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تتـــصف مـــسرية الـــشهيد القائـــد الـــسيد حـــسني بـــدر الـــدين احلـــوثي رمحـــه 
املجمـــــــــــــوع، ّاهللا بأهنـــــــــــــا حركـــــــــــــة إحيائيـــــــــــــة غـــــــــــــريت الواقـــــــــــــع، وغـــــــــــــريت الفـــــــــــــرد، و

ٍوقـــــدمت نموذجـــــا ملهـــــام يف التغـــــري والتغيـــــري، واســـــتطاعت تكـــــوين جمتمـــــع  َ ُّ َُ ِ ْ ّ
َّوأمــــة موحــــدة باجتــــاه واحــــد، وهــــذا يعــــود لعــــدد مــــن العوامــــل، ولعــــل أمههــــا  َّ ٍ ٍ ٍَ ُ َّ
ِعامل الرتبية والتعليم وسببيتهام، وإذا كان عدد مدريس مدارس الرتبية  ُ ُ ُ

عــــدد أســــاتذة اجلامعــــات اليمنيــــة والتعلــــيم وصــــل إىل مئــــات اآلالف، وبلــــغ 
مــــــــــا يقــــــــــارب عــــــــــرشة آالف أســــــــــتاذ، فــــــــــأين هــــــــــي خمرجــــــــــات الرتبيــــــــــة والتعلــــــــــيم 
ُّاألســــــــــايس واجلــــــــــامعي يف مــــــــــضامر حركــــــــــة التغــــــــــري والتغيــــــــــري؟ بيــــــــــنام اســــــــــتطاع 
ِشـــــــخص واحـــــــد مثـــــــل الـــــــشهيد القائــــــــد أن حيـــــــدث كـــــــل هـــــــذا التغيـــــــري يف مــــــــدة  َّ َ ِ ْ ُ ٌ ٌ

 زمنية قصرية جدا؟ 

 مــــــا هــــــو مفهــــــوم :ٍد مــــــن األســــــئلة؛ منهــــــاِوهــــــذا مــــــا دفــــــع إىل طــــــرح عــــــد
الرتبيـــــــــة عنـــــــــد الـــــــــشهيد القائـــــــــد؟ ومـــــــــا هـــــــــي الرتبيـــــــــة الفـــــــــضىل؟ ومـــــــــا هـــــــــي 
َمـــــــــــــــــــــــصادرها؟ وكيـــــــــــــــــــــــف تـــــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــــــــــشخيص واقعهـــــــــــــــــــــــا يف الـــــــــــــــــــــــيمن والعـــــــــــــــــــــــامل  ِ ِ َّ ُ
اإلســـــــــالمي؟ وأيـــــــــن دور الالعبـــــــــني الـــــــــدوليني واإلقليميـــــــــني واملحليـــــــــني 

ِّفيهــــــــــا؟ وأيــــــــــن تقــــــــــع الرتبيــــــــــة الوطنيــــــــــة منهــــــــــا؟ وكيــــــــــف جيــــــــــب أن نؤســــــــــ ُ َس ِ
ِّلرتبيـــــــة فاعلـــــــة ومـــــــؤثرة تـــــــصل إىل اهلـــــــدف وحتققـــــــه؟ وأيـــــــن هـــــــي الثقافـــــــة  ُِّ ِ ٍ ٍ

 ِّالقرآنية من كل هذا؟
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  .ذلك هو مشكل هذا البحث الذي حياول اإلجابة عليه

ٍ هــو املــنهج الوصــفي، املتمثــل يف مجــع عــدد مــن ومنهجــي يف البحــث ِ ْ َ ُ
ِاملقـــــــــــــــــــــــــــوالت التـــــــــــــــــــــــــــي وردت يف بعـــــــــــــــــــــــــــض مـــــــــــــــــــــــــــالزم الـــــــــــــــــــــــــــسيد، ووصـــــــــــــــــــــــــــفها، 

ِها، وحتليلهـــــــــا، واســـــــــتخالص النتـــــــــائج منهـــــــــا، وعرضـــــــــها عـــــــــىل ِوتـــــــــصنيف ِ ِ

ْمــــــــــــــسندا كـــــــــــــــل معلومـــــــــــــــة إىل املحــــــــــــــارضة التـــــــــــــــي أخـــــــــــــــذت . واقــــــــــــــع احلركـــــــــــــــة َ ِ ُِ َّ ْ ُ
مـــــع شـــــعوري باحلاجـــــة إىل اســـــتخدام مـــــنهج املقارنـــــة . )١(ُاملعلومـــــة منهـــــا

 .والتحليل ملا طرحه السيد من أفكار يف هذا املوضوع

املجـــــــاالت والعوامـــــــل احليويـــــــة يف ّ يف أنـــــــه يطـــــــرق أهـــــــم أمهيـــــــة هـــــــذا البحـــــــث
ِحيــــــــاة الــــــــشعوب وهنــــــــضتها، وتطورهــــــــا احلــــــــضاري، إنــــــــه الرتبيــــــــة والتعلــــــــيم،  ُّ
ِوحيــــــاول رشح مفهــــــوم الرتبيــــــة والتعلــــــيم لــــــدى مؤســــــس حركــــــة أنــــــصار اهللا،  ِ ِّ ِ َ ْ
ّوربــام أعطــى تفــسريا هلــذا القبــول الــشعبي الواســع الــذي حققتــه احلركــة يف 

ٍلــــــت مــــــن مكــــــان صــــــغري، هــــــو عزلــــــة أوســــــاط املجتمــــــع اليمنــــــي، وكيــــــف انتق

ُ، بـــدأ فيهـــا الـــشهيد القائـــد مربيـــا،  حمافظـــة صـــعدةَّمـــران مـــن مديريـــة حيـــدان ُ
ِّوانتهى فيها أيضا شـهيدا، إىل أن أصـبحت تغطـي مـساحات واسـعة مـن 

َالــــــــــــيمن، وأصــــــــــــبحت اليــــــــــــوم حــــــــــــديث اإلقلــــــــــــيم والعــــــــــــامل، وتــــــــــــؤثر يف جمريــــــــــــات 

 . التاريخ العاملي املعارص
                                                           

املقتبـــسة مـــن  العبـــارات بعـــض تـــم يف أحيـــان نـــادرة التـــرصف يف أنـــه التنبيـــه مـــن بـــد ال )١(
  .ونحويا املالزم إمالئيا



٧  

 

 

ُكام تندر املقاال َّت والدراسـات اجلـادة حـول مـرشوع هـذه احلركـة، ُ
ِوكثــــري ممــــا كتــــب حولــــه كــــان ينطلــــق مــــن احلقــــد والكــــره الــــذي ال يــــصل  َِ ُ ٌ

 . إىل احلقيقة البتة

وتظهـــر أمهيتـــه أيـــضا يف أنـــه يـــشري إىل املـــستقبل الـــذي ســـتذهب إليـــه 

ٌّاحلركــــة، فـــــأي حركـــــة هلـــــا موقـــــف إجيـــــايب مـــــن الرتبيـــــة والتعلـــــيم فإنـــــه بـــــال  ٌُّ ٍ

ِســــينعكس إجيابــــا عــــىل مــــستقبلها، ويــــشري إىل أي نــــوع مــــن أنــــواع شــــك  ِ

 .املستقبل، والعكس هو الصحيح أيضا

اجلــدير بالــذكر أن أصــل هــذا البحــث هــو ورقــة عمــل شــارك هبــا الباحــث 

هــــــــــــ، ثـــــــــــم تـــــــــــم ١٤٣٧يف العــــــــــام املـــــــــــايض ) يف رحـــــــــــاب الـــــــــــشهيد القائـــــــــــد(يف نــــــــــدوة 

 .مراجعته واإلضافة فيه بالشكل الذي هو عليه اآلن

 

مـــــن خـــــالل املـــــوارد التـــــي وردت فيهـــــا الرتبيـــــة يف حمـــــارضات الـــــسيد 
ٌحــــــــــسني يمكــــــــــن تعريــــــــــف الرتبيــــــــــة لديــــــــــه بأهنــــــــــا تنــــــــــشئة نفــــــــــسية وأخالقيــــــــــة  ِ

َتــــــــساعد الفــــــــرد واملجتمــــــــع للوصــــــــول باألمــــــــة إىل كــــــــامل اإليــــــــامن، بحيــــــــث  َ ِ

ُّيــــــــــــــــــــنعكس وجــــــــــــــــــــدانا فياضــــــــــــــــــــا بالــــــــــــــــــــشعور اإليــــــــــــــــــــامين، وبأمهيــــــــــــــــــــة التحــــــــــــــــــــرك،  ِ

ُّعـــــــــــــاال مبـــــــــــــادرة إىل التحـــــــــــــرك الواســـــــــــــع يف مجيـــــــــــــع املجـــــــــــــاالت ويـــــــــــــنعكس أف ِ

 .املهمة يف واقع األمة
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ِّوتتخــــذ الرتبيــــة يف فكـــــره شــــكال فلــــسفيا متجـــــذرا، فاإلنــــسان الـــــذي 
ُّهو هدف هذه العملية، هو حمط عنايـة اهللا أوال؛ إذ هـو الـرب جلميـع  ُّ ُ

َخلقــــــــــه، واملــــــــــريب هلــــــــــم، وقــــــــــد تنــــــــــاول الــــــــــشهيد القائــــــــــد هــــــــــذه القــــــــــضية مــــــــــ ُ ُ ن ِّ
َمنطلـــق حاجـــة األمـــة التـــي شـــعر هبـــا يف هـــذا املجـــال إىل الثقافـــة الدينيــــة  َ ِ ِ َ َ
ٍاإلســـــــالمية؛ بعـــــــد أن شـــــــخص افتقارهـــــــا إىل قـــــــضية أساســـــــية يف الرتبيـــــــة  ٍ َ َّ

 .وهي قضية االرتباط بالقرآن الكريم

الثقافـــــــــة (وضـــــــــع الـــــــــشهيد القائـــــــــد مجيـــــــــع املعـــــــــارف وال ســـــــــيام مـــــــــا ســـــــــامه 
ِة والتحـــــــــــرك الفاعـــــــــــل واملثمـــــــــــر، ويف َّيف ســـــــــــياق احلركـــــــــــة اجلـــــــــــاد) القرآنيـــــــــــة ِ ُّ

ِاالجتــاه والــدفع احلثيــث باألمــة إىل الكينونــة املطلوبــة، والقــوة الكافيــة،  ْ
 .عىل مستوى الفرد واملجتمع

ّلقـــــــــــــــد أراد لألمـــــــــــــــة أن ترتبـــــــــــــــى الرتبيـــــــــــــــة القرآنيـــــــــــــــة، والرتبيـــــــــــــــة الفكريـــــــــــــــة 
واجلهاديــــــــة، تربيــــــــة العــــــــزة والكرامــــــــة، والــــــــشجاعة والتــــــــضحية، وشــــــــدة 

 التــي الرتبيـة": ِّبـاهللا واخلـوف منـه، والتـي هــي عـىل حـد وصـفهالتعلـق 
ُآنـــس طالـــب أيب ُالبـــن واهللا: (يقـــول كـــان الـــذي الرجـــل ذلـــك أخرجـــت َ 

ِاآلخــــر، َاليــــوم يتــــذكر وهــــو كــــان لكنــــه ،)أمــــه بثــــدي الطفــــل مــــن بــــاملوت ِ 
  .)١("اآلخر اليوم من وخوفا اهللا، من خوفا ُجسمه ّيتخشب كان
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تلقــــــى الـــــــشهيد القائــــــد علومـــــــه الدينيـــــــة والــــــرشعية عـــــــىل يــــــد والـــــــده الـــــــسيد 
َّختــــــرج الــــــسيد حــــــسني ّالعالمــــــة فقيــــــه القــــــرآن بــــــدر الــــــدين احلــــــوثي، وختــــــرج و

بـــــــــدر الـــــــــدين احلـــــــــوثي مـــــــــن كليـــــــــة اآلداب، يف جامعـــــــــة صـــــــــنعاء، قـــــــــسم علـــــــــوم 
ّم يف مدرســـــة مخـــــيس مـــــران، كـــــام أنـــــه درس ١٩٨٧ّالقـــــرآن، ودرس يف عـــــام 

لــــيم الــــديني وأرشف عليهــــا وأدارهــــا، وكانــــت الرتبيــــة جــــزءا يف مراكــــز التع
ِمهام وأصيال يف مسار حياته وعطائه ُِ . 

َعــــــــرف نفــــــــسه بأنــــــــه مــــــــن املعلمــــــــني، ) الثقافــــــــة القرآنيــــــــة(ويف حمــــــــارضة  ّ
ّواعتربهـــــــــــا فرصـــــــــــة أن يكـــــــــــون اإلنـــــــــــسان معلـــــــــــام أو مـــــــــــتعلام، بـــــــــــل ونعمـــــــــــة  ّ

 ينـــــــــــــاعل ًمجيعـــــــــــــا، علينـــــــــــــا عظيمـــــــــــــة نعمـــــــــــــة هـــــــــــــي": عظيمـــــــــــــة، حيـــــــــــــث يقـــــــــــــول
ِّنعلــــــــــــم أن فرصــــــــــــة ًمجيعــــــــــــا لنــــــــــــا ُيتــــــــــــاح أن كطــــــــــــالب، وعلــــــــــــيكم كمعلمــــــــــــني َ ُ 

 عليـــــــــه اهللا  صـــــــــىل- اهللا رســـــــــول عـــــــــن الـــــــــرشيف احلـــــــــديث ففـــــــــي َّونـــــــــتعلم؛
 بـــــه اهللا ســـــلك ًعلـــــام فيـــــه يطلـــــب ًطريقـــــا ســـــلك مـــــن(: -وســـــلم آلـــــه وعـــــىل
 .)١(")اجلنة إىل ًطريقا

مـــــة وملعرفـــــة الـــــسيد حـــــسني بأمهيـــــة التعلـــــيم والتثقيـــــف يف هنـــــضة األ"

َّفقــــــــــــد دفــــــــــــع بــــــــــــاملجتمع إىل العلــــــــــــم واملعرفــــــــــــة، وحتــــــــــــرك وتــــــــــــابع مــــــــــــن أجــــــــــــل 
َاحلــصول عــىل مــدارس لكافــة مراحــل التعلــيم للبنــني والبنــات، وبنــى 
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َّعــــــــددا مــــــــن املــــــــدارس الدينيــــــــة، وشــــــــجع التعلــــــــيم بــــــــشكل كبــــــــري، وحــــــــث  ٍ َّ
ِاآلبـــــاء عـــــىل الـــــدفع بأبنـــــائهم ذكـــــورا وإناثـــــا إىل التعلـــــيم، وكـــــان يتـــــابع مــــــا  ْ َ

ِملـــــــــدارس وخـــــــــصوصا يف مـــــــــران، وهيـــــــــتم ببنـــــــــاء الفـــــــــرد تربويـــــــــا جيـــــــــري يف ا ِ َّ
 ... وعلميا 

وكـــــــان حيـــــــارب ظـــــــاهرة الغـــــــش املنتـــــــرشة يف الكثـــــــري مـــــــن املـــــــدارس يف 

الــــــــــيمن، ويعتربهـــــــــــا خطـــــــــــرا كبـــــــــــريا عــــــــــىل التعلـــــــــــيم، فرفـــــــــــع مـــــــــــن مـــــــــــستوى 

ٍالتعلــيم بــشكل كبــري، وبــرز عــىل يديــه طــالب كــانوا عــىل مــستوى عــال  ً ٌ ٍ

 .)١("من التأهيل

 املـــرأة لتأهيـــل كبـــرية أمهيـــة" عليـــه اهللا رضـــوان حـــسني الـــسيد وأوىل
 عــــــىل عمــــــل حيــــــث هبــــــا، املنــــــوط بــــــدورها تقــــــوم حتــــــى مــــــران، جمتمــــــع يف

 هلــــا اهللا فرضـــه مـــا وإعطائهـــا ،ظلمهـــا وعـــدم بتكريمهـــا املجتمـــع توعيـــة
 لتقـــــــــــوم الـــــــــــساحة وهتيئـــــــــــة وتعليمهـــــــــــا وغريهـــــــــــا، واملهـــــــــــور املواريـــــــــــث مـــــــــــن

 وتـابع عمـل فقـد املـرأة تعلـيم عـىل وحلرصه وجه، أكمل عىل بدورها
 مــــران، جبـــل يف للبنــــات احلكوميـــة املــــدارس مـــن ٍعــــدد تـــوفري ســـبيل يف

 احليــــــــاة بنــــــــاء يف املــــــــرأة دور عــــــــن َالكثــــــــري َاحلــــــــديث ُحمارضاتــــــــه َّوتــــــــضمنت
                                                           

أبـــــــــــو عواضـــــــــــة، حييـــــــــــى قاســـــــــــم، صـــــــــــفحات مـــــــــــرشقة مـــــــــــن حيـــــــــــاة الـــــــــــشهيد القائـــــــــــد الـــــــــــسيد  )١(
، ٢بـــــــــــــــدر الـــــــــــــــدين احلـــــــــــــــوثي، صـــــــــــــــعدة، مؤســـــــــــــــسة زيـــــــــــــــد بـــــــــــــــن عـــــــــــــــيل مـــــــــــــــصلح، ط حـــــــــــــــسني
 .٣٥هـ، ص١٤٣٥



١١  

 

 

 .)١("وتعاىل سبحانه اهللا هدى ِأساس عىل

 صــــــــــحية، مراكــــــــــز ويف ســــــــــبيل نــــــــــرش الرتبيــــــــــة الــــــــــصحية، اهــــــــــتم بإنــــــــــشاء

 الــصحي املجــال يف للــدورات والبنــات البنــني مــن يعبمجــام بعــث"و

 .)٢("وصعدة صنعاء يف

وعنـــــــدما أطلــــــــق مــــــــرشوعه النهــــــــضوي مـــــــن خــــــــالل الثقافــــــــة القرآنيــــــــة 

َّحتــــدث يف حمارضاتــــه عــــن املــــنهج، واألســــاليب، والوســــائل، والطــــرق، 

ُوالتقــويم، وعــن مفــردات كثــرية، يتــداوهلا عــادة علــامء الرتبيــة، ولكنــه  ً ُ ٍ

ٌ القضية يف حمارضاته مل يتناوهلا من منطلـق أنـه خبـري حني تناول هذه ْ

ٌتربوي، أو منظر فيلسوف، بل تناوهلا من حيـث أمهيـة تعزيـز الرتبيـة  ِّ

ِوموادهـــا ومناهجهـــا وأســـاليبها وطرقهـــا بـــالقرآن الكـــريم، وأســـاليبه،  ِِ ِ ِّ
ِومنهجيتــــــــه، ووســــــــائله، واالنفعــــــــال الوجــــــــداين بــــــــه، وحتويــــــــل مفاهيمــــــــه  ِ ِ

ِاقـــع وســـلوك ومواقـــف، وجعـــل هـــذا ضـــمن توجيهاتـــه وتعاليمـــه إىل و ْ ٍ ٍ

َمـــــسار اجلمـــــود والغفلـــــة  ِّالرتبويـــــة الفاعلـــــة واملـــــؤثرة لألمـــــة لكـــــي تغـــــادر
 .واملتحرك والالمسؤولية إىل املسار الواعي واملتفاعل

                                                           
  .٣٨أبو عواضة، صفحات مرشقة، ص )١(
 .٣٥أبو عواضة، صفحات مرشقة، ص )٢(
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 حــاال الــيشء إنــشاء وهــي ٌمــصدر، وهــو الرتبيــة،: األصــل يف ُّالــرب

 ٌمـــــــصدر ، فـــــــالرب ..ورببـــــــه  وربـــــــاه ّربـــــــه، الويقـــــــ الـــــــتامم، حـــــــد إىل فحـــــــاال

ِاســــــــــــــــــــتعري  ِّاملتكفــــــــــــــــــــل تعــــــــــــــــــــاىل هللا إال مطلقــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــرب يقــــــــــــــــــــال وال للفاعــــــــــــــــــــل، ُ

 . )١(املوجودات بمصلحة

ِّوصف القرآن الكريم العلامء املعلمني بأهنم ربانيون، حيث قال َ ُ ُ: 

ْولكــن﴿ َِ ُكونــوا َ َربــانيني ُ ِّ ِ َّ َبــام َ ْكنــتم ِ ُ ْ َتعلمــون ُ ُ ِّ َ َالكتــاب ُ َ ِ َوبــام ْ ِ ْكنــتم َ ُ ْ َتدرســون ُ ُ ُ ْ َ﴾ 

ــران( ٍحيــث أخــرب أنــه ال يمكــن لرســول أن يــدعو النــاس إال . )٧٩:آل عم

ّألن يكونــــــــــــوا ربــــــــــــانيني، بــــــــــــسبب أهنــــــــــــم يعلمــــــــــــون كتــــــــــــاب اهللا عــــــــــــز وجــــــــــــل، 

َّوبــــــسبب أهنــــــم يدرســــــون، يدرســــــون أي علــــــم نــــــافع، يدرســــــون كــــــل مــــــا  ٍ ٍ ّ
َمن شأنه أن يدرس ْ ُ ِ. 

ُذين خلــــــــــــصت حيــــــــــــاهتم هللا، يف والعلــــــــــــامء الربــــــــــــانيون هــــــــــــم أولئــــــــــــك الــــــــــــ

ســـــبيل إصـــــالح وتربيـــــة خليقتـــــه، إهنـــــم ربـــــانيون، منـــــسوبون إىل الـــــرب، 

وهــــــي الــــــصفة اإلهليــــــة املــــــشتقة مــــــن الرتبيــــــة، مههــــــم تربيــــــة هــــــذا املجتمــــــع 

عـــــــــــىل هـــــــــــدى اهللا، وتنـــــــــــشئته التنـــــــــــشئة الفاضـــــــــــلة بحـــــــــــسب مـــــــــــا يريـــــــــــده عـــــــــــز 
                                                           

األصـــــــــــفهاين، احلـــــــــــسني بـــــــــــن حممـــــــــــد، املعـــــــــــروف بالراغـــــــــــب، مفـــــــــــردات ألفـــــــــــاظ القـــــــــــرآن،  )١(
 .، مادة ربب٣٧٥، ص)بدون طبعة، وال تاريخ(دمشق، دار القلم، 
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الغــة أن ِّوهــذا أمــري املــؤمنني عــيل عليــه الــسالم يبــني يف هنــج الب. وجــل

ّمــــــن حــــــق العامــــــة عــــــىل العلــــــامء احلكــــــام أن يعلمــــــوهم حتــــــى ال جيهلــــــوا، 

ّوأن يؤدبوهم كيام يتعلموا
)١(. 

حول هذا املفهوم تتصل الرؤية الرتبويـة للـشهيد القائـد بـاهللا عـز وجـل؛ 
ِّحيـــث هـــو املـــريب يف األســـاس جلميـــع خلقـــه، وحتـــى أولئـــك األعـــالم الـــذين 

م يربوهنـــــــا عـــــــىل النحـــــــو الـــــــذي أمـــــــر اهللاُ يف دينـــــــه ِّيـــــــوليهم اهللا تربيـــــــة األمـــــــة، فـــــــإهن
َالقـــــــــــــــويم، وقـــــــــــــــد جـــــــــــــــاءت تـــــــــــــــرشيعاته ســـــــــــــــبحانه وتعـــــــــــــــاىل للنـــــــــــــــاس لكـــــــــــــــي تقـــــــــــــــوم  ِّ
ِسلوكهم، وتصحح مـسارهم عـىل النحـو الـذي فطـروا عليـه، وتـصل هبـم  ِ ُ َ ِّ َ
ِّإىل الغايــة املنــشودة مــن خلقهــم، ومــن هــذا جــاء اســم الــرب تبــارك وتعــاىل؛  ُ ِ ِ

ربنــــا اهللا وحــــده ال رشيــــك لــــه، ال نعبــــد ": ســــتقامةفهــــو يقــــول يف حمــــارضة اال
ِّ؛ ألن الربوبيــــــــــة هــــــــــي مــــــــــن الرتبيــــــــــة، اهللا هــــــــــو الــــــــــذي ربانــــــــــا، ويربينــــــــــا ..ســــــــــواه،  ُ ََّ

ِّباستمرار، هو الذي يقوم بتدبري شؤونا، هو القيوم عىل كل أمورنا ُّ")٢(. 

