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ػشفزٔ اىجششٝخ ثزػٌ أصؾبثٔ،  ،ٝزؾذس ػِ أػظٌ صّش ٗ شض ثبىيغخ اإلّغيٞزٝخٕ٘ فٞيٌ ٗصبقٜ ُػ
اىزٛ أخفبٓ ثؼط اىْبس ٍِ خبصخ اىْبس ػِ  اىضّشٗ ٕ٘ ثزػٌَٖ دائَب  .ٍْز ثذاٝخ ٍ٘ىذٕب إىٚ اُٟ

أّذ فٜ اىزٛ إُ ؼجقزٔ  ٍزٌٖ مٜ ٝضزأصشٗا ثبىَْبفغ اىؼظَٞخ اىزٜ رأرٜ ٍِ ٗساء رؽجٞق ٕزا اىضّشػب
أُ  لٗاىزٜ رظِ أّٔ ال َٝنْ ،ثْٞل ٗثِٞ مو أؽالٍل ؽزٚ اىَضزؾٞيخ ٍْٖب ٝؾ٘هىٌ ٝؼذ شٜء ؽٞبرل 
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ٍِ اُٟ  ّؼٞشٔأٗ ٍب ىنو إّضبُ اىٍٞ٘ٞخ  اىؾٞبحػيٚ أُ ٍغشٝبد  قاًْى الجرب الفنسيْص ٗ ٝ
ٕزا ٞق٘ه ف .ٔاىؾبىٞخ ٕٜ اىزٜ رصْغ ٍضزقجي ٓفٜ اىَبظٜ ٗأُ أفنبس ٓفنبسأل رؾصٞو ؽبصوٕ٘ ٗاقغ 

 :فٜ أؽذ ارغبِٕٞ اىقبُّ٘ أُ ق٘ح أفنبس اىَشء ىٖب خبصٞخ عزة مجٞشح عذا 
.ٔأشٞبء أٗ ٍ٘اقف صيجٞخ اعززثزٖب إىٞ ػيٚ اىَشء فنٞشرشمز ر إرا ٍب (1

 
فً اإلسالم ّ ُرا 

 .سْء الظي باهلل ألًَ هي قبٍل الٍأس هي زحوتًَتٍجت طبٍعٍت ل
شٝذ ٝٗ  مو شٜء عَٞو ٗعٞذ ٗسائغ ػيٚ ٔرخٞي ٗ ٔرَْٞأٗ  ٔؽيَٗ  ٓرشمز رفنٞشٍب إرا  ٗ (2

مو  ٔرغزة اىٞ ٔػقياىصبدسح ٍِ  األفنبس ٓفإُ ق٘ح ٕز ٔقزْٞٔ فٜ ؽٞبرٝصجؼ ػيٞٔ أٗ ٝأُ 

 .هي قبٍل حسي الظي باهللفً اإلسالم ّ ُرا  .زَْبٍٓٝب 
 

 : ٝيٜ َبرنَِ فٞ ؽقٞقخ ٕزا اىقبُّ٘ إال أُ
 إٍب صيجب أٗ إٝغبثب  ٓرفنٞشػيٞٔ شمز ٍٝؽبثقخ رَبٍب ىَب دائَب رنُ٘  اىَشء زصشفبدف .1
 .إٝغبثب ٗ إٍبصيجب ب إٍػيٞٔ  ٓشمز فنشٍٝب  إىٕٜٞٔ اىزٜ رغزة ريل اىزصشفبد ٗ  .2

الٌاتجت  َبتصسفات َإلٍ ُْجربَ ٌ، بل َمً ٌٌجرب إلٍ َبْاقع ٌسضٍاإلًساى حلن ٌفال ٌنفً أى 
 .ٍعي أفناز

   

   :::التربوية التربوية التربوية    و الفوائدو الفوائدو الفوائد   العبرالعبرالعبر
 أفنازااىنيَبد اىزٜ رذٗس فٜ رْٕل إٝغبثب أٗ صيجب رصجؼ أُ ٕ٘ : الوٌطلقف

 سلْمااألفنبس رصجؼ  صٌ
 ثعادااىضي٘ك ٝصجؼ  صٌ
صيجٞب أٗ إٝغبثٞب ثؾضت إٝغبثٞخ أٗ صيجٞخ اىنيَبد اىزٜ مبّذ رشٗط  ّاقعاْزظ اىؼبداد ُر ّ

 فٜ اىزِٕ فٜ اىَْؽيق
 

 أّ تجربَ إلٍل ّاقعل الوعٍش تْلد ٕٜ اىزٜ ُ اىنيَبد اىزٜ رشٗط فٜ رْٕلفإ:  الوحصلتفً ّ 
نيَبد إٝغبثٞخ فٜ رْٕل رغؼيل رزصشف ثشنو إٝغبثٜ فٜ ؽٞبرل ٗ ٕزٓ ف .1

