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بعض أخطائنا في التربية.

فضيلة الشيخ سلمان ابن فهد العودة.

…………………………………………
بسم هللا الرحمن الرحيم
إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.
ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.
من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له.
وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له.
واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسلليما ثييلرا.
أما بعد أيها األحبة الكرام فسالم هللا تعالى عليكم ورحمته وبرثاته.
أيها األحبة:

إن اإلنسللان ال يكللون أحيللر فللس عللين نفسلله منلله فللس ميللل ه ل ا الموق ل  ،فللذن ه ل ه األعللداد الكبي لري مللنكم التللس
أسرفت وأحسنت الظن فجاءت لتستمع إلى ميل ه ه الكلمات.

إنها تلُنبأ عن فير عظيم فس هل ه األملة ،فيلر إللى الرالاف األ فلاء ،وفيلر إللى العلملاء ،وفيلر إللى الم للحين،
وإال فللأي معنللى ألن تتهالللك ه ل ه األمللة علللى ثللل متحللدب وثللل قا للل وثللل مبللين أو مللتكلم لمجللرد أنلله أليللى
درسا ،أو قام بمحاضري أو أنه تكلم.
إن ذلك لدليل على فير األمة إلى الرااف األف اذ الحقيييين وأنها تعيش فعال فس فتري من أحلك فتراتها.
وإننس أقولها لكم صريحة ،ويعلم هللا تعالى حقيية ما أقوف حسب ما أعتيده:
أننا على ييين أن هللا تعالى ال يدع ال حوي وال يدع الدعوي ألميالنلا ملن المي لرين والمسلرفين عللى أنفسلهم،

بللل إن هللا تعللالى ي تللار لهللا مللن ال للادقين الم ل للين مللن يكللون فلليهم الرشللد والكفايللة ،إلللى أن ي للل هللا
األحواف ويتدارك بمنه وفضله وذلك فضل هللا يأتيه من يشاء.
أما بعد فحدييس إليكم ه ه الليلة هو عن بعض أخطائنا في التربية:
** النقطة األولى مفهوم التربية:

التربيللة أيهللا األلللوي لهللا مفهللوم أوسللع وأعملله ،إن التربيللة هللس الحيللاي بكللل تفاصلليلها ،وبكللل أش اصللها ،وبكللل

مؤسسللاتها ،والحيللاي تعنللس واللود اإلنسللان مللن يللوم أن يهللر علللى األر
اإلنسان فس شهادي الميالد ،وتنتهس مع اإلنسان بشهادي الدفن.

وإلللى أن يغادرهللا ،فهللس تبللدأ مللع
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وإذا عرفنا أن التربية هس المعنى الشامل لإلنسان من يوم أن ولد إلى يوم أن يموت أدرثنا أن الحياي
ه ه أو التربية ليست أم ار مي و ار على واود اإلنسان فس منزله ،أو بيته ،وال واوده فس مدرسته،
وال واوده فس حارته أو فس حيه أو مسجده.
بل هس واود اإلنسان فس الحياي ثلهلا بكلل مؤسسلاتها ملن بيلت ومدرسلة ومسلجد وإعلالم وصلحة و يلر ذللك،
بل واود اإلنسان من لالف األناسس ال ين ييابلونه فس حياته بكل تناقضاتهم.
فه ا يحييه ويسلم عليله ،وذاك يعيلره ويشلتمه ،وهل ا يحادهله وهل ا يبايعله أو يشلاريه وهل ا يعلمله أو يلتعلم منله،
وه ا يوافيه وه ا ي الفه ،وه ا يمدحه وه ا ي مه.
فالتربية تشمل الحياي ثلها.
وإذا أدرثنا ه ا أدرثنا أنه ال يمكن أن يستيل اهلا ملن األاهلزي أو مؤسسلة ملن المؤسسلات بتربيلة اإلنسلان،
فذن اإلنسان ثا ن مؤهر متأهر ،وال يمكن أن نستهين بشسء يوااه اإلنسان.

فالجو العام فلس المجتملع مليال هلو ةبلاري علن تيلار ثتيلار الملاء أو تيلار البحلر يجتلاي اإلنسلان وأحيانلا يكلون
اإلنسلان م الفللا للتيلار نيكللون ثأنله يسللب ضلد المللوه يتيلدم بيوتلله الضلعيفة أمتللا ار هلم يدفعلله الملوه إلللى الللوراء

عشرات األمتار.
وله ا ااء الشرع بتحميل اإلنسان مسئوليته الفردية باألمر بالمعروف والنهس عن المنكر ،والاء الشلرع أيضلا
بتحميللل المجتمللع مسللؤولية القيللام بالحسللبة ثأمللة مؤمنللة ال يميزهللا إال اإليمللان بللاهلل ال ل ي عليلله ااتمعللت هللم
األمر بالمعروف والنهس عن المنكر ال ي به قوامها وبيا ها:

( نتم لير أمة ألرات للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ،وتأمنون باهلل).

(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون ال الي ويؤتون
الزثاي ويطيعون هللا ورسوله أولئك سيرحمهم هللا إن هللا عزيز حكيم)

ول لك فذن اإلنسان محتاه إللى المجتملع ثلله وملن حولله ليتلأهر بهلم وينتفلع ملنهم وينظلر ملا عنلدهم ملن ليلر
نييتبسه ،أو لطأ فيتجنبه ،ن يحة يعمل بها.
هلم هللو محتللاه أيضلا إلللى المؤسسللات الموالودي فللس المجتمللع والتللس يتربلى مللن لاللهللا ،فهلو يتربللى قاعللدا فللس
المسللجد ينتظللر ال للالي ،ويتربللى وهللو فللس مدرسللته ،ويتربللى وهللو فللس سللوقه ،ويتربللى وهللو فللس بيتلله ،حتللى
واإلنسان فس متجره هو يتربى ،يتربى عللى األللالا اإلسلالمية فلس المعامللة والبيلع والشلراء واأللل والعطلاء،
و ير ذلك.
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وحين يفسلد الزملان وبمعنلى أصل وباالصلطالي الشلرعس ينحلرف النلاس يلؤمر اإلنسلان بلاعتزالهم حتلى يسللم

اإلنسان ملن شلرهم أو يسللموا هلم ملن شلره ،ثملا فلس الحلديع المتفله عليله علن أبلس سلعيد ال لدري رضلس هللا

عنه وأرضاه أن النبس صلى هللا عليه وسلم لما ُسأف أي الناس لير قاف:
(مؤمن مجاهد فس سلبيل هللا تعلالى بمالله ونفسله ،قيلل هلم أي قلاف ملؤمن فلس شلعب ملن الشلعاب معتلزف يعبلد
ربه ويدع الناس من شره).
إنلله إنسللان يللر قللادر علللى التربيللة ال يسللتفيد مللن النللاس علمللا وعمللل وألالقللا ،وال يسللتفيد النللاس منلله أيضللا،
فه ا ثان األادر فس حيه أن يعتزف الناس ،يدع الناس من شره ،ليس من الناس إال فس ليره.
فالتربية إذا عملية ض مة وثبيري تبدأ مع اإلنسان من يلوم وللد ،ال بلل أقلوف تبلدأ قبلل المليالد ،وملن الط ار ل
والنكد أن راال ااء ألحد العلماء فياف له:
أنا قد تزوات ،وحملت واتس وهس فس الشهر الرابع ،وأريد أن تعطينس بعض التعليمات فس أسلوب تربية
ه ا الطفل ،فياف له:
ه ا الطفل قد فات عليك ما دام فس الشهر الرابع ،لكن أعطيك تعليمات للطفل اليادم.
وهل ه ال شلك نكتللة ولكنهلا لهلا داللتهللا ولهلا معناهللا ،والمي لود أن التربيلة تبللدأ حتلى ملن يللوم التيلار الزواللة،
فللذن الزواللة هللس الحضللن السللليم المناسللب الل ي ينشللأ معلله الطفللل ويتربللى فللس أحضللانه ويقللبس مللن ألالقلله،
فهس تبدأ حتى قبل أن يولد اإلنسان.

وفس صحي الب اري عن أبن ةباس رضس هللا عنه أن النبس صلى هللا عليه وسلم قاف:
(لو أن أحدثم إذا أتى أهله قاف بسم هللا ،اللهم انبنا الشيطان وانب الشيطان ما ر قتنا ،فذنه إن قضس
بينهما ولد لم يضره الشيطان).
فالشلليطان يف للر م للن ذث للر هللا ،فالتربي للة تب للدأ مبكل لري ا للدا ،إن لله تب للدأ م للن هل ل ا األوان وال تنته للس إال ب للأن يم للوت
اإلنسان قاف هللا عز وال:
(واعبد ربك حتى يأتيك الييين) ،الموت.
هللم هللس ليسللت عمليللة مي للوري علللى اانللب واحللد مللن اوانللب الللنفس اإلنسللانية ،فهللس تربيللة تتعللله بللال ُ له
وتتعله بالعييدي وتتعله بالعلم وتتعله بالعمل وتتعله بالجسم وتتعله بالعبادي.

وهس أيضا ليست مسؤولية اهة بعينها فحسب ،فالبيت وحده ال يمكن أن يستيل بالتربية.
والمسجد وحده ال يستيل بها.
والمدرسة وحدها ال تستيل بها.
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والزمالء واألصدقاء ال الحون أيضا ،وإنما المجتمع ثله بكل مؤسساته وثل أفراده وثل أاهزته هلو مسلؤوف
عن التربية ،ه ه واحدي.
** النقطة الثانية ،اإلنسان موضوعا.

ليد ُبعع الرسل عليهم السالم ،وأنزللت الكتلب ملن السلماء إللى البشلر ملن أالل تيلويم هل ا اإلنسلان ،ملن أالل
أن يترقى حتى يتأهل لجنة عرضها السماوات واألر  ،بل حتى يتأهل لرؤية هللا تعالى فلس انلة علدن ،قلاف
هللا تعالى:
(واوه يوم إذ نايري إلى ربها نايري).
فهس تتمتع بالنظر إلى واه هللا تعالى الكريم فس انة عدن.

إن اإلنسان يترقى بالتربية حتى يتأهل له ا المستوى الرنيع ،وقلد يلنحح حتلى ي لب حطبلا ووقلودا لجهلنم ملع
الحجاري وشبيها باألنعام قاف هللا عز وال:
(وقودها الناس والحجاري) .وقاف سبحانه:
(إن هم إال ثاألنعام بل هم أضل) .وفس اآلية األلرى:
(بل هم أضل سبيال).
إذا بالتربيلة يرتيلس اإلنسللان حتلى ي للب أهلال لرؤيللة هللا تعلالى فلس الجنللة ،وبلنيت التربيللة أو تضلييعها يللنحح
حتى ي ب حطبا لجهنم.

إذا بنللاء اإلنسللان – أيهللا األحبللة – هللو محللح االهتمللام ،وه ل ه اليضللية الكبللرى التللس يجللب أن نرفللع شللعارها
ونتحدب عنها ونملئ بها مجالسنا هس قضية اإلنسان.

إن بناء اإلنسان أهم من بناء الجسور وأهم من تعبيد الطرا.
وأهم من تشييد العمارات الشاهية.

وأه للم م للن ت للوفير ال للدمات م للع أنن للس ال أه للون م للن بن للاء الجس للور وتعبي للد الط للرا وتش للييد العم للارات وت للوفير
ال دمات ،ولكن ال قيمة له ه األشياء ثلها فس ضل غياب اإلنسان.

تعد أن تكون تيسيرات لإلنسان وتسهيالت.
إن ه ه األشياء ثلها ال ُ
فيلس بربك أي معنى إلنسان حسن البزي حسن اليياب اميل الهيئة بهس الطلعة ممتلئ الجسم معتدف ال لحة
ولكنه يرص

فس قيوده فس أسره وسجنه.

وأي قيمة إلنسان ه ا شأنه إذا ثان بال عيل.
وأي قيمة إلنسان ه ا شأنه إذا ثان بال دين وال ُلله وال عييدي.
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إن اإلنسللان هللو المي للد األوف مللن الوسللا ل التربويللة ثلهللا ،وال قيمللة إلنسللان ال يعبللد ربلله وال يسللجد هلل تعللالى
وال يمرغ ابهته لضوعا لرب العالمين ،وال يسب بحمد ربه عز وال.
إنه فس دنياه يعيش الشياء بكل صوره وألوانه وفس ألرته إلى نار ال ي بو أواره:
( لما لبت دناهم سعي ار).
إن تحييه واود اإلنسان بالمعنى الشرعس يحيه ثل المكاسب األلرى.
فلنفتلر

مليال أننللا أملة فييلري ،لليس همنلا أن نطلللب الملاف ألن بنللاء اإلنسلان ال لال سلليجعله قلاد ار بللأذن هللا

على تح س الماف.
لنفتر

أننا أمة متألري فس المجاف ال ناعس والتينس ثما هو الواقع فعل

إن بنللاء اإلنسللان ال للال العاقللل العللالم الرشلليد هللو السللبيل إلللى تطويللع ال للناعة وإلللى الح للوف علللى أسلرار
الت نيع ،وإلى الوصوف إلى أعلى المستويات فس الحضاري المادية.
لنفتر

أننا أمة مت لفة فس ثافة مجاالت الحياي ،االاتماةية والمالية واالقت ادية و يرها ،فلذن اإلنسلان إذا

أعد إعدادا صحيحا هو ال ي يستطيع أن ي طو تلك ال طلوات التلس تحتااهلا األملة .فهلو الل ي
ُبنس وأُصل و ُ
يح ل على الماف وهو ال ي يبنس وي نع ويفكك أسرار العلم ويستطيع أن يطوعها بأذن هللا عز وال.
إذاً ،الم ره من ثل أ ماتنا وم ا بنا التس نعيشها وتعيشها األمة معنا هو بناء اإلنسان ،تتعدد لحلوف
ولكنها تتفه على أن ال ي يمكن أن يتولى تمييل ه ه الحلوف هو اإلنسان ذاته.

