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املقدمة

اإن احلمد هلل نحمده، ون�ستغفره ، ونعوُذ باهلل من �سرور اأنف�سنا، من يهده اهلل فال م�سل له، ومن 
. ي�سلل فال هادَي له، واأ�سهُد اأن ل اإله اإل اهلل وحَده ل �سريَك له، واأ�سهُد اأنَّ حمّمدًا عبده ور�سوله
جهمه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱىمحٱ

يمح الن�ساء: )1(   ٍّ ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي  حي جي يه ىه
ختمت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ٱىمحٱ

يمح الأحزاب: )70 - 71(      جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت
يمح اآل عمران:) 102( َّ ٍّ     ٌّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىمحٱ


فاإن اأ�سدَق احلديث كتاب اهلل، وخري الهدي هدي حممد ، و�سرُّ الأمور حمدثاتها، وكل حمدثة 

بدعٍة، وكل بدعة �ساللة، وكل �ساللة يف النار. )1(
اللهم انفعنا مبا علَّمتنا، وعلِّمنا ما ينفُعنا، وزدنا علمًا.

اأ�سال املوىل – عز وجل – اأن يجعل هذا العمل املتوا�سع خال�سًا لوجهه الكرمي، فاإن مدار ثواب 
ا لكل امرىٍء ما  يات، واإنَّ ا الأعمال بالنِّ العمل على نية العامل، كما يف احلديث املتفق عليه: »اإنَّ

نوى« )2(.


تاأثرًا،  واأ�سدها  اأمدًا،  واأطولها  املراأة،  حياة  يف  املراحل  اأدق  من  واملراهقة  الطفولة  مرحلة  فاإنَّ 
ول  ال�سيئة،  العادات  تقتحمها  مل  �سافية  وقلوبًا  اخلري،  ملحبة  خ�سبة  نفو�سًا  يحملن  فطالباتنا 
التقاليد ال�سارة متاأ�سلة فيهن، ول �سروب من الأخالق التي ترتاكم عادة لدى الكبريات، ومن اأجل 
هذا كن اأ�سرع فئات املجتمع قبوًل للن�سيحة، وا�ستجابة للدعوة، اإ�سافة اإىل ما فيهن من ن�ساط يف 
ة يف العقول، ورغبة يف البذل والت�سحية، وكثريًا ما تتحرك عندهن العواطف، ن�ساطًا  الأبدان، وحدَّ

وحيويًة، حبًا للخري و�سعيًا اإليه.
ومل ُيعَن الدعاة والداعيات، واأهل الفكر والأدب، وعلماء النف�ض والرتبية باأمر يتعلق مب�ستقبل الأمة 
عنايتهم باأمر الفتيات؛ ذلك لأنَّ الفتيات )يف احلقيقة( هن مربيات رجال الغد ، وبانيات النه�سة، 

وحامالت امل�ساعل القائمات على تغيري حياة ال�سعوب.
ال�سالح،  العمل  الإميان، واحلر�ض على  بقوة  يت�سفن  الإ�سالم  فتيات  الأول من  الرعيل  كان  لقد 

)1( هذه خطبة احلاجة، كما يف حديث عبد اهلل بن م�سعود – ر�سي اهلل عنه-، اأخرجه الإمام اأحمد يف امل�سند )292/1 – 293(، 
واأبو داود يف ال�سنن، كتاب النكاح، باب يف خطبة النكاح )592،2/591( و�سححه الألباين – رحمه اهلل– يف "�سحيح �سنن اأبي داود".

)2(   اأخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، الباب الأول، احلديث الأول، )13/1( وم�سلم )1907(.
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والدعوة اإليه، والأدب احل�سن، وعدد منهن يف واقعنا املعا�سر عندهن �سعف يف الإميان، وتكا�سل يف 
العمل، واإحجام عن الدعوة، ونق�ض يف الأدب، وانهزامية يف ال�سخ�سية... 

ولكن.... ل يزال يف الأمة بقية خري!
ولئن كان للفتيات يف ع�سر النبوة مدر�سة واحدة، �ساغت منهن ذاك الطراز الفريد يف الولء للعقيدة، والأنوذج 

الفذ يف النتماء لالإ�سالم.
فاإن فتياتنا الآن ولالأ�سف ال�سديد لهن مدار�ض متعددة املراحل، تتوىل تثقيفهن وتاأديبهن، ويف جمالت 
خمتلفة الن�ساطات، تتعهد بتوجيههن وتهذيبهن، وو�سائل اإعالمية كثرية تخلط لهن بني ما ي�سرهن 

وما ينفعهن.
ومع كل ما تقدم، فاإنه ميكن تربية جيل موؤمن يف هذا الزمان )واإن مل يكن ك�سابقه(!، فاإن منهاج 
اأيدينا يف هذا الع�سر، متمثٌل باآيات القراآن الكرمي، ون�سو�ض ال�سنة  املدر�سة املحمدية موجود بني 

املطهرة.
فاإذا كان احلال كذلك! فكيف ننه�ض بفتياتنا اإىل م�ستوى ال�سلف ال�سالح – ر�سي اهلل عنهم – يف 

ع�سر النبوة، اأو قريبًا منه؟
اإن ذلك لن يكون اإل بالدرا�سة اجلادة ملنهاج النبي  يف دعوته لذلك اجليل، والتطبيق الفعلي لهذا 

املنهاج.
ورغبًة يف اإفادة زميالت املهنة من �سنواٍت طويلة يف اخلدمة – جاوزت العقدين من الزمن-، ا�ستفدت 
فلله  املراجع،  العديد من  الأفكار، والطالع على  والعناية برتتيب  والبحث،  القراءة،  فيها من كرثة 

احلمد واملنة.
الكتب  من  املو�سوعات  بني  تن�سيق  اأو  اخت�سار،  ،اأو  اقتبا�ٌض)1(  اإل  ثمَّ  فما  بجديد  الإتيان  اأزعم  ول 
املوؤلفة مع زيادة بع�ض التعليقات والتجارب ال�سخ�سية، كما اأين حر�ست على تخريج الأحاديث من 
ال�سحيحني غالبًا اأو غريهما بعزو خمت�سر اأ�سري فيه اإىل رقم احلديث، لأن املقام يقت�سي التاأكد من 

قبول احلديث اأو رده مع اليجاز.
اأرجو من املوىل الكرمي التوفيق وال�سداد اإنه خري م�سوؤول، وهو الهادي اإىل �سواء ال�سبيل، و�سلى اهلل 

و�سلم على نبينا حممد واآله و�سحبه اأجمعني.

ــــــ

)1(   املقدمة مقتب�سة من كتاب )املنهاج النبوي يف دعوة ال�سباب ل�سليمان بن قا�سم العيد(.
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الباب الأول
أهمية الدعوة إلى اهلل



ف�صل

متهيد يف اأهمية الدعوة للأمة

ف�صل

ف�سل الدعوة اإىل الله

ف�صل

ف�سل العلم والعلماء

ف�صل

ماذا يعني لنا التعليم ؟

ف�صل

هل نحن حري�سون على الدعوة ؟
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تمهيد في أهمية الدعوة لألمة
الف�سل

الأول

فعلينا  املدار�ض  يف  اهلل  اإىل  الدعوة  اأهمية  عن  نتكلم  اأن  قبل 
اإىل الدعوة، على خمتلف  اأن نعلم حاجة النا�ض )كل النا�ض( 
اأجنا�سهم ، واألوانهم ، واأزمانهم ، واأماكنهم، وقوتهم و�سعفهم؛ 
فهم بحاجة اإىل دين اهلل القّيم لينظم حياتهم �سواء ما يتعلق 

منها باخلالق اأم باملخلوقني.
العقل  كامل  فلي�ض هو  كثري،  نق�ض  ويعرتيه  الإن�سان  ُخلق  لقد 
تو�سعت  مهما  ومعارفه  مداركه  فاإن  َثمَّ  ومن  احلوا�ض،  ول 
اآفاقها فاإنها تبقى قا�سرة حمدودة، لذلك اأر�سل اهلل – تعاىل 
الكتب  – واأنزل عليهم  وال�سالم  ال�سالة  – عليهم  – الر�سل 
لتنه�ض بالإن�سان ، وت�سدد جوانب النق�ض فيه، بل وتخرجه من 

الظلمات اإىل النور، ومن اجلهل اإىل العلم.
وحاجة الب�سر اإىل الدين من �سرورات حياتهم ، بل غاية وجودهم وخلقهم، وحاجتهم اإىل الدين اأ�سد 

من حاجتهم اإىل الهواء واملاء.
والب�سرية يف هذا الع�سر من اأ�سد الع�سور فقرًا وحاجة اإىل ربها وخالقها – �سبحانه وتعاىل -، واإىل 
ال�ستجابة لأوامر واأحكام هذا الدين، ذلك اأن الرقي العقلي واحل�ساري املح�ض الذي بلغته الإن�سانية 
يجعل م�ستقبلها على حافة الهاوية اإن مل يقرتن هذا الرقي باكتمال روحي معتمٍد على نور من اهلل – 

. تعاىل – ور�سوله الكرمي
ون�ساًء(  )رجاًل  اأنف�سهم  امل�سلمني  اإن  بل  فح�سب؛  امل�سلمني  غري  على  الدعوة  اإىل  احلاجة  تقت�سر  ول 
اأي�سًا اإىل التم�سك بهذا الدين ، حتى ل تنف�سم ُعرى الإ�سالم التي يتم�سكون بها �سيئًا  بحاجة ما�سة 
والإح�سان  والإميان  الإ�سالم  امل�سلمة يف درجات  ولرتتقي  الإ�سالم،  اإىل  امل�سلمني  فلندعوا غري  ف�سيئًا، 

يمح حممد:) 17( خك حك جك مق حق مف ٹٱٹٱىمحٱخف
قال ابن القيم – رحمه اهلل-: »حاجة النا�ض اإىل ال�سريعة �سرورية فوق حاجتهم اإىل كل �سيء، وحاجتهم 

اإىل ال�سريعة اأعظم من حاجتهم اإىل التنف�ض ف�ساًل عن الطعام وال�سراب.. « )1(.
وتربز حاجة الأمة اإىل الداعيات يف املطالب التالية)2(:

)1(  مفتاح دار ال�سعادة )2/2(.
)2( بت�سرف واخت�سار من �سفات الداعية. د. حمد العمار، �ض 16 وما بعدها.
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مب1
اإن العقل مهما ات�سع اأفقه، وامتدت مداركه ؛ فاإنه ل ي�ستطيع بلوغ املغيبات ومعرفتها على الوجه ال�سحيح 
ا ، فمن اأين لالإن�سان اأن يعلم بعقله  – وهو معذور يف ذلك – لأن مدارك الإن�سان حمدودة وقا�سرة جدًّ

اأن اهلل خلق جنًة ملن اآمن به واأطاعه ، ونارًا ملن كفر به وع�ساه؟!
املع�سية،  حقيقة  بعقله  يعلم  اأن  لالإن�سان  اأين  ومن 
وهذا  مطلوبًا،  هذا  كان  وملاذا  وو�سائلها؟!  واأنواعها، 

ممنوعًا؟
فالعقول ل تعدو كونها اآلة اإدراك، كحا�سة العني التي 
كانت  مهما  الإب�سار  ت�ستطيع  ول  للب�سر،  اآلة  هي 
اأن  ميكنها  ول  والنور،  ال�سوء  يف  اإل  وقوية  �سليمة 

تب�سر يف الظالم على اأي حاٍل من الأحوال.

      – 2
ئ�

يف  الإ�سالم  اأمة  له  تتعر�ض  ما  اأحد  على  يخفى  ل 
املا�سي واحلا�سر من هجوم �سر�ض من دول الإحلاد ، وجماعات الكفر ، واأرباب الزندقة كافة،

ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٹٱٹٱىمحٱ
يمح التوبة: )32( وقد ا�ستعمل اأعداء الإ�سالم يف حروبهم على الأمة امل�سلمة �ستى الطرق ، واأمكر الأ�ساليب  ين
واأ�سنعها، متو�سلني بكل ما لديهم من اأ�سلحة، خا�سة ما كان من ا�ستهدافهم لفتيات الأمة ، وحماولتهم 
اأوان الداعيات ال�سادقات  اآن  اجلادة ل�سرفهن عن دينهن ، وحتملهن له ، وحما�سهن لن�سرته، وقد 

ليذدن عن حمى هذا الدين.

عحرث –3
اإن املتاأمل يف اأو�ساع الأمة ، وما حل بها من خمالفات �سريحة لأحكام الدين وانت�سار املخالفات العقدية 

والبدع باأنواعها، املكفرة واملف�سقة ليعَلم م�سي�ض حاجتها ملن ينت�سلها من هذه امل�ستنقعات الآ�سنة.

 –4
يقول املوىل – عز وجل – عن النا�سحني لقومهم من بني اإ�سرائيل:ٱ

مه جه ين ىن خنمن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ىمحٱ
ّٰ    ِّ   ُّ   َّ    ٍّ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه
يمحالأعراف: 164- 165  اإن املعلمة الداعية يف مدر�ستها حني تقتفي اأثر الأنبياء  نئىئ مئ زئ رئ
والر�سل – عليهم ال�سالة وال�سالم – يف دعوة اأممهم اإىل اخلري وهداية النا�ض اإىل ال�سراط امل�ستقيم 
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2.116 1(   الدعوة اإىل اهلل جتارب وذكريات. د. �سعيد بن م�سفر. بت�سرف �ض(

لون؟ اأم �سريف�سون؟! يح�سن بها األ تفكر: هل �سي�ستمعون اإىل ما تدعوهم اإليه؟ وهل �سيتقبَّ
بل عليها اأن تبذل كل ما ت�ستطيع من جهد ل�ستمالة الأُخريات وجذبهن اإىل نداء اهلل، م�ستعينة باهلل، 

ومتوكلة عليه ول�سان حالها : 
يمح ىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت ىمحٱ

يوسف: )١٠٨(

نب مب ربزب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ  ِّ   ُّ    َّ  ٍّ   ٌّ   ٰى وقد ٹٱٹٱىمحٱ
رثيمح يونس: )١٠٨( يت ىت نت مت رتزت يب ىب

وقيام الأمة بواجب الدعوة اإىل اهلل – تعاىل – اأمٌر تقت�سيه �سرورة ا�ستمرارية هذا الدين العظيم؛ اإذ 
اإن الأجيال حتتاج اإىل من يدعوها اإىل اهلل – جل وعال – اإىل قيام ال�ساعة.

فمن يقوم بهذه املهمة العظيمة طاملا َختم اهلل الر�سالت بدين الإ�سالم، فال ر�سول بعد حممد  ؟)1(.



ية
داع

ة ال
لم

مع
ال



ميآن –1
اختار  واملر�سلني،  الأنبياء  وظيفة  اهلل  اإىل  الدعوة 
اهلل لها �سفوة خلقه، وكّلفهم باإبالغها اإىل اأممهم، 
الر�سالت، وزودهم مبا يعينهم  وهياأهم حلمل هذه 
مميمح.  جك مق حق مف  خف على اأدائها: ٱىمحٱحف

الأنعام: 124.  

 حممد  ر�سله  واأكرم  اأنبيائه  باأف�سل  ختمهم  وقد 
واأمره باإبالغ هذا الدين، ٹٱٹ

زتمت رت  يب ىب نب مب زب رب ٱىمح
يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت

يمح املائدة: 67 مل يك ىك مك لك اك يق يفىق ىف
وخّل�ض له م�سوؤوليته ومهمته يف قوله تعاىل: ٱ

مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن  ىمحٱ
يمح الأحزاب: 45 - 46 ىي

ور�سم له منهج الدعوة واأ�سلوب البالغ يف قوله تعاىل:
هت  مت خت جتحت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ جئ يي ٱىمحٱ

يمح النحل: 125  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
وبني له اأن هذه الدعوة هي وظيفته ، و وظيفة اأتباعه من بعده ؛ فقـال تعـاىل:ٱ

مك لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ىمحٱ
يمح يو�سف: 108 ىك

ومدح اهلل القائمني بها ، واأثنى عليهم ، واأخرب اأنهم ميار�سون اأف�سل ، عمل ويقومون باأعظم ر�سالة: ٱ
يمح ف�سلت: 33  نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ىمحٱ

كما بنيَّ اأن اأهل الدعوة هم اأهل النجاة من العقوبات يف الدنيا والآخرة ؛ فقال �سبحانه:ٱ
مئ زئ رئ ّٰ    ِّ   ُّ   َّ    ٍّ   ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ىمحٱ

يمح الأعراف: 165 نئىئ

فضــــل الدعـــوة إلى اهلل
الف�سل

الثاين

)3(  رواه البخاري )3888(، وم�سلم )4423(. )1(   رواه م�سلم )2674(.
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اعلمي – اأختي املعلمة الداعية – اأن الدعوة اإىل اهلل عمٌل متعدي النفع، كثري الأجر، يرتتب عليه 
من احل�سنات ما ل يعلمه اإل اهلل – �سبحانه وتعاىل -، وقد اأخرب النبي  بذلك فقال: »من دعا 

اإىل هدى كان له من الأَْجر ِمْثُل اأجور من تبعه ل ينق�َض ذلك من اأجورهم �سيئًا« )1(.
لذا فاإن الداعية اإىل اهلل تبلغ اأعلى الدرجات، وتنال اأكرم العطايا والهبات، وُي�سجل لها يف ديوانها 
جميع احل�سنات التي يتعلمها من اهتدت على يديها، اأو كانت �سببًا يف هدايتهن ودعوتهن اإىل اهلل؛ 
ب النبي  يف الدعوة ؛ فقال: »فواهلل لأن يهدَي اهلل بك رجاًل واحدًا خرٌيا لك من ُحْمر  لذا رغَّ

َعم« )2(. النَّ
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فضـل العلــم والعلماء
الف�سل

الثالث

على العلم واأهله، ورتب ملن �سار يف طريقه    اأثنى اهلل 
ومن  والآخرة،  الدنيا  يف  الدرجات  ورفعة  واملثوبة،  الأجر 
على  بهم  ا�ست�سهاده  للعلماء   – وجل  عز   – اهلل  اإكرام 
�سهادته  قرن  توحيده،  وهو   ، واأجله  به  م�سهود  اأعظم 
جي  يه ب�سهادتهم و�سهادة املالئكة، فقال عز وجل ٱٱىمحٱ
ٌّ    ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي
يمح اآل عمران: 18 نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ    

– رحمه اهلل-: »يف هذه الآية دليٌل  قال الإمام القرطبي 
على ف�سل العلم ، و�سرف العلماء ، وف�سلهم ؛ فاإنه لو كان 
اأحٌد اأ�سرف من العلماء لَقرَنهم اهلل با�سمه وا�سم مالئكته 

كما َقرن العلماء«)1(.
ورفع اهلل   درجة املوؤمنني العاملني فوق درجة جهلة املوؤمنني 

يمح املجادلة: 11 هث هئمب مئ هي مي خي حي جي ٰه مه فقال تعاىل:ٱىمحٱ
خي يف الدنيا والآخرة بتوفري ن�سيبهم  حي جي ٰه قال الإمام ال�سوكاين – رحمه اهلل -: -:مه
هئ اأي: ويرفع الذين اأوتوا العلم منكم درجات عالية يف الكرامة يف الدنيا  مئ هي فيهما، مي

والثواب يف الآخرة.
ومعنى الآية: اأنه يرفع الذين اآمنوا على من مل يوؤمن درجات، ويرفع الذين اأوتوا العلم على الذين اآمنوا 

درجات، فمن جمع بني الإميان والعلم رفعه اهلل باإميانه درجات، ثم رفعه بعلمه درجات)2(.
يمح اجلمعة: 4  ولختالف تلك املنازل نث مث زث رث  يت نتىت مت زت رت يب ىب ٱىمحٱ

والدرجات فاإن اهلل – عز وجل – نفى الت�سوية بني اأهل العلم والعامة ؛ فقال عّز من قائل:
جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱىمحٱ

يمح الزمر: 9 جم هل مل خل حل مكجل لك  خك حك
وقال  مبينًا مكانة العلماء: »العلماء ورثة الأنبياء، واإن الأنبياء مل يورثوا دينارًا ول درهمًا، واإنا ورثوا 

العلم، فمن اأخذه اأخذ بحٍظ وافر«)3(.
ومعلوم اأنه ل رتبة فوق النبوة، ول �سرف فوق الوراثة لتلك الرتبة)4( 

قال ابن رجب – رحمه اهلل -: »يعني اأنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم، فهم خلفوا الأنبياء يف 

)1(  اجلامع لأحكام القراآن )41/4(.
)2(  فتح القدير )5 /232( )2682(.

)3(  حديث �سحيح اأخرجه اأبو داود )3641( والرتمذي 
وابن حبان يف �سحيحه )88(.

)4(  الإحياء )16/11(.
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اأممهم بالدعوة اإىل اهلل ، واإىل طاعته ، والنهي عن معا�سي اهلل، والذود عن دين اهلل«. 
ولبيان عظيم اأمر العلم واأهميته الدنيوية والأخروية يف حياة الفرد واملجتمع، قال الر�سول  : »اإن اهلل 
ومالئكته واأهَل ال�سموات والأَر�سني حتَّى النملة يف جحرها، وحتى احلوت يف البحر لُي�سلُّون على معلِّم 

ا�ض اخلري«)1(.  النَّ
 ، ِعّلمه  ين�سر  الذي  العامل  اأن    الر�سول  لنا  ويبني 
من  العلم  بهذا  عمل  من  اأجر  مثل  له  للنا�ض  ويعَلّمه 
ة عظيمة  غري اأن ينق�ض من اأجورهم �سيئًا، وهذه منَّ
ر�سول  اأن   – – هريرة  اأبي  فعن  كبري،  وف�سل   ،
اهلل  قال: »من دعا اإىل هدًى كان له من الأجر مثُل 

اأجور من تبعه، ل ينق�ض ذلك من اأجورهم �سيئًا« ) 2(.
واأي عطاء – اأختي املعلمة – اأعظم من هذا؟!

به تقرُّ الأعني، واإليه تطمح النفو�ض وتتحرك، ملا فيه 
من الأجر العظيم والثواب اجلزيل.

فالإ�سالم ديٌن ينبذ اجلهل ، ويحُث على طلب العلم، 
الإ�سالم  �سيخ  قال  ذلك،  على  واملثوبة  الأجر  ويرتب 

حممد بن عبد الوهاب – رحمه اهلل -: »اعلم اأن طلب العلم فري�سة، واأنه �سفاء للقلوب املري�سة، واأن 
اأهم ما على العبد معرفة دينه الذي معرفته والعمل به �سبب لدخول اجلنة، واجلهل به واإ�ساعته �سبب 

لدخول النار، اأعاذنا اهلل منها« )3 ( 
  ر�سول اهلل  واملعلمة واملتعلمة قد دعا لهما ر�سول اهلل  بالن�سرة )4( ، فعن زيد بن ثابت – – اأن 
ر اهلل امرءًا �سمع منا حديثًا فحفظه حتى يبلغه غريه، فُربَّ حامل فقه اإىل من هو اأفقه منه، وُرب  قال: »ن�سَّ

حامل فقه لي�ض بفقيه« ) 5( .
وعلى هذا املنهج الرباين �سارت الأمة رجاًل ون�ساء يف قافلة العلم والتعلم واحلث عليه ومعرفة قدره. 

معلمتنا الفا�سلة.. اجتهدي يف طلب العلم ال�سرعي، واحر�سي على النهل من معينه والعمل به، ثم عليِك 
بتبليغه واإي�ساله للنا�ض عمومًا،ولطالباتك خ�سو�سًا، م�ست�سحبة ال�سرب وامل�سابرة على ذلك؛ امتثاًل 
ي ولو اآية« )6 ( ، فاإننا يف زمن اندر�ست فيه معامل الهدى، وظل اأكرث الن�ساء جاهالت  لقوله : »بلِّغوا عنِّ

باأمور دينهن وما يراد بهن من كيد الأعداء، ومل يبَق اإل ندرة من الداعيات ال�ساحلات امل�سلحات.
كب: هو العلم ال�سرعي ال�سحيح،  والعلم الذي ُت�سرب له اأكباد الإبل، وُتطوى له الأر�ض، وُتثنى لأجله الرُّ
ومراقبته  تقوى اهلل  اإىل  يو�سل  الذي  العلم  وهو  ال�سالح(  ال�سلف  وال�سنة )بفهم  الكتاب  امل�ستمد من 
وخ�سيته، ويدل على طاعة اهلل – عز وجل – ومعرفة حدوده واأحكامه، ويو�سل اإىل اجلنة ، وُيبعد عن النار.
قال ال�سيخ عبد الرحمن ال�سعدي – رحمه اهلل - : »اأما العلم النافع، فهو العلم املُزكي للقلوب والأرواح، 

)1(  اأخرجه الرتمذي )2609(، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )1838(.
)2 (  اأخرجه م�سلم )2674(.

) 3( حا�سية ثالثة  الأ�سول ؛ لل�سيخ حممد بن قا�سم – رحمه اهلل – �ض 10 .
)4 (  الن�سرة: بهاء الوجه وجالله.

) 5(اأخرجه الرتمذي )2580(، واأبو داود )3175(، وابن ماجه )226(، 
�سحيح اجلامع )6763( لالألباين – رحمه اهلل -.

)6 ( البخاري )3202(.
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املثمر ل�سعادة الدارين، وهو ما جاء به الر�سول  من حديث ، وتف�سري ، وفقه، وما يعني على ذلك من 
علوم العربية بح�سب حالة الوقت واملو�سع الذي فيه الإن�سان، وتعيني ذلك يختلف باختالف الأحوال« )1( .

الطالب  تكون همة  اأن  العلم  اأنواع طلب  »واأكمل   :- روحه  �ض اهلل  – قدَّ تيمية  ابن  الإ�سالم  �سيخ  وقال 
كالمه،  و�سائر  ونهيه  اأمره  يف  الر�سول  مقا�سد  وفهم    النبي  عن  املوروث  العلم  تلقي  يف  م�سروفة 

من  باب  كل  وليعت�سم يف  على غريه،  وتقدميه  ذلك  واتباع 
اأبواب العلم بحديث عن الر�سول  من الأحاديث ال�سحيحة 

اجلوامع« )2 (  .

ما العلم اإّل كتاُب اهلل والأثُر          ما �سوى ذاك ل عنٌي ول اأثُر
قة        فال يغرنَّك من اأربابها َهَدُر اإل هوى وخ�سومات ملفَّ

اأيتها الأ�ستاذة الكرمية.. اإن النية ال�ساحلة والهمة العالية 
نف�ض ت�سيء، وهمة تتوّقد، وتذكري اأن من َجدَّ وجد، ولي�ض 

َمْن �سِهر كَمْن رقد، واإن �سلع املعايل غالية الثمن! 
 ، باأعالها  اإل  الأ�سياء  من  تر�سى  ل  ال�سريفة  )فالنفو�ض 

الذباب على  يقع  وتقع عليها كما  الدناءات،  الدنيئة حتوم حول  والنفو�ض  واأحمدها عاقبة،   ، واأف�سلها 
الأقذار؛ فالنفو�ض العلية ل تر�سى بالظلمة، ول بالفواح�ض، ول بال�سرقة، ول باخليانة؛ لأنها اأكرب من 

ذلك، والنفو�ض احلقرية بال�سد من ذلك()3(.
وقد اأنزل الإمام ال�سافعي العلماء منازلهم، واأثر تلك العلوم عليهم وعلى طبائعهم و�سلوكهم، فقال – 
رحمه اهلل تعاىل -: َمْن تعّلم القراآن َعُظمت قيمته، ومن تعّلم الفقه َنُبَل مقداره، ومن كتب احلديث قويت 

ُحّجته، ومن تعّلم احل�ساب جُزَل راأيه، ومن تعّلم العربية رقَّ طبعه، ومن مل ي�سن نف�سه مل ينفعه علمه.
مرتبطة  درو�ض  من  لهن  تقدميه  مبا  طالباتك  نفع  ت�ستطيعني  فاأنت  اجلامعي  تخ�س�سك  يكن  فمهما 
الغاية،  بلغت  قد  تقويل:  ول  بالعلم،  فعليك  وتوجيهًا،  ون�سحًا  علمًا  منك  ُيعدمن  ولن  املطلوب  باملنهج 
وو�سلت النهاية باحل�سول على املوؤهل ولول ذاك ما ُمكنت من التدري�ض – فعندما تظن املراأة اأنها قد 
بلغت مرتبة الكمال ف�سوف تتوقف عن النمو والعطاء-، وقد قال الرازي الطبيب: »ومن مل ي�ستزد من 

�سيء ما، نق�َض ل حمالة، وتخلف عن رتبة نظرائه«)4(
] واعلمي اأن جميع ما ُذِكَر من ف�سيلة العلم والعلماء اإنا هو يف حق العاملات املتقيات، الالتي ق�سدن 

وجه اهلل الكرمي، والزلفى لديه يف جنات النعيم، ل من طلبته ب�سوء نية ، اأو خبث طوية ، اأو لأغرا�ض 
اأو  : »من طلب العلم ليباهي به العلماء،  اأو مكانة يف املجتمع فقد قال النبي  اأو مال  دنيوية من جاٍه 

ليماري به ال�سفهاء، اأو لي�سرف به وجوه النا�ض فهو يف النار«)5(.

) 1(  بهجة قلوب الأبرار، �ض 44.
)2 (مفتاح دار ال�سعادة لبن القيم رحمه اهلل )1/178(.

