التربُت إلااطا  - 1للكُش  :مدمض خؿان
مؼ هظه الصحىة اإلاباعيت في ؤعحاء اإلاػمىعة ،وهدُجت لالهكهام اإلاىحىص غىض اإلاؿخهُمحن،
وغضم جغجِب ألاغماُ وألاولىٍاث ،ويظلَ هدُجت مسالُت الكباب ؤصحاب اإلاىذ والضعاؾاث
الخاعحُت للمجخمػاث الؿغبُت ،زم عحىغهم بكٌغ آزغ ،ونض اهههغوا في بىجهت الؿغب مخإزغًٍ
جمام الخإزغ ،ومازغًٍ في بلضانهم يظلَ ،ألحل هظا وؾحره البض مً التربُت ؤلاؾالمُت الصحُدت،
التي جيص ئ اإلاؿلم الػهضًت والػباصًت وألازالنُت وؾحرها مً الجىاهب .
ؤؾباب ازخُاع مىيىع( :التربُت إلااطا؟ (
بن الحمض هلل؛ هدمضه ووؿخػُىه ووؿخؿكغه ،ووػىط باهلل مً قغوع ؤهكؿىا وؾِئاث ؤغمالىا ،مً
يهضه هللا قال مًل له ،ومً ًًلل قال هاصي له ،وؤقهض ؤن ال بله بال هللا وخضه ال قغٍَ له،
ً
وؤقهض ؤن مدمضا غبضه وعؾىله ،ونكُه مً زلهه وزلُله ،ؤصي ألاماهت ،وبلـ الغؾالت ،وهصح
ألامت ،ويكل هللا به الؿمت ،وحاهض في هللا خو حهاصه ختى ؤجاه الُهحن ،قاللهم احؼه غىا زحر
ً
ً
ّ
ونل اللهم وؾلم وػص وباعى غلُه وغلى
ما حؼٍذ هبُا غً ؤمخه ،وعؾىال غً صغىجه وعؾالخهِ ،
آله وؤصحابه وؤخبابه وؤجباغه ،وغلى ًل مً اهخضي بهضًه واؾتن بؿيخه وانخكى ؤزغه بلى ًىم
ً
الضًً.ؤما بػض:قدُايم هللا حمُػا ؤيها ألاَهاع ألازُاعَ ،بخم وَاب ممكايم ،وجبىؤجم مً
ً
ً
ً
الجىت مجزال ،وؤؾإُ هللا حل وغال ؤن ًجمػني وبًايم في الضهُا صائما وؤبضا غلى َاغخه ،وفي
آلازغة مؼ ؾُض الضغاة وبمام الىبُحن في حىخه ومؿخهغ عخمخه ،بهه ولي طلَ والهاصع غلُه ،بهه
غلى ًل ش يء نضًغ.ؤخبائيً:ا ملء الكااص جدُت ججىػ بلٌُم ًل ؾض وغائو لهض قضوي وهللا
قىم بلٌُم مٍلل بالحب والخهضًغ والضغاء اإلاككو وؤعنني في اإلاظلماث غلٌُـم جٍالب ؤغضاء
ً
ؾػىا بالبىائو ؤعصجم عيا الغخمً نلبا ونالبـا وما َلبىا بال خهحر اإلاأػم قؿضص هللا غلى صعب
ً
ً
ً
الحو زُايم وحىبٌم قُه زكي اإلاؼالو مغخبا بإخبابي ..مغخبا بةزىاوي ..مغخبا باألَهاع
ألازُاع ..ؤؾإُ هللا غؼ وحل ؤن ًدكغوي وبًايم في ػمغة ؾُض الضغاة وبمام الىبُحن ،في ًىم ال
ًىكؼ قُه ماُ وال بىىن ،بال مً ؤحى هللا بهلب ؾلُم.لهاء هام ،ؤال وهى لهائها في هظه اللُلت
الٌغٍمت اإلاباعيت :التربُت إلااطا؟

الؿبب ألاوُ :الصحىة اإلاباعيت وخاحتها بلى مىهج جغبىي ؤنُل
ؤيها ألاخبت! لهض قاء هللا حل وغال في ونذ ججمػذ قُه ًل حاهلُاث ألاعى للهًاء غلى
ؤلاؾالم ،واؾدئهاُ قإقت اإلاؿلمحن ،قاء هللا ؤن ًبزؽ في ألاقو ،هىع ٌكغم ،وؤمل ًخجضص،
ؤيخى خهُهت يبحرة ال جىٌغ ،بل وؤقؼغذ هظه الحهُهت اإلاكغنت الػالم بإؾغه ،ويُل ال وهي
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ؤيبر خضر بوؿاوي في الىهل الثاوي مً الهغن الػكغًًٍ ،خمثل في صحىجٌم ؤلاؾالمُت الػاإلاُت
اإلاباعيت ،قها هدً هغي بكًل هللا حل وغال يىيبت يغٍمت ،وزلت مباعيت غظُمت ،مً قباب في
عَػان الهبا ،وقخُاث في غمغ الىعوص ،جلَ الٌىيبت الٌغٍمت اإلاباعيت التي حاءث بػض بضع
والهاصؾُت والحرمىى وخُحن ،حاءث مً حضًض لخمط ي غلى َغٍو الضغىة الُىٍل ،الًاعب في
قػاب الؼمان ،مً لضن هىح بلى هبِىا نلى هللا غلُه وؾلم.حاءث هظه الٌىيبت لخمط ي غلى
طاث الُغٍو ،مؿخهُمت الخُا ،زابخت ألانضام ،ججخاػ الصخىع وألاقىاى والحجاعة ،حؿُل
صماء ،وجخمؼم هىا وهىاى ؤقالء ،ولًٌ الغيب الٌغٍم في َغٍهه ال ًىدني وال ًيثني وال ًدُض؛
ألهه غلى زهت مُلهت بنهاًت الُغٍو ،وباهخهاع الحو ومدو الباَل ،وؤن الحو ظاهغ زالض،
ً
والباَل ػاهو ػائل.قدُثما جىحهخم -ؤيها ألاخباب -وحضجم صحىة غاعمت غاإلاُت مباعيت ،قلهض
ؤنمذ في ؤمغٍٍا مىظ زالزت ؤقهغ قهِ ،بضغىة يغٍمت للمكاعيت في زالزت ماجمغاث بؾالمُت،
وؤبكغيم -وهلل الحمض -قهض خًغ اإلااجمغ في نلب نلػت الٌكغ ما ًؼٍض غلى ؾخت آالف مىخض
ومىخضة ،اخخلىا ؾاخت ؤيبر قىضم في مضًىت جغٍذ ونضح اإلااطن بٍلمت الخٌبحر والخىخُض في
نلب نلػت الٌكغ زمـ مغاث ،مً مىا ًان ًخىنؼ ؤن جهل الصحىة بلى نلػت الٌكغ؟! مً مىا
ًان ًظً ؤن ًٌىن هظا الػمل اإلاىظم الضنُو لإلؾالم في نلب ؤمغٍٍا؟! بهه وغض هللا.نبذ
جىكـ بالًُـاء وؤقغم والصحىة الٌبري تهؼ البحرنا وقبِبت ؤلاؾالم هظا قُلو في ؾاخت ألامجاص
ً
ًدبؼ قُلها ونىاقل ؤلاًمان جهخدم اإلاـضي صعبا وجهىؼ للمدُِ الؼوعنا ما ؤمغ هظه الصحىة
الٌبـغي ؾـىي وغض مً هللا الجلُل جدهها هي هسلت َاب الثري قىما لهـا حظع نىي في التراب
وؤغظنا هي في عٍاى نلىبىا ػٍخىهت في حظغها ؾهً الٌغامت ؤوعنا قجغ جضقو مً ؾُحجب
ً
هىعه ؤعوي ًضا ؾضث غلُىا اإلاكغنا ًا نهغ صحىجىا عؤًخَ ناقُـا وغلى الًكاف عؤًذ ؤػهاع الخهى
ً
نالىا :جُغف حُلىا إلاـا ؾمـا نُغا وؤغُى للُهاعة مىزها وعمىه باإلعهاب خحن ؤبى الخىا ومط ى
ً
ً
غلى صعب الٌغامت واعجهى ؤو ًان بعهابا حهـاص هبِىـا ؤم ًان خها بالٌخاب مهضنا ؤجُغف بًماهىا
ً
باهلل في غهغ جُغف في الهىي وجؼهضنا بن الخُغف ؤن هـظم مدمـضا واإلاهخضًً به وهمضح غكلها
ً ً
بن الخُغف ؤن هغي مً نىمىا مً ناوؼ الٌكغ اللئُم وؤَغنا بن الخُغف ؤن هباصُ ًاقـغا خبا
ً
وهمىده الىالء مدهها بن الخُغف ونمت في وحه مً حػلىا البىؾىت عماصا مدغنا قخان بحن
النهغ ٌػظب مـائه والبدغ باإلالح ألاحاج جمؼنا ًا حُل صحىجىا ؤغُظى ؤن ؤعي في الهل مً بػض
ؤلازاء جمؼنا لَ في يخاب هللا قجغ ناصم اجبؼ هضاه وصغَ ممً قغنا لَ في عؾىلَ نضوة قهى
ً
الظي الهضم والخلو الغقُؼ جسلها ًا حُل صحىجىا ؾدبهى قامسا ؾىف جبهى بالتزامَ
ؤؾمها هظه الصحىة اإلاباعيت هي الؿبب ألاوُ مً ؤؾباب ازخُاعي إلاىيىع لُلخىا هظه (التربُت
إلااطا؟) قةن هظه الصحىة -ؤيها ألاَهاع -في ؤمـ الحاحت بلى مىهج جغبىي ؤنُلً ،هىص زُاها
وؾحرها ومؿغاها ،ختى ال ًًُؼ حهض هظه الصحىة اإلاباعيت ُؾضي ،يما ًًُؼ ماء ألامُاع بحن
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ً
ً
ً
ً
مثمغة ً
بىاءه نىٍت عاقضة ،قةنها في ؤمـ الحاحت
الىصًان والكػاب ،مً ؤحل ؤن جٌىن صحىة
بلى هظا اإلاىهج التربىي اإلاىبثو مً الهغآن الٌغٍم والؿىت الصحُدت ،بكهم ؾلل ألامت الهالح
ً
عيىان هللا غليهم حمُػا ،هظا هى الؿبب ألاوُ مً ؤؾباب ازخُاعي لهظا الػىىان .