وأقولها لك صريحة لن يح ل اإلنسان على ثرامته الحقيية إال بالتزامه بدين هللا تعالى ،وذلك بسبب واضل
تزيدنا به األيام ب يري وهو أن اإلسالم هو ثلمة ال اله:
( أال يعلم من لله وهو اللطيف ال بير).
علللى حللين تعتللرف ثللل الد ارسللات النفسللية والتربويللة فللس هل ا الع للر تعتللرف بجهلهللا بحقييللة اإلنسللان وعجزهللا
عن إدراك لفايه وأس ارره وأنه تبحع فس ميدان مجهوف.
أما الشرع فنزف من عند حكيم حميد يعلم من لله وهو اللطيف ال بير.
** النقطة الثالثة :أما حديثي الثالث فهو بعنوان أزمات تربوية.

وه ه األ مات أ مات عامة ،ليست أ مات فس البيت فحسب وال فس المدرسلة بلل نسلتطيع أن نيلوف إنهلا أ ملة
فس األمة ثلها ،تبدأ من البيت وهو الدا ري ال غيري ،وتنتهس باألمة فس واودها العلام ،وهل ه األ ملات متعلددي

لها أسبابها ،ومضارها ونتا جها ،وأذثر شسء منها دون استيعاب.
هناك أ مة نستطيع أن نعبر عنها بأ مة اليية:
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غياب اليية دالل األمة
فهناك أ مة هية بين الحا م والمحكوم ،تبادف الم اوف ،الشك ،الظن ،عدم اليية
هناك أ مة هية بين الطالب والمدرس.
هناك أ مة هية بين الناص والمن وي ،بين ايل الشباب والشيوخ ،بين الرال والمرأي
بين المدير والموي .
وثل ه ه األ مة مبنية على سوء الظن:
(يا أيها ال ين أمنوا ااتنبوا ثيي ار من الظن إن بعض الظن إهم).

اعلللت األمللة تتمللزا إلللى ىوا ل

شللتى ،وإلللى فللرا م تلفللة وإلللى ىبيللات متنللاحري ال ييلله بعضللها بللبعض ،وال

يتعللاون بعضللها مللع بعللض ،وترتللب علللى ذل لك تعطيللل المهللارات والكفايللات وقللدرات األف لراد .وأصللبحت ه ل ه

األ مللة (أ مللة الييللة) تكبللل الفللرد عللن اإلبللداع واإلنتللاه واالاتهللاد والتعللاون وهل ا م للداا مللا ألبللر بلله الرسللوف
(صلى هللا عليه وسلم) حينما قاف لمعاوية:
(ال تتبع عورات الناس فذنك إن تتبعت عوراتهم أفسدتهم أو ثدت تفسدهم).
إن تتبع العورات ملن قبلل الملدرس الل ي يتتبلع علورت الطاللب ،أو االبلن الل ي يتتبلع علورات أبيله ،أو الحلا م
ال ي يتتبع عورات الرةية ،أو الرال ال ي يتتبع عورت المرأي ،أو العكس فس ذلك ثله.
إنلله دليللل علللى فيللدان الييللة ،بحيللع أصللب اإلنسللان يبحللع عللن العيللوب ،وإذا لللم يجللدها حللاوف أن ي للطنعها
وي تليها وهك ا ييع الفساد العريض فس المجتمع.

نموذه آلر :أ مة اليدوي:
اليدوي التس ال يمكن أن تتحيه التربية إال بواودها:
(ليد ثان لكم فس رسوف هللا أسوي حسنة).
فه ل ه هللس اليللدوي العظمللى اإلقتللداء بالرسللوف (صلللى هللا عليلله وسلللم) ال ل ي هللو الميللل الكامللل بهديلله وأقواللله
وأفعاله وألالقه وةباداته عليه ال الي والسالم.

هم ما دون ذلك من اليدوات التس يمكن أن تحلرك اإلنسلان فيلح إللى عملل صلال متفله عليله ،ثملا ينبلئ إللى
ذلك حديع ارير وهو فس ال حي أن النبس (صلى هللا عليه وسلم) قاف:
(من سن فس اإلسالم سنة حسنة فله أارها وأار من عمل بها من بعده إلى يوم القيامة).

واحات الهداية على شبكة اإلنترنت
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هو لم يأتس بشسء من عنده إنما أحيا سنة قلد أميتلت وأهارهلا وحرثهلا ودعلى النلاس إليهلا بيولله وفعلله فاقتلدوا
بلله فللس ذلللك وانللدفعوا إلللى صللدقة أو إلللى اهللاد أو إلللى علللم أو إلللى عمللل بسللبب أنهللم أروا فالنللا فعللل فيلللدوه
وحا وه فس ذلك ،وذثرهم بما ثان اب عن وادانهم.
أ مة اليدوي ،اليدوي الحيلة التلس هلس أصلل التربيلة والسللوك للم تعلد تتلوافر فلس المجتملع فأحيانلا ال توالد اليلدوي
فس المنزف عند األب بالنسبة للولد ،أو عند األم بالنسبة للبنت.
ال تواد فس اإلعالم ،فاإلعالم قد ييدم ميال الفنان على أنه قدوي.

أو ييدم الالعب على أنه قدوي ،أو ييدم الوايه واليري على أنه قدوي
أو ييللدم الش

لليات المرموقللة ااتماةيللا بغللض النظللر عللن ثفاءتهللا وبغللض النظللر عللن موقعهللا فللس ديللن هللا

عز وال ،وبغض النظر عن التزامها فس السلوك واأللالا.
له ا أنت لو أمسكت بأصغر ىفل وقلت له:

ماذا تتمنى أن تكون؟

مللا ثللان للله إال أن ينطلله بأولئللك األشل اص الل ين يمللدحهم المجتمللع ويفللري لهللم ويعظمهللم ويللوقرهم وييللدرهم،
فهو يحب أن يكون ميلهم.

التعامل والسلوك فس المدرسة ال تيدم اليدوي ال الحة أحيانلا ،بلل قلد تتلوفر عللى النقليض ملن ذللك أللوان ملن
اليدوات السيئة فس ه ه المرافه وفس يرها.

وهنللا ف لراغ السللاحة مللن اليللدوي يعنللس انعللدام العملله التربللوي لللدى األف لراد وتنللا ع الفللرد بللين أ يللر مللن نمللح مللن
وفالن وفلالن ،وثلل هلؤالء ليسلو أهلال ألن يكونلوا قلدوي حسلنة و لاب عنله
األنماط الغا ية فهو فس ذهنه فالن
ُ
أولئك الرااف األف اذ.
من األ مات أ مة الحوافز.
الحلوافز التللس تللدعو اإلنسللان إلللى أن يعمللل وإلللى أن يضللحس وإلللى أن يبل ف وإلللى أن يشللارك ،وأنللت تجللد فللس
شريعة هللا تبارك وتعالى أوال األار واليواب:
(فمن يعمل ميياف ذري لي ار يره ،ومن يعمل ميياف ذري ش ار يره).
ه ا من الحوافز ،األار عند هللا لألعماف ال الحة ،والعيوبة عند هللا تعالى على األعماف السيئة.
وثنمللوذه أيضللا حللين تنظللر إلللى عمللل ثالجهللاد ومللا نيلله مللن نزيللف الللدماء وإىاحللة الللرؤوس وعيللر الج لواد
وفيدان الحياي ،تجد أن الشرع اعل لإلنسان حوافز فس ه ا العمل.

واحات الهداية على شبكة اإلنترنت
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منها حوافز شلرةية فلس فضلل الجهلاد والمجاهلدين وملا أعلد هللا لهلم فلس اللدار اآلللري حتلى قلاف النبلس (صللى
هللا عليه وسلم) ثما فس صحي مسلم:

(إن فس الجنة ما ة دراة ما بين ثل دراة واأللرى ثما بين السماء واألر  ،أعدها هللا للمجاهدين فس
سبيله) ،وفس الميابل هناك حوافز دنيوية سريعة أيضا ميل قوف النبس (صلى هللا عليه وسلم) ثما فس زوي

حنين و يرها:
(مللن قتللل قتلليال فللله سلللبه ) ،للله ملا معلله مللن السللالي والعتللاد ،وثمللا هللو معللروف فللس تمييللل السلرايا وإعطا هللا
ازء من الغنيمة الربع أو ال مس على ما هو معروف تف يله.

هل ا نمللوذه مللن الحلوافز ،والبللد أن يكللون للمجتمللع حلوافز ،فالمجتمعللات اإلسللالمية اليللوم تعللانس أ مللة ،يعنللس
ني لا حللادا وأحيانللا غيابللا ثلامال فللس الحلوافز التللس تلدعو اإلنسللان إلللى العمللل ،إللى الجهللاد ،إلللى الللدعوي ،إلللى
التضحية ،إلى الب ف.
البد من حوافز للعلماء والمبدعين تدعوهم إلى ذلك.
حوافز للمربين والمدرسين ،حوافز للمجتهدين.
حوافز للم ترعين والباحيين.
حوافز لكل أصحاب المواهب.
بلل ال أقلوف أن المجتمعللات اإلسلالمية ت للو مللن الحلوافز ،إنملا أحيانللا نجلد المسللمين فللس ثلل بالدهلم ربمللا ال

يميزون المبدع علن ال املل أو علن النلا م ،وال تتلوافر للديهم أسلاليب لضلمان حيلوا أولئلك األشل اص ،سلواء
انت ه ه الحيوا حيوقا مالية أو معنوية أو يرها.

من األ مات أ مت الحيوا الشرةية.

أو م للا يعب للر عنه للا بعض للهم ف للس الع للر الحاض للر بأ م للة الحري للة ،وهل ل ا االص للطالي ل لليس واردا بهل ل ا اللفل ل

بالمعنى المي ود ،فاألولى أن يعبر عنه بأ مة الحيوا الشرةية.

إنه ال عمل فس الدنيا بدون تشجيع وال إبداع فس الدنيا بدون حرية ثما ييوف بعضهم ،والحرية يعنون

بهللا الحلله الشللرعس المنضللبح ،الضللمانة ال للحيحة لت للحي األلطللاء وتالفللس العيللوب وهللس إشللعار لإلنسللان
بآدميته وثرامته التس بينها هللا عز وال:
(وليد ثرمنا بنس آدم ).
بل ألطر ما تعانيه المجتمعات اإلسالمية الحرية العوراء.

واحات الهداية على شبكة اإلنترنت
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الحريللة الناق للة التللس تمللن لفئللة مللن فئللات المجتمللع علللى حسللاب فئللات ألللرى ،أو تعطللى التجللاه دون آلللر،

لاصة حينما يكون أولئلك الل ين منحلة لهلم الحريلة وأعطلوا الحله ثلامال هلم ملن الفئلات المنحرفلة التلس تحملل
أفكا ار م الفة لألسلس التلس قاملت عليهلا هل ه األملة ،ثاألفكلار العلمانيلة مليال أو األفكلار الحداهيلة أو األفكلار
اإللحادية.

نيكللون لإلنسللان الحريللة فللس ىرحهللا والحللديع عنهللا وترويجهللا فللس الكتللاب والمجلللة والجريللدي والتلفللا واإلذاعللة
والنللادي والمنتللدى واألمسللية ،علللى حللين ال يملللك أصللحاب الحلله الشللرعس ،أصللحاب العلللم وأصللحاب الللدعوي

وأصحاب التوايه وأصحاب الريادي وحملة الهدي السماوي ال يملكون الحه ذاته.

ومللن نتللا د فيللدان الحريللة أو فيللدان الحلله الشللرعس فللس األملر بللالمعروف والنهللس عللن المنكللر ،مللن آهللار ذلللك
الكبت ،واالنطواء والعزلة والنكلوص وعلدم التلأقلم ملع المجتملع وربملا يترتلب عللى ذللك نملو مجموعلات داللل
المجتمعللات اإلسللالمية ،مجموعللات تللرفض ه ل ا الواقللع وتحارب لله ،فضللال عللن فشللو الك ار يللة والبغضللاء ب للين
الناس.
من ألوان األ مات أ مة اإلتيان واإلحسان.
(وأحسنوا إن هللا يحب المحسنين).