 زصشفبد اإلٝغبثٞخ ٕٜ اىزٜ رخيق أٗ رغزة ىل ٗاقؼب إٝغبثٞب ٝشظٞلاى
ميَبد صيجٞخ فٜ رْٕل رغؼيل رزصشف ثشنو صيجٜ فٜ ؽٞبرل ٗ ٕزٓ ٗ  .2

 اىزصشفبد اىضيجٞخ ٕٜ اىزٜ رخيق أٗ رغزة ىل ٗاقؼب صيجٞب ٝشٕقل 
                                                           

1 
عٌد ظي عبدي  أًا":  رؼبىٚ ٝق٘ه اهلل:  -صيٚ اهلل ػيٞٔ ٗصيٌ  -قبه اىْجٜ : قبه  -سظٜ اهلل ػْٔ  -ِ أثٜ ٕشٝشح ؼإصالٍٜ، فٗ أصئ  
 .. اىؾذٝش" بً
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اىَٕٜ٘  عي لعي الظالم ّفأشعل شوعت ّ ُماىزٛ ال ٝشظٞل  ّاقعل الوعٍشىزغٞٞش ٗ 

ة بىزذّسث رىلٝزٌ ٗ  .ىزٛ ٝؼشش فٜ رْٕل ٗ ٝؾغت ػْل اىْ٘س اىزٛ ٝؼظ ٍِ ؽ٘ىلا
 :ػيٚ ٍب ٝيٜ ٍٝ٘ٞب 

 اىخي٘ ثْفضل ٗ ى٘ صبػخ مو ًٝ٘ .1
 ٗ ال رزٌٖ غٞشٕب ثؾبه ٗاقؼلٕٜ  ٖبٍباّرٖ .2
  دّٖٗب مزبثخ صٌ شؽت ػيٖٞب. أفشؽ ػقيل ٍِ مو األفنبس اىضيجٞخ اىزٜ ػيقذ ثٔ .3
الوتٌفرٌي  الْجِاءٗ  السٍاسٍٍيٗ  الحنْهتَٞب ػِ ارٖبً غٞشك ٗ ال ص ٗ مّف .4

ىل اىَشٝط بٍِ ّضظ خٞٗ فٜ رْٕل  ٍغشد ٌٕٗ فنو رىل .ٌٗ غٞشٕ فً البالد
ٞل مٜ يفال أؽذ ىٔ صيؽبُ ػ. اىزٛ َْٝؼل ٍِ اىزؾشك فٜ اىؾٞبح ثإٝغبثٞخٗ 

٘دع فٞل ّفش اىق٘ح ٗ ّفش اىؽبقخ ٝ أُ اهللشبء ٗ . رْغؼ فٜ ؽٞبرل ٍِ غٞش اهلل
ٍِ رضخٞشٕب ىْفضل مَب صخشٕب صجؾبّٔ ّغؼ ثٖب غٞشك ٗ ىٌ َْٝؼل اىزٜ 

 .غٞشك ىْفضٔ
. قذ ّغؼٗ فٜ اىؾٞبح ٍضيل ٗ أقو ٍْل ٍْؽيقب ٍِ مبُ  ٗ اّظش ٍِ ؽ٘ىل إىٚ .5

ّ٘٘ا ال أثْبء ٗ ال ثْبد نٗ اىنضٞش ٌٍْٖ ىٌ ٝ ،اىْبعؾِٞ ٍِ ؽ٘ىل موإىٚ فبّظش 
ال ٗعٖبء ٗ ال ٍزْفزِٝ فٜ اىجالد، ثو مبّ٘ا فقشاء ٗ ؽزٚ ثضؽبء فٜ رنٌْٖ٘ٝ ٗ 

قذسح ػيٚ ٍْغ اىْبس ٍِ اىْغبػ ىَب ّغؼ ٗ غٞشٕب في٘ مبُ ىيؾنٍ٘خ  .رؼيٌَٖٞ
فبىؾنٍ٘خ اىزٜ رَْؼل  .هي مل األّساط الفقٍسة ّ البدٌّت ّ حتى األهٍتغٞشك 

َٕٗٞخ ٍِ اخزشاػل ٗ ٍِ ثْبد فقػ ؽنٍ٘خ خشٙ ٗ ٍشح أٍِ اىْغبػ ٕٜ 
 .فٜ رْٕل ٗ ثَؾط إسادرل اىضبمْخأفنبسك اىضيجٞخ 

ألُ سأصَبه اىْبعؾِٞ  ٗ اقزْغ ثأّٔ مَب ّغؼ غٞشك فَقذٗسك أُ رْغؼ مزىل .6
ٗ ال  .اىقْبػبد اإلٝغبثٞخ اىزٜ رْقصلفقػ ٕٜ ٍِ مو فئبد اىَغزَغ ٍِ ؽ٘ىل 