الؿبب الثاوي :الاهكهام بحن اإلاىهج اإلاىحر والىانؼ اإلاغٍغ
ؤما الؿبب الثاوي قهى :الاهكهام بحن اإلاىهج اإلاىحر والىانؼ اإلاغٍغ.ؤيها ألازُاع! بن اإلاجخمؼ
ؤلاؾالمي الظي قاص الهغآن الٌغٍم نغخه الكامش ،وؤعس ى لبىاجه اإلاخِىت الػظُمت الهىٍت ،غلى
ً
ً
ًض ؤغظم مغب غغقخه الضهُا نلى هللا غلُه وؾلم-بإبي هى وؤميً -ان مجخمػا قغٍضا بٍل ما
ً
مػانً ،ان مجخمػا جمثلذ قُه الػبىصًت الٍاملت هلل وخضه ال قغٍَ له،
جدمله هظه الٍلمت مً ٍ
ً
ً
ً
وجخمثل هظه الػبىصًت قُما ًلي:ؤوال :في الػهُضة الصحُدت الهاقُت الخالهت ،امخثاال غملُا
َ َ َ َّ َّ
َ َّ َ
الل َه ُه َى ْال َح ُّو َو َؤ َّن َما ًَ ْض ُغى َن م ًْ ُصوهه ُه َى ْال َ
اَ ُل َوؤ َّن الله ُه َى
ب
لهىُ هللا غؼ وحل :ط ِلَ ِبإن
ِ
ِِ
ِ
ْ
ً
َْ
ال َػ ِل ُّي الٌ ِب ُحر [الحج.]62:وجمثلذ هظه الػبىصًت زاهُا في الػباصة الصحُدت ،بٌماُ عيىيها مً
يماُ خب ،ويماُ طُ ،وبكغَيها مً بزالم واجباع لغؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم.وجمثلذ
ً
ً
ً
هظه الػبىصًت زالثا :في الجاهب الخػبضي والدكغَعي في جُبُو قغَػت هللا حل وغال امخثاال غملُا
ُ
َ َ َ ّ َ ُ ْ ُ َ َ َّ ُ َ ّ ُ َ َ َ
َْ ُ
ُما ش َج َغ َب ُْ َن ُه ْم ز َّم ال ًَ ِج ُضوا ِفي ؤهك ِؿ ِه ْم
لهىُ هللا ؾبداهه :قال وع ِبَ ال ًا ِمىىن ختى ًد ٌِمىى ِق
ّ َ
ً
ً
ً
َ َ َ
َخ َغحا ِم َّما نً ِْذ َو َُ َؿ ِل ُمىا ح ْؿ ِلُما [اليؿاء.]65 :وجمثلذ هظه الػبىصًت عابػا :في الجاهب ألازالقي
َّ َ ْ
ْ
ً
ْ
ً
َ
والؿلىًي واإلاػامالث امخثاال غملُا ،لهىُ هللا حل وغالِ :ب َّن الله ًَإ ُم ُغ ِبال َػ ْض ُِ َو ِألا ْخ َؿ ِان َو ِبًخ ِاء
ُْْ َ ْ ْ
َْ َ
ُْ
ْ
ُ ُ َ َّ ُ َ َ َّ َ
ِطي اله ْغَبى َو ٍَىهَى َغ ًِ الك ْدك ِاء َواإلاىٌ ِغ َوال َبغ ِي ٌَ ِػظٌ ْم ل َػلٌ ْم جظي ُغون [الىدل.]90 :وجمثلذ هظه
ً
الػبىصًت زامؿا :في اإلادبت الهاصنت والاجباع الصحُذ لغؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم،
وحؿض هظا الاجباع الهاصم وهظه اإلادبت الخالهت صحابي حلُل حاء بلى الحبِب اإلاهُكى
ً
بلي مً هكس ي ،وؤخب ّ
ًىماً( :ا عؾىُ هللا! وهللا بهَ ألخب ّ
بلي مً ولضي ومالي ،وبوي
لُهىُ له
بطا يىذ في بُتي قظيغجَ ًا عؾىُ هللا ال ؤنبر ختى آحي ألهظغ بلَُ ،وبوي جظيغث مىجَ الُىم ًا
عؾىُ هللا ،وغغقذ ؤهَ بػض مىجَ ؾترقؼ مؼ الىبُحن في الجىت ،وبطا مذ ؤها قلً ؤؾخُُؼ ؤن
ً
ؤعاى ًا عؾىُ هللا ،قبٌُذ) قلم ٌؿخُؼ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم حىابا ؤمام هظا الحب
َّ َ َ َّ ُ َ َ ُ َ َ َ َ َّ َ َ ْ
َّ
ًً ؤو َػ َم الل ُه
اإلاخضقو الحاوي ،قجزُ نىُ هللا حل وغالَ :و َم ًْ ًُ ُِ ِؼ الله والغؾىُ قإول ِئَ مؼ ال ِظ
َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ً
َ َ ْ ْ َ َّ ّ َ َ ّ ّ َ َ ُّ
ُها * َطل ََ ْال َك ْ
الك َه َضاء َو َّ
ً ُل ِم ًَ
اله ِال ِححن وخؿً ؤول ِئَ ع ِق
اله ِض ًِهحن و
ِ
ِ
غلي ِهم ِمً الى ِب ُِحن و ِ
ً
َّ
َّ َ َ
الل ِه َويكى ِبالل ِه َغ ِلُما [اليؿاء.]70-69:غبىصًت ًاملت -ؤيها ألاخباب -بهه مجخمؼ عباه الهغآن
وَهغ ظاهغه وباَىه ،وعباه اإلاهُكى نلى هللا غلُه وؾلم قىهله مً الٌكغ والػهبُت
والػىهغٍت البؿًُت بلى واخت الخىخُض والدؿامذ واإلادبت وؤلازاء ،ال قغم في هظا اإلاجخمؼ بحن
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ؤخض ،وال قًل إلاً اعجكؼ غلى مً جىايؼ ،وال إلاً اؾخنى غلى مً اقخهغ ،وال إلاً خٌم غلى مً
ً
َ ْ ُ ْ َ َّ
ُخ ٌِم ،بل الٍل ؾىاء ال قًل ألخضهم بال بالخهىي مهضانا لهىُ عبىاِ :ب َّن ؤي َغ َمٌ ْم ِغىض الل ِه
َ ْ َ ُ ْ َّ َّ َ َ ٌ َ
ُم ز ِب ٌحر [الحجغاث ]13:هظه بػٌ ؾماث الػبىصًت الٍاملت في هظا اإلاجخمؼ
ؤجهايم ِبن الله غ ِل
هلل حل وغال وخضه ال قغٍَ له .

مظاهغ الاهكهام بحن اإلاىهج اإلاىحر والىانؼ اإلاغٍغ
وظل هظا اإلاجخمؼ -ؤيها ألاخبابً -غقل في زىب الخىخُض والػبىصًت الٍاملت هلل حل وغال ،ختى
ً
ً
ابخػض هظا اإلاجخمؼ عوٍضا عوٍضا غً ؤنل غؼه ،ومػحن قغقه ،وهبؼ يغامخه ،وعاح ًلهث وعاء
الكغم اإلالحض جاعة ،ووعاء الؿغب الٍاقغ جاعة ؤزغي ،قىنؼ في هظا الاهكهام الظي غىىهذ له
بهىلي :الاهكهام بحن اإلاىهج اإلاىحر والىانؼ اإلاغٍغ ،وبلٌُم بػٌ مظاهغ هظا الاهكهام الىٌض ،بحن
اإلاىهج والىانؼ :قكي حاهب الػهُضة ،هغي الػهُضة الُىم جظبذ قغ طبدت غلى ؤًضي ؤبىائها بال مً
عخم عبَ حل وغال ،قؿمػىا وعؤًىا مً ٌؿإُ ؾحر هللا ،وٍظبذ لؿحر هللا ،ومً ًىظع لؿحره ،ومً
ٌؿخػحن بؿحره ،ومً ًلجإ بلى ؾحره ،ومً ًكىى ألامغ بلى ؾحره ،ومً ًخىًل غلى ؾحره ،ومً
ًُىف بؿحر بِخه ،بل وؾمػىا وعؤًىا غلى قاقاث الخلكاػ في اخخكاُ مىلض الؿُض البضوي مً
ًهىُ :بهىا اللُلت هدخكل بمىلض الؿُض البضوي اإلاهاب ،الظي بن صعي في البر والبدغ ؤحاب.قإًً
هللا؟! ؤًً هللا؟!طبدذ الػهُضة قغ طبدت ،ولىزذ الػهُضة وصوـ الخىخُض ،ونغقذ الػهُضة
والػباصة لؿحر هللا الػؼٍؼ الحمُض ،واإلاهُكى نلى هللا غلُه وؾلم ًهىُ( :مً طبذ لؿحر هللا قهض
ؤقغى ،ومً هظع لؿحر هللا قهض ؤقغى ،ومً خلل بؿحر هللا قهض ؤقغى) وٍىص ي ابً غباؽ
ونِخه الخالضةً( :ا ؾالم! اخكظ هللا ًدكظَ ،اخكظ هللا ججضه ججاهَ ،بطا ؾإلذ قاؾإُ
هللا ،وبطا اؾخػىذ قاؾخػً باهلل ،واغلم ؤن ألامت لى احخمػذ غلى ؤن ًىكػىى بص يء لم
ًىكػىى بال بص يء نض يخبه هللا لَ ،واغلم ؤن ألامت لى احخمػذ غلى ؤن ًًغوى بص يء لم
ًًغوى بال بص يء نض يخبه هللا غلَُ ،عقػذ ألانالم وحكذ الصحل)ًا ناخب الهم بن الهم
مىكغج ؤبكغ بسحر قةن الكاعج هللا وبطا بلُذ قثو باهلل واعى بـه بن الظي ًٌكل البلىي هى هللا
هللا ًدضر بػض الػؿغ مِؿـغة ال ججؼغً قةن الهاوؼ هللا وهللا ما لَ ؾحر هللا مً ؤخـض قدؿبَ
ًل لَ هللا بطا ؾإلذ قاؾإُ هللا ،وبطا اؾخػىذ قاؾخػً باهلل ،ونل لغبَ بهلبَ
هللا في ٍ
وحىاعخَ ولؿاهَ وغملَ :اللهم بوي ؤبغؤ مً الثهت بال بَ ،وؤبغؤ مً ألامل بال قَُ ،وؤبغؤ مً
الدؿلُم بال لَ ،وؤبغؤ مً الخكىٌٍ بال بلَُ ،وؤبغؤ مً الخىًل بال غلَُ ،وؤبغؤ مً الهبر بال
غلى بابَ ،وؤبغؤ مً الظُ بال في َاغخَ ،وؤبغؤ مً الغهبت بال لجاللَ الػظُم ،وؤبغؤ مً الغحاء
