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بوِة والتَّعلوِم. -73 ْ  منَْهُج النَّبِيِّ  صىل اهلل علوه  وسلم  يف الَّتَّ

 بة األوػاخلط

ـْ ُيْضؾِْؾ َؾالَ َهاِدَي  ـْ ََيِْدِه الِلُ َؾالَ ُمِضؾَّ َفُف، َوَم إِنَّ اْْلَْؿَد لِلِِ َكْحَؿُدُه َوَكْسَتِعقـُُف، َم

ًدا َظْبُدُه َوَرُشقُفُف. يَؽ َفُف، َوَأنَّ ُُمَؿَّ    َفُف، َوَأْصَفُد َأْن َٓ إَِفَف إَِّٓ الِل َوْحَدُه َٓ ََشِ

 أما بعد.

 األمِؿ وادجتؿعاِت افسبقَة ؾا
ِ
تؼقا الِل ظباد الِل، واظؾُؿقا أنَّ ِمـ أهؿِّ رـائِز بـاء

وافتعؾقَؿ؛ إذ هبام ُتصاُغ األَُمُؿ واألجقاُل، وظؾقفام تؼاُم اْلضاراُت، وتبـك ادجتؿعات، 

ك افـػقُس، وتقضح األهداُف، وجتـك افغاياُت. َـّ ُم األخالُق، وُتز  وتؼقَّ

صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  تعقُش يف دياجِر اجلفافِة   ُة ؿبَؾ مبعِث افـبلِّ وؿد ـاكت األم

وافظؾامِت، وتسقُدها اخلراؾُة وافشؼاواُت، فقس هلا ؽايٌة وٓ هدٌف، أمٌة ضائعٌة ؽائبٌة 

ُؿفا افـعراُت واْلَِؿقَّاُت، وتعشعُش ؾقفا  يف جاهؾقٍَّة َجْفالَء تطحـُفا افعصبقاُت، ومتزِّ

فقثـقاُت، وتسحؼفا افطبؼقاُت وافعـرصياُت، فقس هلا يف واؿِع األمِؿ اخلزظبالُت وا

ظـ افـبلِّ  صذ الِل  "صحقح مسؾؿ"تلثٌر وٓ أثٌر، ممؼقتٌة مـ الِلِ خافِؼ افبِؼ، ؾػل 

إن الِلَ كَظَر إػ أهِؾ األرِض، ؾَؿَؼَتفؿ، ظرهَبُؿ وظجَؿُفؿ، إٓ بؼايا مـ »ظؾقف  وشؾؿ : 

 . «أهِؾ افؽتاِب 

دًا  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ ، فقخِرَج افـاَس  ؾبَعَث الِلُ برمحتِف وؾضؾِف افـعؿَة ادسداَة ُمؿَّ
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َـّ الِلُ َظَذ ادُْْمِمـَِغ إِْذ َبَعَث  ـْ مـ افظُُّؾامِت إػ افـقِر، ؿال تعاػ: ﴿ َفَؼْد َم ؾِقِفْؿ َرُشقًٓ ِم

ـْ َؿْبُؾ فَ  اُكقا ِم ـَ ْؽَؿَة َوإِْن  ُؿُفُؿ اْفؽَِتاَب َواْْلِ قِفْؿ َوُيَعؾِّ ِـّ ِػل َأْكُػِسِفْؿ َيْتُؾق َظَؾْقِفْؿ آَياتِِف َوُيَز

 .َضالٍل ُمبٍِغ﴾

قًا ومعؾِّاًم ُمصؾِحًا، ؾجاَهَد   قًا مربِّ ِـّ صذ الِل ظؾقف  ؾجاَء  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ مز

َؼ فف ما  وشؾؿ فتحؼقِؼ هذه افغايِة أظظَؿ اجلفاِد، وبذَل افـَّْػَس وافـَّػقَس، حتك حتؼَّ

