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احلمدهلل ،والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه وسلم ،أما بعد...
إن يف سري الفضالء ومآثر العظماء لدروس ومواعظ وحكم وعرب ،يتخرج منها
الطالب ،ويرتىب عليها األبناء ،وإن كان فخر األمم يف اترخيها منقبة وحممدة؛
فليسطر التاريخ فخر أبناء اإلمارات مبآثر :والدان الشيخ زايد  -رمحه هللا .-
فالشيخ زايد  -رمحه هللا  -كان مدرسة خترج منها أجيال ،وهذه املدرسة تقدمت
على كل املدارس والكليات واجلامعات ،يقول صاحب السمو الشيخ حممد بن
راشد  -حفظه هللا " :-تعلمنا يف املدارس والكليات ،ولكين مل أجد مدرسة أو
جامعة أكرب من زايد".1
صدق وهللا......
فكل شهادة ال تساوي شهادة مدرسة زايد ،فمن ترىب على يد الشيخ زايد فقد
تقدم على غريه وإن تعددت شهاداته ،فرتبية زايد تزكية ،وخلق ،ودين ،وسعادة،
كيف ال وهو الذي كان يعلم اجلميع كيف يكون القائد أابً للجميع ،يقول الشيخ
حممد بن راشد  -حفظه هللا  -يف ذكر مآثر الشيخ زايد والشيخ راشد -
رمحهما هللا " :-ولعل أهم ما تعلمناه منهما هو كيف يكون القائد أابً للجميع،
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كاان ينظران جلميع أبناء اإلمارات كأبناء هلما ،وما زالت روح األسرة الواحدة تسري
يف أركان هذه الدولة من شرقها لغرهبا ومن مشاهلا جلنوهبا".2
إذا ََجَ َع ْتنا اي فالن املَ َج ِامـ ـع

آَبئي ،فَ ِج ْئين مبِثْلِ ِه ْم
أولَئِ َ
ك َ

رحل الشيخ زايد  -رمحه هللا  -وترك يف قلوبنا بصمة هلا أثر؛ ألنه كان هو القائد،
وهو األب ،وهو املريب ،وهو املعلم ،فرجل هبذه املرتبة حقه علينا كبري ،فمهما كتبنا
وقلنا وعربان فإان نقر ونعرتف بقصوران ،ومن َجيل ما قال صاحب السمو الشيخ
سلطان القامسي  -حفظه هللا " :-أيتها األم ..أيها األب ..أمسك القلم واجلس
أبناءك حولك ،واكتب وسطر:
هذا ما حيبه زايد ...هذا ما كان ال حيبه زايد...
وجنمع تلك األوراق ،ال نضعها على الرفوف ،وال نتغىن هبا على الدفوف ،وإمنا
نضعها يف الصدور ،ونضعها يف مقدمة الدستور ،وهبذا الوفاء نكون قد أوفينا الرجل
حقه".
لذلك اخرتت عنوان هذا املقال[ :علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ]-
ليعلم اجلميع أين ممن خترج من هذه املدرسة العظيمة ،والرتبية الكرمية اليت حيق يل
ولغريي الفخر هبا ،وإظهار حماسنها داخل اجملتمع وخارجه.

 )2ومضات :ص.01
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 .1علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-حب العلم ونشر
الثقافة):
قال  -رمحه هللا " :-إن تعليم الناس وتثقيفهم يف ح ّد ذاته ثروة كبرية نعتز هبا،
فالعلم ثروة وحنن نبين املستقبل على أساس علمي".
من أتمل سرية الشيخ  -رمحه هللا  -وما بذله من أجل تعليم الناس وتثقيفهم لوجده
هو املريب والقدوة يف هذا اجلانب ،وأتمل  -رمحك هللا  -قوله" :العلم ثروة" وما
حتمل من معاين قيمة ،وفوائد سامية ومنها:
 )1التنبيه ألمهية العلم.
 )2لزوم اجلميع التعلم.
 )3نفع اآلخرين ورفع اجلهل عنهم.
 )4العناية أبهل العلم.
 )5أن للعلم قيمة عالية.
 )6العلم من أنفس ما يكسبه املرء.
 )7وفيه االعتزاز ابلعلم.