بـشكل أكثـر تفـصيال فيـذكر ) ربنـا اهللا(ِّويبني السيد الشهيد معنـى 

 يف شــــــؤوننا ِتــــــدبري َّحــــــق يملــــــك الــــــذي وحــــــده هــــــو أنــــــه": عنــــــيأن ذلــــــك ي

 هــــذه يف فينــــا والنهــــي األمــــر حــــق يملــــك الــــذي وحــــده هــــو احليــــاة، هــــذه

 هـو خلقنـا، الذي هو له، عبيدا باعتبارنا سواه، أحد وال الدنيا احلياة
                                                           

  .، هنج البالغة٣٤خطبة رقم  )١(
 .االستقامة: حمارضة )٢(
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 عليهــــــــا، نعــــــــيش التــــــــي األرض هــــــــذه لنــــــــا َّمهــــــــد الــــــــذي هــــــــو رزقنــــــــا، الــــــــذي

ُيملــــــــك ســــــــواه أحــــــــد ال الكلمــــــــة، يــــــــهتعن مــــــــا بكــــــــل لــــــــه مملوكــــــــون نحــــــــن  أن ِ

َيـــرشع  يـــأمر شـــؤوننا، يف يريـــد كـــام َّيـــتحكم أن يملـــك ســـواه أحـــد ال لنـــا، ِّ

 . )١("حياتنا جماالت خمتلف يف يريد كام وينهى

وحـــني نتأمـــل مـــا أورده الـــسيد الـــشهيد هنـــا نجـــده تفـــصيال ملـــا أمجلـــه 

: اىلاإلمــــــــام القاســــــــم بــــــــن إبــــــــراهيم عليــــــــه الــــــــسالم، وهــــــــو يفــــــــرس قولــــــــه تعــــــــ

ِّرب﴿ َالعـــــــــاملني َ ِ َ َ ِّرب﴿ وتأويـــــــــل": ؛ إذ قـــــــــال﴾ْ َالعـــــــــاملني َ ِ َ َ  الـــــــــسيد فهـــــــــو ﴾ْ

ٌمالك َملك فيام معه ليس الذي املليك   .)٢("ٌرشيك وال ِ

ويف دروس يف ظـــــــالل دعـــــــاء مكـــــــارم األخـــــــالق، عنـــــــد دعـــــــاء اإلمـــــــام 
ِّوبلـــــــغ بـــــــإيامين أكمـــــــل اإليـــــــامن، واجعـــــــل : (زيــــــن العابـــــــدين عليـــــــه الـــــــسالم

ِليقــــــــني، وانتــــــــه بنيتــــــــي إىل أحــــــــسن النيــــــــات، وبعمــــــــيل إىل يقينــــــــي أفــــــــضل ا

َّ توقــــــــــــــــــــف الــــــــــــــــــــشهيد القائــــــــــــــــــــد طــــــــــــــــــــويال يف رشحهــــــــــــــــــــا -) أحــــــــــــــــــــسن األعــــــــــــــــــــامل
وتفعيلهــــــــــــــــــا، واعتــــــــــــــــــرب ذلــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــن أهــــــــــــــــــم مــــــــــــــــــصاديق ربوبيــــــــــــــــــة اهللا تعــــــــــــــــــاىل 
للمـــــــــــــؤمنني، ومـــــــــــــا جيـــــــــــــب أن يكونـــــــــــــوا عليـــــــــــــه مـــــــــــــن االزديـــــــــــــاد يف اإليـــــــــــــامن، 

 . واليقني، وحسن النية، والعمل
                                                           

  .االستقامة: حمارضة )١(
، ٣ الـــرتاث اإلســـالمي، طالـــرشيف، عبـــداهللا بـــن أمحـــد، املـــصابيح يف التفـــسري، مكتبـــة) ٢(
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: هـــــذه الرتبيـــــة اإلهليـــــة بقولـــــهيـــــامن مـــــن أهـــــم مـــــصاديق واعتـــــرب زيـــــادة اإل
 أو نفــــــيس، عــــــىل ٍّشــــــاق بــــــني مــــــا ِّمتنوعــــــة، َبتكــــــاليف يبتلينــــــي أن بــــــد إنــــــه ال"

 ًخمالفـــا باعتبـــاره عـــيل صـــعب بـــني مـــا ســـهل، بـــني ومـــا جـــسمي، عـــىل ٍّشـــاق
 االعتبـــــــارات مـــــــن آخـــــــر اعتبـــــــار ألي أو الشخـــــــصية، ملـــــــصاحلي أو هلـــــــواي،

 .)١("االعتبار هذا عن يدبع هو ما وبني الدنيوية،

ِ، وتفاعــــــل أقــــــواهلماملكلفــــــني مــــــع أفعــــــال وبــــــصدد وجــــــوب اســــــتقامة  ُ

َاملربـــــــــوبني مـــــــــع أســـــــــاليب الرتبيـــــــــة اإلهليـــــــــة، نحـــــــــى بالالئمـــــــــة عـــــــــىل أولئـــــــــك 
َالــــذين ينــــاقض قــــوهلم ســــلوكهم، فيقولــــون ُ ُ ولكــــن يــــدينون "اهللا ربنــــا، : ِ

ٍبـالوالء لتـرشيعات بعيـدة عـن اهللا، ألنظمـة بعيـدة عـن اهللا ٌ، هـذا إقـرار ٍ
 . )٢("ُيناقضه العمل

 واليـــة رعايـــة، واليـــة رمحـــة، واليـــة"ووصـــف واليـــة اهللا لعبـــاده بأهنـــا 

 رمحـة واليـة فقـط، ونـواهي أوامـر قاسـية، سلطة جمرد وليست تربية،

 .)٣("الكلمة تعنيه ما بكل

ٌوحــــــني علــــــل بعــــــض التــــــرشيعات والتكــــــاليف وصــــــفها بأهنــــــا أحكــــــام  َّ

َة، تعـــالج الـــنفس البـــرشية وهتـــذب طباعهـــا، تربويـــة، وتـــرشيعات تربويـــ ِ ِّ
                                                           

 .االستقامة: حمارضة )١(
 .االستقامة: حمارضة )٢(
 .رمضان دروس من والعرشون الثالث الدرس: حمارضة )٣(
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 .ِّوتقوم سلوكها، وختلق فيها قوة اإلرادة

ويف هــــــــــذا يقــــــــــول الــــــــــسيد العالمــــــــــة حممــــــــــد حــــــــــسني فــــــــــضل اهللا رمحــــــــــه اهللا يف 
ِّرب﴿تفـــسريه  َالعـــاملني َ ِ َ َ َ، الـــذي عنـــون فقرتـــه بقولـــه﴾ْ ، ثـــم )ِّاهللا هـــو املـــريب: (ْ

 خيلـــــــــق الـــــــــذي اإللـــــــــه فهـــــــــو": الرشح امتـــــــــزاج معنـــــــــى الربوبيـــــــــة باأللوهيـــــــــة قـــــــــائ
 َإحــــــساسهم هلــــــم ّفـــــرييب لريعــــــاهم بــــــل الفـــــراغ، يف ليــــــرتكهم ال ولكــــــن اخللـــــق،

 األشـــياء خـــالل ومـــن كيـــاهنم، داخـــل يف أودعهـــا التـــي األجهـــزة خـــالل مـــن
 ّنمـــو عليـــه يتوقـــف ممـــا ذلـــك، وغـــري والـــرشاب الطعـــام مـــن هلـــم خلقهـــا التـــي

 التـي اخلفيـة الدقيقـة نارصالع خالل من عقوهلم هلم ّيريب ومما أجسادهم،
 َّحركهــــــا التــــــي احلــــــسية الوســــــائل خــــــالل ومــــــن الفكــــــري، َكيــــــاهنم عليهــــــا أقــــــام

َليبـدع وجـودهم، يف العقل َجهاز ِّلتمون  الفكـري النتـاج مـن لـه اهللاّ شـاء مـا ِْ
 الروحيـــة َحيـــاهتم هلـــم ّويـــريب جمـــال، مـــن أكثـــر يف احليـــاة مـــستوى يرفـــع الـــذي

 . واإلبداع واخلري ّالسمو درجات أعىل ّلمتث التي بالرساالت والعملية

َّثم  واجلامـدة، والنامية ّاحلية خملوقاته يف ّكله للوجود تربيته كانت ُ

 ًبـديعا ًنظامـا ٍموجـود ّلكـل يـضع الـذي الكـوين النظـام مـن أبدعه ما يف

 التكامــل عمليــة يف املخلوقــات بــني فيــه ويــربط واخلــارج، الــداخل مــن

 وجــــــــــود يف الــــــــــساكن أو ّاملتحــــــــــرك وجــــــــــوديال الــــــــــرتابط يف ّيتمثــــــــــل الــــــــــذي

 .)١("األشياء

                                                           
 .، سورة الفاحتة)احلمدهللا رب العاملني(من وحي القرآن، تفسري آية  )١(
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والرتبيـة،  البنـاء لعمليـة حمورا َاإلنسان مسرية الشهيد القائد جتعل

شـأهنا يف ذلـك شـأن كثـري مـن املـشاريع النهـضوية الفاعلـة والناجحـة، 

مـــــــــــــــذكرة أســـــــــــــــس وموجهـــــــــــــــات العمـــــــــــــــل، حتـــــــــــــــت عنـــــــــــــــوان (وقـــــــــــــــد أوردت 

عـــــــــــددا مـــــــــــن املوجهـــــــــــات اهلامـــــــــــة، ) البنـــــــــــاء بعمليـــــــــــة متعلقـــــــــــة موجهـــــــــــات(

 :وهي

 .جدا مهمة مسألة: اإلنسان هو األسايس البناء حمور أن إدراك  - 

 البنـــــــــــــاء وعمليـــــــــــــة اإليامنيـــــــــــــة، والرتبيـــــــــــــة بالتأهيـــــــــــــل القـــــــــــــصوى العنايـــــــــــــة  -

 .أسايس كركن التأهيل تشمل

 .والعميل والعلمي والرتبوي الثقايف بالتأهيل اهتامم هناك يكون أن  - 

 .السلبية الظواهر ومعاجلة سلوكه وتقويم لفردا بناء  -

 بتطــــــــوير واالهــــــــتامم العمليــــــــة والقــــــــدرات املهــــــــارات ببنــــــــاء االهــــــــتامم  -

 .العمل وآليات العميل األداء

 اإلبـــداع ويف البـــدائل إجيـــاد يف والـــرصاع األحـــداث مـــن االســـتفادة  -

 .)١(والبناء واإلنتاج ُّوالتطور والتطوير واالبتكار

 ببنـــــــاء يبـــــــدأ احليـــــــاة بنـــــــاء أســـــــاس: ( هـــــــوً هـــــــام جـــــــداويـــــــرد فيهـــــــا عنـــــــوان
                                                           

 .٤٢مذكرة أسس وموجهات العمل، ص )١(
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 وتثقيفــــــــا تربيــــــــة الفــــــــرد ببنــــــــاء االهــــــــتامم(: وعنــــــــوان آخــــــــر هــــــــو ،)اإلنــــــــسان

ضمن تــــــــــــصحيح تــــــــــــ للــــــــــــشهيد القائــــــــــــد يً، وتــــــــــــورد نــــــــــــصا)ســــــــــــلوك وتقــــــــــــويم

الـــــــوعي يف ذهنيـــــــة املجتمـــــــع، وجيعلـــــــه يفهـــــــم األمـــــــور فهـــــــام صـــــــحيحا إذا 

أهلـــــــــــــه إىل أن هتيـــــــــــــأ املجتمـــــــــــــع ألن يتحـــــــــــــرك متوحـــــــــــــدا، وهتيـــــــــــــأت نفـــــــــــــوس 

 نكـون وأن نفوسنا، وزكاء نفوسنا صالح حتى ألنه"تكون متآلفة؛ 

 هــو عليـه هـي كـام األمـور نفهــم أن عـىل قـدرة ولـدينا وفـامهني، واعـني

 أن هــــــو الــــــدين مهــــــام مــــــن ألن بالــــــدين؛ مــــــرتبط أيــــــضا، بالــــــدين مــــــرتبط

 طـــــــاهرة، ســـــــامية، وأرواحـــــــا زاكيـــــــة، نفوســـــــا وجيعلهـــــــا النفـــــــوس، ِّيزكـــــــي

 . )١(كلها باألمور وفهام ووعيا، ة،معرف وخيلق

ومــن األمهيــة بمكــان التنبيــه أن الــشهيد القائــد قــصد بالرتبيــة تربيــة 
اإلنــــــــسان بغــــــــض النظــــــــر عــــــــن عمــــــــره أو مكانــــــــه أو وظيفتــــــــه، فــــــــال مكــــــــان 
حمـــدد للرتبيـــة لديـــه، وال مرحلـــة عمريـــة معينـــة، ولـــيس الفـــرد فقـــط هـــو 

َّمــــن جيــــب أن توجــــه إليــــه العمليــــة الرتبويــــة، بــــل  َ كــــل األمــــة هــــي بحاجــــة ُ
أيــــــــــــضا إىل الرتبيــــــــــــة الدائمــــــــــــة، يف كــــــــــــل وقــــــــــــت، ويف كــــــــــــل زمــــــــــــان، صــــــــــــغارا 
ٌوكبـــــــارا، وهـــــــو هبـــــــذا يعطـــــــي بعـــــــدا واســـــــعا وعميقـــــــا للرتبيـــــــة، وهـــــــو أمــــــــر  ْ ُ
ُمفهـــوم مـــن شخـــصية قياديـــة تطمـــح لتغيـــري حـــال املجتمـــع وحتـــاول أن  ِ َ

                                                           
وســـارعوا إىل (، نقــال عـــن حمــارضة ٣٧، ٣٦وجهــات العمـــل، صمــذكرة أســـس وم )١(

 ).مغفرة من ربكم
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 .والكرامة حتيي فيه قيم النهضة واحلرية، وتريب فيه العزة

ِيتحــــــدث الــــــشهيد القائــــــد بالتفــــــصيل عــــــن الرتبيــــــة للناشــــــئة، وعــــــن هلــــــذا مل  َّ
ِالطـــــــــــرق والوســـــــــــائل التـــــــــــي تناســـــــــــبهم، وال عـــــــــــن طـــــــــــرق التـــــــــــدريس، ومل هيمـــــــــــه 

 لألهـــــــــــداف املعرفيـــــــــــة، ومل هيمـــــــــــه أيـــــــــــضا احلـــــــــــديث عـــــــــــن )١ ()بلـــــــــــوم(تـــــــــــصنيف 
ِالتقـــــــــــــويم وطرقـــــــــــــه، وال مهـــــــــــــارات التـــــــــــــدريس الفاعلـــــــــــــة، كـــــــــــــالتعزيز والتقـــــــــــــويم 

يبحــــــــــــث نظريــــــــــــات فالســــــــــــفة الرتبيــــــــــــة، وال آخــــــــــــر مــــــــــــا وإدارة الــــــــــــصف، كــــــــــــام مل 
 . توصلوا إليه يف عملية حتليل املناهج وصياغتها

َّبـــــــل ركـــــــز مهـــــــه عـــــــىل املوضـــــــوع الـــــــذي شـــــــغل بالـــــــه كثـــــــريا، وهـــــــو كيـــــــف  ّ
َجيــــــــــب أن نحــــــــــرك مجــــــــــود هــــــــــذه األمــــــــــة، ونحيــــــــــي مواهتــــــــــا؟ وأيــــــــــن احللقــــــــــة  ُ َِّ

يــن اخللــل يف املفقــودة بــني أقواهلــا وأفعاهلــا، بــني نظرياهتــا وتطبيقاهتــا؟ أ
واقــــع هــــذه األمــــة؟ وملــــاذا صــــارت ضــــعيفة مهانــــة؟ وكيــــف يــــتم األخــــذ 
بيـــــدها؟ ومـــــن أيـــــن جيـــــب اإلصـــــالح واالســـــتنهاض؟ وأيـــــن واقعهـــــا ممـــــا 

 افرتضه القرآن الكريم عليها؟

ملـاذا نجـح رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وآلـه وسـلم : َلقد كان دائم الـسؤال
م يف غـــــــضون عـــــــرش ســـــــنوات، يف إدخـــــــال أهـــــــل اجلزيـــــــرة العربيـــــــة إىل اإلســـــــال

َوقــــصد الناشــــطني يف العمــــل اإلســــالمي الزيــــدي بالتحديــــد(بيــــنام نحــــن  مل ) َ
 ســـــــنة؟ وملـــــــاذا فـــــــشل اإلخـــــــوان املـــــــسلمون أيـــــــضا يف ١٢ِّنحقـــــــق شـــــــيئا خـــــــالل 

                                                           
 .أحد منظري علم الرتبية املعارصين) ١(



٢٠  

 

 

حتقيــــق أهــــدافهم وهلــــم مخــــسون ســــنة يف العمــــل الرتبــــوي والــــدعوي؟ وهــــو 
 .)١(سؤال طاملا طرحه يف أكثر من حمارضة

 

الرتبيـــــــة اإليامنيـــــــة والرتقـــــــي فيهـــــــا إىل أمهيـــــــة أكـــــــد الـــــــشهيد القائـــــــد عـــــــىل 

كـــــــــــامل اإليـــــــــــامن، وأفـــــــــــضل اليقـــــــــــني، وأنـــــــــــه ال بـــــــــــد لألمـــــــــــة أن ترتبـــــــــــى تربيـــــــــــة 

 . إيامنية، من خالل االهتداء هبدي اهللا القرآن الكريم

) ِّوبلـــــغ بـــــإيامين أكمـــــل اإليـــــامن(وعنـــــد رشحـــــه لـــــدعاء زيـــــن العابـــــدين 

، وأن الطريــــــــــق إىل "الــــــــــوعي والبــــــــــصرية: مــــــــــن كــــــــــامل اإليــــــــــامن"ر أن ذكــــــــــ

كــــــــــامل اإليـــــــــــامن يمـــــــــــيض مــــــــــن خـــــــــــالل اهلدايـــــــــــة مــــــــــن اهللا ســـــــــــبحانه وتعـــــــــــاىل، 

بـــــالعودة إىل كتـــــاب اهللا الكـــــريم الـــــذي هيـــــدي إىل املقامـــــات التـــــي حيـــــصل 

مـــــــن خالهلـــــــا املـــــــؤمن عـــــــىل كـــــــامل اإليـــــــامن، أو هيـــــــدي إىل مـــــــن يمكـــــــن أن 

 . )٢( كامل اإليامنحيصل املؤمن بواسطتهم عىل

: ويـــرضب مـــثال عـــىل ذلـــك برتبيـــة أهـــل البيـــت هلـــذه األمـــة؛ إذ يقـــول

 عـــــــــــــيل كاإلمـــــــــــــام) الـــــــــــــسالم علـــــــــــــيهم (البيـــــــــــــت أهـــــــــــــل يـــــــــــــد عـــــــــــــىل أنـــــــــــــه نجـــــــــــــد"

 عملــوا مــن هــم البيــت أهــل أئمــة مــن بعــده ومــن) عليــه اهللا صــلوات(
                                                           

  .لقاء املعلمني: مثال انظر حمارضة )١(
  . الدرس الثاين–يف ظالل دعاء مكارم األخالق : حمارضة )٢(
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 درجــــــــــــــــــــــات يف هبــــــــــــــــــــــا ترقــــــــــــــــــــــى التــــــــــــــــــــــي الرتبيــــــــــــــــــــــة تلــــــــــــــــــــــك األمــــــــــــــــــــــة تربيــــــــــــــــــــــة عــــــــــــــــــــــىل

 .)١("اإليامن كامل

ن مــــن أهــــم مظــــاهر الرتبيــــة اإليامنيــــة الرتبيــــة اجلهاديــــة، حيــــث أكــــد إ
الــــشهيد القائــــد أن الرتبيــــة اجلهاديــــة حالــــة تربويــــة ثابتــــة، وأهنــــا جيــــب أن 

 أساســــــــــــــيات مــــــــــــــن أســــــــــــــاس اجلهــــــــــــــاد" تكــــــــــــــون مــــــــــــــن أول يــــــــــــــوم، حيــــــــــــــث أن
 حالـــــة فقـــــط ولـــــيس البدايـــــة، مـــــن تربويـــــة وحالـــــة ثابتـــــة، كحالـــــة اإلســـــالم

حيــــــث  ِّور العــــــدو، كــــــام يــــــروج لــــــه الــــــبعض،  عنــــــد ظهــــــ"اســــــتثنائية طارئــــــة
 عــــدو ظهــــر فــــإذا ،"دعــــوة دعــــوة، الــــدعوة، هــــو األســــاس إن": يقولــــون

دعـــــــا النـــــــاس إىل اجلهـــــــاد، وهـــــــذا خطـــــــأ كبـــــــري؛ ألن اجلهـــــــاد حالـــــــة ثابتـــــــة يف 
اإلســـــــــــالم، وألنـــــــــــه ثبـــــــــــت أن هــــــــــــؤالء األعـــــــــــداء مـــــــــــن اليهـــــــــــود والنــــــــــــصارى 

 وحركـــة هاديـــة،ج تربيـــة مـــن" يـــصدون عـــن ديـــن اهللا، وبالتـــايل فـــال بـــد 
 ســــنة، أول مــــن ، وهلــــذا ال منـــاص أن تكــــون الرتبيــــة اجلهاديـــة"جهاديـــة

 واإلنفــــــــــاق اجلهــــــــــاد، عــــــــــن احلــــــــــديث جتــــــــــد وهلــــــــــذا هــــــــــذه، تربويــــــــــة مــــــــــسألة"
 .)٢("واسع بشكل القرآن آيات داخل

أمـــــــــــــا أبـــــــــــــرز مظـــــــــــــاهر هـــــــــــــذه الرتبيـــــــــــــة اإليامنيـــــــــــــة لـــــــــــــدى الـــــــــــــشهيد القائـــــــــــــد فهـــــــــــــو 
 بــــــل، قــــــوة وبكــــــل، صــــــمود لوبكــــــ، عــــــزة بكــــــل الكــــــافرين وجــــــه يف الوقــــــوف"

                                                           
 .الثاين الدرس – األخالق مكارم دعاء ظالل يف: حمارضة )١(
 . دروس رمضان-الدرس احلادي عرش : ارضةحم )٢(
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 اهلزيمــــــة تــــــصبح نفــــــسها املواجهــــــة ميــــــدان يف اإليــــــامن، حتقيــــــق يف رشط هــــــذا
ْومن﴿ جريمـة الكـافرين أمام ْيوهلم ََ ِ ِّ َ ٍيومئذ ُ ِ َ ْ ُدبره َ َُ َّإال ُ ًمتحرفا ِ ِّ َُ ٍلقتـال َ َ ِ ْأو ِ ًمتحيـزا َ ِّ َ َ ُ 

َإىل ٍفئة ِ ْفقد َِ َ َباء َ ٍبغضب َ َ َ َمن ِ ِا ِ  .)١("كبرية هي )١٦يةاآل من: األنفال(﴾َّ

 اإلســــــالمية فالرتبيــــــة"يــــــضيف مبينــــــا مظــــــاهر هــــــذه الرتبيــــــة وآثارهــــــا 

 رفيعـــــــة، ًنفوســـــــا فيهـــــــا النـــــــاس حيمـــــــل األمـــــــة، جيعـــــــل الـــــــذي بالـــــــشكل هـــــــي

 خيـــاف ال نفــسه، عــىل خيــاف ال بتكـــريم، يــشعرون بطمأنينــة، يــشعرون

 فيهــا هــي الرفيعــة النفــوس وتكــون هــذه ،"عليــه تقــال كلمــة جمــرد مــن

 يريــــد طغيــــان أي وتــــرفض اخلــــارجيني، األعــــداء تواجــــه" بــــأن ةاجلــــدير

 .)٢("عليها نفسه ويفرض عليها، يتحكم أن

غـــري أنـــه يـــشرتط أن يقـــارن هـــذه الرتبيـــة اجلهاديـــة تربيـــة فكريـــة مبنيــــة 
عـــــــــــــىل عقيـــــــــــــدة ســـــــــــــوية، وإال فإهنـــــــــــــا ستـــــــــــــرضب هـــــــــــــذه الرتبيـــــــــــــة اجلهاديـــــــــــــة يف 

تبـــــاعهم عـــــىل اجلهـــــاد َّالـــــصميم، وهلـــــذا كـــــرر كثـــــريا أن تربيـــــة الوهـــــابيني أل
والـــــــدين ســـــــيتبخر أمـــــــام أي هتديـــــــد، ألهنـــــــم يـــــــستندون إىل عقائـــــــد باطلـــــــة، 
مثـــــــل عقيـــــــدة الـــــــشفاعة ألهـــــــل الكبـــــــائر، ومـــــــنهم الفـــــــارون مـــــــن الزحـــــــف، 

 إليهــــــــا ودعـــــــوا رفعوهـــــــا الـــــــذين أولئــــــــك ســـــــيلمس العقيـــــــدة هـــــــذه": يقـــــــول
 ممــن يعبئــوهنم، ممــن هزيمــة بــشكل آثارهــا ســوء بأيــدهيم هــم سيلمــسون

                                                           
  .الثاين الدرس – األخالق مكارم دعاء ظالل يف: حمارضة )١(
 .رمضان دروس - عرش احلادي الدرس: حمارضة )٢(



٢٣  

 

 

 مـــــــــن خييفـــــــــك مـــــــــا هنـــــــــاك لـــــــــيس ألنـــــــــه معهـــــــــم؛ َّيتحـــــــــدثون ممـــــــــن هنم،ِّحيركـــــــــو
 القــــرآن منهجيــــة خيــــالف ممــــا الرتبــــوي أثرهــــا يف أيــــضا هــــي فهــــذه جهــــنم،

 تربيــــــة عــــــىل يعمــــــل فكيــــــف جهاديــــــة، تربيــــــة األمــــــة تربيــــــة عــــــىل تقــــــوم التــــــي
 ثــــم الكــــريم، القــــرآن يف الكثــــرية اآليــــات خــــالل مــــن جهاديــــة تربيــــة األمــــة

 .)١("!الرتبية آثار هذه ترضب بعقيدة هناك يأيت

ِّاملعلـــــــم إىل  َّتوجـــــــه مـــــــا ويؤكــــــد حتقـــــــق آثـــــــار هـــــــذه الرتبيـــــــة اجلهاديـــــــة بأنـــــــه إذا
 باخلــــــشية، اهللا بخــــــوف مليئــــــة َّمهذبــــــة"ذلــــــك مــــــع طالبــــــه فــــــسيجد نفوســــــهم 

 أن"، ويـــــــــــــضيف "حـــــــــــــسنا بيـــــــــــــنهم فـــــــــــــيام وتعـــــــــــــاملهم أعامهلـــــــــــــم" و، "اهللا مــــــــــــن
 الــروح الزاكيــة، روحالــ املهذبــة، الــروح ستــصنع مــن هــي اجلهاديــة الرتبيــة

 جتعـــــــــل كـــــــــان، مكـــــــــان أي يف نـــــــــورا صـــــــــاحبها جتعـــــــــل التـــــــــي َالـــــــــروح الـــــــــسامية،
 .)٢("كان جمتمع أي يف ِوفاعال ِّخريا عنرصا صاحبها

 فـــــيهم بـــــام املـــــسلمني حكـــــام مـــــن الكثـــــري أن جليـــــا اتـــــضح" :وأضـــــاف

 يقومـــــــــوا أن خالهلـــــــــم ومـــــــــن بواســـــــــطتهم يمكـــــــــن ال العـــــــــرص هـــــــــذا حكـــــــــام

 ونحــن اإليــامن، كــامل درجــات يف هبــم ترتقــى نيــةإيام تربيــة األمــة برتبيــة

 مــواطن كــل ربــام بــل ذلــك عــىل شــاهد مــنكم واحــد وكــل أنفــسنا، نجــد

 مـــا متــى أنـــه .. ذلــك عــىل شـــاهد العربيــة الـــبالد يف منطقــة أي يف عــريب
                                                           

  .عرش، بترصف الثالث الدرس – ووعيده وعده – اهللا معرفة :حمارضة )١(
 .يف ظالل دعاء مكارم األخالق، الدرس الثاين: حمارضة) ٢(



٢٤  

 

 

