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من احلياة اجلميلة أن يعيش املرء حتت ّ
ظل العلم والثقافة ،ينفق
مهه يف نرشه،
عمره يف تع ّلمه ويقيض حياته يف تعليمه ،ويرصف ّ
فمعرضة
فهذا خري ذخر للمرء يف الدنيا واآلخرة ،وما سوى ذلك ّ
للهالك-،أعاذنا اهلل من ذلك -كام قال الصحايب اجلليل عبد اهلل بن
مسعود  -ريض اهلل عنه  :-اغد عاملا ،أومتعلام ،أو مستمعا ،وال
تكن الرابع فتهلك" القطوف الدانية،حديث رقم.552:
فالعلم نور ييضء دروب احلياة وجيعل من املرء سهل العرشة،
والشك ّ
ّ
أن معرفة فضل العلم خيترص
حلو الكالم ،ط ّيب األخالق،
ويشجعه عىل اإلقبال يف
عىل املتع ّلم الطريق ويرفع عنه الصعاب،
ّ
قوي متني ،الينهدم
التع ّلم ،ويمكّنه من ابتناء املستقبل عىل أساس ّ
بالدعايات والضغوطات ،واليتأثر من اإلشاعات واخلرافات،
أسوق هنا قول س ّيدنا عيل بن أيب طالب – كرم اهلل وجهه – لكميل
بن زياده النخعي – رمحه اهلل  -ليتّضح فضل العلم أ ّيام وضوح
وفضيلة العرفان أ ّيام توضيح ،قال " :العلم خري من املال ،العلم
حيرسك وأنت حترس املال ،العلم يزكو عىل اإلنفاق واملال تنقصه
النفقة ،العلم حاكم واملال حمكوم عليه ،وحم ّبة العلم دين يدان هبا
العلم ،يكسب العامل الطاعة يف حياته ومجيل األحدوثة بعد وفاته،
وصنيعة املال تزول بزواله "( .)1فهذا هو العلم وشأنه ،البدّ من
يتأسس هبا املتع ّلم حياته
صفات عديدة ومزايا ط ّيبة ومم ّيزات فاضلة ّ
التعلمية ،وعىل رأسها اإلخالص هلل تعاىل والن ّية الصحيحة لوجهه
الكريم اليشوهبام رياء والطلب شهرة وال نيل سمعة ،ويتّقي اهلل
عز ّ
وجل يف املعايص والذنوب سواء كان يف جملس األحباب أوغاب
ّ
التفوق
عنه األصحاب ،فإنّه أساس الفالح وقنطرة النجاح ودعامة ّ
يتزود به الطالب لفتح أبواب التع ّلم واملعرفة
و السباق وخري زاد ّ

"واتّقوااهلل ويع ّلمكم اهلل " البقرة282

الشك فيه ّ
ّ
أن تنظيم الوقت مساعد كبري يف التع ّلم وطريق
وممّا
خمترص إىل الغاية واملقصود ،فال خيفى عىل املتع ّلم خطورة ضياع وقته،
كام ال خيفى عليه املواظبة عىل العبادات ،واملحافضة عىل الصلوات،
وحق ر ّبه ،اليمهلهام واليض ّيعهام،
فنعم الطالب من عرف قدر وقته ّ
يتحرى يف اختيار
واليدعهام مهام حدث األمر وحال احلائل.
ّ
الصديق ،ما ينفعه يف الدنيا واألخرةّ ،
فإن اإلنسان يكسب املحاسن
النبي – ّ
صىل اهلل
واملساوي من الصاحب والرفيق ،كام روي عن ّ
عليه وس ّلم – "املرء عىل دين خليله فلينظر أحدكم من خي ّلل"مسند
أمحد ،حديث رقم 7148 :فال ينبغي للمتع ّلم العاقل العيش مع الكساىل
واملب ّطلني ،وإنّام خيتار خليال نشيطا يف العبادة ،جمتهدا يف الدراسة،
متواضعا للزمالء ،مو ّقرا لألساتذة .وبعد هذه يمدّ يد االستغاثة
والترضع ،وال يعتمد عىل فهمه وذكائه،
والعون إىل اهلل تعاىل بالدعاء
ّ
ثم إىل
واالعتامد عىل الفهم والذكاء يقود الدارس إىل الغرور
والتكبّ ،
ّ
املهالك واحلرمان ،فيحرم من االستفادة واإلفادة ،وهو لدى العاقل
تعوض وصفقة كاسدة التعقد ،هذه بعض طرق
الك ّيس خسارة ال ّ
النجاح للمتع ّلم الصادق الناجح وخالصة حياة السلف التّي د ّلت
عمن
التجربة عىل نبوغها و قامت الدالئل عىل نجاحها،فخذوها ّ
أخلص وأراد لكم اخلري.والسالم
( )1حلية األولياء وطبقات األصفياء ،أبو نعيم أمحد األصبهاين (املتوىف034 :هـ) ط :دار
الكتاب العريب – بريوت،ص97:

05

ٌ
ّ
ّ
تأمالتبالغيةفي
سورةيوسف
أ.عبد الرشيد/جامعة بيت السالم

(احللقة احلادية عرش)

قال تعاىل:
ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ[ Lيوسف]42 :

هم زليخا بالالم وﭽ َقدْ -:L
اهلم بالذات ،وتأكيد ّ
نكتة يف تعليق ّ
اهلم ال يتع ّلق باألعيان
قوله :ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ Lلـام كان ّ
والذوات ،وإنّام يتع ّلق باألفعال وجب أن يقدّ ر مضاف قبل
الضمري ،والتقدير :ولقد قصدت خمالطته وقصد خمالطتها ،والرس
يف تعليقه بالذات يف اآلية الكريمة إفادة الـمبالغة.
ٍ
تقديره:
جواب قس ٍم حمذوف
والالم الداخلة عىل ﭽ َقدْ L
ُ
ُ
هم امرأة العزيز
مهت به ...وإنام أكّد سبحانه وتعاىل َّ
واهلل لقد ّ
توهم من احتامل ّ
أن زليخا
بالم القسم و ﭽ َقدْ L؛ لدفع ما عسى ُي َّ
ترص عليه بعد ما خاطبها يوسف
لع ّلها أقلعت وامتنعت ّ
عام كانت ّ
السالم – بقوله  :ﭽﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ
– عليه ّ
ﭩ ﭪ[ Lيوسف ]32:الـمشتمل عىل الزواجر ،فأفادت
ترص عليه ،بل دامت
هذه الالم و ﭽ َقدْ ّ Lأنا ما امتنعت ّ
عام كانت ّ
أيضا.
السالم – الـمشتمل عىل الزواجر ً
عليه بعد قوله – عليه ّ
اهلمني دون
اهلمني بصيغة واحدة ،وتأكيد أحد ّ
نكتة يف عدم ذكر ّ
اآلخر-:
قوله تعاىل :ﭽﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ[ Lيوسف]42:
السالم – بصيغة واحدة
مهه – عليه ّ
مهها و ّ
اهلـامنّ :
ثم لـم يذكر ّ
ّ
“هم ٌّ
كل منهام باآلخر”،
مها بالـمخالطة” أو ّ
بأن ّيقال“ :ولقد ّ
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ّ
اهلمني و تغايرمها ّ
بأن
ولعل الرس يف ذلك هو اإليذان بتباين ّ
هم
السالم – فهو ّ
مهه – عليه ّ
هم معصية و إرصار ،وأ ّما ّ
مهها ّ
ّ
ِ
ٌ
خطور بالبال ،وحديث النفس ،وميل بمقتىض الطبيعة البرشية
ِ
ال جبلي ًا ال يكا ُد ُ
وشهوة الشباب مي ً
حتت التكليف كميل
يدخل َ
الصائم يف اليوم احلار إىل املاء البارد ،فإن نفس الصائم حتمله
عىل امليل إىل الـامء وطلب رشبه ،ولكن يمنعه دينه عنه .وكاملرأة
الفائقة حسن ًا ومجاالً تتهيأ للشاب النامي القوي ،فتقع بني الشهوة
والعفة ،وبني النفس والعقل جماذبة ومنازعة ...ومثل ذلك ال
يكاد يدخل حتت التكليف؛ ألنّه ال صنع للعبد فيه .وليس الـمراد
هبمه – عليه السالم  -أنه قصدها قصدا اختياريا؛ ألن ذلك أمر
ّ
مذموم تنادي اآليات عىل عدم اتصافه عليه السالم به.
ُ
يقرر وجو َده من التوكيد القسمي
اهلمني ُصدّ ر
األول بام ّ
ولتباين ّ
ِ
عز ّ
وجل :ﭽﭲ
أثره من قوله َّ
و َقد ،و ُع ّقب ال ّثاين بام يعفو ويزيل َ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ Lأي :حجتَه الباهر َة الدالة عىل كامل ِ
قبح
ِ
وسوء سبيله.
الزنى

باهلم:
الرس يف التعبري عن حديث النفس ّ

السالم – حديث النفس وما خطر
هبمه – عليه ّ
لـام كان املراد ّ
ثم ّ
ّ
باهلم؛ فإنّه يشعر بأنّه
يعب عنه ّ
بالبال كان مقتىض الظاهر أن ال ّ
هبم زليخا امرأة العزيز ،ولكن عدل عن مقتىض الظاهر
مشاب ٌه ّ
ِ
ِ
مهها يف الذكر بطريق
باهلم؛
لـمجرد وقوعه يف صحبة ِّ
ّ
وعب عنه ّ
ّ
املشاكلة ،ال َ
لش َبهه به.

نكتة يف إيراد الرشط ّية ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ:L

ٌ
رشط ،وجوابه
قوله تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ Lهو
حمذوف ّ
السالم –
ٌ
يدل عليه الكالم ،أي :لوال مشاهدته – عليه ّ

منمعارف القرآن
لبهان ر ّبه يف شأن الزنى جلرى عىل موجب الطبع ،ولكنه حيث
كان مشاهد ًا له من ُ
استمر عىل ما هو عليه...
قبل
ّ

قادح فيها.
واختارهم لطاعته بأن عصمهم عمـا هو ٌ

وعب عن كونه – عليه السالم  -خملصا باجلملة االسم ّية مؤكّد ًة
ّ

ومفاد هذه الرشطية  :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ Lأنّه – عليه

بحرف التحقيق دون الفعل ّية؛ ألن اجلملة االسم ّية ّ
تدل عىل

نبي ،وال يمكن
نعلمه قط ًعا ،وإن لـم تكن هذه ّ
الرشط ّية؛ لـام أنّه ٌّ
ٍ
معصية كهذه ،ولكن جيء هبا لبيان ّ
أن امتنا َعه
نبي صدور
من ٍّ
ٍ
ِ
مساعدة من جهة الطبيعة ،بل
السال ُم  -لـم ي ُك ْن لعدم
 عليه ِّ
العفة والنزاهة مع وفور الدواعي الداخلية ورغبته
لـمحض

باجلملة االسم ّية؛ ّ
منتظم يف سلك
السالم –
ٌ
لتدل عىل أنّه – عليه ّ

السالم – لـم تصدر منه معصية فيام دعته إليه امرأة العزيز ،وهذا
ّ

ِ
ِ
يف النساء ،وترت ِ
املوجبة لظهور األحكام
اخلارجية
ّب املقدّ مات
الطبيع ّية.

الثبوت واالستمرار ،واجلملة الفعل ّية ّ
تدل عىل احلدوث ،فجيء

ٌ
وداخل يف زمرهتم من أول أمره ال ّ
أن ذلك
العباد املخلصني،

حدث له بعد أن لـم يكن كذلك – كام هو مفاد اجلملة الفعل ّية
ِ
ِ
السالم –
احتامل
 فانحسم ماد ُةاهلم بالسوء منه  -عليه ّ
صدور ِّ

بالكلية.

نبي اهلل تعاىل يوسف
شهادتان من اهلل تعاىل عىل كامل ع ّفة ّ

نكت ٌة يف العدول عن أن يقال :لنرصفه عن السوء والفحشاء

– عليه السالم-:-

قوله تعاىل :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽٌ L
بيان

ﮀ ﮁ[ Lيوسف]42 :

إىل قوله :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ-:L
لعصمته – عليه السالم.-

وعدل عن أن يقال :لنرصفه عن السوء والفحشاء إىل ما يف

النظم اجلليل؛ للداللة عىل كامل عصمته – عليه السالم  ،-فإن
فيه إيذانًا ّ
السالم –
هم الـمعصية كان قد ّ
توجه إليه – عليه ّ
بأن ّ

السالم  -بام فيه من
من خارج بعيد ،فرصفه اهلل تعاىل عنه – عليه ّ
وحجة
اإلخالص ،ومن موجبات الع ّفة والعصمة ،ففيه آية ب ّينة
ّ

السالم – لـم يقع منه قصد معصية ،وال
قاطعة عىل أنّه – عليه ّ
السوء والفحشاء؛ ّ
توجه إليها ّ
فإن
ّ
قط ،وإال لقيل :لنرصفه عن ّ
توجه إيل الـمعصية فرصفه اهلل تعاىل عنها
مفهوم هذا التعبري أنّه ّ

 ...واهلل تعاىل أعلم.

قال ابن عاشور – رمحه اهلل تعاىل “ :-والتعبري عن العصمة

بالرصف يشري إىل أن أسباب حصول السوء والفحشاء موجودة

ولكن اهلل رصفهام عنه”.

نكتة يف إيثار اجلملة االسم ّية عىل الفعل ّية-:

قال تعاىل :ﭽ

ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ[ Lيوسف]42 :

ٌ
تعليل لـام سبق من
قوله :ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁL
ِ
اجلملة ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽL
مضمون
ِ
التحقيق .واملخ َلصون :هم الذين أخلصهم اهلل تعاىل،
بطريق

قال تعاىل :ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ

قد شهد سبحانه وتعاىل بكامل ع ّفة يوسف – عليه السالم،-

وبأن الشيطان لـم جيد إلغوائه سبيال بوجهني :األول :شهد

فصلنا
بقوله :ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ،Lوقد ّ

داللته عىل كامل ع ّفته – عليه السالم -قبل قريب ،فتذكّره.

الثاين :كام أنّه تعاىل شهد أيضا بقوله :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ Lفإنه لـام كان من الـمخ َل ِصني استحال أن يغويه

الشيطان ،أال ترى إىل قوله تعاىل :ﭽﰖ ﰗ ﰘ ﰙ

ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ[ Lص.]38-28

قلت :فاآلية منادية بأعىل صوهتا بكامل ع ّفة يوسف – عليه

السالم ،-وبراءته مـام رمى به أهل القصص ،ورصحية يف الرد
ٍ
متجها
السالم – من خرافات وأباطيل ُّ
عىل من نسب إليه – عليه ّ
ُ
ُ
واألذهان ،وخري التفسري للر ّد عىل
اآلذان ،وتر ُّدها العقول
اخلرافات املنسوبة إىل ساحة النبي اجلليل هو "التفسري الكبري"،
فإن فيه مايثلج الصدر ويصقل العقل ويزكي الذهن.
هذه التأمالت مستفادة من التفاسري التالية :البحر املحيط ،روح املعاينّ ،
الكشاف ،التفسري
أبوالسعود ،فتح القدير ،فتح البيان ،حاشية القونوي عىل تفسري البيضاوي ،حاشية
الكبري،
ّ
شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي ،القرطبي ،معرتك األقران يف إعجاز القرآن.
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صدقالقول
والنيةوالعمل
حممد بالل إبراهيم الببري

حمارض بقسم العلوم اإلسالمية الكلية الفيدرالية احلكومية  ،9-Hإسالم آباد

األديان
من
الدين
والمذهب من املذاهب
إال وهو حيرض تابعيه عىل
التمسك بالصدق ويربيهم عىل
التعود به ،ويمنعهم من الكذب
ويشنع القول يف الكاذبني،
دائام،
الصادق مكرم وحمرتم ً
والكاذب خذول ومهان أبدً ا،
الصدق يورث الطمأنينة يف
القلب ويلهم راحة البال،
بينام الكذب هيوي بصاحبه
يف التشوش واضطراب احلال
وينتج يف سوء املآل ،إن الصادق
وقور غري خائف وهيابه الناس
كلام قال كلمة وأتى بعمل ،وأما
الكاذب ،فعىل عكس ذلك،
ذليل فزع حيتقره الناس كلام تفوه بكذب ولفق.

نظرا إىل ما
أقسام الصدق املستفادة من نصوص القرآن والسنةً :
ورد يف القرآن الكريم من فضيلة الصدق وبيان منهج الصادقني
وسلوكهم بجانب شناعة الكذب ورش عاقبة الكاذبني ،وإىل ما
وىص به رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وس ّلم -أهل اإليامن
من اعتياد الصدق واالستمساك هبذه املزية الرشيفة إىل جانب
التأكيد من اجتناب الوقوع يف مهلكة الكذب والتوقي من هذه
املنقصة ،قد استنبط اإلمام الغزايل رمحه اهلل ستة أقسام للصدق
وذكرها يف اإلحياء وهي" :صدق يف القول ،صدق يف النية
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واإلرادة ،صدق يف العزم ،صدق يف الوفاء بالعزم ،وصدق يف
العمل ،وصدق يف حتقيق مقامات الدين كلها"()1

ولتداخل بعض هذه األقسام يف بعض ،قد حرص أهل العلم
هذه اإلقسام الستة يف ثالث :صدق القول واللسان ،وصدق
النية والقلب ،وصدق اجلوارح والعمل ،والبد لكل من أراد
احلصول عىل كامل الصدق أن يعتني هبذه اجلهات الثالث
للصدق بأرسها ،وأن اليرتك واحدة منها فيحرم من مكرمة
الصادقني وخيرج من زمرهتم ،وكفى املؤمن قول اهلل تعاىل إذ
أمر أهل اإليامن أن يتقوا ً
أوال وأن يكونوا مع الصادقني ثان ًيا،
فقال عز من قائل﴿:ياأهيا الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع
الصادقني﴾ (سورة التوبة)۱۱۹ :
حمور هذه احللقة :ففي هذه احللقة من سلسلة "هدي النبوة"
نذكر ما ورد يف النصوص عن الصدق بجهاهتا ،مع بعض
الرشح والتفصيل عن كل جهة عىل حدة.

