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بِسمِ اِ الرحمنِ الرحيِم
 هَلى آلوع ،دمحنا مديس نيلساملُر فرَلى أَشع الموالس الةوالص ،نياملالع بر لَّهل دمالْح

نيعمأَج بِهحوص
رسي بٍررِبخَي موبارِكْ وتَم ناوأَعيكَرِيم

 
 

 

 : ولَقَد كَتَبنا في الزبورِ من بعد الذِّكْرِ أَن الْأَرض يرِثُها عبادي {قَالَ اُ عز وجلَّ
}.أَرسلْناكَ إِلَّا رحمةً للْعالَمنيالصالحون * إِن في هذَا لَبلَاغًا لَقومٍ عابِدين * وما 

عبورِ تَمر األُمُة الْإِسلَاميُة في هذه األَياِم بِمرحلَة من أَخطَِر مراحلها، كَأَنَّني أُشبهها ِب
من فَوضَى أَحكَامِ الْجاهلية إِلَى اجلِسرِ؛ فَكَأَن األُمةَ في هذه األَيامِ تُرِيد عبور اجلِسرِ

نَوعٍِ مبدئيٍّ من مبادئِ التَّمكني، ولَا شك أَنَّنا نُعاني في هذه األَيامِ من تَحديات جِسامٍ
تَقف في وجه أَهلِ الدينِ تَمنعهم من عبورِ هذَا اجلِسرِ.

 ثُم ا أَنرِ، فَلَمذَا اجلِسولِ إِلَى هصلْوا طَوِيلَةً لقُودع انَتع ةيلَامالْإِس ةوعالد اتاعمج إِن
 نع تُخُلِّيو ،ئادبم نوزِلَ عالُ، وتُنوالْأَح ترتَغَيو ،ريكَث نَاس ابِهولَى أَبع نفُت تْهنايع

ولٍ، ولِ. أُصائسالْم نم ريكَث تعيتَم
ــيُط     ــي تُحالَّت اتيــد يــعِ التَّحمج ــةهاجوملو ،وفــر ــلِّ تْلــك الظُّ ــي ظفو ــكــلِ ُكــلِّ ذَل أَج ــن م

ن  بِالْمحيط الدعوِي من جميعِ االتِّجاهات؛ كَان لَا بد من التَّمايزِ بين الصُف مـ لَمعن؛ لوف
نt       وتلْك كَانَت سنةً سنها خالد بـن الْوليـد   أَين نُؤتَى، لَ مـ قُتـ ني تَـةَ حـؤم ةوي غَـز فـ

ن نُـؤَت   أَيـ نم رِيتَّى نَدح اسا النهوا أَيزايقَاَل: "تَم ولَّى ها َتوشِ ثَلَاثٌَة، فَلَميالْج ادى". ُقو
فَلَما تَمايزوا كَتَب اُ النجاة للْجيشِ بِالْكَاملِ.
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-لَفالس ئادببِم كستَم نم زايتَمي لِ أَنأَج نمازُلَاتالتَّن مقَد نما مهوللَى أُصع تثَبو ةي
الْمبادئ.وجزأَ
- نم زايتَمي لِ أَنأَج نم اطالْإِفْر نم ضَاعالْأَو لَتْهوح نملَا الضُّغُوطُ، عو وفالظُّر هرتُغَي لَم

.إِلَى التَّفْرِيط
من أَجلِ التَّمايزِ في الدعوة فَقَطْ وسطَ هذه الاضْطرابات العنيفَة فكْرِيا وحركيا -

وِيعدا ويلْمعا.و
: "الْمدرسةُ الربانيةُ" ةوعالد هذه فَكَانَت

 ِ؛ فَهِيجِ اهنلَى مجِيلٍ ع ةبِيتَر؛ لةريالْخَط اآلوِنَة هذي هةُ فسردالْم هذه تستَأَس فَقَد
 هولسر ةنبِسو ،تَقَتاس ِتَاِب اك ن؛ ملَالَةالديِل ولالدِر ودصُة الْميانبرe لَىعو ،تتَوار

السلَف انْطَلَقَت.هدِي
 ةوعالد لْكت تقَام-هدحو ِبِفَضْلِ ا- تاقْتَدو ،ثَابِتَة طَلَقَاتنمو ،خَةاسولٍ رلَى أُصع

. علَى بeِبهديِ الْأَنْبِياء في الدعوة عامةً، واقْتَفَت أَثَر املُصطَفَى  صرية وأَصحابِه خاصةً
 ةريصلَى بعالًا. ووأَحافًا وناِس أَصبِالن ةريصلَى بعلَاقًا. وأَخًة ورِيعشو ةيدقلَاِم عبِالْإِس

بِالدعوة أُصولًا وأَسبابا.
ِتَابِ اي كا فتَهبسن لْ إِن؛ باتوعالد نا معبِد تسلَي فَهِي ةريا كَثهلَيلَّةُ عالَْأدو ،ةطُورسم

 : انَهحبا؛ فَقَاَل سيهف غَّبرا وا بِهنبر رأَم ،ةورشنم}نييانبكُونُوا ر{ ِرِ اأَمثَالٌ لتام ؛ فَهِي
 .هتنجو رِضَاها لطَلَب هتادإِرو

ةَ هيانبالر ارِمِ، إِنحلْما لابنتاجضِ، وائلْفَرل اءالَى؛ َأدتَع ِبِا يقَةثالْو لَةالص لْكبِت قُّقتَح ي
قا بِالْياحاتِّشلْإِيثَارِ، وا لإِيثَاررِ، وبا بِالصلِّيتَحكْرِ، وةً بِالشاينعلذِّكْرِ، وةً لامدتاستَلَذُّذًوو ،ا ني
؛ فَهونيانبالر كأُولَئ ،ارِهبَل كلِْم قَبغَاِر الْعًة بِصبِيتَرامِ، ويا بِالْقمعتَنامِ، ويبِالص اءلَمالع م

 .ونلِّماملُع اءوالْفُقَه ،ونباملُر اءاحلُكَمو ،لُونامالع
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 : ونيانبالر فصو قَدلِ؛ ومي العقَّقُوا فتَح ثُم ،لُوا بِهمع لْمِ، ثُمالع طروا بِشقَام اءلَمع مأَنَّهب
. ووصفُوا: بأَنَّهم حلَماء أَتْقياءٍ لَا يستَنكفُ ون عن فَجمعوا ِبذَلك بين العلْمِ واحلَقيقَة والْعملِ

،هِمبر ةادبع ،لْمع مقُهذَوو ،بح ماتُهاجنمو ،ةادبع ماتُهيح ،هدمحو كْرِهذ نع ونفْتُرلَا يو
.آنقُر ملُقُهوخ

اجِزح ئشنلِ، وياطالْبو احلَق نيقَانًا بي فُربي قَلْبِ املُتَرف يمقي ةيانبالر اجيس إن نيبو هنيا ب
مضلَّات الفَتنِ، ويضْبُِط السلُوكَ، ويقيم الْجوارِح علَى رِعاية السننِ، والْهدِي الظَّاهرِ، 

؛ فَإِنةرِيشلِ الْباكشملَّ لو الْحه لَامالْإِس إِذَا كَانبِ، والْأَد ةلَازَممو ،تمنِ السسحو جهنم
.ةيلَامالْإِس ةوعالد لَاتكشظَمِ معماحلَلُّ ل وه ةيانبلَى الرع ةبِيالتَّر

وع ةدحوالْو لَى الْأُلْفَةا عهاءني أَببا تُرأَنَّه : ةيانبالر ةوعالد لْكت فَاتص صأَخ نممِ ود
نمم دائولَى كُلِّ الْمع سلجي نم رِفَةعمل فالص زايتَم فا اهلَدإِنَّمى؛ ومسلْمبِ لصالتَّع

حةَيجلس علَى مائدة الشربِ الْأَولِ. فَما كَان لهذه الدعوة أَن تُفَرقَ األُمةُ أَو تُقَدم مصلَ
.ةالْكُلِّي ةالْأُم ةلَحصلَى مع ةبِيزح فَةطَائ

كَما أَنَّنا لَا نَزعم أَنَّنا وحدنا الصواب وغَيرنا خطأٌ علَى الْإِطْلَاق؛ ولَكنه اجتهاد في 
زكية والتَّصفية ظَهر يف صورة تلْك الْمدرسة مجاِل التَّربِية وتَعليِم العلِْم الشرعي وركِْن التَّ

ي إِميانعملَةً لامح ،يددج نم ةي الْأُما فحور يِيتُح؛ لةلْأُمل ُا اهرسي يالَّت ةيددالْج ةيان
ةُ سامية عالية، وأَشواقًا روحيًة عزِيزة غَا ليةً، حني تَقُوم في الْأُمة تلْك الْفئَات الْمتَأَهلَ

.نييانبالر نةُ مهـ الْمتَأَل
 تقُم وقَد-ِا بِاينتَعسةَ - ميلمةَ والْعيلْمالْع جاهنالْم تضَع؛ فَوةسردالْم هذهل يطبِالتَّْخط

وِيعوالد ريستَع يمٍ أَوقع ريظتَن نا عيدعيف الطَّلَبِ والتَّطْبِيقِ، ب لَفا طَرِيقَةَ السياعرةَ م
بغْيتَه في هذه الْمدرسة حني يتَربى هو وأَولَاده -بِإِذِْن اِ-مقْعد؛ وسيجِد كُلُّ مسلٍم 

وح نوم لُهأَهةُ ويلحرا الْميهف يوعر يقَةقبِضَوابِطَ د تعضي وجِ الَّتاهنالْم لْكلَى تع لَه
.بِخُطًى ثَابِتَة جرالتَّدو
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تَأَنـم يقَةمع اتاءرقمٍ، وائكْرٍ دف ةارصع ؛ بل إِنَّهظَةاللَّح يدلو كُني ذَا لَمه إِن ثُم ،ةي
الِ الدوأَحل ةشايعم عم ،ِإِلَى ا ةوعيف الد طَوِيلَة نينس رةبوخ ،ةرتَكَرم ريةَكث ارِبتَجو اتوع

دة الْأُخرى ومحاورة أَتْباعها، وكَذَلك احتكَاكٌ مباشر بِشبِابِ الصحوة ومشاكلهِم الْمعقَّ
مهما والْمتَعددة؛ أَكْسبت النفْس شجاعةً وثقَةً ويقينا يف الْمنهجِ والثَّبات علَيه يوما بعد يومٍ

 .تَنالْف تتَكَالَب أَو ثادوالْح ترتَغَي

ه علْم، ولَا أُبرئ نَفْسي من تَقْصريها في حق هذَا.. وإِنِّي لَا أَدعي لنفْسي ما لَيسِ لَها بِ
ربها؛ لَكنه محض فَضْلِ اِ علَي، ورحمتُه بِي، وكَرمه الزائد الَّذي عجز عنه شكْرِي؛ فَما 

كَان فيه من خطَأ أَو زَلَلٍ فَإِِنـي منه تَائب فيه من حقٍّ وصوابٍ فَهو منةُ اِ وتَوفيقُه، وما 
 .ُا اءش إِن لْتَزِمأَنَا م قبِالْحو ،اجِعابِ رووإِلَى الص

} هإِلَيو كَّلْتتَو هلَيع ي إِلَّا بِاللَّهيقفا تَومو تتَطَعا اسم لَاحإِلَّا الْإِص أُرِيد إِن{يبأُن.
نيعمأَج بِهحصو هلَى آلعو دمحا منلَى نَبِيع لَّمسو ُلَّى اصو

نيالَمالْع بر ِ دمالْحو.

