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 التربوية مشاكل السرة
  بعض مشكالت السرة الساسية

  .. لجماعة اإلخوان المسلمين أهم محضن تربوي تعد االسرة
، في اهلل تجمع مجموعة من األفراد ولقاء األسرة يمثل: رابطة حب

لبنة أساسية في الهيكل كما أنه  ،والتثقيف أحد وسائل التربيةوهو 
عمل لتفجير الطاقات والتعرف على  في وحدة تربط األفراد بالقيادة

  .اإلمكانيات وصبها في األنشطة
 :ةجعل اإلمام البنا رحمة اهلل عليه لألسرة ثالثة أركان أساسيوقد 

 :التفاهم والتكافل التعارف
 تذكرةفهو أمر خارج نطاق هذه ال ولن نفصل هنا في شرح هذه األركان

 ن تحقق هذه األركان كفيل بتحقيق األتي: إ ،قولنهنا أن  ناولكن حسب
 ،مؤمنون مخلصون متقون لربهم، إخوة متحابون متكاتفون فيما بينهم

متفقون على القضايا الكلية في اإلسالم واعون لما يدور  ،فاهمون لدينهم
 ... حولهم من أحداث يبذلون كل طاقتهم للعمل من أجل هذا الدين
  .هذه هي حصيلة أي أسرة أخوانيه تتحقق باألركان الثالثة

كما أن هدف رئيسي للقاء األسرة أن ينجح اللقاء في تفعيل األفراد 
 .للعمل وتوظيف طاقاتهم ..

ذه األهمية القصوى للقاء األسرة لزم العمل على أن ننحى عنها وله
 .العلل ونرشدها إلى الطريق المستقيم ..

التربوية أن نعمل  حين نتناول موضوع األسرةمن األهمية بمكان لذا ف
نسعى ص ما قد يعتريها من علل وننظر في أسباب ذلك ثم يشخعلى ت

 ناجع لهاصف العالج اللو 
نما هي أمثلة، وأسباب  الما يأتي هنا و  يعتبر كل شئ في هذا األمر وا 
قد تنقص  اجتهد فيها أهل االختصاص  وأجوبةمن خالل المسيرة  عنت

ولكن حسبنا أننا  وتزيد وتتغير وتتبدل بتغير الزمان والمكان والظروف،
رسمنا لذلك أطرا ينسج على منوالها في التشخيص ومعالجة األسباب ثم 

 ل إن يوفق الجميع إلى الخير . العالج ، واهلل نسأ
 يمكن أن نلخص مشكالت السرة الساسية في اآلتي:

. ضعف االلتزام 2  .. ضعف االلتزام بالحضور1
 .المالي

 .. ضعف القيام باألنشطة العملية4 .. ضعف االلتزام بالمنهاج3
 . عيوب اآلخرين خاصة المسئولين6  .. نقد العمل والجماعة5
 . وجود تيارات فكرية وفقهية 8  .األسرة. الخلل في إدارة 7
 .. الخلل في إدارة النقيب لألسرة ضعف وشدة9

 .. نقص ممارسة الشورى10
 .. اإلهمال الواضح في تربية األخوة ألوالدهم11
 .. انفراد النقيب أو المسئول بعالج المشكالت12
 .. الضعف في أداء النوافل وااللتزام الشرعي13
 .ضعف االلتزام بالضوابط األمنية .15  .. التطلع للمسئولية14
 .. التعامل مع األنماط المختلفة لإلخوة16
  .. تثاقل بعض اإلخوة عن حضور اللقاء17
 

 :المشكلة الولى: ضعف االلتزام بالحضور
  .التأخر عن الموعد: مظاهرها

  .التخلف مرة أو أكثر
  .االستئذان المتكرر قبل الموعدو االنقطاع 

  .عدم االلتزام بنهاية اللقاءو الرغبة في التعجيل قبل الموعد 
 عدم توافق الموعد مع ظروف العمل  :أسبابهامن 

 إيثار الواجبات الشخصية أو العائلية على الواجب 
 :ضعف الحافز على الحضور بسبب

 ب( إحساس اإلخوة بأنه ال جديد في اللقاء  أ( ضعف الثمرة
د( عدم االنسجام بين اإلخوة في األسرة   ج( صعوبة المستوى

 عدم تحديد الوقت بدقة ه(  والتفاوت الكبير علميا أو عمريا أو نفسيا 
 عدم بدء العمل في الموعد ..... :معوقات شخصية

ن يفي موعد الحضور لم يتواجد إال أخأحيانا كثيرة يجد النقيب أنه ف
 فيضطر إلى االنتظار حتى يكتمل باقي الحضور 

 عدم وجود محاسبة حازمة  تغير المكان دون تبليغ 
 ضعف اإلحساس بالمسئولية عن العمل  ضعف الترابط والمودة 

 عدم اإلحساس بفائدة عملية من اللقاء 
وأقصد بها الضيوف والقادة ، نقص المتابعة من المباشر أو األعلى 

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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 والمسئولين عن العمل بالشعبة أو المكتب اإلداري
 زيادة األعباء عن طاقة الوقت والجهد 

 ضعف الشعور بأهمية اللقاء في ذاته تنظيميا 
 إحساس األخ بعدم التقدير أو اإلفادة من قدراته 

المنقول  -نقص التعرف على ظروف الوافد عدم توفر وسيلة انتقال 
.... 

ذا عرف السبب وهو موجزا يتلخص العالج حاول اقتراح فسن ،اآلن وا 
  .عكس األسباب المسببة للمشكلةعن في البحث 

  :وسائل العالج
أحيانا كثيرة يكون األخ مكلف بعمل في  إزالة تعارض المواعيد ...

