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قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:

هلم  فقولوا  رأيتموهم  فإذا  العلم.  يطلبون  أقوام  ))سيأتيكم 
مرحبًا بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. وأقنوهم(( رواه ابن ماجة وحسنه 
األلباين.  ))واقنوهم(( َأي: علموهم.
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المقـدمـة
ونتوب  ونستهديه،  ونستغفره  ونستعينه،  نحمده  هلل  احلمد 
إليه، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، ومن سيئات أعاملنا، من هيده 
إله إال  اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال 
اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممدًا عبده ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، بلغ 
الرسالة وأدى األمانة ونصح األمة وكشف اهلل به الغمة، تركنا عىل 
ريب  فصلوات  هالك،  إال  عنها  يزيغ  ال  كنهارها  ليلها  نقية  بيضاء 
وسالمه عليه وعىل آل بيته وأصحابه وعىل كل من سار عىل هديه 

واستن بسنته إىل يوم الدين..وبعد: 
فهذا البحث الثالث ضمن موسوعة ]منهج اإلسالم يف رعاية 
طالب العلم[. هيدف إىل إبراز احتياجات طالب العلم وخصوصًا 
والفكرية  والرتبوية  العلمية  شخصيتهم  تبني  التي  منهم  املغرتبني 
والدعوية وذلك لفتح الطريق أمام كل من يرغب يف رعاية طالب 
صورة  وتكوين  العلم  طالب  رعاية  حق  عليه  من  وكل  العلم 

واضحه عن تلك االحتياجات.
ويمكن إمجال احتياجات طالب العلم يف النقاط التالية:
الطالب،  من  غريهم  وبني  بينهم  املشرتكة  احلاجات  "أوال: 

وهي كثرية.
غربة  يف  فهو  العلم  طالب  باغرتاب  املتصلة  احلاجات  ثانيًا: 
اللغة  حاجز  وجود  الغربة  هذه  من  يزيد  ومما  وموطنه،  أهله  عن 
األول  كان  وإن  فيه،  يدرس  الذي  املجتمع  وبني  بينه  والعادات 

خيف مع تقدمه يف دراسة اللغة وإتقانه هلا.
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فالذين  بالده،  يف  منه  املتوقع  بالدور  املتصلة  احلاجات  ثالثا: 
مهام  منهم  ينتظر  العربية  الدول  يف  الدراسة  فرصة  هلم  أتيحت 
يف  املسلمني  نظرة  اعتبار  عىل  غريهم،  من  تنتظر  ال  بالدهم  يف 
أتيحت  أهنم  اعتبار  وعىل  هناك،  إىل  يعودون  حني  هلم  جمتمعاهتم 
هلم فرص أكرب يف تعلم اللغة العربية والعلوم الرشعية سواء ما كان 
منها من خالل الدراسة اجلامعية، أو ما يتلقاه من خالل تفاعله مع 

املناشط الدعوية والعلمية العامة أثناء دارسته.
رابعا: احلاجة إىل إتقان اللغة العربية: فاللغة العربية تعد لغة ثانية 
لدى طالب العلم املغرتبني الناطقني بغريها، وهناك صعوبات يف إتقان 
الدراسة  أو  اللغوي  الطالب يف مرحلة اإلعداد  يتلقاه  اللغة، وما  هذه 
اجلامعية قد ال يكون كافيًا إلتقانه هذه اللغة، ومن ثم ستبقى حاجات 
عديدة متصلة بإتقانه اللغة العربية مثل االطالع عىل الكتب والبحوث 
ومتابعة العملية التعليمية بعد التخرج، وشدة احلاجة املستمرة للبحث 

يف املسائل حسب حاجة الناس إليها والبحث وغريها"))).
ولقد استفدت كثريًا يف عرض هذا املوضوع من ورقة عمل 
اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات  بعنوان 

السعودية قدمها فضيلة الدكتور: حممد الدويش.
سبب اختيار الموضوع:

1 -  حاجة طالب العلم الشديدة ملن يرعاهم يف مجيع أحواهلم.
أثناء  العلم  طالب  حيتاجها  التي  الرعاية  جوانب  2 -  إبراز 

الطلب وبعده.
العلم  طالب  احتياجات  تلبية  بني  التكامل  أمهية  3 -  إبراز 

بحيث ال يطغى ويغلب جانب عىل اآلخر.

د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات  انظر:   (1(
حممد الدويش ص 4.
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4 -  الرتكيز عىل إعداد طالب العلم ملا سيواجهونه يف حياهتم 
العملية والدعوية.

5 -  الرتكيز عىل جانب التدريب والتأهيل يف رعاية طالب العلم. 
منهجية البحث:

املنهجية التي سلكتها يف كتابة هذا البحث تتمثل يف النقاط التالية: 
كل  اآلية عقب  للسورة ورقم  هبا  املستشهد  اآليات  -   عزو 

آية.
-   االعتامد عىل كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص يف استنباط 

القواعد واألحكام.
نستشهد  ومل  فقط،  الصحيحة  األحاديث  إيراد  -   التزام 

بحديث اتفق عىل ضعفه.
-   االعتامد يف تصحيح األحاديث عىل أقوال أهل الشأن يف 

هذا املجال.
-   بالنسبة للروايات التارخيية الضعيفة من الناحية احلديثية مل 
نستبعدها هنائيًا بل متت اإلفادة منها يف املوضوعات التي 
))). وهذا قليل جدًا. كام  ال تتعلق بالعقيدة أو الرشيعة.. 

يف قصة عداس وغريها.
حكاًم،  وال  قاعدة  نذكر  ال  أن  اإلستطاعة  قدر  -   االجتهاد 

هذه املنهجية قررها الدكتور: أكرم العمري يف كتابه صحيح السرية النبوية،   (1(
حيث قال: "املطلوب اعتامد الروايات الصحيحة وتقديمها، ثم احلََسنة، ثم ما 
يعتضد من الضعيف لبناء الصورة التارخيية ألحداث املجتمع اإلسالمي يف 
صدر اإلسالم... وعند التعارض ُيَقدم األقوى دائام...أما الروايات الضعيفة 
التي ال تقوى أو تعتضد فيمكن اإلفادة منها يف إكامل الفراغ الذي ال تسده 
الروايات الصحيحة واحلسنة عىل أن ال تتعلق بجانب عقدي أو رشعي، ألن 
السرية  ينظر:  لالستزادة  الرشيعة"  أو  بالعقيدة  يتعلق  فيام  التشدد  القاعدة: 

النبوية الصحيح )/)4 وما بعدها.
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عليه  وندلل  إال  العلم  طالب  رعاية  أمور  من  أمرًا  وال 
السلف،  أئمة  وأقوال  السنة  من  يفرسه  وما  القرآن  من 

وأفعاهلم.
نصوص  يف  القوي  واإلمعان  العميق،  الفهم  -   حماولة 
الكتاب والسنة، والنظر يف سرية األئمة األعالم، والواقع 
العرص  هذا  يف  الكثرية  واملتغريات  بالدعاة  حييط  الذي 

الستخراج حاجات طالب العلم.
بيان  يف  والرتاجم  والتاريخ،  السري،  كتب  عىل  -   االعتامد 

نامذج من سلف األمة يف تلبية احتياجات طالب العلم.

خطة البحث:
هذا البحث يشتمل عىل مقدمة، ومخسة فصول، وخامتة، وقائمة 

باملراجع، ثم فهرس للموضوعات، وذلك وفق اخلطة التالية:
الفصل األول: احلاجة إىل الرعاية النفسية: 

املبحث األول: احلاجة إىل حسن االستقبال والرتحيب هبم.
 املبحث الثاني: احلاجة إىل رشح صدورهم وإزالة ما هبا من رهبة 

اللقاء.
املبحث الثالث: احلاجة إىل التعرف عليهم وتكنيتهم.

معنوياهتم  من  والرفع  تشجيعهم  إىل  احلاجة  الرابع:   املبحث 
والثناء عليهم.

عن  واإلعراض  املعاملة  يف  اللني  إىل  احلاجة  اخلامس:   املبحث 
أخطائهم والصرب عليهم.

مهوم  من  عندهم  فيام  مواساهتم  إىل  احلاجة  السادس:   املبحث 
ومشكالت.
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املبحث السابع: احلاجة إىل الرتويح عن أنفسهم.
الفصل الثاين: احلاجة إىل الرعاية الرتبوية:

العقيدة  جانب  يف  الرتبوية  الرعاية  إىل  احلاجة  األول:   املبحث 
والعبادة.

السلوك  جانب  يف  الرتبوية  الرعاية  إىل  احلاجة  الثاني:   املبحث 
والعمل.

 الفصل الثالث: احلاجة إىل الرعاية العلمية:
 املبحث األول: التأصيل العلمي.

املبحث الثاني: شحذ اهلمم وتوجيه الطاقات.

املبحث الثالث: احلاجة إىل تنويع أساليب وطرائق التعليم.
الفصل الرابع: احلاجة إىل الرعاية االجتامعية:

املبحث األول: الرعاية املادية.

املبحث الثاني: الرعاية بتأهيلهم عىل الكسب من عمل اليد.

املطلب األول: غرس أمهية كسب الداعية من عمل يده

املطلب الثاين: عىل ماذا يؤهل طالب العلم يف جانب الكسب

املطلب الثالث: نامذج تطبيقية يف الكسب من عمل اليد.

املبحث الثالث: الرعاية األرسية.

املبحث الرابع: الرعاية الصحية.

املبحث اخلامس: الرعاية األمنية.

املبحث السادس: متابعة مجيع أمورهم.
الفصل اخلامس: احلاجة إىل الرعاية التأهيلية الدعوية:

املبحث األول: احلاجة إىل بناء الشخصية الدعوية.
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 املطلب األول: حاجتهم إىل غرس هّم الدعوة إىل اهلل يف قلوهبم.
املطلب الثاين: حاجتهم إىل إعدادهم للدعوة عىل بصرية.

الواقع  وفقه،  املايض،  معرفة  إىل  حاجتهم  الثالث:   املطلب 
واسترشاف املستقبل.

والتفاؤل  اإلجيابية  الروح  تنمية  إىل  حاجتهم  الرابع:   املطلب 
والثقة بالنفس.

املطلب اخلامس: حاجتهم إىل تنمية املبادرة الدعوية.

املطلب السادس: حاجتهم إىل تثقيفهم عىل التكيف واملرونة.

مع  الرشعي  التعامل  منهج  بناء  إىل  حاجتهم  السابع:   املطلب 
املخالفني.

 املبحث الثاني: احلاجة إىل بيان معامل املنهج القويم يف الدعوة إىل 
اهلل.

األساسية  اخلصائص  عىل  التعرف  إىل  احلاجة  الثالث:   املبحث 
للمنهج اإلسالمي.

املبحث الرابع: احلاجة إىل التأهيل املهاري الدعوي:

اإلعداد  يف  املهارية  التأهيلية  الرعاية  أمهية  األول:   املطلب 
الدعوي.

املطلب الثاين: التأهيل عىل مهارات التعلم الذايت.

املطلب الثالث: التأهيل عىل مهارات اإللقاء وخماطبة الناس.

املطلب الرابع: مهارات استخدام وسائل اإلعالم.

املطلب اخلامس: مهارة إتقان لغة البلد.

اخلامتة: وفيها أبرز نتائج وتوصيات البحث.
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فهرس املراجع واملصادر.
فهرس املوضوعات.

واهلل سبحانه أسأل أن ينفع هبذا العمل وأن جيعله حجة لنا ال 
علينا وأن يلهمنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن جيرب تقصريي 
يف هذا البحث، وأن يغفر ما كان فيه من خطأٍ وزلل، وأن يبارك يف 

الطيب منه.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم 

كثريًا إىل يوم الدين.

أخوكم
أ.د. محمد بن عبدالعزيز العواجي

األستاذ بقسم التفسير وعلوم القرآن - كلية القرآن الكريم
الجامعة اإلسالمية بالمدينة النبوية
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الفصل األول
الحاجة إلى الرعاية النفسية

وفيه املباحث التالية:
املبحث األول: احلاجة إىل حسن االستقبال والرتحيب هبم.

 املبحث الثاين: احلاجة إىل رشح صدورهم وإزالة ما هبا من 
رهبة اللقاء.

املبحث الثالث: احلاجة إىل التعرف عليهم وتكنيتهم.
 املبحث الرابع: احلاجة إىل تشجيعهم والرفع من معنوياهتم 

والثناء عليهم.
 املبحث اخلامس: احلاجة إىل اللني يف املعاملة واإلعراض عن 

أخطائهم والصرب عليهم.
 املبحث السادس: احلاجة إىل مواساهتم فيام عندهم من مهوم 

ومشكالت.
املبحث السابع: احلاجة إىل الرتويح عن أنفسهم.
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متهيد:
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  چ  تعاىل:  قال 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 

ۆ ۆ چ ]التوبة 82)[.

إن الرعاية النفسية من أهم األمور التي حيتاجها طالب العلم 
من الرعاية "ألن احلاجات النفسية هي من أكثر جماالت الدراسة 
حول  الدراسات  من  العديد  الرتبوية  املكتبة  ويف  احلاجات،  يف 
احلاجات النفسية، إما: يف حتديدها، أو: يف صلتها باملوضوع")))، 
فإنه إذا مل يكن قلبه وعقله يف راحة لن حيقق ما يرجوه وما يرجى له 
من اخلري، ومنهج رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص والسلف رضوان اهلل عليهم من 

بعده واضح أشد الوضوح يف تلك الناحية.
من  ونامذج  النفسية  الرعاية  إىل  احلاجة  أوجه  بيان  ويمكن 
املباحث  خالل  من  هلا  السلف  تطبيقات  ومن  النبوية  تطبيقاهتا 

التالية:

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش ص 2.
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المبحث األول
الحاجة إلى حسن االستقبال والترحيب بهم

احلاجات  إلكامل  هبا  االعتناء  جيب  التي  األمور  أهم  من  إن 
ويتمثل  هبم  والرتحيب  االستقبال  حسن  العلم؛  لطالب  النفسية 

ذلك يف األمور التالية:

أواًل: الترحيب بقدومهم، وإكرامهم، والدعاء لهم: 

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فرس  جتيب)))،  وفد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عيل  قدم 
القرآن والسنن، فازداد  وأكرم منزهلم.. وجعلوا يسألونه عن  هبم 
فأقاموا  وأمر بالال أن حيسن ضيافتهم،  رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هبم رغبة، 
أيامًا، ومل يطيلوا اللبث، فقيل هلم: ما يعجبكم؟ فقالوا: نرجع إىل 
رد  وما  إياه  وكالمنا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  برؤيتنا  فنخربهم  وراءنا  من 
بالالً  إليهم  فأرسل  يودعونه  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  جاؤوا  ثم  علينا، 

فأجازهم بأرفع ما كان جييز به الوفود.
))هل بقي منكم أحد؟(( قالوا: نعم  ثم سأهلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
فلام  إلينا((  ))أرسلوه  غالم خلفناه عىل رحالنا هو أحدثنا سنا قال: 
فاقض  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  إىل  انطلق  للغالم:  قالوا  رحاهلم  إىل  رجعوا 
الغالم  فأقبل  وودعناه.  منه،  حوائجنا  قضينا  قد  فإنا  منه،  حاجتك 
حتى أتى رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهلل ! إين امرؤ من بني أبذي 

كانوا  كندة،  بن  السكون  بن  شبيب  بن  أرشس  وهو  كندة،  من  بطن  جتيب:   (1(
يسكنون منطقة الكرس يف وسط حرض موت. انظر: معجم قبائل العرب لعمر 

كحالة )/353. 
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يا  حاجتي  فاقض  حوائجهم  فقضيت  آنفا  أتوك  الذين  الرهط  من 
))وما حاجتك؟(( قال: إن حاجتي ليست كحاجة  رسول اهلل قال: 
من  ساقوا  ما  وساقوا  اإلسالم  يف  راغبني  قدموا  كانوا  وإن  أصحايب 
صدقاهتم وإين واهلل ما أعملني من بالدي إال أن تسأل اهلل عز وجل 
أن يغفر يل، ويرمحني، وأن جيعل غناي يف قلبي. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وأقبل إىل الغالم: ))اللهم اغفر له، وارمحه، واجعل غناه يف قلبه(( ثم 
أمر له بمثل ما أمر به لرجل من أصحابه فانطلقوا راجعني إىل أهليهم.

ثم وافوا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف املوسم بمنى سنة عرش، فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))ما فعل الغالم الذي أتاين معكم؟(( قالوا: يا رسول اهلل 
! ما رأينا مثله قط، وال حدثنا بأقنع منه، بام رزقه اهلل، لو أن الناس 

اقتسموا الدنيا ما نظر نحوها!! وال التفت إليها!!..))).
اهلل  عبد  فكان  املغرتبني،  العلم  بطالب  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أوىص  كام 
بن مسعود عندما يراهم يقول: "مرحبًا بوصية رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص")2)، 
قال ابن مجاعة: "وكذلك جيب أن يرحب بالطلبة إذا لقيهم، وعند 

إقباهلم عليه، ويكرمهم إذا جلسوا إليه")3).

أخرجه ابن سعد عن الواقدي، انظر عيون األثر البن سيد الناس 302/2،   (1(
سبل  يف  والصاحلي   ،564/3 املعاد  زاد  يف  القيم  ابن  بكاملها  القصة  وذكر 
اهلدى والرشاد285/6، واالكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة 

اخللفاء لسليامن الكالعي )/596.

حبان  ابن  صحيح   ،(3/8 للسيوطي  الرسول  أحاديث  يف  األصول  جامع   (2(
رجال  ثقات  رجاله  األرناؤوط:  شعيب  وقال  5)/69برقم)6677( 

الصحيحني إال أنه مرسل، وانظر: حلية األولياء أليب نعيم 253/9.

تذكرة السامع واملتكلم ابن مجاعة ص 65.  (3(
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ويف الوقت احلارض يمكن أن تكون هذه اخلصلة من خالل حسن 
التي  العلم  مؤسسات  أماكن  وصوهلم  عند  أو  املطارات،  يف  استقباهلم 
املعيشية..  واإلجرائية  الرسمية  املعامالت  وتسهيل  فيها،  سيدرسون 

وغريها من الوسائل املناسبة املتاحة للمؤسسات التعليمية أو للبلد.

ثانياً: طالقة الوجه والكالم اللين: 

العلم  لطالب  فارقة  صفة  اللني  والكالم  الوجه  طالقة  إن 
ورحابة  البشاشة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هدي  من  "كان  وقد  واجبة،  وعليهم 
يأتون  الذين  الوفود  وجوه  يف  يبش  فكان  املنطق،  وحلو  الصدر 
لكل وفد كالمًا طيبًا،  يقول  دينهم، وكان  أمور  منه ملسو هيلع هللا ىلص  ليتعلموا 

يشعرهم بمكانتهم، ويثني عليهم بام هم أهله"))).
فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص لوفد أزد ُعامن: ))نعم الوفد األزد، طيبة أفواههم، 
برة أيامهنم، تقية قلوهبم(()2)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص لوفد أسلم وغفار: ))أسلم 

ساملها اهلل، وغفار غفر اهلل هلا(()3).
ومعلوم أن هذا الثناء والدعاء من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص له بالغ األثر 
يف النفوس، ودافع من دوافع االستجابة، وتعلم دين اهلل رغبة فيه.
ابن  أّن  ورد  فقد  عليهم  اهلل  رضوان  السلف  بذاك  واستن 

املعطوش كان مكرما ملن يقصده من الطلبة، بسامًا، مزاحًا)4).

دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لألعراب – محود احلارثي ص207.  (1(

الصحيحة  السلسلة  يف  األلباين  وصححه   ،35(/2 أمحد  أخرجه   (2(
33/3ح)039)).

أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب ذكر أسلم وغفار )4)35(، ومسلم   (3(
يف كتاب فضائل الصحابة، باب دعاء النبي لغفار وأسلم )5)25).

سري أعالم النبالء للذهبي )2/)40.  (4(
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ثالثاً: إعطاءهم الهدايا والجوائز: 

موته  قال: أوىص رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عند  ما  ابن عباس  فعن 
الوفود  العرب، وأجيزوا  املرشكني من جزيرة  ))أخرجوا  بثالث: 

بنحو ما كنت أجيزهم(( قال الراوي: ونسيت الثالثة))).

 وعن رجل من بني ثعلبة عن أبيه قال: ملا قدم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص
مقّرين  وافدين  نفر،  أربعة  عليه  قدمنا  ثامن  سنة  اجلعرانة  من 
باإلسالم.. فأمر رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لنا بضيافة، وأقمنا أيامًا. ثم جئناه 
لنودعه، فقال لبالل : ))أجزهم كام جتيز الوفد(( فجاء بنقر من 
فضة، وأعطى كل رجل منا مخس أواق، قال ليس عندنا دراهم. 

فانرصفنا إىل بالدنا)2).

رابعا: تبشيرهم وعدم تنفيرهم من العلم:

وعن عمران بن حصني ، قال: »إين عند النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاءه 
قوم من بني متيم فقال: ))اقبلوا البرشى يا بني متيم((، قالوا برشتنا 
فأعطنا. فدخل ناس من أهل اليمن فقال: ))اقبلوا البرشى يا أهل 

اليمن إذ مل يقبلها بنو متيم...(()3).

أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، باب مرض النبي ملسو هيلع هللا ىلص ووفاته ))443(،   (1(
فيه  يويص  يشء  له  ليس  ملن  الوصية  ترك  باب  الوصية،  كتاب  يف  ومسلم 

.((737(

والرشاد  اهلدى  سبيل  يف  والصاحلي   ،227/( الطبقات  يف  سعد  ابن  ذكره   (2(
.450/6

أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل: }وكان عرشه عىل الامء{   (3(
]هود: ٧[)8)74(. وقد تقدم ذكره كامالً.
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عن أنس  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))يرسوا وال تعرسوا وبرشوا 
وال تنفروا(())).

قال ابن حجر: "اإلخبار بالرش يف ابتداء التعليم توجب النفرة، 
إسالمه،  قرب  من  تأليف  واملراد:  بالتنفري،  البشارة  قوبلت  إذا 
وترك التشديد عليه يف االبتداء.. وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 
بالتدريج، ألن اليشء إذا كان يف ابتدائه سهاًل، حبب إىل من يدخل 
فيه، وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا االزدياد، بخالف ضده، 

واهلل تعاىل أعلم")2).

باملوعظة  يتخوهلم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ما كان  باب  العلم،  البخاري يف كتاب  أخرجه   (1(
والعلم كي ال ينفروا )69(، ومسلم يف كتاب اجلهاد والسري، باب يف األمر 

بالتيسري وترك التنفري )734)). 

فتح الباري البن حجر )/96) - 97) خمترصًا.  (2(
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المبحث الثاني
الحاجة إلى شرح صدورهم
وإزالة ما بها من رهبة اللقاء

چ  چ  ڃ  چ  السالم:  عليه  ملوسى  تعاىل  اهلل  قال 
ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڳڱ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ ھ ے ے چ ]طه7) - 23[.
فموسى عليه السالم كان فيه من اخلوف ما اهلل به عليم فأراد 
اهلل تعاىل أن يطمئنه وهيدأ من روعه، فدار هذا النقاش، ومن فوائده 

أن ُينسى موسى هول املوقف، واهلل تعاىل أعلم.
ويف حادثة أول نزول جلربيل عليه السالم عىل نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
تقول أم املؤمنني عائشة : "..فجاءه امللك فقال: اقرأ. قال: ))ما أنا 
بقارئ، قال: فأخذين فغطني حتى بلغ مني اجلهد، ثم أرسلني، فقال: 
اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ. فأخذين فغطني الثانية حتى بلغ مني اجلهد. 
ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء. فأخذين فغطني الثالثة، 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  فقال:  أرسلني  ثم 
فرجع هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص   .))]3  - ]العلق )  چ  ڎ ڎ ڈ ڈ 
))زملوين   فقال:  يرجف فؤاده، فدخل عىل خدجية بنت خويلد 
وأخربها  خلدجية  فقال  الروع،  عنه  ذهب  حتى  فزملوه  زملوين((. 
اخلرب، وقال: ))لقد خشيت عىل نفيس((. فقالت خدجية: كال واهلل ما 
خيزيك اهلل أبدا إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتكسب املعدوم، 

وتقري الضيف، وتعني عىل نوائب احلق"))).

أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي )3).  (1(
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من  درس  أول  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  لرسول  وقعت  التي  الضمة  فهذه 
من  والتهدئة  واحلنان،  الدفء،  فيها  الضمة  هذه  العلم؛  دروس 
روعه، وخوفه من هول ما رأى، مهام كانت هذه الضمة قوية فقد 
أدرك رسول اهلل قيمة هذه الضمة فيام بعد عندما انقطع عنه الوحي 

بعدها فاشتاق إىل الوحي مع أن الضمة كان قوية. 
ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  هتدئة  يف    خدجية  املؤمنني  أم  موقف  وأيضًا 
وتطمينه بأنه لن يصيبه أذى؛ ملا فيه من صفات الكرم وصلة الرحم 

وإعانة املكروب. كل ذلك مما يزيل ما بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص من رهبة.
وعن أيب مسعود  قال أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص رجٌل فكلمه. فجعل 
أنا  إنام  ))هون عليك. فإين لست بملك،  ترعد فرائصه. فقال له: 

ابن امرأة تأكل القديد(())).
قال ابن مجاعة: "وكذلك جيب أن يؤنسهم بسؤاله عن أحوال 
من يتعلق هبم، وليعاملهم بطالقة الوجه، وظهور البرش، وحسن 
ألن ذلك أرشح لصدره،  الشفقة،  املحبة، وإضامر  املودة، وإعالم 
وأطلق لوجهه، وأبسط لسؤاله")2) "وأن يتودد لغريب حرض عنده، 

وينبسط له، لينرشح صدره، فإن للقادم دهشة")3).
أن  أريد  إين  مالك:  بن  لسعد  قلت  املسيب:  بن  سعيد  قال 
أسألك عن يشء وإين أهابك!! فقال: "ال هتابني يا ابن أخي، إذا 

علمت أن عندي علاًم فسلني عنه")4).

رواه ابن ماجة يف كتاب األطعمة، باب القديد )2)33( وصححه األلباين يف   (1(
السلسلة الصحيحة )876)).

تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة ص65.  (2(

املرجع السابق ص43.  (3(

املرجع السابق ص43.  (4(
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المبحث الثالث
الحاجة إلى التعرف عليهم وتكنيتهم

"ينبغي للشيخ أن يستعلم أسامءهم   : يقول اخلطيب البغدادي 
وأنساهبم ومواطنهم وأحواهلم ويكثر الدعاء هلم بالصالح"))).

ومن الشواهد عىل ذلك من السنة النبوية ما جاء عن ابن عباس 
 قال إن وفد عبدالقيس أتوا النبي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ))من الوفد؟ أو 
غري  بالوفد  أو  بالقوم،  ))مرحبا  فقال:  ربيعة.  قالوا:  القوم؟(  من 

خزايا وال ندامى....(()2).

من  رجع  عندما  عداس  الغالم  مع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فعل  وكام 
الطائف بعد أن آذاه أهل الطائف فإنه ملسو هيلع هللا ىلص  ملا رآه ابنا ربيعة عتبة وشيبة 
وما لقي حتركت له رمحهام، فدعوا غالمَاً هلام نرصانيًا يقال له عداس. 
وقاال له: خذ قطفًا من هذا العنب فضعه يف هذا الطبق، ثم اذهب به إىل 
ذلك الرجل فقل له يأكل منه، ففعل عداس، ثم ذهب به حتى وضعه 
بني يدي رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص. ثم قال له: كل. فلام وضع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يده 
يف الطعام قال: ))بسم اهلل(( ثم أكل، ثم نظر عداس يف وجهه، ثم قال: 
واهلل إن هذا الكالم ما يقوله أهل هذه البالد. فقال له رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
))ما اسمك؟(( فقال: عداس، فقال له عليه الصالة والسالم: ))ومن 

تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة ص60.  (1(

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب حتريض النبي وفد عبد القيس عىل أن   (2(
حيفظوا اإليامن والعلم )87(، وقد تقدم ذكره كامالً.
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أهل أي بالد أنت يا عداس وما دينك((؟ قال: نرصاين، وأنا رجل من 
أهل نينوى. فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من قرية الرجل الصالح يونس بن 
متى؟(( فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))وذلك أخي كان نبيا وأنا نبي(())).

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص قد عرف اسم عداس، ثم سأله عن بلده، وعندما 
أراد سؤاله عن بلده ناداه باسمه بأسلوب رقيق ورحيم فيه من الود 
وحسن احلديث، ثم سأله عن دينه، وكان ذلك مدخل لرسول اهلل 
اهلل،  أنبياء  من  نبي  منها  أن  وذلك  بلده  حماسن  له  فأظهر  ليعلمه، 
بلده بوجود صلة األخوة  بينه وبني عداس وأهل  الرسول  وربط 

النبوية بينه وبني يونس عليه السالم.

ومن ذلك أيضًا: قصة بقي بن خملد مع اإلمام أمحد، فقد رحل من 
األندلس إىل بغداد، بغيته مالقاة أمحد بن حنبل فذهب يستدل عىل منزله، 
وكان اإلمام أمحد وقتها يف املحنة ممنوعًا من التحديث، فلام دقَّ عليه بقٌي 
فسأله اإلمام أمحد، أين موضعك؟ فقال:  وعّرف بقٌي بنفسه،  خرج إليه، 

جئت من املغرب األقىص، وبلدي األندلس. قال: إن موضعك لبعيد)2).

قال اإلمام أمحد: "قدمت صنعاء، أنا وحييى بن معني، فمضيت 
إىل عبدالرزاق يف قريته، وختلف حييى، فلام ذهبت أدق الباب، قال 

وابن   ،67 ص  املقدمة  عند  الدالئل  يف  والبيهقي  هشام)/)42،  ابن  سرية   (1(
كثري يف السرية النبوية2/)5)، والقصة اشتهر وجودها يف عدة مصادر. 

أكثر  القصة  ستأيت  خمترصًا،   ،294  -  292/(3 للذهبي  النبالء  أعالم  سري   (2(
تفصيالً يف مبحث الرعاية العلمية.
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يل بقال جتاه داره: مه، ال تدق، فإن الشيخ هُياب. فجلست حتى إذا 
انتقيتها،  أحاديث  يدي  ويف  إليه،  فوثبت  خرج  املغرب،  قبل  كان 
غريب.  رجل  فإين  اهلل،  رمحك  هبذه  حدثني  وقلت:  فسلمت، 
قال: ومن أنت؟ وزبرين. قلت: أنا أمحد بن حنبل، قال: فتقارص؟ 
األحاديث،  أخذ  ثم  اهلل؟  عبد  أبو  أنت  باهلل  وقال:  إليه،  وضمني 

وجعل يقرؤها حتى أظلم"))).

ومن التعرف عليهم تكنيتهم بأموٍر هم حيبوهنا، ومن ذلك تكنية 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أبا هريرة بأيب هريرة)2)، وكام كنى عىل  بأيب تراب)3). 

وعن املغرية بن شعبة قال: "كناين النبي ملسو هيلع هللا ىلص بأيب عيسى")4).

عىل  عديدة  فوائد  وُكناهم  العلم  طالب  أسامء  استخدام  ويف 
الطالب واملعلم واملنهج من خالل ضبط الصف وشعور الطالب 
تركيز  عىل  يؤثر  مما  الشيخ  او  املعلم  من  اجليدة  واملتابعة  باالهتامم 

الطالب وجلب انتباهه الهتامم املعلم أو الشيخ به.

سري أعالم النبالء للذهبي ))/92).  (1(

رواه الرتمذي يف كتاب املناقب، باب مناقب أيب هريرة )3840(، واحلافظ يف   (2(
اإلصابة يف ترمجة أيب هريرة، وحسنه الذهبي يف سري أعالم النبالء 588/2.

.(3703(  أخرجه البخاري يف كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عيل  (3(

وقال   )4963( القبيح  االسم  تغيري  باب  األدب،  كتاب  يف  داود  أبو  رواه   (4(
األلباين: حديث حسن صحيح. 



رعاية طالب العلم26

المبحث الرابع
الحاجة إلى تشجيعهم

 والرفع من معنوياتهم والثناء عليهم
 عن آية يف القرآن أعظم،  ُأيَب بن كعب  ملا سأل النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال ُأيَب: نثڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ مث  ]البقرة255[ رضب النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص يف صدره وقال: ))لِيهنك العلم أبا املنذر(())).
واستأذن عامر  عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال من هذا؟ فقال: عامر، 

فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))مرحبًا بالطيب املطيب(()2).
وقال معاذ بن جبل : لقيني رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ))يا معاذ 
إين أحبك يف اهلل(( قال معاذ: وأنا واهلل يا رسول اهلل: أحبك يف اهلل، 
فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))أفال أعلمك كلامت تقوهلن دبر كل صالة؟ رب 

أعني عىل ذكرك وشكرك وحسن عبادتك(()3).
 : عمر  هلا  فقال  احلبشة  من    عميس  بنت  أسامء  وقدمت 
رسول  مع  كنتم  صدقت  لقد  فقالت:  باهلجرة:  سبقناكم  حبشية  »يا 

الكريس  وآية  الكهف  سورة  فضل  باب  املسافرين،  صالة  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (1(
.(8(0(

رواه الرتمذي يف كتاب املناقب، باب مناقب عامر بن يارس )3799(، وابن   (2(
ماجة يف املقدمة، باب فضائل أصحاب النبي )46)(، واحلاكم يف املستدرك 
388/3 وصححه ووافقه الذهبي. وصححه األلباين يف الصحيحة )466).

رواه أبو داود كتاب الصالة، باب االستغفار )522)(، وصححه احلاكم 373/3   (3(
ووافقه الذهبي. وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود )347)).
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أما واهلل  البعداء والطرداء،  اهلل يطعم جائعكم ويعلم جاهلكم وكنا 
))للناس هجرة واحدة ولكم  ألذكرن ذلك لرسول اهلل، فأتته فقال: 

هجرتان(())).
وعن جرير بن عبد اهلل  قال: كنا عند رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف صدر 
النهار، قال: فجاءه قوم حفاة عراة جمتايب النامر - أو العباء - متقلدي 
فتمعر وجه رسول  بل كلهم من مرض،  السيوف، عامتهم من مرض 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملا رأى هبم من الفاقة، فدخل ثم خرج فأمر بالل فأذن وأقام 

فصىل ثم خطب: فقال: ))چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
]النساء1[، واآلية التي يف احلرش:  چ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

ٹڤ  ٹ  ٹٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چڀ 
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ ]احلرش8)[ تصدق رجل من ديناره، 
من درمهه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع متره(( حتى قال: ))ولو 
بشق مترة((، فجاء رجل من األنصار برصة كادت كفه تعجز عنها، 
طعام  من  كومني  رأيت  حتى  الناس  تتابع  ثم  قال:  عجزت.  قد  بل 
وثياب، ورأيت وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتهلل كأنه مذهبة، فقال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))من سن يف اإلسالم سنة حسنة: فله أجرها، وأجر من عمل 
هبا، بعده، من غري أن ينقص من أجورهم يشء، ومن سن يف اإلسالم 
سنة سيئة: كان عليه وزرها، ووزر من عمل هبا من بعده، من غري أن 

ينقص من أوزارهم يشء(()2).

طالب  أيب  بن  جعفر  فضل  باب  الصحابة،  فضائل  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (1(
وأسامء بنت عميس )2503). 

مترة  بشق  ولو  الصدقة  عىل  احلث  باب  الزكاة،  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (2(
.((0(7(
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وعندما استشهد قادة معركة مؤتة قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ألصحابه 
بن  خالد  اللواء  أخذ   ..(( وقوعها  وقت  املعركة  هلم  يصف  وهو 
الوليد(( ثم رفع رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إصبعيه وقال: ))اللهم هو سيف 

من سيوفك فانرصه(( فيومئذ سمي خالد سيف اهلل))).

وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لسامل موىل أيب حذيفة  عندما سمعه يقرأ 
القرآن بصوت مجيل ))احلمد هلل الذي جعل يف أمتي مثلك(()2).

أستمع  وأنا  رأيتني  ))لو   : األشعري  موسى  أليب  وقال 
لقراءتك البارحة، لقد أوتيت مزمارًا من مزامري آل داود(()3).

العرسة:  جيش  جهز  عندما    عفان  بن  لعثامن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وقال 
))ما رض عثامن ما فعل بعد اليوم(()4) وغريها كثري يف مواقف النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

وعندما رحل اإلمام الشافعي إىل اإلمام مالك لطلب العلم، 
قال الشافعي ملالك رمحهام اهلل: "أصلحك اهلل إين رجل مطلبي من 
حايل وقصتي.. فلام أن سمع كالمي نظر إيل ساعة وكانت ملالك 

299/5/)22604(خمترصًا، قال شعيب األرناؤوط: صحيح  أخرجه أمحد   (1(
لغريه وهذا إسناد جيد

)/)37، واحلاكم يف املستدرك  65/6)، وأبو نعيم يف احللية  أخرجه أمحد   (2(
226/3 وصححه ووافقه الذهبي، واحلافظ ابن حجر يف اإلصابة 05/4).

الصوت  حتسني  استحباب  باب  املسافرين،  صالة  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (3(
بالقرآن)546).

وصححه   ،)370(( عثامن  مناقب  باب  املناقب،  كتاب  يف  الرتمذي  رواه   (4(
األلباين يف صحيح الرتمذي )2920).
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اهلل  اتق  حممد  يا  قال:  حممد.  فقلت:  اسمك؟  ما  يل  فقال  فراسة، 
واجتنب املعايص فإنه سيكون لك شأن من الشأن.."))).

يثني  "أن  الناجح:  واملريب  املعلم  عىل  ينبغي  أنه  واخلالصة: 
اجتهاده،  أو يف  بادرة حسنة يف سلوكه،  منه  إذا رأى  الطالب  عىل 
فيقول للطالب: أحسنت اجلواب، وبارك اهلل فيك،....فمثل هذه 
الكلامت اللطيفة تشجع الطالب وتقوي روحه املعنوية، وترتك يف 
ويتفتح ذهنه  األثر مما جيعله حيب معلمه ومدرسته،  نفسه أحسن 
للتدريس، ويكون يف نفس الوقت مشجعًا لرفاقه أن يقتدوا به يف 

أدبه وسلوكه واجتهاده لينالوا الثناء والتشجيع من معلمهم")2).

وكان الشيخ ابن سعدي خيصص املكافآت ملن حيفظ املتون من 
طالبه تشجيعًا هلم وحفزًا لزمالئهم)3).

العلم أن  وهكذا جيب عىل أهل العلم والقائمني عىل طالب 
يعتنوا هبذا اجلانب من الرعاية فهو من أهم الوسائل جللب طالب 

العلم وحتفيزهم عىل االستمرار بل والتفقه والتميز العلمي.

دولة السالجقة لعيل الصاليب ص296 خمترصًا.   (1(

نداء للمربني واملربيات ملحمد مجيل زينو ص83.  (2(

الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وجهوده يف توضيح العقيدة للشيخ عبدالرزاق   (3(
بن عبداملحسن العباد ص34.
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المبحث الخامس
الحاجة إلى اللين في المعاملة

واإلعراض عن أخطائهم والصبر عليهم
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  چ  تعاىل:  قال 
ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ 
ألنت هلم جانبك، وخفضت   .." أي  ]آل عمران59)[.  ڦچ 
هلم جناحك، وترققت هلم، وحسنت هلم خلقك، فاجتمعوا عليك 

وأحبوك وامتثلوا أمرك"))).
ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ  وتعاىل:  سبحانه  اهلل  وقول 

ھ ھھ ے ے ۓ ۓچ ]النحل25)[.
وُعّد هذا األمر سببًا للنجاح والفالح، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

))ما كان الرفق يف يشء إال زانه وما نزع من يشء إال شانه(()2).
وعن معاوية بن احلكم السلمي  قال: بينا أنا أصيل مع رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذ عطس رجل من القوم: فقلت: يرمحك اهلل. فرماين القوم 
فجعلوا  إيل؟  تنظرون  شأنكم  ما  أمياه  واثكل  فقلت:  بأبصارهم. 
يرضبون بأيدهيم عىل أفخاذهم. فلام رأيتهم يصمتونني سكت. فلام 
وال  قبله  معلاًم  رأيت  ما  وأمي -  هو  فبأيب  ملسو هيلع هللا ىلص -  اهلل  رسول  صىل 
بعده أحسن تعليام منه، فواهلل ما كهرين، وال رضبني، وال شتمني. 

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص54).  (1(

 ،344/2 األوسط  املعجم  يف  والطرباين   ،24(/2 املسند  يف  أمحد  أخرجه   (2(
والبيهقي يف الشعب 348/5ح)688(، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع 

برقم )5654).
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قال: ))إن هذه الصالة ال يصلح فيها يشء من كالم الناس، إنام هو: 
التسبيح، والتكبري، وقراءة القرآن))))).

وقد كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يستعمل العبارات اللطيفة اللينة يف حديثه 
الوالد  بمنزلة  لكم  أنا  ))إنام  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال  فقد  ألصحابه،  وتعليمه 
لولده، أعلِّمكم، فإذا أتى أحدكم الغائط: فال يستقبل القبلة، وال 

يستدبرها، وال يستطب بيمينه(()2).
ومن الرفق هبم ما، ذكره ابن مجاعة: ".. الرفق بالطلبة وإعانتهم 
وبرهم، والتلطف هبم إذا رأى منهم منكرًا، كام فعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

مع األعرايب الذي بال يف املسجد")3).
فعن أنس بن مالك  قال: بينام نحن يف املسجد مع رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إذ جاء أعرايب فقام يبول يف املسجد، فقال أصحاب رسول 
دعوه.  تزرموه)4)  ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  قال:  مه،  مه  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل 
))إن هذه  له:  فقال  إن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص دعاه  ثم  بال.  فرتكوه حتى 
املساجد ال تصلح ليشء من هذا البول وال القذر، إنام هي لذكر اهلل 
عز وجل، والصالة وقراءة القرآن،قال: فأمر رجال من القوم فجاء 

بدلو من ماء فشنه عليه(()5).

أخرجه مسلم يف كتاب املساجد، باب حتريم الكالم يف الصالة )537).  (1(

رواه أبو داود يف كتاب الطهارة، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء احلاجة   (2(
)8(، وحسنه األلباين يف صحيح أيب داود)6).

تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة ص23.  (3(

ال تزرموه: أي ال تقطعوا بوله واإلزرام القطع.  (4(

من  وغريه  البول  غسل  وجوب  باب  الطهارة  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (5(
النجاسات إذا حصلت يف املسجد )284).
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يقول اإلمام ابن مجاعة: "ولذا فإنه ينبغي أن يعتني - املعلم واملريب 
- بمصالح الطالب، ويعامله بام يعامل به أعز أوالده، من احلنو والشفقة 
عليه، واإلحسان إليه، والصرب عىل جفاٍء وقع منه بسبب نقص أو جهل، 
ويوقفه عىل ما صدر منه بنصٍح وتلطٍف، ال بتعنيٍف وتعسٍف، قاصدًا 

بذلك حسن تربيته، وحتسني خلقه وإصالح شأنه"))).
وتالميذه  بطلبته  البلوطي  منذر  اإلمام  عالقة  "كانت  ولقد 
يف  يسلك  ال  والرتاحم،  والعطف  الود  يف  به  حيتذي  نموذجًا 
منهجيته التعليمية سبل العنف، وال يغايل يف الشدة والرصامة، بل 
وتبعث  القرحية،  وجتدد  الصدأ  جتلو  ونوادر  بالرفق،  طالبه  يأخذ 

عىل قوة االنتباه..")2).
ويصف ابن الفريض ابن وضاح حمدث األندلس بقوله: "كان 
ابن وضاح عاملًا باحلديث، بصريًا بطرقه وعلله، كثري احلكاية عن 
العباد، ورعًا، زاهدًا، صبورًا عىل نرش العلم")3)، ومن الصرب عىل 

نرش العلم الصرب عىل طالب العلم.
"كان حرًا كرياًم  وُذكر عن اإلمام املحدث مكي املكسيني أنه 
صاحلًا، صبورًا عىل املشتغلني، جيلس هلم من السحر إىل أن يصيل 

العشاء اآلخرة")4).
الروح  طويل  "كان  القرطبي:  اهلل  ابن عون  أن  الذهبي  وذكر 

عىل الطلبة، ُيْسِمعهم عامة هناره")5).

تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة )49 - 50)  (1(

البوطي  سعيد  بن  منذر  األمام  املفوه  وخطيبها  امللهم  األندلس  قايض   (2(
)ص87). 

سري أعالم النبالء للذهبي 3)/445.  (3(

املصدر السابق )426/2.  (4(

املصدر السابق 6)/390.  (5(
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المبحث السادس
الحاجة إلى مواساتهم فيما عندهم من هموم ومشكالت

إال  يب  يسمع  مؤمنًا  اهلل  خلق  ما  واهلل،  قال:    هريرة  أيب  فعن 
أمي كانت مرشكة،  إن  قال:  الراوي: وما علمك بذلك؟  قال  أحبني. 
وكنت أدعوها إىل اإلسالم، وكانت تأبى عيل، فدعوهتا يومًا؛ فأسمعتني 
يف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ما أكره. فأتيت رسول اهلل، وأنا أبكي، فأخربته، وسألته 
أن يدعو هلا. فقال ذلك: ))اللهم اهد أم أيب هريرة((. فخرجت أعدو 
أبرشها، فأتيت، فإذا الباب جماف، وسمعت خضخضة املاء. وسمعت 
حيس، فقالت: كام أنت، ثم فتحت، وقد لبست درعها، وعجلت من 
مخارها، فقالت: أشهد أن ال إله إال اهلل، وأن حممدًا عبده ورسوله. قال: 
فرجعت إىل رسول اهلل، أبكي من الفرح كام بكيت من احلزن،فأخربته، 
وقلت: ادع اهلل أن حيببني وأمي إىل عباده املؤمنني. فقال: ))اللهم حبب 

ُعَبيدك هذا وأمه إىل عبادك املؤمنني، وحببهم إليهام(())).
ملسو هيلع هللا ىلص:  لقوله  مصائبهم:  عند  الطالب  مواساة  ذلك  ومن 

))اصنعوا آلل جعفر طعامًا فقد شغلوا عن أنفسهم(()2).
ويف قصة الغالم والراهب)3) وفيها برز دور الشيخ يف العناية 

أخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أيب هريرة ))249).  (1(

ألهل  يبعث  الطعام  يف  جاء  ما  باب  اجلنائز،  كتاب  يف  ماجة  ابن  رواه   (2(
امليت  ألهل  الطعام  صنع  باب  اجلنائز  كتاب  داود  وأبو  امليت)))6)(، 

 .(3(32(

والساحر  األخدود  أصحاب  قصة  باب  الزهد،  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (3(
والراهب والغالم )3005). 
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احلق،  طريق  يف  السري  من  العلم  طالب  متنع  التي  العقبات  بإزالة 
من  تواجهه  التي  املضايقات  ملشكلة  حاًل  طالبه  عىل  يقرتح  حيث 
قبل أهله ومن قبل الساحر، وذلك قبل أن تتطور املشكلة، ويذهب 

طالب العلم عنه.

حبسني  فقل:  الساحر  خشيت  ))إذا  للغالم:  الراهب  فقال 
خُيْرج  أهيل، وإذا خشيت أهلك فقل: حبسني الساحر((، وهكذا 
الراهُب الغالم من مشكلته بفقه باحلق وبواقع طالبه، وبرغبة منه 

يف إزالة كل ما يعرتض طريق طالب العلم يف الوصول إليه.

وملا احرتقت كتب ابن هليعة، بعث إليه الليث من الغد بألف دينار))). 
ومن ذلك قصة سعيد بن املسيب ملا زوج تلميذه ابنته بعد وفاة زوجته)2).