كَتَبو
 مادخةسردالْمةيانبالر

قُوبعنٍ آلِ ييسح نب دمحم
 . نيملسيعِ الْممجو هلَادأَوو هاتجوزلو هيدالولو لَه ُا غَفَر

مةَ الْجبِيحص هتَامخ كَانو  ةهـ١٤٣٤/ ٥/ ٣ع
م ٢٠١٣/ ٣/ ١٥املوافق 
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١.هيمدرسةٌ ودعوم خَتَةصصةٌ دَّلَ التَّاخَليارِ السالْف يع؛املْلقبِبِاِمياءنجاِلالرالالصحني
لاملُصحالَّني ،ذلونمعين يقَى إِلَعينِامد ةِارِ مونَش ،عانيهاملَِيف العتَّى الثُّغُكُلِّهوِريف ش ،

ويحرونثَسابِوتَهمنلَخالِ برو ةتربوي امجلْعمو ةتَيعبدع ،ةلَيى منجٍ تَهروِبيٍّ وطُخُحٍ بِاضو ات
تَدمرج؛ةلوا بِقُيومظَواْلائ بِنْأَفيو اءأَتْبهِاعم.

يِنري الدي معايِها هيلَد إِافيِم الويِقْري تَاِيعم، واإلِسلَاميالصفنء مزةُ جسرداَمل.٢
ا تُهلَزِنتَبقَى ميي السلَفعِ الدعوِاقوةٌ يف الْانَكَلِ ولَها ممعيف اْلجات اليت مل تَندمالطَّاَق. وعامُةاْل

ا هكُ لَنَتْرنِ، والتَّعاوالدعِم وب وحاْلة بِدرسمها يد الْيد إِلَتَتَم، واوما معلُمقَامه، وةًمحفُوَظ
.الدينِ العاممعيارويمِ بيننا هالتَّقِْيار ون معيكُيا، وى مكَانَتهلَعضواءاالْن
هو الَّذي جعلَكُم خلَائف {:ىاَلعتَاَلقَو،}وما منا إِلَّا لَه مقَام معلُوم{: ىاَلعتَاَلقَ

آتَاكُم إِن ربك سرِيع الْعقَابِ وإِنَّه الْأَرِض ورفَع بعضَكُم فَوَق بعٍض درجات ليبلُوكُم في ما 
يمحر لَغَفُور{.

لَا ننتَمي إِىل حزبٍ جماعةً، وولَسنا حزبا أَلَا لشخْصٍ ولَا لاسمٍ، وا نَتَعصب لرأْيٍ ولَ. ٣
.اعةمج أو

٤.ِ نَالَاؤوU وِلسوللرrؤوللممننيا مميعجنايل و؛ ال نُوةاعواجلَم ةنا لَأهلِ الس
ادي إلَّا عىلَنُعالَى: ذَلتَع ُقَالَ ا ،ك} ونيمقي ينوا الَّذنآم ينالَّذو ولُهسرو اللَّه كُميلا وإِنَّم

 نمو * ونعاكر مهو كَاةالز تُونؤيو لَاةالص مه اللَّه بزح وا فَإِننآم ينالَّذو ولَهسرو لَّ اللَّهتَوي
ونبالْغَال{ .
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، وما rفَدين الْمسلمني مبني علَى: اتِّباعِ كتَابِ اللَّه، وسنة نَبِيه «رمحه ا: ةَيميتَابناَلقَ
ردوه إىل اللَّه ةُمفَهذه الثَّلَاثَةُ هي أُصولٌ معصومةٌ، وما تَنازَعت فيه األُ؛ةُماتَّفَقَت علَيه األُ

 . والرسولِ
دأَحل سَليو بِيالن را غَيهلَيي عادعيي والويو هو إىل طَرِيقَتعدا يخْصش ةلْأُمل بصني أَنr،

اجتَمعت علَيه ولَا ينصب لَهم كَلَاما يوالي علَيه ويعادي عليه غَير كَلَاِم اللَّه ورسوله وما
ةماُأل؛ بلْ هذَا من فعلِ أَهلِ الْبِدعِ الَّذين ينصبون لَهم شخْصا أَو كَلَاما يفَرقُون بِه بينةُماُأل

ونادعيو ةبسالن لْكت الْكَلَامِ أَو كلَى ذَلع بِه اُلونو١٦٤/ ٢٠(جمموع الفتاوى: »ي.(
الَ، قَنيملساُملنمنحى اسمٍ ولَا علَى نسبة؛ بلْ نَلَلَا عى كَلَامٍ ولَي علَا ُنعادن لَا نُوايل وحنفَ
.}ومن أَحسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا وقَالَ إِنَّني من الْمسلمني{ى: اَلعتَ

٥ .الد إقَامةى لعا نَسلَينِإِنَّناءمأَس ِبا إلِقَامة ،قْفيِع على همالكُّلِّ، والتَّج عِح مامالتَّس
رِ اخلريجِ، ونَشهيِن،املَنذِْل للدلَاٍصوالبيِن يف القُلُوِب وعلى بإِخلدل نيكِل على التَّمموالع ،

أَرضِ الواقعِ.
نَا الْأَصلُ)؛ إنَّما هي دعوة اِا يتَعاملُ أَح. َل٦ : (أَ ةاسيبِس ةسري املدف ِدوباوليست ،

نَشء هي تَعاون للقيامِ علَى ثَغْرٍ من ثُغُورِ الدينِ، وهو تَربِيةُلشخٍْص  أَو مجموعة؛ إِنَّما
تَرِفنيحومسلَي ،ةوعلَى ثُغُوِر الدع لنياماع دأَح اتروتَص نيٍّ مئزرٍ جوتَصا لداحا ووذَجنَم

ةُ الريخْصلِ الشينِ؛ بوعِ الدفُرتَملَةُ الْمةُ املُتَكَاميانب.ةزي
الْعلْمِ هو التَّربِيةُ والتَّزكيةُ والتَّصفيةُ؛ فَلَيس غَرضُها تَعليم:لْهدف الْأَصيلُ لهذه الْمدرسة. ا٧

بلِ ؛الْعلِْم الْمتَخَصصني وحدهمطَلَبَةهي الْأَكَادميِي الْبحت فَقَطْ، ولَيست الْفئَةُ الْمستَهدفَةُ 
ةاألُم ةامع نِل عهفِْع الْجِض ربِغَر ةيكلِْم للتَّزالْع يملتَع فدالْه.ئَةُ الْمالْفو اموع مفَةُ هدتَهس

تَدبوالْم نيملسالْميِنئُونزاِم بِطَرِيِق الدلِ يف الْالْتأَو نلِْم ملَى طَرِيِق طَلَِب الْعع هِمامقِْل أَقْدن؛ ل
 عسا لَا يمانِ ويوضِ الْأَعيلِ فُرصبِتَح يهف ةجرد ملااملُس ثُم ،لُههج دعب ي طَلَبِهف جرلتَّد

.كذَل



٩

٨.يانبالر     لَـةامالْع ات اعـمالْج ن ا مـد أَحـ سافلَا نُن نح؛ فَنبطَاللَا يو باتعلَا يو مخَاصلَا ي
 ِولُ الُ، قَالَ رِسادلَا نُجو ،ملَا نُخَاصو ،ارِبلَا نُحو ،لْيهع غِّبلَا ُنشو ،ةاحلَى السعr:

).سدوا، ولَا تَباغَضُوا، ولَا تَدابروا، وكُونُوا عباد اِ إِخوانًاا تَناَفسوا، ولَا تَحالَ(
فَع الظُّلْم بِظُلْمٍ؛ إِنَّما دنُصلح العوج واخلَلََل بِالْمعصية، وِلَا نُقَابُِل الْهدم بِالْهدمِ، ولَا َن. ال٩

}.إِن اللَّه لَا يصلح عملَ الْمفْسدين{بِالتَّسامحِ، والْعفْوِ، والصبرِ، والرضَا، واالستمرارِ، 
١٠ .لِ السجِ أَههنلَى مع روِيٍّ آَخعلٍ دمع أَي تَبِرنَعِزنتَع ةاعاجلَمو ةايزرنُصوة ،بِه حنَفْرو ،

ةً في الواقعِ عن دورِ املَدرسة الربانية، ونَرجو أَن يعملَ الكُلُّ لنصرِ دينِ ه لَا يقلُّ أَهميـونُؤمن أَن
ةنلِ السجِ أَههنلَى مع يددلٍ جمبِكُلِّ ع حنَفْرو ،ِا،ةاعاجلَمو هداعنُسرٍ، ويكُلَّ خ و لَهجنَرو

اوِنُهنُعوءبلِ العمحل كَنا أَميلِالضَْخمالثَّق اثريامل؛مِ واثريمبِيالنr ؛يلشنكْرالف ر
يانبَقالَ الر ، ُالَى: اتَع} لَى الْبِرنُوا عاوتَعاتَّقُوا وانِ وودالْعلَى الْإِثْمِ ونُوا ع اولَا تَعى والتَّقْوو

فَتَتَعاون املَدرسُة بِسعة صدٍر مع كَافَّة العاملني في الصف؛ }اللَّه إِن اللَّه شديد الْعقَاِب
 . يلَاماإلِس

ـاتَهدف املَدرسُة الرب. ١١ بِاِ ذَوِي فَهٍم عاٍل وارتباط وثيٍق قَوِيٍّةُ إِلَى بِناء رِجالٍنيـ
ـسبحانَه وتَعالَى، رِجاٍل أَصحاِب عبادة، وتَأَل ه، وتَنسك، وعلْمٍ راسخٍ، ومنهجِية ثَابِتَة؛ ـ

ف الثُّغُوِر.  يعملُون علَى مخْتََل
) علَى املُنتَمني لَها، ولَا تَحصر الدين علَيها، الَا تَحكر املَدرسةُ خيرها (أَخذً. ١٢ طَاءعو

الواقع، ولَا تَحتَكر أَتباعها الذِّين ربتهم وعلَّمتْهم؛ بْل تُطْلقُهم ليتَوسعوا، ويطَوروا، ويصلحوا
وتَوجر اةّعلَ كُلُّ الدمعي اأَنهتاير تتَح نيقادكُونُالصياوهالرِج نمض نيلاموا وا عبأَح إِن

.لٌّ ميسر لما خلق لَه؛ وإِلَّا فَُكوهذَلك ورُض
١٣ . مقَدارِ يشاالنْت عم اءالبِن ضارالِ إِذَا تَعماألَع اءبِن  عالِ مجالر اءبِن ضارإِذَا تَعو ،اءالبِن

ضَتارإِذَا تَعالُ، وجالر اءبِن مقَديالكُلِّي ئاداملَبعم ةيانبالر ةسردلْمرِضَاُة ل مالِ تُقَدجالر
.ئادبالْم



١٠

ى (األَفْراد والتَّنظيمات َألنَانية الَّتي تُدمر األُمَة علَى أَعلَى مستَومن أَخطَرِ مظَاهرِ ا. ١٤
 ئَاتاهلَيو نم مةَ أَهيالذَّات مهعطَاممةَ ويخْصالش مهحالصم أَن اداَألفْر ورعش :( اتاعاجلَمو

امينِ العالد افدأَه؛ةايِريعمينِ والد افدةُ أَهيانبةُ الرسراملَد متُقَد كذَللَى لا عمائةَ دامالع ه
يخْصحِ الشالكُلِّ املَصاءواألَهو اءاآلَرو ة.