( )۱صدق القول :اللسان آلة ُيظهر اإلنسان هبا ما بداخله من
األفكار واملشاعر و ُيبدي هبا ما يتغلغل يف باطنه من اخلفايا
والرسائر ،به ُحيكم عىل املرء باإلسالم أوبالكفر ،وبه ُيعرتف له
من حق أو ُينكر ،وبه اإلجياب والقبول فيام اليتم إال باإلجياب
والقبول ،وإىل غري ذلك ،وهو ما يتبني به صدق املرء لآلخرين
ظاهرا ،فصدق القول أول ما يلزم عىل املؤمن يف معاملته
تبينًا
ً
مع الناس ،كام جيب عليه الصدق يف قوله ،وصدق املقال هو
ما ذكره اهلل تعاىل من صفاته وسننه وأنه أصدق القائلني ،وقد
ذكر اهلل تعاىل هذا املعنى يف سورة واحدة يف آيتني ملزيد التوكيد
والتقرير﴿ :ومن أصدق من اهلل حدي ًثا﴾ (سورة النساء  )۸۷وقال:

﴿ومن أصدق من اهلل ً
قيال﴾ (سورة النساء  ،)۱۲۲وقد روي يف
الرتغيب صدق املقال عدة أحاديث ،نذكر بعضها:
• صدق القول من ّ
أجل عالمات اإليامن كام أن الكذب يف
القول من أظهر عالمات النفاق ،فقد ذكره النبي -صىل اهلل
عليه وآله وس ّلم -من إحدى العالمات األربعة للمنافق
حيث قال ":إذا حدّ ث كذب" (متفق عليه مرو ًيا عن أيب هريرة).
• يستحيل عىل املؤمن أن يكون كذا ًبا :كام روي عن صفوان
ً
مرسال أنه قيل لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم :أيكون
ً
بخيال؟
املؤمن جبانًا؟ فقال :نعم ،فقيل له :أيكون املؤمن
فقال :نعم ،فقيل له :أيكون املؤمن كذا ًبا؟ فقال :ال .رواه مالك
يف املوطأ.

• ترك الكذب يكمل اإليامن :حيث روي عن النبي -صىل اهلل عليه
وآله وس ّلم ":-اليؤمن عبد اإليامن كله حتى يرتك الكذب يف
املزاحة واملراء وإن كان صاد ًقا" .املعجم األوسط للطباين حديث رقم:
.5103

لسان املرء قل َبه ،ويطابق ُ
ُ
القول نيتَه،
( )۲صدق النية :وهو أن يوافق
وتطاوع الكلم ُة طويتَه ،فهو املؤمن الصادق ،وإن مل يك ذلك بأن
وجياهر بام ليس بباله فهو املنافق الكاذب،
ُيصارح بام ليس يف قلبه ُ
وذلك الكذب يف النية والطوية هو ما كان املنافقون قد ارتكبوه
عندما صارحوا النبي -صىل اهلل عليه وآله وس ّلم -قائلني﴿ :نشهد
إنك لرسول اهلل﴾ سورة املنافقون ،۱ :وكانوا يكذبون يف قلوهبم ،فر ّدهم
اهلل وق َّبحهم﴿ :واهلل يشهد إن املنافقني لكذبون﴾ سورة املنافقون،۱ :
يعمم مثل هذا النفاق مع توضيح هذا القسم
ونذكر يف ذلك حدي ًثا ِّ
توضيحا واف ًيا ،وهو حديث الثالثة الذين هم أول من
من الصدق
ً
النار- ،أعاذنا اهلل من ذلك بعفوه ورمحته وفضله -وإليك
تس َّعر هبم ُ
ٌ
نص احلديث :إن أول الناس ُيقىض يوم القيامة عليه رجل استُشهد،
قاتلت فيك
عملت فيها؟ قال:
فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فام
ُ
َ
ُفأيت بهَّ ،
قاتلت ألن يقال :جريء،
كذبت ،ولكنك
ُشهدت ،قال:
حتى است
َ
َ
ُ
فسحب عىل وجهه حتى ُألقي يف النار ،ورجل
فقد قيل ،ثم ُأمر به ُ
فعرفه نعمه فعرفها ،قال :فام
تعلم العلم وع َّلمه وقرأ القرآنُ ،فأيت بهَّ ،
تعلمت العلم وعلمته ،وقرأت فيك القرآن ،قال:
عملت فيها؟ قال:
ُ
َ
وقرأت القرآن ل ُيقال :هو
تعلمت العلم ل ُيقال :عاملٌ،
كذبت ،ولكنك
َ
َ
َ
ُ
ُ
فسحب عىل وجهه ،حتى ألقي يف النار،
قارئ ،فقد قيل ،ثم أمر به ُ
ُ
فعرفه
وسع اهلل عليه ،وأعطاه من أصناف املال كله ،فأيت بهَّ ،
ورجل َّ
تركت من سبيل حتب
عملت فيها؟ قال :ما
نعمه فعرفها ،قال :فام
ُ
َ
فعلت ل ُيقال:
كذبت ،ولكنك
أنفقت فيها لك ،قال:
أن ُين َف َق فيها إال
َ
َ
ُ
فسحب عىل وجهه ،ثم ُألقي يف النار"؛
هو جواد ،فقد قيل ،ثم ُأمر بهُ ،
رواه مسلم .
فلم يكن هؤالء الثالثة كاذبني فيام أتوا به من األعامل
الفاضلة والصاحلات العظيمة من فداء النفس يف املعركة،
ومن قضاء احلياة يف نرش العلم ،ومن إنفاق الغايل والنفيس
يف سبيل اهلل ،وهو الذي ينبغي للمجاهد والعامل والغني أن
يعمل فيام رزق من النعمة واحلسنة الدنيوية ،ولكنهم ملا أتوا

من هدي النبوة
هبا غري موافقني بقلوهبم عىل حصول األجر واملثوبة ،وقصدوا
التافهات من األهداف حيث استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو
ّ
وضل سعيهم يف احلياة الدنيا وهم حيسبون
خري ،خاب عملهم
ضحى املجاهد بنفسه ليعيل كلمة اهلل
أنم حيسنون صن ًعا .أما إذا ّ
وليحصل املرتبة املوعودة يف اجلنان فهو صادق القلب ومدرك
املوعود الحمالة ،وكذلك إذا قرأ القارئ القرآن الكريم وعمل بام
علم ونرش العلم لينال اخلري الذي عند اهلل ومل يشرت الدنيا الدنيئة
بام يمكن رشاء نعم اجلنان األبدية به ،لكان صادق القلب ومثو ًبا
مسمع وأبرص
بام نوى له ،كام أن الغني إذا أنفق ماله غري مراء أو ّ
مضاعفات البدل يوم الدين واحلساب وراء هذا اإلقراض الذي
الرس والباطن
يقع يف يد اهلل قبل وقوعه يف يد الفقري ل ُعدَّ صادق ّ
وجلوزي لكل حسنة بعرش أمثاهلا.
( )۳صدق العمل :وهو أن يكون العمل الصالح مطاب ًقا
ملقتضياته الظاهرة وآلدابه الباطنة ،فمن صىل صال ًة يراعي
رشوطها الظاهرة والواجبة حماف ًظا آداهبا املستحسنة واملندوبة،
ولكنه يفعل كل ذلك نفا ًقا ومذبذ ًبا يفوته االستحضار واخلضوع
واخلشوع والقنوت فيها ،فقد كذب عم ُله ،وقد أثنى اهلل عىل
أهل اإليامن بصدقهم يف العمل حيث قال﴿ :إنام املؤمنون الذين
آمنوا باهلل ورسوله ثم مل يرتابوا وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف
سبيل اهلل ،أولئك هم الصادقون﴾ سورة احلجرات۱۵ :

ويدخل يف هذا القسم الوفاء بام وعد املرء به ،واالستقامة
عىل ما عاهد عليه ،فمن وعد بيشء يأتيه ثم مل يأت به فقد كذب
فوض إىل املرء مهمة أو األجري العمل أو
عم ُله ،ومنه أنه إذا ِّ
معني وقد عاهد املؤجر
و ِّظف املو َّظ ُ
ف يف مصنع أو رشكة لعمل ّ
واملالك بقضاء املهمة وأداء الوضيطة عىل الوجه الذي يستحق،
متعمدً ا ،وتكاسل ،وهتاون ،فهو كاذب العمل.
ثم خان ّ
واليفوتك بأن اجلهات الثالث كام أنا قد تفرتق يف أحوال،
كذلك يمكن اجتامعها كلها يف حالة واحدةً ،
تشهد املرء
فمثالّ :
بكلمة اإلسالم ً
قوال صاد ًقا خيب عن حقيقة حقة ،وكان قلبه
مواف ًقا لكلمته ،ثم عمل بام أمر به وانتهى عام ني عنه فهو
صادق القول والنية والعمل ،وعىل عكس ذلك :إذا تشهد
املنافق بكلمة اإلسالم ،فهو يكذب يف تشهده خماد ًعا ،وقلبه
كذلك كاذب إذ نيته مل توافق إقراره ،ثم يذبذب ويتكاسل يف
اإلتيان بمقتضيات الدين املتني وأعامل الرشع املبني فيكذب
عم ُله ،فهو كاذب القول والنية والعمل يف حالة واحدة.
اللهم اجعلنا من الصادقني يف أقوالنا ونياتنا وأعاملنا وجنبنا
الكذب ً
ً
وعمال ،آمني .هذا ،وصىل اهلل تعاىل وسلم
قوال ونية
عىل سيد املرسلني ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

( -1اإلحياء ،كتاب النية واإلخالص والصدق ،ط :بريوت ،دار الكتب العلمية،
 ۲000ج ،۴ :ص.)۴٦۹ :

09

وحدةالكلمة
واحلذر من الفرقة
من خطب احلرمني

ألقى فضيلة الشيخ صالح بن عبداهلل بن محيد  -حفظه اهلل
 خطبة اجلمعة بعنوان“ :وحدة الكلمة واحلذر من الفرقة” ،والتياحلق ،وأن
املنهج ِّ
حتدَّ ث فيها عن أمهية الوحدة ألمة اإلسالم عىل َ
جلب كل ٍ
ِ
خري عىل ا ُملسلمني ،كام أن االقرتاف والتنازُع
ذلك سب ًبا يف
ِ
ُ
وبني أن املطا َلبة باحلقوق واإلصالح له ضواب ُطه
رشَّ ،
سبب كل ٍّ
وأسالي ُبه الرشعية التي ينبغي عىل اجلميع ُسلوكُها.
احلمد هلل ،احلمد هلل ِ
ِ
السحاب
وجم ِري
فالق اإلصباحُ ،
وم ِ
وأشكره ،وأشهد أن ال إله إال
رسل الرياح ،أمحده  -سبحانه -
ُ
ُ
اهلل وحده ال رشيك له شهاد َة احلق والفوز والفالح ،وأشهد أن
سيدَ نا ونبينا حممدً ا عبدُ اهلل ورسو ُله أوضح ِ
معامل َ اهلُدى وهدَ ى إىل
َ
َّ
َّ
َّ
وبارك عليه ،وعىل آله وأصحابِه
م
ل
وس
اهلل
صىل
الصالح،
طريق
َ
ٍ
ِ
أغطش ٌ
َ
ليل وأضا َء صباح ،وس َّلم
وأزواجه وأتباعه بإحسان ،ما
كثريا.
ً
تسليام ً
ُ
أما بعد:فأوصيكم -أهيا الناس -ونفيس بتقوى اهلل ،فاتقوا اهلل
خفيف الظهر
استطاع منكم أن يل َقى اهللَ
 رمحكم اهلل  ،-ومنَ
َ
ِ
كاف اللسان عن
من دماء ا ُملسلمني،
مخيص البطن من أمواهلمَّ ،
َ
ِ
ِ
أعراضهمِ ،
الز ًما ألمر مجاعتهم فليفعل.
ترك احلرام وهو قادر عليه فهو ِ
واع َلموا أن من َ
اخلائف ،ومن جدَّ
ٌ
َ
اجي ،ومن ركن إىل حولِه وقوتهِ
ِ
الر
يف العمل
َّ
َ
َ
واجتنب األماين فهو َّ
ِ
ب بعمله َّ
َّ
ضل ،ومن اعتمدَ عىل ر ِّبه ورك َن إىل مواله
ذل ،ومن ُأعج َ
ِ
ذل وال َّ
فام َّ
احل َيا ُة
ضلَ ﴿ ،يا َأ ُّ َهيا الن ُ
َّاس إ َّن َوعْدَ اهللَِّ َح ٌّق َف َال َت ُغ َّر َّنك ُُم ْ َ
ِ
ِ
ِ
الش ْي َط َ
ور * إ َّن َّ
ان َلك ُْم عَدُ ٌّو َف َّات ُذو ُه
الدُّ ْن َيا َو َال َي ُغ َّر َّنك ُْم باهللَِّ ا ْل َغ ُر ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
السعري﴾ [فاطر.]٦ ،5 :
عَدُ ًّوا إِن ََّام َيدْ ُعو ح ْز َب ُه ل َيكُونُوا م ْن أ ْص َحاب َّ

10

أسس نب ُّينا حممدٌ  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف املدينة
أهيا املسلمونَّ :
أسسها عىل
أسس دول َة اإلسالم  -بعد توحيد اهلل َّ -
النبوية ا ُمل َّنورة َّ
ِ
تبوؤوا
ا ُملؤاخاة ،فكان ا ُملهاجرون غرباء الدار إخوة األنصار ممن َّ
َ
اإليامن والدار ،وكان  -عليه الصالة والسالم  -شديدَ الرعاية هبذه
ِ
رسيع ا ُمل َ
عاجلة لبوادر اخلروج عليها.
عظيم الغرية عليها،
األُ ُخ َّوة،
َ
َ
ِ
ِ
للمهاجرين!
َ
اختلف ُغالمان يف إحدى املغازي ،فقال أحدُ مها :يا ُ
ُ
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
فبادر
فقال اآلخر :يا لألنصار! َ
ِ
أظهركم؟ د ُعوها فإنا ُمنتن ٌة»؛
 قائالً« :أبِدَ عوى اجلاهلية وأنا بني ُلقب ا ُمل ِ
ألقاب
ولقب األنصار
هاجرين
ٌ
َ
أخرجه البخاري.مع أن َ
َ
إسالم َّي ٌة كريم ٌة .وحينام َّ
العجل ،قال
ضل بنُو إرسائيل وع َبدوا
نبي اهلل ووزير أخيه  -عليهام
نبي اهلل
وكليمه ألخيه هارون ِّ
ُ
موسى ُّ
ِ
ِ
السالم َ ﴿ :-ق َال َيا َه ُار ُ
ون َما َمنَ َع َك إ ْذ َر َأ ْيت َُه ْم َض ُّلوا * َأ َّال َتتَّب َع ِن
جواب هارون جوا ًبا لطي ًفا
َأ َف َع َص ْي َت َأ ْم ِري ﴾ [طه ،]93 ،92 :فكان
ُ
يت َأ ْن
رقي ًقا
حكيامَ :ق َال َي ْبن َُؤ َّم َال ت َْأ ُخ ْذ بِ ِل ْح َيتِي َو َال بِ َر ْأ ِيس إِ ِّين َخ ِش ُ
ً
ِ
ِ
ِ
َت ُق َ
ب َق ْو ِيل [طه .]94 :ومعاذ اهلل
ول َف َّر ْق َت َب ْ َ
رسائ َيل َو َمل ْ ت َْر ُق ْ
ني َبني إ ْ َ
ِ
املنهج ،أو التقصري يف ا ُملوازنات،
نبي اهلل هارون بانحراف َ
أن ُيتَّهم ُّ
ِ
ِ
ِ
اج َع ْل ِيل َوز ًيرا م ْن
وسى وهو الذي دعا ر َّبهَ ﴿ :و ْ
ثم ُيق ُّره أخوه ُم َ
ون َأ ِخي * ْاشدُ ْد بِ ِه َأ ْز ِري * َو َأ ْ ِ
َأ ْه ِيل * َه ُار َ
رش ْك ُه ِيف َأ ْم ِري ﴾ [طه:
َ
وسى ﴾ [طه:
العيل
األعىلَ ﴿ :قدْ ُأوتِ َ
يت ُس ْؤ َل َك َيا ُم َ
 ،]32 -29فأجا َبه ُّ
َ
“بعث اهلل األنبيا َء ك َّلهم
 .]3٦يقول اإلمام البغوي  -رمحه اهلل :-
بإقامة الدين ،واإلل َفة واجلامعة ،وترك ال ُفرقة وا ُملخا َلفة”.
معارش ا ُملسلمني:وليس أشدّ رضاو ًة عىل األمة وعىل استِقرار الديار
من اختِ ِ
ِ
وتنازع اآلراء .وحد ُة الكلمة
الف الكلمة ،وتنا ُفر
القلوبُ ،

كل ٍ
سبب ِّ
رش .إن من كامل الدين
خري ،وال ُفرق ُة
ُ
واخلالف ُ
ُ
سبب كل ٍّ
َ
َ
تصديع
ريد
ي
من
مع
ء
املر
ينساق
أال
الفهم:
ة
وسالم
العقل
ة
وكياس
َ
ُ
ُ
َ
ُ
ٍ
حق قد انت ُِقص؛ ألن
قد
م
ل
ظ
من
ى
ير
قد
ملا
األمة،
وحدة
وقع ،أو ٍّ
َ
َ
ِ
سيفقدُ كل ح ِّقه إذا وق َعت
بعض ح ِّقه يف حا َلة الوحدة
من فقدَ َ
ال ُفرقة –معاذ اهلل  ،-ولن يأ َمن  -واهلل  -عىل نفسه ،وال عىل أهله،
أع َّزة يف ٍ
وال عىل ِعرضه وال عىل ماله .لنا إخو ٌة ِ
لطف
بالد ُجماورة َ -
ِ
تفر َقت كلمتُهم،
وحف َظهم،
اهلل هبم
وأعانم عىل ما ُيعانُون َّ -
َ
ِ
ديارهم،
استقرارهم،
وف َقدوا
وانفرط عقدُ وحدهتم؛ ففار ُقوا َ
َ
َ
َ
وزرو َعهم وجتاراهتم،
ورهم
وأمواهلم ُ
وترشدوا ُخم ِّلفني ورا َءهم ُد َ
َّ
ِ
ُ
تركُوا الغا َيل والنفيسُ ،
يعيشون
ينشدون األم َن واالستقرار،
ُم ِ
َ
ُ
الترشد واخلوف والفرقة ال قيمة للدُّ ور وال
غرتبني ُمعدَ مني .مع
ُّ
ينزحون من ِ
ديارهم لو
للضياع ،أتُراهم َ
لل ُقصور وال لألموال وال ِّ
ِ
قرار الدولة ح َّلت يف ديارهم
َ
ستقرا وأمنًا؟!حني ف َقدوا است َ
وجدوا ُم ًّ
ويتخاصم احلُلفاء،
يتفرق اجلمع،
الفوض ،ويف أجواء
َ
َ
ُ
الفوض َّ
ِ
ُ
ُ
ويصري
الفشل ُحمي ًطا باجلميع،
ثم ُيصب ُح
ويتخندق ال ُفرقاء ،ومن َّ
ُ
يتحملها اجلميع.
ُ
العجز هو النتيج َة التي َّ
ِ
الفوض تُو َلد التكتُّالت ،وتن ُبت
األح َّبة:يف أجواء
معارش
َ
ِ
قوة البناء
أقوى من َّ
ا ُملخالفات ،وتلكم هي معاو ُل اهلدم ،وقو ُة اهلدم َ
ِ
ُ
الفوض وعدم االستِقرار تذوب املعايري الضابطة،
وأبلغ وأرسع.يف
َ
ِ
ِ
ُ
ُ
ويكون التناقض
وتذهل اآلرا ُء الواعية،
السياسات العاقلة،
وتغيب
ُ
ُ
ِ
ِ
والضياع هو ا ُملهيمن.إن
واالضطراب هو السائد،
هو ا ُملسيطر،
ُ
ُ
الرسيع إىل الفوض ،ونعو ُذ باهلل من
الطريق
غوغائ َّية اجلامهري هي
ُ
ُ
ٍ
ُ
فاإلنسان يف أجواء الفتن قد يظ ُّن أن لديه
احلليم حريانًا،
فتن تدَ ُع
َ
الفتن وبخاصةٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
إيامنًا يعص ُمه ،أو عق ً
ال إىل ُرشد هيديه ،ولكن مع
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
يف تقن َّيات العرص اجلارفة ،ووسائله الطاغية ،وتغريداته ا ُمل ِ
ضطربة
ترشب ،فإذا هو قد ُز َّج يف نارها،
ترش َب ما َّ
ال يش ُعر إال وقل ُبه قد َّ
ِ
جلتها ،وأحر َقه هلي ُبها.ونعو ُذ باهلل من الفتن ما ظهر منها
وغر َق يف ُ َّ
ٍ
وما ب َطن.أمل تف َقهوا توجي َه نب ِّينا حممد  -صىل اهلل عليه وآله وسلم -
ِ
وذكر
الدجال ،مع أنه قد َّبني لنا أوصا َفه
وهو ُحي ِّذ ُر من فتنة املسيح َّ
َ
ُ
نستعيذ باهلل
لنا عالماته بام ال يلتبِ ُس وال يشتبِ ُه ،ومع هذا ك ِّله فإننا
ِ
جيجه ،وإال
خرج وأنا فيكم فأنا َح ُ
منه يف صلواتنا ك ِّلها ،وقال« :إن َ
ٌّ
جيج نفسه».فال حول وال قوة إال باهلل.
فكل َح ُ

