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 :التربويةمشاكل األسرة 
 ضعف االلتزام بالمنهاج

 مظاهرها:
 :ترتاوح مظاهر هذه املشكلة بني

وقد تكون املشكلة عامة بني  ... . عدم التحضري أو ضعف التحضري1
 .مجيع األفراد أو قد تكون خاصة ببعض األفراد

 .. ضعف االستيعاب2
 .. ضعف العمل مبا يتعلم3
 . ضعف يف ربط العلم بالواقع العام مبعىن عدم اإلسقاط.4
 

 :األسباب
مثل كثرة األعباء على  سباب خصيي  مرتبةة باألفراد. قد تكون األ1

اإلخوة أو ضيق الوقت أو اإلحساس بالضعف إزاء مستوى اجملموعة أو عدم 
  .معرفة قواعد التحضري

أو عدم  وبة املادةادة فسساا مثل صع. قد تكون األسباب مرتبةة بامل2
أو حىت يف عدم توفر الكتب خادي يف كيسي  تدريس املادة وجود دليل إر 

  .املقررة
عرض أو تدريس املادة داخل لقاء  ة. وقد تكون األسباب يف طريق3

عدم حتكم النقيب يف  - املناقشات على وقت املواد طغياناألسرة: 
 - املصيص للمواداملناقشات أثناء اللقاء الذي قد يةغى على وقت 

 - طغيان مادة على وقت األخرى - التعليقات املةولة اليت ال ضرورة هلا
افسراد  - دةوالذي أيضا قد يؤثر على وقت املا قحام قضايا مل حيب حساهباإ

املسئول بالتحضري أو العرض كثرة املقاطعة أثناء العرض اخللل يف توزيع 
  .املوضوعات املقررة -األوقات على املواد 

 .سواء من النقيب أو اإلخوة قواعد االستسادة من املناج دم معرفةع -4
 
  

  :العالج
وكيسي  االستسادة من احملتوى التدرييب ري وكيسية العرض التدريب على كيسية التحض

  .املوصى هبا
شري إىل أن املسرتض أن املناج ال يأخذ فام بالوقت احملدد لكل فقرة وهنا االلتز 

 .لقاء األسرة أي فقط ثلث اللقاءأكثر من ساعة من 
كرر هنا احلد من االسرتسال ، وفسال يف املناقشات والتعليقاتاحلد من االسرت 

وإال فالتعليق واحلوار واملناقشة هو األصل يف دراسة املناج ولقاء األسرة عموما ولكن 
  .بالتضييق أو باحلجر على آرائام بضبط من النقيب وبدون إخعار اإلخوة

  .ديد موعد قادم للقضايا الةارئة ما مل تكن ملحةحت
 :طريقه تدريس المنهج المثلى

  .وفام  وتةبيق   يف تدريس هنا ال بد أن فشري إىل جتديد املنااج ودور النقيب
هناك كتب للمناج توضح لألخ وليس النقيب طريق  اإلستساده من املناج وفياا 

اهلدف العام يف كل درس حيتوى على  وطريق  مذاكرت املناج النظري وطريق  تدريس  
  .واألهداف املرحلية أسئلة للتقومي ما هي الدروس العملية من الدرس

  :بعض اإلرخادات العامة يف التعامل مع املناج وهنا
ن حتدد الغاية من اهلدف حاول أو  واألهداف املرحلية املتسرعة. اقرأ اهلدف العام 1
واملراحل اليت منر هبا يف طريق حتقيقنا هلا وهى األهداف  فريد حتقيق  ذيالعام ال
  .املرحلية
رائية السلوكية لكل أقرأ األهداف اإلجو راءه األهداف املرحلية هدفا . أعد ق2

  .بكل هدف إجرائي املقيود حتددحاول أن و  هدف مرحلي
قراءتك للادف  حاول أن تقارن بني ما توصلت إلي  منو  . أقرأ أسئلة التقومي3

  .املرحلي واألهداف السلوكية وما تدل علي  أسئلة التقومي
 .. ال تقير حتضريك على كتب املناج املقررة ولكن أعتمد على ميادر متنوعة4
  .. الرتكيز يف هناية كل فقره على الدروس واملعاين املستسادة5
واالستسادة  . أحرص على التحضري لكل املواد فإن ذالك يايئ لك التجاوب6

  .من دروسك
للواجبات بأقل الواجبات العملية بعد كل درس مع ترتيب األولويات  -7

  ة.ممكن ةواجبات عملي

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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  العشرين صولرسالة التعاليم واأل
  ورسالة العقائد .. أساس لتعلمنا

البد للجماعة من فام جتتمع علي ، وأصول تقوم علياا، وفق  
يوجااا، ولتأصيل السام السليم ولتوحيده بني أفراد اجلماعة كافت رسالة 
التعاليم خاصة األصول العشرين مع أختاا رسالة العقائد، وإن كافت 
الرسائل األخرى تعمق السام وتوضح الرؤى، وتبني اختيارات اجلماعة 

 قضايا املصتلسة. السقاية لل
من الثوابت اليت  فرسالة التعاليم وخاصة األصول العشرين تعترب

االلتزام هبا، مبا حتمل من فام حمدد متيزت ب   أعضاء اجلماعةجيب على 
اجلماعة مث العمل مبقتضاها والدعوة إلياا، وعدم التسريط فياا أو االحنراف 

بسكرت  وعمل مبنااج   عناا، ولذلك ترى خماطبة اإلمام البنا ملن آمن
 خياطب  يف الوقت الذي فشأت في  اجلماعة قائاًل: 