باملُغَالَبة فَقَطْ، من عند اِ، ولَيسالدعوة الربانيةُ تُوقن أَن النصر بِيد اِ، واحلفْظَ. ١٥
نيكتَمو قدلَامِ بِصاإلِس ةاير فْعر ادأَر نمل كِّنميس َا أَنقٍّ، وي القُلُوِب بِحف هتمكَل

}مهيند ملَه نكِّنملَي؛}ويانبالر ةوعالد فَإِن كذَلَلولكِّلًَة عتَوم قطَلةً َة تَنينتَعسم ،ِى ا
ِا إِلَى اهرأَم ضتُفَو ،ِِإ؛ َفبِا ةلَ ولَا ُقوولَّلَا ح.ِا بِا

١.:يدحجِ.التَّوهاملَنو قَادتاالع ةحصو ،هولمبِش يدحإِلَى التَّو ةوعالد
٢.ينا.ةُ:السهائيإِحا ونِ كُلِّهنبِالس كسالتَّمو ،ةريصلَى باعِ عبِاالتْب
. التَأْصيلُ:.٣ لَفمِ السبِفَه امزلْتاالولِ، وإِلَى األُص وعجالريلِ، ولإِلَى الد ادنتاالس
ء منه.وعدم التَّفْرِيط في شيأَخذُ الدينِ كُلِّه، وإِقَامتُه جميعا،الشمولُ:.٤
٥.:ِينِ اي دف ةيِنالُقوابِ الدسلَى حع ازُلَاتيمِ التَّنتَقْد مدعمِ، وائزذُ بِالعاألَخ
٦.:ازُنالتَّولُ وئِالتَّكَاماداملَبو طَلَقَاتاملُنو اتالغَايو اتلَوِيي األَوف ازُنتَولٌ وتَكَام
سلَف األُمة، نَعيش عصرنَا علَى منهجِنا؛ الكتَاب والسنةُ بِفَهمِالْوضُوح والواقعيةُ:.٧

جالنُعورصو ةيضُوعوا بِمنعاقى.واوعلَا نَفْتَرِي الدو ،مهالو يش؛ لَا نَعةاح
٨.:ناولُالتَّعمعي نكُلِّ م عم ناونَتَعلَّهل بنُحقٍّ، وبِح لَى احلَقع يلَامي احلَقِْل اإلِسف

.رلَا غَي ِي اي فالنُوو
٩.:اتالثَّب.قَةالفُرو لَافذُ اخلنَبيِن، ولَى الدنِ عالتَّلَو مدع
١٠.:اررمتالِ. االسجعتاالس مدعو هلَيع ربالصلِ ومةُ العماودم



١١

وذَلك بِالوسائلِ الشرعية املَشروعة:؛ينِ األُمة وثَوابِتها وأُصولهادحراسُةِ.١
رعيِّ بِجميعِ فُروعه، بِطَرِيقِ التَّلَقي والتَّلْقني.تَعليم العلْمِ الش- أ
العملُ بِه، وإِظْهار القُدوة الصالحة، والنموذَجِ الرباني.-ب
علَى املَنهجِ الرباني.لجميعِ أَفْراد األُمةهبِرِفْقٍ وتُؤدة، وبثُّالدعوة إِلَيه -ت

٢.و ،هلَيع يزكالتَّرو ةيكبِ التَّزانازُ جرإِبـ ه البِدايةُ والغَايُة؛ وذَلك بِالعلْمِ الصحيِح، والعملِ أَنـ
الصالحِ.

وذَلك بِمجموعة البرامجِ، واملَناهجِ، ؛الشخْصية الربانية النساكَة املُتَأَلِّهة بِعلٍْمصناعةُ .٣
ي تَضَعالت ةوسراملَد اتاخلُطُويبِ، والاألَسولسةُ لسرا املَده.نيكال

ري، وسنة رسولِ اِ وذَلك بِمراعاة سننِ اِ الكَونية في التَّغْيِ؛تَّمكنيللالتَّغْيِري والعمُل.٤
r.ِعاقالو لَةامعي مف ةيانبالر
٥.يهالنو ،وفرعبِم وفربِاملَع رقٍّ، لَا األَمبِح بِاحلَق راجلَهكَرٍ، ونرِ مكَرِ بِغَينِ املُنع نَخَاف

في اِ لَومةَ لَائمٍ.
صورِه.تَيسري العلْمِ وتَبسيطُه وتَسهِيلُه، وبذْلُه لعامة األُمة، ومحاربةُ اجلَهلِ بِجميِع.٦
وسطَ الإمياني الذي يروِي نطَقَة؛ يأْوِي إِلَيها الرباني فَيجِد المإِجياد بِيئَة إِميانية في كُلِّ.٧

.انَهيِه إِميف ددجيو هيِي قَلْبحيو أَهظَم
ي، الذي يتَابِع منِ احتَاج إِىل املُتَابعة؛ لشد أَزْرِ املُبتَدئني.ِجياد الشيخِ الرباني املَُتكَاملِ اُملربإ.٨
٩.مِ ويالق اءيإِح.اةاحلَي اَالتجتَّى مي شبِ فاألَدو لَاقكَارِمِ األَخمولِ واألُص
ودعائمِ إِعادة احلَياة الربانية لَلواقعِ؛ وذَلك بِاملُشاركَة اإلِجيابِية الفَعالَة، وتَثْبِيت أَركَانِ.١٠

.اةاحلَيينِ وللد لَفمِ السفَه



١٢

١-ِوُل اسقَاَل ر ،حالالص ياهلَدو حالالص تمالسr : تمالسو ،حالالص يدالْه)
ادصاقْتالو ،حال؛الصنا مءزج رِينشعو ةسمخ نم ءزج(ةوبالن.

طُولها أَو عرضها هو الفَرض اللَّازِم املُتَحتِّم على فَالتَّمسك بِاللِّحية، وعدم االنْتقَاصِ من - أ
.يانبالر

بانيالرزام بِالقَميصِ وغطَاءتاالْل-ب الر قي حف ضةُ املَحنا السمأْسِ ه . ناضِ ميالب بحو
بِيالن يده وسِ هي اللُّبابِ فالثِّيr.يانبالر ارعا شمهو.

يبِ والسواك، زام بِالنظَافَة التَّامة، وحب الطِّتَتقْصري الثَّوبِ فَوقَ الكَعبينِ فَرض، وااللْ-جـ
.يانبالر دبلْعل ةامولِ العاألُص نضًا ميلُ أَياجلَم راملَظْهو

٢-بالْالر بحي لْخَانِّيولَواخلُمو يلُ ةورِ، قَلالظُّهو ةرهلَى الشافُسِ عمِ التَّندبِع كستَمسم ،
، كانَسلكيلَعكسم(َأ:اةجالننِعهلَأَسنملrاِوُلسراَلالكَلَامِ، كَثري العملِ، َق

لْويسعكبتُيكو ،ابكلَعى خيَئطتك(.
٣-يانبلَِىالرع رِيصيلِ إِحلقْتَضَى الدلَى مع ةيححص ةينس بِطَرِيقَة ةيانبي الراناملَع اءيح

: كَاألُ ةاألُم لَفمِ سبِفَه ةنالستَابِ والك نم ،اتباإلِخو ،ِنسِ بِا ،ِا قَاءلل قوالشو
ة.ـذَلك من اَملعاني اإلِميانيوالرضَا بِاِ، وأَمثَالِ

٤-يانبالرأَو ،اتاحي املُبعِ فسمِ التَّودبِع هتُلْزِم اتُهادبع ذاألَخو ،اتوهي الشاسِ فماالنْغ
؛قنيفَفَرقٌ بين الفَتْوى والتَّقْوى، والربّاني يجتَهِد أَن يكُون من املُتَّ؛لديِنبِمبدأ االحتياط ل

يأْخذُ نَفْسه بِالتَّقْوى والورعِ.



١٣

٥-بالرنع دعكُلَّ الب دتَعبيو ،ةحالالص ةبحلَى الصصِ عركُلَّ احل رِصحي يان خَالَطَةم
الْأَخلَّاء يومئذ بعضُهم لبعضٍ عدو إِلَّا {.الفُساق والفُجاِر، ومن يظْهِرون العداوة للديِن

نيتَّقالْم{.
فَلَا يشغَُل قَلْبه بِهمومِ الرباني مشغُولُ القَلْبِ دوما بِالرب سبحانَه، واملَشغُولُ لَا يشغَلُ؛ -٦

متابعة الدنْيا؛ فَيجافي مشاغلَ الناسِ الدنْيوِيةَ الَّتي تَجلب اهلُموم، وتُسقم القُلُوب، مثْلَ
خبارِ؛ هو بِمعزِلٍ عن اجلَرائد، أَو مواقعِ التَّواصلِ االجتماعي، أَو متَابعة التِّلفزيونِ واألَ

كُلِّ ذَلك إِلَّا بِالتَّقْوى، واالحتياط فيما يرضي الرب بِيقني، وعلَى املَنهجِ.
٧-ادبع يانبلِ؛الرافوالن نئًا ميش تفَولَا يضِ، وائإِلَى الفَر ارِعس؛ يأَنرِلفْلَ حضِ، النالفَر يم

ولَا يقَع في شيء من املَكْروهات؛ لأّن املَكْروه حرِيم احلَرامِ، ولَا يخُوض في 
 ِوُل اسِن. قَاَل رمحى الرمح اتتَبِهاملُش أَن؛ لاتتَبِهاملُشr: اتهبنِ اتَّقَى الشفَم)

ضرعو هيندأَ لرتَباس(ه.
ـالرب-٨ اني يتَحملُ مسئُوليتَه كَاملَةً تجاه بيته؛ فَهو سكَن لأَهله، أَب شفيق لأَولَاده، يجعلُـ

ِا ةي طَاعف ةبالطَّي اةبِاحلَي وءلَ السائغَو لَتَهائي عقيةً، ونج تَهيا ،{بوا ينآَم ينا الَّذهأَي
ةارجالْحو اسا النهقُودا ونَار يُكملأَهو كُمقُوا أَنْفُس{.