 الكــــريم القــــرآن خــــالل مــــن إيامنيــــة تربيــــة أنفــــسهم لريبــــوا النــــاس انطلــــق

 اهللا، أعــداء مباينـة وعـن، اهللا يلســب يف اجلهـاد عـن احلــديث ذلـك يف بـام

 حيـــــــــــــس كلهـــــــــــــم اهللا أعـــــــــــــداء وجـــــــــــــوه يف للوقـــــــــــــوف أنفـــــــــــــسهم إعـــــــــــــداد وعـــــــــــــن

 .)١("وزعامئهم سالطينهم من بخوف

 

ِّيف ظل هذا العدوان عىل بلدنا يفضل الـبعض أن يرمتـي اليمنيـون 
د يف أحضان هذه الدولة أو تلك من الدول العظمى، غري أن الشهي

ِالقائــــد حيــــذر مــــن االعــــتامد عــــىل أي دولــــة، ويــــرى أن مــــن أهــــم مظــــاهر 

الرتبيـــة اإليامنيـــة االســـتقاللية، واالعــــتامد عـــىل الـــذات بعـــد اهللا تعــــاىل يف 
اإلنفــــــــــــاق، والقــــــــــــدرات، وأن ديــــــــــــن اهللا بنــــــــــــى األمــــــــــــة بنــــــــــــاء مــــــــــــستقال عــــــــــــن 

 . الرشق والغرب

 فيهــا دجتــ ال أنــت حالــة ربــام يــأيت": ّلقــد حــذر مــن عاقبــة ذلــك قــائال

 للعـرب حـصل مـثلام يوم، أول من فتنهزم يساعدك، أن يمكن طرفا

 هنــــاك يعــــد مل الــــصني، فرنــــسا، روســــيا، عــــن بحثــــوا اآلن، تلفتـــوا اآلن،

 يستـــــــسلموا أمل ،!يـــــــوم أول مـــــــن استـــــــسلموا ًســـــــابقا، الـــــــسوفيتي االحتـــــــاد

  ."ًجدا ًجدا هامة تربوية عملية هذه يوم؟ أول من

                                                           
  . الدرس الثاين–يف ظالل دعاء مكارم األخالق : حمارضة )١(



٢٥  

 

 

 تكـون أن باسـتمرار تـستطيع النحـو اهـذ عىل أمة"وتوقع النرص لـ

 ٍطرف ألي مدينة تكون وال يقهرها، أن يستطيع أحد وال ِّمتحركة،

 ال أهنــــــــــا: الرتبيــــــــــة هــــــــــذه إجيابيــــــــــات مــــــــــن": وأضــــــــــاف ،"الوقــــــــــت نفــــــــــس يف

 . "آخر لطرف مدينة تصبح

ِوعلـــل مـــذكرا بمبدئيـــة منـــصفة وأخالقيـــة رائعـــة  هـــو الـــدين ألن" :ِّ

 تأخـــذ أن مقبـــول هـــو هـــل األخالقيـــة، الناحيـــة مـــن فهـــل عامليـــة، مهمـــة

 هـــــــذا أن تعـــــــرف وأنـــــــت الـــــــروم، تقاتـــــــل ألنـــــــك مـــــــساعدات الفـــــــرس مـــــــن

 فتقـــاتلهم إليـــه، َتـــدعوهم أن وجيـــب الفـــرس، بـــه يـــدين أن جيـــب الـــدين

 هـــــــذا بأنـــــــه: األخـــــــري يف معنـــــــاه ســـــــيكون عنـــــــه، ليـــــــصدوا اجتهـــــــوا مـــــــا متـــــــى

 يــــــــــساعدك، :األطــــــــــراف مــــــــــن لطــــــــــرف تقــــــــــول ِخيــــــــــادع، أن يمكــــــــــن الــــــــــدين

 األخـــــري ويف اآلخــــر، الطــــرف قتــــال مــــن وتفــــرغ تنتهــــي، حتــــى ينــــكويع

 .)١("ًقويا تكون عندما عليه ترجع

 

أن الـــــــــــدين بجميـــــــــــع ّيتبـــــــــــني مـــــــــــن خـــــــــــالل حمـــــــــــارضات الـــــــــــشهيد القائـــــــــــد 

مــــصادره هـــــو مـــــصدر الرتبيــــة، ومـــــع ذلـــــك فحــــري بالبحـــــث أن يطـــــرق 

 .َّبعض هذه املصادر عىل نحو مفصل
                                                           

  . الدرس التاسع–دروس رمضان : حمارضة) ١(



٢٦  

 

 

 

كثـــــــف الـــــــشهيد القائـــــــد نقـــــــده لألمـــــــة اإلســـــــالمية حـــــــول عالقتهـــــــا بـــــــالقرآن 
َالكـــريم، وعاهبـــا بإمهاهلـــا لـــه، وذكـــر أنـــه الكتـــاب الوحيـــد الـــذي مل يـــؤت حقـــه  ْ ُ
يف التأمــل واالهتــداء يف تــاريخ البــرشية، وبــالنظر إىل بعــض النــصوص مــن 
حمارضاتـــــه حـــــول ذلـــــك، تتـــــضح حموريـــــة القـــــرآن الكـــــريم يف مـــــصادر الرتبيـــــة 

 :ديه رضوان اهللا عليه، فهو يقولل

 مــــــــن ِّيقدمــــــــه فــــــــيام معارفــــــــه وتــــــــدور بــــــــاهللا، ثقــــــــة يمنحــــــــك الكــــــــريم القــــــــرآن"- 

 اإلنـــــسان لـــــدى ِّيرســـــخ الـــــذي بالـــــشكل وتعـــــاىل ســـــبحانه اهللا عـــــن معرفـــــة

 ويف وتعـــــــــاىل، ســـــــــبحانه هللاً وحبـــــــــا  وتعـــــــــاىل ســـــــــبحانه اهللا بعظمـــــــــةً شـــــــــعورا

   .)١("باهللا قوية ثقة الوقت نفس

جيعـــــــل احلركـــــــة يف ..  رؤيتـــــــه بالنـــــــسبة للجانـــــــب املعـــــــريف، القـــــــرآن يف"-
َّسبيله مدرسة، حيول احلياة بكلها إىل مدرسة، كلها، يرى الـدنيا  ِّ ِّ
عـبــــــارة عـــــــن فـــــــصل درايس، كلهـــــــا عبـــــــارة عـــــــن فـــــــصل درايس، كـــــــل 
أحــــــــداثها، كــــــــل متغرياهتــــــــا، كــــــــل حركــــــــة النــــــــاس فيهــــــــا، كلهــــــــا تعطــــــــي 

 .)٢("معارف، معارف واسعة جدا

ٌمتجـــــــه هـــــــو القـــــــرآن"-  ِ  أفرادهـــــــا نفـــــــوس أمـــــــة صـــــــحيحا، بنـــــــاء األمـــــــة َليبنـــــــي َّ
                                                           

  .الثقافة القرآنية: حمارضة) ١(
  . الدرس السادس–مديح القرآن : حمارضة) ٢(
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 .)١("وقوية حكيمة، أمة زاكية، أمة) ِّتطلع (زاكية، نفوس

ملـاذا نجـح رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه : َكان الشهيد القائد دائم السؤال
وآلـه وســلم يف إدخــال أهــل اجلزيـرة العربيــة إىل اإلســالم يف غــضون عــرش 

ركــون يف احلقــل اإلســالمي اليــوم؟ وهــو ســؤال ســنوات، بيــنام فــشل املتح
 .)٢(طاملا طرحه يف أكثر من حمارضة

َّلقــــــــــــــــد رد ذلــــــــــــــــك إىل االبتعــــــــــــــــاد عــــــــــــــــن القــــــــــــــــرآن الكــــــــــــــــريم، وإىل ضــــــــــــــــعف 
 . االهتداء به يف احلياة عموما ويف اجلهاد خصوصا

مـــــــن خـــــــالل القـــــــرآن وهلـــــــذا كانـــــــت أمهيـــــــة حركـــــــة الـــــــشهيد القائـــــــد أنـــــــه 
 اقتحــام قــضية اجلهــاد، التــي كــادت أن ّجــرأ األمــة اليمنيــة عــىلالكــريم 

ٍتنــــــسى يف الواقــــــع، وباتــــــت مــــــصطلحا معيبــــــا، يتــــــداول عــــــىل اســــــتحياء،  َ َُ َ َُ ْ
َوخــــوف، وهلــــع، وهــــا هــــو اآلن أصــــبح مــــصطلحا مــــلء الــــدنيا ومــــلء  ِ ٍٍ َ

 . السمع والبرص يف املعرفة والوجدان والسلوك

لقـــــــــــــد جعـــــــــــــل الـــــــــــــشهيد القائـــــــــــــد للقـــــــــــــرآن الكـــــــــــــريم حموريـــــــــــــة أساســـــــــــــية يف 

يـــــــــــــــة الرتبويـــــــــــــــة ضـــــــــــــــمن رؤيتـــــــــــــــه العامـــــــــــــــة لرتبيـــــــــــــــة األمـــــــــــــــة واملجتمـــــــــــــــع، العمل

واستنهاضـــــهام باملـــــرشوع القـــــرآين اإلســـــالمي، ووضـــــع القـــــرآن الكـــــريم 
                                                           

ِّويطلـــع. والعـــرشون الثالـــث الـــدرس - املبـــارك رمـــضان دروس سلـــسلة: حمـــارضة) ١( َ ُ :
  .ِّهلجة يمنية أي تكون

  .لقاء املعلمني: ًمثال انظر حمارضة) ٢(
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باعتبــاره مــصدرا أساســيا يف صــلب العمليــة الرتبويــة، بــل واعتــرب كــل 

املـــــصادر األخـــــرى إذا مل تقـــــرتن بـــــالقرآن الكـــــريم فاشـــــلة وأن مـــــصريها 

 .إىل الفشل

نـــــا جيـــــب أن تـــــرتبط بـــــالقرآن الكـــــريم؛ ألنـــــه كتـــــاب يـــــرى أن كـــــل أعامل

هدايـــــة، هيـــــدي النـــــاس إىل مـــــا يريـــــده اهللا مـــــنهم، وفيـــــه املنهجيـــــة القرآنيـــــة 

التــي هــي أكثــر نجاعــة ونجاحــا مــن غريهــا، وفيــه األســاليب املناســبة، 

 .والسلوكات املساعدة، التي تكفي للوصول إىل الكامل

ُيعلــــــل ذلــــــك بــــــأن القــــــرآن َشــــــخص ِّ  كامــــــل، بــــــشكل َالنــــــاسو َاإلنــــــسان َّ

: اهللا لــك يقــول ، وحــني)١(بــشكل واضــح املجتمــع إشــكاليات ّشــخص

 وأســاليب ووســائل، منهجــا، لديــه أن فــافهم هــدى، كتــاب القــرآن إن

 يرســـــم العـــــام اخلطـــــاب يف العـــــام، أســـــلوبه يف وحتـــــى يرســـــمها، منهجيـــــة

 . تربويا دعويا، منهجا، لك

 اهلدايـــــــة أن هـــــــذا فمعنـــــــى واإلرشـــــــاد، باهلدايـــــــة َّتكفـــــــل قـــــــد اهللا كـــــــان وإذا
 معينــــــــــة، وســــــــــلوكات وأســــــــــاليب، منــــــــــاهج إىل حتتــــــــــاج واإلرشــــــــــاد بــــــــــالتعليم
 يرســــم بــــأن ِّمتكفــــل أيــــضا هــــو هيــــدي بــــأن تكفــــل مــــن وأن معينــــة، وآليــــات
 . األساليب وإىل الوسائل إىل ويرشد الطريقة، ويرسم املنهج،

                                                           
  .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
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واألســــــــــــاليب الكافيــــــــــــة  والوســــــــــــائل املنــــــــــــاهج القــــــــــــرآن ِّويكــــــــــــرر بــــــــــــأن يف

 فيـــــــــــــــه، أنـــــــــــــــت ٍزمـــــــــــــــان ِّأي مـــــــــــــــن َأوســـــــــــــــع ٍلزمـــــــــــــــان منـــــــــــــــاهج وفيـــــــــــــــه هدايـــــــــــــــة،لل

 .)١(فيها أنت التي الوضعية من أوسع ٍولوضعية

كـــــــــــل أعاملنـــــــــــا جيـــــــــــب أن تكـــــــــــون مرتبطـــــــــــة بـــــــــــالقرآن الكـــــــــــريم، ": يقـــــــــــول

ٍبعنــــــاوين ثقافــــــة قرآنيــــــة، وعلــــــم قــــــرآين، وحتــــــرك قــــــرآين، القــــــرآن الكــــــريم  ٍ

َهــــو الــــذي مل حيــــظ يف تــــاريخ األمــــة بــــأن يرجــــع إل ُيــــه النــــاس فعــــال بــــشكل ِ
ٍّكامـــــــــــــل، وبـــــــــــــشكل جـــــــــــــاد، وهلـــــــــــــذا جيـــــــــــــب أن يكـــــــــــــون هنـــــــــــــاك اهـــــــــــــتامم كبـــــــــــــري  ٍ

بـــــــــــالقرآن، والقـــــــــــرآن جعلـــــــــــه اهللا نـــــــــــورا، وهـــــــــــدى، وموعظـــــــــــة، ويف نفـــــــــــس 

 مـــــرتبط باحليـــــاة، مـــــرتبط ٌكتـــــاب القـــــرآن". "الوقـــــت جعلـــــه اهللا ســـــالحا

 . )٢("إهلي ُّتدخل به واالهتداء باحلركة،

َّوجـــــــــه نقـــــــــدا الذعـــــــــا لـــــــــوزارة الرتبيـــــــــة ويف واقـــــــــع التعامـــــــــل مـــــــــع القـــــــــرآن 
ٍوالتعلـــيم واحلكومـــة حـــول اســـتمرارهم لعقـــود يف املنـــاهج التجريبيـــة، 

ِوعـــــــــــزى ذلـــــــــــك إىل أن واضـــــــــــع اســـــــــــرتاتيجية املنـــــــــــاهج مل هيتـــــــــــد هبـــــــــــدى اهللا 

سبحانه وتعاىل، وأن كل مـن يبتعـد عـن هـدى اهللا ال بـد أن يغلـط، ال 

ِيـــة، ومل يـــدخر مـــن ذلـــك ســـيام يف اجلوانـــب الثقافيـــة والفكريـــة، والقانون َّ
                                                           

  ..املعلمني لقاء: حمارضة) ١(
 ..املعلمني لقاء: حمارضة) ٢(
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ِالنقــــــــــــد حتــــــــــــى مراكــــــــــــز الــــــــــــشباب املــــــــــــؤمن، مــــــــــــستهجنا مــــــــــــا كــــــــــــان يطرحــــــــــــه 

إذا مـــا دعـــاهم إىل االهـــتامم ) عنـــدنا زمحـــة بـــرامج: (الـــبعض مـــن قـــوهلم

 .)١(بالقرآن الكريم

 للمراكـــــــــز ًمنهجـــــــــا تعمـــــــــل وأنــــــــت القـــــــــرآن، تعتمـــــــــد مل إذا" :وأضــــــــاف

 مل إذا املراكــــز، ههــــذ يف النــــاس تثقــــف وأنــــت القــــرآن تعتمــــد مل إذا هــــذه،

 تعتمـــــــــــد مل إذا مــــــــــساجدهم، يف النـــــــــــاس ختاطــــــــــب وأنـــــــــــت القــــــــــرآن تعتمــــــــــد

 وأنـــــت، وأنـــــت، تـــــسجل، وأنـــــت حتقـــــق، وأنـــــت تكتـــــب، وأنـــــت القـــــرآن

ُّستضل،  .)٢("وستغلط ِ

 إىل فعـــــــادوا احلكمـــــــة، فقـــــــدوا"ورأى أن األمـــــــة مـــــــا زالـــــــت أمـــــــة أميـــــــة 

 القـــرآن وجـــود مـــن الـــرغم عـــىل األميـــة إىل جديـــد مـــن عـــدنا.. ُاألميـــة، 

 ومـــــــــــدارس ونكتـــــــــــب، نقـــــــــــرأ أننـــــــــــا مـــــــــــن الـــــــــــرغم عـــــــــــىل بيننـــــــــــا، فـــــــــــيام الكـــــــــــريم

 عامــــة ومكتبــــات الــــشوارع يف ومكتبــــات وجمــــالت وصــــحف متعــــددة

 مـــــدارس أساســـــية، مـــــدارس ًجـــــدا، كثـــــرية علـــــم ومراكـــــز اجلامعـــــات يف

 وكتـــــب الـــــشوارع، متـــــأل ومكتبـــــات علميـــــة ومراكـــــز وجامعـــــات ثانويـــــة

 أســـــبوع، كـــــل أو تـــــصدر يـــــوم كـــــل وجمـــــالت ُتبـــــاع، ًأيـــــضا األرصـــــفة عـــــىل
                                                           

  .اإلسالم وثقافة االتباع: حمارضة) ١(
  .اإلسالم وثقافة االتباع: حمارضة) ٢(



٣١  

 

 

َخيــــــــــــــرج أن يمكــــــــــــــن ال لكــــــــــــــن ِ ْ  ُالكـــــــــــــــريم ُالقــــــــــــــرآن إال األميــــــــــــــة مــــــــــــــن َالعـــــــــــــــرب ُ

 حكيمــــــــة، مواقفهــــــــا اآلخــــــــرين، ثقافــــــــة مــــــــن أعــــــــىل ثقافتهــــــــا أمــــــــة فتــــــــصبح

 .)١("حكيمة رؤيتها

 

عـــــرض الـــــشهيد القائـــــد بعـــــض األمثلـــــة عـــــىل الـــــدروس الرتبويـــــة مـــــن 

) املعلمــــــــــنيلقــــــــــاء ( عــــــــــرض يف حمــــــــــارضة ًلكــــــــــريم؛ فمــــــــــثالخــــــــــالل القــــــــــرآن ا

ُوهـــــو يـــــنفخ ولـــــده، تربيـــــة يف لقـــــامن طريقـــــة َليـــــشعر املـــــسؤولية، َروح فيـــــه ُ ُ َْ 

 القـــــــــضية، محـــــــــل عـــــــــىل املـــــــــسؤولية، ُّحتمـــــــــل عـــــــــىل والرتكيـــــــــز مـــــــــسؤول، أنـــــــــه

  .الكريم القرآن َّقدمها كام اهللا لدين النرص قضية الدين، قضية

 بأنــــه املجــــاالت، مجيــــع يف املــــسلمني ضــــياع ِّيف ذلــــك حملــــال واســــتطرد

األمــــــور  وتــــــرك حــــــزم األمــــــور، وتــــــرك عــــــزم املــــــسؤولية، إضــــــاعة بــــــسبب

  .)٢(التي وردت يف سياق هذه القضية الرتبوية

َأهيا َيا﴿وحول آيـة  ُّ َالذين َ ِ ْآمنوا َّ ُ ُليبلـونكم َ ُ َّ َ ْ َُ ُا َ ٍبـيشء ّ
ْ َ َمـن ِ ِالـصيد ِّ ْ ُتنالـه َّ ُ َ َ 

ــديكم ْأ ُ ِ ْ َورمــا َ ِ ْحكمَ ُ َلــيعلم﴿ إهلــي يــذكر أنــه ابــتالء )٩٤:املائــدة(﴾ُ َ ْ َ ُا ِ  َمــن ّ
ُخيافــــه ُ َ ِبالغيــــب َ ْ َ ْ ــــدة(﴾ِ  ولــــيس ًســــمينا، ًصــــيدا مــــثال تلقــــى عنــــدما )٩٤:املائ

                                                           
 .الثقافة القرآنية: حمارضة) ١(
 .لقاء املعلمني: حمارضة) ٢(



٣٢  

 

 

 وقـــــد احلـــــرم يف أو ِحمـــــرم، وأنـــــت عنـــــدك، مـــــن يمـــــر وقـــــد أنـــــت، إال هنـــــاك
 عنـــــــه، ســـــــينهاك أو منـــــــه، هنـــــــاك ستـــــــستحي أحـــــــد وال عنـــــــدك، مـــــــن يمـــــــر

 يـــــــــــــأيت قـــــــــــــد ِدســـــــــــــم، غـــــــــــــداء لتحـــــــــــــصل عـــــــــــــىل وتذبحـــــــــــــه، سكهأن متـــــــــــــ حتـــــــــــــاول
 ــــ مـــثال ــــ يـــأيت قـــد إرسائيـــل، لبنـــي حـــصل مـــثلام النـــوع هـــذا مـــن ابـــتالءات

 التـــي مـــشاق، فيـــه فعـــال ابـــتالء هـــذا أحـــدنا، عنـــد مـــن ُّقريـــب يمـــر ٌصـــيد
  .الواقع يف تربوية عملية وهي ًمشاقا، يسموهنا

َأمـــــــسكت مـــــــا متـــــــى إنـــــــك َتعطـــــــى هنـــــــا نفـــــــسك ْ ْ  إيامنـــــــك، ادويـــــــزد هـــــــدى، ُ
ٌمحــــل هــــو هــــل ســــهلة، القــــضية أن مــــع قلبــــك، يــــستنري وفعــــال ْ  يمــــر أن ثقيــــل ِ

 هــــي هــــل..  ســــمني، فترتكـــه؟ صـــيد أي أو مــــثال، غزالــــة صـــيد عنــــدك مـــن
 مـــــــن متـــــــر ســـــــمينة غزالـــــــة فيجعـــــــل ــــــــ يـــــــسموهنا مـــــــا عـــــــىل ــــــــ مماحكـــــــة قـــــــضية تـــــــأيت

َلــــيعلم﴿ولكــــن  ال، ليقهــــرك، عنــــدك َ ْ َ ُا ِ ُخيافــــه َمــــن ّ ُ َ ْبالغيــــ َ َ ْ  يف فيــــتجىل ﴾ِبِ
  .هذه احلالة إىل بحاجة واإلنسان اهللا، ختاف أنك نفسيتك

 أمحـــــاال االبـــــتالءات إذ ليـــــست عاديـــــة؛ أشـــــياء االبـــــتالءات تـــــأيت وقـــــد
 تتعامــل لكـن واقعهـا، يف ًجـدا بـسيطة قـضية االبـتالء يكـون قـد ثقيلـة،
 نفــسيتك، يف كبــري ٌأثــر هلــا فيحــصل اهللا، ختــاف أنــك عــىل يــدل بــام معهــا
 أو أثرهـــــــا اإلجيـــــــايب عليــــــــك، هلـــــــا الواقــــــــع، يف تربويـــــــة قـــــــضايا هـــــــي: يعنـــــــي

ًمعرضا عنها فتكون تعرض  .)١(لعقوبة َّ

                                                           
  . دروس رمضان، بترصف–الدرس الثالث والعرشون : ارضةحم) ١(



٣٣  

 

 



 

يبــــــــــني الــــــــــشهيد القائــــــــــد أن الــــــــــوعي بتــــــــــاريخ األنبيــــــــــاء وســــــــــريهم والــــــــــوعي 
:  اختـــــــــاذ مواقـــــــــف معـــــــــارصة صـــــــــحيحة، يقـــــــــولبـــــــــاالنتامء إلـــــــــيهم حيمـــــــــل عـــــــــىل

 اصـــــطفاهم مهمـــــني، وأشـــــخاص مهمـــــة، كشخـــــصيات بالرســـــل اإليـــــامن"
 ، فـــإذن ذلـــك جيعلـــك حتـــس"عـــاديني ًأناســـا يكونـــوا ومل اهللا، وأكملهـــم اهللا،

 ٍبافتخـــــــار، حتــــــس ـــــــ التـــــــاريخ امتــــــداد عــــــىل ـــــــ العظـــــــامء بأولئــــــك تــــــؤمن وأنــــــت"
 تــــسري أنـــت مــــن أن يخ،التـــار امتـــداد عــــىل قـــدواتك أن نفــــس، برفعـــة بعـــز،
 وأكملهــم اهللا اصــطفاهم عظــامء، أنــاس هــم طــريقهم وعــىل، هنجهــم عــىل

 .)١("عباده إىل هلديه لدينه، ِّاملبلغني هم يكونوا ألن واختارهم

من مـصادر الرتبيـة األنبيـاء واملرسـلون وعـىل رأسـهم سـيد األنـام، 

حممـــــــــــــــد صـــــــــــــــىل اهللا عليـــــــــــــــه وآلـــــــــــــــه وســـــــــــــــلم يف ســـــــــــــــريته الكريمـــــــــــــــة واجلليلـــــــــــــــة، 

ّلرســـول الـــذي ربـــى أمـــة عظيمـــة يف غـــضون ســـنوات قليلـــة، هـــو ذلـــك ا
ِّالرجـــــــــل العظـــــــــيم الـــــــــذي ملـــــــــا رأى أحـــــــــدهم يتبخـــــــــرت اســـــــــتطاع أن يوظـــــــــف  ُ َ ْ َ

هــذه الرجولــة لــصالح اإلســالم، وأن يربيهــا فيــه تربيــة حــسنة، فأعطــاه 

 .سيفه

ٍالرســـــول الـــــذي ظـــــل طالـــــب علـــــم دائـــــام، وهـــــو أعلـــــم النـــــاس وأحكمهـــــم،  َ َّ
                                                           

  .اهلوية اإليامنية: حمارضة) ١(



٣٤  

 

 

َالرســــول ظــــل طالــــب : ، ويعاجلهــــا، يقــــول الــــشهيد القائــــدوهــــو يغالــــب احليــــاة َّ ُ
ُوقــــل﴿علــــم  ِّرب َ ِزدين َّ ْ ًعلــــام ِ ْ ، يعتــــرب طالــــب علــــم يف قــــضايا كثــــرية جــــدا يف ﴾ِ

حركتـــــه يف احليـــــاة، يف تبليـــــغ الرســـــالة، الـــــدين ممتـــــزج باحليـــــاة بكـــــل قـــــضاياها، 
 .)١(بكل طرقها، بكل شعبها، بكل جماالهتا

 كانـت النبويـة التارخييـة احلركـة لـكت أن تعرف عندما أنه ويوضح
 ممـــا وأهنـــا حكيمـــة وترتيبـــات حكيمـــة ورؤيـــة حمكمـــة ُخطـــط عـــىل تقـــوم

