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 !وإىل لك مسلم يسأل عن املنهج
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 .وأـهدي ـهذا الكتاب  
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 :مقــدمـة

 ،ونستهديه ونستغفره ،حنمده ونستعينه ،إن احلمد هلل 
من يهد اهلل فهو  ،وسيئات أعمانلا ،ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا

وأشهد أن الهلإ إال  ،ومن يضلل فلن جتد هل ويلّاً مرشدا ،املهتد
 ؛وبعد ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل ،اهلل وحده الرشيك هل

أن  ،تسعين خمالفته طلب مين بإحلاح طالب علم الفقد  
أقدم هل املنهج األمثل اذلي يسري عليه يف حياته العلمية 

وما أراه هل من نصائح ووصايا ينتفع بها يف سريته  ،والعملية
فاستخرت اهلل تعاىل يف  ،هل ذلك ىلع االختصار وأن أبين ،وسلوكه

وإنما أنا  ،لعملفانرشح صدري وإن أكن لست أـهال هلذا ا ،ذلك
متطفل صغري ىلع موائد أئمتنا الكبار ـ رمحهم اهلل تعاىل وأجزل 

 ،واتلقاط ادلرر املتفرقات ،مجع املنثورات مثوبتهم ـ ليس يل إالّ 
املالئم ملدارك املبتدئني من  ،ثم الرتتيب املناسب لعرصنا

 .ناشئتنا
املنهج القويم لدلاعية :"ـهذا وقد سّميت ـهذه الرسالة 

ومن أحسن قواًل مّمن داع } :أخذاً من قول احلّق سبحانه"يماحلك
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 ،/ 33{ فّصلت / إنين من املسلمني :وقال ،إىل اهلل وعمل صاحلاً 
ومن يؤت احلكمة فقد  ،يؤيت احلكمة من يشاء} :وقوهل سبحانه

 ./ 269ابلقرة /  {وما يّذّكر إاّل أولو األبلاب ،أويت خرياً كثرياً 
ومن طاّلب العلم  ،م كبار الغدوال شّك أن صغار ايلو 

وحنن بما نكتب نريد  من ـهم داعة األّمة وـهداتها يف الغد ،ايلوم
 ،أن نضع لشبابنا من طاّلب العلم ما ينبيغ أن تصبو إيله قلوبهم

ويقطعوا العوائق عن أن  ،يلعقدوا العزيمة ،وتتعلّق به ـهممهم
يت وقد رأ ،تصّدـهم عن رشف الغاية اليت ندبوا أنفسهم هلا

وخاتمة نسأل  ،وثالثة مباحث ،يف تمهيد ،ترتيب ـهذه الرسالة
 :بمنّه وكرمه ،اهلل تعاىل حسنها

 .األمثل املنهج العلمّ  := املبحث األول
 لطالب العلم  املنهج الرتبوّي  := املبحث اثلاين

 .وادلعوّي  السلوك االجتماعّ  := املبحث اثلالث
 .وصايا جامعة := اخلاتمة

 ،رب العرش العظيم بأسمائه احلسىن ،عظيموأسأل اهلل ال
 ،لوجهه الكريم أن جيعل عميل ـهذا خالصاً  ،وصفاته العىل
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آخر دعوانا أن و ،ه أكرم مسئولإنّ  ،ويرزقين اإلخالص والقبول
 .العاملني احلمد هلل رّب 

 ـه 14/6/1414
 

 وكتبه رايج عفو ربه       
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 املتوازنة ةة اإلسالميّ بناء الشخصيّ يف  :تمهيد
 

يقتيض أن يكون  ،ة املتوازنةة اإلسالميّ بناء الشخصيّ 
 ،وتوجيهات واضحة دقيقة ،وخطوات حمكمة ،ثمة منهج مدروس

تمثّل احلدود واألبعاد للك خطوة من اخلطوات أو جانب من 
 .اجلوانب
املؤّسس ىلع العلم  ،وأصل ذلك اإليمان اليّح الراسخ 

 .املرشق وايلقني انلابض ،القطيّع انلافع
ثّم البّد  ثم البّد للعلم انلافع أن يقرتن بالعمل الصالح

وبذل املعروف  ،ونصح اخللق ،هلما أن يثمرا ادلعوة إىل اخلري
 ،وبذلك يبلغ العبد قّمة اإلرث انلبوّي الكريم ،لعباد اهلل سبحانه

  . واتّباع منهجه وـهديه ،يف ذلك وذلك ىلع قدر اتلأّّس بانليّب 
وخيتار الرتبة اليت يغرس  ،الزارع ما يغرس وكما خيتار

فيسقيه  ،ثم يتعهد ما يغرس ،والوقت املناسب للغرس ،فيها
ويشتّد  ،حىت يقوى ساقه ،وحيميه من اآلفات وحيوطه ،ويشّذبه

وتمتّد فروعه  ،ويرضب جبذوره يف أغوار األرض ،عوده
 والعالقات ،وابلناء العليم ،اتلكوين الرتبوي. فكذلك .وأغصانه
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يه املحاور األساسية اليت تبىن ىلع أساسها  ،االجتماعية
اليت يراد هلا أن حتمل اإلسالم علماً  ،الشخصيّة اإلسالميّة

ولن يتحّقق هلا ذلك إال باإلخالص يف  ،ودعوة وإصالحاً  ،وعمالً 
أال  ،وابتغاء اثلمرة من العلم والعمل ،واحلرص ىلع العمل ،العلم

 .ونصح اخللق ،ع األّمةونف ،ويه ادلعوة إىل اخلري
ثم إن ـهذه املحاور اثلالثة تتشابك وتـتداخل لوثيق 

 ،وتفاعل لك واحد منها مع اآلخر وتكامله ،الصلة بينها
وتبلغ الغاية اليت تسىع  ،تلحقق مجيعها أـهدافها املرجّوة منها

  .إيلها
أو  ،وعندما يسري طالب العلم بغري منهج مدروس

فإنه  ،وعالقات مضبوطة ،وثيق خطوات حمكمة أو بناء تربوي
وربما زاغ عن  ،يتخبّط يف حياته العلـمـية والعملية ويتعّث 

وانقطع عن الغاية اليت شّمر هلا.. وتراه  ،سبيل العلم واهلدى
ويعزم يف حينه ىلع ما اعرضه  ،ينقض ايلوم ما أبرمه باألمس

ويبذل  ،وتراه يشتغل بما ال يعنيه واجتهد يف توـهينه ،باألمس
 ،ويدع ما يتأكدعليه القيام به ،قته وجهده فيما ال جيديهو

 .ويليق باتلبعة ىلع اآلخرين ،وينتحل ذللك املعاذير
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أن يسري ىلع بصرية  :ـ من ـهنا اكن البّد لطالب العلم أوالً  
ممن سبقه يف  ،وأن يسرتشد بتوجيه أـهل العلم وادلين ،من أمره

فيد من خربتهم ويست ،يلنتفع بتجارب من سبقه ،ـهذا السبيل
 .واجتهادـهم

جيمع فيه بني  ،أن يكون سريه مّّتناً  :ـ ثم البّد هل ثانياً 
وخوض ميدان احلياة  ،وإعداد انلفس لدلعوة ،العلم والعمل

وسعياً  ،وبذاًل للخري ،ونصحاً لعباد اهلل ،إرشاداً للخلق ،العمليّة
 .يف الربّ 

يسلك سبيل و ،أن يأخذ نفسه بالعزائم :ـ ثم البّد هل ثاثلاً 
ويربأ بنفسه عن أن تكون من العاّمة وأشباه  ،الزـهد والورع

واغية رفيعة يسمو  ،فيضع نلفسه ـهدفاً كريماً يسىع إيله ،العاّمة
 ،ويعزم ىلع أرشد أمره ،يلجّد يف سريه ،وجيتهد يف حتقيقها ،إيلها

 ،وملهياتها املوقوتة اتلافهة ،وال تشغله اـهتمامات احلياة الصغرية
 ،وال تتشّعب به أودية اهلموم عن ـهّمه األكرب ،دافه واغيتهعن أـه

 .ومقصده األسىم
ـ فإن لم جيمع طالب العلم بني ـهذه االجتاـهات واملناـهج 

فإنه لن تتحّقق احلكمة والغاية  ،وإحاكم سريه ،يف بناء شخصيّته
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وتكون حياته العلميّة قارصة انلفع ضعيفة  ،من طلبه للعلم
  .األثر

 ،أن يكون عظيم اثلقة باهلل ،بّد هل أواًل وأخرياً ال :وختاماً 
أن  ،دائم الرضاعة إيله سبحانه ،واتلوًًك عليه ،واالعتصام به

وأاّل  ،ويسّدد خطاه وطريقه ،ويمنحه عونه وتوفيقه ،يمّده بمدده
وال أقّل من  ،وال إىل أحد من خلقه طرفة عني ،يكله إىل نفسه

 ـهو حسبنا وحسب لّك مؤمنو ،إنه ويّل ذلك والقادر عليه ،ذلك
 .وال حول وال قّوة إال باهلل العيّل العظيم ،ونعم الوكيل
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  املبحث األول

 

 املنهج العلم األمثل 
  

وإال فإنه  البّد لطالب العلم من منهج علّم يسري عليه 
وال يكاد  ،وينقض يف يومه ما أبرم يف أمسه ،يتخبّط يف سريه

فتكون حياته العلمّية أشبه باملنثورات  ،يقطع شوطاً إىل نهايته
وربما لم حيتفظ منها بما يعّد  اليت تتناثر يف ثنايا فكره ،وامللح

وتكون معلوماته العلميّة أشبه باثلقافة  ،من املنثورات انلافعة
 .السطحيّة منها باتلخّصص العلّم الراسخ

ومثل ـهذا انلوع من انلاس ال يؤمن عليه الزيغ 
قد عّده  ،ألن اهلل سبحانه ،ـهدي اهلل القويمواالحنراف عن 