اهلل،  يوسف رمحهام  أيب  وتلميذه  النعامن  أبا حنيفة  ومنه قصة 
فقد كان أبو يوسف أكرب أصحاب أيب حنيفة يقول: "تويف أيب وأنا 
صغري فأسلمتني أمي إىل قصار)3)، فكنُت أمر عىل حلقة أيب حنيفة 
فأجلس فيها، فكانت أمي تتبعني فتأخذ بيدي من احللقة وتذهب 
يب إىل القصار، ثم كنت أخالفها يف ذلك وأذهب إىل أيب حنيفة. فلام 
طال ذلك عليها قالت أليب حنيفة: إن هذا صبي يتيم ليس له يشء 
، فقال هلا: اسكتي  إال ما أطعمه من مغزيل، وإنك قد أفسدته عيلَّ

سري أعالم النبالء للذهبي 8/)5) حلية األولياء أليب نعيم 7 / 322.  (1(

وفيات األعيان ابن خلكان )/259.  (2(

ويقال  الصباغ،  عمل  من  جزء  وهذا  ومبيضها،  الثياب  ر  حموِّ هو  القصار:   (3(
اري أو املحورِّ إذا بيَّض البيوت. احلوَّ
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يا رعناء، ها هو ذا يتعلم العلم، وسيأكل الفالوذج بدهن الفستق 
أبو  قال  خرفت.  قد  شيخ  فقالت:إنك  الفريوزج،  صحون  يف 
يوسف: فلام وليت القضاء - وكان أول من واله القضاء اهلادي 
وهو أول من لقب قايض القضاة. وكان يقال له: قايض قضاة الدنيا 
التي حيكم فيها اخلليفة - قال  ألنه كان يستنيب يف سائر األقاليم 
بفالوذج))) يف  أتى  إذ  الرشيد،  أنا ذات يوم عند  فبينا  أبو يوسف: 
لنا يف كل  فانه ال يصنع  صحن فريوزج)2)، فقال يل: كل من هذا 
الفالوذج.  فقال:هذا  املؤمنني؟  أمري  يا  هذا  وما  وقلت:  وقت. 
قال: فتبسمت، فقال: مالك تتبسم؟ فقلت: ال يشء أبقى اهلل أمري 
العلم  فقال:إن  القصة،  عليه  فقصصت  لتخربين  فقال:  املؤمنني، 
فلقد  أبا حنيفة  اهلل  قال: رحم  ثم  واآلخرة،  الدنيا  ويرفع يف  ينفع 

كان ينظر بعني عقله، ما ال ينظر بعني رأسه")3).
فمن أسباب نجاح الفاعلية التعليمية األلفة وعالقة املعايشة 
التعلم  عىل  املعينات  أهم  من  وهي  العلم،  وطالب  املعلمني  بني 
حيث فيها املودة والرمحة وإزالة العقبات واملشكالت والتخفيف 

من املصائب واملهامت.

منظور  البن  العرب  لسان  انظر  النَّْحل..  بُِلعاِب  الَقْمِح  ُلباُب  الفالوَذج:   (1(
.730/(

ينظر:  كريم.  حجر  من  مصنوع  صحن  أي  كريم.  حجر  فريوز؛  فريوزج:   (2(
معجم اللغة العربية العارصة، د أمحد خمتار عبد احلميد عمر 759/3).

البداية والنهاية البن كثري 0)/80).  (3(
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المبحث السابع
الحاجة إلى الترويح عن أنفسهم

متل  كام  متل  القلوب  هذه  "إن   : طالب  أيب  بن  عيل  قال 
األبدان، فالتمسوا هلا من احلكمة طرفًا" ))).

إىل  رواحه  يعد  أن  للمناضل  "ينبغي   : القيم  ابن  يقول 
برؤساء  للمسجد، واجتامعه بمن هناك كاجتامعه  املرمى كرواحه 
الناس وأكابرهم، وال يعد رواحه هلوًا باطاًل ولعبًا ضائعًا، بل هو 

كالرواح إىل تعلم العلم")2).

وهذا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ينظم املسابقات التي يروح هبا عن نفوس 
 ، عائشة  زوجته  وبني  بينه  اجلري  يف  مسابقة  فينظم  أصحابه، 
مرة،  وتسبقه  مرة  فيسبقها  أيضًا  العلم  طالبات  ومن  زوجته  فهي 
فسابقته  قالت  سفر  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مع  كانت  أهنا    عائشة  فعن 
فسبقته عىل رجيل، فلام محلت اللحم سابقته فسبقني فقال: ))هذه 

بتلك السبقة(()3). 

اهلل  عبد  فعن  الفروسية  يف  أصحابه  بني  يسابق  كان  وكذلك 
بن عمر أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص سابق بني اخليل التي قد أضمرت من 

العقل وفضله البن أيب الدنيا )/63/)94).  (1(

الفروسية – ابن القيم )275).  (2(

رواه أبو داود يف كتاب اجلهاد، باب السبق عىل الرجل )2578(، وصححه   (3(
األلباين يف صحيح أيب داود)2248). 
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احلفياء - موضع خارج املدينة بينها وبني ثنية الوداع مخسة أو ستة 
أميال - وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بني اخليل التي مل تضمر من 

الثنية إىل مسجد بني زريق وإن عبداهلل كان ممن سابق هبا))).
ويف مسرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص خليرب كان عامر بن األكوع حيدو بالناس 

ويقول:
اهتدينا م��ا  أن���ت  ل���وال  امهلل 

صلينا...الخ. وال  تصدقنا  وال 
وقد سمعه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فسأل عنه، فقيل له: عامر بن األكوع، 

فقال: ))يرمحه اهلل(()2).
وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يسمح لألحباش باللعب بالرماح يف املسجد، 
يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عند  يلعبون  احلبشة  بينا  قال:    هريرة  أيب  فعن 

املسجد بحراهبم..)3).
والصحابة كانوا حيبون الشعر فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يأذن حلسان بن 
ثابت  أن يقول الشعر، والنبي ملسو هيلع هللا ىلص يشجعه، ويقول: ))اهجهم 

وجربيل معك(()4).

األلباين  وصححه   ،)2575( السبق  يف  باب  اجلهاد،  كتاب  داود  أبو  رواه   (1(
صحيح أيب داود )2246). 

أخرجه مسلم يف كتاب اجلهاد والسرية، باب غزوة خيرب )802)).   (2(

ونحوها  باحلراب  اللهو  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (3(
))290(. ومسلم يف كتاب صالة العيدين، باب الرخصة يف اللعب الذي ال 

معصية فيه رقم ) 893).

أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة )3207(. ومسلم يف   (4(
كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل حسان بن ثابت )2486).
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وكذلك كان السلف الصالح عليهم ، فقد كان الشيخ ابن 
باز عليه رمحة اهلل حريصًا عىل جتديد اجلو العلمي باهتاممه بالرتبية 
اجلسدية للشباب، يقول الشيخ عبدالرمحن بن جالل: »كان للشيخ 
ابتناء بيوت للوافدين، وترتيب الرواتب هلم،  عناية بالطالب من 
وممارسة أنواع املناشط املحببة إىل الشباب من الرياضة واملسابقات 
أعيان  بعض  ومعه  فيأيت  لنا  املنتزهات  يف  نعزمه  وكنا  والرماية، 

.(2 الدمل«)))

ابن باز يف الدمل قاضيًا ومعلاًم، لعبدالعزيز بن نارص الرباك ص50.  (1(

النامذج كثرية جدًا يف هذه النقطة وسرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص مليئة، ولالستزادة يمكن   (2(
مراجعة كتاب الرتويح الرتبوي رؤية إسالمية خلالد بن فهد العودة، فقد مجع 

فيه وأسهب.
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الفصل الثاني
الحاجة إلى الرعاية التربوية

وفيه املباحث التالية:

 املبحث األول: احلاجة إىل الرعاية الرتبوية يف جانب العقيدة 
والعبادة.

 املبحث الثاين: احلاجة إىل الرعاية الرتبوية يف جانب السلوك 
والعمل.
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تمهيد حول مفهوم الرعاية التربوية:

بيان  بد من  الرتبوية ال  الرعاية  احلديث عن  الدخول يف  قبل 
مفهوم الرعابة الرتبوية.

فالرتبية لغة: كام يقول الراغب األصفهاين: الرب يف األصل 
الرتبَيُة، وهو إنشاُء اليشِء حاالً فحاالً إىل َحدِّ التامم))).

اإلنسان،  لشخصية  امُلختلفة  اجلوانب  تنمية  واصطالحا: 
التعليم، والتدريب، والتثقيف، والتهذيب، واملامرسة؛  عن طريق 
معنى  وحتقيق  األرض  لعامرة  الصالح  اإلنسان  إعداد  لغرض 

االستخالف فيها)2).
ببناء  املتصلة  احلاجات  هنا:  الرتبوية  باحلاجات  و"يقصد 

شخصية الطالب وإعدادها")3).
"جمموعة  بأنه:  الرتبوية  الرعاية  مفهوم  توضيح  ويمكن 
الترصفات العملية والقولية، املأخوذة من نصوص القرآن الكريم 
إنساٌن  يامرسها  والتي  ضوئها،  يف  االجتهاد  أو  النبوية،  والسنة 
نموه  جوانب  اكتامل  يف  مساعدته؛  هبدف  آخر  إنسان  مع  بإرادته 
من  ليتمكن  طاقاته  وتنظيم  قدراته  وتوجيه  استعداداته  وتفتيح 

ممارسة النشاطات وحتقيق الغايات التي حيددها اإلسالم")4).

ينظر: املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين ص:336.  (1(

الرتبية االسالمية املصطلح واملفهوم.د: صالح بن عيل أبو عراد ص4 بحث   (2(
منشورة عىل موصع صيد الفوائد.

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (3(
الدويش ص0).

الرتويح الرتبوي خللد بن فهد العودة ص39.  (4(
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بعثته  يف  عليه  تعاىل  اهلل  ركز  التي  األمور  من  املفهوم  وهذا 
فقال  بذلك،  األمة  هذه  وامتّن عىل  اهلل  أن  حتى  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  لرسول 

تعاىل: چ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 
ۈئچ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ 

]آل عمران: 64)[.
فقد عرب القرآن عن الرتبية بقوله: چ ۇئچ والتزكية 
هي: "التعديل، والزكي والزاكي: الطاهر"))). فهي الطهارة والنامء 

والزيادة. ومنه سميت الزكاة ألنه تطهر املال وتنميه.
عن  وتطهريها،  العلم  طالب  نفوس  إصالح  هنا:  واملراد 
وترك  املأمورات  وفعل  الصالح،  والعمل  النافع.  العلم  طريق 

املحظورات)2)، وهذا جوهر وروح رعاية طالب العلم.
والتزكية وظيفة األنبياء، قال تعاىل: ژ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 
ژ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ 

]اجلمعة2[.
ويعترب  تعاىل،  اهلل  بركة  عن  احلاصل  النّمّو  َكاِة:  الزَّ وأصل 

ذلك باألمور الّدنيوّية واألخروّية.
يقال: َزَكا الّزرع َيْزُكو: إذا حصل منه نمّو وبركة)3).

فيا ترى عىل ماذا تكون تلك الرتبية؟ وما هي جماالهتا يف رعاية 
طالب العلم؟ 

أنيس الفقهاء لقاسم بن عبدالله القونوين ص 6.  (1(

ينظر: معامل يف السلوك وتزكية النفوس د. عبدالعزيز آل عبداللطيف ص:57.  (2(

ينظر: املفردات يف غريب القرآن لألصفهاين ص:380.  (3(
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المبحث األول
الحاجة إلى الرعاية التربوية
في جانب العقيدة والعبادة

تتمثل احلاجة إىل الرعاية الرتبوية يف جانب العقيدة والعبادة 
يف مسائل من أبرزها:

ملسو هيلع هللا ىلص واإلسالم  أوالً: الرتبية عىل حب اهلل عز وجل والرسول 
واملؤمنني:

هو  الطالب  قلوب  يف  تغرس  أن  جيب  التي  األمور  أهم  من 
حب اهلل والرسول ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني، ألن هذا احلب تقوم عليه مجيع 
ُريب  فإذا  واخلوف،  والرجاء  باحلب  تعاىل  اهلل  نعبد  الدين،  أحكام 
الطالب عىل حب اهلل تعاىل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص هانت أمامه كل العقبات 

سواء يف سريه يف طريق العلم، أو يف عمله للدنيا أو لآلخرة.
وليس هذا فحسب؛ بل إنه ينجو من الوعيد ملن مل يلتزم بذلك، 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعاىل:  قال 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ 
گ گ گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ 

]التوبة24[.
القضية ليست باألمر اهلني  الشديد يدل عىل أن  الوعيد  فهذا 
وإنام هي قضية اإليامن باهلل تعاىل، فإذا مل يتحقق اإليامن الكامل باهلل 

تعاىل حصل الوعيد.
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وحب اهلل ورسوله يقتيض حب اإلسالم الذي هو دين اهلل بلغه 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، شعائرة ورشائعه وأخالقه، حبا يف القلب والعمل، 

حص  مس  خس  حس  جس  كام قال تعاىل:     ُّٱمخ 
جع  مظ  حط  مض  خض  حض  جض  مص  خص 

جف َّ ]النساء: 65[. مغ  جغ  مع 
وسوله  اهلل  حمبة  ومقتضيات  ثمرات  من  فهي  املؤمنني  حمبة  أما 

يك  ىك  مك  واإلسالم، قال تعاىل:      ُّٱلك 
ين  ىن  نن  من  مل َّ ]التوبة: )7[، وقال تعاىل:     ُّٱزن 
خئ  حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى 
ىليل  مل  هئ َّ ]املائدة: 54[. وقال تعاىل:    ٱٱُّٱخل  مئ 

جن  َّ ]الفتح: 29[. يم  ىم  مم  خم  حم  جم 
فاحلب يف اهلل بني املؤمنني ُينْبُِئ عن الوئام والتالقي بني أفراده املؤمنني، 
وهي أغىل من لقمة اخلبز وجرعة املاء، إنه طبيعة العالقِة املنشودِة يف ظالل 
رنا من التباغض والتنافر، ويرصد احلوافز  ين الذي يأمرنا هبا، وحُيذِّ هذا الدِّ
نيا واآلخرة،  من عطاِء الثََّواِب للمتحابِّني يف جالل اهلل رب العاملني يف الدُّ
للمتحابِّني  ))وجَبْت حمبَّتي  تبارك وتعاىل:  القديس: قال اهلل  ويف احلديث 

.((()) ، وللمتباذلني يفَّ ، وللمتزاورين يفَّ ، وللمتجالسني يفَّ يفَّ
ٱىن  ٱ تعاىل:   ُّٱ نعم اهلل  نعمة من  إن طبيعة احلب هذا احلب 
ىي  مي  خي  حي  جي  يه  ىه  جهمه  ين 
ٰى   ٌّ    ٍّ    َُّّ   ِّ   ّٰ  ٰر  ٰذ  يي 

يف  األلباين  وصححه   ،)22030( برقم   359  /36 املسند  يف  أمحد  أخرجه   (1(
مشكاة املصابيح 2/ 798 )4328). 
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رئ َّ]األنفال: 63[، وهذا احلب له عالمات وله موجبات 
وله مقتضيات.. ال بد من معرفتها والرتبية عليها.

تعلم  وبعد  وأثناء  قبل  النفوس  يف  اإليامن  ترسيخ  ثانيا: 
األحكام:

وأفعاله،  وصفاته  وبأسامئه  برهبم،  املتعلمني  بتعريف  وذلك 
وترسيخ تعظيمه، وتبجيله، وإجالله، ورجائه، واخلوف منه وحمبته 
يف النفوس، والتذكري الدائم باملوت وأهوال القيامة، واجلنة والنار 
واحلساب، فالبدء هبذا اجلانب من التعليم هو الذي هييئ النفوس 

لتنفيذ أوامر اهلل، وهجر نواهيه، واالستقامة عىل أمره.

وهذه هي الطريق احلكيمة التي اتبعها القرآن الكريم يف تربية 
  عائشة  املؤمنني  أم  ذلك  توضح   ، الصحابة  جيل  وتعليم 
فتقول: "إنام نزل أول ما نزل منه سورة من املفصل فيها ذكر اجلنة 
والنار، حتى إذا ثاب الناس إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام، ولو 
ولو  أبدًا،  اخلمر  ندع  ال  لقالوا:  اخلمر  ترشبوا  ال  يشء:  أول  نزل 
نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال ندع الزنا أبدًا. لقد نزل بمكة عىل حممد 
ىئچ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  چ  ألعب:  جلارية  وإين  ملسو هيلع هللا ىلص 

]القمر46[، وما نزلت سورة البقرة والنساء إال وأنا عنده"))).

باإليامن،  القلوب  ربط  حيوطها  كان  األحكام  نزلت  وعندما 
إيامين  بتوجيه  األمر  ثم  االحكام  تعلم  قبل  باإليامن  النداء  فتجد 

أخرجه البخاري، يف كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن )4993).  (1(
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يبط باهلل تعاىل، ومن ذلك، قوله تعاىل يف وجوب الصيام:   ٱُّىه 
ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه 

ٰى      ٌّ      ٍّ      َّ َّ ]ابلقرة: ١٨٣[.  ٰر 

وكام قال تعاىل يف افتتاح أحكام الدين والكتابة فيه: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱخل 
ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل 
جل  مك  لك  يم َّ وختم اآلية بقوله:      ُّٱخك 

حم َّ ]ابلقرة:، ٢٨٢[. جم  هل  مل  حلخل 

ثالثا: الرتبية عىل توحيد مصدر التلقي:
العقيدة  ومصدر،  والفهم،  العلم  مصَدُر  يكوَن  أن  بمعنى: 
سلف  بفهم  نة،  والسُّ الكتاَب  هو  واألخالق؛  والرشيعة  والعبادة 

مص  خص  مسحص  خس  حس  األمة، قال تعاىل:    ٱُّٱجس 
مغ  جغ  مع  جع  مظ  حط  مض  خض  جضحض 
لك  خك  حك  جك  مق  حق  مف  خف  حف  جف 
مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  جل  مك 
ىل  مل  خل  جه  هن  من  خن  حن  جن 
ىم َّ ]طه: 23) – 26)[. مم  خم  جمحم  يل 

تعاىل:  قوله  تدبر  ملن  جيل  واضح  التلقي  مصدر  توحيد  إن 
]آل عمران: 03)[،  نثڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ مث  

فأمر باالجتامع عىل هذا احلبل وعدم التفرق.

الضاللة  من  يعصم  بحبله  "االعتصام   : القيم  ابن  قال 
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واهللكة، فإن السائر إىل اهلل كالسائر عىل طريق نحو مقصده، فهو 
حمتاج إىل هداية الطريق، والسالمة فيها، فال يصل إىل مقصده إال 

بعد حصول هذين األمرين له"))).

وقد أمر اهلل عز وجل بطاعته وطاعة رسوله عليه السالم يف 
زتمت  رت  يب  كثري من اآليات، مثل قوله تعاىل:    ُّٱىب 
نث َّ ]آل عمران: 32[ مث  زث  رث  يت  ىت  نت 

والسنة،  الكتاب  غري  من  يأخذ  من  عىل  اإلنكار  أشد  وأنكر 
ٰه  مه  جه  هن  من  خن  حن  جن  ٱُّٱمم 
هي َّ ]آل عمران: 00)[. مي  خي  حي  جي 

جم  يل  ىل  مل  تعاىل:    ُّٱخل  وقال 
يم  ىم  مم  خم  حم 

حن َّ ]آل عمران: 49)[. جن 

مناهجهم  واقتباس  عنهم،  والتلقي  الكتاب  أهل  طاعة  "إن 
عن  والتخيل  الداخلية،  اهلزيمة  معنى  ابتداء  حتمل  وأوضاعهم، 
دور القيادة الذي من أجله أنشئت األمة املسلمة. كام حتمل معنى 
الشك يف كفاية منهج اهلل لقيادة احلياة وتنظيمها والسري هبا صعدًا 
يف طريق النامء واالرتقاء. وهذا بذاته دبيب الكفر يف النفس، وهي 

ال تشعر به وال ترى خطره القريب".

أتى    اخلطاب  بن  عمر  أن    اهلل  عبد  بن  جابر  وعن 

بدائع التفسري البن القيم)/ 507.  (1(
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رسول اهلل بنسخة من التوراة، فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول 
اهلل يتغري، قال أبو بكر: ثكلتك الثواكل، ما ترى وجه رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ فنظر عمر إىل وجه رسول اهلل، فقال: أعوذ باهلل من غضب اهلل 
وغضب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقال: ))والذي نفس حممد بيده لو بدا لكم 
موسى فاتبعتموه وتركتموين لضللتم عن سواء السبيل، ولو كان 

حيًا وأدرك نبويت التبعني(())).
ثبت  ما  النقطة،  هذه  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  العميل  التطبيق  ومن 
يقال  للمرشكني  بشجرة  مر  خيرب  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  خرج  ملا  أنه 
رسول  يا  فقالوا:  أسلحتهم.  عليها  يعلقون  أنواط  ذات  هلا 
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي  فقال  أنواط،  ذات  هلم  كام  أنوط  ذات  لنا  اجعل   اهلل 
))سبحان اهلل هذا كام قال قوم موسى: اجعل لنا إهلا كام هلم آهلة، 
عن  فنهاهم  قبلكم(()2).  كان  من  سنة  لرتكبن  بيده  نفيس  والذي 

تلقي عقيدهتم من هؤالء، وهناهم عن التشبه بالكفار.

مسند أمحد 387/3)95)5)(، شعب اإليامن )/99))76)(جممع الزوائد   (1(
بن  جابر  رواية  األلباين  وأخرج  تقويه.  كثرية  شواهد  وله   (74  -  (73/(
عبدالله أن عمر بن اخلطاب  أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب أصابه من بعض الكتب 
لقد  بيده  ابن اخلطاب والذي نفيس  يا  فيها  قال فغضب وقال: ))امتهوكون 
جئتكم هبا بيضاء نقية(( قال األلباين: حديث حسن إسناده ثقات غري جمالد 
إليها يف  له طرق أرشت  احلديث حسن  فإنه ضعيف ولكن  ابن سعيد  وهو 

املشكاة)/8)77)( ثم خرجت بعضها يف اإلرواء 38/6.

قبلكم  كان  من  سنن  لرتكبن  جاء  ما  باب  الفتن،  كتاب  يف  الرتمذي  رواه   (2(
ومسند  صحيح،  حسن  حديث  هذا  عيسى:  أبو  وقال   ،)  2(80(
أمحد8/5)2)947)2(، قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشط 

الشيخني، وصححه األلباين يف املشكاة )5408).
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اإليامنية،  باحلقائق  العلمية  احلقائق  ربط  عىل  الرتبية  رابعًا: 
وغرس العقيدة الصحيحة، وترسيخها يف نفوس املتعلمني:

چ  ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  چٿ  تعاىل:  قال 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  چ  تعاىل:  وقال  ]النحل7)[. 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ 
وقال  ]املؤمنون4)[.  چ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ 

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل: 
ڻ ڻ چ ]االنبياء66[ وغريها من اآليات اجلامعة يف هذا الباب.

اهلل  آيات  يعرض  العقيدة، حيث  بناء  القرآن يف  وهذه طريقة 
والتفكري  التأمل  إىل  الناس  ويدعو  واآلفاق،  واألنفس  الكون  يف 
خالفًا  وصفاته،  وبقدرته  تعاىل  باهلل  اإليامن  إىل  بذلك  والوصول 
التوجيه  العلمية جمردة من  الذي يعرض احلقائق  العلامين  للمنهج 
بل قد هيدمها وحيرفها، ويفصل بني العلم والدين، فيكون التعليم 
سطحيًا ظاهريًا، ال يؤثر يف السلوك، وال ينشئ اإلنسان الصالح، 

ٺ  چ  الكافرين:  علم  وصف  يف  وتعاىل  سبحانه  اهلل  قال  كام 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ چ ]الروم 7[. 

بأرسار  احلياة  ظاهر  يصل  الذي  وحده  هو  احلق  "اإليامن 
الوجود"،  ألرسار  املدرك  روحه  العلم  يمنح  الذي  وهو  الوجود 
التمتع  من  اجلهال  يعرفه  ما  فظاهرها  وباطنا.  ظاهرا  "فللدنيا 
بزخارفها والتنعم بمالذها. وباطنها وحقيقتها أهنا جماز إىل اآلخرة، 

يتزود منها إليها بالطاعة واألعامل الصاحلة"))).

حماسن التأويل للقاسمي 8/ 5.  (1(
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هت  مت  فالعلم يقود لإليامن كام قال تعاىل:    ُّٱخت 
حس  جس  مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  مث 
خص َّ ]سبأ: 6[. »الذين أوتوا العلم يف  حص  مس  خس 
أي زمان ويف أي مكان، من أي جيل ومن أي قبيل، يرون هذا متى 

صح علمهم واستقام واستحق أن يوصف بأنه "اْلِعْلَم" !.
خامسًا: الرتبية عىل إحسان العبادة واملتابعة ألمور دينهم:

االنسان ضعيف بنفسه قوي بإخوانه، وطالب العلم، املرتحل 
الواجبات  فيها  يؤدي  قد ال  قد متر عليه فرتات ضعف  خصوصا 
واملستحبات عىل أكمل وجه مع عدم وجود الرقيب واملعني، وهنا 
يأيت دور عملية الرعاية يف املتابعة والتثبيت والتحسني للعبادات، 
حفَّ  جف  مغ  وهذا تطبيق عميل لقل اهلل تعاىل:    ٱُّٱجغ 

]املائدة: 2[.
وظهر هذا بجالء يف سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف قصة امليسء لصالته، 
عىل  وتربيته  عبادته،  يف  له  متابعته  بني  توجيهه  يف  النبي  مجع  فقد 
دخل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن   ، هريرة  أيب  فعن  العبادة،  إحسان 
وقال:  فرد  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  عىل  فسلم  فصىل،  رجل،  فدخل  املسجد 
))ارجع فصل، فإنك مل تصل((، فرجع يصيل كام صىل، ثم جاء، 
فسلم عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ))ارجع فصل، فإنك مل تصل(( ثالثا، 
))إذا  فقال:  فعلمني،  ما أحسن غريه،  باحلق  بعثك  فقال: والذي 
قمت إىل الصالة فكرب، ثم اقرأ ما تيرس معك من القرآن، ثم اركع 
حتى  اسجد  ثم  قائام،  تعدل  حتى  ارفع  ثم  راكعا،  تطمئن  حتى 
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يف  ذلك  وافعل  جالسا،  تطمئن  حتى  ارفع  ثم  ساجدا،  تطمئن 
صالتك كلها(())).

ومن النامذج كذلك ما روى سامل بن عبداهلل عن أبيه  قال: 
عىل  قصها  رؤيا،  رأى  إذا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حياة  يف  الرجل  "كان 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وكنت غالمًا شابًا، فكنت أنام يف املسجد، فرأيت 
كأن ملكني أتياين، فذهبا يب إىل النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، 
فجعلت  عرفتهم،  قد  ناسا  فيها  فرأيت  البئر،  كقرون  قرون  وهلا 
فذكرهتا  تراع.  لن  فقال:  فلقينا ملك،  النار،  من  باهلل  أعوذ  أقول: 
حلفصة، فقصتها حفصة عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: ))نعم الرجل 
عبداهلل لو كان يصيل من الليل(( قال: فكان َبْعُد ال ينام من الليل 

إال القليل")2).
لريتقي  املستحبات كذلك،  الواجبات ويف  كانت يف  فاملتابعة 
ثم اإلحسان يف  العبادة ومن  إىل مرتبة اإلحسان يف  العلم  طالب 

كل عمل ألن العمل يف االسالم عبادة لو أخلصت النية.

واملأموم  لإلمام  القراءة  وجوب  باب  األذان،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
 ،)757( خيافت  وما  فيها  جيهر  وما  والسفر،  احلرض  يف  كلها،  الصلوات  يف 

ومسلم يف كتاب الصالة باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة ) 397).

أخرجه البخاري يف كتاب التهجد، باب فضل قيام الليل))2))(، ومسلم   (2(
كتاب فضائل الصحابة باب فضائل عبدالله بن عمر )2479).
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المبحث الثاني
الحاجة إلى الرعاية التربوية

في جانب السلوك والعمل
يمكن إمجال احلاجات الرتبوية يف جانب السلوك والعمل من 

خالل النقاط التالية:

أواًل: الحاجة إلى التربية على تكوين الشخصية المسلمة المتكاملة:

الشخصية التي تقر هلل تعاىل باأللوهية، وتسلك مسلك العبودية 
هلل، فتوحد اهلل، وتلتزم بأمره، وتتجنب هنيه، وتقوم بواجب اخلالفة 
يف األرض، وتعتني بالدين والدنيا، وتعمل إلصالح الدنيا واآلخرة؛ 

هي الشخصية اإلسالمية املتكاملة التي يريدها اهلل تعاىل.

شخصية تربت عىل أن هويتها اإلسالم، ومرجعيتها الكتاب 
من  وكل  والصحابة،  والرسل  لألنبياء  وانتامئها  وقدوهتا  والسنة، 
تعاىل: قوله  يف  متمثل  وهدفها  أثرهم،  واقتفى  هدهيم  عىل   سار 
چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ ]األنعام62) - 63)[. 
هو  ذلك  إىل  والطريق  تعاىل،  هلل  العبودية  هو  اهلدف  إن 

االستخالف يف األرض وعامرهتا عىل منهج رب العاملني.

به  حيظى  أن  يمكن  ال  اإلنسان  شخصيَّة  بناء  يف  التكامل  إن 
ة من مجيع جوانب الشخصيَّة، فتنمو  الفرد حتى ينال كفايته الرتبويَّ
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اإليامنية،  الرتبية:  من  وافر  بسهم  رضبت  قد  ومتوازنة،  متكاملة 
واألخالقية، والعقلية، والنفسية..، فإذا عجزت عن املعايل من كلِّ 
األقل - من كلِّ جانب من  األدنى - عىل  احلد  يفوهتا  ذلك: فال 
اهتا البدَّ منها لبقاء  هذه اجلوانب؛ فأصول اإليامن العقديَّة ورضوريَّ
املكلَّف ضمن دائرة اإلسالم، وكفُّ الرش البدَّ منه كأصل مبدئي 
العقليَّة،  للرتبية  منهام  البدَّ  األوليَّة  واملعارف  والعلوم  لألخالق، 
وهكذا  النفسية،  للصحة  كأساس  منه  البدَّ  الشخيص  واالتزان 
ساحة  يف  له  موضعًا  منها  جانب  كلُّ  جيد  أن  البدَّ  اجلوانب:  كلُّ 

الشخصيَّة ولو باحلدِّ األدنى، فيسهم يف توازهنا وبناء تكاملها.

ثانيا:الحاجة إلى تربيتهم على العلم قبل القول والعمل والسيادة:

جث  يت  ىت  مت  خت  حت  جت  يب  چ  تعاىل:  قال 
مث ىثيث حج مج جح محچ ]حممد 9)[.

"تفقهوا قبل أن تسودوا"  ورد عن عمر بن اخلطاب أنه قال: 
أصحاب  تعلم  وقد  تسودوا،  أن  "وبعد  بقوله:  البخاري  علق  ثم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف كرب سنهم"))).
تصريوا  أن  قبل  صغار  وأنتم  تفقهوا  "معناه  عبيد:  أبو  قال 
َأن  َذلِك استحييتم  َتعَلموا قبل  َفإِن مل  إَِلْيُكم  ُرَؤَساء منظورا  سادة 
االً تأخذونه من األصاغر فيزري َذلِك  َتَعلَّموه بعد اْلكرب فبقيتم ُجهَّ

بكم")2).

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب االغتباط يف العلم واحلكمة تعليقًا.  (1(

غريب احلديث أليب عبيدة القاسم بن سالم 369/3.  (2(
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قال ابن حجر: "وإنام عقبه البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، 
وإنام  التفقه،  من  مانعة  السيادة  أن  ذلك  من  أحد  يفهم  أن  خشية 
الكرب  يمنعه  قد  الرئيس  ألن  للمنع  سببا  تكون  قد  أهنا  عمر  أراد 

واالحتشام أن جيلس جملس املتعلمني.
ابن  وقال  كثري،  علم  فاته  احلدث  تصدر  إذا  الشافعي:  قال 
الطالب  وأوىص  العلم،  ثمرات  من  السيادة  عمر  جعل  املنري: 

باغتنام الزيادة قبل بلوغه درجة السيادة "))).
فقال:  هذا  يف  السلف  من  مجاعة  عن  مفلح  ابن  ونقل 
أن خيدمه  استحيا  العلم يف صغره  "قال اخلطايب: يريد من مل خيدم 

بعد كرب السن وإدراك السؤدد. 
وقال سفيان الثوري: من ترأس يف حداثته كان أدنى عقوبته 

أن يفوته حظ كبري من العلم.
وعن أيب حنيفة قال: من طلب الرياسة بالعلم قبل أوانه مل يزل 

ْث َقْبَل َوْقتَِك َفُيْسَتَخفَّ بَِك. دِّ يف ذل ما بقي، وقال: َيا ُزَفُر اَل حُتَ
وقيل: للمربد مل صار أبو العباس يعني ثعلب أحفظ منك للغريب 

والشعر؟ قال: ألين ترأست وأنا حدث، وترأس وهو شيخ")2).

ثالثا: الحاجة إلى التربية على تزكية النفس واآلداب الفاضلة والقيم العليا:

هبا  أرسل  التي  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وظائف  من  جدًا  مهمة  وظيفة  وهذه 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  تعاىل:  قال 

چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ ڌچ ]البقرة 29)[.

فتح الباري البن حجر )/66).  (1(

اآلداب الرشعية البن مفلح 2/ 46.  (2(
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ومن أمهية الرتكيز عىل هذا اجلانب ما ثبت من دعاء رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص: ))اللهم إين أعوذ بك من العجز، والكسل، واجلبن، والبخل، 
واهلرم، وعذاب، القرب اللهم آت نفيس تقواها، وزكها أنت خري من 
زكاها، أنت وليها وموالها، اللهم إين أعوذ بك من علم ال ينفع، 
ومن قلب ال خيشع، ومن نفس ال تشبع، ومن دعوة ال يستجاب 
جوانب  يف  داخلة  هي  الدعاء  يف  الواردة  األمور  وكل  هلا(())). 

التزكية وجماالهتا.
وجل،  عز  اهلل  بيد  كله  واألمر  شاق،  عمل  والتزكية  والرتبية 
وبعد فضله ومنته، فتزكية النفوس باهلل ال بالنفس، قال اهلل تبارك 

ٰذ  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه  وتعاىل: ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱىه 
ٰى    ٌّ   ٍّ   َّ  ُّ   ِّ َّ]النور: )2[. ٰر 

أمور كثرية، وقد ربى عليها  للنفس يف  التزكية  نواحي  وتربز 
ملسو هيلع هللا ىلص صحابته،  اهلل  عليها رسول  وربى  املخلصني،  عباده  تعاىل  اهلل 

ومنها عىل سبيل املثال:
- أمر اهلل تعاىل بغض البرص واجتناب ذرائع الفواحش، فرتيب 

الصحابة باملواقف عىل أدب االستئذان، قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ ]النور28[.
- وقد َعّلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص عمر بن أيب سلمة  أدب األكل، وقال: 

أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء، باب التعوذ من رش ما عمل ومن رش   (1(
ما مل يعمل )2722).
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))يا بني! أدن، وسم اهلل، وكل بيمينك، وكل مما يليك(()))، وغريها 
مثل آداب امليش والنوم واحلديث وجمالسة الناس.. وغريها.

بمثل  التمسك  الطالب عىل  التي تعني  الربامج  إعداد  فيجب 
فيها  يعيش  التي  والعمرية  الزمنية  املرحلة  ألن  اآلداب،  هذه 
الطالب فرصة لرتبية هذه اجلوانب فيهم، وتعديل سلوكهم عليها 

وفق منهج النبي ملسو هيلع هللا ىلص وسنته.
رابعاً: الحاجة إلى التربية على األدب بين العالم والمتعلم: 

قال تعاىل: چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ چ ]النور62 - 63[.
فهذا األمر نخصه بالذكر - عن النقطة السابقة مع أنه داخٌل فيها - 
 بابًا  وذلك لتعلقه بعملية التعلم والتعليم، فقد بوب اإلمام البخاري 
فأتم احلديث ثم  بعنوان: باب من ُسئل عن علم وهو مشتغل يف حديثه 
أجاب السائل – ثم أورد حديث أيب هريرة  أنه قال: بينام النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 

أخرجه البخاري يف كتاب األطعمة، باب التسمية عىل الطعام واألكل باليمني   (1(
)5376(، ومسلم يف كتاب األرشبة، باب آداب الطعام والرشاب وأحكامهام 

 .(2022(
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جملس حيدث القوم، جاءه أعرايب فقال متى الساعة؟. فمىض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
حيدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضهم: بل مل 
يسمع. حتى إذ قىض حديثه قال: )) أين - أراه - السائل عن الساعة((، 
قال: ها أنا يا رسول اهلل، قال: ))فإذا ضيعت األمانة فانتظر الساعة..(())).
العامل  أدب  عىل  التنبيه  احلديث  "ويف   : حجر  ابن  قال 
به  أدَّ بل  السائل،  زجر  ترك  من  تضمنه  فلام  العامل  أما  واملتعلم، 
باإلعراض عنه أوالً حتى يستويف ما كان فيه، ثم رجع إىل جوابه 

فرفق به ألنه من األعراب وهم جفاة.
وأما املتعلم فلام تضمنه من أدب السائل أال يسأل العامل وهو مشتغل 

بغريه؛ ألن حق األول مقدم. ويؤخذ منه أخذ الدروس عىل السبق")2).
والتأدب  واحرتامهم،  واملعلمني  العلامء  تعظيم  عىل  تربيتهم  فيجب 
الصوت  وخفض  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبي  قال  كام  األنبياء(()3)،  ))ورثة  ألهنم  معهم، 
لدهيم، وعدم التقّدم عليهم، وإالنة القول هلم، وحسن خماطبتهم، فبذلك 
ينرشحون لبذل العلم لطالهبم وإفادهتم، وهذا هو الذي ربى اهلل سبحانه 

به طالب العلم من الرعيل األول: قال تعاىل: چ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 
ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
يف  مشتغل  وهو  علم  عن  ُسئل  من  باب  العلم،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(

حديثه فأتم احلديث ثم أجاب السائل)59).

فتح الباري البن حجر )/)7) - 72) خمترصًا.  (2(

رواه أبو داود يف كتاب العلم، باب احلث عىل طلب العلم )57)3(، والرتمذي   (3(
)3606(، وابن ماجة يف  الدين  الفقه يف  ما جاء يف فضل  باب  العلم،  يف كتاب 
وصححه   .)2(9( العلم  طلب  عىل  واحلث  العلامء  فضل  باب  الفضائل  كتاب 

األلباين يف صحيح ابن ماجة )223(، وصحيح الرتغيب والرتهيب )70).
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ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې ې ې ى ى ائ ائ ەئ 
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ چ ]احلجرات2 - 5[.
خامسا: الحاجة إلى التربية على الرجوع للحق وأمرهم بما فيه الخير لهم: 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  چ  تعاىل:  قال 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ەئ وئچ ]النساء65[.
عن أيب هريرة  قال: قام أعرايب فبال يف املسجد، فتناوله الناس، 
فقال هلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))دعوه، وأريقوا عىل بوله سجاًل من ماء، أو ذنوبًا 

من ماء، فإنام بعثتم ميرسين ومل تبعثوا معرسين(())).
والصحابة   - ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عند  رجالن  استب  أنه  ورد  وقد 
قد  مغضبًا  صاحبه  يسب  وأحدمها   - جلوس  عليهم  اهلل  رضوان 
امحر وجهه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))إين ألعلم كلمة لو قاهلا لذهب عنه 

ما جيد، لو قال: أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(()2).
سادسا: الحاجة إلى التربية على اعتماد منهج التربية والتعليم بالقدوة: 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  چ  تعاىل:  قال 
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ چ ]الصف2 - 3[.

أصل  وهذا  للمتعلم،  حسنة  قدوة  املعلم  يكون  بأن  وذلك 

املسجد  يف  البول  عىل  الامء  صب  باب  الوضوء،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
.(2(7(

الغضب)3282(،  من  احلذر  باب  اخللق،  بدأ  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (2(
عند  نفسه  يملك  من  فضل  باب  واألدب،  والصلة  الرب  كتاب  يف  ومسلم 

الغضب وبأي يشء يذهب الغضب)0)26).
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أمر  وقد  القدوة،  بطريق  والتعليم  الرتبية  تكون  أن  الرتبية،  يف  أصيل 
املرء قوله،  أن خيالف فعل  بذلك اإلسالم، وحّذر حتذيرًا شديدًا من 
ذلك  يف  للواقع  ورضب  شديدًا،  تنفريًا  منه  ر  ونفَّ العامل،  وخصوصًا 

ژ ژ  چ  أقبح األمثال باحلامر والكلب، قال اهلل سبحانه وتعاىل: 
ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳ 

ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ ]اجلمعة 5[.

ويف احلديث عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى 
بالرحى،  احلامر  يدور  كام  هبا  فيدور  بطنه  أقتاب  فتندلق  النار  يف 
تأمر  تكن  أمل  مالك؟  فالن  يا  فيقولون  النار  أهل  إليه  فيجتمع 
باملعروف  املنكر؟ فيقول بىل!! قد كنت آمر  باملعروف وتنهى عن 

وال آتيه، وأهنى عن املنكر وآتيه(())).
))واهلل ال خيزيك اهلل   عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  وقالت خدجية 
أبدأ؛ إنك لتصل الرحم، وحتمل الكل، وتقري الضيف، وتكسب 

املعدوم وتعني عىل نوائب احلق(()2).
قوامًا،  صوامًا    األشعري  موسى  أبو  "كان  الذهبي:  قال 
ربانيًا زاهدًا عابدًا ممن مجع العلم والعمل واجلهاد وسالمة الصدر، 
مل ُتْغِره اإلمارة ومل يغرت بالدنيا")3). وهكذا كان سائر صحابة رسول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

النار وأهنا خملوقة )3276(،  باب صفة  بدء اخللق،  البخاري كتاب  أخرجه   (1(
ومسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب عقوبة من يأمر باملعروف وال يفعله 

وينهى عن املنكر ويفعله )2989).

أخرجه البخاري يف كتاب بدء الوحي، باب كيف بدء الوحي )3).  (2(

سري أعالم النبالء للذهبي 396/2.  (3(
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سابعا: الحاجة إلى التربية على حقارة الدنيا: 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  چ  تعاىل:  قال 
چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ 
ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ چ ]احلديد 20[.
وهذه الرتبية تتضمن تربيتهم عىل عدم الركون هلا واالجتهاد يف 
حتصيل اآلخرة، ألن من انشغل بالدنيا فقد انشغل عن اآلخرة، فقد 
روى جابر بن عبد اهلل  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مر بالسوق داخاًل من 
بعض العالية والناس بجانبه، فمر بجدي أسك))) ميت، فتناوله، 
فأخذ بأذنه ثم قال: ))أيكم حيب أن له هذا بدرهم؟(( فقالوا: ما 
نحب أنه لنا بيشء وما نصنع به؟ قال: ))أحتبون أنه لكم؟(( قالوا: 
ميت!!  فكيف وهو  أسك،  فيه!! ألنه  عيبًا  كان  كان حيًا  لو  واهلل 

فقال: ))فواهلل للدنيا أهون عىل اهلل من هذا عليكم(()2).
وعن عبد اهلل  قال: خط النبي ملسو هيلع هللا ىلص خطا مربعا وخط خطًا يف 
الوسط خارجًا منه وخط خططًا صغارًا إىل هذا الذي يف الوسط من 
 - به  حميط  أجله  وهذا  اإلنسان  ))هذا  وقال:  الوسط  يف  الذي  جانبه 
الصغار  اخلطط  وهذه  أمله  خارج  هو  الذي  وهذا   - به  أحاط  قد  أو 

األعراض فإن أخطأه هذا هنشه هذا وإن أخطأه هذا هنشه هذا(()3).

جدي أسك: أي صغري األذنني.   (1(

أخرجه مسلم يف كتاب الزهد، باب الرقائق )2272).  (2(

أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب األمل وطوله )7)64).  (3(
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فهذا درس عميل يف حقارة الدنيا وقرصها من خالل وسيلة 
تربيتهم  عىل  منه  حرصًا  أصحابه،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فيه  يوجه  تعليمية 

وتوجيههم إىل اهلل تعاىل وعدم الركون للدنيا.

ثامناً: الحاجة إلى التربية على الشعور بالمسؤولية الذاتية: 

قال تعاىل: چ جب حب خب مب ىب چ ]املدثر38[.

"فقد أتيحت للطالب فرصة الدراسة سواء يف اجلامعة أو يف 
عديدة،  خدمات  هلم  وقدمت  العلامء،  أحد  مالزمة  يف  أو  املعاهد 
التعليمية والرتبوية  العديد من األنشطة والربامج  أتيحت هلم  كام 
خارج أوقات وأماكن الدراسة، ويشعر الطالب بأثر هذه الربامج 
التي تلقاها يف بناء شخصيته وتربيتها، لكنه عندما يرتك هذا اجلو 
العلمي ألي سبب كان، سيرتك كل هذه الربامج، ويعود إىل بلده 
ليكون هو املسؤول األول عن بناء نفسه وتطويرها، وهو املسؤول 
الغالب كثريًا من الربامج  عن عمله ونشاطه الدعوي، ويفتقد يف 

والتوجيهات التي يتلقاها.

ُيعّود  ال  غريه  أو  األكاديمي  سواء  التعليم  يف  السائد  والنمط 
ده االتكالية والسلبية،  املتعلم عىل الشعور باملسؤولية الفردية، فهو يعوِّ

ويقترص دوره عىل التلقي والسامع، ومن ثم احلفظ واالستظهار.

عن  الذاتية  باملسؤولية  الشعور  بناء  أمهية  عىل  يؤكد  وهذا 
بتعزيز  فيها  يعتني  أن  فينبغي  لديه،  املسؤولية  هذه  وتنمية  نفسه، 
دور الطالب يف التخطيط والبناء، ويف اإلدارة والتنفيذ، كام ينبغي 
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ذاتيًا؛  أنشطة متارس  بينها  تتنوع هذه األنشطة، وأن يكون من  أن 
تنمي لدى املتعلم الشعور باملسؤولية، وتعوده عىل مهاراهتا)))")2).

تاسعاً: الحاجة إلى التربية المستمرة للنفس:

 ،]45 ]ق  ۉچ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  چ  تعاىل:  قال 
وقال تعاىل: چ ۋ ۅ ۅ ۉچ ]الغاشية)2[. 

تنتهي  ال  وهي  اإلنسان،  حياة  طوال  مستمرة  عملية  فالرتبية 
يف  يزال  ال  فهو  حياة  نبض  اإلنسان  يف  دام  فام  حمددة  مرحلة  عند 

حاجة إىل تربية.

فها هو موسى عليه السالم بعد أن ُأعد للرسالة وجاء برسالة 
ربه ودعا قوم فرعون، ثم نجاه اهلل وعاش مع بني إرسائيل، ها هو 

عليه السالم يذهب راحال إىل اخلرض ليفيد منه مما علمه اهلل.

وها هو نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص كان جربيل عليه السالم يلقاه يف رمضان 
فيعارضه القرآن، ويف آخره حياته عارضه مرتني)3).

وتلك املعارضة واملدارسة مل يكن أثرها قارصًا عىل ضبط ألفاظ 
القرآن فحسب، بل كان هلا أثر يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وشخصيته، 

سيتم التفصيل يف هذه النقطة يف املبحث األخري يف الرعاية التأهيلية.  (1(

االحتياجات العلمية والرتبوية لطالب املنح يف اجلامعات السعودية د. حممد   (2(
الدويش )2)( بترصف.

أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة )6825(، ومسلم يف   (3(
كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فاطمة )2450).
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عن ابن عباس ، قال: "كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجود الناس، وكان 
يلقاه يف كل  يلقاه جربيل، وكان  يكون يف رمضان حني  ما  أجود 
ليلة من رمضان فيدارسه القرآن؛ فلرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أجود باخلري من 

الريح املرسلة«))).
فإذا كان األنبياء قد هيأ اهلل هلم ما يربيهم وينمي نفوسهم حتى 

وهم يف آخر حياهتم، فكيف بغريهم من الناس؟
ومن بعدهم كان سلف األمة يعنون ببناء أنفسهم، ويرون أن 

هذا األمر ال ينقطع عند مرحلة معينة.
فإذا  تعلم،  ما  الرجل عاملًا  يزال  "ال   : قال سعيد بن جبري 
ما  أجهل  فهو  عنده  بام  واكتفى  استغنى  قد  أنه  وظن  العلم  ترك 

3). واألمثلة يف ذلك كثرية. يكون")2)

عاشراً: الحاجة إلى التربية على التوازن في تربية النفس:

ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل:  قال 
ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  وقال:  ]اإلرساء0))[.  چ  ڻ 

ەئ چ ]القصص77[. 

"إن اجلو التعليمي الذي يعيشه طالب العلم قد يغلب عليه البناء 
التعليمي، وهو رضوري بال شك، لكن الرتكيز عىل هذا  األكاديمي 

أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة )6825)  (1(

املجموع رشح املهذب للنووي )/ 49.  (2(

االحتياجات العلمية والرتبوية لطالب املنح يف اجلامعات السعودية د. حممد   (3(
الدويش ص4) بترصف.
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اجلانب قد يقود إىل إمهال جوانب أخرى يف شخصية الطالب، ومن 
ثم فهو بحاجة إىل االعتناء بتحقيق التوازن يف شخصيته.

"العامل عىل  العلم:   موصيًا طالب  البرصي  احلسن  قال 
غري علم كالسالك عىل غري طريق، والعامل عىل غري علم ما يفسد 
واطلبوا  بالعبادة،  ترضوا  ال  طلبًا  العلم  فاطلبوا  يصلح؛  مما  أكثر 
وتركوا  العبادة  طلبوا  قومًا  فإن  بالعلم،  ترضوا  ال  طلبًا  العبادة 
بذلك  يقصد   – ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  أمة  عىل  بأسيافهم  فخرجوا  العلم، 
اخلوارج – ولو طلبوا العلم مل يدهلم عىل ما فعلوا من اخلروج عن 

منهج حممد ملسو هيلع هللا ىلص"))). 
قال هانئ   : ترمجة عبدالرمحن بن رشيح  الذهبي يف  وذكر 
بن املتوكل حدثني حممد بن عبادة املعافري قال: كنّا عند أيب رشيح 
بن  إىل خالد  فقوموا  قلوبكم.  قد درنت  فقال:  املسائل!!  فكثرت 
والرقائق؛  الرغائب  هذه  وتعلموا  قلوبكم،  استقلوا  املهري  محيد 
فإهنا جتدد العبادة وتورث الزهادة، وجتر الصداقة، وأقّلوا املسائل 

فإهنا يف غري ما نزل تقيّس القلب وتورث العداوة)2).
 وهذا التوازن املنتظر يف بناء شخصية الطالب يتضمن جوانب 

عدة، منها:
الدين  مطالب  بني  والتوازن  واملثالية،  الواقعية  بني  التوازن 
والدنيا، والتوازن بني مقت النفس والثقة هبا، والتوازن يف جوانب 

الشخصية املختلفة.

جامع بيان العلم وفضله البن عبدالرب )/ 545.  (1(

سري أعالم النبالء للذهبي 83/7).  (2(
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التي  وهو أمر ينبغي أن يؤخذ يف احلسبان عند التخطيط للربامج 
تقدم لطالب العلم بحيث تسهم يف حتقيق هذا التوازن يف شخصيته"))).

الحادي عشر: الحاجة إلى تنمية المثابرة:
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  چ ٻ  تعاىل:  قال 
وقال  عمران133[.  ]آل  ڀچ  ڀ  ڀ  پ 

تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ چ ]البقرة148[.
وذلك من أجل حتقيق األهداف املرجوة من طالب العلم جيب 
واملثابرة،  واالجتهاد  التضحية  من  "قدرًا  الطالب  لدى  تنمى  أن 
بالعمل  يتصل  فيام  أو  الدنيوية،  املتطلبات  يف  يتصل  فيام  سواء 
الدعوي. واألمة اليوم تعاين من ضعف املثابرة الذي ترك أثرًا بارزًا 

عىل حياة أبنائها يف أمور الدين والدنيا.
إن »العمل واالستمرار يف بذل اجلهد، وتركيز االهتامم باتت 
من أهم العوامل املساعدة يف إحراز السبق والتفوق عىل األقران، 
فليس  بالتساوي،  الشعوب  عىل  الذكاء  وزع  وعال  جل  اهلل  وإن 
هناك شعب اختصه اهلل بالذكاء املفرط، وال شعب ابتاله اهلل بالغباء 
واألغبياء  األذكياء  من  متساوية  شبه  نسبة  أمة  كل  ففي  الشديد، 
تفاوتًا  متفاوتة  اليوم  الشعوب  إنجازات  لكن  الذكاء،  ومتوسطي 
الذكاء  غري  ألمور  قطعًا  يعود  التفاوت  وهذا  نرى.  كام  هائاًل 
واإلمكانات العقلية اخلَلقية، ومن أهم ما يعود إليه التفاوت املشار 

إليه: املثابرة عىل العمل، والدأب يف التنفيذ")2).

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجيات   (1(
الدويش ص6) بترصف.

بناء األجيال لعبدالكريم بكار ص42.  (2(
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"ومن هنا فالطالب بحاجة إىل أن تنمى لديه املثابرة والعزيمة، وأال 
تكون الرعاية وسيلة لتعويده االتكالية وانتظار ما يقدمه له اآلخرون"))).

الثاني عشر: تنمية القدرة على ضبط الذات وتحمل المسؤولية:

ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  چ  تعاىل:  قال 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى 

ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی چ ]املائدة2[.
إبعاده  وفرص  املسلم،  الشاب  عىل  تؤثر  التي  املؤثرات  "تتنوع 
بتقوية  االهتامم  عن  غنى  فال  ثم  ومن  آخر،  بعد  يومًا  تتضاءل  عنها 
اإلرادة والقدرة عىل ضبط النفس وحتمل املسؤولية.،وما نراه اليوم من 
حاالت الرتاجع والتقهقر لدى بعض الشباب نستطيع أن نفرس جزءًا 
منه بأنه نتاج ضعف إرادة وسيطرة عىل النفس، أو أن هذا الضعف 

أسهم يف عدم قدرة الشاب عىل مقاومة هذه العوامل واملؤثرات.

وأعبائها  بتبعاهتا  العملية  احلياة  مواقف  إىل  الشاب  وانتقال 
سيزيد من فرص تعرضه للمؤثرات، كام أنه يقلل من فرص التوجيه 
الذي اعتاد عليه، ومن األجواء التي كانت تسهم يف احلفاظ عليه 

ويف تذكريه حني ينسى أو يغفل.

وتبعات،  متطلبات  فيه من  بام  الدعوي  للميدان  يتهيأ  أنه  كام 
والشعور  الذات،  ضبط  عىل  القدرة  منه  تتطلب  التبعات  وتلك 

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش ص)2 بترصف.
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تواجهه،  التي  العقبات  لتجاوز  تدفعه  التي  الفردية  باملسؤولية 
وتدفعه للمبادرة، وتدفعه إىل الشعور بأنه حني ينتمي ألي مجعية 

أو مؤسسة دعوية فهذا ال يلغي دوره العميل واإلجيايب"))).
الثالث عشر: الحاجة إلى تربيتهم على الصبر والثبات:

چ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  چ  تعاىل:  قال 
]الشورى 43[.

فطلبة العلم يف حاجة إىل تصبريهم وتثبيتهم عىل سبيل الدعوة، فقد 
حيصل من بعض املعلمني أنه ال ينبه طالبه عىل ما قد جيدونه من أذى يف 
ينبغي  به، بل  الطالب يقف عند أول حمك يمر  سبيل دعوهتم، مما جيعل 
عىل املعلم أن يعلم الطالب عند كل مرحلة من مراحل الطلب أن عليه 
بالصرب والتحمل ملا سيواجهه يف املستقبل من عقبات، كام فعل الراهب 

مع الغالم عندما قال له: ))قد بلغ من أمرك ما أرى وإنك ستبتىل(()2).

ې  ې  ې  چ  له:  قال  فقد  ابنه،  مع  لقامن  فعل  وكام 
ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  وئۇئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې 

ۈئ ېئ چ ]لقامن 7)[.

أي: "واصرب عىل ما أصابك من الشدائد واملحن، السيام فيام 
املنكر،  باملعروف والنهي عن  الصالة، واألمر  إقامة  به من  أمرت 

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش 8) - 9) بترصف.

والساحر  األخدود  أصحاب  قصة  باب  الزهد،  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (2(
والراهب والغالم )3005).
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أذي  ذلك  يف  وأصابك  منكر  عن  هنيت  أو  بمعروف  أمرت  وإذا 
ملسو هيلع هللا ىلص: حممد  لرسوله  اهلل  قال  كام  وذلك  عليها")))،  فاصرب   وشدة 

چ ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ چ ]األحقاف 35[، فالصرب 
يف  والتعب  املشقة  عىل  ويكون  املدعوين،  من  األذى  عىل  يكون 

تبيني احلق هلم، والصرب عىل عدم االستجابة منهم.

اآلية: ختام  يف  تعاىل  قال  ولذلك  جدًا،  عظيم  الصرب   وأمر 
لقامن  هبا  وىص  التي  األمور  أن  "أي:  ۈئچ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  چ 
التي يعزم عليها، وهيتم هبا،  أدائها، من األمور  ابنه، والصرب عىل 

وال يوفق هلا إال أهل العزائم")2).

روح املعاين لأللويس )2/ 88.  (1(

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص597.  (2(
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الفصل الثالث
الحاجة إلى الرعاية العلمية

ويمكن إبراز حاجات طالب العلم العلمية يف املباحث التالية:

املبحث األول: التأصيل العلمي.
املبحث الثاين: شحذ اهلمم وتوجيه الطاقات.

املبحث الثالث: احلاجة إىل تنويع أساليب وطرائق التعليم.
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متهيد:
گ  گگ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  چ  تعاىل:  قال 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ چ ]النساء83[.
قبل  بد  ال  ولكن  العلم،  عن  ويبحثون  يردون  العلم  طالب 
يف  خيطؤون  فقد  هلم،  رعاية  من  له  طلبهم  وأثناء  للعلم  طلبهم 
التلقي، أو يف العلم الذي يدرسونه، أو يف اختيار الذين يدرسون 

عندهم.

فهنا يأيت دور الرعاية من التوجيه والنصح والبيان واستخدام 
جيهلها  قد  التي  األمور  من  وغريها  للطالب...  املناسبة  املسائل 

طالب العلم، أو ال يتفطن هلا يف هذا الوقت. 
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المبحث األول
التأصيل العلمي

إن طالب العلم يسعى لغرس العلم يف نفسه ونقله لآلخرين، 
نموه  عىل  تساعد  ومواصفات  رشوط  من  الغرس  لذلك  بد  وال 

ونتاجه الثمرة املرجوة منه، ونوجز ملخصها يف النقاط التالية:

أوال: حاجة الطالب للتنبيه على مصدر التلقي:

وذلك باعتبار القرآن والسنة املصدرين املوثوقني املعصومني 
من كل خطأ ونقص وعيب، ثم بفهم السلف الصالح. الصحابة 
والتابعني وتابعيهم، الذين أثنى عليهم القرآن، وزّكاهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

ومن تبعهم بإحسان وهنج منهجهم إىل يوم القيامة.

بقوله  عماًل  ورسوله  اهلل  من  والتلقي  التسليم  عىل  الطالب  فينبه 
تعاىل: چ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئچ ]النساء56[.
املهديني  اخللفاء  وسنة  بسنتي  ))عليكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقول 
وحمدثات  وإياكم  بالنواجذ،  عليها  وعضوا  هبا  متسكوا  الراشدين 

األمور، فإن كل حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة(())).

رواه أبو داود يف كتاب السنة، باب لزوم السنة )4607(، والرتمذي يف كتاب   (1(
العلم، باب ما جاء يف األخذ بالسنة وترك البدع )2667(، وصححه األلباين 

يف السلسلة الصحيحة )2735).
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ويرتتب عىل ذلك نبذ التقليد والظّن والوهم يف التعليم، ولعل 
التفكري والعلم  الناس إىل  ذلك أهم ما جاء به اإلسالم، فقد دعا 

وطلب الدليل، وقد أخذ السلف هبذا التوجيه الرباين الكريم.

ثانيا: الحاجة إلى إتقان أسس العلم الشرعي:

"حيتاج كل مسلم إلتقان أسس العلم الرشعي، وتعلم العلوم 
ويتفاوت  بدوهنا.  دينه  التي ال يسعه جهلها وال يصح  الرضورية 
مستوى العلم املطلوب من كل شخص بحسب ثقافته وختصصه، 

وبحسب الدور الذي يتواله يف جمتمعه. 

ويتأكد األمر يف حق من يتصدى للدعوة إىل اهلل أكثر من غريه 
من الناس، ويزداد األمر تأكيدًا يف حق طالب العلم املغرتبني الذين 
ينتمون إىل جمتمعات حتتاج إىل علمهم ودعوهتم وتنتظر ما يقدمونه.

ومن هنا فمن املهم االعتناء بتقديم العلوم الرشعية الرضورية 
األنشطة  كافة  خالل  من  خاصة  وللمغرتبني  عامة  العلم  لطالب 

والربامج التي ترعاهم خارج النظام الدرايس أيًا كان نوعه"))).

ثالثاً: حاجتهم لتعلم أحكام الفتوى وآدابها الشرعية:

اإلفتاء عظيم اخلطر كبري املوقع كثري الفضل ألن املفتي وارث 
لكنه  الكفاية  بفرض  وقائم  عليهم  وسالمه  اهلل  صلوات  األنبياء 

معرض للخطأ.

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش )5( بترصف.
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"فعن عمرو بن يزيد شيخ من أهل مرص صديق ملالك بن أنس 
قال: قلت ملالك: يا أبا عبداهلل يأتيك ناس من بلدان شتى وأنفقوا 
أدري؟  تقول ال  العلم  اهلل عندك من  يسألونك عام جعل  نفقاهتم 
عراقه  من  والعراقي  شامه  من  الشامي  يأتيني  عبداهلل  يا  فقال: 
واملرصي من مرصه فيسألونني عن اليشء لعيل أن يبدو يل فيه غري 

ما أجيب به فأين أجدهم؟"))).

الفتوى  أمر  خطورة  تبني  ومواقف  كثرية  آثار  وردت  وقد 
والتطلع هلا واملسارعة فيها، وتبني أن االمر جد خطري، وسيتعرض 
آدابه  ببيان  االهتامم  وجب  ولذا  أبى،  أم  شاء  العلم  طالب  له 

وأحكامه لطالب العلم، تأهيال هلم عىل هذا األمر.

رابعاً: حاجتهم إلى منهج في التلقي واالستدالل:

ذكرنا أن التلقي ال بد أن يكون من كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، 
السلف  بالتزام فهم  له وذلك يكون  إىل فهم  التلقي حيتاج  ولكن هذا 
"من   قال:  لذلك الوحي من قرآن وسنة فعن عبد اهلل بن مسعود 
كان منكم مستنًا فليستن بمن قد مات، فإن احلي ال تؤمن عليه الفتنة، 
وأقلها  علاًم،  وأعمقها  قلوبًا،  األمة  هذه  أبر  حممد  أصحاب  أولئك 
هلم  فاعرفوا  دينه،  وإقامة  ملسو هيلع هللا ىلص  نبيه  لصحبة  اهلل  اختارهم  قوٌم  تكلفًا، 

حقهم، ومتسكوا هبدهيم، فإهنم كانوا عىل اهلدى املستقيم")2).

أخرجه أبو نعيم يف احللية 324/6.  (1(

أخرجه أبو نعيم يف احللية )/ 305، وابن األثري يف جامع األصول )/292   (2(
برقم )80(، وابن القيم يف أعالم املوقعني عن رب العاملني 308/2. 
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"والسلف: هم صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني، وأئمة 
اهلدى يف القرون الثالثة املفضلة، ويطلق عىل كل من اقتدى هبؤالء 

وسار عىل هنجهم يف سائر العصور، سلفي نسبة إليهم.

فاملرجع يف فهم الكتاب والسنة: هو النصوص املبينة هلا، وفهم 
السلف الصالح، ومن سار عىل منهجهم من األئمة، وال يعارض 

ما ثبت من ذلك بمجرد احتامالت لغوية"))).

حتى  حفظا  دقيقا  تفصياًل،  املنهج  هذا  يف  العلامء  فصل  وقد 
التأويل غري  بعيدا عن  الصحيح،  اهلل عىل وجهه  مراد كالم  يفهم 
النظر يف جممل النصوص..  التحريف، أو القصور يف  املنضبط أو 

وغريها من الطرق التي توقع يف اخلطأ يف فهم النصوص)2).

ناحية  من  العلم  طالب  حاجيات  من  اجلوانب  بعض  فهذه 
التأصيل عىل سبيل اإلمجال ال عىل سبيل احلرص، ولكن عند وضع 

الربامج هلا حتتاج إىل تفصيل وبيان، واهلل أعلم. 

جممل معتقد أهل السنة - الشيخ نارص العقل ص2.  (1(

ذكر هذا املنهج إمجاال الشيخ نارص العقل يف رسالته: جممل معتقد أهل السنة   (2(
- الشيخ نارص العقل ص2، وقد كتب فيه الشيخ أمحد الصويان مؤلفًا متميزا 

أسامه “ منهج التلقي واالستدالل بني أهل السنة واملبتدعة”.
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المبحث الثاني
شحذ الهمم وتوجيه الطاقات

لطلبه يف ختصص  العلم  أن نشحذ مهة طالب  بذلك  ونقصد 
من التخصصات، أو علم من العلوم، بعد معرفتنا حلاجاته لذلك، 

أو حاجة بلده، أو مناسبته مستواه وطاقاته.
ويمكن إبراز هذا اجلانب يف النقاط التالية: 

أواًل: الحاجة إلى إتقان التخصص:

العلوم  من  فّن  يف  علم  طالب  كل  يتخصص  أن  األمهية  من 
العلوم  لكثرة  وذلك  فيه،  املرجعية  هو  يكون  حتى  ويتقنه 
العرص  هذا  يف  الصعوبة  ومن  فروعها،  وكثرة  وتوسعها  الرشعية 
-خصوصا- أن يكون لدنيا علامء موسوعيون يفتون يف كل شؤون 

الدين والدنيا.. مع كثرة النوازل الفقهية والعقدية.
بالعلوم  ومعرفة  إدراك  العلم  لطالب  يكون  ال  أن  يعنى  ال  وهذا 
التي ختدم ختصصه، وإنام املقصود أن يلم بأمر من أمور الدين ويكون 
مرجعية فيه، ويف أصول العلوم الدينية األخرى التي حيتاجها كل مسلم.
عن  ناشئًا  يكون  قد  العلم  طالب  خيتاره  الذي  و"التخصص 
موافقة  ناشئًا عن  يكون  إليه، وقد  باحلاجة  قناعة وتفكري وشعور 
الزمالء، أو العتبارات معينة، أو العتبار أنه خيدم وظيفة شاغرة يف 

بلده.. الخ هذه العوامل. 
ومهام كان معيار اختيار التخصص فالطالب جيب أن يتعامل 
مع األمر الواقع، فاألمة اإلسالمية بحاجة إىل مجيع التخصصات 
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ا كانت، وبحاجة إىل أن يبدع شباب األمة وجيلها، وهي بحاجة  أيًّ
إىل االستغناء عن أعدائها فيام بعد.

ومن ثم فالطالب الذي خترج يف اجلامعة، أو من أي مؤسسة 
أو ذاك،  أنه خمتص يف هذا اجلانب  تعليمية، وحيمل شهادة تؤهله 
أن حيمل مصداقية يف ذلك من خالل  ينبغي  أو عرف عنه ذلك، 
ُيْطَرح يف إطار  عنايته بتخصصه وفهمه له، ومن خالل متابعته ملا 

ختصصه"))).

ثانياً: الحاجة إلى تلبية ما يحتاجون من العلوم: 

من  جلانب  العلمية  ميوله  له  علم  طالب  وكل  جمتمع  كل 
جوانب العلوم، وأيضًا كل جمتمع يتميز ببعض األمور التي حتتاج 
املخالفات يف بعض  فيها، وهناك بعض  االستزادة من علم معني 
البلدان حتتاج من طالب العلم التمكن من مباحث هذه املخالفات 
بتلبية ما حيتاج  إزالتها، هذه األسباب جتعل االهتامم  ليقوموا عىل 

طالب العلم من العلوم أمر رضوري. 
وقد كان الشيخ ابن سعدي يستشري تالميذه يف اختيار الكتاب 
األنفع من الكتب الدراسية، ويرجح ما عليه رغبة أكثرهم، وعند 

التساوي يكون هو احلكم يف الرتجيح)2).
خصوصا يف زماننا هذا الذي كثرة فيه النوازل العقدية والفقهية، 

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش ص6 بترصف.

عبدالرزاق  د.  العقيدة.  توضيح  يف  وجهوده  سعدي  بن  الرمحن  عبد  الشيخ   (2(
العباد ص34.
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التي حتتاج ملن يتعلمها وينقلها للناس، فبعض املعلومات يتعلمها 
اإلنسان وهو غري حمتاج إليها يف حياته العملية، لكنه يتعلمها ليعلِّم 

غريه وينفع غريه، وهذه وظيفة العلامء.
الذي  العلم  بطلب  اشتغل  من  أن  إىل  العلم  طالب  تنبيه  مع 
ال حيتاجه هو لنفسه، وإنام لُيَعلِّمه للناس؛ جيب عليه أن يكون قد 
استفاد هو من علمه أوالً بأن أدى فرائض اهلل عليه وترك ما حرم، 

وإال كان ممن ذمهم اهلل تعاىل وعاتبهم.

ثالثا: حاجة الطالب لشحذ هممهم للعلم وترغيب الطالب فيه:

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  قال 
ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ 

ې ې چ ]التوبة )2)[.
فشحذ مهم الطالب للعلم بأمور كثرية ومن أمهها:

العلم،  طلب  عىل  حتث  التي  واألحاديث  اآليات  -  بيان 
وترغب فيه، وتبني فضله.

-  بيان أمهية العلم بالنسبة حلاجة طالب العلم، وبالنسبة للمجتمع.
سواء  العلم،  طلب  عن  تكاسلهم  أو  تركهم  خطورة  -  بيان 

عىل مستواهم أو عىل مستوى أمتهم وجمتمعهم.

رابعاً: االهتمام بالمتميز من الطالب والبحث عنهم واالعتناء بهم:

يكثر  هريرة  أبا  إن  تقولون:  إنكم  قال:    هريرة  أيب  عن 
احلديث عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ! وتقولون: ما للمهاجرين واألنصار 
الصفق  يشغلهم  كان  املهاجرين  إخواين  وإن  مثله!  حيدثون  ال 
أمواهلم.  عمل  يشغلهم  األنصار  من  إخواين  وكان  باألسواق. 
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وكنت امرءًا مسكينًا من مساكني الصفة، ألزم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل 
قال  وقد  ينسون،  حني  وأعي  يغيبون،  حني  فأحرض  بطني،  ملء 
ثوبه  أحد  يبسط  لن  ))إنه  يوما:  حيدثه  حديث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
حتى أقيض مجيع مقالتي، ثم جيمع إليه ثوبه، إال وعى ما أقول((، 
فبسطت نمرة عيل، حتى إذا قىض مقالته، مجعتها إىل صدري. فام 

نسيت من مقالة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تلك من يشء))).
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ  عندما أراد معاذ أن خيرب الصحابة بام 
مراعاة  وذلك  فيتكلوا(()2)  تبرشهم  ))ال  اهلل:  رسول  من  تعلمه 

ملستوى الناس ذلك الوقت يف العلم والفهم.
"عن ثابت أن بني أنس بن مالك قالوا  وعن محاد بن سلمة: 
إنه من  بني  يا  قال:  الغرباء؟  أال حتدثنا كام حتدث  أبانا  يا  ألبيهم: 
من  هلم  ملا  بالغرباء  هيتم  اهلل  ريض  أنس  كان  فقد  هيجر")3).  يكثر 

احلاجة.
عن  خملد  بن  بقي  حلفيد  كتاب  من  العلامء  بعض  "ونقل 
عبدالرمحن بن أمحد قال: سمعت أيب يقول: رحل أيب من مكة إىل 
قربت  فلام  قال:  حنبل،  بن  أمحد  مالقاة  بغيته  رجال  وكان  بغداد، 
بلغتني املحنة، وأنه ممنوع، فاغتممت غاًم شديدًا.. فذهبت أستدل 
عىل منزل أمحد بن حنبل، فدللت عليه، فقرعت بابه، فخرج إيل، 

أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب ما جاء يف قول اهلل عز وجل: }فإذا   (1(
كتاب  يف  ومسلم   ،)2047( برقم  األرض{  يف  فانترشوا  الصالة  قضيت 

فضائل الصحابة، باب من فضائل أيب هريرة )2492).

أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب اسم الفرس واحلامر )2856).  (2(

للذهبي  النبالء  أعالم  سري   ،22  /  7 الطبقات  يف  سعد  ابن  أخرجه   (3(
403/3،وقال حمقق السري رجاله ثقات. 
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فقلت: يا أبا عبداهلل: رجل غريب، نائي الدار، هذا أول دخويل هذا 
البلد، وأنا طالب حديث ومقيد ُسنة، ومل تكن رحلتي إال إليك، 

فقال: ادخل وال يقع عليك عني.
فدخلت، فقال يل: وأين موضعك؟ قلت: جئت من املغرب 
األقىص، وبلدي األندلس، قال: إن موضعك لبعيد، وما كان يشء 
قد  لعله  بام  ممتحن  أين  غري  مثلك،  عون  أحسن  أن  من  إيل  أحب 
بلغك. فقلت: بىل، قد بلغني، وهذا أول دخويل، وأنا جمهول العني 
فأقول عند  السؤال،  أذنت يل أن آيت كل يوم يف زي  فإن  عندكم، 
الباب ما يقوله السؤال، فتخرج إىل هذا املوضع، فلو مل حتدثني كل 
يوم إال بحديث واحد، لكان يل فيه كفاية. فقال يل: نعم، فقلت: 
بابه  وآيت  مدنسة،  بخرقة  رأيس  وألف  بيدي،  عصا  آخذ  فكنت 
فأصيح: األجر - رمحك اهلل - والسؤال هناك كذلك، فيخرج إيل، 

ويغلق.
وحيدثني باحلديثني والثالثة واألكثر، فالتزمت ذلك حتى مات 
أمحد،  فظهر  السنة،  مذهب  عىل  كان  من  بعده  وويل  له،  املمتِحن 
يل  يعرف  فكان  اإلبل،  آباط  إليه  ترضب  وكانت  إمامته،  وعلت 
حق صربي، فكنت إذا أتيت حلقته فسح يل، ويقص عىل أصحاب 
عيل  ويقرؤه  مناولة،  احلديث  يناولني  فكان  معه،  قصتي  احلديث 

وأقرؤه عليه"))).
عبد  "خرج  قال:  األزهر،  أبو  حدثنا  عبدان:  بن  مكي  وقال 
نفيس من  يومًا، حتى خشيت عىل  إليه  فبكرت  قريته،  إىل  الرزاق 
خرج،  فلام  الصبح،  لصالة  خيرج  أن  قبل  إليه  فوصلت  البكور، 
رآين، فأعجبه، فلام فرغ من الصالة، دعاين، وقرأ عيل هذا احلديث، 

وخصني به دون أصحايب")2).

سري أعالم النبالء للذهبي 3)/292 - 294، خمترصًا.  (1(

املرجع السابق 576/9.  (2(
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المبحث الثالث
الحاجة إلى تنويع أساليب وطرائق التعليم

طالب العلم يف حاجة إىل تنوع األساليب والوسائل التعليمة، 
وهذه احلاجة ترجع إىل أمور:

قد خيفى  فام  الفكرة؛  لتوضيح  َأْدعى  ع األسلوب  تنوُّ منها أن 
هنا، قد يظهر يف األسلوب اآلخر.

وُرسوِخها  املعلومِة  تثبيت  أقوى يف  األسلوب  ع  تنوُّ وكذلك 
املستخدمة  احلواسُّ  ُد  تتعدَّ األساليِب  ع  بتنوُّ ألنه  الذاكرة؛  يف 

ر هلا. وامُلخاَطبة؛ فيقوى التذكُّ
ع األسلوب تصُل الفكرة ألكرب عدٍد ممكٍن من  وكذلك ألن تنوُّ
ني؛ ألن كلَّ أسلوٍب خياطُب نوًعا من أنواع الذكاء، وَنَمًطا من  امُلتلقِّ
ن بعُضهم من فهم الفكرِة  ني، فإن مل يتمكَّ أنامط التعلُّم لدى امُلتلقِّ

بأسلوٍب، فقد يستوعُبه باألسلوب اآلخر.
ملتابعة  فكره  وتركيز  انتباهه  وجذب  املتعلم  لتشويق  وكذلك 
الدرس، فمن ذلك استعامل أسلوب االستفهام واحلوار، وأسلوب 
القصص، وأسلوب رضب األمثال، واستعامل الوسائل التعليمية 
وكالم  وتعاىل  سبحانه  اهلل  كالم  يف  ذلك  عىل  واألمثلة  املتيرسة، 

رسوله ملسو هيلع هللا ىلص وكالم السلف كثري))).
فهذا نوح عليه السالم يستخدم أساليب كثرية يف دعوة قومه، 

ۓ  چ  تفلح، قال تعاىل:  تفلح طريقة معهم فلعل األخرى  فإن مل 

حممد  للدكتور:  التعليم  يف  ومنهجه  املعلم  الرسول  كتاب  مراجعة  يمكن    (1(
رأفت سعيد، ففيه نامذج كثرية وتأصيل للموضوع.
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ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 
ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 
ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 

ېئ ىئ ىئچ ]نوح5 - 9[. 
أما السنة النبوية فقد كانت غنية بالوسائل واألساليب املتجدد 

يف التعليم والدعوة ومنها:

1 - طرح األسئلة على المتلقين إلعمال أذهانهم: 

فقد بوب اإلمام البخاري بابًا بعنوان: طرح اإلمام املسألة عىل 
أصحابه ليخترب ما عندهم من العلم)))، وذكر حتته حديث ابن عمر 
قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))أخربوين بشجرة مثلها مثل املسلم تؤيت 
أكلها كل حني بإذن رهبا ال حتت ورقها؟(( فوقع يف نفيس النخلة، 
فكرهت أن أتكلم َوَثمَّ أبو بكر وعمر  فلام مل يتكلام قال النبي 
أبِت وقع يف  يا  أبى قلت:  النخلة((. فلام خرجت مع  ))هي  ملسو هيلع هللا ىلص: 
نفيس النخلة. قال: ما منعك أن تقوهلا!! لو كنت قلتها كان أحب 

إىل من كذا وكذا)2).

من  تدرون  ))هل  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن    هريرة  أيب  وعن 
وال  له  درهم  ال  من  اهلل  رسول  يا  فينا  املفلس  قالوا:  املفلس؟(( 

هكذا بوب البخاري هذا الباب يف صحيح يف كتاب العلم، باب )5).  (1(

أصحابه  عىل  املسألة  اإلمام  طرح  باب  العلم،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (2(
ليخترب ما عندهم من العلم )62).
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متاع. قال: ))إن املفلس من أمتي من يأيت يوم القيامة بصيام وصالة 
هذا؛  مال  وأكل  هذا،  وقذف  هذا،  عرض  شتم  قد  ويأيت  وزكاة، 
فنيت  فإن  حسناته،  من  وهذا  حسناته،  من  هذا  فيقتص  فيقعد 
خطاياهم  من  ُأِخَذ  اخلطايا،  من  عليه  ما  يقىض  أن  قبل  حسناته 

فطرحت عليه، ثم طرح يف النار))))).

وهذا االستفهام فيه جذب إعامال لعقول الصحابة وتدريبهم 
عىل الفقه واالستنباط.

2 - استخدامُ الرسم التوضيحي:

فعن عبِداهلل بن مسعود  قال: خطَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص خطًّا مربًعا، 
هذا  إىل  صغاًرا  ُخَطًطا  وخطَّ  منه،  خارًجا  الوسط  يف  خطًّا  وخطَّ 
الذي يف الوسط من جانبه الذي يف الوسط، وقال: ))هذا اإلنساُن، 
وهذا أجُله حُميٌط به - أو قد أحاط به - وهذا الذي هو خارٌج أمُله، 
وإن  هنََشه هذا،  أخطأه هذا  فإن  األعراُض،  غار  الصِّ اخُلَطط  وهذه 

أخطأه هذا هنََشه هذا(()2).

3 - التشويق لسماع العلم: 

ابن  حدثنا  قال:  جبري  بن  سعيد  عن  حصني  بن  عمران  عن 

أخرجه أمحد 303/2ح)6)80( قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل   (1(
رشط مسلم.

أصحابه  عىل  املسألة  اإلمام  طرح  باب  العلم،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (2(
ليخترب ما عندهم من العلم )62).
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النبي  فجعل  األمم  عيلَّ  ))عرضت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  عباس 
والنبيان يمرون معهم الرهط والنبي ليس معه أحد. حتى رفع يل 
سواد عظيم قلت: ما هذا أمتي هذه؟! قيل: بل هذا موسى وقومه. 
قيل: انظر إىل األفق فإذا سواد يمأل األفق، ثم قيل يل: انظر ها هنا 
أمتك،  قيل هذه  فإذا سواد قد مأل األفق؛  السامء  آفاق  وها هنا يف 

ويدخل اجلنة من هؤالء سبعون ألفا بغري حساب((. 
آمنا  الذين  القوم وقالوا: نحن  ثم دخل ومل يبني هلم، فأفاض 
باهلل واتبعنا رسوله فنحن هم أو أوالدنا الذين ولدوا يف اإلسالم 
فإنا ولدنا يف اجلاهلية فبلغ النبي ملسو هيلع هللا ىلص فخرج، فقال: ))هم الذين ال 
يسرتقون، وال يتطريون، وال يكتوون، وعىل رهبم يتوكلون(( فقال 
اشة بن حمصن أمنهم أنا يا رسول اهلل قال: ))نعم(( فقام آخر  عكَّ

فقال أمنهم أنا قال: ))سبقك هبا عكاشة(())).

4 - الحوار واإلقناع:

أنه قال: إن رسول اهلل    ومن ذلك ما ورد عن أيب هريرة 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ال عدوى وال صفر وال هامة(( فقال أعرايب: يا رسول 
البعري األجرب  فيأيت  الظباء  الرمل كأهنا  إبيل تكون يف  بال  اهلل فام 

فيدخل بينها فيجرهبا؟ فقال: ))فمن أعدى األول(()2).

يا  فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أتى  قريش  من  فتى  أن  أمامة:  أيب  وعن 

أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب من اكتوى أو كوى غريه، وفضل من   (1(
مل يكتو )5705(، ومسلم يف كتاب اإليامن، باب الدليل عىل دخول طوائف 

من املسلمني اجلنة بغري حساب وال عذاب)8)2).

البطن  يأخذ  داء  وهو  صفر  ال  باب  الطب،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (2(
)7)57(، ومسلم يف كتاب السالم، باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال 

صفر.. رقم 2220
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رسول اهلل ائذن يل يف الزنا، فأقبل القوم عليه وزجروه فقالوا: مه 
مه، فقال: ))ادنه((، فدنا منه قريبًا فقال: ))أحتبه ألمك؟(( قال: ال 
الناس حيبونه ألمهاهتم(( قال:  ))وال  واهلل جعلني اهلل فداك قال: 
يا رسول اهلل جعلني اهلل فداك  ))أفتحبه البنتك؟(( قال: ال واهلل 
ألختك؟((  ))أفتحبه  قال:  لبناهتم((  حيبونه  الناس  ))وال  قال: 
الناس  ))وال  قال:  فداك  اهلل  جعلني  اهلل  رسول  يا  واهلل  ال  قال: 
حيبونه ألخواهتم(( قال: ))أحتبه لعمتك؟(( قال: ال واهلل يا رسول 
جعلني اهلل فداك قال: ))وال الناس حيبونه لعامهتم(( قال: ))أحتبه 
خلالتك؟(( قال: ال واهلل يا رسول اهلل جعلني اهلل فداك قال: ))وال 
الناس حيبونه خلاالهتم(( قال: فوضع يده عليه وقال: ))اللهم اغفر 
الفتى  بعد ذلك  فلم يكن  قلبه وحصن فرجه((. قال:  ذنبه وطهر 

يلتفت إىل يشء))).

5 - أسلوب القصص:

وسلوك  قلوب  يف  حمددة  قيم  غرس  إىل  هتدف  القصص 
الصحابة، فعندما أراد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أن يغرس يف قلوب صحابته 
قيمة الشكر هلل تعاىل عىل نعمه قص عليهم قصة األعمى واألقرع 

واألبرص)2).

256/5 )22265( وقال شعيب األرناؤوط: إسناده صحيح  أخرجه أمحد   (1(
 :)(55/(( الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  وقال  الصحيح،  رجال  ثقات  رجاله 

رجاله رجال الصحيح. والبيهقي يف شعب اإليامن 362/4 )5)54). 

بني  عن  ذكر  ما  باب  األنبياء،  كتاب  يف  البخاري  أخرجها  القصة   (2(
إرسائيل)3464(، ومسلم يف أول كتاب الزهد والرقائق)2964) 
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الوالدين  وبر  األمانة  قيمة  فيهم  يغرس  أن  أراد  وعندما 
الثالثة  قصة  عليهم  قصَّ  الشدائد  يف  اهلل  إىل  واللجوء  والعفاف 

الذين انطبقت عليهم الصخرة))).
وملا أرد أن يغرس فيهم الصرب ويثبتهم عىل احلق قص عليهم 

قصة الساحر والراهب والغالم)2).
وهكذا نجده ملسو هيلع هللا ىلص يروي القصص للعربة والعظة ولغرس القيم 

خض  حض  تعاىل: ُّ  اهلل  ألمر  استجابة  وذلك  الفاضلة 
مظ َّ ]األعراف: 76)[. حط  مض 

6 -  إعادة المعلومة أكثر من مرة:

اعادة املعلومة أكثر من مرة من الوسائل املعينة عىل الفهم واحلفظ 
واإلدراك ولذا كان من هديه ملسو هيلع هللا ىلص تكرار املعلومة ثالث مرات، فعن أنس 
ريض اهلل أن عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثالثا، حتى 

تفهم عنه، وإذا أتى عىل قوم فسلم عليهم، سلم عليهم ثالثا(()3).
وعن أيب هريرة ، أن رجال قال للنبي ملسو هيلع هللا ىلص: أوصني، قال: 

))ال تغضب(( فردد مرارا، قال: ))ال تغضب(()4).

القصة أخرجها البخاري يف كتاب البيوع، باب إذا اشرتى شيئا لغريه بغري إذنه   (1(
فريض)5)22(، ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء، باب قصة أصحاب الغار 

الثالثة )2743). 

أصحاب  قصة  باب  والرقاق،  الزهد  كتاب  يف  البخاري  أخرجها  القصة   (2(
األخدود والساحر والراهب والغالم )3005). 

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من أعاد احلديث ثالثًا ليفهم)95).  (3(

أخرجه البخاري يف كتاب اآلداب، باب التحذير من الغضب )6))6).  (4(
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7 - أسلوب مراعاة مستوياتهم العلمية في طريقة التعليم: 

ڇ ڍ ڍ  چ   يف قوله تعاىل:  ورد عن ابن عباس 
عمران79[.  ]آل  چ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
أي: “كونوا ربانيني حكامء فقهاء، ويقال: الرباين الذي يريب الناس 

بصغار العلم قبل كباره))). 

قال ابن حجر: »واملراد بصغار العلم: ما وضح من مسائله، 
وبكباره ما دق منها. وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته، أو فروعه 
يقال  ال  العريب:  ابن  وقال  مقاصده.  قبل  ومقدماته  أصوله،  قبل 

للعامل رباين حتى يكون عاملًا معلاًم عاماًل«)2).

قال عيل بن أيب طالب : “حدثوا الناس بام يعرفون، أحتبون 
أن يكذب اهلل ورسوله”)3).

وقد بوب البخاري ، باب فيمن خص قومًا بالعلم دون قوم 
كراهية أن ال يفهموا، وذكر حتته قول عبداهلل بن مسعود : “ما 
أنت حمدث قومًا حديثًا ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة”)4).

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل تعليقًا.  (1(

فتح الباري البن حجر )/95).  (2(

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية   (3(
احلديث  النهي عن  باب  مقدمة صحيحه،  يفهموا)27)(، ومسلم يف  أن ال 

بكل ما سمع برقم )5). 

أخرجه مسلم يف مقدمة صحيحه، باب النهي عن احلديث بكل ما سمع )5).    (4(
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8 - أسلوب مراعاة أوقات التعلم:
ر الناس يف كل مخيس، فقال  كان عبد اهلل بن مسعود  ُيَذكِّ
أما  قال:  يوم؟  أنك ذكرتنا كل  لوددت  أبا عبدالرمحن  يا  له رجل 
إنه يمنعني من ذلك أين أكره أن ُأِملَّكم وإين أختولكم باملوعظة كام 

))كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتخولنا هبا خمافة السآمة علينا(())).
قال ابن حجر: أي "كان يراعي األوقات يف تذكرينا، وال يفعل 

ذلك كل يوم لكي ال نمل")2).
9 - إمالكهم أدوات التعلم من كتب ومراجع: 

فذكر  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  قام  مكة  فتحت  ملا  قال    هريرة  أيب  عن 
اخلطبة خطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو 

شاه فقال يا رسول اهلل اكتبوا يل فقال: ))اكتبوا أليب شاه(()3).
إن طالب العلم يف حاجة إىل أدوات تساعده عىل التعلم ومن 
العلم عامة واملغرتبني منهم خاصة إىل  "حيتاج طالب  أبرز ذلك: 
بلدان  أن كثريًا من  العلمية األساسية، وبخاصة  املراجع  عدد من 
تفي  فال  توفرت  وإن  املكتبات،  فيها  تتوفر  ال  الطالب  هؤالء 

بالغرض")4).

معلومة  أيامًا  العلم  باب من جعل ألهل  العلم،  كتاب  البخاري يف  أخرجه   (1(
يف  االقتصاد  باب  وأحكامهم،  املنافقني  صفات  كتاب  يف  ومسلم   ،)69(

املوعظة ))282).

فتح الباري البن حجر )/96).  (2(

أخرجه البخاري يف كتاب اللقطة، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة )2434)   (3(

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (4(
الدويش ص0) بترصف.
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احلسن  بن  أمحد  بن  احلسن  عيل  أيب  بن  عبيداهلل  كان  وقد 
األجزاء،  وهيبهم  هلم،  ويقرأ  ويفيدهم،  الغرباء  يكرم  األصبهاين 

وينسخ هلم))).

وعن حممد بن حييى، قال: "رأيت أيب مكرمًا ألمحد بن حنبل، 
لقد بذل له كتبه، أو قال: حديثه")2).

تاريخ اإلسالم للذهبي8/)0)  (1(

سري أعالم النبالء للذهبي ))/89).  (2(
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الفصل الرابع
الحاجة إلى الرعاية االجتماعية

وفيه املباحث التالية: 

املبحث األول: الرعاية املادية.
املبحث الثاين: الرعاية بتأهيلهم عىل الكسب من عمل اليد.

املبحث الثالث: الرعاية األرسية.
املبحث الرابع: الرعاية الصحية.

املبحث اخلامس: رعايتهم األمنية.
املبحث السادس: متابعة مجيع أمورهم.
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متهيد: 
الطلبة  مصالح  يف  يسعى  "أن  للعامل  ينبغي  مجاعة:  ابن  يقول 
قدرته  عند  ومال،  جاه  من  تيرس،  بام  ومساعدهتم  قلوهبم  ومجع 
يف  كان  ))من  فإن  رضوراته،  ويعلم  دينه،  وسالمة  ذلك،  عىل 
حاجة أخيه كان اهلل يف حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل 
عنه هبا كربة من كرب يوم القيامة، ومن سرت مسلام سرته اهلل يوم 
القيامة(()))، وال سيام إذا كان ذلك إعانة عىل طلب العلم الذي هو 

أفضل القربات")2).
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  حديث  من  به  استدل  وما  مجاعة  ابن  فقول 
الرعاية حيث  الرعاية، وهذا جانٌب مهٌم من  تلك  هو األصل يف 
العلم،  الطالب لطلب  تفرغ  أمور كثرية جدًا، أمهها:  ترتتب عليه 

واستمراره، وإشباع هنمه منه.
املشاغل،  من  الذهن  خلو  تورث  اجلانب  هذا  يف  فالرعاية 

والوقت من األعباء يف سبيل طلب العلم.
عىل  القائمون  إليها  ينتبه  أن  جيب  أمور  حتته  اجلانب  وهذا 
منها  املقصود  فليس  االجتامعية  الرعاية  نطلق  فعندما  الرعاية، 
الدعم املادي فقط، بل تشمل أمورًا، كثرية يتم إبرازها من خالل 

هذا الفصل. 

 ،)2442( املسلم  املسلم  يظلم  ال  باب  املظامل،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
ومسلم يف  كتاب الرب والصلة، باب حتريم الظلم )2580).

تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة ص )6 - 62.  (2(
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المبحث األول
الرعاية المادية

أوال: حاجتهم إلى اإلكرام وحسن الضيافة:
يتميز أهل العلم والتعليم بالكرم وخصوصًا بطالب العلم، 
ومن املعلوم أن معظم الذين يزورون العلامء هم طلبة العلم، سواء 
من داخل البالد أو من خارجها، ولذلك أكرم إبراهيم عليه السالم 
املالئكة ظنًا منه عليه السالم أهنم طلبة علٍم أو حاجٍة، قال تعاىل: 

چ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈۈ ٴۇ ۋۋ ۅ ۅ 
ۉ ۉ ې ېچ ]هود69[.

الرعاية،  هذه  يامرسون  عليهم  اهلل  رضوان  السلف  كان  وقد 
"ما رأيت رجال  قال سليامن بن عبداحلميد، عن حييى الوحاظي: 
كان أكرب نفسًا من إسامعيل بن عياش، كنا إذا أتيناه إىل مزرعته ال 
يرىض لنا إال باخلروف واخلبيص)))، وسمعته يقول: ورثت من أيب 

أربعة آالف دينار، فأنفقتها يف طلب العلم")2).
وقد حّدث الشيخ عيل الواسطي: "أنه كان بحرضة الشيخ ابن تيمية 
 مدة طويلة، قال: فكان قوتنا أنه كان يف بكرة النهار يأتينا ومعه قدر 
مجيعًا  وهو  أنا  منه  ونأكل  لقاًم،  بيده  فيكرس  بالعراقي،  خبزًا  رطل  نصف 
ثم يرفع يده قبيل، وال يفرغ باقي القرص من بني يدي حتى أشبع، بحيث 

ْمِن.  بُِصه: َخَلَطه، ومنه اخَلبِيُص: امَلْعُموُل من التَّْمِر والسَّ اخلبيص: َخَبَصُه خَيْ  (1(
ينظر: القاموس املحيط للفريوزأبادي ص6)6.

