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   طريقة لنشر اخلري يف املدارس٤٦
  إعداد

  إبراهيم احلمد
  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
  ...احلمد هللا ، والصالة والسالم على خري خلق اهللا وآله وصحبه ومن وااله 

  :وبعد 
بية النشء تتقدم األمة ، وبتعليم فمما ال شك فيه ، ومما ال جيادل فيه عاقل أنه بتر

 –ومن املعلوم أن نظام التعليم يف هذه البالد . الشباب تتحصن بل واجم أعداءها 

 قد أتاح الكثري من الفرص لنشر اخلري داخل املنشآت التعليمية اليت يقضي –بفضل اهللا 

تعليم على أنه فيها شباب األمة وقتاً ليس باليسري ، ومن املؤسف أن البعض ينظر إىل ال

جمرد معلومات ، ناسني أو متناسني الدور احلقيقي للتربية والتعليم ، وإسهاماً مين يف 

نشر اخلري ، وإحياًء للدور احلقيقي للتعليم كتبت هذه الطرق اليت استفدا من خالل 

  .التجربة ومن إخواين األفاضل 

  .كتاب فإىل كل من أراد إصالح مدرسته وأداء أمانته أهدي هذا ال
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  بني يدي الكتاب
  

  :أخي الفاضل إليك هذه التنبيهات 
  

ال ميكن أن نعمل على اإلصالح ما دمنا مل نشعر ومل نِع أمهية نشر اخلري  -١

  .يف مدارسنا وبني النشء 

نعم غرينا يهدم واهلدم أسهل من البناء ، لكن قد يكون البناء صامداً ال يسهل 

م أقل ضرراً من أن نظل متفرجني صامتني هلدم هدمه ، مث كوننا نبين وغرينا يهد

 .شبابنا بل أمتنا 

 وهذا ال يعين عدم – فقط –سأذكر يف هذا الكتاب األنشطة اخلريية  -٢

االهتمام باألمور التنظيمية والترفيهية اليت تساعد على جناح الطرق اخلريية 

 يف ،كما أين مل أذكر واجب املعلم املنهجي يف الفصل، فهناك كتب متخصصة

 .ذلك 

ال ينبغي أن نكون يف دعوتنا وحلولنا بعيدين عن واقع الطالب وما  -٣

 .يواجهون 

قد تتداخل هذه الطرق فيما بينها ، وقد يستطاع فعل بعضها دون  -٤

 .اآلخر ، لذا يؤخذ منها ما يستطاع ويناسب 

 .ينتبه عند تطبيق بعض الربامج إىل أخذ اإلذن فيها قبل العمل ا  -٥
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ل جلنة أو جمموعة يف املدرسة تم بتنفيذ مثل هذه األمور ، أقترح تشكي -٦

 .وختطط هلا يف بداية الفصل الدراسي التخطيط السليم املتابع 

 بشكل –وجود طابع التدين يف املدرسة وذلك بتعاملها وكثرة براجمها  -٧

 . حيل كثرياً من اإلشكاالت الطالبية ويقللها –عام 

س التعاون والتشجيع املادي واملعنوي ينبغي على املسئولني يف املدار -٨

 .لنشر اخلري 

هذه الطرق اخلريية يقوم ا املعلمون وكذلك الطالب أو على األقل  -٩

ما كان عندك قدمياً كان عند : يتم توصيلها إىل املعلمني األفاضل ، وأقول 

 .غريك جديداً ، وأرجو أال تعدم الفائدة من هذا الكتاب 

الطرق يف مدارس البنني وكذلك مدارس ال مانع من استخدام هذه  -١٠

 .البنات حسب املناسب 

 باستصحاب اإلخالص فيما تقوم به من – أخي الفاضل –أذكرك  -١١

 .دعوة وإصالح 

ال بد أن نعلم أن الدعاء والقدوة احلسنة والتعامل الطيب هو بداية  -١٢

 .القبول بإذن اهللا 
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   طريقة لنشر اخلري بني املعلمني١١
  

   :الطريقة األوىل 
التعاون على إبعاد أي بادرة شحناء بني املعلمني ، والعمل على إجياد روح 

  :التآلف بني املعلمني حسب اإلمكان واملصلحة ، ومما يعني على ذلك 
  ٠ لقاء أسبوعي أو شهري خارج اجلو التعليمي –أ 
  . التحذير من النميمة والغيبة يف احلال وإقناع الزمالء بالبعد عنها -ب

