيْشَرتِي َمنْ " :الَ َوقَ  َكف  
نفس مرحة  ن ذوفحري باملريب أن يك ."رَبِيحٌ  َوَجل  َعز  اللهِ  ِعْندَ  َوَلِكنكَ " :قَالَ  ،َكاِسًدا

 .و يتعبد اهللا بذاك إن أخلص النيةوه، متتلك روح الدعابة

مينع أن يكون ذلك ظاهراً ال و ، وأفضل اهلبات، وهو من أجل األعمال ؛الدعاء -٢٠
أنه   - رضي اهللا عنه–و قد ُروي عن ابن عباس ، وإن أخفاه فال شك أنه أرجى، للمرتيب

فوضعت له وضوًء : إن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان يف بيت ميمونة، قال: قال
يف  هم فقههالل: "فقال  وضع لك هذا ابن عباس،يا رسول اهللا: من الليل، فقالت ميمونة

 ."الدين وعلمه التأويل

وذلك أن يكون ، ومثة سبيل لألولياء يعطيه اهللا من يشاء فيبسط لعبده القبول وينسأ له األثر
وإن ما سبق ذكره وسائل . فيحبه أهل األرض، به أهل السماءحبيباً عند اهللا فُيحبه اهللا فيح

ومن مث ، اإلطالع عليها وعن غريهاة ال غىن للداعية املريب عنها مديوإرشادات حم، نبوية
السنة النبوية ما هو أكثر من وإال ففي ُجعب ، وهي مبثابة اإلشارات، ترمجتها واقعياً يف الناس

وأن ، أسأل اهللا أن يوفقنا لكل خري. ديه الطريق ر إشارةً ن احلُ طِ ولكن حسب الفَ ، ذلك
 .وجيعلنا مباركني أينما كنا، يطرح لنا القبول يف خلقه

 

  :عرفة خصائص النمو واألنماط الشخصيةم: خامساً 
خبصائص يتميز املريب حبصافته بكل من معه ال سيما أن يكون على دراية ببعض ما يتعلق 

، االجتماعية، االنفعالية، العقلية، اجلسمية، فسيةالن، الدينية( املرحلة الُعمرية
هناك بُعداً آخر للمريب من مث يكون ، وما تتطلبه وتستدعيه شخصية املرتيب ،)اجلنسية،اللغوية

  :منها ،يف حيثيات كثرية ،مع املرتبني
وذلك يعني  .ومتييز احلاجات لكل مرحلة ،والسلوك معرفة العوامل اليت تؤثر يف النمو .١

سلوكه بالتزكية  وترقية ،املريب ليساعد املرتيب يف يئة البيئة املالئمة يف منوه الطبيعي
بعض املربني باحلاجات املهمة ألي شخص  والواقع يشهد جهل .الربانية احلسنة

الصحبة كواجتماعية   ،السيما ذلكم املرتيب من حاجات نفسية كالعبادة واألمن
يف  اواضح اوقصور  ،ابارز  اوهن خيلقكاإلطالع وغريها مما   وحاجات ثقافية ،واملسؤولية

وامل لعالتعرف على احلاجات وا إن. ومرجع ذلك القصور جلهل املريب ،حياة املرتيب



جتعل من املريب خري من جييد التعامل مع املرتيب وفق تلك  ،املؤثرة يف السلوك والنمو
 .العوامل بنضج ووعي

وهنا جند مثاالً عن  ،ملستجدات النموملريب يء االتعرف على خصائص النمو  .٢
املراهق الذي يشهد منوه اجلسدي تغريات وطروءات سريعة وجديدة عليه جتعل منه 

أو ُعرضة للشهوات إثر نشوب نار الشهوة يف  ،من للسخرية يف صوتهأحياناً مك
 ،أو ظهور شعر اإلبط والعانة والذي جيهل بعضهم التعامل الصحيح مع ذلك ،عروقه