 األشـــــــــياء تلـــــــــك وأن .. وســـــــــلم وآلـــــــــه عليـــــــــه اهللا صـــــــــىل َرســـــــــوله اهللاُ هـــــــــدى
 قابلــــــة أهنـــــا معنـــــاه فهــــــذا للقيـــــاس قابلـــــة معينـــــة طريقــــــة عـــــىل متـــــيش كانـــــت

 اهللا صـــــــــىل اهللا رســـــــــول بعــــــــد َآخـــــــــر ٌجيـــــــــل يــــــــسري ألن وقابلـــــــــة لالســــــــتمرار،
 حيــــا كائنــــا التــــاريخ جيعــــل هبــــذا وهــــو اهللا، هــــدى وفــــق وســــلم وآلــــه عليــــه

 .)٢(واملستقبل احلارض يف تأثري أيام مؤثرا

ِويؤكــــــد أن أهــــــم مــــــصادر ســــــري األنبيــــــاء هــــــو القــــــرآن الكــــــريم؛ إذ هــــــو  ِ َّ ِّ
املــــــصدر املوثــــــوق عــــــنهم وعــــــن حــــــركتهم، وهلــــــذا فهــــــو يــــــرى يف قــــــصص 

تلهم مـــــنهم يف ميـــــدان العمـــــل الكثـــــري مـــــن لنـــــس"األنبيـــــاء أمهيـــــة قـــــصوى 
القـــــرآن  يـــــذكره ، ويؤكـــــد يف هـــــذا الـــــسياق أن مـــــا"أســـــاليبهم وحـــــركتهم

َقيمــــــــة، وكــــــــرر كونــــــــه  وذو جــــــــدا مهــــــــم التــــــــارخيي القــــــــصص الكــــــــريم مــــــــن َّ
 التحليــــــــــــــــل حيــــــــــــــــث مــــــــــــــــن الرســــــــــــــــول شخــــــــــــــــصية عــــــــــــــــىل ُّمــــــــــــــــصدرا للتعــــــــــــــــرف

                                                           
  .الدرس الثالث والعرشون من دروس رمضان: حمارضة) ١(
 . من دروس رمضان– عرش السادس الدرس: حمارضة) ٢(



٣٥  

 

 

 العـــــسكري، تكتيكـــــه ويف عملـــــه، يف ملنطلقاتـــــه والتحليـــــل لشخـــــصيته،
 وختطيطـه الرسـول نفسية كانت وكيف واملواقع، للقادة اختياره ويف

 الواقعــــــــــــــــة وزمــــــــــــــــان مكــــــــــــــــان بمعرفــــــــــــــــة ومــــــــــــــــشاعره، وأن القــــــــــــــــرآن مل هيــــــــــــــــتم
 .)١(املسلمني وعدد الكافرين عدد كان التارخيية وكم

وهـــــــــــــــذا ال يعنـــــــــــــــي أن عـــــــــــــــىل املـــــــــــــــؤرخ أن ينـــــــــــــــرصف متامـــــــــــــــا عـــــــــــــــن املـــــــــــــــصادر 
ل أحـــداثا ووقـــائع اعتمـــد التارخييـــة األخـــرى؛ ألن الـــشهيد القائـــد نفـــسه نقـــ

فيهــــا عــــىل مــــصادر تارخييــــة أخــــرى؛ لكنــــه يــــضع القــــرآن املــــصدر الفــــصل، 
 .ويعتمد عليه اعتامدا كبريا يف معلوماته، بل ويف منهجيته

وذكــــر أن القــــرآن الكــــريم ال يــــأيت بأســــلوب التــــدوين القصــــيص وال 
يراعي التسلسل التارخيي بل يراعي قيمة ما تعطيه القصة، ويعطي 

 . ِّواقعية، ويذكر بدروس هامة جدارؤية 

وأن املطلـــــــوب مـــــــثال يف الـــــــسرية النبويـــــــة أن نعـــــــرف بطريقـــــــة حتليليـــــــة 
كيــــــــــــف كــــــــــــان تفكــــــــــــري النبــــــــــــي؟ وكيــــــــــــف كــــــــــــان ختطيطــــــــــــه؟ وكيــــــــــــف كانــــــــــــت 
مشاعره؟ وكيف كان تقييمه؟ وكيـف كانـت الوضـعية بـشكل عـام؟ 
وضــــــعية جانــــــب املــــــسلمني ووضــــــعية جانــــــب الكــــــافرين؟ حتــــــى يكــــــون 

يف النفــــــــــــوس ويعطـــــــــــــي دروســـــــــــــا مهمــــــــــــة، ويعطـــــــــــــي عـــــــــــــربة، ٌللتــــــــــــاريخ أثـــــــــــــر 
 .)٢(وتعرف من خالهلا النفسيات

                                                           
  .رمضان  من دروس– عرش السادس الدرس: حمارضة) ١(
  .دروس رمضان –الدرس الثامن والعرشون : حمارضة) ٢(



٣٦  

 

 

 

ينطلق الشهيد القائد من حديث الثقلني الذي بني فيه رسـول اهللا 

صــــىل اهللا عليــــه وآلــــه وســــلم أهــــم ضــــامنتني لألمــــان مــــن الــــضالل، ومهــــا 

لبيـــــــــــــــت وهـــــــــــــــم الثقـــــــــــــــل القـــــــــــــــرآن الكـــــــــــــــريم، وهـــــــــــــــو الثقـــــــــــــــل األكـــــــــــــــرب، وأهـــــــــــــــل ا

ِّاألصــــــــــغر، ليؤكــــــــــد عــــــــــىل مــــــــــصدريتهم يف اهلدايــــــــــة والداللــــــــــة لألمــــــــــة عــــــــــىل 

 .مواطن اهلدى واخلري

ومــــن أهــــم الوظــــائف التــــي يتقلــــدها أهــــل البيــــت علــــيهم الــــسالم يف 

 الــوعي وهــو اإليــامن كــامل" فكــر الــشهيد القائــد هــو الرتقــي باألمــة إىل

 وتعـــــاىل، ســـــبحانه هللا مـــــن هدايـــــة إىل حيتـــــاج اإليـــــامن وكـــــامل والبـــــصرية،

 املقامـــــات إىل هـــــو هيـــــديك الكـــــريم، كتابـــــه إىل تعـــــود هيـــــديك هـــــو عنـــــدما

 يمكـــن مـــن إىل أو هيـــديك، اإليـــامن كـــامل عـــىل حتـــصل خالهلـــا مـــن التـــي

َحتصل أن   ."اإليامن كامل عىل بواسطتهم ُ

 يعمـــــــــل مـــــــــن األمـــــــــة يف هنـــــــــاك يكـــــــــون أن" ِّويؤكـــــــــد احلاجـــــــــة املاســـــــــة إىل

 درجـــــــات يف هبـــــــا َّليرتقـــــــى أو اإليـــــــامن، كـــــــامل ىلإ هبـــــــا تربيتهـــــــا ليـــــــصل عـــــــىل

 ."اإليامن كامل

َّوبغــض النظــر عــن اجلانــب الــسلبي الــذي شــكله احلكــام املــسلمون 

) الـسالم علـيهم (البيـت أهـل يـد عـىل أنـه نجد"عىل مر التاريخ، فإنه 



٣٧  

 

 

 البيـــــت أهـــــل أئمـــــة مـــــن بعـــــده ومـــــن) عليـــــه اهللا صـــــلوات (عـــــيل كاإلمـــــام

 يف هبـــــــــــا ترقـــــــــــى التـــــــــــي الرتبيـــــــــــة تلـــــــــــك مـــــــــــةاأل تربيـــــــــــة عـــــــــــىل عملـــــــــــوا مـــــــــــن هـــــــــــم

 ."اإليامن كامل درجات

 هـذا حكـام فـيهم بـام املـسلمني حكـام من الكثري أن جليا اتضح"و
 األمـــــــة برتبيـــــــة يقومـــــــوا أن خالهلـــــــم ومـــــــن بواســـــــطتهم يمكـــــــن ال العـــــــرص

 نجـــــــــــــد ونحـــــــــــــن اإليـــــــــــــامن، كـــــــــــــامل درجـــــــــــــات يف هبـــــــــــــم ترتقـــــــــــــى إيامنيـــــــــــــة تربيـــــــــــــة
 مـــــــواطن كـــــــل ربـــــــام بـــــــل ذلـــــــك، عـــــــىل ٌشـــــــاهد مـــــــنكم واحـــــــد وكـــــــل أنفـــــــسنا،

 مـــا متــى أنـــه .. ذلــك عــىل ٌشـــاهد العربيــة الـــبالد يف منطقــة أي يف عــريب
 الكــــريم القــــرآن خــــالل مــــن إيامنيــــة تربيــــة أنفــــسهم لريبــــوا النــــاس انطلــــق

 اهللا، أعــداء مباينـة وعـن، اهللا ســبيل يف اجلهـاد عـن احلــديث ذلـك يف بـام
 حيـــــــــــــس لهـــــــــــــمك اهللا أعـــــــــــــداء وجـــــــــــــوه يف للوقـــــــــــــوف أنفـــــــــــــسهم إعـــــــــــــداد وعـــــــــــــن

 .)١("وزعامئهم سالطينهم من بخوف

بــل تأكــد مــن خــالل مــا بعــد أحــداث احلــادي عــرش مــن ســبتمرب كــام 
 العــــــرب حكــــــام مــــــن الكثــــــري جتــــــد"أشــــــار إىل ذلــــــك الــــــشهيد القائــــــد أنــــــك 

 أجـل مـن وسـينفذه تفرضـه، أمريكـا أن تريد يشء َّأي ِّينزل ألن يقبل
 .)٢("!مقامه ويسلم منصبه أن يسلم

                                                           
  .الثاين الدرس – األخالق مكارم دعاء ظالل يف: حمارضة) ١(
 .رمضان دروس من التاسع الدرس: حمارضة) ٢(



٣٨  

 

 

 هنـــــاك لـــــيس"ور املـــــسلمني بـــــآالم إخـــــواهنم بأنـــــه ويعلـــــل ضـــــعف شـــــع

 أن يفهمــــــــــــــــــون) أي احلكــــــــــــــــــام( فهــــــــــــــــــم وإال إيامنيــــــــــــــــــة، تربيــــــــــــــــــة يــــــــــــــــــربيهم مــــــــــــــــــن

 أحـوج األمـة أن يفهمـون وهـم إيامنية، تربية األمة يربوا أن باإلمكان

 بالــــــــذات، تارخيهــــــــا مــــــــن املرحلــــــــة هــــــــذه يف جهاديــــــــة تربيــــــــة إىل تكــــــــون مــــــــا

 أيـــــــدهيم عـــــــىل يتـــــــأتى وال ،يمكـــــــن ال، أيـــــــدهيم عـــــــىل هـــــــذا يمكـــــــن ال لكـــــــن

 هــــو إيامنيــــة، تربيــــة لريبيــــه انطلــــق إذا الــــشعب مــــن خيــــاف هــــو ألنــــه أبــــدا؛

 بينــه كــم ويعــرف اإليــامن، يعنــي مــاذا ويعــرف نفــسه يعــرف هــو ،خيــاف

 .)١("مراحل من اإليامن وبني

ٍوهلــــــذا يــــــرد أهــــــل البيــــــت علـــــــيهم الــــــسالم يف مكــــــان مهــــــم يف قـــــــدوات  ُ ِ

 تربيــــة حتــــصل أن يمكــــن ال إنــــه": ولاملجتمــــع لــــدى الــــشهيد القائــــد، يقــــ

 اهللا رســـــــول بيـــــــت أهـــــــل يـــــــد عـــــــىل إال لألمـــــــة إيامنيـــــــة تربيـــــــة لألمـــــــة، إيامنيـــــــة

 علـــــــــيهم (البيــــــــت أهـــــــــل يــــــــد عـــــــــىل" ، وأنــــــــه"وعلـــــــــيهم عليــــــــه اهللا صــــــــلوات

 أهــل أئمــة مــن بعــده ومــن) عليــه اهللا صــلوات (عــيل كاإلمــام) الــسالم

 يف هبــا ترقــى لتــيا الرتبيــة تلــك األمــة تربيــة عــىل عملــوا مــن هــم البيــت

 . )٢("اإليامن كامل درجات

                                                           
 .الثاين الدرس – األخالق مكارم دعاء ظالل يف: حمارضة) ١(
 . الدرس الثاين-يف ظالل دعاء مكارم األخالق : حمارضة) ٢(



٣٩  

 

 

ويـــــــضيف مبينـــــــا أن أهـــــــل البيـــــــت يربـــــــون األمـــــــة عـــــــىل الـــــــصدع بـــــــاحلق 

َحتـــــــــــــى عـــــــــــــىل اإلمـــــــــــــام مـــــــــــــنهم إذا ظلـــــــــــــم، يقـــــــــــــول  يف البيـــــــــــــت أهـــــــــــــل لكـــــــــــــن": َ

 بيــــــــــــده ِّيــــــــــــسطر مــــــــــــن هــــــــــــو حيكــــــــــــم الــــــــــــذي اإلمــــــــــــام كــــــــــــان الطويــــــــــــل، تــــــــــــارخيهم

 إذا امفـــــــــي عليـــــــــه اخلـــــــــروج وجـــــــــوب َظلـــــــــم، إذا فـــــــــيام عليـــــــــه الثـــــــــورة َوجـــــــــوب

) عليـه اهللا صـلوات (اهلـادي اإلمـام كـان العادلة، املسرية عن انحرف

 اهللا عــصيت فــإذا فـيكم اهللا أطعــت مـا تطيعــوين أن(: عـىل النــاس يبـايع

 ).تقاتلوين أن عليكم جيب بل عليكم، يل طاعة فال

ِمــن.. الزيــدي املــذهب يف واخلــروج عــىل الظــامل  جــيال توارثــه الــذي َ

 هـــــم حكمـــــوا، الـــــذين األئمـــــة هـــــم. بيـــــده؟ تبـــــهك الـــــذي مـــــن. جيـــــل؟ بعـــــد

 هـــــي، بالزيديـــــة مرتبطـــــة قـــــضية ليـــــست القـــــضية أن يـــــرون كـــــانوا الـــــذين

َّتربـــــــــــــــــى أن جيــــــــــــــــب أنـــــــــــــــــه قرآنيـــــــــــــــــة، قــــــــــــــــضية َ  كـــــــــــــــــل يف جهاديـــــــــــــــــة تربيــــــــــــــــة األمـــــــــــــــــة ُ

 لريبـــوا ينطلقـــون مـــن هـــم فكـــانوا، كانـــت دولـــة ِّأي ِّظـــل ويف مراحلهـــا،

 .)١("متكاملة إيامنية تربية، جهادية تربية الناس

 ًعــــــىل يــــــد األمريكــــــان دلــــــياليف أفغانــــــستان ورأى يف هزيمــــــة طالبــــــان 

َّعـــــىل مـــــا ســـــامه تبخـــــر اإليـــــامن عنـــــد أولئـــــك الـــــذين ال يرتبـــــون يف مدرســـــة  ُّ

 بأصــواهتم، الــدنيا مــألوا الــذين فأولئــك"أهــل البيــت علــيهم الــسالم، 
                                                           

 .الثاين الدرس - األخالق مكارم دعاء ظالل يف :حمارضة) ١(



٤٠  

 

 

ُّيربــــــــــون بــــــــــأهنم وقــــــــــالوا  َّتبــــــــــني أن الواقــــــــــع، فــــــــــضحهم إيامنيــــــــــة تربيــــــــــة األمــــــــــة َُ

، واعتـــــــرب ذلـــــــك "إيامنيـــــــة برتبيـــــــة ليـــــــست وتـــــــربيتهم، بـــــــإيامن لـــــــيس يامهنـــــــمإ

 أهــــــل طريــــــق عــــــن إال إيامنيــــــة تربيــــــة عــــــىل األمــــــة حتــــــصل ال بأنــــــه"شــــــاهدا 

 .)١("هنجهم هنج ومن البيت

 

احلـــــــــديث عـــــــــن األعـــــــــالم كمـــــــــصادر للرتبيـــــــــة اإليامنيـــــــــة يف هـــــــــذه األمـــــــــة 

هـــــل البيـــــت عمومـــــا للتأكيـــــد عـــــىل هـــــذه خــــصوصا، بعـــــد احلـــــديث عـــــن أ

القــــــــــــــــضية يف الفكــــــــــــــــر الرتبــــــــــــــــوي للــــــــــــــــشهيد القائــــــــــــــــد؛ وإال فهنــــــــــــــــاك تــــــــــــــــداخل 

 .األمرين بني

َلقــــــــد انتقـــــــــد الــــــــشهيد القائـــــــــد تغييـــــــــب القــــــــدوات النموذجيـــــــــة والـــــــــذين  ُ
يــــــــسميهم األعـــــــــالم مــــــــن منـــــــــاهج املــــــــدارس، ومـــــــــن اإلعــــــــالم، ومـــــــــصادر 

وصا، ورأى أن الثقافـــة، يف العـــامل اإلســـالمي عمومـــا ويف الـــيمن خـــص
ِّهــــــــــذا كـــــــــــان متعمـــــــــــدا لكـــــــــــي ال ينــــــــــشد النـــــــــــاس إىل العظـــــــــــامء، فيحركـــــــــــوهم  َُّ َّ

 . بطريقة فاعلة وصحيحة

 يف أنـــــــــــــــه كيـــــــــــــــف رأينــــــــــــــا"بــــــــــــــل بـــــــــــــــالعكس فبـــــــــــــــدال مــــــــــــــن الرتكيـــــــــــــــز علـــــــــــــــيهم 

 وســــائل مــــن غــــريه ويف التلفزيــــون شاشــــات وعــــىل الدراســــية مناهجنــــا
                                                           

  .الثاين الدرس - األخالق مكارم دعاء ظالل يف :حمارضة) ١(



٤١  

 

 

ُتقـــــدم أخـــــرى أعالمـــــا نـــــرى اإلعـــــالم  يف كثـــــريا اعنهـــــ َّويتحـــــدثون لألمـــــة َّ

 هــذه مكــان، كــل ويف اجلامعــات، يف املراكــز، يف املعاهــد، يف املــساجد،

 اليهـــــــــــــود أن أمريكـــــــــــــا، أن اآلن األمـــــــــــــة واقـــــــــــــع يفهـــــــــــــم مـــــــــــــن عنـــــــــــــد األعـــــــــــــالم

 اإلعالميــــــة، اجلوانــــــب يف يشء، كــــــل يف تقريبــــــا َّيتحكمــــــون والنــــــصارى

 كلهـــــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــــدول يف الـــــــــــــــــــــــــــسياسية، االقتـــــــــــــــــــــــــــصادية، الرتبويـــــــــــــــــــــــــــة، الثقافيـــــــــــــــــــــــــــة،

  .وكبرية صغرية كل يف ويتدخلون ها،في يتحكمون

 يف ِّجــــــــسم لــــــــو ألنــــــــه شــــــــيئا؛ تــــــــصنع ال األعــــــــالم تلــــــــك أن يعرفــــــــون هــــــــم

َحيركـــــك، أن باســـــتطاعته كـــــان  ملـــــا- يمكـــــن مـــــا ِأكـــــرب عـــــىل نفـــــسك  لـــــيس ِّ

ُحيركك، ما فيه  .)١("يقال كام ورق من ٌنمور هي إنام ِّ

ُّويــــستدل عــــىل أمهيــــة الــــربط بــــاألعالم حتــــى ولــــو كــــان ربطــــا شــــك ليا ِ

َّبأن اإلمام احلسني سالم اهللا عليه ظل حالة جامدة يف نفـوس الطائفـة 

ٍاالثنــي عــرشية لقــرون مــن الــزمن، لكنــه ملــا جــاء اإلمــام اخلمينــي رمحــه 

 . َاهللا استطاع تفعيله يف نفوسهم وحتويله إىل حالة ثورية واقعية

َويأخـــــذ العلـــــم حيـــــزا كبـــــريا يف حركـــــة الـــــشهيد القائـــــد، وحـــــني وضـــــع  ِّ َ ُ
ِّمـــــــح مـــــــرشوعه اإلحيـــــــائي جعـــــــل للعلـــــــم حـــــــضورا متميـــــــزا، وقويـــــــا، مال َ

َوفـــــــــــــاعال، وفلـــــــــــــسفة العلـــــــــــــم يف فكـــــــــــــر الـــــــــــــشهيد القائـــــــــــــد حتتـــــــــــــاج إىل بحـــــــــــــث 
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٤٢  

 

 

 .خاص، وال يتسع هذا البحث لالستفاضة فيها أكثر من هذا

 

ِيـــــــرى أن مـــــــن مـــــــصادر الرتبيـــــــة العقيـــــــدة الـــــــسوية، التـــــــي تنـــــــتج أعـــــــامال  ْ ُ

َا، أمــــــــــا تلــــــــــك العقيـــــــــدة الباطلــــــــــة فلــــــــــن جتلــــــــــب إال الرتاجــــــــــع تنـــــــــسجم معهــــــــــ ُ َ ِ

ِواالنحـــــسار، وإىل هـــــذا يرجـــــع هزيمـــــة طالبـــــان أمـــــام أمريكـــــا، وكـــــذلك  ُ
ِيعيــــــد خــــــوف الوهــــــابيني يف الــــــيمن ممــــــثال يف جامعــــــة اإليــــــامن مــــــن هتديــــــد  َّ َ

ِاألمــــــــــــريكيني إىل ســــــــــــببية اعتقــــــــــــادهم بعقيــــــــــــدة فكريــــــــــــة تنــــــــــــاقض مفــــــــــــاهيم 

التــــــي ال ) ي ألهــــــل الكبــــــائر مــــــن أمتــــــيشــــــفاعت(القــــــرآن، وهــــــي عقيــــــدة 

ِّتــــــــــــــــــــــريب صــــــــــــــــــــــاحبها عـــــــــــــــــــــــىل االســــــــــــــــــــــتقامة والثبــــــــــــــــــــــات، بـــــــــــــــــــــــل تــــــــــــــــــــــشجعه عـــــــــــــــــــــــىل  َ ِِّ

 .والفرار اهلروب

 املــــــساجد حماريــــــب يملــــــؤون الــــــذين الــــــدعاة ألولئــــــك نقــــــول": يقــــــول

 اليهــــــود مــــــع مواجهــــــة يف اآلن نحــــــن: والــــــضخمة الدســــــمة بأجــــــسامهم

 وكـــــــــــام اآلن وأنـــــــــــتم وإرسائيـــــــــــل، أمريكـــــــــــا مـــــــــــع مواجهـــــــــــة يف، والنـــــــــــصارى

ِاملطـــــاردين قائمـــــة يف َأنفـــــسكم تـــــرون وكـــــام، نـــــراكم  أمريكـــــا جانـــــب مـــــن َ

 كنـــــــــــــتم مـــــــــــــا إىل جديـــــــــــــد مـــــــــــــن وانظـــــــــــــروا، أنفـــــــــــــسكم راجعـــــــــــــوا :وإرسائيـــــــــــــل

 وإال ِّصــــــــححوها، عقائــــــــدكم، راجعــــــــوا عقائــــــــد، مــــــــن للنــــــــاس ِّتقدمونــــــــه



٤٣  

 

 

ِّتــــصدرون إنــــام فــــإنكم وإال ِمنهزمــــة، أمــــة تبنــــون إنــــام فــــإنكم ، َالــــشواهد َُ

 يـــستطيع ال وأنـــه اهلزيمـــة، يقبـــل اإلســـالم أن عـــىل الـــشاهد لـــوت الـــشاهد

َيصمد أن  .)١("الكافرين مواجهة يف ُ

ومــــع ذلــــك فإننــــا رأينــــا اليــــوم يف هــــذا العــــدوان عــــىل بلــــدنا أصــــحاب 

تلـــــــك األجـــــــسام الدســـــــمة والـــــــضخمة يـــــــسريون يف ركـــــــاب األمـــــــريكيني 

 والــصهاينة وعمالئهــم آل ســعود لتــدمري الــيمن، وقتــل رجالــه ونــسائه

وأطفالـــــــــــــــــه، وتـــــــــــــــــدمري مقدراتـــــــــــــــــه، وال يبعــــــــــــــــــد أن تكـــــــــــــــــون تلـــــــــــــــــك العقائــــــــــــــــــد 

الفاســــدة باإلضــــافة إىل التــــأثري األمريكــــي يف صــــناعتهم والتمكــــني هلــــم 

 .ِّسببا يف توجيههم يف هذا االجتاه املدمر

 

ِيفــــسح الــــشهيد القائــــد جمــــاال للتــــصحيح الــــذايت يف العمليــــة الرتبويــــة  ْ ُ
 مـــــــــــــن خـــــــــــــالل التـــــــــــــوايص والتناصـــــــــــــح، وأن هـــــــــــــذا يعطـــــــــــــي عمليـــــــــــــة لألمـــــــــــــة

تـــــــصحيحية للـــــــذات، وســـــــد ثغـــــــرات العيـــــــوب الداخليـــــــة، وهلـــــــذا يـــــــدعو 
 . للنقد والتصحيح الذايت

 ويــــأمر بعــــضا، بعــــضهم ينــــصح بيــــنهم فــــيام النــــاس انطلــــق مــــا إذا": يقــــول
 احلـــــــــق، بعمـــــــــل ونتـــــــــواىص املنكـــــــــر، عـــــــــن وينهـــــــــاه بـــــــــاملعروف، بعـــــــــضا بعـــــــــضهم
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٤٤  

 

 

 إصـــالح عـــىل العمـــل مـــن هـــو هـــذا ألـــيس ... احلـــق، عـــىل بالـــصرب ونتـــواىص
ِ وحيــــــــذر مــــــــن تــــــــرك هــــــــذه الفريــــــــضة "عيوبنــــــــا؟ ثغــــــــرات ســــــــد وعــــــــىل أنفــــــــسنا؟

ْيــدرك ال قــد نفــسه، عيــب يــرى ال قــد إنــسان ُّفكــل ســكتنا إذا" :قــائال  عيــب ُ
 يكـــــــــــــــون أن عيبـــــــــــــــا، فيـــــــــــــــه أن استـــــــــــــــشعاره يكـــــــــــــــون أن يـــــــــــــــستطيع ال قـــــــــــــــد نفـــــــــــــــسه،

 .)١("نفسه إصالح إىل معه طلقين الذي بالشكل هو ذلك استشعاره

 

