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 النقيب ودور العطاء وحدة
 إنف اهلدف هذا ولتحقيق واالنتماء، البناء قوة إىل إليه هندف فيما هندف حنن

 االلتزام على حرص واقتدار، حبرص خنطوها أن البد خطوات ثالث أمامنا
 أسلوب وتوحيد باألسباب األخذ يف واقتدار املشكالت حلل العملي باألسلوب

 .التنفيذ وطريقة
 جنحنا فإذا الفرد وهو األسرة بناء بوحدة االهتمام فهي :األولى الخطوة أما

 اليت األوىل اخلطوة اجتزنا قد نكون املتوازنة املتكاملة اإلسالمية الشخصية إجياد يف
 .عمليا وحتقيقها باألركان والتمسك الصفات توفر فيها حنقق

 اجلماعة بناء وحدة األسرة متاسك قوة حتقيق هي :الثانية الخطوة وتكون
 اخلطوة بني فاصل هناك ليس نهأ مالحظة مع الثالثة أركاهنا بتحقيق ذلك ويتم

 .متالزمتان فهما والثانية األوىل
 حتقيق يف الزاوية وحجر احلقيقي اإلصالح بداية وهي :الثالثة الخطوة أما
  كان إنو  وهي ،الكفء النقيب إعداد وهي أال بغريها لعمل صالح وال اهلدف
 والبد والثانية األوىل اخلطوة به يتحقق الذي األساس أهنا إال متأخرا جاء قد ترتيبها

 مع (والقائد املريبو  والشيخ )الوالد وهي األربعة باألدوار القيام على قدرته حتقق من
 .لألسرة التماسك وقوة املسلم الفرد تكوين حيقق الذي العطاء على بالقدرة متيزه

 :منا يستوجب وهذا
 . )الكيف( الكفء النقيب لتوفري النقباء مبستوى النهوض أمهية -
 .)الكم( اآلن املطلوب الفعلي العدد يفوق حبيث عددهم زيادة على العمل -
 يف الرتبوية للعملية الشامل باملفهوم والبناء الرتبوي للعمل النقيب تفرغ -
 .املتعددة ومنطلقاهتا الواسع معناها
 

 الحقيقي والبناء الخصب العطاء فترة
 التكوينية املرحلة فرتة هي للفرد بالنسبة والبناء للعطاء فرتة خصبأ إن

 والفهم واحلركة الدعوة يف والثوابت األصول إرساء فرتة حبق وهي واملنتظم( )املنتسب
 وإن .. اهلل شاء ما  إىل وهلا هبا ويعيش دعوته يف ينطلق وهبا الفرد عند والتصور

 النفسية التهيئة فرتة مبثابة فهي تسبقها اليت الفرتات أمهية ينفي ال ذلك كان
 .التكوينية للمرحلة والعقلية والذهنية
 أن جيب الرتبية ثوابت من تعترب أمورا هناك فإن ذلك على االتفاق مت وإذا

 وهي: منها التنفيذي اجلاننب يف وخاصة اهتمامنا نوليها

 يشغله ما كل عن متاما متفرغا بالذات املرحلة هذه يف املتلقي الفرد يكونن أ جيب -1
  :ثالثة بني قسمة هي واليت والبناء التكوين عملية عن

 ،والبناء العطاء يف ودوره النقيب وأمهها أوهلا
 مالحظة إىل اإلشارة من هنا والبد وذاتيا مجاعيا والنمو للتكوين واستعداده الفرد وثانيها

 يف األفراد أعمار ارتفاع هي تلك والبناء التكوين عملية ختلف يف املعوقات أحد متثل هامة
 الفرد أعباء زادت كلما العمر تقدم كلما ألنه حاليا، النظر تستلفت بصورة املرحلة هذه

 يعوقه أو املرحلة هذه من اهلدف حتقيق عن يشغله مما واحلياتية والوظيفية والعائلية االجتماعية
 ،غايته بلوغ يف

 وتعاون وتناصح وتواصل وتفاعل تعايش من بينهم يتم وما األسرة أفراد فهم الثالثة وأما
 .)املرصوص كالبنيان ومتاسك كامل اندماج) وتآخي وحتاب وتكافل
 

 :التلقي وحدة تحقيق أهمية
 فيها املعلم ليقوم خاصة بصفة األوىل املرحلة معلمي إعداد يتم والتعليم الرتبية جمال  يف

 خمتلف يف والربامج املناهج بتنفيذ يتصل ما كل يف التالميذ من جمموعة عن كاملة مبسئوليته
 أصغر أو أكرب أو سنوات 8-7 ولتكن معينة سنية مرحلة تعليم يف متخصص فهو الفروع
 البالد يف به معمول وهذا ،ونفسيا وتعليميا تربويا السن هذه مع للتعامل كامال تأهيال ويؤهل