ء خلُق التسامح عن الزالت ، والتنازل عن بعض الرغبات يف سبيل  إحيا-جـ 
  .األخوة يف اهللا 

  
  : الطريقة الثانية 

النصح الودي بني املعلمني باألسلوب املناسب ، وذلك عند وجود أي خطأ 
سواء يف املظهر أو امللبس أو الكالم أو غري ذلك ، ووجود النصح يضفي على املدرسة 

  .عل كثرياً من املعلمني يعمل ويتعاون على ذلك طابع التدين مما جي
وقد يتحرج البعض من النصح املباشرة ، فأقترح وضع صندوق للمراسلة بني 

  .املعلمني 
  

  : الطريقة الثالثة 
  :االهتمام بغرفة املعلمني ، وذلك بالطرق التالية 

  .سبة وضع مكتبة مسموعة ومقروءة فيها بعض االت النافعة والكتيبات املنا  - أ
 .  وضع فيديو تعرض فيه األشياء املفيدة -ب
حديث ( ، و ) ركن الفتوى األسبوعية : ( وضع لوحات إرشادية مثل   - ج

 ) .ركن اإلعالنات اخلريية ( ، و ) األسبوع 
  



 
   طريقة لنشر اخلري يف املدارس إعداد إبراهيم احلمد٤٦] ٦ [ 

com.IslamWay.WWW  
  

  : الطريقة الرابعة 
 – بناء املساجد -كفالة األيتام ( عرض املشاريع اخلريية على املعلمني مثل 

دعم املشاريع اخلريية بشكل عام – تفطري الصائمني –الت اإلسالمية االشتراك يف ا 
  .وغريها ) 
  

  : ويفضل ما يلي 
) املشروع اخلريي ( استضافة أحد مندويب بعض املؤسسات ليطرح الفكرة   - أ

  . على املعلمني 
 . االستفادة من لوحات اإلعالنات يف اإلعالن عن بعض املشاريع -ب
 .ها  أن يعرض كل فكرة لوحد-ج

  
  

  : الطريقة اخلامسة 
  : االرتقاء بفكر وثقافة املعلم وتطلعاته وذلك 

بتعريف املعلم ببعض أحوال إخوانه املسلمني يف العامل اإلسالمي يف األحاديث   - أ
  .واجللسات بني املعلمني أو اللوحات احلائطية أو النشرات املدرسية 

سة أو املشاركة يف  طرح دورات تعليمية وتدريبية للمعلمني داخل املدر-ب
 .الدورات املقامة خارج املدرسة 

  
  : الطريقة السادسة 

  .طرح مسابقة خاصة باملعلمني تناسب مستوى املعلم 
  

  : الطريقة السابعة 
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رسالة إىل املعلم ، وذلك بأن جيهز للمعلم ظرف فيه بعض املطويات اخلريية 
دة للمعلم ، تكون هذه الرسالة وكتيب أو جملة أو غري ذلك من األشياء املناسبة واملفي

  . كل شهر مثالً 
  

  : الطريقة الثامنة 
 عند لقاء املعلمني خارج املدرسة ، وإن مل – أحياناً –استضافة أحد املشايخ 

  .يكن لقاء خارج املدرسة فيستضاف يف بعض االجتماعات املدرسية 
  

  : الطريقة التاسعة 
علمني مع استضافة معلمي املدارس إقامة بعض احملاضرات يف املدرسة خاصة بامل

وأمتىن أن تتبىن هذه الطريقة واليت قبلها . األخرى ، وذلك خارج وقت الدوام الرمسي 
  .اجلهة املختصة يف إدارة التعليم 

  
  : الطريقة العاشرة 

حيث يوفر للمدرس املشترك . عرض فكرة االشتراك يف الشريط اخلريي 
  . بعد إعطاء سعر رمزي يف بداية السنة شريط كل أسبوعني أو كل شهر ، وذلك

  
  : الطريقة احلادية عشرة 

استغالل جملس اآلباء كأن تلقى كلمة توجيهية أو توزع بعض النشرات 
  ٠التوجيهية 

  
ينبغي أن يكون للمربني والدعاة يف املدرسة وجود سواًء يف اجللسات الداخلية : تنبيه 

ذلك حبيث يكون هلم قبول أكثر عند اآلخرين واخلارجية أو يف تنظيم املدرسة أو غري 
٠  
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   طريقة لنشر اخلري بني الطالب٣٥
  