 ،اآلخذين للعلم ىلع منهجه وأصوهل ،قسيماً لعباده املهتدين
فأّما اذليَن يف } :فقال سبحانه "،الراسخني يف العلم"اذلين سّماـهم

فيَتّبعون ما تَشابَه منُه ابتغاَء الفتنِة وابتغاَء تأويِله  ،قُلوبهم َزيغ  
 ،آمنّا بِه :والّراِسخون يف الِعلم يقولونَ  ، اهللُ وما يَعلُم تأويلَه إال

بلاب  ،لُك  من عنِد ربِّنا
َ
ولو األ

ُ
 .آل عمران ((7وَما يَّذّكر إاّل أ
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** ** ** 

 

يقوم ىلع  واعلم أن املنهج العلّم األمثل لطالب العلم 
 :وابلدء بتلّقيها بتدّرج حمكم مناسب ،االـهتمام بالعلوم اتلايلة

وفهماً  ،حفظاً وجتويداً  ،ام بالقرآن الكريماالـهتم -1ً 
 .وتفسرياً 
حبفظ بعض  ،رواية ودراية ،االـهتمام بالسنّة انلبوّية -2ً 
 .والعناية بفقهها وأصوهلا ،متونها
ىلع ضوء  ،العلم بالعقيدة اإلسالميّة الصحيحة -3ً 

 ،بأدتّلها انلقليّة والعقليّة ،وفهم السلف الصالح ،الكتاب والسنّة
اليت  ،واملماحاكت اللفظيّة ،اً عن األسايلب الالكميّةبعيد

وربط ـهذا العلم بادلعوة  ،وال يدعمها برـهان ،التستند إىل ديلل
ومنهج انليب صىّل  ،أخذاً من أسلوب القرآن الكريم ،واملدعّوين

وتقرير أدتّلها  ،اهلل عليه وسلّم يف ادلعوة إىل العقيدة وتلقينها
 .وبراـهينها

وتارخيها  ،حنوـها ورصفها ،ء باللغة العربيّةاالعتنا -4ً 
حىت يصبح عند طالب العلم ملكة  ،واتلعّمق يف ذلك ،وآدابها



 المنهج القوي للداعية الحكيم 14

 ،تقّويه ىلع سرب أغوار الكتاب العزيز وتذّوق إعجازه ،لغوّية
 .وفقه أحاكمه ،وفهم احلديث الرشيف ،وأرسار بيانه

ن اذلي ،اتلفّقه بمذـهب إمام من أئّمة الفقه املعتربين -5ً 
 ،وحّررت أدتّلهم ،ونقلت أقواهلم نقاًل مشهوراً  ،ُخدمت مذاـهبهم

 .وُنقِّحت أصوهلم وقواعدـهم
وقواعد االجتهاد  ،االـهتمام بعلم أصول الفقه -6ً 

 ،وتاريخ الترشيع ،وتطّور الفقه اإلساليّم ونمّوه ،واالستنباط
 .والقواعد الفقهيّة وما فيها من جوامع الفقه وأصول املسائل

وما فيها من  دراسة فقه آيات األحاكم دراسة مقارنة -7ً 
 .واتلعّرف ىلع دقّة مداركهم الفقهيّة فيها ،أقوال السلف واألئّمة

يقتيض  وـهذا ما ،فقه الرتبية اإلسالميّة والّتكية -8ً 
دراسة سري وتراجم األئّمة العلماء الرّبانيني ىلع مدار اتلاريخ 

وما اكن هلم  ،الرتبية والّتكية ومناـهجهم وأسايلبهم يف ،اإلساليمّ 
 .وـهداية اخللق إىل رصاط اهلل املستقيم ،من دور يف إصالح األّمة

واتلعّمق يف  ،وذلك بدراسة السرية انلبوّية ،فقه ادلعوة -9ً 
وحركة ادلعوة اإلسالميّة خالل  ،وفقه مراحلها وأطوارـها ،فهمها
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وعقبات  ،سارومّد واحن ،وما مّرت به من مراحل وأطوار ،اتلاريخ
 .ومنعطفات

الوع بادلعوات واحلراكت املضاّدة دلعوة اإلسالم  -10ً 
وفقه الواقع ادلويّل  ،يف مسريتها اتلارخييّة وواقعها احلارض ،وأّمته

واملذاـهب الفكرّية  ،ووسائل الغزو الفكرّي وأسايلبه ،املعارص
 .وموقف اإلسالم منها ،املعارصة

  ؟.حتقيق ـهذا املنهج ما السبيل إىل :ولعلك تتساءل
 :إن السبيل إىل ذلك يتلّخص يف اتّباع اخلطوات اتلايلة

 ،أ ـ البّد لطالب العلم أن يتلّّق العلم عن العلماء 
ويستشريـهم  ،ويتأّدب معهم ،ويتواضع هلم ،وجيالسهم ويصحبهم

 ،وماذا يقتين من الكتب ؟ومىت يقرأ ؟وكيف يقرأ ،فيما يقرأ
نيه كتاب جامع يف علم عن كتب سواه فربما يغ ؟ومىت يقتنيها
 "،اليغين كتاب عن كتاب:"وما اشتهر من القول ،يف ـهذا العلم

  .ال تعّم وال تضطرد ،فيه قاعدة أغلبيّة
ثر عن السلف قوهلم

ُ
فانظروا  ،إن ـهذا العلم دين:"وقد أ

 ".عّمن تأخذون دينكم
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فالبّد لك  ،ب ـ مع اسرتشادك بأـهل العلم وتلّقيك عنهم
تطمنّئ دلينه  ،من أترابك يف طلب العلم اذ أخ ناصحمن اّت 
وتعاونه معك يف ـهذا  ،وحرصه ىلع طلب العلم مثلك ،وتقواه

وتقرآن معاً بعض الكتب يف بعض  ،فتذاكران معاً  ،السبيل
 .ويشّد بعضكم أزر بعض ،العلوم

فاحرص ىلع صحبته اغية  ،فإن ظفرت بمثل ـهذا األخ
قلّما ظفر به  ، ـهذا الوجودواعلم أنه معدن نفيس يف ،احلرص

وسرت  ،واعمله باملروءة واإليثار ،فأّد إيله حقوق األخّوة ،الظافرون
 .الزاّلت والغّض عن اهلفوات

ومهّمات البّد  ،ج ـ للك علم من العلوم أصول وفضول
فاحذر أن يشغلك فضول  ،وأاغيلط أنت يف غىًن عنها ،منها

فإنك بذلك لن جتين إال  ،وأاغيلطه عن مهّماته ،العلم عن أصوهل
ويضيع منك وقت اتلحصيل  ،واملراء واجلدال ،القيل والقال
 .ووقت املؤمن أثمن من ـهذا العبث الطائش ،باجلدل العقيم

 ،د ـ وًك علم من العلوم يتدّرج الطالب فيه مدارج عّدة
 :يمكن أن نمّّي فيها أربعة مستويات

   .= مستوى املبتدئني 
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 .= مستوى املتوّسطني 
   .= مستوى املتمّكنني 
  .مستوى املتخّصصني املحّققني = 

وًك مستوى من ـهذه املستويات تمثّله كتب معروفة دلى 
فال ينبيغ لطالب العلم أن يشتغل  ،املختّصني يف ذلك العلم

 ،يزيد عن املستوى اذلي ـهو فيه ،بكتاب يف علم من العلوم
ء ذلك ولن خيرج من ورا ،فإن ذلك مضيعة للوقت وللجهد

 .بطائلة
البّد لك من أن  ، ـهـ وليك تتمّكن يف علم من العلوم 

واتلقاط درر  ،وكتابة املذّكرات العلميّة ،تتّبع أسلوب اتللخيص
فيه تمثّل  ،اليت جتود بها أفواه املشايخ اذلين تتلّّق عنهم ،الفوائد

قد التستطيع العثورعليها بنفسك خالل سنني  خالصات نادرة
 .ممن طلبك للعل

واهلل  ،ولعّل يف ـهذه اخلطوات واملالحظات مقنع وكفاية 
 .يتواّلنا وإيّاك باتلوفيق واهلداية
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  املبحث اثلاين
 املنهج الرتبوي لطالب العلم

 
وقد قسم اهلل  :اعلم رمحك اهلل أن مبدأ العمل اإلرادة

نيا} :فقال سبحانه ،عباده يف ذلك فريقني  ،ِمنُكم من يُريُد ادلُّ
 ./ 152آل عمران /  {ن يُريُد اآلخرةَ وِمنُكم م

 ،َمن اكن يُريُد العاجلةَ } :وبنّي مآل لك فريق يف قوهل 
ثم َجعلنا هل َجهنَّم يَصالـها  ،َعّجلنا هُل فيها ما نشاُء ملن نُريدُ 

وَسىع هلا َسعيَها وـهو  ،( ومن أراَد اآلخرةَ 18َمذموماً َمدحوراً )
وئلَك اكَن َسعُيهم َمشكو

ُ
 .اإلرساء {(19راً )ُمؤِمن  فأ

من يريد ادلنيا  واخلارس من لك وجه ،ـ فالعاجلة يه ادلنيا
 ،أو يؤمن بها ،إرادة ينىس يف جنبها اآلخرة فال يؤمن بها أصالً 

 .وال يعمل هلا
  .اكفر خادل يف انلار :فاألول
 .فاسق ىلع شفا جرف ـهار :واثلاين



 19 تأليف: د. عبد المجيد البيانوني

رادة واليبلغها إنسان باإل ،ـ واآلخرة يف اآلية يه اجلنة
 ،فحسب بل ال بّد معها من اإليمان والعمل الصالح الالئق بها

وـهو العمل الصالح اذلي جيعل  {وسىع هلا سعيها وـهو مؤمن}
 .صاحبه يفوز برضوان اهلل وقبوهل
 ،يقذف اهلل يف قلبه باعثاً قوياً  ،ـ وصادق اإلرادة لآلخرة