(إن هللا مع ال ين اتيوا وال ين هم محسنون).
أي شسء هو اإلحسان إنه اإلتيان ،وعند البيهيس بسند حسن أن النبس (صلى هللا عليه وسلم) قاف:
(إن هللا يحب إذا عمل أحدثم عمال أن يتينه).
وفس الحديع اآللر حديع شداد أبن أوس وهو فس ال حي :
(إن هللا ثتب اإلحسان على ثل شسء ،فذذا قتلتم فأحسنوا اليتلة ،وإذا ذبحتم فأحسنوا ال بحة ،وليحد أحدثم
شفرته وليري ذبيحته).
ه ا من اإلحسان حتى الميتوف ال ي يغادر الحياي تيتله قتال حسنا.
إن م للن ع للدم اإلتي للان ض للع

اإلنس للان ف للس العب للادي م لليال ،ت للألير ال للالي أو التي للير فيه للا ،والتي للير ف للس

الطهاري أو عدم ال الي مع الجماعة ،أو التفريح فيها.
وميله التفريح فس ال يام مليال ،أو فلس الحلد أو فلس الزثلاي أو فلس يلر ذللك ملن العبلادات التلس أملر هللا بهلا
ورسوله (صلى هللا عليه وسلم) ،وله ا قاف النبس عليه ال الي والسالم:
( اإلحسان أن تعبد هللا ثأنك تراه ،فذن لم تكن تراه فذنه يراك ).

واحات الهداية على شبكة اإلنترنت
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فمللا بالللك بعبللد يعبللد ربلله وثأنلله ينظللر إلللى هللا عللز واللل ويلراه بعينلله نيكللون ميللبال عليلله معرضللا عمللن سلواه،
صادقا لاشعا ال يلتفت إلى الم لوقين ىرفة عين ،فه ا هو اإلحسان فس ةبادي هللا تعالى.

وهناك لون آلر وهو فيدان اإلحسان فس ما يتعله بحيوا العباد.

ميل عدم إتيان األعماف المنوىة بك أيها اإلنسان ،إهدارها ،تضييعها

الحرص على شكلية العمل ومظهريته دون حقييته ومعناه

ال واء ونمو أساليب التحايل والغش وال داع والنيت فس العمل وعدم الحرص على إنجا األمور.
يعنللس أنللك حلريت علللى أن ال تُسللأف عللن عملللك ،ال يعاتبللك المللدير علللى أنللك تللألرت ،وال يعاتبللك المسللؤوف
على أن ه ه المعاملة الست عندك ،ولكن ما وراء ذلك فذنك ال تلتفت إلى أحد.

وهناك آالف األساليب والطرا التس يستطيع اإلنسان فيها بالحيلة أن يت لت من العتلاب ملن اآلللرين وملن
المسؤولية ومن المحاسبة ،ولكنها يعلم فس ق ارري نفسه أنه ما قام بالوااب.

من األ مات أ مة الكفاءي.

أو المحسوبية أو الطبقيلة أو التمييلز اليبللس بلين النلاس أو التمييلز العن لري وعلدم اعلل المعيلار فلس التيلويم
والتيديم والتوييف والرعاية ،عدم اعل المعيار هو المعيار الشرعس:

(إن لير من استأارت اليوي األمين).

فاليوي واألمانة ،اليوي فس الدين واليوي فس العلم واليوي فس ال ُ له واإلتيان واألمانة.
ه ل ا م للن أ م للة الكف للاءي ،ومن لله إبع للاد الج للادين والم لللحين ال للادقين ل للال األقرب للاء واألص للدقاء بن للس لع للم
والزمالء والجيران وسكان البلد أو المنطية التس أنا منها.
ومن آهاره إهدار اليروات العظيمة التس على رأسها اإلنسان.
إهاري البغضاء والشحناء بين الناس.
تضييع األمانة بذيكالها إلى ير أهلها ،وقد قاف النبس (صلى هللا عليه وسلم) لمن سأله عن الساعة:
ضيعت األمانة فأنتظر الساعة ،قيل ومتى إضاعتها؟ قاف عليه ال الي والسالم ثملا فلس ال لحي  ،إذا
( إذا ّ
وسد األمر إلى ير أهله فأنتظر الساعة).
من األ مات أ مة الت طيح.
والت طيح مطلب شرعس ،حتى أن الرسوف (صلى هللا عليه وسلم) ثان يعتمده ثييرا.
وحادهللة الهجلري ملليال ميللل فللس هللا المجللاف ،وميللله أيضللا لمللا هللاار النبللس عليلله ال للالي والسللالم قللاف ثمللا فللس
حديع ح يفة فس صحي مسلم:
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(أح وا لس من يلف باإلسالم).

فللأارى النبللس عليلله ال للالي والسللالم عمليللة إح للا ية لعللدد المسلللمين وه ل ا ثللله يتعللله بموضللوع الت طلليح،

ومحاولة اإلعداد للمستيبل.
الت طيح لحل المشكالت التس يمكن أن تنجم.
الت طيح لتنمية المجتمع ،الت طيح لبناء النفس.
الت طيح للوقاية من األلطار ،واأللطار الميبلة.

ونحلن نعلرف أن ال لحابة رضلوان هللا علنهم ثلانوا يت وفلون وهلم فلس المدينلة ملن سلان ،حتلى أن رالال لمللا

ىرا على عمر لره إلس عمر وقاف له:
ما لك؟ قاف أفت ح ل أمر عظيم.

فياف ما لك هل ااءت ّسان ؟
قاف وثنا نتسامع أنهم ينعلون ال يل لحربنا وقد امتألت قلوبنا منهم رةبا.
قاف ال ،األمر أعظم من ذلك ،ىله رسوف هللا (صلى هللا عليه وسلم) نسا ه.
والحللديع ىويللل معللروف ،والشللاهد أن توقللع األلطللار المسللتيبلية واالسللتعداد لمللدافعتها وإ التهللا هللو اللزء ممللا
هو مطلوب من المسلم.
ولكن انعدام الشعور ال ادا بالمسؤولية
وانعدام المؤسسات والدراسات واالستطالعات
وعدم توفر البيانات ال ادقة الضرورية للعمل
وإبعللاد الكفللاءات الم ل للة ،واسللتيراد الم ططللين األاانللب مللن لللاره دا لري المنتفعللين والمسللتفيدين ،بللل مللن
لاره دا ري أبناء األمة ثلها.

ل ه ا أواد أ مة فس الت طيح على مستوى األملة فلس ثلل ملدنها ودولهلا ومناىيهلا وأنلتد ذللك عواقلب منهلا

استمرار الت بح ،وعد انتظام األمة ،وعدم تحقييها لما تطم إليه وت بو إليه.
وميللله أيضللا أن األمللة أصللبحت تتعللر

دا مللا وأبللدا مفااللأي يللر محسللوبة ،ونكبللات لللم تكللن تنتظرهللا ،وأهللدر

الماف والجهد فس أشياء ال تنفع األمة فس حاضرها وال فس مستيبلها.
وثم ندمت األمة على ماف ب لته ،أو عالقة بنتها أو لطة رسمتها أو ير ذلك من األشياء.
من األ مات أ مة األمن.
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أمللن اإلنسللان علللى نفسلله أو علللى مسللتيبله أو علللى دينلله قبللل ذلللك ثللله ،أو علللى فكلره أو علللى ماللله أو علللى
ولده أو على من به أو ااهه أو مكانته أو ثرامته إلى ير ذلك.
ويجللب أن نعلللم أن ال للا

ال يعمللل شلليئا ،وال ينللتد شلليئا ،وال يتعللاون مللع أحللد ،وال يواللد أمللن لإلنسللان دون

واللود حللدود فاصلللة للله واضللحة وواقعيللة تبللين مللا لإلنسللان نيلله حلله نيفعللله ،ومللا للليس لإلنسللان نيلله حلله
فيترثه.

يلللم أو اعتللدي عليلله أو ق ّ للر فللس حيلله ثا نللا مللن
ومللا لللم تواللد اإلالراءات الكانيللة لحفل حيللوا اإلنسللان إذا ُ
ان ه ا الظالم ومهما ثان حجم الظلم الواقع عليه.
من األ مات أ مة المنهد.
فاألمللة ثييل ار مللا تغيللب عللن وعيهللا وال تعللرف هويتهللا وحقييتهللا وانتما هللا أو تغيللب عنهللا قبلتهللا التللس أمللرت أن
تتجه إليها ،صحي يعرف الناس الكعبة البيت الحرام ني لون إليها فس أحينا ثييري.

لكنهم قد ال يعرفون إلى أين يتجهون فس تفكيرهم

وإلى أين يتجهون فس اقت ادهم
وإلى أين يتجهون فس سياستهم
وإلى أين يتجهون فس إعالمهم

واإلسالم ديلن الاء ليهليمن عللى الحيلاي ثلهلا ،ولتلدور فلس فلكله ثلل األعملاف واألفكلار والت لورات والمواقل ،
ليد يل ازء من األمة يرثض وراء الشيوةية حتى فوائ بسيوىها.
وال الت أازاء ثبيري من األمة ترثض وراء التغريب ووراء النظام الدولس الجديد
ووراء أمريكا بنظمها وسياساتها ولططها وأفكارها ومناهجها
وال الللت أالزاء ثبيلري مللن األمللة تنللادي بالعلمانيللة وف للل الللدين علللى الللدين علللى الحيللاي وعللن ثللل المجللاالت
العملية الميمري.
وميل ذلك التبعية للبعض المل اهب أو النظريلات اليديملة وللو ثانلت موالودي فلس تاري نلا وتراهنلا ،فلذن تاري نلا
ميال يواد نيه اآلراء المنحرفة آراء الفالسفة آراء الجهمية ،آراء المعتزلة ،آراء األمم الكييري التس نيلهلا بعلض
المسلمين وتراموها وتأهروا بها.

فال بد من تحرير التبعية وأن يكون المعيار فس المنهد لليرآن الكريم والسنة النبوية ال ير:
(وما آتا م الرسوف ف وه وما نها م عنه فانتهوا واتيوا هللا إن هللا شديد العياب).

واحات الهداية على شبكة اإلنترنت
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إن ه ا المقياس ييضس على ثل صور التناقض فس األمة ،فما وادناه موافيلا للحله اللوارد فلس اليلرآن الكلريم
والحديع ال حي أل نا به بغض النظر عن م دره.
وما وادناه م الفا رفضناه ولو ثان يهر من بيننا ومن بالدنا.

مللن مظللاهر انعللدام المللنهد أو ضللعفه أو أ متلله ت ب ل ب الشللباب وتللرددهم وانعللدام االنسللجام الفكللري والييللافس
وأ مة اليية أيضا بينهم.
ألير أ مة التدين.
ا
من أ مات
بل لعلها أهم األ مات ول لك اعلتها هس األليري ،أ مة غياب مراقبة هللا عز وال ،وغياب ال لوف ملن ليا له
وأي معنى لحياي إنسان اب عنه اإليمان بالدار اآللري.
قاف هللا عن بعض ةباده الم ل ين:

(إنا ألل ناهم ب ال ة ذثرى الدار).
ف ل ثر الللدار اآلل لري واعتباره لا فللس عمللل اإلنسللان وقوللله وفعللله هللو ال ل ي يضللبح المعيللار والمي لزان فللس نفسلله،
يجعله ييبل عللى ال يلر ىواةيلة ويعلر

علن الشلر ىواةيلة فهل ا يلوف عليله السلالم تتيسلر لله ثلل األسلباب

فس بيت امرأي العزيز وهس سيدي البيت وقد أ ليت الباب وفس للوي وقالت له:
(هئت لك) قاف:
(هيت لك) وفس قراءي
ُ
َ
(معاذ هللا إنه ربس أحسن ميواي إن ال يفل الظالمون).
فه ا هو األملر العظليم ،ال لوف ملن هللا والتلدين الل ي يجعلل اإلنسلان يعلر

علن الحلرام حتلى وللو ثلان فلس

متناوف يده ،ويفعل الطاعة وال ير حتى ولو ثان نيه حتفه وعطبه.

أولئك ال ين ي وضون المعارك وتتساقح رؤوسهم هل ثانوا يجهلون ذلك الم ير؟
للال ..مللا اللاء إنسللان للمعرثللة وهللو يعتيللد أنلله ذهللب إلللى نزهللة أو سللياحة ،ليللد عللرف أنلله ذاهللب إلللى ميللدان
حللرب ولكنلله يعلللم أن تلللك الض لربة التللس يطيللر بلله أرسلله إن ثللان صللاب ار محتسللبا ميللبال يللر مللدبر هللس التللس
يدلل به الجنة برحمة هللا وإذنه.
هل ه األ مللة غيللاب التللدين وضللع

مراقبللة هللا تعللالى وعللدم ال للوف منلله هللس أهللم مللن ثللل مللا سللبه ،بللل هللس

السبب الر يس فس ثل ما سبه.
ذلك المسلؤوف الل ي فلرط فلس عملله أو الملدرس الل ي أو الطاللب أو األب أو اللزوه ،ثلل هلؤالء ملا فرىلوا إال
بسبب ضع

التدين ،وه ا السبب له نتا د من مظاهرها:

افاف اإلنسان فس روحه ،فس محبته هلل فس ،إيمانه ،فس إشراا قلبه ،فس توقده،
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وإيمان الكييرين بالماديات حتى ثأنهلا ثلل شلسء ،فأنلت حلين تحلدب اإلنسلان التلاار علن البرثلة ،يللوي أرسله
وثأنلله ال يللؤمن بل لك ،إنمللا يللؤمن بالحسللابات والد ارسللات االستشللارية ،واألمللور المبنيللة علللى أمللور علميللة لهللا
نتا د ،وينسى:
(ولو أن أهل الكتاب أمنوا واتيوا لفتحنا عليهم برثات من السماء واألر ).
برثات ،فينزف هللا البرثة على ةباده المؤمنين إذا صدقوا وأمنوا واتيوا.

