ربيع شكري

أيها املعلم :جدد نيتك

أيها املعلم :جدد نيتك

ربيع شكري

إن احلمد هلل ،حنمده ،ونستغفره ،ونستعينه ،ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ,من
مرشدا ،والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني
يهده اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليًا ً
النيب األمي األمني حممد بن عبد اهلل القائل« :إمنا األعمال بالنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى» 1صلى

كثريا.
اهلل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين ،وسلم ً
تسليما ً
أما بعد..
فمن اآلداب اليت ينبغي على املعلم االلتزام هبا إخالص 2النية هلل وحده :وذلك باحلرص على أن
جيعل نيته يف التعليم ابتغاء وجه اهلل تعاىل قبل أن تكون وسيلة لكسب العيش حىت ال يضيع على
نفسه أجر اآلخرة ،وأن يؤدي عمله على أكمل وجه دون تقصري أو إمهال؛ كي يكون ما يتقاضاه
من أجر على عمله حالالً مبارًكا فيه.
وإمنا يرضي اهلل العمل الصاحل يف ذاته إذا حتقق فيه اإلخالص ،وانتفى منه الشرك أكربه وأصغره،
ِ
ِ
ِ
ِ
بادةِ َربِِّه
عمل َع َم ًال صاحلًا َوال يُش ِرك بِع َ
جليه وخفيه؛ قال تعاىل :فَ َمن كا َن يَرجو لقاءَ َربِّه فَليَ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الص َالةَ َويُ ْؤتُوا
يموا َّ
َح ًدا ،3وقال تعاىلَ  :وَما أُم ُروا إِالَّ ليَ ْعبُ ُدوا اللَّهَ ُمُْلص َ
أَ
ِّين ُحنَ َفاءَ َويُق ُ
ني لَهُ الد َ
الزَكا َة و َذلِ ِ
ين الْ َقيِّ َم ِة.4
َّ َ َ
كد ُ
وال يتم اإلخالص إال بتوافر النية الصادقة ،وجتريدها هلل ،وختليصها من الشوائب والرغبات
الذاتية والدنيوية ،ومعىن هذا أن يفين اإلنسان عن حظوظ نفسه ،ويتعلق بربه ،فيمنحه القوة من
الضعف ،واألمن من اخلوف ،والغىن من الفقر...
 -1متفق عليه ،رواه إماما احملدثني  :أبو عبد اهلل حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية بن بَْرِد ْزبَة اجلعفي البخاري  ،وأبو احلسني مسلم بن احلجاج ابن مسلم القشريي النيسابوري

رضي اهلل عنهما يف صحيحيهما اللذين مها أصح الكتب املصنفة.
-2اإلخالص :عمل من أعمال القلوب ،بل هو يف مقدمة األعمال القلبية ،ألن قبول األعمال ال يتم إال به.

واملقصود باإلخالص :إرادة وجه اهلل تعاىل بالعمل ،وتصفيته من كل شوب ذايت أو دنيوي ،فال ينبعث للعمل إال هلل تعاىل والدار اآلخرة ،وال ميازج عمله ما يشوبه من الرغبات
العاجلة للنفس ،الظاهرة أو اخلفية ،من إرادة مغنم ،أو شهوة ،أو منصب ،أو مال ،أو شهرة ،أو منزلة يف قلوب اخللق ،أو طلب مدحهم ،أو اهلرب من ذمهم ،أو إرضاء لعامة ،أو
جماملة خلاصة ،أو شفاء حلقد كامن ،أو استجابة حلسد خفي ،أو لكرب مستكن ،أو لغري ذلك من العلل واألهواء والشوائب ،اليت عقد متفرقاهتا هو :إرادة ما سوى اهلل تعاىل بالعمل،
كائنا من كان ،وكائنا ما كان.
وأساس إخالص العمل :جتريد "النية" فيه هلل تعاىل.
واملراد بالنية :انبعاث إرادة اإلنسان لتحقيق غرض مطلوب له( .النية واإلخالص :يوسف القرضاوي).
-3سورة الكهف اآلية .111 :
-4سورة البينة ،اآلية.5 :
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وهلذا جعل اإلسالم جزاء الفعل ثوابًا وعقابًا مرتبطًا بالنية ارتباطًا وثي ًقا وجعلها شرطاً لقبول
العمل ،فمن الناس من يصنع املعروف مكافأة لإلحسان ،ومنهم من يصنعه لطلب مسعة وشهرة،
ومن الناس من يُ َعلِّم من أجل الراتب ،فإذا قُطع عنه الراتب مل يُ َعلِّم ،ولو ُخصم عليه شيء نقص
من تعليمه بقدر ما نقص ،لكن اإلسالم ال يعتد بكل ذلك وال يقبله من العبد إال إذا صلحت نيته
خالصا لوجه اهلل تعاىل ،قال عليه الصالة والسالم «:إمنا األعمال بالنيات ،وإمنا لكل
وكان عمله
ً
امرئ ما نوى ،فمن كانت هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله ،ومن كانت هجرته إىل
الدنيا يصيبها أو امرأه ينكحها فهجرته إىل ما هاجر إليه».5
يستفاد من هذا احلديث ما يلي:

أول :أن النية حملها القلب.6
ًا

ثانياً :التحذيرمن الشرك والرياء.