ادلار و ،وحيثّـــه ىلع اإلقبال ىلع اهلل تعاىل ،يزعجه ويقلقه
وعّما يشتغل به اخللق  ،ويهّون عليه اإلعراض عن ادلنيا ،اآلخرة

وإنفاق  ،واتلاكثر بها ،واالغرتار بزخارفها ،من اتلفاخر بها
 .واتلنافس يف شهواتها ،األعمار يف مجع حطامها

جيب ىلع  ىلع العبدوـهذا ابلاعث من أعظم نعم اهلل  ـ
 ، تعاىل ومراقبتهبذكر اهلل ،املؤمن أن جيتهد يف حفظه وتقويته

واحلرص ىلع جمالسة أـهل العلم والعمل  ،وتقواه والعمل بطاعته
واحلذر من جمالسة ابلّطالني أو  ،وصحبة الصاحلني ،واذلكر

ويقطعون عن طريق  ،فإنهم يّصدون عن سبيل اهلل ،صحبتهم
 .اآلخرة

واتلماس  ـ وأول ما جيب عليك يف ابتغاء طريق اآلخرة
 ،برشوطها وحقائقها :صحيح اتلوبة انلصوحتفضل اهلل وتوفيقه 
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وآثارـها وأرسارـها القلبية استدامتها  ،وآدابها وفضائلها
وتربئة اذلّمة  ،واخلروج عن مظالم العباد ،وجتديدـها يف لك وقت

 .منها
أن حترتز من صغائر اذلنوب كما حترتز من ثم عليك 

غائرـها واإلرصار ىلع ص ،ألّن صغائرـها تقود إىل كبائرـها ،كبائرـها
وصدورـها مّمن يكون يف مقام القدوة واتلأّّس  ،من الكبائر

كطالب العلم من الكبائر أيضاً.. وما أـهلك كثرياً من انلاس إال 
اتلهاون بالصغائر واستصغارـها واإلرصار عليها.. فقادتهم إىل ما 

. وأخرجتهم عن .ـهو أكرب منها وصّدتهم عن طااعت وقربات
 .واتلاكلب ىلع حطامها ،ء ادلنياطلب اآلخرة إىل السيع ورا

 ،أن جتتهد اغية االجتهاد يف تطهري قلبك = ثم عليك 
 . واألمراض املوبقة املهلكة ،وحفظه من الوساوس واملعايص

معايص القلب أفحش وأقبح وأخبث من واعلم أّن  
وال يصلح القلب  ،وأكث اخللق عنها اغفلون ،معايص اجلوارح

 ،واتلخيل عنها ،يته إال بعد اتلطّهر منهاوحمبّته وخش ،ملعرفة اهلل
إال من أىت اهلل  ،كما ال يصلح جلوار الرّب يف دار اخلدل وانلعيم

 .بقلب سليم
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الكرب والرياء  :ومن أفحش أمراض القلب وأخطرـها
وأصل ـهذه  ،وسوء الظّن باملسلمني ،واحلقد والغّل  ،واحلسد

 .األمراض لكّها حّب ادلنيا وإيثارـها ىلع اآلخرة
يف كّف جوارحك عن املعايص  = وعليك أن جتتهد

وال تعمل  ،فال حتّرك شيئاً منها إال يف طاعة اهلل ،واآلثام الظاـهرة
 .بها إال ما يعود عليك نفعه يف اآلخرة
وخطره  ،فإنه عضو صغري ،وأخطر ـهذه اجلوارح اللسان

  .ويكبّهم يف انلار ىلع وجوـههم ،يورد انلاس املهالك ،كبري
 ،والالكم الفاحش ،الكذب والغيبة :معاصيه ومن أخطر

 وسائر الالكم املحظور.  ،والزور وابلهتان
 ،فإنه يقّّس القلب ،ومن معاصيه اخلوض فيما ال يعين 

فاحفظ لسانك إال من تالوة ، ويضيّع الوقت ،ويشغل عن اخلري
أو أمر  ،أو نصح ملسلم ،أو تعلّم للعلم أو ذكر هلل تعاىل ،للقرآن

أو يشء من ادلنيا اليت تستعني بها  ،نيه عن منكر بمعروف أو
  .ىلع اآلخرة

والسمع وابلرص بابان مفتوحان إىل القلب يصري إيله لك 
وإذا  ،والقلب رسيع اتلأثر بكل ما يرد إيله ،ما يدخل منهما
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وكّف مجيع  ،فاحفظ سمعك وبرصك ،تأثر بيشء يعرس حموه عنه
طر الفضول انلظر وإّن من أخ ،جوارحك عن اآلثام والفضول

فإّن ظاـهرـها  ،بعني االستحسان إىل زـهرة احلياة ادلنيا وزينتها
  .وباطنها عربة للقلب ،فتنة للعني

والتنم  ،ىلع ذلك أال تأكل إال عن جوع = وخري ما يعينك
وال تالط أحداً من اخللق  ،وال تتلكم إال يف حاجة ،إال عن غلبة

 .إال فيما فيه فائدة وخري
فما مأل ابن آدم واعًء رّشاً من ) :شبع املفرطوإيّاك وال

ومن أكل كثرياً رشب  ( كما جاء يف احلديث الصحيح..بطنه
وجلب األدواء إىل جسمه  ،وفاته خري كثري ،ونام كثرياً  ،كثرياً 

  .وعقله
والعفة  ،واعلم أن مالك ادلين الورع وترك الشبهات

 ،العلماء الربانيني وـهو ما يمّّي اخلاّصة من والسمّو إىل املكرمات
وما أفسد قلوب  ،وادلاعة املهتدين عن العامة وأشباه العامة

وقضاء حّق العلم  ،وأزهّلا عن ابتغاء رضوان ربها ،طالب العلم
واتلقّحم يف  ،واللهاث وراء حطامها ،مثل الطمع يف ادلنيا ،عليها

  .الشبهات ثم الوقوع يف احلرام يف سبيل ذلك
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 ،يتقرب به املتقربون إىل اهلل ما = واعلم أن أفضل 
ثم احلرص ىلع أنواع  ،واجتناب املحرمات ،فعل الفرائض

فإن مريد اآلخرة لم يتمّي عن  ،واملسارعة يف اخلريات ،القربات
بطاعته واتباع  ،غريه من انلاس إال باإلقبال الصادق ىلع اهلل

  .واتلفرغ عن لك ما يشغله عن عبادته ،حمابه
خبياًل  ،أن يكون شحيحاً بأنفاسك وـهذا يقتيض منك -
الترصف منها قلياًل وال كثرياً إال فيما يقربك إىل اهلل  ،بأوقاتك

وـهذا باب بلوغ والية اهلل  ،ويعود عليك نفعه يف اآلخرة ،تعاىل
 ، ؛والفوز بمحبته ومعيته اخلاصة  

  :فيف احلديث القدّس الصحيح - 
ما تقرب إيل و ،من اعدى يل ويلاً فقد آذنته باحلرب)

وال يزال عبدي  ،عبدي بيشء أحّب إيل مما افرتضته عليه
فإذا أحببته كنت سمعه اذلي  ،يتقّرب إيل بانلوافل حىت أحبه

ورجله  ،ويده اليت يبطش بها ،وبرصه اذلي يبرص به ،يسمع به
  (ولنئ استعاذين ألعيذنّه ،ولنئ سألين ألعطينه ،اليت يميش بها

 ،ال تزول قدما عبٍد يوم القيامة) :ويف احلديث أيضاً  -
 ،وعن شبابه فيم أباله ،عن عمره فيما أفناه :حىت يسأل عن أربع
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وعن علمه ماذا عمل  ،وفيم أنفقه ،وعن ماهل من أين اكتسبه
 .(فيه

ونوافل  من لك نوع من العبادات= ويلكن لك حّظ 
 فإن أحّب العمل إىل ،وال ترتك شيئاً منها ،حتافظ عليها ،القربات

  .اهلل ما داوم عليه صاحبه وإن قّل 
لك يوم مع  ،ورد من تالوة القرآن الكريمفليكن لك  -

 ،وحّظ من اتلهجد واالستغفار يف األسحار ،اتلدبر واخلشوع
واتلرضع إىل اهلل تعاىل وادلاعء من قلب متحقق باذلل 

 .والعجز واالضطرار ،واالنكسار
ب مع اهلل وحضور القل ،واحرص ىلع اخلشوع يف الصالة

، ورّس تقوى القلوب العامرة ،فهو روح العبادات لكها.  
ال  ،ومن خلت عبادته عن احلضور فعبادته ـهباء منثور

 ،وإن مثل اذلي ال حيرض مع اهلل يف عبادته ،مثوبة فيها وال أجور
أو صندوقاً  ،كمثل اذلي يهدي إىل ملك عظيم وصيفة ميتة

 .!.ن املثوبةوحرما ،فما أجدره بالعقوبة ،فاراغً 
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وصالة  ،وحافظ ىلع السنن الرواتب قبل الصالة وبعدـها -
 ،واإلكثار من ذكر اهلل تعاىل يف مجيع أحوالك، الوتر والضىح

 . وحافظ ىلع أذاكر الصباح واملساء اثلابتة يف سنة املصطىف
فإنه يثمر  ،وداوم ىلع اتلفكر يف خلق السموات واألرض -

  .وتعظيمه وإجالهل ،زيادة املعرفة باهلل تعاىل
فإنه يثمر حمبته وخشيته  ،واتلفكر يف آالء اهلل ونعمه -
 .وشكره

وأحوال  ،وعوالم اآلخرة ،واتلفكر يف ادلنيا واآلخرة -
فإنه يثمر  ،ىلع حسب ما جاء يف الكتاب والسنة ،اخللق فيهما