٩-يانبلَا الرو ،فستَع أَو ،طَاطتاش وند ،قَّهقٍّ حي حي كُلَّ ذتؤ؛ يافإِنْص باحص
ي سا فدي أَحضرخَيقَالَ ر ،ِا ِطولُ اسr :اقح كلَيع كبرل إِن)، كفْسنلو

.فَأَعط كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه)؛ولأَهلك علَيك حقا،علَيك حقا
ينتَصر لنفْسه، الرباني خاضع، متَواضع، يأْلَف ويؤلَف، بشوش يتَصدقُ بِابتسامته، ولَا -١٠

خذ الْعفْو وأْمر بِالْعرف {، ، ويتَحملُ أَذَى اخلَلْقِيبذُلُ إِحسانَه للْخَلْقِ، ولَا يؤذي أَحدا
}.الْجاهلنيوأَعرِض عِن



١٤

ةوعالد جِب؛ فَيةوِيرو بِأَنَاة لَ، تُقْطَعاحرذو م ا طريقيهف ارا سكَم  ةوعِل الداحرم اةاعرم
بِيالنr،ٌةيعستَو ةوعا دأَنَّه؛ووِيبلِ التَّرمبِالع لْمِ، ثُمأُ بِالعدكَذَا.. فَلَا تَبهو ،ةوعالد ثُم ،

نَا، ونَتَدرج في املَراحلِ، وإِذَا تَعارضَت الثُّغُور فَلْنبق نَستَبدلُ ثَغْرا بِثَغْرٍ؛ إِنَّما نَتَوسع في ثُغُورِ
.هنلَى مأَع وا هإِلَّا إِلَى م هنلُ عتَقلَا نَنو كُهلَا نَتْر هلَيع ني نَحلَى الثَّغْرِ الَّذع

الر فدالْه وه ةسردلْمل ييسئكالتَّزةُ وبِييالتَّر؛ةُـ طَةالَْأنْشاِل ومكُلُّ الْأَع تَكُون كذَللو
بانيةالرةخْصيجاه، وصناعُة الشتَصب يفِ هذَا الاتِّرسُةتي تَقُوم بِها الْمدـوالْمشاركَات ال

تَالْمميِّزةذههالْم وهروجاءروفَةاُد طَائاِل كُلِّها؛ فَإِجيمالْأَع هذهبالْعالص ادهالز اادحل ني
ه ةريب الْآَخطَالوفدالْه.

ل امجرُة بسردالْم تَضع كذَلليآَلو ،ةبِيثَابِتًَةلتَّر حٍ؛ كُلُّاتاضي طَرِيقٍ وف مالعا مه قبس جاهنبِم
ةربخ ةرثَمو تَاجن كَانَتطَوِيلةً، و واتنها سرِيبتَجمِعإِلَى ا ةوعيفِ الد نيّنعزوجل؛لِ الس

اقَته.حسب قَدرِه وَطكُلٌّ؛يفِ تَكَامٍلزكَّاةةَ اُملخْصييكُون الْشى أَنلَللْوصولِ بِالْمسلمِ ِإ
ة املُتَكَاملَة خْصيالشيالرباني ذلذَلك تَعمُل الْمدرسُة علَى أَن تَكُون صورة نَموذَِج املُسلِم

موذَجِ، وتَوسيعِومن ثَم يكُون الْعملُ علَى إيِجاد الن؛واضحةً يفِ أَذْهانِ الْعاملني فيها
الدلَهوح هثَالأَم نة ِمرائالناملَ، و وذَجامنه ودقْص:نَم وهالص وذَجةابحمهنع ُا يضالَّرذين

ماهبرولُ الرسr.هنيلَى عع
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انية لَْا بد أَن تَقُوم علَى أَعمدة بة الرخْصيموذَجِ للشزكيةُ الْمطْلُوبةُ لصناعة هذَا النهذه التَّ
 كذَل؛ ليقَةمع خَةاسلَى رةً عياده اراتنم ؛ لتكونلَاءا بِجهيمفَاهيلِ متَأْص نم دلَا ب

: الطَّرِيقِ، ومن هذه املفاهيمِ املَطْلُوب تَأْصيلُها
١-الْفَه يقمتَعليمالْع يدح؛ِم للتَّو أَثَر كُوني لَْا«بِأَنُإِلَّا ا إِلَه« فاقوي الْما فحاضو

نْيا الدناتيي حالِ فالْأَفْع وددرو فَاترالتَّصاو.
٢- ،ةوعالدو ،قَادتاالعمِ، وي الْفَهف يلَفالس جهنالْمتَعلْمِ وطَلَبِ الْعو ،لُوكالسولهيم
٣-ذَمو ،دبةُ بالتَّعبِيالتَّرةُ ويانباعِالردتباالو ةعالْبِد.
٤-يبآَثَارِ الن يمظتَعو ،ةنالس مفَه دمحمrَاأل افَقَةومل قَاءالْانت مدعو ،.اءوه
.فَمن زَاد علَيك في الْخُلُقِ زَاد علَيك في الديِن؛الْأَخلَاق؛ فَالدين كُلُّه خلُقرسوخُ -٥
االستقَامةُ وعدم التَّلَونِ، مع الْإِخلَاصِ والثَّبات في مواجهة أَحداث الْواقعِ.-٦
.وحيد الْكَلمة، وتَأليف الْقُلُوبِ، وذَم الْفُرقَة واالختلَافكَلمةُ التَّوحيد هي السبِيلُ لتَ-٧
٨-بحرِ، ولَى الْخَيع ناوالتَّعو ،ياعملُ الْجمالْعنيملسلْمرِ لالْخَي.
٩-لُوعمِ، وزقُ الْعدصو ،ِا هجوةُ ليالتَّضْحينِ، ولدذْلُ لالْب عِر، مبلَى الصع ربالصو ،ةالْهِم

سِ، واإلِيثَارِ، وذَم التَّكَلُّف.غَمط النفْ
١٠-قبِالْح رهالْجالن اتقَامرِفَةُ معمو ،قدبِصو ةبِقُومالُهإِنْزاسِ وملَاِزنهم .

الْعلِْم: "الْعلْم قَبَل الْقَوِل والْعمِل"، قاََل تَعالَى: الْمنهجِ: طَلَبلَاْ شك أَن من أُصولِ هذَا 
}إِلَّا اللَّه لَا إِلَه أَنَّه لَمع، الَّ.}فَاعافلِْم النلَى الْعع ةسردالْم هذي هف التَّام يزكو التَّري هذ

لًا، ثُم مما لَا شك فيه أَن ، ولَا يسع الْمسلم جهلُه؛ فَالتَّوحيد أَوفَرض عينٍ علَى كُلِّ مسلمٍ
اِ، والصدق مع تَعلُّمِ الْإِخلَاِص، والْخَوف من اِ، وتَعلُّقِ الْقَلِْب ِبمثْلُ-إِحياء علْمِ الْقُلُوبِ 

ذي يناسب الْواقع، ويصلح الْأَشخَاص، أَولَى الْعلُوِم ابتداء، الْعلْم الَّهو من -اِ، وغَيرِها
خْتَصم) تَابِهي كةَ فامقُد ناب اهما سم وهور :( ينداجِ الْقَاصهنم)لْمعلَةامعالْم(.
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 َل{كَانَتقُِم اللَّي{ َلقَب}فَأَن قُمـريحٍ، ؛}ذحالٍ صحو ةادبع نم دفَلَا ب) ونومتَد لَو
تَقُومون بِها من عندي).تي علَى الْحالِ الَّ

رِ والتَّربِيةُ علَى الْعبادة بِمنهجٍ سلَفيٍّ صحيحٍ، في قيامِ الَّليلِ، وصيامِ النوافلِ، وكَثْرة الذِّكْ
قُّلِووالتَّن ،هاعوِيعِ أَنْوعِتَنتَتَابآنِ، والْقُر ةلَاوتو ،بِهاترم نيب كَثْرةو ،يهانعِر مبتَدو ،هاتتَمخ

،ةرمالْعو جالْح ةعتَابمو ،قَةدتَفْرِالصتُّلِ ووالتَّب اةاجاملُنلِ وسالتَّوو اءعالدَطاعِ وواالنْق يغِ اهلَم
لكُلِّ هذَا برامج مفَصلَةٌ في الْمدرسة الربانية.ِ؛

 ِوُل اسقَاَل رr:)لَاقالْأَخ كَارِمم مأُتَمل ثْتعا بإِنَّم(،اءإِنْمو ُة تَطْهِرييك؛إِنَّما التَّز تَطْهِري
طَيبة وسليقَة مستَقيمة، والْأَدب النفْسِ من آفَات الْأَخلَاق الرديئَة، وتَنميةُ ما فيها من طباعٍ
مع اِ ومع شرعِ اِ من أُصولِ السري وشروط الْوصولِ.

لُوكلَاحِ السإِصو لَاقيبِ الْأَخذي تَهف يبالأَسو جاهنم ةيانبالر ةسردلْمل؛و ةبِيبِالتَّر كذَلو
لَاتامعيعِ الْممي جبِ فبِ الْأَدانازِ جروإِب ،ةعتَابالْمو نيالتَّلْقو ةشايعبِالْم:و ،ِا عالْخَلْقِ.م عم

ادأَفْر تَبِاطلَى ارا عجِهاهني مف دتَمةُ تَعيانبةُ الرسردالْمو ،ةشايُة بِاملُعبِيالتَّر يهعٍ وتَمجا بِمه
فَهِي تَتَبنى مبدأَ التَّقَاربِ بين الطَّلَبة والْمشايِخ، )؛كُمها قيملَُة قُلُوٍب تَحكُتْ(فَهِي؛لَائٍق

ادلَى ِإجيا علُوبِهي أُسف دتَمتَعو تي تَحبتَرالْم بُل الطَّالعي تَجالَّت ،ةحالالص ةيانالْإِمي الْبِيئَة
ولذَلك يشتَرُط علَى الربانيني تَوفري الْأَوقَات ؛}عنهمولَا تَعد عيناكَ {:عينِ املُربي

والْمدرسةُ يوميةٌ.,ةالربانيالْكَافية لتَطْبِيقِ برامجِ
ةووحِ األُخةُ راعإِشويالْأُب طابيقِ التَّر؛ بِتَوثدقْصني ميانبالر وِنخمهنيب ؛ي ةماودمو ،ةاريبِالز

.ِي اف بوالْح ،نَةاوعالْمالِ، واالتِّص
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، التَّلْقني وإِشراب املْبادئِ }وقُرآَنًا فَرقْناه لتَقْرأَه علَى الناِس علَى مكْث{قَاَل اُ تَعالَى:
أَن يستَسلم في املَدرسة؛ فَلَا بد للربانيوالْقَواعد مبدأٌ أَصيلٌ في هذهوالْأُصولِ والْمعاني 

ةاي؛الْبِديلمتَلَقَّى الْفَهانيبالر هقَلْب هبرتَشي نيحو ،بِهانويعِ جمج نينِ مذَا الدهل يقمالْعو يققالد
إِيراضِ ورتاالع مدعالتَّلَقِّي وجِ وهنلَى الْمع رب؛ فَالصهإِلَي ةوعالدو ،لِ بِهملْعل قطَلني اتهبالش اد

هِملٌ مامع ةايي الْبِدف مِ، ثُميلِ الفَهصتَحلَىلع اتلثَّبذَاله.كذَل دعمِ بالْفَه

 اءالْآَر اءدإِب قحو ،ةاقَشنولِ الْمقَبرِ، ودالص ةعبِس ةيانبالر ةسردالْم جهنم متَّسيريغالص نم
و خبِيئَةَ والْكَبِري؛ طَمعا في الْوصولِ إِىل الْكَمالِ الْبشرِي املُمكنِ، ولكَيلَا يضْمر أَحد شرا أَ

دلِ الْماخي دف ادلَى الْأَفْرع جِ، أَوهنلَى الْمغْنٍ عض امزالْالت : ةسردِئ الْمادبم ن؛ فَمةسر
 ِولِ اسر ةنا يف سلَه يلِ التَّطْبِيقمالْعو ،يلَاممِ الْإِسى بِالْفَهوربِالشrج قح نم يعِ ، ثُمم

مع بِريالْتَّع نييانبالر لَاتوتَح نم مهتَرِي أَنْفُسعا يمع أَو ،مورِهدولُ بِصجا يم أَو ،ي قُلُوبِهِما ف
يا؛ لمائدونيانبالر تَآلفيالْقُلُوبِ، و نيب فَاءالصو دالْو ومدبتَنا، ويعما جهيعمالُ جمالْأَع قث

نرًِضعو ،ةتَام ةاعجِ.ىقَنهنالْم اتدفْرلٍ بِمكام

ــالَا َقــاَل ى: تَع}ــكنَفْس ــبِر اصَقــالَ ،}وــالَىو تَع :} مهــن ــاكَ ع نيع ــد ــا تَع ــاَل، }وَل وَق
انَهحبولَ {:سسر يكُمف وا أَنلَماعواللَّه{.