من املعلوم أن هناك أوقات خمصصة للناط يف املدارس كحصة النشاط والريادة  
 –واجلماعات ، وسأذكر بعض الطرق اخلريية اليت تناسب هذه األوقات وغريها 

  :ا  عسى اهللا سبحانه وتعاىل أن ينفع –بشكل عام 
  

  : الطريقة األوىل 
  : احملاضرات التربوية 

  :ومن املفضل 
  .أن يستضاف هلا أحد احملاضرين املناسبني ، وأن تكون ذات موضوع مناسب   - أ
 . اإلعالن عنها وحتريض الطالب على االستفادة منها -ب
 . تنبيه الطالب بإجراء مسابقة على احملاضرة يف الغد -ج
 مع أحد – مثال –لقاء ، فباإلمكان إجراء مقابلة  ليس بالالزم أن تكون إ-د 

املسئولني يف هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ، أو مكاتب دعوة اجلاليات ، 
 .إخل .... أو إحدى املؤسسات اخلريية أو مع أحد العائدين إىل اهللا 

  
  : الطريقة الثانية 

  : كلمات ما بعد الصالة 
  : ومن املفضل 

علمون املناسبون بالتناوب ، أو أحد الطالب ، مث يعقب أحد أن يلقيها امل  - أ
  .املعلمني عليها أو بدون تعقيب 

 أن تكون كلمة واحدة فقط أو كلمتني كل أسبوع ال يطال فيها ، وأن تكون -ب
 .العناوين مرتبة وهادفة 



 
   طريقة لنشر اخلري يف املدارس إعداد إبراهيم احلمد٤٦] ٩ [ 

com.IslamWay.WWW  
  

حيث ) قصة كل أسبوع (  إما أن تكون تنبيهاً عاماً أو تكون مسلسلة مثل -ج
بالتعليق أو بدونه ، ) األسبوع ( لقصة مع التعليق اليسري عليها ، أو حديث تذكر ا

( حيث يتم التعريف بكتاب يحثُّ الطالب على اقتنائه ، أو ) كتاب األسبوع ( أو 
ومجيع الكلمات حتقق اهلدف املرجو بإذن ) فتوى األسبوع ( ، أو ) مشكلة وحل 

 . اهللا 
  

  : الطريقة الثالثة 
، ومن تطويرها ) وخاصة وقت الطابور الصباحي ( ة اإلذاعة املدرسية تطوير طريق

  : ما يلي 
  ) .جـ ( فقرة   ) ٢( االستفادة من الطريقة رقم   - أ
 .  تعويد الطالب على اإللقاء االرجتايل -ب
استماع إىل شريط قرآن أو حماضرة مث (  إجياد بعض الربامج املفيدة مثل -ج

 –العامل اإلسالمي وتبصري الطالب بواقعهم   ذكر بعض جراحات -تعريف به 
 مقابلة مع أحد الدعاة املسلمني من بعض الدول –مقابلة مع أحد املسلمني اجلدد 

  . وغريها ) النائية 
  : الطريقة الرابعة 

  : حلقة القرآن الصباحية 
وتكون يف وقت الطابور حبيث من يرغب املشاركة فيها يعفى من حضور الطابور ، 

 دقيقة حيفظ فيها الطالب كل يوم بعض اآليات من كتاب اهللا ، مع ٢٠تقريباً ومدا 
  .وجود سجل للحضور والغياب واحلفظ 

  
  : الطريقة اخلامسة 

  : حلقة القرآن املسائية 
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فينشأ حلقة يف املساء داخل املدرسة مع وضع احلوافز املشجعة هلا ، بإشراف أحد 
انية املدرسة ، فإن مل يتم إنشاء احللقة داخل املعلمني أو غريه يعطى مكافأة من ميز

  .املدرسة فينشأ حلقة يف احلي القريب من املدرسة يف أحد املساجد 
  

  : الطريقة السادسة 
   :١النشرات اخلريية 

  : حبيث  يتم توزيع النشرات اخلريية على الطالب وهي على قسمني 
 يعاجل –كون جاهزة  وقد ت–نشرات توجيهية مرتبة ومسلسلة يعدها املعلم   - أ

 همذكِّر مبوضوع محفظ – بر الوالدين –كالصالة ( فيها بعض األخطاء أو ي 
وتكون عليها أسئلة ) . إخل .....  حكم اإلسبال  – صالة الوتر –اللسان 

  .مدرجة كمسابقة مدرجة يف آخرها يكون عليها جوائز 
 عشر ذي احلجة – عاشوراء –رمضان (  نشرات توجيهية أوقات املواسم -ب

 .  متوفرة – وهللا احلمد -وهي ) إخل ... 
  