وابلصرية بأحوال  ،واإلقبال ىلع اآلخرة ،اإلعراض عن ادلنيا
  .أحواهلم ومصائرـهم واختالف ،اخللق

وما ينبيغ عليك من  ،ويتصل بهذا معرفة املوقف منهم
 .منهج وسلوك يف دعوتهم وخطابهم
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 من ثمرات الطااعت والقربات 
 

وجزاًء  للطااعت والقربات ثمرات اعجلة= واعلم أن 
وقربه  ،غري ما ينال املؤمن من الفوز برضوان اهلل وجنته ،ناجزاً 

  :تفمن تلك اثلمرا ،ومعيته
 ،والفرح باهلل تعاىل ،وبرد ايلقني ،ذوق حالوة اإليمان -أ 

ال بِذكِر اهلِل } :وذلة الطمأنينة ،وتزنل السكينة وطاعته وتوفيقه
َ
أ

 .الرعد {(28تَطمنئُّ القلوُب )
نزَل السكينةَ }

َ
ِلّيداُدوا  ،يف قُلوِب املؤمننيَ  ،ـُهو اذلي أ

 .4 الفتح {إيماناً مَع إيمانِِهم
 ،من اخلوف والرجاء :قق القلب حبقائق اإليمانوحت -ب  

 ،واتلوًك واإلنابة ،واحلب اخلالص هلل تعاىل ،واخلشية والعبودية
والصرب  ،وحسن الظن باهلل ،والصدق مع اهلل ،والرضا والتسليم

واإلحسان واملراقبة هلل  ،والشكر واثلناء ىلع اهلل بما ـهو أـهله ،هلل
واإلنابة إىل دار  ، عن دار الغرورواتلجايف ،تعاىل يف مجيع األحوال

  .اخللود
واالستهانة بما  ،واالعّتاز بدينه ،واالعتصام باهلل  -ج 

 ،وحمبة املؤمنني ومواالتهم ،املؤمن من أذى يف سبيله ينال
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وبغض  ،وخدمتهم والرفق بهم ،والشفقة عليهم ،وانلصح هلم
ـهم أو اتّباع واحلذر من تقليد ،والرباءة منهم ،الاكفرين واملنافقني

  .يشء من سبيلهم
 ؛وطهارة القلب من لك صفة يبغضها اهلل أو تبعد عنه -د 

وسوء الظّن باهلل  ،واحلرص ىلع مرضاتهم ،اكلركون إىل اخللق
ومزامحة حمبة ما  ،أو ضعف ايلقني بوعده ووعيده وجزائه ،تعاىل

 . حلّب اهلل ورسوهل  سوى اهلل ورسوهل 
أنوار  ،ا أّديت ىلع وجهها األكملإذ ،فللطااعت والقربات 

اليت يكرـهها اهلل  ،حترق ظلمات الصفات ،ترشق يف قلب املؤمن
 ،فاعلم أن موادّ  ،وما لم يتطهر القلب من ذلك ،تعاىل وتبّددـها

 وال بالكيفية املؤثرة ،تلك الطااعت لم تكن بالقدر املطلوب
  .وـهذا ـهو األـهمّ 

انلار حّفت  وأنّ  ،حّفت باملاكرهاجلنة  = واعلم أنّ 
 ،صرب وعناء :أوهل ،الطريق إىل مرضاة اهلل تعاىل وأنّ  ،بالشهوات

 .وفتح وعطاء ،شكر وـهناء :وآخره ،وجهد وبالء
فيه تكون  ،وللنفس مع صاحبها يف ـهذا الطريق أحوال

  :يف أول األمر
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فإن جاـهدـها  تأمر بالرّش وتنىه عن اخلري"أّمارة بالسوءـ 
 صارت  ،ـهواـهاوصرب ىلع خمالفة  ،املؤمن

ويمكن  ،األّمارة :ووجه إىل"املطمئنة"هلا وجه إىل ،"لّوامة"ـ
 :أن نمّّي فيها مرحلتني

 ،ىلع فعل اخلري"لّوامة"تكون :ـ فيف مرحلتها األوىل
وقوته يف  ،بصدق صاحبها يف إرادته ولكنها مغلوبة عليه

 .ويصابرـها ،وجياـهدـها ،ولكنه ال يزال يعاين مع نفسه ،جماـهدته
لصاحبها ىلع فعل "لّوامة"تكون : مرحلتها اثلانيةـ ويف

 ،"املطمئنة"وبذلك تتهيأ دلخول مقام ،أو اتلقصري يف اخلري ،الرّش 
وتنفر  ،وتنىه عن الرشّ  ،ويه اليت تأمر باخلري وتستذّله وتأنس به

  .وتفّر منه ،عنه
وسنة  ،وًك ذلك جتد شواـهده وأدتّله يف كتاب اهلل تعاىل

  . رسوهل 
يعُظم تعّجبه من إعراض  ،حب انلفس املطمئنةـ وصا

ومن  ،مع ما فيها من الّروح واألنس والذلة ،انلاس عن الطااعت
إقباهلم ىلع املعايص والشهوات مع ما فيها من الغّم والوحشة 

فمّن اهلُل  ،َكذلَك ُكنُتم ِمن قَبُل } :فليذكر قول اهلل تعاىل ،واملرارة
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وما وفقكم  ،من عناية بما أوالكم ،/94النساء / {عليكم
  .إيله من جماـهدة

أن تكون مع اهلل  ،= واعلم أن خري أحوالك اإليمانية
وحباً  ،وذاًل وانكساراً  ،وصرباً ورضاعة ذكراً وشكراً  :تعاىل

فإنه من  ،وإذا وفقت ذللك ،وخشية وإنابة ،وخوفاً ووجالً  ،ورجاءً 
 ويرفع ،يلكرمك بما ـهو أجل وأعظم ،مزيد عناية اهلل بك

  .ويفتح أبواب اخلري ىلع يديك ،ويعيل ذكرك ،درجتك
وتلك األحوال اإليمانية يه روح العبودية هلل تعاىل  
يف أقواهل وأفعاهل  ولن تدركها وتناهلا إال باتّباع انليب  ،وبلابها

وأن يكون أحّب إيلك من وادلك  ،وشمائله وأخالقه ،وأحواهل
وأن يكون  ،نيوانلاس أمجع ،وأـهلك ونفسك ومالك ،وودلك

وأن تتجّرد عن لك ـهوى  ،أحّب إيلك من املاء ابلارد ىلع الظمأ
 .نّصاً أو روحاً  ،خيالف سنّته وـهديه

وجمالسة  ،ولن تبلغ ذلك لكّه إال بصحبة الصاحلني األخيار
أـهل الفضل  ،من العلماء املرشدين انلاصحني املتقني األبرار

وقصد  ،نليّةوجملس واحد مع مثل ـهؤالء بصدق ا ،والسابقة
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واالجتهاد يف نوافل  ،االنتفاع يغنيك عن مطالعة الكتب الكثرية
 .الطااعت

ويكيف جمالسة الصاحلني مزنلة وفضاًل أن اهلل تعاىل أمر 
وال تعدو عيناه  ،وأن يصرب نفسه معهم ،بمالزمتهم نبيّه 
واصرِب نفَسَك مَع اذليَن يَدُعون ربَُّهم } :فقال سبحانه ،عنهم

 28 {..عنهم وال تَعُد َعيناك يُريدون وَجَهه ، والَعيشِّ بالَغداةِ 
  .الكهف

ألنهم  ،وإنما تنتفع من صحبة الصاحلني وجمالستهم
وال يتلكفون ما ال  ،ومتعظون بما يعظون ،متحققون بما يقولون

  .حيسنون
خري  ،حال رجل يف ألف رجل:"وقديماً قال بعض السلف

فليست  ،ّرب مشهودوـهذا جم"..من قال ألف رجل يف رجل
  .انلاحئة اكثلىلك

 ،ـ فالصحبة الصاحلة انلاصحة تُزري باملوعظة العابرة
وترّد أـهواًء  ،وتسّد مسّد املرشد املرّب  ،وتغين عن الوادل انلاصح

وتىسء  ،وال عقوبات خميفة ،ال ترّدـها عقول حصيفة ،جاحمة
 ،دينوإذا رأيت الشاّب املت ،وتصّد جلساء السوء شياطني اجلنّ 
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وإذا اكن  ،فاعلم أنه صاحب ـهوًى  ،يزـهد يف الصحبة الصاحلة
  .فمستقبل دينه يف خطر ،صاحب ـهوًى 

وجمالستهم ىلع جمالسة وال تقترص صحبة الصاحلني ـ 
وإنما يف مطالعة سري  ،واألخذ عنهم ،واللقاء بهم ،األحياء منهم

ودراسة شخصياتهم  ،واتلعرف ىلع أخبارـهم ،سلف ـهذه األمة
 ،والعمل وادلعوة ،واجتاـهاتهم يف العلم وااليمان ،هلموأحوا

واألخذ  ،والزـهد يف ادلنيا واإلقبال ىلع اآلخرة ،واجلهاد واتلضحية
ما  ،واتلماس األعذار هلم ،وحسن الّظن بهم ،بأحسن ما عندـهم

 ،وعدم الوقوف عندـها ،وجتاوز زالتهم ،أمكن السبيل إىل ذلك
 ،ويوّسع أفقه ،لب العلمفيف ذلك لكه خري ما ينهض ـهّمة طا

واعترب ذلك بما قّصه اهلل علينا  ،ويقّوي يقينه ،ويشّد عزيمته
وقد قال  ،وما فيها من حكم جليلة ،من سري األنبياء واملرسلني