متَابعةً دقيقَةً في rمنهجِها علَى متَابعة رسولِ اِ إَذَا كَانَت مدرسةُ الربانية تَعتَمد أُصولَ
هلَيى عبا ركُلِّ مهابح؛أَصبكُلِّ الرل ةمائد ةتَام يقَةقد ةعتَابم نم دالَّفَلَا ب نييان ونبتَسني ينذ

ةعتَابلْمل ةددَتعمو ةعوتَنم يبالأَس يقَةٌ، ذَاتقد جامرب تعضو قَدو ،ةسردالْم هذه؛ل اءتَداب
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ةادبمالِ الْعأَع ةعتَابم ن؛مامٍ، ويقآنٍ، وقُر ةلَاوتكْرٍ، وذ نالِ موأَح ةعتَابـم صيامٍ، مرورا ـب
من صدق، وَتوبة، وإِخلَاصٍ، ووصولًا إِلَى متَابعة أَحوالِ الْبيت، والْأَهلِ، والْأَولَاد.؛الْقُلُوِب

اَل     مـرِنَا: الْأَع صـي ع فـ وِيعلِ الـدمالْع آفَات نم أَن كةَ لَا ش صـاقالْن  التَّخَلُّـفو ،ةتُـورِن املَب عـ
ــاليبِ التَّ    أَسو ،ــود الْقُي ــن ــةً م وعمجــةُ م يانبــةُ الر سردالْم ــد تَمتَع كــذَل ل؛ وودعــاْلو ــوِيمِ الْإِيَفــاء ِب ْق

لَاح االست-بِإِذْنِ اِ ومشيئَته-تي تَضْمن الْمستَمرة، الَّ إِصـلِ، ومي الْعف اررلًـا   مأَو طَـاءالْأَخ
تَمر   بِأَولَ ـةَ التَّقْـوِيمِ املُسـعتَابمِح         ؛، وال لِ الصـ جـالر ةاعن إِلَـى صـ ه يقـفتَوو ِنِ او لَ ِبعـ تَـى تَصـح

ياملُتَم ةيانب الر ةيخْصالشاورِ وببِالص ةز   تـمسـا رـبِ مسلَى حجِ عامرامِ الْبإِتْمو ،مِ الْقَوِيزلْع.
املُو ُاو.التُّكْلَان هلَيعةُ وايالْهِد هنم ،انتَعسالْمو فِّق
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ملنهج التزكية:مهمةٌمقدمةٌ

أَصلُ وأَساس وجود هذه املَدرسة علَى الساحة، واهلَدف الرئيسي منها هو التَّربِيةُ؛ أَولًا:
بِص ةفِّرَتوم ،ةمائد ةيانإِمي بِيئَة ادلَى إِجيع ةسري املَدف ةبِيالتَّر جهنم قُومي كذَللورتَمسم ي فَةف ة

لك كُلِّ منطقَة يأْوِي إِلَيها الرباني متَى احتَاج إِلَى ذَلك في أَية ساعة من لَيلٍ أَو نَهارٍ؛ وذَ
ةسراُط املَدنَش يهفا ومائفْتُوٍح دم جِدساِر ميت؛بِاخ ةواإلِخ نةٌ موعمجم يهف يكون ثيبِح

ةسربِاملَد نيسراملُد دأَحو ،نييانبالر.دائمة بصفة
تَربي؛ من املُ)رغْبٌة بِصدق(ة في التَّربِية والتَّعليمِ يانبلَابد أَن يواكب منهج املَدرسة الرثَانيا:

وي أَن هلَيع كذَللفِّوةلْوةَ خاعس اريومي ،هباجِي رنا، ييهخْلُو في ،ةسراملَد اتاعس لَافخ
صالحٍ.ويحاسب نَفْسه، ويجدد تَوبتَه، ويشحذُ عزمه، ويتَزود فيها آلخرته بِخَبِيئَة من عمٍل

: املُعسكَرات الإيِمانيةُثَالثًا: ةيانبالر ةسراملَد اتن آليي ؛ماٍم فأَي ةدعل كَافتاعبِال كذَلو
معسكَر غالبااملَسجِد مع مجموعة من الصالحني؛ الستيفَاء برامج محددة، فَيكُون كُّلَّ شهرٍ

جيمِ السلتَعل رآَخ كَرسعمآَنِ، ورِ القُربن تَدم نيكالتَّمرِيبِ ولتَّدل ةرم ،اجِداملَس دي أَحف ود
آَخ كَرسعمو ،يهامرمو يهانعِم مفَهورتَحي في كَيباملُر يهف لَّمتَعللذِّكْرِ ي للذِّكْرِ، ر كُ القَلْب

بد للمتَربي من تَفْرِيغِ وقْت يوميٍّ، ووقْت شهرِيٍّ، ووقْت سنويٍّ هلذه التَّربِية.وهكَذَا فَال
رِحلَة عمرة، أَو ة أَيضًا: الرحلَات؛ بِتَنظيمِ ة في التَّربِيمن آليات الْمدرسة الربانيرابِعا:

حجٍّ، أَو زِيارة لبعضِ املَشايِخِ في مصر أَو غَيرِها؛ فَالتَّربِيةُ أَثْناء السفَرِ مطْلَب لتَهذيبِ
لَاقلَاحِ األَخإِصفُوسِ ووفيها يعيش املرتبي مع شيخه مدة طويلة؛ فريعاه يف مجيع الن ،

أحواله.
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ي؛ كَما أَن للْمدرسة الربانية فَرِيقًا من طَلَبة الْعلْمِ املُتَميزِين لتَدرِيسِ املَنهجِ الْعلْمخامسا: 
فَهناكَ فَرِيق آخر للتَّزكية، من الوعاظ واملُذَكِّرين الَّذين يحركون قُلُوب الناسِ يف الْخُطَبِ 

دروسِ، وهناكَ فَرِيق ثَالث، وهو فَرِيق املُربني، هم لَيسوا بِخُطَباء ولَا مذَكِّرين؛ وإِنَّما هم وال
ربِالْم ةاصخ اترويف د مهرِيبتَد متوي ،هِمأْوِي إِلَيي نم ونبري ،اجِدسابِطٌ يف الْمرم ؛ فَرِيقنيب

ليستَطيعوا تنفيذَ منهجِ التزكية بِحرفية وإتقانٍ.
منهج التزكية يشتمُل على عشرة أبواٍب للتزكية ُتؤدى مع املربي وحتت عينه يف سادسا:

البداية، ويستقي املرتبي من مربيه كيفيَة أدائها حتى يتشرب قلبه حالوة ولذة معانيها، 
ح أسرارِها، ويظلَّ جياهد يف حتصيلِ أعلى درجاتها، ثم ينفصلَ بأدائها ويباشر قلبه رو

. وهي:  هها غريوتعليم ،هالرتبية: أوًالوحدآنبالقُرالكَرِيم-لَاةا: الرتبية بالصثالثًا: -ثاني
ا: ادسس-خامسا: الرتبية باحلج والعمرة-رابعا: الرتبية يف رمضان- الرتبية بالذكر

تاسعا: -ثامنا: الرتبية بالتفكر-سابعا: الرتبية بالدعاء-الرتبية بالزكاة والصدقات
، وسيأتيك تفصيل هذه األبواب بالشرح عاشرا: الرتبية باألخالق-الرتبية مبعاجلة األقدار

الوايف يف الكتاب الثاني من كتب املدرسة الربانية. 

ن يمر بِأَربعةَ مراحل في أَثْناء اجتيازِه لقَضية التَّربِية للوصولِ إِىل مرحلَة والَ بد للمتَربي َأ·
 : يهو ةيكالتَّز

: التفْهِيمأولًا: -

ةقْدعلَةً وكشابِ مبالش نم ريي نُفُوسِ كَثا فلَهعج ةيكالتَّز داعقَويحِ لحمِ الصالفَه ابيغ إن
وجعلَها في كَلَامِ كَثري من الدعاة كَلَاما مرسلًا لَا سبِيلَ لتَحقيقه يف الواقعِ يصعب حلُّها

.عيشِاَمل
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أَن يفْهم طَالب الربانية :ي إِلَى التَّزكيةبد قَبلَ الشروعِ يف مشروعِ التَّربِية الَّتي تُؤدولذَلك لَا
يستَسلم فْهِيمِ، وأَنبد من التَّكُلَّ شيء؛ يفْهم كُلَّ عملٍ وكُلَّ كَلمة وكُلَّ تَجرِبة وكُلَّ إِشارة، لَا

يخْضَع هذَا الفَهم للدليِل من بد بِالطَّبعِ أَنالطَّالب للفَهِم دون أَن يتَدخَل فيه بِفكْرِه، ولَا
.فَلْيصبِر،البِ املُبتَدئيجلَّى عنه للَطّنالكتَابِ والسنة بِفَهمِ السلَف؛ ولَكن غَالبا يحتَاج أَ

يعني يتَصوره كَأَنَّه ؛؛ وإِنَّما أَن يفْهم املَعنى ويتَفَهمهطْقَا أَقْصد بِالتَّفْهِيِم التَّعليم والتَّلْقني َفوأَنَا لَ
رعشيو رِكُهدبِه: (ينكون عند رسول اrي، َف ارالنةَ ونَنا الْجفذَكَر أْيكَأَنَّا رينِ)ع.

ةوا القُدوري ا لَمابِنبش أَكْثَر رِنَا أَنصكَالَ عإِش َلأ ، وإنمي يالَّذ حالَل الصجوا الرايِشعي لَم
الربانية إِجياد النموذَج الصالح هدف ال بد لذَلك فَمحاولَُة املَدرسة،َ نُفُوسهم رغْبةً ورهبةً

  . هيققن تَحم
نموا كَانَتنهيانبي الربى املُتَرري؛ لةشايُة بِاُملعبِينالتَّريةٌ، يِبِعنلِ، وهذه سمالع اءةَ أَديفكَي ه

، ومن بعده أَتَى عثْمان بِوضُوء فَتَوضَّأَ أَمام)صلُّوا كَما رأَيتُموني أُصلِّي(: rاِوُلسراَلقَ
قَال سلْأصحابِه ومان :) ِولُ اسا رنلَّمعrةاءتَّى اخلَرح ،يءكُلَّ ش(.