ومن نتا د ذلك اضمحالف النية ال ادقة فس عمل اإلنسان وفس أمره ثلهلا ،فلال يعملل إال ملا يلرى أن لله نيله
م لحة دنيوية عاالة.
ومللن آهللر ذلللك ضللع

اإلذعللان ألمللر هللا وأمللر الرسللوف (صلللى هللا عليلله وسلللم) ،فأصللب الكييللرون يسللمعون

األوامر هم ي الفونها ،ويسمعون النواهس هم يأتونها ،لماذا؟
ألن ذلك اليلب المندفع إلى الطاعة قد ضع

وميل ذلك نسيان حيوا هللا تعالى ثلها

نيه الدافع والحافز

بل ونسيان حيوا العباد أيضا.

** النقطة الرابعة /لماذا يحدث هذا ؟

لماذا تزداد ال طاء ؟ ولماذا تتعيد المشكالت ؟ ولماذا ال نجد لها حال ؟

هناك أسباب ثييري أذثرها بسرعة ثسبا للوقت:
من ذلك الرضى واليناعة المواود لدينا.

رضينا بالواقع ،ال ندرك مشكالتنا بشكل صحي  ،وننكر واودها أحيانا ونلرى أحيانلا أنله لليس باإلمكلان أبلدع

مما ثان ،وثل أمورنا مبنية على الكماف والتمام ،ليس لدينا إحساس بحجم الفارا بيننا وبين يرنلا ،واللبعض

منا ير بون بالرثود وعدم التجديد بحاف من األحواف.

السبب اليانس عدم إيماننا بواود الم ارحة والمناصحة فس ما بيننا.
وعدم الوضوي وال راحة والمكاشفة فلس تعاملنلا ملع واقعنلا ،وعلدم مناقشلة أمرنلا ومشلكالتنا ب لوري صلحيحة،
وذلك ألننا نر ب أحيانا ثما نظن فس عدم اإلهاري أو اتيى الفتنة،
أو المساس بالمكاسب أو يلر ذللك ،وننسلى أنله ال يمكلن تجنلب اإلهلاري واتيلى الفتنلة والحفلاس عللى لمكاسلب

إال مللن لللالف مللنهد واض ل صللحي للنيللد والم للارحة والمكاشللفة يكللون مبنيللا علللى الحيللوا المتبادلللة بيننللا
اميعا
بين الزوه و واته
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بين الوالد وولده
بين المدرس والطالب
بين الحا م والمحكوم وهك ا.
السبب اليالع عدم تحديد المشكالت بدقة.
فللنحن أحيانللا نعللزف ثللل مشللكلة علللى حللدي ثمللا لللو ثانللت م لوقللا مسللتيال منفللردا ونحللاوف أن نبللين أسللبابها،

ونيتري الحلوف لها ،وندرس ه ه الحلوف ون لت إلى نتا د نها ية دون أن نربح ذلك بغيره من األمور.
السبب الرابع عدم اليية بالعلم.

وعللدم البحللع العلمللس واعتمللاد األسللاليب العلميللة فللس الوصللوف إلللى تحديللد المشللكلة وأسللاليب حلهللا وتس ل ير
العلوم الممكنة له ا األمر.
السبب ال امس ضيه األفه لدى البعض.
أو الرثلود والتع للب للملألوف والعللادات واالنطللالا ملن بعللض المسللمات والبللديهيات ال اصللة التلس للليس لهللا
سند شرعس وال عيلس.

فالكييرون ييولون لك ه ا األمر ال يجادف نيه اهنان وال ينتط نيه عنزان

أو ييولون لك ه ا واض وضوي الشمس فس رابعة النهار لمن أنار هللا ب يرته.

ولكللن الواقللع أن ه ل ا األمللر للليس سللوى أمللر مللألوف معللروف ،وه ل ا الضلليه النفسللس والعيلللس المواللود لللدى
الللبعض يعميلله وي للمه عللن التيللدم لطللوي واحللدي للتعللرف علللى األلطللاء وتعللديل السلللوثيات وحللل اليضللايا
والمشكالت.

السبب السادس اعتياد البعض أن مشكالتنا تحل عن ىري األساليب العقيمة.
فميال الجدف والتراشه باأللفلاس والتع لب والتحيلز الواضل لفكلري معينلة أو اسلتيراد الحللوف الجلاهزي أحيانلا أو
تللرك المشللكلة ونعتيللد أن الللزمن ثفيللل بحلهللا أو إلغللاء األسللباب والنتللا د أو إليللاء المسللؤولية علللى اآلل لرين
وانتظار الحلل ملنهم ،أو التعاملل ملع المشلكالت بلالعواى  ،ثلل ذللك قلد يسلكن األللم أحيانلا ولكنله ال يوقل
النزيف على المدى الطويل.
السبب السابع واأللير هو عدم است حاب النية ال الحة فس نفع الناس.

وبل ف الوسللع فلس التعامللل ملع اليضللايا والمشللكالت ونسليان الموضللوةية فلس مللار التع لب وعللدم األن للاف
والتأنس إلى ير ذلك من ال فات التس ينبغس أن يتميز بها ثل باحع عن الحقيية.
** أما النقطة الخامسة وهي بيت القصيد فهي بعنوان أخطاء وحلول.
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ال طاء األوف فأين ال واب إذا.
وأعنس به ا ال طاء الترثيز على األلطاء ولعلل ليا لل أن ييلوف أن محاضلرتك نفسلها عنوانهلا بعلض ألطأنلا

فس التربية ؟ فأقوف نعم حتى الترثيز على األلطاء فلس موضلوع أو درس أو محاضلري ينبغلس أن يكلون بيلدر
معتدف.
إن الترثيز على األلطاء واالنحرافات ال يبنس أبدا ،بل األصل هو وضع المعيار ال لحي وتمكلين اإلنسلان
أن يكتش

ال طاء بنفسه مع اليناء عليه إن أصاب وتوايهه إذا ألطاء.

ميال الواع وال طيب مربلس ،فينبغلس لله أن ال يرثلز عللى األلطلاء ويجعلل ثلل لطبله ودروسله ومحاضلراته
هس ةباري عن سياط يلهب بها يهور الناس

ني راون منه ثل يوم وقد حميت يهورهم من أهر ه ا الكالم ال ي أنحى به عليهم.

ال… ينبغس أن يكون أحيانا هناك حديع عن ال واب ليعمله الناس دون تعريض بال طأ
وأحيانا يكون هناك هناء على بعض الظواهر اإليجابية حتى تنمو وتكبر

وأحيانا يكون هناك تنبيه إلى بعض األلطاء باألسلوب الشرعس المناسب.

المدرس أو المدرسة أيضا هم من المربين ،فكون المدرس أو المدرسة يرثز على ألطاء الطالب ،إذا ألطئ

ابللر ال طللأ وعللله عليلله وأ للد علللى ه ل ا ال طللأ فللذن ه ل ا يحطللم الطالللب ويجعللله ال يفكللر فللس المحاولللة م لري
ألرى.
ال….بل ينبغس أن يبر الجانب األلر ،اانب ال واب ال ي أصاب نيه ،الجانب اإلنسانس عند اإلنسان.
ومن الي ت المشهوري التس تبين لك أن اإلنسان يستطيع أن يؤدي المعلومة بأ ير من أسلوب:
أن لليفة رأى فس المنام أن أسنانه قد سيطت ،فطلب راال يعبر الرؤيا ،فياف:
يا أمير المؤمنين يموت أهلك ثلهم وتبيى أنت بعدهم
فأمر به فجلد حتى أ مس عليه هم قاف ارفعوه عنس.
دعا بعابر آلر فياف له يا أمير المؤمنين أنت أىوف اهلك عمرا.
فأعطه اا زي.
إن اإلنسان يستطيع أن يعبر عن التوايه واإلرشاد والن ليحة بأسللوب يلر مباشلر أحيانلا ،وبأسللوب مباشلر
أحيان ألرى ،ويمتدي ال واب فس بعض األحيان ،ويمتدي فالنا ألنه أصاب ،وهك ا.

األب أيضا مربس ،فكون األب ال يحسن إال سب أوالده وشتيمتهم والدعاء عليهم وتعييلرهم ،وفلالن فعلل وأبلن
فالن فعل وأنتم نيكم ونيكم
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هل ا ال شللك لللن يبنللس أوالدا صللالحين قللح ،بللل سلليجعل هلؤالء األبنللاء يفيللدون الييللة بأنفسللهم ،يعيشللون إحباىللا
وقد يؤدي إلى ثراهيتهم ألبيهم.
لكن بدال من أن تيوف أنت ألطأت ،قلاف هل ا العملل ال يعجبنلس ،ال يناسلبنس أو ال ي لل  ،وللو قللت لله هل ه
المري ألطأت ،المري اليانية البد أن تينس على ال واب
من الممكن أن تست دم معه أساليب متعددي.
بل أقوف ثل إنسان فس مسؤولية فهو يتناوف ويتولى ازء من مسؤولية التربية.
حتللى الحللا م األعظللم أو اإلمللام أو ال ليفللة أو السلللطان هللو أيضللا مربللس علللى نطللاا أوسللع ،ومسللئوليته فللس
عدم تتبع األلطاء وعدم تتبع العورات واضحة الية.
إذا البد أن تكون األلطاء موضوعة ب وري معتدلة.

إن اإلنسان ال ي يالحه ألطاء الناس ،ويكير من الحديع عنها ربما يكون لديه شعور بالكملاف ،ولل لك فهلو
دا ما وأبدا يبحع عن الزوايا المظلمة والمناىه الياتمة فس الناس.

ال طأ اليانس الشكل أم المضمون.

إن اإل لراا فللس الشللكل علللى حسللاب المضللمون أو فللس الكللم علللى حسللاب الكيللف مللن اعظللم أم ارضللنا ،ملليال
الرال يهتم بمالبسه ،بغترته بح ا ه

الملرأي ثل لك بللل أشللد ،فتجللد ثللل موديللل اديللد لللدى الملرأي ،وتجللد لللديها ألوانللا مللن تلللك المجللالت والكتللب التللس
تسللمى (بللالبردات) ،فللاليوم مللن فرنسللا و للدا مللن تايالن لد وبعللد للد وهكل ا ،وتجللد لللديها عشلرات بللل مئللات مللن
المالبس واليياب ربما لم تلبس منها إال شسء قليال وبعضها مري واحدي أو مرتين.

وثل لك الحللاف بالنسللبة للطفللل فللنحن معنيللون اللدا بمالبسلله واماللله وح ا لله و يللر ذلللك ،هل ا بللال شللك إذا ثللان
فس حدود االعتداف فهو مطلوب وال بأس به

لكن ال يجو أن يكون ذلك على حساب العناية ب الي اإلنسان ،بيلبله بألالقله بدينله بعلمله بييافتله بعبادتله

بتربيته.
ميللل ذلللك ق للات الشللعر ملليال والتس لريحات ،وثنللا بللاألمس نحسللبها للنسللاء فيللح ،فللالمرأي اليللوم تيللت ق للة،
و دا تيت ق ة ألرى ،وأصبحت الفتاي عندك تتابع التسريحات فس العالم أوال بأوف
ليست ه ه المشكلة فيح بل تطور األمر وأصب ه ا حتى بالنسبة للشلباب ،فأنلت تجلد تللك ال لالونات التلس
يرت أصبحت تعتنس بي ات الشعر وتت
تسري شعره

ت فيها ،وربما اللس الشلاب أملام الملرآي وقتلا ىلويال ملن أالل
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لكلن للو تجللاو ت هل ا الشللعر قلليال إلللى ملا يواللد فلس داللل اللرأس ،معلوملات عيللل عللم هيافللة اهتماملات ربمللا
تجد لواء فس لواء.

ميال األهاب المنزلس ،ثييرون منا يهتمون باألهاب المنزلس وتجديده وتنويعه وتناسه ألوانه ،وملن الضلروري
أن يكون التلفا مواودا واها الفيديو و رف النوم إلى ير ذلك

الكييللرون يهتم لون به ل ا ولكللن االهتمللام بقيللام المنللزف علللى أسللاس السللعادي الزوايللة ملليال ،قيللام المنللزف علللى
أساس المسؤولية المشترثة ،وقيام المنزف على أساس شرعس

ه ا ربما ال يكون قا ما فس اهتمام البعض.