سري أعالم النبالء للذهبي 5/8)3.   (2(
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أين ال أحتاج إىل طعام إىل الليل، فيؤتى بعشائنا فيأكل هو معي لقيامت ثم 
يؤثرين بالباقي، وكنت أسأله أن يزيد عىل أكله فال يفعل، وكان هذا رأينا 

يف غالب مدة إقامتي عنده، وما رأيت نفيس أغنى منها يف تلك املدة"))).
ثانيا: حاجتهم إلى التفرغ لطلب العلم: 

چ ې ى ى ائ ائەئ ەئ وئ وئ  قال تعاىل: 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ 

ىئ ی ی ی چ ]التوبة 22)[.
وقيل للثوري: "ما منعك أن ترحل إىل الزهري؟ قال: مل تكن 

دراهم")2).
ويف وصية أيب سفيان النسوي املتقدمة ويف آخرها: "فلام أصبح 
ابن طولون أتى املسجد لزيارتنا وطلبنا، وأمر بابتياع تلك املحلة، 
العلم  وطلبة  الغرباء  من  به  ينزل  من  وعىل  املسجد  عىل  ووقفها 
نفقة هلم، حتى ال ختتل أمورهم، وال يصيبهم من اخللل ما أصابنا، 

وذلك كله بقوة الدين وصفوة االعتقاد")3).
ثالثاً: حاجتهم إلى اإلنفاق عليهم:

واملساكن،  األموال  تاركني  املدينة  إىل  مكة  من  املسلمون  هاجر 
البرشية  تاريخ  يف  مثله  العامل  يعرف  مل  إكرامًا  فوجدوا  بدينهم  فارين 
بإخواهنم رضوان  أدياهنا وثقافتها وعصورها، فتكفلوا  عىل اختالف 

األعالم العلية يف مناقب الشيخ ابن تيمية للبزار ص 47 - 48.  (1(

سري أعالم النبالء للذهبي 246/7.  (2(

خمترص تاريخ دمشق البن عساكر 389/2.  (3(
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تعاىل: قال  الكثري،  باملال  اجلميع  عىل  اهلل  فتح  حتى  عليهم   اهلل 
ۇئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  چ 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ 
یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جبچ ]احلرش9[.
فمدرسة حممد ملسو هيلع هللا ىلص حيرض فيها اجلميع وال جيد أحٌد أنه أقل من 
يف  ضعٍف  بسبب  العلم  لطلب  أهاًل  ليس  أو  التحصيل،  يف  غريه 
ماله، بل هناك من يكفله ويعتني به حتى يقوم هو بواجب اإلنفاق 
عىل نفسه وغريه، فهو اليوم حُيمل وغدًا حَيمل، وكان ذلك هدي 
السلف  مجيعًا، فقد "كان البخاري رمحه يتصدق بالكثري، يأخذ 
بيد صاحب احلاجة من أهل احلديث، فيناوله ما بني العرشين إىل 

الثالثني، وأقل وأكثر، من غري أن يشعر بذلك أحد"))).
بناء  يف  بامله  يتصدق    الشنقيطي  األمني  الشيخ  "وكان 
املدارس واألربطة، وال يبقي عنده من املال إال ما يكفيه، ويوزع ما 

زاد عىل فقراء الطلبة والعجزة واألرامل من قرابته")2).
املستنرص  "كان  املنذري:  عبدالعظيم  الدين  زكي  احلافظ  قال 
راغبًا يف فعل اخلري جمتهدًا يف تكثري الرب، وله يف ذلك آثار مجيلة، وأنشأ 

املدرسة املستنرصية ورتب فيها الرواتب احلسنة ألهل العلم")3). 

سري أعالم النبالء للذهبي 2)/450.  (1(

أضواء البيان ملحمد األمني الشنقيطي )/)3 بترصف.  (2(

تاريخ اخللفاء للسيوطي )/89).  (3(
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ثروته  من  املحرضة)))  شيخ  يستفيد  ما  غالبًا  شنقيط  بالد  "ويف 
اخلاصة - إن وجدت - يف إعالة الطلبة، ينفق عليهم بسخاء، ودون أن 
يطلب عىل بره جزاء، فذلك من كامل أستاذيته وعلو شأنه، وقد ُوِجد 

أن شيخ أحد املحارض كان يعول مائة طالب يدرسون يف حمرضته")2).
وكان عبداملؤمن بن عيل بن علوي، القييس املغريب، الكومي 
البالد،  من  يستدعيهم  هلم  حمبًا  العلم،  ألهل  مؤثرًا  التلمساين 

وجيري عليهم الصالت، وينوه هبم)3).
مع  "وكان  املغرب:  أهل  عامل  زيد  أيب  ابن  واصفًا  الذهبي  وذكر 

عظمته يف العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق عىل الطلبة وإحسان")4).
قال الذهبي: "وقد ُحبس ابن سريين يف سبب َدين ركبه لبعض 

الغرباء")5).
فهذه القصص واآلثار - وغريها كثري - تبني مدى ما أعطى أهل 
العلم والقائمني عليه جانب الرعاية املالية لطالب العلم ملا ملسوه من 

حاجتهم لذلك وحاجة األمة هلم ليتفرغوا يف طلب العلم.

خصائص  بعض  حتمل  العربية  الرتبية  مؤسسات  من  مؤسسة  املحرضة:   (1(
وسامت النظام الرتبوي الذي نشأ وازدهر يف أحضان مدن الثغور وحوارض 
اخلالفة والثقافة، فهي جامعة شعبية بدوية متنقلة، تلقينية، فريدة يف التعليم 
أسس  وإرساء  املعرفة،  لنقل  شنقيط،  يف  نشأت  ما  وأول  املامرسة،  طوعية 
الدين، وتعهده بالرعاية يف بالد مل تعرف من احلوارض.ولالستزادة انظر: بالد 

شنقيط للخليل النحوي )53، )6).

بالد شنقيط املنارة والرباط للخليل النحوي ص 43).  (2(

تاريخ اإلسالم للذهبي 392/8.  (3(

سري أعالم النبالء للذهبي 7)/2).  (4(

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )/373.  (5(
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رابعاً: حاجتهم إلى تهيئة السكن المناسب: 

السكن بالنسبة لطلبة العلم يعترب عاماًل مهاًم يف تسهيل عملية 
التعليم، وخصوصًا إذا كان طالب العلم معه أرسته، حيث يفرغه 
وجود السكن من َهمِّ اإلجيار وُمساَئَلِة املؤجرين، ومن َهمِّ ُبْعِد أهله 
عنه، فإذا توفر السكن له وألهله حثَّه ذلك عىل مواصلة التعلم من 

غري حاجة إىل االنقطاع ملتابعة أهله.

وهي كذلك تقوم بدور تربوي كبري قال ابن مجاعة: "وسكنى 
التي  التعليمية  املدارس ورباطها من أهم األمور  الطلبة يف منازل 
الحظها احلاذقون من املكلفني بأمور الرتبية، ولذلك كانت إقامة 
الطلبة يف بيوت املساجد وغرف اجلوامع يف أيام التحصيل والتعلم 

كانت جارية قبل بناء املدارس وتعمريها يف البلدان")6).

اجلانب  هبذا  هيتمون  اخلري  وأهل  العلامء  من  السلف  وكان 
ويولونه جانبًا كبريًا من األمهية، ومن ذلك ما قاله اخلطيب: "كان 
ابن املسلمة ثقة يميل يف العام جملسًا واحدا، وكان موصوفًا بالعقل 

والفضل والرب، وداره مألف ألهل العلم")7).

دارًا من  أنه قد خىل  الفضل  وورد عن إسامعيل بن حممد بن 
ملكه ألهل العلم، مع خفة يده، ولو أعطاه الرجل الدنيا بأرسها مل 

يرتفع ذلك عنده)8).

تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة ص 0)2 - ))2.  (((

سري أعالم النبالء للذهبي 7)/)34، تاريخ بغداد للبغدادي5 /67.  (٧(

تاريخ اإلسالم للذهبي 94/8).  (((
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ما بني  املرزباين قال: كان يف داري مخسون  وعن أيب عبيداهلل 
حلاف ودواج))) معدة ألهل العلم الذي يبيتون عندي)2).

بالقصاعني  داره  وقف  السكري،  بن  الدين  رشف  أن  وورد 
ألهل العلم واحلديث)3).

عظيمة  مدرسة  "وهبا  واسط:  مدينة  عن  بطوطة  ابن  وحكى 
لتعلم  القادمون  الغرباء  ينزهلا  خلوة  ثالثامئة  نحو  وفيها  حافلة 

القرآن")4).

دواج: معطف غليظ.  (1(

تاريخ بغداد للخطيب البغدادي )/42.   (2(

تاريخ اإلسالم للذهبي2)/5)2.  (3(

رحلة ابن بطوطة )/82.  (4(
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المبحث الثاني
الرعاية بتأهيلهم على الكسب من عمل اليد

هذا األمر داخل يف الرعاية املالية، ولكن أفردته هنا ألمهيته، 
وألنه سيأخذ وقتا وجهدا وماال ممن يقوم عىل رعاية طالب العلم 
الطالب ودعوته وجمتمعه  فائدة عىل  له من  ملا  وتلبية احتياجاهتم، 

فيام بعد.
بعد  ينشغلون  املتخرجني  الطلبة  معظم  أن  امللحوظ  فمن 
يف  ينخرط  فبعضهم  العيش،  لقمة  بكسب  بلداهنم  إىل  عودهتم 
سلك التعليم بمدارسه ومعاهده وكلياته وجامعاته، وهذا حسن 
بل هو الغاية باإلضافة إىل النشاطات املصاحبة واخلارجية، ولكن 
أن  كام  التعليمي،  القطاع  يف  العمل  له  يتيرس  ال  منهم  كبريًا  عددًا 
معظم دوهلم ال تعرتف بشهاداهتم الرشعية، فال توظفهم هبا وهم 

غري مؤهلني مهنيًا.
وهذا يربز حاجة طالب العلم إىل اعتناء القائمني عىل الرعاية 
لكسب  العمل  لسوق  النزول  عىل  الطالب  لتأهيل  برامج  بتقديم 
الرزق من خالل تزويدهم باملهارات التي حيتاجوهنا يف هذا املقام.

ويمكن إبراز هذا األمر يف ثالثة مطالب:
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المطلب األول
غرس أهمية كسب الداعية من عمل يده

لقد حث الرشع احلنيف عىل العمل والكسب، وهو واجٌب عىل 
كل قادر عليه، وقد أثنى الرشع كل الثناء عىل العامل واملحرتفني، 
وحرم املسألة، وبني أن من أفضل العبادة العمل، وأن العمل من 

سنة األنبياء، وأن أفضل الكسب ما كان من عمل اليد.
فال بد من بناء عادات إتقان العمل اجليد والنجاح، والتهيئة 
وكسب  الدنيوي  العمل  ميدان  يف  لالنطالق  للشاب  النفسية 
العيش، ومما يدخل يف ذلك تأصيل أمهية االعتناء بكسب العيش 
هو  وإنام  فيها،  وطمعًا  للدنيا  ركونًا  ليس  وأنه  الدنيوي،  والعمل 

توجيه ُيوجه به النبي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه وأمته.
ٿ  ٿ  چ  فقال:  الرزق  بطلب  مجيعًا  الناس  أمر  تعاىل  فاهلل 
ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ چ ]امللك: 5)[.
قال  السالم  عليهم  األنبياء  سنة  التكسب  أن  تعاىل  وأخرب 

ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ژ  تعاىل: 
يتجرون  "أي  ]الفرقان20[  ەئچ  ەئ  ائ  ائ 
ذلك  وليس  والتجارة،  للتكسب  "أي:  وقيل:  وحيرتفون"))). 

بمناٍف حلاهلم ومنصبهم")2). 

وهذا هو الذي فعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص مع صحابته وحثهم عليه، فمن 

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 3)/4).  (1(

تفسري القرآن العظيم البن كثري 00/6).  (2(
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ذلك حديث أيب هريرة  عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ألن يأخذ أحدكم 
حبله، ثم يغدو إىل اجلبل فيحتطب، فيبيع فيأكل ويتصدق، خري له 

من أن يسأل الناس(())).
وعن أنس بن مالك  أن رجاًل من األنصار أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يسأله فقال: ))أما يف بيتك يشء؟(( قال: بىل حلس)2) نلبس بعضه، 
هبام((  ))ائتني  قال:  املاء،  من  فيه  نرشب  وقعب)3)  بعضه  ونبسط 
يشرتي  ))من  وقال:  بيده  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فأخذمها  هبام  فأتاه  قال: 
عىل  يزيد  ))من  قال:  بدرهم  آخذمها  أنا  رجل:  قال  هذين؟(( 
درهم مرتني أو ثالثا((، قال رجل: أنا آخذمها بدرمهني فأعطامها 
بأحدمها  ))اشرت  الدرمهني وأعطامها األنصاري وقال:  إياه وأخذ 
طعامًا فانبذه إىل أهلك واشرت باآلخر قدوما فأتني به(( فأتاه به فشد 
فيه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عودًا بيده ثم قال له: ))اذهب فاحتطب وبع وال 
أرينك مخسة عرش يوما(( فذهب الرجل حيتطب ويبيع فجاء وقد 
فقال  ثوبًا وببعضها طعامًا  ببعضها  أصاب عرشة دراهم فاشرتى 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك 
القيامة إن املسألة ال تصلح إال لثالثة لذي فقر مدقع أو لذي  يوم 

غرم مفظع أو لذي دم موجع(()4).

إحلافا{ الناس  يسألون  }ال  تعاىل  قوله  باب  الزكاة،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
.((480(

قعب: قدح من خشب.  (2(

حلس: ما يفرش يف البيت كاحلصري وغريه.  (3(

وضعفه   )(64(( املسألة  فيه  جتوز  ما  باب  الزكاة،  كتاب  يف  داود  أبو  رواه   (4(
األلباين.



99 احتياجات طالب العلم 

طلب  عن  أحدكم  يقعد  "ال   : اخلطاب  بن  عمر  ويقول 
الرزق وهو يقول اللهم ارزقني، وقد علم أن السامء ال متطر ذهبًا 

وال فضة" ))).
مصدر  والعامل  للداعية  يكون  بأن  السلف  دعاة  أوىص  وقد 
رزق يتكسب منه، فقد روي عن الثوري أنه قال: "أحب أن يكون 
إليه  واأللسنة  أرسع،  إليه  اآلفات  فإن  كفاية،  يف  العلم  صاحب 

أرسع")2).
الداعية  يكسب  احلالل  الكسب  عىل  االعتامد  أن  شك  وال 
وكم  هبا)3).  والصدع  احلق  كلمة  قول  عىل  والقدرة  التامة  احلرية 
باطلهم،  عىل  ويسكتون  للطغاة،  رؤوسهم  يطأطئون  الدعاة  من 

وجياروهنم يف أهوائهم خوًفا عىل وظائفهم عندهم)4).
وال  ملعاشك،  ودرمهك  ملعادك،  "دينك  احلكامء  أحد  قال 
العزة والكرامة  الداعية  "ولن يستشعر  أمٍر بال درهم")5)،  خري يف 
ويتذوق طعم احلياة الكريمة إال إذا شبع بطنه واستغني عن غريه، 

وتوفرت له رضوريات حياته")6).

انظر: إحياء علوم الدين للغزايل 62/2.  (1(

سري أعالم النبالء للذهبي 254/7.  (2(

انظر: حيي بن إبراهيم اليحيى، مدخل لفهم السرية ص28).  (3(

العلمية  البحوث  معهد  طبعة:  ص93.  السرية  فقه  الغضبان،  منري  انظر:   (4(
وإحياء الرتاث، مكة املكرمة.

اإليامن  شعب  البيهقي،  انظر:   ، الصديق  بكر  أليب  منسوب  القول  هذا   (5(
.((254(93/2

انظر: جمموعة الرسائل للبنا ص263.  (((
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ومن احلكم املشهورة: "من مل يكن طعامه من فأسه، فلن يكون 
قراره من رأسه"))).

اهلل  إىل  الدعوة  يف  االحرتاف  هذا  أمهية  الداعية  يعلم  ولكي 
أن يعلم أن "انتشار اإلسالم يف أفريقيا وآسيا؛ كان عىل يد التجار 

املسلمني أكثر من انتشاره عىل أيدي الدعاة الرسميني")2).

المطلب الثاني
على ماذا يؤهل طالب العلم في جانب الكسب

تزيد  خربات،  ويتقن  مهارات  يتعلم  أن  حيتاج  العلم  طالب 
تنمية  العمل، أي:  املسابقة املحموم يف سوق  من فرصه يف ميدان 

عادات العمل اجليد، والنجاح الدنيوي، والتهيئة لسوق العمل.

وذلك كله حيتاج إىل أن تنمى لديه قيم العمل اجلاد، فاالجتاه 
أن  أو  يعمل،  أن  بد  ال  بأنه  الشاب  اقتناع  بمجرد  يتم  لن  للعمل 
قيم  لديه:  تتحقق  أن  إىل  بحاجة  إنه  فيه،  عيب  ال  احلريف  العمل 
اإلنجاز، وتقدير املسؤولية وتقدير الوقت، وغريها من القيم، وها 
يبذلون جهدًا ووقتًا،  املسلمني  العاملني غري  فئات من  نرى  نحن 

وحيققون قدرا من اإلتقان واإلنجاز ال يصل إليه أبناؤنا.
إن هتيئة فرص العمل، وحتقيق العيش السليم يف احلياة مطلب 

الدين  انظر: د. صالح  الشعراوي،  هذه احلكمة منسوبة للشيخ حممد متويل   (1(
سلطان، قبلتنا بني أمة راكدة ورائدة ص49.

احلديث  العرص  يف  والدعاة  الدعوة  مشكالت  الذهبي،  حسني  حممد  انظر:   (2(
وكيفية التغلب عيها ص 5.
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أثرها عىل  هلا  البطالة  إن مشكالت  ثم  عبادة،  الرشع  عّده  رشعي 
تدين الشاب فضال عن عطائه وإنتاجيته.

والذين يتخرجون يف اجلامعات الرشعية ثم يصبحون عالة يتكففون 
الناس يعطون اآلخرين صورة سيئة عن أثر طلب العلم الرشعي))).

فال بد إذًا من االهتامم بتعليم طالب العلم مهارات يتكسبون 
تعليمهم صيانة احلاسب اآليل،  املثال  منها، ومن ذلك عىل سبيل 
واجلواالت، وأسس التمريض، وصناعة املالبس، وقواعد الزراعة 
السمك..  وصيد  بأنواعها،  السيارات  وقيادة  احلديثة،  والفالحة 

وكل ما يعني طالب العلم عىل االستعفاف.
فيها مهاراته طالب  ينبغي أن تنمى  التي  هذه أهم املجاالت 
بعضًا،  بعضه  ل  ُيَكمِّ العلامء  من  األمة جيل  يتكون يف  لكي  العلم 
ويسد كل فرد من هذا املجتمع ثغرة من ثغرات اإلسالم، حيميها 

وحيفظها، ويقوم عىل تنميتها ورعايتها.
كمهارة  املهارات  هذه  ضمن  تدخل  أخرى  مهارات  وهناك 
ومهارته،  ختصصه  يف  الذايت  التطوير  ومهارة  والتعليم،  التدريس 
واملجتمع  بالنفس  الرقي  يف  احلديثة  التقنية  استخدام  ومهارة 
الباحثني  عىل  يتطلب  مما  والتخطيط....وغريها  القيادة  ومهارات 
الوسائل  وإجياد  فيها  النظر  الرتبوية  التعليمية  عىل  والقائمني 

والربامج لتطبيقها.

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش ص 8).
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المطلب الثالث
نماذج تطبيقية في الكسب من عمل اليد

رعى  إال  نبي  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))ما  ، أن  عن أيب هريرة 
الغنم)) ))).

وعن ابن عباس  قال: "كان آدم عليه السالم حراثًا، وكان 
إدريس خياطًا، وكان نوح نجارًا، وكان هود تاجرًا، وكان إبراهيم 
كان  لوط  وكان  راعيًا،  شعيب  زرادًا)2)وكان  داود  وكان  راعيًا، 
زراعًا، وكان صالح تاجرًا، وكان سليامن خواصًا)3)، وكان موسى 

أجريًا، وكان حممد ملسو هيلع هللا ىلص شجاعًا جعل رزقه حتت رحمه)4)")5). 
قال  بالبناء  السالم  إبراهيم وإسامعيل عليهام  وكذلك اشتغل 

ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل: 
ڀ ڀ ٺ ٺ چ ]البقرة 27)[. 

أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة، باب رعي الغنم عىل قراريط )2262).  (1(

لسان  انظر:  صانعها،  اُد  رَّ والزَّ ثْقبها.  ُد  والرسَّْ والدرع  امِلْغَفر  ِحَلُق  َرد:  الزَّ  (2(
العرب البن منظور 94/3).

اخَلّواُص: ُمعالُج اخُلوص وَبّياُعه، انظر: لسان العرب البن منظور 7/)3.  (3(

النبي ملسو هيلع هللا ىلص ونصه: ))جعل رزقي  هذا اقتباس من حديث صحيح مرفوع إىل   (4(
باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  يف  تعليقًا  البخاري  أخرجه  رحمي((  ظل  حتت 
منار  أحاديث  الغليل يف ختريج  إرواء  األلباين يف  الرماح، وحسنه  قيل يف  ما 

السبيل 09/5).

الدر  يف  السيوطي  وذكره   ،)4(65(652/2 املستدرك  يف  احلاكم  أخرجه   (5(
املنثور للسيوطي )/39).
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ويؤخذ من هذا درس لطيف؛ وهو أنه عىل الدعاة أن تكون 
تعاىل  اهلل  أمر  فعندما  الدعوة،  احتياجات  تلبية  يف  خربات  لدهيم 
وخربة  معرفة  إىل  كانت حتتاج  الكعبة،  ببناء  السالم  عليه  إبراهيم 

بالبناء.

وكذلك اشتغل إسامعيل عليه السالم يف الصيد، فقد ثبت يف 
بعد  إبراهيم  ))...فجاء  السالم:  عليهام  وإسامعيل  إبراهيم  قصة 
ما تزوج إسامعيل يطالع تركته فلم جيد إسامعيل فسأل امرأته عنه 
إسامعيل  عيش  ))وكان  رواية:  لنا(()))، ويف  يبتغي  فقالت: خرج 
الصيد خيرج فيتصيد(( ويف رواية: ))وكان إسامعيل يرعى ماشيته 

وخيرج متنكبًا قوسه فريمي الصيد)))2).

فقوله: ))يبتغي لنا(( قال ابن حجر: "أي يطلب لنا الرزق")3).

احلكم  عىل  القدرة  والسالم  الصالة  عليه  ليوسف  وكان 
والعلم بالصنعة واإلدارة وخصوصًا يف املجال االقتصادي، فكان 
ذلك مؤهل له ألن حيتاجه عزيز مرص ليدير له خزائن مرص وحل 
عن  تعاىل  قال  مرص:  بأهل  تنزل  قد  التي  االقتصادية  املشكالت 

چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چ  السالم:  عليه  يوسف 
چ چ چ ]يوسف: 55[.

أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب }يزفون{، رقم)84)3).  (1(

هاتان الروايتان ذكرمها ابن حجر يف فتح الباري البن حجر 404/6وسكت   (2(
عنهام ومل أقف عىل مرجع آخر للروايتني.

انظر: ابن حجر - فتح الباري 404/6.  (3(
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وهذا موسى عليه السالم يعمل عرش سنوات صداقًا لزواجه ومل 
يتكل عىل أحد، قال تعاىل عن والد املرأتني: چ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 
ې  ې  ې  ې  ۉۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
ىى ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ىئ  حئمئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 

يئ جب حب خب مب چ ]القصص: 26 – 28[.
وهذا داود عليه الصالة والسالم يعمل يف صنعة الدروع، قال 

تعاىل: چ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ 
ۉ ۉ چ.

ومن هنا تبني أن األنبياء والرسل كان كسبهم من عمل أيدهيم، 
وهو مصدر قوة هلم يف دعوهتم، فقد رأى ذلك عنهم املدعوون سواء 
املستجيبون هلم أو املعاندون، أهنم ال يطلبون املال بل هم ينفقون عىل 
منفعة  أي  الناس  دعوة  من  يريدون  اخلاص وال  من كسبهم  الدعوة 

دنيوية. فقد ذكر اهلل تعاىل عنهم قوهلم للمدعوين: چ حب خب مب 
ىب يبجت حت خت مت ىت يت جث چ ]الشعراء: 09)[.

طلب  يف  رحلتي  يف  "كنت  قال:  سفيان  بن  يعقوب  وعن 
احلديث، فدخلت إىل بعض املدن، فصادفت هبا شيخًا، احتجت 
إىل اإلقامة عليه لالستكثار عنه، وَقلَّت نفقتي، وبعدت عن بلدي، 
النسخ  اختذ  أي:  هنارا"))).  عليه  وأقرأ  لياًل،  الكتابة  أدمن  فكنت 
ومهارته فيه مهنة، وهذا سبق مع عدد من النامذج التي ذكرناها عن 

السلف رمحهم اهلل تعاىل.

سري أعالم النبالء للذهبي 3)/)8) - 82).  (1(
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قال الشيخ األلباين : "إن تعلمي ملهنة إصالح الساعات، قد 
قيضت يل فراغًا من الوقت أملؤه بطلب العلم، فأتاحت يل فرص 
التجارة التي لو حاولت التدريب عليها أوالً اللتهمت وقتي كله، 
وبالتايل لسدت بوجهي سبل العلم الذي ال بد لطالبه من التفرغ، 
الثالثاء  ماعدا  يوم  كل  ساعات  ثالث  املهنة  هلذه  جعلت  ولقد 
واجلمعة، وتتميز هذه الصنعة بأهنا حرة ال تتعارض مع جهودي 
يمكنني من احلصول عىل  الوقت  القدر من  السنة، وهذا  يف علم 

القوت الرضوري يل ولعيايل عىل طريقة الكفاف.."))).

العالمة املجدد حممد نارص الدين األلباين - أليب عبد اهلل العيايش بن أعراب   (1(
رمحاين ص 4).
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المبحث الثالث
الرعاية األسرية

من رضوريات طالب العلم توفري احلياة املتكاملة هلم وألرسهم، 
فليس معنى أن طالب العلم تفرغ لطلب العلم فهو بذلك قد انعزل 
من  أكثر  وأقاربه  بأهله  العكس هو مكلف  بل عىل  أهله وذويه،  عن 
غريه، وهذه من أول املهامت الواجبة عىل طالب العلم بعد نفسه قال 
تعاىل:  وقال   ،]2(4 ]الشعراء:  ڇچ  ڇ  چڇ  تعاىل: 

چ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ]التحريم: 6[.

وهنا يأيت دور تلبية احتياجات طالب العلم من خالل رعاية 
أرسهم سواء الذين يف بلداهنم، أو: املقيمني معهم، وتلك الرعاية 

جيب أن تتضمن بعض اجلوانب، ومنها:

1 - مراعاة الحنين والشوق إلى األهل واألقارب:

فقد ورد عن مالك بن احلويرث  قال: أتيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف 
نفر من قومي فأقمنا عنده عرشين ليلة، وكان رحياًم رفيقا؛ فلام رأى 
وصلوا  وعلموهم  فيهم  فكونوا  ))ارجعوا  قال:  أهلينا  إىل  شوقنا 

فإذا حرضت الصالة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكربكم(())).
إجازة  العلم  طالب  إعطاء  املعارصة،  وتطبيقاته  ذلك  ومن 
التي  الوحشة  تلك  وتذهب  أهله،  يرى  لكي  فيها  يسافر  سنوية 

وجدها يف بلد الغربة.

باإلمامة  أحق  من  باب  الصالة،  ومواضع  املساجد  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (1(
.(674(
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2 - االهتمام بالنواحي التي تشغل طالب العلم فيما يخص أهله:

فعن أيب هريرة  قال: "إن أمي كانت مرشكة، وكنت أدعوها 
إىل اإلسالم، وكانت تأبى عيل، فدعوهتا يوما ; فأسمعتني يف رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص ما أكره. فأتيت رسول اهلل، وأنا أبكي، فأخربته، وسألته أن يدعو 
هلا.فقال: ))اللهم اهد أم أيب هريرة((. فخرجت أعدو أبرشها، فأتيت، 
، فقالت:  فإذا الباب جماىف، وسمعت خضخضة املاء، وسمعت ِحيسِّ
كام أنت، ثم فتحت، وقد لبست درعها، وعجلت من مخارها، فقالت: 
إىل  فرجعت  اهلل، وأن حممدا عبده ورسوله.قال:  إال  إله  أن ال  أشهد 

رسول اهلل، أبكي من الفرح كام بكيت من احلزن.."))).

3 - مواساتهم عندما تحصل لهم مصيبة في أهليهم:

عن عبد اهلل بن أيب طلحة عن أبيه : أن أبا طلحة دعا رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىل عمري بن أيب طلحة حني تويف، فأتاه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فصىل 
وأم  وراءه  طلحة  أبو  وكان  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فتقدم  منزهلم،  يف  عليه 

سليم وراء أيب طلحة ومل يكن معهم غريهم)2). 
ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص عندما مات جعفر بن أيب طالب : ))اصنعوا 
آلل جعفر طعامًا فقد شغلوا عن أنفسهم(()3) ما يدل عىل ذلك يف 

العموم.

أخرجه مسلم يف كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أبو هريرة ))249).  (1(

أخرجه البيهقي يف السنن الكربى 30/4)6699(، واحلاكم يف املستدرك)/   (2(
وقال  خيرجاه،  ومل  الشيخني  رشط  عىل  صحيح  حديث  هذا   )(350(5(9

اهليثمي يف املجمع 52/3 ورجاله رجال الصحيح.

رواه ابن ماجة يف كتاب اجلنائز، باب ما جاء يف الطعام يبعث ألهل امليت)))6)(،   (3(
وأبو داود يف كتاب اجلنائز، باب صنع الطعام ألهل امليت )32)3). 
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4 - تفريج كربهم بسبب أسرهم:

وعليه  حرام  بن  عمرو  بن  اهلل  عبد  تويف  قال:    جابر  فعن 
فطلب  دينه  من  يضعوا  أن  غرمائه  عىل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فاستعنت  دين 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص إليهم فلم يفعلوا!! فقال يل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: ))اذهب فصنَّف 
مترك أصنافا، العجوة عىل حدة، وعذق زيد عىل حدة.. ثم أرسل 
)) ففعلت. ثم أرسلت إىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فجاء فجلس عىل أعاله أو  إيلَّ
يف وسطه ثم قال: ))كِل للقوم)) فكلتهم حتى أوفيتهم الذي هلم، 

وبقي متري كأنه مل ينقص منه يشء))).

5 - حثهم على ضيافة أهليهم واستقبالهم ورعايتهم:

قال ابن طاهر: "كنت يومًا أقرأ عىل أيب إسحاق احلبال جزءًا، 
أخاك  إن  فيه:  قال  إيلَّ كالمًا  بلدي، وأرس  أهل  فجاءين رجل من 
املقدس،  بيت  الرتك  دخول  بعد  وذلك  الشام،  من  وصل  قد 
وقتل الناس هبا، فأخذت يف القراءة، فاختلطت عيل السطور، ومل 
يمكنني أن أقرأ، فقال أبو إسحاق: ما لك؟ قلت: خري. قال: البد 
سنني!!  قلت:  أخاك؟  تر  مل  لك  وكم  فقال:  فأخربته،  ختربين.  أن 
أعظم  ما  قال:  اجلزء.  ُأتّم  حتى  قلت:  إليه؟  تذهب  ال  ومل  قال: 
يا أهل احلديث!! قد تم املجلس وصىل اهلل عىل حممد،  حرصكم 

وانرصف")2).

أخرجه البخاري يف كتاب البيوع، باب الكيل عىل البائع واملعطي)27)2).  (1(

سري أعالم النبالء للذهبي 9)/367.  (2(
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6 - الحرص على تعليم أهليهم:
فيجب عىل القائمني عىل الرعاية أن يستفيدوا من وجود طالب 
العلم بأن يساعدوهم عىل أن يعلموا أهليهم انطالقًا من قول اهلل 
وقال   ،]2(4 ]الشعراء:  ڇچ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل: 
تعاىل: چۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ چ ]التحريم: 6[.

رعيته.  عن  مسؤول  وكلكم  راع  ))كلكم  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  وقول 
اإلمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع يف أهله وهو مسؤول 
رعيتها،  عن  ومسؤولة  زوجها  بيت  يف  راعية  واملرأة  رعيته،  عن 
واخلادم راع يف مال سيده ومسؤول عن رعيته)) قال وحسبت أن 
وكلكم  رعيته،  عن  ومسؤول  أبيه  مال  يف  راع  قال: ))والرجل  قد 

راع ومسئول عن رعيته))))).
ومن األمور املهمة يف ذلك أن يقوم القائمون عىل رعاية طالب 
الطالب  لزوجات  وتأهيلية  وتربوية  تعليمية  برامج  بإعداد  العلم 
وأوالدهم، لكي يكونوا عنوانًا ألزواجهم يف أمور الدعوة إىل اهلل 

بعد رجوعهم لبالدهم.
7 - الحرص على رعاية أوالدهم من كل شر:

فيه  فيام  العلم  طالب  وأرس  بأوالد  العناية  من  بد  ال  أنه  كام 
خري، كذلك ال بد من رعايتهم من جانب ما حيفظهم من الرشور.. 
وال  طقوسها  يعرفون  ال  بيئة  يف  سيعيشون  وأهنم  خصوصا 

جغرافيتها وال عاداهتا.. وقد يقع منها ما يوقعهم يف الرش.

أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة، باب اجلمعة يف القرى واملدن)853).  (1(
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ومن التطبيق العميل لذلك ما ثبت أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: ))إذا 
الشياطني  فإن  الليل فكفوا صبيانكم  أو كان جنح  الليل  استجنح 

تنترش حينئذ فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم..(())).

ويقاس عليه يف زمامنا تنبيههم عىل كل ما حيفظهم من الرشور، 
أن  يمكن  أماكن  أو  أوقات  يف  اللعب  أو  السوء  أصحاب  كرفقة 

حيصل هلم فيها رضر..

السقاء  وإيكاء  اإلناء  بتغطية  األمر  باب  األرشبة،  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (1(
(20(2(
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المبحث الرابع
الرعاية الصحية

وتربز الرعاية الصحية يف األمور التالية:

1 - عيادة من مرض منهم:

وهذه سنة نبوية وصانا هبا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص وقام هبا بنفسه، فعن 
قد  فوجده  ثابت  بن  اهلل  عبد  يعود  جاء  اهلل  رسول  إن  قال:  جابر 

ُغلب فاسرتجع وقال: ))ُغلبنا عليك(())).
َيعودُه،  َأعرايب  َعيل  َدخل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن    عباس  ابن  وعن 
َبأَس  َقال: ))ال  َيعوده  َمريٍض  َعىل  َدخل  إِذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وَكان  َقال: 

َطهوٌر إْن َشاء اهلل)))2).
 قال: تشكيت بمكة  أباها   أن  وعن عائشة بنت سعد 
إين  اهلل  نبي  يا  قلت:  يعودين،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فجاءين  شديدة  شكوى 
وأترك  مايل  بثلثي  فأويص  واحدة  ابنة  إال  أترك  مل  وإين  ماال  أترك 
الثلث؟ فقال: ))ال((. قلت فأويص بالنصف وأترك النصف؟ قال 
))ال((.. ثم وضع يده عىل جبهتي ثم مسح يده عىل وجهي وبطني 
ثم قال: ))اللهم اشف سعدًا وأمتم له هجرته((. فام زلت أجد برده 

عىل كبدي - فيام خيال إيل - حتى الساعة)3).

أخرجه مالك يف املوطأ، يف كتاب اجلنائز، باب النهي عن البكاء عىل امليت   (1(
مات  من  فضل  باب  اجلنائز،  كتاب  يف  داود  أبو   ،446/5 أمحد   ،)554(
 352/( واحلاكم   ،)(6(6( حبان  ابن  وصححه   ،)3(((( بالطاعون 

ووافقه الذهبي. وصححه األلباين يف صحيح أيب داود)2668).

أخرجه البخاري يف كتاب املرىض، باب عيادة األعراب )6)36).  (2(

أخرجه البخاري يف كتاب املرىض، باب وضع اليد عىل املريض )5659).  (3(
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2 - عالج من يمرض منهم، أو توفير من يقوم على عالجهم:

من  ناسًا  أن    مالك  بن  أنس  عن  العرنيني  قصة  يف  ورد 
عرينة قدموا عىل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص املدينة فاجتووها، فقال هلم رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن شئتم أن خترجوا إىل إبل الصدقة فترشبوا من ألباهنا 

وأبواهلا(( ففعلوا فصحوا..))).
وقالت أم املؤمنني عائشة : "كانت الوفود تأيت رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص، فال يزال الرجل يشكي علة، فيسأله عن دوائها فيخربه بذلك، 

فحفظت ما كان يصف هلم وفهمته")2).
للعناية  خاصة  جهات  هناك  أصبحت  احلارض  الوقت  ويف 
عىل  القائمني  بني  تعاون  هناك  يكون  أن  بد  ال  ولذلك  باملرىض؛ 
الرعاية،  من  اجلانب  هذا  لتوفري  العالج  دور  الرعاية وبني  عملية 

سواء بدون مقابل، أو من خالل دعم أهل اخلري.

3 - بناء دور للعالج:

من  تقدمه  من  جلامعة  خلفًا  عثامن  أيب  بن  امللك  عبد  كان 
العباد املجتهدين، والزهاد القانعني. وقد وفقه اهلل لعامرة املساجد 
واحلياض والقناطر والدروب، وكسوة الفقراء والعراة من الغرباء 
والبلدية، حتى بنى دارًا للمرىض بعد أن خربت الدور القديمة هلم 
بنيسابور، ووكل مجاعة من أصحابه املستورين بتمريضهم، ومحل 

مياههم إىل األطباء، ورشاء األدوية هلم)3).

أخرجه مسلم يف كتاب القسامة واملحاربني والقصاص والديات، باب حكم   (1(
املحاربني واملرتدين ))67)).

سري أعالم النبالء للذهبي 97/2) وعزاه للشعبي ومل أقف عىل غريه.  (2(

خمترص تاريخ دمشق البن عساكر 82/5.  (3(
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وذكر ابن األثري عن املقتدر عندما دخل بغداد أنه قام ببعض 
األمور ومنها: "أمر بإصالح البيامرستانات)))، وعمل ما حيتاج إليه 

املرىض من األدوية، وقّرر فيها فضالء األطّباء")2).
وهذا وغريه يدل عىل عناية مدى ما قامت به احلضارة اإلسالمية 

يف هذا اجلانب عموما مع كل الناس، فام بالك مع طالب العلم.

4 - تبيين سبل الوقاية والعالج: 

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))احلمى من فيح جهنم فأبردوها باملاء(()3)، 
وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))فر من املجذوم كام تفر من األسد(()4).

وعن املقدام بن معد يكرب ، قال سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
))ما مأل آدمي وعاء رشًا من بطن، حسب اآلدمي لقيامت  يقول: 
يقمن صلبه. فإن غلبت اآلدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للرشاب 

وثلث للنفس(()5).
فهذه األمور من أهم ما جيب أن يعان فيها طالب العلم وذلك 

قبل املرض وخالله وبعده.

قال اجلوهرّي يف الصحاح: والامرستان دار املرىض، معّرب 978/3.  (1(

الكامل يف التاريخ البن األثري 3/)39.  (2(

أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب صفة النار وأهنا خملوقة ))326).   (3(

أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب اجلذام )5707).  (4(

الشبع  االقتصاد يف األكل وكراهية  باب  ماجة يف كتاب األطعمة،  ابن  راوه   (5(
)3349(، مسند أمحد 32/4))7225)(، وصححه األلباين يف صحيح ابن 

ماجة )2704).
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المبحث الخامس
الرعاية األمنية

تتمثل الرعاية األمنية لطالب العلم يف النقاط التالية:

1 - تحقيق األمن الفكري:

اجلانب،  هذا  يف  به  العناية  جيب  ما  أهم  من  الفكري  األمن 
حيث إنه بدون ذلك األمن جيلب طالب العلم عىل نفسه املتاعب.

فعىل املعلم والقائمني عىل الرعاية متابعة طالب العلم فكريًا 
خشية أن تتسل إليهم أي أفكار خُتل بعقيدهتم وانتامئهم لإلسالم، 

وبعالقتهم بإخواهنم املسلمني. 
وقد فعل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ذلك مع أصحابه، فعن جابر بن عبد 
اهلل  أن عمر بن اخلطاب ، أتى رسول اهلل بنسخة من التوراة، 
فسكت، فجعل يقرأ ووجه رسول اهلل يتغري، فال أبو بكر: ثكلتك 
الثواكل، ما ترى وجه رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فنظر عمر إىل وجه رسول 
اهلل، فقال: أعوذ باهلل من غضب اهلل وغضب رسوله ملسو هيلع هللا ىلص: ))والذي 
نفس حممد بيده لو بدا لكم موسى فاتبعتموه وتركتموين لضللتم 

عن سواء السبيل، ولو كان حيًا وأدرك نبويت التبعني(())).

اإليامن  شعب  يف  والبيهقي   ،)(5(95(387/3 املسند  يف  أمحد  أخرجه   (1(
وله شواهد   )(74  -  (73/( الزوائد  واهليثمي يف جممع   ،)(76((99/(
كثرية تقويه. وذكر األلباين رواية جابر بن عبدالله أن عمر بن اخلطاب  أتى 
)أمتهوكون  وقال:  قال فغضب  الكتب،  بعض  من  أصابه  بكتاب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
قال   ) نقية  بيضاء  هبا  جئتكم  لقد  بيده  نفيس  والذي  اخلطاب  ابن  يا  فيها 
األلباين: حديث حسن إسناده ثقات غري جمالد وهو ابن سعيد فإنه ضعيف، 
ولكن احلديث حسن له طرق أرشت إليها يف املشكاة)/8)77)( ثم خرجت 

بعضها يف اإلرواء 38/6.
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2 - الوقاية من الوقوع في ما يخل بأمنهم:

الوقاية من أيرس الوسائل يف الرعاية األمنية، فهي تقلل أو متنع من 
وقع الرش عىل طالب العلم، ويدل عىل ذلك ما كان يفعله النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 

رعايته ألصحابه، وأخذ احليطة واحلذر حني تعليمهم يف دار األرقم.

احليطة  أخذ  من  فيها  كان  ما  ومع  الثانية  العقبة  بيعة  وبعد 
رحاهلم،  إىل  االنرصاف  املبايعني  من  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  طلب  واحلذر 
فقال العباس بن عبادة بن نضلة: واهلل الذي بعثك باحلق، إن شئت 
لنميلنَّ عىل أهل منى غًدا بأسيافنا، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))مل نؤمر 
بذلك، ولكن ارجعوا إىل رحالكم)))))، لقد منعهم النبي ملسو هيلع هللا ىلص من 

اجلهاد مع أهنم بايعوه عىل النرصة رافًضا بذلك االستعجال.

3 - التماس مواضع األمن لهم: 

جيب عىل القائمني عىل أمر الرعاية أن يوجدوا لطالب العلم 
أماكن آمنًة ليتمكنوا من طلب العلم فيها، وأن هييؤوا املناخ األمني 
املناسب هلم، فقد ثبت من أمره ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة باهلجرة إىل احلبشة 
بقوله: ))لو خرجتم إىل أرض احلبشة، فإن هبا ملًكا ال يظلم عنده 
أحد، وهي أرض صدق، حتى جيعل اهلل لكم خمرًجا مما أنتم فيه)). 

فخرج عند ذلك املسلمون متسللني رًسا)2).

أخرجه أمحد يف املسند 460/3ح)5846)( قال شعيب األرنؤوط: حديث   (1(
قوي وهذا إسناد حسن.

السرية النبوية البن هشام، ج ) ص 322، وخمترص سرية الرسول، حممد بن   (2(
عبد الوهاب، ص )8.
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4 - التخفيف عنهم ما يالقونه من بالء:

األمني  االطمئنان  تورث  التي  النفسية  الرعاية  من  وهذا 
والدعم الروحي ملا يالقيه طالب العلم من مشكالت أمنية خارجة 
عن إرادهتم، فعن ابن إسحاق قال: كان عامر بن يارس وأبوه وأمه 
أهل بيت إسالم، وكان بنو خمزوم يعذبوهنم، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 

))صربا يا آل يارس، فإن موعدكم اجلنة))))).

أخرجه احلاكم يف املستدرك432/2)5646( تعليق الذهبي قي التلخيص:   (1(
عىل رشط مسلم، والطرباين يف الكبري303/24)20790(. وقال اهليثمى يف 
جممع الزوائد293/9: رجاله رجال الصحيح، غري إبراهيم بن عبد العزيز، 

وهو ثقة.
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المبحث السادس
متابعة جميع أمورهم

تلمس  يف  والدقة  كلها،  أحواله  رعاية  إىل  حيتاج  العلم  طالب 
احتياجاته، وما يطرأ عليه من تغريات، قال ابن مجاعة: "إن كان مريضًا 
عاده، وإن كان يف غم خفف عليه وإن كان مسافرًا تفقد أهله وما يتعلق 

به، وسأل عنهم وتعرض حلوائجهم ووصلهم بام أمكن"))). 

وقال يف موضع آخر: "إذا غاب بعض الطلبة أو مالزمي احللقة 
زائدًا عن العادة سأل عنه، وعن أحواله، وعن من يتعلق به، فإن مل خيرب 

عنه بيشء أرسل إليه، أو قصد منزله، بنفسه وهو أفضل")2).

متابعة  الناس  أشد  من  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  كان  فقد  ولذلك 
ألصحابه يف كل ما يطرأ عليهم، حيس بام حيتاجون وما هم فيه من 

ظروف، ومن ذلك:

ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عىل  مررت  قال:    اهلل  عبد  بن  جابر  عن 
ومعي بعري معتل وأنا أسوقه يف آخر القوم فقال: ))ما شأن بعريك 
هذا)) قال: قلت: معتل أو ظالع يا رسول اهلل فأخذ بذنبه فرضبه 

ثم قال اركب فلقد رأيتني يف أوله وإين ألحبسه.

أهلك  تأت  ))ال  فقال:  أهيل  إىل  أتعجل  أن  أردت  دنونا  فلام 
ْجَت َأْم َثيًِّبا؟)) قلت: ثيب.  طروقًا() قال: ثم سألني: ))َأبِْكًرا َتَزوَّ

تذكرة السامع واملتكلم البن مجاعة ص63 - 62.  (1(

املرجع السابق ص )6 - 62.  (2(
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قال: ))فهال بكرا تالعبها وتالعبك)). قال قلت: يا رسول اهلل إن 
أن  فأردت  مثلهن،  إليهن  أضم  أن  فكرهت  جواري  ترك  اهلل  عبد 
قال  ثم  أحسنت..  وال  أسأت  يل  قال  فام  عقلت.  قد  امرأة  أتزوج 
قال:  اهلل.  رسول  يا  لك  هو  قلت:  قال:  هذا))  بعريك  يل: ))بعني 
فإن  قلت:  عيل  أكثر  فلام  اهلل  رسول  يا  لك  هو  قلت:  ))بعنيه)) 
إىل  عليه  تبلغ  ))نعم  قال:  هبا  لك  فهو  ذهب،  أوقية  عيل  لرجل 
أهلك)) وأرسل إىل بالٍل، فقال: أعطه أوقية ذهٍب وزده، فأعطاين 

أوقية وزادين قرياطا))).

فهنا نجد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تابع حال جابر يف سفره ويف بعريه 
ويف زواجه، ويف معاملته ودخوله عىل أهله، ويف نوعية من تزوج، 

ثم أكرمه بامل اشرتى به بعريه.

وكذلك ما ورد أن أنس بن مالك  قال: إن كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
ليخالطنا حتى يقول ألخ يل صغري: ))يا أبا عمري ما فعل النغري)))2).

خلاطره  تطييبًا  فقده  طائر  عن  الصغري  هذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  فيسأل 
ومراعاة له، فهذا فيه تأثري كبري عىل قلب والد ذلك الغالم عندما 
عام  خلاطره  وتطييب  البنه،  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  من  الرعاية  تلك  يرى 

حصل له.

أخرجه البيهقي يف الكربى5/)35)0725)(، ابن حبان يف صحيحه 4)/   (1(
447)7)65( قال شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح عىل رشط الشيخني.