مطَلَقِ فَالنذَا املُنطَاه لَّمتَعأن ي ةاييف البِد دببِيالتَّر بل ومصي فكَيلِّي وصي فكَي يانبالر ة
قُومي فكَيْل؛وبصخْلي فكَي ي،هادعيو هكْري ي، وكيفالويو بحي فكَيو ، خَافي فكَيو

، وبرامج تَربوِية صحيحة، .. أن يرى ذَلك عمليا وواقعيا يف دروسٍ مركَّزةويرجو
.ةجرتَدم ةيلمع طُواتخو

ثانيا: التعويد:-

 لْكقَوتاعدتَةروِبأَةٌيلَخاقضَةٌيوِررةٌيلاِحلَصاْلسِفْالنبرِشية اررمتةُ واالساظَبووالْم دو؛ فَالتَّع
أَحب الْعملِ إِلَى اِ ما داوم علَيهr:» أَساس الْبِناء والوصولِ والْبركَة يف الْأَعمالِ، قَالَ 

.»صاحبه، وإِن قَلَّ
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اة، أو لَصبق، أو عاٍرهأو َنلٍين لَمتقْيف ورِكْالذِّنيفةٌ مظوهلَانكَنمي لغبنيقَالُوا: (
اَلحم ةأَاْلنحتْاَتفَفَاِلوأَ؛هنتَيدكَارهأْا، ويي ِبتكَّمتَاَ ذَا ِإهنمنا، ولَها يهنَّإِفَ؛هالُمذَإِهتَا اعاد
).اهتقْا يف وهيعيِضْتَهيلَا سهلَ عهائضَيف َقلَاهسا َتإذَ، ِويتوِفْلتَّا لهضْرِّعيما َلهيلَعةَماَزلَماْل

: نِيهجونمققَّحتَيعِاسواْلاهنعمبِقِلُخُاْلنسحنى َألَإِةادالعبِةيبِرالتَّةُيمهأَعجِروَت
.       ةرطْفوالْعب: الطَّلُأواْل

انكَلِاضفَاْلقِلُخُوالْينِى الدلَا عوًلبجمانسنْإِاْلكانا َم، ولَةداهجموالْدوعي: التَّانالثَّو
.هيدزِويهخُسريهيلَعهيدوِعتَ

مم ةلَ فَتْرةَ أَطْوياني الْبِيئَةَ الْإِميبتَرالْم ملْزي أَن ةيانبالر ةسرديف الْم دقْصفَالْم نلَةً ممج دوتَعي؛ لةنك
يانالْإِمي يف الْبِيئَة كْثِ؛ فَبِالْمإِلَى ا رائالس مي تَلْزي الَّتانعالْم رِهوأَم هتعتَابوم ،يانبالر ةاقَبرم عم ة

 ،اتياسالْأَس لْكلَى تع هوِيدتَع متا؛ يلَه همانِ فَهحتالِ، واممضِ اْألَععبِب هاموإِلْز يِها: ونَههنوم
ü .تمامِ والذِّكْرِ والصيامِ والْقيالص دوتَع
ü .ِكَ الْفُضُولالتَّطَلُّعِ، وتَر مدوع ،التَّكَلُّف مدفْسِ عالن وِيدَتع
ü؛ةيلًا إِلَّا بِنمع ئشنالْقَلْبِ، وأَلَّا ي ضُوروح ،اتادبيف الْع يزكالتَّر يانبالر دوتَعي أَن بِقفَتَس

.لَهمع تُهين
üوتَعي الَى: وأَنقَالَ تَع ،هلَيع بِرصوي ،لَهمع ِتمي أَن يانبالر د.{الَكُمملُوا أَعطولَا تُب}
ü مي هتَّى خيْتَفح ةيشيف املَع اطَةسوالْب فوالتَّقَش ذَاذَةالْب نئًا ميش يانبالر دوتَعي وأَن

ه.الدنْيا من قَلِْب
üْةَ، والوالطَّاع عموالس اضُعوالتَّو هانوإخةَ، والذُّلَّ ِليدةَ واجلُّنياجلِّد يانبالر دوتَعوي.هايِخشمل لَاءو

يواظب علَيها، ويتَابِعه وعموما: فَإِن الرباني يحتَاج يف الْبِداية أَن يلْزم بِمجموعة من الْأَعماِل
 دوتَعتَّى يح ةيانالْإِمي هيف بِيئَت ةدا مهلَيع عتَابظَلُّ يا، ويهامزيف الْت خُهيوش يهبرلَ مهسا ويهلَيع

ها النفْس وتَعتَادها فَتُقْبِلُ علَيها بِنهمٍ ولَا علَيه إِتْيانُها فَلَا يتْركُها بعد ذَلك؛ وحني ذَاكَ تَأْلَفُ
تَتْركُها.
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-يف الْبِد يِ؛ فَإِنَّههرِ والنول الْأَملَى قَبع دوتَعى، ويهنوي يانبالر رمؤي أَن دضًا لَا باقٌّ وأَيش ةاي
يد النفْس علَى قَبولِ الْأَوامرِ والْتزامها وعدمِ مخَالَفَتها؛ فَإِن ذَلك علَى النفْسِ، وحني يتم تَعوِ

دوع ةدولِ بِتُؤصبِيلَ الْوس لُكةً؛ فَتَسسلس ةقَادنةً ماعطْوةً منفْسِ لَيلِ النعجبِيلًا لس كُونمِ ي
.ةازَعنم

- نضًا تَكْموأي دوئًا وعيش تَادنِ اعم ؛ فَإِنلَاقالْأَخ اتالِ، وثَبمالْأَع اتيف ثَب وِيدةُ التَّعيمأَه
: ما ِز مهدقَالَ أَح ،كُهتْرلَا ي ةادع فَإِنَّه هإِلَي تكَنوس بِه هَنفْس تـ لْت أَقُود نَفْسه علَيه فَاطْمأَن

ي نَفْستوهش تداهج : روقَالَ آخ ،كتَضْح يوه هإِلَي تتَّى انْقَادي، حكتَب يوه ِي إِلَى ا
 يءالش تتَادإِذَا اع فْسالن كَذَا فَإِنوه ،ةداهجي الْمتوهش تارةً حتَّى صنس رِينشع

ت إِلَيه وسكَ نت فَإِنَّها تَأْتي بِه بِسماحة ولَا يزعجها معانَاة الْفعلِ أو التَّرك.وأَلفَتْه اطْمأَـن
-:ثَلَاثَة يبالبِأَس كوذَل ،وِيدأَ التَّعدبةُ ميانب ةُ الرسردالْم دتَمتَع كُلِّه كذَلل
١-يانالْإِمي يف الْبِيَئة كْثطُولُ الْم.قَةفَارمِ الْمدوع كَةرالْح لَّةق عم ة
بة.االلْتزام بِطَاعة الْمربي واالستسلَام لَه، وفعلُ الْمتَربي ما يؤمر بِه علَى الْهيئَة الْمطْلُو-٢
٣-طُْلوبالْم ددالْم ةيانالِ الْإِميمبِالْأَع امزا.االلْتتَهرثَم يتتَّى تُؤا حهلَيع ربةَ، والص

جردثالثًا: الت:

رِيمِ الْخَميف تَح جرعِ التَّدريف الش ؛ فَكَاناةيينِ والْحةٌ يف الديانبةٌ رةٌ إِلَهِينس جرالتَّد جررِ والتَّد
. والرسولُ  لَاةالص ةيضيف فَر جرا والتَّدبرِيمِ الريف تَحrاذًا إِلَى الْيعلَ مسا أَرلَم هلَّمنِ عم

 : فَقَالَ لَه ةوعيف الد جرلَّ"التَّدجو زع اللَّه ةادبع هإِلَي موهعا تَدلَ مأَو كُنفُوا ،فَلْيرفَإِذَا ع
هِملَتلَيو هِمموي يف اتلَوص سمخ هِملَيع ضفَر اللَّه أَن مهبِرفَأَخ اللَّه، أَن مهبِرلُوا فَأَخفَإِذَا فَع

هِمائلَى فُقَرع دفَتُر هِمائيأَغْن نذُ مختُؤ زَكَاة هِملَيع ضفَر قَد اللَّه، مهنا فَخُذْ موا بِهفَإِذَا أَطَاع
هِمالوأَم مائقَّ كَرتَوو".

ها بِالتَّدرجِ ولكن هناك ضوابط لقضية التدرج، منها:وارتباطُ مناهجِ التَّربِية كُلِّ
-.اتمراملُح كي تَرلَا فضِ وائالفَر ةي إِقَاملِ؛ لَا فافوي النف جرالتَّد
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لَا ينبغي أَن يكُون التَّدرج تُكَأَة للْكَسلِ والتَّواني.-
صبرِ حتَّى يتَمكَّن املَعنى من القَلْبِ ثُم ينتَقلَ بِه إِلَى ما هو أَعلَى منه.التَّدرج يعتَمد علَى ال- 
للْتَدرج منهج منضَبِطٌ بِوقْت؛ فَلَا يتْركُ لأَهواء الناسِ.-
-يبةً، وايهنةً وايبِد ة، فَلَهوددحلَ ماحرم جرلتَّدة.لويبِر ل تُقْطَعاحرا ممهن
-يف التَّد طَرالْأَخ بانالْج نلَكجِ؛ وهنبِالْم ددحا مهاعَأنْواِل ومالْأَع ةيي كَمِج فرلتَّدل وِج هر

كذَلو ،ةالْقَلْبِي ةياني الْإِميانعيِ يف الْمقي الرف جررِيبٍ.التَّدتَدمٍ وإِلَى فَه تَاجحي
ي اتارنمو اتارإِشو اتلَامع لَه ةيانالْإِمي اآلفَاق هذي هف جرالتَّد أَن لَمنَع أَن دلَا با وبِه لَمع

الرباني أَين هو وأَين نَزلَ.
ü ذَاثَالَ هم كذْ إِلَيخ:هلَيلُّ عي تَدالَّت هاتارنكْرِ مذ  عم  جرالتَّد

:املرحلة األوىل

 القَلْب خْلُوي أَنناِمممتاهاالنْيلُِّقبِالدالتَّعاوابِميهفنالٍ،ممأَوةاسرِيأَوةورص.
:  املرحلة الثانية

القَلْب لَّقتَعي أَن،ةراِمبِالْآخمتاهالاوبِهنيِلمصتَح،ةدبِالْعالتَّأَهوِمولْقُدلَىلعاللَّهزع
.فَجرِهوتَباشريفُتُوحه،أَولُفَذَلكوجلَّ

:املرحلة الثالثة

 كَأَنرتَحاليقَلْبرِفَةعمالمضَيبيررـههنعلُهفْعفَي ،بتَقَريوبِه،هاإِلَيموطُهخسيهنم
هبتَنجفَي.

:عالمات هذه املراحل الثالثة (املنارة)

كُنتُمماذَا: كَلمتَيِنعنسائلُهوأَنَّهاللَّه،بِلقَاءأَيقَنمنكُلَّفَإِن؛إِرادتهصدقعنوانوهذَا
الْموصلَةوالطَّرِيِقمعبوده،معرِفَةلطَلَبِيتَنبهأَنلَابدالْمرسلني؟أَجبتُموماذَاتَعبدون؟

هإِلَي.
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:املرحلة الرابعة

.والْوحدةبِالْخَلْوةالْأُنِْسبابلَهفَتَحذَلكفيتَمكَّنفَإِذَا
لَةحرالْم هذه ةارنه مـ .الْخَلِْقمنويستَوحشبِهايأْنَس: أَن

:املرحلة اخلامسة

ثُمفْتَحيلَهاببةلَاوحةادباْلعثيلَابِحكَاديعبشايهنم.
لَةحرالْم هذه ةارنم :ثيبِحلَإِذَاإِنَّهخيدفلَاةالصمثال،دولَاأَنجخْرايهنم.