ذا لم تتوافق المواعيد فسيحدث  لجنة أو عمل إداري في إطار الجماعة وا 
  .هذا التضارب وسيؤدى إلى عدم االلتزام بالحضور

بين واجبات الدعوة والواجبات فقه األولويات في الواجبات  التأكيد على
 العائلية والمهنية....

وبين واجبات الدعوة نفسها بين اإلعمال التربوية أو اللقاءات اإلدارية 
  .التأكيد على ضرورة االلتزام بالحضور

وهذا يجب أن يتم حديد السلبيات وطرق العالج ، تتقييم جماعي لألداء
خوانه فالحديث المباشر أهم وأفضل من  بشفافية ووضوح بين النقيب وا 

  .االستبيانات الورقية
  .دراسة المشكالت الشخصية والعائلية وعالجها

حتى ولو لم يتواجد في بداية ، في الموعد وكذلك انتهائه االلتزام ببدء العمل
أكيد ه دالموعد إال أخ واحد فمن سيحضر متأخرا ويجد الموعد بدأ في موع

اجد في الموعد طالما لم يكن سيصاب بالحرج وسيكون أحرص على التو 
  .هناك مشكله كبيرة تمنعه من االنضباط

  .تذكير واضح للمعروفين بالنسيان
  .التذكير قبل االنصراف بالموعد والمكان

  .المحاسبة الحازمة ) في إطار األخوة وأدبها (
 -تكليف كل لما يناسبه من مواد مساعدة من يجد صعوبة في الفهم 

  .التحضير اإللقاء التواصي بالتعاون في البحث والتحضير
  .اإلكثار من اللقاءات والزيارات التي تولد المودة

  .االهتمام باألنشطة العملية وتنويعها
توظيف  ة،فها الرئيسياهدمن أاألسرة ، فالعمل على توظيف القدرات

  .إمكانيات وقدرات األخوة
  .العمل على إيجاد التجانس وضع آلية للمتابعة
 .وضع برنامج الستقبال زائرين وزيارات أخرى

توريث  والمثل العملي وتساعد في والضيوف والزائرين تعطى اإلخوة القدوة
  .الدعوة

  .التأكيد على أهمية االلتزاممع تخفيف األعباء وتوزيعها 

  .بوضوح واالختالط بكل وافدالتعرف 
عطاء القدوة من نفسه   .التزام المسئول وا 
وهذه نقطه يجب أن يتنبه لها  ..... استخالص ما أنجز في نهاية اللقاء

حساسهم  المسئول فإعطاء ملخص لما أنجز في اللقاء يزيد من اقتناع اإلخوة وا 
  .بأهمية اللقاء متابعة ميدانية من المسئولين

حصر نقاط و يب أن يتلقى ويرى بعض النماذج والحلول تهيئة فرصة للنق
 .الضعف وجمع ذوى الحاجات وعمل تدريب في احتياجاتهم

 .يتبع إن شاء اهلل تعالى
 

 من وصايا اإلمام حسن الهضيبي
 في ذكرى وفاته

 1973نوفمبر  11 -ه  1393شوال  15الجمعة 
 أيها اإلخوان

 أرضكم .أقيموا دولة اإلسالم في قلوبكم، تقم على 
 ايها اإلخوان 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ... وبعد ...
فأسأل اهلل تبارك وتعالى أن تكونوا على خير ما يحب اهلل لعباده 
المؤمنين المخلصين المجاهدين من الجر واالحتساب، وأن ينزل السكينة 

وكان اهلل  في قلوبكم لتزدادوا إيمانا مع إيمانكم ) وهلل جنود السموات والرض
 عليما حكيما ( .

وهي دعوة الرسول عليه الصالة والسالم  –إن دعوة اإلخوان المسلمين 
كانت وال تزال صراعا بين الحق والباطل ... بين  –لم تزد عليها ولم تنقص 

اإليمان واإللحاد ... بين المعروف والمنكر ... بين العقل والهوى، بين 
 ...ة والنانية الخاسرةبين اإلنسانية الفاضل ..الخلق القويم والتحلل الذميم

من أجل ذلك كانت بحاجة إلى جهاد قوم مؤمنين يخلصون هلل دينهم 
ويهبونه أرواحهم، طيبة بذلك نفوسهم ... ال تزيدهم المحن إال ثباتا على 
لى ربهم  حقهم وازدراء لباطل خصومهم، وكانوا في عزائمهم أشد وأقوى، وا 

وبانتصارهم يؤمنون، وعلى ربهم يتوكلون ) حتى إذا استيئس أقرب وأدنى، 
الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وال يرد بأسنا عن 

 القوم المجرمين " .
ني مذكركم  ببعض ما توحي به الظروف  –فالذكرى تنفع المؤمنين  –وا 

قكم الحق، التي خلقها بعض أعداء الدعوة حتى تكونوا على بينة من طري
وال تجروا مع خصوم دعوتكم فيما جروا فيه من اإلثم والبغي بغير الحق، 

 افتراء على اهلل ..
إذكركم بالصدق في القول والعمل وترك الجدال واللجاجة مع المخالفين 
... أصدقوا انفسكم، أصدقوا اهلل، وأصدقوا الناس ) يا أيها الذين آمنوا اتقوا 

 ( . اهلل وكونوا مع الصادقين
 . -رحمه اهلل  –اإلمام حسن الهضيبي 

 .واهلل أكبر وهلل الحمد
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