استحكمت ،والباليا
خمرجا من الفتن إذا
معارش املسلمني:وليس
ً
َ
ادهلمت إال ُلزو ُم اجلامعة ،والتزا ُم الطاعة ،وقد قال ذلك نب ُّينا
إذا َّ
حممدٌ  -صىل اهلل عليه وآله وسلم  -حلُذيفة  -ريض اهلل عنه :-
فليلزم
وحة اجلنة
َ
«تلز ُم مجاع َة ا ُملسلمني وإما َمهم».ومن أرا َد َبح ُب َ
والتمسك باجلامعة ليس ُجمامل ًة ،وال ُمماألةً،
اجلامعة.و ُلزو ُم الطاعة
ُّ
عاوض ًة ،ولكنَّه  -واهلل  -من أجل
وال ضع ًفا ،وال ُمداهن ًة ،وال ُم َ
ِ
ِ
احلفاظ عىل الدين ،وعىل األمة ،وعىل األمن واالستقرار ،وعىل
األهل واألن ُفس« ،من رأى من ِ
ِ
فليصب؛ فإن من َ
فارق
يكره
أمريه ما َ
مات ميت ًة جاهل َّي ًة»؛ متفق عليه.
فامت َ
با َ
اجلامع َة ش ً
إخويت يف اهلل:ونحن يف هذه البالد ا ُملباركة يف رحاب احلرمني

التوجيهاإلسالمي
ورشع
الظاهر،
الرشيفني ،يف اململكة العربية السعودية ،الدي ُن هو
ُ
ُ
َ
نعمه ظاهر ًة وباطن ًة ،صح ًة يف
اهلل هو ا ُملحكَّم،
أسبغ اهلل علينا َ
وتعليم،
األبدان ،وأمنًا يف األوطان ،غذا ٌء وكسا ٌء ودوا ٌء وصح ٌة
ٌ
ِ
ِ
أطار
ملئ عينيك وقد َ
متيش عىل قد َميك وقد ُقت َلت أقدام ،تنا ُم َ
وافر ،وعافي ٌة سابغ ٌة
ُ
اخلوف واهل َل ُع النو َم عن أقوا ٍم كثريين ،أم ٌن ٌ
ِ
ستقرة يفدُ إليها
ُ
وقد ن َّغ َ
رشدين.بال ٌد آمن ٌة ُم َّ
واخلوف ا ُمل َّ
ص األمل ُ
ِ
ويرغب إليها الراغبونُ ،
لسكناها
الوافِدون،
ُ
الغايل والنفيس ُ
يبذلون ِ َ
ِ
ظل أمنها ِ
والعيش فيها ابتِغا َء ِّ
وعيشها الكريم.ملاذا يتفك َُّر
الوارف،
الغافِلون يف املفقود وال يشكُرون املوجود؟! ال بدَّ من ِ
احلفاظ عىل
ُ
ِ
ُ
قرار الدولة
حلكم وهي َبة األنظمة.وال
يكون است ُ
هي َبة الدولة وهي َبة ا ُ
ِ
وأمن األمة إال ِ
باحلفاظ عىل اهلي َبة حف ًظا للدين والدنيا ،واألن ُفس
ُ
ِ
واألموال ،واالقتصاد واإلعامر ،والصحة والتعليم ،وكل املناطق
ِ
واخلدمات .جيب استِ
حفظ الدولة ،ووحدة األمة يف أي
صحاب
ُ
ُ
ٍ
ٍ
حتر ٍك أو ٍ
أجدر الغيورين عىل وحدة
نظر أو تفكري أو ُمطا َلبة ،وما
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
األمة ومصاحلها واستقرارها أن ُيمسكوا عن كثري من ألوان اجلدَ ل
كثريا من مواطِن اخلالف ُ
ينشأ
وال َّل َغط الذي مت ُ ُ
وج به الساحة.إن ً
ِ
ِ
سو ُغ له
فريى ا ُملنتقد أنه ما دام عىل ِّ
احلق فهذا ُي ِّ
من ُجمان َبة االعتدالَ ،
أن َ
يقول ما يشاء وأن يفعل ما يشاء ومتى شاء وكيف شاء .وتلكم
ِ
ِ
ٌ
يسري ،أو
هي الغفل ُة القاتلة
.وكثري من مواطن النزاع ُ
مبدؤها خطأ ٌ
ٌ
ناهيكم بمن يعتقدُِ
وينفخ فيه الغ ُلوِ ،
ِّ
ُ
اهلوى،
ُّ
تقصري حمدود ،ف ُيغذيه َ
ٌ
التالزم بني ِ
َ
أخطأ واحلم َّية عىل الدين .وتغليطُ
الغل َظة عىل من
ُ
ِ
الِ ِكبار الينبغي أن ُجياه َر به األغامر.
ِ
ُ
وأهل الفضل
األح َّبة:إن مما ُيد َعى إليه طلب ُة العلم،
معارش
ُ
وأصحاب الرأي والنظر املقتدَ ى هبم ُيد َعون أن يكونوا
والصالح،
ُ
وأتباعهم يف ِ
ِ
احل ِ
رص عىل وحدة األمة وهي َبة الدولة؛
ُقدو ًة ل ُطال َِّهبم
ِ
ِ
حقوقهم الشخصية من
بعض
التنازل عن
بل أن يكونوا قدو ًة يف
ُ
أجل هذا اهلدف السامي العظيم.واملسؤولي ُة ُمشرتك ٌة  -حكوم ًة
ِ
وسلوك سبيل ا ُملؤمنني ،وهدي الرشع،
التعاون
وإعال ًما وشع ًبا  -يف
ُ
ورعاية األنظمة ،وحتقيق العدل ،والرمحة واإلحسان واحلزم.
وبعد ،حفظكم اهلل:فليع َلم أن ِ
تقديم النصيحة
الناص َح مسؤول َّيتُه
ُ
ُ
ا ُمل ِ
ِ
وصاحب القرار له آل َّيتُه يف ُصنع القرار
وح،
والرأي الن َُّص
خلصة
ُ
وات ِ
ِ
ِّ
ُ
وجهات نظرهم
تتلف
والناصحون
ه.وأهل العلم والرأي
اذ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
وصاحب القرار
وآراؤهم ،وك ُّلهم ُجمتهدون ناصحون ُخملصون،
ُ
ُ
ِ
ِ
ويتفه ُم ما يتقدَّ ُم به اجلميع ،ويتَّخ ُذ ما يرا ُه ُحم ِّق ًقا
يستم ُع من اجلميع،
َّ
ِ
لألمة.والناصح وذو الرأي
وخاد ًما
للمصلحة ،وحافِ ًظا للدولة،
ُ
ِ
صح َة
معصومني ،وإذا عل َم اهلل منهم َّ
غري ُ
ُ
وصاحب القرار ك ُّلهم ُ
َ
وهداهم للتي
وصدق الن َّية واإلخالص سدَّ َدهم وو َّفقهم
الديانة،
ُ
ِ
ِ
وأثاهبم عىل خطئهم وعىل صواهبم.فمسؤول َّي ُة اجلميع
هي أقوم،
َ
ِ
الصدق والنّصح ُ
الصواب فيهدي
وبذل اجلهد قدر ا ُملستطاع ،أما
ُ
ٍ
ِ
إليه اهلل من يشاء ،وهو هيدي من يشا ُء إىل رصاط ُمستقيم ....نفعني
اهلل وإياكم بالقرآن العظيم ،وهبدي ٍ
حممد  -صىل اهلل عليه وسلم ،-
وأقول قويل هذا ،وأستغفر اهلل يل ولكم ولسائر املسلمني من كل
ٍ
ٍ
وخطيئة؛ فاستغفروه ،إنه هو الغفور الرحيم.
ذنب
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حتديات العرص
ّ
اجلديدوردودها
أ.ضياء حسني الويل

نظرا ملكانة الس ّيد أيب احلسن الندوي – يرمحه اهلل – األدب ّية
والعلم ّية ،عزم أ.ضياء حسني الويل عىل ترمجة كتاب "پاجا
رساغ زندگی" وهوعبارة عن خطب ومقاالت دين ّية تربو ّية،
وستكون بشكل سلسلة يتحف هبا املج ّلة ،إن شاء اهلل تعاىل.
احللقة الثالثة والعرشون:

ما هي الفتن املعارصة؟ وما هي التحدّ يات اجلديدة التي تغزونا؟
شك ّ
ساديت ،ال ّ
أن التحدّ يات املعارصة اجلديدة التي تواجهنا ،هي
حرص اإلسالم عىل التقاليد املعدودة والطقوس املخصوصة
اخلالية من احليوية القلبية والروحية كام هو الدأب يف
بعض املذاهب السارية ،والتي تعتب من رأس
مال املذهب ،تدور يف مواسم األفراح
ومواقف األحزان ،ومراسم الدفن
والوالدة ،فيكون لإلسالم
دور كأدوار الديانات
األخرى ،يبقى
يف األفراح

واألحزان ،وحيرتم يف الدفن والوالدة ،الدخل له يف صلب احلياة
وواقعها ،ينسى ماضيه ،وينبذ ثقافتها املتم ّيزة ويرتك حضارهتا
بئ من قوانينه العائلية ،ويتجنّب عن نظام تعليمه
املمتازة ،ويت ّ
وأدبه املرن وتراثه اجلميل.

والشك ّ
ّ
أن التحدّ يات تتطاول أعناقها بني حني وآخر ،ولكن
األمر بات خمفيا ،مل يصل إىل املرحلة احلاسمة التي تطالب
املسلمني اهلنديني بمنع إقامة الصالة وأداء الزكاة واإلجبار عىل
إفطار رمضان ،واالبتعاد عن عقيدة االيامن واإلسالم ،ولكن
غض الطرف ،فنحن نعيش يف مرحلة تطالب املسلمني
اليسعنا ّ
اخلاصة وترك ّ
كل
الثقافة
بنبذ
بالرصاحة
وطورا
بالكناية
طورا
ّ
متميزين ،منفردين ،ليدخلوا يف مظلة الوطن وقانون
يشء جيعلهم
ّ
ّ
وهويته وسلوكه،
السلطان كهندي ال كمسلم
يتشخص بديانته ّ
ولتسري املراكز التعليمية املسلمة حتت خ ّطة احلكومة يف نسقها
وتنسيقها ،وعىل منهج واحد ،جيلس الطالب البوذي يف تعليمه
الضم التعليمي يتولد نموذج
مع الطالب املسلم ،فمن هذا
ّ
بحب العلامنية وكراهية
الوحدة واالنسجام الوطني الذي ينعت
ّ
هيمهم
اإلسالم ،واليريدون بذلك القضاء عىل اإلسالم ،وال ّ
ذلك ،وإنّام يبدون فخرهم عىل عيش الطائفة املسلمة األق ّلية يف
متدرجة يف سبيل
اهلند ،ويقولون :لتعش الطائفة املسلمة سعيدة
ّ
والتطور ،وهذا يساعد مصاحلهم يف عامل السيادة والسياسة،
الرتقي
ّ
ولكنّهم ال يريدون ببقاء اإلسالم احلقيقي والباملسلمني املسلمني
املشوه واملسلمني
املتمسكّني بدينهم ،وإنّام يريدون اإلسالم
ّ
الرسميني ،ولذا يقال :يلزم املسلمني االندماج الكامل
واالنقياد التام للحكومة السارية إن أرادوا العيش يف
اهلند ،فهذا يعني أن يرتك املسلمون دينهم وإسالمهم.
وأ ّما ما نراه من املناوشات الطائفية بني املسلمني
فإنا ستنتهي الحمالة يف وقت يسري،
وغريهمّ ،
وإنا بمثابة
كبري،
بحد
دائرهتا
صت
وقد تق ّل
ّ
ثم ينتهي،
مرض اهلسترييا يقوم بدورته ّ
وأنا بدوري أقولّ :أنا الحتمل خطرا
عظيام خياف عليه من االرتداد
الذهني واملعنوي والثقايف ،فهذه
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التوجيهاإلسالمي
حمتوم خطرها ،ومكتوب عىل اجلدار ،واضح للجميع ،الحتتاج

والقضية عبادة األصنام والرشك اجليل ،وإنّام القض ّية قبول الثقافة

التحدّ يات تواجه جامعة عليكره اإلسالمية هذه األيام ،فالحمالة

يف سبيلها ،وهذه أخطر حتدّ يسبق التحدّ يات السابقة ،وحيتاج يف

معرفتها إىل فراسة عظيمة والتكنالوجيا جديدة .وإن كانت
ّأنا ستلقي حرهبا عىل دارالعلوم ديوبند وندوة العلامء ،إن مل يبد
املسلمون يقضة والوعي يف قضية جامعة عليكرة اإلسالمية.

أعزائي الطلبة! وقد كان سلفكم الصالح قاموا بثورة ضدّ

أي هدنة وال
البدعات واملنكرات والتحديات ،ومل يقبلوا ّ

وحب العلامنية وحتويل امتيازاتنا إىل هواية ما ّدية واملوت
البمهنية
ّ
إزالتها إىل االستقامة والتضحية أكثر من السابق.

شك يف ّ
وال ّ
تتمشى رويدا رويدا يف القديم
أن الثورات كانت ّ

مثل عهدها البطيء ،عهد عربات الثور والفيلة واألحصنة

الرسيعة يف النقل والرتحال ،فاالنقالبات والثورات تسافر عبها

أدنى مصلحة يف قمعها ،وقددخلت حياتنا اليوم بدعات كثرية

ببطء شديد ،ثم جاء دور القطارات والطائرات ،فركبتها الثورات

ّ
احلظ ،علامءنا وحاملوا أفكارنا خالفوها
املحكمة ،ومن حسن

رسعت سري االنقالبات والثورات أحدّ من الصوت،
فطاقاهتا ّ

تتعرف بالشعائر الدينية والفرائض
ومنكرات خمتلفة ،وأخذت ّ

فجراء ذلك القوا
هبمة وأعلنوا ضدّ ها حرباّ ،
بشدة ورفضوها ّ

ألوانا من التعذيب يف حياهتم االجتامعية واالقتصادية ،فقاطعهم
الناس ومنعوهم من املساجد ،وأفتوا عليهم بالضالل والكفر،

وحرموهم من املنافع الدنيوية الكثرية ،ولكنّهم مل يلقوا إىل هذه
األشياء باال ،فلم يداهنوا ومل يصاحلوا ،وأنا شخصيا من الطائفة

التي قاوموا الرشك والبدع  ،بل أنتمي إىل أرسة حترص عىل قمع

الرشك والبدع أشدّ احلرص ،وأنتسب إىل الشيخ السيد أمحد
الشهيد والشيخ الس ّيد إسامعيل الشهيد –رمحهام اهلل تعاىل – نسبيا
وروحيا وذهن ّيا ،الذين نرشوا توحيد اهلل ودعوا إىل إحياء سنن

رسول اهلل ّ -
ضحوا بأنفسهم
صىل اهلل عليه آله وس ّلم ،-حتّى ّ
عيل
ونفيسهم ،وأنا أحتفظ بتارخيهم
وأهتم برتاثهم وإنّه ّ
ّ
أعز ّ
من ّ
كل عزيز ،والأخجل من ذكره ،وقدنفذت طاقايت وحماواليت

وكتابايت يف نرشه وتبليغه ،كام قال الشاعر األردوي ،هذه ترمجته:

الذرية،
واالنقالبات يف سفرها بحدّ رسعتها ،ثم جاء دور
ّ

فوصلت بفضل آالت التواصل والتلفاز ّ
كل بيت.