لقد اكَن يف } :اهلل تعاىل يف ختام سورة يوسف عليه السالم
بلاِب 

َ
ويل األ

ُ
ن ولك ،ما اكَن حديثاً يُفرَتى ،قَصِصِهم ِعربة  أل

وـهدًى ورمحًة لقوٍم  ،وتَفصيَل لكِّ يشءٍ  ،تَصديَق اذلي بني يديهِ 
  .{(111يُؤمنون )
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ويعطل نشاطك  ،= واعلم أنه ال يفسد صفاء قلبك
وضياع  ،يشء مثل اللغو واجلدل ،ويذـهب نور وجهك ،وـهّمتك

واتلماس  ،وتتبّع أخطاء انلاس ،األوقات يف القيل والقال
وليس ذلك من شأن  ،وـهتك أستارـهم ،وإشاعة زاّلتهم ،عثاتهم

 .وانلصح لألمة والشفقة عليها يف يشء ،أـهل العلم واإليمان
وحياتك أثمن من أن  ،فوقتك أعّز من أن تنفقه يف ذلك

  .تبّددـها يف ـهذه املتاـهات املهلكة
 ،ـ وإن عليك أن تعزم ىلع نفسك عزيمة ال ـهوادة فيها

 ،د عن ذلك لكهوحتاسبها حماسبة ال تسويف معها ىلع ابلع
 ،ال ـهداماً  ،اذلي جيعل منك إنساناً بنّاءً  ،والّتام املنهج اجلادّ 

 .ال مفسداً  ،ومصلحاً 
فوا أسفاه ما أكث ما اصطاد الشيطان رجااًل باسم الغرية 

 ،فأخرجهم عن املحّجة ابليضاء ،والغضب حلرماته ،ىلع ادلين
 ،توجرح األئّمة وإشاعة الزالّ  ،وجعل ـهّمهم تفريق األّمة

ومبضعاً مسموماً  ،فاكنوا عبئاً ىلع األّمة ،واجلراءة ىلع احلرمات
 . !يطعن يف جسدـها
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تكون مؤدياّ  ،وإنك ىلع قدر أخذك بعزيمة الرشد واجلدّ 
 ،بعيداً عن اتلقصري واتلفريط يف حقوق اهلل حلّق العلم عليك

 .وابليغ واتلجيّن ىلع عباد اهلل
لرأيت أنهم ينطبق  ،ولو نظرت يف أحوال كثري من انلاس

وال  ،يبرص أحدكم القذاة يف عني أخيه:"عليهم األثر املشهور
 ".يرى اجلذع يف عني نفسه

وإنها  ،"انلاس إالّ  ما أـهلك انلاَس :"ـ واحلكمة القائلة
 ،فطوىب ملن شغلته عيوبه عن عيوب انلاس ،حلكمة جامعة فّذة

به  وعذر انلاس بما يعذر ،وكره من نفسه ما يكره من انلاس
 .نفسه

 

**  **  ** 
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ملن  ،واألنوار الاكشفة ،إيلك هذه الصفات اجلامعة :وختاما  
 :ويسىع هلا بصدق ،يريد اآلخرة

 ،حىت جيد يف القرآن لك ما يريد ،ـ ال يكون املريد مريداً  
ويستوي  ،ويستغين باملوىل عن العبيد ،ويعرف انلقصان من املزيد

  .عنده اذلـهب والصعيد
 .وريض باملوجود ،ووّّف بالعهود ،حفظ احلدود ـ املريد من 

 .وصرب عن املفقود
وريض بمّر  ،وصرب ىلع ابلالء ،ـ املريد من شكر ىلع انلعماء 
 .وأخلص هل يف الرّس وانلجوى ،ومحد رّبه يف الرّساء والرّضاء ،القضاء

يؤـّهلك إىل أن تنطلق بنجاح  ،فإن ـهذا املنهج الرتبوّي  ؛وبعد
 ،وـهو روح اإليمان ،السلوك االجتماّع وادلعوّي يف ميدان  ،وسداد

 .كما سبق اإلشارة إىل ذلك فيما مىض ،واغية العلم والعمل
اذلي  ،وليك تتبني لك معالم السلوك االجتماّع وادلعوّي  

نقّدم لك ـهذه  ،وحترص ىلع أن تأخذ نفسك به ،ينبيغ لك أن تلّتمه
اّلنا وإيّاك بتوفيقه واهلل يتو ،يف املبحث اتلايل ،الصورة املجملة

 .وـهداه
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 املبحث اثلالث 
 السلوك االجتمايع وادلعوي

  

للعالقات األرسّية  ،أوىل اإلسالم عناية كربى
فلم يرتك صغرية وال كبرية مما يقيم  ،واالجتماعيّة واإلنسانّية

وينّظم أسسها ويقّويها إال أمر  ،وحيكم روابطها ،ـهذه العالقات
ىلع أساس من احلقوق والواجبات  ،يهوحّث عل ،وداع إيله ،به

وإن انلاظر يف تنظيم اإلسالم تللك العالقات ليشهد  ،املتاكفئة
يف وقت  ألنه جاء أنها معجزة من معجزات اإلسالم الكربى

 ،روح األثرة وتقديس اذلات ،اكنت تيّم فيه ىلع اإلنسانيّة بعاّمة
الفرد أنها واليقام تللك الروابط أي اعتبار إال بمقدار ما يرى 

أو أن مصلحته احلقيقيّة يف  ،وحتقيق لكيانه ،امتداد ذلاته
 .اعتبارـها ومرااعتها

أن يرى املسلم أن كثرياً من  ،ولكّن األمر املؤسف حقاً 
يتّصل بها من  الينظرون إىل تلك العالقات وما املسلمني ايلوم
يعطونها من األـهّمية إال بمقدار ما حييط بها  وال ،حقوق وآداب

أو ما يكون هلا من حكم اتلغليظ  ،ن الوعد والوعيدم
رأيت  ،فإذا قيل هلم إنها من قبيل الفضائل واآلداب ،والتشديد
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أو  ،أنهم يزـهدون بها زـهادة املؤمن احلق باحلرام أن يقرتب منه
وبمثل ـهذه انلظرة وـهذا املوقف اختلّت كثري من  ،يفّكر فيه

 وأصبحت ال ،األرسّية وتمّزقت العالقات ،الروابط االجتماعيّة
 تمثّل حقيقة ما جاء به اإلسالم وحّث عليه 

ويف الوقت نفسه نرى كثرياً من املنّظرين واملفكرين 
الغربيني قد انتبهوا إىل أـهميّة ـهذه العالقات وخطورتها من 

وحتقيق  ،فيه سبيل للربح املادّي  ،وجهة ماّدية دنيوّية حبتة
ويه من  اتلنافس االقتصادّي  والغلبة يف ،انلجاح يف رواج السلع

 ،وذيوع الصيت ،جهة أخرى سبيل اتلفّوق االجتماّع واألدبّ 
وـهذه أـهّم مدخل تلحقيق الطموحات املاّدية  ،واكتساب الشهرة

 .اجلاحمة
مؤّسس معهد "ديل اكرنييج"فنجد مفكراً أمريكياً ـهو 

كيف تكسب :"العالقات اإلنسانيّة يف نيويورك يضع كتابه
وقد ضّمنه مبادئ وقواعد تستهدف  وتؤثر يف انلاساألصدقاء 

وقد ألّفه يلكون  ،وإتقان فّن اتلعامل معهم ،كسب قلوب انلاس
 ،ونال بهذا الكتاب شهرة واسعة ،مرجعاً عمليّاً لطالب معهده

حىت إنه طبع أكث من مخس ومخسني  ،وراج كتابه رواجاً مذـهالً 
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 من مخسني لغة وترجم إىل أكث ،طبعة خالل اثنيت عرشة سنة
أوسع :"ووصفه بعض انلقاد األمريكيني بأنه من لغات العالم

وًك "الكتب اجلديّة انتشاراً يف اتلاريخ باستثناء الكتب السماوّية
مهما تعّددت أجناسهم  ،ذلك يعكس حاجة البرش الفطرّية

ونيل  ،إىل اكتساب قلوب انلاس ،وأديانهم وثقافاتهم ،وشعوبهم
ما يرّسك ويرضيك خليق بأن يرّس لك إنسان ف ،موّدتهم ورضاـهم

ولعل  ،يسوء لك إنسان وحيزنه ،وما يسوؤك وحيزنك ،ويرضيه
تستطيع أّي اعدية من عوادي  ـهذا من مرياث الفطرة اذلي ال

 .أو تنتقصه ،اتلحريف واتلبديل أن تعدو عليه
أن يرى أن لك  ،يقّوي إيمان املؤمن بدينه ويزيده وإن مما

اليزيد يف  ،احث بعد حبثه الطويل وجهده ونصبهما رآه ذلك ابل
من أسس العالقات االجتماعية  يشء منه عما جاء به انليّب 

ولكن الفارق ابلعيد بني ما جاء به  وآدابها وُمثُلها ،ومبادئها
 أن ما جاء به انليّب  ،وبني ماتوّصل إيله ذلك ابلاحث انليّب 

وقائم ىلع أساس من  ،جمّرد عن تلك انلظرة انلفعيّة القارصة
ورغبة املؤمن  ،وابتغاء مثوبته ،احلرص ىلع مرضاة اهلل تعاىل
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واتلأّّس بمن هل اخللق العظيم  اخلالصة باتلحيّل بماكرم األخالق
 .صلوات اهلل وسالمه عليه

إن املؤمن يللّتم بماكرم األخالق ألنها  :وبعبارة أخرى
يف نظر املسلم  فالقانون األخالقّ  ،ال ليشء آخر ،ماكرم أخالق

 ،يكفيه ليك يؤّكد سلطته أن يقّدم نلا العمل ىلع أنه إلزايمّ 
وحسن يف ذاته بقطع انلظر عن أيّة نتيجة مستحسنة أو 

 .إنه يفرض نفسه بنفسه ىلع الضمري ،مستهجنة
والترشيع  ،اليت يأيت األمر اإلليهّ الفطرة وتلك يه 
 ،اجلزء املتّمم لقانونهاوكأنه  ،ومتالئماً معها ،السماوي مقّوياً هلا