)3(�سذرات الذهب لبن العماد احلنبلي )103/7(

)4( ر�سائل فل�سفية لأبي بكر الرازي  ) �ض 3 (
)5(  رواه الدارمي )376(، وح�سنه الألباين – رحمه اهلل – 

يف �سحيح اجلامع )6382(.
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 وعن اأبي هريرة – ر�سي اهلل عنه – عن النبي  قال: »اإن اأول النا�ض يق�سي عليه يوم القيامة..« وذكر 
الثالثة ومنهم: »... ورجٌل تعّلم العلم وعّلمه، وقراأ القراآن فاأتى به فعّرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت 
فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته، وقراأت فيك القراآن؟ قال: كذبت! ولكن تعلمت َلُيقال: عامل، وقراأت 

ِلُيقال: قارىء، فقد ِقيل .. ثم اأُمر به َف�ُسِحَب على وجهه حتى اأُلقي يف النار«)1عياذًاباهلل من ذلك  )2( 

)1(  اأخرجه م�سلم )3527(.
) 2 ( تذكرة ال�سامع واملتكلم لبن جماعة – رحمه اهلل – �ض38 

بت�سرف .
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حملها  مهنة  اأ�سرف  حتملني  اإنك   .. 
اإن�سان على وجه الأر�ض، فاإنها كانت مهمة �سيد الب�سر 
، فالبد من ا�ست�سعار هذا ال�سرف يف تعليم  حممد 
جل   – خلالقهن  وتعبيدهن  دينهن  اأمور  طالباتك 
جالله-: »فواهلل لأن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا خري 

َعم«)1(. لك من ُحمر النِّ
 ، رعيتك  اإنهن  بل  يديك؛  بني  اأمانة  هن  وطالباتك 
وينبغي عليِك اأن تبذيل ما يف و�سعك لرتفعي م�ستواك؛ 
على  الأمانة  واأداء  امل�سوؤولية،  اأهاًل حلمل  تكوين  حتى 
»ل  فاإنه:  لرعيتك؛  غا�سة  تكوين  ل  وحتى  وجه،  اأكمل 
ي�سرتعي اهلل عبدًا رعية، ميوت حني ميوت وهو غا�ض 

لها اإل حرم اهلل عليه اجلنة«)2(.
واأنِت – رعاِك اهلل – باإمكانك اأن ت�سنعي جياًل ، وتبني �سخ�سية، وتهدي عقاًل، وتنريي قلبًا، وت�سنعي 
م�ستقباًل، وت�سوغي اإن�سانة لتكون اأَمًة هلل، ثم ربة منزل ناجحة ، ثم مواطًنة �ساحًلة يف كل ميدان، فمن 
بني يديِك تتخرج الأم املثالية املربية لالأجيال ، وهن من يربني اجلندي ال�سجاع ، الذي ل يهاب املوت، 
والقت�سادي املخل�ض الذي يحمي اأموال النا�ض، والإداري العادل احلكيم ، الذي يحر�ض على م�سالح 
اأبناء اأمته، والعامل ال�سرعّي التقّي النقّي ، الذي ل يقول بغري علم، والطبيب املاهر ال�سفيق على مر�ساه، 
واملهند�ض الويف لبلده، احلري�ض على اإعماره كلهم يقولون... كان لأمي اأكرب الأثر يف �سخ�سيتي!! فما 

حجم م�سوؤوليتك اإذن؟؟
اإن دورك – اأختي املعلمة – ل يقف عند ح�سو اأذهان طالباتك باملعلومات الغزيرة – على اأهميتها - 
بالعمل  واملعلومات  املعارف  زي هذه  تعزِّ اأن  ولكن لبد  تبني هامات وقامات،  اأن  لأنها وحدها ل ميكن 
ال�سالح، فاإعداد اجليل يكون بالعلم والعمل والأخالق وال�سلوك، واأنِت مطالبة ببناء الدين واخُلُلق يف 
قلوبهن، ور�سم احلق يف عقولهن، وتكوين الفتاة ال�سوية يف تفكريها، وم�ساعرها واأقوالها واأعمالها، فهل 

ت�ست�سعرين هذه امل�سوؤولية؟!)3(.
ولت�ساأيل نف�سك يف كل حني: ماذا اأريد من التدري�ض؟؟ ل تقويل اإنه اخليار الوحيد، ول تقويل اإنه و�سيلة 
الك�سب املادي، واإّل فال تنتظري من عملك ثمرة، اإذ كيف �ستخرج منِك الكلمات املخل�سة لت�سل اإىل 

ماذا يعني لنا التعليم؟
الف�سل

الرابع

)1(  اأخرجه البخاري )871(
)2(  اأخرجه م�سلم )142(

)3(  مع املعلمني �سناع الإجيال، اأ�سامة على متويل، �ض 19. 
بت�سرف واخت�سار.
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بناتك؟! وهل �ست�ستحقني الثواب، واأنِت مل تبتغي وجه اهلل – �سبحانه – ؟!
ُلَحْت النية ، وكان الق�سد فيها وجه اهلل تعاىل. اإن التعليم عبادة هلل – تعاىل – ولها ف�سٌل عظيم متى �سَ
يقول الإمام النووي – رحمه اهلل -: »ويجب على املعلم اأن يق�سد بتعليمه وجه اهلل، ول يجعله و�سيلة اإىل 
غر�ض دنيوي ؛ في�ستح�سر املعلم يف ذهنه كون التعليم اآكد العبادات ، ليكون ذلك حاثًا له على ت�سحيح 
النية ، وحمر�سًا له على �سيانته من مكدراته ومن مكروهاته خمافة فوات هذا الف�سل العظيم واخلري 

اجل�سيم«)1(. ول مينع الإخال�ض من اأخذ الراتب، بل 
اإنه من ثمرات الإخال�ض، وما عند اهلل خري واأبقى. 
فالر�سول  يقول: »من تعّلم علمًا مما ُيبتغى به وجه 
اهلل ل يتعلمه اإل لي�سيب به َعَو�سًا من الدنيا، مل يجد 

َعرف اجلنة يوم القيامة«)2(.
بها  مبتغيًة  قيام  خري  بر�سالتها  املعلمة  قامت  ومتى 
اأن تكون ربانيًة كما  ت  – ا�ستحقَّ – تعاىل  وجه اهلل 

�سماها اهلل تعاىل :
رث يت ىت نت مت ىمحزت
يمح اآل عمران: 79 يث ىث نث مث  زث
به  َتتمّتع  مبا  َتتمّتع  فاإنها  النية  اأخل�سْت  ما  ومتى 

عليهن  تزيد  اأنها  اإىل  بالإ�سافة   ، اجتماعية  ومكانٍة  مادية،  مزايا  من  الدنيا  يف  الأخريات  زميالتها 
با�ستمتاعها مبا مل حت�سله زميلتها من م�ساعفة الأجر والثواب

يمح البقرة: 261 يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق ٱىمحٱ
فهل فكرِت اأختي الكرمية يف ِعظم املوقع الذي تبواأِت، والأمانة التي حتملتيها، فذاك الرجل الطاعن يف 
ال�سن، وتلك املراأة ال�سعيفة قد علَّقوا اآمالهم بعد اهلل عليك يف ا�ستنقاذ ابنتهم وحمايتها، وامل�سلحون 
ونك من اأكرب الآمال يف ا�ستنقاذ املجتمع، والأمة تبحث عن املنقذة لبناتها الالتي وقعن يف  الغيورون يعدُّ

�سراك ذئاب الب�سرية، فاأنِت اإذن حمط الآمال.
.. اأنِت يا قارئة ال�سطور اأعنيِك ، ول اأعني �سواِك ، اأنِت حمط اآمالنا، اأنت طريقنا ل اإىل 

الفتيات والتلميذات ال�سغريات وحدهن ، بل اإىل النا�ض كلهم.
اأعلم اأنك قد تقولني: علمي �سعيف، قدراتي حمدودة، ورمبا ل�سِت �ساحبة اخت�سا�ض �سرعي ، اأعلم ذلك 
كله، ولكني اأجزم اأنك قادرة على اأن ت�سنعي الكثري، والكثري مهما �سعف علمك، وتوا�سعت قدراتك، 
قادرة،  فاأنت  التوا�سع،  اأبواب  و�سلكت  الق�سور،  اأو�ساف  من  نف�سك  على  خلعت  مهما  خربتك،  وقلَّت 
قادرة على اأن تقدمي الكثري، ول نطلب منك اأختي املعلمة اإل ما تطيقني، األ تطيقني الكلمة النا�سحة؟! 

األ تطيقني التاأمّل واحلرقة لواقع بناتك؟!
وحجة اأخرى طاملا �سمعناها: املنهج طويل، ل اأجد وقتًا، اإنها اأختي الكرمية دقائق معدودة، ت�ستطيعني 

)1( املجموع �سرح املهذب – مقدمة الإمام النووي )58/1(
)2(  رواه اأبو داود باإ�سناد �سحيح، )3179(، وابن ماجه 

)248(، واأحمد 8103، و�سححه الألباين يف �سحيح 
اجلامع )6159(.
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توفري كثرٍي من الوقت الذي ي�سيع، وال�ستطراد الذي ل �سرورة له.
ما اأغناك عن اأن اأحدثك عن الواقع املرير لأمتنا، اأو عن التاآمر على فتياتنا، اأن�سيِت 
ما فعل دانلوب)1( واأذنابه؟ اأن�سيت ما بذل جيل امل�سخ ليحول بينِك وبني اإبالغ كلمة احلق ال�سادقة اإىل 

القلوب املتعط�سة؟
: اأخاطب فيك الغرية واحلمية لدين 
اهلل، فاأنِت تقابلني الفتيات كل يوم، وتدركني اأي غفلة 
الفنت،  وم�سارع  الإعرا�ض،  وترين مظاهر  يع�سنها، 
فكيف ل حترك فيِك �ساكنًا؟. اأمل تري تلك الفتاة التي 
ال�سهوات،وتع�سف  وت�سارع  املراهقة،  معاناة  تعي�ض 
اكتنفتها  التي  الأخرى  اأو  فّج،  كل  يف  الرياح  بها 
فهل  باملع�سم؟  كال�سوار  بها  فاأحطن  ال�سوء  رفيقات 
تعجزي  اأن  اخلربة  ونق�ض  القدرة  �سعف  بك  و�سل 

عن تقدمي �سيء لهذه وزميالتها؟
 ل�سُت اأدعوِك اإىل عمل خرٍي ت�ساهمني 
فيه فح�سب، ول اأحثك على القيام بنافلة من اأف�سل 

النوافل، اإنا اأدعوك اإىل اأن تراعي الأمانة، وتقومي بامل�سوؤولية، وبعبارة اأدق اأن توؤدي الواجب ال�سرعي.
األ�ست راعيًة؟ اأمل يقل : »كلكم راع ، وكلكم م�سئول عن رعيته ، والأمري راع ، والرجل راع على اأهل بيته 
، واملراأة راعية على بيت زوجها وولده ، فكلكم راع وكلكم م�سئول عن رعيته«)2(؟ األ�سِت ترين املنكر؟ اأمل 
يقل : »من راأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فاإن مل ي�ستطع فبل�سانه، فاإن مل ي�ستطع فبقلبه«)3(؟ وهل 
و�سل بك الأمر األَّ تطيقني اإل الكلمة العابرة ، اأو النقد ال�سلبي؟! اأََو ل تطيقني اأن حتملي هّم الإ�سالح؟ 

واأن تفكري يف و�سائل تربية النا�سئة وتوجيههن؟
مال  بيت  من  اأجرًا  ذلك  مقابل  وتاأخذين  الدرا�سي،  املنهج  تدري�ض  اأمانة  تتحملني  املعلمة  اأختي  كيف 
اأمانة الدعوة والتوجيه التي هي واجبُة، عليك ابتداًء، وقد زادت مع  امل�سلمني؟ وحني ندعوك لتحملي 
تبوُّئك هذا العمل، وحني تكون احلاجة املا�سة حلمل الأمانة الرتبوية تعتذرين بعدم القدرة، وال�سعف 
العلمي، وفقد اخلربة، وحت�سبني اأن هذا من التوا�سع املحمود، بل التوا�سع واهلل هو القيام بالواجب، 

وال�ستعانة باهلل، فعجبًا لقلب املفاهيم! ومتى كان التخلي عن الواجب وترك امل�سوؤولية توا�سعًا؟!
ول  �ساكنًا،  حتركني  ل  ذلك  ومع  �سلبياتهن  عن  وتتحدثني  الفتيات،  واقع  تنتقدين  املعلمة  اأختي  كيف 

تقومني بجهد؟ !
اأخاطب  اأين  ولول  يوم احل�ساب،  عنها  �سُت�ساألني  التي  م�سوؤوليتك  فلول  لهذا اخلطاب اجلريء  معذرة 
قلبك الواعي، وعقلك املدرك، ملا جراأت عليك، ولول اأن الأمر ل يحتمل الإغ�ساء لطويت ال�سفحة، ولول 

)1(  دانلوب ق�سي�ض بريطاين عينته احلكومة الربيطانية اإّبان 
احتاللها مل�سر م�ست�سارًا لوزارة املعارف امل�سرية فقام 

باإف�ساد التعليم بطرق ماكره.
)2(  اأخرجه البخاري )7138(، وم�سلم )1829(.

)3(  اأخرجه م�سلم )49(.
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)1(  املدر�ض ومهارات التوجيه، د. حممد الدوي�ض.22
)2(  تذكرة ال�سامع واملتكلم، لبن جماعة )63(.

)3(  اأمانة التعليم. اأم عبدالرحمن �ض 15.

)4(  ال�سوقيات )180/1(

ثقتي الكبرية باأن ما اأقوله �سيثري كوامن خفية يف نف�سك الزكية ملا �سطرت حرفًا واحدًا.
 هل تزهدين يف ابنٍة باّرة، وتلميذٍة تقدر جهدك؟ وهل اأنِت م�ستغنيٍة عن دعوة �ساحلة 
تخ�سك بها من قدمِت لها خريًا؟ اأو اأنقذتيها من ماأزق؟ اإن هذا عاجل ب�سرى املوؤمنة، اأما ما عند اهلل 

فهو خري واأبقى)1(.
كان علماء ال�سلف النا�سحون هلل ودينه يلقون �سبك 
الجتهاد، ل�سيد طالب ينتفع النا�ض به يف حياتهم، 
واحد  طالب  اإل  للعامل  يكن  مل  ولو  بعدهم،  ومن 
ينتفع النا�ض بعلمه ، وهديه ، واإر�ساده لكفاه ذلك 
– تعاىل -، فاإنه ل يت�سل �سيء  الطالب عند اهلل 
من علمه اإىل اأحد فينتفع به اإل كان له ن�سيب من 

الأجر)2(.
 – اإبراهيم  بن  حممد  ال�سيخ  �سماحة  �َض  درَّ لقد 
رحمه اهلل – ما يزيد على اأربعني �سنة دون كلل اأو 
ملل، ومن اأجّل ثمار ذلك التدري�ض املبارك تلميذه 
ال�سيخ عبدالعزيز  �سماحة  الأريب  وطالبه  النجيب 
بن باز – رحمه اهلل -، وغريه من امل�سائخ الأفا�سل 

وغربّيها  �سرقّيها  الدنيا  م�سامع  ميالأون  وتالميذه  باز  ابن  هو  وها  امل�سلمني،  بعلومهم  اهلل  نفع  الذين 
بعلومهم – رحم اهلل اجلميع -)3(.

وكذا عاّلمة الق�سيم عبدالرحمن ال�سعدي، وتلميذه ال�سيخ الفهامة حممد بن عثيمني – رحمهما اهلل–
وخري منهم اأجمعون املعلمة العظيمة عائ�سة بنت اأبي بكر ال�سديق ر�سي اهلل عنها وعن اأبيها ، كيف كان 

دورها يف نفع الإ�سالم ون�سر العلم – وهي امراأة ؟! -.
فاأكرم بالتعليم من مهنة، واأعظم به من �سرف ومهمة !! فلتجتهدي يا اأُخية يف العمل الدءوب لتوجيه 

طاقات الفتيات ورفع هممهن للمعايل.
قال اأحمد بن �سوقي يف مدح التعليم واملعلم:

4!؟ ــــ ئِ ََِْ ََّفْ�ََََِْ
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هل نحن حريصون على الدعوة؟!
الف�سل

اخلام�س

ن�ساأل  – اأن  واملعلمات  املعلمني  – مع�سر  ينبغي علينا 
اأنف�سنا:

هل نحن حري�سون على الدعوة وجناحها؟!
اأم اإن هناك ما ي�سغل اأذهاننا عنها اأو يزاحمها؟

الدنيا  اإىل  الركون  اأم  امل�ستقبل؟!  على  احلر�ض  اأهو 
وملذاتها؟!

اإن واقع كثري من املعلمني واملعلمات – ولالأ�سف – يدل 
والطالبات  الطالب  فدعوة  عنها،  الن�سراف  على 

واأهاليهم ل ت�سغل بالهم، ول تقيمه ول تقعده.
 ، وي�سرها   ، وثوابها   ، ف�سلها  يعلم  منهم  الكثري  اإن 
وقابلية الطالب والطالبات لها، فلماذا ل ي�سعون لها؟!

والأهواء على جناح دعوتهم، فرتاهم يجوبون  ال�ساللة  اأ�سحاب  املرء حر�ض  يتعجب منه  ما  اأ�سد  اإن 
البالد طوًل وعر�سًا، وي�سعون يف العباد �سرقًا وغربًا لن�سر بدعهم و�ساللتهم!!

واإن مما يوؤ�سف له اأن ترين اخلريجات الالتي ح�سلن على ال�سهادات العلمية من اجلامعات – وخا�سة 
الكليات ال�سرعية – يف�سلن العمل ولو يف وظيفة �سغرية يف مدينتهن على اأن يذهنب اإىل قرية يف اأطراف 
وطنهن، اأهلها باأ�سّد احلاجة اإىل اأمثالهن من الداعيات، وذلك لتف�سي اجلهل والبعد عن اأحكام الدين، 
التي تخلو من الداعيات  للقبائل  العا�سمة.. فمن  اأو  الكل يريد ال�ستقرار يف املدينة  اأن  فامل�سكلة هي: 
املخل�سات؟، وَمْن للقرى النائية وطالبتها الالتي هن بحاجة اإىل معلمات ومربيات؟ ومن للم�سلمات يف 

اأنحاء العامل..؟ 
وعودًا على بدء..

لن�ساأل اأنف�سنا: هل نحن حقًا حري�سون على الدعوة وجناحها؟؟!!)1(.

)1(  �سفات الداعية: حمد العمار، �ض 35.
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ف�صل

ال�سفات الذاتية للمعلمة الداعية

ف�صل

�سفات على املعلمة الداعية احلذر منها
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الصفات الذاتية للمعلمة الداعية
الف�سل

الأول

ـــ –1
مدار  فعليه  الإ�سالم،  اأئمة  باتفاق  القلوب  اأعمال  اأهم  من 

قبول الأعمال،
جه ين ىن من خن  حن جن قال – جل وعال ىمحٱ 

يمح امللك: 2  خي حي جي يه مهىه
واأ�سوبه.  اأخل�سه  هو   :- عيا�ض-          بن  الف�سيل  قال 
اإذا  العمل  اإن  واأ�سوبه؟ قال:  اأخل�سه  اأبا علي، ما  يا  قالوا: 
كان خال�سًا ومل يكن �سوابًا مل يقبل، واإذا كان �سوابًا ومل 
يكن خال�سًا مل ُيقبل، حتى يكون خال�سًا �سوابًا، واخلال�ض: 

اأن يكون هلل، وال�سواب: اأن يكون على ال�سنة.
والإخال�ض روح كل عمل، واإذا ُفقد من الأعمال فال وزن له عند اهلل واإن ا�ستعظمه النا�ض واأكربوه)1(.

اأمور  – تبارك وتعاىل -، ولكنه يتجلى يف  اإل اهلل  اأحد  القلب ل يطلع عليه  اأعماق  اأمر يف  والإخال�ض 
عديدة، وثمرته تبدو وا�سحة يف جمال الدعوة.

: النفعال بالدعوة، والتحم�ض لها، وبذل اأق�سى اجلهد يف تبليغها؛ وذلك لأن 
من اأخل�ض ل�سيء اأعطاه كل ما ميلك، فماله ، و وقته وجهده ، وفكره ، وكل اإمكانياته لبد اأن تكون كلها 

يف خدمة الدعوة وحتت ت�سرفها.
ومن اأبرز اآثاره على نف�سية املعلمة نكران الذات، فاإنها ل تفكر يف نف�سها بل يف عملها اأُيقَبل اأم يرد؟

»واإن مما يعني على التحلي بالإخال�ض اأن تعلمي – اأختي املعلمة – اأن الإخال�ض يثمر لك اأن تتمتعي مبا 
تتمتع به غريِك من مزايا مادية واإجازات وترقيات، وتزيدين عليهن اأن تتذوقي عملِك وتع�سقني مهنتك، 
وتقبلني عليها بكل ارتياح و�سرور، واأن جميع �ساعاتك التي تق�سينها يف اإعداد درو�سك ويف ذهابك اإىل 
اأما الآخرة وهي املق�سود الأعظم واملطلب  – عز وجل -.  املدر�سة واإيابك منها مدخرًة لك عند اهلل 
الأ�سمى فهناك اأي ثواب �ستنالينه؟ واأي اأجر ينتظرك؟ هذه اأمـور ل تدركينها اأنِت ول اأنا اإنا علمها عنـد 

يمح البقرة: 261 يل ىل مل يك مكىك لك  اك يق اهلل ٱىمحٱ
والنية اخلال�سة مع كونها �سعورًا داخليًا اإل اأنها متثل عاماًل مهّمًا ي�سبط �سلوك املعلمة، ويفر�ض عليها 

رقابة داخلية؛ فتتقن العمل ، وترعى الأمانة«)2(.
يثقله ول  اإخال�ض ول اقتداء كامل�سافر ميالأ جرابه رماًل  – رحمه اهلل -: »العمل بغري  القيم  ابن  قال 

ينفعه«)3(.
)1(  �سفات الداعية: حمد العمار، �ض 35.

)2(  املدر�ض ومهارات التوجيه: حممد الدوي�ض، �ض 44.
)3(  الفوائد لبن القيم – رحمه اهلل – �ض49.
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اإن نيل ال�سهادة اجلامعية لي�ض نهاية العهد بطلب العلم وح�سور و�سماع درو�ض العلماء والعكوف على 
الكتب واملراجع، فالعلم درٌب طويل جميل، قال : »منهومان ل ي�سبعان: طالب علم وطالب دنيا«)1(، ولذا 

قال الإمام اأحمد – رحمه اهلل – مقولته امل�سهورة فيما رواه البزار: »مع املحربة اإىل املقربة«)2(.
العلم  طلب  يف  بالر�سوخ  الهمة  علو  مع  اللذة  وتعظم 
البخاري  الإمام  مقولة  نقراأ  حني  عليه  وال�ستمرار 
– حني �ُسئل عن دواء الن�سيان، فقال:  – رحمه اهلل 

مداومة النظر يف الكتب.
ومن املعلوم اأن الإن�سان )ين�سى( ما يقراأ اأو ي�سمع من 
كنوز، وعلى املعلمة اأن تعتاد طلب العلم ول تنقطع عنه 
ولو كان در�سًا واحدًا على الأقل يف الأ�سبوع، فلو جعلت 
خريًا  حل�سلت  العلم  لطلب  به  تقوم  ما  كل  يف  نيتها 

كثريًا.
فاحر�سي – اأختي املعلمة – على ا�ستغالل كل اأجزاء 
اإىل  وال�ستماع  الدرو�ض  ح�سور  من  العلم  يف  وقتك 

الدورات العلمية، والقراءة املنهجية خا�سة مع توافر الأجهزة الذكية فرمبا ينفع اهلل بِك بلدك، بل قد 
ينفع بِك امل�سلمني اأجمعني!، فتكونني ذخرًا للبالد والعباد، واأول الغيث قطرة. ول ت�ستبعدي هذا الأمر، 
ول تقويل من اأنا؟ فلي�ض بعزيز على اهلل اأن يرفع ذكرك، وين�سر علمك، وما ارتفع من ارتفع من علماء 
امل�سلمني ودعاتهم وداعياتهم اإل بالإخال�ض، وبذل اجلهد، واملواظبة على تعّلم اخلري ون�سره بني النا�ض 

خا�سة يف البيئات الن�سائية؛ فهي متعط�سٌة باختالف �سرائحها.

ق –3
ال�سدق من ال�سفات الأ�سا�سية التي تبني معدن النفو�ض، وكان نبينا حممد  ُي�سمى: ال�سادق الأمني 

. قبل بعثته، ف�ساًل عن كونه متحليًا باخل�سال احلميدة بعد بعثته
وال�سدق يف حد ذاته مالزم لالإميان، ومرتبط بالتقوى، بل ل ميكن اأن يجتمع اإميان كامل، وكذب �سريح 
يف قلب موؤمنة – فكيف بالداعية اإىل اهلل؟! -، وقد قال  »اآية املنافق ثالث اإذا حدث كذب واإذا وعد 

اأخلف واإذا اوؤمتن خان«)3(.
لذا ينبغي على الداعية اأن تكون �سادقة يف اأحوالها؛ حتى يقبل النا�ض منها، وي�ستجيبوا اإىل ما تدعوهم 
اإليه، واأن تكون �سادقة يف قولها وعملها خا�سة يف التزاماتها ومواعيدها!، �سادقة مع ربها ومع نف�سها 
ومع الآخرين، لقد نزلت اآيات تتلى اإىل يوم القيامة مّيزت اأهل ال�سدق يف عهدهم مع ربهم، قال تعاىل: 

)1(  �سنن الدرامي )335(، وانظر �سحيح اجلامع لالألباين 
.)374(

)2( مناقب الإمام اأحمد لبن اجلوزي �سـ55.
)3(  اأخرجه البخاري برقم )33(.
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ىه مه ينجه ىن من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل ىمحخل
زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ    ٍّ   ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي يهجيحي

مئنئيمح الأحزاب: 22 - 23 
  و�سدق املعلمة يدعو املتعلمة اإىل الثقة بها، ومبا تقول ، ويك�سبها احرتام املتعلمات، ويرفع من �ساأنها يف 

عملها، واإليِك اأختي املعلمة مثاًل يبني اأثر الكذب على الطالبات 
ما  ين�سني  ل  الالتي  بالطالبات  فكيف  �سنهن  �سغرت  مهما 
اهلل  –رحمه  زينو  جميل  حممد  ال�سيخ  يقول  اأمامهن:  يحدث 
اأحد  الطالب معلمه م�ستنكرًا تدخني  اأحد  �ساأل  اأن  -: »حدث 
تدخينه  �سبب  باأن  زميله  عن  مدافعًا  املعلم  فاأجابه  املعلمني، 
هو ن�سيحة الطبيب له! وحني خرج التلميذ من ال�سف قال: »اإّن 

املعلم يكذب علينا «!!
املجهر، فطالباتك  اأنِك حتت  ال�سادقة  املعلمة  اأيتها  »واعلمي 
يراقبون فيك كل خ�سلة، فيتاأ�سني بِك  �سئِت اأم اأبيِت، فكوين 

�سادقة يف عواطفك معهن وم�ساعرك نحوهن، وكوين �سادقة يف وعدِك لهن كما كنِت �سادقة يف قولِك 
الدين  لهذا  انتمائك  �سادقة يف  تكوين  مهام  اإليِك من  ُي�سند  فيما  تفاعلك  �سادقة يف  وكوين  وعملك، 

العظيم«)1(.

ــــ –4
ال�سرب قوة نف�سية اإيجابية فّعالة، تدفع املتحلية بها اإىل مقاومة كل اأ�سباب اخلور وال�سعف وال�ستكانة 

ِملها على ال�سمود والثبات اأمام الفنت واملغريات. وال�ست�سالم، وحَتْ
لذا كان ال�سرب يف الدعوة اإىل اهلل – تعاىل – من اأهم املهمات، ومن اأعظم الواجبات على الداعيات، 
وقد ذكر اهلل – جل جالله – ال�سرب يف نحو ت�سعني مو�سعًا من كتابه الكرمي، فاإن كان ال�سرب باأنواعه 
تواجه طالبات ذوات  اأنها  اإذ  اأوىل؛  باب  الداعية من  املعلمة  فاإنه على  على كل م�سلم وم�سلمة مطلوبًا 
اأمزجة �ستى، وطباع خمتلفة، م�سكالتهن كثرية، وهمومهن واهتماماتهن متنوعة، يحتجن من ت�ستمع 
اإليهن وحتنو عليهن، واملعلمة املوفقة هي التي تعي�ض لطالبتها ل لنف�سها، تهمها �سعادتهن ولو على ح�ساب 
�سعادتها، وتتجرع الغيظ يف ذلك وهي على يقني باأنه �سيتحول يف جوفها اإميانًا و�سيكون لها يوم القيامة 
خفيمح الأحقاف: 35 حف جف مغ جغ مع جع ذخرًا، ولهذا اأمر اهلل به اإمام الدعاة والداعيات بقوله ٱىمحٱ

ثح
اأ – �سرٌب على طاعة اهلل – تعاىل -، يحملها على اأداء الفرائ�ض والنوافل وامل�ستحبات.

ب- �سرٌب عن مع�سية اهلل – تعاىل -، يحملها على اجتناب املحرمات واملكروهات.

)1(  نداء اإىل املربني، حممد جميل زينو �ض 14.



ية
داع

ة ال
لم

مع
ال

2.)3273( سحيح ابن ماجه�  )1(
)2(  اأخرجه البخاري )5362(، وم�سلم )1749(.

)3(  �سرح �سحيح م�سلم للنووي)7/147(.
)4(  املعلم الأول – فوؤاد ال�سلهوب �ض 37.

ج- �سرٌب على اأقدار اهلل املوؤملة، يحملها على الر�سا باملقدور �سواًء كان خريًا اأم �سرًا، حلوًا كان اأم مرًا، 
وتعلم اأن ما اأ�سابها مل يكن ليخطئها، وما اأخطاأها مل يكن لي�سيبها.

اإذ اأنها تعمل يف ميدانني:
- ميدان نف�سها جتاهدها، وحتملها على الطاعة، ومتنعها عن املع�سية.

- وميدان طالباتها، وهو ميدان ف�سيح تخالطهن وت�سرب 
وي�سرب  النا�ض  يخالُط  الذي  »فاملوؤمن  اأذاهن،  على 
على  ي�سرب  ول  يخالطهم  ل  الذي  من  خرٌي  اأذاهم،  على 
  امل�سطفى  حبيبنا  يف  ح�سنة  اأ�سوة  ولنا  اأذاهم«)1(، 
اأثرت يف �سفحة  حينما جبذ اأعرابي رداءه جبذة �سديدة 
عنقه، ثم قال: يا حممد، مر يل من مال اهلل الذي عندك. 

فالتفت اإليه ر�سول اهلل  ف�سحك، ثم اأمر له بعطاء)2(.
علق النووي على هذا احلديث بقوله: »فيه احتمال اجلاهلني 

والإعرا�ض عن مقابلتهم، ودفع ال�سيئة باحل�سنة«)3(.
)قلت: ول �سك اأنه مهما بلغ من اأمر الطالبة ما بلغ، فهو 

دون فعل ذلك الأعرابي بكثري(!! )4(.
وجمال التعليم جمال خ�سب لل�سرب لكون الدعوة حتتاج اإىل املزيد منه، ف�سبيلها طويل حتف به املتاعب 

والآلم وجماهدة الطالبات يف م�ساك�ساتهن، ودح�ض ما قد يعلق يف اأذهانهن من �ُسبهات اأو �سهوات.
ومن املالحظ اأن كثريًا من املعلمات الداعيات يبداأن عملهن الوظيفي بجد ون�ساط وحما�ض، ثم مع تكرار 
املواقف ال�سعبة جتدهن يفرتن ويخملن وبذا يفقد كونهن )قدوة خري( لطالباتهن مما يقلل انتفاعهن 

منهن، اإل اإذا راأين �سربهن وثباتهن وقوة احتمالهن لالأذى، قال – تعاىل – يف دعاء عباد الرحمن:
يمح الفرقان: 74 ، وهذه الإمامة يف الدين ل حت�سل قطعًا اإل بال�سرب، فقد  هب مب خب  حب ٱىمحٱ 

جعلها اهلل موروثة بال�سرب واليقني:ٱ
يمح ال�سجدة: 24 يت ىت نت مت رتزت يب ىب  نب مب زب رب ىمحٱ

واملعلمة حتتاج للت�سلح بال�سرب لتنجح دعوتها، فهي ت�سرب على اإرهاق التعليم و�سرح الدرو�ض، وت�سرب 
نتائج  اأو مديراتها، وت�سرب على بطء  يعيق عملها من ت�سرفات زميالتها  وما قد  اأذى طالباتها  على 

عملها وح�سد زرعها.
فهي �سابرة م�سابرة مرابطة، ت�سدع باحلق اأينما كانت قال تعاىل:ٱ

حقمقيمح اآل عمران: 200    مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ ىمحٱ
ولذا رتب اهلل عظيم الأجر على ال�سرب فقال:

زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ    َّ     ٍّ  ٌّ   ٰى ٰر ٰذ ىمح 
يمح البقرة: 155 - 157 نت مت زت رت ىبيب نب مب
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قال ال�ساعر:
 َََّحَّـ َّـ َّـ

 
ى –5

وكل  الهدى،  اإىل  هة  موَجّ اخلري،  اإىل  مر�سدٌة  الداعية  املعلمة 
الدارين،  ب�سعادة  ليفزن  بخالقهن  طالباتها  تعريف  هدفها: 
قولها  من  نابعة  دعوتها  لتكون  باهلل  �سلتها  تقّوي  اأن  فعليها 

وفعلها.
فالجتهاد يف الطاعات، تقربًا اإىل اهلل – جل وعال – من اأقوى 
اأ�سلحة الداعيات، ذلك اأن للطاعات نورًا ينعك�ض على وجوههن 
وكٍم  وتقديرهن،  اإىل احرتامهن  النا�ض  يدعوان  وهيبة  ووقارًا 

من طالبة تاأثرت ب�سمت معلمٍة قبل اأن ت�سمع منها حرفًا.
الداعية  �سلة  جتعل  التي  الطاعات  واأعظم  القربات  واأقرب 

قوية بربها – جل وعال – الواجبات املفرو�سة ك�سحة العتقاد واإقامة ال�سالة، واأداء الزكاة، و�سوم 
رم�سان، وحج بيت اهلل احلرام، ثم تكون النوافل والجتهاد فيها جلرب الك�سر، وتكميل النق�ض، تتقرب 
بها اإىل رب ال�سموات والأر�ض في�سفو قلبها، وتزكو نف�سها، وتطهر جوارحها فهنيئًا لها اإن فازت مبحبة 

اهلل لها.
وبها – اأي الطاعات – ترتدع عن احلرام نظرًا و�سمعًا وتناوًل، ول عي�ض اإل يف الطاعة والر�سوان، عن 
اأبي هريرة – – قال: قال ر�سول اهلل : »قال اهلل – تعاىل -: من عادى يل وليًا فقد اآذنته باحلرب، 
بالنوافل حتى  اإىّل  اإىلَّ مما افرت�سته عليه، وما يزال عبدي يتقرب  اأحبَّ  اإىّل عبدي ب�سيء  وما تقرب 
اأحبه، فاإذا اأحببته كنت �سمعه الذي ي�سمع به، وب�سره الذي يب�سر به، ويده التي يبط�ض بها، ورجله التي 

مي�سي بها، ولئن �ساألني لأعّطينه، واإن ا�ستعاذين لأعيذّنه«)1(.
ولهذا كان الجتهاد يف الطاعات والتناف�ض يف اخلريات من اأبرز �سمات الداعيات اإىل اهلل – تعاىل -، 
حبال ال�سلة وثيقة بينهن وبني بارئهن، فال�سالة معراجهن اإليه، وال�سوم ُجنة لهن، وال�سدقة تطفي 

غ�سب ربهن )2 ( .
واملعلمة الداعية تفعل كل ذلك ابتغاء مر�ساة اهلل – تعاىل – اأوًل ثم لتزكّي ما اآتاها من العلم والدين 
لتكون قدوة �ساحلة ملن راآها اأو �سمعها اأو جال�سها، قال ابن م�سعود – -: »ينبغي حلامل القراآن اأن 
وبتوا�سعه  يخلطون،  النا�ض  اإذا  وبورعه  مفطرون،  النا�ض  اإذا  وبنهاره  نائمون،  النا�ض  اإذا  بليله  ُيعرف 
النا�ض  اإذا  وب�سمته  ي�سحكون،  النا�ض  اإذا  وببكائه  يفرحون،  النا�ض  اإذا  وبحزنه  يختالون،  النا�ض  اإذا 

يخو�سون« )3(  )4(.

)1(  رواه البخاري يف كتاب الرقاق، باب التوا�سع )243/7 – 
        244( رقم )6521(.

) 2( �سفات الداعية، حمد العمار، �ض 27.