نحن نعيش يف ظل حكومات مجهورية برملانية ،حتمل يف نفسها

توسعت دائرة عملها يف أنشطة خمتلفة وشعب
حق التقنني ،بل ّ

متنوعة ،وغلبت عىل أصعدة احلياة ك ّلها حتّى عىل نظام التعليم
والرتبية ،فسلطان البملان يتأهل تنفيذ القانون يف عشية وضحاها

وقوة تنفيذه ،فالقانون الصادر من
مهيته ّ
يف أنحاء البلد ما يدّ ل عىل أ ّ

التغريات ،وقد كانت
البملان حيكم يف حياتنا اليومية ،ويوقع فيها ّ

اخلاصة للناس،
احلكومات السابقة التتدخل يف شوؤن املعامالت
ّ

الخيص
يعم الفرق الساكنة يف البلد،
ّ
وكان منهج التعليم واحدا ّ
عقيدة دون عقيدة والفكرة دون فكرة ،ولكن اليوم تغري العامل،

فهذا املبنى الذي نعيش فيه  ،وهذه البيئة التي نتن ّفس فيها نتيجة

تلك التقلبات التي حيدثها الزمان يف العامل ،فأنت مرسور ومنبسط
فيها ،وتشاهد الوجوه اجلميلة النورانية فيها ،وتسمع أذناك كل

ّ
"وإن من نيتي أن أدرك رسعة برق النار ،ولك ّن حيايت ك ّلها وراء

ّ
–صىل اهلل تعاىل عليه
الوقت ترديد آيات اهلل وأحاديث الرسول

وسودت يف
كتبت بقلمي تفاصيل دعوهتم وعزيمتهم وجهادهم ّ

جو املسجد الروحي وبيئة املدرسة النورانية ،ولكنكم ستغادرونا
ّ

أدراج الرياح التي فقدت أثرها"

هذا املوضوع صفحات كثرية ،ومن ح ّقي كمؤ ّلف هلذه الكتب أن

وس ّلم -من القاعات املختلفة ،كدار التفسري ودار احلديث ،وترى

اجلو خيتلف
يف اإلجازات ،وتذهبون إىل البيوت ،فستجدون ّ

أحاسبكم عىل مسؤوليتكم ،ألنّكم تنتسبون إىل السلف الصاحلني،

والتغريات الكثرية حدثت ،وال أبدي رأيي عن البلد ،ماذا حيدث
ّ

وليست قضيتنا اليوم قضية البدعات وال قضية التعليم العرصي،

بنفسه ،منعزال عن اآلخرين.

الذين رفضوا ّ
كل حتريف يف الدين ولو كان بسيطا وصغريا،

له ،ولك ّن يبدو للناظر الغائر ّ
اجلو السائد جيعل املرء منفردا
أن ّ
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األم ــة املس ــلمة
وقص ــة س ــوريا
المنكوبةكنموذج
أ.حممد ذيشان خان

جاء اإلسالم ليكون حدا فاصال يف التاريخ اإلنساين بني
عرص األديان املزعومة إىل عرص الدين العاملي اخلاتم ،برسالة
القرآن الكريم وقيادة خاتم النبيني -صلوات اهلل وسالمه عليه-
 ،وليكون ذلك منجاة لإلنسانية ،حيث هيدهيم إىل الرصاط
املستقيم ،وخيرجهم من الظلامت إىل النور ،ويرسم هلم منهجهم،
ويصوغ هلم مفاهيم حياهتم ،وجيعلهم قادة للبرشية ،وينقلهم
من طور القبلية إىل طور األ ّمة العاملية ،فهذه هي قصة اإلسالم
باختصار شديد ،ولكن الذين مألوا صدورهم ونفوسهم
باألحقاد واخلصومات عىل اإلسالم واملسلمني ،فطنوا من اليوم
األولّ ،
أن اإلسالم دين حيوي فعال ،يريد أن يظهر عىل األديان
ّ
كلها،وأن يقيض عىل السلطات املزعومة ،وأن حيارب الظلم
والفساد واهلمجية ،فقاموا ضده يف حالة فزع شديد ،واتذوا
ّ
كل وسيلة ملهامجته وأهله ،فبدأت هذه اهلجامت واحلمالت
من ّأول اليوم ،واستمرت إىل يومنا هذا ،فلسنا بجاهلني – وال
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وغض النظر -عن األزمات والنكبات التي حلت
ينبغي اجلهل ّ
بأهل فلسطني ،وأفغانستان ،والعراق وسوريا واليمن وكشمري
وبورماّ ،
بأن املسلمني يعانون فيها الظلم والقهر عىل أيدي الذين
يستغ ّلون سذاجة الشعب لقضاء املآرب واملصالح ،ويكسبون كل
مباهج الدنيا عىل حساهبم ،أو عىل أيدي املنافقني الذين يتكالبون
ويتآمرون للوصول إىل السلطة ،ليتحكّموا يف مقدّ راهتم وأرزاقهم
حتّى يف نفوسهم ،ومأساة سوريا خريبرهان عىل فهم وضع الظلم
والفساد والغطرسة ،فعندما بدأ احلراك الشعبي السوري يف 15
آذار من عام 2011م مطالبا باحلرية والكرامة ولقمة العيش،
ولكن النظام االستبدادي الظامل واجهه بالقمع والقتل واالعتقال
والتعذيب الوحيش ،والناية ،وبعد ميض تسع سنوات مازالت
احلرب تس ّعر نارها وتلقي أوزارها ،والضوء لوقفها يف آخر
النفق .وكانت احلكاية العاملية عن سوريا مجيلة جدّ ا ،حيكي
الزمن هبائها ومجاهلا ،وروعتها ،ويصور التاريخ حاهلا ،ويقول:

ّإنا جنة األرضّ ،
ألن فيها جتمع ما تفرق يف مدائن األرض من
مجال ،فاجلنان يف غوطتها ،واألنار يف ربوهتا ،والسهل يف ِم ّزهتا،

واألزهار ترقص يف رياضها ،واألطيار تسبح عىل أشجارها ،وأ ّما
فإنم كانوا يعيشون فيها عيش الصفاء واهلناء ،جيمعهم
سكّانا ّ

احلب ،ويؤلف بينهم اخللق ،الخالف وال نزاع وال خصام.

ولكن من غري إخبار وحتذير تغريت األوضاع واألحوال رأسا
عىل عقب ،حيث أتت احلرب الطائفية ،فأكلت األخرض واليابس،
و ُد ّمر العمران ،و ُأحرقت البساتني ،وأغلقت املصانع ،وعادت

وحيدا يف وسط السوق ،يرثي حاله وأفعاله.

ملفالعدد

ومل ينته املرسح العدواين عىل الشاشة ،عدد كبري للنازحني

مرشدين ،مطردين،
الذين نجوا من النهب والقتل الشنيع
ّ
ُأخرجوا من ديارهم ،وسلبت أمواهلم ،فيعيشون حتت رمحة السامء
واألرض.

ومن ناحية أخرى ينبغي ما حدث وما حيدث يف الساحة أن

يوقظ املسلمني من سباهتم العميق ونومهم الثقيل ،وتكفي هذه
اجلراحات الغائرة للعيون البارصة أن ترجع إىل اإلسالم من

تلك املناطق اآلمنة اخلصبة كومة من تراب وخرابا من ركام،

جديد وبتخطيط جديد ،وأن نتفكر مليا يف األسباب التي أدت

حق اإلنسان ،واإلنسانية يف خممصة شديدة ،واإلنسان يف
أملها يف ّ

إما أن نظفر ،فننال رشف الظفر ،وإ ّما أن نموت فنحظو بثواب

وقاموا بارتكاب اجلرائم البشعة ما ال نستطيع أن نقدر مدى

والشك ّ
ّ
أن اإلسالم ير ّغبنا إىل إحدى احلسنيني:
إىل هذا االنيار،

تصوروا
عذاب
مستعر مستمر ،الداخل مفقود واخلارج مولودّ ،
ّ

نرتوح يف رياض اجلنّة.
الشهادة ونكون أحياء عند اهلل تعاىلّ ،

بأنم خرجوا
املشهد ،صورة األرسة التي نقلتها اجلريدة املحليةّ ،

نتبرص أسباب الضعف ،ونح ّللها بد ّقة بالغة،
وقد آن املوعد أن ّ

اجلوي ،وابتلعهم يف حلظة حتت مرأى الرجل ومسمعه ،فبقي
ّ

اليعلمون.

للتسوق برفقة األم واألهل واألوالد ،فجاء عليهم القصف
ّ

كلمةسوف

بنتعمرالفاروق،املدرسةالعثامنية

كلمة عذبة حينام تذوقها الكثريون أحسوا حالوهتا يف قلوهبم
قبل ألسنتهم فعانقوها بحب واستقبلوها برحابة صدر ...فكلام
طلبت منهم شيئا أو دعوهتم إىل معروف  ،أو رغبتهم يف التوبة
أجابوك بكلمتهم اخلالدة [سوف] كأن الدهر ضمن هلم الدوام
وكأن الليايل أعطتهم عهدا بالبقاء .فلذلك يعملون وفق املقولة
التالية "كل يشء تستطيع إنجازه غدا فال تنجزه اليوم"

بينام اآلخرون _وهم القلة القليلة_ تغاضوا عنها ،وتولوا
بركنهم؛ لئال تلمس أنوفهم رائحتها ِ
العفنة املنتنة؛ لعلمهم بأنا
أكب عقبة يف طريق النجاح ؛ وأنا كلمة الندم واخلذالن والذل
واهلوان ،تقرصهم ألسنة املالمة ويعضهم الدهر بنابه إن هم
أذعنوا هلذه الكلمة ..فافرتقوها إىل غري تالق وطلقوها ثالثا..
ولكن ياخلسارة املسوف قد شغف بكلمة سوف واتذها
ورست هذه الكلمة أيام رسور
مفخرة له كأنا جتلب له الرسورّ ُ ..
َ
إذ وجدت هلا مأوى يف جسم املسوف جمانا (بدون أن تُطالب
باألجرة) فأتت بخيلها ورجلها واستوطنت جسمه (املسوف)
فجرت يف دمه؛ وسكنت يف أعصابه؛ و قطنت يف خالياه ..فال
يستطيع املسوف اآلن التخيل عنها وال يمكن له أن يعيش بدونا
إال كام يمكن أن يعيش السمك يف الصحراء ،أو يطري الفيل

ونعمل عىل تنظيم جديد ،واهلل غالب عىل أمره ولكن أكثر الناس

يف الفضاء ..ألنه قد صادق الكسل واخلمول وريض بالدعة
والدون ..وهذه صفات يتصف هبا من كان ساقط العزم ،رذيل
النفس ،جامد الفكر ،متشتت اهلمة ،ال يرى نفعا إال يف املنام
ومن لزم املنام رأى األحالم ،فكلمة سوف كام قيل :إنا أنشودة
الفاشلني وشعار اخلارسين ،ونغمة الكساىل ،وعذر البطالني.

فيا من اتذ التسويف ديدنه!! تب من التسويف ،ودع عنك
مقولتك التي تتغنى هبا بني احلني واآلخر فالتسويف ليس صديقا
محيام لك بل هو ألد أعدائك ،حيث أنه قادر عىل تدمريك وتريب
بالدك وأمتك .واعلم علم يقني أن العظمة ليست وصفة تباع
أو حلة تشرتى أو هبة توهب أو رغيف يؤكل بل ال بد هلا من
مؤهالت ..فال تنال بليت وال بسوف ..

أهيا املسوف!! إن كنت تزعم أن (سوف) بدايتها (س) وهي
قلبي لفرارك من العمل يف احلال فاعلم أن نايتها
تدل عىل رسور ّ
(ف) تدل عىل الفشل والعبة باخلواتيم ...فرسور ساعة واهب
لك الفشل بدال من التقدم والنجاح وجيعلك تقرع سن نادم
وتأكل كف سادم.
وال ترج فعل اخلري يوما إىل غد *** لعل غدا يأيت وأنت فقيد
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التربيةالحسنةفياإلسالم
أ.عبد الرشيد عيديد

الرتبية لغة واصطالحا:

الرتبية لغة" :إنشاء اليشء حاال فحاال إىل حدّ التامم ،يقال َر َّب ُه،
ور َّب َب ُه"( .)1أو هي ":تبليغ اليشء إىل كامله شيئا فشيئا"()2
ور ّباه َ
أما الرتبية يف اصطالح الرتبويني فهي :املحافظة عىل فطرة الناشئ
وتنمية مواهبه واستعداداته ،مع توجيه هذه الفطرة ،وهذه
املواهب نحو صالحها ،وكامهلا الالئق هبا ،عىل أن تتم هذه العملية
بالتدريج( )3وهذا تعريف الرتبية عىل وجه العموم .أما الرتبية
اإلسالمية ،فيمكن أن يقال بأنا“ :تنمية فكر اإلنسان ،وتنظيم
سلوكه ،وعواطفه ،عىل أساس الدين اإلسالمي”( .)4ولإلسالم
منهج متميز يف الرتبية ،خيتلف عن سائر املناهج الرتبوية األخرى.
وعىل هذا فللرتبية يف اإلسالم" :منهج كامل للحياة ،ونظام
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متكامل للرتبية ورعاية النشء ،وحترص عىل الفرد ،واملجتمع،
وعىل األخالق الفاضلة ،والقيم املادية والروحية الرفيعة ،وتوازن
بني احلياة الدنيا واحلياة اآلخرة"()5

ويأيت مفهوم الرتبية يف القرآن الكريم بلفظ التزكية التي
يكون معناها اللغوي الطهارة والنامء ،ويراد يف القرآن بمعنى
تطهري النفوس وإصالحها بالعلم النافع والعمل الصالح ،وفعل
َّاها.
املأمورات وترك املنهيات ،كام قال تعاىلَ ﴿ :قدْ َأ ْف َل َح َم ْن َزك َ
اها﴾سورة الشمش .10-9 :وقد ورد يف آيات عدة
اب َم ْن َد َّس َ
َو َقدْ َخ َ
أن التزكية من أهم وظائف بعثة الرسول صىل اهلل عليه وسلم،
ني َر ُس ً
وال ِمن ُْه ْم َي ْت ُلو
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ ِّم ِّي َ
فقال عز من قائلُ :
ِ
ِ
ِ
ِ
َع َل ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َزك ِ
َاب َو ْ
احلك َْم َة َوإ ْن كَانُوا م ْن
ِّيه ْم َو ُي َع ِّل ُم ُه ُم ا ْلكت َ

َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ سورة اجلمعة .2 :فالرسول صىل اهلل عليه
وآله وسلم كان من أعظم مهامته تربية جيل الصحابة عىل عينيه،
وتعاهدهم باإلصالح والتطهري من دنس الرشك واملعايص ،مع
تربيتهم عىل اإليامن والعمل الصالح .لذا يقول اإلمام الطبي
“ويطهرهم من الرشك باهلل وعبادة
يف معنى قوله“ويزكيهم”:
ِّ
األوثان ،وينميهم ويكثرهم بطاعة اهلل”( .)8ومن هنا يظهر اهتامم
القرآن بالرتبية؛ إذ املقصود من إنزاله أن يكون نباسا للرتبية
الصحيحة ،عىل أسس ومعايري منضبطة ،تفي بحاجة الدعاة
واملربني يف حقل العمل اإلسالمي ،وامليدان الرتبوي.

أمهية الرتبية يف اإلسالم:

ال شك أن الرتبية قضية يف غاية األمهية ،بالنسبة لإلنسان،
فال يمكن أن يعيش يف هذه الدنيا عيشة مرضية ،يقيض فيها حياة
متألها السعادة واهلناء إال باحلصول عىل تربية يامرسها اجلميع عىل
مستوى األفراد واجلامعات ،واألبناء واآلباء ،والصغار والكبار،
بحيث يعرف كل ما له وما عليه من احلقوق والواجبات ،إىل جانب
االستعداد لتنفيذ مقتضيات هذه الرتبية ومتطلباهتا .واإلسالم
جاء برتبية متكاملة ،تعنى بجميع جوانب اإلنسان من النواحي
اجلسمية ،والعقلية ،والوجدانية ،واالجتامعية ،حيث فرض عىل
اإلنسان أن يكون عبد ًا هلل يف كل ما يأيت ويذر يف هذه احلياة ،فيغذي
ضمريه بالعقائد الصحيحة جتاه اخلالق والرسل والكتب واليوم
اآلخر ،كام ألزمه بالشعائر التعبدية من صالة وزكاة وصيام وحج
وغريها ،عىل نحو مقيد باألزمنة واألمكنة والرشوط واآلداب ،إىل
جانب هتذيب سلوكه العام يف نفسه وأهله وجمتمعه الذي يعيش يف
وسطه .كل ذلك بواسطة اإلقناع الفكري واإلقرار بعظمة اخلالق،
الذي خلق اإلنسان ،وعلمه ما مل يكن يعلم ،وعن طريق التشويق
إىل نتائج هذه الرتبية وجزائها العاجل يف هذه الدنيا باحلياة الطيبة،
والسعادة النفسية ،والبكات اإلهلية ،وعن طريق التبشري أيضا
باجلزاء اآلجل يف اآلخرة برضوان اهلل تعاىل ،والنعيم املقيم ،ومن
خالل الرتهيب من العقوبات الدنيوية ،واألخروية ،التي ترتتب
عىل عدم االنصياع هلذه الرتبية الربانية.
واإلسالم رشيعة اهلل للبرش ،أنزهلا هلم ليحققوا عبوديته يف
األرض ،وإن العمل هبذه الرشيعة يقتيض تنمية اإلنسان وهتذيبه،
حتى يصلح حلمل هذه األمانة ،وحتقيق هذه اخلالفة .والرتبية
اإلسالمية هي التي متثل هذه التنمية والتهذيب .فال حتقيق لرشيعة
اإلسالم إال برتبية النفس واملجتمع عىل اإليامن باهلل ومراقبته
واخلضوع له وحده .ومن هنا كانت الرتبية اإلسالمية فريضة
عىل أكتاف مجيع اآلباء واملعلمني واملسؤولني ،وأمانة يف أعناق
اجلميع حيملها كل جيل إىل الذي بعده ،فالويل كل الويل ملن خيون
هذه األمانة ،أو ينحرف هبا عن هدفها أو ييسء تفسريها ،أو يغري
حمتواها( \)9وملا كان اهلدف األول يف الرتبية تكوين شخصية

ملفالعدد

متكاملة روحيا وجسديا وعقليا واجتامعيا اهتم اإلسالم بالفرد
املسلم قبل اجلامعة املسلمة ،فحيث يوجد الفرد املسلم توجد أيضا
اجلامعة املسلمة .ومن هنا حرص اإلسالم عىل أن تكون عبودية
الفرد هلل تعاىل ،فال يستسلم وال خيضع إال هلل ،وال خياف إال منه،
وال يرجو إال إياه ،فيفرده بالعبادة ،خوفا وطمعا ،ورجاء وحمبة،
وإنابة وتوكّال ،فإن وجد هذا الفرد املوصوف بتلك الصفات،
فمن السهل إجياد املجتمع املسلم ،الذي يم ِّثل احلياة اإلسالمية،
املؤسسة عىل العبودية هلل تعاىل يف امتثال األوامر واجتناب النواهي،
َّ
رغبة يف ثوب اهلل تعاىل ورضوانه ،ورهبة من سخطه وأليم عقابه.