 )8وفيه االعتزاز بنشر اخلري وتعليم الناس.
 )9وأن املستقبل ال ينبين على جهل ،وإمنا عموده الفقري هو العلم.
 )11وجوب تشجيع العلم والتعليم.
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فحب العلم ،وعشق القراءة ،وحب نشر العلم ،وتثقيف الناس ،وتبصريهم يف دينهم
تربية نشأان عليها منذ الصغر؛ فهكذا علمنا الشيخ  -رمحه هللا .-
 .2علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-حب الوطن وخدمته
واحلفاظ عليه):
من علينا َبلثروة فإن أول
قال  -رمحه هللا " :-إذا كـان هللا  -عز وجل  -قد ّ
ما نلتزم به أن ّنوجه هذه الثروة إلصالح البالد ،ولسوق اخلري إىل شعبها".

إن من مبادئ احلكمة أن تكرم أمك ،واإلمارات أمنا ومن برها احلفاظ عليها وحبها
والسعي يف خدمتها ،هكذا تعلمت من زايد اخلري  -طيب هللا ثراه  ،-فمن أتمل
كلماته يقف على فوائد ودرر ومنها:
 )1معرفة النعم وشكرها.
 )2وجوب حب الوطن.
 )3وجوب خدمة البلد.
 )4وجوب السعي يف إسعاد الشعب.
 )5حلم الشيخ  -رمحه هللا  -وحرصه.
 )6الرتبية الناجحة واحلنان املتدفق لشعب اإلمارات.
 )7منوذج الرجل الصاحل الذي مهه راحة شعبه.
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 .3علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-حب القرآن وأنه
قاعدة العلوم):
قال  -رمحه هللا " :-إن كتاب هللا هو قاعدة كافة العلوم ،كما أنه منبع
األخالق ومنار الفضيلة".
ال خيفى لكل صاحب بصرية ما تضافرت به النصوص الشرعية يف بيان مكانة
القرآن الكرمي يف حياة املسلم ،فهو أصل كل األصول ،وأساس كل العلوم،
واألخالق ومقومات احلياة ،قال  -تعاىل َّ ﴿ :-ما فَ َّرطنَا ييف الكيتَ ي
اب يمن َشيء﴾،
وقال  -جل وعال ﴿ :-ونََّزلنَا علَي َ ي
اان ليك يل َشيء َوه ًدى َوَرمحَةً﴾،
اب تيب يَ ً
َ
ك الكتَ َ
َ

آد َم األَْسَاء كلَّ َها﴾ ،وقال  -جل وعال َ ﴿ :-علَّ َم
والقائل  -سبحانه َ ﴿ :-و َعلَّ َم َ
ي
نسا َن َما َمل يَعلَم﴾.
اإل َ
فمن أتمل كلمات املريب الراحل ،الوالد القائد الشيخ زايد  -رمحه هللا  ،-يقف على
فوائد ودرر ومنها:
 )1أمهية القرآن يف حياة البشرية.
 )2من أصول الرتبية تربية األجيال على معرفة مكانة القرآن.
 )3كل تربية انشئة من غري هذا األصل فهي غري سوية.
 )4القرآن هو القاعدة اليت تبىن عليها األمن واإلميان.
 )5القرآن أصل احلكمة ومنبع األخالق.
 )6ضرورة تربية األجيال على نصوص القرآن والسنة.
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 )7الرتبية الصحيحة لألبناء الرجوع إىل الكتاب والسنة.
 )8ال يتخلق املسلم أبخالق الفضالء إن جهل القرآن.
 )9أصل اآلداب واألخالق من القرآن.
 .4علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-التمسك بالقرآن):
قال  -رمحه هللا " :-والقرآن الكرمي كالم هللا  -عز وجل  -أرسله إلينا ،وإىل
العامل كافة للسري على هداه ،والتمسك أبهدابه ،جيب علينا التمسك به وأن
جنعله دستوراً يف حياتنا العلمية والعملية".