الناس)29)6(. ومسلم  إىل  االنبساط  باب  البخاري كتاب األدب  صحيح   (2(
كتاب اآلداب باب استحباب حتنيك املولود عند والدته )50)2). 
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ومن هنا فال يقترص دور املعلم عىل التلقني للعلم فقط، أو رعايته 
لطالبه يف أمورهم الظاهرة فقط، بل يسأهلم عن أحواهلم وأمورهم، 
فهناك فئة من طالب العلم متعففون فال بد أن ُيسأل عنهم فهم يريدون 

چڱ  فيهم:  اهلل  قال  الذين  وهم  أمرهم،  من  يظهر يشء  ال  أن 
ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ 

ھ ے ے ۓۓ چ ]البقرة: 273[.
يذهب  قد  وإال  أمورهم،  ُترعى  أن  جيب  الذين  هم  وهؤالء 
بسبب ما عندهم من مشاكل - ال يعلمها أحد عنهم - خري كبري 

يؤثر عىل خدمة العلم والتعليم والرتبية.
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الفصل الخامس
الحاجة إلى الرعاية التأهيلية الدعوية

وفيه املباحث التالية:

املبحث األول: احلاجة إىل بناء الشخصية الدعوية.
 املبحث الثاين: احلاجة إىل بيان معامل املنهج القويم يف الدعوة 

إىل اهلل.

 املبحث الثالث: احلاجة إىل التعرف عىل اخلصائص األساسية 
للمنهج اإلسالمي.

املبحث الرابع: احلاجة إىل التأهيل املهاري الدعوي:
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متهيد: 
إذ  العلم،  تعلم  بعد  الثاين  الواجب  هي  تعاىل  اهلل  إىل  الدعوة 
فتفرغ  الدعوة،  هو  الثاين  والواجب  العمل،  هو  األول  الواجب 
والنبوية هبم من أجل هداية  الربانية  العناية  العلم، وتلك  طالب 
واإلعداد  الطلب  فرتة  يف  الدعوي  التأهيل  يتم  مل  وإذا  البرشية، 

العلمي والرتبوي فمتى يكون؟

وفقه  بصرية  غري  من  بعلم  للدعوة  امليداين  النزول  إن  حيث 
للدعوة ومقاصدها وأولوياهتا ومراحلها.. - وغريها من مسائل 
ال  التي  الدعوات  من  كثري  سقوط  أسباب  من  هلو   - الدعوة  فقه 

تفتقر للعلم وإنام تفتقر للبصرية والفهم والوعي.

ومن هنا جاء هذا الفصل ليبني حاجة طالب العلم إىل تلك 
يقوم  العلم لكي  تتوفر يف طالب  أن  بد  التي ال  الرعاية وجوانبها 

بواجبه عىل أكمل وجه.
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المبحث األول
الحاجة إلى بناء الشخصية الدعوية

يف  الدعوية  للشخصية  البنائية  االحتياجات  تلك  بيان  يمكن 
النقاط التالية:

المطلب األول
حاجتهم إلى غرس همِّ الدعوة إلى الله في قلوبهم

جيب أن يطرح عىل طالب العلم سؤال مهم جدًا لكي يعرف 
هو ما يريد من طلبه للعلم، والسؤال هو: ما اهلم الذي حتمله؟ وما 

اهلم الذي يشغل تفكريك يف مسريتك العلمية؟

الذي أمحله هو اإلسالم، كيف  اهلم  أن تكون اإلجابة:  جيب 
أخدم اإلسالم؟

مع  الصحيحة  العالقة  هّم  العبادة،  هم  التوحيد،  هّم  أمحل 
الناس، هّم نرش دعوة اهلل تعاىل، وكل هذه األمور وما تتفرع عنها 

هي هم اإلسالم الذي جيب أن حيمله طالب العلم ويربى عليه.

أي فريبون عىل البذل هلذا الدين - علاًم وعماًل - وأن يكون 
والعمل  العلم  أجل  من  العلم  يطلب  فهو  الشاغل،  شغلهم  هو 

والدعوة لإلسالم يف سبيل اهلل تعاىل.

ال بد من استخدام كل الوسائل يف غرس هذا اهلم، سواء كان 
أو  وأمهيتها،  اهلل  إىل  الدعوة  تعيل شأن  التي  النصوص  عن طريق 
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قصص  وكذلك  الدعوة،  يف  بذلوه  وما  األنبياء  لقصص  عرض 
السلف واملعارصين، وكذلك بالتوعية بالواقع املرير الذي تعيشه 

األمة وحاجة األمة إلصالح الدعاة..

وحياة النبي ملسو هيلع هللا ىلص كلها محٌل للدعوة، فذهب إىل الطائف ليدعو 
إىل اهلل عندما مل جيد االستجابة الكاملة من قومه، وهاجر إلياملدينة 
أجل  من  للقتل  ويتعرض  الدعوة،  أجل  من  وأهله  وطنه  تاركًا 

الدعوة... وغري ذلك من اآلالم التي حتملها يف سبيل اهلل.

ں ں ڻ ڻ ڻڻ  چ  له:  يقول  تعاىل  اهلل  إن  حتى 
ٿ ٿ ٹ  چ  ]فاطر8[. وقال:  چ  ۀ ۀ ہ ہ ہ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ چ ]الكهف 6[. 
عربة،  ونحوها  اآلية  هذه  ويف  عليهم،  وأسفًا  غاًم  "ُمْهِلُكها،  أي: 
فإن املأمور بدعاء اخللق إىل اهلل، عليه التبليغ والسعي بكل سبب 
يوصل إىل اهلداية، وسد طرق الضالل والغواية بغاية ما يمكنه، مع 
التوكل عىل اهلل يف ذلك"))). "فلست مكلفًا أن حتملهم عىل اإليامن 

محاًل؛ وال أن تذهب نفسك عليهم حرسات".

نعم. هذه هي شخصية طالب العلم التي جتعل مهه الشاغل 
هو هذا الدين وإيصاله للناس.

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص470.   (1(



رعاية طالب العلم124

المطلب الثاني
حاجتهم إلى إعدادهم للدعوة على بصيرة:

هي:  أخرى؛  عملية  الدعوة  غرس  عملية  تصاحب  أن  جيب 
كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حياة  يف  التعليم  "عملية  فإن  الدعوي،  اإلعداد 
والعمل  واحلفظ  والفهم  السمع  مرحلة  يتجاوز  ُمعلِّم،  جيل  إلعداد 
إىل مرحلة التبليغ، فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))نرض اهلل امرءًا سمع مني 
حديثًا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أحفظ له من سامع(()))، فحني 
يلقى عىل الطالب عبء نقل ما تعلمه إىل غريه، فحينئذ ال بد أن يكون 
فامهًا حافظًا، وذا معرفة بأحوال اآلخرين حتى ُيلقي إليهم ما محله من 

علم.

فالنبي ملسو هيلع هللا ىلص مل يرب جياًل واحدًا؛ بل كانت الرتبية تستهدف بناء 
املستقبلية يف  الشاملة  النبوية  النظرة  املستقبلة، وهذه هي  األجيال 

إعداد املبلغني لرتاث النبوة")2).

ففي احلديث قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ملعاذ بن جبل  حني بعثه 
إىل اليمن: ))إنك ستأيت قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إىل أن 
يشهدوا أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لك 

أخرجه أبو داود يف كتاب العلم، باب فضل نرش العلم )3660(، والرتمذي   (1(
يف كتاب العلم، باب احلث عىل تبليغ السامع )2656(، وابن ماجة يف افتتاح 
الكتاب، باب من بلَّغ علاًم )87)(، وصححه األلباين يف صحيح ابن ماجة 

)87)(، والصحيحة )404).

الرسول املعلم ملحمد رأفت سعيد )93).  (2(
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بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم مخس صلوات يف كل يوم 
وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخربهم أن اهلل قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك 

بذلك فإياك وكرائم أمواهلم، واتق دعوة املظلوم..(())).

وعن عبداهلل بن عمرو ، قال: "مجعت القرآن، فقرأته كله 
يف ليلة، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))اقرأه يف شهر(( قلت: يا رسول اهلل، 
))اقرأه يف عرشين(( قلت:  أستمتع من قويت وشبايب،قال:  دعني 
دعني أستمتع، قال: ))اقرأه يف سبع ليال((. قلت: دعني يا رسول 

اهلل أستمتع. قال: فأبى")2).

وقد قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص عندما اشتكى له أحد املصلني أنه ال يستطيع 
الصالة خلف فالن ألنه يطيل الصالة!! فنبه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص صحابته 
الصالة  الناس ورعاية أحواهلم، قال عليه  التيسري عىل  عىل منهج 
والسالم: ))أهيا الناس إنكم منفرون، فمن صىل بالناس فليخفف، 

فإن فيهم املريض والضعيف وذا احلاجة(()3).

ندرك أمهية  النامذج - وغريها كثري جدًا - من خالهلا  وهذه 

أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة)395)(، ومسلم يف   (1(
كتاب اإليامن، باب الدعاء إىل الشهادتني.. )9)). 

 ،)(978( يوم  وإفطار  يوم  صوم  باب  الصوم،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (2(
ومسلم يف كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر ملن ترضر به أو فوت 
يوم  وإفطار  يوم  تفضيل صوم  وبيان  والترشيق،  العيدين  يفطر  مل  أو  به حقا 

)59))( بنحوه.

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب الغضب يف املوعظة والتعليم )90).  (3(
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وحاجة طالب العلم إىل إعدادهم للدعوة إىل اهلل، وإجياد الربامج 
العلمية والعملية والرتبوية، وعرض التجارب الدعوية لكي يقوم 
بالدعوة  بصرية؛  عىل  اهلل  إىل  والدعوة  العلم  بنرش  العلم  طالب 

واملدعو والواقع الدعوي.

المطلب الثالث
حاجتهم إلى معرفة الماضي

وفقه الواقع واستشراف المستقبل
ڭ  ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  اهلل  قول  من  انطالقًا  األمر  هذا  يأيت 
ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ 
ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ 

ۇئ ۆئ ۆئچ ]البقرة: 4)2[.
ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  چ  تعاىل:  وقوله 
ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ 

ىئ چ]األنعام: 34[. 
ۆئ  ۇئۆئ  ۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  چائ  تعاىل:  وقوله 
ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 

ی ی ی جئ حئ مئچ]يوسف: )))[.
الدعوية  التجارب  من  لكثري  عرض  تعاىل  اهلل  كتاب  ويف 
تلك  بمعرفة  والعظة،  العربة،  منها:  الداعية  ليأخذ  السابقة؛ 
ما  استرشاف  مع  الدعوي،  واقعه  يف  منها  واالستفادة  التجارب 

سيكون يف املستقبل من خالل معرفة سنن اهلل تعاىل يف اخللق.
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أحداثًا  باملايض؛  معرفٌة  العلم  طالب  عند  يكون  أن  فينبغي 
وحتليالت، لكي يستطيع أن يتعامل مع حياته الواقعية، التي جيب أن 
يكون عىل فقه هبا أيضًا، ويكون نموذجًا من نامذج التكامل يف الرتبية 
العلم  توفر  فإذا  ملسو هيلع هللا ىلص.  اهلل  رسول  بأصحاب  بذلك  مستنًا  والتعليم، 
باملايض والفقه للواقع، حصل لطالب العلم استرشاف للمستقبل حيثه 

ويدعوه ملزيد من العلم وبذل اجلهد فإن سنن اهلل ال تتبدل وال تتغري.

العلم عىل أن املعايص سبب من أسباب  فعندما يربى طالب 
يف  السابقة  والنامذج  الرشعية  املعرفة  عنده  وتكون  األمم،  هالك 
فإنه  املعايص؛  لتلك  مالزم  فيه  يعيش  الذي  واقعه  جيد  ثم  ذلك، 
فيه  يعيش  الذي  الواقع  ذلك  مصري  أن  يعلم  اهلل  بسنن  بمعرفته 

سيكون إىل اهلالك إن مل يتدارك حاله ويرجع للحق والصواب.

وجمتمعه،  أمته  جتاه  عليه  جيب  ما  العلم  طالب  بذلك  فيعلم 
املصلح  نفسه  يف  الصالح  العامل  للعامل  نموذجًا  يكون  وبذلك 
لغريه. وهذا هو الذي جيب أن يرتبى عليه طالب العلم، مستنني 

بذلك بمن سبقوهم من السلف الصالح.

ومن الشواهد عىل ذلك ما جاء يف قصة شعيب عليه السالم 
حيث حكى اهلل عنه أنه قال لقومه: نثٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ  مث  ]هود 89 - 90[.
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فشعيب عليه السالم نظر يف املايض وعلم سبب هالك األقوام 
قبلهم، ودرس واقع قومه فعلم أن أسباب هالك األقوام األخرى 
هو  وهذا   - عنهم  اهلالك  هذا  يبعد  فلكي  واقعهم،  يف  متحققة 

االسترشاف للمستقبل - أمرهم بالعودة إىل اهلل واالستغفار.

واسترشاف  للحارض  والفقه  باملايض  الوعي  هذا  كان  لقد 
يف  دولته  يؤسس  وهو  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ذهن  يف  حارضا  املستقبل 
استرشاف  كان  فلقد  اليهود  وبني  بينه  املعاهدة  ويضع  املدينة 
املستقبل واضًحا بالنُّصوص القرآنيَّة الكثرية التي تبنّي حال اليهود 
الوثيقة يف  تلك  األنبياء، وكان دور  يف غدرهم وخيانتهم وقتلهم 
تقييدهم أطول فرتٍة ممكنٍة، وتأخري الرّصاع معهم ما أمكن ذلك، 
وهذا ساعد كثرًيا يف بروزهم لنكث العهد قبيلًة بعد قبيلٍة بداًل من 
املنورة  املدينة  يف  املسلمني  لقتال  واحدًة  دفعًة  واتفاقهم  تكالبهم 

لوال ذلك العهد.

فدراسة التاريخ دراسة متجردة، وفقه الواقع بشمولية يؤديان 
إىل استلهام املستقبل عىل ضوء السنن الربانية الثابتة التي ال تتغري 

وال تتبدل وال حتايب أحدًا.

واألمثلة عىل ذلك كثرية يف قصص األنبياء ونبينا حممد عليه 
وعليهم مجيعا الصالة والسالم.
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المطلب الرابع
حاجتهم إلى تنمية الروح اإليجابية

والتفاؤل والثقة بالنفس
والثقة  والتفاؤل  اإلجيابية  الروح  تنمية  إىل  العلم  طالب  حيتاج 
زمن  يف  يعيش  العرص  هذا  يف  املسلم  الشباب  أن  خصوصا  بالنفس 
"تعاين األمة فيه بعدًا عن دينها، وتعيش ختلفًا حضاريًا، ويتآمر عليها 
أعداؤها، وتواجهه مثبطات كثرية، وهذه البيئة التي يعيش فيها تسهم 

يف تكوين نفسيٍة تعاين اإلحباط والشعور بالفشل واهلزيمة.

التي  الفتن  كثرة  وهو  الشعور،  هذا  من  يزيد  آخر  عامل  وثمت 
وسيئات،  أخطاء  يف  فيقع  وبرشيته،  قصوره  بحكم  هبا  فيتأثر  تواجهه، 
ومن ثمَّ فهو بحاجة إىل تنمية الروح اإلجيابية، وإىل إيقاظ مشاعر التفاؤل 
لديه، وإىل تقوية ثقته بنفسه. ألن املحبط املتشائم ال ُينتج، وال يمكن أن 

ننتظر التغيري يف املجتمعات من جيل سلبي فاقد للثقة يف نفسه.

اإلجيابية،  اجلوانب  هذه  تعزز  برامج  تقديم  إىل  يدعونا  وهذا 
وإىل أن نعتدل يف نقدنا للمجتمع وللجيل حتى ال يؤدي األمر إىل 

يأس وإحباط"))).

ومن تأمل سرية النبي ملسو هيلع هللا ىلص وجد أنه يعتني بتعزيز روح التفاؤل 
يشتكي    أتاه خباب  احلرجة، فحني  املواقف  لدى أصحابه يف 

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش ص 7) بترصف.
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له ما لقي من املرشكني قال له: ))واهلل ليتمن هذا األمر حتى يسري 
الراكب من صنعاء إىل حرضموت ال خياف إال اهلل أو الذئب عىل 

غنمه ولكنكم تستعجلون(())).

ويف غزوة األحزاب فتح النبي ملسو هيلع هللا ىلص باب الفأل أمام أصحابه يف 
قال:   ، عازب  بن  الرباء  الشديد، فعن  وقت كربتهم وخوفهم 
يف  صخرة  لنا  وعرض  قال:  اخلندق.  بحفر  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أمرنا 
مكان من اخلندق ال تأخذ فيها املعاول. قال: فشكوها إىل رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص. فجاء رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فأخذ املعول فقال: ))بسم اهلل)) فرضب 
رضبة فكرس ثلث احلجر، وقال: ))اهلل أكرب أعطيت مفاتيح الشام، 
واهلل إين ألبرص قصورها احلمر من مكاين هذا)). ثم قال: ))بسم 
اهلل)) ورضب أخرى فكرس ثلث احلجر. فقال: ))اهلل أكرب أعطيت 
مفاتيح فارس واهلل إين ألبرص املدائن، وأبرص قرصها األبيض من 
فقلع  أخرى  رضبة  ورضب  اهلل))  ))بسم  قال:  ثم  هذا)).  مكاين 
بقية احلجر فقال: ))اهلل أكرب أعطيت مفاتيح اليمن واهلل إين ألبرص 

أبواب صنعاء من مكاين هذا)()2).

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب الغضب يف املوعظة والتعليم )90).  (1(

رشط  عىل  صحيح  إسناده  األرنؤوط:  شعيب  قال   303/4 أمحد  أخرجه   (2(
البخاري رجاله ثقات رجال الشيخني، وقال احلافظ ابن حجر إسنادها حسن 

يف فتح الباري، كتاب املغازي باب غزوة اخلندق 7/ 458. 



131 احتياجات طالب العلم 

المطلب الخامس
حاجتهم إلى تنمية المبادرة الدعوية:

فاملتغريات  الرسعة،  عرص  بأنه  نعايشه  الذي  العرص  "يتسم 
تكون  أن  برهة  بعد  تعدو  ال  املثمرة  اجلديدة  والفرص  متالحقة، 
جزءًا من املايض، فالذين ال يتسمون باملبادرة ستكون فرصهم يف 

اإلنجاز والنجاح أقل من غريهم"))).

طالب  مع  التعامل  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  منهج  هذا  كان  ولذا 
الدعوة  حيملوا  لكي  مبادرات  أصحاب  ليكونوا  إعدادهم  العلم 
بعده، فال يستأثر املعلم بكل األعامل بل يطلب القيام هبا وينظر من 

املبادر من طالبه، 

ومن مواقف تنمية املبادرة الدعوية:

الموقف األول: مبادرة الحباب المنذر  في بدر:

إىل  سار  قريش  قوات  عن  دقيقٍة  معلوماٍت  ملسو هيلع هللا ىلص  مجع  أن  بعد 
املنذر  بن  احلباب  قام  وهنا  بدر،  مياه  من  ماء  أدنى  عند  فنزل  بدر، 
، وقال: يا رسول اهلل: أرأيت هذا املنزل، أمنزالً أنزلكه اهلل ليس 
لنا أن نتقدمه وال نتأخر عنه؟ أم هو الرأي واحلرب واملكيدة؟ قال: 
هذا  فإن  اهلل  رسول  يا  قال:  واملكيدة))  واحلرب  الرأي  هو  ))بل 
ليس بمنزل، فاهنض يا رسول اهلل بالناس حتى تأيت أدنى ماء من 

حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
الدويش ص20 بترصف.
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القوم - أي جيش املرشكني - فننزله ونغور - نخرب - ما وراءه 
من اآلبار ثم نبني عليه حوًضا فنملؤه ماء ثم نقاتل القوم، فنرشب 
وال يرشبون، فأخذ النبي ملسو هيلع هللا ىلص برأيه وهنض باجليش حتى أقرب ماء 
من  عداها  ما  وغوروا  احلياض  صنعوا  ثم  عليه،  فنزل  العدو  من 

اآلبار))).
وهذا يصور مثاًل من حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مع أصحابه حيث كان 
أي فرد من أفراد املدرسة املحمدية يستطيع أن يشارك بفكرته حتى 
القضايا، ملا يعلمونه من أن معلمهم وقائدهم ملسو هيلع هللا ىلص يقبل  أخطر  يف 

املبادرة وحيث عليها.
أصحاب  عليها  تربى  التي  املبادرة  روح  أن  كذلك  ونلحظ 
فسؤال  والقائد،  املعلم  مع  باألدب  حمفوفة  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
احلباب لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يشري إىل هذا النموذج املبادر الذي يعرف 
أين يبادر ومتى يبادر وكيف يبادر، وتظهر عظمة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 

استامعه للمبادرة اجلديدة، وتبنيها من غري تعاىل وال تكرب.
املوقف الثاين: مبادرة سلامن الفاريس  يف اخلندق:

قام  املدينة  لغزو  مكة  جيش  بقدوم  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  علم  ملا 
 بمبادرة كانت سببًا يف صد الكفار حيث قال  سلامن الفاريس 
وختوفنا  فارس  بأرض  كنا  إذا  إنا  اهلل،  رسول  يا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  لرسول 

اخليل، خندقنا علينا، فهل لك يا رسول اهلل أن ختندق)2).

أخرجه ابن هشام يف السرية 67/3).  (1(

انظر: مغازي الواقدي 444/2، والطبقات الكربى 66/2.  (2(
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 والتاريخ اإلسالمي ميلء بتلك النامذج، والتي منها عىل 
سبيل اإلشارة:

-   خالد بن الوليد  يف غزوة مؤتة، إذ انسحب باجليش مما أدى 
إىل حقن دماء كثري من املسلمني، وعدم هزيمة املسلمني.

وتثبيته  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  وفاة  يف    الصديق  بكر  أيب  -   موقف 
للمؤمنني، وكذلك موقفه يف قتال املرتدين.

-   مواقف الصحابة  عمومًا يف معاونتهم لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف 
دعوة الناس إىل اإلسالم، وانطالق الفتوحات االسالمية.

فال بد من أن يغرس ويربى طالب العلم عىل املبادرة الدعوية 
واخلدمية، ألن اخلوف من اإلقدام عىل األمر أكرب عائق من عوائق 
بد  ال  التي  املبادرة  عىل  تربيتهم  فينبغي  دعوهتم،  يف  الدعاة  حترك 
إىل  املبادرة  من  ننتقل  ال  لكي  وحدودها،  املبادرة  أدب  يصحبها 
الفردية يف العمل، وما يرتتب عليه من إهدار للجهود، أو إعادة هلا 

أو توقف بعض األعامل الدعوية.

المطلب السادس
حاجتهم إلى تثقيفهم على التكيف والمرونة

يكون  ملجتمعات  املغرتبني  العلم  طالب  معظم  "ينتمي 
تأثريهم  حيث  من  األقلية  حكم  يف  أو  أقلية،  فيها  املسلمون 
وتعارضات  مشكالت  وتواجههم  العامة،  احلياة  يف  وحضورهم 
مشكالت  تواجههم  كام  كائن،  هو  وما  ينبغي  ما  بني  واقعهم،  يف 
املحلية،  وغري  املحلية  اإلسالمية  اجلمعيات  بعض  مع  التعامل 

إضافة لألوضاع القبلية والعادات واألعراف.
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التكيف  عىل  قدرة  املسلم  الداعية  من  يتطلب  الواقع  وهذا 
معه، إذ يصري حال الناس يف هذه إىل: 

- فريق يذوب يف الواقع ويرضخ له، ويشكل قناعاته ومواقفه 
انطالقًا من الواقع.

- وفريق يتصلب ويرص عىل مواقف ال تتطلب ذلك.
بني  الرشعية  واملوازنة  احلكمة  من  مزيدًا  يتطلب  واألمر 
باملرونة  الداعية متصفًا  املصالح واملفاسد، وهذا يقتيض أن يكون 

والقدرة عىل التكيف مع األوضاع التي قد ال تالئمه.
واملرونة أوالتكيف ليس موقفًا نظريًا جمردًا، أو عمال مرتبطًا 
فتتسم  الداعية  بشخصية  تتصل  سمة  هي  إنام  حمددة،  بمواقف 

مواقفه وآراؤه بذلك.
املرونة املطلوبة جيب أن تكون مأسورة بأحكام الرشيعة مضبوطة 

بضوابطها وال تعني التفلت واخلروج عن إطار الرشيعة”))).

وهذا األمر ينطلق من مبدأ التيسري والسهولة يف هذا الدين، 
كام يف قوله تعاىل: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ 

ھ ھ ھ ے ے ۓچ ]احلج: 78[.
ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  وقال 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  چ  تعاىل:  وقوله   ](85 چ]البقرة  ۋ 
ٿٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  تعاىل:  وقوله   ]286 ]البقرة  ۈچ 
ٿ ٹ ٹ چ ]النساء 28[ وقوله تعاىل: چ ڍ ڍ 

احلاجات العلمية والرتبوية لطالب املنح يف اجلامعات السعودية ص22 بترصف.  (1(
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ڌ ڌ ڎ ڎ ڈچ]املائدة: 6[ وقال تعاىل: چۇ 
ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋچ ]الرشح5 - 6[.

ويشهد هلذا كذلك جمموعة من األحاديث منها قول املصطفى 
ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل ريض هلذه األمة اليرس وكره هلا العرس(( ))).

وقوله - ملسو هيلع هللا ىلص - : ))إن الدين يرس ولن يشاد الدين أحد إال غلبه 
فسددوا وقاربوا وأبرشوا(( )2)، وقوله: ))ما هنيتكم عنه فاجتنبوه، 

وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم(()3).
وقوله: ))إن اهلل مل يبعثني متعنتا ولكن بعثني معلاًم ميرسًا(()4).
  األشعري  موسى  وأبا  جبل  بن  معاذ  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  وأوىص 
ا وال ُتنَّفرا(()5). حني بعثهام إىل اليمن فقال: ))َيرّسا وال ُتَعرّسا، وَبرشِّ

إذا   - ملسو هيلع هللا ىلص   - اهلل  رسول  ))كان  قالت:   -    - عائشة  وعن 
أمرهم، أمرهم من األعامل بام يطيقون(()6).

وعنها -  - أهنا قالت: ))ما خري رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - بني 

صحيح  يف  األلباين  وصححه   )707( الكبري298/20  يف  الطرباين  رواه   (1(
اجلامع )769)).

أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن، باب الدين يرس )39).  (2(

أخرجه مسلم يف كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يف العمر)337)).  (3(

أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا   (4(
إال بالنية)378)).

أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب ما يكره من التنازع واالختالف   (5(
يف احلرب وعقوبة من عىص إمامه )3038(، ومسلم كتاب اجلهاد والسري، 

باب يف األمر باليرس وترك التنفري )733)).

أخرجه البخاري يف كتاب اإليامن، باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص)أنا أعلمكم باهلل..()20).  (((
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أمرين إال أخذ أيرسمها، ما مل يكن إثام، فإن كان إثام كان أبعد الناس 
منه(())).

ومن النامذج التطبيقية يف السنة والرشيعة هلذا األمر:

التي  الشدة  ومع  دعوته  بداية  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  موقف    -
تعرض هلا هو وأصحابه يف مكة مل يتوقف عن الدعوة والتعليم، بل 
تكيف مع الوضع بام يالئمه؛ فدخل دار األرقم ملدة ثالث سنوات 
هبم  اخلروج  يستطيع  جمموعة  عنده  تكونت  إذا  حتى  ويريب  يعلم 

للدعوة أمره اهلل تعاىل بالظهور وإعالن الدعوة من غري اختفاء.

الرتخص ملن يكره عىل قول الكفر وقلبه مطمئن باإليامن    -
. كام حصل لعامر

التخفيف عىل املسلمني هبجرة املسلمني للحبشة، والبحث    -
من  املؤمنة  الفئة  وحلامية  تعاىل،  اهلل  إىل  للدعوة  أخرى  أماكن  عن 

البطش.

آمنا  أصبح  واجلو  اإلسالم  دولة  وبنى  للمدينة  هاجر  ملا    -
كان املسجد هو منارة الدعوة والتعليم، وأنزل اهلل تعاىل األحكام 
من  معه  ومن  الرسول  يتمكن  لن  منها  كثري  التي  والترشيعات 

تنفيذها يف فرتة االستضعاف قبل اهلجرة إىل املدينة.

تيمم، ومن مل  املاء  الترشيعات اإلسالمية، من مل جيد  ويف    -

أخرجه البخاري يف كتاب املناقب، باب صفة النبي ملسو هيلع هللا ىلص )3560(. ومسلم   (1(
أسهله  املباح  من  واختياره  لآلثام  ملسو هيلع هللا ىلص  مباعدته  باب  الفضائل،  كتاب  يف 

.(2327(
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إن  إن مل يستطع فعىل جنب  قائاًم فيصيل جالسًا،  يستطع أن يصىل 
والقرص  اإلفطار  له  جيوز  واملسافر  يناسبه.  وضع  فبأي  يستطع  مل 
يواجهه  ما  مع  السفر ومرونة  مع حال  تكيف  الصالة  واجلمع يف 

املسافر من أمور وصعاب ومشقة.

فال بد وأن يؤهل طالب العلم عىل أن سمة اإلسالم التكيف 
فاإلسالم  حلول،  بل  واحدًا  حاًل  اإلسالم  يف  فليس  الواقع،  مع 
وضع القواعد األساسية التي من خالهلا يستطيع اإلنسان املسلم 
التعايش والتأقلم يف أي جمتمع، ويف أي مكان، من غري أن يكون 
غري  من  والقواعد  األصول  بتلك  االلتزام  مع  ولكن  حرج،  عليه 

إفراط وال تفريط.

وعىل هذا ال بد يغرس هذا املفهوم الدعوي يف مناهج الدعوة 
املواقف  ومع  الواقع  مع  تتصادم  أو  الدعوة  سري  يتوقف  ال  حتى 
طريق  يفلح  مل  وإذا  باألخرى  فعليه  وسيلة  تفلح  مل  فإذا  املجددة، 

فعليه باآلخر، برشط أن ال يتنازل عن هويته وأخالقه.



رعاية طالب العلم138

المطلب السابع
حاجتهم إلى بناء منهج التعامل الشرعي مع المخالفين

تعاين من  املغرتبني يف جمتمعات  العلم  “يعيش معظم طالب 
االنحراف واخللل العقدي واملنهجي، ويقوم عىل املناهج املنحرفة 
الداعية  جيعل  قد  هذا  أجنبية،  أو  حملية  ومؤسسات  وعلامء  دعاة 
أنه  عىل  هؤالء  من  مصنَّفًا  كان  وربام  معه،  ختتلف  بيئة  يف  املسلم 

سيسحب البساط، فيواجه نوعًا من العداء والرصاع.!!

وهذا يتطلب من الداعية أن يتقن املنهج الرشعي يف التعامل مع 
املخالفني، من حيث املوقف منهم، والتفريق بني أنواع املخالفات 
وحكم كل خمالفة، ومن حيث التعاون معهم من عدمه، وأساليب 

دعوهتم، والتفريق بني املداراة املرشوعة وبني املداهنة.

اخليار  هي  ليست  اآلخرين  مع  واملواجهة  الدائم  الرصاع  إن 
الوحيد وال املنهج الرشعي، كام أن مهمة الداعية تصحيح الواقع 
والنهوض به، ال مسايرته، وال جماملة اآلخرين عىل حساب احلق، 

وهنا حيتاج الداعية إىل إتقان هذا املنهج وامتالك هذا التوازن.

كام حيتاج الداعية يف تلك البالد إىل املنهج الرشعي يف التعامل 
مع احلكام واملؤسسات السياسية والتي هي يف كثري من األحوال 

غري مسلمة، أو غري ملتزمة بتحكيم رشع اهلل عز وجل.

مع  التعامل  منهج  إلتقان  املغرتب  الطالب  حاجة  ويؤكد 
بيئة  يف  العلمي  وتكوينه  دراسته  مرحلة  يف  يعيش  كونه  املخالفني 
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استنساخ  من  يمنع  مما  إليها،  سينتقل  التي  البيئة  تلك  عن  ختتلف 
التجارب والربامج العملية التي اعتاد عليها، ويتطلب األمر قدرة 

عىل التأقلم والتكيف مع هذا الواقع اجلديد الذي سينقل إليه.

قبل  من  وتوجيهات  نصائح  الوافد  الطالب  يعطى  ما  وكثريًا 
أساتذته ومشاخيه أو من قبل زمالئه، وهذه النصائح والتوجيهات 

قد تتجاهل طبيعة البيئة التي سينقل إليها.

إن عددًا من الدعاة الغيورين حني يعودون إىل بلداهنم يأتون 
وهم حيملون محاسة ورغبة يف اإلصالح والتغيري، مما قد يقودهم 
هذه  من  وكثري  سياسيًا،  أو  عقديًا  هلم  املخالفني  مع  للصدام 
الصدامات واخلالفات يمكن تالفيها وجتاوزها لو بني لدى هذه 

الداعية منهج التعامل الصحيح مع املخالفني”))).

مع  التعامل  فنون  من  مجلة  إىل  نبيه  يرشد  تعاىل   واهلل 
املخالف ومنها:

ۓ  ے  ے  چ  أحسن:  هي  بالتي  ) -  اجلدال 
ألهل  جمادلته  يف  وقال   .](25 ۓچ]النحل: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  الكتاب: 
پ چ ]العنكبوت: 46[.

ہ  چ  تعاىل:  قال  املخالف،  مع  التعامل  يف  2 -  العدل 
ۓ  ےۓ  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ 
حممد  د.  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(

الدويش ص22 - 23 بترصف.
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ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۈ ٴۇۋ چ]املائدة: 8[.

باب  يف  داخل  وهذا  املخالف،  انتفاع  عىل  3 -  احلرص 
ڱ  ڳ  چڳ  يقول:  تعاىل  واهلل  تعاىل  هلل  اإلخالص 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ چ ]البينة: 5[.

4 -  التزام اآلداب واألخالق اإلسالمية: من الصرب واملعاملة 
احلسنة والصرب والتأليف للقلوب والعفو، وكل أمر من 

هذه األمور نجد له شواهده يف الكتاب والسنة. 

فعىل هذه األمور وغريها ال بد أن يرتبى ويتأهل طالب العلم 
هبذا  يكون  وأن  والتعليم،  الدعوة  يف  طيبًا  أنموذجًا  يكون  لكي 

املنهج الرشعي قادرًا عىل هداية واجتذاب قلب املخالفني. 
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المبحث الثاني
بيان معالم المنهج القويم في الدعوة إلى الله

مبني،  أن تسري يف طريق واضح ومنهج  اهلل جيب  إىل  الدعوة 
تدركه الفطر النقيَّة والعقول الواعية والنفوس املستقيمة والبصائر 

املستنرية، منهٌج ظاهر وطريق بارز يالمس قلوب البرش مجيعًا.

العلم  يعيها طالب  وأن  بد  التي ال  القويم  املنهج  ومعامل هذا 
تتلخص يف التايل: 

أوال: الدعوة إلى الله على علم:

تعاىل: قال  رباين  رشعي  توجيه  علم  عىل  اهلل  إىل   فالدعوة 
ژچ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  چ 
]يوسف: 08)[. فمن البصرية: "أن يدعو الداعية عىل بصرية فيام 
يدعو إليه بأن يكون عامًلا باحلكم الرشعي فيام يدعو إليه؛ ألنه قد 
يدعو إىل يشء يظنه واجًبا وهو يف رشع اهلل غري واجب فيلزم عباد 
اهلل بام مل يلزمهم اهلل به، وقد يدعو إىل ترك يشء يظنه حمرًما وهو يف 

دين اهلل غري حمرم، فيحرم عىل عباد اهلل ما أحله اهلل هلم"))).

فعن سفيان بن عيينة أنه قال يوًما ألصحابه: "من أحوج الناس 
إىل طلب العلم؟ قالوا: قل يا أبا حممد؛ قال: ليس أحد أحوج إىل 
طلب العلم من العامل، ألنه ليس اجلهل بأحد أقبح به من العامل")2).

احلكمة يف الدعوة إىل اهلل - سعيد القحطاين )/38.  (1(

تقريب كتاب الفقيه واملتفقه، احلافظ اخلطيب البغدادى ص304.  (2(
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ويقول احلسن البرصى عليه السالم: "العامل عىل غري علم ما يفسد 
خرجوا  حتى  العلم،  وتركوا  العبادة  طلبوا  قوًما  فإن  يصلح،..  مما  أكثر 
بأسيافهم عىل أمة حممد - ملسو هيلع هللا ىلص -، ولو طلبوا العلم مل يدهلم عىل ما فعلوا"))).

والعلم املقصود هنا أن يكون عىل وعي به هو العلم الذي يقيم 
يقع  التي  الرشعية  املخالفات  يعالج  الذي  العلم  ثم  أوال،  دينه  به 

فيها املجتمع الذي سيذهب إليه.

ثانيا: البدء باألهم فالمهم:

وأساسها  اهلل  إىل  الدعوة  يف  أساسية  وقاعدة  مهم  أصل  وهذا 
وأصلها ومرجعيتها قول النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ملعاذ حينام أرسله إىل اليمن 
ما  أول  فليكن  الكتاب  أهل  من  قوم  عىل  تقدم  ))إنك  حيث قال له: 
تدعوهم إليه أن يوحدوا اهلل تعاىل، فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهلل قد 
فرض عليهم مخس صلوات يف يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخربهم 
عىل  فرتد  غنيهم  من  تؤخذ  أمواهلم  يف  زكاة  عليهم  افرتض  اهلل  أن 

فقريهم، فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس)))2).
هبذا  التعريف  هو  األسايس  دوره  أن  يعي  أن  عليه  فالطالب 
أوالً  تعاىل  باهلل  بالتعريف  ومبتدئا  وترشيعًا،  وعبادًة  عقيدًة  الدين 
فهو أهم ما جيب البدء به واملداخل والوسائل يف ذلك كثرية جدا 

جامع بيان العلم وفضله، البن عبد الرب )/64).  (1(

أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب ما جاء يف دعاء النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - أمته   (2(
إىل توحيد اهلل تبارك وتعاىل)7373(، ومسلم يف كتاب اإليامن، باب الدعاء 

إىل الشهادتني ورشائع اإلسالم)9)).
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سواء كانت عن طريق االستفادة من العلم احلديث يف بيان قدرة 
أو عن طريق  والتسخري،  الكون واخللق واإلجياد  اهلل وعظمته يف 

األدلة النقلية التي تبني صفات اهلل تعاىل.
املراحل  كل  بعده  هانت  وبقدرته  باهلل  املعرفة  حتققت  وإذا 
وعقوال  قلوبا  جيد  الدين  هبذا  تعريف  وأصبح كل  العقد  وانفرط 
البداية معرفة اهلل تعاىل حق املعرفة  تستجيب له، برشط أن تكون 
ممتثاًل  تعاىل  باهلل  يعرف  الذي  يكون  أن  مع  قدره،  حق  وتقديره 
إله إال اهلل يف واقعه وسلوكه حتى ال يكون حجر  ألخالقيات ال 

عثرة يف تفتح الفطر السليمة ملعرفة احلق.
ثالثاً: القول اللين:

أمر  فهو  عليه،  ويتدرب  األمر  هذا  العلم  طالب  يعي  أن  بد  ال 
حيتاج ملامرسة ودربة، فقد أمر اهلل موسى وهارون عليهام السالم عندما 

أرسلهام إىل فرعون بأن يقوال له قوال لينًا قال تعاىل: چڻ ڻ ۀ 
 ]44  –  43 ]طه:  چ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
أي: "قوال سهال لطيفًا، برفق ولني وأدب يف اللفظ من دون فحش وال 

صلف)))، وال غلظة يف املقال، أو فظاظة يف األفعال")2).
بقوله: آخر  موضع  يف  اللني  القول  هذا  تعاىل  اهلل   ووصف 
چ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ چ ]النازعات: 7) – 9)[.

ًا، الصحاح للجوهري  الصلف: جماوزُة قدر الَظْرِف واالدعاِء فوق ذلك َتَكربرُّ  (1(
.(388/4

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي ص506.   (2(
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 وكذلك يظهر القول اللني يف دعوة إبراهيم ألبيه يف قوله: چ ڦ 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گگ  ک  ک 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀچ ]مريم: 42 – 45[
ويف دعوة شعيب عليه السالم قومه بقوله: چ ۈ ٴۇ 
ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ 
ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئ یی ی ی جئ حئچ ]هود: 88[
والقول اللني نوع من القول احلسن الذى أمر اهلل تعاىل به يف 

قوله: چ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ ]اإلرساء: 53[.

رابعاً: الجدال بالتي هي أحسن:

سيتعرض طالب العلم وال ريب للحوار مع خمالفيه مسلمني أو 
غري مسلمني، ومن هنا فهو مطالب باحلكمة يف ذلك احلوار واجلدال 
وذلك من خالل أن يكون بأحسن األساليب، واألصل يف ذلك قوله 
وقوله:   ،](25 ]النحل:  ۓچ  ۓ  ے  ے  چ  تعاىل: 
چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ چ ]العنكبوت: 46[

أو  املرشكني،  جمادلتكم  من  بأحسن  "أي  عاشور:  ابن  قال 
لقصد  التفضيل  اسم  كون  وجيوز  إياكم  جمادلتهم  من  بأحسن 

املبالغة يف احلسن"))).

التحرير والتنوير البن عاشور )6/2 باختصار.  (1(
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تنزل  ال  وهي  وعنادها،  كربياؤها  هلا  البرشية  "فالنفس 
باهلزيمة،  تشعر  ال  حتى  بالرفق،  إال  عنه  تدافع  الذي  الرأي  عن 
ورسعان ما ختتلط عىل النفس قيمة الرأي وقيمتها هي عند الناس، 
وكياهنا،  واحرتامها  هيبتها  عن  تنازالً  الرأي  عن  التنازل  فتعترب 
كريمة،  وقيمته  مصونة،  ذاته  أن  املجادل  يشعر  باحلسنى  واجلدل 
وأن الداعي ال يقصد إال كشف احلقيقة يف ذاهتا، واالهتداء إليها، 

يف سبيل اهلل، ال يف سبيل ذاته ونرصة رأيه وهزيمة الرأي اآلخر".

خامسا: الهجر الجميل:
وعند العناد وعدم القبول والتأثر، اهلجر اجلميل، قال تعاىل: 
چ ڑ ک ک ک ک گ گ چ ]املزمل: 0)[ فال بد 
أن يكون الطالب عىل وعي بأنه سيقف أمامه املعاندون واملحاربون 

وال سبيل للتصدي هلم إال بمثل ما أمر اهلل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.
 قال الشيخ ابن سعدي: "هو اهلجر حيث اقتضت املصلحة، 
اهلجر الذي ال أذية فيه، بل يعاملهم باهلجر واإلعراض عن أقواهلم 

التي تؤذيه"))).
يف  الناس  خمالطة  يف  اإلنسان  إليه  حيتاج  ما  مجع  تعاىل  "فاهلل 
هاتني الكلمتني ألن املرء إما أن يكون خمالطا فال بد له من الصرب 
بالراحة معهم مل جيدها  عىل أذاهم وإحياشهم ألنه إن أطمع نفسه 
مستمرة فيقع يف الغموم إن مل يرض نفسه بالصرب عىل أذاهم، وإن 

ترك املخالطة فذلك هو اهلجر اجلميل")2).

تيسري الكريم الرمحن البن سعدي 892.  (1(
التحرير والتنوير البن عاشور 263/29.  (2(
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ويتدرب  يتعرف  أن  للداعية  بد  ال  التي  احلكمة  عني  هي  وهذه 
عليها، فهو هيجر هجرًا مجياًل ال جيرح العواطف واملشاعر ويتالعب هبا.
بن  أيب  بن  عبداهلل  بن  عبداهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  يأيت  النبوية  السرية  ويف 
سلول ويقول له: يا رسول اهلل، بلغني أنك تريد قتل َأيب - عبداهلل بن 
فقال  به،...  فمرين  فاعال،  كنت  فإن  عنه،  بلغك  فيام   - بن سلول  أيب 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))بل نرتفق به، ونحسن صحبته ما بقي معنا(())). وهذا 

هو التطبيق العميل من النبي ملسو هيلع هللا ىلص للهجر اجلميل.
سادسا: مراعاة أحوال المدعوين:

ال بد لطالب العلم أن ينبه عىل هذا املعلم انطالقا من قول أم 
املؤمنني عائشة -  - : ))أمرنا رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - أن ننزل الناس 
منازهلم(()2). وقول عيل بن أيب طالب – - : "حدثوا الناس بام 

يعرفون أحتبون أن يكذب اهلل ورسوله" )3).

ينظر: السرية النبوية البن هشام 3/)32، والسرية النبوية البن كثري3/)30،   (1(
وقال الشيخ علوي السقاف: رواه ابن اسحاق بإسناد مرسل. ينظر: ختريج 

أحاديث يف ظالل القرآن ص543.

أخرجه مسلم يف مقدمة الصحيح تعليقًا )/6، وأبو نعيم يف املستخرج عىل   (2(
قال   ،)(0489( الشعب3)/367  يف  والبيهقي   ،89/( مسلم  صحيح 
السخاوي: قد  قال  الدين)/66):  إحياء علوم  أحاديث  العراقي يف ختريج 
عن  الرواية  صحت  فقال  عرش  السادس  النوع  يف  بتصحيحه  احلاكم  جزم 
عائشة وساقها بال إسناد، وكذا صححه ابن خزيمة حيث أخرجه يف كتاب 

السياسة من صحيحه وكذا أخرجه البزار يف مسنده.

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية   (3(
أن ال يفهموا)27)).
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وقول عبداهلل بن مسعود – - : "ما أنت حمدث قومًا حديثًا 
ال تبلغه عقوهلم إال كان لبعضهم فتنة"))).

سابعا: استخدام الوسائل واألساليب المشروعة والمناسبة:

الدعوة:  وسائل  ضوابط  يف  العثيمني  ابن  الشيخ  يقول 
فهو  املقصود  إىل  أدى  ما  فكل  رشعي،  حد  هلا  ليس  "والوسائل 
فال  بعينه  عنه  منهيا  كان  فإن  بعينه،  عنه  منهيا  يكن  مل  ما  مقصود، 
بالغناء واملوسيقى ألنه  أدعو شخصا  أن  أريد  أنا  قال:  فلو  نقربه. 
يطرب هلا ويستأنس هبا وربام يكون هذا جذبا له فأدعوه باملوسيقى 
والغناء هل نبيح له ذلك؟ ال، ال جيوز أبدا، لكن إذا كانت وسيلة 
مل ينه عنها وهلا أثر فهذه ال بأس هبا، فالوسائل غري املقاصد وليس 
من الالزم أن ينص الرشع عىل كل وسيلة بعينها، يقول هذه جائزة 
هلا، وال حدهلا، فكل ما  وهذه غري جائزة، ألن الوسائل ال حرص 

كان وسيلة خلري فهو خري")2). 

فكل وسيلة توفرت فيها هذه الرشوط من الوسائل املعارصة 
البد للطالب العلم أن يأخذ هبا ويتعلمها حسب احتياج املدعوين 

وبام يساعد عىل قبوهلم الدعوة والتأثري فيهم.

أخرجه مسلم يف مقدمة الكتاب، باب النهي عن احلديث بكل ما سمع )5).  (1(

لقاء الباب املفتوح رقم 5) ص 49.  (2(
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المبحث الثالث
الحاجة إلى التعرف على الخصائص األساسية

للمنهج اإلسالمي
خصائص اإلسالم: "خصائصه اخلاصة به التي متيزه عن غريه 

متييزًا واضحًا بارزًا"))).

فهي أوصافه ومميزاته ومقوماته التي تفرد ومتيز هبا عن غريها 
من األديان واملذاهب األخرى. 

وحاجة طالب العلم ملعرفة خصائص اإلسالم التي متيزه عن 
غريه من الدعوات ألمور ثالثة:

متيز  التي  السامت  فمعرفة  بالطيب،  اخلبيث  خيتلط  ال  حتى  األول: 
اإلسالم عن غريه من األديان منهج إسالمي أصيل، قال تعاىل: چ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌچ ]األنعام: 55[
به  فيزدادون  الدين  هذا  عظمة  العلم  طالب  يدرك  الثاين: 
يقينًا، فتثبت عىل الطريق أقدامهم ويغدو استعالؤهم واعتزازهم 

هبذا الدين جبال ال هتزه عواطف الشهوات وال الشبهات.