وال خيفى عىل أحد ّ
مهمة الرسول ّ
صىل اهلل تعاىل عليه
أن ّ
وس ّلم ،التي بعث من أجلها كانت تربية األمة بأسلوب الرتغيب
والرتهيب ،من خالل تذكريهم بكتاب اهلل تعاىل ،وتعليمهم
إ ّياه ،وتربيتهم عىل األخالق الفاضلة ،وتطهريهم من األخالق
ني َر ُس ً
وال
﴿ه َو ا َّل ِذي َب َع َث ِيف ْاألُ ِّم ِّي َ
الفاسدة ،كام يف قوله تعاىلُ :
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْل ِكتَاب و ِْ
ِِ
ِ
احلك َْم َة َوإِنْ
َ َ
من ُْه ْم َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُي َزك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
كَانُوا ِم ْن َق ْب ُل َل ِفي َض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني﴾ سورة اجلمعة .2 :فقد كان اجليل
الذين ن َِع َم بالصحبة النبو ّية ،والرتبية املصطفوية أفضل هذه
وأبرها قلوبا ،وأعمقها علام ،وأزكاها عمال ،وأحسنها
األمةّ ،
خلقا ،فصاروا أئمة هيتدى بفعاهلم ،ومنارات يتستضاء بنورهم
عز ّ
وجل .وملا كان أصل الداء ،ومنبع األمراض
يف السري إىل اهلل ّ
برهبم ،وكفرهم بآياته ،ورفضهم
التي يصاب هبا الناس جهلهم ّ
الدخول يف العبودية الكاملة ،واغرتارهم بالدنيا ،وغفلتهم عن
اآلخرة صار الدواء الناجع ،والعالج احلاسم هلذا األمر الدعوة إىل
ّ
واحلث عىل االستعداد لآلخرة ،والتحذير
اإليامن ،ومستلزماته،
من الدنيا ومغرياهتا ،ثم الرتبية عىل األخالق الفاضلة ،والتزكية
من الرذائل ،وسوء األخالق.
 -1املفردات لألصفهاين ،ص ،33٦ :وانظر أيضا :التوقيف عىل مهامت التعاريف،
ص ،95 :لزين الدين عبد الرؤوف املناوي القاهري ،ط :األوىل ،عامل الكتب
-القاهرة1410 ،هـ1990-م.

 -2الكليات ،ص  ،314 :وهو معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية أليوب

بن موسى احلسيني ،الكفوي ،أبو البقاء احلنفي ،ط :مؤسسة الرسالة  -بريوت،
حتقيق :عدنان درويش ،وحممد املرصي.

 -3انظر :أصول الرتبية اإلسالمية للنحالوي ،ص17 :
 -4املصدر السابق ،ص28 :
 -5الرتبية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها ومعلمها لعاطف السيد ،ص18 :
 -٦تفسري الطبي88 /3 :
 -7انظر :أصول الرتبية اإلسالمية للنحالوي ،ص20 :
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ذكريات

أ.رضوان حفيظ
احللقةالعارشة

يرس أرسة جملة السالم نرش ذكريات من حياة فضيلة الشيخ ّ
العالمة املفتي حممد تقي العثامين-حفظه اهلل تعاىل -يف
توجه إدارة املجلة ّ
كل الشكر
جم ّلتها يف صورة حلقات متسلسلة مرتمجة من جملة "البالغ" األردوية ،وباملناسبة ّ
والتقدير إىل فضيلة الشيخ -حيفظه اهلل تعاىل -إلذنه بالرتمجة والنرش.
َّاب العمة أمة احلنان:
ُكت ُ

حارتنا السكنية قرب الساحة التي مر ذكرها بيت
كان يف ّ
سيدة كريمة من سيدات قبيلتنا ،وكان اسم السيدة أمة احلنان،
وكنا نخاطبها بـ "العمة"؛ إذ كانت القرابة بينها وبني الوالد
الكريم كالقرابة بني األخ واألخت ،وكان بيتها معهد تعليمي
يتلقى به أطفال القبيلة- ،بل أطفال بيوتات احلارة القريبة
منها والبعيدة -املبادئ من العلم الديني جيال بعد جيل ،فتجد
أحفادا وحفيدات يرتوون من نمري العمة الفياض ترتىًّ ،
عال
عىل نل آبائهم وأجدادهم .وكان عىل ما يبدو أنا تقرئ األوالد
الصغار ،البنني منهم والبنات القرآن الكريم ،وتقوم ألسنتهم
عىل تالوة آياته فحسب -وكفى بذلك فضال ،-لكنها كانت
تضيف إىل هذه احلسنى زيادة ،فكانت تثقف عقول البنات بام
ينفعهن يف أطوار حياهتن كلها ،اعتامدا عىل مباحث كتاب "حلية
اجلنة" ملؤلفه حكيم األمة التهانوي -رمحه اهلل ،-فكانت تقرن
التعليم النظري بالتطبيق العميل حتى تكتمل الفائدة .وكان
تعليم الناشئة هوايتها وهواها ،وبه هذبت العمة مئات الصغار
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عىل مكارم األخالق واملروءة .وكان من حسن حظنا اإلخوة
واألخوات مجيعا أننا تتلمذنا عليها.
كنت صغري السن ،مل أبلغ من العمر ما يؤهلني لاللتحاق
هبذا ال ُكتَّاب كطالب يتم قبوله رسميا ،لكن حتقق يل بفضل
فابتدأت مسرييت العلمية
الوالدين االنتامء إليه بال رسميات،
ُ
من هذا الكتاب بالرشوع يف قراءة الكتيب "قاعدۀ بغدادي"،
وكانت السيدة أمة احلنان -رمحة اهلل عليها -تدير شؤون ُكت ِ
َّاهبا
من التعليم والرتبية بكل حيوية ونشاط ،وكانت متأل فصوله
الدراسية بصوهتا الرهيب املجلجل.
هذا َب ْر ٌض من ِعدِّ ذكريات عهد طفولتي ،مل تزل حمفورة يف
لوحة قلبي ،ولعل فيها غنية عن رسد ما ال حيمل للقارئ متعة
أو فائدة ،ويكفي من احليل ما قل وأحاط العنق .وإذا سألتني:
يف أي ربيع العمر كنت حينئذ؟ فال أقدر عىل التعيني بالتأكيد،
غري أين كنت دون اخلامس جزما؛ فإننا هاجرنا إىل باكستان قبل
أن يكتمل من عمري اخلامس ،ومما أستحرضه أيضا من أيام

من حياة بعض األعالم
طفولتي املشهودة ،يوم عقد نكاح أخي األكب املحرتم حممد
زكي كيفي -رمحة اهلل عليه ،-وكان ذلك يف عام 194٦م،
وكنت حينئذ يف الربيع الثالث بالتأكيد ،فبهذا التقدير حصلت
يل هذه املواقف آنفة الذكر ما بني الثالث واخلامس من عمري.
هي ذكريات تقادم عهدها ،وكأين أراها رؤي العني ،وكأنا
عجب من ذاكريت اليوم؛ فإنا ال تستعيد أحيانا
حديث أمس ،و َأ
ُ
أمرا جرى قبل يوم ،قد صدق القائل :النقش يف الصغر كالنقش
عىل احلجر ،وقد قيل :تذاكروا الصغار بأحاسن القول ،وال
تظنوا أن حديثا يفوق فهمهم ال أثر له عىل شخصياهتم البيئة.

هذا ،وحيزنني ،ويزيدين حترسا وتلهفا أن حافظتي ال تستحرض
زيارة عامل أو ويل من علامء دار العلوم ديوبند وأولياءها ،مع
أنا كانت -إذ ذاك أيضا -مقر كبار العلامء واملشايخ ،وأتذكر
أين سافرت يف صغري مع والدي إىل هتانه هبون مرة ،وقطعنا
هذا السفر بالقطار ،وال أذكر قبله سفرا ركبت فيه متن القطار،
وكانت حبة قلبي مل ينبثق هبا فجر الشعور بعد ،فلم أكن أعرف
مكانة هتانه هبون ،وال غرض السفر إليه ،وكان حكيم األمة
الشيخ التهانوي -نور اهلل مرقده -قد سبقت وفاته والديت
ببضعة أشهر ،وكام ذكرت سابقا أن فضيلة الوالد -رمحه اهلل-
كان يستشري أستاذه احلبيب ومربيه الشيخ السيد أصغر حسني
رمحة اهلل عليه( -املعروف بـ حرضت مياں صاحب) بعدرحيل الشيخ التهانوي -رمحه اهلل -يف شؤون حياته ،ويغلب
عىل الظن أن الشيخ هو الذي حنكني إثر والديت إجابة لطلب
فضيلة الوالد -رمحه اهلل ،-وكان الشيخ حني أدركت الوعي عىل
قيد احلياة ،ولكن باألسف ال أذكر زياريت إياه أيضا ،ثم إين رأيته
حللم إلخواين
يف املنام مرة ،فوصفت ما رأيت من حليته يف ا ُ
وأخوايت ،فكان الوصف موافقا حلليته يف الواقع .وأدركت يف
صغري عهدا مباركا لدار العلوم ديوبند حيث كان الشيخان
اجلليالن شيخ اإلسالم السيد حسني أمحد املدين ،وشيخ األدب
إعزاز عيل -رمحهام اهلل -يسعدانا بوجودمها ،لكن فاتني لصغر
سني الترشف بزيارهتام أيضا.

ذكريات اليوم ،وكنت أعايشها يف واقع احلياة قبل
هذه
ٌ
سبعني عاما ،وكانت هذه الفرتة من أبرز الفرتات يف تاريخ
اهلند السيايس ،إذ كان االحتالل البيطاين يأرز إىل جحره شيئا
فشيئا ،وكان ِر ُبق الديانة يفرض حدودا فاصلة بني سكان شبه
القارة من اهلندوس واملسلمني ،ويف السابع عرش من رمضان
املبارك 13٦٦هـ املوافق  14أغسطس 1947م ليلة اجلمعة
برزت عىل خارطة العامل باكستان كدولة مستقلة ،وكان
عمري يوم االستقالل زهاء أربع سنوات ،تنقصني من متامها
حسب التقويم القمري -ثامنية أيام ،وال أستحرض صورةهذا اليوم املشهود بجميع مالحمها وظالهلا بالضبط ،ولكن مل
أنس أن قضية استقالل باكستان كانت هتم أهل البيت مجيعا،
وكان صداها يرتدد يف أرجاء بيتنا من حني إىل آخر ،فارتسمت
بمخيلتي طوعا حلكم طفولتي صورة بسيطة إىل الغاية إلنشاء
دولة كبرية ،فكنت أرى أن اإلنشاء يعني تشييد مبنى ضخام،
حيتوي عىل قاعة كبرية ،تُرتسم عىل إحدى جدرانا صورة هالل

ذي نجمة يف كبدها.

وما إن استقلت باكستان حتى احتدم الرصاع الدامي بني
اهلندوس واملسلمني ،فأقام أوباش مهمشون من السيخ
بتحريش من اهلندوس وإغراء منهم -طامة ليست فوقها طامةعىل مسلمي إقليم بنجاب الرشقي ،وحولوا مناطقه إىل جمازر،
وكانت مقاطعة سهارن بور -وهبا كورة ديوبند أيضا -من
مقاطعات والية أتر برديش مالصقة إلقليم بنجاب الرشقي،
فلم تكن كثافة السكان السيخ يف سهارنبور ضئيلة ،وكان
رشهم مستفحال متفاقام ،يساند ظهورهم اهلندوس بدعم رسي
مستمر ،فاتسع نطاق ظلمهم وتنكيلهم إىل مقاطعتنا سهارنبور،
وكانت عصاباهتم تتواىل باالحتجاجات واملظاهرات ،وكانوا
يرفعون فيها هتافات الذعة مستنكرة ضد املسلمني.

وكام ذكرت سابقا أن حملة من حمالت هندوس تقع باجلهة
الرشقية من حارتنا ،وكانت بيوتاهتم تغطي وجه األرض من
هذه اجلهة عىل مد البرص ،وكانت املحلة تسمى "ہندواڑہ"()1
وكانت الشائعات تنترش بشكل يومي أن السيخ أو اهلندوس
سيبيتون الليلة الغارة علينا املسلمني ،فأخذا للحذر كان شباب
احلارة البسالء حيرسون مداخلها ومنعطفاهتا طيلة الليل عىل
التناوب .فهذه اخللفيات الرهيبة عن السيخ ثبتت يف ذهني
صورة خميفة رشسة عنهم ،فكنت أرى أن السيخ كائن فتاك.
قاطعت ذات مرة أهل بيتي مجيعا سخطا عىل أمر -ال أذكره
اآلن -بدر منهم مقاطعة اجتامعية ،واستلقيت من جراء ذلك
عىل ناحية قريبة من الباب الرشقي للبيت ،وكانت هذه الناحية
حمفوفة باملخاطر يف رأيي لسببني ،األول :كانت الناحية مطرحا
ُكوم فيه حطب الوقود ،فكانت خمتبأ للعقارب ،الثاين :كان
ن ِّ
مر -يفتح عىل شارع صغري
الباب الرشقي يف هذه الناحية -كام ّ
يفصل بني حارتنا وحارة اهلندوس ،وكانت عصابات السيخ
تسري عىل هذا الشارع حمتجة متظاهرة من حني إىل آخر ،فكانت
الناحية نقطة حساسة لزحفهم وهجومهم .لكني خاطرت
بنفيس -عىل حد َر ِو َّيتِي -هذه املهالك إيذانا ألهيل أن تعاملهم
إياي هبذا النمط هو الذي دفعني إىل هذا االقتحام املستميت،
واخلوض يف هذه الغمرات اهلالكة ،وإعالما هلم بأين ال أرض
هبذا السلوك .وعندما جاءين إخواين وأخوايت إلرضائي فرادى
واحدا تلو آخر رددهتم مجيعا دون عتبى ،وأبديت هلم عام أمجعت
عليه عزيمتي بلساين األلثغ" :چاہے چھتھ آؤ ،چاہے بچھو
تاتو ،ہم تو يہيں پلے لہيں دے" (وقد حولت يف هذه
حروف كثرية إىل حروف أخرى للثغة) أي :ال أتزحزح
اجلملة
ٌ
عن موقفي وإن أدركني أحد السيخ أو لسعني عقرب ،وعجز
اجلميع عن تشكيتي ،وتقدم أخريا فضيلة والدي الكريم -رمحة
اهلل عليه -مفاوضا ،فاحتضنني وق َّبلني ،ودخل ردهة البيت
وهو حيملني بعد أن تراض الطرفان عىل اتفاقية كانت بنودها
ترتجح بمصاحلي ،وهكذا خضعت قوة الدالل أمام سلطان
احلب.
 -1وكأن الكلمة تعني مركز اهلندوس ،واهلل أعلم( .ر)
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تفسريالقرآن بالقرآن
أ .أبو حممد الس ّيد

"ال غنى للراغب يف التفسري عن معرفة تفسري القرآن بالقرآن،
أجل الوسائل ملعرفة ّ
أصح الطرق يف التفسري،وأنه ّ
أجل
ألنه
ّ
الغايات ،وكيف ال؟ ّ
ألن القرآن الكريم اشتمل عىل اإلجياز
واإلطناب ،وعىل اإلمجال والتبيني ،وعىل اإلطالق والتقييد ،وعىل
العموم واخلصوص ،وما أوجز يف موضع بسط يف موضع آخر ،
وما أمجل يف مكانّ ،بني يف آخر ،وما جاء مطلقا يف آية قد يلحقه
التقييد يف أخرى ،وما كان عاما يف مكان قد يدخله التخصيص
يف مكان آخر ،لذا كان عىل من يفرس القرآن الكريم أن يرجع إىل
القرآن أوال ،يبحث فيه عن تفسري ما يريد ،فيقابل اآليات بعضها
ببعض ،ويستعني بام جاء مفصال ليعرف به ما جاء موجزا ،وحيمل
املطلق عىل املقيد ،والعام عىل اخلاص".
أقوال العلامء علی مكانة التفسري بالقرآن:

( )1قال ابن عطية رمحه اهلل :ال جيوز ألحد -كائنا من
كان -أن يتخطى هذا التفسري القرآين (.املحرر
الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز)

()2يقول حممد األمني املختار عن هذا
النوع من التفسري :إن أرشف
أنواع التفسري وأجلها تفسري
كتاب اهلل بكتاب اهلل ،إذ ال
أحد أعلم بمعنى كالم اهلل
جل وعال من اهلل جل
وعال.
()3يری الشيخ الذهبي
هذا النوع مرحلة
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تتقدم غريها من مراحل التفسري «وال جيوز ألحد مهام كان
أن يعرض عنها إىل مرحلة أخرى ،ألن صاحب الكالم أدرى
بمعاين كالمه ،وأعرف به من غريه».

تعريف تفسري القرآن بالقرآن:

هو تفسري بعض آيات القرآن بام ورد يف القرآن نفسه؛ فإن القرآن
يفرس بعضه بعضا.
حكم تفسري القرآن بالقرآن

فرس اآلية
ال حيكم بصحة هذا التفسري جزما إال إن كان الذي ّ
باآلية رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم أو وقع عليه اإلمجاع
أو صدر عن أحد الصحابة ومل يعلم له خمالف .وأما ماعدا هذه

العلموالثقافة
الصور فإنه ال جيزم بصحته؛ألنه اجتهاد من قائله خيطئ فيه

ويصيب ،مع أن الطريقة التي سلكها من حيث املبدء صحيحة،

لكنه قد خيطئ يف التطبيق ،فظهر أن لالجتهاد مدخل يف هذا
التفسري فال خيتلط عليك األمر.

أنواع تفسري القرآن بالقرآن:
( )1بيان املجمل ()2تقييد املطلق()3تصيص العام ()4البيان

باملنطوق أو املفهوم ()5تفسري لفظ بلفظ ()٦تفسري معنى بمعنى
()7تفسري أسلوب يف آية بأسلوب يف آية أخرى ( )8اجلمع بني ما
يتوهم أنه خمتلف من نصوص القرآن ()9تفسري املوجز باملفصل
()10محل القراءات بعضها عىل بعض
( )1بيان املجمل:

البيان :هو تصيري املشكل واضحا .املجمل :ما احتاج إىل ٍ
بيان.