بال إلاا في ًضًَ الٌغٍمخحن ،اللهم جخابؼ بغى ،واجهل زحرى ،ويمل غُائى ،وغمذ قًائلَ،
وجمذ هىاقلَ ،وبغ نؿمَ ،ونضم وغضى ،وخو غلى ؤغضائَ وغُضى ووغضى ،ولم جبو خاحت
4
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لىا بال نًُتها وَؿغتها ًا ؤعخم الغاخمحن!ؤزلهىا الػباصة هلل ،قمً مظاهغ الاهكهام في حاهب
الػهُضة ،ؤهىا هغي الػهُضة نض طبدذ قغ طبدت غلى ًض ؤبىائها بال مً عخم عبَ حل وغال .وفي
ً
حاهب الػباصة :هغي يثحرا مً الىاؽ نض نغف الػباصة لؿحر هللا ،بل ومً ؤبىاء ألامت مً ًضعي
ً
ً
ً
آلان وٍهىُ :بهني ممً ٌػخهض ؤن للٌىن ؤنُابا وؤوجاصا وؤبضالا حؿحر قئىهه وجضبغ هظامه ،وهللا
ُ
ْ َ ُ َّ َّ
ؾبداهه وحػالى ًهىُ :ن ْل ِب َّن ألا ْم َغ ًل ُه ِلل ِه [آُ غمغان ]154:اإلالَ ملٌه ،والٌىن يىهه ،وألامغ
ً
ًله له ،ال حؿإُ ؤخضا صوهه وال ؾحره ،ختى ولى ًان الحبِب نلى هللا غلُه وؾلم .وفي حاهب
الدكغَؼ :ونػذ الُامت الٌبري التي لم جًٌ جسُغ ألخض ؤلبخت غلى باُ ،وػم قلهض هخي قغع هللا
حل وغال ،وونؼ في ألاعى اإلاىٌغ ألايبر ،بدىدُت قغع هللا وجدٌُم الهىاهحن الىيػُت الٍاقغة
ً
ً
ً
ً
الجائغة ،واؾدبضُ اإلاؿلمىن بالػبحر بػغا ،وبالثرًا زغي ،والغخُو اإلاسخىم خغٍها مدها مضمغا،
ًىم ؤن ّ
هدى قغَػت هللا واؾدبضلىا بها قغَػت اإلاهاػٍل مً البكغ مً الػلماهُحن والضًمهغاَُحن
والكُىغُحن ،وؤصحاب ألاهىاء والكبهاث والكهىاث ،وال خىُ وال نىة بال باهلل عب ألاعى
والؿماواث .ؤما في حاهب ألازالم والؿلىى واإلاػامالث خضر غً هظا الاهكهام وال خغج ،قةن
هظا الاهكهام الىٌض في حاهب ألازالم واإلاػامالث والؿلىى بهما هى ؤمغ خخمي ،وهي هدُجت
خخمُت للخسلل الػهضي والخػبضي والدكغَعي مؼ ؾُاب اإلاىهج التربىي ألانُل اإلاىبثو مً
ً
ً
ً
هكؿُه مضمغة
الهغآن والؿىت بكهم ؾلل ألامت.يظلَ في الجاهب الىكس ي هغي هؼٍمت
ً
ومىٌغة.هظه -ؤيها ألاخبت -بػٌ مظاهغ الاهكهام الىٌض ،بحن اإلاىهج اإلاىحر والىانؼ اإلاغٍغ .
الظوبان في بىجهت مىاهج الؿغب الضزُلت
ؤما الؿبب الثالث مً ؤؾباب َغحي لهظا اإلاىيىع هى :الظوبان في بىجهت اإلاىاهج التربىٍت
الؿغبُت الضزُلت ،قلهض هؼمذ ألامت هؼٍمت هكؿُت هٌغاء ،وعاخذ جىظغ بلى هظه الحًاعة
ً
الؿغبُت اإلااصًت هظغ اإلالهىف الظي قهض ًل ش يء ،وؤنبذ مؿخػضا للظوبان في ؤي ش يء،
وللخكاغل مؼ ؤي مىهج ،ختى ولى ًان ًسالل الػهُضة والؿىت الىبىٍت الصحُدت ،قاوؿاخذ
ألامت ،وعاخذ جداًي مداًاة غمُاء ،جهلض الكغم اإلالحض جاعة ،وجضوع في قلَ الؿغب الٍاقغ جاعة
ؤزغي ،وهاهدً آلان هغاها جضوع في قلَ الىؾِ مغة زالثت ،ونضم قيها نىُ مً ال ًىُو غً
الهىي نلى هللا غلُه وؾلم يما في الصحُدحن مً خضًث ؤبي هغٍغة ؤهه نلى هللا غلُه وؾلم
ً
ً
ناُ( :لخدبػً ؾجن مً ًان نبلٌم قبرا بكبر ،وطعاغا بظعاع ،ختى لى صزلىا جحغ يب لضزلخم
وعاءهم ،نالىاً :ا عؾىُ هللا اليهىص والىهاعي؟ ناُ :قمً؟) قمً ؾحر هاالء؟ اجبػذ ألامت َغٍو
اإلاؿًىب غليهم مً اليهىص ،وَغٍو الًالحن مً الىهاعي ،وجغيذ َغٍو ألاَهاع ألازُاع ألابغاع،
جغيذ ؤنل غؼها ،وهبؼ قغقها ومجضها ويغامتها وؾُاصتها بل وبهائها ،وعاخذ جلهث وعاء
الكغم اإلالحض جاعة ووعاء الؿغب الٍاقغ جاعة ؤزغي ،وال خىُ وال نىة بال باهلل!وهىا نض ًئن ؤلازىة
وٍهىلىن بىظغة خؼن وؤلم :قما هى الحل ،وما هى الػالج ،وما هى الؿبُل بلى ؤلانالح؟والجىاب
5
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في ًلمت واخضة ،وػم في ًلمت واخضة ؤال وهي :التربُت.نض ًئن آلان بػٌ ألاخبت وٍهىُ :ؤهظا هى
الُغٍو ،وطاى هى الػالج؟!قإنىُ :وػمً .هىُ :آه وهللا بهه لُغٍو َىٍل.والجىاب :بهه غلى
مغب غغقخه الضهُا.لهض ؤنام الىبي
الغؾم مً َىله قةن هظا الُغٍو هى الظي ؾلٌه ؤغظم ٍ
نلى هللا غلُه وؾلم صولت -ؤيها ألاخباب -قما هي اإلاىهجُت الصحُدت إلنامت صولت
ؤلاؾالم؟اطهبىا معي بلى عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم لجري يُل ؤنام صولت ؤطلذ ألاًاؾغة،
ً
وؤهاهذ الهُانغة ،وؾحرث مجغي الخاعٍش في قترة ال حؿاوي في خؿاب الؼمً قِئا.وهللا ما بضؤ
الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بال بالتربُت ،بتربُت ؤقغاص نالئل مً الصحابت ألاَهاع ألازُاع الٌغام،
ً
زال بهم بػُضا غً هظا اإلاجخمؼ الجاهلي الظي يكغ باهلل وؤقغى به ،في صاع مىػؼلت بػُضة ،ألهه
ال بض مً الاهكهاُ وال بض مً الخمحز ،وال بض مً اإلاكانلت ،ؤما ؤن وػِل وؾِ هظا اإلاجخمؼ،
وؤن هدايُه ،وؤن ههلضه ،وؤال وػتز بػهُضجىا ،ؤو وؿخػلي بضًيىا ،ؤو هىكهل بةًماهىا ،ؤو هظهغ
للضهُا جىخُضها وبؾالمىا ،قلً وؿخُُؼ ؤن هىهل للضهُا هظا الىىع الظي حاءها به مدمض نلى
هللا غلُه وؾلم.زال الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بهاالء ألاَهاع في صاع بػُضة مخىايػت ،في صاع
ألاعنم بً ؤبي ألاعنم  ،وبضؤ مؼ هاالء ،لحربيهم غلى الهغآن ،وغلى الؿىت الصحُدت ،لُههل
هكىؾهم ،وليهظب يمائغهم ،ولحربي ؤزالنهم ونلىبهم ،زم نام بهم ومػهم وغلى ؤيخاقهم لُهُم
لإلؾالم صولت ؤطلذ ألاًاؾغة ،وؤهاهذ الهُانغة ،وؾحرث مجغي الخاعٍش في قترة ال حؿاوي في
ً
خؿاب الؼمً قِئا .واهدبه -ؤيها الكاب الحبِب -وهللا بوي ألغلم ؤن صماء ؤلازالم جخضقو في
ً
غغونَ خبا لهظا الضًً ،وؤهَ آلان غلى اؾخػضاص ألن جهضم صمَ وعوخَ وهكؿَ لضًً هللا
حل وغال ،وهظا زحر غظُم يثحر ،واخمض هللا ؤن قغقَ هللا بدمل ّ
هم هظا الضًً ،قؿحرى ٌؿحر
ِ
ً
وٍمص ي في هظه الضهُا بال ؾاًت وال هضف ،ال ٌػغف له ؾاًت ،وال ٌػغف له هضقا ،بل وال ٌػغف له
ً ً
ً
مهحرا ،قاخمض هللا ؤن قغقَ بهظا الضًً:ومما ػاصوي قسغا وجيها ويضث بإزمص ي ؤَإ الثرًا
صزىلي جدذ نىلَ ًا غبـاصي وؤن نحرث ؤخمض لي هبُا ؤيها الحبِب! ال جخعجل ،وال جخعجلىا
الىخائج -ؤيها ألاَهاع -قةن صًً هللا ناصم -بي وعبي -يهضوم اللُل والنهاع ،ال جخعجلىا الىخائج؛ ألن
ُ
هللا حل وغال لً ٌؿإلىا إلااطا لم جيخهغوا؟ ولًٌ هللا حل وغال ؾِؿإلىا إلااطا لم حػملىا؟ َون ِل
ْ ُ َ
َّ
ُ ُْ ْ ُ َ
َُ
اغ َملىا ق َؿ َح َري الل ُه َغ َملٌ ْم َو َع ُؾىل ُه َواإلاا ِمىىن [الخىبت ]105:ؤما الىخائج قػلمها غىض عبي ،ومً
ً
ألاصب مؼ هللا حل وغال ؤال هخعجل الىخائج ،وؤال ههىُ لغبىاً :ا عب! لهض صغىها يثحرا قلم ٌؿخجب
ً