متــــــــــــــى مــــــــــــــا كانــــــــــــــت رؤى النــــــــــــــاس ": ومــــــــــــــا أمجــــــــــــــل مــــــــــــــا قالــــــــــــــه حــــــــــــــني قــــــــــــــال
صـــحيحة ســـينفتح علـــيهم العلـــم واســـعا، بـــل يـــصبح الكـــون كلـــه كتابـــا 
واحــــــــدا، كــــــــل يشء أمامــــــــك كتــــــــاب، كــــــــل يشء يعطــــــــي علــــــــام، كــــــــل يشء 

 . )٢("يعطي معرفة

نــــاس هــــذا الكــــون كلــــه بــــام ِّوهــــو هنــــا يبــــني أن مــــن مــــصادر الرتبيــــة لل
 .ٍفيه من جتارب وأعامل وخربات واعتبارات ونظائر

 

ّيف مـــــــــــــا اطلعــــــــــــــت عليـــــــــــــه مل يتحــــــــــــــدث الـــــــــــــشهيد القائــــــــــــــد عـــــــــــــن الوســــــــــــــائل 
َّوالطــــرق الرتبويــــة بــــشكل مفــــصل، ربــــام لوضــــوح األمــــر فيهــــا، وألنــــه مل 

لكنــــــه ِّيكــــــن متخصــــــصا يف علــــــوم الرتبيــــــة عــــــىل النحــــــو املتعــــــارف عليــــــه، 
                                                           

  .الثاين الدرس - األخالق مكارم دعاء ظالل يف: حمارضة) ١(
  .الثاين الدرس - األخالق مكارم دعاء لظال يف: حمارضة) ٢(



٤٥  

 

 

ّأكــــــــــــــد عــــــــــــــىل أمهيـــــــــــــــة االلتــــــــــــــزام باملنهجيــــــــــــــة القرآنيـــــــــــــــة يف الرتبيــــــــــــــة، وكـــــــــــــــذلك 
بالوسائل واألساليب التي يذكرها القرآن الكريم، أو يـستخدمها يف 

 .معاجلة قضية من القضايا

ُبيـــد أنـــه ورد يف ســـياق كالمـــه ذكـــر وزارة الرتبيـــة، ووزارة الثقافـــة،  َ ْ
الدراســــية، واملعاهــــد، ووزارة األوقــــاف، ووزارة اإلعــــالم، واملنــــاهج 

واملــــــــــــــــــــــــــــــــــساجد، واملــــــــــــــــــــــــــــــــــدارس، واملراكــــــــــــــــــــــــــــــــــز، واجلامعــــــــــــــــــــــــــــــــــات، واإلذاعــــــــــــــــــــــــــــــــــة، 

والتلفزيـــــــــــون، ووســـــــــــائل اإلعـــــــــــالم املختلفـــــــــــة، والرتبيـــــــــــة املنزليـــــــــــة، وهـــــــــــي 

 .وسائل تربوية بشكل عام

وإذ أشــار إىل الرتبيــة املنزليــة ومــسؤولية رب األرسة يف أرستــه، أو 

ىل اهلدايـــــة مبـــــارشة، حيـــــث املرشـــــد يف القبيلـــــة باتبـــــاع الطـــــرق املوصـــــلة إ

 القــــرآن، يقــــرأوا أن عــــىل حتــــرص توجيهيــــة معينــــة أشــــياء يوجــــد": قــــال

فإنـــــــــــه أيـــــــــــضا أشـــــــــــار إليهـــــــــــا يف ســـــــــــياق العمليـــــــــــة  ،"تـــــــــــربيتهم عمليـــــــــــة تتـــــــــــابع

الرتبويـــــــــة األكـــــــــرب، وهـــــــــي أن هـــــــــذه العمليـــــــــة ممـــــــــا جيـــــــــب عـــــــــىل والة األمـــــــــر 

 .)١("الناس حياة عىل بالقائمني منوطة قضية"وأعالم األمة، وأهنا 

 

 يف ِالقـــرآن َتغييــب"يف ملزمــة الثقافــة القرآنيـــة انتقــد الــشهيد القائـــد 
                                                           

 .الدرس التاسع من دروس رمضان: حمارضة) ١(



٤٦  

 

 

َّ، وملــــــــــا عــــــــــرض أهنـــــــــم كــــــــــل مــــــــــرة "مقرراتـــــــــه َوانتقــــــــــاص املدرســــــــــية املنـــــــــاهج َ َ
ُينتقـــــصون مـــــن مقرراتـــــه توقـــــع أنـــــه ســـــيأيت اليـــــوم الـــــذي جيعلهـــــم يلغونـــــه  ْ ُُ َّ

 .متاما، وبحسب طلب اليهود املاكرين

ّ خــــــالف مــــــا روج لــــــه األمريكيــــــون بعــــــد حادثــــــة الــــــربج مــــــن أن وعــــــىل
 يف احلكوميـة املدارس"  رأى أن-املناهج املدرسية تنتج التكفرييني 

حتـــــــــــى  تنـــــــــــتج بـــــــــــل ال متـــــــــــشددين، تنـــــــــــتج ال هـــــــــــذه الـــــــــــدنيا بلـــــــــــدان خمتلـــــــــــف

 املنــــاهج ويغــــريوا ليحتووهــــا، إليهــــا بــــادروا فلــــامذا! باإلســــالم ملتــــزمني

 ِّخيــــــــــــرج ال مــــــــــــنهج أنــــــــــــه مــــــــــــع يريــــــــــــدون؟ امــــــــــــ عــــــــــــىل ويــــــــــــصيغوها التعليميــــــــــــة

 حتـى ِّختـرج ال احلكوميـة املـدارس"، بـل ذكـر أن "!بالدين؟ ملتزمني

 .)١("مصلني وال

وعــــــرض مظهــــــرا هامــــــا مــــــن مظــــــاهر فــــــشل الرتبيــــــة اخلاطئــــــة، الرتبيــــــة 
 يف وهـــــــــــــم َالنـــــــــــــاس ِالحـــــــــــــظ": التـــــــــــــي ال تـــــــــــــستند إىل مبـــــــــــــادئ الـــــــــــــدين، قـــــــــــــال

 ًاحرتامـــــــــــا تلمـــــــــــس هـــــــــــل حـــــــــــركتهم، يف وهـــــــــــم َالنـــــــــــاس ِالحـــــــــــظ األســـــــــــواق،
 يـــصل أن يمكـــن ًالـــشخص فعـــال هـــذا بـــأن تلمـــس هـــل بيـــنهم؟ َمتبـــادال

َيضحي أن درجة إىل  . "ًأبدا ذلك؟ أجل من ِوماله بنفسه، ِّ

 يف فأصـبحوا النـاس، بـني فـيام العالقـات فـسدت": يواصل بالقول
                                                           

  .آيات من سورة الكهف، بترصف: حمارضة) ١(
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 يبــــــايل وال اآلخــــــر عــــــىل يعطــــــف وال بــــــاآلخرين، هيــــــتم ٌأحــــــد ُيعــــــد مل حالــــــة

ليـــــضحي  النـــــاس مـــــن ٌأحـــــد َيـــــأيت أن َّمتوقـــــع التـــــايل فإنـــــه غـــــريوب بـــــاآلخر،

 بمعنـــــى. وطـــــن: فقـــــط العنـــــوان هـــــذا حيمـــــل وهـــــو مـــــن أجـــــل اآلخـــــرين،

 ألــــــــــــيس": ، ويقــــــــــــول"الرتبــــــــــــة أجــــــــــــل أو مــــــــــــن أجلــــــــــــك، مــــــــــــن يــــــــــــضحي أنــــــــــــه

صــــــاحبه  يــــــرتك ال حتــــــى الرتبــــــة أجــــــل مــــــن فــــــاجرة يمينــــــا حيلــــــف الــــــبعض

 أجــــــــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــــــن بدمــــــــــــــــــــــــــــــــه هــــــــــــــــــــــــــــــــذا سيـــــــــــــــــــــــــــــــضحي هـــــــــــــــــــــــــــــــل يأخــــــــــــــــــــــــــــــــذها، اآلخـــــــــــــــــــــــــــــــر

 .)١("آلخر؟ا تربة

ِوعــــرض صــــورة يوميــــة للمعلــــم الــــذي ال يــــرتبط بروحيــــة القــــرآن يف  ِّ ً ً

َالرتبيـــــة، وهـــــي صـــــورة نمطيـــــة للمدرســـــة اخلاويـــــة عـــــن روحيـــــة القـــــرآن 
ِّالكــــــريم، وصــــــورة نمطيــــــة للمــــــدرس األجــــــوف الــــــذي نــــــشاهده يوميــــــا، 

 هـــــــــــي مـــــــــــا ُأنفـــــــــــسهم ِّاملعلمـــــــــــون ؟ ُداخلهـــــــــــا مـــــــــــا املـــــــــــدارس هـــــــــــذه": فيقـــــــــــول

 حيمـــل كـــام عربيـــة، روحـــا، إســـالمية روحـــا ملـــونحي هـــم هـــل ثقـــافتهم؟

 روحــــــــــــــــــــــــــــــــــا، هيوديــــــــــــــــــــــــــــــــــة روحــــــــــــــــــــــــــــــــــا املدرســــــــــــــــــــــــــــــــــة داخــــــــــــــــــــــــــــــــــل اليهــــــــــــــــــــــــــــــــــودي املعلــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 .."هيودية؟ قومية

 إىل ُينظــــــــر أن هيمــــــــه يشء، هيمــــــــه ال أجــــــــوف بــــــــل معلــــــــم . ال": جييــــــــب 

َملــــــــــــــزم هــــــــــــــو التــــــــــــــي الــــــــــــــساعات ســــــــــــــتنتهي متــــــــــــــى الــــــــــــــساعة ْ ، فيهــــــــــــــا بالعمــــــــــــــل ُ
                                                           

 .الدرس التاسع من دروس رمضان، بترصف: حمارضة) ١(



٤٨  

 

 

ِّيمــــــــيش(و َ  داخــــــــل ال تربيــــــــة نــــــــاكه لــــــــيس. يشء بــــــــأي الطــــــــالب حــــــــال )١()ُ

 داخـــــــــــل وال جامعاتنـــــــــــا، داخـــــــــــل وال، مـــــــــــساجدنا داخـــــــــــل وال، مدارســـــــــــنا

 وكـــــــان يقــــــارن هـــــــذا بتحــــــرك األمـــــــريكيني يف تغيــــــري املنـــــــاهج ."مراكزنــــــا

 .)٢(بذريعة مكافحة اإلرهاب

ُواعترب أخطر أمر عملته السلطة اليمنية أن ُ ْ َ ِ ٍ  لألمـريكيني سمحوا َ

ِيتجهـــــــــــــوا بــــــــــــأن ُّويعلـــــــــــــل جتـــــــــــــرؤ  ِومـــــــــــــساجدنا، ِمدارســــــــــــنا، عـــــــــــــىل للـــــــــــــتحكم َّ ِّ

كـــــــــــانوا يتحـــــــــــدثون عـــــــــــن اإلرهـــــــــــاب يف : األمريكـــــــــــان عـــــــــــىل ذلـــــــــــك، بـــــــــــأهنم

َّبعــــــــــــــض اجلامعــــــــــــــات، وحــــــــــــــني ســــــــــــــكت النــــــــــــــاس إذا هبــــــــــــــم يتحــــــــــــــدثون عــــــــــــــن 

ِوجــــــــــوب تغيــــــــــري املنــــــــــاهج وتنقيتهــــــــــا مــــــــــن مــــــــــصادر اإلرهــــــــــاب عــــــــــىل حــــــــــد  ِ ِ

 .املوضوع ، وسيأيت تفصيل أكثر حول هذا)٣(زعمهم

َرشح كيــــــف ســــــيطر الوهــــــابيون يف الــــــيمن عــــــىل الرتبيــــــة واملــــــساجد و
 الــــــــــــسعودية، مــــــــــــن املعاهــــــــــــد بتمويــــــــــــل ســــــــــــعودي، حيــــــــــــث كانــــــــــــت ميزانيــــــــــــة

 ِإلحــــالل ِّخيططــــون والــــذين هــــم يف خدمــــة األمريكــــان، واألمريكيــــون
 َلينـــــــــــــرشوا عقائـــــــــــــد الـــــــــــــشعوب، يف ٍخلخلـــــــــــــة ِإلجيـــــــــــــاد ِونـــــــــــــرشها، الوهابيـــــــــــــة

وعندئــــــــــذ  إرهــــــــــابيون هــــــــــؤالء :قـــــــــالوا كثــــــــــروا، إذا حتــــــــــى جيــــــــــدة، ليـــــــــست
                                                           

َيمأل وقت الطالب بأي يشء: هلجة يمنية بمعنى) ١( ْ َ. 
  .الدرس التاسع من دروس رمضان: حمارضة) ٢(
 .آيات من سورة الكهف: حمارضة) ٣(



٤٩  

 

 

ُيـــــــــــــــــسهل ُرضهبـــــــــــــــــم ُ ُورضب ْ  ُرضب وكـــــــــــــــــذلك خالهلـــــــــــــــــم، مـــــــــــــــــن اإلســـــــــــــــــالم ْ
 .وسنقف حول هذا املوضوع الحقا أيضا. )١(ِومقدراهتا الشعوب

ُّوعلــــق عــــىل ظــــاهرة التخــــبط يف املنــــاهج املدرســــية، ظــــاهرة املنــــاهج  ّ

التجريبيـــــــــة التـــــــــي تـــــــــستمر ســـــــــنينا طويلـــــــــة، وظـــــــــاهرة التعـــــــــديالت يف كـــــــــل 

 واحلكومـــــــــــة والتعلـــــــــــيم، الرتبيـــــــــــة وزارة اآلن الحظـــــــــــوا": لمـــــــــــرة، ويقـــــــــــو

 املــنهج يــستقر وملــا ســنة أربعــون الدراســية، باملنــاهج يتعلــق فــيام بكلهــا

 .)٢("جتريبيا املنهج اآلن ومازال!. سنة أربعون الدرايس،

ِويرجــع ذلــك إىل عــدم األخــذ باملنهجيـــة القرآنيــة، يقــول ْ  تـــزال مــا": ُ

 ختـــــــريج عـــــــن يبحثـــــــون زالـــــــوا ومـــــــا يـــــــب،التجر حتـــــــت الدراســـــــية املنـــــــاهج

هـــــــــو  لـــــــــيس :قـــــــــالوا منهجـــــــــا ّصـــــــــمم فـــــــــإذا مـــــــــنهج، إنـــــــــشاء بكيفيـــــــــة خـــــــــرباء،

 .)٣("تعديالت سنعمل :ثم قالوا املطلوب، بالشكل

ّوبـــــــني خطـــــــورة األخطـــــــاء يف جمـــــــال الرتبيـــــــة ومآالهتـــــــا الـــــــسيئة، حيـــــــث 
 كــــــــــــانوا ولــــــــــــو ســــــــــــيئة، آثارهــــــــــــا تكــــــــــــون الرتبيــــــــــــة جمــــــــــــال يف األخطــــــــــــاء" :قــــــــــــال

 مخــــــــــــــــسة لــــــــــــــــيس و الواحــــــــــــــــد، الفـــــــــــــــصل فقــــــــــــــــط يف طــــــــــــــــالب ةعــــــــــــــــرش َّبمعـــــــــــــــدل

                                                           
  .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
  .اإلسالم وثقافة االتباع بترصف: حمارضة) ٢(
 .لقاء املعلمني: حمارضة) ٣(



٥٠  

 

 

 عنـــارص هـــؤالء فـــسيتخرج ســـيئة، تربيـــة مـــا دامـــت وعـــرشين أو أكثـــر،

ِّوسيفــــــــــسد املتخــــــــــرج مــــــــــنهم ســــــــــواء الغالــــــــــب، يف فاســــــــــدة ِ ْ  ًعمــــــــــال أمــــــــــسك ُ

 يف فاســــــــدة تربيــــــــة تربيتــــــــه" ؛ذلــــــــك أن "فيــــــــه هــــــــو جمــــــــال أي يف أو ًإداريــــــــا،

 .)١("إليه يقدم ما معظم

 كثـــري يف الـــشباب، مـــن كثـــري يف الـــشباب، يف ًادافـــس" ويعـــزو مـــا نـــراه
 مــــــن الرتبيــــــة، يف خطــــــأ"  إىل"مــــــدارس خرجيــــــو هــــــم الــــــذين الكبــــــار مــــــن

زمحـــــــــــــــة يف  هنـــــــــــــــاك أن القـــــــــــــــضية"لــــــــــــــيس  ، وأنـــــــــــــــه"الرتبيـــــــــــــــة عـــــــــــــــىل القــــــــــــــائمني
 معظـــــم يف فاســـــدة تربيـــــة تربيتـــــه...  ســـــيئة تربيـــــة بـــــل ألهنـــــا. ال ! الـــــسكان

ُيقدم ما  ."إليه َّ

 يـــــــــــأيت بـــــــــــأن املجـــــــــــال فـــــــــــاحتون ًأيـــــــــــضا نحـــــــــــنو أمـــــــــــا" :ويـــــــــــضيف حمـــــــــــذرا
ُّيربــــون اليهــــود  مـــــن وهــــذا جــــاء أســــوأ، ًأيــــضا وهـــــو ُّأطــــم، فهــــذا النــــاس، َُ

ِهــم أحــدهم الــذين النــاس، عــىل القــائمني ُمنــصبه، َيــسلم أن ُّ َتــسلم أن ِ َْ 
َتــسلم أن أموالــه، ُرؤوس  اهللا، وبـــدين بالنــاس، َّضــحى ولـــو ُمــصاحله، َْ

 . )٢("بكتابه و

 

حتــــــــــدث الــــــــــشهيد القائــــــــــد أنــــــــــه بــــــــــدأت  م٢٠٠٣/ ٨/ ٢٩ اجلمعــــــــــة يف
                                                           

 .ُّالدرس التاسع من دروس رمضان، بترصف: حمارضة) ١(
 .الدرس التاسع من دروس رمضان: حمارضة) ٢(



٥١  

 

 

 وبــــــــــدأت"مرحلـــــــــة بمتغــــــــــريات جديــــــــــدة منــــــــــذ عــــــــــرش ســــــــــنوات مــــــــــضت، 

 األمريكيــــــــــــون اجتــــــــــــه عنــــــــــــدما املــــــــــــصري، وســــــــــــوء احلــــــــــــال، ســــــــــــوء مــــــــــــؤرشات

 وحتــــــــى الرتبويــــــــة، املنــــــــاهج وإنــــــــزال املنــــــــاهج، صــــــــياغة عــــــــىل لالســــــــتيالء

 . )١("العربية الدول معظم يف املساجد عىل السيطرة

ويبدو أنه قصد أنه كان هناك توجه أمريكي يف اخلفـاء، لكنـه بعـد 

هجــــــــــــامت احلــــــــــــادي عــــــــــــرش مــــــــــــن ســــــــــــبتمرب، وبعــــــــــــد أن غــــــــــــزا األمريكيــــــــــــون 

أفغانــــــــستان والعــــــــراق انفتحــــــــت شــــــــهيتهم نحــــــــو الــــــــسيطرة عــــــــىل الرتبيــــــــة 

 .)٢(واملساجد بشكل فاضح، وقوي، وبمجاهرة شديدة

َر كثـــــــــــــــري الطـــــــــــــــرق الكيديـــــــــــــــة والـــــــــــــــذرائع واســـــــــــــــتعرض طـــــــــــــــويال وبتكـــــــــــــــرا ٍ ٍ

املفتعلـــــــــــــة التـــــــــــــي اختلقتهـــــــــــــا أمريكـــــــــــــا واليهـــــــــــــود مـــــــــــــن أجـــــــــــــل الوصـــــــــــــول إىل 

 .اهليمنة عىل املناهج يف بلدان العرب واملسلمني

يعيــــد الــــشهيد القائــــد املوضــــوع لعــــرشات الــــسنني ولنــــشوء الوهابيــــة 

ّالتكفرييــــــــة وتــــــــشجيع انتــــــــشارها، فيؤكــــــــد أن األمــــــــريكيني بمخــــــــابراهتم 

تهم عىل العامل، وحتالفهم مع القوى التكفريية والداعمني هلم وهيمن

ْسياسيا ومتويال هم من أوعزوا وأعطوا الضوء األخـرض، ودعمـوا،  َ
                                                           

 .آيات من سورة الكهف: حمارضة) ١(
  .آيات من سورة الكهف: ةحمارض) ٢(



٥٢  

 

 

ّومكنـــــــوا زعـــــــامء التكفـــــــري مـــــــن مؤســـــــسات الـــــــدول وال ســـــــيام يف الـــــــيمن، 

فتوغلـــــوا فيهـــــا، وأخـــــذوا أهـــــم املجـــــاالت الدينيـــــة والرتبويـــــة والثقافيـــــة، 

ّهم، بــــــــــل وشــــــــــغلوهم يف الــــــــــيمن وغريهــــــــــا مــــــــــن وأفــــــــــسحوا املجــــــــــال أمــــــــــام

ِمنـــــــــــــــاطق العـــــــــــــــامل، وأهنـــــــــــــــم دعمـــــــــــــــوهم ليفرقـــــــــــــــوا املجتمعـــــــــــــــات، ويفـــــــــــــــسدوا  ْ ُ ِّ
 . السكينة االجتامعية يف شعوب املسلمني

لكـــــــن مـــــــن الـــــــذي دعـــــــم هـــــــؤالء يف البدايـــــــة؟ ومـــــــن الـــــــذي ": يتـــــــساءل

َّمكـــــــــــــــنهم مـــــــــــــــن أن يتغلغلـــــــــــــــوا يف مؤســـــــــــــــسات الدولـــــــــــــــة؟ فيأخـــــــــــــــذوا أهـــــــــــــــم 

لـــــشعب، وهـــــو جمـــــال الرتبيـــــة والتعلـــــيم، أخـــــذوا املجـــــاالت داخـــــل هـــــذا ا

 ."الرتبية والتعليم، وأخذوا األوقاف، وأخذوا وزارات أخرى؟

أمريكــــــــــا هــــــــــي املهيمنــــــــــة، وأمريكــــــــــا تــــــــــسمع وتــــــــــرى، خمابراهتــــــــــا ":فيجيــــــــــب
ٍواســـــــعة، هـــــــل ستـــــــسمح يف شـــــــعب كـــــــاليمن أن يتحـــــــرك أولئـــــــك عـــــــىل ذلـــــــك 

 املــــــــــساجد النطــــــــــاق الواســــــــــع، مئــــــــــات املعاهــــــــــد، اجلامعــــــــــات الكبــــــــــرية، مئــــــــــات
أخـــــــذوها، ومـــــــنطقهم معـــــــروف، وكالمهـــــــم معـــــــروف، ثـــــــم ال يكـــــــون هنـــــــاك 
إحيــــــاء هلــــــذا أو هــــــذا بــــــدعمهم، وإحيــــــاء بــــــإخالء الــــــساحة أمــــــامهم، والتعــــــاون 

 ."معهم، وإفساح املجال هلم، هذا يشء ملموس

أمريكا من البداية هي من تعطي ضوءا أخـرض لـدعم ": يضيف

ْمعهم، وهي من شـغلتهم هؤالء وإفساح املجال أمامهم، والتعاون  َ َّ



٥٣  

 

 

ًحتى يف مناطق أخرى يف جمال تكون نتيجتـه مـصلحة هلـا وملـصاحلها  ُ ٍ

 )١("يف املنطقة

ويـــــسأل هـــــؤالء الـــــذين يزعمـــــون حماربـــــة مـــــا يـــــسمى باإلرهـــــاب عـــــن 

 أبـــــــــــــــواب هلـــــــــــــــم تفتحـــــــــــــــون كنـــــــــــــــتم ملـــــــــــــــاذا" :مفارقـــــــــــــــة كيديـــــــــــــــة عجيبـــــــــــــــة قـــــــــــــــائال

 والــــتعلم؟ ةالرتبيــــ مراكــــز هلــــم تفتحــــون كنــــتم ملــــاذا الدولــــة؟ مؤســــسات

 تفريـــــــــق يف يتحركـــــــــون كـــــــــانوا يـــــــــوم املـــــــــساجد؟ هلـــــــــم تفتحـــــــــون كنـــــــــتم ملـــــــــاذا

 يلعـــــــــن هــــــــذا اليمنـــــــــي جعــــــــل يف األمـــــــــة، عــــــــىل التـــــــــضليل يف األمــــــــة، كلمــــــــة

 عليـــه مـــا ختـــالف واعتقـــادات والءات ولـــه الـــشخص هـــذا يطلـــع هـــذا،

 .)٢("الواحدة الطائفة أبناء ِّيفرقون هذا،

ا يـــــسمى باإلرهـــــاب، كـــــان وملـــــا زعـــــم األمريكيـــــون أهنـــــم حيـــــاربون مـــــ

ِّذلــــــك مفارقــــــة مــــــضحكة وكيــــــدا شــــــيطانيا كــــــام يوضــــــح الــــــشهيد القائــــــد، 

فــإذا كـــانوا يريـــدون حماربـــة اإلرهـــابيني عـــىل حـــد زعمهـــم فلـــامذا ذهبـــوا 

 يف املــــــــــــدارس التـــــــــــي مل يثبـــــــــــت يومــــــــــــا أنـــــــــــه ختـــــــــــرج منهــــــــــــا إىل تغيـــــــــــري املنـــــــــــاهج

متشددون، بل وال حتى مـصلون، وال حتـى ملتزمـون بـأي نـوع مـن 

أنــــــــواع االلـتـــــــزام، وملــــــــاذا أيــــــــضا ذهبــــــــوا إىل ســــــــحب األســــــــلحة، وتثقيــــــــف 
                                                           

 .وإذ رصفنا إليك نفرا من اجلن: حمارضة) ١(
  .الثالث الدرس عمران، آل سورة من دروس: حمارضة) ٢(
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عامــــــــــة املجتمــــــــــع بثقافــــــــــة الــــــــــوالء هلــــــــــم، وإىل تــــــــــرصفات عامــــــــــة تــــــــــستهدف 

 .)١(املجتمع بأكمله، وليس فئة املتشددين أو الوهابيني

 ِّيركـــزون يشء وحـــول حقيقـــة مـــا يريـــده األمريكيـــون واليهـــود فـــإن أهـــم
ريـــــدون أن يفـــــصلونا عـــــن ديننـــــا، وعـــــن بـــــديننا، حيـــــث ي يتعلـــــق مـــــا هـــــو عليـــــه