جتعله مير بنفق مرٍب واٍع بذلك  فحني وجود املراهق يف هذه املرحلة وهو جبانب
ن ترقيًة له يف سلم اإلبداع عالوة أا قد تكو ، املرحلة دون اكرتاث وصراع وأزمات

 .والتميز

مرحلة الطفولة ف ،التوصل إىل أفضل طرق الرتبية والتعليم اليت تناسب املرحلة العمرية .٣
أما املراهق فبطبعه حيب و  ،فيها أوىل شأن احلفظو  ،تناسبها احملسوساتمثالً 

أن لزم املريب ، لم ذلكإذا عُ  .ومتيل نفسه للعبادة ،االستكشاف وإثبات النفس
 .يبحث مايناسب من الطرق واألساليب الناجعة يف التوجيه والتعليم

رها العلمي أو النفسي وكل شخصية حبسب احتياجاا وعم ،التعاطي مع كل مرحلة .٤
 .أو الذهين

الدعوة والتوجيه  ومثرة ذلك اإلحسان يف. فهم شخصية الفرد مستقًال عن أقرانه .٥
، وتلمس الصفات اليت تسبق عمرها ،رتبنيإن إدراك الفروق الفردية بني امل. الفردي

تعني على إدراك ما قد يفوت على املرتيب حصوله يف مراحل عمره املبكرة فيكون 
 .وإضفاء الربامج الكافية لذلك ،هناك التعويض

ومن خالل  ،تعني على فهم املشكالت النفسية والعقلية واالجتماعية لكل مرحلة .٦
وغريها ال  ،مرحلة تكون يف حيز الطبيعياملشكالت يف كل  ذلك يُدرك أن بعض

 .تالئم املرحلة مما تستدعي كم من االهتمام ذه املشكلة

  :هناك مراجع رائعة
  .وغريه .السيما كتاب علم نفس النمو .كتب حامد عبدالسالم زهران-
  .املراهقون لعبدالعزيز النغيمشي-



عة للمراحل العمرية منذ الطفولة وفيه معايري رائ .بإشراف الشيخ حممد الدويش )مناء(كتاب -
  .ويرسم خطاه وفقها ،وحىت املرحلة اجلامعية يسري وفقها املريب

  
  :حسن التخطيط وإجادة التقويم: سادساً 

وكذلك ، وآلياته، ومتطلباته، أن يكون على دراية تامة بالتخطيطمن صفات املريب الناجح 
  .اإلجادة يف تقومي التخطيطو  ،إعداده وتنفيذهحسن 

تربوياً وفق أهداف وأعمال لتخطيط الرتبوي هو ذلك العمل الرتبوي الذي ُحيقق لنا منتجاً ا
عمل مع إبراز التقومي يف اعتباره جزء من التخطيط فإنه يقوم على إخراج نتيجة الو ، مدروسة

  .ويُظهر جوانب الضعف فتتم معاجلتها وفق عالج سلوكي تربوي، جوانب القوة فُتعزز
  :منها، املريب اعتبارات كثرية هلذه الصفة خصوصية يفوإن مما جيعل *

-ومن رأى رسول اهللا، نت منوذجاً بارزاً يف هذا اجلانبأن السرية النبوية املطهرة كا .١
 واجتماعه، وكذلك دعوته القبائل، وُمضيه لغزواته، يف هجرته -صلى اهللا عليه وسلم

ه للسلوكيات اخلاطئة بأى عديلوت، مث تعزيزه للمواقف الرائدة، دوماً مع كبار أصحابه
عليه الصالة –ومعرفته م معرفة جيدة تكفل له ، ومتابعته أحوال أصحابه ،طريقة

وعلى هذا ، وما هو يهمهم ،وما يفتقدونه ،أن يتفرس فيهم ما حيتاجونه-لسالموا
منا إ .ربيته مل تكن ضرباً من العشوائيةفإن بروز ذلك يف الرسول املريب جيعلنا نوقن أن ت

 .تربية صاحلة وفق منهج رباين قومي

فال تستويف سائر ، أو مكان معني ج الرتبوية على فرتة زمنية حمددةقصور بعض الربام .٢
وهذا ، فأثرها قاصر على زمان ومكان حمددين. العام وال متتد مع املرتيب يف أي مكان