البيان عيل قسمني باعتبار االتصال وعدمه ()1البيان باملتصل
()2البيان باملنفصل

( )1البيان باملتصل :هو الذي يقع فيه االتصال بني امل َب َّني وامل َب ِّني.
التطبيق:
ني َلك ُُم ْ
اخلَ ْي ُط
ارش ُبوا َحتَّى َي َت َب َّ َ
( )1قال اهلل تعاىلَ :
﴿و ُك ُلوا َو ْ َ
ِ
اخلي ِ
ِ
ط ْاألَ ْس َود﴾ (البقرة )187:بني اهلل تعاىل املراد
ْاألَ ْب َي ُض م َن ْ َ ْ
ِ
بقوله﴿م َن ا ْل َف ْجر﴾وهو متصل.
من اخليط األبيض و األسود
( )2البيان باملنفصل :هو الذي يقع فيه االنفصال بني امل َب َّني وامل َب ِّني.
التطبيق:
قال اهلل تعاىل ﴿ال َّط َال ُق َم َّرتَان﴾ (البقرة )229:مل يذكر فيها حكم
الثالثة وقد بينه اهلل تعاىل يف اآلية بعدها بقوله ﴿ َفإِ ْن َط َّل َق َها َف َال
َِ
حت ُّل َل ُه ِم ْن َب ْعدُ َحتَّى َتن ِْك َح َز ْو ًجا َغ ْ َريه﴾ (البقرۃ  )230:ولإلمجال
أنواع تركت خوف اإلطالة.
()2تقييد املطلق:

َل ْن ُت ْق َب َل ت َْو َبت ُُه ْم﴾ [آل عمران.]90 :هنا عدم قبول التوبة منهم مطلق

وقد فرسها بعض العلامء :إذا أخروا التوبة إىل حضور املوت،
حينئذ .وهذا التفسري يشهد له قوله تعاىل﴿ :و َليس ِ
ٍ
ت الت َّْو َب ُة
فتابوا
َ َْ
ِ
ِ
لِ َّل ِذي َن َي ْع َم ُل َ
رض َأ َحدَ ُه ُم ا َْمل ْو ُت َق َال إِ ِّين
ون َّ
الس ِّي َئات َحتَّى إ َذا َح َ َ
اآلن َوالَ ا َّل ِذي َن َي ُموت َ
ُت ْب ُت َ
ُون َو ُه ْم ُك َّف ٌار﴾ [النساء ،]18 :فاإلطالق
الذي يف اآلية األوىل ذكر مق ِّيدُ ه يف اآلية الثانية .
()3ختصيص العام:
العام :العام لفظ يستغرق الصالح له من غري حرص .وصيغه

وألفاظه كثرية ،وقد ذكر كثري من العلامء أن ألفاظ القرآن عىل

عمومها حتى يأيت ما خيصصها.

اخلاص :هو قرص العام عىل بعض أفراده بدليل يدل عىل ذلك .
التطبيق:

ال َث َة ُقر ٍ
ِ
وء﴾
﴿وا ُْمل َط َّل َق ُ
()1قال اهلل تعاىلَ :
رت َّب ْص َن بِ َأ ْن ُفس ِه َّن َث َ ُ
ات َي َ َ

[البقرة ]228 :فهذا حكم عام يف مجيع املطلقات ،ثم أتى ما
﴿و ُأوالَ ُت
خيصص من هذا العام احلوامل ،وهو قوله تعاىلَ :
ِّ
ِ
فخص من
مح َل ُه َّن﴾ [الطالق،]4 :
محال َأ َج ُل ُه َّن َأ ْن َي َض ْع َن َ ْ
األَ ْ َ
َّ
عموم املطلقات أوالت األمحال.

ْكحوا ما َطاب َلكُم ِمن النِّس ِ
ِ
اء َم ْثنَى
َ
ْ َ َ
()2قال اهلل تعايلَ ﴿ :فان ُ َ
َو ُث َال َ
اع﴾ [النساء.]3:هذه اآلية عامة يف جواز نكاح النساء
ث َو ُر َب َ
خصصها﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُْم ُأ َّم َها ُتك ُْم
مجيعا لكن قول اهلل اآليت
ُ
ُم َو َأ َخ َوا ُتكُم﴾ [النساء]23:
َو َبنَا ُتك ْ

الز ِاين َفاج ِلدُ وا ك َُّل و ِ
اح ٍد ِمن ُْه َام ِما َئ َة
﴿الزانِ َي ُة َو َّ
( )3قال اهلل تعايلَّ :
َ
ْ
َج ْلدَ ٍة﴾هذه اآلية عامة يف حق كل امرأة لكن ُخ َّصت بِ َق ْولِ ِه:

ف ما َع َىل ا ُْملحصن ِ
ِ
َات ِم َن ا ْل َع َذ ِ
اب﴾.
ْ َ
﴿ َف َع َل ْي ِه َّن ن ْص ُ َ

رب العرش العظيم أن يرزقنا تالوة
هذا ونسأل الله العظيم ّ
القرآن العظيم وفهمه ويخ ّلطه بأسماعنا وأبصارنا ولحومنا
ودماءنا برحمته وفضله ،أمين ،يا أرحم الرحمين

لالستفادة التا ّمة راجع:تفسري ابن عطية ،دار الكتب العلمية -بريوت و رشح مقدمة يف

املطلق :هو املتناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة جلنسه.

أصول التفسري البن تيمية(لصالح بن عبد العزيز ،ص،134مكتب داراملنھاج ومنهج اإلمام

التطبيق:

واإلرسائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري ص،44مكتبة السنة ،واإلتقان يف علوم القرآن

قال اهلل تعاىل﴿ :إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َب ْعدَ إِ َيام ِ ِن ْم ُث َّم ْاز َدا ُدوا ُك ْف ًرا

الطاهر بن عاشور يف التفسري:الباب تفسريالقرآن بالقرآن،النارش :الدار املرصية – القاهرة،

للسيوطی من 483إلی  487مؤسسة الرسالة وقواعد التفسريخلالدبن عثامن /1من 13٦إلی
،147دارابن عفان.
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القراءة كام يراها
أنيسمنصور
حممد داود السوايت

ال يكاد خيتلف عاقالن أن القراءة منهج حياة  ،ودأب يومي
رائع ،وأساس للمعرفة واإلطالع عىل آفاق جديدة ،وسلوك
وأو ُل توجيه ر ّباين خوطب به سيد البرش،
ثقايف خمترص متميز ّ ،
وآلة فعالة واعية للحفاظ عىل تراثنا العريب اإلسالمي الضخيم،
بيد أنا من األمور التي دونا خرط القتاد ،وإنا َلكبري ٌة إال عىل
من يكون له هدف سا ٍم يضعه نصب عينيه ويروم بلو َغ ُه من
خالل قراءته.

وبنا ًء عىل ذلك ،فقد كان لكتَّابنا الكبار الذي لعبوا دور ًا كبري ًا
يف ميدان التأليف نثرا ونظام وراوية ودراية ،والذين سحروا
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بقوة بالغتهم ورصانة بيانم العامل َ أمجع؛ كان هلم حظ وافر
ومقدار أوسع وأبلغ يف باب القراءة ،عىل أن الكتابة ال تنتزع
عناوينها وال حتى مراميها إال بعد قراءة مقال أو بحث أو
رسالة أو كتاب أو ما يضاهيها من اجلرائد والصحف ،وقد
كانوا يرتفعون عن أن ينطبق عليهم قول القائل":يكتبون كثري ًا
ويطالعون قليالً"ولعمري إنا لبلية كبى تتضائل دونا كل
الباليا ،وأسوق هنا بعض أبيات من قصيدة أمري الشعراء أمحد
شوقي :

أنــامــنبــدلبالكتــبالصحابــا مل أجــد يل وافيــا إال الكتابا

العلموالثقافة
صاحــب إن عبتــه أو مل تعــب ليــس بالواجد للصاحب عابا
كلــام أخلقتــه جــددين وكســا ين مــن حىل الفضــل ثيابا
صحبــة مل أشــك منهــا ريبــة و وداد مل يكلفنــي عتابــا

وانطالقا من هذا أو ّد أن أشــارككم بعض عبارات الكاتب
أنيس منصور ،التي تدل داللة صدق عىل ولوعه الشــديد
بالقراءة وأمهيتها وخطورة شــأنا إذ يقول -رمحة اهلل تغشاه -يف
كتابــه" :اقرأ أي يشء" :فليس أعظم من الكتاب وال أروع من
ـاب أمسك
العلم وال أمتع من القراءة وال أكثر احرتاما من شـ ّ
كتابا وانشــغل به عن األشياء ،والكتاب هو الدنيا ،والعلم هو
نعيم الدنيا وأمل احلياة ووســيلتها ألن تكون أفضل فال تقدم
إال بالكتاب ..تقرؤه أو تؤلفه"..

ّ
ثم استطرد قائ ً
وحيث الطالب
يمهد السبل للقراءة
ال وهو ّ
عليها؛ فإن املستوى الثقايف العلمي للفرد ال يقاس بمستواه
الدرايس ،بل بمدى بحثه وتتتبعه وتصفحه لعرشات اآلالف من
الكتب وجدّ ه يف حتصيل املعرفة فيقول" :وابحث يف هذه الكتب
واكتب ،وقارن ،وال تتوقف عن رواية ذلك ألصدقائك ،هنا
فقط تكون قد حققت كل أهداف القراءة  ،املتعة والبحث
والكتابة ثم متعة أخرى يف حياة ذلك ملن تشاء" ثم أردف
قائالً" :لن أنسى أول كتاب قرأته عن النبي -حممد صىل اهلل
عليه وسلم ... -مددت يدي وقرأت وقرأت ووجدتني أواصل
القراءة يف الطريق إىل البيت ،وانتهيت إىل غرفتي وجلست أقرأ
وأقرأ ...وبلغت النهاية يف يوم واحد ألعود لقراءته يف اليوم

التايل"
ثم أتبع قوله وهو يتحدث عن كيفية ترغيب الطالب يف القراءة،
واختيار الطرق املوصلة إىل هذا اهلدف :فليكن من العام القادم
أن يلتف املؤلفون إىل إقامة دور النرش ،ويمكن من العام القادم
أن يلتقي النارشون اجلدد والقدامى للبحث يف كيفية ترغيب
الشأن يف القراءة ،ومكافأهتم عىل اجتهادهم كل سنة ،وسوف
تكون النتائج باهرة مثمرة [مرضية] لدى اجلميع"

ثم تابع ُم ِّنوه ًا وهو يذكر كتابني مهمني لتشويق النفوس إىل
القراءة :الكتاب األول املسمى بـ"ما بعد السالم" وكتاب:
"دروس احلرب احلديثة" من تأليف" أنتوين كوردسامن،
وإبراهام واجنر" وترمجهام األستاذ عبد احلليم أبو غزالة
(شاكرين إياه عىل هذه الوجبة املتكاملة التي تنعش العقل
والقلب والقالب) حيث يقول معلق ًا عليها ذاكرا حماسنها مبينا
خصاهلا أن هذه الكتب ومثيالهتا هلا متعة عقلية من الوزن الثقيل
جيب أن تقرأها جالس ًا ال نائ ًام ،وأن متسك ورق ًا وقل ًام وتسجل ما
يستحق املناقشة واالعرتاض ..ومثل هذه الكتب كام أنا دروس
يف السالم واحلرب هي أيضا يف التفكري والتاريخ  ،أرجوك أن
تقرأ وتستفيد"
وأخريا وليس آخر ًا أمتنى أن ال تكون قو َلتي هذه صيحة يف
ٍ
واد أو يكون مآهلا إىل رماد ،واهلل أسأل التوفيق والسداد ومتام
الصواب والرشاد .

كيفتعرفعيوبنفسك

قال ابن قدامة املقديس رمحه اهلل:

فمن أراد الوقوف عىل عيب نفسه فله يف ذلك أربع طرق:
الطريقة األوىل :أن جيلس بني يدي شيخ بصري بعيوب النفس،

يعرف عيوب نفسه وطرق عالجها ،وهذا قد عز يف هذا الزمان

وجوده ،فمن وقع به ،فقد وقع بالطبيب احلاذق فال ينبغي أن
يفارقه

الطريقة الثانية :أن يطلب صديق ًا صدوق ًا بصري ًا متدين ًا،

وينصبه رقيب ًا عىل نفسه لينبهه عىل املكروه من أخالقه وأفعاهلإال

أنه عز يف هذا الزمان وجود صديق عىل هذه الصفة ،ألنه قل

يف األصدقاء من يرتك املداهنة ،فيخب بالعيب أو يرتك احلسد،
فال يزيد عىل قدر الواجب.وقد كان السلف حيبون من ينبههم

عىل عيوهبم،ونحن اآلن يف الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا
عيوبنا.
الطريقة الثالثة :أن يستفيد معرفة نفسه من ألسنة أعدائه ،فإن

عني السخط تبدى املساوئ وانتفاع اإلنسان بعدو مشاجر يذكر

عيوبه ،أكثر من انتفاعه بصديق مداهن خيفى عنه عيوبه.

الطريقة الرابعة :أن خيالط الناس ،فكل ما يراه مذموم ًا فيام

بينهم ،جيتنبه.

خمترص منهاج القاصدين (ص)15٦ :
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قصيدة وداع

يرثي فيها د .عمر عبد اهلاد ي ديان – حفظه اهلل تعاىل -أخاه عقيد جراح د .زين عبد اهلادي ديان الذي وافاه األجل يف رمضان
1440هـ.تغمده اهلل بغفرانه وأجزل ثوابه وجعل مثواه اجلنّة ،آمني
ّ

د .عمر عبد اهلاد ي ديان

ـــت َق ْو ًمـــا
ـــن َقـــدْ َف َار ْق َ
أال َيـــا َز ْي ُ

ـــذو ُق ِمـــن املـــام ِ
ـــت
ت َمـــا َط ِع ْم َ
َ
َي ُ ْ
َ
َو َ ْحت َيـــا

يف

ِ
بِ
ـــالد

َع ْونًـــا

اهللِ

ـــان َيـــدُ ْو ُر َي ْو ًمـــا
أال َل ْي َ
ـــت الز ََّم َ

ِ
ـــن
َو َلك َّ

ُمنَا َز َعـــ ٌة

املـــام َت
َ

َلنَـــا

َســـبِ ْي ٌل

احتِـــدَ ا ٌم
َو ْ

َو َشـــدٌّ

املـــو ُت فِ ْي َ
ـــك يف َص ِم ْيـــ ٍم
َر َمانَـــا
ْ

ـــت َق ْل ًبـــا
ـــو ُت َقـــدْ َأ ْف َج ْع َ
أال َيـــا َم ْ
ـــت
َ َخت َّط ْي َ

الر َج َ
ـــال
ِّ

إىل

َطبِ ْي ٍ
ـــب

ِ
ـــاما
َّـــاس َش ْ
َيـــدَ اوي الن َ
ـــو ًقا َوا ْبت َس ً
َف ُق ْ
ـــو ُت َك ْي َ
ـــت فِ ْينَـــا
رس ْي َ
ـــل َيـــا َم ْ
ـــف َ َ
ـــن ال َت ْب ُعـــدْ
أال َيـــا َز ْي ُ

ُأن ِ
َاد ْي َ
ـــك

ـــس
َف َل ْي َ

إِ َّيل

َفإنَّـــا
ُـــو
ت َْصغ ْ

ـــب ِمن َ
َأ َحاكِ ْي َ
ْـــك َْحل ًظـــا
ـــك َو َأ ْط ُل ُ
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ال ُّ ِ
يـــود ِ
ـــو َفـــدَ َ
اك
ـــم َل ْ
َ َ ُّ
ـــل ف ْي ِه ْ

ـــن َن َع َ
ـــاك
َو َت ْب َقـــى َأن َ
ـــرا َم ْ
ْـــت ُذ ْخ ً
َو َي ْســـ َعدُ

ِ
ـــم
َفنَ ْبتَس ُ

ـــن
َم ْ

َأت َ
َـــاك

ِ
ـــم
َو َت ْبتَس ُ

َأ ْو

َرآك

ِشـــ َف َ
اك

القـــي املـــرء فِي ِ
ي ِ
ـــه َمـــا َد َه َ
ـــاك
ْ ُ ْ
ُ

ِســـهام املـــو ِ
ت ال ُ ْختطِـــي ِشـــ َب َ
اك
ْ
َ ُ
املـــو َت َم َ
ـــال َو َمـــا َغ َش َ
ـــاك
ـــت
َو َل ْي َ
ْ

ـــو ُت َمـــا َأ ْعـــدَ ى ِعـــدَ َ
اك
أال َيـــا َم ْ

لِت َْســـ ُل َب ُه
ـــو
ُه َ

َ
احل َيـــا َة
َواهللِ

َقـــدْ

َو َمـــا

َع َص َ
ـــاك

َان
ك َ

َـــذ َ
ك َ
اك

ـــو ٌت َهـــدَ َ
َهـــدَ َ
اك
اك اهللُ َيـــا َم ْ
ِ
َان ِصبِ َ
ـــر َب ُم ْ
ـــاك
ـــذ ك َ
َأل ْفنَـــا ال ُق ْ

ُأ َق ِّب ُل َ
ـــك

َفـــال

ُـــو
َ ْحتن ْ

َيـــدَ َ
اك

ِ
ـــر َ
اك
مه ًســـا َوال َحتَّـــى ح َ
َفـــال َ ْ

بِوح َش ٍ
ـــة
َ ْ

أدبيات

ـــل َج َ
ْـــت إِذا َمـــا ال َّل ْي ُ
ـــاك
َو َقـــدْ ُكن ُ

ـــت
َأبِ ْي ُ

ـــف َو َقـــدْ َأت َ
َف َك ْي َ
املـــو ُت ُص ْب ًحـــا
َـــاك
ْ

ـــل َط َ
ـــال َو َمـــا َعـــدَ َ
ـــت ال َّل ْي َ
اك
َف َل ْي َ

ْـــت ُ ِخم ْي ًفـــا
ـــو ُت َقـــدْ َكن َ
أال َيـــا َم ْ
َو َأ َّمـــا

اآلن
َ

ُنخْ ِف ْي َ
ـــك

ال

ِ
رسا
ًّ

ـــي مـــا َتب َّقـــى ِمـــن حي ٍ
َأنَم ِ
ـــاة
َ
ْ ََ
ْ َ
ْ

أال

يـــارب
ُّ

َو ِز ْد ُه

اهللُ

ِ
ـــن
م ْ

ـــوا
َو َع ْف ً

ُغ ْف َرانًـــا
َـــر ٍم
ك َ

ـــو ٍد
َو ُج ْ

هللِ

رش ْو ًرا
ُُ

ـــش يف ال َق ْ ِ
ـــن ِع ْ
ـــرا
أال َيـــا َز ْي ُ
ـــب َد ْه ً
َـــم
َفك ْ

ـــت
َص َار ْع َ

و ِذكْـــر َك يف ربـــو ِع األَر ِ ِ
ـــر
ُُ ْ
َ
ض ع ْط ٌ
ْ
ُ
أال
ويف

َأ َرى

َمـــا َذا
ال َق ْ ِ
ـــب

يف

َو ْج َن َت ْي َ
ـــك

ـــو ٌم
مه ْ
ُُ

ِ
ـــام ٌم
َو ْاهت َ

ِ
الســـال ُم َع َل ْي َ
َـــرتا
ـــن اهللِ
ـــك ت ْ
م َ
َّ

َو َأ ْســـت َْو ِد ُع َ
ك
أال

َيـــا

ِ
ـــم
َو َأ ْحل ْق ُه ْ

َو َأ ِحل ْقنَـــا

َيـــا

َأ َخانَـــا

ـــم
َط ِّه ْر ُه ْ

َو َب ِ
ـــار ْك

َر ِّيب

َر ُّب

بِخَ ْ ِ
ـــري
ـــم
ِهبِ ْ

ال ْل ِ
َ
ـــق
ك ََر ًمـــا

ـــرا
ُط ًّ
ـــو ًدا
َو ُج ْ

َحتَّـــى

َأ َر َ
اك

ِ
مح َ
ُق َب ْي َ
ـــاك
ـــل ال َي ْ
ـــو ِم ال ُي َر َجـــى َ

َف َب ْعـــدَ ال َّز ْي ِ
ـــن َمـــا َنخْ َشـــى لِ َق َ
ـــاك
بِـــدُ ْو ِن ال َّز ْي ِ
ـــن َيـــا َر ِّيب ِر َض َ
ـــاك