، وســــــتكون األمــــــة بعــــــد ذلــــــك "يشء كــــــل َّحققــــــوا قــــــد فيكونــــــوا"هــــــدي اهللا، 
 ًســـاكنا، ِّحتـــرك ًشـــيئا، وال تعـــرف ال َّمـــشتتة، َّمفرقـــة، هزيلـــة، ضـــعيفة، أمـــة"

 ."يشء كل عىل هيمنوا قد ويكونون

إن حقيقة حتركهم يوحي بأهنم يريدون إفراغ القرآن عـن حمتـواه، 

 وحيـــــــاربوا حيتلـــــــوا بلـــــــداننا، أن يريـــــــدون أعـــــــداء"أن نفهـــــــم أهنـــــــم وجيـــــــب 

 حلـــد جعلـــوه وقـــد قـــراطيس، القـــرآن هـــذا جيعلـــوا وألن... ًفعـــال؛  ديننـــا

 يف وال احليــاة، يف قيمــة لــه نجعــل نعــد مل وإيــاهم، نحــن قــراطيس، اآلن

 .)٢("أساسه عىل حركتنا

ْوعـــــــــــىل ضـــــــــــوء ذلـــــــــــك فقـــــــــــد اســـــــــــتنكر الـــــــــــشهيد القائـــــــــــد مـــــــــــا عملتـــــــــــه الـــــــــــسل َ ُطة ِ
ُاليمنيـــــــــــــة، بالـــــــــــــسامح لألمـــــــــــــريكيني يف التـــــــــــــدخل يف املنـــــــــــــاهج، ورأى أن ذلـــــــــــــك 

 املـــــــــدارس ألن"ّشـــــــــكل فـــــــــضيحة لألمـــــــــريكيني، وخديعـــــــــة ال تـــــــــنطيل علينـــــــــا؛ 
 تنـــــــتج بـــــــل ال ِّمتـــــــشددين، تنـــــــتج ال هـــــــذه الـــــــدنيا بلـــــــدان خمتلـــــــف يف احلكوميـــــــة

                                                           
  .آيات من سورة الكهف: حمارضة) ١(
  .آيات من سورة الكهف: حمارضة) ٢(



٥٥  

 

 

 نــاهجامل ِّويغــريوا ليحتووهــا، إليهــا بــادروا فلــامذا! باإلســالم حتــى ملتــزمني
  "يريدون؟ ما عىل ويصيغوها التعليمية،

 الــــــــذين افتــــــــضحوا، األمريكيــــــــون، افتــــــــضح اآلن: نقــــــــول": يواصــــــــل

 .)١("!اإلرهابيني حياربوا أن إال يريدون ال إهنم :قالوا

وحـــــــول طبيعـــــــة ردة الفعـــــــل العربيـــــــة فعـــــــىل املـــــــستوى الرســـــــمي، فـــــــإن 

 رؤوس تـــــــــسلم أن منـــــــــصبه، يـــــــــسلم أن مهـــــــــه"احلـــــــــاكم الرســـــــــمي العـــــــــريب 

 و اهللا، وبــــــــــــــدين بالنــــــــــــــاس، َّضــــــــــــــحى ولــــــــــــــو مــــــــــــــصاحله، تــــــــــــــسلم أن أموالــــــــــــــه،

 العـــــــرب حكـــــــام مـــــــن الكثـــــــري جتـــــــد ملموســـــــة قـــــــضية": ، ويقـــــــول"بكتابـــــــه

 ســــــينفذه تفرضــــــه، أن تريــــــد بــــــه أمريكــــــا، تــــــأيت يشء َّأي ِّينــــــزل ألن قــــــابال

 . )٢("مقامه ويسلم منصبه أن يسلم أجل من

 املحـــــصلة عنــــــد وحيـــــذرهم بـــــأن تنــــــازل احلكـــــام عـــــن ديــــــنهم ال جيـــــدي يف
األمـــــــريكيني، فمطـــــــالبهم ال تنتهـــــــي إال بطلـــــــب املـــــــستحيل؛ فـــــــإذا مل يتحقـــــــق 

 هــــــل": املــــــستحيل هلــــــم اختــــــذوا مــــــن عمــــــيلهم هــــــذا موقفــــــا مناهــــــضا، يقــــــول
 طلبــــــــــــــات ِّســــــــــــــيقدمون سيــــــــــــــسكتون؟ بــــــــــــــل  تــــــــــــــسكت عنــــــــــــــدما بأنــــــــــــــه تتــــــــــــــصور
ولكــن  بإبعـاد ألــف خطيـب كــام قيـل، تنــازال الـسعوديون هلــم قـدم أخـرى،

الطلبــــات  طبيعــــتهم هكــــذا طلبــــات جديــــدة، قــــدموا عــــنهم، بــــل يــــسكتوا مل
                                                           

 .آيات من سورة الكهف: حمارضة) ١(
  .الدرس التاسع من دروس رمضان، بترصف: حمارضة) ٢(
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 ويف فإنــــــــــــه يطلبــــــــــــه، املــــــــــــستحيل إال جيــــــــــــد األمريكــــــــــــي مل وإن الطلبــــــــــــات، تلــــــــــــو
 .)١("املستحيل له تقدم مل أنك ًموقفا منك يقف األخري

وبــــــسبب إدراكــــــه خلــــــضوع احلكــــــام الرســــــميني للطلبــــــات األمريكيــــــة 

رها مــن مغبــة الــسكوت َّفقــد اجتــه الــشهيد القائــد إىل الــشعوب، وحــذ

عــىل هــذه اجلريمــة، معتــربا عــدم معارضــتها حالــة خطــرية جــدا، وأهنــا 

 ِومل يــــــستبعد أن يــــــؤدي الــــــسكوت عليهــــــا إىل رضبــــــات كبــــــرية، عنــــــد اهللا

ِلألمـــــة، ويف الوقـــــت ذاتـــــه يكتـــــسب املنكـــــرون هلـــــا ومـــــن يتـــــصدى  كبـــــرية

 .فضال عظيام عند اهللا هلا

 خطـــرية حالـــة النـــاس، عـــىل ًجـــدا خطـــرية حالـــة هـــذه": يقـــول حمـــذرا

ِّ ويذيع مفارقـة عجيبـة هـي كيـف نمكـن قومـا مـن ."الناس عىل ًجدا

 مــــن أكثــــر قلنــــا كــــام": كتابنــــا وهــــم الــــذين نــــزع اهللا مــــن بــــني أيــــدهيم كتبــــه

 نمكـن جديـد مـن جئنـا أننـا للنـاس بالنـسبة هـذه يف مـا أسوء من: مرة

 ا؛أوالدنــــــ تثقيـــــف مــــــن أنفـــــسنا، تثقيــــــف مـــــن كتابنــــــا، مـــــن إرسائيــــــل بنـــــي

 أيـــــدهيم بــــني مـــــن اهللا نــــزع قـــــد مــــن وهـــــم منــــه، الكثـــــري ليخفــــوا ِّليحرفــــوا،

 .)٢("!نحن؟ نمكنهم فهل وأنبيائه، كتبه، ووراثة كتبه،

                                                           
  .الدرس العرشون من دروس رمضان، بترصف: حمارضة) ١(
 .آيات من سورة الكهف، بترصف: حمارضة) ٢(
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 عـــــىل يـــــضجون وال يعرتضـــــون؟ ال كيـــــف": يـــــستنكر تلـــــك احلالـــــة قـــــائال
 هـــذه أتـــصور أنـــا! املـــسلمني منـــاهج عـــىل للـــسيطرة هيوديـــا توجهـــا هنـــاك أن

 شـديدة، رضبات هلذه األمة حيصل أن مظنة أهنا ًجدا، كبرية اهللا عند أهنا
 الفكــــرة هــــذه ليعارضــــوا ينطلقــــون ملــــن عظــــيم فــــضل الوقــــت نفــــس يف وأهنــــا
 .)١(بجدية ويعارضوها اليهود، يتبناها التي

ويف ســبيل مــواجهتهم فقــد أعلــن الــشهيد القائــد مــرشوعه القــرآين 
عـــــــدة الـــــــذي يف أساســـــــه يـــــــستنهض مقومـــــــات األمـــــــة الداخليـــــــة، ويعـــــــد ال

لألعداء املرتبـصني، املـرشوع الـذي خيـوض اليـوم مرحلـة مـن الـرصاع 
الــــــــــــساخن بينــــــــــــه كمــــــــــــرشوع للقــــــــــــرآن الكــــــــــــريم، ومــــــــــــشاريع الــــــــــــشياطني يف 
األرض، ومــــع ذلــــك فإنــــه أوجــــب عــــىل الــــشعوب أن تعــــي طبيعــــة هــــذه 
املعركــــة القائمــــة، وأن تفهــــم طبيعــــة هــــذا العــــدو املــــاحق، وأنــــه حتــــى لــــو 

شـــــــــــياء فإنـــــــــــه لـــــــــــن يتوقـــــــــــف عـــــــــــن سلـــــــــــسلة تـــــــــــم لـــــــــــه التنـــــــــــازل عـــــــــــن بعـــــــــــض األ
: مطالباتـــه الكثـــرية، إىل أن يـــصل يف النهايـــة إىل احـــتالل بلـــداننا، يقـــول

 أمــام ًفعــال أننــاً أوال نحــن نفهــم األقــل، عــىل نحــن نفهــم أن جيــب ً إذا"
 )٢("ًفعال ديننا وحياربوا حيتلوا، أن يريدون أعداء

رآن الكـريم وهو هنا يؤكد عـىل أمهيـة الـوعي، والتثقـف بثقافـة القـ

                                                           
  .آيات من سورة الكهف، بترصف: حمارضة) ١(
 .آيات من سورة الكهف: حمارضة) ٢(
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 .التي حتذرنا من خطورة هؤالء اليهود والنصارى

وانطالقا مع البعد الـشعبي يف مـرشوعه النهـضوي دعـا الـشهيد القائـد 
احلكومـــــــــات الرســـــــــمية إىل أن تـــــــــرتك زمـــــــــام املبـــــــــادرة للـــــــــشعوب يف مواجهـــــــــة 

 .هؤالء املتآمرين، وأن أمريكا حينئذ ستهاهبم

 نحـــــــــــن دعونـــــــــــا: ًاســـــــــــابق قلنـــــــــــا كـــــــــــام جديـــــــــــد مـــــــــــن نقـــــــــــول نحـــــــــــن": يقـــــــــــول

 ولن أمريكا، مع َّسيترصف هو اليمني الشعب دعوا واألمريكيني،

 الـــــــــــشعب عـــــــــــىل تفرضـــــــــــوا أن أمـــــــــــا ســـــــــــوء، يمـــــــــــسكم ولـــــــــــن ٌســـــــــــوء، َينـــــــــــالكم

 ويفــــــــــرض الــــــــــسعودية، يف الــــــــــشعب عــــــــــىل اآلخــــــــــرون ويفــــــــــرض اليمنــــــــــي،

 يفرضـــون شـــعب كـــل يف وهكـــذا ،.. مـــرص يف الـــشعب عـــىل اآلخـــرون

َووهــــــــــنهم وضــــــــــعفهم مــــــــــوقفهم َ  أعظــــــــــم مــــــــــن هــــــــــذه فــــــــــإن الــــــــــشعوب عــــــــــىل َ

 للــــــــــــشعوب اخليانــــــــــــة أعظــــــــــــم ومــــــــــــن وتعــــــــــــاىل، ســــــــــــبحانه اهللا عنــــــــــــد اجلــــــــــــرائم

 .)١("واألمة وللدين

 :ِّويتــــــــساءل مــــــــرصحا بأمهيــــــــة دور الــــــــشعوب يف الــــــــدفاع عــــــــن نفــــــــسها

 جيـــــــــــدة تربيـــــــــــة ربـــــــــــوهم لـــــــــــو ماليـــــــــــني، كبـــــــــــرية، شـــــــــــعوب عنـــــــــــدهم ألـــــــــــيس"

 عــــــىل ضــــــغط أي متــــــارس أن حتــــــاول أن أمريكــــــا وهلابــــــت هــــــم، ُّالعتــــــزوا

                                                           
 .دروس من وحي عاشوراء: حمارضة) ١(
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 .)١("الشعوب من شعب ِّأي

 األســـــبوع جريـــــدة م نـــــرشت٢٠٠٢/ ١٢/ ٢جـــــدير بالـــــذكر أنـــــه يف 

 لتغيـــــــري واشـــــــنطن خطـــــــة" عنـــــــوان حتـــــــت الثالثـــــــة صـــــــفحتها يف القاهريـــــــة

 بــــــــــإفراغ تطالــــــــــب اخلطــــــــــة: العــــــــــريب والعــــــــــامل مــــــــــرص يف التعليميــــــــــة املنــــــــــاهج

 . "العبادات تدريس عىل واقتصارها مضموهنا من الدينية الرتبية

 مـن جمموعـة وضـعتها اخلطة هذه أن العنوان هذا أوردت حتتو
 الــــــــــــ جمموعـــــــــــة (علـــــــــــيهم أطلـــــــــــق الـــــــــــذين األمـــــــــــريكيني الـــــــــــسياسيني اخلـــــــــــرباء

 األمريكي القومي األمن جهاز إىل رفعته تقرير يف ووضعتها ،)١٩
 ،"اإلسالمي لإلرهاب النفسية اجلوانب مفهوم" أسموه ما َّتضمن

 األمريكـــــــي الـــــــرئيس إىل رفعهـــــــا متـــــــ شـــــــاملة توصـــــــيات إىل فيـــــــه وانتهـــــــت
 . عليها وافق الذي بوش جورج

 القـــرآن، فحـــوى مـــن نغـــري أن نـــستطيع لـــن نحـــن: الدراســـة وتقـــول
ثــم ذكــرت جمموعــة مــن . مــضمونه مــن إلفراغــه التــدخل علينــا ولكــن

 .)٢(اإلجراءات التي رأوا أهنا ستحقق هدفهم ذلك

                                                           
 .الدرس التاسع من دروس رمضان: حمارضة) ١(
: الـــــــــــه عـــــــــــن ذلـــــــــــك، يف موقـــــــــــع إســـــــــــالم ويـــــــــــب، عـــــــــــىل الـــــــــــرابطينظـــــــــــر، كـــــــــــامل حبيـــــــــــب، ومق) ٢(

http://fatwa.islamweb.org/media/index.php?page=article&l
ang=A&id=٣٣٩٢٨. 
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ارضة َّم حـــــــذر الـــــــشهيد القائـــــــد يف حمــــــــ٢٠٠٣/ ٨/ ٢٩ويف اجلمعـــــــة 
 ثقافــــة لتغيــــري متجهــــون األمــــريكيني أن" )آيــــات مــــن ســــورة الكهــــف(

ُيمكـــــــــــنهم ُّجيلهـــــــــــم، ُّحيـــــــــــبهم، َّيتـــــــــــوالهم، ًجـــــــــــيال ليبنـــــــــــوا هـــــــــــذه؛ األمـــــــــــة  مـــــــــــن ِّ
 يمكنـوا وأن هللا، وحمبـني هللا، أوليـاء يكونـوا أن مـن بدال عليه، اهليمنة
 فهـــــــــــم اليهـــــــــــود، هـــــــــــم البـــــــــــديل يكـــــــــــون علـــــــــــيهم، حيكـــــــــــم أن مـــــــــــن اهللا كتـــــــــــاب

 ِلبالدنـــــــــــــــا، لنفوســـــــــــــــنا، ألفكارنـــــــــــــــا، االحـــــــــــــــتالل يريـــــــــــــــدون هـــــــــــــــذه، يريـــــــــــــــدون
 ."بديننا يربطنا ما لكل لقيمنا،

ٍّم وبعــــــــــــــد أن تعرضــــــــــــــت أمريكــــــــــــــا حلــــــــــــــرج أخالقــــــــــــــي ٢٠٠٤أمــــــــــــــا يف عــــــــــــــام  َ ٍَّ
شـــديد، ولتكـــاليف ماليـــة باهظـــة بـــسبب حروهبـــا التـــي أشـــعلت هبـــا بلـــدان 
العــــــــــــــامل، وضــــــــــــــع جوزيــــــــــــــف نــــــــــــــاي رئــــــــــــــيس املخــــــــــــــابرات الوطنيــــــــــــــة األمريكيــــــــــــــة 

 القـــدرة"يس إحـــدى جامعاهتـــا نظريـــة احلـــرب الناعمـــة، والتـــي تعنـــي ورئـــ
، "اإلرغـــــــام عـــــــنً بـــــــدال اجلاذبيـــــــة طريـــــــق عـــــــن تريـــــــد مـــــــا عـــــــىل احلـــــــصول عـــــــىل

 القــــــــوة َّإن": ًأيــــــــضا نــــــــاي وقــــــــال ،"الناعمــــــــة القــــــــوة" بعنــــــــوان ًكتابــــــــا وأصــــــــدر
 أعــــــــامل جــــــــدول حــــــــساب عــــــــىل ِالنقــــــــاط َوكــــــــسب َالتالعــــــــب تعنــــــــي الناعمــــــــة

 ."التالعب هذا ُبصامت تظهر أن دون من اآلخرين،

ُهـــذا املـــرشوع خيطـــط َليخـــرب املـــسلمني ِّ  َوليـــسقطهم ِداخلهـــم، مـــن ِّ
 يريـــــــــــــدون التـــــــــــــي القـــــــــــــيم بتعـــــــــــــديل وبـــــــــــــأدواهتم، بأيـــــــــــــدهيم صـــــــــــــفوفهم، مـــــــــــــن

 ٍّوعـــادي ٍّطبيعـــي ٍبـــشكل ينـــدفعون ثـــم ُقـــيمهم، لتـــسود عليهـــا َتأسيـــسهم
 .هلا ًتبعا ُسلوكهم ّفيتعدل ِوتنفيذها، ِلتصديقها



٦١  

 

 

 

كيـــــــف ســـــــيطر الوهـــــــابيون يف الـــــــشهيد القائـــــــد َرشح هـــــــذا الـــــــسياق يف 

 يف ٍخلخلــــــــة ِرتبيــــــــة واملــــــــساجد بتمويــــــــل ســــــــعودي، إلجيــــــــادالــــــــيمن عــــــــىل ال

 هـؤالء :قـالوا كثـروا، إذا حتـى جيـدة، ليـست َونرش عقائـد الشعوب،

ُوعندئـــــــــذ يـــــــــسهل إرهـــــــــابيون ُرضهبـــــــــم ُ ُورضب ْ  خالهلـــــــــم، مـــــــــن اإلســـــــــالم ْ

 . )١(ِومقدراهتا الشعوب ُرضب كوكذل

: يــــــــــــــــــــستخلص أنالــــــــــــــــــــسياق رشح الــــــــــــــــــــشهيد القائــــــــــــــــــــد كيــــــــــــــــــــف يف هــــــــــــــــــــذا 
ّاالسـتعامر، ومتكنـه مـن البلـدان،  تـساعد اسـتعامرية، صـنيعة الوهابية

 ِبقــــــــــاء إىل ِّتــــــــــؤدي التـــــــــي ِاملبــــــــــادئ َبعـــــــــض ِتنــــــــــسف ألهنــــــــــا وفيهـــــــــا قابليــــــــــة لـــــــــه؛
 ِوأعالمهـــــــــم، ألهنـــــــــا تنـــــــــسف وبتــــــــارخيهم، بـــــــــوالئهم، ِّمعتـــــــــزين املــــــــسلمني

 . )٢(الدينية َموزهمور َوأعالمهم، املسلمني تاريخ

ِوعـــــــــرض ســـــــــيطرة الوهـــــــــابيني عـــــــــىل مفاصـــــــــل الرتبيـــــــــة وقنواهتـــــــــا، حيـــــــــث  ِ ِ

 وزارة مــــــن ّمكنــــــوهم مــــــن ليــــــدخلوا، للوهــــــابيني املجــــــال أفــــــسحوا": قــــــال
َحتـــدث مـــا متـــى ثـــم وغريهـــا، واملـــساجد واألوقـــاف والتعلـــيم الرتبيـــة  ٌأحـــد َّ

َّضـــــــــدهم، َّضـــــــــدهم، ٌخطيـــــــــب خطـــــــــب أو ِ  جـــــــــامع يف مـــــــــشكلة حـــــــــصلت أو ِ
ِويطلقوا، َّالزيدي ليسجنوا انطلقوا هممع ْ  . الوهايب ُ

                                                           
  .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
  .املصدر السابق) ٢(
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 ،)١()حمـسن األمحـر عـيل(بـ مبارشة يتصل أن يستطيع كان الوهايب

 املحـــــافظ، حتــــى أحـــــد جييبــــه ال بأحــــد، َّيتـــــصل أن يــــستطيع ال والزيــــدي

 عــاجزين نقــف وجعلونــا النــاس، أولئــك مــن الــشعب مــألوا إذا حتــى

ْليخـــــرج بيون؛إرهـــــا :عـــــنهم يقولـــــون هبـــــم إذا أمـــــامهم؛  وســـــنأيت هـــــؤالء ُ

 وجـــــــــــــاءوا الوهـــــــــــــابيني أزالـــــــــــــوا ، بـــــــــــــاألمريكيني جـــــــــــــاءوا! أفـــــــــــــضل بنوعيـــــــــــــة

 .)٢("باألمريكيني

َّالــــــصنيعة االســــــتعامرية كانــــــت تربــــــى لكــــــي تكــــــون الذريعــــــة لــــــرضب  َ ُ

ِّالــشعوب اإلســالمية، لتحقــق أمريكــا مــصلحتها يف املنطقــة، يتــساءل 

ل بأنــــــه إرهــــــايب ومراكــــــز ألــــــيس هــــــذا هــــــو اآلن مــــــا يقــــــا": الــــــشهيد القائــــــد

إرـهـــــاب ومنــــــابع وجــــــذور إرهــــــاب؟ لكــــــن مــــــن الــــــذي دعــــــم هــــــؤالء يف 

مؤســسات الدولــة؟  َّ؟ ومــن الــذي مكــنهم مــن أن يتغلغلــوا يفالبدايــة

 . "الشعب؟ فيأخذوا أهم املجاالت داخل هذا

أمريكـــا هـــي املهيمنـــة، وأمريكــا تـــسمع وتـــرى، خمابراهتـــا ": وجييــب

ًءا أخـــــــــــــــــرض لـــــــــــــــــدعمهم، وهـــــــــــــــــي هـــــــــــــــــي مـــــــــــــــــن أعطـــــــــــــــــت ضـــــــــــــــــو... ة، واســـــــــــــــــع
                                                           

حيــــــــــث كــــــــــان يــــــــــدير املنطقــــــــــة الــــــــــشاملية والغربيــــــــــة يف مجيــــــــــع تفاصــــــــــيلها خلدمــــــــــة املــــــــــرشوع ) ١(
ن معنيــــــــــــا بــــــــــــالتمكني للوهابيــــــــــــة التكفرييــــــــــــة وعــــــــــــىل اتــــــــــــصال الوهــــــــــــايب األمريكــــــــــــي، وكــــــــــــا

 .ساخن بزعامئها
 .دروس من وحي عاشوراء: حمارضة) ٢(



٦٣  

 

 

 .)١("تقدم كام

لكـــــــــــن مـــــــــــا يـــــــــــدعو لالســـــــــــتغراب أهنـــــــــــم دعمـــــــــــوهم ليكونـــــــــــوا إرهـــــــــــابيني 

حقيقيــــني يــــوم كــــانوا يفرقــــون كلمــــة املجتمــــع، ويــــضللوهنم، ويرهبــــون 

املـــــــــؤمنني، وملـــــــــا ادعـــــــــوا أهنـــــــــم حيـــــــــاربوهنم ذهبـــــــــوا الســـــــــتهداف الـــــــــشعوب 

 .)٢(بأكملها، وتغيري مناهج الرتبية والثقافة فيها

األمـــريكيني؟ وملـــاذا  اجلنـــود أمـــام ضـــعفوا ملـــاذا:  ســـؤالوإجابـــة عـــىل
 إيـــامن مـــن نوعيـــة ألنـــه": اهنزمـــت طالبـــان الوهابيـــة أمـــام أمريكـــا؟ قـــال

 . - التعبـــــــــري صـــــــــح  إن-) تقليـــــــــد( األصـــــــــيل اإليـــــــــامن هـــــــــو لـــــــــيس أخـــــــــرى،
 األمــــــــة يربــــــــون بــــــــأهنم وقــــــــالوا بأصــــــــواهتم، الــــــــدنيا مــــــــألوا الــــــــذين فأولئــــــــك

 وتــــــــــــربيتهم، بــــــــــــإيامن لــــــــــــيس إيامهنــــــــــــم أن الواقــــــــــــع، فــــــــــــضحهم إيامنيــــــــــــة تربيــــــــــــة
 .)٣("إيامنية برتبية ليست

كـــــــــــــام الحـــــــــــــظ الوهـــــــــــــابيني يف الـــــــــــــيمن أهنـــــــــــــم كـــــــــــــانوا أقويـــــــــــــاء ومل يكونـــــــــــــوا 
 دخلــــــــــوا"خيــــــــــافون مــــــــــن ســــــــــلطة حــــــــــزب املــــــــــؤمتر، وأهنــــــــــم يف االنتخابــــــــــات 

 كثــــــــرية، مراكــــــــز يف قتــــــــال وحــــــــصل رصاع، وحــــــــصل، شــــــــديدة بمنافــــــــسة
، االنتخابــــــــــــــات يف رهقــــــــــــــوهأ، ملحــــــــــــــوظ بــــــــــــــشكل املــــــــــــــؤمتر أتعبــــــــــــــوا وفعــــــــــــــال

                                                           
  .وإذ رصفنا إليك نفرا من اجلن: حمارضة) ١(
  .الثالث الدرس عمران، آل سورة من دروس: حمارضة) ٢(
  .الثاين الدرس – األخالق مكارم دعاء ظالل يف: حمارضة) ٣(
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 . "االنتخابات يف كالمهم يف رصحيني وكانوا، يتكلمون وكانوا

لكنـــــه اســـــتغرب ضـــــعفهم وكيـــــف تبخـــــر إيـــــامن أهـــــل جامعـــــة اإليـــــامن 
 كنــــــــــتم مــــــــــن يــــــــــا": أمــــــــــام الكفــــــــــر البــــــــــواح الــــــــــذي مثلتــــــــــه أمريكــــــــــا، فيــــــــــسأهلم

  إنكــــم:عــــنكم يقــــال اآلن ألــــستم )١(]بواحــــا كفــــرا تــــروا أن إال [تقولــــون
 تــــــرضبكم، أن تريــــــد أمريكــــــا وأن تطــــــاردكم، أمريكــــــا وأن ون،إرهـــــابي

 .واحدا؟ يوما ولو تثبتوا مل ملاذا

 عـــــىل مـــــساجدكم يف كالميـــــة مواجهـــــة ولـــــو مـــــواجهتكم تـــــستمر مل ملـــــاذا
إيـــــامن  تبخـــــر أيـــــن اإليـــــامن؟ جامعـــــة أيـــــن اجلامعـــــة؟ يف املـــــدارس يف املنـــــابر؟

 بطوابقهـــــــــــا نبـــــــــــاإليام مملـــــــــــوءة جامعـــــــــــة. ؟وهابيـــــــــــة جامعـــــــــــة اإليـــــــــــامن بـــــــــــصنعاء
 .فعال هبا يستهان ال قوة وهم، كله تبخر! كلها

 تـــــربيتهم تكـــــن مل أولئـــــك أن عـــــىل دلـــــيال هـــــذا ألـــــيس" :خيلـــــص قـــــائال

 وأن لإليـــــــــــــــــــــامن، الـــــــــــــــــــــصحيحة األســـــــــــــــــــــس إىل يفتقـــــــــــــــــــــدون وأهنـــــــــــــــــــــم إيامنيـــــــــــــــــــــة،

 ذقوهنم وأن إيامنية، تكن مل معاهدهم وأن، إيامنية تكن مل جامعاهتم

 .)٢("إيامنية؟ تكن مل تلك شدهتم وأن إيامنية، تكن مل

وبالفعـــل فقـــد أثبتـــت أحـــداث العـــدوان الـــسعودي األمريكـــي عـــىل 
                                                           

دهتم الفكريــــــة التــــــي تلــــــزمهم أن ال خيرجــــــوا عــــــىل احلــــــاكم الظــــــامل إال إذا يــــــشري إىل عقيــــــ) ١(
  .رأوا منه كفرا بواحا

 .الثاين الدرس – األخالق مكارم ظالل يف: حمارضة) ٢(
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م أهنـــــــم أوليـــــــاء أمريكـــــــا والـــــــسعودية، ٢٠١٥الـــــــيمن بدايـــــــة مـــــــن مـــــــارس 
وأهنــــــم جنــــــودهم املخلــــــصون، الــــــذين يقــــــاتلون معهــــــم يف صــــــف واحــــــد 
ضــد أبنــاء الــشعب اليمنــي، وصــاروا ينفــذون أجنــداهتم كــام توقــع هلــم 

 .ائدالشهيد الق

 

يــــــــــرى الـــــــــــشهيد القائــــــــــد جدوائيـــــــــــة الرتبيـــــــــــة الدينيــــــــــة القرآنيـــــــــــة بخـــــــــــالف 
 - كـــــــام قـــــــال -الرتبيـــــــات األخـــــــرى، فـــــــام يـــــــسمى بالرتبيـــــــة الوطنيـــــــة، ثبـــــــت 

ْ، ورأى أن أكثـــــر مـــــن يتحـــــدثون عـــــن الوطنيـــــة هـــــم مـــــن فاعليتهـــــاعـــــدم  َ َّ
َخيونون أوطاهنم، وهم من يبيعون أوطاهنم َ َْ . 