  : الطريقة السابعة 
  : إعداد املسابقات 

  . مسابقة القرآن الكرمي   - أ
 .  مسابقة حفظ األحاديث -ب
 .  مسابقة حفظ األذكار -ج
 . مسابقة على نشرة أو كتيب بعد توزيعه  - د
 ) .منوعة أو حبوث ( مسابقة عامة  - ذ

                                                 
ويحبذ أن . طرحها تطرح بقوة للوصول إلى الهدف المرجو منها ال ينبغي اإلآثار منها ، ولكن عند :  تنبيه -  1

يحث الطالب على إيجاد ملف في المنزل تحفظ فيه األوراق التي توزع في المدرسة ، ويطلع على هذا الملف 
  .آخر العام رائد النشاط 



 
   طريقة لنشر اخلري يف املدارس إعداد إبراهيم احلمد٤٦] ١١ [ 

com.IslamWay.WWW  
  

وتكون إما ) ب عنها الطالب مع مشاركة أفراد أسرته جيي( مسابقة األسرة  - ر
 .عامة أو على شكل كتيب موزع مثالً 

 .مسابقة اإللقاء  - ز
  

  : الطريقة الثامنة 
اليت حتوي خنبة من الطالب جديرة باالعتناء أكثر ، ومن : اجلمعيات املدرسية 

  : براجمها 
  مسابقة –)) يديو الف((  مشاهدة جهاز –لقاء ( الربامج املنوعة داخل الفسح   - أ

  ) .إخل ...  شريط –
 توزيع األشياء اخلريية –اإلعالنات (  إعداد بعض األعمال اخلريية يف املدرسة -ب
 ) .إخل ...  وضع الالفتات اخلريية –

 . الزيارات  والرحالت املمتعة املفيدة ، واكتشاف وتنمية مواهب الطالب -ج 
  : وينبغي  
  .اإلعالن عنها بصورة قوية   - أ
 حث املعلمني والطالب على املشاركة فيها ، وعند كثرة عدد الطالب -ب

 .املناسبني يفتح أكثر من مجاعة أو أكثر من غرفة باسم مجاعة واحدة 
  

  : الطريقة التاسعة 
 زيارة –زيارة العلماء : إقامة الرحالت والزيارات لطالب املدرسة بشكل عام ، مثل 

  ) .إخل .....  التدخني واملخدرات  زيارة معرض أضرار–معارض الكتاب 
  

  : الطريقة العاشرة 
االهتمام بالطالب الكبار يف املدرسة وإعطاؤهم قدراً أكرب من التقدير والعناية 

  .مع وجود اجللسات اخلاصة م ، وحماولة جعلهم قدوات  يف املدرسة 
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  : الطريقة احلادية عشرة 

  .اب املعلم اليت تستخدم عند غي) غرفة انتظار ( إنشاء 
 – مسجل مع بعض األشرطة – جمالت مفيدة –جهاز فيديو ( حيث تهيأ غرفة فيها 

  ) .كتيبات 
  

  : الطريقة الثانية عشرة 
  ) :احلقائب الدعوية ( إعداد حقائب االنتظار 

 – كتيبات قصصية وغريها –جمالت مفيدة : ( وهي عبارة عن حقيبة داخلها مثالً 
يستخدمها من هو مكلف حبصة االنتظار ، ومن )  مسابقات –مسجل وأشرطة 

املستحسن أن يكون لكل مستوى دراسي حقيبة خاصة قد ختتلف عن املستوى الذي 
  .بعده ، وهي جمربة ومفيدة جداً 

  
  
  

  :الطريقة الثالثة عشر 
وجود مكتبة صغرية يف كل فصل لالستعارة ، يكون املسئول عنها رائد الفصل 

 تقوم ذا ٩كاإلذاعة ( يف كل فصل فيوجد غرفة يف املدرسة أو غريه وإن مل يتيسر 
  .األمر ، ولكن املهم أن يكون هلا تنظيم ، ويشجع الطالب على االستفادة منها 