لىا ؤخضً.ا عب! لهض صغىها يثحرا وما ػاُ الُؿاة والُىاؾُذ والظلمت واإلاخٌبرون واإلاخجبرون هم
الظًً بُضهم الهىة والؿُىة ،وهم الظًً بُضهم الؿلُان ،وبن ؤهل الخىخُض ٌػظبىن
ً
ً
وًٍُهضون ،وٍهب البالء غلى عءوؾهم نبا ،وجهب اإلادً غلى عءوؾهم نبا .هظا مً ؾىء
ؤصبىا مؼ هللا حل وغال ،ابظُ صمَ وعوخَ ،وابظُ حاهَ وونخَ ،واخمل َّ
هم الضًً في نلبَ،
وجدغى لضًً هللا ،واغلم بإن الىخائج لِؿذ غلَُ ،ولً ٌؿإلَ هللا غً هخائج صغىجَ.انبروا،
6
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وهللا لهض حاء صحابي مخدمـ يخدمـ قبابىا ألاَهاع بلى عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم في
ً
مٌت ًىما لُهىُ لهً( :ا عؾىُ هللا! ؤال جضغى هللا لىا! ؤال حؿدىهغ لىا! والىبي نلى هللا غلُه
وؾلم مخٍك ًجلـ ،وٍدمغ وحهه وَؿًب مً هظا الُغح وٍهىُ :والظي هكس ي بُضه! لهض ًان
الغحل ًاحى به مً نبلٌم ،قُيكغ باإلايكاع ؤو ًىيؼ اإلايكاع في مكغم عؤؾه وَكو ههكحن،
وٍمكِ بإمكاٍ الحضًض ما صون الػظم واللحم ،قما ًهضه طلَ غً صًً هللا ،قىهللا ُلُخمً
هللا هظا ألامغ ختى ٌؿحر الغايب مً نىػاء بلى خًغمىث ال ًساف بال هللا والظئب غلى ؾىمه،
ولٌىٌم نىم حؿخعجلىن).ؤيها الكباب! انبروا ،وهللا طلٌم وغض هللا ،ووغض مً ال ًىُو غً
الهىي( :وهللا لُبلؿً هظا ألامغ ما بلـ اللُل والنهاع ،وال ًترى هللا بِذ مضع وال وبغ بال ؤصزله هللا
ً
ً
هظا الضًً ،بػؼ غؼٍؼ ؤو بظُ طلُل ،غؼا ٌػؼ هللا به ؤلاؾالم ،وطال ًظُ هللا به الٌكغ) والحضًث
عواه ؤخمض والُبراوي واللكظ له وهى خضًث صحُذ ؤلاؾىاص مً خضًث جمُم الضاعي عض ي هللا
ْ
ْ
غىه.هظا وغض هللا ،ويالم الهاصم اإلاهضوم الظي ال ًىُو غً الهىيَ :و َما ًَى ُِ ُو َغ ًِ ال َه َىي *
ً
ً
َّ َ
ُْ
ب ْن ُه َى ب َّال َو ْح ٌي ًُ َ
ىحى * َغل َم ُه ق ِض ًُض اله َىي [الىجم.]5-3 :قال ًيبغي ؤبضا ؤن ٌػاصي بػًىا بػًا،
ِ
ِ
ً
ً
ً
ؤو ًدهغ بػًىا بػًا ،ؤو ٌسخغ بػًىا إلاىهج البػٌ آلازغ ،ؤبضا ،وبهما وػلم حمُػا ؤن ًل
حهض ًبظُ لضًً هللا قهى غلى زحر ،وؤؾإُ هللا ؤن ًصحح لي ولٌم الىُاث ،وؤن ًخهبل مني
ً
وبًايم حمُػا نالح ألاغماُ .

اإلاهاصع التي ًجب ؤن وؿخهي اإلاىهج التربىي منها
لهض خان الىنذ -ؤيها ألاخبت -لختربى هظه الجمىع الؿكحرة التربُت الصحُدت غلى الهغآن والؿىت
بكهم ؾلل ألامت ،وخان الىنذ لىايعي ومسُُي اإلاىاهج التربىٍت ألبىائىا وبىاجىا في اإلاضاعؽ
والجامػاث ،خان الىنذ ؤن ًخسلهىا مً غهضة الىهو ؤمام اإلاىاهج التربىٍت الؿغبُت الضزُلت
غلى غهُضجىا وصًيىا ،قةهىا هدمل ؤلاؾالم الظي ًملَ وخضه اإلاىهج التربىي ألانُل الصحُذ،
الهاصع غلى ؤن ًهىص البكغٍت بل وؤلاوؿاهُت ًلها بلى طعوة اإلاجض والػلى ،وواخت الهىاء والؿػاصة
ُ
في الضهُا وآلازغة.قُيبغي ؤن وػلم ؤن اإلاهاصع ألانُلت الهاقُت الصحُدت التي ًيبغي ؤن حؿخهى
ً
ً
ً
منها مىاهج جغبُدىا هي ما ًلي:ؤوال :الهغآن الٌغٍم.زاهُا :الؿىت الصحُدت.زالثا :مىهج الؿلل
ً
باغخباعه ًمثل الخُبُو الػملي للهغآن والؿىت.وؤنىُ جكهُال :

اإلاهضع ألاوُ :الهغآن الٌغٍم

ً ً
الهغآن الٌغٍم قهى الىبؼ ألاوُ ،واإلاػحن الهافي الظي ًيبغي ؤن ًٌىن مهضعا ؤوال للمىاهج
التربىٍت ؤلاؾالمُت الحضًثت الصحُدت ،إلااطا؟ألهه يالم الخالو الظي ٌػلم مً زلو وهى
اللُُل الخبحر ،الظي ٌػلم ما ًهلح زلهه وما ًكؿضهم ،قال بض مً الػىصة بلى هظا الىبؼ
الٌغٍم الهافي اإلاباعى ،الهغآن بحن ؤًضًىا هى مهضع التربُت ألاوُ لجُل الصحابت وللغغُل
7
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ألاوُ ،وما ػاُ الهغآن بدغوقه وؤلكاظه وعؾمه لم ًخؿحر مىه خغف ،ولم جدبضُ مىه ًلمت ،ولم
جدظف مىه آًت ،هى الهغآن الظي عبى الصحابت عيىان هللا حػالى غليهم ،ال ػاُ هىعه وخغقه بحن
ؤًضًىا.وبن للهغآن مىهجه التربىي الكغٍض في إلاـ الهلىب ،وجدغٍَ الػىاَل ،واؾخجاقت
ُ ً َ َْ
الىحضان ،ولهض بضؤ هظا الهغآن -لحٌمت مً هللا حل وغالً -خجزُ لحربي غلى قتراثَ :ون ْغآها ق َغنى ُاه
َ ْ َ َْ َْ ً
َ ْ َ َ ُ َ َ َّ
اؽ َغلى ُمٌ ٍث َوه َّؼلى ُاه جج ِزًال ؤلاؾغاءً ]106 :هىُ ؾُض نُب عخمه هللا حػالى:
الى
ِلخهغؤه غلى
ِ
َ ُ ْ ً َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ
اؽ
قالكغم مههىص ،واإلاٌث مههىص لحٌمت مً هللا حل وغال :ونغآها قغنىاه ِلخهغؤه غلى الى ِ
َ ْ َ َْ َْ ً
َغلى ُمٌ ٍث َوه َّؼلى ُاه جج ِزًال [ؤلاؾغاءً ]106:ان الهغآن ًخجزُ بدؿب اإلاكاًل والحاحاث لحربي
الصحابت جغبُت غملُت وانػُت ؾلىيُت ،وهم بضوعهم خىلىا الهغآن بلى مىهج غملي ،وبلى
مجخمؼ مخدغى مغئي ،ومىظىع ومؿمىع.الهغآن الٌغٍم الظي بضؤ ًغبي الصحابت وًاهذ ؤولى
زُىاجه في التربُت :جغؾُش الػهُضة ،ومً زم -ؤيها الضغاة ،والكباب ،واإلاضعؾىن ،وآلاباء -بهني
الُىم ال ؤزاَب قئت واخضة ،ولٌني ؤزاَب ًل مً ههبه هللا إلاهمت التربُت ،ؤزاَب الضغاة
والػلماء ،وؤزاَب الكباب وآلاباء ،وؤزاَب اإلاضعؾحن واإلاضعؾاث ،ؤزاَب ألامهاث ،ؤزاَب
ًل مً ؤمىه هللا هظه ألاماهت الػظُمت ،ؤماهت التربُت.لهض بضؤ الهغآن ؤوُ ما بضؤ -لحربي
الصحابت -بترؾُش الػهُضة في الهلىب؛ ألهه وهللا ال جصح جغبُت غلى ؤلاَالم بال بطا جغبى الىاؽ
ً
ابخضاء مً زالههم ،ومً عاػنهم ،ومً بلههم ،ومً الظي ًيبغي
غلى الػهُضة الصحُدت ،وغغقىا
ؤن جهغف الػباصة له؟ مً الظي ٌؿخدو ؤن ٌؿإُ؟ ومً الظي ٌؿخدو ؤن ًظيغ؟ هظه ؤوُ
لبىت مً لبىاث التربُت التي ال بض ؤن جاؾـ غلى بِىت وويىح وحالء.بضؤ الهغآن بترؾُش
الػهُضة في الهلىب ،قػغقهم زالههم ،وللهغآن -يما طيغث -ؤؾلىبه بضون حػهُض ،بمىخهى
البؿاَت والىيىح ،واهظغ معي هظه آلاًاث مً ؾىعة الىمل يُل خغيذ نلىب هاالء،
واؾخجاقذ غىاَكهم ،والمؿذ وحضانهم ،وغغقتهم -في النهاًت -بسالههم وعاػنهم وبلههم
ومػبىصهم حل وغال ،اؾمؼ معي -ؤيها الحبِبً -هىُ الحو جباعى وحػالىَ :ؤ َّم ًْ َز َل َو َّ َ
اث
الؿ َماو ِ
َ َْ
َ َ َ ُ َ ْ ُْ ُ َ
ََْ َْ
َ َ
َ
ألا ْع َ
ى َو َؤ ْه َؼ َُ َل ٌُ ْم م ًَ َّ
الؿ َم ِاء َم ًاء قإه َبدىا ِب ِه َخضا ِئ َو طاث َب ْه َج ٍت َما ًان لٌ ْم ؤن جى ِبخىا ش َج َغ َها
و
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ً
ً
ْ
َّ
َ
ْ