 نأ كما .. بواجبه القيام املعلم أحسن إذا مضمونة ونتيجته عملية بطريقة ومنفذ املتقدمة
 العمل وينتهي ،والنظامية اإلدارية الناحية من ةواملدرس الفصل نظام حفظ يف كبري تأثريها

 معلم نظام ذلك بعد ليبدأ االبتدائي( التعليم مرحلة) األوىل املرحلة انتهاء بعد النظام هبذا
 .الفارق مع النظرية هذه دالالت من االستفادة علينا يوجب مما ختصص، أو مادة لكل

 بالعطاء النقيب يتفرد نأ ضرورة على ويؤكد يوصي اهلل رمحه قطب سيد األستاذ وكان
  .أسرته ألفراد وأنواعه فروعه بكل الرتبوي والعمل

 يهم ما لكل والتلقي العطاء مصدر يتوحد حيث التكوين مرحلة يف جدا هام األمر وهذا
 أسلوبه منهم لكل املربني من عدد بني وحيار تلقيه يف يتشتت وال املرحلة هذه يف الفرد

 طاقاهتم لتوظيف األفراد إعداد مرحلة التكوين مرحلة تلي مث ،توحيدها حاولنا مهما وطريقته
 مرحلة البعض ويسميها العمل حلاجة تلبية واستعداده ميوله حسب كل وآرائهم وقدراهتم

 .التخصص
 

 :معه التصادم وعدم الواقع مصاحبة
 إىل وطبيعته العمل حيتاج التكوينية املرحلة يف األفراد بأن يصدقه والواقع يقول فالبعض

 الرحيم الرحمن هللا بسم
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 يتسىن فكيف وأنشطتها احلركة فروع يف واألعمال املواقع من كثري يف توظيفهم
 األسرة؟ لعمل التفرغ

 اليت الرتبية خانة يف كلها تصب علمية موضوعية نظرة إىل منا حيتاج واألمر
 الشامل الفهم اإلسالم يفهم الذي املسلم الصف إجياد وهي الشاغل شغلنا هي

 .الشاملة الرتبية أو الرتبية كمال أي له، ويدعو به ويعمل
 هذه يف لألفراد السماح إن الرتبوي، العمل يف الباع أصحاب يقول هذا وعلى

 الرتبية حنقق نأ أردنا إن واجبا يعد ،اجلماعة وأنشطة بأعمال بالقيام املرحلة
 ذلك يكون أن الضروري من ولكن وتكويين تربوي واجب هو نعم ،الشاملة
 وعلى الرتبوية، العملية يف الرحى عمود النقيب ومتابعة وتوجيه ومعرفة بإشراف

 وتدريب تربوية وسائل إىل إجنازات جمرد من والتكليفات األعمال حتويل يتم هذا
  ،اجلهد من رييس إىل إال منا حتتاج ال وهي وتكوين

 الشاملة الرتبية عن يشغله ما كل من النقيب نفرغ نأ جيب أننا ذلك ومعىن
 األربعة باألدوار قيامه حيقق أن للنقيب فأىن وإال أسرته ألعضاء املستمر والتقومي
 ميكن وهل ،مهام من أعظمها وما والقائد واملريب والشيخ الوالد دور وهي اجلليلة

 يف نريد كما بالرتبية يقوم أن األماكن بعض يف هبا تتم اليت بالصورة للنقيب
 لألسرة متت ال عمل وحدة يف كل األفراد يتفرق مث األسبوع يف دراسيتني ساعتني

 للنقيب أسندناه الذي الرتبوي التوجيه وأين املتابعة أين ،هبا للنقيب صلة وال بصلة
 إىل ونعيد للجماعة الصحيح الرتبية معني إىل نعود التعديل هبذا وأننا ،األفراد قبل

 .متاسكه وقوة متانته البناء

 
 :والتكوين التربية محضن األسرة

 حمضنا األسرة لتكون الشروط نأ إال هبا املسلم احلقائق من التعبري هذا نأ مع
  .األماكن اختالف على كثريا أو قليال عنه بعدنا قد

 اجلماعة بناء وحدة هي األسرة أن على التأكيد يف تتلخص الشروط وهذه
 أمكن ما جغرافية سكن ووحدة عمل وحدة بكاملها، األسرة تكون أن فالبد
 املسئول وهو األسرة نقيب طريق عن التكليفات كل التكليفات  وتصل ،ذلك
  ،ومتاسكها األسرة التئام عوامل من وذلك والنتائج األعمال متابعة عن أيضا

 بينهم الربط وسيلة هو النقيب بأن قصد، بدون أو بقصد األفراد فاستشعار
 ،يوجه أو به يأمر ما كل يف تعليماته وينفذون بأمره يأمترون وأهنم اجلماعة وبني
 هبا الصلة تقوية إىل دائما وتطلعهم جبماعتهم األفراد ربط إىل يؤدي ذلك كل