ضنْٖب فٜ رْٕل ثذال ٍِ األفنبس اىضيجٞخ اىزٜ ٍبّغ ٍِ أُ رنضجٖب ٍِ اُٟ ٗ ُر
 .اقزْغ ٗ آٍِ ثأُ اهلل أٗدع فٞل ؼبقخ ٕبئيخ ىنْل فقػ ال رؼٖٞب. رؼشش فٞٔ

اىضيجٞخ ش اىنيَبد ٞغٞبثذأ ثبىزذسة ػيٚ اىخي٘ح ٗ اىزأٍو فٜ ّفضل ٍِ أعو رف .7
صي٘مل ٗ ثإرُ اهلل ثٖب ٝزغٞش  ،ٗ رؼ٘ٝعٖب ثنيَبد إٝغبثٞخاىَؼششخ فٜ رْٕل 

ٌّ ٝزغٞش ثإرُ اهلل  فٜ  .اىزٛ ال ٝشظٞل ٗاقؼلاىؾٞبح ٗ ٍِ ر
 

 .غٍس إدى ها بٌفسل فٍغٍس اهلل ها بل، ّ ذلل ّعد هٌَ سبحاًَ ّ تعالى
 

ّ٘دّب فٞٔ ٍْز ٗ فٜ ٕزا األٍش فبئذح ػظَٞخ ىنو ٍّْ ب ٗ ال صَٞب ّؾِ شؼ٘ة اىؼبىٌ اىضبىش اىزٛ رؼ
، حغٞش اىَٞشس اىضيجٞخػيٚ سؤٝخ اىْبس، ٍِ فشغ  ّؼٍ٘خ أظفبسّب ػيٚ صَبع ميَبد اىٞأس ٗ اىززٍش ٗ

ْْكٝقعُ٘ ٗقزٌٖ فٜ   ٍغ ٗع٘دٗ ػيٚ ىؼِ اىظالً  ،ٍغ ٗع٘د اى٘فشح ٍِ ؽ٘ىٌٖ فال ٝشّٖٗب السْاد ل
 . ٝؾفٌٖ ٍِ مو عبّت فال ٝجصشّٗٔ اىْ٘س

 
ٗ  فٜ ؽقٌٖ، صيٞػثيضبُ فٞٔ فبئذح رشث٘ٝخ ىنو أة ٗ ىنو أً رزسع اىٞأس فٜ أثْبئٖب ٗ ثْبرٖب ٗ 

ٗ ىنو خؽٞت عَؼخ  ،نّجو ؼبقبرٌٖٝ فَُٞؽشٌٕ ثخؽبةىنو أصزبر ال ٝشٙ فٜ رالٍٞزٓ إال ٍشبسٝغ فشو 
ؼزبة ٗ مأٌّٖ ؼٞيخ أصج٘ع مبٍو ٍب قصفٌٖ ثبىفشاغ فٜ فُٞ إال ٍقّصشِٝاىَضبمِٞ ال ٝشٙ فٜ اىَصيِٞ 
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ؽَ٘ىخ ٍِ ىٖب ئٌ ىَب ٍضجؽخ ىيؼزاىخؽبثبد مو ٕزٓ ا. مبّ٘ا إال ػصبح ٗ ٍب فؼي٘ا خٞشا ٝشظٜ سثٌٖ قّػ
. ٍِ ؽٞش ال ّقصذ ٗ ال ّشٝذ ىغٞشّبثبىؼذٗٙ ٗ الٗػْٞب فْْقيٖب  رضنِصيجٞخ أصيٖب ثال شل أفنبس صيجٞخ 

ؼيٚ مو ٍِ األة ٗ األً ٗ األصزبر ٗ خؽٞت اىغَؼخ أُ ٝجذأ ٍِ ف ،"فاقد الشًء ال ٌعطٍَ"ٗ مَب ٝقبه 
ظشح اىض٘داٗٝخ اىزٜ ٝشٙ ثٖب ٍضزقجو اى٘اقغ ٍِ ٗ ريل اىْاألفنبس اىضيجٞخ ريل ّفضٔ ثزخيٞخ ػقئ ٍِ 

إٝغبثٞب ٕ٘ أٗال  ٝصجؼؽزٚ فٖٞب أٍو مجٞش ٗ قذسح فبئقخ ػيٚ اىزغٞٞش فٞؼ٘ظٖب ثأفنبس إٝغبثٞخ ؽ٘ىٔ، 
فٞزسع ٍِ ؽ٘ىٔ  إٝغبثٞبىغٞشٓ ٗ ؽْٖٞب فقػ ٝنُ٘ خؽبثٔ فٞؾّقق ثإرُ اهلل ٗاقؼب ٝشظٞٔ، فٜ ؽٞبرٔ 

 . اىزٛ ال ٝشظٞٔ ٗاقؼٌٖٗ ٝزغٞش  فٜ غٞشٓ األٍو
 اىَصؽفٚ ؽََٞ٘

 hmimous@hotmail.com 
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