 .والسلك املحّقق اتّصال دارتها
  :ولكن السؤال املحزن حقاً 

 أين تلك الصورة املرشقة ألخالق املسلم وقيمه وآدابه
فدخل انلاس  ،اليت أرشقت ىلع البرشّية يف يوم من األيام

 ؟بإرشاقها يف دين اهلل أفواجاً 
إن أخىش ما خنشاه أن نكون حجر عثة يف طريق  

وننادي  ،وحنن نليق اللوم ىلع أعدائنا ،انتشار اإلسالم وازدـهاره
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 ،وعظائم األمور ىلع ما تقرتفه أيديهم يف حّقنا ،بالويل واثلبور
 .وننىس إساءتنا يف حّق أنفسنا وإخواننا واآلخرين يف ـهذا العالم

أن نعرض  ،ولن نستطيع يف ـهذه الرسالة الصغرية احلجم
ت االجتماعية اليت أىت بها عليك تفصيالت أسس العالقا

تّصصت باحلديث عنه  فذلك ما ،اإلسالم وآدابها وُمثُلها
وـهو يأخذ  ،مؤلّفات كثرية وشهرية ىلع مدار اتلاريخ اإلساليمّ 

وكتب احلديث والسرية  ،أبواباً عريضة يف دواوين السنّة الرشيفة
 ،ولكننا سنعرض بإمجال أنواع تلك العالقات ،والشمائل انلبوّية

وتمّّي  ،واألسس األخالقيّة والرتبوّية اليت أقامها اإلسالم عليها
 :وذلك من خالل انلقطتني اتلايلتني بها منهجه ودعوته

 :أنواع العالقات االجتماعيّة وادلعوّية -1ً
 :يشمل السلوك االجتماع وادلعوي العالقات اتلايلة

 وتشمل الوادلين واألرسة والرحم  :القرابة -أ 
 .وسائر انلاس ،وتشمل اجلوار :لقرابةغري ا -ب 
 .ومن ـهو أصغر ،واألقران ،من ـهو أكرب -ج 
  .أـهل العلم وادلين واالستجابة -د

 . ـهـ أـهل االحنراف والفساد
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 :أـهّم األسس الرتبوّية واألخالقيّة -2ً
  .أداء احلقوق املاديّة واملعنوّية -أ

العلم  وتوقري أـهل ،والرمحة بالصغري ،األدب مع الكبري -ب
 .وخفض اجلناح للمؤمنني ،والفضل
ومرااعة خواطرـهم  ،احرتام مشاعر اآلخرين -ج

 .وأحاسيسهم
وإفاضة  ،ونرش اخلري ،وإاغثة امللهوف ،بذل املعروف -د

واملسارعة  ،وترك لك ما ينّفر ،واحلرص ىلع فعل لك ما حيبب الربّ 
  .يف خدمة الضعيف وذي احلاجة

ساءة إىل أحد من عباد واحلذر من اإل ،كّف األذى -ـه
 اهلل.

وصلة من  ،بالعفو عّمن ظلم ،دفع السيّئة باحلسنة -و
 .وإعطاء من حرم ،قطع

واإليثار باملحاّب ابتغاء  ،اتلضحية باحلقوق اخلاّصة -ز
 .مرضاة اهلل تعاىل

واعلم أنه ال يمكن هلذه العالقات االجتماعيّة وادلعوّية 
وبراكتها إال إذا انطلقت من وتؤيت ثمراتها  ،أن تنبت ىلع أصوهلا
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واكنت  ،واالحتساب لوجهه الكريم سبحانه ،اإليمان باهلل تعاىل
 .دوافع املؤمن إيلها خالصة من لك شائبة

فأوىل  ،وإذا اكن لك مسلم ملكّفاً بهذه اتلاكيلف اإلهليّة 
وطالب  ،انلاس بذلك أـهل العلم وادلعوة إىل دين اهلل تعاىل

بإحاكم ـهذه العالقات ومرااعة  العلم أن يأخذوا أنفسهم
 .حدودـها وآدابها

وما أشّد حاجة األّمة اإلسالميّة ايلوم إىل تلك انلوعيّة  
 ،اليت يغنيها قليل العلم انلافع عن كثريه ،املتمّية الفريدة

ويبلغ بها  ،فيثمر أينع اثلمرات ،ويبارك اهلل بالقليل من جهدـها
 .أرىق املنازل وادلرجات

من العلماء  ،ايلوم إىل ثلّة كريمة أحوج األّمة ما
يف  اذلين يتأّسون برسول اهلل  ،وادلاعة املرشدين ،الربانينّي 

وحكمته وسعة  ،وخباّصة يف أخالقه وأسلوب دعوته ،شأنهم لكّه
فقال  ،أعظم اثلناء ولقد أثىن اهلل ىلع أخالق نبيّه  ،صدره

 .القلم {(4) وإنَّك لَعىل ُخلٍُق عظيم} :سبحانه
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تتجىّل يف مجعها ألربع مزايا  وإن عظمة أخالقه  ـهذا
وأنها حازت ذروة املستوى  ،لم جتتمع ألحد سواه ،رئيسة

 .وال ألحد بعده ،اذلي لم يتهيّأ ألحد قبله ،األخالق األكمل
معجزة من  ومن ـهنا عّد كثري من العلماء أخالقه 

وقد  ،تهوعلماً من أعالم نبوّ  ،أعظم املعجزات اليت أيّده اهلل بها
كما جاءت  ،وصف ببعض ذلك يف الكتب السماوّية السابقة

وال تزيده شّدة اجلهل عليه  ،يغلب حلمه غضبه"  :صفته
 ".إال حلماً 

 :فيه اليت اجتمعت يف أخالقه  ،= فأما املزايا األربع
بل يه طباع  ،أنها أخالق غري متلكّفة :ـ املزّية األوىل

ومنية  ،يه طوع اإلرادة ،ينةوسجايا نفسيّة مك ،فطرّية زكيّة
ويدع  ،فيعود إىل طبعه ،واملتلكّف قد يغلبه الطبع األول ،السجيّة

وإىل ـهذه املزّية  ،وـهو ال يكون ىلع سرية واحدة ،ما تكلّفه
ولو  ،فِبما رمحٍة من اهلِل نِلَت هلم} :اإلشارة بقول اهلل تبارك وتعاىل

وا من حولِك  ./159آل عمران / {كنَت فّظاً غليَظ القلِب النفضُّ
أنها مجعت فضائل األنبياء السابقني  :ـ واملزّية اثلانية

أشارت إيله اآلية  وـهذا ما ،وكماالتهم لكّها وزادت عليها
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وئلَك اذليَن ـهدى اهللُ } :الكريمة
ُ
 90األنعام /  {فبهداـُهُم اقتَِده ،أ

/. 
يف احلديث  منها قوهل ،كما حتّدثت عنه أحاديث كثرية

 ،كمثل رجل بىن بيتاً  إّن مثيل ومثل األنبياء قبيل) :الصحيح
فجعل انلاس يطوفون به  ،إال موضع بلنة فأحسنه وأمجله

فأنا اللبنة وأنا  !أحسن ـهذا إال موضع ـهذه اللبنة ما :ويقولون
 .(خاتم انلبينّي 

 .(إنما بعثت ألتّمم ماكرم األخالق) :ويف احلديث أيضاً 
عت بني الكماالت والفضائل أنها مج :ـ واملزّية اثلاثلة

لم تعرفه  ،وتالؤم بديع ،يف تناسق عجيب اإلنسانيّة الفطرّية
 ،اكلشّدة من غري عنف ،وـهديه اإلنسانيّة قبل دين حمّمد

 .والعفو عند املقدرة ،والقّوة يف احلّق  ،واللني من غري ضعف
أن أخالقه يه أخالق القرآن وفضائله  :ـ واملزّية الرابعة

ويه اتلطبيق العميّل للك ما جاء  ،حتيد وال ،تنفّك عنه ال ،وآدابه
عندما سئلت  ،وـهذا ما أفادته السيّدة اعئشة ريض اهلل عنها ،فيه

  ."اكن ُخلُقه القرآن:"فقالت عن ُخلُق انليّب 
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اذلي اكنت عليه = وأما املستوى األخالّق األكمل 
ب فيتجىّل بمعرفة مرات ،أخالقه صلوات اهلل وسالمه عليه

ويه تُصنّف يف ثالث  وما اكن للنيبّ  ،األخالق الفاضلة
 :مراتب

وـهذه املرتبة  ،اإلحسان إىل اخللق ابتداءً  :ـ املرتبة األوىل
 .قد يتّصف بها كثري من عباد اهلل

 ،والعفو عن اإلساءة ،الصرب ىلع األذى :ـ املرتبة اثلانية
نبياء اهلل وىلع رأسهم أ ،ويه مرتبة اخلواّص من عباد اهلل تعاىل

 .عليهم الصالة والسالم ،ورسله
وشّدة األذى  ،مقابلة اإلساءة باإلحسان :ـ املرتبة اثلاثلة

ويه املرتبة اليت لم تكن إال ألويل العزم من  ،باحللم والصفح
وذروة الرشف  ،وحاز أىلع كماهلا ،وقد انتظم عقد دررـها ،الرسل

فيه لم  ،مهسيّد الرسل وخاتمهم صلوات اهلل عليه وسال ،فيها
ومن  ،ولن جتتمع ألحد بعده ،جتتمع بكماهلا وشموهلا ألحد قبله

وقد  ،وعلماً من أعالم نبّوته ،ـهنا اكنت معجزة من معحزاته
ولو الَعزم ِمن } :خاطبه اهلل تبارك وتعاىل بقوهل

ُ
فاصرِب كما َصرَب أ

 .األحقاف {(35الرُُّسل )
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من املرتبة  وـهو ،فإذا اكن الصرب ىلع األذى خلقاً حسناً 
وـهو ما خوطب به  فإن الصرب اجلميل أحسن منه وأمجل ،اثلانية

 4املعارج /  {فاصرِب َصرباً مجيالً } :بقول اهلل سبحانه املصطىف 
/. 