  
  :الطريقة الرابعة عشر 

تعليق أذكار الصباح يف كل فصل على لوحه جيدة ، حيث يسهل على 
  .طالب وحثهم عليه الطالب ذكرها ، أو تغليف كارت األذكار وإعطاؤه لل
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  :الطريقة اخلامسة عشر 
وضع لوحة يف كل فصل ويكون فيها نصائح أو توجيهات أو إعالنات أو 

  .فتاوى أو غريها يتوالها جمموعة من املعلمني أو الطالب أو إحدى اجلمعيات املدرسية 
  

  :الطريقة السادسة عشر 
 معرض –لكتاب معرض ل: ( إقامة بعض املعارض املفيدة يف املدرسة مثل 

 معرض أضرار املخدرات – معرض جراحات العامل اإلسالمي –للشريط اإلسالمي 
  ) والتدخني 

  
  : الطريقة السابعة عشر 

كاالشتراك ( مشاركة الطالب يف بعض األعمال اخلريية يف املدرسة ويف األحياء 
 يف  توزيع بعض النشرات– التربعات –يف االت اخلريية مع قسيمة االشتراك 

ومن ) إخل ....  االهتمام داية اخلدم والسائقني –املساجد وعند املناسبات العائلية 
  .املناسب أن يقوم أحد املعلمني بتوفري هذه األمور ليسهل على الطالب ذلك 

  
  : الطريقة الثامنة عشر 

ويقصد بذلك حماولة انتشار النصح بني املعلم والطالب ، : النصح الفردي 
الطالب مع بعضهم كإهداء شريط أو كتيب أو كلمة توجيهية ، وينبغي وكذلك بني 

  .أال يكون ذلك منقطعاً ، وقليل دائم خري من كثري منقطع 
  

  : الطريقة التاسعة عشر 
وضع شاشة أو شاشات تعرض فيها األشياء املفيدة يف فناء املدرسة أو يف بعض 

  .الغرف ، وتستخدم إما يف الفسح أو حصة النشاط 
  : لطريقة العشرون ا
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: ( حيث تقام يف املدرسة بعض الدورات املفيدة مثل : الدورات التعليمية 
 – دورة يف اإلجنليزي – دورة يف الفقة – دورة يف احلاسب اآليل –دورة يف التجويد 

 دورة يف إحدى – دورة تربوية – دورة غي اخلطابة واإللقاء –دورة يف علوم القرآن 
( ، وأقترح أن تكون داخل وقت الدوام الرمسي ) إخل ... جها الطالب القضايا اليت حيتا

ويعطى القائم عليها مكافأة من ميزانية املدرسة ، ) يف الفسح أو يف حصة النشاط 
  .وأمتىن أن يتبىن ذلك املعلمون واجلهات املختصة يف إدارة التعليم 

  
  : الطريقة احلادية والعشرون 

ن يف املدرسة كصالة الضحى والسنة الراتبة للظهر ، يئة اجلو ألداء بعض السن
  .وذلك بعد حث الطالب على ذلك 

  
  :الطريقة الثانية والعشرون 

توجيه الطالب على كيفية االستفادة من أوقام وخاصة يف العطل الصيفية وغريها 
  : ، ومن ذلك 

  .ة فيها إقامة املراكز والربامج الصيفية يف املدرسة وحث الطالب على املشارك  - أ
 حتديد يوم يلتقي فيه بعض املعلمني والطالب ملمارسة بعض األنشطة التربوية -ب

 .والترفيهية وخاصة القصرية 
 . طرح مسابقة يف أوقات العطل -ج 

  
  : الطريقة الثالثة والعشرون 

االهتمام داية عمال املدرسة ومتابعتهم ، وكذلك إعداد بعض اهلدايا املفيدة 
  .ياء األمور وغريهم للضيوف من أول

  
  :الطريقة الرابعة والعشرون 
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وذلك بأن يوضع ظرف فيه رسالة وحنوها تذكر ويل : رسائل ألولياء األمور 
 أمهية الصحبة – األطباق الفضائية –الصالة : ( األمر بأمور مهمة ينبغي التنبه هلا مثل 

ساعد يف تربية الطالب مما ي) إخل ....  حفظ اللسان – أمهية حلقات التحفيظ –الطيبة 
  .تعاوناً بني املرتل واملدرسة ، وقد تكون هذه الرسائل جلميع أولياء األمور أو بعضهم 