 .حمل إشكال ال سيما يف األعمار املبكرة

، مما جيربه على الغياب أو ضعف املباشرة للمرتبني، نياملرببعض على  الصورافطروء  .٣
 .االهتمام باخلطة اليت تتكفل باملرتيب حيال غياب املريبفيحتم ذلك 

 ،وتدين مستواهم العلمي، ومتاهي مواهبهم، ضعف املنتج الرتبوي لدى البعض .٤
ال هناك وهذا راجع أم قد يستلهمون الرتبية بالطريقة اجلماهريية العامة ف ،والرتبوي

فمثالً سيقضي ثالث ) احتماالً (خطة تضم تربيتهم على مدى الفرتة اليت سيقضوا 



البد أن تكون هناك خطة فيها برامج ذات أهداف تتالئم مع املرتيب من ..سنوات
  ..).الشخصية، الدعوية، االجتماعية، العلمية، اإلميانية( مجيع جوانب شخصيته

والً مث معرفة دقائقه أإلدراك أمهية التخطيط والتقومي  ومع هذه االعتبارات فإا دعوة
  :وأضع إشارات متواضعة يف ذلك، وتنفيذ ذلك

واستشارة ذوي  ،والتقومي الرتبوي والقراءة يف املختصراتاملشاركة يف دورات التخطيط  .١
 .صاص ختتصر لك امتالك هذه املهارةاالخت

 .وهذا ال يتناىف مع املتابعة والتقومي ،نتائج مثمرة تقتل العمل أحياناً  العجلة يف رؤية .٢

وغريه فإنه سيكون من  ،تربوية ملن معك على املدى البعيدعندما متتلك خطة  .٣
 .و يف غيابك عدمية اخلطر، وجودك أثر

و تيقظك للمخاطر القريبة ، ومعرفة الفرص السانح، إدراكك حلاجيات من معك .٤
 .منك جتعل من خطتك منوذجاً صادقاً يف تنفيذها

ميكن مالحظتها و ، أرقى طموحاً ، أدق تفاصيالً ، تكون أهدافنا أكثر واقعية حني .٥
 .-بإذن اهللا- فإنك تسري حنو منتج تربوي يبقى أثره أمداً بعيداً ، وقياسها

جواء بعض األختلق قد متابعة الربنامج الرتبوي وتقوميه على فرتات حمددة ومتفاوتة  .٦
ولكن ليكن هناك صدر  ،واالختالفوالنزاع  ،صراع وتنافركال، بال شكصحية وهي 

 .وعالج املشكلة، دراية بالطرق املثلى حلل النزاع يتسع لذلك على

ومن  ،وانب قوته وضعفه عمل ليس باليسريوحسن التعامل مع ج سرب أحوال املرتيب  .٧
 .فيما ال يعود عليه بالنفع املرجوفهو يقضي وقته  رام الرتبية بغري ذلك

ويأيت ، مث االستخارة ةمهما كانت على ذاته فاالستخار ال يقتصر املريب يف خططه  .٨
حيرب اخلطط عه وأهل اخلربة فإن ذلك كله مفهوم االستشارة واالستئناس بآراء من م

 .-بإذن اهللا-حتبرياً رائداً 

تقومي مما جفت األحبار وإال فموضوع التخطيط وال، أخرياً ليس من دعويت سوى اإلشارة
على دراية يف ذلك إذ من  وجيب عليه أن يكن ،يب مبا يُفيدهولكن يكتفي املر ، يف تدوينه

  .ومتابعة قومية، تربية متوازنة أن يتحصل املرتيب على األمانة
  



  :التوازن والتكامل: سابعاً 
 ،إن اتزان املريب يف أقطار حياته اليومية يصنع انسجاماً متكامالً يف شخصيته املؤثرة