 الـــــوطن، أجـــــل مـــــن: بحتـــــة وطنيـــــة تربيـــــة للجـــــيش والرتبيـــــة": يقـــــول
ْبـــدت بأهنـــا املـــسألة هـــذه الـــوطن، أجـــل مـــن الـــوطن، أجـــل مـــن  هلـــا لـــيس َ

 األوطــان يبيعــون َّممـن هــم هــم هبـا هيتفــون ممــن وجـدنا الواقــع، يف قيمـة
 . )١("األوطان يبيعون ممن ًفعال،

لقــــــــــد الحــــــــــظ الــــــــــسيد بعــــــــــض املظــــــــــاهر االجتامعيــــــــــة التــــــــــي ال تــــــــــشري إىل 
هـــذه الرتبيـــة الوطنيـــة يف املجتمـــع اليمنـــي، حيـــث مل يلمـــس مـــن نجاعـــة 

النــــــــــاس يف األســــــــــواق ويف التعــــــــــامالت يف مــــــــــا بيــــــــــنهم االحــــــــــرتام املتبــــــــــادل 
 فــــيام العالقــــات فــــسدت": الــــذي ينبــــئ عــــن حمبــــة الــــوطن وأهلــــه، فقــــال

                                                           
 .رمضان دروس من التاسع الدرس: حمارضة) ١(
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ْيعــــــــــــد مل حالــــــــــــة يف فأصــــــــــــبحوا النــــــــــــاس، بــــــــــــني  وال بــــــــــــاآلخرين، هيــــــــــــتم ٌأحــــــــــــد ُ
 أن متوقــــــع وبالتــــــايل فإنــــــه غــــــري بــــــاآلخر، يبــــــايل وال اآلخــــــر، عــــــىل يعطــــــف

 هـــــــــذا حيمـــــــــل وهـــــــــو يـــــــــضحي مـــــــــن أجـــــــــل اآلخـــــــــر، النـــــــــاس مـــــــــن أحـــــــــد يـــــــــأيت
 . "الرتبة أجل ومن أجلك من ليضحي يأيت. وطن: فقط العنوان

وأضـــــاف بـــــأن الـــــبعض حيلـــــف يمينـــــا فـــــاجرة ألخـــــذ قليـــــل مـــــن الرتبـــــة 
ْعـــــــــــىل مـــــــــــواطن آخـــــــــــر، فكيـــــــــــف سيـــــــــــضحي بدمـــــــــــه مـــــــــــن كـــــــــــان عـــــــــــىل هـــــــــــذه  َ

 .)١(الشاكلة؟

َّلكنـــه ملـــا حتـــدث عـــن عالقـــة املتجهـــني إىل اهللا بـــالوطن قـــال  ُالنـــاس": َّ

ُتعتــرب الــذين النــاس هــم اهللا، أجــل ومــن اهللا، ســبيل يف يتجهــون الــذين َ 

 َوتعتـــــــــــــرب لـــــــــــــدهيم، عزيـــــــــــــزة ُاألعـــــــــــــراض وتعتـــــــــــــرب لـــــــــــــدهيم، غاليـــــــــــــة ُاألوطـــــــــــــان

: يعنــــــــــي ال اهللا ســــــــــبيل يف ينطلقــــــــــون فعنــــــــــدما لــــــــــدهيم، هامــــــــــة املمتلكــــــــــات

 عـــــــــــــــىل أو الـــــــــــــــوطن، حـــــــــــــــساب عـــــــــــــــىل أهنـــــــــــــــا أو بـــــــــــــــالوطن، يبـــــــــــــــالون ال بـــــــــــــــأهنم

وهـــــــــــذا مـــــــــــا أثبتتـــــــــــه . )٢("ًأبـــــــــــدا النـــــــــــاس حـــــــــــساب أو األعـــــــــــراض، حـــــــــــساب

 .ُلألسف أحداث العدوان عىل اليمن

والسيد هنا ال يلغـي الرتبيـة الوطنيـة، ولكنـه يـصارح بواقعهـا حـني 
ٍال تعتمــــــــد عــــــــىل أســــــــاس متــــــــني مــــــــن الرتبيــــــــة الدينيــــــــة، ولــــــــو أن الرتبــــــــويني 

                                                           
 رمضان دروس من التاسع الدرس: حمارضة) ١(
 .رمضان دروس من التاسع الدرس: حمارضة) ٢(
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زوا عـــــــــىل أساســـــــــها مـــــــــن الرتبيـــــــــة الدينيـــــــــة لوجـــــــــدنا مـــــــــن يرتبوهنـــــــــا لـــــــــن ّركـــــــــ
 .يفرطوا يف يشء من أوطاهنم

 

َّذكــــــــــــــر الــــــــــــــشهيد القائــــــــــــــد صــــــــــــــورا مــــــــــــــن الرتبيــــــــــــــة اخلاطئــــــــــــــة، وعــــــــــــــرب عــــــــــــــن 
 :انزعاجه منها، ومن تلك الصور

ِّتربيــــــــــة تــــــــــشجع عــــــــــىل التفــــــــــرد يف الــــــــــرأي، والتــــــــــشظي يف االجتــــــــــاه، مــــــــــن  - ١ ُّ ِّ
كــــل جمتهــــد (ِتوظيــــف قاعــــدة متداولـــة بــــني الفقهــــاء هـــي قاعــــدة خـــالل 

يف تأييـد النزعـة الفرديـة التـي ال تـؤمن باالجتـاه اجلمعـي وال ) مصيب

ّتـــــساعد عـــــىل تكـــــون األمـــــة الواحـــــدة، لقـــــد اعتـــــرب ذلـــــك تربيـــــة خاطئـــــة، 
ومنطقــــــــــــــــا تفريقيــــــــــــــــا حـتـــــــــــــــى يف األرسة الواحــــــــــــــــدة، والقبيلــــــــــــــــة الواحــــــــــــــــدة، 

 يف املنـــــاطق، بعـــــض يف تربيـــــة تقـــــوم ناآل": واملدرســـــة الواحـــــدة، يقـــــول

 أوجــــب مــــا حتــــى وال أنــــه الــــشباب لــــبعض توجيهــــات املراكــــز، بعــــض

 ًأحـــــدا، يتبـــــع وال أحـــــد، بعـــــد يمـــــيش مـــــا عليـــــه، يمـــــيش رســـــوله عـــــىل اهللا

 مـــــــــا رأســـــــــه، يف طلـــــــــع ومـــــــــا فقـــــــــط، هـــــــــو! ًإطالقـــــــــا أحـــــــــد وراء ينطلـــــــــق وال

 جيــــب املنطــــق، هــــو هــــذا! يقبلــــه أن اهللا عــــىل جيــــب اجتهــــاده إليــــه وصــــل

 ."يقبله أن اهللا عىل

 األرسة ِّســـــــيفرق الـــــــذي هـــــــو املنطـــــــق هـــــــذا": وحـــــــذر مـــــــن هـــــــذا قـــــــائال
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 قبيلـــــــــــــة يف الطـــــــــــــالب ينـــــــــــــشأ لـــــــــــــو الواحـــــــــــــدة؛ القبيلـــــــــــــة عنـــــــــــــك دع الواحـــــــــــــدة،

 . )١("َقبيلة حتى وال دين ال بقي هلم ملا النحو هذا عىل واحدة

ّ كـــذلك حـــذر مـــن الرتبيـــة التـــي تـــزعم أن اجلهـــاد حالـــة اســـتثنائية، -٢

 ثابتــة، كحالــة اإلســالم أساســيات مــن أساســا اجلهــاد كــان": قــولي

 اســـــــتثنائية، طارئـــــــة حالـــــــة فقـــــــط ولـــــــيس البدايـــــــة، مـــــــن تربويـــــــة وحالـــــــة

 فــإذا دعــوة، دعــوة، الــدعوة، هــو األســاس إن: الــبعض يقــول مـثلام

 أن: ًمؤكــــــدا أصــــــبح لكــــــن: قلنــــــا مــــــن اجلهــــــاد، بــــــأس فــــــال ٌّعــــــدو ظهــــــر

 ًقـــــادرا يكـــــون أن مـــــسألة وأن اهللا، ديـــــن أمـــــام يقـــــف اآلخـــــر الطـــــرف

 أنــه هــو الرســالة هــذه محــل عــىل ًوقــادرا العــدو، ذلــك مواجهــة عــىل

 واســـــعة قـــــضية وهـــــي جهاديـــــة، وحركـــــة جهاديـــــة، تربيـــــة مـــــن بـــــد ال

أول وهلــــة، ولــــيس فقــــط حــــني يــــأيت  ًجــــدا، وجيــــب اإلعــــداد هلــــا مــــن

 واحـــــــــــد ســـــــــــنة يف ظهـــــــــــر فـــــــــــإذا ســـــــــــنة عـــــــــــرشين تـــــــــــدعو أن: أي العـــــــــــدو،

 ! جهادية تربية تربيهم حتاول سنةال تلك ففي عدو وعرشين

 وعـرشين، واحـد سـنة مـن ولـيس سـنة أول مـن تربويـة مسألة هي

 اجلهـــــاد، عــــن احلـــــديث جتــــد وهلـــــذا تربويــــة، هــــذه مـــــسألة ســـــنة، أول مــــن

                                                           
 .اإلسالم وثقافة االتباع: حمارضة) ١(



٦٩  

 

 

 .)١("واسع بشكل القرآن آيات داخل واإلنفاق

 الرتبية اهلزيلة نتيجة ضعف التفاعـل مـع تعلـيامت القـرآن الكـريم، - ٣
تمتــــــــــع املــــــــــتعلم باملواصــــــــــفات اإليامنيــــــــــة التــــــــــي ذكرهــــــــــا القــــــــــرآن حيــــــــــنام ال ي

 َّوتتخــــــــــــرج تــــــــــــتعلم قــــــــــــد": الكــــــــــــريم ألوليــــــــــــاء اهللا، يقــــــــــــول الــــــــــــشهيد القائــــــــــــد
 ٍحينئـذ ألنك تشعر، ال حيث من تشعر، ال حيث من اليهود وختدم

 باملواصـــفات تتمتـــع ال حكيمـــة، رؤيـــة لـــديك لـــيس بحكمـــة، تتمتـــع ال
 الكـــــــــريم، القـــــــــرآن يف  ألوليائـــــــــه اهللا ذكرهـــــــــا التـــــــــي املواصـــــــــفات اإليامنيـــــــــة

 الــــــــــــنفس زكــــــــــــاء ومتــــــــــــنحهم احلكمــــــــــــة، ومتــــــــــــنحهم القــــــــــــوة، متــــــــــــنحهم التــــــــــــي
 أعظــــم ومــــن األشــــياء، أســــوأ مــــن وهــــذا القــــرآن، حتمــــل وأنــــت فتــــضل

 أن الكـــــــــــــريم، القـــــــــــــرآن حتمـــــــــــــل أن اهللا وإىل القـــــــــــــرآن إىل إســـــــــــــاءة األشـــــــــــــياء
 الوقــــــــت نفــــــــس ويف الكــــــــريم، القــــــــرآن ُتعلــــــــم أو الكــــــــريم، القــــــــرآن تــــــــتعلم

 .)٢("اهللا أعداء من مواقفك يف ًضعيفاً هزيال ًإنسانا تبدو

ُ الرتبيــــــــة املهينــــــــة مــــــــن قبــــــــل احلكــــــــام للــــــــشعوب هــــــــي تربيــــــــة أنتجــــــــت -٤

 الناس يعيش": نفوسا منحطة، يصف الشهيد القائد ذلك بقوله

 بــــأن جــــديرة تعـــود ال األخــــري يف املنحطــــة النفـــوس منحطــــة، ًنفوســـا

                                                           
  .رمضان دروس – عرش احلادي الدرس: حمارضة) ١(
 .الثقافة القرآنية: حمارضة) ٢(
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 كيــف اآلن العربيــة الــشعوب اآلن الحــظ هلــذا باملــسئولية، تــنهض

 مـــن ُكرامتهـــا رضبـــت تكريمهـــا؟ رضب ًشـــعوبا أليـــست واقعهـــا؟

 نفــس، عــزة عنــدهم موجــودا ُيعــد مل األخــري يف حتــى حكامهــا ِقبــل

 مهــام اآلخــر العــدو يواجهــوا أن مــستعدين يكونــوا بــأن كرامــة وال

  ًأبدا؟ سوؤه كان

ِّروضـــــــــــــــت قـــــــــــــــد نفـــــــــــــــوس  حتـــــــــــــــى واالحتقـــــــــــــــار واإلهانـــــــــــــــة اإلذالل عـــــــــــــــىل ُ
 .)١("حيكمها من حيكمها تبايل ال أصبحت

 تربيـــة األخـــذ ال العطـــاء؛ حيـــث يـــرى الـــشهيد القائـــد أن اعتيـــاد النـــاس - ٥
ِّعىل وجود جهة معينة تقدم املساعدات للفقراء،   مـن جيـدة ليست"َّ

 أذهــــــــاهنم ألن ًهنائيــــــــا؛ للنــــــــاس بالنــــــــسبة جيــــــــدة ليــــــــست الرتبويــــــــة، الناحيــــــــة
 معــــــني، َّملرتــــــب منتظــــــر ولكنــــــه يعمــــــل أنــــــه عنــــــده فيكــــــون جهــــــة إىل ُّتنــــــشد

 .)٢("األخذ مسألة ذهنيته يف ترتسخ

 

ُتطــــــــــرق الــــــــــشهيد القائــــــــــد يف مواضــــــــــع متفرقــــــــــة إىل األســــــــــباب التـــــــــــي مل  َّ
 :جتعل الرتبية تثمر أمة واحدة، وذكر من تلك األسباب

                                                           
 .الدرس احلادي عرش من دروس رمضان: حمارضة) ١(
  .رمضان دروس من عرش احلادي الدرس: حمارضة) ٢(
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القائــــــد هــــــو ْأول املحــــــق وأول الــــــضالل عــــــىل حــــــد قــــــول الــــــشهيد : أوال

ِأن يــذهب املعلــم أو املرشــد وال يبنــي الــشعور بوجــوب أن يكــون  َ ُُ ِّ َ
 املجتمــــــع املعلــــــم أو املــــــريب يف ِّيرســــــخ وحــــــني ال. ُالنــــــاس أمــــــة واحــــــدة

 وأن واحـــــــدة، أمـــــــة يكونـــــــوا وأن اهللا، أنـــــــصار يكونـــــــوا أن مـــــــسؤولية

َمعلــــــــم فاشــــــــل، وألن تالمذتــــــــه وحمبيــــــــه  فهــــــــو واحــــــــدا، كيانــــــــا يكونــــــــوا ِ ِّ

 وال ِصـادقني وال ِّمتحابني وال متآلفني عندئذ يكونوا  لنَوأتباعه

 .)١(موضوعهم يف هنائيا اهللاُ َيتدخل ولن أمناء،

ِّأن مـــــن يـــــرضب النـــــاس هـــــم أولئـــــك املعلمـــــون الـــــذين يقـــــدمون : ًثانيـــــا ِّ

َنظــرات خاطئــة عــن الــدين، أو بــشكل غلــط ٍ ً ولعــل مــن تلــك . )٢("ٍ

َّعينــــة يف القــــرآن ٍالنظــــرات النظــــرة االنكفائيــــة حــــول موضــــوعات م
الكـــــــــــــريم كالعبـــــــــــــادات، ونبـــــــــــــذ مـــــــــــــا وراءهـــــــــــــا ظهريـــــــــــــا، يقـــــــــــــول الـــــــــــــشهيد 

 املدرســـــــــــــة إىل نـــــــــــــأيت عنـــــــــــــدما أنـــــــــــــه طالـــــــــــــب ُّكـــــــــــــل فلـــــــــــــيفهم ًإذا": القائـــــــــــــد

 ما أحدنا َّيتعلم: (وهناك هنا من كلامت أنت تسمع فقد َّونتعلم

 ِوذهــــن ذهنــــك يف ٌومطبـــوع). فقــــط ومــــا عليـــه ومــــا لـــه اهللا، أوجـــب

ُحيـــدثك مـــن َتعـــرف أن) عليــــك ومـــا الــــكم (ِّ  وكيــــف ُتتوضـــأ كيــــف ِ

                                                           
  .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
 .لقاء املعلمني: حمارضة) ٢(
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 .األمر وانتهى وحتج تزكي وكيف تصوم وكيف تصيل

القـــــــــــــــرآن،  هـــــــــــــــو )علينـــــــــــــــا ومـــــــــــــــا مالنـــــــــــــــا( لكـــــــــــــــن هـــــــــــــــذا غـــــــــــــــري ســـــــــــــــليم؛ ألن 

 بـــأن نتـــصور فعنـــدما يائـــه، إىل ألفـــه مـــن الكـــريم القـــرآن :هـــو باختـــصار

 )عليــــــــــــك ومــــــــــــا مالــــــــــــك( عــــــــــــىل زيــــــــــــادة ٌيشء هــــــــــــي الكــــــــــــريم القــــــــــــرآن ثقافــــــــــــة

 إىل الطهـــــارة بـــــاب مـــــن ألعـــــرف ًفقهيـــــا ًكتابـــــا أقـــــرأ أن أريـــــد أنـــــا: فتقـــــول

 .  )ّعيل وما مايل( عرفت قد: أقول ٍوحينئذ الفقه، أبواب هناية

 كيــف تعــرف تعرفــه، أن ينبغــي ممــا َعرفتــه جــزء هــذا صــحيح، غــري هــذا
 كيـــــــف ، تزكـــــــي كيـــــــف تـــــــصوم، كيـــــــف تـــــــصيل كيـــــــف َّتتطهـــــــر، كيـــــــف َّتتوضـــــــأ

 كيـــف إخوانـــك، مـــع والـــديك، مـــع أرستـــك أفـــراد مـــع تتعامـــل كيـــف حتـــج،
 .حولك من املجتمع مع تتعامل كيف جريانك، مع تتعامل

 أكثــر هــي ًجــدا كثــرية جمــاالت يف ًجــدا، ًواســعا املجــال يبقــى ولكــن

 ونتثقـــــــــــف ْنلحظهـــــــــــا مل إذا التـــــــــــي املهمـــــــــــة الواجبـــــــــــات وهـــــــــــي الواجبـــــــــــات،

 هـذه قيمـة ًأيـضا سـنفقد أدائهـا إىل نـصل أن يمكـن كيـف نعرف حتى

 .)١("نتعلمها أن نريد نقول التي عباداتال

باإلضـــــــــافة إىل تـــــــــضييع األســـــــــس، حيـــــــــث اإليـــــــــامن بـــــــــبعض الكتـــــــــاب : ًثالثـــــــــا

ُوالكفـــــــــــر ببعـــــــــــضه، حـــــــــــني نقـــــــــــدم بعـــــــــــض الـــــــــــدين ونـــــــــــشتغل فيـــــــــــه، ونـــــــــــرتك  َ ِّ
                                                           

  .الثقافة القرآنية: رضةحما) ١(
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ِّبعــــــــــضه، فيــــــــــرضبنا فــــــــــراغ اجلانــــــــــب الــــــــــذي ال نحركــــــــــه يف اجلانــــــــــب الــــــــــذي  ُ ُ َ

ٌنحركه؛ ألن منفعة هذا مرتتبة عىل حركة ذاك ِّ)١( . 

ضـــــعف استـــــشعار اخلطـــــر وانعـــــدام التخطـــــيط املـــــسبق، حيـــــث : ًرابعـــــا
عــــاب الــــشهيد القائــــد الغفلــــة وضــــعف الــــوعي باملرحلــــة، وضــــعف 
استـــشعار اخلطـــر املحـــدق، بخـــالف أعـــداء هـــذه األمـــة، يقـــول عـــن 

 عـــن نتحـــدث فقـــط ولـــسنا أيـــضا، نحـــن ألنفـــسنا ُفلنقـــل ًإذا": ذلــك
 عــــــــــن أيــــــــــضا ُثَّنتحــــــــــد بــــــــــل، غــــــــــريهم أو الوهــــــــــابيني عــــــــــن، اآلخــــــــــرين

 أي يف مــــــــساجدنا، يف مراكزنـــــــا، يف ِّنعلـــــــم ونحـــــــن جيـــــــب أنـــــــه أنفـــــــسنا
  .فيها نحن التي املرحلة هذه نعي أن مكان

 ال أهنم مجيعا العرب عند عربية نفسية ـ يبدو فيام ـ أهنا املؤسف واليشء
 ويقــــــــصم يطــــــــأهم أن بعــــــــد إال علـــــــيهم ِاملقبــــــــل ِللخطــــــــر حــــــــساب َّأي حيـــــــسبون

 علـــــيهم خطـــــورة فيـــــه شـــــيئا أن رأوا مـــــا إذا .. هـــــم لئـــــكأو لكـــــن .. ظهـــــورهم
 سـينطلقون مـن هـم، عـام مائة بعد ولو، املائة يف واحد ولو احتامال َحمتملة

 .)٢("اخلطر ذلك منابع عىل للقضاء

 اآلراء، يف االجتهـــــــاد الحـــــــظ الـــــــشهيد القائـــــــد أيـــــــضا قـــــــضية: خامـــــــسا

 يف وقــــــد تقــــــدم ذلــــــك. أمــــــة بنــــــاء عرقلــــــت التــــــي األخطــــــاء واعتربهــــــا مــــــن

                                                           
 .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
 .الثاين الدرس – األخالق مكارم ظالل يف: حمارضة) ٢(



٧٤  

 

 

 .صور الرتبية اخلاطئة

 عــن مل تنتفــع األمــة بعظــة التــاريخ وكتبــه، فأصــبحت عبــارة: ًسادســا

 . )١(القراءة ملجرد مقروءات

َأرجـــــع األمـــــر إىل نـــــصابه حيـــــث قـــــال: ًســـــابعا  انطالقـــــة ننطلـــــق مل إذا": َ

  .)٢("يشء كل يف سنغلط يشء، كل يف َسنغلط قرآنية



 

َّمتيـــــــــــــزت حركـــــــــــــة الـــــــــــــشهيد القائـــــــــــــد بنجاعتهـــــــــــــا، وصـــــــــــــارت نجاحاهتـــــــــــــا 
ُّالـــرسيعة مثـــار تعجـــب البـــاحثني واملـــراقبني، ولكـــن ذلـــك االســـتغراب  َ
َســـــــــــيزول حـــــــــــني نعـــــــــــرف أن املؤســـــــــــس كـــــــــــان صـــــــــــادق التوجـــــــــــه مـــــــــــع نفـــــــــــسه  َ ِّ ِ

ٍوجمتمعــــــــــه، وأن مهــــــــــه األكــــــــــرب متثــــــــــل يف إجيــــــــــاد أمــــــــــة قويــــــــــة تثــــــــــق يف اهللا ثقــــــــــة  ٍ ِ َّ َّ
قـــــة، وهـــــذه بعـــــض القـــــضايا التـــــي اعتمـــــدها يف بنـــــاء األمـــــة القرآنيـــــة مطل

اإلســــــــــــــــــــالمية القويــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــاهللا تعــــــــــــــــــــاىل، مــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــالل معرفــــــــــــــــــــة اهللا املعرفــــــــــــــــــــة 
ُالـــصحيحة، املعرفـــة التـــي تـــستويل عـــىل وجـــدان صـــاحبها، وحتولـــه إىل  ِّ ِ

ُمتحرك جاد ينسجم وجدانه وواقعه مع معارفه ٍُّ ٍ ِّ. 