ـهو  :الصرب اجلميل:"قال اإلمام القرطيّب رمحه اهلل تعاىل
 ".وال شكوى لغري اهلل ،اذلي ال جزع فيه

مر
ُ
بماكرم  فيها انليب  ـ وإن من أمجع اآليات اليت أ

 ،وأُمر بالُعرِف  ،ُخِذ العفوَ } :قول اهلل تبارك وتعاىل ،األخالق
عرْض عِن اجلاـِهلني

َ
  ./199األعراف /  {وأ

مجعت بني األمر بالصفات اإلجيابية  ،ويه آية جامعة فّذة
 .وحتديد املوقف ومنهج اتلعامل مع ذوي الصفات السلبيّة ،

 أمر اهلل نبيّه:"رمحه اهللـ قال اإلمام جعفر بن حممد 

وليست يف القرآن آية أمجع ملاكرم األخالق  ،بماكرم األخالق
  ".من ـهذه اآلية

بٍّ 
ُ
 ىلع نبيّه  لّما أنزل اهلل :"قال ، ـ وروي عن أ

إن اهلل ) :قال ،(؟ما ـهذا يا جربيل) : قال رسول اهلل  ،ـهذه اآلية
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وتصل من  ،مكوتعطي من حر ،أن تعفو عّمن ظلمك ،أمرك
 ..(1) (قطعك

 .أىت من غري لُكفة وًّك ما ،ـهو الفضل :ـ والعفو
ترتضيها  ،وـهو لّك خصلة حسنة ،ـهو املعروف :ـ والعرف

 .وتطمنّئ إيلها القلوب ،العقول
 

 ،وغنية للراغب ،فلعّل فيما ذكرنا مقنعاً للطالب  ؛وبعد 
وال  ،ويرسم السبيل للمقتيف ،ومنهجاً يوّضح املعالم للمبتدي

 ،وحيتاج بيانه إىل دراسة مفّصلة ،يستغين عنه الراسخ املتمّكن
والرتبية  ،ودونك كتب السرية والشمائل ال يتّسع املقام هلا ـهنا

من املواقف انلبوّية  ،تلجد فيها اتلديلل واتلمثيل ،واتلهذيب
اليت لم تتطاول إيلها حىت ايلوم  ،والترشيعات الرتبوّية ،الفّذة

املتعّمقني يف سرب أسسها  ،ملشتغلني بالرتبيةأعناق كبار ا
للك  ،ومنهاًل معطاءً  ،ويه اكنت وال تزال معيناً فيّاضاً  ،ومبادئها

 .ومتلّهف عطشان ،وارد ظمآن

                                                 

 .76ص2وانظر خمترص ابن كثري ج .أيب حاتمرواه ابن جرير وابن  ـ( 1)
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 اخلاتمة

 وصايا جامعة
 

 ،لقد سبق نلا يف ثنايا املباحث السابقة ذكر وصايا متنوّعة 
ـهذه الرسالة وحنّب ـهنا أن خنتم  ،جاءت يف سياقها ومناسبتها

ويه ذات  ،نرى أنها حتمل صفة العموم والشمول ،جبملة وصايا
ينبيغ لطالب العلم أن يويلها ما تستحّق من  ،أـهّمية خاّصة

فعىس أن  ،وينظر يف نفسه أين ـهو منها ،العناية واالـهتمام
وقد بلغت مبلغ عّدة  ،فإيلكها ،يكون فيها نفع وموعظة وذكرى

 :  الشهور عند اهلل
أعظم  ،علم أن تقوى اهلل تعاىل والقرب منه سبحانهـ ا 1

 :والفتح واتلوفيق قال تعاىل ،سبب من أسباب العلم والفهم
وأن أعظم تكرمة  ،/ 282ابلقرة /  {وُيعلُِّمُكُم اهللُ  ،واّتُقوا اهللَ }

ويفتح عليه يف ـهذا  ،للعبد ومنحة أن يلهمه اهلل طلب العلم
أو تقابل ـهذه انلعمة  ،عليك فاحذر أن حتقر نعمة اهلل ،السبيل

فتنقطع عن  ،فإنها رساعن ما تزول عنك ،باتلفريط واإلـهمال
 .الطريق وحترم فضلها وبركتها
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وأحبّهم  ،ـ احرص ىلع صحبة العلماء وجمالستهم 2 
وانصح املسلمني  ،واحفظ غيبتهم ودافع عنهم ،وتواضع هلم

أولو "و"أـهل اذلكر"وـهم ،فهم ورثة األنبياء ،باالنتفاع منهم
اذلين أمرنا اهلل بالرجوع إيلهم واألخذ عنهم فقال "األمر

  .انلحل {(43إن ُكنتم ال تعلمون ) ،فاسألُوا أـهَل اذلكرِ } :سبحانه
وإىل أويل األمِر منهم  ،ولو رَّدوُه إىل الرسولِ } :وقال تعاىل

 .النساء {(83لعلَمُه اذليَن يَستنبطونَُه ِمنُهم )
اليت تهفو إيلها  ،لميّة الساميةـ تلكن لك أـهدافك الع 3
ويه قطعاً غري نيل الشهادات  ،وتتعلّق بها ـهّمتك ،نفسك

دون أن  ،واأللقاب اليت قد تدخل الغرور ىلع ذويها ،العلميّة
 .يكونوا ىلع أثارة من علم

تكتب  ،وأخرى شخصيّة ،ـ يلكن لك مذّكرة علميّة 4
واه املشايخ يف األوىل الفوائد العلميّة اليت تلتقطها من أف

وتكتب يف األخرى أـهّم ما يقع لك من األمور اليت  ،والعلماء
فإن توايل  ،وال تغرّت بقّوة حفظك احلارض ،فيها عربة وفائدة

وال تغفل تاريخ  ،األزمان واألحداث ينّس بعضه بعضاً 
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وربما فقد اخلرب قيمته  ،فإن للتاريخ أـهّميته اخلاّصة ،ماتكتب
 .إن لم يعرف تاريخ وقوعه

فإنك تكسب من  ،ـ احرص ىلع انلظام يف حياتك لكها 5
وضبط  ،اكن حّقه اهلدر لوال تنظيم الوقت ،وراء ذلك وقتاً كبرياً 

 .األعمال
 ،واجعل للك وقت ما يناسبه من األعمال واملطالعات

 .وقراءة ادلروس أو اللقاءات والزيارات
قه وتابع تطبي ،ـ نّظم برناجماً دقيقاً دلروسك ومطالعاتك 6

واقطع لك  ،إذا قرّصت ،وتدارك أسباب اتلقصري فيه ،بدقّة
واستعن بمن يقّويك  ،العالئق اليت تشغلك عن تنفيذه وتطبيقه

 .ىلع أدائه ىلع أكمل وجه
 ،برنامج يويمّ  :وينبيغ أن يكون برناجمك ىلع ثالثة أنواع

 .وثالث شهرّي  ،وآخر أسبوعّ 
  .كايلفهواجباته وت ،وللك من ـهذه الربامج اثلالثة

واحذر من  ،ـ احرص ىلع االتّزان يف أداء الواجبات 7
أو  ،فليس يف أحدـهما إال تضييع واجب اإلفراط أو اتلفريط
 .اتلقصري يف مسئويلّة
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وما  ؟أّخرت وما ؟قّدمت ما ،وكن دائم املحاسبة نلفسك
 ؟ .وما السبيل إىل تالفيها ،أسباب اتلقصري

مع األقران  ،اجلدالـ إياك واملراء يف مسائل العلم و 8
فإنه يوغر  ،وأسبق يف ـهذا السبيل ،فضاًل عّمن يكون أكرب منك

 ،ويزرع اإلحن يف القلوب ويورث ابلغضاء والعداوة ،الصدور
وقد يكون ـهذا املزنلق باباً لصّد الطالب  ،واتلدابر والقطيعة
فال جيين إاّل  ،وولعه بالسقطات والعثات ،عن سبيل العلم

وربما دخل الشيطان إىل بعض  ،وـهبوط ادلراكت ،جتميع السيّئات
ويه ال تنترص إاّل  ،وسّول هلا أنها تنترص لدلين واحلّق  ،القلوب

 .لرعوناتها وأـهوائها
فليس لطالب علم أن جيادل يف مسائل العلم إاّل بعد أن 

ويأخذ نفسه بآداب اإلسالم  ،اخلالف العلمّ  أدبيتعلّم 
 .يف املبحث اثلايناليت حتّدثنا عنها  ،الرتبوّية
فحياة العلم  ،وابلحث واملدارسة ،ـ أدم مذاكرة العلم 9
واعلم أنه اليشء جيين ىلع العلم مثل ـهجره  ،مذاكرته

وقد رأينا من بعض طاّلب العلم من نّس  ،واالنشغال عنه
وانقطاعه عن  ،النرصافه عن العلم ،أّمهات مسائل العلم والفقه
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واأللقاب  ،هادات العلميّةولقد أصبحت الش ،الكتب وابلحث
 .واستيالء الغرور ىلع القلوب ،سبباً لفتور اهلمم ،العريضة
واحذر من  ،وكن ذا ـهّمة طموح ،ـ خذ نفسك بالعزائم 10

 ،إّن العلم إذا وـهبته لكّك:"فقد قيل يف احلكمة ،اتلواين والكسل
فماذا  ؟فكيف بك إذا لم تهب العلم إال بعضك ،"وـهبك بعضه