)3 ( الآجري يف كتاب اأخالق اأهل القراآن.
)4(  معامل يف طريق طلب العلم ، عبدالعزيز ال�سدخان �ض243 .
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قال جمالد: »ل يوؤخذ الدين اإل عن اأهل الدين« )1( .
فحني تطرق هذه الن�سو�ض – اأختي املعلمة – م�سمع طالباتك اأترينهن يرينها تنطبق عليِك بحق؟ اأم 

اإنهن يدرجنِك �سمن قائمة من حذر ال�سلف من الأخذ عنهم؟!
فعلينا اأن نطرح هذا ال�سوؤال ب�سدق و�سراحة مع اأنف�سنا: هل نحن معنيون بحق يف احلر�ض على ا�ستقامة 

ديننا و�سلوكنا؟
والعناية  اإمياننا  وتقوية  اأنف�سنا  اإعداد  اأن  ن�سعر  هل 
بعبادة اهلل – عز وجل – وطاعته جزء ل يتجزاأ من 

واجبنا؟« )2( .
ََ خل –6

اخِللقة  كانت  فاإذا  الباطنة،  الإن�سان  �سورة  هو 
الظاهرة للعيون بها ُيحكم على الإن�سان مبا َح�ُسن اأو 
قبح، فكذلك اخُلُلق �سورة النف�ض الباطنة وبه ُيحَكم 

على باطن الإن�سان مبا َيح�ُسن اأو َيقُبح وهو ق�سمان:
املزاج  اأ�سل  من  طبيعًة  يكون  ما    
)يحركه اأدنى �سيء( نحو الغ�سب ويهيج لأدنى �سبب، 

كالتي تغ�سب وتفزع عند اأدنى �سوت!.
ثين ما يكون م�ستفادًا بالعادة والتدريب، ورمبا يكون مبدوؤه بالروؤية والفكر ثم ُي�ستمر عليه 

حتى يكون َملَكة وُخُلقًا.
اأما �سلوك الإن�سان فهو عمل اإرادي كقول الكذب ، وال�سدق ، والبخل ، والكرم ، ونحو ذلك، فاإذا كان 
ال�سلوك ح�سنًا دل على خلق ح�سن، واإن كان ال�سلوك �سيئًا دل على خلق قبيح، كما اأن ال�سجرة تعرف 

بالثمر، فكذلك اخللق احل�سن يعرف بالأعمال الطيبة  )3( .
واخللق احل�سن يف الدعوة اإىل اهلل من اأهم املهمات، ولبد منه لكل معلمة تن�سد جناح دعوتها لطالباتها 
وظهور ثمراتها، ولنا اأ�سوة ح�سنة يف النبي  اإذ كان ح�سَن اخللق جدًا، وبه كان داعية ناجحًا، فكم 
األّد الأعداء فاأ�سبحوا  اأ�سلم – ب�سبب حلمه، وكرمه، وعفوه – اأنا�ض كانوا يف جاهلية جهالء، بل من 
ء، و�سواهد ذلك كثرية يف حياته، منها: عفوه عن اأهل  ِبُح�ْسِن تعامله عليه ال�سالة وال�سالم �سحابة اأجاَلّ

مكة ومقولته امل�سهورة: »اذهبوا فاأنتم الطلقاء«.
واإعطاوؤه ل�سفوان بن اأمية )على ما كان منه( العطاء اجلزيل من غنائم ُحنني  )4( .

فعلينا مع�سر املعلمني واملعلمات اأن ناأت�سي به – عليه ال�سالة وال�سالم – يف ح�سن اخللق لنيل الثواب 
العظيم الذي وعد به بقوله: »ما من �سيء اأثقُل يف ميزان املوؤمن يوَم القيامة من ُخلق ح�سن« )5( ، وقوله 
جوامع  على  الداعية  ل  حت�سِّ وبذا   ،  )6  ( القائم«  ال�سائم  درجة  اخُللق  بح�سن  ليدرك  املوؤمن  »اإن   :

)1 (  رواه الرامهرمزي يف املحدث الفا�سل، �ض445.
)2(  املدر�ض ومهارات التوجيه، �ض 335، بت�سرف.

)3(   الداعية الناجح، �ض 335، بت�سرف واخت�سار.
)4( م�سلم، كتاب الف�سائل، باب ما �سئل  �سيئًا قط فقال: ل، 

وكرثة عطائه 1806/4.
)5 (   م�سلم )4 /1980( برقم )2553(.

)6 (   اأبو داود )252/4( برقم )4798(، و�سححه الألباين يف 
            �سحيح �سنن اأبي داود )911/3(
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اخلريات والربكات »فالرب ح�سن اخللق« )1( . 
ومما ُيروى عن الإمام عبد الرحمن ال�سعدي ما نقله تلميذه العالمة حممد بن �سالح العثيمني عليهما 
–               – اأن ال�سيخ ُرئي بعد موته ف�ُسئل: ما اأعظم �سيء نفعك عند اهلل. فقال: ح�سن اخللق!!

واخللق احل�سن اأمنية كل داعية خمل�سة؛ لأنها بذلك تنجح يف جميع اأمورها اخلا�سة والعامة، ولهذه 
اأن  ربه  يدعو   – وال�سالم  ال�سالة   – عليه  كان  الأهمية 
يهبه اخللق احل�سن فكان يقول يف ا�ستفتاحه ل�سالة الليل: 

»واهدين لأح�سن الأخالق، ل يهدي لأح�سنها اإل اأنت« )2( .
منها  تنفر  املعلمات  من  احل�سن  باخُللق  تتخّلق  مل  ومن 
وخربتها  علمها  من  ي�ستفدن  فلن  دعوتها،  ومن  الطالبات 
طبائع  لأن  ولالأ�سف؛  املدار�ض  من  كثري  يف  ُم�َساَهٌد  وهذا 
منه  يبدو  اأو  عليهم  ي�ستطيل  ممن  يقبلون  ل  اأنهم  النا�ض 
احتقار لهم ولو كان ما يقوله حقًا ل مرية فيه، قال – عـز 

: وجل – للنبي الكرمي
يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم ٱىمحٱ 

يمح اآل عمران: 159 زب خيمي حي جي
واخللق احل�سن مو�سوع وا�سع لكن نورد بع�ض ما ميكن تطبيقه عمليًا مع الطالبات، فمنه:

ِْ –
احللم هو: �سبط النف�ض والطبع عن هيجان الغ�سب.

وهو حالة متو�سطة بني رذيلتني: الغ�سب والبالدة، فاإذا ا�ستجاب املرء لغ�سبه بال تعقل ول تب�سر كان 
واإن حتلى باحللم وكان حلمه مع من  واإن تبلد و�سيع حقه ور�سي باله�سم والظلم كان رذيلة،  رذيلة، 

ي�ستحقه كان ف�سيلة.
تقوم على ثالثة  اأي�سًا من دعائم احلكمة، فاحلكمة  الداعية، وهو  املعلمة  اأعظم مقومات  واحللم من 
  اأركان: العلم واحللم والأناة، وكل خلل يف الداعية ف�سببه الإخالل باحلكمة واأركانها، ولذا مدح النبي

اأ�سجَّ عبد القي�ض بقوله: »اإن فيك خ�سلتني يحبُّهما اهلل: احللم والأناة«)3(.
واأ�سوتنا عليه – ال�سالة وال�سالم – كان الغاية يف احللم والأمانة، فاإن كان الداعية يواجهه اأعداوؤه ميا 

يثري حفيظته فكيف اإذا واجهه من اأ�سحابه؟
فقد حدث اأن اأُتي عليه – ال�سالة وال�سالم – بذهب من اليمن فق�سمها بني اأربعة من املوؤلفة قلوبهم 
فقال رجل من اأ�سحابه: كنا اأحق بهذا من هوؤلء! فبلغ ذلك النبي  فقال: »األ تاأمنوين واأنا اأمني من 
يف ال�سماء، ياأتيني وحي ال�سماء �سباح وم�ساء؟« فقام اإليه رجل فقال: يا ر�سول اهلل، اتق اهلل.. ثم انتهي 

املوقف بكل حلم واأناة)4(.
)1(   م�سلم رقم )4632(.
)2(   م�سلم رقم )1290(.

)3(  م�سلم رقم )24(.
)4(  اأخرجه البخاري )4004(، وم�سلم )1763(.
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واأننت معا�سر املعلمات رمبا تتعر�سن لت�سرفات غري م�سوؤولة من غالياتنا، بل وغري مق�سودة، فهل يليق 
بكن اأن جتهلن عليهن، وتعاجلهن بالعقوبة؟!

ورة حني تتعمد بع�سهن – اأ�سلحهن اهلل – مبحاولة ا�ستفزاز املعلمة  بل اإن احِلْلم ليتجلى يف اأبهى �سُ
واإثارتها ليعلمن �سدق التزامها وحر�سها على ما تدعو اإليه وحينها تنجح املعلمة وتكون موؤثرة عليهن.

 –
بالقول  اجلانب  لني  وهو  العنف)1(،  �سد  اللغة  يف  الرفق 

والفعل بالأ�سهل)2(.
الكرمي  القراآن  ن�ض  وقد  دعوتهم،  يف  الأنبياء  منهج  وهو 
– يف  ال�سالم  – عليهما  واأخيه هارون  توجيه مو�سى  على 
خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي دعوتهما لفرعون: ٱىمحٱ

\يمح طه: 43 - 44  هب مب خب حب جب هئ مئ
ور�سولنا الكرمي – عليه ال�سالة وال�سالم – �سرب لنا من 
الأمثلة اأروعها، فمن ُح�سن معاملته لالأعرابي الذي بال يف 
حني   – – احلكم  بن  ملعاوية  مالطفته  اإىل  امل�سجد)3( 

ت العاط�ض)4(، بل واأعجب ما يعجب منه الداعية موقف الر�سول احلكيم  من  تكلم يف ال�سالة و�سمَّ
ذاك ال�ساب الذي ا�ستاأذنه بالزنا!! فكان هذا احلوار املليء بامل�ساعر الدفاقة باحلنو والتفهم لنف�سية 
  اأتي اإىل النبي  اإن فتى �سابًا  – قال:   – اأمامة  اأبي  املخاطب: اأخرج الإمام اأحمد يف م�سنده عن 
فقال: يا ر�سول اهلل، ائذن يل بالزنا. فاأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه. فقال ر�سوله  »ادنه«. 
فدنا منه قريبًا. فقال: »اجل�ض«. قال: »اأحتبه لأمك«؟! قال: ل واهلل، جعلني اهلل فداك. قال: »ول النا�ض 

يحبونه لأمهاتهم«.
قال: »اأفتحبه لبنتك؟«. قال: ل واهلل، جعلني اهلل فداك. قال: »ول النا�ض يحبونه لبناتهم«. قال: »اأحتبه 
لأختك؟!« قال: ل واهلل، جعلني اهلل فداك. قال: »ول النا�ض يحبونه لأخواتهم«. قال: »اأحتبه لعمتك؟!« 
»اأحتبه خلالتك؟!« قال: ل  لعماتهم«. قال:  النا�ض يحبونه  »ول  قال: ل واهلل، جعلني اهلل فداك. قال: 

واهلل، جعلني اهلل فداك. قال: »ول النا�ض يحبونه خلالتهم«.
ن فرجه«. فلم يكن بعد ذلك يلتفت  ر قلبه، وح�سّ قال: فو�سع يده عليه وقال: »اللهم اغفر ذنبه، وطهِّ

اإىل �سيء)5(.
فالربفق ُت�سا�ض الطباع، وُيعرف مكمن الداء، وُيعطي الدواء لت�ستقيم الأنف�ض على اخلري، وتقبل دعوة 
بل�سم  كله  لهذا  والدواء  ال�سحناء،  واأ�سباب  البغ�ساء  ال�سدور عوار�ض  – وتزول من  وجل  – عز  اهلل 

الرفق.
قال : »اإنَّ الرفق ل يكوُن يف �سيء اإل زانه، ول ُينزع من �سيء اإل �سانه«)1(.

)1(  خمتار ال�سحاح، الرازي �ض 251.
)2(  فتح الباري لبن حجر 449/10.

)3(  اأخرجه البخاري يف كتاب الطهارة، باب �سب املاء على البول  
        يف امل�سجد 69/1 – 70 رقم 220

)4(  اأخرجه م�سلم يف كتاب امل�ساجد وموا�سع ال�سالة، باب 
          حترمي الكالم يف ال�سالة ون�سخ ما كان من اإباحة 381/1    

          – 382 رقم 537.
)5(  ال�سحيح امل�سند للوادعي برقم )501(.
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تظهر �سفة انتماء املعلمة لدينـها من بني �سفاتها وا�سحة جلية، قـال تعـاىل:

يمح ف�سلت: 33 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب ىمحٱ
فهذه الآية الكرمية تبني قدر امل�سلم من خالل انتمائه لالإ�سالم، فتعلي قدره وجتعله عزيزًا على غريه، 

اإىل  بالنظر  املكانة  وهذه  ال�سرف  هذا  له  يح�سل  ومل 
قوًل  الدين  هذا  اإىل  ينتمي  لأنه  واإنا  لونه  اأو  جن�سه 

وعماًل و�سلوكًا.
اأمام طالباتها  واملعلمة الداعية حني يظهر من �سلوكها 
اأكرب  لها  يكون  بذلك  واعتزازها  لدينها  انتمائها  قوة 

الأثر عليهن.
ال�سخ�سي  التدين  درجة  قد جتاوزت  والداعية  ل  كيف 
القول  يف  بالقدوة  الدين  هذا  اإىل  الدعوة  درجة  اإىل 

والعمل.
اهلل  اأعزنا  قوم  »نحن   :- عنه  اهلل  – ر�سي  عمر  قال 

بالإ�سالم، فمهما ابتغينا العزة يف غريه اأذلنا اهلل«)2(.
 –

التعليم م�سوؤولية عظيمة، والأمانة امللقاة على عاتق حاملته كبرية، والأمة ترجو اأن يبني بها جيل متني 
العلم، �سديد العزم، �سديد الراأي.

يمح الن�ساء: 58 مق خس حس جس مخ جخ مح جح  مج ىمحٱ
مظ حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس وقـال تعاىل: ٱىمحٱ

يمح الأحزاب: 72 مف خف حف جف مغ معجغ  جع
وقال : »كلكم راع، وكلكم م�سوؤول عن رعيته«)3(.

كن  �ساحلًا  التكوين  كان  فاإذا  م�ستقبلهن،  يبني  اأ�سا�سه  وعلى  للطالبات  الأول  التكوين  هو  فالتعليم 
الأمة  يف  اآثارهن  �ساءت  واإل  ولأمتهن،  لأنف�سهن  م�سلحات  كن  م�سلحًا  التكوين  كان  واإذا  �ساحلات، 

وكانت الأمية اأ�سلح لهن واأ�سلم عاقبة.
واإذا كان الأمر كذلك فعلى املعلمة الداعية األ تتن�سل من امل�سوؤولية اأو تلقي بالتبعات على غريها من 
اأولياء الطالبات، اأو الرتبية داخل البيوت، اأو ف�ساد الزمان اأو قلة املعني، بل تقوم مبا اأوجب اهلل عليها، 

وتوؤدي الأمانة املنوطة بها على اأكمل وجه، واهلل يتوىل اأمرها وينفع بجهدها.
قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية: »اإذا علم اهلل من قلب العبد اإرادة النفع نفع به«.

)1(  اأخرجه م�سلم يف كتاب الرب وال�سلة والآداب، باب ف�سل 
         الرفق )2004/4( رقم )2594(.

)2( امل�ستدرك على ال�سحيحني لبن حبان برقم )214( وقال 
عنه �سحيح على �سرط ال�سيخني ومل يخرجاه.

)3(  اأخرجه البخاري )1893(، وم�سلم )1829(.
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لأن ذلك مما يحببهن فيها، فياأن�سن ب�سوؤالها )1( وثمرة ذلك قبول ن�سحها وتعليمها، فاملعلمة الداعية 
ال�سجر  وعدم  مقابلتهن،  على  نف�سها  توطن  اأن  فالبد  �سامئات  عليه  يردن  الزلل  كاملورد  لطالباتها 

منهن؛ فاإن ذلك قد يحملهن على البعد عن اأهل العلم 
والدين، بل واإىل تعميم احلكم عليهم جميعًا.

لعوام  �سدرًا  النا�ض  اأرحب  ال�سالح  �سلفنا  كان  ولذا 
امل�سلمني، فنفع اهلل بهم القا�سي والداين والأمر َي�ِسرٌي 
حتت�سب  اأن  املعلمة  فعلى  عليه،  اهلل  ره  َي�سَّ من  على 
الأجر، وتوطن نف�سها على التحمل، ولن ترى وت�سمع 

اإل خريًا قال تعاىل :
ىي ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن ىمحٱ

يمح ف�سلت: 35 حئ جئ يي
 واأجمل ما تكون �سعة ال�سدر يف تقبل النقد والن�سح 

من بناتها الطالبات.

)2( –
)هو بذل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي( كالعلم واملال وغريها من �سور ال�سخاء، ومبا اأن ال�سخاء 
يقوم على الرحمة وحب اخلري للنا�ض كان مت�ساًل بف�سائل اأخرى ُتَعُد من مقومات املروءة، فال�سخية يف 
اأغلب اأحوالها تاأخذ بالعفو، وتتحلى باحللم، وجتري يف معامالتها على الإن�ساف؛ فتوؤدي حقوق النا�ض 

من تلقاء نف�سها.
واأن  املكارم،  ترتقي يف  اأن  اإىل  �سخاوؤها  وقادها  نف�سها، ولنت عريكتها،  بال�سخاء زكت  ات�سفت  ومن 

تتطهر من امل�ساوىء واملعايب، فال�سخية قريبة من كل خري وبر. 
وملا كان ال�سخاء بتلك املثابة فمن الأوىل باملعلمة الداعية اأن تت�سف به يف كافة وجوهه واأن تناأى بنف�سها 

عن البخل يف خمتلف �سوره.
فمما يجمل باملعلمة اأن تت�سف به من وجوه ال�سخاء ما يلي:

1- ال�سخاء بالعلم، وهو اأعلى مراتب ال�سخاء، وهو اأف�سل من ال�سخاء باملال؛ لأن العلم اأ�سرف من املال، 
ومن ال�سخاء بالعلم الإجابة ال�سافية لل�سائلة، فال يكن جوابك بقدر ما تدفعني به ال�سرورة عن نف�سك.

ومن ال�سخاء بالعلم األ تقت�سري على م�ساألة ال�سائلة بل اذكري نظائرها ومتعلقاتها ح�سب املقام.
ومن ال�سخاء بالعلم اأن تطرحيه لطالباتك طرحًا، ول تبخلي عليهن مبا ت�ستطيعني بذله لهن من العلم، 

فاإن العلم يزيد بكرثة الإنفاق منه كما قال اأبو اإ�سحاق الألبريى لبنه:

)2(  مع املعلمني، حممد احلمد �ض 38.)1(  معامل يف طريق طلب العلم، عبدالعزيز ال�سدحان، �ض 160.
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ا �َسَدْدتا وينقـ�ُض اإن بــه كفًّ يزيـد بكثـرة الإنفــاق منه   
2- ال�سخاء بالن�سح، وما اأحوج الطالبات اإىل ن�سٍح عن الوقوع يف الردى، اأو رفع همٍة اإىل الُعال.

3- ال�سخاء باملال، فت�سخو املعلمة مبالها يف الهدايا ، لإكرام املجدات ، وت�سجيع ال�سعيفات ، خ�سو�سًا 
اإذا كانت املعلمة مو�سرًة، اأو كان ما جتود به ل ي�سرها.

4- ال�سخاء بالوقت واجلاه، للطالبات اأو الزميالت فيما 
ينوبهن وفيما يعود عليهن بالنفع.

5- ال�سخاء بق�ساء احلوائج، وتفريج الكربات، وتخفيف 
الآلم.

6- ال�سخاء بالراحة، فت�سخو بها تعبًا يف م�سلحة غريها 
�سواء كانت راحة ج�سمية اأو ذهنية.

باملعلمة  َيح�ُسن  مما  وذلك  بالِعر�ض،  ال�سخاء   -7
الداعية؛ لأنها ل ت�سلم من قدح الزميالت ، اأو الطالبات 
، اأو اأمهاتهن، فحري بها اأن ت�سخو عليهن بذلك فتبيحهن 
وتت�سدق بعر�سها عليهن، ويف هذا ال�سخاء تتجلى �سالمة 

ال�سدر، وراحة القلب والتخل�ض من معاداة اخللق.
8- ال�سخاء بطالقة الوجه يف مقابلة النا�ض والتب�سم والب�سر يف وجوههم، فذلك فوق ال�سخاء بال�سرب 
والحتمال والعفو، وهذا الذي بلغ ب�ساحبه درجة ال�سائم القائم، وهو من اأثقل ما يو�سع يف امليزان، 

وفيه من املنافع وامل�سار واأنواع امل�سالح ال�سيء الكثري.
كما يجمل بنا اأن نربي بناتنا على هذا اخُلُلق واأن نلقنهن اأن ال�سخاء مرقاة ال�سيادة والفالح.

ِ ـ ٍـ ٍَحم ىٍ 

ــ –
يييمح الأنعام: 152 ىي مي العدل قوام احلياة، وال�سموات والأر�ض ما قامتا اإل بالعدل قال تعاىل: ىمحٱ

ه وعلى احلق  –          -: »ُوجد اأَف�سُل ِنعم اهلل تعاىل على املرء اأن َيْطَبعه على العدل وُحَبّ قال ابن حزم 
واإيثاره«)1(.

–           – فيما يلزم املعلم لطالبه: »اأن ل يظهر للطلبة تف�سيل بع�سهم على بع�ض عنده  قال ابن جماعة 
يف مودة اأو اعتناء مع ت�ساويهم يف ال�سفات من �سٍن اأو ف�سيلٍة اأو حت�سيٍل اأو ديانٍة فاإن ذلك ُرمبا يوح�ض 

منه ال�سدر وينفر منه القلب«.
والعدل له جمالت كثرية مع الطالبات يف التعامل والتغا�سي عن الأخطاء والتكليف بالواجبات وتوزيع 

الدرجات... الخ.
وقد �سرب النبي  اأعظم الأمثلة يف العدل كانت نربا�سًا لكل داعية، وقد نتج عن ذلك اخلري الكثري، 

)1(  الأخالق وال�سري، 37.



ية
داع

ة ال
لم

مع
ال

0

فق�سة املراأة املخزومية التي �سرقت فاأقام عليها احلد بعد اأن �سفع فيها اأ�سامة، فقال:
 »اأت�سفُع يف حدٍّ من حدود اهلل؟ فوالَّذي نف�ُض حممد بيده، لو �سرقت فاطمُة بنت حممد لقطعت يدها«)1(.

قال اأحمد �سوقي – رحمه اهلل -:
واإذا املعلُم مل يكْن عدًل م�سى  روُح العدالِة يف ال�سباب �سئيال )2(

ع –ح
اهلل  اإىل  واأحب اخل�سال  التوا�سع من خري اخلالل، 
واإىل النا�ض، وهو موجب للرفعة، وباعث على الأُلفة، 
يتوا�سع  باأن    نبيه  اهلل  اأمر  وقد  للمحبة،  وحمقٌق 

للموؤمنني فقال تعاىل:
يمح احلجر: 88. مق حق مف خف ىمحٱ 

والتوا�سع يف احلقيقة هو اإلنة اجلانب مع عزة النف�ض 
بالآباء  الفتخار  عدم  التوا�سع  ومن  ال�سيم،  واإباء 
والعتداء،  البغي  عدم  التوا�سع  ومن  والأجداد، 
وتتبع  وامللب�ض  الزينة  يف  املبالغة  عدم  التوا�سع  ومن 
ومن  الفقرية!!،  الأحياء  يف  خا�سة  العاملية!  املاركات 

التوا�سع التب�سم يف وجوه الطالبات، والرفق بهن وعدم موؤاخذتهن بزلتهن.
ه  وقد كان  قمة يف التوا�سع جلميع النا�ض، مع علو قدره ورفعه �ساأنه، وح�سبنا اأن اهلل – تعاىل – خريَّ

بني اأن يكون ملكًا نبيًا اأو عبدًا ر�سوًل، فاختار اأن يكون عبدًا ر�سوًل.
.)3(» وكان  كثريًا ما يعظ النا�ض بقوله: »لن يدخل اجلنة من كان يف قلبه مثقال ذرة من ِكرْبٍ

والتعليم ميدان للت�سدر، فقد يدخل على املعلمة يف ذلك ما يدخل من زهو و�سعور بالرفعة لذا يوؤكد اأهل 
– -: »تعلموا العّلم  العلم على املعلمة اأن تتخلق بخلق التوا�سع والتحلي به. قال عمر بن اخلطاب 
وعّلموه النا�ض، وتعّلموا له الوقار وال�سكينة، وتوا�سعوا ملن تعّلمتم منه، وملن عّلمتموه، ول تكونوا جبابرة 

العلماء فال يقوم جهلكم بعلمكم«)4(.
وقال الإمام النووي رحمه اهلل: »وينبغي له اأن ل يتعاظم على املتعلمني بل يلني لهم ويتوا�سع«.

فتوا�سع املعلمة يجعلها حمبوبًة يف مدر�ستها وبيئتها، وذات اأثٍر فعال بينهن، اأما الِكرب فاإنه ي�سكل جدارًا 
حائاًل بني املعلمة وطالباتها.

ن َْع
1- اإلقاء ال�سالم على طالباتها، فقد كان  )ي�سلِّم على ال�سبيان()5( وهذا ي�سعرهن بقيمتهن وبتوا�سع 

املعلمة لهن.
2- الإ�سغاء للطالبة عند املناق�سة، وذلك بح�سن ال�ستماع اإليها واإجابتها عما �ساألت يف رفق.

)1(  اأخرجه البخاري )3216(، وم�سلم )3196(.
)2(  ال�سوقيات ) 1/180(

)3(  اأخرجه م�سلم يف كتاب الإميان باب حترمي الكرب وبيانه  

         )1 / 93( برقم )91(.
)4(  جامع بيان العلم وف�سله )1 /135(.

)5( اأخرجه البخاري برقم )6247(.
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3- األ حتتقر الفائدة من طالباتها: قال ابن جماعة – رحمه اهلل – يف الأدب احلادي ع�سر من اآداب 
العامل: »األ ي�ستنكف اأن ي�ستفيد ما ل يعلمه ممن هو دونه من�سبًا اأو ن�سبًا اأو �سنًا«)1(.

4- األ تزدري اإحدى الطالبات، حتى الك�سولت منهن، بل َيْح�ُسن اأن تنزل اإليهن، واأن تاأخذ باأيديهن كي 
يرفعن من �ساأنهن فما يدريها لعل يف ثياب تلك املُْحتَقرة اأمًا تعدل اأُمة باأكلمها!!.

ومن توا�سع هلل رفعه!

 –
املنطق معياٌر من معايري تقومي ال�سخ�سية لذا يجب على املعلمة 
الداعية اأن حتفظ ل�سانها فال ت�سمع منها الطالبات اإل خريًا، 
اأن ترمَي كلماٍت ل  يليق بها  اأو حتا�سب فال  وحتى حني تعاتب 
تبايل بها، فكم تهدُم الكلمُة اجلارحُة من اأ�سوار املحبة وتق�سي 
على بنيانها، ولئن كنا ل ندرك بدقة اأثر ما نقوله على النا�ض، 

فالنا�ض لهم م�سارب واعتبارات ينبغي اأن نرعاها.
ويف املقابل... كم ت�سنع الكلمة الطيبة يف نف�ض الطالبة وتوؤثر 

فيها؟!

 –7
الأمانة العلمية زينة العلم وروحه، جتعله زاكي الثمرة لذيذ املطعم، واإذا قّلبِت النظر يف تراجم رجال 
العلم راأيِت الأمني يعلو وي�سمو وقرينه غري الأمني ينبو ويخبو، وملا كانت املعلمة خا�سة الداعية مت�سدرة 
ا تعلم  لتعليم الطالبات واإجابة اأ�سئلتهن كان لزامًا اأن تاأخذ على نف�سها بالأمانة العلمية، فاإذا �ُسئلت َعمَّ
ا ل تعلم توقفت قائلة: ل اأدري، اأو لعلي اأراجع امل�ساألة، اأو اأتاأكد  اأجابت بكل اأمانٍة وو�سوح، واإذا �ُسِئلت َعمَّ

منها اأو اأ�ساأل عنها، ونحو ذلك.
فاملعلمة قد تقع يف حاٍل ترى اأن العرتاف باجلهل يذهب ب�سيء من احرتام �سائلتها فتقف بني داعيني:

- ف�سيلة الأمانة تدعوها اإىل اأن تقول: ل اأدري.
- وحر�سها على اأن تبقى حمرتمة يف نف�ض �سائلتها غري منقو�سة يدعوها اإىل اأن ت�ستمد من غري احلقيقة 

جوابًا!.
ويف مثل هذه احلال يظهر مقدار �سلة املعلمة بالأمانة العلمية، فاإن كانت من الرا�سخات اأجابت داعيها 
وعرفت قدر نف�سها، واإن كانت الأمانة جمرد كلمة متالأ بها فاها يف املجال�ض اآثرت لذة الحرتام يف ذلك 

امل�سهد واأجابت مبا لي�ض لها به علم.
ثم اإن يف رجوع املعلمة عن خطئها اأمام طالباتها تاأ�سيًا مبن �سلف من خيار الأمة، ولها ولهن من اخلري 

والنفع ال�سيء العظيم ومن ذلك:

)1( تذكره ال�سامع واملتكلم لبن جماعة الكناين �سـ77.
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)1( تذكره ال�سامع واملتكلم لبن جماعة الكناين �سـ77.

)2(  امل�سدر ال�سابق �ض 79.
)3 (  �سذرات الذهب )257/6(

) 4(   �سفات الداعية، د. حمد العمار �ض 61.
) 5(   اأخرجه الإمام اأحمد )25719(.

اأ- المتثال لأمر اهلل بعدم اخلو�ض فيما لي�ض لها به علم:
يمح الإ�سراء: 36  حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك  جكحك مق حق مف خف حف جف ٱىمحٱ 

اإما من مراجعتها هي،  اإليها اجلواب  اأ�سرع  اأن ذلك يفتح لها باب العلم: فاإذا توقفت يف امل�ساألة  ب- 
ت واجتهدت يف  اأو من مراجعة غريها، فاإن املتعلمة اإذا راأت معلمتها قد توقفت ) يف م�ساألة ما ( َجدَّ

حت�سيل علمها، لإحتاف معلمتها بها ، وما اأح�سن 
هذا الأثر !!

اأمانتها  للقدر: فتوّقفها دليل  اأنَّ يف ذلك رفعة  ج- 
اأن املقدامة  وثقتها فيما جتزم به من امل�سائل كما 
على الكالم فيما تعلم وما ل تعلم ي�سرتيب النا�ُض 
الوا�سحة، قال  الأمور  بها حتى يف  يثقون  منها ول 
ابن عبا�ض – ر�سي اهلل عنهما -: »اإذا اأخطاأ العامل 

ل اأدري اأُ�سيبت مقاتله«)1(.
لهن:  وتربيًة  للمتعلمات  اإر�سادًا  ذلك  يف  اأن  د- 
والقتداء  الكلمة  مب�سوؤولية  ي�سعرهن  املوقف  فهذا 
ابن  قال  بالأقوال،  القتداء  من  اأبلغ  بالأعمال 

جماعة –رحمه اهلل-: »وقيل: ينبغي للعامل اأن يورث اأ�سحابه )ل اأدري( لكرثة ما يقولها«)2(.
اأورد ابن العماد احلنبلي يف �سذرات الذهب: عن ابن حجر اأن اأحد اأهل العلم كان ي�سمى �سيخ املطاهر، 
اأماكن الو�سوء ويراقب النا�ض يتو�ساأون ثم ي�سوَّب هذا، ويخّطىء هذا،  اأن يقف على  وقد نذر نف�سه 

م هذا، حتى �سمي �سيخ املطاهر! ومل ُينقل عنه غري هذا العلم!!!« )3 ( . ويقوِّ

: ) 4(ح –
 ، اإليه  للمحتاجات  �سوائب  بغري  نقيًا  طاهرًا  يحملنه  �سادقات  داعيات  اإىل  يحتاج  لكنه  اأبلج!،  احلق 
والدعوة الإ�سالمية تطلب من اأتباعها اأن ي�سرفوا اأنف�ض اأوقاتهم، واأعز ما لديهم من جهد ومال، خدمًة 
بل  امليامني،  – و�سحابته  ت�سليم  واأمت  اأف�سل �سالة  – عليه  الكرمي  الر�سول  ولقد �سرب  الدين،  لهذا 

والدعاة والداعيات املعا�سرون اأروع الأمثلة يف ت�سحيتهم، فلم يبخلوا بنف�ٍض ول ماٍل ول جهد ول وقت.
d – يف ق�سته امل�سهورة يحتمل ماله كله حني خروجه مع ر�سوله  للهجرة فتاأتي  فهذا اأبو بكر – 
g – بثوب وتلقيه على اأحجار، فلما دخل عليها جدها اأبو قحافة )وهو اأعمى(  ابنته الداعية اأ�سماء – 

لي�ساألها عما ترك لهم، فتبادر لو�سع يده على تلك احلجارة ليطمئن ويهداأ روعه )5 ( .
d –ونبيها  حينما كانا يف طريق الهجرة. بل وتخاطر بنف�سها حني تو�سل الطعام اإىل اأبيها –

بل اإن اخلن�ساء رحمها اهلل التي قدمت اأبناءها الأربعة يف معركة القاد�سية تعد مثاًل ُيحتذى ، ول يزال 
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بحمد اهلل يتكرر يف اأمة الإ�سالم.
والأمثلة تتواتر يف �سرية �سلفنا ال�سالح، لتزرع الهمة يف نف�سك اأيتها املعلمة الداعية ، لت�سحي يف �سبيل 
جميمح حممد: 38 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك ن�سرة هذا الدين. قـال تعـاىل: ٱىمحٱ

)1(غ –ك
املعلمة  بها  تتحلى  اأن  ينبغي  التي  احل�سنة  ال�سمات  من 
الداعية هي )الغرية على حرمات اهلل اأن تنتهك( ولقد 
اإذا  منه  ُتعرف  �سديدًة  غريًة  يغار    اهلل  ر�سول  كان 
انُتهكت حرمات اهلل – عز وجل -، قالت عائ�سة  : ما 
ُخرّي ر�سول اهلل  بني اأمرين قط اإل اأخذ اأي�سرهما ما مل 
يكن اإثمًا، فاإن كان اإثمًا كان اأبعد النا�ض منه، وما انتقم 
تنتهك حرمة  اأن  اإل  �سيء قط  لنف�سه يف    ر�سول اهلل 

اهلل فينتقم هلل – تعاىل ( -)2(
و  اأحوالها  تكون  اأن  تقت�سي  دينها  على  املعلمة  وغرية 

اأعمالها كلها هلل
-  قدر اإمكانها - واأل يذهب منها �سيء يف غري ر�سى اهلل.