وهذه وصية عزيزة منبعها احلكمة ،من أخذ هبا جنح وأفلح ،قال  -تعاىل :-
﴿اتَّبيعوا َما أن يزَل إيلَيكم يمن َّربيكم َوالَ تَتَّبيعوا يمن دونييه أَولييَاء قَلييالً َّما تَ َذ َّكرون﴾
[األعراف ،]3 :وقال  -تعاىل ﴿ :-فَاستَم يسك يابلَّ يذي أ ي
ك َعلَى
ك إينَّ َ
وح َي إيلَي َ
اك َعلَى َش ير َيعة يم َن
يصَراط ُّمستَ يقيم﴾ [الزخرف ،]43 :وقال  -تعاىل ُ﴿ :-ثَّ َج َعلنَ َ
َّ ي
ي
ي
ين الَ يَعلَمون﴾ [اجلاثية ،]18 :وقال رسول هللا -
األَم ير فَاتَّبع َها َوالَ تَتَّبع أَه َواء الذ َ
ي
ي
ي
صمتم بييه:
صلى هللا عليه وسلم َ ( :-وقَد تََركت فيكم َما لَن تَضلُّوا بَع َده إين اعتَ َ
ي
اب هللاي َوسنَّةَ نَبيي يه(.
كتَ َ
فمن أتمل كلمات الشيخ الوالد زايد  -رمحه هللا وطيب ثراه  -ليقف على دروس
ومواعظ وحكم ومنها:
 )1أمهية التمسك ابلكتاب والسنة.
 )2وجوب تعظيم الدين.
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 )3القرآن الكرمي هو دستوران يف هذه الدولة احلبيبة.
 )4التمسك ابلقرآن والسنة هي وصية املريب الناجح.
 )5الوصية بلزوم أصل الدين والشريعة هي مفتاح احلياة السعيدة.
 .5علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-مبدأ التعاون
والرتاحم):
قال الشيخ  -رمحه هللا " :-إن التعاون بني البشر يؤدي إىل الرتاحم الذي حث
عليه اخلالق  -سبحانه وتعاىل  -فاإلنسان جيب أن يكون رحيماً على أخيه
اإلنسان".
اعلم  -رمحين هللا وإايك  -أن من مبادئ الشريعة السمحة الدعوة إىل التعاون
والرتاحم ،وملا كانت املدرسة اليت خترجنا منها  -وهي تربية الشيخ زايد  -واليت نعتز
أننا من أبنائها تدعو إىل هذه املبادئ السامية؛ تعلمت العمل بروح الفريق الواحد،
كما تعلمت من توجيهاته الكرمية وجوب الرتاحم بني أبناء الشعب ،ومن أتمل هذه
الكلمات فإهنا تضم مجع من الدروس والفوائد ومنها:
 )1صفة القائد العظيم زرع حب االجتماع بني أبناء شعبه.
 )2خري مبدأ ينطلق منه األبناء الرتاحم فيما بينهم.
 )3من أسس الرتبية الناجحة إرشاد العباد ابمتثال أوامر رب العباد.
 )4من مبادئ الرتبية الصحيحة التذكري أبصول الشريعة السمحة.
 )5وجوب االتصاف بصفة الرمحة من أخالق أهل اإلسالم.
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 .6علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-أن العلم نور):
قال  -رمحه هللا " :-العلم كالنور يضيء املستقبل وحياة اإلنسان؛ ألنه ليس له
هناية والبد أن حنرص عليه ،فاجلاهل هو الذي يعتقد أنه تعلم واكتمل يف علمه،
أما العاقل فهو الذي ال يشبع من العلم إذ إننا منضي حياتنا كلها نتعلم".
ومن مرياث الشيخ الوالد زايد اخلري  -رمحه هللا  -أنه ورثنا حب العلم ،وكشف لنا
حقيقة العلم ،حىت تعلمت منه أن العلم ال ينتهي ،وخمطئ من ظن أن للعلم هناية،
بل اجلاهل من ظن أنه اكتفى من العلم والتعلم ،وأن امليزان احلقيقي للعقل طلب
العلم ،فالعلم نور على طريق احلياة ،يضيء للمرء بقدر حرصه عليه ،فمثل هذه
الكلمات موعظة للطالب ،ولألبناء ،ولكل شعب اإلمارات ،بل ولكل املسلمني،
لذلك صار شعار أبناء الدولة( :ال نشبع من العلم)( ،أين العلم فنأتيه؟) ،ويف هذه
الكلمات دروس ومواقف وعرب ومنها:
 )1ال ميكن أن يبىن املستقبل من غري علم.