ـَ افتعؾقِؿ، ؾؽاكقا جقاًل ؾريدًا ٓ  ُيريُد، ؾربَّك أصحاَبف  أـؿَؾ افسبقِة، وظّؾؿفؿ أحس

ٍة ُأْخِرَج  ـُْتْؿ َخْرَ ُأمَّ ـُ ْت فِؾـَّاِس َتْلُمُروَن بِاْدَْعُروِف كظر فف وٓ مثقؾ، ؿال الِل تعاػ: ﴿

ـَ َأْهُؾ اْفؽَِتاِب َفَؽاَن َخْرًا هَلُْؿ ِمـُْفُؿ ادُْْمِمـُ  ـِ ادُْـَْؽِر َوُتْمِمـُقَن بِالِلِ َوَفْق آَم قَن َوَتـَْفْقَن َظ

َثُرُهُؿ اْفَػاِشُؼقَن﴾ ـْ  ، َوَأ

ر ؾقف، ؾداكت هلؿ ادامفُؽ افؽباُر وَؽَدْوا شادَة األمِؿ، وأئؿَة افعامل، وصـّاَع افؼرا

وأذظـت، يف ؾسة وجقزٍة مـ افتاريِخ، ؾاهند ُمْؾُؽ ـرسى، واكَثَؾَؿ ُمؾُؽ ؿقرَص، ودَخَؾ 

ـِ الِلِ أؾقاجًا، ؾسبحان الِل افعظقؿ  واْلؿد لِل رب افعادغ.  !افـاُس يف ِدي

 أَيا ادممـقن.

َل افؽبَر، وافـجاَح افعظقَؿ،  َؼف  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يف إنَّ هذا افتحقَّ افذي حؼَّ

ُة مـ افسػقِح إػ ِؿَؿِؿ اجلباِل ـان كتقجَة  ُصـاظِة األَُمِؿ واألجقاِل، حتك ارتػَعْت األُمَّ

مـفٍج ترَبِقيٍّ تعؾقؿلٍّ دظقيٍّ رصٍغ، فف معادُُف وشامُتُف، وهق بؾَسٌؿ ودواٌء أصقٌؾ دا كزل 
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وهقاٍن، ؾعذ افدظاِة وأهؾ افسبقة و افتعؾقِؿ أن  باألمِة مـ اكحداٍر واكؽساٍر وذفةٍ 

ؾقا مـفَج افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  وضريؼَتف يف تربقتف وتعؾقؿف ودظقتِف،  يتلمَّ

صًة فتحديِد معادِف، واشتـباِط شامتِف  ويدِرشقا هذا ادـفَج دراشًة متلكقةً ً متػحِّ

هُلا، وإفقؽؿ أَيا اإلخقُة هذه  وخصائِصف، ؾؾـ يصُؾَح آخُر هذه األمِة إٓ بام صُؾَح بف أوَّ

امِت:   افسِّ

ؾؿـ شامِت هذا ادـفج افرباين: تعبقُد افـاِس لِلِ تعاػ، وحتريُرهؿ مـ ـؾِّ ما خيِدُش 

ظبقديَتفؿ لِلِ شبحاكف، وهذه شؿٌة مشسـٌة بغ افرشِؾ مجقعًا، ؿال الِل تعاػ: ﴿َوَفَؼْد 

ٍة رَ  ؾِّ ُأمَّ ـُ  .ُشقًٓ َأِن اْظُبُدوا الِلَ َواْجَتـُِبقا افطَّاُؽقَت ﴾َبَعْثـَا يِف 

ؼ افغايَة مـ اخلؾِؼ،  ؿُة حتؼِّ ؾُؾبُّ دظقِة افرشِؾ مجقعًا تعبقُد اخلؾؼ لِلِ تعاػ، وهذه افسِّ

َّٓ فَِقْعُبُدوِن﴾ ْكَس إِ َـّ َواإْلِ  .وتؾبل كداَء افػطرِة، ؿال الِل تعاػ: ﴿َوَما َخَؾْؼُت اجْلِ