تكوين  عىل  تعينه  اإلسالم  خلصائص  الطالب  إدراك  الثالث: 
صورة صحيحة عن اإلسالم جتمع بني العقل والنقل والفطرة السليمة.

ينظر: أصول الدعوة؛ عبد الكريم زيدان ص40 - )4.   (1(
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وأهم خصائص اإلسالم التي ال بد وأن تعلم لطالب العلم هي: 
والوسطية،  والواقعية،  والتكامل،  والشمولية،  والعاملية،  الربانية، 

والتيسري، والتدرج، والسامحة، والعدل، عىل النحو التايل))):
الخاصية األولى: الربانية:

خاصية الربانية هي اخلاصية األم التي تتفرع عنها كل اخلصائص 
األخرى، ويمكن اعتبار اخلصائص األخرى نتاج هذه اخلاصية.

أمرين:  تعني  اإلسالم  منهج  خصائص  من  هي  التي  الربانية 
والثاين: ربانية  أنه من عند اهلل تعاىل.  األول: ربانية املصدر، أي 

القصد، أي عبادة اهلل وحده ال رشيك له.
وقال:  .](92 ]الشعراء:  ڳچ  گ  گ  چگ  تعاىل:   قال 

وقال:   ،]4  –  3 ]النجم:  چ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  چ 
چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ چ]األنعام: 62)[.

اهلوى  نتائج  من  املربأ  الوحيد  املنهج  "هو  بربانيته:  فاإلسالم 
الذايت،  النفع  اإلنساين، والضعف اإلنساين، والرغبة اإلنسانية يف 
أو  املرشع،  لشخص  الترشيع  طريق  عن  النفع  ذلك  حتقيق  ويف 
املنهج  ذلك  فواضع  جلنسه،..  أو  لشعبه،  أو  لطبقته،  أو  ألرسته، 
ع ليحايب  هو اهلل. وهو - سبحانه - رب البرش أمجعني فهو ال يرشِّ

متداخل  أفكارها  من  وكثري  اإلسالم،  خصائص  يف  كثرية  مؤلفات  ألفت   (1(
اإلسالمية  الرشيعة  املثال: خصائص  ينظر عىل سبيل  فلالستزادة  بينها،  فيام 
يوسف  للدكتور  لإلسالم  العامة  واخلصائص  األشقر،  عمر  للدكتور 
للقرضاوي وهو من أوسعها وأشهرها فيام رأيت، وكتاب هذا الدين وكتاب 

خصائص التصور اإلسالمي ومقوماته لسيد قطب. 
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نفسه، وال حيايب طبقة من البرش عىل طبقة أخرى وال ليحايب جنسًا 
عىل جنس".

فكل ما يف اإلسالم من ترشيع وتوجيه وإرشاد إنام يقصد إىل 
تعاىل ال ألحد سواه وهلذا  ليكون عبدا خالصا هلل  إعداد اإلنسان 

كان روح اإلسالم وجوهره يف التوحيد
الخاصية الثانية: العالمية:

وتوجيهاته  وترشيعاته  االسالم  أحكام  توجه  بالعاملية:  يقصد 
ڻ ڻ ۀ  چ  تعاىل:  قال  أجناسهم  اختالف  عىل  كافة  للناس 
چک  ۀ ہ ہ ہ ہچ ]األعراف58)[. قال تعاىل: 
چۀ  تعاىل:  وقال  ]األنبياء07)[،  گچ  گ  گ  ک 
ڭ  ڭ  چ  تعاىل:  وقال   ]28 ]سبأ  چ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ ]الفرقان:)[. وقال تعاىل: 

چپ پ پ ڀ ڀ چ ]يوسف: 04)[.
وقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: ))أعطيت مخسًا مل يعطهن أحد قبيل..(( 
وذكر منها: ))وكان النبي يبعث إىل قومه خاصة وبعثت إىل الناس 

عامة(()))، ويف لفظ: ))..وبعثت إىل كل أمحر وأسود(()2).
فلم يستثن اهلل عز وجل أحدًا، وهذا يعني أن االسالم رسالة 

مسجدا  األرض  يل  ))جعلت  باب:  املساجد  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
وطهورا(( )438(. ومسلم كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب ))جعلت 

يل األرض مسجدا وطهورا(( ))52).

أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب جعلت يل األرض   (2(
مسجدا وطهورا))52).
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للناس كافة عىل اختالف ألواهنم وألسنتهم وبلداهنم وعىل امتداد 
الزمن من بعثة النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - إىل يوم الدين.

الخاصية الثالث: الشمولية:

رسالة  وتضمن  احتواء  تعنى:  اإلسالم  رسالة  وشمولية 
أحكام  إحاطة  فهي  اإلنسان.  حيتاجه  أن  يمكن  ما  لكل  اإلسالم 

ڍ  ڇ  ڇ  چ  تعاىل:  قال  احلياة،  جماالت  بكل  وترشيعاته  اإلسالم 
ڍ ڌ ڌچ ]األنعام: 38[ أي: "ما فرطنا يف يشء بكم إليه 

حاجة إال بيناه يف الكتاب إما نصًا وإما جمماًل وإما داللًة"))).
](2 ]اإلرساء:  چ  ڱ  ڱ  ڱ  چڳ  تعاىل:  وقال 
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  تعاىل:  وقال 

ڍ ڍ ڌ ڌچ ]املائدة: 3[.
فالشمول: يعني بوضوح واختصار أن اإلسالم طريقة ومنهج 

حياة للفرد واألرسة واملجتمع والدولة، قال تعاىل: چ ڭ ڭ ڭ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈچ]األنعام: 62)[.

قال ابن مسعود -  - : "أنزل يف القرآن كل علم، وبني لنا 
فيه كل يشء، ولكن علمنا يقرص عام بني لنا يف القرآن")2).

شؤون  من  شأن  أي  يف  صغرية  وال  كبرية  يرتك  مل  فاإلسالم 
القرآن  الرئيسيني  اإلسالم  مرجعي  وبمراجعة  ونظمه،  إال  احلياة 
الكريم والسنة املطهرة نجد أهنام ما تركا شيئا إال وتناواله تفصيال 

زاد املسري البن اجلوزي 34/3.   (1(

 (48/6 بطة  البن  اإلبانة   ،279/(7 البيان  جامع  يف  جرير  ابن  أخرجه   (2(
.(424(
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أو إمجاال، مع دعوة العلامء إىل االجتهاد والقياس ورعاية املصالح، 
التي  املرونة  مع  العامة  الفقه  قواعد  يقعدوا  أن  للفقهاء  يرس  مما 

تستوعب كل حادثة يف أي زمان ومكان.
وجمتمعا،  منفردا  لإلنسان  املثىل  العقيدة  هو  "فاإلسالم 
إىل  ناظرا  أو  دنياه،  إىل  وناظرا  جلسده،  عامال  أو  لروحه  وعامال 
آخرته، ومساملا أو حماربا، ومعطيا حق نفسه أو معطيا حق حاكمه 
الدنيا، وال  يطلب اآلخرة دون  يكون مسلام وهو  وحكومته، فال 
يكون مسلام وهو يطلب الدنيا دون اآلخرة،  وال يكون مسلام ألنه 
يصحب  ألنه  أو  الروح،  ينكر  جسد  ألنه  أو  اجلسد،  تنكر  روح 
إسالمه يف حالة ويدعه يف حالة أخرى، ولكنام هو املسلم بعقيدته 
مجعته  أو  وحده  تفرد  سواء  حاالته،  مجيع  يف  لديه  جمتمعة  كلها 
الفردية  العقيدة يف ظواهرها  إن شمول  أوارص االجتامع.  بالناس 
اإلسالمية،  العقيدة  يف  اخلاصة  املزية  هو  االجتامعية  وظواهرها 
من  فيسرتيح  شامل  كل  أنه  اإلنسان  إىل  توحي  التي  املزية  وهو 
فصام العقائد التي تشطر الرسيرة شطرين، ثم ال تعبأ باجلمع بني 

الشطرين عىل وفاق".

الخاصية الرابعة: التكامل:

املسلمني  أبناء  من  كثري  عند  الغائبة  اإلسالم  خصائص  من 
توجيه  أو  أمر  كل  أن  أي:  اإلسالمي،  املنهج  يف  التكامل  خاصية 

فيه يتكامل مع أمر وتوجيه آخر، قال تعاىل: چ چ چ چ 
ل بعُضها بعًضا  ڇ چ ]املائدة: 3[يقال: تكاملِت األشياُء: كمَّ

لها من خارجها))).  بحيث مل حتتج إىل ما ُيكمِّ

معجم اللغة العربية املعارصة مادة “كمل” 959/3).  (1(
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پپ  پپ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  تعاىل:  قوله  يف  مثال  ذلك  ويتضح 
ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦچ ]البقرة: 2 – 4[ 

الفعالة.  اإلجيابية  الشعورية  هي  للمتقني  األوىل  السمة  "إن 
والقيام  بالغيب،  اإليامن  بني  نفوسهم  يف  جتمع  التي  الوحدة 

بالفرائض، واإليامن بالرسل كافة، واليقني بعد ذلك باآلخرة..

هذا التكامل الذي متتاز به العقيدة اإلسالمية، ومتتاز به النفس 
األخرية  العقيدة  عليه  تكون  بأن  واجلدير  العقيدة،  هبذه  املؤمنة 
البرشية  عىل  ولتهيمن  مجيعًا،  الناس  عليها  ليلتقي  جاءت  التي 
مجيعا، وليعيش الناس يف ظالهلا بمشاعرهم وبمنهج حياهتم حياة 

متكاملة، وشاملة للشعور والعمل، واإليامن والنظام".

يتم  أن  املستحيل  الصعب بل من  أنه من  التكامل كذلك يف  ويظهر 
فصل الدين عن الدنيا أو الترشيع عن التنفيذ أو اإليامن عن احلياة يف النظام 
اإلسالمي، فلقد جعل اإلسالم ترشيعاته متداخلة متكاملة يؤدي بعضها 
إىل بعض بحيث ال يمكن اجتزاء الدين، ولو حدث لكان اهلالك والضياع.

ويتضح هذا األمر كذلك يف موضوع طلب العلم واجلهاد يف 
ەئ  ائەئ  ائ  ى  ى  چې  تعاىل:  قال  اهلل،  سبيل 
وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 

ىئ ىئ ی ی چ]التوبة: 22)[. 

ابن  قال  العلم:  لطلب  قوم  بتخصيص  تعاىل  اهلل  َأَمَر  فقد 
النْفُر للغزو واجبًا ألن يف تركه إضاعة  "أنه كام كان  أي:  عاشور: 
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مصلحة األمة؛ كذلك كان تركه من طائفة من املسلمني واجبًا ألن 
يف ذهاب مجيع املسلمني للغزو إضاعة مصلحة لألمة أيضًا، فأفاد 
الكفاية، أي عىل طائفة  النْفر للغزو واجب عىل  جمموع الكالم أن 
طائفة  عىل  متعني  تركه  وأن  منه،  الرشعي  املقصد  لتحصيل  كافية 
من  به  باالشتغال  أمروا  مما  الرشعي  املقصد  لتحصيل  منهم  كافية 
العلم يف وقت اشتغال الطائفة األخرى بالغزو.. ولذلك كانت هذه 
اآلية أصاًل يف وجوب طلب العلم عىل طائفة عظيمة من املسلمني 

وجوبًا عىل الكفاية"))). 
الخاصية الخامسة: الواقعية:

اإلسالم بام أنه شامل وعاملي فإنه يراعي واقع احلياة التي يعيش 
اإلنسان  لفطرة  مالئمة  اإلسالم  يف  التي  فالرشائع  اإلنسان،  فيها 
وواقعه وحياته، وهلذا فهي الرشيعة القادرة عىل إسعاد البرشية كلها.

لكل  صاحلًا  واقعيًا  اإلسالم  يكون  أن  تلزم  الرسالة  فعاملية 
خياطب  ال  ترشيع  وكلُّ  والعمل،  التلقي  خالل  من  ومكان  زمان 

واقع الناس فمحكوم عليه بالفشل.

وجسده،  روحه  لإلنسان ترشيعات ختص  ليرشع  جاء  فاإلسالم 
كوامن  ليخرج  اإلسالم  جاء  وانفعاالته؛  عواطفه  وأخالقه،  غرائزه 
اخلري يف اإلنسان ويضبط نوازع الرش.. جاء اإلسالم ليخاطب اإلنسان 
كام خلقه اللطيف اخلبري، فكان مصلًحا له وصاحلًا يف كل زمان ومكان. 

التحرير والتنوير البن عاشور ))/60 - )6.  (1(
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وألنه ترشيع كل زمان ومكان، فقد وضع أساس الكليات ومل 
د الثوابت وترك املتغريات. فالكليات  يتعرض للتفصيالت، وحدَّ
والعقل  والنفس  الدين  حفظ  وهي  مقاصده،  هي  الترشيع  يف 
والنسل واملال والتفصيالت حول كيفية التنفيذ ووسائل التطبيق.

بصالة  األمر  اإلسالم،  واقعية  عىل  تدل  التي  النامذج  ومن 
اجلمعة واالنتشار بعدها لطلب فضل اهلل:

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چٱ  تعاىل:  قال 
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ چ ]اجلمعة: 9 – 0)[
إىل  املؤمنون  سعى  كام  إليه،  السعي  وإىل  العمل  إىل  دعوة  "إهنا 
الصالة. فالسعي إىل العمل أداء حلقِّ النفس، وحقِّ األهل والولد، كام 
أن السعي إىل الصالة أداء حلق اهلل - سبحانه وتعاىل -، وكال احلّقني 

واجب األداء، فمن قرّص يف أحدمها حوسب عليه حساب املقرّصين.
ودعوة إىل أن يمأل املسلمون وجوه األرض سعيًا وعماًل، وأن 
يأخذوا بكّل ما يمّكن هلم منها، ويقيم هلم فيها املقام الكريم، وأال 
بل  ميادينها،  من  ميداٍن  يف  أو  منها،  جانٍب  عىل  جهدهم  يْقرُصوا 

ينبغي أن يكون هلم يف كل ميداٍن جمال، وىف كل موقٍع عمل"))).
الخاصية السادسة: الوسطية:

قال تعاىل: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ چ ]البقرة: 43)[ .

التفسري القرآين للقرآن - لعبدالكريم اخلطيب 4)/952 - 953.  (1(
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بأهنم  وصفهم  إنام  ذكره  تعاىل  اهلل  أن  "وأرى  جرير:  ابن  قال 
النصارى  ُغلوٍّ فيه، غلوَّ  الدين، فال ُهم أهل  وَسط، لتوسطهم يف 
الذين غلوا بالرتهب، وقيلهم يف عيسى ما قالوا فيه - وال ُهم أهُل 
لوا كتاَب اهلل، وقتلوا أنبياَءهم،  تقصري فيه، تقصرَي اليهود الذين بدَّ
وكذبوا عىل رهبم، وكفروا به؛ ولكنهم أهل توسط واعتدال فيه. 

فوصفهم اهلل بذلك، إذ كان أحبَّ األمور إىل اهلل أْوسُطها"))).
وقال ابن القيم: "فدين اهلل بني الغايل فيه واجلايف عنه. وخري 
ومل  املفرطني،  تقصري  عن  ارتفعوا  الذين  األوسط،  النمط  الناس 
وسطًا،  األمة  هذه  سبحانه  اهلل  جعل  وقد  املعتدين،  بغلو  يلحقوا 
وهى اخليار العدل، لتوسطها بني الطرفني املذمومني، والعدل هو 

الوسط بني طرىف اجلور والتفريط،  فخيار األمور أوساطها")2).
والوسطية التي متيز هبا اإلسالم ليست حمصورة يف جزئية من 
اجلزئيات، وال يف ركن من األركان وإنام هي منهج شامل متكامل 
ال ينفصل بعضه عن بعض، فام تأملت يف أي جانب من جوانب 

هذا الدين إال وترى بجالء معنى الوسطية.
فبينت  بالوسطية  العقيدة اإلسالمية جاءت  املثال  فعىل سبيل 
اهلل  وأوجب  وجالله،  بكامله  تليق  وتعاىل  سبحانه  اخلالق  صفات 
رسوله  له  أثبته  أو  لنفسه  اهلل  أثبته  ما  يثبتوا  أن  املؤمنني  عىل  تعاىل 

ونفي ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله قال تعاىل: چ ڄ ڄ 

جامع البيان للطبريي 5/2.  (1(
إغاثة اللهفان البن القيم )/82).   (2(
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ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ 
ڍ چ ]األعراف: 80)[، وقال تعاىل: چ ٺ ٿ ٿٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ چ ]الشورى: ))[.
والوسطية يف العبادة، نموذجها ما روى عن أنس بن مالك - 
 - قال: جاء ثالثة رهط إىل بيوت أزواج النبي - ملسو هيلع هللا ىلص -، يسألون 
عن عبادته، فلام ُأخربوا كأهنم تقاّلوها، فقالوا: أين نحن من النبي، 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ قد ُغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأّخر. فقال أحدهم: أّما أنا 
أنا أصوم الدهر وال أفطر. وقال  أبًدا. وقال اآلخر:  الليل  فأصيل 
آخر: أما أنا فال أتزوج النساء أبًدا. فجاء رسول اهلل، فقال: ))إين 
وأرقد،  وأصيل  وأفطر،  أصوم  لكني  له،  وأتقاكم  هلل  ألخشاكم 

وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني(())).
قوله  اإلنسانية: كام يف  النفس  متطلبات  الوسطية يف  وكذلك 

ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  چ  تعاىل: 
ۆئ ۆئۈئچ ]القصص: 77[، وقال: چ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ ]اإلرساء: 29[
 : وكذلك اإلسالم يعلمنا التوسط يف مشاعرنا قال - ملسو هيلع هللا ىلص - 
))أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض 

بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما)))2).

أخرجه البخاري يف كتاب النكاح، باب الرتغيب يف النكاح)5063(. واللفظ له،   (1(
ومسلم يف كتاب النكاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ))40)).

احلب  يف  االقتصار  يف  جاء  ما  باب  والصلة،  الرب  كتاب  يف  الرتمذي  رواه   (2(
والبغض)28)2(، والبخاري يف األدب املفرد موقوفًا)643(، وقال العراقي 
يف ختريج أحاديث اإلحياء)/643: ِرَجاله ثَِقات رجال ُمسلم، وقال األلباين 

صحيح األدب املفرد ص)50: حسن لغريه موقوفًا وقد صح مرفوعًا.
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الخاصية السابعة: التيسير:
التعب  وعدم  املرغوب،  حتصيل  "سهولة  بأنه:  اليرس  يعرف 

فيه، والُعرْس: املشقة يف حتصيل املرغوب والعمل املقصود"))).
احلرج  ورفع  اليرس  عىل  منهجه  قام  قد  اإلسالمي  والدين 
بشكل يتوافق مع الفطرة اإلنسانية وتتقبله النفس البرشية من غري 
تكلف أو تعنت، وذلك ينبع من كون اإلسالم رسالة عاملية شاملة 
خالدة تستوعب مجيع األمكنة واألزمنة، وتصلح للناس مجيعا عىل 

اختالف أعراقهم وألواهنم.
واألصل يف ذلك قوله تعاىل: چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہہ 
 ،]78 ]احلج:  ۓچ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ 

قال الشيخ ابن سعدي : "ملا قال تعاىل: چ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہچ ربام توهم متوهم أن هذا من باب تكليف ما ال يطاق، 

أو تكليف ما يشق، احرتز منه بقوله: چھ ھ ھ ھ ے ے 
بغاية  وسهله  التيسري،  غاية  يرسه  بل  وعرس،  مشقة  أي:  ۓچ 
السهولة، فأوال ما أمر وألزم إال بام هو سهل عىل النفوس، ال يثقلها 
للتخفيف،  املوجبة  األسباب  بعض  عرض  إذا  ثم  يؤودها،  وال 

خفف ما أمر به، إما بإسقاطه، أو إسقاط بعضه")2).
ويشهد هلذا كذلك جمموعة من األحاديث منها قول املصطفى 

ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن اهلل ريض هلذه األمة اليرس وكره هلا العرس(( )3).

التحرير والتنوير البن عاشور 5/30)4.  (1(

تيسري الكريم الرمحن للسعدي ص546.  (2(

صحيح  يف  األلباين  وصححه   )707( الكبري298/20  يف  الطرباين  رواه   (3(
اجلامع )769)).
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وقوله: ))إن اهلل مل يبعثني متعنتا ولكن بعثني معلاًم ميرسًا(())).
هذه  يف  الوسطية  مظاهر  من  مظهر  التعنيت  وعدم  فالتيسري 
أكثر من أن حترص، ولذا  القاعدة  التي تؤيد هذه  الدعوة، واألدلة 
يقول اإلمام الشافعي  : "إن األدلة عىل رفع احلرج يف هذه األمة 

بلغت مبلغ القطع")2).

الخاصية الثامنة: التدرج:

لقد كان من أبرز خصائص املنهج اإلسالمي أنه جاء متدرجًا 
لواقع  مراعاة  واحدة،  مجلة  ينزل  ومل  والوقائع  األحوال  بحسب 
من  كغريه  واحدة  دفعة  ينزل  فلم  معاجلته،  أراد  الذي  املجتمع 
الترشيعات الساموية السابقة، ومل يصدر يف وقت واحد كام هو متبع 

يف الترشيعات الوضعية.

وقد ثبت يف الصحيح أن أم املؤمنني عائشة  قالت: "... إنام 
ل ما نزل من آي القرآن سورة من املفصل)3) فيها ذكر اجلنة  نزل أوَّ

أخرجه البخاري يف كتاب الطالق، باب بيان أن ختيري امرأته ال يكون طالقا   (1(
إال بالنية)378)).

املوافقات للشاطبي )/)23.  (2(

وقيل:  ق،  فقيل:  أوله  يف  “واختلف  نزاع.  بال  الناس  سورة  آخره  املفصل:   (3(
احلجرات، وقيل: الضحى، ووجهه بأن القارئ يفصل بني السور بالتكبري. 
، وأوساطه  وقيل غري ذلك. وللمفصل طوال وأوساط وقصار: فطواله إىل َعمَّ
فيه،  قيل  ما  أقرب  وهذا  ِقَصاره،  القرآن  آخر  إىل  ومنها  الُضَحى،  إىل  منها 
القرآن  اإلتقان يف علوم  ينظر  فواصله.  َي مفصال لقرص سوره، وكثرة  وُسمِّ

للسيوطي )/79) - )8).
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نزل احلالل واحلرام.  إىل اإلسالم  الناس  إذا ثاب)))  والنار، حتى 
أبًدا.  ندع اخلمر  لقالوا: ال  نزل أول يشء: ال ترشبوا اخلمر،  ولو 

ولو نزل: ال تزنوا، لقالوا: ال ندع الزنا أبًدا")2). 

وقد بنيَّ ابن حجر  يف رشحه هلذا احلديث احلكمة من هذا 
ج فقال: "أشارت    إىل احلكمة اإلهلية يف ترتيب النزول،  التدرُّ
وأن أول ما نزل من القرآن الدعاء إىل التوحيد، والتبشري للمؤمن 
واملطيع باجلنة، وللكافر والعايص بالنار، فلام اطمأنت النفوس عىل 
ذلك أنزلت األحكام، وهلذا قالت: "ولو نزل أول يشء ال ترشبوا 
النفرة  النفوس من  وذلك ملا طبعت عليه  اخلمر لقالوا ال ندعها" 

عن ترك املألوف")3).

يكون  الترشيع  من  النوع  هذا  "أن  التدرج  ذلك  يف  واحلكمة 
الذين  العرب  أولئك  مع  خصوصًا  واالمتثال،  القبول  إىل  أقرب 

كانوا يف إباحية جتعلهم ينفرون من التكليف باجلملة")4).

"جاء النبي  ملسو هيلع هللا ىلص  والعرب قد استحكمت فيهم عادات،  فقد 

ثاب: ثاب الناس وثاب الرجل يثوب ثوبا وثوبانا: رجع بعد ذهابه، وكذلك:   (1(
إليه  يثاب  الذي  املوضع  املثابة وهو  ومنه  اجتمع يف احلوض،  إذا  الامء  ثاب 
أي: يرجع إليه مرة بعد أخرى. ينظر مادة “ثوب” يف: الصحاح للجوهري 

)/94، ولسان العرب البن منظور )/343. 

أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب تأليف القرآن )4707).  (2(

فتح الباري البن حجر0)/48.  (3(

املدخل يف التعريف بالفقه اإلسالمي، مصطفى شلبي، ص 75.  (4(
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منها ما هو صالح للبقاء وال رضر منه عىل تكوين األمة ومنها ما 
هو ضار يريد الشارع إبعادهم عنه فاقتضت حكمته أن يتدرج هبم 

شيئًا فشيئا لبيان حكمته وإكامل دينه"))).

الخاصية التاسعة: السماحة:

 تدّل ماّدة )س م ح(: عىل معنى الّسالسة والّسهولة))(. 
وهو عىل وجهني: 

األّول: بذل ما ال جيب تفّضال، أو اجلود عن كرم وسخاء.
املختلفة  املعامالت  يف  الغري  مع  الّتسامح  معنى  يف  والثاين: 
الّتيسري  يف  تتجىّل  اّلتي  فيها  واملالينة  األمور  بتيسري  ذلك  ويكون 
املختلفة  تعامالهتم  يف  تبدو  اّلتي  املسلمني  وسامحة  القهر،  وعدم 
سواء مع بعضهم، أو مع غريهم من أصحاب الّديانات األخرى)3).
الناس  ليعيش  واملساملة؛  السالم  يقوم عىل  دين عظيم،  فاإلسالم 
عىل  وحث  رشع  وهلذا  وأمواهلم؛  وأعراضهم  أنفسهم  عىل  آمنني 
جمموعة من الترشيعات التي تؤدي إىل التسامح بني الناس ومن ذلك: 
حتية  ويف  اللقاء،  حتية  يف  للمؤمنني  السالم  رشع  تعاىل  اهلل  أن 
االنرصاف من الصالة، ليكون شعاًرا هلم يف غدوهم وَرواحهم، 

ويف جمتمعهم يف مساجدهم ونوادهيم. 

أضواء عىل الثقافة اإلسالمية د. أمحد فؤاد حممود ص )4).  (1(

ينظر مادة "سمح" يف: مقاييس اللغة البن فارس 3/ 298، واملصباح املنري   (2(
أمحد بن حممد بن عيل املقري الفيومي )/376، ولسان العرب البن منظور 

.489/2

مادة  األثري  البن  والنهاية   ،(2( ص  للجرجاين  التعريفات  ينظر:  ينظر:   (3(
"سمح" 2/ 398، ونرضة النعيم 2278/6.
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ی ی  بقوله: چ  الغري  للسالم مع  ربنا عز وجل  ويدعونا 
ی ی جئ چ ]األنفال: )6[. 

قال  عليهم؛  بالسالم عىل من جيهل  الرد  املؤمنني عىل  وحث 
ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  چ  تعاىل: 

ۈ ۈ ٴۇ چ ]الفرقان: 63[
وحث عىل جمموعة من الصفات التي هي أسس السامحة يف 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چچ  تعاىل:  فقال  اإلسالم 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

ژ ژچ ]النحل: 90[.
ٺ  چ  تعاىل:  قال  واملساحمة،  العفو  عىل  اإلسالم  كذلك  وحيث 
ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ٹ ڤ ڤچ ]آل عمران: 34)[. وقال: چ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳچ ]الشورى: 37[.

وقال النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - : ))وما زاد اهلل عبدًا بعفو إال عزًا(())).
))إنام  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  قول  كذلك  اإلسالم  سامحة  عىل  يدل  ومما 

حيرم عىل النار كل هني لني قريب سهل(()2).

وقوله: ))من أقال عثرة أخيه أقاله اهللُ يوم القيامة(()3).

والتواضع  العفو  استحباب  باب  والصلة،  الرب  كتاب  يف  مسلم  أخرجه   (1(
.(2588(

وصححه   ،)469(2(5/2 حبان  وابن   ،)3938(4(5/( املسند  يف  أمحد   (2(
األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب )744)).

يف  وأمحد   )3460( اإلقالة  فضل  يف  باب  البيوع،  كتاب  يف  داود  أبو  رواه   (3(
عىل  صحيح  إسناده  األرناؤوط:  شعيب  تعليق  املسند2)/400))743(، 

رشط الشيخني.
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إن يف روح اإلسالم من السامحة اإلنسانية ما ال يملك منصف 
البرشية  للمجموعة  مبذولة  فيه، وهي سامحة  يراوغ  أو  ينكره  أن 
لإلنسان  هي  وإنام  معينة،  عقيدة  ألتباع  وال  فيها  جلنس  ال  كلها، 

بوصفه إنسانًا يف حد ذاته خلقه اهلل وكرمه.

الخاصية العاشرة: العدل:

قال املاوردّي  : "إّن ممّا تصلح به حال الّدنيا قاعدة العدل 
به  وتعمر  الّطاعة،  عىل  ويبعث  األلفة،  إىل  يدعو  اّلذي  الّشامل، 
البالد، وتنمو به األموال، ويكرب معه النّسل، ويأمن به الّسلطان.. 
وليس يشء أرسع يف خراب األرض، وال أفسد لضامئر اخللق من 
اجلور؛ ألّنه ليس يقف عىل حّد، وال ينتهي إىل غاية، ولكّل جزء منه 

قسط من الفساد حّتى يستكمل"))).

وُيَعدُّ العدل خصيصة من أهم اخلصائص التي متيز املنهج اإلسالمي 
هدف  هو  الناس  بني   - العدل  أي   - القسط  إقامَة  اإلسالم  جعل  حيث 

ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  تعاىل:  فقال  كلها،  الساموية  الرساالت 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀچ ]احلديد: 25[ 
يكون هو  أن  أعظم من  العدل  أو  القسط  بقيمة  تنويه  ثمة  فليس 
املقصود األول من إرسال اهلل تعاىل ُرُسله، وإنزاله كتبه؛ فبالعدل ُأْنِزَلِت 

الكتب، وُبِعَثِت الرسل، وبالعدل قامت السموات واألرض)2).

أدب الدنيا والدين للاموردي ص)4) - 44) بترصف.  (1(

مالمح املجتمع املسلم الذي ننشده يوسف القرضاوي ص33).  (2(
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ولو  وتطبيقه  العدل  إلحقاق  ورصيح  واضح  تقرير  ويف 
ٻ  چٻ  تعاىل:  اهلل  يقول  فيهم،  َنْحُكم  ملن  مبغضني  ُكنَّا 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٺچ ]النساء: 35)[. 
احلكم  عىل  وأساسها  مبناها  الرشيعة  "فإن   : القيم  ابن  يقول 
كلها،  ورمحة  كلها،  عدل  وهي  واملعاد،  املعاش  يف  العباد  ومصالح 
إىل  العدل  عن  خرجت  مسألة  فكل  كلها؛  وحكمة  كلها،  ومصالح 
اجلور، وعن الرمحة إىل ضدها، وعن املصلحة إىل املفسدة، وعن احلكمة 
إىل العبث؛ فليست من الرشيعة وإن أدخلت فيها بالتأويل؛ فالرشيعة 
عدل اهلل بني عباده، ورمحته بني خلقه، وظله يف أرضه، وحكمته الدالة 

عليه وعىل صدق رسوله - ملسو هيلع هللا ىلص - أتم داللة وأصدقها"))).

ويشمل العدل يف املنهج اإلسالمي العدل يف حصول اإلنسان 
عىل متطلباته اخلاصة من مأكل ومرشب وملبس ومسكن وحصوله 
عىل العمل وتويل الوظائف املناسبة وكل مقومات احلياة الكريمة 

واملعاملة الكريمة.

ومن املواقف التي تدلل عىل خاصية العدل وأصالتها يف اإلسالم 
قصة أسامة بن زيد -  -  مع املرأة املخزومية، فلامَّ حاول أسامة بن 
ط المرأة من قبيلة بني خمزوم ذات نسب؛ كي ال ُتقَطَع  زيد أن يتوسَّ
َيُدها يف جريمة رسقة، ما كان من رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  إالَّ أن غضب غضًبا 
وعدله،  اإلسالم  منهج  فيها  أوضح  بليغة  خطبة  خطب  ثم  شديًدا، 

إعالم املوقعني البن القيم 3/)).  (1(
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ى بني كل أفراد املجتمع رؤساء ومرؤوسني، فكان ممَّا  وكيف أنه سوَّ
َق  رَسَ إَِذا  َكاُنوا  ُْم  َأهنَّ َقْبَلُكْم  الَِّذيَن  َأْهَلَك  اَم  ))إِنَّ اخلطبة:  هذه  يف  قاله 
 ، اْلـَحدَّ َعَلْيِه  َأَقاُموا  ِعيُف  فِيِهُم الضَّ َق  َوإَِذا رَسَ َتَرُكوُه،  يُف  ِ فِيِهُم الرشَّ

َقْت َلَقَطْعُت َيَدَها(())). ٍد  رَسَ َواْيُم اهللِ! َلْو َأنَّ   َفاطَِمَة بِنَْت حُمَمَّ

َم الظلم أشدَّ  َأَمَر اإلسالُم بالعدل وحثَّ عليه، َحرَّ وبقدر ما 
ُظْلـم  أم  النفس  ُظْلـم  سواء  املقاومة،  أشدَّ  وقاومه  التحريم، 
األغنياء  وُظْلـم  للضعفاء،  األقوياء  ُظْلـم  وبخاصة  اآلخرين، 
ام للمحكومني، وكلَّام اشتدَّ ضعف اإلنسان  للفقراء، وُظْلـم احلُكَّ

كان ظلمه أشدَّ إثام)2).

َعىَل  الظُّْلـَم  ْمُت  َحرَّ إيِنِّ  ِعَباِدي،  ))َيا  القديس:  احلديث  ففي 
أن  يتضح  وهكذا  َتَظامَلُوا(()3)،  َفاَل  ًما  حُمَرَّ َبْينَُكْم  َوَجَعْلُتُه  َنْفيِس، 
اإلسالمية  الرشيعة  صفات  من  زمة  ال  صفة  الظلم  ودفع  العدل 
الغراء وأنه ما من منهج غري منهج اإلسالم ساوى بني الناس هبذه 
الطريقة السامية، وجعل العدل أساسا من أسس احلكم والتعامل 

بني الناس يف خمتلف مناحي احلياة.

الكهف  أصحاب  أن  حسبت  باب}أم  األنبياء،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
كتاب  يف  ومسلم   ،)3288(  ]٩ ]الكهف:  عجبا{  آياتنا  من  كانوا  والرقيم 

احلدود، باب قطع السارق الرشيف وغريه )688)).

مالمح املجتمع املسلم الذي ننشده للقرضاوي ص35).  (2(

أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حتريم الظلم )2577).  (3(
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المبحث الرابع
الحاجة إلى الرعاية التأهيلية المهارية 

المطلب األول
أهمية الرعاية التأهيلية المهارية في اإلعداد الدعوي

أمتنا  تاريخ  يف  سامقة  ومواهب  فذة  كفاءات  ظهرت  "لقد 
املجيد عىل يد معلم ومريب البرشية حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فاكتشف املواهب، 
وصقل الكفاءات، حتى برزت قيادات يف اجلهاد واحلركة العلمية 

والدعوة إىل اهلل والقضاء وسائر قضايا األرسة واملجتمع"))).
ولذا كان من االحتياجات املهمة يف عملية الرعاية مراعاة هذا 

اجلانب من ناحيتني:

األولى: اكتشاف المواهب وتنميتها وتفعيلها دعويا:

فهذا  الصحابة،  مواهب  من  عددًا  اهلل  رسول  اكتشف  وقد 
القيادات،  ويربز  املهارات  وينمي  الطاقات  يوزع  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
أمتي  ))أرحم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن    مالك  بن  أنس  فعن 
بأمتي أبو بكر، وأشدهم يف دين اهلل عمر، وأصدقهم حياء عثامن، 
وأقضاهم عيل بن أيب طالب، وأقرؤهم لكتاب اهلل أيب بن كعب، 
وأعلمهم باحلالل واحلرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت، 

أال وإن لكل أمة أمينا، وأمني هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح(()2).

ص  واملعارصة  األصالة  بني  واملبدعني  املوهوبني  عن  الكشف  اسرتاتيجية   (1(
9)) بترصف.

رواه ابن ماجة يف افتتاح الكتاب، باب فضائل خباب )54)(، ومسند أمحد   (2(
وصححه   ،((967/2(0/6 السنن  يف  البيهقي   ،)(4022(  28(/3

األلباين يف صحيح سنن ابن ماجة )25)(، والسلسلة الصحيحة )224)).
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فهو يذكر يف أيب بكر الرمحة، ويف عمر الشدة يف دين اهلل، ويف 
عثامن احلياء، ويف عيل القضاء والقيادة، ويف ُأيب قراءة القرآن، ويف 
ومثال  بالفرائض،  العلم  زيد  ويف  واحلرام،  باحلالل  العلم  معاذ 

ألمني األمة يف أيب عبيدة.

له:  ويقول  سعد  عند  الرمي  مقدرة  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  ينمي  ثم 
للمعنويات،  رفع  كله  وذلك  وأمي(()))،  أيب  فداك  سعد  ))ارم 

وإشادة بالطاقات والقدرات واستخدامها يف أماكنها.

ويشجع النبي ملسو هيلع هللا ىلص قرآء القرآن وينمي من مواهب أصحابه فيها 
فيقول رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص لسامل موىل حذيفة  عندما سمعه يقرأ القرآن 
بصوت مجيل ))احلمد هلل الذي جعل يف أمتي مثلك(()2)، ويقول أليب 

موسى : ))لقد أوتيت مزمارًا من مزامري آل داود(()3).
  حسان  عند  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  فينميها  الشعر  مهارة  وتأيت 

صاحبه  برتس  يترتس  ومن  املجن  باب  والسري  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
وقاص  أيب  بن  سعد  فضائل  باب  الصحابة  فضائل  كتاب  يف  ومسلم   ،)2905(

.(24(((

وهذا  لغريه  حسن  حديث  األرنؤوط:  شعيب  وقال   ،(65/6 أمحد  أخرجه   (2(
إسناد رجاله ثقات رجال الشيخني غري ابن سابط، وأخرجه أبو نعيم يف احللية 
)/)37، واحلاكم يف املستدرك 226/3 وصححه ووافقه الذهبي، واحلافظ 

ابن حجر يف اإلصابة 05/4).

أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن   (3(
)5048(، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقرصها، باب استحباب حتسني 

الصوت بالقرآن )793).
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عنه  والدفاع  اإلسالم  خدمة  يف  القصائد  ينظم  أن  منه  ويطلب 
فيقول حلسان مشجعًا له: ))اهجهم وروح القدس معك(())).

ومن هنا ال بد أن يقوم الدعاة والعلامء والقائمني عىل عملية 
ورعاية  إعداد  عملية  يف  املهم  اجلانب  هذا  إىل  التنبيه  من  الرعاية 
بام  يؤهلوا  أن  بد  فال  العلم  لطلب  يعدون  فكام  العلم،  طالب 

يتواكب مع الواقع يف تبليغ ذلك العلم.

الثانية: غرس المهارات التي يحتاجها طالب العلم في دعوته.

يتعلم  أن  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  منه  يطلب    ثابت  بن  زيد  وأيضًا 
الرسيانية، فيقول له: ))إين أكتب إىل قوم فأخاف أن يزيدوا عيل أو 
ينقصوا فتعلم الرسيانية فتعلمتها يف سبعة عرش يومًا(()2). وذلك 

مع أنه من كتاب الوحي لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
من  عدد  له  كان  بل  واحد،  بكاتب  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  يكتف  ومل 
الكتاب، وعدد من الشعراء وعدد من القراء، وعدد من القادة.. فحصل 
يف الصحابة وفرة يف كل باب، ومتيز عدد منهم بالتجارة واملفاوضات، 

بل وأمناء املال، وأمراء اجلبايات وغريها من شؤون الدين واحلياة.

األحزاب  من  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  مرجع  باب  املغازي،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
كتاب  مسلم  صحيح   ،)4(24( إياهم  وحمارصته  قريظة  بني  إىل  وخمرجه 

فضائل الصحابة باب فضائل حسان بن ثابت ) 2486). 

هذا احلديث روي بألفاظ كثرية وقد أخرجه كثري من أهل العلم: فقد أخرجه   (2(
وابن   ،)2(627((82/5 وأمحد  صحيح،  حسن  وقال   )27(5( الرتمذي 
يف  األلباين  وصححه   ،)2578(477/3 واحلاكم   ،)7(36(84/(6 حبان 

الصحيحة )87)).
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وكان الشيخ ابن سعدي يقيم املناظرات بني طالبه املحصلني 
احلجة  إقامة  عىل  وتعويدهم  أذهاهنم  وصقل  أفكارهم،  لشحذ 

والربهان))).

لتعينه  عليها  يتأهل  أن  العلم  لطالب  بد  ال  مهارات  فهناك 
إتقان  مثل  احتياجاهتم،  وتلبية  املدعوين  يف  والتأثري  دعوته  عىل 
مهارة التعامل مع مصادر املعرفة، وإتقان مهارات التعلم الذايت، 
طالب  حيتاجها  التي  املهارات  وكذلك  التفكري،  مهارات  وكذاك 
العلم يف الدعوة والتوريث، واملهارات التي حيتاجها طالب العلم 

لالستعفاف.. ومهارات إليصال الدعوة للناس.. وغريها.

شامخ  َمْعَلم  الطاقات  من  واالستفادة  املواهب  صقل  "وإن 
يعلم أصحابه  الزاهرة، فكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  من معامل حضارتنا 
ويتعهدهم وينمي ملكاهتم، وبذلك سخرت الطاقات كلها خلدمة 
شقت  حضارة  أضخم  فكانت  وجهادًا،  وعلاًم  قيادة  اإلسالم 

طريقها، وقد انبثقت من كتاب اهلل وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص")2).

الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وجهوده يف توضيح العقيدة ص34.  (1(

واملعارصة  األصالة  بني  واملبدعني  املوهوبني  عن  الكشف  اسرتاتيجية   (2(
ص20) - )2) خمترصًا.
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المطلب الثاني
التأهيل على مهارات التعلم الذاتي

يمكن بيان هذا األمر من خالل النقاط التالية:

أواًل: أهمية التأهيل على مهارات التعلم الذاتي:

هذا األمر يعترب من احتياجات طالب العلم ألمرين:

األول: قد ال يتسنى لطالب العلم حضور دورس علمية يف 
التعامل  اتقانه  من  بد  ال  وهنا  كثرية،  ألسباب  التخرج  بعد  بالده 
مع مصادر املعرفة ومهارات التعلم الذايت ليستطيع تكميل النقص 
العلمي الذي عنده، وجماراة التطورات العلمية واألبحاث الرشعية 

ووسائل االستفادة منها.

العلم  تقديم  يف  التأهيل  عىل  القائمون  اجتهد  مهام  الثاين: 
وتنوعها  املعارف اإلسالمية ونموها  اتساع  فإن  للطالب  واملعرفة 
هنا  العلم، ومن  ما حيتاجه طالب  بكل  الوفاء  إمكانية  دون  حيول 
املتعلم  تزويد  االبتعاث  عىل  القائمني  أهداف  أهم  من  أصبح 

بأدوات التعامل مع املعرفة وإكسابه مهاراهتا.

والعمل  الدعوي  بالعمل  انشغل  إذا  العلم  طالب  الثالث: 
اخلريي لن جيد الوقت الكايف الذي جيعله جيلس بني حلق العلم، 
وأهم  املختلفة  أشكاله  له  التعليم  وهذا  الذايت  التعليم  عىل  فيعتم 

شكل من أشكاهلا هو التعليم من خالل البحث العلمي.

وإن هذا يتطلب أن يعتني القائمون عىل عملية تأهيل طالب 
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مع  التعامل  أدوات  الطالب  بإكساب  التأهيلية  براجمهم  يف  العلم 
املتصلة بذلك  املهارات  تنمية  له فرصة  تتاح  املعرفة، وأن  مصادر 
للعملية  مصاحبة  أنشطة  خالل  ومن  أكاديمية،  برامج  خالل  من 
أن  ينبغي  هلؤالء  تقدم  التي  بالربامج  املعنيني  أن  كام  التعليمية، 
يضعوا هذا األمر يف أولوياهتم وأهدافهم، وإال فإننا مهام اجتهدنا 

يف تزويده بام حيتاج إليه مستقباًل فلن نستطيع ذلك.

وحني نضع يف احلسبان أن هذا الطالب سينقطع عن املشايخ 
والبيئة العلمية التي بقي فيها وقت يتأكد االعتناء بتهيئته ملواصلة 
حضوره  أو  سفره  جمرد  عند  تنتهي  وأال  شخصيته،  وبناء  التعلم 

برنامج واحد أو أكثر.

فمهم جدًا أن يتعرف طالب العلم ويبني له املهارات واملجاالت 
وممنهجة،  منظمة  بطريقة  علميًا  يتقدم  أن  يستطيع  خالهلا  من  التي 
املعلومات جيب عىل طالب  بد من وسائل جديدة يف مجع  حيث ال 

العلم تعلمها وتفهمها والتدريب عىل كيفية التعامل معها. 

ثانيا: بعض المهارات التي يحتاجها الطالب للتعلم الذاتي:

برنامج  وبناء  واحلديثة  القديمة  املعرفة  مصادر  ) -  عرض 
فيتعلم  املصادر،  تلك  مع  التعامل  بكيفية  تعريفي  عميل 
كيفية التعامل مع كتب السلف وكيفية عرضهم للمسائل 
ومدارسهم  االستدالل  يف  ومناهجهم  وختصصهم، 
الفقهية والرتبوية ومؤلفاهتم وغري ذلك لكي تبنى عنده 

ملكة اجلمع واالستنتاج.
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2 -  وكذلك التعرف عىل املكتبات وتصنيفها وكيفية الوصول 
ويف  سهلة  بطريقة  ما  موضوع  يف  املناسب  الكتاب  إىل 

وقت أقل.
برامج  من  احلديثة  الوسائل  عىل  التعرف  3 -  وكذلك 
احلديثة،  والتطبيقات  الشاملة،  املكتبة  مثل  حاسوبية، 
يف   - االنرتنت   – العنكبوتية  الشبكة  مع  التعامل  وكذا 
اخلزائن  الرشعية، وكذلك  للمعلومة  والوصول  البحث 

الرقمية املتعددة وكيفية الرفع منها وإليها.
4 -  وكذلك تنمية احلافز والرغبة يف التعلم، وإكساهبم عادات 
االستنباط  عىل  قدراهتم  وتنمية  والناقدة،  اجليدة  القراءة 
املثابرة  روح  كذلك  وتنمية  والتحليل،  واالستنتاج 
والتضحية لدهيم، وإنتاج معرفة جديدة، وتدريبهم عىل 

التعامل الصحيح مع مصادر املعرفة واملعلومات.
حيث  الذايت،  التعلم  يف  األساس  هي  البحث  5 -  ومهارة 
كل  عليه  ستعرض   - بعد  فيام  –الداعية  الطالب  إن 
وعملية  منها،  كثري  جيهل  قد  التي  املسائل  عرشات  يوم 
التواصل مع العلامء سواء عرب اهلاتف أو وسائل االتصال 
عىل  طوياًل  وقتًا  متثل  فهي  رسيعة  كانت  مهام  األخرى 
املال  حيث  من  اجلميع  عىل  عبئًا  متثل  وكذلك  السائل، 
وعدم معرفة حالة املوقف كام يعرفها الطالب، وهنا يأيت 
العلوم  يف  البحث  ملهارة  الطالب  فإتقان  البحث،  دور 
والتعريف،  التأهيل  يف  الطريق  عليه  تسهل  الرشعية 

وتكسبه معلومات مرتاكمة تفيده يف أمور كثرية.
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6 -  ويدخل فيه كذلك التأهيل عىل مهارات التعلم عن بعد، 
البالتوك،  غرف  كاستخدام  منها:  كثرية  أشكال  وهلا 
وقنوات اليوتيوب، وصفحات الدورات العلمية املبارشة 

واملسجلة.. 