ِ
لِعب ٍ
ـــو َ
اك
ـــد ك َ
ـــو س َ
َان َمـــا َي ْر ُج ْ
َْ
ِ
ـــر َد ْو ِ
س
َوبِا ْلف ْ

َأك ِْر ْمـــ ُه

ُهن َ
َـــاك

ِ
ـــاب إِ َذا َأت َ
َوال َ ْخت َ
َـــاك
احل َس
ـــش
َ

ـــق ال َ ْخت َشـــى ِع ِ
ـــو ُل َ
ـــد َ
اك
احل ِّ
َت ُق ْ
ألن

ـــق
لِ ْل َح ِّ

اهللَ

َهـــدَ َ
اك

ـــر ِ
س َهـــا َســـلِ َمت َيـــدَ َ
اك
َب ِر ْي ُ
ـــق ال ُع ْ

َ
َف ُق ْ
املـــالك
ت
ـــريا إِ َذا ِشـــ ْف َ
ـــل َخ ْ ً
ْـــس َأ َخ َ
ـــاك
َفـــال َ ْتـــز َْع َوال َتن َ

كَـــام اســـتَودع ُ ِ
ـــن َق ْب ٍ
ـــل َأ َب َ
ـــاك
ت م ْ
ْ َْ
َ ْ

ـــو َع َط َ
ـــاك
ـــن َي ْر ُج ْ
اه ْم َو َم ْ
بِ َم ْســـ َع ُ

ـــن َر َج َ
ـــو ِل اهللِ َأ ْف َض َ
ـــاك
ـــل َم ْ
َر ُس ْ
َف َ
ي
ـــأ ْ

َواهللِ

ال

ـــو
ن َْر ُج ْ

ِ
ـــو َ
اك
س َ
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ّ
ّ
حضرةالمتعلموقضيةالجوال
الدرايس اجلديد يف املدرسة ،وأخذ الطالب يتوافدون إىل املدرسة فرحني منبسطني،
بدأ الفصل
ّ

منهم من يبرش برحلته املمتعة ،ومن يعدّ عىل اآلخرين أعامله التي قضاها والنشاطات التي قام هبا،

وكان من بينهم أمحد مرسورا ّ
أشد الرسور ،ولكنّه مل يظهر سبب رسوره ،ومل حيدّ ث بخري أصابه،
ثم حكّام صديقهم “نبيل” يف االتاه الصحيح:
ففاجأه سمري هبذا احلوار التايلّ ،
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سمري  -الفرح يلقي عىل
وجهك ألوانا من الرسور
كألوان قوس وقزح ،ومل
أعرف السبب ؟؟؟

الصف عىل
تفوقت يفّ
أمحد ّ
األول ،واشرتى يل أيب
الرشف ّ
متطورا كجائزة ،ألشاهد
جواال ّ
ّ
املرئ ّيات ،وأتبادل املكاملات
والرسائل ،واألمر اجلميل قراءة
الكتب االلكرتونية ...وأنا فرحان
يف ذلك غاية الفرح.

جوال يف
سمري – ماذا؟؟؟ ّ
اجلائزة ،أمر غامض وغريب!

نبيل الناصح

أمحد  -ما هذا العجب؟ وهل
فيه قبح يدعو إىل العجب؟
واملتع ّلم إنسان كاآلخرين،
حياته تقرتن باحلاجات
والرضوريات.

سمري – نستفرس أخانا نبيل
يف القضية ،لع ّله يرشح لنا
القض ّية من األلف إىل الياء.
إن شاء اهلل...

ذهبا إىل نبيل ،ألقيا عليهام القضية بالتفصيل ،فقال نبيل:.....
نبيل – سمعت ما دار بينكام
اجلوال ،وقال
من كالم عن ّ
إن ّ
العرب قديامّ :
لكل يشء
آفة وللعلم آفات.
نبيل – حقا ما قلتّ :إنم ليتلفون معظم
أوقاهتم الق ّيمة يف املكاملات والرسائل
ّ
للجوال إجيابيات
والشك
دون الفائدة،
ّ
وسلبيات .وأظ ّن سلبياته كثرية بالنسبة إىل
املتعلم ،ألنّه يسلب منه وقته الثمني ،ويض ّيع
وهيون عليه دروسه الق ّيمة،
ماله الوفري ّ
ويشغله يف العبث الفارغ.

سمري– نعم ،أشاهد ّ
أن
اجلوال يتس ّبب يف هدر
ّ
الدروس وضياع أوقات
الطالّب.

أمحد  -شكرا لك ،كنت
عىل خطأ عندما خالفت
صديقي سمري يف رأيه،
فأرجو منه العفو واملعذرة.
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ينابيع المعرفة

املريداملخلص:

قال عبد العزيز بن حممد بن عبد املحسن السلامن رمحه اهلل يف كتابه "موارد الظمآن لدروس الزمان" :عالمة صحة اإلرادة أن
هم املريد:
يكون ّ
مر يف غري مرضاته • .وأسفه عىل (عدم) قربه واألنس به.
• رض ر ّبه • .واستعداده للقائه • .وحزنه عىل وقت ّ
هم غريه.
ومجاع ذلك أن يصبح ويميس وليس له ّ
َو َق َال :أعظم اإلضاعات مها أصل كل إضاعة القلب وإضاعة الوقت ،فإضاعة القلب من إيثار الدنيا عىل اآلخرة وإضاعة
الوقت من طويل األمل( .موارد الظمآن لدروس الزمان عبد العزيز بن حممد،ط ،30،ص.)610

القلب:
القلب يمرض كام يمرض البدن ،وشفاؤه يف التوبة واحلمية (أي الوقاية من االقرتاب إىل املعايص واآلثام) ،ويصدأ كام تصدأ املرآة
وجالؤه بالذكر ،ويعرى كام يعرى اجلسم وزينته التقوى ،وجيوع ويظمأ كام جيوع ويظمأ البدن وطعامه ورشابه املعرفة التوكل واملحبة
واإلنابة( .الفوائد البن قيم ت :حممد عزير شمس ط :دار عامل الفوائد/جممع الفقه اإلسالمي جدة ،ص)۱۴۳ :

ِ
وناره:
قد
الح
ُ
ُ

قال عبد اهلل بن املقفع :لكل حريق مطفئ :فللنار املاء ،واللسم الدواء ،وللحزن الصب ،وللعشق الفرقة ،ونار احلقد التبو أبدً ا( .كليلة
ودمنة ،باب البوم والغربان ،ص ،۴۴:ط :مل يوجد ،مرص)

رحم الله الشعب المصاب!!

تعود نفسك أو
قال ابن خلدون رمحه اهلل :الصحابة خيار األمة ،ولوجعلناهم عرضة للقدح فمن الذين خيتصون بالعدالة؟ فإياك أن ّ
واليشوش قلبك بالريب يف يشء مما وقع منهم ،والتمس هلم مذاهب احلق وطرقه مااستطعت ،فهم أوىل
لسانك التعرض ألحد منهم،
ّ
الناس بذلك ،وما اختلفوا إال عن ب ّينة ،وما قاتلوا أو قتلوا إال يف سبيل جهاد أو إظهار حق ،واعتقد مع ذلك أن اختالفهم رمحة ملن
بعدهم من األمة ليقتدي كل واحد بمن خيتاره منهم إمامه وهاديه ودليله( .مقدمة ابن خلدون ،الفصل الثالثون ،ص ،۱/۳۹۹ :ط :دار يعرب ،دمشق )

جرائم “اجلبن”

قال الشيخ حممد عبده رمحه اهلل :اجلبن هو الذين أوهى دعائم املاملك فهدم بناءها وهو الذي قطع روابط األمم ّ
فحل نظامها،
وهو الذي وهن عزائم امللوك فانقلبت عروشهم وأضعفت قلوهبم ،فسقطت رصوحهم ،وهو الذي يغلق أبواب اخلري يف وجوه
الطالبني ،ويطمس معامل اهلداية عن أنظار السائرين ،ويسهل عىل النفوس احتامل الذلة وخيفف عليها مضض املسكنة ،وهيون عليها
محل نري (أي القيود) العبودية الثقيل ،يوطن النفس عىل تلقي اإلهانة بالصب ،والتذلل باجللد ،ويوطئ الظهور اجلاسية (أي الصلبة)
ألمحال من املصاعب مما كان يتوهم عروضه عند التحيل بالشجاعة واإلقدام( .مقاالت راغب الطباخ مجعها :جمد أمحد مكي  ۱۵۳/۱ط :أروقة
للنرش والدراسات األردن)

األخوة الدينية

مريضا كانت عيادةً ،وإن كان
قال الصحايب اجلليل عامل أهل الكوفة عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه :كنا إذا افتقدنا األخ أتيناه ،فإن كان ً
ً
مشغوال كانت عونًا ،وإن كان غري ذلك كانت زيارةً( .آداب العرشة وذكر الصحبة واألخوة أليب البكات بدر الدين حممد الغزّ ي ت :عمر موسى باشا ص:
 61من مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق )۱۹٦۸
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األمثالالعربيةاملختارة
سنامر:
جزاء ّ

رومي بنى اخلورنق وهو القرص للملك النعامن بن
سنامر اسم رجل
ّ
فخر م ّيتًا،
امرئ القيس ،فلام فرغ منه ألقاه النعامن من أعىل القرصّ ،
وإنام جزاه النعامن هبذا اجلزاء الفظيع ألن ال يبنى مثل ذلك القرص
لغريه ،فاملثل يرضب ملن جيزي باإلحسان اإلساءة.
تقول :إن املسلمني الفلسطينيني آووا اليهود املرضوب بالذلة واملسكنة
يف أوطانم بادئ األمر ،ولكن اليهود اخلبيثني جزوا حمسنيهم جزاء
سنامر( .جممع األمثال للمداين ،ط :مطبع السنة املحمديه مرص)۱/۱۵۹ ،
ّ

القري:
جرى الوادي فطم عىل
ِّ
طم:
املراد جريان الوادي جريان السيل فيه ،واالستعامل شائعّ ،
والقري :هو جمرى املاء يف البساتني والروضات ،فمعنى
أي دفن،
ّ
املثل :جرى سيل الوادي وبالغ حتى أتى عىل جمري املاء يف الروضة
وأهلكه بأن دفنه .يرضب به إذا جتاوز رشه حدّ ه.
قال اإلمام اآللويس يف روح املعاين :ويا حرستا عىل من باع دينه
بدنياه واشرتى رضا الظلمة بغضب مواله .هذا وقد بلغ السيل
القرى! (املستقىص يف أمثال العرب للزخمرشي،
الزبى وجرى الوادي فطم عىل
ِّ
ط :دار الكتب العلمية ،بريوت)۲/۵۱ ،

والر ِّم :الطم:
جاء بال ِّط ِّم ِّ
والرم بكرس الراء املهملة :الثرى،
بكرس الطاء املهملة :املاء الكثريِّ ،
وقال األزهري :ال َّطم بالفتح البح ،وإنام كرست الطاء يف هذا املثل
بي.
الرم ،واملراد :جاء باملال الكثري من املال احلري وال ّ
ملجاورة ِّ
تقول :قد حتدى الكفرة املسلمني يف شتى احلروب الصليبية بالطم
والرم وجاؤوا هبام ولكن مل ينفعهم ُّ
كل ذلك ح َّب ًة عند مواجهة
املسلمني( .مجهرة األمثال للعسكري ،ط :دار اجليل ،بريوت)۱/۳۱۵ ،
حديث خرافة:
كان خرافة رجل من قبيلة عذرة ،استهوته اجلن ،كام تزعم العرب
مدةً ،ثم ملا رجع أخب بام رأى منهم ،فكذبوه حتى قالوا ملا اليمكن:
حديث خرافة.
تقول :إن مما يشاع ويذاع ويطعن به املراكز اإلسالمية واملدارس الدينية
من اإلرهاب والرجعية والتخلف أحاديث خرافة( .املنتقى من أمثال العرب

نبيل الناصح

قطوفلغو ّية

فروق يف الوالدة:

الو ِجي ُه وال َيتن :إن خرجت يد اجلنني من الرحم قبل فهو (الوجيه)
َ

وإن خرج يشء من خلقه قبل يديه فهو ( ال َيتن ) .

َخدَ َجت و َأخدَ َجت :وإن ألقت الناقة ولدها لغري متام فقد

َ
(خدَ َجت) ،وإن ألقته لتامم العدة وهو ناقص اخللقة فقد
(أخدجت) باأللف ،فهي ( ُخم ِدج ) والولد ( ُخمدَ ج ) .
بِكر أبويه ِ
كره ) والذكر واألنثى
وع َ
ُ
جز ُهتام :وأول ولد الرجل ( بِ ُ
فيه سواء ( ِ
جز ُة أبويه ) آخر ولدمها والذكر واألنثى فيه سواء.
وع َ

الصيفي
اف و َأر َب َع،
والربعي :ويقال ( أصاف الرجل ) إذا
َأ َص َ
ّ
ّ
ولد له عىل الكب وولده ( َص ِيف ُّيون ) ( ،وأربع ) إذا ولد له يف

الشبيبة وولده (ربعيون ) .
البِكر وال َثنِ ّي ( :البكر ) التي قد ولدت واحدا ( والثنى ) التي

ولدت اثنني.
فرد وا ُمل ِ
وحد وا ُمل ِتئم :إذا وضعت األنثى واحدا فهي ( ُم ِ
ا ُمل ِ
فرد )
ِ
(و ُموحد ) ،فإذا وضعت اثنني فهي ( متئم ) ( .أدب الكاتب لألديب
ابن قتيبة،ط :دار الكتب العلمية ،بريوت ص ۱۲۳ :مع الترصف)

وقصصهم ،لسليامن بن صالح اخلرايش ،ط :دار القاسم الرياض ،ص)۵0:
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تعليقات
علىالكاتب
أمحد خورشيد الصديقي

طبعت "جملتنا السالم" يف عددها الثالث ،وسنتها السابعة ،عام 1440هـ مقالة الشيخ د.عامر بن حممد
املنورة ،باسم " بني حماظر الشنقيطية ومدارس شبه القارة اهلندية"
فداء هبجت/املدرس بجامعة طيبة باملدينة ّ
وكانت مقارنة مجيلة بني نظام التعليم الديني يف شبه القارة اهلندية ونظام التعليم الديني يف موريتانيا ،وكانت
يتشجع أحد عىل الرد املبارش بالتعليق والتحليل والتنقيب ،حتّى
الردود الواردة بني الرضا والغضب ،ولكن مل
ّ
حق التقييم( .اإلدارة)
جاءت تعليقات أ.أمحد خورشيد الصديقي .فإىل قراء املجلة التعليقات مع ّ
نحمده ونصيل عىل رسوله الكريم.
وبعد ،وصلتي أمس مقالة للشيخ الكريم عامر هبجت حول
املدارس اهلندية واملحاظر الشنقيطية ،قرأهتا بتمعن واستفدت
منها كثريا ،جزى اهلل رب العزة صاحب املقالة عىل إرادة اخلري
إلخوانه طلبة العلم يف شبه القارة اهلندية وإسداء النصح
ألصحاب املدارس الدينية املشايخ الكرام تيجان رؤوس
املسلمني ،أردت أن أعلق عليها بكلامت يسرية إن شاء اهلل.
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املنهجية التي عرضها الشيخ للتعلم والتعليم من االهتامم
ِ
وإشغال الطلبة يف
باحلفظ ،وخاصة حفظ املتون العلمية،
التكرار أكثر من احلث عىل اإلكثار واالهتام ِم به ،وتدريس
العلوم الدينية باللغة العربية ليتمكنوا منها ،فيتسنّى هلم التمكن
ُ
والرسوخ فيها.
من العلوم الرشعية
وال شك أن االهتامم باحلفظ والتكرار يف منظومة العلم
الرشعي من أهم وأنفع املناهج املتبعة؛ إذ فائدة احلفظ تدوم،

َ
وقريب الوصول،
سهل االستحضار
ويبقى العلم املحفوظ
َ

وكذلك التمكن من اللغة العربية والتضلع فيها أنفع لطلبة

العلم ،وأنجع هلم .إال أنا مل تكن هذه الفكرة جمهولة أو
متغاضيا عنها يف املنهج الدرايس السائد يف مدارس شبه القارة
َ

اهلندية كام حسبها الشيخ عامر هبجت بعد زياراته املتكررة ،وكام

استنبطه من إظهار العجب من أحدهم من حفظ املتون يف بالد

العرب ،بل هناك اهتامم بحفظ املخترصات واملتون وإن مل يكن

رشطا للتخرج ،ولسيدي الشيخ املفتي سعيد أمحد البالنبوري
(رمحه اهلل رمحة واسعة) رسائل باسم "حمفوظات" مجع فيها ما

ينبغي للطالب حفظه ،وللمشايخ رساالت وتآليف يف احلث

عىل احلفظ وتعيني ما ينبغي حفظه.

ثم إن األمر ليس كام بدا للشيخ عامر ،فليس هناك اإلكثار

راع فيه التكرار
من العلوم قبل ضبط وإتقان مبادئها ،وأنه مل ُي َ
واإلعادة هبدف ترسيخ العلم يف ذهن الطالب ،بل غالب الكتب
ُدرس يف السنوات الدراسية هي تكرار للعلم الذي
املقرر التي ت َّ

حصل الطالب مبادئه ،فريتقي الطالب مع تكرار ما تعلم يف

السنة األوىل مع فوائد جديدة ،فمثال :بد ًءا من نور اإليضاح
إىل اهلداية :األحكام نفسها مع زيادة لطيفة يف كل سنة ،فهو

تكرار العلم مع تفنن يف التلقني ،فال يمل الطالب ،وال هو يبقى
مقترصا عىل الكتب املخترصة ،بل حيصل هبذا عىل االطالع

بمناهج تلك الكتب ،وحتصيل املسائل التي تتكرر يف كل منها
بطرق متنوعة ،وعىل هذا فل َي ِق ْس.
أما التدريس بالعربية :املقارنة فيه بالسادة أهل شنقيط،

فليست مقارنة عادلة ،السادة علامء وطالب شنقيط لغتهم األم:
اللغة العربية ،يرتترع طفلهم يتلقنها ويتعلمها من أفواه ذوهيا،

وطالب اهلند ليسوا كذلك ،جيتهدون سنوات طواال لتعلم

العربية والتمكن من فهم النص العريب.