داكِف أو »صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ :  وؿال ـؾُّ مقفقٍد يقَفُد ظذ افػطرِة، ؾلبقاه َيقِّ

ساكِف اكِف أو يؿجِّ ؿِة «يـرصِّ ، وافػطرُة هل تقحقُد الِلِ تعاػ بافعبادِة، وؽقاُب هذه افسِّ

، واضطراِب ادػاهقِؿ،  ـِ مـ ادـاهِج افتعؾقؿقِة وافسبقية يمدِّي إػ اختالِل ادقازي

قِؿ افطاؿاِت افبؼيِة، ومصادمِة افِػَطِر اإلكساكقِة، وذهاِب افػضائِؾ وادُثؾ وحتط

 وافِؼَقِؿ. 
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: تربقُة افـَّاِس ظذ تصحقِح وتصػقِة ادؼاصِد، خاصًة  ومـ شامِت هذا ادـفِج افـبقيِّ

 إذا ـان افعؾُؿ ظؾاًم َشظقًّا ديـقًّا.

مـ تعؾَّؿ :»صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ    ؿال: ؿال رشقل الِلريض الِل ظـف   ؾعـ أيب هريرة

ِظْؾاًم ُيبتَغك بف وجُف الِلِ، ٓ يتعؾَُّؿف إٓ فقِصقَب بف ظَرضًا مـ افدكقا مل جيْد َظْرَف اجلـِة 

 أي: رحيفا.  ؛يقَم افؼقامة(

، مـ شدِّ حقائِج  ـِ أما افعؾقُم افدكققيُة، ؾنن اشتحضاَر افـِّقِة افصاْلِة وافؼصِد اْلس

إذ افـقُة ؛و ؽر ذفؽ شبٌب حيصُؾ بف األجُر مـ الِلِ تعاػ، وافعقُن وافتقؾقُؼ األمِة أ

ـَ ُهْؿ  ِذي َؼْقا َوافَّ ـَ اتَّ ِذي افصاْلُة مـ اإلحساِن وافتؼقى، وؿد ؿال تعاػ: ﴿إِنَّ الِلَ َمَع افَّ

 .ُُمِْسـُقَن﴾

اًم ُيرتؼك بف  إػ ادـاصِب افقطقػقِة، وٓ يستقي هذا مع مـ جعَؾ افسبقَة وافتعؾقَؿ ُشؾَّ

 األجماِد افشخصقِة، وادؽاشِب افذاتقِة. 
ِ
 أو ادراـِز آجتامظقِة، أو جَعَؾفا ضريؼًا فبـاء

ُر ظذ افَعَؿِؾ افسبقيِّ وافتعؾقؿلِّ تلثرًا بافَغ  ؾال صؽَّ أنَّ هذه افـقاِت افرخقصَة تمثِّ

 . ، ؾؾقس اخلعُّ ـافشجلِّ
ِ
 افسقء

: ربُط افعؾِؿ بافعَؿِؾ، ؾافعؾُؿ صجرٌة وافعؿُؾ ثؿرٌة، وؿد ومـ شامِت ادـفِج  افرباينِّ

افِعؾَؿ وافَعَؿؾ، ؾافِعؾُؿ  ؿـان افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يعؾِّؿ أصحاَبف ريض الِل ظـف
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 بال ظؿٍؾ حجٌة ظذ صاحبِِف:

إذا مل يزد ِظْؾُؿ افَػتىك ؿؾَبىف هىدًى         

ه  ْ  أنَّ الِلَ أْوُٓه كِْعؿىىىىىةً ؾبىىىىىؼِّ
0 

 وشىرَتف َظْدًٓ وأخالَؿف ُحْسـاً  

 ()ُيساُء هبا ِمْثُؾ افذي َظَبَد افَقَثـا 

0 

 أَيا ادممـقن.