ميله ميال مسألة الترنيه والرياضة ،فأنت تجد األمة تحتفل احتفاال ثبي ار فس الترنيه والرياضة ،والرياضلة للون

من ألوان الترنيه لكنها أل ت من وقتنا وعمرنا واهتمامنا

أل ت شبابنا وفل ات أ بادنا فأصب الطالب وهو فس أيام االلتبار ميال مشغوال بمتابعة دوري
أو مشغوال بمتابعة الرياضة على الشاشة أحيانا
وأصب يحف أسماء أندية العالم وألوان ه ه األنديلة وأسلماء الملدربين و يلر ذللك ويتلابع أوال بلأوف ولليس هل ا
فيح ،بل يب ف من عواىفه ومشاعره واهتماماتله الشلسء الكييلر فلس هل ا السلبيل ،ميلله أيضلا الجانلب الترفيهلس
ال ي أصب يأل وقت الكييرين من الناس.
ولو أنهم أعطوا الناحية الشرةية أو العيلية أو الييانية أو العلمية ازء من ذلك لنتد عنه لير ثيير.

اهتمام األمة عامة بالمبانس والجسور والطرا والمعالم الحضارية ثما تسمى.
اهتمام المدير فس المدرسة بحضور المدرسين،
أو اهتمام الموي

بحضور مرءوسيه وقت الدوام وأن ال ين رفوا إال فس الوقلت نفسله دون أن يهلتم بالعطلاء

وهل أنجزوا وأدوا مسئوليتهم أم أن الواحد فيح يحضر هم ال ييوم بعمل.
اهتمام األب ببياء أوالده فس البيت ،لكن يبيون لماذا؟

هل ليتعلموا ،هل ليحفظوا اليرآن ؟
هل ليتربوا على مكارم األلالا ؟

هل ييوموا بعمل دنيوي مفيد ؟ ال يعنيه ذلك..

أم انهم السوا أمام التلفا أو أمام الفيديو أو أمام أشياء ألرى قد ال تكون فس م لحتهم.

اهتمللام المللدرس بللالمنهد ،المهللم أن ينتهللس المللنهد مللع نهايللة العللام الد ارسللس ،وللليس المهللم عنللده أحيانللا بنللاء
الطالب ،وإعداده وتنمية علمه وعيله وتأهيله لنزوف ميدان الحياي ولدمة األمة.
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اهتمللام األمللة فللس تعليمهللا بعللدد الدارسللين ،فللنحن نجللد أن التعللليم متللاي للجميللع وأي ىالللب ال يللتعلم يعتبللر

ناق ا ،ليس فيح للمستوى المتوسح أو اليانوي بل ال بد أن يأل الجامعة.

وإننللس أعللرف الللبعض مللن الطللالب قللد يجلللس مانللا ىللويال فللس الجامعللة ألنلله مشللغوف عنهللا ،مشللغوف بللأموره
البيتية ،بتجارته ولكنه مع ذلك م ر على ه ا األمر وثأنه ليس لغيره أهال ،أو ليس لغيره مناسبا ،لماذا ؟
ألن التياليد فرضت علينلا أن هل ا اللروتين ال بلد أن يلتم ،والبلد لكلل الجيلل أن يلتعلم وثأنله ال يمكلن أن ي لدم
إال من لالف ه ه اليناي.

ومع أن ه ا اإلنسان ال ي فشلل فلس د ارسلته مليال قلد يكلون نااحلا الدا فلس ميلادين أللرى للو أتجله إليهلا لكلن

ه ا اليانون السا د اعله يهتم به ا الجانب دون رعاية النوةية.

حتى فس دراساتنا العليا حينما يطاللب اإلنسلان بلأن يحضلر مااسلتير أو دثتلوراه تجلد أن السلؤاف الل ي يطلري
نفسه تليا يا ثم صفحة رسالته ؟ ثم مجلد ؟
لكن قل ما نسأف ما هس النتا د التس توصل إليها ؟
هل ثان عمييا فس بحيه؟

هل وصل إلى نتا د اديدي ؟ إلى ير ذلك من األسئلة التس تتعله بالمضمون.

ميللل ذلللك اإلعللالم العربللس ثللله وفللس بللالد العللالم اإلسللالمس أيضللا  -وال اسللميه اإلعللالم اإلسللالمس -تجللد هل ا
اإلعالم يهتم بساعات البع واإلرسلاف ،أن تكلون مسلتمري ،لكنهلا ال يهلتم بنوةيلة ملا يشلاهده النلاس ،أو نوةيلة

ما يسمعون ،هل هو ينفعهم أو يضرهم ؟
هل يبنس أم يهدم ؟

هل هو على حساب األلالا والدين  ،أم ييوي ويعز اانب األلالا والدين ؟
وميله الجوانب العسكرية فس العالم اإلسالمس ،فيد تجد أحيانا توفي ار للبعض األاهلزي ،أو عنايلة بعلدد الجنلود،

لكن ال تجد االهتمام بكفاءتهم وقدراتهم

فضللال أن تجللد االهتمللام بذلالصللهم ومعللرفتهم للهللدف الل ي مللن أاللله يتللدربون ومللن أاللله ييللاتلون ومللن أاللله

يتربون ل لك اليوم ال ي يفتر

أنهم يربون له ،أال وهو مياومة أعداء اإلسالم والدفاع عن

الحرمات والدين وعن األلالا وعن مكتسبات األمة اإلسالمية.
إذا تللتل ت اهتماماتنللا ثييل ار بالمللادي علللى حسللاب اإلنسللان ،حتللى اهتمامنللا باإلنسللان عنللدما نهللتم بلله ،نهللتم بلله
مللن ناحيتلله الماديللة فحسللب ،فللنحن قللد نعامللله ثللرقم فللس اإلح للاء ملليال ،نعللده إنسللانا ونعطيلله رقمللا ،ولكننللا
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نكتفللس به ل ه المعاملللة الرقميللة العدديللة أو اآلليللة وننسللى الك ارمللة التللس هللس سللمته ،واالبللتالء ال ل ي اليللس علللى
اهله:
( إنا للينا اإلنسان من نطفة أمشاه نبتليه ،فجعلناه سميعا ب يرا).
حمله:
وننسى التكليف ال ي ّ
(ال يكل

هللا نفسا إال وسعها).

إن من أعظم ذلك االهتمام بالظاهر على حساب الباىن
وفللس الشلريعة اإلسللالمية واليلرآن والسللنة ،ال يواللد أصللال وال ُيت للور تفللاوت بينهمللا ،فكمللا قللاف عليلله ال للالي
والسالم فس الحديع المتفه عليه:
(أال وإن فس الجسد مضغة إذا صلحت صل الجسد ثله ،وإذا فسدت فسد الجسد ثله أال وهس اليلب).
ف الي الظاهر حقيية يدف على صالي البلاىن ،وصلالي البلاىن ال بلد أن ُييملر صلالي الظلاهر ،لكلن مملا
ينبغس أن نعلمه دا ما وأبدا أن العييدي هس األصل
فللاألمور العلميللة االعتياديللة ثمعرفللة هللا تعللالى بأسللما ه وصللفاته وأفعاللله ،ومعرفللة اليللوم اآللللر واإليمللان بلله،
والمال كة والكتاب والنبيين ،ه ه األشياء أصوف ينبغس أن تغرس فس النفوس وتبنى عليها التربية.
هم األعماف اليلبيلة أيضلا ثمحبلة هللا تعلالى ولوفله وراا له والرغبلة فلس ملا عنللده وال شلوع لله والرغبلة والر بلة
وإلنابللة إليلله و يللر ذلللك مللن المعللانس العظيمللة هللس معللانس ينبغللس أن تغللرس فللس اليلللوب هللم تللأتس بعللد ذلللك
األعماف الظاهري ثالعبادات ميال ،وهس مبنية على الباىن ،ول ف للو صللى اإلنسلان بغيلر نيلة للم تلن صلالته
ميبولة:

(فويل للم لين ال ين هم عن صالتهم ساهمون ،ال ين هم يراءون ويمنعون الماعون)
وميله العبادات ثلها.

وث ل لك االهتمللام بالشللكل المظهللري لإلنسللان ثالعنايللة ملليال بمالبسلله بشللكله بشللعره بمشلليته بدلوللله ب روالله
وموافية ذلك ثله للشريعة.
ال طأ اليالع :إنك ال تجنس من الشوك العنب.

إننللا اميعللا نعللانس مللن اإلهمللاف التربللوي ومللع ذلللك ننتظللر أحيانللا نتللا د ىيبللة ،واضللرب لللك أميلللة ،الحكومللات
التللس تريللد الحفللاس علللى أبنا هللا وعلللى شللعوبها تجللد أنهللا تتعاهللدهم بالرعايللة والعنايللة وال دمللة والمالحظللة ثمللا
يتعاهللد اإلنسللان رسلله أو نبتلله صللبحا مسللاء ،وتجللد أنهللا تسللعى إلللى ثسللب وال هللم وتضللع ال طللح التربويللة
النااحة لتأهير عليهم.
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األسر التس تريد الحفلاس عللى أبنا هلا أيضلا ،تجلد أنهلا تحلرص علليهم وتلراقبهم مراقبلة دقييلة وتبل ف فلس سلبيل
ذلك الغالس والنفيس.
أما المشكلة فهس اإلهماف التام عندنا ألوالدنا وأسرنا وبيوتنا وشعوبنا هم انتظار نتا د إيجابيلة وأحيانلا ننلدهش
يننا األمور.

ونفااأ حينما تُ ل
األب المشغوف بالتجاري ،واآللر المشغوف بالمزرعة
واليالع مشغوف بوييفته دوام صباحس ودوم مسا س
و اربللع مشللغوف بالسللفر باإلاللا ات وبللال ميس والجمعللة ،ومشللغوف مللع أصللدقا ه فللس بقيللة األيللام ،أو مشللغوف
بالزواة الجديدي التس أل ت عيله ولبه وقلبه ووقته ،واصب ثل همه وواه إليها
أو حتى قل مشغوف بالدعوي إلى هللا تعالى ومشغوف بالعلم ومشغوف بالتعليم وهس لير ملا ُشلغل بله اإلنسلان،
لكللن ال ينبغللس أن ينشللغل بهل ا وال بل اك عللن مسللئوليته المباشلري التللس حللددها الرسللوف (صلللى هللا عليلله وسلللم)
بيوله( :ابدأ بمن تعوف ).
ييوف الولد لمن تترثنا ؟ وتيوف الزواة وييوف اليريب.
أحيانل للا حتل للى مجل للرد الجلل للوس مل للع األوالد أو األ ل للل معهل للم أو الم ل لزاي أو س ل لؤالهم عل للن أح ل لوالهم ود ارسل للتهم
وأوضاعهم ،حتى ه ا ال يكاد يتحيه من بعض األباء المشغولين.
وه ه م يبة ،ييوف الشاعر:
ليس اليتيم من انتهاء أبواه من…… ..هم الحياي وللفاه ذليال
إن اليتيم هو ال ي تليى له …….أما ت لت أو أبا مشغوال
لليس هل ا فحسللب ،ليسلت المشللكلة أن هلؤالء لللم يجلدوا ملن يلربيهم ،بلل المشللكلة أن هنلاك وسللا ل بديللة قامللت
بتربيتهم.
فميال اإلعالم ،التلفا ال ي يستلم الطفل أو الشاب أو الزواة حتى ،يستلمه من يلوم أن يلدلل المنلزف وإللى
أن ينام ،بكل برامجه وصوره ومسلسالته وليره وشره.
الفيديو ال ي يكملل نيلت اإلعلالم ،يسلتطيع اإلنسلان أن يح لل عللى آالف األفلالم التلس ت للور لله أوضلاع

الشعوب األلرى

فه ا فلم ي ور لك ثيف يعيش الناس فس المجتمع األمريكس الكافر
وآلر ي ور لك معيشتهم فس المجتمع البريطانس الكافر
وهالع فس المجتمع الفرنسس الكافر
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ورابع يتحدب لك عن أوضاعهم االقت ادية ،ولامس عن األمور الفنية ،وسادس وسابع وهك ا.
إذا ه ل ا اإلعللالم ب للوري واضللحة ص لريحة ييللدم للنللاس هللديا وش لريعة بللديلين عللن هللدي هللا تعللالى ،وش لريعة
محمد (صلى هللا عليه وآله وسلم).
فهللو يعلللم الكبيللر وال للغير ثيللف يللدلل وي للره وييللوم وييعللد وينللام ويللتكلم ،بللل ثيللف ي اىللب وثيللف يحيللس
النللاس وثيللف يتعامللل معهللم ،فتللتعلم منلله البنللت ثييللر مللن األلللالا السلليئة ،ويللتعلم منلله االبللن والفتللى والكبيللر
وال غير.
وإذا فللر

أن فللس أاه لزي وأشللرىة الفيللديو المواللود ني للا وللليس مواللودا فللس ت للوير أل لوان التعاسللة التللس

تعيشها المجتمعات الغربية
فللذن البللع المباشللر الل ي أصللب يطللل علينللا اآلن سلليكمل هل ا الللنيت بكللل حللاف ،وأنللت تجللد إعالنللات أحيانللا
عللن بعللض أل لوان مللن األق لراص التللس تسللتيبل مللا يزيللد علللى أربللع وتسللعين قنللاي ،ومللع األس ل

الشللديد أصللب

يمكلن لهل ه األشللياء فلس بللالد المسللمين وتبللاع عالنيلة ،بلل وتنشللر لهلا الدعايللة حتلى فللس صلناديه البريللد دون
تشهير وال نكير ،فضال عن ال ح

والمجالت.