وعلى املعلمة الداعية اأن تظهر غريتها لدين اهلل اإذا انتهكت حمارمه يف مدر�ستها اأو بني طالباتها كما 
قد يقع من بع�ض الطالبات من تعٍد حلرمات اهلل فا�ستداد غريتها له اأثر كبري يف تربيتهن على تعظيم 

: حدود اهلل  - تعاىل - وتبجيله. قال
م عليه«)3(. »اإن اهلل يغار، واإن املوؤمن يغار، وغرية اهلل اأن ياأَتي املوؤمن ما ُحِرّ

خلحتق –
الأ�سباب والو�سائل التي يكت�سب بها اخُلُلق احل�سن كثرية، من اأبرزها:

1- التدريب العملي واملمار�سة التطبيقية لالأخالق احل�سنة ولو على �سبيل التكلف يف اأول الأمر واحت�ساب 
الأجر يف ذلك وقال : »اإنا العلم بالتعلم واإنا احللم بالتحلم«)4( قال : »ومن ي�ستعفف يعفه اهلل، 

ومن ي�ستغني يغنه اهلل، ومن يت�سرب ي�سربه اهلل«)5(.
2- الدعاء، ومنه قوله : »اللهم اهدين لأح�سن الأخالق..«)6( احلديث.

)1(  �سفات الداعية �ض 68.
 4( النبي  �سفة  باب  المناقب  كتاب  البخاري  اأخرجه    )2(
الف�سائل  كتاب  في  م�سلم  واأخرجه   ،3560 رقم   )201/
 4( اأ�سهله  المباح  من  واختياره  لالآثام    مباعتدته  باب 

/1813( رقم 2327.
)3(  اأخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الغيرة )191/6( 

رقم 5223، وم�سلم في كتاب التوبة باب غيرة اهلل – تعالى 
.2761 رقم   )2114/4( الفواح�ض  – وتحريم 

)4(  اأخرجه ال�سطر الأول منه البخاري في كتاب العلم باب 
القول والعمل. وال�سطر الثاني لم اأجده!

)5(  اأخرجه البخاري برقم 1376، وم�سلم برقم 1745.
)6(  اأخرجه م�سلم برقم 1290.
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3- النغما�ض يف البيئة ال�ساحلة؛ لأن ال�سلوك عدوى! خريًا كان اأو �سرًا، و)الطبع �سّراق(، فلتنظر كل 
داعية من تخالل، ) فاملرء على دين خليله ( .

4- ا�ستح�سار النتائج التي قد ياأتي بع�سها �سريعًا ومن ذلك اأن معلمًة بح�سن خلقها وحكمتها يف الدعوة 
كان الف�سل لها بعد اهلل – عز وجل – يف اإ�سالم طالبة )درزية( ثم يف اإ�سالم جميع اأفراد اأ�سرتها، 

وكان عددهم �سبعة اأفراد)1(.

)1(  اأمانة التعليم: اأم عبدالرحمن �ض 21.
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)1( –1
ففي الو�سية بالإخال�ض واأهمية القيام به خرٌي كثري 
وكفايٌة من وجه ولكن لأهمية هذا املو�سوع نعر�ض 
جلوانب منه تكمل الفائدة من ذكر ال�سفة الأوىل 

من �سفات املعلمة الداعية.
تعمل  اأن  اإما   – تعاىل   – هلل  املخل�سة  غري  فاإن 
مراءاًة للنا�ض طلبًا ملحمدتهم، اأو اأنها تعمل العمل 

لأجل الدنيا. قال تعاىل: 
ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ٱىمحنئ
رث ىتيت نت مت زت رت يب

يمح هود: 15 - 16 ىليل مل يك ىك مك لك يقاك يفىق ىف يث ىث نث مث زث
وخطر الرياء عظيم جدًا على الفرد واملجتمع والأمة؛ لأنه ُيحبط العمل، فاإن اأول من ت�سعُّر بهم النار 
يوم القيامة: قارىء القراآن، واملجاهد بنف�سه، واملت�سدق مباله حني مل يخل�سوا! كما اأنه يحرم الثواب 

يف الآخرة. )2(.


اأهل  لة يف كتب  اأنواع الرياء، ودوافعه، واأ�سبابه، ثم قطع عروقها وقلع جذورها، وهي مف�سّ اأ- معرفة 

العلم.
ب- معرفة عظمة اهلل – تعاىل – وتذكري النف�ض بها.

ج- معرفة ما اأعده اهلل يف الدار الآخرة من نعيم ، وعذاب ، واأهوال املوت ، وعذاب القرب، فاإن املعلمة 
اإذا عرفت ذلك )وكانت عاقلة( هربت من الرياء اإىل الإخال�ض.

د- اخلوف من حبوط العمل كيف ل وقد خافه  على اأ�سحابه الكرام فقال: »اأخوف ما اأخاف عليكم 
ال�سرك الأ�سغر«. قالوا: وما ال�سرك الأ�سغر يا ر�سول اهلل؟ قال: »الرياء..«)3(.

ولذا كان احل�سن الب�سري – رحمه اهلل – يقول عن الرياء: »ما خافه اإل موؤمن، ول اأمنه اإل منافق«. 
وكذا مما يلزم احلذر منه هو حظ النف�ض ، فلي�ض بال�سرورة اأن يكون ال�سخ�ض مرائيًا ، ولكنه قد يعمل 

العمل لأجل حظ نف�سه ، والواجب هو العمل هلل وحده .

أمور على المعلمة الداعية الحذر منها
الف�سل

الثاين

)1(  الداعية الناجح 288.
)2( اخرجه ابن حبان يف �سحيحه رقم )408 ( ، و�سححه العالمة ابن باز – 

رحمه اهلل – جمموع فتاوى ابن باز 2/307 .
)3(  اأحمد يف امل�سند، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )1555(.
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)1(ف –2
مدح اهلل املوفني بوعودهم، بل مدح به اأنبياءه ور�سله عليهم ال�سالة وال�سالم فقال – تعاىل – عن اإ�سماعيل 

يمح مرمي: 54 ىي مي  خي حي ال�سالم -: ٱٱىمحٱ – عليه 

 وقد عدَّ النبي  اإخالف الوعد �سفة من �سفات النفاق 
؛  منافقًا خال�سًا   كان  فيه  »اأربع من كن  قوله:  كما يف 
ومن كانت فيه خ�سلة منهن كانت فيه خ�سلة من النفاق 
اإذا  و   ، واإذا عاهد غدر   ، اأوؤمتن خان  اإذا  حتى يدعها: 

حدث كذب، واإذا خا�سم فجر ! « )2 ( 
من  فهي  ؛  املذمة  هذه  عن  البعد  املعلمة  اأختي  وعليك 
اأذهان  يف  وتنطبع   ، والالمبالة  اجلدية  عدم  مظاهر 
اأنها تعطيهن  اأ�ستاذتهم  ، كما  الطالبات عن �سخ�سية 

مقيا�سًا ل�ساآلة قدرهن عندها!!
فحني َتِعدين طالبة مبكافاأِة ، اأو بحَث م�ساألٍة، اأو َتِعدين 

�سائر طالباتك باأي اأمر فاجتهدي ، واحر�سي كل احلر�ض على الوفاء مبا وعدِت به ، واإن حال دون ذلك 
حائل اأو عاق دون حتقيقه عائق ، فالعتذار اللطيف يزيل ما قد يكون يف النف�ض

قال املثنى بن حارثة ال�سيباين  – رحمه اهلل-: لأن اأموت عط�سًا اأحب اإيل من اأن اأخلف موعدًا!!  )3( 

)4( –3
هذه ال�سفة اآفة من اآفات العلم والدعوة؛ بل اإن �سئت فقويل اإنها متحق الربكة، وهذه ال�سفة اإذا متكنت 
من القلب فاإنها تف�سد الدنيا والأخرة ،وقد نهانا  بقوله : »ل حتا�سدوا«، ولذا اأر�سده اهلل – تعاىل – 
يبيمح الفلق: 5. وللح�سد اأ�سباب، فهو  ىب نب مب زب رب باأن ي�ستعيذ باهلل من احلا�سد فقال: ىمحٱ
داء عظيم، وهو موجود يف كل املجتمعات، وكل الأفراد، قال �سيخ الإ�سالم ابن تيمية – رحمه اهلل -: »ما 

خال ج�سٌد من ح�سد، ولكن الكرمي يخفيه واللئيم يبديه« )5(  .
ومن عالمات احل�سد بني القرينات – �سواء كّن زميالت عمل اأو غريهن -: الفرح باأخطائهن، اأو غيابهن، 

اأو �سماع نقد النا�ض لهن اأو ذمهن.
ومن عالج هذه الآفة:

اأ- الدعاء للزميالت بظهر الغيب.
ب- حماولة التحبب للزميلة وال�سوؤال عن حالها وحال اأهلها.

ج- عدم ال�سماح اأو الر�سا بغيبتها اأو انتقا�سها.

)1(  معامل يف طريق طلب العلم �ض 149.
) 2(  اخرجه الن�سائي يف �سننه ) 4937 ( و�سححه اللباين يف 

�سحيح اجلامع )3043 (

)3 (   معامل يف طريق طلب العلم �ض 88 .
)5 ( جمموع الفتاوى ) 124 /10 (
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د- احرتامها وطلب ن�سيحتها.
:)1( –4

قد تلحظ املعلمة على بع�ض زميالتها ملحظًا ، اأو يكون لها وجهة نظر جتاههن يف �سلوكهن ، اأو اأ�سلوبهن 
يف التدري�ض ، اأو تعاملهن مع الطالبات. لكن هذه امللحوظة مهما عال �ساأنها ل ي�سوغ اأن تدفع املعلمة اإىل 

الإمياء  اأو  الطالبات  اأمام  زميلتها  بانتقاد  الت�سريح 
اإليها.

وعدم   ، معينة  مادة  عن  احلديث  ذلك  ومثال 
�سالحيتها للتدري�ض ، فهذا مما ل ُيقدم ، ول ُيوؤخر، 
ول ُيفيد الطالبة �سيئًا. وهو اأمٌر ُم�َسلٌَّم به، وكاَن ينهى 
–         -: »اإن  عنه الأولون، قال اأبو حامد الغزايل 
ح يف نف�ض املتعلم  املتكلف ببع�ض العلوم ينبغي األ يقبِّ
تقبيح  عادته  اإذ  اللغة  ،كمعلم  وراءه  التي  العلوم 
احلديث  تقبيح  عادته  اإذ  الفقه  ومعلم  الفقه،  علم 

والتف�سري...«)2(.

نغ –5
–       -: »الغياب بغري عذر �سرعي ل يجوز ، وتقدمي عذر غري  قال �سماحة ال�سيخ عبدالعزيز بن باز 

�سحيح ل يربئ الذمة ، ول ُيعفي من الإثم ، بل هو من اخليانة«.

 –6
 –           – –           – اأوردها بتمامها، لإكمال الفائدة، اإذ �ُسئل  وقد ورد بذلك فتوى للعالمة ابن عثيمني 
ال�سوؤال التايل: )نالحظ على كثري من املدر�سات اأنهن يتاأخرن عن احل�سور اإىل قاعة الدرا�سة )الف�سل( 
�سات يف غرفتهن، ولي�ض هناك  ر�سة بع�ض الوقت، وتكون جال�سة مع املدِرّ يف الوقت املحدد، فتتاأخر املدِّ

�سني، وجزاكم اهلل خريًا.( �سرورة لذلك. فما حكم ذلك؟ مع اأننا �سمعنا نف�ض امل�سكلة عند املدِرّ
فاأجاب: »هذا حرام عليهن، فال يحل للمعلم ول للمعلمة التاأخر عن دخول الف�سل )قاعة التدري�ض( من 

يمح املائدة: 1 مي ىقيق يف ىف يث ىث حني اإعالن دخول احل�سة، لقوله تعاىل: ىمحٱ
جح مج حج مث متهت يمح الإ�سراء: 34   وقوله: ىمحٱ مس خس  حس جس مخ محجخ جح وقوله: ٱىمحٱ 
يمح احلجرات: 9 . اأي: اعدلوا ولي�ض من العدل اأن ياأخذ املوظف من معّلٍم اأو معلَّمٍة راتبه كاماًل، ويت�ساهل  مح
ل الوعيد املذكور يف  ل ذلك منه فليتحمَّ يف اأداء وظيفته التي ُجعل له الراتب يف مقابلة القيام بها، فاإن َح�سَ
يمح  جض مص خص حص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت قوله: ٱىمحٱ

املطففني: 1 - 3.  وفق اهلل اجلميع للخريات واأداء لالأمانات« . اهـ.

)1(  املدر�ض ومهارات التوجيه �ض 71. 
)2(  اإحياء علوم الدين، )96/1(.
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 –7
–        -: »هدية املدر�ض ل جتوز؛ ل من الطالب ول من والده؛ لأن هذا يعترب من  قال ال�سيح ابن باز 
الر�سوة، لأن هذا املدر�ض يخترب الطالب، ويحكم عليهم، فرمبا يحيف مع الطالب الذي و�سلته هدية من 

ِقَبله اأو على الأقل �َسُيتَّهم يف حقه، وامل�سلم ل يقف 
مواقف التهم«.

 )1 (غ –8
�سات عن الطالبات ،  يدور احلديث كثريًا بني املدرَّ
اأعرا�سهّن،  يف  الوقوع  اإىل  احلديث  هذا  ميتد  وقد 
ىن وحترمي الغيبة مما ل ُي�سُك فيه، قال تعاىل: ىمحٱ
مي خي حي جي يه مهىه جه ين
ّٰ   ِّ   ُّ َّ   ٌٍّّ  ٰى ٰذٰر يي ىي

يمح احلجرات: 12. رئ

)2 (حرث –9
ل �سك اأّن الطالبات ينتابهّن الك�سل ، وتغلب عليهن 

فت املعلمة حرارة الدر�ض ، وك�سرت حدة اجِلدِّ ب�سيء من امِلزاح كان ذلك باعثًا  ال�ساآمة وامللل، فاإذا لطَّ
ًا للهمة ، ولكن يراعى يف ذلك ما يلي: على الن�ساط جمدِدّ

اأ- اأن يكون من�سبطًا يف حدود ال�سرع فال متزح املعلمة اإّل �سادقة.
ب- اأن جتتنب املزاح مع من ل ترغب فيه.

ج- األ متازح ال�سفيهات لأنهن قد يجرتئن عليها ويوؤذينها.
د- اأّل تدع الفو�سى تعم الف�سل.

هـ- اأّل يكون ذلك على ح�ساب الدر�ض.

 –10
ويظهر ذلك جليًا عند ح�سور امل�سرفة اأو املديرة ، اإذ ت�سارع بع�سهن لإح�سار و�سيلة اإي�ساح ، ثم ال�سوؤال 

عن الدر�ض ال�سابق ، ويرتفع �سوتها وحتر�ض على م�ساركة اجلميع!!

 –11
خا�سة مع من حباهن اهلل جماًل فاتنًا، فاملراأة م�سوؤولة عن نف�سها ، وعليها اأن تبعدها عن مواطن التهم، 
–        – من التحذير من النظر املُتهم فاعله  خا�سة اأنه ل توؤمن الفتنة على حي! وقد اأكرث ال�سلف 

)1 (   املدر�ض ومهارات التوجيه. �ض 69.
)2 (   مع املعلمني، حممد احلمد، �ض 46.
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–          -:  " والفقهاء يقولون: من ثارت �سهوته عند النظر اإىل الأمرد َحُرم عليه اأن  قال ابن اجلوزي 
ينُظر اإليه" . ومتى ادعى الإن�سان اأنه ل تثور �سهوته عند النظر اإىل الأمرد امل�ستح�سن فهو كاذب، واإنا 
اأُبيح على الإطالق لئال يقع احلرج يف كرثة املخالطة باملنع، فاإذا وقع الإحلاح يف النظر دّل على العمل 
–           – : )اإذا راأيتم الرجل يلح النظر اإىل غالم اأمرد  مبقت�سى ثوران الهوى ، قال �سعيد بن امل�سيب 

فاتهموه(« )1(.
وباملثل فاإن ظاهرة الإعجاب بني الطالبات ومعلماتهن 
مما ل يخفى �سررها وتعاظم �سرها ، وعلى املوؤمنة اأن 
تتقي اهلل ، وتتباعد عن مواطن الفنت قدر ا�ستطاعتها 

.

)2(  انظر تلبي�ض اإبلي�ض �ض 266 لبن اجلوزي – رحمه اهلل -.
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تمهيد ألهمية االقتداء)1(
الف�سل

الأول

هل تظن م�سلمة – ف�ساًل عن ُمعلَّمة – اأن جتد اأ�سمى 
من منهج النبي يف الرتبية والتعليم؟!

اجلهل،  عليها  �سيطر  اأمٍة  يف   نبيه  اهلل  بعث  لقد 
حتمل  اأمة  منها  ف�سنع  اخلرافة،  عليها  وا�ستولت 
العلم،  منهج  حاملٌة  اأمٌة  اأجمع،  الب�سرية  اإىل  الهداية 

ومنهج التعليم والتفقه.
ة ، ما اأعظمها !! فيا لها من ِمنَّ

مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ىمحٱ 
مف خف حف جف مغ  جغ
جل مك لك خك حك جك مق  حق

164 :يمح اآل عمران  خل حل
وما اأجمله من و�سف ، واأبره من َق�سم �سدر من معاوية بن احلكم ال�سلمي : »باأبي هو واأمي ر�سول اهلل 

، ما راأيت معلمًا اأح�سن تعليمًا ول تاأديبًا منه«)2(. !!
ره علماء الغرب  اإن كثريًا ممن لهن عناية بالرتبية يلتفنت )ولالأ�سف( اإىل ما �سطَّ

 ) واإن كانوا قد اأجادوا يف بع�ض جمالتها ( لكننا مع�سر املعلمني واملعلمات الدعاة والداعيات يف اأم�ّض 
احلاجة اإىل التما�ض هديةللتاأ�سي ب�سنته.

فهو املعلم الأول وعلى يده �سدر الرعيل الأول!!
.فال نهج غريه نريد ، ول على ح�سن منهجه مزيد

)1(  انظر تلبي�ض اإبلي�ض، �ض 266
)2(  اخرجه م�سلم برقم ) 537 (
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اأمٍة قدوٌة يهديها اإىل دين،  اإن لكل قوٍم هاد، ولكل 
يف  اأم  احلق  يف  ذلك  كان  �سواًء  منهج  اأو  فكر،  اأو 
الباطل، وقد اأُمرنا باأن نتخذ نبينًا حممد  اإمامًا، 
به  بالقتداء  اأُمرنا  فلماذا  ح�سنة،  وقدوة   ، وهاديًا 

وطاعته فيما اأمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر؟ 
اإن ذلك لعدة اأ�سباب، منها:

1
جك مق حق مف خف حف جف تعاىل:ٱىمحٱ قال 
مل خل حل جل مك لك خك حك

يمح الأحزاب: 21.  حم جم هل
فهو  الأ�سوة احل�سنة يف كل الأمور، والقدوة املباركة يف الدعوة والعبادات واملعامالت وتعليم النا�ض.. 
كيف ل وهي مهمته التي اختاره اهلل لها، فاأمّده باملعجزات الظاهرات والآيات البّينات ؟؟ فقام  بها 
خري قيام، واتَّبعه يف نهجه اأتباعه ر�سي اهلل عنهم، والدعاة والداعيات اإىل اهلل من بعدهم قال تعاىل:
لك اك يق ىق  يف يثىف ىث نث مث زث يترث ىت نت مت  زت رت ىمحٱ 

يمح يو�سف: 108. ىك مك

 –ع –2
خب حب جب مئهئ خئ جئحئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى قال جل وعال: ٱىمحٱ
يمح احل�سر: 7   ، فاتباعه يف منهجه  طاعٌة هلل، وطاعٌة لر�سوله ، والإعرا�ض عنه خمالفة هلل   هب مب
ور�سوله، واأما اإذا اتبعت املعلمة هواها ، وحاَدت عن منهج نبيها  َفُيْخ�َسى اأن ت�سيبها فتنٌة اأو عذاٌب ؛ 

لذا حّذرنا اهلل – جلَّ وعال – من ذلك بقوله: 
يمح النور: 63 مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىمحٱ

حم –3
مب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ     ِّ  ُّ     َّ   ٍّ ٌّٱ  قال تعاىل:ٱىمح
يمح اآل عمران: 31، فمن �سعت لتباع منهاج النبي  يف تعليمها ، ودعوتها ، واأمورها كلها فهي �ساعية يف  نب

لماذا االقتداء بخاتم األنبياء؟
الف�سل

الثاين
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طلب حمبة اهلل – تعاىل -، ومن اأحبها اهلل كان �سمعها الذي ت�سمع به ، وب�سرها الذي ُتب�سر له، ونالت 
بذلك ولية اهلل تعاىل.

 –4
قال : »تركُت فيكم �سيئني لن ت�سلوا بعدهما: كتاب اهلل و�سنتي«)1(.

والدعوة اإىل اهلل من جملة ما ورد يف الكتاب وال�سنة؛ 
طريقها،  يف  مهتديًة  كانت  ذلك  يف  اتبعتهما  فمن 
ناجحًة يف دعوتها، ومن اأعر�ست عن هذا املنهاج كان 
اإعرا�سها �سببًا يف �ساللها، ومن ال�سالل يف الدعوة : 
تفرق اجلهود ، و�سياع الأوقات، بل وردُّ العمل وفوات 
اأمرنا فهو  لي�ض عليه  »من عمل عماًل   : الثواب قال 

رّد«)2(.

 –5
مراحل  جلميع  �سامل  منهاج  اإىل  الداعيات  اأحوج  ما 

العمر ونواحي احلياة !! ول يتاأّتى ذلك اإل يف منهاج النبي ، ول عجب يف ذلك؛ لأنه منهاج رباين فهو 
ال�سالح لكل ميادين الن�ساط الب�سري! فعن اأبي ذر – – قال: »لقد تركنا حممد  وما يحرك طائٌر 

بجناحيه يف ال�سماء اإل ذكر لنا منه علمًا«)3(.
هنا  ومن  قدوة،  واأ�سلح   ، اأح�سن هداية  فيها  اأن  ليدرك  اأطوار حياته  واختالف    ن�ساأته  والناظر يف 
تربز اأهمية هذا املنهاج اجلامع لأطوار احلياة كلها يف حياة النا�ض على اختالفها وتنوعها، فباأي منهاج 

تتم�سك املعلمات الداعيات بعد ذلك؟!
ولكن ما �سمات هذا املنهج العظيم؟ وكيف ميكن للمعلمة الداعية القتداء والأخذ به؟، هذا ما �سيتبني 

لنا يف الف�سل التايل بعون اهلل.
 

)1(  اأخرجه احلاكم يف م�ستدركه )93/1(. و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )2937(.
)2(  م�سلم، كتاب الأق�سية، باب نق�ض الأحكام الباطلة ورد حمدثات الأمور )1343/3(.

)3( �سحيح ابن حبان 65 .
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خ –


ال�سرعي  بالعلم  تتزود  اأنها  كما  الداعية  فاملعلمة 
على  تلميذاتها  ىء  ُتن�سَّ اأن  اأي�سًا  فعليها  به  وتت�سلح 
يف  املتتابعة  والآحاديث   ، املتكاثرة  لالآيات  ذلك، 
به  اهلل  يرد  »من   : قال  وقد  والعلماء،  العلم  ف�سل 

خريًا يفقهه يف الدين«)2(.
العلماء على  لف�سل  بيان ظاهر  ففي هذا احلديث 
�سائر  على  الدين  التفقه يف  ولف�سل  النا�ض،  �سائر 
العلوم، فمن ح�سل لها ذلك نالت اخلريية العامة، 
ومن مل تتفقه يف الدين اأي مل تتعلم قواعد الإ�سالم 

وما يت�سل بها من فروع فقد ُحِرَمت هذا اخلري.
ولأهمية العلم �سلك النبي  اأ�ساليب وو�سائل عدة لرتبية اأ�سحابه عليه، فمنها:

غ –1
كان  كثري الرتغيب فيه لنيل الف�سل العظيم، وليحمل اأ�سحابه ر�سالته من بعده، فرناه – عليه ال�سالة 
وال�سالم – يف غالب الأحيان ل يلقي العلم جمردًا، بل يربطه بح�سول منفعة، اأو دفع م�سرة مما ي�سّوق 

النف�ض، وي�سحذ الهمة، فيكون �سامعه راغبًا يف العلم حافظًا له عاماًل به، ومن ذلك:
ملا �سكت اإليه ابنته فاطمة – ر�سي اهلل عنها – ما تلقى من اأثر الرحى فطلبت منه خادمًا فجاء اإليها 
وهي نائمة مع زوجها علي –  – فجل�ض بينهما ، وقال: »األ اأعلِّمكما خريًا مما �ساألتماين، اإذا اأخذمتا 
بحان ثالثًا وثالثني، وحتمدان ثالثًا وثالثني، فهو خري لكما من  ان اأربعًا وثالثني، وت�سِّ م�سجعكما تكربِّ

خادم«)3(.
 –  – ا والرتغيب يف هذا احلديث هو يف قوله : »األ اأعلمكما خريًا مما �ساألتماين«، ول �سك اأن عليًّ
كان من اأحر�ض ال�سحابة على اخلري، فعرب عن ذلك يف رواية اأخرى بقوله: »فغمزتها ، فقلت: قويل ما 

هو خري منه اأحب اإيل)4( عند ذلك بادر النبي  بقوله: »اإذا اأخذمتا م�سجعكما« .. احلديث.

منهج النبي  في التعليم والدعوة)1(.
الف�سل

الثالث

)1(  املنهاج النبوي يف دعوة ال�سباب، �سليمان قا�سم العيد، �ض 
136 وما بعدها.

)2(  اأخرجه البخاري، كتاب العلم، باب من يرد اهلل به خريًا 
يفقهه يف الدين 1 /42 برقم )71(، والرتمذي يف �سننه كتاب 

العلم، باب ف�سل الفقه على العبادة 48/5 ، 49.

)3(  اأخرجه البخاري، كتاب ف�سائل ال�سحابة، باب مناقب علي 
بن اأبي طالب 3/ 23 رقم 3705، وم�سلم يف كتاب الأذكار، 

باب الت�سبيح اأول النهار وعند النوم 4 / 2091.
)4(  انظر فتح الباري لبن حجر 121/11.
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فكان علي – – حري�سًا على تلك الدعوات بعد ما تعلمهن من ر�سول اهلل  حتى اإنه يوؤيد ذلك بقوله: 
»ما تركتها منذ �سمعتها من ر�سول اهلل . قيل له: ول ليلة �سفني؟ قال: ول ليلة �سفني! «)1(

ـــ –2
الدعاء اأنفع الأ�ساليب يف الدعوة اإىل اهلل، ورمبا يتحقق بالدعاء 
يف  هديًا  النا�ض  اأكمل    وكان  بدونه،  حتقيقه  ي�ستحيل  ما 
الدعاء، وكان كثريًا ما يدعو للنا�ض بالهداية جماعاٍت واأفرادًا.
ومن املواقف امل�سهودة التي كان يدعو فيها بنيل العلم قول ابن 
يوؤتيني اهلل احلكمة  اأن    الر�سول  –   -: دعا يل  عبا�ض 

مرتني « )2(
فا�ستجاب اهلل دعاءه، فكان حرب الأمة وترجمان القراآن. وكذلك 

 )3( . دعاوؤه لأبي هريرة – – بقوة احلفظ وعدم الن�سيان 
باأن  الطالبات؛  م�سامع  على  ترتدد  كلمات  من  اأروعها  فما 
يرزقهن اهلل الفقه يف الدين، وما اأجملها من كلمات تكتب على 
دفاترهن واأوراقهن حتثهن على اخلري وتدعو لهن بنيل العلم 

النافع والعمل ال�سالح !

 –3
كاأحوال  الإن�سان  عن  خارجه  كانت  �سواء  فيه،  لأحوالهم  مراعيًا  التعليم،  اأثناء  بطالبه  رفيقًا    كان 
الزمان واملكان ، اأو متعلقة به كحالت العقل واجل�سم والنف�ض.قال اهلل تعاىل ممتنًا على عباده املوؤمنني: 
حج مث هت مت خت حت  جت هب مب خب حب جب ىمحٱ
َفه اهلل بالراأفة والرحمة، ونفى عنه الفظاظة والغلظة كما يف قوله  يمح التوبة: 128، و�سَ مح جح مج
خييمح اآل عمران: 159. حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن  جن يم ىم تعاىل: ىمحٱ

ومن رفقه بطالبه عليهم ر�سوان اهلل – تعاىل – ما رواه مالك بن احلويرث »قال: اأتينا النبي  ونحن 
�سببة متقاربون ، فاأقمنا عنده ع�سرين ليلة ، وكان ر�سول اهلل  رحيمًا رقيقًا ، فظن اأنا قد ا�ستقنا اأهلنا 
ف�ساألنا عن من تركنا من اأهلنا؟ فاأخربناه. فقال: »ارجعوا اإىل اأهليكم، فاأقيموا فيهم ، وعلموهم ، ومروهم 

، و�سلوا كما راأيتموين اأ�سلى ؛ فاإذا ح�سرت ال�سالة فليوؤذن لكم اأحدكم ، ثم ليوؤمكم اأكربكم .  «)4(
ومما يهم املعلمة الداعية اأن تراعي طالباتها يف اأحوالهن ، واأعمارهن ، واهتماماتهن ، وما ي�سغلهن، وقد 

كان نبينا  من اأحر�ض النا�ض على ذلك، فمما كان يراعيه حال التعليم والرتبية:

)1( �سحيح م�سلم برقم 2727 .
)2( اأخرجة الرتمذي ب�سند �سحيح برقم 3832

) 3( اخرجه البخاري يف �سحيحه  برقم 13445
)4( اأخرجه البخارى برقم 631 وم�سلم برقم 674
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 –
و�ساهده  ما �سبق يف تعليم الر�سول  عليًا وفاطمة –    – ما هو خري لهما من خادم ، وقد وجدهما 
اأخذا م�ساجعهما ، وتدفيا ، وارتاحت اأبدانهما، فلما اأرادا اأن يقوما منعهما من ذلك مراعاًة حلالهما ، 
وهي راحة اأبدانهما و�سالمتها. وهكذا فراحُة البدن و�سالمته من دقائق الأمور التي يجب اأن ُتراعى يف 

العملية التعليمية، فالبد من تهيئة الأماكن التعليمية 
القاعات  تهيئة  ذلك  فمن  واملتعلَّمة،  املعلَّمة  لراحة 
الدرا�سية وامل�سليات ونحوها باأح�سن الأثاث ، وجودة 
الدرو�ض  ال�ستفادة من  لتتم   ، والتكييف  ال�سوتيات، 
منها  يعاين  التي  ال�سيف  اأيام  خا�سًة  واملحا�سرات 

الطالبات ب�سبب حرارة اجلو وكرثة الأعداد.

 –
فعن علي بن اأبي طالب –  – قال: حدثوا النا�ض مبا 
وهذا  ور�سوله؟!«)1(  اهلل  يكذب  اأن  اأتريدون  يعرفون، 
تعليمه لطالبه،  يف    ينتهجه حبيبنا امل�سطفى  ما  

ومن ذلك ما دار بينه وبني ال�ساب الذي جاء ي�ستاأذنه يف الزنا، وبعد حوار عقلي وا�سح، مراعيًا فكره 
وج�سده هداأت نف�سه ، واأعر�ض عما كان ي�سغل ذهنه بذلك الرفق العجيب ، واحلوار الهادىء.

ول تظني اأختي القارئة اأن هذا من معجزاته  ، ول من خوارق العادات.. كال. فاإن املعلمة »الربانيَّة 
ة الطريقة«، تقتدي بر�سول اهلل  قوًل وعماًل و�ستجد بتوفيق اهلل – تعاىل – الأثر نف�سه  الوجهة النبويَّ

اأو قريبًا منه . )2 ( 

 –ج
عن عبداهلل بن م�سعود –  – قال: كان ر�سول اهلل  يتخولنا باملوعظة يف الأيام كراهة ال�ساآمة علينا  )2 ( .