ثالثا: أهمية البناء العقلي في التعلم الذاتي:

إن عملية التعلم الذايت كذلك حتتاج إىل االعتناء بتنمية العقل 
وإعطاء  الطالب،  لدى  التفكري  مهارات  بناء  وإىل  به،  واالرتقاء 
هذه األهداف أمهية تتالءم مع أثرها عىل شخصيته، فالبناء العقيل 
وإدارهتا  املعلومات  مع  الصحيح  التعامل  للمتعلم  يتيح  السليم 
بطريقة سليمة، ويتيح له التفكري املنظم يف مشكالته التي تواجهه، 

ويتيح له فهم األحداث والواقع فهام سلياًم متزنًا.
وتعاىل  تبارك  اهلل  كتاب  يف  العديدة  اإلشارات  جاءت  وقد 
تتفكرون(  )أفال  العقل  إلعامل  الدعوة  وتكررت  العقل،  ألمهية 
عقوهلم  يعطلون  الذين  عىل  وتعاىل  تبارك  وعاب  تعقلون(  )أفال 

ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  چې  تعاىل:  فقال 
ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ 

ىئ ی چ ]احلج 46[. 
وأخرب تعاىل أن تعطيل الفقه يف القلوب شأن الضالني وأصحاب 

ڀ  ڀ  پ  پپ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  چ  اجلحيم: 
ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 

ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦچ ]األعراف79)[.
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اجليدة،  العقلية  العادات  بتنمية  االعتناء  يتطلب  وهذا 
وإكساب املتعلم مهارات التفكري وتنميتها لديه؛ فاملسافة بني نوعية 
املشكالت العملية التي سيواجهها يف بلد االبتعاث وبني ما تعلمه 

كبرية جدا عند النزول للميدان العميل.

ومن هنا ال بد من إجياد برامج ممنهجة ومنظمة ترتقي بتفكري 
وبذلك  الفكرية،  االنحرافات  عن  بعيدة  العلم،  طالب  وعقول 

يضبط الطالب تفكريه واجتاهاته وال يتأثر بكل ناعق.
ذلك  إىل  حاجة  الناس  أكثر  من  العلم  طالب  أن  العلم  مع 
العامل  عىل  الفكري  الغزو  وقادة  رواد  من  الرشسة  اهلجمة  بسبب 
تأثري  مدى  يقينًا  علموا  قد  ألهنم  عمومًا،  واملسلمني  اإلسالمي 
لو مل  الذي  الباب  السلوك والتصور ففتحوا علينا هذا  الفكر عىل 
باإلسالم  واملعرفني  الدعاة  من  ومبدعون  مفكرون  فيه  هلم  يتصد 

حلصل رش وبالء عظيم لألجيال االسالمية مجيعًا.
البناء  أجل  من  بالتفكري  االهتامم  من  بد  ال  آخر  جانب  ومن 
العقيل السليم فإذا بني الطالب فكريًا وعقليًا بجوار العلم الرشعي 
املأصل من الكتاب والسنة كان أنموذجا مبهرا متميزا للمسلمني 
االجتهادات  من  ضخاًم  تراثًا  األمة  واستفادت  املسلمني،  ولغري 

الفقهية واملخارج الرشعية الصحيحة لنوازل األمة))).

بعض من أفكار هذا املبحث استفدت منها من ورقة عمل بعنوان: احلاجات   (1(
العلمية والرتبوية لطالب املنح يف اجلامعات السعودية ص8 - 9 د. حممد بن 
عبدالله الدويش - قدمها يف ملتقى طالب املنح يف اجلامعات السعودية، من 
تنظيم الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، وقمت بإعادة صياغتها كي تتناسب 

مع البحث. 
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وما املذاهب األربعة وغريها من املذاهب الفقهية ببعيدة عنا 
فهي عبارة عن نتاج الدليل الرشعي بفهم عقول مسلمة منضبطة 
بفهم  خاصًا  علاًم  املسلمني  علامء  أنتج  حتى  وأحكامه  بالرشع 

النصوص وسموه علم أصول الفقه.

أن  السليم،  العقيل  البناء  أمهية  عىل  واضحة  داللة  يدل  ومما 
األئمة   كانوا هيتمون كثريًا ببنائهم العقيل، فهذا أمحد بن حنبل 
جيلس عند شاب أعرايب يطلب منه العلم فسأله أحد أصحابه: يا 
وزياد  دينار  بن  وعمرو  الزهري  عنده  عيينة  بن  تركت  اهلل  عبد  أبا 
فاتك  فإن  اسكت.  له:  فقال  عليم،  به  اهلل  ما  والتابعون  عالقة  بن 
وإن  عقلك  يف  وال  دينك  يف  يرضك  وال  بنزول  جتده  بعلو  حديث 
رأيت  ما  القيامة  يوم  إىل  جتده  ال  أن  أخاف  الفتى  هذا  عقل  فاتك 
أحدًا أفقه يف كتاب اهلل عز وجل من هذا الفتى القريش. فقال: من 

هذا؟ فقال اإلمام: هو حممد بن إدريس الشافعي))).
فال يمكن ألي عمل تأهييل مهام أويت من إمكانات أن يقدم 
مهارات  بتنمية  االعتناء  فيتأكد  ولذا  حيتاجونه،  ما  كل  للطالب 
بأنفسهم،  التعلم  عىل  قدرهتم  تنمو  بحيث  لدهيم،  الذايت  التعلم 
وعىل توظيف الوسائل املتاحة للتعلم الذايت والتي تنمو يوما بعد 

آخر. 

)1)  اجلرح والتعديل البن أيب حاتم 203/7 باختصار.



رعاية طالب العلم176

المطلب الثالث
التأهيل على مهارات اإللقاء ومخاطبة الناس

المحور األول: أهمية تدريب الطالب على مهارة اإللقاء ومخاطبة الناس:

بني اهلل تعاىل أمهية اإللقاء وحسن اخلطاب بقوله مادحا داوود 
عليه السالم، چڦ ڦ ڦ ڄچ ]ص: 20[، قال 

جماهد: "هو الفصل يف الكالم ويف احلكم"))).

ودعا موسى ربه أن يوفقه حلسن اخلطاب لكي يفهمه الناس 
بقوله: چ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېچ ]طه: 27 - 28[، 
وسأل كذلك ربه أن يرسل معه أخاه هارون ألنه أفصح منه مقاال 

ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  چ  فقال: 
ىائ ائ ەئ ەئ وئچ ]القصص: 34[.

فحسن اإللقاء وسيلة عظيمة يف الدعوة بدين اهلل ودعوة الناس 
إليه، وهو من أهم الوسائل التي سيستخدمها الطالب بعد القدوة 
وفنوهنا  املهارة  تلك  عىل  التدريب  إىل  بحاجة  فهم  ولذا  احلسنة، 
املعلومة  وصول  اهلل  بإذن  نضمن  كي  وذلك  وأساليبها،  وطرقها 
الصحيحة إىل الناس ومن ثم يكون التغيري املراد يف وجهات النظر 

ويف السلوك.

واإللقاء من الوسائل كذلك املوصلة إىل قلوب وعقول الناس، 
والفقر يف األسلوب والضعف يف األداء يؤديان إىل نفور الناس من 

تفسري القرآن العظيم 59/7.  (1(
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من  جيعل  اجليد  فاإللقاء  منه،  استفادهتم  يف  ضعفا  أو  اخلري  سامع 
كالم الداعية أكثر جاذبية. وتكون كلامته أوقع يف القلوب، فتؤيت 

أكلها كل حني بإذن رهبا. 

بالنفس لدى  الثقة  قوة  بناء  اإللقاء يساعد يف  والتدريب عىل 
الناس  من  جمموعة  أمام  التكلم  من  اخلوف  يعالج  فهو  الطالب، 

وإظهار أفكاره وما يؤمن به.

كام أنه يساعد الطالب يف أداء عمل كبري يف التواصل املتميز مع 
برسالة  يقوم  لكي  الطالب  حيتاجه  وانسجام  روابط  ويقيم  الناس 

الدعوة لدين اهلل تعاىل. 

وهم  البرش  أفضل  الدعوة  يف  اإللقاء  أسلوب  استخدم  وقد 
ذلك  بسبب  الناس  ودخل  ملسو هيلع هللا ىلص  حممد  نبينا  رأسهم  وعىل  الرسل 
من  وكثري  رسولنا  خلفاء  استخدمه  وكذلك  أفواجا،  اهلل  دين  يف 

. أصحابه

سبق  من  عىل  اإللقاء  مهارة  من  االستفادة  أمر  يقترص  ال  بل 
ذكرهم حيث استفاد منها الرؤساء والزعامء من كل جنس ولون 
حوهلم  والتفافهم  أتباعهم  قلوب  كسب  يف  وسيلتهم  وكانت 
ويمكننا أن نقول جازمني أنه ما من زعيم أو قائد برز اسمه واشتهر 
ذكره إال وله يف فن اإللقاء واخلطابة نصيب وافر اال ما ندر، وهذا 
خطابة،  من  أشكاله  بكل  عليه  وتدريب  ممارسة  إىل  حيتاج  األمر 
وندوات، ولقاءات تلفزيونية، ومؤمترات، ودروس علم مدرسية 

أو جامعية أو يف املساجد.
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من  اجلامهري  عىل  التأثري  فنون  عىل  الطالب  يتدرب  أن  فاملهم 
جزء  هو  بل  جمتمعه  عن  بمعزل  ليس  فالطالب  مشافهتهم  خالل 
منه يتحرك وخيطب ويعلم ويقنع وكل هذا حيتاج إىل مهارة قوية 

يف مشافهة اجلمهور.

لتقويم  أو  كمسلم،  نفسه  الطالب  تقديم  يف  املهارة  فإن  ولذا 
رسالة  لنجاح  مهاًم  عاماًل  تعترب  اإلسالم  وهي  وعقيدته  فكرته 
األفكار  تنظيم  كيفية  خالل  من  وذلك  باإلسالم،  التعريف 
واستخدام اللغة احلركية واجلسدية مع استخدام وسائل اإليضاح 

املناسبة. 

المحور الثاني: معالم مهمة في مهارة اإللقاء والخطابة))):

اإللقاء  مهارات  يف  عليه  املتفق  األساسية  املعامل  بعض  يوجد 
واخلطابة، ال بد لطالب العلم أن يتقنها ويتدرب عليها ويلم هبا وهي:

-   اإللقاء الناجح عبارة عن قيام امللقي بنقل بعض معلوماته 
إليه  امللقى  إىل  الكالم  طريق  عن  وأحاسيسه  ومشاعره 
مستخدما يف ذلك ما يمكن استخدامه من أجزاء جسده 

ونربات صوته، ونظرات عينه.

بصوت  معينة  بكلامت  تلفظ  جمرد  ليس  الناجح  -   اإللقاء 

ليس احلديث هنا عن مهارة اإللقاء كدورة تدريبية ولكن يكفي بيان القواعد   (1(
األساسية التي حيتاج أن ُينتبه إليها يف عملية التأهيل عىل تلك املهارة، ويمكن 
طارق  للدكتور  الرائع  اإللقاء  فن  ومنها:  ذلك،  يف  الكتب  لبعض  الرجوع 
السويدان، وفن اإللقاء د. مريد الكالب. واملتحدث البارع د. يارس احلزيمي. 
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نجاح  حيتاج  حيث  وأدق  ذلك  من  أكرب  ولكنه  مسموع 
اإللقاء إىل عنارص مهمة من أبرزها:

) -  وجود مشاعر وأحاسيس ومعلومات متقنة لدى امللقي.
2 -  استخدام بعض أجزاء اجلسد يف اإللقاء.

والرسعة  والضعف  القوة  حيث  من  الصوت  3 -  نربات 
والبطء واحلزن والفرح.

عىل  املحارضة  أو  اخلطابة  فقط  ليس  باإللقاء  -   املقصود 
طريقة  كذلك  به  يقصد  بل  الناس،  من  كبرية  جمموعة 

وأسلوب احلديث مع األفراد واملجموعات الصغرية.

واخلطأ  والتجربة  باملامرسة  يكون  اإللقاء  عىل  -   التدريب 
وحيتاج وقتا ليس بالقليل ليصل الطالب املعرف باإلسالم 

لدرجة متميزة من اإللقاء والتأثري. 

املختلفة  الثقافات  معظم  جتمع  التي  اللغة  إتقان  -   أمهية 
الطالب  وسطها  يف  سيعيش  التي  املتعددة  واجلنسيات 
 بعد خترجه، فهذا أدعى للقبول والتأثري، فاهلل تعاىل يقول:
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ 
واملصطلحات  العبارات  فمعرفة  ںچ]إبراهيم:4[ 

ودالالت األلفاظ غري العربية وإتقاهنا مما ال بد من التنبه 
له عند التأهيل ليحصل البيان.
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المحور الثالث: آداب اإللقاء والخطابة والحديث مع الناس:

واخلطابة  اإللقاء  آداب  عىل  يتعرف  أن  العلم  لطالب  بد  ال 
واحلديث مع الناس والتي يمكن ان نجملها يف النقاط التالية:

يتقن، قال تعاىل:  الطالب فيام ال يعرف وال  -   عدم حديث 
ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ۈئېئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  چ 

ی ی ی ی چ ]اإلرساء: 36[.
الطيبة،  واأللفاظ  والعبارات  الكلامت  استخدام  -  حماولة 
األفكار  ونقد  اإلسالمية  الفكرة  عن  والتعبري  اإلقناع  يف 

ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  چ  األخرى، 
ٱ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ 
وقد   ،]25  –24 پچ]إبراهيم:  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
رتب اإلسالم عىل الكلمة الطيبة األجر فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  

قال: ))والكلمة الطيبة صدقة))))).

تكون  بحيث  فيه  والرتكيز  الكالم  من  التقليل  -  حماولة 
استنانا  للمقصود،  وجامعة  ومفهومة  قليلة  العبارات 

بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص القائل: ))أعطيت جوامع الكلم(()2). 

ونحوه  بالركاب  أخذ  من  باب  والسري،  اجلهاد  كتاب  يف  البخاري،  أخرجه   (1(
)2989(، واللفظ له، ومسلم يف كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع 

عىل كل نوع من املعروف رقم )009)).

أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب جعلت يل األرض   (2(
مسجدا وطهورا )523).
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وعن عائشة أم املؤمنني   قالت: ))إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان حيدث 
ه العاد ألحصاه))))). حديثًا لو عدَّ

ابن  قال  واملواعظ،  الكالم  من  الصحابة  عىل  يكثر  ال  وكان 
مسعود: ))كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يتخولنا باملوعظة خمافة السآمة(()2).

ومن جانب آخر يقول عمر بن اخلطاب  : من كُثر كالمه 
كُثر سقطه )3)، وقال ابن عباس لعكرمة: ))حدث الناس كل مجعة 
الناس  أكثرت فثالث مرار، وال متل  فإن  أبيت فمرتني،  فإن  مرة، 
القوم وهم يف حديث من حديثهم،  تأيت  ألفينك  القرآن، وال  هذا 
فتقص عليهم، فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن أنصت، فإذا 

أمروك فحدثهم وهم يشتهونه(()4).

الصعبة  واجلمل  بالكلامت  واإلتيان  التشدق  عن  البعد    -
التي ال يظهر معناها إال ملن لديه قدرة أدبية ولغوية عالية جدًا، ألن 
، وأقرَبكم مني  هذا فيه نوع من الكرب فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: ))إن أحبَّكم إيلَّ

 ،)3567(  - ملسو هيلع هللا ىلص   - النبي  صفة  باب  املناقب،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (1(
ومسلم يف كتاب الزهد والرقاق، باب التثبت يف احلديث وحكم كتابة العلم 

.(2439(

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يتخوهلم باملوعظة والعلم   (2(
املوعظة  يف  االقتصاد  باب  والنار،  اجلنة  صفة  كتاب  ومسلم   ،)68( ينفروا  ال  كي 

.(2820(

أخرجه أبو نعيم يف احللية مرفوعا 74/3، والبيهقي يف الشعب 90/7 )4640).  (3(

أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات، باب ما يكره من السجع يف الدعاء )6337).  (4(
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وأبعَدكم  إيلَّ  أبغَضكم  وإن  أخالًقا،  أحاسنُكم  جملًسا،  اآلخرة  يف 
امُلتَفْيِهقون)2)  الثَّرثارون)))  أخالًقا،  أسَوُؤكم  اآلخرة  يف  مني 

قون)3)(()4).  امُلتشدِّ
تقديم األكرب يف الكالم، وهذا أدب رفيع ال بد وأن ينتبه    -
إليه الطالب، فلو حدث وأن وجد من هو أكرب منه يف أحد املواقف 
ابن  فعليه أن يقدمه يف احلديث واإللقاء ويستأنس يف ذلك بفعل 
سأل  عندما  منه.  أكرب  هو  من  يدي  بني  يتقدم  مل  حيث    عمر 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص  عن شجرة تشبه املؤمن، حيث قال: "فلام خرجت 
مع أيب ُقلُت يا أبتاه وقع يف نفيس أهنا النخلة... وما منعني إال أين 
مل أرك وال أبا بكر تكلمتام فكرهت - ويف رواية - فنظرُت فإذا أنا 

.(5(" أصغر القوم فسكتُّ

والثرثرة:  احلق،  عن  وخروجا  تكلفا  الكالم  يكثرون  الذين  هم  الثرثارون:   (1(
كثرة الكالم ينظر: النهاية يف غريب احلديث )/209.

املتفيهقون: هم الذين يتوسعون يف الكالم ويفتحون به أفواهم، ينظر: النهاية   (2(
يف غريب احلديث مادة “فهق”482/3.

املتشدقون: املتوسعون يف الكالم من غري احتياط واحرتاز، ينظر: النهاية يف   (3(
غريب احلديث مادة “شدق” 452/2.

األرناؤوط:  شعيب  وقال   ،)(7732(  267/29 مسنده  يف  أمحد  أخرجه   (4(
حسن لغريه، والرتمذي يف اجلامع كتاب الرب والصلة، باب ما جاء يف معايل 
األخالق )8)20( وقال: وهذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقال 
رجال  أمحد  ورجال  والطرباين  أمحد  رواه  الزوائد8/)2:  جممع  يف  اهليثمي 

الصحيح.

له،  واللفظ   )72( العلم  يف  الفهم  باب  العلم،  كتاب  يف  البخاري  أخرجه   (5(
النخلة  مثل  املؤمن  مثل  باب  والنار،  واجلنة  القيامة  صفة  كتاب  يف  ومسلم 

.(28(((
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صغرية،  جمموعة  مع  أو  الفردي  احلديث  مقاطعة  عدم    -
القوم وهم يف حديٍث  تأيت  ألفينك  "وال  لعكرمة:  ابن عباس  قال 
من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم، ولكن 

أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه"))).

مظنة عدم  فالعجلة  فيه.  الكالم وعدم اإلرساع  التأين يف    -
فهم الكالم عىل وجهه من لدن املستمع، فعن عائشة - أم املؤمنني 
 قالت: ))كان رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص ال يرسد رسدكم هذا يتكلم بكالٍم 

يبينه فصٌل حيفظه من سمعه)))2).

قالئل.  أفراد  أو  فرد  مع  احلديث  عند  الصوت  خفض    -
چ  يث  ىث  مث  جث  يت  متىت  خت  چحت  تعاىل:  قال 
عاقل أنه قلة  كل  علم  غريه  عىل  صوته  رفع  ]لقامن: 9)[، "فمن 

احرتام له")3).

ال بد من التدريب عىل هدي النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبه وإلقائه،    -
والعميل  العلمي  فالربط  ملسو هيلع هللا ىلص(()4)  حممد  هدي  اهلدي  خري  ))فإن 

بالسنة مما يكسب العمل الصالح واألجر.

تقدم خترجيه.  (1(

أخرجه أمحد يف املسند 43/ 275)0)262(، والرتمذي يف  كتاب املناقب،   (2(
باب يف كالم النبي ملسو هيلع هللا ىلص )3639( وقال: هذا حديث حسن صحيح.

اآلداب الرشعية 26/2.  (3(

أخرجه البخاري يف كتاب األدب، باب يف اهلدي الصالح)6098(، ومسلم   (4(
يف كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة )867). 
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ْت عيناه، وعال صوُته، واشَتدَّ  ومن ذلك: ))كان ملسو هيلع هللا ىلص إذا خطب امحرَّ
ُه ُمنِذُر جيش(( ويقول: ))بعثت أنا والساعة كهاتني((؛ ويقرن  غضبه؛ كأنَّ
ا بعد؛ فإنَّ َخرْيَ احلديث كتاب  بني إصبعيه السبابة والوسطى ثم يقول: ))أمَّ
اهلل تعاىل، وخري اهلدي هدي حممد - ملسو هيلع هللا ىلص - ورش األمور حمدثاهُتا، وكل 
بدعة ضاللة(()))، ))وكان إذا صِعَد عىل املنرب أقبل بوجهه عىل الناس، ثم 
كام  واإلنصات،  منه،  بالدنو  الناس  يأمر  وكان  عليكم(()2)،  السالم  قال 

قال لعمه العباس يف حجة الوداع ))استنصت الناس(( )3).

فعند النظر إىل هديه ملسو هيلع هللا ىلص يف خطبه باإلضافة إىل ما سبق من آداب  
نجد أنه حيتوي عىل معظم املهارات التي ال بد وأن يتأهل ويتدرب 
عليها الطالب. ففيام سبق تظهر جمموعة من املهارات وهي: مهارة 
لغة اجلسد وحركات  الصوت، واإلحساس، واستخدام  توظيف 
اليد، ومهارة حسن التقديم، مهارة إزالة احلواجز النفسية واملادية 
كثري  ستظهر  أكثر  والدراسة  اجلمع  وعند  القلوب..  واستجالب 

من املهارات األخرى التي بالتأكيد مؤثرة يف اجلمهور)4).

أخرجه مسلم يف كتاب اجلمعة، باب ختفيف الصالة واخلطبة )867).   (1(

أخرجه عبدالرزاق يف مصنف 92/3) ))528( ومل أقف عىل احلكم عليه.   (2(

أخرجه البخاري يف كتاب العلم، باب اإلنصات للعلامء ))2)(، ومسلم يف   (3(
كفارا  بعدي  ترجعوا  النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - ال  قول  معنى  بيان  باب  اإليامن،  كتاب 

.(65(

لالستزادة ينظر: هديه - ملسو هيلع هللا ىلص - يف خطبه يف كتاب زاد املعاد.   (4(
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المحور الرابع: نماذج للمهارات اإللقائية ومخاطبة الناس: 

أوال: التدريب عىل مهارات احلوار:
نوع  وقيل:  طرفني.  بني  وتداوله  الكالم  "مراجعة  احلوار: 
بينهام  الكالم  تداول  فيه  يتم  فريقني  أو  يف احلديث بني شخصني، 
عليه  ويغلب  اآلخر  دون  أحدمها  يستأثر  فال  متكافئة،  بطريقة 
األدب  من  رضب  وهو  والتعصب،  اخلصومة  عن  والبعد  اهلدوء 

الرفيع وأسلوب من أساليبه"))).
والغاية من احلوار إقامة احلجة ودفع الشبهة والفاسد من القول 
والرأي، فهو تعاون من املتناظرين عىل معرفة احلقيقة، والتوصل 
إليها، ليكشف كل طرف ما خفى عىل صاحبه منها، والسري بطرق 
الذهبي:  احلافظ  يقول  احلق،  إىل  للوصول  الصحيح  االستدالل 
"إين وضعت املناظرة لكشف احلق وإفادة العامل األذكى العلم ملن 

هو دونه وتنبيه األغفل األضعف")2). 
إىل  يسعى  معني،  هدف  إىل  متجهًا  احلوار  يكون  أن  فـ"جيب 
حتقيقه، وبالتايل يكون بعيدًا عن اجلدل العقيم الذي ال يثري، بل 
املتعني  فإنه من  والذي ال حيقق عائدًا وطائاًل من ورائه، ومن ثم 
زمني  برنامج  ووضع  وتوضيحه،  التفاوض  من  اهلدف  وضع 

لتحقيقه، بل وحتديد اجتاهات معينة هلذا التحقيق")3). 

احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حييى زمزمي، ص: 22.  (1(

فيض القدير للمناوي )/209.  (2(

احلوار أصوله املنهجية وآدابه السلوكية، أمحد الصويان، ص: 66.  (3(
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ووضوح  احلق،  ظهور  عن  وشغل  غايته  عن  احلوار  َبُعد  ومتى 
الصواب صار من اجلدل العقيم، الذي وردت النصوص يف النهي عنه 

والتحذير منه، حتى أن الذهبي عد هذا النوع من الكبائر يف كتابه))). 
وقد عني اإلسالم يف منهج الدعوة إليه والتعريف به باحلوار، 
وذلك أمر ال غرابة فيه أبدًا، فاحلوار هو الطريق األمثل لإلقناع، 
الذي ينبع من أعامق صاحبه، واالقتناع هو أساس اإليامن الذي ال 

يمكن أن يفرض وإنام ينبع من داخل اإلنسان. 
دار  ما  منها  احلوار،  من  كثرية  نامذج  الكريم  القرآن  لنا  وقدم 
بني اهلل عز وجل ومالئكته يف موضوع خلق آدم، ومنها ما دار بني 
امللك،  اهلل  آتاه  الذي  الرجل  وبني  والسالم  الصالة  عليه  إبراهيم 
الكهف، وقصة  اجلنتني يف سورة  احلوار يف قصة أصحاب  ومنها 

قارون مع قومه، وحوارات األنبياء عمومًا. 
وكذلك السنة مليئة باملواقف احلوارية التي اختذها رسول اهلل  

ملسو هيلع هللا ىلص من أنجح الوسائل للتعريف بالدين واإلقناع به.
ومن هنا يتأكد أمهية التأهيل عىل أسلوب احلوار يف الدعوة إىل 
الوجدان،  وحتريك  العقل  وهداية  حقائقه.  إيضاح  حيث  من  اهلل 
التلقي  حسن  إىل  تؤدي  التي  املسالك  وفتح  الضمري،  واستجاشة 
وإعالء  اإلنسان  لكرامة  احرتامًا  باحلجة  والتدرج  واالستجابة، 

لشأن عقله الذي ينبغي أن يقتنع عىل بينة ونور)2). 

الكبائر، للذهبي، ص: 49).  (1(

يف أصول احلوار، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، ص: 6) بترصف.  (2(
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فال بد من تأهيل الطالب عىل أصول احلوار والتي من أمهها أن يراد 
باحلوار وجه اهلل تعاىل، وإظهار احلق والوصول إليه وأنه البد للمحاور 
بني  تكافؤ  وجود  مع  فيها  حياور  أن  يريد  التي  باملسألة  عاملًا  يكون  أن 

املتحاورين والتحديد الدقيق ملوضوع احلوار ونقطة االختالف.
والتي  احلوار  آداب  عىل  الطالب  تأهيل  من  بد  ال  وكذلك 
والتعسف  التحدي  أسلوب  وجتنب  باحلسنى  املحاورة  أمهها  من 
والعدل  االستامع  وحسن  والفعل،  بالقول  والتواضع  احلديث  يف 

واإلنصاف واحللم والصرب.
ثانيا: التدريب عىل مهارة اإلقناع:

وسائل  يستخدم  الذي  املدروس  املنظم  "اجلهد  هو  اإلقناع 
خمتلفة للتأثري عىل آراء اآلخرين وأفكارهم بحيث جيعلهم يقبلون 
خالل  من  وذلك  معني،  موضوٍع  يف  النظر  وجهة  عىل  ويوافقون 

املعرفة النفسية واالجتامعية لذلك اجلمهور املستهدف.
الطرفني  أحد  فيها  حياول  وشكلية  فكرية  عمليات  وقيل: 

التأثري عىل اآلخر وإخضاعه لفكرة ما"))).
وحيقق اإلقناع دورًا رئيسيًا وحيويًا يف حياة أي فرد، فالوالد يف 
بيته يريد أن يقنع األرسة بوجهة نظره، واملسؤول يف موقعه أيًا كان 
وكذلك  الزبائن،  إقناع  حياول  والتاجر  املرؤوسني،  يقنع  أن  يريد 

الداعية واملعرف باإلسالم يريد إقناع من حوله باإلسالم.

من احلقيبة التدريبية لدورة مهارات االتصال للدكتور رشيد طاهر - جامعة   (1(
امللك فيصل عىل الرابط:

www.ckfu.org/vb/aachmrn.php?aachmrnid=153261&d...
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ولذا فإن اإلقناع يقوم بدوٍر رئيٍس يف احلياة العملية وكذلك 
يف الدعوة والتعريف باإلسالم، ومن هنا كان ال بد عىل الطالب أن 

يتأهل عىل مهاراته وأدواته.
ويتطور جمتمع ال  يتقدم  أن  الصعوبة  من  فإنه  آخر  ومن جانب 
يملك القناعة الكافية بام يعتقد، وما ينبي عن هذا االعتقاد من سلوك، 
فالسلوك لن يكون مثمرًا إال إذا سبقتة قناعة باعتقاد معني، ومن هنا 
نلمح رضورة اإلقناع، ونشعر بأمهيته يف أمور احلياة املتعددة، ومدى 
التعريف  إن  حيث  خصوصا،  اهلل  إىل  الدعوة  أمور  يف  إليه  احلاجة 

باإلسالم يقوم عىل اإلقناع باإلسالم عقيدة ومنهجًا. 
وموجهة  مبارشة  بصورة  اإلقناع  يكون  أن  الرضوري  من  وليس 
رأيت  ولكن  دائاًم..  حتقيقه  يصعب  قد  ذلك  ألن  بعينه،  شخص  لكل 
اآلثار قد تؤدي إىل االقتناع يف كثري من األحيان، - وعىل سبيل املثال - 
فلو أردت أن تقنع الناس بالقرآن وأنه من عند اهلل تعاىل وجئت هلم بأمثلة 
من الشخصيات التي أسلمت من خالل تأثرها بالقرآن فقد يكفيهم أن 

يروا سلوك من أسلم بسبب تأثره بالقرآن قبل وبعد اإلسالم.
الداعية  عليها  يتعرف  وأن  بد  ال  كثرية  اإلقناع  ومهارات 
سكون  أو  كلمة  أو  حركة  كل  تكون  بحيث  باإلسالم،  للتعريف 

أحيانا هو وسيلة من وسائل اإلقناع.
ثالثا: التدريب عىل مهارات التأثري عىل اآلخرين:

يعرف التأثري بأنه ما حتدثه األقوال أو األفعال أو املواقف من 
تيل  التي  النتيجة  ويعترب  املتلقي،  لدى  والسلوك  القلب  يف  تغيري 

احلوار واإلقناع.
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التي جيب  املهارات اإلنسانية  أرقى  وفن التأثري  يف الناس من 
الطالب والداعية لتطوير شخصيته واالرتقاء بشخصية  يتقنها  أن 

اآلخرين وتغيري عقيدهتم وسلوكهم. 
إن شخصية الداعية املؤثرة سيكون هلا أثرها يف إحداث انطباع 
عقدي  تغيري  سيحدث،  وكذلك  واملسلمني  اإلسالم  جتاه  نفيس 

وسلوكي يف حياهتم عندما تكون شخصيته شخصية مؤثرة.
ومهارات التأثري التي ال بد من التأهيل عليها أساسها هو حسن 
اخللق يف التعامل مع الناس والقدوة احلسنة يف احلياة العلمية والعملية.

مشاعر  ومراعاة  باهتامم،  اآلخرين  إىل  واالستامع  الطيبة،  فالكلمة 
الراقية،  العبارات  واستخدام  بمشكالهتم،  واالهتامم  وإحساسهم،  الغري 
الوسائل  هذه  كل  ومتيزها  واتزاهنا  الطالب  شخصية   تكامل  ذلك  وقبل 
تأثري إجيايب فيمن حوله جيعلهم يمنحونه  الطالب عىل  حيصل من خالهلا 

الثقة.
ومن جهة أخرى أهم، هي أن التأهيل عىل مهارات التأثري عىل 
الناس مما يعني الطالب عىل االرتقاء بشخصيته وأخالقه وطموحاته 

وقبل ذلك يعينه عىل االلتزام بتعاليم دينه فهي أساس التأثري))).

التأثري لطارق السويدان،  التأثري د. محزة زوبع، مهارات  )1)  ينظر: املثري يف فن 
اآلخرين[  قرارات  عىل  التأثري  ]علم  نعم  عىل  للحصول  حمفزات   7 وكتاب 

لراسل اتش، ومهارات التأثري واإلقناع عند املعلمني لبدر احلسني.
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المطلب الرابع
مهارات استخدام وسائل اإلعالم

المحور األول: مهارات استخدام اإلعالم اإللكتروني:

أواًل: مفهوم وأمهية استخدام االعالم اإللكرتوين))):

عرب  يتم  الذي  اإلعالم  هو  اإللكرتوين:  باإلعالم  يقصد 
الطرق اإللكرتونية وعىل رأسها اإلنرتنت، حيث حيظى هذا النوع 
من اإلعالم بانطالقة متنامية يف سوق اإلعالم وذلك نتيجة لسهولة 
إنتاجه وتطويره وحتديثه كام يتمتع بمساحة  الوصول إليه ورسعة 

أكرب من احلرية الفكرية. 

يعترب  اإلنرتنت وهو  فأهم أشكال وتطبيقات ذلك اإلعالم: 
املحرك األسايس يف اإلعالم اإللكرتوين احلديث حيث من خالله 
ستعمل كل الربامج اإللكرتونية وتتم االستفادة من كل املنتجات 
أو  صوتية  مقاطع  من  اإللكرتونية  باإلسالم  والتعريفية  الدعوية 
مرئية أو تطبيقات إلكرتونية عىل احلاسب اآليل أو أجهزة االتصال 

احلديثة )اهلواتف الذكية(.

التي  اخلصائص  من  بمجموعة  اإللكرتوين  اإلعالم  ويتمتع 
متيزه عن بقية أنواع اإلعالم األخرى وتبني مدى أمهيته يف التأهيل 

للتعريف باإلسالم، ومن أمهها خاصية التوفر والتوفري.

واإلعالم  كردى،  السيد  أمحد  اإللكرتونى  اإلعالم  خصائص  ينظر:   (1(
اإللكرتونى، حلسني شفيق.
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فاإلعالم اإللكرتوين متوفر دائام بأقل تكلفة، إذ يمكن للطالب 
احلصول عىل أية معلومة أو نرش أي فكرة عىل موقع إلكرتوين أو 
صحيفة إلكرتونية أو تطبيق إلكرتوين دون طلب الرخصة إلعطائه 
إلكرتونيًا  املعلومة ويف أي وقت كان، ويوفر مركزًا إعالميًا  تلك 

مفهرسا للجميع دون قيود أو رشوط.

والدعوة  الطالب  تعني  التي  كذلك  املهمة  اخلصائص  ومن 
دائرة  واتساع  االستجابة  ورسعة  التفاعل  إمكانية  خاصية 
يعطي  وهذا  واملكان  والزمان  الوقت  حدود  وجماوزة  املستفيدين 
للطالب القدرة عىل استخدام تلك الوسائل يف التعريف باإلسالم 
النظامية،  للمسائلة  يعرضه  أو  يؤثر ذلك عىل دراسته  أن  من غري 
التواصل  يصعب  املستفيدين  من  عدد  أكرب  إىل  رسالته  ينرش  وأن 

معهم عىل أرض الواقع.

باإلضافة إىل أن اإلعالم اإللكرتوين وسيلة شيقة وممتعة وسهلة 
التعلم واالستخدام، وال حتتاج لشهادات أو دورات معقدة، فلقد 
تعلم الكثريون من الدعاة أصحاب الشهادات الرشعية الكثري من 
أيام  الدعوة إىل اهلل يف  الشبكة يف  وسائل وأساليب استغالل هذه 
إال اهلل، فحرص  يعلمهم  أيدهيم خلق كثري ال  قليلة، واهتدى عىل 
التعامل مع الشبكة يف أناس متخصصني قد اضمحلت ملا تتمتع به 
هذه الشبكة من املرونة يف التعامل معها لدى مجيع رشائح املثقفني.
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ثانيا: كيفية تأهيل طالب العلم لالستفادة من اإلعالم اإللكتروني في 
الدعوة:

يف عملية التأهيل الدعوي للطالب يف هذا اجلانب اإللكرتوين 
واستخدام  اآليل  احلاسب  استخدام  كيفية  مرحلة  فيه  نتجاوز 
فقد أصبحت هذه  الذكية  اهلواتف  العنكبوتية واستخدام  الشبكة 

األمور معلومة عند اجلميع وخصوصا فئة املثقفني.
ولذا سأركز هنا عىل بعض األمور التي ال بد من االهتامم هبا 

يف هذا املجال:
�مسائل تأسيسية البد أن يتنبه هلا طالب العلم وأن يمتلئ  �•
الواقع  واإلتقان، وفهم  املراقبة واإلخالص  مثل  قلبه  هبا 
الذي يعيش فيه وطبيعة الناس الذين يدعوهم حتى يكون 
خطابه مالئاًم هلم، مع ثقافة جيدة، واطالع عىل ما حيدث 

يف هذا العامل.
اهلل  إىل  الدعوة  يف  التخصص  ذات  باملواقع  �التعريف  �•
واالستفادة من املواد املطروحة فيها التي ختدم الدعوة إىل 
اهلل وهي جهود كبري جدا حتتاج إىل مجع ومعرفة بمواضعها 
واجليد منها وما ينبغي احلذر منه من تلك املواقع أو املواد. 
للطالب  خصوصا  املتاحة  اجلهود  عىل  التعرف  إن  حيث 
يوفر اجلهد والوقت يف الدعوة والتعريف باإلسالم. فهذه 

النقطة يف غاية األمهية.
والتطبيقات،  الوسائل  عىل  التأهيل  يف  التخصص  �أمهية  �•
وتطبيقات  أدوات  كل  تعلم  الطالب  من  مطلوبًا  فليس 
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واألفضل  ختصص،  هناك  يكون  بل  اإللكرتوين  اإلعالم 
أن يستفاد من أصحاب التخصصات العلمية يف ذلك. 

�تدريب الطالب عىل أن تكون لدهيم خطة عمل واضحة  �•
يف آليات الدعوة لإلسالم من خالل اإلعالم اإللكرتوين 
األشخاص  أو  باإلسالم  التعريفي  املطروح  يف  سواء 

املخاطبني أو التطبيقات املستخدمة.
�التأهيل عىل استخدام بعض الربامج التي يمكن للطالب  �•
برنامج  مثل  خالهلا،  من  دعوية  مواد  وإنتاج  تصميم 
)البوربينت، والفوتو شوب، وبرامج إعداد املواد الصوتية 

واملواد املرئية(.
الذكية  اهلواتف  تطبيقات  من  القصوى  �االستفادة  �•
والتانجوا،  بوك،  والفيس  والتلجرام،  ]الواتسب، 
والفايرب، واالسكايب، واليوتيوب.. وغريها[ يف التعريف 
عىل  خاصة  وقنوات  خاصة  تطبيقات  وإنشاء  باإلسالم، 

اليوتيوب تعرف باإلسالم.
اإلسالم  قضايا  مناقشة  خالهلا  من  يتم  حلقات  �إعداد  �•
وكيفية عالجها من خالل اإلعالم اإللكرتوين سواء من 

خالل التطبيقات أو املادة املطروحة وكيفية طرحها.
�ال بد من االحرتافية يف إنتاج املواد والتطبيقات املستخدمة  �•
يف التعريف باإلسالم حيث إن الدول التي يبتعث إليها، 
التقدم التقني فيها عال جدا والفئة التي يستهدفها الطالب 
التميز يف  بد من  تعليم عال كذلك، ولذا فال  فئة متعلمة 

اإلخراج والعرض.
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المحور الثاني: التأهيل على مهارات االستفادة من وسائل اإلعالم المختلفة:

اإلعالمية،  الدعوية  الساحة  عىل  املعارصة  املستجدات   تؤكد 
يف  األمة  لقضايا  واملؤيدة  املسلمة  العنارص  من  كوادر  تأهيل  أمهية 
واإلعالم  اهلل  إىل  بالدعوة  وتكليفهم  عامة،  بصفة  واخلارج  الداخل 
برسالته، نظًرا ألن اختيار العنارص املؤمنة والقادرة عىل تبليغ الرسالة 
هو يف احلقيقة البداية الصحيحة والركيزة األساس لنجاح هذا العمل 
هذه  ختليص  بمكان  األمهية  من  يصبح  ثم  ومن  الدعوي،  اإلعالمي 

األجهزة من العنارص املغرضة والكارهة لإلسالم وأهله.

أثرها  هلا  زال  ما  التي  اإلعالم  وسائل  من  جمموعة  وهناك 
الكبري يف التوجيه والتغيري الثقايف يف املجتمعات، ويمكن أن تكون 
يتأهل ويتخصص  أن  بد  التي وال  التعريف باإلسالم  من وسائل 

فيها جمموعة من طالب العلم الذين سيقومون بالدعوة إىل اهلل.

وسأحتدث يف هذا املحور من خالل النقاط التالية:

للتأهيل عىل استخدام وسائل اإلعالم  تنبيهات   أوال: 
املختلفة:

تلك  عىل  الطالب  كل  ويؤهل  يتعلم  أن  يلزم  ال  ) -  إنه 
يمكن  وال  رشعا  مطلوبا  ليس  فهذا  مجيعها،  املهارات 
تلك  من  بوسيلة  لتتخصص كل جمموعة  ولكن  واقعيا، 

الوسائل اإلعالمية ويسد لنا الثغرة يف هذا الباب.
تتاح  التي  الفرص  من  االستفادة  كيفية  عىل  2 -  التدريب 
وتعريفية  توجيهية  رسائل  توجيه  يف  إعالميا  للدعاة 
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يف  كلمة  أو  نقاش  حلقة  أو  استضافة  ضمن  باإلسالم 
حفل أو مشاركة يف برنامج إذاعي أو معرض متخصص 
داخل أو خارج نطاق اجلامعة.. أو غريها من املواقف، 
الذي سيدرسون  املجتمع  الطالب جزء من  وذلك ألن 

فيه.
الربامج  من  االستفادة  يف  الرشعية  الضوابط  3 -  مراعاة 
املحظورات  مع  التساهل  وعدم  املختلفة  اإلعالمية 
استخدام  أو  املتربجات،  النساء  ظهور  مثل  الرشعية 
الشبهات  يثري  من  استضافة  أو  االختالط  أو  املوسيقى 
ردًا  عليه  الرد  يستطيع  من  وجود  وعدم  اإلسالم  حول 
قويا، وكذلك عدم جعل العقيدة والترشيعات اإلسالمية 
جماالً لتقديم وجهات النظر حوهلا بالقبول أو الرفض فهو 

مما يقلل من قدسيتها وقيمتها.
ثانيا: نامذج من املهارات التي يمكن أن يؤهل عليها الطالب:
هنا سأطرح جمموع من الربامج التأهيلية لالستفادة من وسائل 

اإلعالم املختلفة وهي عىل النحو التايل: 
والفضائية  التلفزيونية  الربامج  وتنفيذ  إعداد  ) -  مهارات 
علمية  مادة  تقديم  أو  فيها  النقاش  حلقات  وإدارة 
هلا  والتسويق  األمثل  اإلخراج  وإخراجها  متكاملة، 
وإعداد االستضافات واختيار الضيوف وإعداد األفالم 
اإلخراج  ناحية  من  سواء  املصورة  والتقارير  الوثائقية 
توصيل  وكيفية  والسيناريو،  املادة  ناحية  من  أو  الفني 
رسالة اإلسالم من خالل استضافات القنوات للطالب 

لربامج ختدم القناة.
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فيها  واإلبداع  اإلذاعية  الربامج  وتنفيذ  إعادة  2 -  مهارات 
التعريف  نحو  وتوجيهها  اإلذاعات  تلك  إدارة  وكذلك 

باإلسالم واختيار الربامج املناسبة.
3 -  التأهيل عىل إقامة املعارض الدعوية والتعريفية باإلسالم 
املتخصصة أو املشاركة يف املعارض العامة أو املتخصصة 
أو املؤمترات من خالل املعارض املصاحبة عرب غرفة أو 
مقر للتعريف باإلسالم وإعداد املواد والتصاميم املناسبة 
رسالة  وعرض  الزوار  مع  التخاطب  وكيفية  لذلك، 
اإلسالم عليهم وتفعيل الطالب كل بام يستطيع يف هذا 
املجال، مع التعاون مع املراكز اإلسالمية لالستفادة من 

التجارب األخرى القائمة.
يف  الصحفي  والتحرير  املقاالت  كتابة  عىل  4 -  التأهيل 
الصحف واجلرائد واملجالت سواء كانت جمالت علمية 
جمالت  أو  عامة،  جمالت  أو  معينة  علمية  ختصصات  يف 

حائطية، واختيار العناوين اجلذابة واملؤثرة.
5 -  التأهيل عىل إقامة املؤمترات أو الندوات أو ورش العمل 
والدعاية  وإدارهتا  وموضوعاهتا  النقاش  حلقات  أو 
إعالميا  ونرشها  واملستضافني،  اجلمهور  وجذب  هلا 

والتسويق هلا.
6 -  بصفة عامة كل الربامج اإلعالمية التي ختاطب املسلمني 
فن  عىل  وتأهيل  دراسة  حتتاج  خصوصا  املسلمني  وغري 
التسويق والدعاية اخلاص بتسويق األفكار وعرضها عىل 
الناس فهذا فن تفوق فيه الغرب كثريا يف صناعة التصور 
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الصورة  تؤدي  فقد  اإلسالم،  حول  واالنطباع  العام 
املحارضات والكتب، وكذلك  تؤديه  أن  دورًا ال يمكن 
انطباعات  يثري  دقيقة  من  أقل  يف  مرئي  مقطع  يكون  قد 
عن  والكتب  الكلامت  تعجز  اإلسالم  حول  وتصورات 

تصويرها.
والكوارث  احلوادث  من  االستفادة  كيفية  عىل  7 -  التأهيل 
إعالميًا وتوظيفها الدعوي، مثل حادثة حرق املصحف 
أو سب النبي - ملسو هيلع هللا ىلص - أو زلزال أو إعصار.. وتصحيح 
خالهلا  من  واملسلمني  اإلسالم  عن  اخلاطئة  التصورات 

وبيان املنهج األسمى لإلسالم عمليا يف التعامل معها.
من  الدعوية  اجلهود  وحفظ  وتسجيل  توثيق  8 -  أمهية 
نقاش،  وحلقات  عمل  وورش  وخطب  حمارضات 
معاجلتها  عىل  والعمل  اهلل  إىل  الدعوة  حول  وكلامت 
وكذلك  سابقة  كخربات  منها  واالستفادة  تقنية  معاجلة 
نرشها أو نرش بعضها إعالميًا. فكثري من املواقف الدعوية 
وإخالص  بروح  أصحاهبا  من  خرجت  التي  والكلامت 
أحدا  لعل  حتفظ  أو  تسجل  مل  ولكنها  اآلخرين  يف  تؤثر 
يمكن أن يستفيد منها، ولذا كان لزاما عىل القائمني عىل 

العمل الدعوي العناية هبذا اجلانب.
هذه بعض معامل وتوجيهات يف تأهيل الطالب اعالميا، حتتاج 
نستفيد من كل اجلهود  وإتقان وعناية، حتى  إىل عمل وختصص 

والوسائل للتعريف بدين اهلل تعاىل. 
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المطلب الخامس
مهارة إتقان لغة البلد)))

 قال تعاىل منبهًا عىل أمهية اللغة وإتقان الداعية هلا يف خماطبته قومه:
چ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں چ ]إبراهيم: 4[ 

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  چ  تعاىل:  وقال 
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ ]الشعراء: 92) – 95)[.

يا  األمم،  من  أمة  إىل  أرسلنا  "وما   : الطربي  اإلمام  قال 
التي  األمة  بلسان  إال  رسوال  قومك،  قبِل  ومن  قبلك  من  حممد، 
أرسلناه إليها ولغتهم، چ ڱ ں چ يقول: ليفهمهم ما أرسله 

اهلل به إليهم من أمره وهَنيه، لُيْثبت حجة اهلل عليهم")2).