وإن املقصود بالتوازن هو أن ، ف املريب ذلكرتيب وإن مل يتكلوذلك ينطبع على امل
وإن هذه الصفة وإن   ،وال يُطغي جانب على جانب ،يُعطي املريب لكل شيء حقه

أما التكامل  .إال أا يف حق املريب أعظم مجيع الناس انت يف أمهيتها أن تعمم علىك
من فهو أن حيوي يف منظومته احلياتية مجيع األصول الالزمة دون فقدان جانب 

مع التوازن يف تطبيعها على  ،لتايل فإن تكامل وجود هذه األصولوبا ،اجلوانب
ولعلي أُلقي الضوء على أهم  هذه ، وهو مسة للعظماء ،الشخصية مطلب رباين

  :اجلوانب
 ):العبادي(اجلانب اإلمياين .١

 ،ويستحق أن يُفرد له مبحث يف احلديث عن أمهيته وأثره ،وهذا هو الزاد احلقيقي
وإن من سرب القرآن الكرمي جيد إلقاء الضوء  .الرتبية عليه والرتبية من خالله ةوكيفي

الصالة  أقامواالذين إن مكنّاهم يف األرض ": قال تعاىل. مرادفاتهو  ،على هذا األمر
و جند التوجيه لقيام  ،"املنكر وهللا عاقبة األمور توا الزكاة وأمروا باملعروف ووا عنآو 

 .وغري ذلك ،قوى اهللا يف السر والعلنوت ،والصيام ،الليل

األوىل يف هذا الشأن  بلذا ينبغي على املريب على وجه اخلصوص نيل املرات
التوفيق من كانت  نالولقد  ،وهو على رأس اهلرم لبقية اجلوانب األخرى ،بالذات

  .صلته باهللا وثقى
 :اجلانب الوظيفي .٢

 حني جتد املريب والداعية ذلك ايشوب النفس السآمة 
ُ
والذي يكثر  ،خل بوظيفتهمل

يتهرب من  ،بل تعاينه يف صف املتأخرين ،الصخب والضوضاء يف عمله
وإن أداء ! وال يربو يف اهتماماته وجود أهداف عالية يريد املسابقة فيها ،املسؤوليات

يُعد من أداء األمانة وإعطاء  للمعايلوحماولة الوصول  الكامل العمل على وجهه
إن اهللا يأمركم أن :"ولقد قال جل وعال   .عطي األجرة حوسبومن أُ  ،احلق ألهله

 ."تؤدوا األمانات إىل أهلها



 ):العائلي( األسري .٣

 :وقال أيضاً ، "خريكم خريكم ألهله وأنا خريكم ألهلي" :قال عليه الصالة والسالم
مع أزواجه  - صلى اهللا عليه وسلم-النيبوكانت حياة ". استوصوا بالنساء خرياً "

فهو اليكاد خيبئ حبه عن أم  ،وكمال حنانه وعطفه ،عظيم رُقي تعاملهتنبئ عن 
رضي - وكان يهمه شأن ابنته فاطمة ،املؤمنني عائشة رضي اهللا عنها يف مواقف عدة

إن املريب الرباين هو الذي  .ارها عاجًالحني طلبته ومل جتدهحىت لقد ز -اهللا عنها
وأنذر عشريتك :"قول اهللا تعاىل إنه جيعل من ،تكون أسرته من أولويات اهتماماته

إنه  ،وأبنائه وزوجه ،شعاراً يقوده ألن يكون خري من يكون خرياً ألهله" األقربني
ذرياتنا قرة أعني واجعلنا للمتقني ربنا هب لنا من أزواجنا و " :يدعو دائماً ويقول

 .لكنه يدعو ونفسه تصبو وتبذل جهدها للعمل بذلك ،"إماما

 :االجتماعي .٤

الذي خيالط الناس ويصرب على آذاهم خري " :-صلى اهللا عليه وسلم–ل قال الرسو 
االجتماع مع  ل ذلكوإن من أصو  ،"واليصرب على آذاهم ،من الذي ال خيالطهم