ُؾف هذا افتـاؿَض افذي يعقُشف ـثٌر مـ  ر اكػصاَم افِعؾِؿ ظـ افَعَؿِؾ ويمصِّ إن مما جيذِّ

ويضادُّ ـثرًا مما يؾؿسقكف ويروكف، بؾ ادتعؾِّؿغ، حقث إنَّ ما يتؾؼقكف خيافُػ 

 ويعاِيُشقكف ويامِرشقكف يف اْلقاِة آجتامظقِة.

ومـ أمثؾِة ذفؽ: أن دوَر افعؾِؿ ورصوَحف ُتعَؾؿ بلن افؽِذَب رذيؾٌة وإثٌؿ، ثؿ إكـا 

مـ بعض وشائِؾ اإلظالِم أن افؽذَب أفقاٌن وأصؽاٌل، خيتؾػ حؽُؿف باختالِف فقكِف كسؿُع 

 وصْؽؾِف.

. أن ٓ وكتعؾَّؿ أيضاً   شبقَؾ فالتصاِل بغ افذـقِر واإلكاِث، إٓ مـ خالل افـؽاِح افؼظلِّ

ثؿ كسؿُع وكشاهُد هـا وهـاك أن مـ افعالَؿِة بغ اجلـسغ ما يسؿك صداؿًة أو زمافًة، 

ـركا بؼقفف   ومـفا ما يسؿك حبًّا بريئًا َشيػًا كزَيًا، وؽَر ذفؽ مـ ادسؿقات، افتل تذِّ

 . «يَؼُب أكاٌس مـ أمتل اخلؿَر، يسؿقهنا بغِر اشِؿفا:»صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ 

وٓ ؽرَو أن هذا افتـاؿَض بَغ وشائِؾ افتقجقِف يف ادجتؿِع فف آثاٌر شقئٌة ظذ األُمِؿ 
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 ، وادجتؿعات، فقس أهقهُنا ترشقَخ افػصِؾ بغ افعؾِؿ وافعؿِؾ، وآكشطاِر افػؽريِّ

؛ إذ إن مـ ادعؾقِم أن افَقَد افُعؾقا يف هنايِة ادطاِف دا وتعؿقَؼ آضطر اِب افـػيسِّ

 تػرضف ادجتؿعاُت، ٓ فؾُؿُثِؾ وافـظرياِت افتل تدرس يف افؽتِب وادؼرراِت. 

: مراظاُة افؼدراِت وادستقياِت، ؾقعطك ـؾٌّ ما يـاشبُف  ومـ شامِت هذا ادـفِج افرباينِّ

ِة ف، ومـ هذا كعويؾبل حاجاتِ  ؾُؿ خطَل ما متارُشف بعُض دوِر افتعؾقِؿ، مـ ادساواِة افتامَّ

 بغ افذـقِر واإلكاِث، يف ادـاهِج وادؼرراِت وادراحِؾ وادستقياِت.

بؾ ويبؾُغ اخلطُل مـتفاه ظـد خؾِط افذـقِر باإلكاِث يف اددارس وافؽؾقات، وٓ صؽَّ 

يف ـثٍر مـ بالد  ف، وحتُصُد حرساتِ أن هذا خطٌل ـبٌر، مازافت األمُة جتـل ويالتِف

ُر  ـَ ادسؾؿغ، ـقػ ٓ؟! وؿد ؿال افعؾقُؿ اخلبُر شبحاكف وتعاػ: ﴿َوَفْقَس افذَّ

اأْلُْكَثك﴾  . ـَ

ؾؿـ رام تسقيَة افذـقِر باإلكاِث، ؾؼد ضادَّ الِلَ تعاػ يف خؾِؼف وَشِظف، ؾافقاجُب 

افػصُؾ بغ اجلـسغ يف مجقع مراحِؾ افتعؾقِؿ، وإظطاء ـؾٍّ ما يـاشُبف ويالِئُؿف وحيتاُجف 

 مـ افعؾقِم وادعارِف. 
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 اخلطبة افثاكقة

 أما بعد.   