:املرحلة السادسة

ثُمفْتَحيلَهاببةلَاواعِحمتكَلَاِماسفَلَااللَّهعبشيهنم.
لَةحاملَر هذه ةارنإِذَا: َمهعمَأسدههقَلْبابِهُأكَمدهيبِيإِذَاالصيطاأُعموهيددش

ةبحالْملَه.
:  املرحلة السابعة

ثُمفْتَحيلَهاببودهشةظَمتَكَلَّمِعالْمبِههلَالجالِوكَموهوتنُعهفَاتصو،هتكْمحيوانعموطَابِهخ.
 هذه ةارنملَةحاملَر :ثيتَغْرِقُبِحسيقَلْبه ِغَري ءييمِ شظَتع نع هلُ قَلْبذْهلٌ؛ فَيذْهم يمظتَع

.ِا
: املرحلة الثامنة

ثُمفْتَحيلَهابباءيالْحنم،اللَّهوهلُوأَوداهوش،رِفَةعالْموهونُورقَعييالْقَلْبِ،فرِيهيكذَل
ورالنأَنَّهفاقونيبيديهبرزلَّ،عجيوتَحسفَيهنيمف،هاتلَوخهاتلَوجو.

لَةحاملَر هذه ةارنم :امودةاقَبريِبالْمقلرلYلَىفَإِذَا؛تَواسهلَيذَاعغَطَّىههلَيوِمعمه
.فيهاوماالدنْيا

:املرحلة التاسعة

ثُمفْتَحيلَهابورِبعالشدهشبِم،ةيومىالْقَيرفَيرائساتالتَّقَلُّبةينالْكَوارِيفتَصوودجالْودبِي
اانَهحبلَا س هـ ـشعر أَنـ ـمخْلُوقَات؛ فَكُلُّ الْكَونِ يسيره اُ، شيءيقُوم بِنفْسه، ولَا بِ، وي من ال
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]  تــب ــا كَس ــسٍ بِم ــائم عَلــى ُكــلِّ نَْف ــو َق ه ــن أَفَم[ ،]  أَن ضــأَر ــماوات واْل الس ــكسمي ــه إِن اللَّ
.]تَزولَا

لَةحاملَر هذه ةارنا؛ فأن : َمإِذَايكون نظره فكرقَعوهلَىنَظَرعءيشنمخْلُوقَاتالْملَّهلَىدع
هقالخ،هارِئبوفَاتصوهالكَموتنُعو،هلَالي  جتادهش عماس :هالانِ حسبِل قُولُ لَهي هـ لمنكَأَن
نسكُلَّأَحءيشلَقَهأَنَا؛ َفخعنصياللَّهالَّذكُلَّأَتْقَنءيش.

اب لَهفَتَحذَلكلَهاستَمرإِذَا:املرحلة العاشرة ضِ بـالْقَـب ،ـطسالْبو قْـبِضفَي ه لَيـى ع حتـَّ
 ثُم هتقُوو ِلِ اوح إِىل هتقُوو هلوح ني مرلتَّبل ضْطَري     لَـه ود لَـا وجـ هـ يبسطُ علَيه حتَّى يرى أَنـ

.هتمحرو ِإِلَّا بِفَضْلِ ا
لَةحاملَر هذه ةارنمفي :اكُونيدومفاضَةيالر،ةداهجالْمطُولِووقُوفيالْواِبفالْب.

رابعا: الْمتابعةُ:-

التَّزكية يف الْمدرسة الربانية علَى التَّربية بِالْمعايشة، وقَد مر معنا يف التَّعوِيد أَن يقُوم مبدأُ 
فَارم دعب نلِ؛ ولَكعيف الْقُلُوبِ بِالْف لَهملُ عمعي ةيانبالر ةبِيالتَّر يف بِيئَة ثالطُولَ اللُّب قَة يانبر

كذَل؛ لاملعاني يف قَلْبِه لْكتولٍ لفُتُورٍ أو ذُب علُ نَوصحي لْخَلْقِ فَقَدل هخَالَطَتوم الْبِيئَة هذهل كَان
ومتَابعة حثيثَة.لَا بد من متَابٍِع

 ِولِ اسر نةٌ عيانبةٌ رنةُ سعواملُتَابrو ، : انَهحبس هليف قَو كبِذَل ُا هرأَم قَد} دلَا تَعو
مهناكَ عنيع{ ِولُ اسر ؛ فَكَانr : صائما؟الْيوممنكُمأَصبحمن"يتَابِعهم كُلَّ صباحٍ

نمتَبِعكُمنممو؟الْيازَةنجنممأَطْعكُمنمموا؟الْيينكسمنمادعكُمنممورِيضًا؟الْيم".
- هتعتَابويف مr يالْفَارِس انلْمسلt قِّ، فَقَالَ لَهبِالر هغَالانْشل درٍ وأُحدب نع تَخَلَّف نيح
r :"باكَاتيانلْم؛س" ،فكاتَبيولُفَأُتسِراrثِْلبِمضَةيبةاججالدنبٍمذَهنم

هذهخْذ: "فَقَالَلَه،فَدعيت: قَاَل"الْمكَاتَب؟الْفَارِسيفَعلَما": فَقَالَالْمغَازِي،بعضِ
افَأَدابِهمكلَياعيانلْمس".
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- هتعتَابويف مr ٍلبنِ جب اذُعملt :." "كَيف أَصبحت؟ ... إِن لكُلِّ قَولٍ حقيقَةً
وهذه متَابعةٌ إِميانيةٌ مهِمةٌ.

:ونَحن نَحتَاج إِلَى املُتَابعة يف املَدرسة الربانية وذَلك لُأموٍر
إِنَّما أَن التَّربِيَة عمليةً مستَمرة، لَا يكْفي فيها تَوجِيه عابِر من املُربي أو ملَاحظَةٌ سرِيعةٌ؛-١

 .رتَقسوي تثْبيل رتَماملُس جِيهوالتَّو ةعإِلَى املُتَاب تَاجحي
٢-رِيشب ي نَفْسبتَرالْم ى أَنإَل رِفصا وتَنكُهتَتْر ثَم ،ةرا مهارلَى أَزْرآلَةً تَضْغَطُ ع سةٌ ولَي

البِ، غَيرِها، فَتَظَلُّ علَى ما تَركْتَها علَيه؛ بلْ هي نَفْس بشرِيةٌ دائمةُ التَّقَلُّبِ، متَعددة املَطَ
فَالْعجِينةُ لُّ تَقَلُّبٍ، وكُلُّ مطْلَبٍ، وكُلُّ اتِّجاه، يف حاجة إِلَى تَوجِيه.متَعددة االتِّجاهات، وُك

ا املَضْبا يف قَالَبِههتَضَع ي أَنكْفي سا، ولَيمائد ةعتَابإِلَى م تَاجةٌ تَحيصةٌ عجِينةُ عرِيشالْب وط
دطَ إِلَى الْأَبفَتُضْب ةرأو م ،هنم تلَا تَفْل ةُ أَنعتَابالْقَالَبِ، وم كلَ ذَلاخا دهضْعو امولْ د؛ ب

.هلَيع رتَتَغَي
٣ -لَّ: فوج زع ِينِ اد نع ارِفوتَنِ والصالْف نا مارانِ تَيمذَا الزيف ه يانبالر ابالش اجِهوي تَن

با ولَأْالشإِلَى نَارِه هي تَقُودالَّت ةمرحالْم اتوهالش تَنوف ،هتيدقوع هينيف د كِّكُهي تُشالَّت اتا. ههائو
هتمام بِها فَالْعمليةُ طَرديةٌ: كُلَّما كَثُرت الْفتَن وانْتَشرت الْمنكَرات عظُم دور الْمتَابعة، وكَان اال

أَوكَافرا،مسيويمؤمناالرجُليصبِحالْمظْلمِ،اللَّيلِكَقطَعِفتَنابِالْأَعماِلبادروا": rآكَد، قَالَ 
الدائمة.فَلَا بد من الْمتَابعة؛"الدنْيامنبِعرضٍدينهيبِيعكَافرا،ويصبِحمؤمنايمسي

üَوذ ،ةيانبالر ةسرديف الْم ةادالْج ةمائالد يثَةثالْح ةعتَابةُ الْميمأَه نا تَكْمنه نوٍرومُأمل كل:
١- .نيبتَرلِ الْمبق نالطَّرِيقِ م نكُوصِ عالن مدوع اتالثَّب
٢- ودعطِّ الصخ اررمتاس قَاطن رِفَةع؛ ومرتَمسوالتَّقْوِيِم الْم ةعتَاببِالْم ي؛ لَأَنَّهبتَرلْمقِّي لوالتَّر

.ةعتَابالْم فيف كَن يانبقَّى الرتَرا؛ يزِيزِهوتَع ةالْقُو قَاطا، ونهتالَجعوم فالضَّع
٣ -ِيف ا احلُب وحر يقمتَع ،لَه تَابِعم بِه تَمهم هيبرم بي أَنتَري والْمبرالْم نيب الثِّقَة زِيزوتَع ،

.هاتجِيهتَو يذفوتَن ،لَه اتوالْإِنْص ،هنلتَّلَقِّي مل هردص حرشي كوذَل
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٤–مبِع هفْسبِن قُومي ي أَنبتَرالْم رِيبتَد أَن نكملَا ي ني؛ ولَكبرالْم نلًا مدب ةيالذَّات ةعتَابالْم ةيل
ي ي بِأَنبتَرلْمةٌ ليذَات ةرادبم ا تُولَدي؛ وإِنَّمبرالْم نم ةعتَابالْم نع رالْأَم يتَغْنسي.هفْسبِن هنَفْس تَابِع

٤-خْصقْلُ شبِ صانولَى جع بِيهوالتَّن ،طَاءلَاحِ اْلأَخوإِص ،جِيهامِ التَّووبِد كي؛ وذَلبتَرالْم ةي
لَةتَكَامالْم ةيانبالر ةيخْصلَ إِلَى الشصتَّى يح ،اتيثَالالْم ثوب ،ةالْهِم ذحورِ، وشالْقُص.