إذا الجانب اإلعالمس إذا فلت أنت فهو ليس بغافل.

الجانللب الرياضللس الل ي يهللتم ببنللاء األاسللام دون بنللاء العيللوف ودون بنللاء األلللالا ودون بنللاء الللروي والعلللم،
ه ا أيضا ال يغفل ،فهو قد يبنس لك ولدا قويا فس اسمه ،ولكنه لواء فس عيله وعلمه ودينه.
وأنا ال أقوف إن ثلل ملن يعملل فلس هل ا المجلاف هلو ثل لك ،فلنحن نعللم ملن الرياضليين قوملا صلالحين والحملد
هلل تعالى ،ولكننا نح ر أيضا من ميل ه ا الم ير.

فضال عن الجو ال الب الها د ال ي ييع أهناء المباريات فس مدراات الرياضة أو فس األسواا أو الشلوارع
العامة أو المنتديات أو يرها.

فضال عن تلك النوةيلات المتفاوتلة ملن الكبلار ملع ال لغار ،متفلاوتون فلس تعلليمهم وفلس ألالقهلم وفلس سلنهم
وفس ير ذلك.
إذا فلت أنت فللن يغفلل قرنلاء السلوء ملن ضلحايا الم لدرات أو محترفلس اإلالرام أو هلواي المغلامري الل ين هلم

فس سن ولدك وقادرون على التأهير عليه وعلى إقناعه ب حبتهم ومشارثتهم فس مغامراتهم وأنشطتهم.

والشللارع أيضللا بكللل مللا نيلله ممللا أقللل مللا نيللوف نيلله أنلله للليس مكانللا للتليللس والتربيللة والتوايلله ،وأنلله تغيللب نيلله
الرقابة سواء الرقابة من لوالدين أو من يرهم ،فذذا فلت فلن يغفل الشارع.
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وأيضا العناصر الدليلة ،السا ه ميال ال ي ي هب مع البنات إلى المدرسة ،وإلى السوا وإللى مكلان الترنيله،

وإلى مدينة األلعاب ،وإلى وإلى دون أن يكون هناك أي قدر من التوايه وال من الرقابة.
َ
واليية فس ين الكييرين مواودي ،ونحن نعلم أن ثل أب ييله ببناتله تليا يلا ،وييله بلأوالده تليا يلا ،لملاذا ؟ ألنله
ي ثرهم من ال غر ،وي ثر ما فيهم من البراءي والبعد عن ه ه المعانس

ويرى أيضا ما عندهم من الحياء وال جل ال ي يجعلهم ال يتكلمون أمامه بشسء
نيظن األب أن أوالده وبناته أب ار ار أىها ار وال يتوقع أن المشاعر المتأاجة التس قد تيور فس نفس أي
شللاب تيللور عنللد ولللده أو تيللور عنللد بنتلله ،نيضللع ه ل ه األمللور ،سللا يا مللع البنللات ملليال ،أو يضللع لادمللة مللع
األوالد فس المنزف ويعتيد أن اليية مواودي ،وال شك أن ه ا من ألطر األمور.
ميله أيضا المدرسة األانبية أو المدرسة ال اصة التس تعتبر أحيانا نوعا من الوااهة ال ير
نيكفينس أن أقوف أن ولدي يدرس فس مدارس لاصة ،أفلالر أنله يحسلن اللغلة اإلنجليزيلة ،بلل إن بعلض هل ه
المدارس تبعع شبابنا لتزلد على الجليد فس سويس ار و يرها

وبعضها تبعع بهم إلى بريطانيا لييضوا اإلاا ي ال يفية عند اسر ن لرانية ثلافري بحجلة أنهلم يتعلملون اللغلة

اإلنجليزية ،بل إن بعضهم ي هبون بأوالدهم إلى ال اره ويقيمونهم بفنلادا لاصلة باألىفلاف ثملا أعلنلت عنهلا
عدد من اإلذاعات ووسا ل اإلعالم تستلم الطفل

فاألب مشغوف بدنياه أو بتجارته أو ب لفياته ،وقلد يكلون مشلغوال بغيلر ذللك مملا ال نبلوي بله ،فيلدع أوالده فلس
فندا فس بلد ربس
ه ل ا الفنللدا ال يسللم لللألب بللأن يللأتس إلللى ولللده إال م لري فللس األسللبوع ليطمللئن عليلله وهللم يسللتلمونه بعللد ذلللك

ليربوه على ألالقيات معينة ،وعيا د معينة ومفا يم وسلوثيات معينة ،ولك أن تت ور أي مستوى ملن اللدين

والشيم سوف يتربى عليها أىفالنا فس ميل تلك البيئات.
إذا الجو العام يأهر تأهي ار ثبيرا ،والبيئة التس يعيشها الطفل ،اإلسلكان مليال ،السلفر ،الغربلة ،الفنلدا ،اللزمالء،
المدرسة إلى ير ذلك.

فأنت إذا فلت هم ال يغفللون ،وال شلك أن هل ه اوانلب سللبية فلس مجتمعنلا ،وال يعنلس أن المجتملع ي للو ملن
وسا ل التربية اإليجابية… ال.

فنحن ندرك ميال أن هناك مدارس ثييري تعتبر التربية اإلسالمية فيهلا تربيلة إيجابيلة ،فيهلا مدرسلون ناصلحون

ومدراء م ل ون ومسلؤولون حري لون عللى م للحة الطلالب سلواء ثانلت ملدارس رسلمية أو ثانلت ملدارس
أهلية.
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هنالللك ملليال المسللااد التللس هللس منطللله التربيللة وم للدر اإلشللعاع وهللس الجللو الطبيعللس لتربيللة المسلللم علللى
مك للارم األل للالا ومعانيه للا ،ولي للد ث للان النب للس (ص لللى هللا علي لله وس لللم) يع لليش معظ للم وقت لله م للع أص للحابه ف للس
المسللجد ،حليللات لتعللليم للعبللادي لل للالي للسلؤاف ،حتللى أن الراللل الجاهللل يللأتس فيللدلل المسللجد نيجللد الرسللوف
عليه ال الي والسالم مع أصحابه نيي

بينهم نييوف:

أيكم محمد ؟

نيشيرون إليه وييولون هو ه ا ،نيسأله عن ما أشكل عليه من أمر دينه أو دنياه.

اليرنللاء ال للالحون وهللم بحمللد هللا مواللودون ،بللل وهللم ثييللرون وينبغللس الحللرص عللليهم ،وأن يضللع األب ولللده

فس دا رتهم.
الحليات والدروس العلمية سواء ثانت حليات لتحفي اليرآن الكريم ،أو لتعليم العللم الشلرعس ملن فيله وحلديع
وتفسير وف ار ض ولغة و ير ذلك.
ومجالس ال ثر التس يأمر فيها بالمعروف وينهى عن المنكر ،وترقه فيهلا اليللوب وتحلرك فيهلا لمشلاعر ،ثلل
ذلك من وسا ل التربية.
أيضللا الوسللا ل اإلعالميللة النافعللة المفيللدي ميللل الكتللب المفي لدي النافعللة ،األشللرىة اإلسللالمية النافعللة مللع أنهللا
أصبحت مع األس

اليوم تحاصر وييلل من انتشارها وشأنها وأهميتها

المجالت اإلسالمية المفيدي إلى ير ذلك.
المهللم أن لللألب وللمسللؤوف دو ار لوصللل النللاس به ل ه الوسللا ل المفيللدي ،ومللنعهم وإبعللادهم عللن تلللك الوسللا ل
الضاري ،وينبغس أن نعلم أن الشر لفيف على النفس والتكلاليف هييللة والشليطان مسللح نيحتلاه اإلنسلان إللى
مراقبة ورعاية وحع وتشجيع:
والنفس ثالطفل إن تهمله شب على…… .حب الرضاعة وإن تفطمه ينفطم.
أين األب المدرك لمسئوليته فس تربية ولده.
أين ال ي يت ور قوف هللا عز وال:
(وال ين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بذيمان ألحينا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شسء ثل امريء بما
سب رهين)،
فهللو ي ارقللب ولللده منل نعومللة أىفاللله ،ومنل ىفولتلله وهللو يسللأف هللا أن يحيلله نيلله أمنيتلله ،وأن يجمعلله معلله فللس
الجنة ،وأن يرفعه إلى رتبته حتى يسعد به.
أين األب ال ي يت ور قوف النبس (صلى هللا عليه وسلم) فس ما رواه مسلم عن أبس هريري:
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( إذا مات أبن أدم أنيطع عمله إال من هالب صدقة اارية أو علم ينتفع به أو ابن صال يدع له).
إن أعظم ما ت لفه بعدك ليس الماف ،فهو لوارهك
وال الشهري والجاه فهس ال تنفعك وأنت موسد فس قبرك
وإنما عملك ال ال ومنه العمل الدا م الباقس ال ي ال ينيطع أو ولد صال يدع له.
ومللن ألل لوان اإلهم للاف أيضللا ل لليس في للح إهمللاف األب ،ب للل إهم للاف إمللام المس للجد ف للس حيلله ع للن تواي لله الن للاس،
رعايتهم ،تعليمهم أمور دينهم
حيهم على المحافظة على ال لوات
حيهم على مكارم األلالا ،مراقبة المت لفين عن األعماف ال الحة ون حهم وإرشادهم
القيام باألعماف ال يرية وتبع المحتااين والفيراء والمعو ين والمعدمين
مراقبة الشباب والقيام بات االت معهم ،محاوللة إقاملة نشلاىات دروس علميلة ،دروس تحفلي اليلرآن الكلريم،
مسابيات هيانية ،تو يع ثتب ،تو يع أشرىة إلى ير ذلك من األعماف.
ميل ذلك المدرس فس مدرسته ،المسؤوف فس إدارته أو مدينته أو حكومتله أو يلر ذللك ،ثلل هلؤالء إذا أهمللوا
فال ينتظروا إال نتا د سلبية والعمل اإليجابس الميمر يتطلب بعض الجهد وبعض الب ف.
** النقطة السادسة ال نامت أعين الجبناء:

إن الشللجاعة معنللى ثبيللر وسللر لطيللر ،وليللد أصللبحنا نعشلليها ونف لري بمللن يتحلللى بهللا ،إنهللا هللس مللن أسللباب

للون األنبيللاء عللليهم ال للالي والسللالم يسللتطيعون تحطلليم سلللطان العللادي وىللا وت العللرف ويتحللدون أق لوامهم

وأممهم ،وي برون وي لابرون عللى ر لم قللة الناصلر والمعلين وثيلري المعانلد والم لال  ،وعللى ر لم التلبليس
والتدليس.
ما ال ي اعل راال ثموسى (صلى هللا عليه وسلم)
يي

أمام ىاغية متأله متجبر ثفرعون وييوف له :

(ليد علمت ما أنزف هؤالء إال رب السماوات واألر

ب ا ر وإنس ألينك يا فرعون ميبورا).

ما هو ال ي اعل راال نبيا م تا ار ثلذب ار يم عليله ال لالي والسلالم يحطلم األصلنام وهلو بعلد فتلى فلس ميتبلل
العمر ،هم ييوف ليومه وعلى رأسهم النمرود الطاغية األ بر:

(إف لكم ولما تعبدون من دون هللا ).

مللا ال ل ي اعللل راللال ثمحمللد (صلللى هللا عليلله وسلللم) يجمللع قوملله وفلليهم أبللو لهللب وأبللو اهللل وعتبللة وشلليبة
وأمية أبن لل

والملء من المستكبرين نيي

بين أيديهم من ار مح را:
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( إنس ن ير لكم بين يدي ع اب شديد ،قولوا ال إله إال هللا تفلحوا).