  
  : الطريقة اخلامسة والعشرون 

وهي ظرف موجه إىل أسرة الطالب بشكل عام باسم : الرسائل األسرية 
 التربع ملشروع املدرسة ، فيه أشياء خريية تناسب املستوى األسري ، أو فيها حث على

  .خريي أو غري ذلك 
  
  

  : الطريقة السادسة والعشرون 
 وإخراج النسبة – مثالً –وضع استبانة حول قضية من القضايا كسماع الغناء 

املئوية مث ذكر احللول هلا يف نشرة املدرسة أو نشرة خاصة أو يف كلمة تلقى يف املدرسة 
.  

  
  : الطريقة السابعة والعشرون 

وأقترح ) وذلك بالتعاون مع املرشد الطاليب )) : ( متابعة السلوك (( تشكيل جلنة 
  : أن 
  .تقوم مبتابعة سلوكيات الطالب وحلها مجاعياً أو فردياً   - أ
رسالة ملن حيب مساع : (  إعداد رسائل خاصة لعالج بعض األخطاء مثل -ب

 ملن هو رسالة( ، ) رسالة ملن يكثر من احللف الكاذب ( ، ) األغاين والفنانني 
( ، ) رسالة ملن هو مغرم مبتابعة األطباق الفضائية ( ، ) مبتلى بالتدخني وما شاه 
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أشرطة ( ،  يوضع معها ما يعاجل هذه األخطاء من ) رسالة ملن ال يهتم بالصالة 
 .مع عدم االكتفاء بأسلوب الرسائل يف التوجيه ) وكتيبات 

  
  :الطريقة الثامنة والعشرون 
 ( – عن طريق إدارة التعليم –ي تستفيد منه بقية املدارس إخراج عمل خري

)  مسابقة حبوث –احلفظ  مسابقة يف – شريط – كتاب مسابقات –كإخراج مطوية 
  .وتكون باسم املدرسة 

  
  :الطريقة التاسعة والعشرون 

  .استغالل املقررات الدراسية والواجبات واملشاركة يف التوجيه واإلصالح 
  

  : ون الطريقة الثالث
حيث تكتب أحاديث يف فضائل منوعة يف عدة : صحيفة أحاديث الفضائل 

لوحات على عدد الفصول ، وكل أسبوع يغير مكاا من فصل إىل آخر ، ويكون 
  .مكان تعليقها يف الفصل مناسباً 

  
  : الطريقة احلادية والثالثون 

ئدة أو وهي أن يعد املعلم كروت صغرية يف كل كارت فا: كروت الفوائد 
خذ من الطالب ، }حديث توزع يف بداية احلصة فقط أو يف حصة االنتظار ، مث ت

  .وبإمكانه استخدامها يف باقي الفصول 
  

  : الطريقة الثانية والثالثون 
طرح فكرة استبدال األشرطة الضارة بأشرطة مفيدة وذلك بالتعاون مع إحدى 

  .التسجيالت ولو بسعر رمزي 
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  : الثون الطريقة الثالثة والث
  .إجياد سلة لباقي املأكوالت وأخرى لألوراق احملترمة بدالً من رميها 

  
  :الطريقة الرابعة والثالثون 

  .العناية بالطالب املوهوبني ومتابعة عطائهم وتربيتهم فردياً 
  

  : الطريقة اخلامسة والثالثون 
  . يف الربامج املفيدة – وخاصة أوقات الفسح –استغالل مصلى املدرسة 

  
  
  

  ويف اخلتام
  

هذا الكتاب مشاركة يسرية ، وأمتىن من املدارس واملدرسني والطالب التعاون فيما 
بينهم لنشر اخلري والدعوة إليه ، كما أمتىن من إدارة التعليم املزيد من تبين بعض الطرق 

اخلريية يف املدارس كما أنبه على أن طرق اخلري غري حمصورة يف هذه الطرق وغري 
  .لى املدارس فقط قاصرة ع

وأسأل اهللا تعاىل أن ينفعين وإياكم مبا نقول ونعمل ، ونستغفر اهللا من اخلطأ والزلل ، 
  . وصلى اهللا على نبينا حممد وسلم تسليماً كثرياً 

  )) .كلكم راٍع وكلكم مسئول عن رعيته (( قال صلى اهللا عليه وسلم 
 