ü دلَا ب ناوَلكهن؛ فَموددولٍ وحابِطَ وأُصضَو نم ةعتَابالْم هذهل:
١ -تَري والْمبرالْم نلَاحِ مالْإِص بفْقِ وحوالر واللِّني ةمحالر ورعةَ شعتَابالْم هذه باحصي بي.أَن
٢-تَمسالْم جِيهوالتَّو ةعتَابى الْمنعم ستَغَاضَى لَيي ؛ فَقَدةفْولَى كُلِّ هةَ عباسحالْم ر

الصبرِ.الْمربي أَحيانًا عن بعضِ الْهَفوات لعلْمه أَن الزمن جزء من الْعلَاجِ؛ فَهِي تَنفي َنفْسها ِب
٣ -نيئتَدبةً بِالْماصخ تسةَ لَيعتَابالْم أَن أْسر مه نييانبالر يعمج أَن؛ ليعملُ الْجملْ تَش؛ بمهدحو

ا ملَه سلَي يعما الْجهتَاجحةُ يعتَاب؛ فَالْميٍ يف تَطْوِيرِهعوس افَظَةحإِلَى م تَاجحي يالِ الَّذةٌ، الْمنيعم ةد
شخَاص معينون؛ بلْ متَابعةُ الكُلِّ، وبِصفَة دائمة؛ ذَلك هو الضَمان.أو وقْت محدد، أو أَ

اِ، تَجنب الْخَلْطُ بين معنى الْمتَابعة والْأُخوة؛ فَيجِب التَّفْرِيق بين حالِ الْأُخوة والْحب يف- ٤
 ةبِيالِ التَّرح نيوب.جِيهالَ التَّوح ةدالش نم ءيإِلَى ش ةبِيالَ التَّرح تَاجحي ؛ فَقَدجِيهيمِ والتَّولوالتَّع

٥-نِ هاطالْب لَاحرِ؛ فَصائرالس ةيقلَاحِ الْقُلُوبِ وتَنا إِلَى إِصمود تَتَّجِه ةعتَابةُ بِالْمبِي؛ التَّراسالْأَس و
صلَاحِ.أَما التَّعاملُ وإِجراء الْأَحكَام فَعلَى الظَّواهرِ؛ فَلَيس كُلُّ تَوجِيه اتِّهاما، وإِنَّما هو  للْإِ

:ومتَابعةُ الْمتَربني  يف الْْمدرسة الربانية تَكُون كَالْآتي·
١-.ا عم الِ قُلُوبِهِمووأَح هِمالوةُ أَحعتَابم
٢-.هِموأَلْفَاظ هِملاموتَع هِملُوكوس الْخَارِجِي مرِهظْهةُ معتَابم
٣-.كبِ ذَلبوس ريابِ والتَّأْخيةُ الْغعتَابم
طْوِيرِه.متَابعةُ الْموهوبِ والْمتَميزِ والسعي إِلَى تَ-٤
٥-.وتَقْوِميِه هلَاحيف إِص يعرِ والسقَصةُ الْمعتَابم
متَابعةُ أَصحابِ الطَّاقَات وتَوجِيهها واالنْتفَاع بِها.-٦
متَابعةُ الْمحاضنِ والْبرامجِ ومدى تَأْثريها علَيهِم، وثَمرتها ونَتيجتها.-٧
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}.كُونُوا ربانيني بِما كُنتُم تُعلِّمون الْكتَاب وبِما كُنتُم تَدرسون{قالَ اُ تَعاىل:

: هو الَّذي يأْخذُ الناس بِصغَمهنا عيضن عباسٍ رالَ ابقَ يانبا: "الر."بارِهلَ كلمِ قَبارِ الْع

: نسبةٌ إِلَ- يانبالرحبس بالَى.ى الرتَعو انَه

: بِمببِصَغ- . يعلِّمهم جزامة السهلَة الولية، ومسائله اهلَادئه الْأَوارِ العلْمِ ةحاض هاتيئ

هوللَ أُصقَب هوعفُرو ،هاتلَ كُلِّيقَب،مقَدومهدقاصَل مقَب هات.لْعقاُل للَا يمِ:وال،يانبتَّى رح

ع كونايلِّمعا مماللًاعام.

.}وبما كُنتُم تَدرسون{اسةٌ، قَالَ تَعالَى: املَنهج دروهذا-

ءونَهتَقْر : ناهعمماد أَنتَكْرارٍ؛ لو ةبِإِعاد ةراءق ؛ أَيتَح " سرد" عاني التَّأَثُِّر. ةلَ موح وم

انه.وذَلك لفَهمه وإِتَْق؛وا: درس الكتاب إِذا قَرأَه بِتَمهلٍ لحفْظه أَو للتَّدبرِاُلقَ

ني من فالبد من العلم قبل القول والعمل لقول ا تعاىل: "فاعلم أنه ال إله إال ا"؛ فالبد للربا

علم مبنهج، ألن السري إىل ا حيتاج إىل قوة علمية مع القوة العملية، والبد أن يكون بينهما 

تناسب، فال عمل إال بعلم، والعلم هو الكتاب والسنة بفهم سلف األمة.
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١-العقةُيدم :تنالعقيدالطَّةاوِحيا :ةحرشا وينتَلْقفْظًا وطًاحسبم:
 دتَمعلَى يع ةيانبالر ةسريف املَد ةيدقالْع رِيستَددبمَقء ،يدحبِالتَّو ةيكى: الَ تَعالَالتَّز

}كَاةالز تُونؤلَا ي ينالَّذ نيرِكشلْمٌل ليوكُّو}وزيعين: ال ي ،.يدحبِالتَّو مهأَنْفُس نانجهنمو
التَّركيز بل تلقني احلق وفي الرد علَى املُخَالف؛العقيدة، مع عدمِ التَّوسعِتَبسيطيتَبنى قَضيةَ

النفُوسِ والسلُوك، ومواجهةُ الشركيات العصرِية؛تأثريها على ي آفاق العقيدة فتوسيععلَى
ةيماحلاك كرشو ،واتهالش يهتَأْلفْسِ، والن ةبادع نمعمالقََضو ةيةُ قَضرِالَجالقَدو اء.

٢ -قْالفهك :تاب»ةدالعشرحالعمدة «فقْي الفاحلَهنبلي:

 ةيانبالر ةسراملَد جهنم دتَمعا يمينح نم دال ب قْهرِيسِ الفيف تَد ا؛ فَإِنَّهأً عامدبةَ ميكالتَّز
التَّركيزِ يف البِداية علَى حسنِ النية يف التَّعبد بِالدليلِ؛ ولكن لدراسة الفقْه عن طَرِيقِ 

ينبغي أَن نُؤكِّد أَن - ميعِ الفُقَهاء من السلَفوهي الطَّرِيقَةُ املُعتَمدة لَدى ج-املَذَاهِب 
ى املَقْصد هو: أَن نَفْهم الفقْه، ال أَن نُلَقَّنه ونَدرسه ونَتَباهى ونُناظر ونُوالي ونُعادي علَ

ديف ح ةدتَابِ العك ةاسرد فَإِن كذَللِ؛ لائاملَس ناملُقَار قْهالف وداملَقْص سلَيو ،ةدتَابِ العك ود
 ةمى كُلِّ كَلنعم ئتَداملُب بالطَّال مفْهيل كذَل؛ ولَّةةَ األَداقَشنمكُلِّ وو ةيئزكُلِّ جو فركُلِّ حو

ن يعطَى مفْتَاح الفقْه قَبلَ أَن ينطَلق؛ ولذَلك علَى باٍب وكُلِّ فَصٍل وكُلِّ كتَابٍ؛ فَاملَقْصود َأ
ولَا ينبِغي أَن ،اعلَى هذَا الكتَابِ حتَّى يتماالطَّالِب الرباني أَن يصبِروالربانياملُدرِس

؛ فَإِن للتَّعبد شأنًا آخر، وهو دبعلتَّلال االكْتفَاء بِه للتعلُِّمنَستَزِيد علَى الكتَابِ من غَيرِه؛ بلْ 
.لَفمِ الساجِحِ بِفَهيلِ الرلالد اتِّباع

١- نةُ مياحلَاشو ،(ٌلأَص) ٍريكَث ناب : فْسِريالت»انياءِ البوأَض« ،ةيدقيف الع

يف الف طُبِيالقُرو:ةاللُّغو قْها أَدمو آنالقُر !ريالتَّفْس ةطُورخو ريالتَّفْسو ! آنا القُراكَ مر
املَدرسة خطَّةَفَإِن للصحابة بِالْقُرآنِ وحده؛ ولذَلكr كَانَت بِدايةُ التَّربِية من الرسولِ 
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وإِسقَاطُ املَعاني علَى الواقعِ، ووخز القُلُوبِ ،الربانية يف التَّفْسري هي التَّدبرِ، وتَعميم املَعاني
: "حفْظٌ يه، ومقْصود التَّفْسري يف املَدلَلتُفيق وتَفيء إِلَى كَالمِ اِ؛ فَتُحبه وتَشتَاقَ إِ ةسر

.همَفهآنِ وفْظُ الْقُرح مٍ"؛ فَاملَطْلَببِفَه
: كتاب -٣ : السرية"مدرسةُ«السريةُ العطرةُ

 ِولِ اسر ةريسrا يها، واتَنيح يثَّلُملثل األعلى هنَتَم ننَحو ةريالس سرنَد ذَلَكفَل يانبلرل
 ِولَ اسثَّلُ رنَتَم أَو ،ةابحالص نيا بنأَنْفُسrابِنا وينف يشتَعو ةريالس يشعا؛ فَننانَيرظَه نيب.

٤- ابتك : : »روحيةمذَاقَات«التزكيةُ

هافدأَه فدها وهوحرو ةسراملَد هذه رةُ سيكالتَّز كذَلَلى فَا؛ لع دتَمتَعا، وهلَيُل عمالع
 املَذَاقَات تَابكو . ازِيةتَوم طُوطيف خ ريتَس ،ةادبالعو ةاسرالدمِ ويف الفَه لَةادتَعم جامرب

 بِأَنَاة سرتُد ،ةالِ القَلْبِيمزِ األَعكَائر نم ةيزكر ونرشعبِكلٍّ م دبتَعيو ،ةوِيرونقَالِ هلَ االنْتا قَب
.يححتَصةٌ وعتَابمو ةادبعو لْمع تَنينارِ السدلَى مع ا؛ فَهِيرِهإِلَى غَي

: كتاب -٥ ةوعولُ الدولُ«أُصأُصوِيعالد قْهضًا :»الفأَي لْمذَا العه دتَمعلَى يع
أَوِ الف ةيلْمولِ العلَى األُصالكَلَامِ ع درجم سلَيو ،ةيانبالر ةوعلدل يانبيلِ الرالتَّأص.ةوعالد هذهل ةكْرِي

: كتاب-٦ قْهولُ الفولُ«أُصولِاألُصلْمِ األُصع نم« نيمثَينِ عاباهللاُ-ل همحر :

الْفَرضِ واملَقْصود من أُصولِ الفقْه لَيس العلْم األَكَادميِي؛ بلْ أَن يكُون الرباني علَى علْمٍ بِمعنى 
بع تَقُومولِ لي الْأُصانعم نم كرِ ذَلغَيكْنِ، والروبِ وداملَن نيالتَّفْرِيقِ باجِبِ، والْولْمٍ.ولَى عع تُهاد

: كتاب -٧ يثاحلَد طَلَحصة«مقُونِييا: »الْبوزِهمحِ ررشا ونِهتم فْظبِح

ةدما، وعهاحبصوم ةيعمالس لَّةالْأَد كَاةشا، ومهفْتَاحوم ةيعرلُومِ الشالْع آنَف أَن لَماع)
املَناهجِ الْفقْهِية ورأْسها، ومبنى شرائعِ اإلِسلَامِ وأَساسها، وقَاعدة جميعِ الْعقَائد دقِّها 

ها، وسماء العبادات وقُطْب مدارِها، ومركَز املُعاملَات ومحطَّ حارِها وقَدرِها؛ هو وجِلِّ
.(يثدالْح لْمع

 نم كَوِيالتَّز وداملَقْصويثدطَلَح الْحصلِْم مارِ : عبالْأَخ نولِ مالَى بِاملَقْبتَع لهل دبالتَّع وه كوتَر
.املَردود؛ وذَلك بِالتَّفْرِيقِ بين أَنْواعِ احلَديث، وفَهمِ مصطَلَحات الْأَسانيد واملُتُوِن
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