 )2العلم من مقومات احلياة.
 )3ليس للعلم حدود.
 )4العاقل ال يشبع من العلم.
 )5حب العلم مما ورثناه من الشيخ  -رمحه هللا .-
 )6إعمار األوقات ابلعلم والتعلم نظرة رائدة لسياسة والة األمر.
 )7وجوب احلرص على العلم فهو سلم االرتقاء.
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 )8بيان حكمة الشيخ زايد  -رمحه هللا  -ونظرته املستقبلية ألبناء دولته.
 .7علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-التوجيه األسري
واحلرص على ترابط اجملتمع):
قال  -رمحه هللا " :-إن املغاالة يف املهور واإلسراف يف مظاهر االحتفال
َبلزواج ،وكل ما يرهق الشباب وهم يف مقتبل حياهتم األسرية أمور ليس هلا
مربر ،وال تتفق مع مبادئ شريعتنا الغراء فضالً عن أهنا تتناىف مع تقاليدان
وعاداتنا األصيلة".
وهذه الكلمات النابعة عن حب وإخالص ألبناء بلده املزينة ابلنظرة املستقبلية
للمجتمع ،تعلمت من هذه الكلمات الرباقة ،والتوجيهات السديدة ،واإلرشادات
البهية دروس ومنها:
 )1وجوب حب اجملتمع واحلرص على مستقبله.
 )2النظرة املستقبلية للوطن.
 )3وجوب النصح والتوجيه للشباب.
 )4الرفق ابلشباب فهم عماد املستقبل.
 )5معاجلة املشكالت اجملتمعية ابلنصوص الشرعية.
 )6تذكري الشعب أبمهية العادات والتقاليد املوافقة للنصوص الشرعية.
 )7ذم اإلسراف وخاصة يف املناسبات.
 )8الفرح ال خيرج اإلنسان من املألوف واملعروف.
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 )9العناية ابألسرة مطلب شرعي ووطين.
 .8علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-حب اخلري للجميع،
وإكرام من خيدم الناس):
قال  -رمحه هللا " :-إن الشخص الذي يرعى مصاحل العامة وخدمة اجملموع،
سوف جيد مين ومن احلكومة كل تشجيع ومساند؛ ألن مثل هذا الشخص جند
نفسه بنفسه واعتىن مبصاحل اآلخرين ،ومن هنا فإنه يستحق كل التقدير
واالحرتام والوقار؛ ألنه يصبح َبلنسبة إلخوانه وأهله كاملالذ متاماً كما يلجأ رَبن
السفينة إىل امليناء ليتقي شر الطوفان لو العاصفة".
ومما تعلمته من الشيخ زايد  -طيب هللا ثراه  -مراعاة مصاحل الناس وخدمتهم
وإكرام كل من يقوم مبثل هذه املهمة ،ويف كلماته فوائد وعرب ومنها:
 )1وجوب التالحم بني أفراد اجملتمع.
 )2جمتمعنا كالبيت الواحد.
 )3تقدمي مصاحل اآلخرين من توجيهاته  -رمحه هللا .-
 )4وجوب تقدير واحرتام من ميتثل مثل هذه التعليمات.
 )5تشجيع الشباب مبراعاة مصاحل الناس ومعاونتهم.
 )6حب اخلري للجميع مطلب شرعي ووطين.
 )7من أسباب الرتابط يف اجملتمع حكمة الشيخ زايد  -رمحه هللا .-
 )8الفخر واالعتزاز مبن خيدم املصاحل العامة.
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 .9علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-االعتصام واالتفاق
وذم االختالف واالفرتاق):
قال الشيخ  -رمحه هللا " :-لقد حظينا َبلسعادة يف ظل االحتاد ،وجيب أن
حنرص على حتقيق املزيد من التقدم ،ونتعاون يف دعم مسرية االحتاد إىل األمام،
ونقف ضد من يرتبص بنا وقفة رجل واحد".