وامللل من طبائع النف�ض الب�سرية، فمداومة حتديث الطالبات والإطالة عليهن اأو يف غري الوقت املنا�سب، 
النا�ض باملوعظة،  – يف تخّول     – ي�سبب امللل وال�سجر، وعلى هذا املنهج �سار عبداهلل بن م�سعود 
فاإذا كان هذا نهج النبي الأكرم  وال�سحابة الأعلم – ر�سوان اهلل عليهم – وحال ال�سلف ومن تقدم، 

فكيف بالداعيات مع عموم الن�ساء يف هذا الزمان؟! وطالباتنا الغاليات خا�سة!!.

ف –4
اأدرك ر�سول اهلل  ما عند �سباب ال�سحابة من املواهب ، وال�ستعدادات ، فعمل على تنميتها وتوجيهها، 
، واملعلمة احلاذقة هي التي ل تقت�سر بدعوتها وتعليمها على احل�سو الذهني دون  والداعية الناجحة 

)1( اأخرجه البخارى برقم 124 .
)2 (   الر�سول والعلم،   �ض 122 ، 123.
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)1(  اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده )3417(.
)2(  كلفه اأبو بكر – ر�سي اهلل عنه – لحقًا بجمع القراآن 

الكرمي.
)3(  قال : »اأفر�سهم زيد بن ثابت«. �سحيح ابن ماجة لالألباين )31/1(.

)4(  اأخرجه الإمام اأحمد يف م�سنده )186/5(. والرتمذي )2639(.

)5( اأخرجه الن�سائي، كتاب ال�سهو، باب رقم 53/3260، 
و�سححه الألباين يف �سحيح �سنن الن�سائي )280/1(.

)6( اأخرجه البخارى فى الأدب املفرد برقم 868 )وهو �سحيح (
)7( �سحيح م�سلم برقم 2450 

)8( املطالب العالية 4/123

اإدراك ما يكون لدى الطالبات من قدرات عقلية اأو مواهب علمية، فتعمل على توجيهها وتنميتها؛ لت�ستفيد 
منها �ساحبتها، وينتفع بها املجتمع، ومن �سدق فرا�سته – عليه ال�سالة وال�سالم -:

لعقبة بن  الربية وهو يرعى غنمًا  لقيه يف  العلم عندما  تعلم  اأ- ما اأدرك عند ابن م�سعود –  – من 
معيط، فطلب منه لبنًا، فقال: نعم، ولكني موؤمتن!! فطلب منه �ساة مل ينز عليها الفحل ؛ فاأتاه بعناق ، 

  – اأو جذعة ، ثم م�سح �سرعها ؛ فاأدرت فتعجب ابن م�سعود
 اأن يعلمه مما علمه اهلل ، فقال: النبي  من  – وطلب 

    »اإنك غالم معلم«)1(.
ثابت  بن  زيد  – عند  وال�سالم  ال�سالة  – عليه  اكت�سف  ب- 
–  – عدة مواهب منها الدقة يف كتابة العلم )2(، ومعرفة 

خم�سة  يف  فتعلمها  ال�سريانية)4(  بتعلم  فاأمره  الفرائ�ض)3(، 
ع�سر ليلة!!

 –5
من املفيد األ تْقت�سر على ما تتلقاه الطالبة املميزة مع زميالتها 
خ�سها  من  لبد  بل  املدر�سي،  الن�ساط  جماعة  اأو  الف�سل  يف 

ا ل يعلمه غريها، ولكن تخ�سي�سها به، واإعطاءها اإياه  ببع�ض العلم، ول ي�سرتط اأن يكون هذا العلم �سرًّ
على انفراد ي�سعرها بقيمته، ويدعوها اإىل الهتمام اأكرث بهذا العلم الذي تتلقاه ، وهذا ما مل يكن يغفل 

عنه ر�سول اهلل ، ومن ذلك:
 :  –  – معاًذا حني اأخذ بيده ؛ فقال: »اإينِّ لأحبك يا معاذ« فقال معاذ  ما خ�ض به ر�سول اهلل-
و�سكرك  اأعنيِّ على ذكرك  دبر كل �سالة: ربِّ  تقوَل يف  اأن  تدع  »فال  فقال:  ر�سول اهلل،  يا  اأحبك  واأنا 

وح�سن عبادتك«)5(.
والدته  النا�ض حتى  اأحدًا من  به  فلم يخرب  2-وقد خ�ض ر�سول اهلل  اأن�ض بن مالك –  – بحديث 

اأم �سليم – ر�سي اهلل عنها «)6(
)7( كما خ�ض فاطمة – ر�سي اهلل عنها –  املنافقني  3- كما خ�ض حذيفة بن اليمان –– باأ�سماء 

)8(.  بخرب اأنها �سيدة ن�ساء اأهل اجلنة واأنها اأول النا�ض حلوقًا به

هذه بع�ض املواقف من تخ�سي�ض الطالب بالعلم.
نغمم

�سن به دون غريهن من الطالبات . اأ- اإن الفتيات املتميزات قد يكن يف بع�ض الأحيان اأكرث اإدراكًا ملا ُيخ�سَ
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ب- اإن حاجتهن اإليه قد تكون اأكرث من غريهن.
وبالإ�سافة اإىل ما �سبق فاإن ذلك ي�سعرهن بالحرتام والتقدير املتبادل بني الطالبة واملعلمة، ويف ذلك 

من اخلري العظيم ما ل ُي�ستهان به .

ث      – 6


اإىل  احلاجة  عندهن  ت�سبع  التي  الأمور  من  وهذا 
التقدير والحرتام واملكانة 

توجيه  من  ذلك  يف  ما  اإىل  اإ�سافة   ، الجتماعية 
والقتداء  العلم  غريهن لال�ستفادة مما عندهن من 
بهن يف الطلب والتح�سيل ؛ فقد ثبت عن ر�سول اهلل 
 – وال�سحابيات  ال�سحابة  من  كثري  على  الثناء   
ر�سوان اهلل عليهم – يف العلم واإبراز مكانتهن فيه.
واملربيات يعر�سن  الداعيات  اأن بع�ض  ومن املالحظ 
اأو   ، عليهن  الفتنة  خ�سية  طالباتهن   على  الثناء  عن 

بهن ، اأو الدخول يف املحظور الوارد يف املدح واملداحني، لكن تلبيًة حلاجة النف�ض الب�سرية ، واإنها متيل 
اأمور  من  فيهن  عما  ُيغفل  ول  ُي�سرف يف مدحهن،  فال  املخرج  هو  العتدال  كان  والتقدير،  الثناء  اإىل 

ح�سنة؛ ت�سجيعًا لهن وحثًا لغريهن.
ومما ورد عن ر�سول اهلل  يف هذا الباب ما رواه اأن�ض بن مالك –  اأن ر�سول اهلل  قال: »اأرحم 
هم يف دين اهلل عمر، واأ�سدقهم حياًء عثمان، واأق�ساهم عليُّ بن اأبي طالب،  اأمتي باأمتي اأبوبكر، واأ�سدُّ
هم زيد بن ثابت،  واأقروؤهم لكتاب اهلل اأبيُّ بن كعب، واأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، واأفر�سُ

األ واإن لكل اأمة اأمينًا، واأمنُي هذه الأمة اأبو عبيدة بن اجلراح«)1( 
وبع�ض هوؤلء املذكورين ر�سوان اهلل عليهم من ال�سباب اأمثال علي ، ومعاذ ، وزيد ويف هذا احلديث ثناٌء 

عليهم واإبراٌز ملكانتهم العلمية.
واأما عبد اهلل بن م�سعود –  – فتربز مكانته العلمية مبا ب�سره به اأبوبكر وعمر اأن ر�سول اهلل  قال: 

»من اأحب اأن يقراأ القراآن غ�سًا كما اأنزل فليقراأ على قراءة ابن اأم عبد«)2(.
وهذا املنهج هو الذي يجب على املعلمة اأن تاأخذ به، فت�سيد باملواقف احل�سنة لتالميذاتها ، وتنوه بكل من 
لها موهبة اأو قدرة ؛ لتنمي فيهن الطموح باحلق والتفوق بالعدل، ولتنبه الأخريات اإىل ف�سلهن ليتناف�سن 

يف اخلري اإن ا�ستطعن ، اأو يعرتفن لهن بالف�سل اإن عجزن.
اإن كلمة التقدير من اأ�ستاذة لها قدرها عند طالباتها يف �ساأن اإحداهن قد ت�سنع منها – بتوفيق اهلل – 

)1(  اأخرجه الرتمذي )2723(، واأحمد )12427(، وابن ماجة  
         )151(، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )895(.

)2(  اأخرجه ابن ماجة، املقدمة، باب من ف�سائل اأ�سحاب ر�سول 

اهلل )49/1( رقم )138(، وقال الألباين يف كتاب )�سحيح 
�سنن ابن ماجة( )29/1(: �سحيح.
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)1( اأخرجه البخارى فى �سحيحه برقم 60101
)2( اأخرجة الرتمذي )3405(. 

)3( �سحيح م�سلم برقم : )1423(.
)4( اأخرجه م�سلم )55(

نابغة من نوابغ العلم، واإن من طالبات العلم من اأُوتيت موهبة وذكاًء وقدرة على الفهم والتح�سيل ولكن 
تنق�سها الثقة فى قدراتها، والأمل يف الغد فما اأحوجها اإىل هذه الكلمة النافعة!!.

ئث –7
اإدراكًا منه  لأهمية ال�سوؤال يف حت�سيل العلم ؛ كان كثريًا ما يتيح املجال لأ�سحابه لل�سوؤال ، ويجيب 

اأ�سئلتهم مبا ي�سفي �سدورهم ، بل ويزيد يف الإجابة على  عن 
مطلوب ال�سائل.

قال البخاري: باب:"هل ُيجعل للن�ساء يوٌم على حدة يف العلم؟".
ثم اأخرج عن اأبي �سعيد اخلدري  قال:" قالت الن�ساء للنبي 
: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يومًا من نف�سك، فوعدهنَّ 
يومًا لقيهن فيه، فوعظهن واأمرهن، فكان فيما قال لهن: )ما 
من  حجابًا  لها  كان  اإل  ولدها  من  ثالثة  م  تقدِّ امراأة  منكن 

النار(، فقالت امراأة: واثنني؟ فقال: )واثنني( ")1(
لذا على املعلمة الداعية اأن حتث بناتها الطالبات على ال�سوؤال 
اأثناء  اأو  قبله.  اأو  الدر�ض  ُبعيد  الطريق  لهن  متهد  اأو  ابتداًء، 

ح�س�ض النتظار ونحوها. فلعل يف اإجابة اأ�سئلتهن ما يفرج هّمًا وي�سلح �ساأنًا اأو يقوم معوجًا.

ئخلحححغ –8
التعليمية )من غري تكلف(،  قليل من املعلمات من تفطن لهذه الطريقة من خالل تدري�سهن للمناهج 
اأ�سحابه  من خالل حماوراته مع    الر�سول  اأن يف هدي  الكرمي ترى ذلك جلّيًا كما  للقراآن  والقارئة 
ال�سيء الكثري، ومن ذلك ت�سحيحه ملفهوم الألوهية عند عمرو بن حرام  حني �ساأله: كم تعبد من اإله؟ 

قال: خم�سة، اأربعة يف الأر�ض وواحد يف ال�سماء.. اإلخ)2(.
بل اإن يف ت�سحيحه ملعتقد الت�ساوؤم بالزواج يف �سوال كما كان يف اجلاهلية ، وقيامه بالتطبيق العملي حني 
زواجه  بعائ�سة – ر�سي اهلل عنها وعن اأبيها – اإذ قالت:" تزوَّجني ر�سول اهلل  يف �سوال. وبنى بي 
ي؟ قال: وكانت عائ�سُة ت�ستحبُّ اأن ُتدِخَل ن�ساَءها  يف �سوال. فاأيُّ ن�ساِء ر�سوِل اهلِل  كان اأحظى عنَده ِمنِّ

يف �سواٍل" )3(

ح –9
 ، امل�سلمني  ولأئمة  ولر�سوله،   ، ولكتابة   ، »هلل  قال:  ملن؟  قيل:  )ثالثًا(.  الن�سيحة«  »الدين   : قال 

وعامتهم«)4(.
قال ابن حجر – رحمه اهلل-: والن�سيحة لعامة امل�سلمني ، وال�سفقة عليهم ، وال�سعي فيما يعود عليهم 
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بالنفع ، وتعليمهم ما ينفعهم، وكف وجوه الأذى عنهم، واأن يحب لهم ما يحب لنف�سه، ويكره لهم ما 
يكره لنف�سه )1(.

والطالبات – اأختي املعلمة – من هذا ال�سنف، يحتجن اإىل اإ�سداء الن�سيحة لهن ، �سواء كانت كلمة 
عامة ، اأو خا�سة.

قال ابن رجب احلنبلي – رحمه اهلل -: كان ال�سلف 
قال  حتى  �سّرًا  وعظوه  ؛  اأحد  ن�سيحة  اأرادوا  اإذا 
بع�سهم: من وعظ اأخاه فيما بينه وبينه فهي ن�سيحة، 

ومن وعظه على روؤو�ض النا�ض فاإنا وّبخه)2(.
وملا كانت الطالبة تعي�ض مع معلماتها من يومها اأكرث 
على  املعلمة  اطالع  كان  والديها،  مع  تعي�سه  مما 
والديها،  اطالع  من  اأكرث  واأخطائها   ، ت�سرفاتها 
فمن متام الن�سح بذله ملحتاجاته، خا�سة اأنهن رعيٌة 
اهلل  ترجو  معلمة  كل  فلتنظر  عليها،  اهلل  ا�سرتعاك 
امل�سلمني،  اأفئدة  الآخر ما عملت جتاه ثمرات  واليوم 
وفلذات اأكبادهم، فرب ن�سيحة خال�سة لوجه اهلل ل 

ت�ستغرق دقيقة واحدة تقّوم من ال�سلوك واملفاهيم ما عجز عنه الوالدان �سنني عديدة!.

)1( فتح البارى ) 166/1، 167( رقم )57(
)2(  جامع العلوم واحلكم لبن رجب – رحمه اهلل – )151/1(.
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الداعية  املعلمة  بها  تتخلق  اأن  يجب  التي  الآداب  من 
اأثناء تدري�سها ما يلي:

 –
تغفل بع�ض املعلمات – هداهن اهلل – عن هذه ال�سنة 
بني  املحبة  اإ�ساعة  اأ�سباب  من  هي  والتي  العظيمة، 

النا�ض عمومًا ، وبني املعلمة وطالباتها خ�سو�سًا.
قال : »ل تدخلوا اجلنة حتى توؤمنوا، ول توؤمنوا حتى 
اإذا فعلتموه حتاببتم؟  اأدلكم على �سيء  اأََو ل  حتابوا، 

اأف�سوا ال�سالم بينكم«)1(.
وعندما تنتهي املعلمة من در�سها عليها األ تن�سى وداع 

الطالبات بال�سالم مرة اأخرى، قال احلبيب امل�سطفى : »اإذا انتهى اأحدكم اإىل املجل�ض فلي�سلِّم، فاإن 
بدا له اأن يجل�ض فليجل�ض، و اإذا قام فلي�سلم، ما الأوىل باأحق من الآخرة«)2(.

باأ�ض بتكراره حتى تعودهن على تطبيق �سنة  اأغلبهن، ول  اأو  لل�سالم كلهن  تتاأكد من ردهن  اأن  وعليها 
. امل�سطفى

 –2
من اخلري العظيم والأجر الكبري اأن تفتتح املعلمة در�سها باحلمد هلل ، وال�سالة وال�سالم على ر�سوله 
 ومراعاة هذه الآداب اأثناء حديثها، فاإذا مّرَت بلفظ اجلاللة فالبد اأن تقول اأو تكتب )عز وجل( ، اأو 

)تعاىل( ، وما اأ�سبه ذلك.
وكذا عندما متر بذكر احلبيب امل�سطفى  تنطقها بف�ساحة ، وتكتبها على ال�سبورة بتمامها، وحتث 
، ول تخت�سرها بنحت اأو حرف، كما ترت�سى عن ال�سحابة  الطالبات على ال�سالة والت�سليم عليه 
الكرام – ر�سوان اهلل عليهم – وترتحم على العلماء الأجالء، ول ت�ساأم من تكرار ذلك، فاإنه يدل على 
تعظيم املعلمة لهم اإذا اأكرثت من الرت�سي عنهم، ويف هذا تعليم للطالبات ومن اأغفلت ذلك فقد ُحرمت 

خريًا كثريًا؛ لأن امللك يقول: »ولك مبثل«)3(.

أدب المعلمة الداعية في درسها
الف�سل

الرابع

)1(  اأخرجه م�سلم يف �سحيحه برقم  )54(
)2(  رواه اأحمد )9287(، والرتمذي )2630(، و�سححه الألباين.

)3(  �سحيح م�سلم )4912(.
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ئ –3
لكي يكون ا�ستيعاب الطالبات اأف�سل وال�ستفادة اأدوم؛ لأن ان�سغالهن عن الدر�ض اأو �سرود اأذهانهن مما 

يلغي الفائدة اأو يقللها، ومن الطرق التي ت�ستخدم لذلك:
َفعَله  املهم،  الأ�سلوب  وهذا  بالأذهان،  الفائدة  لترتكز  �سكوتهن  طلب  وهو  ال�ستن�سات:  اأ�سلوب  اأ- 
اأن   -   البجلي -  ال�سحابي اجلليل جرير بن عبداهلل  الوداع حني طلب من  يف َحجة    امل�سطفى 

ي�ستن�ست له النا�ض، كي ُيفهم عنه ما اأراد ذكره لهم)1(.
يف  ت�ستخدم  الطريقة  وهذه  العام:  النداء  اأ�سلوب  ب- 
اأثناء  ت�ستخدم  وقد  الدر�ض،  بدء  قبل  املتعلمات  نداء 

الدر�ض وهذا كثري لدى املعلمات.
ج- اأ�سلوب احلث على ال�ستماع والإن�سات بطريقة غري 
وحثها  النفو�ض  جذب  يف  جميل  اأ�سلوب  وهذا  مبا�سرة: 
على ال�ستماع؛ لأن النف�ض الب�سرية يف الغالب تنفر من 
عبارات الأمر والنهي والإلزام، لذا كان على املعلمة اأن 
لكي  احلوا�ض  جذب  يف  مبا�سرة  غري  طرق  اإىل  تعمد 

يح�سل التلقي بنف�ض طيبة.

عّق –4
 ، ي يوم القيامة الرثثارون ، واملت�سدقون  اإىّل ، واأبعدكم منِّ اأبغ�سكم  هذا بقوله: »واإنَّ    فقد ذم النبي 

واملتفيهقون«)2(.
ملا فيه من الكرب والتعاظم على النا�ض، وهو مما ينفر الطالبات عن معلماتهن ويزّهدِهن من ال�ستفادة 

من علمهن.
اأ�سد النهي عن التبذل يف الكالم )العامي، ال�سوقي( بدعوى ت�سهيل ال�سرح، فمجال�ض  وباملقابل ُينهى 

العلم لها ُحرمة ، وخري الأمور اأو�ساطها.

غع –5
وهذا مهم لطرد الغفلة و�سرود الذهن، وتهيئتهن ملا �سُيلقى عليهن من العلم.

ححع –6
فبع�ض املعلمات من حر�سهن على اخلري ُيجنب على ا�ستف�سارات الطالبات املعرت�سة لكالمهن، ويف هذا 
ت�ستيت لأذهان البقية، وقٌطع لت�سل�سل اأفكار املعلمة نف�سها، والأوىل تاأجيل ذلك اإىل نهاية الدر�ض، ولها 
اأ�سوة ح�سنة يف امل�سطفى حني كان يحادث اأ�سحابه فجاء اأعرابي فقال: متى ال�ساعة؟ فم�سى – عليه 

)2(  اخرجه الرتمذي )1941(، واأحمد )17066(.و�سنده �سحيح)1(  اأخرجه البخاري )118(، وم�سلم )98(.
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ال�سالة وال�سالم – يف حديثه فلما ق�سى حديثه قال: »اأين ال�سائل؟« ثم اأجابه على �سوؤاله)1(.

ح –7
وهي عملية ذهنية  قلياًل،  والرتياح   ، الَنَف�ض  وَتَراّد   ، الأفكار  وترتيب   ، الطالبات  انتباه  وذلك جلذب 

نبوي  منهج  وهذا  معدودة،  ثواٍن  �سوى  ت�ستغرق  ل 
حني  الوداع  حجة  يف  الكرام  اأ�سحابه  مع  فعله  كرمي 
�ساألهم قائاًل كما يف حديث اأبي بكر   : »اأي �سهر 
هذا؟« قلنا: اهلل ور�سوله اأعلم. ف�سكت حتى ظننا اأنه 
�سي�سميه بغري ا�سمه، قال: »األي�ض ذا احلجة؟«. قلنا: 
اأعلم.  ور�سوله  اهلل  قلنا:  هذا؟«  بلد  »فاأي  قال:  بلى. 
ف�سكت حتى ظننا اأنه �سي�سميه بغري ا�سمه قال: »األي�ض 
البلدة؟« قلنا: بلى. قال: »فاأي يوم هذا؟«. قلنا: اهلل 
بغري  �سي�سميه  اأنه  ظننا  حتى  ف�سكت  اأعلم.  ور�سوله 
ا�سمه قال: »األي�ض يوم النحر؟«. قلنا: بلى. قال: »فاإن 
واأعرا�سكم عليكم حرام، كحرمة  واأموالكم  دماءكم 

يومكم هذا، يف بلدكم هذا، يف �سهركم هذا،..« )2(.
فاأنِت – اأختي املعلمة – ترين اأثر هذا ال�سكوت على ال�سحابة، وكيف جذب حوا�سهم وانتباههم!!

 –8
وهذا مهم جًدا؛ لكي ُتبقي الطالبات حتت اإ�سرافها ومتابعتها، فتنبه الغافلة، وتوقظ الناع�سة، وتزجر 

املتالعبة.. الخ. 
فحرٌي باملعلمة اأن توزع نظراتها اإىل عموم طالباتها ؛ حتى تعتقد كل طالبة اأنها هي املعنية بالكالم.

 –9
– خا�سًة  الأ�سلوب يغفل عنه الكثري من املتحدثات  األف عبارة كما يقال، وهذا  اإ�سارة خري من  فرب 
الداعيات – فاإن من الطالبات من تكفيها نظرة حادة، وبع�سهن تكفيها نظرة عتاب، وبع�سهن تكفيها 

ابت�سامة، وهكذا .

 –10
املعلومات  لر�سوخ  اأدعى  وهو  النظري،  التعليم  مع  العملي  التعليم  يجتمع  اأمثل حني  اأ�سلوٌب  اإنه  ل�سك 
اأمت  ربه  من  عليه  الأمثل،  املعلم  هو  ذلك  يف  والقدوة  الن�سيان،  عن  لها  ومثبَّت  الطالبات،  اأذهان  يف 

)1( اخرجه البخاري )57(.
)2(  اأخرجه البخاري )1625(، وم�سلم )3179(.
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�سالة واأكمل ، حني قال لأ�سحابه – ر�سوان اهلل عليهم -: »�سلوا كما راأيتموين اأ�سلي«)1(، »خذوا عني 
منا�سككم«)2(.

ا اأمام الطالبات ، ثم يتو�ساأن تباعًا ، وكذا �سفة ال�سالة ت�سلي  ومن اأجمل �سوره: تطبيق الو�سوء عمليَّ
املعلمة ركعًة بعدما  ت�سرح �سفتها ، ثم تاأمر الطالبات بتاأديتها اأمامها ؛ حتى تتاأكد من فهمهن ، ويف هذه 

املعلمة لزدادت  ت�سورته  مالو  العظيم  الثواب  الطريقة من 
حما�سًا اأن ُتعّلم جميع طالباتها �سفة الو�سوء وال�سالة )ولو 

مل تكن معلمة ملادة الفقه!(.

       – 11


جمموعة  ومن   ، لأخرى  فتاة  من  واملدارك  العقول  تختلف 
ٌ ووا�سٌح، َوَيُدلُّ لذلك اأن الطالبات يف  لأخرى، ذلك اأمر َبنيِّ
الف�سل الواحد يختلفن يف �سرعة الإجابة لالأ�سئلة املطروحة 

، ويف فهم املق�سود من ال�سوؤال.
 –  -: »حدثوا النا�ض مبا يعرفون، اأحتبون اأن يكذب اهلل ور�سوله«)3(.

وقال ابن م�سعود –  -: »ما اأنت حمدٍث قومًا حديثًا ل تبلغه عقولهم اإل كان لبع�سهم فتنة«)4(.
تنا�سب م�ستوى  وا�سحة مفهومة  بعبارات  الألفاظ  امل�سائل و�سياغة  تب�سيط  اأن جتتهد يف  املعلمة  فعلى 
الطالبات كي ل يقعن يف حرية من اأمرهن في�سعب عليهم التعلم. كما اأن من حكمة املعلمة الداعية اأن 
والعلم يف  الإميان  وملَّا ير�سخ  اأذهانهن  ت�سوي�ض  تقت�سي عدم  اأن احلكمة  اإذ  امل�سائل اخلالفية،  تتجنب 

قلوبهن.
–        – كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا منه ،  قال ال�سافعي –    -: »لو اأن حممًدا بن احل�سن 

ولكن كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه«)5(.

 –12
الق�سة لها قدرة عظيمة على جذب النفو�ض ، وحفز احلوا�ض كلها نحو 

الوقائع والنوادر،  اأخبار املا�سني، وذكر  النف�ض ملا فيها من  اإىل  ؛ لأن الق�سة بطبعها حمببة  املتحدث 
ونحو ذلك  ،كما اأنها تعلق بالذهن ، ول تكاد تن�سى.

لأخبار  ومعرفًة  واملواعظ  للعرب  واأخذًا  للعزائم،  وتقويًة  للنفو�ض،  ت�سليًة  بها  الكرمي  القراآن  اعتنى  لذا 
املا�سني، وحفظًا لالأحداث.

f – ما يثبتهم على الدين، ويربيهم على اآدابه ويعلمهم  ولقد كان امل�سطفى  يق�ض على �سحابته – 
اأحكامه.

)1(  �سبق تخريجه �سـ74
)2(  اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى ) 125 / 5 ( ولفظ 

م�سلم )لتاأخذوا منا�سككم ( ) 943 / 2 ( .

)3(  �سبق تخريجه �سـ 75.
)4(  رواه م�سلم يف مقدمة �سحيحه ) 108 / 1 ( 

)5(  الآداب ال�سرعية لبن مفلح 1/165. ط. مكتبة الريا�ض.
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فحني تتاأملني ق�سة املراأة التي حب�ست هرة حتى ماتت )1(، وكذا الثالثة الذين جلاأوا اإىل الغار فانطبقت 
اهلل  نبي  مع  العزيز  امراأة  وق�سة   ،)3( �سليمان  اهلل  نبي  مع  بلقي�ض  ق�سة  اأو  ال�سخرة)2(،  عليهم 

يو�سف .. تخرجني بعرب وفوائد واأحكام تغني عن كثري من املحا�سرات والكلمات.

ث –13
حتتاج املعلمة الداعية اإىل و�سيلة تقرب امل�ساألة املعقدة 
ال�سعوبة  بع�ض  تواجه  فقد  الأذهان،  اإىل  املع�سلة  اأو 
فكان �سرب  ال�سامعة.  اإىل ذهن  املعلومات  اإي�سال  يف 

الأمثال مما ي�سهل عليها مهمتها.
والقراآن الكرمي حافل بذلك قال تعاىل:

جنحنخنمنيمح   يم ىم ٱىمحمم 
اإبراهيم: 25

�سرب  ويف   :- اهلل  رحمه   – ال�سوكاين  الإمام  قال 
الأمثال زيادُة تذكرٍي وتفهيٍم وت�سويٍر للمعاين، وقد كان 

بالأترجة،  القراآن  يقراأ  الذي  للموؤمن  ت�سبيهه  واأقواله. من ذلك  اأحاديثه  الأمثال بكرثة يف  ي�سرب   
واملوؤمن الذي ل يقراأ القراآن بالتمرة)4(.

 –14
ل تنفك املعلمة عن اإمياءات اليدين والراأ�ض اأثناء ممار�ستها للتعليم، فهي مالزمة للمتحدثة اأيًّا كان نوع 
ِدثها املعلمة من  احلديث والتلميذة تتابع حركات املعلمة و�سكناتها، ولذا فهي تتاأثر بالنفعالت التي حُتْ

هذه احلركات والإ�سارات يف اأمور عدة:
اأ- زيادة الإي�ساح وتاأكيد الكالم لهم.

ب- لفت النتباه.
ج- تر�سيخ بع�ض املعاين يف الذهن.

د- طلب الخت�سار.

ن –15
ل�سّك اأن ا�ستخدام )ال�سبورة( وو�سائل الإي�ساح املتنوعة يخت�سر كثريًا من الوقت واجلهد يف اإي�سال 
الو�سائل  املعلمات يف هذه  الأذهان، واملالحظ زهد بع�ض  بل وتر�سيخها يف   ، الطالبات  اإىل  املعلومات 

بحجة اأنها ترف زائد ويف الإلقاء كفاية!!

)1(  اأخرجها البخاري برقم 3205.

)2(  اأخرجها البخاري برقم 3206.
)3(  اأخرجها البخاري برقم 119.

)4(  اأخرجه البخاري برقم 5427  
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ولي�ست الو�سيلة هي الأ�سا�ض بل هي )كا�سمها( و�سيلٌة م�ساعدة، فلي�ض من الالئق الهتمام الزائد بها 
وجتاهلها،  كليًة  اإهمالها  اأي�سًا  الإن�ساف  من  ولي�ض  منا�سبٍة(،  وبدون  مبنا�سبٍة  در�ض  كل  )باإح�سارها 
اإن من  بل  اإليها  املو�سوعات حتتاج  كل  فلي�ست  اإيجادها،  كانت احلكمة  اإليها  يحتاج  الدر�ض  كان  فاإذا 

لها  اإي�ساح  و�سيلة  اإيجاد  ي�ستحيل  ما  املو�سوعات 
حني  ي�ستخدمها    كان  فقد  لذا  الغيبية.  كالأمور 
الكرام  ال�سحابة  حدثَّ  حني  فعل  كما  اإليها  يحتاج 
 ، والأعرا�ض  والأمل  الإن�سان  عن  عليهم  اهلل  ر�سوان 

فقام بر�سم ال�سكل التايل:

  النبي  »خّط  قال:    – م�سعود  ابن  عبداهلل  عن 
ا يف الو�سط خارجًا منه، وخط  ا مربعًا وخط خطًّ خطًّ

خطوطًا �سغارًا اإىل هذا الذي يف الو�سط من الذي يف الو�سط فقال: »هذا الإن�سان، وهذا اأجله حميٌط 
به – اأو قد اأحاط به – وهذا الذي هو خارُج اأَمُله، وهذه اخلطوط ال�سغار الأعرا�ض، فاإن اأخطاأه هذا 

نه�سه هذا، واإن اأخطاأه هذا نه�سه هذا«()1(.
 خًطا بيده ثم قال: »هذا �سبيل اهلل م�ستقيمًا« وخط عن ميينه  وعنه –  – قال: خط لنا ر�سول اهلل 
مب زب رب و�سماله ثم قال: »هذه ال�سبل لي�ض منها �سبيل اإل عليه �سيطان يدعو اإليه« ثم قراأ: ىمحٱ
ىف  يث ىث نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت رت ىبيب نب

يمح الأنعام: 153 )2(. يف

ئ –16
قد تغلق بع�ض امل�سائل على الطالبة ، وحتتار فيها ، ول جتد لها تف�سريًا، اأو فّكًا لرموزها، وعندئذ ياأتي 
الأ�سباب  بيان  – اأي:  التعليل  اأ�سلوب  ا�ستخدام  الطالبة، ومن ذلك  اأ�سكل على  بيان ما  املعلمة يف  دور 
والعلل التي جعلت هذه امل�ساألة ، اأو هذا احلكم على هذه ال�سورة، والتعليل يحل رموز امل�سائل امل�سكلة ، 

ويدخل على النف�ض الراحة ، ويك�سبها الطماأنينة.
هذا بالإ�سافة اإىل ر�سوخ امل�ساألة يف الذهن ، و�سيانتها عن الن�سيان، لأن حفظ ما ُعلم ِعّلته و�َسبُبه اأي�سر 

مما ُجِهلت ِعلّته و�َسَببُه. وباملثال يت�سح املقال:

)1(  البخاري )5939(.
)2(  اأحمد )3928(، والدارمي )204( و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع )6985(.

 الإن�سان
الأعرا�ض

الأعرا�ض
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اأ- عن اأبي هريرة –  – اأن ر�سول اهلل  قال: »اإذا وقع الذباب يف اإناء اأحدكم ، فليغم�سه كله ، ثم 
ليطرحه ؛ فاإن يف اأحد جناحيه داء ، ويف الآخر �سفاء«)1(.