ؾؿـ شامِت ادـفِج افـبقيِّ يف افتعؾقِؿ وافسبقِة: اشتؿراريُة افعؿؾقِة افتعؾقؿقِة، وظدم 

ها بؿرحؾٍة تـتفل ظـدها ، ؾافـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  حثَّ األمَة ظذ تعاُهِد حدِّ

افؼرآِن، افذي هق أصُؾ افعؾقِم، ومـبُع ادعارِف افديـقِة افؼظقِة، ؿال  صذ الِل ظؾقف  

تًا مـ اإلبِؾ يف »وشؾؿ : تعاَهُدوا هذا افؼرآَن، ؾقافذي كػُس ُمؿٍد بقِده هلق أصدُّ تػؾُّ

 . «ُظُؼؾِفا

، ؾافعؾُؿ ظـدكا "ٓ تزال ظادًا متعؾاًم ؾنذا اشتغـقت ــت جاهالً "عؾامء:وؿال أحُد اف

مـ ادحزِة إػ ادؼزِة، فؽـ دا ؽاَب هذا افػفُؿ ظـ ـثٍر مـ متَعؾِِّؿقـا رأْيـا مـ مَحَؾِة 

ِجف، وٓ  ـْ ـاَن آِخَر ظفِدِه بافؼراءِة وآضالِع وافبحِث تسؾَُّؿ أوراِق خترُّ افشفاداِت َم

 َة أن هذا مما ُيضِعُػ افعؾَؿ ويذهبُف، ؾافِعؾُؿ بافعؾِؿ يؽثُُر ويـؿق ويثبُت، ـام ؿال األوُل: مري

 ؾىىىىافققَم وٌء وؽىىىىدًا مثُؾىىىىف

 حيصىىىُؾ ادىىىرُء هبىىىا حؽؿىىىًة   
0 

 مىىـ ُكَخىىِب افعؾىىِؿ افتىىل ُتؾىىَتَؼط 

ىىىْقُؾ اجىىىتامُع افىىىـؼط  وإكىىىام افسَّ
0 

: إحقاُء افعؾِؿ بـِؼه وبذفِف، وتقشقِع دائرِة ادـىتػعغ ومـ شامِت هذا ادـفِج  افـبقيِّ

َ الِلُ امَرًأ شِؿَع مؼافتل، ؾقظاها، ثؿ بؾَّغفا، »بف، ؿال افـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ :  كَّضَّ

 . «ؾُربَّ حامِؾ ؾؼٍف إػ مـ هق أؾؼُف مـف
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 . «افـاِس اخلرَ  إنَّ الِلَ ومالئؽَتف ُيصؾُّقن ظذ معؾِّؿِ »وؿال أيضًا: 

ُب هبا إػ الِلِ تعاػ، ؾعذ محؾِة  ، افتل يتؼرَّ ؾبذُل افعؾِؿ وكُؼه باٌب مـ أبقاِب افِزِّ

افعؾِؿ بشتَّك ُؾروِظف وُصـقؾِف أن يـؼوا ظؾقَمُفؿ، ويىُبىثُّقها بغ افـاِس، وفقؽـ 

 افقاحُد مـَّا: 

 فؾبعقِد شحاِئبا ُجقدًا ويبعُث   ـافبحِر ََيِدي فؾَؼريِب جقاهرا 

ومـ شامِت ادـفِج افـبقيِّ يف افسبقِة وافتعؾقِؿ: تقطقُػ مجقِع افطاؿاِت، وبثُّ روِح 

، وافؼقاُم 
ِ
ِؾ األظباء ِة، وتربقُتفؿ ظذ حتؿُّ  األُمَّ

ِ
 يف أبـاء

ِ
 وافبِـاء

ِ
ادشارـِة وافعطاء

 بادسموفقاِت.