  ،عليها واحلرص
 مهلة إعطائه السائل من يطلب إجابته يعرف ال سؤاال إليه يوجه عندما فمثال

 وهو إال ينقلها ال اجلماعة نظر وجهة ينقل وعندما املوضوع يف اجلماعة رأي ملعرفة
 فمن الكالمو  اإلجابة عن فليمسك وإال اجلماعة رأي نهأ يقول مما متاما متأكد

 احرتام إىل ويؤدي ينقله، وفيما فيه الثقة يزيد مما وهذا ،أفىت فقد أعلم ال قال
 .علم بدون عليها التقول حق وبينه بينها الواسطة تعطي ال اليت اجلماعة

 .احلمد وهلل أكرب واهلل
  

 ..أنفسكم مع اشتبكوا
 !!الخصومة ميدان منها وانزلوا

 الذين إخوانه، - اهلل رمحه - البنا حسن الشهيد اإلمام خاطب الصارم األمر هبذا
 إىل ويتشوقون املؤسف، الواقع هذا على وحسرة أملا   فيتحرقون أمتهم، واقع يهوهلم كان
 . املؤمل الواقع هذا من فيه خيلصوهنا الذي اليوم

 منهم، كثري عند االجتهادات، فيه واختلفت النظر، وجهات ذلك يف فتعددت
 . األوضاع وتصويب املسار، لتصحيح

 البداية خالله من حيدد وصرحيا ، واضحا   - اهلل رمحه - اإلمام توجيه جاءو 
 جيب الذي األول، وامليدان غمارها، خيوضوا أن جيب اليت الرئيسة واملعركة الصحيحة،

  :اهلل رمحه فقال..  يدخلوه أن عليهم
 الخصومة، ميدان منها وانزلوا أواًل، أنفسكم مع اشتبكوا اإلخوان، أيها"

  ... اإلسالم تخالف وهي عليها، درجتم التي الفردية النظم هذه مع واشتبكوا
 ... اإلسالم مظهر من لنقترب الزي تغيير إلى القريب في سأدعوكم

 ... الخواجات لنخالف اللحية تربية إلى وسأدعوكم
 قبيله أو الفجر قبل ونستيقظ العشاء، بعد فننام األوقات تغيير إلى وسأدعوكم

 .. . دائماً 
 ... الجماعات على والحرص الصلوات إتقان إلى وسأدعوكم
 نفسه، على منكم انتصر فمن أمثاله، من كثير وإلى هذا إلى سأدعوكم

 عن عجز ومن النصر، للجماعة اهلل وسيكتب طاغية، حكومة كل على فسينتصر
 في مفصالً  ذلك كل ببيان سأوافيكم..  الناس قيادة عن أعجز فهو نفسه قيادة

 النفس مع عنيف جهاد عام - اهلل شاء إن - القادم عامنا وسيكون..  القريب
 . "...معكم واهلل أنفسكم فاعصوا..  والعادات والبيت
 صلحا   معها يقيمون لقد بل، ال الكثريون، عنه غفلي الذي امليدان هذا ،"النفس" إهنا

  :أمهها من.. . الراحات من جمموعة هلا ققوحت أمورا   للنفس تضمن األمد طويلة وهدنة
 . أوامرها وتنفيذ طاعتها...  طلباهتا وحتقيق حاجاهتا، تقدمي -
 . األخطاء عن تنزيهها بل. .. أخطائها عن املستميت والدفاع حياضها عن الذود -
  .تقصريها وجتاوز. .. هفواهتا ونسيان زالهتا وغفران طلباهتا، وتسويغ أفعاهلا، تربير -
  .ينصحها حىت أو ينتقدها، من على احلرب شن -

 هذه إال متهم عندهم فالكل..  أنفسهم مع ثريينالك حال الشديد لألسف هو هذا
 ...  النفوس هذه إال خمطئ مقصر والكل النفوس، هذه إال معيب والكل النفوس،

 يف النظر ونعيد البداية، وحندد املسار، نصحح أن - اهلل إىل السائرون املطلوب أيهاو 
 من مجلة على خالله، من نؤكد وخصومة، حرب عقد وجنعله النفس، مع الصلح بنود

..  حماسبتها. . إتعاهبا .. جماهدهتا. . تكذيبها. . عصياهنا..  خمالفتها..  اهتامها :األمور
  .حرماهنا. . ختويفها. . معاقبتها

 ... واإليثار والعطاء والبذل..  واجملاهدة والعبادة الطاعة ميادين يف هبا نتنقل فنبقى
 يف أمال  ..  نفوسنا على احلرب فيه نعلن كامل عام إىل -األحبة أيها - حباجة إننا
 .أنفسنا نصلح أن قبل غرينا نصلح فلن..  وتزكيتها واستقامتها، وإصالحها هتذيبها،
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