ففي هذا احلديث يبني امل�سطفى  احلكمة من غم�ض الذباب يف ال�سراب وعللها باأن يف اأحد جناحي 
جاء  احلديث  اأن  ولو  �سفاء،  الآخر  ويف  داء  الذباب 
بدون تعليل لأ�سبح م�سكاًل حمريًا ، لكنه بهذا التعليل 

اأزال اللب�ض ، وبني �سبب الغم�ض والطرح.
ب- وكذا ما رواه اأبو داود – رحمه اهلل – ب�سنده عن 
اإباًل  ينحر  اأن  نذر رجل  قال:  اأنه  ال�سحاك  بن  ثابت 
ببوانة، فقال النبي : »هل كان فيها وثٌن من اأوثان 
اجلاهلية ُيعبد؟« قال: ل. قال: »هل كان فيها عيد من 
اأعيادهم؟« قال: ل. قال: »اأوِف بنذرك ؛ فاإنه ل وفاء 

لنذر يف مع�سية اهلل، ول فيما ل ميلك ابن اآدم«)2(.
عن  التوقف  �سبب  تلحظ  احلديث  هذا  يف  فاملتاأملة 
الإذن بالوفاء بالنذر يف هذا املكان الذي �سماه »بوانه« 
واأّل  اأوثان اجلاهلية،  األ يكون يف مكان وثن من  وهو 

يكون يف زمان اأو مكان عيد من اأعياد اجلاهلية، فلما انتفى املحذور ، وهي العلة ، بنيَّ النبي  احلكم 
العام ، وهو: »اأنه ل وفاء لنذٍر يف مع�سية اهلل« ثم اأ�ساف »ول فيما ل ميلك ابن اآدم«)3( وهذا يف غاية 

احل�سن.

جك –17
التفكري  على  وحتري�سها   ، الذهن  اإعمال  يف  نافعة  و�سيلة  بنف�سها  اجلواب  ت�ستخرج  الطالبة  ترك  اإن 
لالإدلء باجلواب، ويكفي من فوائد هذه الطريقة اأنها ت�سحذ العقل واحلوا�ض ، وجتعلها تبحث جاهدة 
للعثور على اجلواب املطلوب ، لكن �سريطة األ تطغى اإجابات الطالبات وم�ساركتهن على وقت الدر�ض 
الأ�سا�سي، ولكن تكون بَقَدر، وكان هذا الأ�سلوب مما ي�ستخدمه احلبيب امل�سطفى  يف تعليمه لأ�سحابه.

حدث ذات يوم اأن جاءه اأعرابي من بني فزارة فزعًا وجاًل ؛ فقال: اإن امراأتي ولدت غالمًا اأ�سود! فقال 
النبي : »هل لك من اإبل؟« قال: نعم. قال: »فما األوانها؟« قال: حمر. قال: »فهل فيها من اأورق؟« قال: 
اأن يكون  اأن يكون نزعة عرق. قال: وهذا ع�سى  اأتاها ذلك؟«. قال: »ع�سى  اإن فيها لورقًا. قال: »فاأنى 

نزعة عرق«)4(.
واملتاأمل يف هذه املحاورة يرى كيف قّرب النبي  الإجابة لل�سائل ؛ حتى يكون هو الذي يعرف اجلواب، 
وي�ستنتجه، وهذا )ول �سك( من براعة املعلم وح�سن اختيار امل�سائل املطروحة ، ومراعاة ال�سهولة يف 

ذلك.
)1(  البخاري )5336(.

)2(  اأبو داود )2881(، و�سححه الألباين 
) 3(  اخرجه م�سلم ) 164 (

)4(  البخاري )4893(، وم�سلم )2756(.
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 –18
هذا الأ�سلوب عزيٌز وجوده لدى كثري من املعلمات، واملق�سود به اأن تعمد املعلمة اإىل درا�سة املادة العلمية 
التي ُيراد طرحها على الطالبات ، ثم تق�سمها اإىل اأق�سام ومراتب اأو فقرات ، ثم تقوم بطرحها ، ول يخفى 
ما يف هذه الطريقة من فائدة عظيمة للطالبة ؛ اإذ اإنها جتعلها تلم باأطراف املو�سوع ، وت�ستوعبه ب�سكل 
�سريع ، هذا بالإ�سافة اإىل �سيانة املعلومات وحفظها عن الن�سيان ، فاإذا ن�سيت الطالبة معلومة منها ، 

ثم تذكرت اأن عددها كذا اأو اأق�سامها كذا، كان ذلك 
تطالع  التي  ولعل   ، املفقودة  املعلومة  معينًا ل�سرتجاع 
التق�سيمات،  من  عديدة  اأنواعًا  ترى  الفقهية  الكتب 
،  وحمظورات..  واأركان   ، وواجبات   ، �سروط  فهناك 

الخ.
املع�سوم  من  ن�ض  بها  يرد  مل  التق�سيمات  هذه  وكل 
 – – واإنا و�سعها العلماء  – عليه ال�سالة وال�سالم 

رحمهم اهلل – من اأجل تقريب العلم لطالبيه ، وح�سر 
مريده حفظه  على  في�سهل  ؛  متفرقاته  وجمع  مواده،  

ومراجعته.
ولقد كان  يفعل مثل ذلك كثريًا، فقد وردت اأحاديث مطلعها: 

»�سبعٌة يظلهم اهلل يف ظله...«)1(، و »اأربٌع من كن فيه كان منافقًا خال�سًا«)2(.
هذا  �سلوك  عليها  ينبغي  الداعية  واملعلمة  و�سياقًا،  ترتيبًا  واأح�سن   ، للنف�ض  جذبًا  اأ�سد  الطريقة  وهذه 

ال�سبيل اإن اأرادت تي�سري العلم على طالباتها.

ئ –19
اإتقان  لبناتها يف  اأ�سوُة ح�سنة  باإتقان وحر�ض، يجعل منها  الطالبات  لأذهان  العلمية  املادة  اإي�سال  اأن 

العمل، قال : »اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عماًل اأن يتقنه« )3( .
فمم –20

كي تتم عمليتها الدعوية على ما يرام.
اإن الدعوة م�ساحبة للتعليم ، ولول الدعوة لعزف كثري من املعلمات )املتميزات!( عن هذا املجال  اإذ 
ال�ساق، وملا كان هاج�ض الدعوة ي�ستحوذ على )املعلمة الداعية(، كان هذا الهدف من اأعظم الو�سائل 

لإمتام العمل الدعوي ، وغر�ض الف�سائل والآداب عرب ال�سنوات التعليمية امل�ستمرة.

مت –21
يح�سن باملعلمة الداعية ختم الدر�ض بذكر )كفارة املجل�ض(، قال : »من جل�ض جمل�سًا فكرث فيه لغطه 

)1(  البخاري، )620(، وم�سلم )1712(.
)2(  البخاري، )33(، وم�سلم )88(.

)3 (  ح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )1880(.
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؛ فقال قبل اأن يقوم من جمل�سه ذاك: �سبحانك اللهم وبحمدك اأ�سهد اأن ل اإله اإل اأنت اأ�ستغفُرك واأتوب 
اإليك، اإل ُغفر له ما كان يف جمل�سه ذلك«)1(.

ول ريب اأن املداومة على هذه ال�سنة )التي اأهملها كثري من النا�ض( اأمام طالباتها �سرتبي فيهن الكثري 
من مراقبة اهلل – تعاىل -، ومداومة التوبة والإنابة اإليه.

 –22
اإن الكالم عن اأهمية هذا املو�سوع وجمالته يطول املقام 
بذكرها ولكن يف الإ�سارة فقوامها ح�سن اخللق الذي هو 
اأثقل �سيء يف ميزان العبد، ومما َيْح�ُسُن الإ�سارُة اإليه يف 

ذلك:


اإن توقري الطالبة وتقديرها فوق اأنه ُخُلق امل�سلمة ابتداًء 
ملحبة  ويدعوها  النا�ض،  ُتوّقر  اأن  كذلك  ُيعّلمها  فهو 
وهو  القلوب؛  و�سفاء  املحبة  عن  فرع  والتلقي  معلمتها، 
و�سفاء   ، اخللق  بح�سن  يت�سف  جياًل  لنا  ُيخرج  كذلك 

ال�سريرة ، اإذ هو ُيعّلمها وُيدّر�سها من خالل الواقع امللمو�ض ، وال�سورة احلية ، فتفعل يف نفو�سهّن ما ل 
تفعله الكلمات املجردة.

حظ
يوؤكد ذلك ابن جماعة – رحمه اهلل – يف كتابه العظيم »تذكرة ال�سامع واملتكلم يف اأدب العامل واملتعلم«)2( 
بقوله: »وكذلك ينبغي اأن يرحب بالطالب اإذا جل�سوا اإليه ويوؤان�سهم ب�سوؤالهم عن اأحوالهم، واأحوال من 
يتعلق بهم بعد در�سهم ويعاملهم بطالقة الوجه ، وظهور الب�سر ، وح�سن املودة ، واإعالم املحبة ، واإ�سمار 

ال�سفقة«.
بل و�سل الن�سح بابن جماعة اإىل اأن يقول يف معر�ض ذكره لآداب املعلم مع طالبه: »يحب لطالبه ما 
يحب لنف�سه كما جاء يف احلديث، ويكره له ما يكره لنف�سه. قال ابن عبا�ض -  - اأكرم النا�ض عليَّ 
، لو ا�ستطعت اأن ل يقع عليه الذباب لفعلت، ويف رواية: اإن الذباب  جلي�سي الذي يتخطى رقاب النا�ض اإيلَّ

ليقع عليه فيوؤذيني!!«)3(.
ويقول الإمام النووي – رحمه اهلل -: »وينبغي له اأن يحنو عليه، ويعتني مب�سالح نف�سه وولده، ويجريه 

جمرى ولده يف ال�سفقة عليه والهتمام مب�ساحله«)4(.

)1(  �سححه الألباين يف �سحيح اجلامع برقم )6192(.
)2(  �ض 65.

)1(  �ض 49.
)3(  املجموع �سرح املهذب )31/1(.
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)1(  اآداب املعلمني لبن �سحنون، �ض 115.

)2(  اإحياء علوم الدين )57/1(.
)3(  رواه البخاري )3353(، وم�سلم )2638(.

 –23
والتقديرات  امليول  ُتْظهَر  األ  وتلتزم  طالباتها،  بني  وتق�سده  العدل  تتحرى  اأن  الداعية  املعلمة  على 
ال�سخ�سية قدر الإمكان، فاملحاباة والتفريق يف املعاملة مما متقته الطالبات وينفرن منه، ومن �ساحبته 

بل اإنهن من اأ�سد النا�ض مالحظة له.
وهي ق�سية مل تكن تغيب عن علمائنا الأوائل، فتوارثوا و�سية املعلم بالعدل وحتذيره من خالفه، نقل ابن 

�سحنون – رحمه اهلل – عن احل�سن الب�سري – رحمه 
اهلل – اأنه قال: »اإذا قوطع املعلم على الأجرة فلم يعدل 

بينهم – اأي بني ال�سبية – كتب من الظلمة«.
وقال يف مو�سع اآخر: »وليجعلهم بال�سواء يف التعليم

)ال�سريف والو�سيع ( واإل كان خائنًا«)1(.
 –24

اإن ال�سرب على جفاء الطالبة و�سوء طباعها من حما�سن 
الأخالق، وحني تعتاده من معلمتها مبا ل يزيل الهيبة ول 

ىء على املعاودة كان له اأبلغ الأثر على نف�سيتها. يجرِّ
وجميل  الإ�سارة  فبح�سن  التنبيه  من  لبد  كان  واإن 

التلطف، لذا يو�سينا الإمام الغزايل – رحمه اهلل – حيث يرى اأن من اآداب املعلم: »اأن يزجر املتعلم عن 
رح، وبطريق الرحمة ل بطريق التوبيخ«)2(. �سيء الأخالق بطريق التعري�ض ما اأمكن ول ي�سِّ
واحلذر احلذر من التوبيخ وال�ستم والإهانة »فامل�سلم من �سلم امل�سلمون من ل�سانه ويده«)3(.

واملنطق ال�سليم يقت�سي من املعلمة اأن تعالج اخلطاأ داخل الف�سل مبا تراه يحقق امل�سلحة، واأن ل يتدخل 
طرف ثالث قدر الإمكان، والكيُّ اإنا هو اآخر الدواء ل اأوله.

 –25
لقد خلق اهلل النا�ض معادن وطاقات متفاوتة كما قال : »النا�ُض معادن، خياُرهم يف اجلاهلية خياُرهم 

يف الإ�سالم اإذا فِقُهوا«)4(.
ولقد كان ال�سلف ال�سالح – رحمهم اهلل – يعنون بذلك اأميا عناية، ولكن بع�ض املعلمات ترى اأن الطالبة 
املوهوبة هي من تتمتع بقدر اأكرب من الذكاء وهذه موهوبة ول�سك لكن م�سطلح املوهوبة اأو�سع واأ�سمل 
اأي  للتفوق يف  توؤّهلها  اأن يقت�سر على هذا ال�سنف وحده، فهو ي�سمل كل من متلك قدرات خا�سة  من 
جمال من املجالت كاخلطابة والأدب وال�سعر والعلوم التجريبية الع�سرية، والقيادة، والتخطيط، وغري 

ذلك.
وناأ�سف حني نرى الغرب الكافر يعتني بهم ، وي�سن لرعايتهم تنظيمات خا�سة، وُتقام الف�سول واملدار�ض 

اخلا�سة بهم ، يف حني يلقون غاية الإهمال لدى امل�سلمني!
)4(  اأخرجه البخاري )3131(، وم�سلم )4774(.
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فعندما ترين اأختي املعلمة طالبًة متلك قدرًا من الذكاء اأو تفوق قريناتها يف قدرات اأو مهارات، فماذا 
اأنِت �سانعة لها؟ وهل فكرِت اأن تنظري لها نظرًة غري قريناتها؟ وتوليها رعاية واهتمامًا يليقان بها؟

األي�ست هذه الطاقات هي املوؤهلة لأن تتبواأ املكانة الجتماعية اأو العلمية اأو املراكز القيادية يف املجتمع 
الن�سائي و�سالحها ينتج عنه اخلري الكثري؟!

لذا ميكن اأن نر�سم هدفني رئي�سني يف التعامل مع املوهوبة:
ال�ستقامة  طريق  بها  ن�سلك  اأن  الأول:  الهدف 
وهذا  ال�سحوة،  جيل  ركب  يف  ت�سري  واأن  وال�سالح، 
الطاقة  هذه  ل�ستثمار  وال�سمانة  الأ�سا�ض،  املطلب 

وتوجيهها.
التام  التاأثري  عن  �سة  املدرَّ تعجز  قد  الثاين:  الهدف 
على املوهوبة وجلبها لتيار اخلري وال�ستقامة والتغيري 
اجلذري لديها، فال اأقل من اأن تزرع فيها ُحبَّ اخلري 
واأهله، والولء للدين، وا�ستغالل طاقتها وموهبتها يف 
خدمة دين اهلل، فهذا من متام �سكر نعمة اهلل عليها.
اأية  وازدراء  تبكيت  من  احلذر  اأ�سد  املعلمة  ولتحذر 

اإذا  تكون  الأعني  تزدريها  طالبة  َفُربَّ  والفكري،  بل   ، والأخالقي  الديني  م�ستواها  كان  مهما   ، طالبة 
عت واأُِخَذ بيدها عاملًة، اأو اأديبًة، فكم من عاملة اأو اأديبة نتيجة التثبيط والحتقار ُحرم النا�ض علمها!!  �ُسجِّ

وذلك نتيجة �سوء التعامل من بع�ض املعلمات.
فمما يذكر عن العالمة ال�سيخ �سليم البخاري – رحمه اهلل – اأنه مات ، ومل ي�سنف ر�سالة فما فوقها 

بيانه. و�سدة  علمه،  و�سعة  قدره،  جاللة  – على 

اأول طلبه )يف املنطق( ، وكتبها بلغة �سهلة عذبة ، ثم عر�سها على  اأنه �سنَّف ر�سالة يف  و�سبب ذلك: 
�سيخه ؛ ف�سخر منه ، واأنَّبه ، وقال له: اأيها املغرور، اأبلغ من قدرك اأن ت�سنف واأنت اأنت؟؟!. ثم اأخذ 

رها يف املدفاأة؛ فكانت اأول م�سنفات العالمة واآخرها! الر�سالة ف�سجَّ
فينبغي للمعلمة الداعية اأّل تغفل عن هذا اجلانب ، بل يجب عليها اأن ت�سجع اأن�ساف املوهوبات ، وتهتم 

بهن ، فاإذا كان الكفار يفعلون ذلك فال ريب اأن يح�سلوا على منافع عديدة جعلتهم يف طليعة العامل.
ومن اأجل هذا اأن�ساأت حامية ال�سليب �سبعمائة معهد ت�سرف عليها ثالثمائة جامعة، وعقدوا املوؤمترات 
�سنة  ف�سائية  مركبة  اأول  الرو�ض  اأطلق  اأن  بعد  وذلك  املوهوبني(  )رعاية  وتنظيم  لتخطيط  والندوات 
1957م ، وكان الأمريكيون يعتربون رعاية املوهوبني ترفًا تربويًا ، ومل يبذلوا جهودًا جادة اإل بعد هذه 

احلادثة ، مع اأن امل�سلمني الأوائل قد �سبقوا الكفار يف هذه العلوم بقرون كثرية.
والطالبة املوهوبة اأو من تقاربها لن تاأخذ وقتًا كبريًا من معلمتها ، فُربَّ كلمة عابرة اأو عبارة منتقاة 

تكتب على الدفرت تفعل الكثري يف نف�سية الطالبة ، وحتفزها للخري حتفيزًا.
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فهذا اإمام الدنيا يف وقته وعامل ع�سره يف ِعلم احلديث الإمام الذهبي – رحمه اهلل – يذكر اأن اأحد 
معلميه راأى خطه ، وهو يكتب ؛ فقال له م�سجعًا: »خطك هذا ي�سبه خط املحدثني« قال: فُحبب اإىّل علم 

احلديث.
فلو تاأملت - اأختي املعلمة - كم من الفر�ض ميكن اأن ت�ستثمر لكان فتحًا لالأمة ون�سرًا للملة !! ول تن�سي 

قول ال�ساعر:
ٍـ�نـ
ِـٍـــــ�ٍــــ

ئغعط –26
    


قادرة  فهي  الداعية  املعلمة  تخ�س�ض  يكن  مهما 
على ربط مو�سوعات املادة باحلياة اليومية لبناتها 
واأدعى   ، منها  لال�ستفادة  اأدعى  لأنه  ؛  الطالبات 
التي  للمعلومات  الطالبة  لتقدير  واأدعى  حلفظها، 

مُتلى عليها.
اأ�سحابه  بيوميات  يتعلق  واأحاديثه على ما  يبني توجيهاته  اإذ غالبًا ما    الر�سول  وهذا كثري يف هدي 
يتم هذا  ل  ولكن   ، تكلف  بدون  الإ�سالمية  والقيم  الف�سائل  للمعلمة غر�ض  اأحوالهم. وميكن  ومالب�سة 

ب�سورة ناجحة اإل بوقفة تاأمل واإعادة ترتيب لأفكار الدر�ض وعنا�سره.
فاإذا كان لدى املعلمة احلر�ض على ذلك نفع اهلل مبادتها نفعًا عظيمًا فمثاًل:

 –1
وتوؤيدها   ، ال�سرعية  الأحكام  تذكر  اأن  بها  فحري  طالباتها؛  واقع  عن  مناهجها  مو�سوعات  تنفك  ل 
بالفتاوى املوثقة للعلماء الأجالء ، وتبني اأثر التهاون بالأحكام ال�سرعية على امل�سلمات، وما يح�سل ملن 
مت�سكت بالإ�سالم من رفعة ، وعز، ومتكني، وعليها اأن تدرك عظمة الر�سالة امل�سئولة عن تبليغها، و�سرف 
املادة التي تقوم بتعليمها، فهي م�سئولة عن تعليم كتاب اهلل و�سنة ر�سوله ، فاإذا اأدت هذه الأمانة ُرِفَعت 
اإىل مرتبة خري النا�ض قال : »خريكم من تعًلّم القراآن وعَلّمه«)1(، فعملها لي�ض ك�سائر الأعمال، ومادتها 
لي�ست كما تنظر اإليها – لالأ�سف – كثري من املعلمات جمرد مادة جناح اأو ر�سوب، اإنا هي مادة الدعوة 
اإىل اهلل، فلُتحبب املادة اإىل طالباتها ول جتعلها جافة بتحويل ح�س�ض القراآن الكرمي مثاًل اإىل حفظ 
جمرد اأو تالوة اآيات دون فهم، واإنا ت�سرح اآيات القراآن لتفهمها الطالبة ، وحت�سن تدبرها ، وتبني لها 
الدرو�ض والعرب التي ت�ستفيدها من الآيات، وكيف تطبق القراآن يف حياتها ، وكيف تتخلق باأخالقه! كما 

)1(  البخاري )4639(.
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قالت عائ�سة – ر�سي اهلل عنها – حني �ُسئلت عن ُخُلق الر�سول : »كان خلقه القراآن«)1(. فال تخو�ض 
مثاًل يف تو�سيح امل�سائل اللغوية فقط، و�سرح الآيات �سرحًا جمردًا دون اأن ت�سري اإىل التطبيق العملي لهذه 
الآيات وربطها باحلياة املعا�سرة، فالن�ساء اليوم ل�سن يف حاجة اإىل ثقافٍة اإ�سالميٍة نظريٍة بقدر حاجتهن 

اإىل اأن َيُكنَّ اإ�سالمًا متحركًا على وجه الأر�ض.

 –2
حتر�ض على ربط مادتها بالإ�سالم ، لِتزداد الطالبة 
تو�سح  فمثاًل   ،   الأمني  ولنبيها  الدين  لهذا  ا  حبًّ
  الر�سول  زوجات  مبجموعة  املجموعات  مفهوم 
امل�سائل  تربط  كما  ذلك.  ونحو    -         - بناته  اأو 

الريا�سية بالتوجيهات الدينية مثال:
التخل�ض  واأرادت   ، الغناء  �سماع  من  )عبري(  تابت 
الدرج  ففتحت  لديها؛  املوجودة  ال�سيديات  من 
الدرج  وفتحت  دي  �سي   )19( فيه  فوجدت  الأول 
للغناء  �سيديًا  فكم  دي  �سي   )20( فوجدت  الثاين 

وجدتها)عبري(؟
لت مثل هذه الأمثلة با�ستمرار طوال �سنوات  هذا املثال قد ترى بع�ض املعلمات اأن فيه تكلفًا ، بينما لو ُفعِّ

الدرا�سة لتعودتها الطالبة ، وا�ستفادت منها.
كما اأنها ت�ستطيع عند ح�ساب الن�سب الريا�سية اأن ت�سرح اأمثلة ح�ساب زكاة الأموال ، وح�ساب املواريث 

، وحترمي الفوائد الربوية!

آيل –3
ميكنها اأن توؤ�سل لدى طالباتها ال�سعور مبرارة ما تعانيه الأمة من تخلف تقني، وتقدم اأعدائها عليها، 
واأن الأمة حتتاج لأن ُتعنى بناتها بهذه اجلوانب التقنية لي�سهمن يف حتقيق النه�سة، واأن الع�سر الآن هو 
ع�سر احلا�سب الآيل م�ست�سهدة مبا اأُعلن عنه يف حملة دعائية تبنتها حكومة اليابان ل�ستخدام اأجهزته 
لكل �سغري وكبري ورفعوا �سعار »الأمية لي�ست األ تعرف القراءة والكتابة، الأمية األ تعرف الكمبيوتر«! 
فتبني لبناتها النفع العظيم لالإ�سالم لو متكّن من اإتقان احلا�سب الآيل وعلومه، وتخ�س�سن يف �سنع 
القراآن  خدمت  التي  الإ�سالمية  بالربامج  اأمثلة  ت�سرب  اأن  املمكن  ومن   ، النافعة  الإ�سالمية  الربامج 
الكرمي وال�سنة النبوية ، وباجلهود امل�سكورة لن�سر الإ�سالم عرب �سبكة املعلومات العنكبوتية »الإنرتنت« 

كذلك اإبداع الفتيات يف مونتاج املقاطع الهادفة والتطبيقات الرائعة.

)1(  �سححه الألباين )�سحيح اجلامع( رقم )4811(.
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على  كالمه  يف   )366/1( ال�سحيحة  ال�سل�سلة  يف  الألباين  الإمام  قال    )1(

فاإين ل  اليهود  كتاب  »تعلم  اأ�سحابه  لأحد    قوله  وهو  رقم )187(  احلديث 

ولكن  اأمن مكرهم«  قوم  ل�سان  تعلم  – رحمه اهلل: »من  قال  كتابنا«  اآمنهم على 
الأحاديث  يف  األف  ممن  اأحد  ذكره  ول  اأذكره  ول  اللفظ  بهذا  اأ�ساًل  له  اأعلم  ل 

امل�ستهرة على الأل�سنة: فكاأنه اإنا ا�ستهر يف الأزمنة املتاأخرة.

خ –4
ينبغي اأن حتر�ض على ربط التاريخ بالدين وتبني اأن امل�سلمني اأ�سحاب تاريخ عريق، م�سرق يف الفتوحات، 
واأن جتعل من �سخ�سيات تاريخنا الإ�سالمي قدوة ح�سنًة للطالبات ، ل تلك البطولت املزعومة )بطولة 

امل�ستعان.  واهلل  واملمثالت(  واملغنيات  الالعبني 
حد  موِّ ول   ، اإ�سالم  بدون  للعرب  عز  ل  اأنه  تبني  كما 

للم�سلمني اإل التم�سك بالدين.

جنغ –5
مع  يتواءم  مبا  الأمثلة  �سرب  على  حتر�ض  اأن  ينبغي 
الهدف من  واأن جتعل  اإليه،  والدعوة  الإ�سالم  تعاليم 
قد  ملن  اإىل اهلل  الدعوة  هو  الإجنليزية(  )اللغة  تعلم 
اأو  املحالت  يف  امل�سلمات  غري  من  الطالبة  تقابلهن 

ال�سركات وامل�ست�سفيات.
اأمن  واأي�سًا لناأمن مكر الأعداء »فمن عرَف لغة قوم 

مكرهم«!!)1(.
وعليها اأن حتَذر من حمبة الكافرات وتقليدهن وا�ستخدام رطانتهن دون حاجة، ووجوب مقاطعة املالب�ض اأو 

الكرا�سات التي حتمل عبارات خمالفة لل�سرع اأو الأدب، واأنه ل ميكن معرفتها اإل بتعلم هذه اللغة.
ولعلها بهذه الطريقة اأن حتبب الطالبات يف هذه املادة، بل قد جنح هذا الأ�سلوب مع بع�سهن فزاد اهتمامهن 

واإقبالهن.
غ –6

اأن توؤثر عليهن  – وحتاول  – عز وجل  اآيات اهلل يف هذا الكون الكبري الذي خلقه اهلل  تبني لطالباتها 
ح�سب امل�ستطاع، فحني تتحدث عن اآياته الكونية: كالليل والنهار وال�سم�ض والقمر وتعاقبها لبد من وقفة 

تاأمل منا�سبة لأعمار طالباتها.
كما اأن التوجيه ممكن عند احلديث عن عدد �سكان العامل ، واإمكانية ح�سرهم يف �سعيد واحد:

جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق حق  مف خف حف ىمحٱجف 
مرمي: 93 - 95. يمح  حن جن مم خم حم

لن�سر  بالأ�سل  كانت  اأهدافها  اأن  فتبني  اجلغرافية  والكت�سافات  الرحالت  عن  احلديث  عند  واأما 
لعلماء  العلمي  ال�سبق  واأن  تلميع فهو بهرج رخي�ض  والربتغال من  ن�سب عن ماجالن  ، وما  الن�سرانية 

اجلغرافيا كان لعلماء امل�سلمني.
وهكذا فكل معلمة ت�ستطيع ربط مادتها بالإ�سالم ومبادئه العظام اإذا كان لديها حر�ض واهتمام، 
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واأبرز مثال على ذلك ما �سطره ف�سيلة  نفع بجهدها مهما كان  واإخال�سها  نيتها  واإذا علم اهلل �سدق 
ال�سيخ الدكتور �سعيد بن م�سفر القحطاين الذي مالأ الدنيا مبحا�سراته النافعة يف كتابه )الدعوة اإىل 
اهلل جتارب وذكريات( �ض 18 بقوله: »طلب مدر�ض مادة التعبري من الطالب اأن يتحدثوا �سفويًا عن 
طموحاتهم ، واأهدافهم يف م�ستقبل حياتهم، وبداأ الطالب يعرّبون عن اأمنياتهم املختلفة حيث كان البع�ض 

والثالث  مهند�سًا،  والآخر  طبيبًا،  يكون  اأن  يرغب 
�سابطًا اأو معلمًا اأو غريه، وبعد اأن انتهى الطالب من 
ال�سديد  اأ�سفه  واأبدى  املدر�ض  تنهد  اأهدافهم،  عر�ض 
لهذه الأهداف املحدودة التي ل تتجاوز هذه احلياة. 
ثم قال: هذه اأهداف وغايات مطلوبة و�سرورية ولكن 
هناك عمل عظيم لبد لهذه الأمة منه وحاجتها اإليه 
اأعظم من حاجتها اإىل �سيء اآخر، ولالأ�سف فاإنني مل 
اإليه،  يوفق  اأو  به  يقوم  اأن  متنى  منكم  واحدًا  اأ�سمع 
الب�سرية  وهداية  تعاىل  اهلل  اإىل  الدعوة  عمل  اإنه 
ودللتهم  واملعا�سي،  والكفر  ال�سرك  من  واإنقاذهم 
على اخلري ودعوتهم اإليه ثم اأردف قائاًل: نحن نحتاج 

ال�سباط حلماية الأوطان،  واإىل  واإىل املهند�سني لإقامة وت�سييد املباين،  اإىل الأطباء لعالج الأج�سام، 
ولكننا اأ�سد حاجة اإىل العلماء والدعاة حلماية العقيدة وهداية النا�ض واإ�سالح الب�سرية، فمن يا ترى 
�سيقوم بهذه املهمة اإذا كانت هذه اأهدافكم؟ وهل تتوقعون اأن يقوم بها اليهود اأم الن�سارى وهم الذين 

اأخرب اهلل عنهم باأنهم حري�سون على اإخراجنا من ديننا قال تعاىل: ٱ
يمح البقرة: 120. ِّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ىمحٱ

وقد كان لهذا الكالم اأثره البالغ يف نفو�سنا جميعًا ، غري اأنني كنت اأكرث تاأثرًا، حيث جعلت اأفكر كثريًا يف 
ذلك، وقررت يف نف�سي اأن اأجته اإىل هذا الأمر العظيم، و�ساألت اهلل اأن يوفقني اإليه واأن يعينني عليه«.اهـ

فهذه هم�سة يف اأذن كل معلمة اأن حتر�ض على اإثارة احلما�ض للدين ، والعمل له بال كلل اأو ملل؛ عّل اهلل 
اأن يكتب لها جزيل الأجر، ويخرج من طالباتها اأو ذرياتهن من يقوم مبا عجزت هي عنه!!)1(

)1(  يكفي اأن تعلم اأن �سريط »عندما ينتحر العفاف« قد ورع منه اأكرث من مليون 
ن�سخة!! )ذكر ذلك يف مقابلة معه ن�سرت مبجلة ال�سمو العدد ال�سابع �ض 13.
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أهمية الدعوة بين الطالبات الف�سل

الأول

اإن الدعوة بني الطالبات داخل اأفنية املدار�ض واأروقتها تكت�سب 
من  لعل   ، متعددة  نواٍح  من  الداعية  للمعلمة  عظمى  اأهمية 

اأبرزها:
ثـ –

)اإذا  املعلمة  حياة  يف  ره  وتي�سُّ لأهميته  لكن   ، ذلك  تقّدم  وقد 
اإن املعلمة الداعية حتر�ض  اإذ  احت�سبت( كان حافزًا لتكراره، 
على دللة طالباتها للخري ، قال : »من َدلَّ على خرٍي فله مثل 
للدعوة يف �سفوف طالباتها  و�ستزداد حما�سًا   )1( فاعله«  اأجر 
اإذا ُب�سرت بهداية طالبة ب�سبب دعوتها ، كما قال  لعلي بن 
اأبي طالب –  -: »فواهلل لأن يهدي اهلل بك رجاًل واحدًا خري 
لك من حمر النعم«)2(. حتى واإن مل ي�ستجينب فالأجر ثابت – 

–  لقوله : »اإنا الأعمال بالنيات واإنا لكل امرىء ما نوى«)3(. باإذن اهلل 

 –
قال : »كلكم راع وكلكم م�سوؤول عن رعيته«)4(.

ومن هذا املنطلق حري بك – اأختي املعلمة – احلر�ض على هوؤلء الن�ضء الالتي ي�سر اهلل لِك فر�سة 
توجيههن فال ترتكيهن فري�سًة للدعوات الفا�سدة وامللذات املهلكة، واعلمي باأنك حني توؤدين واجبك – 
خمل�سًة هلل - لك من اهلل خري اجلزاء على وفائك لهذه ال�سحوة املباركة ومراقبتك خلالقك – جل 

جالله – وتقد�ست اأ�سماوؤه.

 –ج
الداعية  املعلمة  قامت  فاإذا  املجتمع،  قادة  �سريبني  القريب  امل�ستقبل  يف  هن  اليوم  طالبات  اإن  نعم 
ابتغاء  العمل  نفو�سهن حمبة  ت�سري يف  موؤمنًا باهلل،  لنا جياًل  ال�سحيحة، وخّرجت  الوجهة  بتوجيههن 
اأمتنا  و�سعدت  اأمرا�سها  من  تخل�ست جمتمعاتنا  زائل،  متاع  اأو  دنيوي  ابتغاء مطمع  ولي�ض  اهلل،  وجه 

ملكانتها الالئقة بها.