هم ما ال ي اعل المجددين يستطيعون أن ي بروا على عملهم ويجاهلدوا ويعلنلوه صلريحة قويلة مدويلة ،لملاذا
وق

عمر أبن عبد العزيز وتحدى ثل األمور المعتادي،

حتلى بنللس أميلة الل ين ثلان واحللدا ملنهم وينتسللب إلليهم ،وثللانوا ي شلون أن يغيللر ملكهلم أو عللادتهم أو ميلراههم

نيف عمر أبن عبد العزيز رحمله هللا ن لي ار للحله ملدافعا عنله قا ملا عللى الظللم محاربلا لله رادا للحيلوا إللى
أهلها ،ال يأمر ب ير إال فعله ،وثاد األمر أن يتم لوال السم.
ما ال ي اعل راال ثاإلمام أحمد أبن حنبل يي

نييارع الظالمين فس مسألة لله اليرآن

وي للبر علللى عييدتلله التللس ورههللا عللن األنبيللاء والمرسلللين وي للابر عليهللا ويرضللى بالسللجن والجلللد والتعل يب
والمطاردي والتضييف والحرمان ملن الفلرص ملن التلدريس ملن التعلليم ملن المحاضلرات ملن اإلفتلاء وملن يلر
ذلك حتى أذن هللا تعالى له بالفره وثتب له ال ثر الحسن
حتى ثان رحمه هللا يستاء من ذلك ويكره الشهري أشد الك ار ية.
ما ال ي اعل راال ثاإلمام أبن حزم يي

ويتحدى من حوله وي بر وي ابر فذذا قيل له:

يا رال تحف أنتظر ال تتعجل.
أنشئ ييوف:

قالوا تحف فذن الناس قد ثيرت……أقوالهم وأقاويل الورى محن

فيلت هل عيبهم لس ير أنس ال…… أدين بالدال إذ فس دالهم فتن
وأننس مولع بالحه لست إلى …… .سواه أن وال فس ن ره أهن
دعهم يعضوا على صم الح ى ثمدا…… من مات من غيظه منهم له ثفن.
قالوا له أحرقوا ثتبك ومزقوها ومنعوا تداولها وح روا الناس منها ووصفوها بأبشع األوصاف
فأنشئ ييوف:

فذن تحرقوا اليرىاس ال تحرقوا ال ي….تضمنه اليرىاس بل هو فس صدري

يسير معس حيع استيلت رثا بس……وينزف إن أنزف ويدفن فس قبري

دعونس من إحراا را وثا د….وقوف بعلم ثس يرى الناس من يدري

وإال فعودوا للكتاتيب بدأي…فكم دون ما تبغون هلل من ستر

اك الن ارى يحرقون إذا علت……أ فهم اليرآن فس مدن اليغر.

ما ال ي اعل راال ثاإلمام أبن تيمية رحمه هللا ي بر ويجهر بكلمة الحه
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ويتحمللل األذى فللس سللبيلها نيسللجن ملرات ويللؤذى بللل ويضللرب أحيانللا فللس الشللارع وهللو إلللى ذلللك ثللله مجللاهر
معلن ال ينينس للرياي أبدا.
مللا ال ل ي اعللل راللال ثاإلمللام المجللدد محمللد أبللن عبللد الوهللاب ييللوم فللس بيئللة قللد انتشللر فيه لا الشللرك بألوانلله
والبدع وال رافات والكهنة والسحري و ير ذلك وألوان الم الفات
نييللوم اللاه ار بكلمللة الحلله مجللاه ار صللاب ار فللس ذات هللا عللز واللل حتللى ن لره هللا تعللالى وأصللب مللا اللاء بلله
اإلمام محمد أبن عبد الوهاب من الحه هو الظاهر ثما قاف هللا عز وال :
( فأيدنا ال ين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ياهرين).
مللا ال ل ي اعللل راللال ثاإلمللام الشللوثانس ملليال ينت للر للحلله ويناضللل فللس سللبيله ويليللى مللا يليللى نيمللوت هللو
ويبيى ذثره فس اآللرين.
وهكل ا ،إن الشللجاعة قللوي فللس اليلللب تجعللل صللاحبها ال يسللتوحش مللن الطريلله وال ينفللر مللن الوحللدي وال يت لللى
عن الحه مهما ثلفته التضحيات وال يجامل أو يحابس أو ينافه أو يداهن فس دين هللا عز وال.
إنه ال مكان فس التاريخ للجبناء والمرتزقلة والمطبللين أبلدا ،فلذن النلاس يرثللونهم ويرفضلونهم ويبيلى الحله هلو
ال ي تعشيه النفوس وتتطلع إليه اليلوب وقد قاف هللا عز وال :

( وليد سبيت ثلمتنا لعبادنا المرسلين ،إنهم لهم المن ورون وإن اندنا لهم الغالبون).
إن من أبر ألطا نا أن نغرس ال وف فس نفوس أبناءنا ،ال وف من ثل شسء ،نحرمهم من التجارب
ومللن المحللاوالت بحجللة أن هل ا قللد يللودي بحيللاتهم فملليال نحللن قللد ن يللف الولللد ال للغير مللن الكهربللاء أو مللن
السياري أن تدهسه وه ا صحي ال شك نيه.
ولكن ما معنى أن تربيه الجدي على ال وف من (السعالس) فال ت ثر له سالفة أو ق لة إال وذثلرت فيهلا تللك
السعالت التس تأ ل األحياء من البشر وتلتهمهم وتفعل بهم وتفعل
ما ال ي يجعلنا ن وف أبناءنا من تلك األقراص الحاميلة التلس نلزعم أنهلا تنلزف ملن السلماء ألدنلى سلبب حتلى
لو لم يكن م الفة شرةية وال مع ية مع أن ه ا نيه من الك ب واالفتراء على هللا عز وال.
ما ال ي يجعلنا ن وف أىفالنا أحيانا من رال الشرىة حتى نيوف لطفل ال غير أن مجلرد إشلارتك باإلصلبع
إلى رال الشرىة يعنس أن تيطع إصبعك.

ما ال ي يجعلنا ن وف أىفالنا بلل ونسلاءنا وثبارنلا أحيانلا ملن الجلن ،وثلأن الجلن والعيلاذ بلاهلل يسلتطيعون أن
ي نعوا ثل شسء.
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أو مللن العللين أو مللن السللحر ،وننسللى أن ن لربيهم علللى التوثللل علللى هللا عللز واللل والييللة بلله واالعتمللاد عليلله
وثيري األوراد واليراءات واألدةية التس تحف العبد بأذن هللا تعالى من شياىين الجن واألنس.
إن الرسوف (صلى هللا عليه وسلم) ييوف:
(إن الشيطان ال يدلل البيت ال ي تُي أر نيه سوري البيري).

فالبيت ال ي نيه ذثر هللا ،ونيه األمر بالمعروف ونيه التربية على مكارم األلالا ال مكلان نيله للشليطان وال

مكان نيه ألولياء الشيطان من الجن وال من األنس.
وفس الدا ري األوسع حينما نتجاو دا ري البيت ودا ري الطفل نجد أن هناك ت ويفا عالميا من أوليلاء الشليطان،

من الكفار من اليهود ميال ال ين أصبحنا نتحدب عن أسلحتهم التس يملكون ولططهلم التلس يلدبرون وقلدراتهم
أو التمكين لهم

أو الن ارى وما يملكونه أيضا .أو يرهم من أمم الكفر وهللا عز وال ييوف:
(إنما ذلكم الشيطان ي وف أوليا ه ،فال ت افوهم ولافونس إن ثنتم مؤمنين).

يكبر أوليا ه فلس قللوبكم حتلى ترهبلوهم فلال تيوملوا بعملل وال
يعنس إنما ذلكم الشيطان ي وفكم انتم من أوليا هّ ،
بدعوي وال بجهاد ،ألن اإلنسان ال ي ي اف ال يعمل وال ينتد.
لم للاذا نرب للس أنفس للنا وش للعوبنا وأممن للا عل للى ال للوف م للن ال للدوف العظم للاء وايوش للها الجل ل ارري وأاهزته للا األمني للة
الض مة وأعدادها الرهيبة.
بللل لمللاذا نربللس أنفسللنا ومللن تحللت أيللدينا مللن الشللباب والطللالب علللى ال للوف مللن أاه لزي األمللن ومللن راللاف
المباحللع ومللن الم للابرات حتللى يت يللل اإلنسللان أحيانللا أن هل ه األاهلزي تللدلل إلللى اوفلله مللع الشللهيه وترسللل
التيرير مع الزفير ثما ييوف أحدهم.
وي ب اإلنسان ي اف حتى من يله:
حتى صدى الهمسات شاه الوهن…… ال تنطيوا إن الجدار له أُذن.
ميللل ذلللك أيضللا مللن أل لوان ال للوف وفيللدان الشللجاعة ال للوف مللن الفشللل وال للوف مللن ال طللأ وال للوف مللن
اإللفللاا ،ال ..إن المؤسل أننللا ال نحتللرم ااتهللاد اإلنسللان ،وال نيل ّلدر عمللله ،بللل أحيانللا نعاقبلله علللى ااتهللاده
عيابا يحرمه ويحرم يره فس المستيبل حتى من مجرد التفكير فس العمل
إنه للا منطي للة محرم للة والس للالمة ال يع للدلها ش للسء ،والكيي للرون ي للؤهرون أن يس لللموا ال له للم وال عل لليهم عل للى أن

يغامروا وقد تكون النتيجة ير مأمونة.

واحات الهداية على شبكة اإلنترنت

http://www.khayma.com/ante99/index.htm
29

إن ذلللك قتللل للمواهللب وو للد لطمللوي وقضللاء علللى اإلبللداع ويجللب أن نعلللم أن ال ل ي ال ي طللئ ال يمكللن أن
ي يب أبدا.
ولك للس نرب للس الش للجاعة ف للس نفوس للنا ونف للوس م للن تح للت أي للدينا م للن األوالد والبن للات والرا للاف والنس للاء واألم للم
ل للية اإلنسل للان واحت ل لرام أريل لله من ل ل ال ل للغر وفل للس ثافل للة الم ارحل للل وعلل للى ثافل للة

والشل للعوب ،يجل للب احت ل لرام ش
المستويات.

فأنللا أقللوف لللك أي معنللى ألن تللولس ولللدك أعمللاال هللم تسللفه أريلله فيهللا ،وإذا قللاف لللك فللالن قلللت فللالن ال يهمللك،
لماذا ؟ ألنه ولدك ال ي تعرفه.
ال… ينبغس أن تحترم ش
وأي معنى ألن تفلر

يته ورأيه وااتهاده وعمله وتسلم له ت

ه.

عللى وللدك ثلل شلسء وال تعطيله مجلاال لاللتيلار والتفضليل أبلدا ،فلاليوب أنلت ت تلاره

والح اء أنت ت تاره واللعبة أنت ت تارها والكتاب أنت ت تاره وثل شسء أنت ت تاره.
لماذا ال تغطس ولدك أو ألاك أو من تربيه فرصة فس االلتيار؟
حتللى المعلللم أو األسللتاذ أو الشلليخ ،لمللاذا ال يعطللس تلمي ل ه فرصللة فللس التيللار الكتللاب ال ل ي يي لرأه أو الطرييللة
التس يتعلم بها ؟

أليس الشرع ااءنا بالشورى ؟ وهللا تعالى ييوف:
(وشاورهم باألمر).
نيأمر ب لك رسوله (صلى هللا عليه وسلم) المؤيد بالوحس من السماء ،وييوف:

(وأمرهم شورى بينهم).
ذلك فلس وصل

الملؤمنين ،وللم يكلن أحلد أ يلر مشلاوري ألصلحابه ملن رسلوف هللا (صللى هللا عليله وسللم) ثملا

فللس الحللديع ال للحي عللن أبللس هري لري رضللس هللا عنلله ،وثيي ل ار مللا ثللان ال للحابة أبللو بكللر أو عمللر أو مللن
بعدهم يي

وييوف:

(أشيروا علس أيها الناس.).
فالولللد مللع أبيلله فللس عمللله وتجارتلله و راعتلله ،والطالللب مللع مدرسلله فللس ىرييللة التللدريس ،فللس ألل المللنهد وفللس
ير ذلك ،والتلمي مع شي ة أيضا فس الكتاب الميرر وفس وقت الدرس وفس مانه وفس مكانه
وفس ير ذلك.
بللل والرةيللة مللع حكامهللا فللس ثللل شللسء مللن األمللور والهمللوم العامللة التللس ال يتحمللل مسللئوليتها فللرد بعينلله ،وال
اهة بعينها بل هس قضايا األمة ثلها
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تتحمل األمة نتا جها حيا ثانت أم باىال ،لطئ أو صوابا.
إن اميعا شرثاء فس اقتسام اإلنجا ات ،وتعميه الشعور باالنتماء إلى ه ه األمة واليضاء عللى السللبية التلس

يشعر بها الكييرون حين يشعرون أنهم ثما قيل:

وييضى األمر حين تغيب تيم… .وال يستأمرون وهم شهود.

إن هالهما ة وأربعة عشر إنسان استطاعوا أن يوااهوا الدنيا ثلها فس معرثة بدر ،والمسلمون اليلوم ثملا تيلوف

اإلح ا يات أل

مليون وما تا مليون إنسان ،وهم يتكاهرون بشكل سريع ،فهم ثما قيل عدد الرمل والح لى

والتراب
لكن الفرد منهم تربى على ال وف والتردد والسلبية
وثل وسا ل التربية مع األس

تنحت نيه ه ه الم اوف.