ٌ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َؤبله َمؼ الله ب ْل ه ْم ن ْى ٌم ٌػضلىن * ؤ َّمً حػ َل ألا ْع َ
ى ن َغاعا وحػ َل ِزالل َها ؤن َهاعا وحػ َل ل َها َعو ِاس َي
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً َ َ ٌ َ َ َّ
ُب ْاإلاُ ْ
ً َُ َّغ ب َطا َص َغاهُ
الله َب ْل َؤ ْي َث ُر ُه ْم ال ٌَ ْػ َل ُمى َن * َؤ َّم ًْ ًُج ُ
احؼا ؤ ِبله مؼ ِ
ِ
وحػل بحن البدغٍ ًِ خ ِ
ِ
ُ َُ
َ َ ْ ُ ُّ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ َّ َ ً َ َ َ َّ ُ َ َ َّ ْ َ ْ ُْ
اث
ى ؤ ِبله مؼ الل ِه ن ِلُال ما جظيغون * ؤمً يه ِضًٌم ِفي ظلم ِ
وٌٍ ِكل الؿىء وٍجػلٌم زلكاء ألاع ِ
َ
َ
َ
َ
َّ َ
َّ
ْ ُ َ
َْ ّ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َّ َ ْ ً َ َ
اح ُبكغا َب ْحن ًَض ْي َع ْخ َم ِخ ِه ؤ ِبل ٌه َم َؼ الل ِه ح َػالى الل ُه َغ َّما ٌُك ِغيىن * ؤ َّم ًْ
الغٍ
الب ِر والبد ِغ ومً ًغ ِؾل ِ
َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َّ ُ ُ ُ َ َ ْ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ ٌ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُْ
ى ؤ ِبله مؼ الل ِه نل هاجىا بغهاهٌم ِبن يىخم
ًبضؤ الخلو زم ٌ ِػُضه ومً ًغػنٌم ِمً الؿم ِاء وألاع ِ
َ
ََ
َ
َ
ن ِاص ِنحن [الىمل ]64-60:آًاث عجُبت ،جساَب الهلب ،جساَب ؤغمام الكُغة :ؤ َّم ًْ زل َو
َّ َ َ َ ْ َ
ََْ َْ
َ َ
َ َ َُ َْ
َ
ألا ْع َ
ى َو َؤ ْه َؼ َُ َل ٌُ ْم م ًَ َّ
الؿ َم ِاء َم ًاء قإه َبدىا ِب ِه َخضا ِئ َو طاث َب ْه َج ٍت َما ًان لٌ ْم ؤن
اث و
الؿماو ِ
ِ
ُ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ ُ َ
جى ِبخىا شجغها ؤ ِبله مؼ الل ِه بل هم نىم ٌػ ِضلىن [الىمل]60 :خضائو طاث بهجت ،طاث حماُ،
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طاث هًغة.قللىاخت الخًغاء واإلااء حاعٍـا وهظه الصحاعي والجباُ الغواس ي ؾل الغوى
ً
مؼصاها ؾل الؼهغ والىـضي ؾل اللُل وؤلانباح والُحر قاصًا وؾل هظه ألاوؿام وألاعى والؿمـا
ً
وؾل ًل ش يء حؿمؼ الخىخُض هلل ؾاعٍا ولى حً هظا اللُل وامخض ؾغمضا قمً ؾحر عبي ًغحؼ
َ َ
َّ
الهبذ زاهُا ؤ ِبل ٌه َم َؼ الل ِه [الىمل ]60:ال عب ؾحره ،وال مػبىص ؾىاه.هللا عبي ال ؤعٍض ؾىاه هل في
الىحىص خهُهت بال هى الكمـ والبضع مً ؤهىاع خٌمخه والبر والبدغ قٌُ مً غُاًاه الُحر
ؾبده والىخل مجضه واإلاىج يبره والحىث هاحاه والىمل جدذ صخىع الهم نضؾه والىدل
َ َ ْ َ َ ََّ
ً
ً
يهخل خمضا في زالًاه والىاؽ ٌػهىهه حهغا قِؿترهم والػبض ًيس ى وعبي لِـ ًيؿاه ؤلم جغ ؤن
َّ
َّ
ْ َ ْ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ ُّ
الؿ َم َاو َ َ ْ
الى ُج ُ
الل َه ٌَ ْس ُج ُض َل ُه َم ًْ في َّ
ىم َو ْالج َب ُ
اُ َوالص َج ُغ
ى والكمـ والهمغ و
ِ
ِ
ِ
اث ومً ِفي ألاع ِ
َّ َ َ
ْ
َّ َ ْ
َ َّ ُ ُّ َ َ ٌ َ َّ
الىاؽ َو َيث ٌحر َخ َّو َغ َل ُْه ْال َػ َظ ُ
اب َو َم ًْ ُي ِه ًِ الل ُه ق َما ل ُه ِم ًْ ُمٌ ِغ ٍم ِب َّن الله ًَك َػ ُل
والضواب وي ِثحر ِمً
ِ
ِ ِ
َ
َ َ ٌ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ ً َ ْ ُ َ ْ ُ ُ َن َ َ َ ْ َ
َما ٌَك ُاء [الحج.]18:وآًت لهم ألاعى اإلاُخت ؤخُِىاها وؤزغحىا ِمنها خبا ق ِمىه ًإًلى * وحػلىا
َْ َ
ََ
َ
ُُْ
ْ
َ َ
َ
ََ َْ
َ َّ
اب َوق َّج ْغها ِق َيها ِم ًَ ال ُػ ُُى ِن * ِل َُإًلىا ِم ًْ ز َم ِغ ِه َو َما َغ ِملخ ُه ؤ ًْ ِض ِيه ْم ؤقال
ى
ُل وؤغ
اث ِم ًْ ه ِس
ِق َيها حى ٍ
ٍ
ٍ
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ
َ َّ
َ َ
َْ ُ
ْ ُ َ
ألا ْع ُ
ى َو ِم ًْ ؤهك ِؿ ِه ْم َو ِم َّما ال ٌَ ْػل ُمىن *
ٌَكٌ ُغون * ُؾ ْب َدان ال ِظي زلو ألاػواج ًلها ِمما جى ِبذ
َ َ ٌ َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ُ َن َ َّ ْ ُ َ
ُ ََ َ َ َْ
ـ ج ْج ِغي ِإلا ْؿخه ّ ٍغ ل َها ط ِل ََ جه ِض ًُغ
وآًت لهم اللُل وؿلخ ِمىه النهاع ق ِةطا هم مظ ِلمى * والكم
َّ ْ ُ َ ْ َ َ َ َْ
َْ
َ ْ
ْ
ْ
َْ َ َ َ
ال َػ ِؼ ٍِؼ ال َػ ِل ُِم * َواله َم َغ ن َّض ْعه ُاه َمى ِاػ َُ َخ َّتى َغ َاص ًال ُػ ْغ ُحى ِن اله ِض ًِم * ال الكمـ ًيب ِغي لها ؤن
َ َ
ََ
َّ
َ
ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ ُ َّ ُ
الن َه ِاع َوً ٌّل ِفي قل ٍَ ٌَ ْؿ َب ُدىن [ٌـ.]40-33 :ؤ ِبل ٌه َم َؼ الل ِه
جض ِعى الهمغ وال اللُل ؾ ِابو
[الىملً.]60:ا ؤخمض بً خىبل ما الضلُل غلى وحىص هللا؟قهضم وعقؼ البًُت ،وناُ :هظا خهً
خهحن ؤملـ ،لِـ له باب ولِـ له مىكظ ،ظاهغه ًالكًت البًُاء ،وباَىه ًالظهب ؤلابغٍؼ،
قبِىما هى يظلَ بط اههضع حضاعه وزغج مىه خُىان ؾمُؼ بهحر.الهغآن له ؤؾلىبه ،ولظا
َ
زاف اإلاكغيىن غلى ؤهكؿهم مً ؤؾلىب الهغآن في التربُت ،وخظع بػًهم البػٌ آلازغَ :ون َ
اُ
َ ْ
َ
َّ َ َ
َ َّ ُ َ ْ َ
ْ َ
ًً ي َك ُغوا ال ح ْؿ َم ُػىا ِل َهظا ال ُه ْغ ِآن َوالؿ ْىا ِق ُِه ل َػلٌ ْم حؿ ِل ُبىن [قهلذ ]26 :بل وهللا لخعجبىن
ال ِظ
ؤيها ألاخباب ألاَهاع الخُاع الٌغام -ؤن الحبِب اإلاهُكى نلى هللا غلُه وؾلم في الؿىتً
ً
الخامؿت مً البػثت اإلاباعيت ،في مٌت ػاصها هللا حكغٍكا وجٌغٍما ،زغج لُهلي في الٌػبت
اإلاكغقت ،وونل الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ًهغؤ الهغآن ،ومً بحن ًضًه حلـ اإلاكغيىن،
وحلـ نىاصًض الٌكغ والكغى ،ونغؤ ؾىعة الىجم ،وفي ؤوازغ الؿىعة نغؤ نىاعع جُحر لها
َّ
َ ْ َُ َ
الهلىب وألاقئضةَ :ؤ َقذ ْآلا َق ُت * َل ْ
الله ًَاق َك ٌت * َؤ َقم ًْ َه َظا ْال َ
ـ َل َها م ًْ ُ
َ
ن
ًث حعجبىن *
ض
ح
و
ص
ِ
ِػ ِ ِػ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َ
َو َج ْ
اس ُج ُضوا ل َّله َو ْ
ط َح ٌُى َن َوال َج ْب ٌُى َن * َو َؤ ْه ُخ ْم َؾام ُضو َن * ق ْ
اغ ُب ُضوا [الىجم ]62-57 :ونام الحبِب
ِ ِ
ِ
ً
نلى هللا غلُه وؾلم وزغ ؾاحضا هلل قلم ًخمالَ اإلاكغيىن ؤهكؿهم قهامىا زلكه وزغوا
ً
سجضا هلل حل وغال ،وهم غلى الكغى والٌكغ.ونهت سجىص اإلاكغيحن زلل عؾىُ هللا نلى
هللا غلُه وؾلم عواها ؤلامام البساعي في صحُده  ،وغىىن لهظا الباب بػىىان :باب :سجىص
ً
اإلاؿلمحن مؼ اإلاكغيحن ،وعواه مسخهغا مً خضًث ابً غباؽ (ؤن الىبي نلى هللا غلُه وؾلم