ال خيفى لكل متبصر ما بذله صاحب السمو الشيخ زايد  -رمحه هللا  -يف خدمة
االحتاد ،والسعي إىل توحيد البالد ،وقلوب العباد على أرض هذه البلدة الطيبة،
فكان من مجلة كالمه احلث على االعتصام ،واالتفاق ،ووحدة القلوب ،والرتهيب
من الفرقة واالفرتاق ،وذم االختالف وبيان مفاسده ،وتعلمت من جمموع عباراته -
رمحه هللا  -الكثري من الفوائد ومنها:
 )1االحتاد من أسباب السعادة.
 )2وجوب االعتصام واالتفاق.
 )3واجب على كل مواطن احملافظة على األلفة واالحتاد وهذه الوحدة.
 )4وجوب الدفاع عن هذا االحتاد وهذا الوطن ابلنفس واللسان والكتابة والسالح.
 )5احلرص على التقدم املثمر هلذه الدولة ورعاية مصاحلها.
 )6تكثيف اجلهود لدعم مسرية االحتاد.
 )7التضامن مع والة األمر يف خدمة هذا الوطن.
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 .11علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-حق األبناء):
قال الشيخ  -رمحه هللا " :-ال جيوز انشغال األم عن أبنائها واعتمادها على
الغري يف تربيتهم وأن دور األم هو يف تنشئة أبنائها وتربيتهم".
ومما تعلمته من مسرية الشيخ زايد  -طيب هللا ثراه  -أن لألبناء حق على أمهم،
والكثري قد غفل عن هذا احلق ُث يطالب األبناء ابلرب واالحسان!! فهذه الكلمات
النريات رسالة لكل أب ،ولكل أم للنظر يف حقوق األبناء ،وخاصة من رمى أبناءه
ألحضان اخلدم ،ويف هذه الكلمات دورس وفوائد منها:
 )1كان الشيخ زايد  -رمحه هللا  -حريص على الكبري والصغري حىت الطفل وهو يف
أحضان أمه.
 )2من حكمة الشيخ  -رمحه هللا  -االعتناء ابلصغار.
 )3من عدل الشيخ  -رمحه هللا  -الوصية ابألبناء وتعريف اجملتمع حبقوقهم.
 )4ال جيوز لألم أن تتخلى عن دورها يف احلياة.
 )5من أسس السعادة يف اجملتمع أن تكون األم هي مربية األجيال.

13

 .11علمني الشيخ زايد  -رمحه اهلل ( :-ذم الكرب والبعد
عنه):
قال الشيخ  -رمحه هللا " :-أكرب نصيحة ألبنائي البعد عن التكرب ،وإمياين أبن
الكبري والعظيم ال يصغره وال يضعفه أن يتواضع وحيرتم الناس أكثر مما
حيرتمونه".
اعلم  -أرشدين هللا وإايك  -أن صفة الكرب من الصفات املذمومة اليت ال تليق
ابملخلوقني ،وإبمجاع العقالء أن املتكرب من الناس يذم ،وجاءت النصوص الشرعية
ابلرتغيب يف التواضع وذم التكرب ،ومما تعلمناه من تربية الشيخ زايد  -رمحه هللا -
هذه األصول النافعة البعد كل البعد عن الكرب ومقوماته وما يؤدي إليه ،ويف كلماته
فوائد ومنها:
 )1الكرب ال يليق ابملسلم.
 )2نصح الشيخ  -رمحه هللا  -ألبنائه وشعبه.
 )3تواضع الشيخ  -طيب هللا ثراه .-
 )4كلمات تكتب ابلذهب تدل على حكمة الشيخ  -رمحه هللا .-
 )5الوصااي من األساليب الرتبوية الناجحة يف ختريج األجيال.
 )6يف معىن وصيته  -رمحه هللا  -قول النيب  -صلى هللا عليه وسلم ( :-من تواضع
هلل رفعه).
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هذا جزء مما تعلمته من الوالد الشيخ زايد  -رمحه هللا  -ولعل تتبعه سلسلة أخرى
حتتوي على املزيد ،وهللا ريب وربكم أسأل أن يرحم الشيخ زايد وأن جيزيه عنا خرياً
كثرياً ،وهللا أعلم وصلى هللا على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
كتبه /عبداحلكيم بن عبدهللا رَبع الشحي
 11شعبان 1311ه
2610 /5 /26م
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