فاألم التس تر به دا ما وت وفه من الموت.
واألب ال ي يعاتبه على ثل شسء.
والزواة التس قتلته بحبها ،ومن الحب ما قتل.
والولد ال ي يتعله به:
(إن من أ وااكم وأوالدثم عدوا لكم……اآلية ).
(إنكم مجبنة مب لة).
والحا م ال ي يهدده ويوعده.
للل ذلللك ينحللت ويربللس فللس اإلنسللان الجللبن وال للوف ،وينللزع عنلله اليللدري علللى المحاولللة وعلللى التجربللة وعلللى
التفكير ال حي .
وليد تربى ال حابة رضلس هللا علنهم فلس ملن النبلس (صللى هللا عليله وسللم) عللى األحلداب ،تربلوا باألحلداب
والم ا ب والنكبات ،ثما تربوا بالنعم التس أنزلها هللا تعالى عليهم.

حتللى ال طللأ ثللان تربيللة ،وثانللت اآليللات تنللزف ليسللتفيد المسلللمون منلله دروسللا وعبل ار فيتحللوف إلللى نعمللة ومنحللة
ومنة.

وفس معرثة أحد ُهزم المسلمون ،فيالوا أنى ه ا ؟
فأنزف هللا تعالى آيات فس سوري آف عمران تتحدب عن ه ه المعرثة ودروسها:
(أو لما أصابتكم م يبة قد أصبتم ميليها قلتم أنى ه ا قل هو من عند أنفسكم إن هللا عللى ثلل شلسء قلدير،
وما أصابكم يوم التيى الجمعان نبذذن هللا وليعلم المؤمنين )..إلى ألر اآليات.
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** النقطة السابعة واألخيرة التوازن المفـقود.
إن التوا ن مطلب شرعس؟ ،فاهلل تعالى ييوف:

(وابتغ نيما آتاك هللا الدار اآللري وال تنس ن يبك من الدنيا وأحسن ثما أحسن هللا إليك وال تبغ الفساد فس
األر

إن هللا ال يحب المفسدين).

وفس الحديع المتفه عليه وهو معروف حديع عبد هللا أبن عمر أبن العاص:
(إن لنفسك عليك حله ،وألهللك عليلك حله ،ولزوالك عليلك حله ،بلل فلس روايلة وللزورك عليلك حله فلآت ثلل
ذي حه حيه).
وإن أي يادي فس اانب أو لو ييابلها نيت أو تفريح فس اانب آلر:
وال تغلو فس شسء من األمر واقت د… .ال ىرفس ق د األمور ذميم
والمقيلاس فللس الزيللادي والللنيت هللو الللنت ،إمللا آيللة مللن ثتللاب هللا ،أو حللديع عللن رسللوف هللا (صلللى هللا عليلله
وسلم) صحي  ،أو إاماع من أهل العلم قا م هابت.

قد يهتم اإلنسان أحيانا بأمر من األمور ألن ابلته وتكوينه وملكتله تيتضلس ذللك دون أن يللزم يلره بهل ا ،أو
يعاتبه على ما سواه ،فال حره فس ذلك.
فأنت ميال اهتماماتك علمية ،ال حره عليك وال بأس.
وآلر اهتماماته اهادية ،وهالع اهتماماته دعوية.

ونحن نعلم أن فس ال حابة رضس هللا عنهم أبا ذر الغفاري ال ي للم يكلن فلوا األر

وال تحلت السلماء ملن

ذي لهجة أصدا منه وال أ هلد وال أورع فلس أصلحاب محملد (صللى هللا عليله وآلله وسللم) ،ولكنله للم يكلن ملن
أهل الواليات واإلداري.
وفلليهم لالللد أبللن الوليللد ال ل ي ثللان سلليفا مللن سلليف هللا تعللالى ثمللا سللماه رسللوف هللا (صلللى هللا عليلله وسلللم)
وحدييه فس ال حي فس معرثة مؤته
ال ل ي ثللان قويللا شللجاعا ميللداما باسللال مللا هللزم فللس معرثللة قللح ،ولكللن لالللد رضللس هللا عنلله أنشللغل بللالحرب
والجهاد فلم بتفرغ لنشر العلم والفتس فس أصحاب محمد ومن بعدهم.
وفيهم أبن ةباس رضس هللا عنه ال ي دعا له النبس (صلى هللا عليه وسلم) فياف:
(اللهم فيه فس الدين وعلمه التأويل).
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وثان له قلب عيوف ولسان سأؤوف وثان من لمفتين ومن العلماء فس أصحاب محمد (صلى هللا عليله وسللم)
فس مأل منهم ثابن ال طاب وعبد هللا أبن مسعود ومعاذ أبن ابل.
وفس أصحاب محمد (صللى هللا عليله وسللم) ملن املع الفضلل والمجلد ملن أى ارفله ثلأبس بكلر رضلس هللا عنله
وأرضاه ،قاف النبس (صلى هللا عليه وسلم) يوما ألصحابه:
(من أصب منكم صا ما ؟ قاف أبو بكر أنا)
(قاف من ت دا على مسكين ؟ قاف أبو بكر أنا)
(قاف من عاد مريضا ؟ قاف أبو بكر أنا)
(قاف من تبع منكم انا ي ؟ قاف أبو بكر أنا)
(قاف ما ااتمعن فس ام أر إال دلل الجنة).
وفيهم أمياف عمر أبن ال طاب رضس هللا عنه وأرضاه.
إذا البد من االعتداف مع مراعاي المواهب والت

ات والملكلات ،المهلم أن اإلنسلان يحلرص عللى قلدر ملن

االعتداف.
من االعتداف ،االعتداف فس بناء الش

ية

فيتوس للح اإلنس للان ب للين االن للدفاع وراء العاىف للة الجياش للة الت للس ال تنض للبح أو التوقل ل

بحج للة العي للل والد ارس للة

والنظر ،فذن اإلنسان ثل ال يتج أز وله عيل وعاىفة ولوال واود العاىفة لما اسلتطاع اإلنسلان أن يتعاملل ملع
الناس ،وال يأل ويعطس وال يتوفر أمورهم وال يحبهم أو يحبونه أو يتعامل معهم.
فالبد من االعتداف فس النظر بين العيل والعاىفة.
وميله أيضا االعتداف فس تيييم الرااف فال لو وال افاء

وقد ثان ال حابة رضس هللا عنهم يربون لناس على ذلك ،قاف علس رضس هللا عنه:
( إنه لعهد عهده إلى رسوف هللا (صلى هللا عليه وسلم) أنه تهلك فس فئتان ،فئة لت وفئة افت).
وهك ا حدب فعال ،فلذن مملن بعلد عللس رضلس هللا عنله ملن للوا نيله حتلى ادعلوا لله ال أقلوف الواليلة واإلماملة
فهللو ثللان أميللر المللؤمنين رضللس هللا عنلله ،لكللن ادعلوا للله والعيللاذ بللاهلل األلو يللة وثللان ييللتلهم ويحللرقهم بالنللار،

وهم ييولون له أنت أنت ،يعنس يزعمون له باأللو ية ،وهو ييوف:
لما رأيت األمر أم ار منك ار….أاجت ناري ودعوت قنب ار
فكان يحرقهم رضس هللا عنه.
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وهلكت نيه فئة ألرى هس التس فرىت فس حيه وق رت ونسبته إلى شلسء مملا ال يليله بيلدره وميامله رضلس
هللا تعالى عنه.

إن المقياس ثما أسلفت هو النت ،وفس صحي الب اري عن عمر رضس هللا عنه قاف:

(أقرؤنا ُأبس وأقضانا علس).
فحكم أمير المؤمنين بأن اُبس هو ألق أر وأن عليا هو األقضى ،يعنس األعلم باليضاء ،هم قاف عمر:

(وإنللا لنللدع مللن قللوف ُأبللس) يعنللس نتللرك بعللض مللا يرويلله لنللا أبللس أبللن ثعللب رضللس هللا عنلله وذلللك أن أبللس أبللن
عب ثان ييوف:
(ال أدع شيئا سمعته من رسوف هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،وقد قاف هللا عز وال:
(ما ننسخ من آية أو ننسها نأتس ب ير منها أو ميلها… .اآلية)
فأنظر إلى عمر ثيف اعترف ألبس أنه هو ألق أر من أصحاب محمد صلى هللا عليه وسلم
هم بين أننا مع ذللك نلرد بعلض قولله ال بالتشلهس ولكلن بلالنت الشلرعس ،فيلاف إن ابلس ييلوف ثل ا وقلد قلاف هللا
تعالى( :ما ننسخ من آية أو ننسها نأتس ب ير منها أو ميلها….اآلية).
فياف نرد بعض ما قاله ابس باليرآن الكريم وليس بمجرد التشهس.
إن األمللة التللس تغلللو فللس شل ت البللد أن تي للر نيلله ،تعظملله حتللى ال تت للور أنلله ي طللئ ،نييللع منلله ال طللأ
فتجح

فس حيه ،وال ترى له قد ار وال مكانا ،وهناك أمة تبالغ فس شأن ش ت إهدا ار لكرامتله ،فيبلالغ آللرون

فس رفع اعتباره وقيمته ومنزلته.
إذا فاالعتداف والحه فضيلة بين رذيلتين.
إن من العتداف ،االعتداف فس معاملة المرؤوسين
فهنللاك مللن يحمللل مللن تحللت يللده مللا ال يطيلله ،س لواء ثللانوا أوالدا أو ىالبللا أو مرؤوسللين أو م لرَبين أو األمللة
لهللا بشللعوبها وأممهللا هنللاك مللن يحملهللم مللا ال يطييللون ،فينيطعللون ويللدعون العمللل ،أو يللدعوهم ذلللك إلللى

اإلعجاب والغرور بأنفسهم وبما أنجزوا وعملوا نيستكبرون.

هللم قللد يهمللل آلللرون بحجللة أن للليس لللديهم مواهللب ،في لراء فللس م لواهبهم للليس لللديهم إبللداع فيترتللب عللن ذلللك
تحطلليم لهللم وإهللاري مشللاعر الس ل رية والك ار يللة والبغضللاء فللس نفوسللهم ،وثللل إنسللان صللغر أو ثبللر هللو مللزود
بملكللات وقللدرات إبداةيللة ولكللن الشللأن فللس مللن يسللتطيع أن يكتشل
صحيحا.
إن من االعتداف التوسح فس مالحظة النفوس وىبا عها

هل ه الملكللات ويعرفهللا هللم يويفهللا توييفللا
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فهناك المربلس الل ي لديله حساسلية شلديدي ،فهلو يتلردد فلس ثلل شلسء لشلية أن يجلري فالنلا أو يغضلب فالنلا،
وهنللاك علللى الطللرف اآللللر مللن ال يأبلله بللاآللرين حتللى ثللأنهم عنللد بشللر بللال مشللاعر وال أحاسلليس فيللد يلرأس
ال للغير ملليال علللى الكبيللر ويحللتد بأسللامة أبللن يللد ،أو يعاتللب بشللدي ويحللتد بموق ل
على أحد بوضوي ويحتد بأبس بكر وعمر وهك ا ،وينسى أن األمر يتفاوت والموق

نبللوي ،أو يفضللل أحللدا
ي تل .

من االعتداف :االعتداف بالن يحة والتوايه

فلليس مللن الحكمللة حرمللان النللاس مللن الن لليحة والنيلد البنللاء الهللادف الل ي يكللون باألسلللوب الحكلليم المناسللب

أبدا بحجة ال وف من ذلك.
وليس من المال م تربية الناس على ال فاقة وقلة األدب وغياب ال له بحجة تربيتهم على قلوف ثلملة الحله،
أو عدم المجاملة فس دين هللا تعالى.
ومن االعتداف أيضا ،االعتداف فس تربية النفس.
وتربية اآللرين فال ينبغس لإلنسان أن ينشغل بنفسه علن يلره ،وال أن ينشلغل بغيلره علن نفسله ،بلل االعتلداف
االعتداف ،وثما قيل:
يا أيها الرال المعلم يرها … ..هل لنفسك ثان ذا التعليم
ابدأ بنفسك فأنهها عن يها… ...فذذا انتهت عنه فأنت حكيم
فهناك ييبل إن وعظت وييتدى… باليوف منك وينفع التعليم
ال تنه عن لله وتأتس ميله … ..عار عليك إذا فعلت عظيم.
(تم بحمد هللا وتوفيقه)

……………………………………………………….
ألس الحبيب – رعاك هللا
ال ني د من نشر ه ه المادي اليراءي فيح أو حفظها فس اها الحاسب،
بل نآمل منك تفاعال أ ير من لالف:
-

إبال نا عن ال طأ اإلمال س أو الهجا س ثس يتم التعديل.

نشر ه ه المادي فس مواقع ألرى على الشبكة.

مرااعتها ومن هم ىباعتها وتغليفها بطريية ا ابة ثهدية لألحباب واألصحاب.

فس حاف إمكان ذلك األستاذان من الشيخ لتبنس ىباعتها ثكتيب يكون صدقة اارية لك.

واحات الهداية على شبكة اإلنترنت

http://www.khayma.com/ante99/index.htm
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ألس الحبيب ال تحرمنا من دعوي صالحة فس يهر الغيب.
من لالف اقتراحاتك وتوايهاتك ألليك يمكن أن تساهم فس ه ا العمل الجليل.
اللهم ااعل ه ا العمل لال ا لواهك الكريم .للتواصل:
أخوكم البوراق anaheho@maktoob.com /