 وعطاء السيما أن يكون ذلك مع ُودواألصدقاء الدعوة إىل اهللا  ،األقارب واجلريان
ون األول مع أقاربه وحبذا أن يك ،وروح طيبة متساحمة هو صاحبها، هو رائده
حب الوجود وأن يصبح صا ،وأن يكون الفاعل مع مسجده وأهل حيه ،وأرحامه

وأصدقاء العمل السيما إذا صاحب ذلك أهدافاً دعوية املعنوي يف قلوب رفاقه 
ألنه  ،وبئس املريب الذي جنده خيالف ذلك ،يرقى باتمع ايط به على إثر ذلك

 .- بحانهس-حتماً سُيخالف مراد الشارع

 :الصحي والرياضي .٥

ولكن التباين يفهمه  ،هناك فرق بني الصحة والرياضة مع أا تصب يف منبع واحد
وإن  ،قد يُغفل إىل حد ما من جل الناس )الصحي والرياضي(هذا اجلانب  ،املتلقي

ينبغي هلا أن حتمل  ،التمسنا هذا األمر للمريب فكونه شخصية حيوية يف اتمع
إن . ومن مث يكون ذلك واقعاً ال تنظرياً  ،ياً يف الشأن الصحي والرياضيثقالً معلومات

وقيامه  ،حاجة املريب يف التزامه جبوانب صحية ورياضية أن يبقى أثر ذلك يف عبادته



ولقد قال عليه الصالة  ،طريقة حيويةبو  ،باألنشطة والربامج على وجه صحيح
عليه -ولقد قال ،"ويف كل خريخري من املؤمن الضعيف املؤمن القوي ": والسالم

رجالتنا فرساننا اليوم أبو قتادة وخري  خري" :الصالة والسالم مادحاً نفراً من أصحابه
كم علموا أوالد ( :اخلالدة-رضي اهللا عنه-ونعلم كلمة عمر بن اخلطاب ".سلمة

  .)السباحة والرماية وركوب اخليل
جديداً يكون باالهتمام ي مساراً إا دعوة أن ُيضفي املريب لربناجمه الصحي والرياض

وأن  ،يف الغذاء والتعرف على العادات احلسنة من السيئة يف جوانب احلياةبصحته 
كون نشيطاً ذرباً يف طاعة وي ،وغريها ليمارسها ،واجلري ،يلتزم برياضة حمببة كاملشي

 .  املوىل جّل وعال

 :)الشخصي(املهاري  .٦

أو  ،كاإللقاء،هارية املميزة لشخصهينبغي لكل مريب أن يكون له بصمته امل
يزة ويرعاها ويفيد ومن مث يطور هذه امل ،أو اإلعالم وغري ذلك ،والتدريب ،التأليف

 قال رسول اهللا صلى: قال الرتمذي عن أنس بن مالك أخرج وقد ،ويستفيد منها

عمر، وأصدقهم  أرحم أميت بأميت أبو بكر، وأشدهم يف أمر اهللا :"اهللا عليه وسلم
ثابت،  ء عثمان، وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بنحيا

السلسلة "وأقرؤهم أّيب، ولكل أمة أمني وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح
فال يكون املريب عالة على إخوانه يف   ،وهذا دليل حمض على أمهية ذلك. الصحيحة
ثغرة هلا نتاج يعود على األمة  فالبد له على األقل أن يكون خادماً يف ،كل شيء

 ،وليبدأ صفحته مع موهبته وليصقلها جيداً  ،فليهتم املريب بذلك. بالنفع والفائدة
  !ما معدنهمل يُعرف حىت اآلن  هو خامو  ،فمن العيب أن يصقل غريه

  
واملهم هو أن تكون حياة ، وفيه اخلري بإذن اهللاتيسر رمسه واجتمع عقده هذا ما 

هللا عليه وسلم مشهداً حاضراً يف حياة املريب ال يغيب عنه يف رسول اهللا صلى ا
  .هديه وعبادته وكل سلوكه

  



  سعيد بن حممد آل ثابت وكتبه
 

 

  