ثالثاً :أن صحة النية والصدق فيها حيقق القرب من اهلل تعاىل.

رابعاً :أن النية شرعت لتميز العبادات من العادات ،أو لتميز العبادات بعضها عن بعض ،أو
حتويل العادات إىل عبادات.
وق د يرفع اهلل احلريص على اإلصالح إىل مراتب املصلحني والراغب يف اجله اد إىل م راتب
اجملاهدين ،واملتطل ع إىل اإلنفاق إىل مراتب احملسني ن الباذلني ألن بع د مهمهم وص دق نياهت م أرج ح
لدي ه م ن عج ز وسائله م ،فليحرص اإلنسان على فعل اخلري والسعي إليه ومتين فعله أو املشاركة يف
فعله بنية صادقة وليس متنيًا كاذبًا بدون سعي إليه ورغبة فيه.
ومن العوامل اليت تُساعد على اإلخالص يف النية:
إصالح السريرة والعالنية
االستغفار والنَّدَم والتوبة

يدخل
-5قال
"أْجع املسلمون على ِعظم موقع هذا احلديث ،وَكثْرة فوائده َّ
ُّ
شرح احلديث ما ُمتصرهْ :
وآخرون :هو ثُلُث اإلسالم ،وقال الشافعيُ :
وصحته ،قال الشافعي َ
النووي يف ْ
ِ
يف سبعني بابًا من الفقه ،وقال آخرون :هو ربُع اإلسالم.
 -6ونية املؤمن خري من عمله؛ ألن العمل بدون نية ال ثواب له ،والنية هلا ثواب ولو أعاق عائق عن إمتام عملها؛ ألن النية أصلها حب هلل ورسوله وعزمية على إمتام عمل حيبه اهلل
ورسوله ،وهذا حمبوب عند اهلل سبحانه وتعاىل وهو جيازي احملسنني الصادقني يف نياهتم وأعماهلم ومقاصدهم املريدين بذلك وجه اهلل تعاىل.
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العلم والتعلُّم
وختاماًاأقول :أخي املعلم جدد وراجع نيتك وصححها واستعن باهلل ،فإن غلبك اهلوى فابعث
وس ْلهُ تيسري اإلخالص والصدق ،فإنه
رائد االنكسار والعجز واالفتقار ،فإنه عند املنكسرة قلوهبمَ ،
يسره اهلل له عليه ،وليس بينك وبني من مل خيلص إال هذه النية ،وهي من
صعب وعسري إال على من َّ
مكنونات الصدور اليت ال يعلمها إال العليم بذات الصدور ،ويظهر ذلك يوم يُبعثر ما يف القبور
صل ما يف الصدور.
وحي َّ
ُ
وتذكر أخي املعلم مواقف الرسول  مع أصحابه والتعرف على طريقته يف تربيتهم وتعليمهم
واالقتداء به فإنه عليه الصالة والسالم نعم املريب ونعم املعلم وهو قدوة لنا يف األمور كلها ،قال
ِ ِ
ُس َوةٌ َح َسنَةٌ لِ َم ْن َكا َن يَ ْر ُجو اللَّهَ َوالْيَ ْوَم ْاآلَ ِخَر َوذَ َكَر اللَّهَ َكثِ ًريا
تعاىل :لََق ْد َكا َن لَ ُك ْم ِيف َر ُسول اللَّه أ ْ
.7

يااأيهااالرجلاالمعلماغيرها...اهالالنفسكاكاناذااالتعليم ا
تصفاالدواءاوأنتاأولىابالدواا...اوتعالجاالمرضىاوأنتاسقيم ا
ابدأابنفسكافانههااعناغيهاا...افإذااانتهتاعنهافأنتاحكيم
لاتنهاعناخلقاوتأتيامثلها...اعاراعليكاإذاافعلتاعظيم

اللهم اجعلنا من الذين إذا علموا عملوا ،وإذا عملوا أخلصوا ،وإذا أخلصوا قبلوا عندك يا رب
العاملني ،اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا ،واغفر لنا ذنوبنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا يا رب
العاملني ،اللهم من أراد بنا أو بتعليمنا سوءًا فأشغله يف نفسه ،واجعل كيده يف حنره ،يا رب العاملني.
وصلى اهلل وسلم على سيد املرسلني وعلى آله وصحبه والتابعني ،ومن سار على هديهم واقتفى
أثرهم إىل يوم الدين.
واحلمد هلل رب العاملني.

-7سورة األحزاب اآلية.11 :
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