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

)3(  اأخرجه البخاري برقم )1(.
)4(  اأخرجه البخاري )8444(، وم�سلم )3408(.
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 –
اإن املعلمة تظل على �سلة م�ستمرة بطالباتها لفرتة طويلة ت�سل اإىل عدة �سهور بل �سنوات، فاإذا كانت 
اأفا�ست على طالباتها من  اإىل اهلل  الدعوة  بواجبها يف  �ساعرًة  باإ�سالمها  ُمْعتزًة  باهلل،  موؤمنًة  املعلمة 
نور هذا الإميان الذي حتمله بني جنبيها ومت�سي به يف النا�ض، وا�ستطاعت خالل تلك الفرتة اأن توؤثر 

فيهن بالكلمة الطيبة وال�سلوك احل�سن فتنفتح قلوبهن 
لدعوتها وحتيا بها، كما تتحول البذور اإذا وجدت من 

يرعاها اإىل اأ�سجار ذات ثمار.
واملتاأملة يف �سري الكثري من قدوات اخلري ، بل وحتى 
قدوات ال�سر ، لرتى اأن التاأثري الأكرب يف حياتهن كان 

ا. ب�سبب توجيهات معلماتهن اإن خريًا اأو �سرًّ

حم –ـ
اأفراد  من  هناك  اأن  نن�سى  ل  ولكن   ، م  تقدَّ وهذا 
املجتمع من قد يقوم بن�سر الدعوات والأفكار الهدامة 
كان  �سواء  املخلة  ال�سلوكيات  ين�سر  اأو  الطالبات،  بني 

ذلك من املعلمات اأو غريهن، فالبد اأن يكون للمعلمة الداعية دورها يف رد تلك اجلهود حماية لبنات 
امل�سلمني من التاأثر بها.

اإعالمًا فا�سدًا وجمتمعًا لهيًا، وبني جنبيها نف�ض جموح وبني يديها و�سائل  فاإذا كانت الطالبة تواجه 
التوا�سل الجتماعي ، وقُرن بها �سيطان حلوح، فمن يعينها بعد اهلل؟! ومن ينقذها لول عناية اهلل، ثم 

املعلمة الداعية.
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من أنشطة المعلمة الداعية 
داخل الفصل

الف�سل

الثاين

ئ –
القراآن  من  ُتقتب�ض   ، م�سبقًا  معدة  ن�سائح  عن  عبارة  وهي 
الكرمي ، اأو ال�سنة املطهرة ، اأو اأقوال ال�سلف، وميكن اأن ت�سنف 

ثالثة اأ�سناف:
و�سوم  واحلج،  رم�سان،  ك�سهر   :    1
الأمثل  ال�ستعداد  لها  الطالبات  لت�ستعد  ونحوها،  عا�سوراء، 

ويطبقنها التطبيق الأكمل.
 ، كالتوحيد  الإ�سالم  فرائ�ض  املعلمة:  عليه  توؤكد  ما  واأهم 
كان  لو  وحبذا  وكيفيتهما،  وال�سالة  والطهارة   ، ونواق�سه 
على  حتثهّن  اأو  امل�سلى،  اأو  املدر�سة  فناء  يف  عمليًا  تطبيقها 

املبادرة اإىل احلج ووجوبه على القادرات.
2 كبدء الدرا�سة ، وقرب الإجازة، وحلول ال�ستاء اأو ال�سيف.. الخ.

3ئ كمالحظة اأخالقية على مو�سة انت�سرت بني الطالبات اأو اأحداث اجتماعية، اأو جراحات 
لبلدان اإ�سالمية.. الخ.

فالبد اأن يكون للمعلمة الداعية اأثرها على بناتها، مع مراعاة اأحوال املخاطبات �ِسّنًا، واإدراكًا.
ومن اأف�سل ما يتمم مق�سد هذه الفوائد ويحّر�ض الطالبات عليها عدة اأمور:

: كتابتها على ال�سبورة. 
: ال�ست�سهاد باآيات كرمية ، اأو اأحاديث �سريفة، اأو اأقوال لل�سلف ال�سالح. 

: من املمكن و�سع حوافز معينة كمنح درجات ملن حتر�ض على كتابتها كل اأ�سبوع وتقدمها ]اختياريًا[  ث
للمعلمة نهاية الف�سل الدرا�سي.

اأو عرب ح�ساباتهن يف  الفتيات ال�ساحلات على ال�ست�سهاد بها يف منتدياتهن وحلقاتهن   حُتث 
برامج التوا�سل الجتماعي.

ح –
: للتوجه حلفظ القراآن، واللتزام بالدين، ورفع الهمة لنفع الإ�سالم.

ح: لرتك النحراف، و�سلوك ال�ستقامة.
: لرتك الإهمال، والإقبال على اجلد والجتهاد فيما ينفعها دنيا واآخره.
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 : مبر�ٍض ، اأو همٍّ ، اأو م�سكلٍة معينة ، ولت�سعر باإح�سا�ض معلمتها مبعاناتها وفتحها املجال لها 
للتعاون معها يف حلها.

 –ج
1- الفكرة: حُتث الطالبات على الدعوة اإىل اهلل ببذل املال ) اختيارّيًا ( لتنفيذ اأعمال خريية دعوية، 
من  – لتجمع  باختيارها  هن  – يقمن  الف�سل   طالبات  اإحدى  وتعني  وجمتمعهن،  واأهاليهن  تنفعهن 
الراغبات يف فعل اخلري كل اأ�سبوع رياًل واحدًا فقط، ول ُتعاَتب املمتنعات لأنهن �سيبادرن فور روؤيتهن 

للخريات املتتابعة، ويكون الت�سجيع والدعاء قرينًا للمعلمة، ثم جُتَمع املبالغ من جميع الف�سول لديها.
ف2

اأ- ك�سب الثواب من اهلل تعاىل .
ب- تنمية اخلري يف نفو�ض الطالبات.

ج- اإفادة الطالبات وذويهن باأموالهن!
د- غر�ض حمبة البذل لهذا الدين.

اإىل اهلل، وتختلف عن �سابقه بتنمية )احل�ض الدعوي (يف نفو�ض الطالبات مب�ساركتهن يف  هـ- غر�ض حمبة الدعوة 
البذل ، والتوزيع ، والختيار.

3- الطريقة: تختار املعلمة بعد ذلك اأعماًل دعوية – �سهلة التنفيذ – ح�سب خطة معينة، مثل:

ث
اأذكار النوم، اأذكار ال�سباح وامل�ساء، اأذكار امل�سلم اليومية 1000 ن�سخة بـ80 ريال.البطاقات )كروت(

الن�ساء الفتاوى فتاوى  املخالفة[،  والعباءات  اللبا�ض  ]فتاوى  امل�سورة  اأو  املطبوعة  البطاقات 
1000 ن�سخة بـ 50 ريال.

الرخي�سة الثمن، الغالية املنفعة، مثل: كتيب )حتفة الأخيار( لبن باز– رحمه اهلل-الكتيبات
ودعوة اجلاليات غري امل�سلمة لالإ�سالم، كتيب )نحو يوم مليء بالطاعة(.

دولب ملكرب ال�سوت مب�سلى املدر�سة اأو اأحد امل�ساجد، �سندوق حلفظ الأوراق التي عمل دواليب و�سناديق
فيها ذكر اهلل، �سندوق حلفظ بقايا الأطعمة.

ف�سل كفالة اليتيم، دعاء ي�سهل الختبارات، اأخطار الد�ض، ف�سل ع�سر ذي احلجة، املطويات
ف�سل �سيام يوم عا�سوراء.

م�ساهمة يف كفالة الأيتام، الدعاة، حفر الآبار، بناء امل�ساجد، حتجيج م�سلم جديد، الكفالت والإعانات
اإعانة عائلة حمتاجة، تذاكر عمرة جمانية ملن مل ي�سبق له اأداء منا�سك العمرة

لوحة )فلني( التحذير من العباءات املخالفة، لوحة )حديد( عليها عبارات اإ�سالمية اللوحات
على جدار املدر�سة اخلارجي.

�سيديات خمتارة توزع على الطالبات، اأو اأهاليهن، هدية املعلمات الدعوية، حلوى الإهداءات املنوعة
العيد للطالبات.
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كما حتث الطالبات بعد ا�ستغنائهن عما مت توزيعه عليهن بو�سعه يف بيوتهن اأوم�ساجد اأحيائهن.
بل ُت�ساعف الكمية املمنوحة للطالبة التي �سرت�سل اخلري اإىل قريتها! اأو اأقاربها خارج مقر اإقامتها.

4- مالحظات:
اأ( �سعوبة البداية ، كعادة اأي م�سروع خريي.

ب( التوزيع ي�سمل جميع الطالبات واملدر�سات �سواء امل�ساركات 
بالريال الدعوي اأو غريهن.

ج( قد يحتاج العمل املراد تنفيذه اإىل دعم خارجي اأحيانًا.
د( اأهمية ال�ستمرار مهما كانت النتائج يف البداية ، بعد ذلك 
�سرتين اأن الطالبات هن الالتي ي�ساألن ، وي�سارعن اإىل الأعمال 

اخلريية.
هـ( اإن ان�سغال املعلمة ب�سغوط العمل، وتخاذل بع�ض الف�سول، 
كلها  زميالتها  من  باجلمع  املكلفة  الطالبة  اهتمام  عدم  اأو 

معوقات يلزم احلذر منها ، واحلر�ض على جتاوزها.
و( من الب�سائر: انت�سار هذه الفكرة يف عدد من املدار�ض، وقد 
وهلل  الطالبات  من  كثري  لدى  الإميان  تقوية  عوامل  من  كانت 

احلمد واملنة.
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ويكون على عدة حماور فتتمكن املعلمة الداعية من 
اإي�سال اخلري لأكرب عدد ممكن من الطالبات.

ح –
اأو  معينة  ل�سفوف  اأو  الطالبات  جلميع  كانت  �سواء 
فئة خا�سة من الطالبات، اأو دورات علمية ملو�سوعات 
 ، رات  املحا�سِ انتقاء  اأهمية  مراعاة  مع  مهمة، 
ُي�ستحب  التي  النقاط  بع�ض  على  معهن  والتفاهم 
اأو  والتدخني،  املخدرات  كاأخطار  عليها،  تاأكيدهن 
اأ�سباب النحراف ، اأو التحذير من الذئاب الب�سرية، 
ومن  الخ.  العلم..  ف�سل  اأو   ، ال�ستقامة  وجوب  اأو 

التجديد اأن تلقي املعلمة الداعية بني فرتة واأخرى حما�سرة اأو تعقد ندوة ت�سارك فيها بع�ض مدر�سات 
املدر�سة.

 –
وهي تختلف بح�سب الهدف من اإقامتها ، مثل : معار�ض التوعية عن اأخطار املخدرات والتدخني، فكما 
ليخفى انت�ساره بني الفتيات ب�سكل حمزن ، اأو احلث على احلجاب، اأو التحذير من الختالط والتغريب، 

اأو الكتاب الهادف، اأو عن الإعجاز العلمي يف الكون واحلياة، اأو جراحات العامل الإ�سالمي... الخ.

 –ج
نعم الرحالت داخل املدر�سة!! من باب التغيري، وهي عالوة على الت�سلية الكبرية فهي عظيمة الفائدة يف 

تربية الفتيات ، ومعرفة �سخ�سياتهن عن كثب، خا�سة اإذا كان الربنامج الثقايف ُمعّدًا بعناية.
فمن املمكن جّدًا ا�ستئجار خيام ولوازم الرحالت كاملة مع الرمال اإي�سًا!!.

فتق�سي طالبات كل ف�سل ح�سة اأو اأكرث يتناولن الإفطار ويتجاذبن اأطراف احلديث باإ�سراف املعلمات .

 –
للم�ساحف ، والكتب ، وال�سيديات ، واملجالت الهادفة ، والعباءات ال�سرعية، واملنتجات الدعوية، وتكون 

ُم من اأهل اخلري، وهي عظيمة النفع، ول تكلف َجهدًا، ول ت�ستغرق وقتًا، مثل: مو�سمية، وباأ�سعار اجلملة، اأو ُتَدعَّ

النشاط الدعوي لعموم الطالبات
الف�سل

الثالث
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بيع امل�ساحف ، وكتاب التف�سري املي�سر، اأو كتب خمتارة جلميع اأفراد العائلة!)1( .

ن –ـ
جلمع التربعات لالأعمال اخلريية كاإفطار ال�سائمني، اأو الأوقاف اخلريية، اأو اإعانة امللهوفني، عن طريق 
الق�سائم اأو املظاريف، ويحثُّ اجلميع على ال�سرتاك والتعاون. وحتذر املعلمة النا�سحة من احتقار اإحدى 

الطالبات اأو ال�سك يف قدراتها مع الهتمام ب�سبط احل�سابات 
به  �سيقمن  ما  باأهمية  لإ�سعارهن  املتعاونات  اأ�سماء  وكتابة 
يف  امل�سروع  و�سور  القب�ض  �سند  واإبراز  ذلك  عن  وم�سوؤليتهن 

لوحة الإعالنات.

ع –
1- للم�ساحف امل�ستعملة والكتيبات النافعة لتوزيعها على من 

يحتاجها.
النقدية  والعمالت  الطبية  والأدوات  والأطعمة  للمالب�ض   -2
املتنوعة، اأو الريالت املعدنية )الهلل( ل�سرفها على العائالت 

الفقرية.

ع –
لإعالنات املحا�سرات ، والدرو�ض العلمية ، والدورات ال�سيفية، والفتاوى ال�سرعية، والن�سرات اخلريية، 
والن�سرات التعريفية باملوؤ�س�سات واملكاتب التعاونية، واملطويات الدعوية للجاليات غري امل�سلمة، ويكون 
دور الطالبات هو التوزيع على قريباتهن اأو امل�ساجد واملدار�ض املجاورة لهن باحلي واملحالت التجارية 

عن طريق اآباء واأ�سقاء اأفراد اأ�سرهم.

كع –ح
لبناء م�سجد، اأو حفر بئر، مبنا�سبة وفاة اإحدى من�سوبات املدر�سة اأو املجتمع اأو احلي ، ويكون با�سمها 
وفاء لها ، وتخليدًا لذكراها ،وبًرا بها بعد فراقها، اأو ي�سمى با�سم طالبات املدر�سة اإذا كان ذلك اأن�سب.

ئ –
ي�سلح  ما  منها  ت�سَّ اأن  الداعية  املعلمة  فعلى   ، كثرية  للجوائز  الطالبات  فيها  ت�ستحق  التي  املنا�سبات 
القلوب ، ويفرح النفو�ض من الكتيبات وال�سيديات النافعة، فقد يكتب اهلل هدايتهن واآخرين من ورائهن 

ل تعلمينهن)2(!!.
)1(  الطريقة: تعد قائمة خمتارة وتوزع على الطالبات ثم يخرتن مع اأهاليهن 
ما يرغنب، ثم يرفقونها مع املبالغ، ثم تقوم املعلمة اأو من تنيبه باإح�سارها 

لهن.

)2(  كانت هداية كثري من البيوت ب�سبب هذه الو�سيلة ومن ذلك ]هداية اإحدى 
املمثالت ال�سهريات )واعتزالها ملا ي�سمى الفن( ب�سبب كتاب اأُهدي لبنتها 

يف املدر�سة!![.
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ئ –
1- اإن�ساء املجموعات عن و�سائل التوا�سل الجتماعي )الوات�ض اآب وغريه من الربامج (، حبذا اإن�ساء 

جمموعة دعوية خا�سة باجلادات من الطالبات اأو الن�سيطات يف الدعوة.
2- اإن�ساء ح�ساب للمدر�سة عرب تويرت ، والن�ستقرام 
وتنظيم  بل   ، الفوائد  لن�سر  وغريها  والتليقرام   ،

امل�سابقات ، والدرو�ض ، واملحا�سرات املنتقاة.
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م�سمياتها  مبختلف  الن�ساط  جلماعات  اأن  ل�سك 
�سخ�سياتهن،  وبناء  الفتيات  توجيه  يف  كبريًا  دوًرا 
و�سياغتها �سياغة اإ�سالمية ، اإذا ما حتقق يف م�سرفة 
َفات املربية الكاملة، وكانت تعمل لتحقيق  اجلماعة �سِ
النتيجة باهرة لأن�سطة  اأهداٍف وا�سحة، فهنا تكون 
التي  امل�سلمة  الطالبة  �سياغة  يف  املختلفة  اجلماعة 
وم�سوؤولة  بل   ، �ساحلة  مواطنة  امل�ستقبل  يف  �ستكون 
ا مثالية ، وربة  نافعة يف جمتمعها ، والأهم اأن تكون اأُمًّ

منزل ناجحة.
ف –

ها  تعاىل ، وتعليق قلبها بالآخرة. 1( تعميق �سلة الطالبة بربَّ
2( ت�سحيح عقيدة الطالبة وعباداتها املفرو�سة وحثها على اأداء النوافل.

3( بناء ال�سخ�سية الإ�سالمية املعتدلة.
4( التحلي بالآداب الإ�سالمية ، لتكون ناطقة بحالها قبل ل�سانها.

5( حفظ الطالبة عن �ُسُبل الف�ساد.
6( تنمية املهارات واملواهب ، وتوجيهها لنفع الإ�سالم.

ها الذي ت�سكن فيه ، والدار  7( اإفادة جمتمع الطالبة عن طريق التاأثري على اأهل بيتها ، وقريباتها ، وحيِّ
الن�سائية القريبة منها ، ون�سر ما ت�ستطيع عرب و�سائل التوا�سل الجتماعي. 

8( حثَّها على تطبيق ما تعلمته ، ومتابعتها يف ذلك قدر الإمكان.
9( اإعداد الفتيات ليكنَّ داعيات اإىل الإ�سالم ، �سواء بالطرق التقليدية يف اأ�سرهن ومدار�سهن وملتقياتهن 

العائلية ، اأو عرب الإنرتنت بقنواته وو�سائله املتنوعة.
حتئ –

1( احلث على تقوية الإميان ، وبيان اأهميته با�ستمرار ، والتحذير من نواق�سه.
اإقامة امل�سابقات املنوعة حلفظ القراآن الكرمي ، واملتون العلمية ، واخلطابة والإلقاء )فعند الن�ساء �سٌح كبري يف   )2

الداعيات(.
3( القدوة احل�سنة من م�سرفة اجلماعة.

4( تفريغ طاقة الفتيات فيما يفيدهن.

النشاط الدعوي لجماعة النشاط
الف�سل

الرابع
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5( تربيتهن بالأحداث املفاجئة وا�ستغالل جميع الفر�ض املتاحة.
6( الإفادة من جميع الأوقات املتاحة، ومنها:

اأ- قبل بداية اليوم الدرا�سي.
ب- اأثناء الف�سحة.

ج- خالل اليوم الدرا�سي.
د- بعد نهاية اليوم الدرا�سي.

الإجازة  العام،  ن�سف  اإجازة  الأ�سبوع،  ونهاية  الإجازات،  هـ- 
ال�سيفية.

ولأهمية هذه الفقرات يح�سن بنا التف�سيل فيها:


يح�سر عدد كبري من الطالبات قبل بدء اليوم الدرا�سي 
بوقت طيب ميكن ال�ستفادة منه باإقامة در�ض �سباحي 
واملتون  الأذكار  بع�ض  حفظ  اأو  الكرمي،  القراآن  حلفظ 
الفقه  اأو  العقيدة  يف  در�ض  اإقامة  ميكن  كما  العلمية، 

ونحو ذلك.
اأو   ، قراآنية  بتالوات  الإذاعة اخلارجية  ت�سغيل  اأن  كما 

حما�سرات علمية ، اأو ق�س�ض هادفة ) عن طريق جهاز الت�سجيل ( فيه فوائد كثرية ، مع تي�سر تطبيقها 
خا�سة اإذا ُكلَّفت مبتابعتها بع�ض الطالبات املتميزات.

ح
قد  لأنها  ؛  اجلماعة  مقر  يف  ل�ستغاللها  الطالبة  توجه  مل  اإذا  للف�ساد  بل   ، للفراغ  عظيم  موطن  وهي 
تتعر�ض لقرينات ال�سوء، وقد ت�سيع الأوقات الثمينة يف اأحاديث ل م�سلحة من ورائها، لذا كانت العناية 
بها من اأهم مهمات املعلمة الداعية، اإذ باإمكانها اأن تقيم الكثري من الربامج التي �سياأتي تف�سيلها اإن 

�ساء اهلل.

ج
الفراغ عند غياب  ،مثل :ح�س�ض  يفيدها  فيما  توجيهها ل�ستغاللها  اأوقات كثرية ميكن  بالطالبة  متر 
اأعمال  كاإجناز  وقتها،  ا�ستفادتها من  ل�سمان  ينا�سبها  الطالبُة مبا  ُتَكلَّف  لذا  ما،  لظرف  املادة  معلمة 
كتابية ، اأو اإعداد برامج للجماعة ، اأو زيارة م�سادر التعلم والطالع على الق�س�ض اأو العرو�ض الهادفة.


مما يهم املعلمة الداعية متابعة غر�سها اأثناء تواجدهن يف اأحيائهن، فلو كانت هناك زيارٌة للمدار�ض 
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الن�سائية املجاورة لطالباتها ، وت�سجيعهن على حفظ القراآن الكرمي، ون�ساطهن امل�سائي لكان يف ذلك 
�سماٌن ل�ستمرار الطالبة على اخلري الذي تعلمته.

ـ
وما اأدراك ما الإجازات !!

ففي الإجازات اخلري الكثري وال�سر امل�ستطري!
تكون خريًا اإذا اأُح�سن ا�ستغالُلها.

وتكون �سرًا اإذا ُتِرَكت الطالبة دون توجيٍه اأو متابعٍة.
توجيه  على  حتر�ض  اأن  الداعية  باملعلمة  يح�سن  لذا 
لهن  الربامج  ببع�ض  قامت  واإن  يفيدهن،  ملا  بناتها 

لكان يف ذلك خري كثري، ومن ذلك:
1- اإقامة امل�سابقات العلمية ، اأو دللتهن عليها لتجني 
ل بها كثريًا مما  الطالبات الكثري من الفوائد ، وحت�سِّ

حتتاجه نفو�سهن ، وتكتمل به �سخ�سياتهن.
اأو  والدعوية  العلمية  الأعمال  ببع�ض  التكليف   -2

امل�سابقات، واحلث على ح�سور املحا�سرات والدورات العلمية ونحوها.
ج – الربامج املقرتحة جلماعة الن�ساط:

1
ك�سرح الأ�سول الثالثة، �سرح الأربعني النووية، تربويات، اإميانيات، اآداب اإ�سالمية.

2
العقيدة، ال�سرية، فقه الطهارة، م�سكالت تربوية، حق امل�سلم على امل�سلم، فن التجويد، اأ�سراط ال�ساعة، 

فقه العبادات.

3
اأو  وال�سالم،  ال�سالة  عليهم  الأنبياء  �سري  من  وتقتب�ض  اإميانية،  اأو  تربوية  لق�سايا  معاجلة  وتكون 

ال�سحابيات والتابعيات ، وكذا ال�سلف ال�سالح ، اأو الق�س�ض املعا�سرة.

4
وتكون دورية ح�سب الإمكان ، ُيراد منها تدريب الطالبات على الكتابة ال�سحفية ، والإعالم الهادف ، 

واإ�سغال الوقت مبا يفيد.
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آجم –5
ل �سك اأن و�سائل التوا�سل لها قدرها الفاعل يف تغذية الإميان ، و التذكري باأبواب اخلريات ؛ فاملعلمة ل 

ت�ستهني بهذه الو�سائل الرائعة.

ن6
1- حفظ القراآن الكرمي : اأجزاًء اأو �سوًرا حمددة، ويق�سد بها ربط النا�سئة بكتاب اهلل – تعاىل -.

2- املتون العلمية: كالأ�سول الثالثة، والأربعني النووية، واأذكار امل�سلم اليومية.
3- اخلطابة والإلقاء: الن�سيد، الق�سة، كلمات بعد ال�سالة يف امل�سلى اأو يف مقر اجلماعة.

4- البحوث: ويراد منها اإفادة الطالبة من وقتها خارج املدر�سة، وتكون يف: تلخي�ض كتاب، اأو حما�سرة، 
اأو مو�سوعات تربوية، واأف�سل عر�ض )بوربوينت(، اأو فن الت�سوير املباح.

الألعاب  اأو   ، املختلفة  العلم  فنون  وتكون يف   ، الطالبات  بها  تقوم  الرتفيهية:  اأو  الثقافية  املنتديات   -5
املنوعة ، اأو امل�سابقات ال�سريعة.

6- م�ساريع دعوية متنوعة: مثل اإعانة الأ�سر الفقرية، اإغاثة املت�سررين من امل�سلمني، دعوة غري امل�سلمات 
املحا�سرات  اإعالنات  توزيع  البيوت،  يف  اخلادمات  اأو  وامل�ساغل  الأ�سواق  يف  العامالت  من  لالإ�سالم 

والدرو�ض على املدار�ض الن�سائية.
حع –

من املوا�سيع املختارة ويختلف الأ�سلوب وعنا�سر املو�سوع ح�سب ال�سن، والهتمامات، والبيئة املحيطة:
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نظرًا ل�سيق وقت املعلمة الداعية ، ولأهمية دعوة الزميالت من املعلمات والإداريات ؛كان لزامًا عليها 
وقتًا طوياًل منها،  ياأخذ  ل  بدعوتها مبا  ت�سملهن  اأن 

وذلك مبا يتي�سر من املجالت التالية:
عند  والتب�سم  بالب�سا�سة  معهن  العالقة  تقوية   )1(
اللقاء ، واإ�سفاء نوع من الدفء والبهجة واإ�ساعة جو 

يمح احلجرات :  10 جس مخ جخ الإخوة الإميانية:ٱىمحٱ
ح�س�ض  يف  املعلمات  جمال�ض  من  ال�ستفادة   )2(
الفراغ بفتح اأبواب النقا�ض الهادف ، وحماولة التاأثري 

) غري املبا�سر ( على الت�سورات والأفكار لديهن.
املراد  والربامج  امل�ساريع  يف  ا�ست�سارتهن   )3(
اأفكارهن ،  طرحها على الطالبات ، وال�ستفادة من 

واقرتاحاتهن ، بل وطاقتهن.
)4( توزيع ال�سيديات والكتيبات والن�سرات ب�سكل دوري مدرو�ض.

)5( اإ�سراك القادرات منهن يف اإلقاء الدرو�ض واملحا�سرات على الطالبات، �سواء داخل جماعة الن�ساط، 
اأو يف م�سلى املدر�سة.

اأو   ، الولدة  عند  خا�سة  زيارتها،  اأو  دعوتها،  فيمكن  الزميلة  نف�ض  يف  كبري  وقع  باملنزل  للزيارة   )6(
املر�ض، اأو نحو ذلك ، اأو على الأقل الت�سال بالهاتف عند عدم القدرة على الزيارة .

 )8( للن�سيحة املهذبة وقعها يف النف�ض.
)9( الهدية الدعوية ل تغفل عنها من توؤمن بقوله : »تهادوا حتابوا«)1(.

املعلمة  بني  العالقة  زيادة  يف  دور  المتحانات  اأوقات  خا�سة   ، الأعباء  وتخفيف  اء  البنَّ للتعاون   )10(
يمح املائدة: 2 حفخف جف مغ الداعية وزميالتها: ىمحٱمعجغ

)11( الدعاء لها بظهر الغيب ؛ فهي دعوة م�ستجابة.
)12( العفو وامل�ساحمة عند اخلطاأ منها وردُّ الغيبة عن عر�سها، واأداء حقوق امل�سلمة اإليها كاملة.

النشاط الدعوي لزميالت العمل
الف�سل

اخلام�س

)1(  اأخرجه مالك يف املوطاأ، وح�سنه الألباين يف �سحيح اجلامع )3004(.
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العوامل المؤثرة في 
عمل المعلمة



ف�صلعولإيجية

املطلب الأول: عوامل ذاتية, , وت�سمل:

.جصحت)2 .عليهتوكل،هللنةصتع�)1

.ؤتفل)4   .نفةص�حم)3

)6تجديد.    .تخطيط)5

)8تفكري.  .رتجترب)7

املطلب الثاين: عوامل خارجية , وت�سمل:

)2�صة.    .تط)1

)4إدرةتعليم.    .ملدر�صة)3

يةصللعوف�صل

املطلب الأول: عوامل ذاتية، وت�سمل:

)2فهمق�صدرملعلمة. .صخ�صية�قوةطئفهم)1

)4كرثةتكيفعء.   .ئمةملت�صةنظ)3

املطلب الثاين: عوامل خارجية , وت�سمل:

)2�صة.    .تط)1

)3إعالم�صئلتو�صلجتمعي.)4�صحةصيئة.
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العوامل اإليجابية الف�سل

الأول


 –1

اإن اهلل – جل وعال – هو املالك امل�سرف لهذا الكون وجميع 
اأن  املعلمة  فعلى  وجليلة،   ، دقيقة   ، و�سفلية  علوية،  اأجزائه 
ت�ستعني به – جل وعال - ، ليمنحها القوة لتبداأ، وتتوكل عليه 
ليهديها ال�سبيل، فعليها طلب املعونة والتوفيق ، واإظهار الفقر 
؛  واأقواهم  النا�ض  اأغنى  لتكون  الأحوال،  كل  يف  اإليه  واحلاجة 

فمن توكلت على اهلل كفاها، ومن ا�ستعانت به فهي املعانة.
اأنها مهما بذلت من جهد واأ�سباب، ومهما اأ�سابها من  ولتعلم 
ف�سل، اأو نك�سة اأو قابلها ما مل تتوقعه فهو بقدر اهلل، فاملطلوب 
هو التوكل على اهلل – �سبحانه – مع بذل الأ�سباب ، ثم الر�سى 

مبا يق�سم اهلل، ولتعلم اأن اخلرية )ملن اتبعت ما اأُمرت به( هي فيما اختاره اهلل لها.

 –2
تقدم الكالم على ف�سل التعليم والدعوة ، ولكن مما يح�سن ذكره هنا تعليق ال�سيخ عبدالرحمن ال�سعدي 
مض خض جضحض مص خص  حص مس خس حس جس قوله تعاىل: ىمحٱ –       – عند 

يمح ي�ض: 12 اإذ قال : )والأعمال التي من اآثار العبد نوعان:  جغ مع جع مظ حط
اأحدهما: بغري ق�سد، كاأن يعمل اأعماًل �ساحلة خريية فيقتدي به غريه يف هذا اخلري، فاإن هذا من اآثار 

عمله.
الثاين: وهو اأ�سرف النوعني: اأن يقع ذلك بق�سده ، كمن علَّم غريه علمًا نافعًا ، فنف�ض تعليمه ومبا�سرته 

ل من العلم واخلري فاإنه من اآثار عمله( )1(. له من اأجلَّ الأعمال، ثم ما ح�سَّ
وقد قال : »من علَّم علمًا فله اأجر من َعِمَل به ، ل ينق�ض من اأجر العامل �سيء«)2(.

وقال اأي�سًا: »اإذا مات ابن اآدم انقطع عمله اإل من ثالث: علم ينتفع به ، اأو ولد �سالح يدعو له، اأو �سدقة 
جارية من بعده«)3(.

واأنِت اأختي املعلمة الداعية تعلمني اأن امل�ستمعني خلطبة اجلمعة يتاأثرون بكلمات اخلطيب، ومواعظه، 
فاأنِت جتل�سني  الطوال،  ال�ساعات  �سوى دقائق معدودة، فكيف مبن يجل�سن معك  وهم مل يجل�سوا معه 

معهن اأكرث من اآبائهن واأمهاتهن.
)1(  القواعد احل�سان، �ض 138.

)2(  ح�سنه الألباين يف �سحيح الرتغيب والرتهيب )76/1(.
)3(  اأخرجه م�سلم )3084(.
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–        -: »لول العامل لكان النا�ض كالبهائم، فالأب يريد جناة ابنه يف الدنيا،  قال احل�سن الب�سري 
والعامل يريد جناته يف الآخرة«.)1(

فعليك بالجتهاد يف اإر�ساد الطالبات اإىل نهج الر�ساد واأب�سري بجزيل الثواب يوم املعاد.
ح –3

من  اأنا�ض  مدحه  قال اأبوبكر ال�سديق –  – حني 
f -: »اللهم اأنت اأعلم بي من نف�سي،  ال�سحابة – 
مما  خريًا  اللهم  فاجعلني  منهم،  بنف�سي  اأعلم  واأنا 
يظنون ، ول توؤاخذين مبا يقولون ، واغفر يل برحمتك 

مال يعلمون«. )2 ( 
الداعيات  من  كثري  على  ال�سيطان  به  �ض  لبَّ مما  واإن 
هو  اأنف�سهن  حما�سبة  عن  النا�ض  اأبعد  من  وجعلهن 
ترى  حتى  عليهن  وثناوؤهن  لهن،  الأخريات  مدح 
الداعية نف�سها كاملة اأو مقاربة للكمال، وهذا طريٌق 

�سريٌع اإىل اخلذلن واخل�سران.
وقد ِقيل: »العاقل من عرف نف�سه، ول يغره مدح من 

ل يخربها«  )3 ( 
فعليها اأن ل تغرت بالثناء ، بل جتعله من عاجل ب�سرى املوؤمن  )4( كما قال ، فيطمئن قلبها، وين�سرح 

�سدرها، ويكون حافزًا مل�ساعفة اجلهد ابتغاء مر�ساة اهلل ثم نفع عباده.
ة للت�سدر يف املجال�ض ؛ فهذا مزلق خطري! اأما اإن جعلته مطيَّ

لذا على املعلمة الداعية حما�سبة نف�سها ب�سدق، وجتعل ال�سوؤال يوم القيامة عن كل عمل، اأو قول ن�سب 
يًا حتى يكون لنف�سه اأ�سد  عينيها، و�سرتى من التوفيق للخري ما ي�سرها، وكما قيل: »ل يكون الرجل تقَّ

حما�سبة من ال�سريك ل�سريكه، وحتى يعلم من اأين ملب�سه ومطعمه وم�سربه« ) 5( .
ولتعلم اأن هذه املحا�سبة منجية لها يف الآخرة، كما قال ابن القيم          يف معر�ض كالمه عن الأ�سباب 
املنجية من عذاب القرب: »اأن يجل�ض الرجل عندما يريد النوم هلل �ساعة ؛ يحا�سب نف�سه فيها على ما 
خ�سره وربحه من يومه ، ومن ثم يجدد له توبة ن�سوحًا بينه وبني اهلل ، فينام على تلك التوبة«، ثم قال: 

ويفعل هذا كل ليلة)6(.