9
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َ َْ َْ َ
نغؤ بؿىعة الىجم وسجض وسجض مػه اإلاؿلمىن واإلاكغيىن والجً وؤلاوـ) ل ْى ؤه َؼلىا َهظا
ً ُ َ َ ّ ً ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َّ َ َّ
ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ
اؽ ل َػل ُه ْم
لى
ل
ا
ه
ب
غ
ً
ه
اُ
ث
م
ألا
َ
ل
ج
و
ه
الل
ت
ُ
ك
ز
ً
م
غا
ض
ه
خ
م
ػا
اق
ز
الهغآن غلى حب ٍل لغؤًخه
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ َّ َ
ًَخكٌ ُغون [الحكغ ]21:بهه حالُ الهغآن ،بهه يالم الحو حل وغال ،هظا هى مهضع التربُت ألاوُ،
غغف الهغآن ؤلاوؿان َم ًْ زالهه؟ وبػضما ؤحابه غلى هظا الؿااُ ،غغقه غلى مهحره ،ما هى
مهحره؟وما هي الؿاًت؟وما هى الهضف؟وإلااطا حػِل؟وما هظه الىدُجت؟ؤحاب بمىخهى الىيىح،
وغغقه بإهه ال بض ؤن ًإحي ًىم ؾُهل قُه بحن ًضي هللا لِؿإُ غً الهلُل والٌثحر ،وغً الهؿحر
َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َّ َ ْ ً َ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ً
اُ ط َّع ٍة ق ّغا ًَ َغ ُه [الؼلؼلت ]8-7 :ؤحاب
والٌبحر :قمً ٌػمل ِمثهاُ طع ٍة زحرا ًغه * ومً ٌػمل ِمثه
الهغآن ،وهظا هى ألاؾلىب التربىي الصحُذ ،ؤن ًجُب اإلاىهج غلى ًل حؿائُ واؾخكؿاع،
بحابت مهىػت ووانػُت ومىُهُت ،بحابت جغٍذ الهلب والػهل ،وجغٍذ الىحضان والكااص .ولظا
ؤهاصي آلان ؤؾاجظحي وؤخبابي مً اإلاضعؾحن واإلاضعؾاث ؤال ًًُو نضعه بؿااُ َالبه ،وبهما
ًيبغي ؤن ًكخذ نضعه لُالبه وؤن ًجُب غليهم ،وؤن ًداوُ ؤن ًهىػهم بالجىاب ،وؤن ًغبُهم
ً
ً
ً
ً
بالجىاب عبُا وانػُا غملُا ؾلىيُا ختى ًىُلو الُالب وهى غلى زهت وٍهحن.وَعجبني هظا
ً
ألاؾخاط الظي حاءه جلمُظه ًىما قهاُ لهً :ا ؤؾخاطي! لهض غلمذ ؤهَ جغي عؾىُ هللا نلى هللا
غلُه وؾلم في عئٍاى ،ناُ :وماطا جغٍض ًا بني؟ ناُ :بوي في قىم بلُه ،ووهللا بوي ألعٍض ؤن ؤعاه في
ً
ً
ً
مىامي ،قضلني ماطا ؤنىؼ وماطا ؤقػل؟قهاُ ؤؾخاطه لُػلمه حػلُما غملُا ؾلىيُا ،ناُ :ؤهذ
مضغى غىضي اللُلت للػكاء ،قظهب الخلمُظ بلى ؤؾخاطه ،وؤخًغ ألاؾخاط لخلمُظه الػكاء ،وؤيثر
قُه وؿبت اإلالح ومىؼ غىه اإلااء ،وإلاا َلب الخلمُظ اإلااء ؤبى ؤؾخاطه غلُه ،وناُ له :هم ونبل
الكجغ وؿدُهظ ،ألغلمَ يُل جغي عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم في عئٍاى ،قىام الخلمُظ
وهى ًخلىي مً قضة الػُل ،وهى في ؤقض الحاحت بلى حغغت ماء.قلما اؾدُهظ ؾإله ؤؾخاطه:
ً
نبل ؤن ؤغلمَ يُل جغي عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم في الغئٍا هل عؤًذ اللُلت قِئا في
هىمَ؟ناُ :وػم.ناُ :ماطا عؤًذ؟ ناُ :عؤًذ ألامُاع جمُغ ،وألانهاع ججغي ،والبداع حؿحر؛ ألن
همه في اإلااء قغؤي ألامُاع والبداع وألانهاع.قهاُ ألاؾخاط الظًي :وػم ،نضنذ هِخَ قهضنذ
عئٍخَ ،ولى نضنذ مدبخَ لغؤًذ عؾىُ هللا.وؾُلت بًًاح غملُت ،جهىؼ وجغٍذ الهلب،
وجُمئن الكااص ،قبػض ؤن ؤحاب الهغآن ؤلاوؿان َم ًْ زالهه؟ وغغقه ما هى مهحره ،وبطا ما
غغف ؤلاوؿان زالهه ومهحره اَمإن نلبه واعجاح ،وجسلو مً غهضة الهلو والححرة والكَ
والايُغاب التي ٌػاهيها هاالء الظًً قظوا غً مىهج عبىا حل وغال ،ووهللا بن مً قغح هللا
نضعه للحو ،بهما هى في وػمت غظُمت ال ٌػغف نضعها بال مً خغمهاٌ.ػبر غً هظا الحغمان عحل
ً
ً
ً
ياُ ،ال ٌػغف له هضقا وال َغٍها وال مهحرا قُهىُ :حئذ ال ؤغلم مً ؤًً ولٌني ؤجِذ ..ولهض
ً
ؤبهغث نضامي َغٍها قمكِذ ..وؾإمط ي في َغٍهي قئذ هظا ؤم ؤبِذ ..يُل حئذ..؟ يُل
ؤبهغث َغٍهي..؟ لؿذ ؤصعي ..حػلَ هللا ال جضعي! لؿذ ؤصعي!!وٍظل ًهُؼ الُغٍو ًالبهُمت ال
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ً
ً
َْ َ
هضقا وال مهحرًا ،ونضم هللا الخالو بط ًهىَُ :ل ُه ْم ُن ُل ٌ
ىب ال ًَكه ُهىن ِب َها
ٌػغف له َغٍها ،وال
َ َ ُ َ
َ ُ َ َ ْ َْ
ََُ ْ َ ُْ ٌ ُْ ُ َ
ون ب َها َو َل ُه ْم َآط ٌ
ان ال ٌَ ْؿ َم ُػىن ِب َها ؤول ِئ ََ ًاألو َػ ِام َب ْل ُه ْم ؤي ُّل ؤول ِئ ََ ُه ُم
ولهم ؤغحن ال ًب ِهغ ِ
ً
ْ َ ُ َ
الؿا ِقلىن ألاغغاف ]179:قاسجض لغبَ قٌغا ًا مً وخضث زالهَ! وٍا مً غغقذ ؾاًخَ
وهضقَ! وٍا مً غغقذ مهحرى ،اغلم ؤهَ في وػمت عبما ال جخظونها وال حػغف قًلها ،وال ٌػغف
قًلها بال مً خغمها والػُاط باهلل.ؤؾإُ هللا ؤن ًخم غلي وغلٌُم وػمت الهضاًت وؤلاًمان
والخىخُض وؤلاؾالم ،بهه ولي طلَ ومىاله وهى غلى ًل ش يء نضًغ.وبػض ؤن ؤحاب ؤلاؾالم
والهغآن ؤلاوؿان بحابت قاقُت ،مً زالهَ؟ وما هى مهحرى؟ وغغقه بالُىم آلازغ ،لم ًضع
ً
نىالّ ،
وبحن مىهجها في الحُاة الحغبُت والؿُاؾُت
نؿحرة وال يبحرة بال ونض ناُ قيها
والانخهاصًت ،وؤلاغالمُت ،والخػلُمُت ،والػلمُت ،وال ؤعٍض ؤن ؤؾخُغص ألنل مؼ ًل حؼئُت ألبحن
اإلاىهج الهغآوي في ًل حاهب مً هظه الجىاهب ،قةن الهغآن ً-ا ؤخبابي -مىهج خُاة ،ولم ال وهى
مىهج زالو هظا ؤلاوؿان؟!ؤيخكي بهظا الهضع لٍي ال ؤقو غلٌُم ألوي ؤعي ؤلازىة وانكحن مً نبل
اإلاؿغب ،ؤؾإُ هللا حل وغال ؤن ًجمػني وبًايم في الجىت اللهم آمحن ًا عب الػاإلاحن!في عجالت -
ؤيها ألاخباب -ؤنىُ :الهغآن الٌغٍم هى اإلاهضع ألاوُ مً مهاصع التربُت ،وللهغآن ؤؾلىب قغٍض في
التربُت ،ألهه ًدغى الهلب ،وٍالمـ الىحضان ،وَؿخجِل الػىاَل ،وَػغف ؤلاوؿان بٍل
ً
ش يء ،وٍجُب غلى ًل ش يء ،قلم ًضع الهغآن مجاال مً مجاالث الحُاة بال ونض وضح اإلاىهج
التربىي الصحُذ في هظا اإلاجاُ.ال جظىىا ًا بزىاوي ؤن الهغآن لم ًُغم مجاُ الؿُاؾت ؤو
الانخهاص ؤو الخػلُم ؤو التربُت .يال.بل بن الهغآن مىهج خُاة ،ال حؿمػىا لهاالء الظًً ًغٍضون
ؤن ًطحٌىا غلُىا ،وٍكهلىا صًيىا وٍدبؿىه في اإلاؿاحض ،وَؿلهىا غلُه باألنكاُ ،وٍهىلىن:
بإن ؤلاؾالم في اإلاؿاحض ،قةطا ما زغحذ -ؤيها اإلاؿلم -مً اإلاسجض قةًاى زم بًاى ؤن جسغج
بةؾالمَ زاعج اإلاسجض ،قال ؾُاؾت في الضًً وال صًً في الؿُاؾت.ؤلاؾالم مىهج خُاة ،الهغآن
مىهج خُاة مخٍامل ،لم ًضع نؿحرة وال يبحرة وال قاعصة وال واعصة بال ونض ؤصلى قيها بضلى ،وبحن
ً
ً
قيها خٌما ،وخضص قيها مىهجا ،قُجب غلى اإلاؿلمحن ؤن ٌػىصوا بلُه مغة ؤزغي ،لُػىص مجخمػىا
ً
مجخمػا ًداطي مجخمؼ الغغُل ألاوُ .