ؿَة ادفؿَة.ؾؾؿحٌة رسيعٌة يف شرِة افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾ  ؿ  جتعِّ هذه افسِّ

أفقسا ابـل ظػراء، افغالمغ  -ؾرظقَن هذه األمةِ -ؾؿـ افذي ؿتؾ أبا جفٍؾ  

 اْلَدثغ؟ 

ـِ زيٍد افرايَة فؼتاِل افروِم، ومل يؽـ ؿد  أمل يعؼد افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  ألشامَة ب

 بؾغ افعؼيـ شـة؟!

ـَ مع افـبلِّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ  يف أمل تؽـ افصحابقاُت ريض  الِل ظـفـ خيُرْج

 َؽَزواتِف، ُيداِويـ ادرىض، ويسؼغ اجلرحك؟!

 األمقِر أن يقطُِّػقا مجقَع 
ِ
بذ، ـؾ هذا ؿد ـان، ؾعذ افسبقيغ وادعؾِّؿغ وأوفقاء
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 ضاؿاِت األمِة يف خدمِة اإلشالِم، وكرص ؿضاياه.

ُة، ؿال افـبلُّ  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : حتك افضعػاُء وادساـُغ هبؿ  ابغقين »ُتـرَصُ األُمَّ

 . «ضعػاَءـؿ، ؾفؾ ُتـرصون وترَزؿقن إٓ بضعػاِئؽؿ

 
ِ
أَيا ادممـقن! هذه بعُض شامِت ادـفِج افرباينِّ افـبقيِّ يف إصالِح األمِؿ، وبـاء

َر أمٍة ُأخرجْت فؾـاِس، األجقاِل، وؿد آتْت هذه ادعاملُ ثامَرها، ؾلْخَرَج الِلُ هبا خ

ؾؽاكت مؾَء شؿِع افعاملِ وبرِصه وؾماِده، ؾسًة ضقيؾًة مـ افزمـ، ؾؾام اكحرؾت األمُة 

ظـ هذه ادعاملِ، وختّؾت ظـ هذه اخلصائِص، خّؾػ هذا َصْدظًا ـبرًا يف األمِة، ومزجًا 

 يف افسبقِة وافتعؾقِؿ، وشبَّب ـثرًا مـ افـََّؽساِت وافـؽباِت.

شبقَؾ فؾخروِج مـ هذه افـازفِة، وافتخؾِص مـ هذه ادعضؾِة، إٓ فزوُم ادـفِج  وٓ

افـبقيِّ يف افدظقِة وافتعؾقِؿ وافسبقِة وافتقجقِف، وظؾقـا مجقعًا مسموفقُة إصالِح هذه 

 آكحراؾاِت، ـؾٌّ حَسَب ضاؿتِف وؿدرتِف.

 يف اجلفاِت افسبقيِة األخرى. ؾاألُب ظؾقف أن يصؾَح تربقَة أوِٓده، ويؽؿَؾ افـؼَص افذي

 ودُور افتعؾقِؿ وممشساُتف ظؾقفا مراجعُة مـاهِجفا وضرائِؼ افتدريس ؾقفا.

َر ـؾَّ ُؿُدراتِف ووشائِؾ افتلثر ؾقف فتحؼقِؼ اهلدِف ادـشقِد، مـ  وظذ ادجتؿِع أن يسخِّ

ألمُؿ هل أبـاُؤها صـاظِة األجقاِل، وبـاء افرجاِل، ؾنن افثروَة اْلؼقؼقَة افتل متتؾؽفا ا

ُـّ ؽافٌِط أن افسبقَة وافتعؾقَؿ َمسموفقُة جفٍة معقـٍة ؾؼط، بؾ ـؾـا  ورجاهلُا، وٓ يظ
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ـؾُّؽؿ راٍع، وـؾؽؿ مسموٌل ظـ »مسموٌل، وؿد ؿال افـبل  صذ الِل ظؾقف  وشؾؿ : 

 . «رظقتِف

 

 

 

                                 