ثم إن القدرة عىل فهم النصوص العربية والعبارات العربية يف

احلديث الرشيف والكتب العلمية يش ٌء ،والقدرة عىل املحادثة

يب ،والكتاب َة هبا ٌ
شأن آخر متاما؛ املرء يتعلم لغ ًة ،وجيمع
هبا مع عر ٍّ
َ
إدراك املراد الصحيح
معاين مفرداهتا حتى يستطيع بكل سهولة

درسالتلميذ

من النص الذي كُتِب بتلك اللغة ،ويف الوقت نفسه لو جلس
يتحدث إىل ٍ
أحد هي لغته األم ،لتلعثم وتلكّأ.
ال غرو أن التدريس بالعربية له شأنه وفوائده ،غري أنا لو

قدر ما
ُرشطت يف املراحل األخرية يف الدراسة مل يكن له ٌ
نفع َ
درس فيها احلديث
ارجتاها الشيخ عامر ،ألن السنوات األخرية ُي ّ

وتلقني معاين احلديث ومراداته باللغة األم
الرشيف وعلومه،
ُ

أنفع وأرسخ وأنجح ،فالواجب يف تلك املرحلة أن حيصل
الطالب عىل علم احلديث رواية ودراية أكثر من أن ُيلقى ذلك

العلم بالعربية ،ومثله علم الفقه وعلوم أخرى.

علامء وطالب شنقيط سادتنا وكبارنا ،لكن املقارنة هبم مل تكن

مو َّفق ًة ،الختالف الشعبني متاما يف العادات واملوقع اجلغرايف

قلت:
والسيايس لكلتا الدولتني ،ومن املقارنة غري املوفقة لو ُ

إن اإلنتاج العلمي من الكتب واملؤلفات يف احلديث والتفسري

أكثر
والفقه وغريها من العلوم ،الذي يتم يف اهلند يف سنة ُ

أضعافا من إنتاج أهل شنقيط ،وتكون هذه املقارنة غري عادلة
قمت هبا  -ألين عند ذلك أغض طريف عن اختالف شعب
 إن َُ
ووسائل ويف أشياء مل خيطر
موريتانيا عن الشعب اهلندي ثرو ًة

عىل البال.

وال جمال لإلنكار أن بعض من يتخرج من مدراس شبه القارة

اهلندية مل ينتفع أيام دراسته كام كان ينبغي له ،وإنه سنة ماضية

يف كل جمتمع ،ففيهم السابق باخلريات ،واملقتصد ،والظامل عىل

نفسه.

ويف ختام تعليقي عىل مقالة الشيخ الكريم عامر هبجت أشكره

جزيل الشكر عىل اهتاممه بام يعود بنفع أكثر عىل طلبة العلم يف
اهلند ،وأشيد باقرتاحه الثمني ،وإسدائه النصح بإلزام الطالب

بحفظ املتون ،وتوفري التعليم باللغة العربية ،وأتقدم بالطلب إىل
مشاخيي الكرام يف اهلند (تيجان رؤوسنا) أن يأخذوا مقرتحات

رتح زيارة موريتانيا
الشيخ عامر بعني االعتبار ،وخاصة مق َ
واالستفادة من طريقتهم.

وصىل اهلل عىل سيدنا حممد خاتم النبيني ،واحلمد هلل رب العاملني.
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سوفآتي
ّ
جدي
إليكيا ِ
الشيخأبوطاهراملصباح

نقلهاإىلالعربية:أبون َِسيبةنجيباهللالصديقي
أستاذاحلديثواللغةالعربيةبجامعةاملنهلالقومية،أترا،داكا،بنغالديش

أمىض املجاهد الباسل “آسف” مخسة أيام يف سجن تيوار
السباع يف
الدهيل ،لقد سمع عن هذا من قبل ،جالَّدوه فاقوا ِّ
القساوة واهلمجية ،ومل يكن يتخيل مدى وحشيتهم ووقاحتهم،
لقد أدرك بذلك كله منذ الليلة التي ُز َّج فيها يف غياهب الزنزانة،
تتجمع لديه َّ
جتارب جديدة! جتارب ُمثرية!
كل يوم
ُ
َّ

نصبوا
ُقبض عليه يف َو َضح النهارُ ،عمالء حامد عبد اهلل ُهم من َ
أي ُجهد ،بل إخوانه
ال َف َّخ ل َقيدهُ ،وحوش اهلندوس مل يبذلوا َّ
شهي إىل أيادي اجلنود الوحوش ،كام
املسلمون قدَّ موه كصيد
ٍّ
حصلوا عىل جوائز نقدية أمام عينيه ،وكان ذلك بدأ منذ عهد شيخ
َّ
فكأن
واستمر احلال يف عهد أبيه طارق،
عبد اهلل جد حامد اخلائن،
َّ
ِ
الرتاث العائيل بل ذهب به إىل اخل َّسة والدَّ ناءة!
طور ذلك ُّ
حامد َّ
لقد ط َفت يف َخيال "آسف" صورة جدِّ ه الشهيد ،ليست صورته
احلقيقية بل َّ
الش َبح والشخص َّية املرسومة يف ذاكرته التي ارتسمت
حلنون.
السامع الكثري من أ َّمه ا َ
فيها بعد َّ

عجيب! مل يشاهد جده ،ولكن صورته كم كانت مرشقة وباهرة
لديه! رآى والده يف ِصغره ،ولكنه ال يكاد ِ
يقدر أن يذكَره بعد
الرياح،
تعب ،نعم يذكر ثم خيتلط أمره ،فيتالشى يف أدراج ِّ
وهذا صحيح أنه مل يكن لوالده دور ُيذكر يف حياتهِ ،س َوى دوره
التخرج يف جامعة عليكره—اهلل
اإلنجاب الطبيعي .ملا رجع بعد
ُّ
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أعلم ماذا تع َّلم والدي منها -بدأ يرفع بأعىل صوت من اهلندوس:
كشمري جزء ال يتجزأ من اهلند! لعله حان وقت التأ ُّمل ماذا أسدت
عليكره لألمة املسلمة!

املصري السيئ الذي عاناه والده ربام كان يستحقه ،لكنه قبل
ل ْفظ ن َفسه األخري بقليل نطق :يا رب! لئال يرتكب خطئي أحد
من نسيل".

كانت نفس جدِّ ه ُصلبة ،وإيامنه أقوى ،مثل اجلبل األكب يف
جيمد يف ِ
قيع َط َو َال السنة.
الص ُ
شأوه َّ
كشمري الذي ُ

كانت ِّ
الشدَّ ة واللني يف شخصية جدِّ ه ،كان رقيقا وحنونا بأفراد
العائلة بقدر ترضب به املثل ،لو مرض أحد منهم قلق كثريا،
بحيث ُهي َرع إىل الطبيب ويبكي مثل الطفل! ( ...كل ذلك سمع
من أمه)
عندما يأخذ بندقيته القديمة يتحول إىل شخص آخر ،كأنه أسد
جريح ،كم سمع آسف تقول أ ُّمهُ :ل ِّقب البليد باألسد ،ونيس
الكشمرييون أسدا حقيقيا!

كان اجلدُّ جنديا يف جيش ُدغرا ،ثم ترك اجليش تلبي ًة لنداء شيخ
عبد اهلل ،ومل ينس أن يأخذ معه تلك البندقية؛ بينام وقع يف ِّ
الفخ
ألقاها يف نر جيالم ،ثم ضحك ضحكة نرص وسعادة وقال :لقد

ت َّلص سالحي الطاهر اجلهادي من أيديكم ِ
القذرة!

باحلق أمام شيخ
إنام يستحق بلقب األسد حقيقة من كان يصدَ ع ِّ
عبد اهلل!

يف اليوم الذي أعلن عبد اهلل بأن اهلند هي املكان اآلمن لنا من
باكستان...فحينئذ أنكر عليه جدُّ آسف مبارشة قائال :أهيا ِ
الوقح!
رشيانك دم املسلم -وإن كنت
من الذي ل َّقبك باألسد؟ جيري يف َ َ
ِ
الرصاص؛ ثم غادر
فورا بوابل من َّ
َدنسا! وإال أطلقت عليك ً
املجلس...
فنهض اثنان من متابعي عبد اهلل لي ِ
حمال عليه ،كان عبد اهلل مع
َ
َبالدته َد ِه ًّيا ،ثنَّامها باسامَ :د ُعوه يذهب ،املسكني أبله!

بعد أيام قالئل ،يف فرصة مواتية حقا إن عبد اهلل قدَّ م جدَّ آسف
إىل َب َراثن اجليش اهلندي! قاسى الظلم وال َع َسف عرشة أيام متتالية
ل ُيكرهوه عىل النُّطق ب"الفتح للهند" ،ولكنهم مل ُيفلحوا ،بل يف
مرة صدع بالتكبري "اهلل أكب"! وكذلك ملا ُرفع إىل املِشنقة كان
كل َّ
باملرة!
هادئا وساكنا َّ
كتب قائد هندي عسكري متقاعد وصدق" :نحن نستطيع أن
الر ْوع يف قلوهبم!"
ن َْشنَق ،ولكننا ال نقدر أن نُلقي َّ

ف َبرقبته ُ
حبل َّ
الشنق ،سأله عن أمنيته األخرية :هل لك
ملا ُل َّ
أمنية نستطيع أن نُح ِّققها؟ فقال اجلد :أنا أمتنَّى ُح ِّر َّية كشمري وال
غري ،وال تستطيعون أن حت ِّققوها".

يذكر آسف اليو َم ج ِّيدا ،أنه ملا تصدَّ ى للخروج يف محلة جهادية،
الرقراقتني فقال:
ض ُعفت نفس َّيته ملدَّ ة قصريةَ ،
شاهد عيني عروسه َّ
هل يمكن أبيت الليلة؟

درسالتلميذ

بق بدموعها ،ولكن مالمح وجهها تلمع
كانت عيناها ت ُ
حلبور ،كام هو املعهود يف تاريخ النساء املجاهدات عند
بالفرح وا ُ
توديع أزواجهن للخروج يف سبيل اجلهاد ،فقالت َبرباطة اجلأس
السوار ،و عيوننا تكفي لل َع َبات،
واالطمئنان :أيدينا تكفي للبس ِّ
ِ
رس عىل َدرب جدِّ ك الباسل ،وأنا أنتظرك
وأنت يا قطعة قلبي! ْ
الصب ،إما اللقاء يف الدنيا وإ ّما يف اجلنة بإذن اهلل تعاىل ،وأنا
بفارغ َّ
كنت لك وال أزال...

احلارة عىل خدَّ يه ،ثم بدا له
وهنا تساقطت َق َط ٌ
رات من الدُّ موع َّ
تغري احلال فجأة ،كأن حليلته فوزية ماثلة بني يديه ،كان يتخيل
أنه ّ
أن ذلك َخ َيال الشاعر ،ال ُيصدِّ ق َخ َياله؛ فإنه ليس بشاعر ،فغمغم
من هذه النَّشوة ال َغ َرامية الطاهرة :فوزية! كيف أنت هنا!

تبسمت قليال ،وتلك البسمة احللوة التي
فوزية مل ُتر َّد عليه ،بل َّ
يشوفها عن َك َث ٍ
ارتسمت عىل شفتيها ،كم كان يتمنى أن ُ
ب ،ولكن
رزق بذلك .تالشت فوزية يف ال َفضاءّ ،
كأن السامء انفرجت،
مل ُي َ
حتولت إىل ّ
ظل ،ثم طارت يف اهلواء! سبحان اهلل!
وعروسه ّ
يف اليوم التايل ،جاءه خبان م ًعا :أحدمها -زوجتك انتحرت
وأنقذت املسكينة ُحرمتها هبذه الطريقة!

عندما أبلغه هذا اخلب وحيش هندويس ،كانت ضحكة عريضة
ِ
وقحة يف وجهه ،وأما آسف فالحت يف شفته بشائر الفرح
والطمأنينة؛ ثم ملا ُأخب بأنه ُيشنق غدً اُ ،خ ِّيل إليه كأنه ُب ِّرش بعظيم
اخلب ،فغمغم قائال :سوف آيت إليك يا جدي!

ف ب ُعنُقه ُ
حبل َّ
الشنق ،تىل تلك اآلية التي تالها جدُّ ه يف
وعندما ُل َّ
قريب".
وفتح
هذا املقام:
ٌ
"نرص من اهلل ٌ
ٌ

ارتحالالعلماء...ولحظةانتباه
بنت حمفوظ

آه ،إن العني تدمع والقلب حيزن والقلم يرجتف والقدم تتعثر ،بام
شهدته األمة اإلسالمية يف هذه األيام السيام الباكستانية أحداثا فاجعة
هزت كيانا وصهرت جنانا ،أن العديد من العلامء مصابيح الدجى
منارات احليارى قد رشبواكأس احلامم واعتنقوالقاء رهبم بني عشية
وضحاها يف طرفة عني وغمضها ،قدأخذت هذه املأساة من قلوب
األمة كل مأخذ السيام من األوساط العلمية والدوائرالدعوية ،فنزلوا
يف حرية تعلو وهتبط وانخرطوا يف بكاء مرير.
فقدت األمة ثروهتا والدولة عامدها ومجعية العلامءأركانا
واملدارس قوادها وأرسة الطالب آباءها ،فأي كارثة أعظم من
هذه الكارثة وأي فاجعة أدهى وأمر.
لعمـــرك ماالرزيةفقدمـــال ***والشـــاة متـــوت والبعـــري
لكــن الرزيــة فقــد شــخص *** يمــوت بموتــه خلــق كثــري

حقا موت ِ
العامل موت َ
العامل الذين سلفوا لقد قدّ موا ما عندهم من
تراث كريم وعلم عظيم ثم قدموا عىل رب رحيم(نور اهلل قبورهم).
هذه الفواجع تدعونا إىل أن نفكروننتبه من غفوة عميقة طالت
بنا ،ونفكرأليس ذلك من أمارات الساعة؟ أن يرفع العلم وذلك
بقبض العلامء األعيان ،أليس فينا رجل رشيد؟ نعم ،إنه من أماراهتا،
ومايدريك لعل الساعة تكون قريبا ،فلنستغفر اهلل ولننبذ الدنيا ظهريا
ولنتزود لآلخرة ولنكون خريخلف خلريسلف ،ونقتبس من أنوار
البقية الباقية ،ولنتعلم ولننرش العلم بني العباد ويف أقايص البالد.

اللهم اغفر لعلامءنا وملن قدموا عليك ،وأكرم نزهلم ،والحترمنا
أجورهم ،واحفظالبقية الباقية منهم ،وبارك يف حياهتم وانفع هبم
العبادوالبالد.آمني.
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درسالتلميذ

زادطالب
العلم
حممد الثاين/

طالب الثانوية الاصة

كانت هذه بداية

به ال ُهيتم به ،وهو ماخوذ يف الدنيا واآلخره فال حتتقروا ما

العام الدرايس حيث

يساعدكم يف حصول العلم ،وخاص ًة يف علم الكتاب والسنه،

حول منب املسجد

االستامع ،فعدم مباالتكم بدرسهم ضياع وقتكم ،وداللة عىل أن

اجتمعت

الطلبة

يف انتظار رئيس
اجلامعة الشيخ عبد

الستار -حفظه اهلل

تعاىل .-وكان يلقي
عليهم

الرتحيبية،

الكلمة
فحرض

سامحة الشيخ ،وصعد املنب ،والحظ الوجوه اجلديدة التي
التحقت باجلامعة هذه السنة ،وبدأت اخلطبة ،وقال بثالث

نصائح ،هي مطية طالب العلم ،الذين يسعون حلصول العلم

ويكدون له ،وهلم شوق حقيقي لذلك ،وال يبتغون به إال وجه
اهلل ،فقال:

أهيا الطلبة األعزاء! لقد اصطفاكم اهلل -عز وجل -من بني

فتأ ّدبوا بأساتذتكم وأصغوا إىل درسهم ونصائحهم كل

ما لكم رغبة .ومن األشياء التي تعاونكم يف حصول العلم هو
أدب الكتب وآالت العلم كلها وأدب الرفقاء الذين يرافقونكم

يف هذا السري املبارك.

ثانيها :التقوى ،اعلموا ج ّيدا ،أنّه إذا مل يكن يف قلوبكم خشية

اهلل ،وقضيتم متام عمركم يف حصول العلم ،فال فائدة لذلك

وال نفع لعلمكم احلاصل؛ ألنه بدون العمل .والعمل بدايته

اخلوف من اهلل واالجتناب عن املعايص .وهذا هو التقوى .وله
يد طوىل يف حل املعضالت والعويصات العلميه وقد قال اهلل
-عز وجل ﴿ : -ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﴾ الطالق2 :

وثالثها :اجلهد ،نعم ،اجلهد واجلد يف طريق العلم؛ ألن

الطالب الضعيف املكافح لنيل الغاية مقبول عند اهلل -برشط

اإلخالص -ولكن الطالب الذكي الذي ال جيتهد بل يتكاسل

ونجاكم
الورى ،وخصكم بإرث األنبياء الذي هو العلم،
ّ

ويتعطل ،ويعتمد عىل ذكاءه ،الينال العلم واليرتقي إىل املعايل

وحصنكم يف حصون إسالمية ،ترتبطة بسلسلة
والعصيان،
ّ

املطلوب والوصول إىل الغاية ،فإن احلامسه واهلياجة تثري الرجل

من الفتن التي تنترش يف عرصنا هذا ،من الفسق ،والفجور،
مدرسة الصفة التي كانت مؤسسها س ّيد املعلمني وخاتم النبيني

حممد -صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم.-

أبنائي األعزاء! عليكم بثالث أمور يف هذا السبيل ،سبيل

التعليم والتعلم .أوهلا :أدب العلم وأهله وآالته .فمن الهيتم
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بل ينزل عنها .وال طائل لفطنته إن مل يكن له هياجة لنيل
إىل اجلد والكد ،كام يقال:

تر و م ا ملجد ثم تنا م ليال

يغوص البحر منطلب الاليل

واهلل املوفق واملعني للهدى والصنع اجلميل ....وما علينا إال

البالغ املبني.