اإلاهضع الثاوي :الؿىت اإلاُهغة
اإلاهضع الثاوي مً مهاصع التربُت :الؿىت اإلاُهغة وهىاى نىل زبِث ًضهضن خىُ الهغآن صون
الؿىت ،وٍهىلىن :بهىا ال هىٌغ الهغآن ،وهغٍض ؤن هإزظ بالهغآن ،ولًٌ الؿىت قيها الصحُذ وقيها
ً
الًػُل وقيها اإلاىيىع ،قال صاعي بطا لألزظ بالؿىت ،وٌٍكُىا ؤن هإزظ بالهغآن ،وال ًضعي ؤهه
ً
بطا ؤزظ الهغآن َّ
ويُؼ الؿىت قهض يُؼ الهغآن والؿىت مػا.ونض ناُ الهاصم اإلاهضوم الظي
ال ًىُو غً الهىي طلَّ ،
وبحن ؤهه ؾُإحي مً ؤبىاء ألامت مً ًهىُ هظا ،يما في الحضًث الظي
عواه الحايم في اإلاؿخضعى  ،وصحح بؾىاصه قُسىا ألالباوي مً خضًث اإلاهضام بً مػض ًٌغب ،
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ؤهه نلى هللا غلُه وؾلم ناُ( :ؤال بوي ؤوجِذ الٌخاب ومثله مػه ،ؤال ًىقَ عحل قبػان مخٍك
غلى ؤعٌٍخهً ،هىُ :غلٌُم بهظا الهغآن قما وحضجم قُه مً خالُ قإخلىه ،وما وحضجم قُه مً
خغام قدغمىه) وفي عواًت( :ؤال بن ما خغم هللا يما خغم عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم)قال بض -
ؤيها ألاخبت -مً الؿىت مؼ الهغآن ،بل لهض حمؼ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بُنهما ،يما في
ً
الحضًث الظي عواه ابً ماحت والحايم في اإلاؿخضعى وصححه ؤًًا الكُش ألالباوي ،ؤهه نلى
هللا غلُه وؾلم ناُ( :جغيذ قٌُم قِئحن لً جًلىا ما جمؿٌخم بهما :يخاب هللا وؾىتي ،ولً
ًكترنا ختى ًغصا غلي الحىى) وؤعحى هللا ؤال هيؿاها.ؤنىُ :بطا ًان ًل َالب غلم ًخإزغ باإلاىهج
الظي ًضعؾه ،قما ظىٌم بطا ًان اإلاىهج الظي ًضعؽ هى الهغآن والؿىت؟! وبطا ًان ًل َالب
غلم ًخإزغ بإؾخاطه الظي ًإزظ غىه قما ظىٌم بطا ًان ألاؾخاط هى مدمض نلى هللا غلُه
وؾلم؟!شخهُت الىبي نلى هللا غلُه وؾلم مىهج جغبىي مخٍامل ،وؾيخه نلى هللا غلُه وؾلم
ً
يظلَ ،وال ؤؾخُُؼ ؤبضا ؤن ؤنل وؤبحن مً زالُ ؾحرجه وخُاجه ؤعًان وغىانغ وبىىص هظا
اإلاىهج التربىي ألانُل ،بل ؾإيخكي بمثاُ واخض جغبىي قظ ألبحن لٌم ؤن شخهِخه نلى هللا
ً
ً
ً
ً
غلُه وؾلم ًاهذ مىهجا جغبىٍا قغٍضا مخٍامال.خضًث عواه ؤخمض مً خضًث ؤبي ؤمامت عض ي هللا
ً
ً
ً
غىه ناُ[ :حاء قاب بلى الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ٌؿإله ؾاالا عجُبا ؾغٍبا] هل ًا جغي حاء
الكاب ٌؿإُ الىبي نلى هللا غلُه وؾلم غً الجهاص في ؾبُل هللا؟ ؤم حاء ٌؿإله غً ؤلاهكام
ً
ً
في ؾبُل هللا؟ ؤم حاء ٌؿإله في ؤن ًسغج مػه للؿؼو؟يال..ولٌىه حاء ٌؿإُ ؾاالا ؾغٍبا،
ؤجضعون ما الظي ؾإله هظا الكاب؟حاء لُهىُ لغؾىُ هللاً( :ا عؾىُ هللا؟ ؤجإطن لي بالؼها؟!) ما
ؾًب الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ،وال اعجكؼ نىجه ،وال اخمغ وحهه ،وال ؤمغ الصحابت ؤن
ًدملىه مً بحن ًضًه ومً زلكه لُلهىه زاعج اإلاسجض ولٌىه ابدؿم في وحهه ابدؿامت خاهُت
مكغنت ،وهظغ بلُه وناُ( :اصن) وانترب الكاب مً الىبي نلى هللا غلُه وؾلم ،وفي همؿاث
جغبىٍت خاهُت ًهىُ له اإلاغبي ألاغظم ،وألاؾخاط الحبِب( :ؤجغياه ألمَ؟ ناُ :ال وهللا ،حػلني
هللا قضاى .ناُ :قٌظلَ الىاؽ ال ًدبىهه ألمهاتهم ،ؤجدبه ألزخَ؟ ناُ :ال وهللا ،حػلني هللا
قضاى .ناُ :ويظلَ الىاؽ ال ًدبىهه ألزىاتهم ،ؤجدبه البيخَ؟ ناُ :ال وهللا ،حػلني هللا قضاى.
ناُ :ويظلَ الىاؽ ال ًدبىهه لبىاتهم ،ويظلَ لػماتهم وزاالتهم).زم بػض هظا ًله مض الحبِب
ًضه الحاهُت -قةهه بدغ الغخمت ،وٍيبىع الحىان ،وؤؾخاط التربُت -وويػها غلى نضع هظا
الكاب ،وجًغع بلى هللا بالضغاء وناُ( :اللهم اقغح نضعه ،واؾكغ طهبه ،وخهً قغحه)ؤي جغبُت
هظه ًا بزىان؟!وًلٌم ٌػلم نهت ألاغغابي الظي حاء لُبىُ في مسجض الىبي نلى هللا غلُه
وؾلم ،وًلٌم ٌػلم نهت ماغؼ ويُل عصه الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بإؾلىبه ،وًلٌم ٌػلم
نهت الؿامضًت ويُل عصها الىبي نلى هللا غلُه وؾلم بإؾلىب ،قهى هبي الغخمت ،وٍيبىع
ً
الحىان.والغؾىُ نلى هللا غلُه وؾلم شخهِخه مىهج جغبىي قًال غً ؾيخه ،وبطا ًاهذ
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ً
الػظمت جدب لظاتها ،قةن عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم ًدب لظاجه قًال غً ؤهه عؾىُ مً
غىض هللا حل وغال ،وهظا الحب بحن اإلاغبي وَالبه وألاؾخاط وجالمُظه هى اإلاكخاح ألاوُ للتربُت
ً
الصحُدت .وهللا لهض ؤخب ؤصحاب الىبي اإلاهُكى نلى هللا غلُه وؾلم خبا لِـ له في جاعٍش
الػاإلاحن هظحر ،قلهض حاء غغوة بً مؿػىص الثهكي عؾىُ مً نبل نغَل في نلح الحضًبُت،
ونل ًٍلم الىبي غلُه الهالة والؿالم -وًان مً غاصة الػغب بطا ؤعاصوا ؤن ًخىصصوا بلى مً
ًخٍلمىن مػه ؤن ًمض ؤخضهم ًضه لُػبث بلحُت مً ًخٍلم مػه -قمض غغوة بً مؿػىص ًضه
لُضاغب قػغاث َُباث مً لحُت الحبِب اإلاهُكى غلُه الهالة والؿالم ،وًان اإلاؿحرة بً
قػبت عيىان هللا غلُه ًهل غىض عؤؽ الىبي غلُه الهالة والؿالم ًظلل غلُه مً الكمـ،
وبُضه الؿُل ،قةطا مض غغوة ًضه لُضاغب قػغاث لحُت الىبي نلى هللا غلُه وؾلم يغبه
اإلاؿحرة بىهل الؿُل غلى ًضه وهى ًهىُ[ :ؤزغ ًضى غً لحُت عؾىُ هللا نبل ؤال جهل بلَُ]
ٌعجب غغوة بً مؿػىص وٍغحؼ بلى نىمه لِسجل هظه الكهاصة ،وٍهىًُ :ا نىم! وهللا لهض
ً
ونكذ غلى اإلالىى ،ولهض ؤجِذ يؿغي في ملٌه ،والىجاش ي ونُهغ ،وهللا ما عؤًذ ؤخضا ٌػظمه
ً
ؤصحابه يما عؤًذ ؤصحاب مدمض ٌػظمىن مدمضا! وهللا بطا ؤمغهم ابخضعوا ؤمغه ،وبطا جٍلم
ً
ؤههخىا له ،وبطا جىيإ ًاصوا ًهخخلىن غلى ويىئه.ؤخبىا الىبي نلى هللا غلُه وؾلم خبا لِـ له
ً
في جاعٍش الضهُا وال في جاعٍش الػاإلاحن هظحر ،قصخهُت الىبي نلى هللا غلُه وؾلم قًال غً ؾيخه
مىهج جغبىي ؤنُل مخٍامل.ومً ؤعاص ؤن ًخدبؼ ؾحرة اإلاهُكى قؿُجض اإلاىهج التربىي ألانُل
الظي به وغلُه جغبى الجُل ألاوُ ،ووهللا لً ههل بلى ما ونلىا بلُه بال بطا غضها بلى هظا الىبؼ
َ َ َّ َ ُ
اخ ُبٌ ْم
الهافي ،ويُل ال ونض عباه هللا غلى غُىه لحربي به الضهُا ،ػًاه في غهله قهاُ :ما يل ن ِ
ْ
َ
ْ
َو َما ؾ َىي [الىجم ]2:وػًاه في نضنه قهاَُ :و َما ًَى ُِ ُو َغ ًِ ال َه َىي [الىجم ]3 :وػًاه في نضعه
َ َ َ
ْ
قهاَُ :ؤ َل ْم َو ْك َغ ْح َل ََ َ
ن ْض َع َى [الكغح ]1:وػًاه في طيغه قهاَُ :و َعق ْػىا ل ََ ِطي َغ َى [الكغح ]4 :وػًاه
َ
َ َ ُْ َ
َ َ ْ ْ
في َهغه قهاَُ :و َوي ْػىا َغى ََ ِوػ َع َى [الكغح ]2:وػًاه في قااصه قهاَُ :ما يظ َب الكا ُاص َما َعؤي
َ َ
َ َ َ
اؽ ْال َب َ
ه ُغ َو َما َغى [الىجم ]17 :وػًاه في مػلمه قهاُ:
[الىجم ]11:وػًاه في بهغه قهاُ :ما ػ
ْ
ُْ ْ َ َ ُ ٌ
َّ َ
ُْ
وف َعخ ٌ
َغل َم ُه ق ِض ًُض اله َىي [الىجم ]5:وػًاه في ِخلمه قهاُِ :باإلاا ِم ِىحن عئ
ُم [الخىبت ]128:وػًاه
ِ
َّ َ َ ُ ُ
ًله قهاَُ :و ِبه ََ ل َػلى زل ٍو َغ ِظ ٍُم [الهلم ]4:نلى هللا غلُه وؾلم .