"إلى اإلخوان المجاهدين من اإلخوان المسلمين الذين آمنوا 
بسمو دعوتهم وقدسية فكرتهم وعزموا صادقين على أن يعيشوا بها 
أو يموتوا في سبيلها، وهي ليست دروسًا تحفظ، ولكنها تعليمات 

 ... تنفذ" 
ألهنم يعلمون أن ال إسالم بدون مجاعة واجلماعة جند وقادة 
وتكاليف، وللجندي امللتزم هبذه التعاليم صسات مسيت بأركان البيعة، وال 

 ميكن أن تتحقق باإلكراه ولكن باإلميان والقناعة والرتبية السليمة، 
ولتحقيق ذلك حدد اإلمام البنا ضمن ما حدد للوصول هبذه 

ة إىل الشصيية اإلسالمية اجملاهدة املرتبةة بتلك اجلماعة الرتبية اإلسالمي
وهي أيضاً الثوابت يف  –معامل وصسات أخالقية مساها اإلمام بأركان البيعة 

وهي صسات أخالقية فردية ومجاعية كالسام واإلخالص، والعمل،  -مجاعت 
 واجلااد، والتضحية، والةاعة، والثبات، والتجرد، واإلخوة، والثقة، 

عشر ال على سبيل الحصر فليست كالحدود على سبيل  فهي
القطع ال تزيد وال تنقص، وال هي من األمور القطعية، فهي أخالقيات 
وسلوكيات إسالمية حميدة يزداد بها البنيان وضوحًا، وتتعمق بها 

  .التربية األخالقية، وال يمكن التخلي عنها ألن التمسك بها دين
م بأصول عشرين هي من ثوابت الدعوة ولقد حين اإلمام البنا السا

 وهي تعني املسلم على السام اليحيح .  -كما قلنا  –
هذه األصول هي أصول للفهم وضوابط له وليست أصواًل للدين 

 .-كما تيور البعض  – أو اإلسالم
  

فلقد قال واحد ممن يسيئون السام: إن أصول اإلسالم أصالن ال 
كما ذكر اإلمام .. ثالث هلما مها القرآن والسنة وليسوا عشرين أصاًل" 

كما –وفسى أهنا األصول اليت تعين  على فام األصلني، وليست أصول الدين  .البنا
فاي تعينك على حتديد إطار للسام الكامل الدقيق وللتيور السليم السديد   -ظن

كي ينضبط السلوك والوجاة، فتنضبط بذلك احلركة يف إطار الثوابت اليت حتسظ 
 ما وحركة. على اجلماعة ذاتيتاا فتتميز عن اجلماعات األخرى فا

وال يظنن أحد أفنا فدعو إىل االكتساء هبذه الرسائل اطالعًا وقراءة وتعليمًا فاذا 
ال يقول ب  مسلم عاقل فضاًل عن طالب علم يريد أن يستزيد، ولكناا األصول اليت 

السام الذي علي  اجلماعة، فإذا ما حدد أصول فام ، ل  أن ينةلق بعد  حتدد إطار
من كتب حتمل علمًا وفكراً، أين كان هذا العلم ألف  أصبح  ذلك يتةلع فيما يشاء

لدي  امليزان الذي يزن ب  الغث من السمني، واجليد من الردئ، واألصيل من 
 الدخيل، أما قبل أن حيدد إطار فام  فقد تتداخل األمور علي ، 

ومن أجل هذا املعىن غضب رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم حني كان ينزل 
 يكتمل األمر بعد، ورأى رسول اهلل صلى اهلل علي  وسلم عمر يقرأ يف الوحي ومل

أمتهوكون صسحة من صحائف التوراة فغضب صلى اهلل علي  وسلم من  وقال لعمر: 
  .أنتم، واهلل لو أن موسى بن عمران بين ظهرانينا ما وسعه إال أن يتبعني

جداًل وال مراء، فال بأس اليت ال تقبل   أما بعد حتديد السام حىت ييري كالعقائد
أن ينةلق كل منا يةلع على ما يكتب  أعداء الدعوة فيدافع مبا تعلم  وعلم ، بل 
ييحح أفكار اآلخرين كما فعل اإلمام اهلضييب يف كتاب  "دعاة ال قضاة" وكما كتب  
كثري من علماء اإلخوان يدافعون عن الدعوة وييححون املساهيم، فالبد أن يكون 

ء يرفع اهلل هبم خأن الدعوة، وحيسظ هبم املسري كلما أراد صاحب هوى للدعوة علما
  .أن ينأى هبا عن مسارها اليحيح، وهذا ما حدث يف تاريخ الدعوة قدمياً وحديثاً 

 .واهلل أكبر وهلل الحمد
 

 :وقفة
 :وسلم عليه اهلل صلي اهلل رسول قال

 يا بكر أُبو وأين ،عجبا قالوا .. الخطاب ابن عمر بيمينه كتابه يأخذ مؤمن أول
 ؟اهلل ولسر 

 !.للحساب بكر أبو يقف أن أتريدون أنتم لُكم عجبا قال
 

 :حكمة
 :عنه اهلل ورضي وجهه اهلل كرم طالب أبي ابن علي قال

 ع بُدك أنا أكون أن فخرا وكفاني .. ربي أنت   تكون أن عزا كفاني
 

 :عنه اهلل رضي عفان ابن عثمان قال
 .أجنبي شعرك   يرى أن من علي أهون قتلي ي،فاحتشم   اُدخلي نائلة يا
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