الالزمة  الدراسات  أهم  من  األجنبية  اللغات  دراسة  "فتعترب 
للدعاة يف العرص احلديث ألن أغلب من توجه إليهم الدعوة من 
غري العرب كام أن العديد من املؤلفات التي تتعلق باإلسالم إجيابًا 
أو سلبًا كتبت بغري اللغة العربية، وحتى يمكن قراءة كل ما يقال 
عن اإلسالم. ومن أجل تبليغ اإلسالم جلميع الناس جيب إحاطة 
الدعاة بصورة تامة بلغات من سيدعوهنم، وهذا واجب بدهي ألن 
مصادر اإلسالم نزلت بلغة عربية وحفظها اهلل للناس كام أنزهلا عىل 
رسوله حممد ملسو هيلع هللا ىلص وألزم املؤمنني تبليغ اإلسالم عىل وجه بني واضح 

)1)  املقصود لغة البلد التي هي سيعيش فيها الطالب بعد التخرج.

جامع البيان للطربي 6)/6)5.  (2(
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وال يتم ذلك إال باحتاد اللغة بني الداعية واملدعوين أيا كانت هذه 
بلساهنم  أقوامهم  إىل  السابقني  املعنى أرسل اهلل رسله  اللغة وهلذا 

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاىل  يقول  حيث 
ڱ ں چ 

لغات  إتقان  من  للعرب  اهلل  مكن  اإلسالم  لعاملية  وحتقيقًا 
العامل كله. وجيب عىل الدعاة أن يتمكنوا من ذلك دائام، وقد وجه 
رسول اهلل - ملسو هيلع هللا ىلص - املسلمني والدعاة إىل هذا الواجب بام فعله مع 
الصحايب زيد بن ثابت حيث قال له: ))إين أكتب إىل قوم فأخاف 
أن يزيدوا عيل أو ينقصوا فتعلم الرسيانية((، قال زيد: فتعلمتها يف 

سبعة عرش يومًا))). 
الناس  خماطبة  طريق  للمسلمني  الرسول  وضح  وهكذا 
فإنه يمكن  العاملية  اللغات  وتوجيههم إىل اهلل تعاىل. ونظرًا لكثرة 
أو  لغة  بدراسة  الطالب إىل جمموعات ختتص كل جمموعة  تقسيم 
من  ما  إقليم  بدعوة  جمموعة  كل  ختصيص  يمكن  وبذلك  لغتني 

أقاليم العامل.
وينبغي تعريف كل مجاعة باإلقليم الذي ينطق لغة دراستهم 
فيه ليكون  املنترشة  من ناحية عاداته وتقاليده واألديان واملذاهب 
عن  احلديث  يف  أطلت  وقد  سيدعوهنم  ممن  تامة  بينة  عىل  الدعاة 
حتققها  أن  يف  أمال  للدعاة  ورضورهتا  ألمهيتها  اللغات  دراسة 

مدارس الدعاة")2).

تقدم خترجيه.  (1(

)2)  بحث كيفية إعداد الدعاة، املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة والدعاة ص97.
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فدعوة الشعوب األخرى إىل اإلسالم حيتاج من الداعية فهم 
طبيعة تلك الشعوب وخصائصها وتارخيها ومنجزاهتا ونقاط قوهتا 
وضعفها، وال شك أن الباب إىل ذلك هو إتقان لغتهم وفك رموز 

لساهنم. 

وخمططات  خطط  من  لإلسالم  حياك  ما  مدى  املعلوم  ومن 
وحبائل ومؤامرات وتدابري ومناورات هلزيمة أمتنا وكرس حصانة 
وإتقان  أولئك  لغات  ومعرفة  أبنائها  شمل  وتشتيت  نفوسها 
مسالكها أساس كبري يف متابعة تلك اخلطط وإفشال تلك املؤامرات 

وقد قيل قديام: "من عرف لغة قوم أمن مكرهم".

ومن جهة أخرى فإن الطالب يدرس اللغة اجلديدة من خالل 
أما  سيدرسه،  الذي  الفن  ومصطلحات  العامة  املحادثة  تعلم 
املصطلحات والعبارات اخلاصة بالتعريف باإلسالم والدعوة فإنه 

يفتقدها.

ولذا فال بد من أن يتعلم الطالب أصول ومصطلحات الرتمجة 
التي  البلد  العربية أو من لغته إذا كان غري عريب إىل لغة  اللغة  من 
والتعبري  والقرآن  السنة  معاين  ينقل  أن  ليستطيع  إليها  سيبتعث 

الصحيح السليم عن اإلسالم.

"ال بد للدعوة من لسان مشرتك بني الداعي واملدعو، واللسان 
من  بد  ال  بل  مشرتكة  لغة  معرفة  جمرد  من  داللة  أوسع  املشرتك 
بيئته، وما  ثقافة املدعو وخصائص  اللغة من  معرفة بام حتويه هذه 
يشكل موقفه من أفكار ومعتقدات وما حيكم تفكريه من عادات 
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وتقاليد، ال بد للداعية من إملام هبا حتى يستطيع إحكام خطته يف 
غزو احلصن من حيث يتمكن من فتحه بإذن اهلل"))).

"فال يمكن للداعية أن يؤثر يف البيئة التي وجد فيها حتى يكون 
متقنًا للغة أهلها، فامًها للهجات قبائلها، عاملا بام خياطب به عوامها 
أو مثقفيها، فإن مل يكن الداعية اخلطيب عىل هذا املستوى من إتقان 
اللغة وَفهم اللهجات والعلم بحقيقة املخاطبني، فتأثريه يف الناس 
تبليغه  يكون ضئياًل، وربام خيفق يف  يكون ضعيًفا، واإلقبال عليه 

ويفشل يف دعوته دون أن يصل يف القوم إىل فائدة أو جدوى.
عنها  يغني  أن  يمكن  البلد  بلغة  الداعية  جهل  حال  يف  نعم، 
الرتمجة، ولكن هذه الرتمجة ال تغني عن اللغة األصلية يف إيصال 
يمكن  وال  دقيقة،  الرتمجة  كانت  مهام  اجلمهور  إىل  الداعية  فكر 
فصيًحا  هلم  املرتجم  كان  مهام  الداعية  مع  يتفاعل  أن  للجمهور 
من  كبري  عامل  هو  إًذا  البلد  لغة  أساس  عىل  فالتخاطب  بليًغا، 
عوامل نجاح الداعية، ومن مقومات تأثريه يف البيئة التي يدعو إىل 
اهلل فيها، أال فليعلم الداعية هذه احلقيقة إن أراد أن حيدث يف األمة 

تأثرًيا، ويف املجتمعات اإلنسانية تغيرًيا")2).
اللغات  تلك  آداب  معرفة  الرسمية،  البلد  لغة  مهارات  ومن 
وأمثاهلا الشعبية حتى يستعني هبا يف الدعوة بام حيببهم ويقرهبم إليه.
ومن هنا جاء التنبيه عىل أمهية إتقان طالب العلم اللغة الرسمية 
يف بالده، "فاللغة الرسمية السائدة يف البالد التي ينتمي إليها طالب 

)1)  مشكالت الدعوة والدعاة يف العرص احلديث، وكيفية التغلب عليها، للدكتور 
حممد حسني الذهبي. املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة والدعاة ص20).

)2)  من منهج جامعة املدينة العاملية - مادة اخلطابة ص357.
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العربية، وبعض  اللغة  الغالب ختتلف عن  املغرتبون هي يف  العلم 
من طالب العلم املغرتبني ال يتقنون هذه اللغة، فهم قد درسوا يف 

مدارس عربية ورشعية، فهذا له آثار عدة منها:
- أنه سيتجه يف دعوته ونشاطه يف الغالب إىل العامة واألمّيني 
عىل  وتأثريه  اتصاله  وسيقل  املحلية،  اللغة  مع  يتعاملون  الذين 

املثقفني واملتعلمني املتكلمني باللغة الرسمية.
- نظرة تلك املجتمعات ملن ال يتحدث لغتهم الرسمية نظرة 

دونية، وهذا سيؤثر عىل مدى استامعهم له. 
يف  هي  تأثريًا،  واألقوى  اإلعالم  وسائل  يف  السائدة  اللغة   -
األغلب اللغة الرسمية، وعدم إتقانه هلا سيحرمه من توظيف هذه 

الوسائل يف دعوته.
اللغة  يتقن  حني  للشخص  وجماالته  العمل  فرص  تتسع   -
الرسمية، وتضيق حني ال يتقنها، والداعية بحاجة ألن تتسع أمامه 

اخليارات يف فرص العمل.
- مصادر املعرفة العاملية املتاحة واالكثر انتشارًا يف بالد طالب 
العلم هي يف معظمها باللغة الرسمية، وإتقانه هلا سيزيد من فرصه 
ومتابعة  واالستزادة  شخصيته  بناء  يف  وتوظيفها  منها  اإلفادة  يف 

اجلديد"))).
والقائمة عىل  الداعمة  اجلهات  تتبنى  أن  بد من  فال  هنا  ومن 
واملال  الوقت  العلم  لطالب  يكفل  مرشوعًا  العلم  طالب  رعاية 
إلتقان لغاهتم األصلية لعلهم يصلون هبا إىل كل الناس بكل فئاهتم.

ص7  السعودية  اجلامعات  يف  املنح  لطالب  والرتبوية  العلمية  احلاجات   (1(
بترصف واختصار.
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الخاتمة
احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل. وبعد:

عند  العلم  طالب  احتياجات  مالمح  أهم  عن  ملحة  فهذه 
قيام، ولتصل  اهلل خري  إىل  الدعوة  بواجب  يقوموا  رعايتهم، لكي 
رسالة اهلل للعاملني صافية نقية إىل كل مكان عىل ظهر هذه األرض.

ويمكن بيان ملخص هلذا البحث يف حمورين:

أوال: نتائج البحث:

) -  رعاية طالب العلم بتكامل سنة مهجورة جيب أن حتيا يف 
واقع املجتمعات العلمية والتعليمية اليوم.

علم  طالب  تبني  التي  العلم،  طالب  احتياجات  2 -  تتنوع 
صاحب شخصية متكاملة يعمل عىل حتقيق هدفه وهدف 

أمته.

العلم،  طالب  عند  النفسية  احلاجة  تلبية  إىل  التنبه  3 -  أمهية 
هبم،  والرتحيب  االستقبال  حسن  أمهها:  من  والتي 
ورشح صدورهم وإزالة ما هبا من رهبة اللقاء، والتعرف 
معنوياهتم  من  والرفع  وتشجيعهم  وتكنيتهم،  عليهم 
عن  واإلعراض  املعاملة،  يف  واللني  عليهم،  والثناء 
من  عندهم  فيام  ومواساهتم  عليهم،  والصرب  أخطائهم، 

مهوم ومشكالت، والرتويح عن أنفسهم.

4 -  العمل عىل تلبية احتياجات طالب العلم الرتبوية والتي 
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الرتبية يف  والتعبدية، وكذلك  العقدية  الرتبية  أمهها:  من 
جانب السلوك والعمل.

5 -  العمل عىل تلبية احتياجات طالب العلم العلمية، والتي 
من أمهها: تلبية احتياجاهتم يف جانب التأصيل العلمي، 
وشحذ اهلمم وتوجيه الطاقات يف طلب العلم، وكذلك 

توفري أدوات البحث والعلم.

االجتامعية  العلم  طالب  احتياجات  تلبية  عىل  6 -  العمل 
والصحية،  واألرسية،  املادية،  الرعاية  أمهها:  من  والتي 

واألمنية، وكذلك متابعتهم يف مجيع أمورهم.

الدعوية،  العلم  طالب  احتياجات  تلبية  عىل  7 -  العمل 
الدعوة إىل اهلل  والتي من أمهها: حاجتهم إىل غرس همِّ 
يف قلوهبم، وإعدادهم للدعوة عىل بصرية، وحاجتهم إىل 
املعرفة باملايض والفقه يف الواقع واالسترشاف للمستقبل، 
وتنمية الروح اإلجيابية والتفاؤل والثقة بالنفس، وتنمية 
املبادرة الدعوية، وتثقيفهم عىل التكيف واملرونة، وختامًا 

حاجتهم إىل بناء منهج التعامل الرشعي مع املخالفني.

التأهيلية  العلم  طالب  احتياجات  تلبية  عىل  8 -  العمل 
واملهارية، والتي من أمهها: تنمية مهارات التعلم، وإتقان 
الذايت  التعلم  ومهارات  املعرفة،  مصادر  مع  التعامل 
والتفكري، واملهارات الدعوية، واملهارات التي تعينه عىل 

طلب الرزق.
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ثانيا: توصيات البحث:

طالب  لرعاية  متكامل  لربنامج  الشديدة  احلاجة  ) -  بروز 
باعوا  ألهنم  الرشعي،  العلم  طالب  وخصوصًا  العلم، 
من  الناس  إخراج  أجل  من  ودنياهم  وأعامرهم  أوقاهتم 

الضالل إىل اهلدى.
2 -  رضورة إنشاء مؤسسات منظمة تقوم عىل رعاية طالب 
أمم  فيه  تكالبت  الذي  الوقت  هذا  يف  خصوصًا  العلم 
الباطلة عىل اإلسالم وأهله ومن يدعو إليه، مما  األرض 
ال  لكي  العلم  تعلم  من  هيرب  الشباب  من  كثريًا  جعل 

يصيبه مكروه.
املجاالت،  كل  يف  العلم  طالب  جيل  رعاية  3 -  رضورة 

وختصيص كل فئة يف نوع من العلوم.
4 -  احلاجات التي حيتاجها طالب العلم التي ذكرناها وغريها 
برامج  تنظيم  إىل  مما مل نذكره - بسبب قصورنا - حتتاج 
ومناهج تتبناها مؤسسات أو مجعيات خريية أو حكومية، 
لنعيد صياغة مستقبل  لتتحقق أهداف صناعة األجيال، 

أمتنا عىل نور وهدًى من رشع اهلل.
5 -   وأملنا أن يكون هذا البحث خطوة لتحقيق ذلك األمل 
كام  مكان،  كل  يف  املسلمون  يتمناه،  والذي  نتمناه  الذي 
ودعاة  وأساتذة  علامء  من  الدين  هلذا  املخلصون  يتمناه 

سواء بسواء. 
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وممن  أحسنه،  فيتبعون  القول  يستمعون  ممن  اجعلنا  اللهم 
هيتدون هبدي سيد البرش، وممن يكونون معينني عىل إيصال سنته 
السنة  هذه  يطلب  من  رعاية  عىل  يقومون  وممن  البرش،  كل  إىل 
ويوصلوهنا للناس، وأن نكون ممن يقوم عىل وضع لبنة من لبنات 

بناء رصح هذه األمة العظيم.

كام أسأله سبحانه أن جيزي خريًا كل من ساهم يف إخراج هذا 
بيان، وأن ال حيرمنا  أو  أو تصويب خطأ  أو فكرة  بتوجيه  البحث 
وأن  الكريم  لوجهه  خالصًا  العمل  هذا  جيعل  وأن  األجر  وإياهم 

ينفع به املسلمني، وأن يكون حجة لنا ال علينا، اللهم آمني.

حماولة  وهذه  املنال  صعب  وبلوغه  عزيز  الكامل  فإن  وختامًا 
العلم  طلب  طريق  يف  وإلخوانه  وألمته  له  اخلري  هبا  أراد  برش، 
البرش ال خيلو من أخطاء وزلل، فام كان  والدعوة إىل اهلل، وعمل 
العمل من خري وصواب فمن توفيق اهلل وحده، وما كان  يف هذا 
فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، فمن وجد خلاًل فليقومه، 
ومن وجد نقصًا فليكمله فاهلل تعاىل ال يضيع أجر املصلحني وأسأل 

اهلل تعاىل أن يغفره يل، وأن يتجاوز عني.

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني 
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إعالم املوقعني عن رب العاملني– حممد بن أيب بكر ابن القيم اجلوزية – . 8)
دار اجليل – بريوت. 

االكتفاء بام تضمنه من مغازي رسول اهلل والثالثة اخللفاء - أبو الربيع . 9)
 - بريوت   - الكتب  عامل   - األندليس  الكالعي  موسى  بن  سليامن 

7)4)هـ - الطبعة: األوىل.
اإلمام املجدد العالمة حممد نارص الدين األلباين – عمر أبو بكر – بيت . 20

األفكار الدولية – عامن - ط))2005).
البداية والنهاية – إسامعيل بن عمر بن كثري القريش أبو الفداء - مكتبة . )2

املعارف – بريوت.
بدائع التفسري - ابن القيم - دار ابن اجلوزي - الرياض.. 22
بناء األجيال – عبد الكريم بكار – سلسلة كتاب املنتدى – الرياض – . 23

مطابع أضواء املنتدى.)423)هـ(.



209 احتياجات طالب العلم 

للرتبية . 24 العربية  املنظمة  النحوي  اخلليل   - والرباط  املنارة  شنقيط   بالد 
والثقافة والعلوم - تونس 987)م.

الرّزاق . 25 عبد  بن  حمّمد  بن  حمّمد   - القاموس  جواهر  من  العروس  تاج 
احلسيني - دار اهلداية.

– حتقيق: عمر . 26 – الذهبي  تاريخ اإلسالم يف وفيات املشاهري واألعالم 
تدمر – دار الكتاب العريب – بريوت – ط2)0)4)هـ(. 

تاريخ اخللفاء - عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي - مطبعة السعادة – . 27
مرص - الطبعة األوىل، )37)هـ - 952)م - حتقيق: حممد حمي الدين 

عبد احلميد.
الكتب . 28 دار  البغدادي -  بكر اخلطيب  أبو  بن عيل  – أمحد  بغداد  تاريخ 

العلمية – بريوت.
تاريخ دمشق – عىل بن احلسن بن هبة اهلل الشافعي املعروف بابن عساكر . 29

– دار الفكر بريوت - ط)5)4)هـ(.
التحرير والتنوير، حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري . 30

عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  املجيد،  الكتاب 
التونيس، الدار التونسية للنرش، تونس، 984)هـ.

ختريج أحاديث إحياء علوم الدين، الِعراقي، وابن السبكى، والزبيدي، . )3
للنرش،  العاصمة  دار  احلَّداد،  حُمَّمد  بِن  حَمُمود  اهللَّ  عبد  أيب  استِخَراج: 

الرياض، ط: )، 408) هـ - 987) م.
ط: . 32 اهلجرة،  دار  السقاف،  علوي   - القرآن  ظالل  يف  أحاديث  ختريج 

6)4)هـ.
الكناين . 33 مجاعة  ابن   - واملتعلم  العامل  آداب  يف  واملتكلم  السامع  تذكرة 

املعايل ط 3)  الندوي - دار  السيد حممد هاشم  - مع تعليقات املحقق 
9)4)هـ(.

الرتويح الرتبوي رؤية إسالمية – خالد بن فهد العودة – دار املسلم - . 34
الرياض - ط))4)4)هـ(. 



رعاية طالب العلم210

املحقق: . 35 اجلرجاين،  الرشيف  الزين  عيل  بن  حممد  بن  عيل  التعريفات، 
ضبطه وصححه مجاعة من العلامء، النارش: دار الكتب العلمية بريوت، 

لبنان، ط: ) 403)هـ - 983)م.
الدمشقي، . 36 القريش  كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  العظيم،  القرآن  تفسري 

حتقيق: سامي السالمة، طبعة: دار طيبة، الرياض، ط ) - 8)4)هـ.
التفسري القرآين للقرآن، عبدالكريم اخلطيب - طبعة: دار الفكر العريب . 37

- القاهرة.
مهدي . 38 بن  أمحد  بن  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد  بكر  أبو   - واملتفقه  الفقيه 

اخلطيب البغدادي - املحقق: أبو عبد الرمحن عادل بن يوسف الغرازي، 
النارش: دار ابن اجلوزي – السعودية الطبعة: الثانية، )42)ه.

نارص . 39 بن  الرمحن  عبد   – املنان  كالم  تفسري  يف  الرمحن  الكريم  تيسري 
السعدي – مؤسسة الرسالة للطباعة والنرش – ط))420)هـ(.

– حتقيق . 40 األثري  ابن  الدين  – جمد  الرسول  أحاديث  يف  األصول  جامع 
شعيب األرنؤوط – مكتبة احللواين، واملالح، ودار البيان – ط)39)هـ 

- )97)مـ(. 
مؤسسة . )4 شاكر،  حممد  أمحد  حتقيق:  الطربي،  جرير  ابن  البيان،  جامع 

الرسالة، ط:)، 420)ه.
الدولية . 42 األفكار  بيت   - الرتمذي  عيسى  بن  حممد   – الرتمذي  جامع 

اعتناء فريق  – )9)4)هـ - 989)مـ( -  – الرياض  للنرش والتوزيع 
بيت األفكار الدولية.

جامع بيان العلم وفضله – ابن عبد الرب – دار الفكر - بريوت لبنان.. 43
القرطبي، . 44 فرح  بن  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  القرآن،  ألحكام  اجلامع 

املرصية،  الكتب  دار  النارش:  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين  أمحد  حتقيق: 
القاهرة، ط: 2، 384)هـ - 964)م.

الرتاث . 45 إحياء  دار  الرازي،  بن أيب حاتم  الرمحن  والتعديل، عبد  اجلرح 
العريب، بريوت، ط ): )27) - 952)م.



211 احتياجات طالب العلم 

احلاجات العلمية والرتبوية لطالب املنح يف اجلامعات السعودية - د. . 46
حممد بن عبداهلل الدويش - قدمها يف ملتقى طالب املنح يف اجلامعات 
السعودية، من تنظيم الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، وقمت بإعادة 

صياغتها كي تتناسب مع البحث. 
حقيبة التدريبية لدورة مهارات االتصال للدكتور رشيد طاهر - جامعة . 47

www.ckfu.org/vb/attachment.:الرابط عىل  فيصل  امللك 
php?attachmentid=153261&d

احلكمة يف الدعوة إىل اهلل تعاىل، د. سعيد بن عىل بن وهف القحطاين، . 48
اململكة   - واإلرشاد  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة 

العربية السعودية، ط: )، 423)هـ.
الكتب . 49 – أبو نعيم األصبهاين - دار  حلية األولياء وطبقات األصفياء 

العلمية بريوت.
احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة، حييى زمزمي، دار الرتبية . 50

والرتاث، رمادي للنرش، ط )، 4)4)، 994)م.
الوطن، . )5 دار  الصويان،  أمحد  السلوكية،  وآدابه  املنهجية  أصوله  احلوار 

ط:)، 3)4)هـ.
عىل . 52 منشور  مقال  كردى،  السيد  أمحد  االلكرتوين،  اإلعالم  خصائص 

http://kenanaonline.com/:الرابط عىل  الين،  ُأن  كنانة  موقع 
users/ahmedkordy/posts/135091

الدر املنثور، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، دار الفكر، . 53
بريوت، 993)م. 

دعوة النبي ملسو هيلع هللا ىلص لألعراب املوضوع الوسيلة األسلوب - محد بن جابر . 54
احلارثي - دار املسلم - الرياض –ط))9)4)).

55 . – القاهرة   – اقرأ  مؤسسة   – الصاليب  عىل  د/   – السالجقة  دولة 
ط))427)هـ - 2006م(.

رحلة ابن بطوطة – تعليق طالل حرب - دار الكتب العلمية – بريوت . 56
- ط))407)).



رعاية طالب العلم212

الرسول املعلم ومنهجه يف التعليم – د/ حممد رأفت سعيد – دار اهلدى . 57
– الرياض - ط))402)هـ - 982)م(.

الدين . 58 شهاب   – املثاين  والسبع  العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
حممود األلويس البغدادي - دار الفكر - بريوت – ط403).

 زاد املسري، ابن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط 3، 404)هـ.. 5٩
زاد املعاد يف هدي خري العباد - حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد . 60

986)(.حتقيق:   –  (407  (  (4  - بريوت   - الرسالة  مؤسسة   - اهلل 
شعيب األرناؤوط - عبد القادر األرناؤوط.

التأثري عىل قرارات اآلخرين[ . )6 سبعة حمفزات للحصول عىل نعم ]علم 
لراسل اتش مكتبة جرير.

يوسف . 62 حممد   - الصاحلي   – العباد  خري  سرية  يف  الرشاد  اهلدى  سبل 
الصاحلي – حتقيق: د/ مصطفى عبد الواحد – القاهرة )4)4)هـ(.

املكتب . 63 األلباين–  الدين  نارص  حممد   - الصحيحة  األحاديث  سلسلة 
اإلسالمي – بريوت - ط4)405)هـ - 985)مـ(.

األفكار . 64 بيت   - القزويني  ماجة  بن  يزيد  بن  حممد   – ماجة  ابن  سنن 
الدولية للنرش والتوزيع – الرياض – )9)4)هـ - 989)مـ( - اعتناء 

فريق بيت األفكار الدولية.
سنن أيب داود – سليامن بن األشعث السجستاين - بيت األفكار الدولية . 65

اعتناء فريق  – )9)4)هـ - 989)مـ( -  – الرياض  للنرش والتوزيع 
بيت األفكار الدولية.

السنن الكربى - أمحد بن احلسني بن عيل بن موسى أبو بكر البيهقي - . 66
– 994) - حتقيق: حممد عبد  الباز - مكة املكرمة، 4)4)  مكتبة دار 

القادر عطا.
الدولية . 67 – بيت األفكار  النسائي  بن أمحد  الرمحن  – عبد  النسائي  سنن 

اعتناء فريق  – )9)4)هـ - 989)مـ( -  – الرياض  للنرش والتوزيع 
بيت األفكار الدولية.

سري أعالم النبالء – حممد بن أمحد بن عثامن الذهبي – مؤسسة الرسالة . 68



213 احتياجات طالب العلم 

– بريوت – ط6)409)هـ(.
السرية النبوية البن هشام - مؤسسة علوم القرآن بريوت. . 69
السرية النبوية، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي، . 70

والتوزيع  والنرش  للطباعة  املعرفة  دار  الواحد،  عبد  مصطفى  حتقيق: 
بريوت – لبنان، طبعة: 395) هـ - 976)م.

شعب اإليامن - أبو بكر أمحد بن احلسني البيهقي - دار الكتب العلمية . )7
– بريوت – ط ) )0)4)هـ( - حتقيق: حممد السعيد بسيوين زغلول.

الشيخ عبد الرمحن بن سعدي وجهوده يف توضيح العقيدة – عبد الرزاق . 72
بن عبد املحسن العباد – مكتبة الرشد – الرياض – ط))))4)هـ(.

الصحاح - إسامعيل بن محاد اجلوهري - دار العلم للماليني - بريوت . 73
- الطبعة: الرابعة 990).

– حتقيق شعيب . 74 – حممد ابن حبان التميمي البستي  صحيح ابن حبان 
األرنؤوط – مؤسسة الرسالة – بريوت - ط2) 4)4)هـ - 993)مـ(.

صحيح األدب املفرد لإلمام البخاري - املؤلف: حممد بن إسامعيل بن . 75
البخاري، أبو عبد اهلل - حقق أحاديثه وعلق عليه:  إبراهيم بن املغرية 
 - والتوزيع  للنرش  الصديق  دار  النارش:   - األلباين  الدين  نارص  حممد 

الطبعة: الرابعة، 8)4) هـ - 997) م.
صحيح البخاري - حممد بن إسامعيل البخاري - بيت األفكار الدولية . 76

أبو  اعتناء   - 989)مـ(   - )9)4)هـ   – الرياض   – والتوزيع  للنرش 
صهيب الكرمي.

صحيح الرتغيب والرتهيب، حممد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، . 77
الرياض، ط 5.

صحيح اجلامع الصغري وزياداته - حممد نارص الدين األلباين - تعليق . 78
وفهرسة زهري الشاويش – املكتب اإلسالمي – بريوت – ط))408)هـ 

- 988)مـ(.
صحيح سنن ابن ماجة – حممد نارص الدين األلباين - تعليق وفهرسة . 79

 - ط))408)هـ   – بريوت   – اإلسالمي  املكتب   – الشاويش  زهري 
988)مـ(.



رعاية طالب العلم214

تعليق وفهرسة . 80 األلباين -  الدين  نارص  – حممد  داود  أيب  صحيح سنن 
 - ط))408)هـ   – بريوت   – اإلسالمي  املكتب   – الشاويش  زهري 

988)مـ(.
صحيح مسلم – مسلم بن احلجاج النيسابوري - بيت األفكار الدولية . )8

أبو  اعتناء   - 989)مـ(   - )9)4)هـ   – الرياض   – والتوزيع  للنرش 
صهيب الكرمي.

طبقات ابن سعد الكربى - حممد بن سعد الزهري – حتقيق / إحسان . 82
عباس - دار صادر –بريوت – ط))968)م(.

83 . - البغدادي  الدنيا  أيب  بن  عبيد  بن  حممد  بن  اهلل  عبد   - وفضله  العقل 
حممد  لطفي  حتقيق:   -  (409 األوىل،  الطبعة   - – الرياض  الراية  دار 

الصغري.
عيون األثر. عيون األثر يف فنون املغازي والشامئل والسري - حممد بن . 84

الفتح،  أبو  الربعي،  اليعمري  الناس،  سيد  بن  أمحد  بن  حممد  بن  حممد 
فتح الدين )املتوىف: 734هـ( - النارش: دار القلم – بريوت - الطبعة: 

األوىل، 4)4)/993).
غريب احلديث - أبو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد اهلل اهلروي - ملحقق: . 85

د. حممد عبد املعيد خان - النارش: مطبعة دائرة املعارف العثامنية، حيدر 
آباد - الدكن - الطبعة: األوىل، 384) هـ - 964) م.

فتح الباري برشح صحيح البخاري – أمحد بن عىل بن حجر العسقالين . 86
– ترقيم وتبويب حممد فؤاد عبد الباقي – دار الريان للرتاث – القاهرة 

– ط))407)هـ - 986)مـ(.
الفروسية – حممد بن أيب بكر بن القيم اجلوزية – دار الرتاث – املدينة . 87

املنورة – ط))0)4)هـ(.
وإحياء . 88 العلمية  البحوث  معهد  طبعة:   - الغضبان  منري  السرية  فقه 

الرتاث، مكة املكرمة.
فن أصول احلوار، الندوة العاملية للشباب اإلسالمي.. 89
فيض القدير - حممد املدعو بعبد الرؤوف املناوي القاهري - دار الكتب . 90

العلمية بريوت - لبنان الطبعة األوىل 5)4) هـ - 994) م 



215 احتياجات طالب العلم 

البوطي . )9 سعيد  بن  منذر  اإلمام  املفوه  وخطيبها  امللهم  األندلس  قايض 
– عبد الرمحن بن حممد اهليباوي - دار البشائر اإلسالمية – بريوت - 

ط))423)هـ(.
قبلتنا بني أمة راكدة ورائدة ص49، املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، . 92

سلسلة قضايا اجتامعية وإسالمية عدد 3/لشهر شعبان، 428)هـ.
93 . - بريوت   – العريب  الكتاب  دار   – األثري  ابن   - التاريخ  يف  الكامل 

ط3)400)هـ(
الكبائر، حممد بن عثامن الذهبي، دار الندوة اجلديدة، بريوت. . 94
لسان العرب - حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املرصي - دار صادر . 95

– بريوت - الطبعة األوىل.
صوتية . 96 مادة  العثيمني،  حممد  بن  صالح  بن  حممد  املفتوح،  الباب  لقاء 

مفرغة منشورة يف موسوعة املكتبة الشاملة.
املثري يف فن التأثري، د. محزة زوبع، دار اقرأ، الكويت، ط)، 0)20هـ.. 97

ودار . 98 للرتاث  الريان  دار   – اهليثمي  بكر  أيب  بن  عىل   – الزوائد  جممع 
الكتب العلمية – القاهرة، بريوت.

جممع معتقد أهل السنة - نارص العقل - متن.. 99
املجموع رشح املهذب للنووي - النووي - دار الفكر - 997)م.. 00)
جمموعة الرسائل - حسن البنا - دار الدعوة - اسكندرية - ط2006.. )0)
خمترص تاريخ دمشق – حممد بن مكرم الشهري بابن منظور - إعداد حممد . 02)

األرناؤوط والفريق - دار الكر املعارص – بريوت – ط))7)4)هـ(.
بن سليامن . 03) الوهاب  عبد  بن  بن حممد  اهلل  عبد  الرسول -  خمترص سرية 

الطبعة  الطبعة:   - الرياض  السالم  دار  دمشق  الفيحاء  دار   - التميمي 
األوىل 7)4)هـ 997)م.

النهضة، . 04) دار  شلبي،  مصطفى  اإلسالمي،  بالفقه  التعريف  يف  املدخل 
مرص.

مدخل لفهم السرية - حيي بن إبراهيم اليحيى - دار اخلضريي - املدينة . 05)
املنورة - طبعة 420)هـ.

حممد . 06) حسن  حممد  املحقق:   - نعيم  أليب  مسلم  صحيح  عىل  املستخرج 



رعاية طالب العلم216

حسن إسامعيل الشافعي - النارش: دار الكتب العلمية - بريوت – لبنان 
- الطبعة: األوىل، 7)4)هـ - 996)م.

النيسابوري . 07) احلاكم  اهلل  عبد  بن  حممد   – الصحيحني  عىل  املستدرك 
 – العلمية - بريوت  الكتب  دار  القادر عطا -  حتقيق مصطفى عبد   –

ط))))4)هـ - 990)م(.
(08 . - الشيباين  عبداهلل  أبو  حنبل  بن  أمحد   - حنبل  بن  أمحد  اإلمام  مسند 

مؤسسة قرطبة – القاهرة.
املكتب . 09)  - التربيزي  اخلطيب  اهلل  عبد  بن  حممد   - املصابيح  مشكاة 

– 985)(. حتقيق: حتقيق حممد  – ط4 )405)  – بريوت  اإلسالمي 
نارص الدين األلباين.

التغلب عليها - . 0)) العرص احلديث وكيفية  الدعوة والدعاة يف  مشكالت 
حممد حسني الذهبي - من بحوث املؤمتر العاملي لتوجيه الدعوة وإعداد 

الدعاة - من 24 - 2/29/ 397)هـ.
للرافعي، أمحد بن حممد بن عيل . ))) الكبري  املنري يف غريب الرشح  املصباح 

املقري الفيومي - املكتبة العلمية – بريوت.
اإلسالمي، . 2)) املكتب  الصنعاين،  مهام  بن  الرزاق  عبد  بكر  أبو  املصنف، 

حتقيق: حبيب الرمحن األعظمي، ط 2، بريوت 403)هـ.
املعجم الكبري – سليامن بن أمحد الطرباين – حتقيق: محدي بن عبد املجيد . 3))

السلفي – مكتبة العلوم واحلكم - املوصل - ط2)404)هـ(.
معجم اللغة العربية املعارصة، د. أمحد خمتار عبد احلميد عمر، بمساعدة . 4))

فريق عمل، النارش: عامل الكتب، ط)، 429) هـ - 2008 م.
املعجم الوسيط – د. إبراهيم أنيس ورفاقه – ط2.. 5))
بريوت . 6)) للماليني  العلم  دار   - كحالة  عمر  د   - العرب  قبائل  معجم 

388) ه - 968) م.
حتقيق: . 7)) الواقدي  األسلمي  السهمي  واقد  بن  عمر  بن  حممد  املغازي، 

مارسدن جونس، دار األعلمي – بريوت، ط: 3 - 409)/989)م.
مقاييس اللغة، أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، حتقيق: عبد السالم . 8))

حممد هارون، دار اجليل، بريوت، لبنان، ط 2، 420)هـ - 999)م.



217 احتياجات طالب العلم 

-   منهج جامعة املدينة العاملية - مادة اخلطابة، منشورة عىل موقع جامع . 11٩
املدينة العاملية.

احلياة، . 20) علمتني  سلسلة  ضمن  السويدان،  لطارق  التأثري  مهارات 
اإلصدار الرابع، ط3)20م.

جدة، . )2) الفكر;  املعلمني، بدر احلسني، دار  التأثري واإلقناع عند  مهارات 
ط)، 2)20.

املوافقات، للشاطبي، بعناية حممد عبد اهلل دراز، دار املعرفة، بريوت.. 22)
موطأ اإلمام مالك - مالك بن أنس أبو عبداهلل األصبحي - دار إحياء . 23)

الرتاث العريب – مرص - حممد فؤاد عبد الباقي.
املختصني . 24) من  عدد  تأليف:  املرسلني،  سيد  أخالق  يف  النعيم  نرضة 

للنرش  الوسيلة  دار  محيد،  بن  اهلل  عبد  بن  صالح  الشيخ،  بإرشاف 
والتوزيع، جدة، ط: 4.

املعروف . 25) اجلزري  حممد  بن  املبارك   - واألثر  احلديث  غريب  يف  النهاية 
بابن األثري، حتقيق: طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي، املكتبة 

العلمية، بريوت، ط: 399)هـ - 979)م.
(26 . / حتقيق   – خلكان  بن  بكر  أيب  بن  حممد  بن  أمحد   – األعيان  وفيات 

إحسان عباس – دار الكتب العلمية – بريوت.
أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني الفقهاء - قاسم بن عبد . 27)

اهلل بن أمري عيل القونوي الرومي احلنفي - املحقق: حييى حسن مراد - 
النارش: دار الكتب العلمية - الطبعة: 2004م - 424)هـ.

العالمة املجدد حممد نارص الدين األلباين - العيايش بن أعراب رمحاين.. 28)





219 احتياجات طالب العلم 

فهرس المحتويات

املقـدمـة       7

سبب اختيار املوضوع       8

منهجية البحث       9
خطة البحث       0)
الفصل األول: احلاجة إىل الرعاية النفسية       4)
املبحث األول: احلاجة إىل حسن االستقبال والرتحيب هبم       6)
أوالً: الرتحيب بقدومهم، وإكرامهم، والدعاء هلم:        6)
ثانيًا: طالقة الوجه والكالم اللني:        8)
ثالثًا: إعطاءهم اهلدايا واجلوائز:        9)
رابعا: تبشريهم وعدم تنفريهم من العلم       9)

املبحـث الثـاين: احلاجـة إىل رشح صدورهـم وإزالـة مـا هبا من
رهبة اللقاء       )2
املبحث الثالث: احلاجة إىل التعرف عليهم وتكنيتهم       23

املبحـث الرابـع: احلاجـة إىل تشـجيعهم والرفع مـن معنوياهتم
والثناء عليهم       26

املبحـث اخلامس: احلاجـة إىل اللني يف املعاملـة واإلعراض عن
أخطائهم والصرب عليهم       30

املبحـث السـادس: احلاجة إىل مواسـاهتم فيام عندهـم من مهوم 

ومشكالت       33



رعاية طالب العلم220

املبحث السابع: احلاجة إىل الرتويح عن أنفسهم       36

الفصل الثاين: احلاجة إىل الرعاية الرتبوية       39

متهيد حول مفهوم الرعاية الرتبوية       40

املبحـث األول: احلاجـة إىل الرعايـة الرتبوية يف جانـب العقيدة

والعبادة       42

املبحـث الثاين: احلاجـة إىل الرعايـة الرتبوية يف جانب السـلوك

والعمل       )5

أوالً: احلاجة إىل الرتبية عىل تكوين الشخصية املسلمة املتكاملة       )5

ثانيا:احلاجة إىل تربيتهم عىل العلم قبل القول والعمل والسيادة       52

ثالثـا: احلاجـة إىل الرتبيـة عىل تزكيـة النفـس واآلداب الفاضلة

والقيم العليا       53

رابعًا: احلاجة إىل الرتبية عىل األدب بني العامل واملتعلم:        55

خامسـا: احلاجـة إىل الرتبية عـىل الرجوع للحـق وأمرهم بام فيه

اخلري هلم:        57

سادسـا: احلاجـة إىل الرتبية عـىل اعتامد منهـج الرتبيـة والتعليم

بالقدوة:        57

سابعا: احلاجة إىل الرتبية عىل حقارة الدنيا:        59

ثامنًا: احلاجة إىل الرتبية عىل الشعور باملسؤولية الذاتية:        60

تاسعًا: احلاجة إىل الرتبية املستمرة للنفس       )6

عارشًا: احلاجة إىل الرتبية عىل التوازن يف تربية النفس       62



221 احتياجات طالب العلم 

احلادي عرش: احلاجة إىل تنمية املثابرة       64

الثاين عرش: تنمية القدرة عىل ضبط الذات وحتمل املسؤولية       65

الثالث عرش: احلاجة إىل تربيتهم عىل الصرب والثبات       66

الفصل الثالث: احلاجة إىل الرعاية العلمية       68

املبحث األول: التأصيل العلمي       70

أوال: حاجة الطالب للتنبيه عىل مصدر التلقي       70

ثانيا: احلاجة إىل إتقان أسس العلم الرشعي       )7

ثالثًا: حاجتهم لتعلم أحكام الفتوى وآداهبا الرشعية       )7

رابعًا: حاجتهم إىل منهج يف التلقي واالستدالل       72

املبحث الثاين: شحذ اهلمم وتوجيه الطاقات       74

أوالً: احلاجة إىل إتقان التخصص       74

ثانيًا: احلاجة إىل تلبية ما حيتاجون من العلوم:        75

ثالثـا: حاجـة الطالب لشـحذ مهمهم للعلـم وترغيب الطالب

فيه       76

رابعًا: االهتامم باملتميز من الطالب والبحث عنهم واالعتناء هبم       76

املبحث الثالث: احلاجة إىل تنويع أساليب وطرائق التعليم       79

) - طرح األسئلة عىل املتلقني إلعامل أذهاهنم:        80

2 - استخداُم الرسم التوضيحي       )8

3 - التشويق لسامع العلم:        )8

4 - احلوار واإلقناع       82



رعاية طالب العلم222

5 - أسلوب القصص       83

6 -  إعادة املعلومة أكثر من مرة       84

7 - أسلوب مراعاة مستوياهتم العلمية يف طريقة التعليم:        85

8 - أسلوب مراعاة أوقات التعلم       86

9 - إمالكهم أدوات التعلم من كتب ومراجع:        86

الفصل الرابع: احلاجة إىل الرعاية االجتامعية       88

املبحث األول: الرعاية املادية       90

أوال: حاجتهم إىل اإلكرام وحسن الضيافة       90

ثانيا: حاجتهم إىل التفرغ لطلب العلم:        )9

ثالثًا: حاجتهم إىل اإلنفاق عليهم       )9

رابعًا: حاجتهم إىل هتيئة السكن املناسب:        94

املبحث الثاين: الرعاية بتأهيلهم عىل الكسب من عمل اليد       96

املطلب األول: غرس أمهية كسب الداعية من عمل يده       97

املطلب الثاين: عىل ماذا يؤهل طالب العلم يف جانب الكسب       00)

املطلب الثالث: نامذج تطبيقية يف الكسب من عمل اليد       02)

املبحث الثالث: الرعاية األرسية       06)

) - مراعاة احلنني والشوق إىل األهل واألقارب       06)

2 - االهتـامم بالنواحـي التـي تشـغل طالـب العلـم فيـام خيص

أهله       07)

3 - مواساهتم عندما حتصل هلم مصيبة يف أهليهم       07)
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4 - تفريج كرهبم بسبب أرسهم       08)

5 - حثهم عىل ضيافة أهليهم واستقباهلم ورعايتهم       08)

6 - احلرص عىل تعليم أهليهم       09)

7 - احلرص عىل رعاية أوالدهم من كل رش       09)

املبحث الرابع: الرعاية الصحية       )))

) - عيادة من مرض منهم       )))

عـىل يقـوم  مـن  توفـري  أو  منهـم،  يمـرض  مـن  عـالج   -  2

عالجهم       2))

3 - بناء دور للعالج       2))

4 - تبيني سبل الوقاية والعالج:        3))

املبحث اخلامس: الرعاية األمنية       4))

) - حتقيق األمن الفكري       4))

2 - الوقاية من الوقوع يف ما خيل بأمنهم       5))

3 - التامس مواضع األمن هلم:        5))

4 - التخفيف عنهم ما يالقونه من بالء       6))

املبحث السادس: متابعة مجيع أمورهم       7))

الفصل اخلامس: احلاجة إىل الرعاية التأهيلية الدعوية       20)

املبحث األول: احلاجة إىل بناء الشخصية الدعوية       22)

يف اهلل  إىل  الدعـوة  هـمِّ  غـرس  إىل  حاجتهـم  األول:  املطلـب 

قلوهبم       22)
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املطلب الثاين: حاجتهم إىل إعدادهم للدعوة عىل بصرية       24)

الواقـع املـايض وفقـه  إىل معرفـة  الثالـث: حاجتهـم  املطلـب 

واسترشاف املستقبل       26)

املطلـب الرابـع: حاجتهـم إىل تنمية الـروح اإلجيابيـة والتفاؤل

والثقة بالنفس       29)

املطلب اخلامس: حاجتهم إىل تنمية املبادرة الدعوية       )3)

املوقف األول: مبادرة احلباب املنذر  يف بدر       )3)

املطلب السادس: حاجتهم إىل تثقيفهم عىل التكيف واملرونة       33)

املطلـب السـابع: حاجتهـم إىل بنـاء منهج التعامـل الرشعي مع

املخالفني       38)

املبحث الثاين: بيان معامل املنهج القويم يف الدعوة إىل اهلل       )4)

أوال: الدعوة إىل اهلل عىل علم       )4)

ثانيا: البدء باألهم فاملهم       42)

ثالثًا: القول اللني       43)

رابعًا: اجلدال بالتي هي أحسن       44)

خامسا: اهلجر اجلميل       45)

سادسا: مراعاة أحوال املدعوين       46)

سابعا: استخدام الوسائل واألساليب املرشوعة واملناسبة       47)

املبحـث الثالث: احلاجـة إىل التعرف عىل اخلصائص األساسـية

للمنهج اإلسالمي       48)
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اخلاصية األوىل: الربانية       49)

اخلاصية الثانية: العاملية       50)

اخلاصية الثالث: الشمولية       )5)

اخلاصية الرابعة: التكامل       52)

اخلاصية اخلامسة: الواقعية       54)

اخلاصية السادسة: الوسطية       55)

اخلاصية السابعة: التيسري       58)

اخلاصية الثامنة: التدرج       59)

اخلاصية التاسعة: السامحة       )6)

اخلاصية العارشة: العدل       63)

املبحث الرابع: احلاجة إىل الرعاية التأهيلية املهارية        66)

املطلـب األول: أمهيـة الرعايـة التأهيليـة املهاريـة يف اإلعـداد

الدعوي       66)

األوىل: اكتشاف املواهب وتنميتها وتفعيلها دعويا       66)

الثانية: غرس املهارات التي حيتاجها طالب العلم يف دعوته       68)

املطلب الثاين: التأهيل عىل مهارات التعلم الذايت       70)

أوالً: أمهية التأهيل عىل مهارات التعلم الذايت       70)

ثانيا: بعض املهارات التي حيتاجها الطالب للتعلم الذايت       )7)

ثالثا: أمهية البناء العقيل يف التعلم الذايت       73)

املطلب الثالث: التأهيل عىل مهارات اإللقاء وخماطبة الناس       76)
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الطـالب عـىل مهـارة اإللقـاء املحـور األول: أمهيـة تدريـب 

وخماطبة الناس       76)

املحور الثاين: معامل مهمة يف مهارة اإللقاء واخلطابة       78)

املحور الثالث: آداب اإللقاء واخلطابة واحلديث مع الناس       80)

املحور الرابع: نامذج للمهارات اإللقائية وخماطبة الناس:        85)

املطلب الرابع: مهارات استخدام وسائل اإلعالم       90)

املحور األول: مهارات استخدام اإلعالم اإللكرتوين       90)

أواًل: مفهوم وأمهية استخدام االعالم اإللكرتوين       90)

ثانيـا: كيفيـة تأهيـل طـالب العلـم لالسـتفادة مـن اإلعـالم

اإللكرتوين يف الدعوة       92)

املحـور الثـاين: التأهيـل عـىل مهـارات االسـتفادة من وسـائل

اإلعالم املختلفة       94)

املطلب اخلامس: مهارة إتقان لغة البلد       98)

اخلامتة       203

قائمة املصادر واملراجع       207

فهرس املحتويات       9)2