 –4
انت�سار  يف  الكبرية  والثقة  املر�سلني،  خامت  به  ب�ّسر  وما  الدين،  هذا  لن�سرة  اهلل  مبوعود  الإميان  اإن 
هذه الدعوة؛ لأنها حمتوى الدين الذي ارت�ساه اهلل للب�سرية مما يقوي جانب الأمل والتفاوؤل يف نف�ض 

)1( حلية الأولياء
)2(  البخاري يف الأدب املفرد 761

)3 (   ذيل طبقات احلنابلة )148/1(

) 4(    اأخرجه م�سلم )4780(.
) 5(   �سري اأعالم النبالء )74/5(.

)6(  الروح )345/1(.
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املعلمة الداعية، ويقوي ثقتها يف ن�سرة اهلل لدينه واأوليائه، ويجعلها مت�سي ُقُدمًا )والتفاوؤل قوة نف�سية 
ال�سجاعة  بروح  املرجوة  الغاية  اإىل  وت�سري  اأمل،  بابت�سامة  الغد  اإىل  �ساحبتها  تنظر  فعالة(  اإيجابية 
ة العزيزة املنت�سرة دون اأن يعرتيها ياأ�ض، اأو ي�ستحوذ عليها قنوط، وتتذكر دائمًا وعد  والإقدام، وبنف�سيَّ
الر�سول  بانت�سار الإ�سالم وغلبته ).. واهلل ليتمنَّ اهلل هذا الأمر؛ حتى ي�سري الراكب من �سنعاء اإىل 

ح�سرموت ل يخاف اإل اهلل والذئب على غنمه، ولكنكم 
ت�ستعجلون!)1(.

ط –5
قول  على  تقوم  الدعوة  )اأن  الداعيات  من  كثري  تظن 
الكلمة اخلرّية يف اأي وقت، ويف اأي مكان، ويف اأي ظرف، 
واأنها ت�سري بطريق ع�سوائي ي�ستوي فيه الداعيات على 

اختالف اإمكانياتهن()2(.
وهذا هو ال�سر يف قلة ال�ستجابة من املدعوات؛ لذا فاإنه 
اأ�سباب ذلك ، فهل  ينبغي على الداعيات اأن يبحثن يف 

اخللل من املدعوة اأم من الداعية، اأم منهما معًا؟
اإن كثرًيا من الداعيات يت�سورن اأن همهن وهدفهن ومنتهى اأملهن يف تلك الكلمة التي تلقيها على املدعوة، 

ول تنظر يف اآثارها، ومغزاها، وت�سمر يف نف�سها قول الر�سول : »األ هل بلغت اللهم فا�سهد«)3(.
باأق�سر  املثمرة  النتائج  اإىل  يو�سل  الذي  هو  فالتخطيط  قومي،  تخطيط  اإىل  ما�سة  بحاجة  الدعوة  اإن 
الطرق )بعد توفيق اهلل(، وهو الذي ينقل الدعوة من قالبها التقليدي اجلامد اإىل روح ع�سرية جديدة 
ت�ستخدم اأف�سل الو�سائل وت�ستخدم اأرقى الأ�ساليب وتفيد من و�سائل الت�سال املعا�سرة والتقنية احلديثة 

املتطورة لت�سل اإىل كل قلب من خالل حمبوبات الفتيات ورغباتهن.
فالبذرة مهما كانت �ساحلة فاإنها حتتاج اإىل �سالح الأر�ض، وطيب الرتبة، ومالءمة الطق�ض!! وكذلك 
كلمة احلق رغم اأنها حتمل يف داخلها تاأثريًا طبيعيًا فاإنها حتتاج اإىل توقيت منا�سب لأحوال املخاطبات 

النف�سية، فاإن القلوب والنفو�ض تختلف اإقباًل، واإدبارًا، ورغبة، واإعرا�سًا بفعل املالب�سات والأحوال.
فعليكن مع�سر الداعيات اأن يكون لكن معرفة تامة ، وخربة عميقة، وطرٌق متطورة لت�سلن اإىل القلوب ، 

كمعرفة الفالحني باختالف املوا�سم، ومالءمة الف�سول لأنواع البذور والزروع)4(.

 –6
اإن مما ينبغي اأن ُتعنى به املعلمة الداعية عدم القت�سار على اأ�سلوب واحد متله امل�ستمعة ؛ كي ل ت�ستخف 

بها.
وينبغي اأن ُت�ساق الدعوة يف ثوب جميل مزين؛ حتى تقبلها النفو�ض.

)1(  اأخرجه البخاري )3612(.
)2(  قواعد الدعوة اإىل اهلل، د. همام بن عبدالرحمن �سعيد، �ض 117

)3(  اأخرجه البخاري )105(، وم�سلم )1679(.
)4(  �سفات الداعية، د. حمد العمار، �ض 91. بت�سرف واخت�سار.
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اأحا�سي�ض  احلا�سرات  يف  وحترك  والهتمام،  النتباه  م�ساعر  ال�سامعات  يف  تثري  التي  هي  والناجحة 
لدعوة  عر�سه  يف  واحد  اأ�سلوب  على  يقت�سر  مل  اإذ  وا�سح،  منهٌج  القراآن  يف  ولنا  والعاطفة،  النفعال 
الأقوام، فمرة ي�سوق عر�سه الدعوي باأ�سلوب الرتغيب، واأخرى بالرتهيب، وتارة بالق�سة، وتارة باملثل.. 

وهكذا.

خل –7
اأو  املحاورة،  طريق  عن  الآخرين  من  ُتقتب�ض  وهي 
جتربة  هو  داعم  واأعظم  ال�ستماع،  اأو  القراءة، 
حكيم  الإن�سان الذاتية كما قال معاوية –  – )ل 

اإل ذو جتربة()1(.
واخلربة من اأثمن نتائج التمييز والتفكري، والتجربة 
زبدة العلم والختيار؛ فالعلم يخطط الأ�س�ض النظرية، 
ثم يكتمل وُي�سقل باخلربة العملية املبنية على املران 

والتجارب.
النا�ض  خالطت  اإذا  اأنها  الداعية  املعلمة  تعلم  وبهذا 

عمومًا، والطالبات خ�سو�سًا، وعرفت عاداتهن، وتقاليدهن، واأخالقهن الجتماعية، ومواطن ال�سعف 
والقوة �سرتكز على ما ينفعهن، وت�سع الأ�سياء يف موا�سعها؛ لأنها قد جربتهن، )فالتجارب تنمي املواهب 
وت�سخي  ت�سجع اجلبان،  وقد  العاقل حكيمًا،  الب�سري ب�سرًا، واحلليم حلمًا، وجتعل  وتزيد  والقدرات، 

ي قلب ال�سعيف( )2(. البخيل، وقد تلني القلب القـا�سي، وتقوِّ

 –8
هو مبداأ العمل فال ي�ستطيع اأحد اأن يعمل دون اأن يفكر، وبقدر �سمو هذا التفكري ت�سمو الأعمال، واأحرى 
النا�ض بذلك هي املعلمة الداعية؛ لذا ين�سح علماء النف�ض والإدارة باأن يخ�س�ض الإن�سان وقتًا للتفكري 
فيقتطع من وقته كل يوم دقائق ينفرد فيها بنف�سه ، ويطلق لعقله حرية التفكري دون قيد، وبالتعود على 
هذا الأمر �سيالحظ اأن اأفكاره �سارت اأغزر، واإن كثريًا من اأموره واأعماله بداأت تتطور وتثمر اأكرث مما 

كانت.
الربامج  و�سع  يف  والتخبط  الع�سوائية،  عن  البعد  خ�سو�سًا  منهن  واملعلمات  عمومًا،  الداعيات  فعلى 

والأعمال الدعوية.
فاإنها  والأفكار؛  اختياري هو اخلواطر،  »مبداأ كل علم نظري، وعمل   :- – رحمه اهلل  القيم  ابن  قال 
توجب الت�سورات، والت�سورات تدعو اإىل الإرادات، والإرادات تقت�سي وقوع الفعل، وكرثة تكراره تعطي 

العادة«)3(.

)1(  اأخرجه البخاري )529/10(.
)2(  هكذا عّلمتني احلياة، د. م�سطفى ال�سباعي – رحمه اهلل – )47/1(.

)3(  الفوائد، �ض 193.
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 –9
من اأهم املهمات يف حياة املعلمة الداعية عنايتها بوقتها ، وحر�سها ال�سديد عليه ، واملقام يطول جَدا لو 
اأردنا الإ�سارة لطرق التنظيم، وترتيب الأوليات، ومقومات التفوي�ض الناجح، والإجناز املحدد لالأهداف 

ال�سغرى املرتتبة على الأهداف الو�سطى املبنية على الأهداف الكربى.. الخ.
لكن ح�سبنا قول ابن عقيل – رحمه اهلل -: »اإن اأجلَّ حت�سيل عند 
العقالء باإجماع العلماء هو الوقت، فهو غنيمة ُتنتهز فيها الفر�ض، 

فالتكاليف كثرية والأوقات خاطفة«.)1(
وقد ُكتب يف هذا املو�سوع العديد من املقالت والر�سائل من ُكتَّاٍب 
م�ستقيمني كان هدفهم خدمة الدعاة والداعيات اإىل اهلل يف هذا 
ال�ساأن، فحرىٌّ مبن تريد ال�ستفادة الق�سوى من وقتها اأن تبذل يف 
قراءتها والعناية بها جهدًا ووقتًا و�سرتي البون ال�سا�سع بني حالها 

قبل التنظيم وحالها بعده.
قال الوزير ال�سالح ابن هبرية:

  والوقُت اأنفـ�ُض ما ُعنيَت بحفظه         واأراه اأهـوُن مـا عليك ي�سيُع

ث –10
من نتاج احلما�ض املحمود بني جماعات الن�ساط هو كرثة املرتادات لكن بع�ض املعلمات الداعيات حني 
تتميز يف طرحها، وحتر�ض على الرتكيز يف الإفادة، وتبتعد عن الزخم الإعالمي، اأو الن�ساط الأقل فائدة 

قد يتناق�ض العدد عندها بينما يزيد عند غريها.
والعربة لي�ست بالكرثة، واإنا العربة بعد الإخال�ض يف النفع املقدم جلمع احلا�سرات، فال حتقري اأُخية 
؛ فينتفع  اأو ع�سرون  العلم واخلري، فقد يح�سر عندك ع�سر  من املعروف �سيئًا، وابذيل ما عندك من 

منهن واحدة ، اأو اثنتان.
ويح�سر عند غريك خم�سون اأو �ستون فينتفع منهن خم�ض اأو �ست، وتكون هذه الواحدة التي عندك نفعها 
اأعظم من ذلك النفع الذي عند اخلم�ض اأو ال�ست، فينفع اهلل بتلك الواحدة اأ�سعاف ما ينفع بقريناتها.

ْلُه َمْن كانت عند غريك! �سِّ كيف ل؟ وقد َغَر�ْسِت فيها من القيم واملعاين والت�سورات ما مل حُتَ
اأثر على النف�ض ويبعث يف الإن�سان الهمة والن�ساط، ولكن مع هذا لو مل تنتفع اإل  �سحيح اأن اجلمع له 

واحدة فالأجر عظيم، والعربة باخلواتيم.
معي  فيقف  درجة،  فينزل  يل؛  غالم  مع  ال�سن  حديث  غالم  واأنا  نافعًا،  اآتي  كنت  مالك:  الإمام  قال 

.- وا�سعة  رحمة  اهلل  ويحدثني، وكان يجل�ض بعد ال�سبح يف امل�سجد فال يكاد ياأتيه اأحد)2( – رحمهما 

) 1( قيمة الزمن عند العلماء
)2(  �سري اأعالم النبالء )107/8(.
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الطالبات اأنف�سهن يحملن من اخلري، واحلر�ض على ال�ستفادة، وحمبة امل�ساركة الفعالة، لذا على املعلمة 
الداعية اأن تنجح يف ك�سب م�ساعرهن جتاه ما تطرحه عليهن فهن طاقٌة هائلٌة، وتربٌة خ�سبٌة اإذا اأُح�سن 

التعامل معهن.

 –2
اإن اأ�سرة الطالبة قد فو�ست اأمرها اإىل اهلل تعاىل ، ثم اأح�سنت الظن باملعلمة؛ ولذا كان علينا ا�ستثمار 
هذه الفطرة النقية، وال�سمعة احل�سنة للمعلمات، واأن نقوم باإ�سراك الأُمهات ، والأخوات باأ�سلوب مبا�سر، 

اأو غري مبا�سر يف توجيه الطالبات وحثهن على التم�سك بدينهن.
منهن  ونطلب  واأعمالنا،  اأخبارنا  لهن  ونو�سل  معهن،  التوا�سل  نح�سن  حني  جلًيا  التفاعل  و�سيظهر 

م�ساركتنا فيما َيُح�سن م�ساركتهن فيه من اأعماٍل دعوية، اأو اجتماعية، اأو برامج توجيهية.

 –3
املبنى،  يف  متباعدة  اأوقات  يف  النظر  تعيد  اأن  فعليها  ؛  الداعية  املعلمة  مزرعة  هي  املدر�سة  اأن  ل�سك 
يف  منه  ال�ستفادة  فباإمكانها  الداعية،  للمعلمة  ٌر  ُم�َسخَّ منافعه  بكافة  فاملبنى   : والطالبات  والزميالت 

اأعمالها �سواء كان الن�ساط دعويًا اأو ترفيهيًا.
كما اأن يف الزميالت من املعلمات اأو الإداريات طاقات كامنة �سيكن من اأقوى املعينات – بعد اهلل تعاىل- 
ونحو  التوجيه،  وبتقبل  اأخرى،  وبالتعاون  فبامل�سورة مرة،  زائلة،  والَكَلفة  العالقة بهن عالية،  اإذا كانت 

ا. ذلك ن�ستطيع اأن ن�سخر هذا اجلي�ض يف ن�سر دعوتنا، وتخفيف الأعباء َعنَّ

 –4
الدين ومبادئه  ن�سر اخلري يف املدار�ض، وغر�ض  – حر�سًا على  التعليم يف كل منطقة  – اإدارة  تاألو  ل 
العظيمة يف نفو�ض الطالبات، وَلَكم تفرح امل�سوؤولت فيها باملعلمة الداعية ، وميددن لها اأيديهن للتعاون 
اء معها، لكن من املوؤ�سف اأن كثريًا من املعلمات ل تعرف عما تقدمه اإدارة التعليم يف منطقتها من  البنَّ

خدمات اجتماعية، وا�ست�سارية، بل ومالّية!!
ولالأ�سف؛ فاإن �سوء الظن هو املقدم يف اأذهان بع�ض املعلمات، مع الرتكيز على بع�ض جوانب الق�سور – 

. التي ل يخلو منها ب�سر – ون�سيان اأو تنا�سي جوانب الكمال – وهذا حيف ل ير�ساه اهلل ول ر�سوله
ذات  امل�سوؤولة  اجلهات  مع  التعاون  اأبواب  لفتح  دعوة  ولكنها  واملجامالت  التمادح  مقام  يف  هنا  ول�سنا 
العالقة ومعرفة القائمات عليها مبا�سرة، وعدم اأخذ الت�سورات عن طريق بع�ض املجال�ض التي ل تخلو 

من تعميم يف احلكم، اأو ه�سم يف احلق، اأو �سبغها بالنطباع ال�سخ�سي للمتحدثة.
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ويتمثل ذلك فيما يلي:

)1(خل –1
اإىل  دورها  يتحول  خاطئًا  فهمًا  ال�سخ�سية  قوة  املعلمة  تفهم  حني 
حاكم �سديد الباأ�ض يقابل رعيًة غوغاء، تريد بكل ما اأوتيت من قوٍة 
الطرفان  يخ�سر  وبذا  جلربوتها،  وال�ست�سالم  لطاعتها  اإخ�ساعهن 

فر�سة ال�ستفادة والتوجيه والرتبية وزرع اخلري وح�ساده.
اإن املعلمة املتمكنة، الوقورة يف �سمتها احلليم الذي ل يخرجها حلمها 
عن حزمها لن ت�ستخف بها طالباتها حني تعرتف بخطئها اأو ترتاجع 

عن قولها احرتامًا لهن؛ بل يعظم قدُرها عندهن حني تتجاوز عن اأخطائهن اأو تبت�سم يف وجوههن!.
وكثري من املعلمات – ولالأ�سف – يقعن يف هذا املزلق وهو حماولة فر�ض ال�سخ�سية بكبت الأنفا�ض، 
ومنع احلركات، فال تدع جماًل للطالبات اأن يعربن عن مكنونات �سدورهن ؛ لت�ستغل ذلك يف توجيههن 
وتعلميهن ما ينفعهن، لذا كان لزامًا على املعلمة الداعية اأن تتزن يف عالقتها مع طالباتها وجتعل بينها 

وبينهن من و�سائج املحبة والتقدير ما يقنعهن باحرتامها واإجاللها.

 –2
حني تعتقد املعلمة اأن دورها ل يعدو اأداء املنهج الدرا�سي ، وت�سحيح الواجبات ، وتعبئة حقول الدرجات، 

وتهمل توجيه طالباتها ون�سحهن، واإن فعلت فمن خالل معر�ض حديثها و�سرحها للدرو�ض.
وتعتقد اأنها غري م�سوؤولة عما تالحظه على الطالبات من مالحظات �سرعية اأو اأخالقية.

فتغفل عن كون الدعوة واجبة على جميع امل�سلمني ابتداًء، وعلى طالبة العلم اآكد، وبحق من تقابلهن كل 
يوم ت�سبح فر�ض عني تاأثم برتكه، والتق�سري فيه.

الأمانة  بثقل  ت�سعر  وقد  دقٍة،  بكل  ت�ستحقه  ما  فتعطيها  لطالبة  واحدة  درجة  عن  اأبدًا  تغفل  ل  بينما 
وامل�سوؤولية يف ذلك.

فهذه – واهلل – من اأمرا�ض الأمة التي اأوغلت يف املظاهر على ح�ساب امل�سمون؛ فتخلفت اإىل الوراء 
عن قيادة الب�سرية جمعاء.

العوامل السلبية
الف�سل

الثاين

)1(  املدر�ض ومهارات التوجيه، �ض 85 وما بعدها، بت�سرف واخت�سار.
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ئ –3
حني تنظر املعلمة الداعية يف واقع الفتيات اليوم، وما عليه اأكرثهن من انحراف، وما يعي�سنه من غفلة، 

وتفاهة يف الهتمامات، ل�سك اأنها ل ت�سر بذلك اأبدًا.
ولكن هل يعني ذلك اأن اخلري قد اأفل جنمه؟ واأن ال�سر قد ا�ستبدَّ بالنا�ض؟

كال.. اإن املتاأملة اأي�سًا يف واقع الفتيات يجد منهن من تعود للجادة امل�ستقيمة، خا�سة واأن املجتمع الذي 
نعي�ض فيه جمتمع متدين باجلملة، وكثريٌة هي جوانب 
اخلري وقنواته، فلن ُتعدم املعلمة ال�سادقة من بذرة 
اخلري يف نفو�ض بناتها، لعلها اأن تزكو وتنمو ولو بعد 

حني!
ن�سبة  اأن  والدرا�سات تبني  الإح�ساءات  اإن كثريًا من 
كبرية جًدا من الفتيات يرغنب يف �سلوك ال�ستقامة، 
والبعد عن النحراف، ولكن يحول بينهن وبينها بع�ض 
اأن  الداعية  املعلمة  ت�ستطيع  اأفال  وال�سهوات،  العوائق 
تعلم  و  غافلة،  تنبه  فلعلها  اجلانب،  هذا  على  تركز 

جاهلة؛ لكي جتندهن خلدمة هذا الدين؟!

رث –4
تكلف مبهام نظامية  يكون كاماًل، ومع ذلك  بن�ساب قد  املعلمات مطالبة  الداعية كغريها من  املعلمة 
كريادة جماعة ن�ساط، وريادة ف�سل ، واإ�سراف ، ومناوبة، وما يتبع التدري�ض من واجبات ، وامتحانات 

مع ما يتبع الريادة جلماعة الن�ساط من ترتيبات ، وبرامج.
اإ�سافة اإىل طول املنهج، وق�سر الوقت املخ�س�ض للمادة.

حَّ من وجه، فاإنه خطاأ من وجوه؛  هذه العقبات وغريها قد تكون عائقًا عن الدعوة اإىل اهلل، وهذا اإن �سَ
تبليغ ر�سالتها  اأن كثريًا من الأعمال الدعوية تتم خالل وجود املعلمة داخل الف�سل، و�ستتمكن من  اإذ 

الدعوية �سمن الوقت املحدد لها اإذا اأح�سنت توزيعه بني الكتاب املقرر واأهدافها الدعوية.
كذلك مما يرهق كاهل املعلمة امل�سكالت التي قد تواجهها يف اأ�سرتها اأو ن�ساطها الدعوي خارج املدر�سة، 
وهذا ي�سكل عبئًا ثقياًل وت�سوي�سًا كبريًا للذهن، وميكن التغلب عليه بالف�سل التام بني العمل ال�سباحي 
غت نف�سها، واأح�سرت بدنها اإىل املدر�سة، فلم ل تفرغ ذهنها له كذلك؟!  والأعمال الأخرى، فبما اأنها فرَّ
وهذا الأمر واإن كان فيه �سعوبة اأحيانًا لكن يف التجربة والنظر يف �ِسرَيِ الداعيات تعلم املعلمة الداعية 

اإمكانية ذلك خا�سة اإذا اأخل�ست النية واأخذت بالأ�سبابٱ
يمح البقرة: 282 . خم حم جم هل مل حلخل جل مك لك ىمحخك



ية
داع

ة ال
لم

مع
ال

0

خلينث
 –1

تتنوع م�سكالت املعلمة معهن بح�سب اأو�ساعهن الجتماعية والرتبوية. فمن بطء يف ال�ستجابة ، وتعلق 
بالدنيا ، اإىل ق�سوة يف القلوب، وغفله عن حقيقة احلياة واملراد منها، ومن تدٍن يف الهتمامات اإىل ثرثرة 

مزعجة، وحب للتفلت وعدم ان�سباط؛ كلها م�سكالت 
والداعية  عليها،  للتغلب  املعلمة  عون  يف  اهلل  كان 
طالباتها  اإىل  اهلل  ر�سالة  تبلغ  اأن  حتر�ض  ال�سادقة 
مهما كانت اأحوالهن، ومهما كان جتاوبهن. ول تهتم 
ابتلوا  قد  وال�سالم  ال�سالة  فالأنبياء عليهم  بالنتائج 
من قبلها باإعرا�ض اأقوامهم عنهم، اأمل تري اإىل النبي 
 - حني قال: »فياأتي النبي ومعه الرجل والرجالن 

وياأتي النبي ولي�ض معه اأحد«)1(.
ومع ذلك كانوا يجتهدون يف تبليغ ما اأُمروا به، فكانت 
املعلمة  على  وكذا  اخللد،  جنان  اأعلى  يف  مرتبتهم 
ول  ممكنة،  و�سيلة  بكل  طالباتها  تن�سح  اأن  الداعية 

تنظر للنتائج: ٱ
يمح العنكبوت :   18 . ىك مك  لك اك يق ىق يف ىمحٱ

 –2
هي نواة املجتمع والطالبات من اأجزاء تلك النواة ، وكثري منهن قد ترتبى يف اأ�سرتها تربية خاطئة وعلى 
مفاهيم خمالفه لل�سواب، فتجد املعلمة الداعية �سعوبة يف اإ�سالح اأو�ساعهن مبجرد كلمة اأو حما�سرة، 
بل اإن ال�سعوبة تزداد اإذا كانت الطالبة قد ن�ساأت يف بيئة ل تقيم وزنًا لأهل الدين ؛ فرتاها ل حترتم 
معلمتها التي حتر�ض على انت�سالها من م�ستنقعها الآ�سن اإىل �سفاف الهداية والإميان، فالطالبة التي 
ن�ساأت يف بيت يهمل العناية بال�سالة، اأو اعتادت �سماع الغناء، اأو �ساهدت القنوات الف�سائية قد ل تاأخذ 
توجيهات معلِّمتها ماأخذ اجلد، بل تراها نوعًا من التطرف والغلو! بل اإنها حني تتاأثر مبوعظٍة ما، وتعزم 

على ترجمة اأقوال معلمتها اإىل اأفعال تعود اإىل منزلها وقد هبطت حما�ستها، وانت�سر داعي الغفلة.
 واهلل امل�ستعان.

لذا كان اهتمام املعلمة الداعية باإ�سالح البيوت من دلئل ن�سجها وحنكتها، وعليها بذل ما ت�ستطيع من 
اخلري لإي�ساله لها.

)1(  اأخرجه م�سلم )323(.
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ئ –3
علموا  فحني  وبناته،  واأبنائه  لالإ�سالم  الكائدين  �سالح  احلا�سر  ع�سرنا  يف  الأمة  به  ابتليت  مما 
�سعفهم وعجزهم عن هدم الإ�سالم ع�سكريًا خالل قرون طويلة يف حروب عديدة ُعرفت )باحلمالت 
اإثارة لل�سهوات وال�سبهات، وحني كانت تطمح اإىل  ال�سليبية(؛ توجهت اإىل �سالح الإعالم مبا فيه من 

دمت بف�سلها  دخول امل�سلم وامل�سلمة يف الن�سرانية �سُ
الهمة  و�سقوط  ال�سخ�سية،  بتذويب  فقنعت  الذريع؛ 
اإىل البطن والفرج، وتغريب املراأة امل�سلمة واإخراجها 
من بيتها هذا يف الإعالم الكافر، اأما الإعالم يف كثري 
من الدول الإ�سالمية فلي�ض ببعيد يف حمتواه عن غريه 
لأنه تابع له، فالفرق قد يكون يف اللغة اأو يف الإعالنات 

التجارية!!
من  كبري  عدد  »تراكم  هو  بلة  الطني  يزيد  ومما 
الإعالمية بطرق م�سوقة وجذابة وعرب بعد  الو�سائل 
تب�سر  اأو  معني  موقف  على  تركز  وهي  ممتد،  زمني 
ال�سلوك  اأو  املوقف  ذلك  يك�سب  قد  حمدد  ب�سلوك 

�سرعية اجتماعية ، ويك�سر احلواجز بينه وبني اجلمهور الذي يعتاده ، ويتقبله واقعًا معرتفًا به«)1(.
اأوغلت يف  الب�سرية مهما  النف�ض  اأن  الداعية؛ ذلك  اأقوى دعائم املعلمة  ال�سوية هو  لكن ر�سيد الفطرة 
بالأحكام  وقرنتها   ، الفطرة  كوامن  اإثارة  املعلمة  ا�ستطاعت  فاإذا  فطرتها،  اإىل  دومًا  تعود  ال�سهوات 
يف  �ستنجح  اأنها  ل�سك  بالآخرة،  التعلق  على  مركزًة  الإ�سالم  لفتيات  الأعلى  املثل  �ساربًة   ، ال�سرعية 

مهمتها، و�ست�سل حتمًا اإىل ما ت�سبو اإليه.
ولي�ض بال�سرورة اأن تكون ال�ستجابة فورية ؛ فقد تاأخذ زمنًا اإىل اأن ياأذن اهلل لها.

ئح –4
ه، والقبيح عندها ما ُقبْحَنه ، اأمْل تري حر�سها  ْحَبِتها ، فاحل�سن عندها ما ح�سنَّ اإن الطالبة تتاأثر كثريًا ِب�سُ
على اأخذ اآرائهن فيما َيِجدُّ من م�ستجدات، اإن ال�سحبة قد اختارتها الطالبة بنف�سها ؛ فاقتنعت بكل ما 
الطبائع والأحا�سي�ض، واحلاجات، وامل�سكالت،  بينها وبني رفقتها يف  الت�سابه  اأوجه  اإليها ملا يف  تر�سده 
فهي ت�سعر اأنها واإياهن �سيء واحد  ،بخالف اأ�ستاذتها، اأو والدتها التي ترى اأنها تعي�ض جياًل غري جيلها.
بها ل حمالة، فقد قال  تتاأثر  واأنها   ، فتاة  ال�سديقة يف حياة كل  اأهمية  التاأكيد على  القول  نافلة  ومن 

الر�سول : » املرء على دين خليله فلينظر اأحدكم من يخالل« )2( .

)1(  الإر�ساد النف�سي خطواته وكيفيته، د. عبدالعزيز النغمي�سي.
) 2(   رواه الرتمذي )2378(، واأبو داود )4833(.
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ولأهمية الرفيق ال�سالح قال – عليه ال�سالة وال�سالم -: » ل ت�ساحب اإل موؤمنًا ول ياأكل طعامك اإل 
تقي« ) 1( . وكثريًا ما تطرق هذه الأحاديث اأذهان الطالبات ، ويقتنعن ب�سحة توجيهها، ولكن املتاأملة 
يف اأحوالهن ترى الجتاه املخالف لهذه الأحاديث، و�سببه اخلطاأ الفادح يف تعريف الرفيقة ال�سوء، فهي 
عند كثري من الطالبات هي )املدمنة للتدخني اأو املخدرات وما عداه فال تكون رفيقة �سوء( لذا كان على 
املعلمة الداعية اأن تبني اأن رفيقة ال�سوء هي )من ل ت�ستفيد منها خريًا يف دينها(، فاإن كانت �سلبيًة يف 
اأمور اخلري، متباطئًة عن داعي اخلري، مثبطًة للمتفاعالت مع وجوه اخلري ، فهي ممن حذرنا منه النبي 
، ولو كانت بينها وبني الطالبة قرابة رحم اأو جوار. ولعلها بهذه الطريقة قد تخفف من تاأثري ال�سحبة 

ال�سيئة عليها.
 

)1 (   رواه اأحمد )38/3(، والرتمذي )2395(، واأبو داود   
           )4932(، والدارمي )1985(.
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احلمد هلل الذي بنعمه تتم ال�ساحلات، وال�سالة وال�سالم على خامت الر�سالت نبينا حممد وعلى اآله 
و�سحبه ، ومن تبعهم باإح�سان ، واقتفى اأثرهم اإىل يوم الدين.. اأما بعد:

فاإن هداية القلوب، الهداية امل�ستوجبة لقبول احلق والإذعان له، هي خا�سة باهلل – �سبحانه وتعاىل -.
وعلى املعلمة الداعية ال�سري بخطى حثيثة اإىل هداية بنات جن�سها: )هداية الدللة والإر�ساد( ودعوتهن 
وَحْمِله لالأخريات بكل ما يفتح اهلل عليها من و�سائل  الباطل، وعمل اخلري، ومن ثم قبوله،  اإىل ترك 

دعوية �سرعية.
وعلى املعلمة الداعية اأن حتبب دعوتها لطالباتها، واأن جتعل من نف�سها حماًل للقبول؛ لتقيم لها الأُخريات 

وزنًا وقيمة.
اإن �سفات املعلمة الداعية كثرية وعديدة، واإن ر�سالة الإ�سالم جاءت ل�ست�سالح هذا الإن�سان، وما كتبته 
ل يعترب �سوى جزء ي�سري مما ينبغي للمعلمات التفطن له؛ حتى يكتب اهلل لهذه الأمة اخلري والفالح ، 

وتعود اإىل مكانتها املرموقة املفقودة بني الأمم.
يكن  فاإن  املتوا�سع،  الفهم  اإليه  ل  وتو�سَّ  ، الوقت  به  و�سمح   ، و�سعه اجلهد  ما  ثم   ، به  ما منَّ اهلل  هذا 
ا فتلك �سنة اهلل يف بني الإن�سان ؛ فالكمال هلل وحده، والنق�ض  �سوابًا فمن اهلل ، واإن يكن خطاأ اأو نق�سً

والق�سور، واختالف وجهات النظر من �سفات اجلن�ض الب�سري.
اأ�ساأل اهلل – �سبحانه – اأن يهيىء لأمة الإ�سالم اأمًرا ر�سًدا، ُيعز فيه دعاُة احلق، وُيَذلُّ فيه ُدعاة الباطل، 

و�سلَّى اهلل على نبينا حممد ، وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.


0505489375

Islamico122@gmail.com

4274
675813326

اخلامتة
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عبد الرحمن بن محمد الفارس
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