 ؟ .تنال منه
 ،من لم تكن هل بداية  حمرقة:"وقديماً قال بعض السلف

 ".لم تكن هل نهاية  مرشقة
وإيّاك وماال نفع فيه من  ،ـ احرص ىلع العلم انلافع 11

من  فقد تعّوذ انليّب  ،اكن ضعيف األثر واجلدوى أو ،العلوم
 .علم ال ينفع

وانتقاص أـهل  ،ـ إيّاك والغرور بما معك من العلم 12
 ،فإنه من أعظم اآلفات املهلكة ،سبق يف ـهذا السبيلالعلم وال

وسبب حلرمان اهلل للعبد  ،وـهو ديلل ضعف العقل وقصور الفهم
بما  أن يغرتّ  ،وكىف باملرء جهالً  ،وذّلته ومثوبته من بركة العلم
 .معه من العلم
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 :وختم اخلتام
 

ىلع قدر شعورك  ،إنما تنصب نفسك يف حتقيق ـهذا املنهج
ومزنلة  ،وىلع قدر معرفتك بفضل العلم ،ويلّةبالعبء واملسئ

 ،وىلع قدر وضوح اهلدف والغاية يف نفسك ،العلماء عند اهلل
 .وىلع قدر ما أوتيت من اهلّمة والعزيمة

ال يمثّل لك  ،واعلم أن ما سّطرته لك يف ـهذه العجالة
فإذا أردت انلفع  ،ولكنه خالصة جامعة نافعة بإذن اهلل ،يشء

نفعك اهلل بهذا القليل  لقصد يف علمكوأخلصت ا ،نلفسك
 ،وعملك ودعوتك ،وبارك اهلل يف عمرك وعلمك ،نفعاً عظيماً 

ورأيت أطيب  ،وكنت ىلع قدم انلبّوة واألنبياء وجهادك وَبذلك
 .وألجر اآلخرة أعظم وأكرب ،قّرة لعينك يف احلياة ادلنيا ،اثلمرات

 

ين من صالح وال تنس ،وّفقين اهلل وإيّاك ملا فيه حّبه ورضاه
 .تضيع ودائعه وأستودعك اهلل اذلي ال ،دعواتك
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 .!.داعء ورضاعة
 

إنك أنت العليم  ،سبحانك امهللّ ال علم نلا إال ماعلّمتنا
 .احلكيم

وزدنا علماً  ،وانفعنا بما علّمتنا ،امهلل علّمنا ما ينفعنا
 .وعلّمنا اتلأويل ،وفّقهنا يف ادلين ،وعمالً 

ورزقاً حالاًل  ،وقلباً خاشعاً  ،نافعاً  امهللّ إنا نسألك علماً 
 .وشفاًء من لك داء ،وعماًل متقّبالً  ،واسعاً 

 ،ومن قلب ال خيشع ،امهلل إنا نعوذ بك من علم ال ينفع
ومن دعوة ال يستجاب  ،ومن عني ال تدمع ،ومن نفس ال تشبع

 .هلا
وُمّن  ،ونّور بصائرنا بنور الفهم ،امهلل افتح نلا أبواب العلم

واجعل ما وـهبتنا  ،وما تريد مّنا ،أن نعقل عنك ما تريد نلاعلينا 
إنك  ،وسبياًل الجتبائك وقربك ،من العلم باباً ملرضاتك وحبِّك

  .أكرم مسئول
اذلي ال هلإ إال أنت احلنان  ،امهلل إنا نسألك بأنك أنت اهلل

يا ذا  ،اعلم الغيب والشهادة ،بديع السموات واألرض ،املنّان
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أن ترزقنا كمال االتباع لعبدك  ،يايّح يا قيّوم ،اماجلالل واإلكر
 ،وأخالقه وأحواهل يف أقواهل وأفعاهل  ورسولك سيدنا حمّمد 

وصىل  ،برمحتك يا أرحم الرامحني وتميتنا ىلع ذلك ،ظاـهراً وباطناً 
 ،وىلع آهل وصحبه ،وبارك وأنعم ىلع سيدنا حمّمد ،وسلّم ،اهلل

 .احلمد هلل رّب العاملنيأن  ،وآخر دعوانا ،وأتباعه وحزبه
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 * الوصايا العرش لطالب العلم * 
واحلذر من الترّسع يف  ،ـ إحياء منهج اتلثبّت 1

  :إطالق األحاكم
فلست  :ـ احلذر من اتلبعيّة بغري حّجة أو ديلل 2

وال  ،من اعّمة انلاس اذلين يعذرون باتلقليد املحض
 ..ل العلميطلب منهم سوى الرجوع إىل املوثوقني من أـه

  :ـ احلذر من اجلراءة ىلع انلاس بتكفري أو تضليل 3

مع اكتساب  ،من العلم ـ احلرص ىلع االزدياد 4
 :اخلربة يف احلياة

ال قيمة  :ـ اتلعّرف ىلع مناـهج انلاس ومذاـهبهم 5
  .ويتعّرف ىلع انلاس ،لعلم من لم يسافر

  :ـ 6
  :ـ إنّما أنت قدوة ملن حولك 7
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فمن لم  :رشيعة مع تعلّم أحاكمهاـ فقه مقاصد ال 8
ألنّه  ،وشّوه مجاهلا ،يفقه مقاصد الرشيعة ضيّع أحاكمها

فيضيّع  .يشغل نفسه باألحاكم الفرعيّة عن األصول اللكّيّة
 . .وـهو يتمّسك بالفروع واجلزئيّات ،األصول واألّمهات

من أـهّم ما يستدّل ذللك من السنّة قّصة سلمان وأب 
 ..ادلرداء
أو  ،اك أن تستغين عن أساتذتك ومشاخيكـ إيّ  9

وليسعك ما وسع اجلماعة أو  ،تنفرد برأيك واجتهادك
 ،ثّم تندم عليه غداً  ،واحذر من رأي تنرصه ايلوم ،اجلمهور

. وال يستهوينّك الشيطان .وتبوء بإثمه يوم ابلعث والنشور
  :أو مدح املحبّني ،بكثة املعجبني

  فعني الرضا عن لّك عيٍب لكيلة 
 كما أّن عني السخط تبدي املساويا   

 . .رّبما ذّمك غداً حبّق  ،ومن مدحك ايلوم بغري حّق 
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 ،ـ إيّاك ثّم إيّاك أن تأخَذ انلاس بمظاـهرـهم 10
ملا تراـهم  ،وتعبّس وتقّطب جبهتك ،فتكرّش يف وجوـههم

َفَما أقرب الفطرة إىل  ،عليه من بعض املعايص الظاـهرة
؟ فرّبما اكن من جيلس .القلوبوما يدريك بما يف  ،بارئها

بل ـهكذا جيب أن يكوَن  ،إيلك أقرب إىل اهلل تعاىل منك
. لقد وضعت نفسك أيخ .وظنّك بنفسك ،ظنّك بانلاس

 ،طالب العلم يف موضع الطبيب لقلوب انلاس ونفوسهم
! وأقبح بالطبيب أن يكون .فما أقبح العلّة يف األطبّاء
م عن أن يفتحوا هل صاّداً هل ،منّفراً للمرىض من نفسه

 ! .ويقبلوا عليه بكّل حّب ورغبة ،قلوبهم
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 الرتبية ادلعوّية 
 .وما جاء يف فضلها ،اهلل تعاىل الرتغيب بادلعوة إىل

  :ومن املسئول عنه ،رضورة ـهذا انلوع من الرتبية

ومنهم من يتقن  ،طاّلب علم ال صلة هلم بادلعوة
عوة ال حّظ هلم فّن انلقد واتلجريح واالتّهام متصّدون لدل

فاحش يف تبليغ ادلعوة وسّد  من العلم واحلكمة خلل
ثغراتها أصبحت الساحة مرتعاً خصباً جليش من الصاّدين 

ىلع اختالف مناـهجهم ومشاربهم  ،عن سبيل اهلل
 ومقاصدـهم 

يغرسها  :احلدود ادلنيا من املسئويلّة :ـ من املسئول
درسة وتبنيها تراعـها امل :احلدود الوسطى ابليت ويتعّهدـها

يؤّسسها اتلخّصص ويرّسخها احلدود  :احلدود العليا
فلكّكم راٍع ومسئول  ،تهيّئها ادلولة وتتبنّاـها :الكربى

 .عن رعيّته
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 :أراكن الرتبية ادلعوّية

 ـ شخصيّة ادلاع وصفاته  1
اتلكوين واتلدريب  :ـ منهج ادلعوة واإلعداد 2

 املتدّرج 
اتلعامل مع وسائل وحسن  ،ـ إتقان فّن االتّصال 3

 االتّصال 
 ـ عالقة ادلاع بادلاعة  4

 تربية عمليّة ،تربية علميّة :أنواع الرتبية ادلعوّية

فلن تنفعه شقشقة الالكم  ،من لم تمّّيه املواقف واألفعال
 وبهرجة األقوال
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 أـهّم املراجع
 

 .ـ القرآن الكريم 1 
ؤاد حممد ف .ـ املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم2 

 .عبد ابلاق
ت /  .اإلمام حيىي بن رشف انلووّي  .ـ رياض الصاحلني 3 

 .وادلقّاق رباح 
 .ـ اتلفسري الكبري لإلمام الرازّي  4 
 .ـ تفسري اإلمام اآللوّسّ  5 
حّجة اإلسالم اإلمام أب حامد  .ـ إحياء علوم ادلين 6 
 .الغزايل
لألستاذ أمحد عّز  .ـ وصايا سبيل اهلدى والعمل 7 

 .ادلين ابليانوين
 .من جممواعت خطب اجلمعة ـ 8 
لألستاذ أمحد عّز  .ـ ادلعوة إىل اإلسالم وأراكنها 9 

 .ادلين ابليانوين
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لألستاذ أمحد عّز ادلين  .ـ منهاج الرتبية الصاحلة10 
 .ابليانوين

 .وتؤثّر يف انلاس ،ـ كيف تكسب األصدقاء11 
 .اكرنييج .ديل
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