اإلاهضع الثالث :مىهج الؿلل الهالح
ؤما اإلاهضع ألازحر بةًجاػ قهى :مىهج الؿلل الهالح باغخباعه ًمثل الخهضًو الػملي للهغآن
ً
ً
والؿىت.واغلمىا -ؤيها ؤلازىة -ؤن الؿلكُت لِؿذ حماغت ،ولِؿذ خٌغا غلى ؤخض ،ولِؿذ خؼبا
ألخض ،بل بن الؿلكُت جُاع ممخض بلى الحبِب اإلاهُكى نلى هللا غلُه وؾلم وبلى الصحابت يـإبي
بٌغ وغمغ وغثمان وغلي وبلى الخابػحن ،وبلى ألائمت الغاقضًً اإلاهضًحن ،قمً ؾلَ َغٍو هاالء
قهى مىدؿب بلى ؾلل ألامت الهالح ،ختى ولى لم ٌػانغهم باإلاٍان والؼمان ،ومً جىٌب غً
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موقع صفات عباد الرحمن – http.//www.ibadou-arrahmane.com
عن موقع صوتيات إسالم ويب

ً
ً
َغٍههم وؾلَ َغٍها ؾحر َغٍههم ،وصعبا ؾحر صعبهم قلِـ منهم وبن حمؼ بِىه وبُنهم الؼمان
ً
واإلاٍان ،قال ًيبغي ؤبضا ؤن ًإحي ؤخض ؤخبابىا لُجػل مً الؿلكُت حماغت خؼبُت يُهت ،وبهما
الؿلكُت جُاع ممخض بلى عؾىُ هللا نلى هللا غلُه وؾلم مً ؤبىاء الُائكت اإلاىهىعة في ًل ػمان،
وًان هاالء الظًً ٌؿحرون غلى َغٍو اإلاهُكى ،وغلى َغٍو ؾلل ألامت الهالح ،وغلى َغٍو
الخابػحن وجابؼ الخابػحن ،وغلى َغٍو ألائمت الغاقضًً اإلاهضًحن مً بػضهم ،مً ؾاع غلى هظا
الُغٍو قهى مىدؿب بلى ؾلل ألامت الهالح ،وؤي قغف هظا ،وؤي وؿب هظا!!قال ًيبغي هظا
الخػهب ،وهظا الخدؼب والخسللً.ا ؤخبابي! بهىا آلان ههبل غلى مغخلت خغحت ،وغلى مغخلت
ً
ً ً
ً ً
زُحرة جدخاج مىا ؤن هٌىن حمُػا ًضا واخضة ،وؤن هٌىن حمُػا نلبا واخضا ،وؤن هٌىن
ًالجؿض الىاخض بطا اقخٍى مىه غًى جضاعى له ؾائغ الجؿض بالؿهغ والحمى ،ال قَ ،وؤغلم
غلم الُهحن ؤن مً بحن بزىاهىا مً هى غلى زُإ غهضي ،بل ومنهجي ،بل وقٌغي ،بل ونض ًٌىن
غلى زُإ خغًي ،ولًٌ بطا جسلُخم ؤهخم غىه ،وجسلُذ ؤهذ قمً الظي ؾُإزظ بإًضي بزىاهىا بلى
ً
الهىاب والحو؟ قلىىههغ حمُػا في بىجهت الحب في هللا مؼ جصحُذ ألازُاء ،ال ؤنىُ :ؤن هضوي
عءوؾىا في الغماُ ًالىػام ال .مؼ جصحُذ ألازُاء الػهضًت ،واإلاىهجُت ،والكٌغٍت ،بل والحغيُت،
ولًٌ في ؾاغت مً الحب الىضي ،والخػغف الجُاف ،والغخمت الىاؾػت ،قلىًٌ يمجخمؼ
الصحابت ألاوُ بطا اقخٍى مىه غًى جضاعى له ؾائغ الجؿض بالؿهغ والحمى.ؤيها ألاخبت!
اغخهمىا باهلل ،وجىًلىا ،واحخمػىا غلى الحو يغحل واخض ،وهللا بن هللا حل وغال ؾائلىا غً
هظا الضًً ،وبن ؤغظم زُغ غلُىا هى هظه الكغنت ،وهظا الكخاث والتزمذ ،وؤهخم حػلمىن
ً
حمُػا ؤن ؤهل الباَل غلى ازخالف مكاعبهم ،وؤًضلىحُاتهم ونىاهُنهم وهظمهم ما اجكهىا غلى
ش يء مثل اجكانهم غلى الٌُض لإلؾالم ،واؾدئهاُ قإقت اإلاؿلمحن ،وؤهل الحو مخكغنحن،
مدكدخحن مخىاخغًٍ ،ومخُاخىحن مدكغطمحن.ؤيها الحبِب! ؤها بكغ ،ؤزُك وؤنِب ،بًاى ؤن
جغقػني بلى مغجبت اإلاالئٌُت ؤو الغؾالت! يال .قةن ؤزُإث ؤها مً ًصحح لي الخُإ ،مً ًإزظ
بُضي بلى الهىاب بن جغيخني وؤهذ ؤدي وخبِبـي في هللا ،ولًٌ الحهُهت ؤال ًجؿىا ألازُاء،
وبهما ًيبغي ؤن ًخدغيىا في طُ وججغص وجىايؼ هلل ،وطلت ألزَُ واهٌؿاع لخإزظ بُمُىه بلى
ً
ً
ً
ً
الحو.ووهللا -ؤنىلها -بن ألار لى وحض ؤن ؤزاه نض ؤجاه مسلها ناصنا مدبا له مخجغصا هلل
ًضغىه بلى الحو ،وٍهىًُ :ا ؤدي في هللا ،وٍا خبِبـي هظا ؾلِ ،وهظا باَل ،والضلُل مً الهغآن
والؿىت الصحُدت يظا ويظا ،لى غلم هللا مىَ نضم الىُت لظلل لَ الهلىب ،قةن الهلىب بحن
ؤنبػحن مً ؤنابؼ الغخمً ًهلبها يُل ٌكاء.ؤؾإُ هللا حل وغال ؤن ًغصها وبًايم بلى هظا
اإلاىهج التربىي ألانُل ،بلى الهغآن والؿىت الصحُدت ،بكهم ؾلل ألامت ،باغخباع هظا الكهم
ًمثل الخُبُو الػملي للهغآن والؿىت.ؤؾإُ هللا حل وغال ؤن ًجؼٌٍم زحر الجؼاء غلى هظا
ً
الػىاء واإلاكهت والٍلل والىهب قجؼايم هللا زحرا ؤيها ألاخباب ،وؤؾإُ هللا ؤن ًخهبل مني
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ً
ً
ومىٌم نالح ألاغماُ ،وؤؾإُ هللا ؤن ًدغم وحىهٌم حمُػا غلى الىاع.اللهم ال جسغج واخضا مً
هظا اإلاٍان بال بظهب مؿكىع ،وؾعي مكٌىع ،وججاعة لً جبىع ،بغخمخَ ًا غؼٍؼ ًا ؾكىع!اللهم
ً
ً
ً
ً
ً
احػل حمػىا هظا حمػا مغخىما ،وجكغنىا مً بػضه جكغنا مػهىما ،وال ججػل اللهم قُىا قهُا
ً
وال مدغوما.اللهم اؾكغ لىا طهىبىا ،وبؾغاقىا في ؤمغها ،وزبذ ؤنضامىا واههغها غلى الهىم
ُ
وايـ اإلاؿلمحن الػغاة ،وؤَػم اإلاؿلمحن الجُاع ،وؤنغ
الٍاقغًٍ.اللهم اخمل اإلاؿلمحن الحكاة،
ؤغُيىا بىهغ ؤلاؾالم وغؼ اإلاؿلمحن.اللهم احػل مهغها بلض ألامً وألامان ،اللهم احػل مهغها
بلض ألامً وألامان ،اللهم احػل مهغها سخاء عزاء وؾائغ بالص اإلاؿلمحن.اللهم اعقؼ غً ؤبىائىا
وقػبىا الؿالء والىباء ًا عب الػاإلاحن! اللهم اعقؼ غىا الؿالء والىباء ًا عب الػاإلاحن!اللهم انبلىا
وجهبل مىا وجب غلُىا واعخمىا بهَ ؤهذ الخىاب الغخُم.وؤنىُ نىلي هظا وؤؾخؿكغ هللا الػظُم
لي ولٌم.ؾبداهَ اللهم وبدمضى ،ؤقهض ؤن ال بله بال ؤهذ ،ؤؾخؿكغى وؤجىب بلَُ .
غً مىنؼ نىجُاث بؾالم وٍب
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