                                                           
  .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
 .اإلسالم وثقافة االتباع: حمارضة) ٢(
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ِركــز عليهــا ودعــا إىل اعتبارهـــا  ٍيةقــض َوهلــذا كانــت معرفــة اهللا هــي أول َّ
) لقـــاء املعلمـــني(ِّجـــزءا مهـــام مـــن مكونـــات الرتبيـــة احلقيقيـــة، ففـــي حمـــارضة 

 ســــــــبحانه معرفــــــــة اهللا قــــــــضية هــــــــي عليهــــــــا َّبــــــــني أن أول قــــــــضية جيــــــــب الرتكيــــــــز
 آخــــر إىل أســــامئه، رشح إحـــسانه، نعمــــه، خـــالل مــــن بـــاهللا التعريــــف وتعـــاىل،

 َوجـــدان يمـــأل الـــذي بـــاهللا تعـــاىل، التعريـــف اهللا عـــن الكـــريم القـــرآن ذكـــره مـــا
 . ِالناس بروح املسئولية يف بناء األمة الواحدة والقوية واملنطلقة معه تعاىل

َوحمارضاتـــــه يف معرفـــــة اهللا تـــــشكل الـــــركن الـــــركني الـــــذي أوجـــــد أمـــــة  ِّ ُ

ُعظيمـــة يف الـــيمن، تـــشعر بمعيـــة اهللا القـــوي القهـــار، وتتوكـــل عليـــه، ال 
 .يا كانُّيرضها من خالفها أ

 النــــاس، عــــىل التــــأثري طلــــب ممــــن يريــــد) لقــــاء املعلمــــني(ويف حمــــارضة 
 الــــــذي بأنــــــه هــــــو بــــــاهللا، ِمرتبطــــــة املوضــــــوع يف أســــــبابا هنــــــاك أن يعــــــي بــــــأن

ِوأن عــــــــــىل املنطلــــــــــق مــــــــــع اهللا . وتــــــــــأثريا فاعليــــــــــة التحــــــــــرك ذلــــــــــك يف جيعــــــــــل

َتعــــــاىل والعــــــارف لــــــه معرفــــــة صـــــــحيحة أن يتحــــــرك ثــــــم يكــــــل األمــــــر إليـــــــه  ََّ ِ َ ِ

ِ يف كامل النتائج وحتقق األهدافتعاىل ُّ)١(. 

ِّواشرتط اقتناع املتحرك يف هذا املرشوع به كـامل االقتنـاع، انطالقـا مـن 
ِوالذي﴿: اآلية الكريمة َّ ِبالصدق َجاء َ ْ ِّ َوصدق ِ َّ َ ، يعلق الشهيد )٣٣الزمر(﴾ِبه َ

 َأول أنـــت تكـــون أنً جـــدا هامـــة نقطـــة ًجـــدا، هامـــة نقطـــة إهنـــا" :القائـــد قـــائال
                                                           

 .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
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ٍصدقمـــــــــ ُتتحـــــــــرك بـــــــــام مـــــــــصدق بـــــــــه، تـــــــــأيت بـــــــــام ِّ مـــــــــا مل فـــــــــإن حتركـــــــــه  ،"أنـــــــــت فيـــــــــه َّ
سيكون باهتا وضعيفا وغري فاعل، ولـن يكـون لديـه االهـتامم الكـايف، وال 

 .)١(التفاعل اجلاد

بـــــــاملنهج حتــــــى ولــــــو جحــــــده اآلخـــــــرون،  َّوشــــــدد عــــــىل وجــــــوب الثقــــــة
هامـــــة، حيـــــث يقـــــول يف ســـــياق رشح اآليـــــة  تربويـــــة واعتـــــرب ذلـــــك قـــــضية

 ناحيـــة ومـــن الرتبويـــة، الناحيـــة مـــن هامـــة قـــضية هـــذه": لـــسابقة أيـــضاا
ُحيــــــرج النــــــاس بعــــــض ًأحيانــــــا ًأيــــــضا، الــــــدعوة جمــــــال ِ ْ  يكــــــاد ال حتــــــى َنفــــــسه ُ
بــــــــل  ال، بــــــــه، واقتنعــــــــوا اآلخــــــــرون بــــــــه آمــــــــن إذا إال لديــــــــه مــــــــا عظمــــــــة يــــــــرى
 حتـى ولـو جحـد اآلخـرون كلهـم، عليـه َأنـت بـام ًواثقـا َتكـون أن جيب

 .)٢("عليه أنت بام قتكث يف هيزك فال

ِوحذر رضوان اهللا عليه من تناول الـدين عـىل أنـه أجـزاء منفـصلة، أو  ِ ُ ُ َّ
ُاالقتـــــــــــصار عـــــــــــىل جانـــــــــــب دون آخـــــــــــر فيـــــــــــه؛ ألن الـــــــــــدين مـــــــــــرتابط بعـــــــــــضه مـــــــــــع  ِ

هذا خيدم هـذا، وهـذه املـسألة ختـدم تلـك، وهـذه القـضية "البعض اآلخر، 
أقـــــــــــوال، كلهـــــــــــا هتيـــــــــــئ لتلـــــــــــك، ســـــــــــلوكيات، أو معتقـــــــــــدات، أو عبـــــــــــادات، أو 

 ."ُقضايا خيدم بعضها بعضا

ّوأكـــــد عـــــىل أن مـــــن األســـــس يف هـــــدي اهللا أن تقـــــوم اهلدايـــــة عـــــىل أســـــاس 
 . بناء األمة الواحدة، هدى من اهللا بالشكل الذي يبني أمة واحدة

                                                           
 .الكهف سورة من آيات: حمارضة) ١(
  .مضانر دروس – العرشون الدرس: حمارضة) ٢(
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وطلـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن العـــــــــــــــــاملني يف إرشـــــــــــــــــاد النـــــــــــــــــاس أن يبنـــــــــــــــــوا فـــــــــــــــــيهم هـــــــــــــــــذا 

ِالــــــــشعور، الــــــــشعور باملــــــــسؤولية، وأن يغرســــــــوا فــــــــيهم هــــــــذه  . املــــــــسؤوليةَ

ٌولــــــــتكن مــــــــنكم أمــــــــة﴿: وعلــــــــيهم أن يثقــــــــوا أن اهللا حــــــــني قــــــــال َّ ْ ُِّ ُ ُ َ ْ  وضــــــــع ﴾َ

ّمنهجا متكامال لتكون األمة، من خالل ثنائية   ). املنهج واألعالم(ِ

ِّوركــــــز احلــــــديث بأنــــــه جيــــــب عــــــىل املعلــــــم واملرشــــــد أن يرســــــخ يف املجتمــــــع  ِ ِّ َ ّ
ِّالـــــذي يتحـــــرك فيـــــه روح املـــــسؤولية بـــــالتحرك اجلـــــاد َُّ  مـــــع اهللا عـــــز وجــــــل، ويف َُّ

بنـــاء األمـــة الواحـــدة والقويـــة، وأهنـــم مـــسؤولون، وأن يعملـــوا لـــدينهم، وأن 
 .يكونوا أنصارا لرهبم، وأن يكونوا حركيني

ٍوأرشـــــــد إىل وجـــــــوب الرتكيـــــــز عـــــــىل قاعـــــــدة مكانيـــــــة حمـــــــددة يف بدايـــــــة  ٍ ٍَّ

َالعمــل احلركــي لتكــون نموذجــا حيتــذى حلالــة اهلــدى الــواقعي، ومنهــا  َ ْ ُ

ِاالنطـــالق وتـــصبح النمـــوذج املثـــايل لآلخـــرين لالنجـــذاب إليهـــا يكـــون 

واالنــشداد نحوهــا، كــام فعــل الرســول صــىل اهللا عليــه وعــىل آلــه وســلم 

ٍيف املدينة حني جعلها قاعدة ينطلق منها لتكوين جمتمع مسلم ٍ ِ ُ َ َ ْ ُ . 

َّوقــــــــــد حــــــــــاول الــــــــــشهيد القائــــــــــد أن جيعــــــــــل مــــــــــن منطقــــــــــة مــــــــــران قاعــــــــــدة 
ُّتـــــذاء انطالقـــــا مـــــن هـــــذا التوجـــــه الرتبـــــوي؛ لالنطـــــالق، ونموذجـــــا لالح

ٍحيـــــــــث دعـــــــــا إىل جتمـــــــــع  ُّتوجهـــــــــا ِّمتـــــــــوجهني يكونـــــــــوا أن بمعنـــــــــى ٍواحـــــــــد، ُّ

ّواحــــــد، وعلــــــل  ُتــــــوجيههم واحــــــد، ُمــــــوقفهم واحــــــدة، ُقيــــــادهتم واحــــــدا،
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اإلســــــالمية  القاعــــــدة بأهنــــــا جــــــاءت لتكــــــوين اإلســــــالم يف قــــــضية اهلجــــــرة

 .اإلسالمي النموذج واملجتمع األوىل،

ٍط بـــــأن يكـــــون املتحـــــرك مـــــع اهللا عـــــىل فهـــــم بقـــــضية أن يكـــــون واشـــــرت ِّ
مــن : (قــدوة يف مــا يطرحــه، مــستدال بقــول أمــري املــؤمنني عليــه الــسالم

ْنـــــــــصب نفـــــــــسه للنـــــــــاس إمامـــــــــا فليبـــــــــدأ بتعلـــــــــيم نفـــــــــسه قبـــــــــل تعلـــــــــيم غـــــــــريه،  ّ
ُّوليكن تأديبه بسريته قبل تأديبه بلـسانه، ومعلـم نفـسه ومؤدهبـا أحـق  ُ ُِ ِّ ُ

ِم النـاس ومـؤدهبمِّباإلجالل من معل ِ ِّ، حمـذرا يف هـذا الـسياق مـن أن )ِ

ٍالغلطــــــة تفــــــرع غلطــــــات؛ وهلــــــذا ال بــــــد أن يكــــــون املعلــــــم عــــــىل فهــــــم كبــــــري  ٍ ِّ َ َِّ
ِوعلم كاف يف جمال حتركه ٍُّ ِ ٍ. 

ّوأوجــــب رضـــــوان اهللا عليــــه تقـــــديم الــــدين عـــــىل مثاليتــــه وكاملـــــه، وحـــــذر  َّ َ
ِبعـــضه، وتـــرك الـــبعض ِممــا اعتـــربه خطـــأ كبـــريا، مـــن تقـــديم نـــصف الـــدين أو 

ِاآلخـــــــــر بحجـــــــــة اســـــــــتحالة أو صـــــــــعوبة تنفيـــــــــذه، وشـــــــــدد عـــــــــىل أمهيـــــــــة تقديمـــــــــه  ّ
ُكـــــــــامال غـــــــــري منقـــــــــوص حتـــــــــى لـــــــــو تـــــــــصور الـــــــــبعض أنـــــــــه ال يمكـــــــــن تطبيقـــــــــه يف  ِ ْ ُ َُّ َ
ٌالواقــع، وعلــل ذلــك بأنــه لكــي يظهــر للعبــاد أنــه ال يوجــد يف الــدين تقــصري، 

ٌوال خلل، وال قصور، وال إغفال ٌٌ . 

َه بــــني أن القــــرآن الكــــريم يعطينــــا اإلذن باســــتخدام ويف الوقــــت نفــــس

العبـــــــــــــارات واألســـــــــــــاليب البديلـــــــــــــة، إذا صـــــــــــــعب اســـــــــــــتخدام أســـــــــــــاليب أو 
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 .عبارات حمددة

ودعـــــا إىل أســـــلوب التـــــذكري باعتبـــــاره أســـــلوبا تربويـــــا قرآنيـــــا، تـــــذكري 

ٌاجليــــــــل املعــــــــارص باألجيــــــــال الــــــــسابقة، ومــــــــا حــــــــصل هلــــــــم، وهــــــــو أســــــــلوب 
ِاســـتخدمه مـــؤمن آل فرعـــون، و اعتـــرب هـــذا األســـلوب منهجـــا للنـــاس ُ

يــــــــــــــسريون عليــــــــــــــه، وذكــــــــــــــر أن هــــــــــــــذا مــــــــــــــادة واســــــــــــــعة يف القــــــــــــــرآن الكــــــــــــــريم، 

 . ِّورصيد كبري جدا عىل حد وصفه

ثـــــــــــــــم تـــــــــــــــساءل يف حينـــــــــــــــه حـــــــــــــــني كانـــــــــــــــت متـــــــــــــــوج العـــــــــــــــراق بعـــــــــــــــد احـــــــــــــــتالل 

األمريكــــان هلــــا بالطائفيــــة والتفجــــريات والتخريــــب والتــــدمري عــــن أثــــر 

 يبحــــــــــث اليمنيــــــــــون عــــــــــن هــــــــــذه ملــــــــــاذا ال: احلــــــــــرب عــــــــــىل العــــــــــراق، تــــــــــساءل

القـــــــــــضية؟ ومــــــــــــاذا لــــــــــــو كـــــــــــان مــــــــــــصري الــــــــــــيمن يف يـــــــــــوم مــــــــــــن األيــــــــــــام مــــــــــــصري 

َالعـــــــــراق؟ ومل ال خيـــــــــافون أن يكـــــــــون مـــــــــصريهم مـــــــــصري أولئـــــــــك؟ وهـــــــــو  ُ
 الــسعودي العــدوان شــن تـساؤل نجــد اليــوم حاجتنــا إليــه، ال ســيام بعــد

الـــــــــــــيمن، ونتمنـــــــــــــى لـــــــــــــو أخـــــــــــــذت األمـــــــــــــة بـــــــــــــذلك  حربـــــــــــــه عـــــــــــــىل األمريكـــــــــــــي

 .مل اجلد يف حينهالتساؤل عىل حم

ٌوحـــث عـــىل إرشـــاد املعلمـــني واملـــربني بأنـــه حـــني يكـــون هنـــاك تراجـــع أو  ُ ِّ ّ َّ
انتكاســـــة يف مـــــسرية احلركـــــة أو يف أحـــــد منعطفاهتـــــا فعلـــــيهم أن يربـــــوا األمـــــة 
َبــأن ذلــك لــيس هــو آخــر التــاريخ، وال آخــر املطــاف، كــام حــصل للمــسلمني 
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يـــه وآلـــه وســـلم، وطلـــب ُيف حنـــني وأحـــد عـــىل عهـــد رســـول اهللا صـــىل اهللا عل
ِّمــــــن املعلمــــــني واملرشــــــدين أن يفتحــــــوا بــــــاب األمــــــل يف اهللا عنــــــد النــــــاس عنــــــد 
ِأي تراجـــــــع أو انتكاســـــــة، وأن يرشـــــــدوهم إىل الرجـــــــاء فيـــــــه تعـــــــاىل، وأن بعـــــــد  ُ ِّ

ُالعرس يرسا ُِ ْ. 

ْوأرشــــــد تربويــــــا إىل التعامــــــل الــــــسليم مــــــع الــــــشباب الطمــــــوح، الــــــذي يبــــــدي  ُ َ
الفتــــــــوة، والرجولـــــــة، باســــــــتثامر ذلـــــــك النــــــــزوع طموحـــــــا ونزوعـــــــا نحــــــــو القـــــــوة، و

 . والطموح وتوظيفه يف املنهج الصحيح، ويف املكان الصحيح

ْإذا رأيــــــت شــــــابا فيــــــه طمــــــوح وإبــــــاء ورجولــــــة فأرشــــــده أيــــــن ": يقــــــول ِ ٌ ُ ٌ َ

ِّجيــب أن تكــون هـــذه النفــسية، ودلـــه عــىل أن يعبـــد نفــسه أوال هللا، وقـــد  ُّ

ارا، وأقويـاء، وأشـداء، ويف رسم اهللا لنا منهجـا نكـون فيـه عظـامء وكبـ

ِنفـــــس الوقـــــت رمحـــــاء يف مـــــا بيننـــــا، متـــــصافحني، متـــــآخني، متعـــــاونني ؛ "ِ

مــــــــــــــــــستدال بفعــــــــــــــــــل رســــــــــــــــــول اهللا صــــــــــــــــــىل اهللا عليــــــــــــــــــه وآلــــــــــــــــــه وســــــــــــــــــلم مــــــــــــــــــع أيب 

 .)١(دجانة

ّوشــــدد عــــىل أن تكــــون عالقــــة احلــــاكم باألمــــة بالــــشكل الــــذي يــــسمو هبــــا، 
 الـــــذي بالـــــشكل للنـــــاس احلكـــــم يكـــــون أن فيجـــــب": قـــــال رضـــــوان اهللا عليـــــه

 الــــــــــذي بالــــــــــشكل ولــــــــــيس هلــــــــــم، اهللا تكــــــــــريم مــــــــــع متناســــــــــبا يكــــــــــون هبــــــــــم، يــــــــــسمو

                                                           
  .لقاء املعلمني: حمارضة) ١(
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ُّويذل ُويقهرهم، ُّحيطهم، ِ  .)١("نفسياهتم ُ

ودعـــــــا إىل عـــــــدم الـــــــسامح للقـــــــدوات الـــــــسيئة يف املجتمـــــــع بـــــــأن متـــــــارس 

 القــرآن َّشخــصها التــي العوائــق مــن"دورهــا التخريبــي، حيــث اعتــرب 

 القـــــــــرآن هنـــــــــا ِّمتنفـــــــــذ، أو شـــــــــيخ مثـــــــــل ضـــــــــاغطة ِّســـــــــيئة شخـــــــــصية ُوجـــــــــود

 النـــوع هــذا مــع التعامــل طريقــة لــك رســـم ونــوح نــوح، قــوم عــن َّحتــدث

 تظهـــــر أن احلالـــــة هلـــــذه َتـــــسمح ال أن أنـــــت فتحـــــاول الشخـــــصيات، مـــــن

 .)٢("املجتمع يف

َّودعـــا كـــام تقـــدم إىل تربيـــة األمـــة تربيـــة إيامنيـــة، تربيـــة جهاديـــة، حيـــث 

 ،"إســـــالمية تربيـــــة إىل تكـــــون مـــــا أحـــــوج األمـــــة املرحلـــــة هـــــذه يف": قـــــال

الرتبيــــــــــــــــــــة التــــــــــــــــــــي جتعلهــــــــــــــــــــم يــــــــــــــــــــشعرون بــــــــــــــــــــام يعانيــــــــــــــــــــه إخــــــــــــــــــــوهتم املــــــــــــــــــــسلمون 

 .)٣(املظلومون يف أقطار األرض

وحــني نكــون يف مواجهــة األعــداء ال بــد أن نــتحىل بــالوعي واحلــصافة، 
واالهتـــــــــداء إلـــــــــيهام لـــــــــن يكـــــــــون إال بـــــــــالقرآن الكـــــــــريم، باإلضـــــــــافة إىل التحـــــــــرك 

 :ولـــــــــو باحلـــــــــديث عـــــــــن مـــــــــؤامراهتم، حيـــــــــث قـــــــــالاجلـــــــــاد يف مـــــــــواجهتهم حتـــــــــى 
 فيـــه، يتحــرك شــخص كـــل فيــه، يتحــرك أن شــخص كـــل مــن أرجــوه هــذا"

                                                           
  .رمضان دروس – والعرشون الثالث الدرس: حمارضة) ١(
  .لقاء املعلمني: حمارضة) ٢(
 .الثاين الدرس – األخالق مكارم دعاء ظالل يف: حمارضة) ٣(
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 .)١("مهمة أعتقد نقطة هذه

ومـــــــع مـــــــا تقـــــــدم فـــــــإن هـــــــذه النقـــــــاط ليـــــــست ســـــــوى حماولـــــــة بــــــــسيطة يف 

اإلبحــــــــــــــــار يف كثــــــــــــــــري مــــــــــــــــن املعاجلــــــــــــــــات التــــــــــــــــي قــــــــــــــــدمها الــــــــــــــــشهيد القائــــــــــــــــد يف 

 .حمارضاته

                                                           
 .الكهف سورة من آيات: حمارضة) ١(
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 :عرض، يتضحبعد هذا ال

 أن للـــــــــشهيد القائـــــــــد رؤيـــــــــة تربويـــــــــة واضـــــــــحة وناجحـــــــــة أيـــــــــضا، وأنـــــــــه -
َأوىل موضـــــوع الرتبيـــــة بالتوضـــــيح والتبيـــــان وبكثـــــري مـــــن التأصـــــيل، 
ُوأنـــــــــــه عمـــــــــــل هبـــــــــــذه الرؤيـــــــــــة عـــــــــــىل أرض الواقـــــــــــع، فاكتـــــــــــسبت الرؤيـــــــــــة 

َاألصـــــــــالة والواقعيـــــــــة، وصـــــــــارت نموذجـــــــــا يمكـــــــــن االهتـــــــــداء هبـــــــــا يف 

َطول وعرض بالد املسلمني ُ. 

َ كـــام تبـــني أن االرتبـــاط بـــالقرآن الكـــريم والثقـــة املطلقـــة بـــام عنـــد اهللا، - َّ
َوالـــشعور بمعيتـــه لعبـــاده املخلـــصني املجاهـــدين، تعطـــي صـــاحبها 
ُّتربيــة فاضــلة، وتــصنع منــه شخــصية مــؤثرة، وتــضفي عــىل حتركــه 

َاخلري والربكة والنجاح والتوفيق والسداد َ َ. 

َول إجيــــاد احللــــول ملــــشاكلها ّ وظهــــر أنــــه فكــــر يف شــــؤون األمــــة، وحــــا-
ٍاملستعـــــــــــــصية مـــــــــــــستهديا بـــــــــــــالقرآن الكـــــــــــــريم، ومتيـــــــــــــز عـــــــــــــىل كثـــــــــــــري مـــــــــــــن  َّ
َاملفكــرين واملنظـــرين بأنــه تواكبـــت تنظرياتــه مـــع واقــع هـــو أحدثـــه،  ٍِّ
ّووضــــــــــع هــــــــــو أســــــــــسه، وبالتــــــــــايل فتلــــــــــك التنظــــــــــريات والــــــــــرؤى قابلــــــــــة  ٍ
للحيــــــــــاة واالنطالقــــــــــة، وتعطــــــــــي القــــــــــوة عــــــــــىل حتــــــــــدي قــــــــــوى الــــــــــرش يف 

 .وإنكار رشورهاالعامل، 
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  : وهلذا يويص الباحث بـ

ٍ إجــراء املزيــد مــن الدراســات يف أدبيــات هــذه احلركــة بــشكل عــام، -

ِومقاربـــــة صـــــيغها احلـــــضارية، وتوضـــــيح امللتـــــبس منهـــــا، وتوجيهــــــه  ِ ِ ِ ِ

ُّبحسب الروح احلضارية العامة للمرشوع، وحتتـاج للتعمـق فيهـا  ُ ِ

ِبقــــــــــــــراءات موضــــــــــــــوعية منــــــــــــــصفة، حيــــــــــــــث ال زالــــــــــــــت أدبيــــــــــــــ ٍ ُات هــــــــــــــذه ٍ

ُّاحلركــــــــة بكــــــــرا، وكثــــــــري مــــــــن التفاصــــــــيل يف فروعهــــــــا قابلــــــــة للتــــــــشكل  ٌ ِ

 . والنقاش واحلوار

دعـــــوة الرتبـــــويني يف العـــــامل اإلســـــالمي إىل اإلفـــــادة مـــــن هـــــذه الرؤيـــــة  -

ٍالرتبويـــــــة التـــــــي أحـــــــدثت تغيـــــــريا واقعيـــــــا كبـــــــريا يف غـــــــضون ســـــــنوات  ِ

ن قليلــــة ويف ظــــل ظــــروف كثــــرية معيقــــة، ودعــــوهتم ال ســــيام يف الــــيم

إىل ربـــــــــــــط الناشـــــــــــــئة خـــــــــــــصوصا وطـــــــــــــالب اجلامعـــــــــــــات والدراســـــــــــــات 

العليــــــا خــــــصوصا بمــــــرشوع األمــــــة الواحــــــدة والقويــــــة، وأن يكونــــــوا 

 . أنصارا هللا تعاىل

 تكثيــــــــــــف مــــــــــــادة القــــــــــــرآن الكــــــــــــريم والثقافــــــــــــة الدينيــــــــــــة ومعرفــــــــــــة اهللا يف -

املنـــاهج املدرســـية والتعليميـــة األساســـية واجلامعيـــة، والعمـــل عـــىل 

ة والتعلــــيم وتثقيــــف الطــــالب بالثقافــــة القرآنيــــة جعلهــــا روح الرتبيــــ

اجلامعـــــــــــــة والفاعلـــــــــــــة، وأساســـــــــــــا جلميـــــــــــــع أنـــــــــــــواع الرتبيـــــــــــــات اخلاصـــــــــــــة، 
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ِومنهــــــــــــــا الرتبيــــــــــــــة الوطنيــــــــــــــة لكــــــــــــــي تــــــــــــــنعكس علــــــــــــــيهم انــــــــــــــتامء ومعرفــــــــــــــة 

 .ووجدانا وهدفا وغاية وواقعا وسلوكا

 تــــــــــشجيع الدراســــــــــات العلميــــــــــة يف العكــــــــــوف عــــــــــىل القــــــــــرآن الكــــــــــريم -

 وأســـاليبه ووســـائله واســـتخراج املزيـــد مـــن ودراســـة مـــنهج القـــرآن

الوصــــايا واآلداب الرتبويــــة، واالهتــــداء هبــــا يف مجيــــع جمــــاالت واقــــع 

 .اإلنسان اليمني خصوصا واملسلم عموما

وصل اللهم وسلم عىل موالنا حممد وعىل آله الطيبني 

 .الطاهرين
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