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مدير املجلة

يف املجالس الفكرية تظهر حقائق كامنة ،بعضها نجده خمصبا
كاليورانيوم  ،وبعضها بال ختصيب ،وبعضها ال يمت إىل ذلك
بصلة .لقد كنت أناقش مع بعض الباحثني اجلدد -خرجيي بعض
اجلامعات -من غري ذوي اخلربة التعليمية ،قضي َة الالجئني،
وما متر هبم من ظروف قاسية ،هنا وهناك .فوجهت سؤاال،
ماذا يواجه الالجئ أول ما خيرج من بلده وبعد ما يصل إىل
بلد آخر؟ .فعجزوا عن اإلجابة ،وبعد تفكري وصلنا إىل متاهة.
فسألت باحثني اثنني هل يوما ركبتام سيارة ،ومرت بكام بجانب
طفل الجئ رث اهليئة ،شاحب الوجه ،جيمع األوراق ،والقناين
البالستيكية البالية ،ويضعها يف سلته كي يبيعها؟ .فقاال :نعم،
فقلت :هل نظرمتا إليه نظرة تأمل ،واسرتحام ،وقلتام يف نفسيكام،
مسكني هذا كيف يواجه احلياة؟ .فقاال :ال ،مل نفكر يوما بالتأمل
يف شأنه.

أعداء األمة ،يف فصل تفاعلنا احليايت عن معطيات إرثنا الديني
والتارخيي.

• العلة األوىل :إن هذين املعلمني -وإن كنت أشهد هلم باخلري
وحسن السلوك -مل يلقح فكرمها بمصل الفكر اإلسالمي
الواسع ،ومل يطعم وجداهنام بلقاح العاطفة األممية اإلسالمية،
وقد درسا ،ودرسنا نحن مجيعا حديث النبي -صىل اهلل عليه
احِ ِه ْمَ ،و َت َعا ُط ِف ِه ْم
ني ِف ت ََوا ِّد ِه ْمَ ،وت ََر ُ
وآله وسلمَ « :-م َث ُل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ِ
ِ
ِ
م َث ُل ْ ِ
الس َه ِر
ال َسد بِ َّ
ال َسد إِ َذا ْاش َتكَى منْ ُه ُع ْض ٌو تَدَ ا َعى َل ُه َسائ ُر ْ َ
َ
َ
َو ُْ
ال َّمى» .صحيح مسلم ،حديث رقم .6852 :ولكن مل تتحقق
هذه العاطفة يف وجداننا ،وبتنا ننام بأحالم اليقظة الشخصية.

والسبب الرئيس يف ذلك فصل التعليم عن الواقع ومتطلباته ،وبات
جزء من طالب املداس واجلامعات كتل خالية مما يزين النفوس،
ألهنم مل ينتبهوا ،أو ينبهوا؛ إىل نصيبهم أثناء الدراسة من ختصيب
الفكر بالقضايا الساخنة واملعارصة ،ومل ينظر إىل تراثهم بنظر البعث
واإلحياء ،وانحصـر اجلهد خلف عبارات لفظية ال ُيستشعر منعاها،
فصار اهلم يف التحفيظ ال التفكري ،فعاشوا أثناء دراستهم بعيدين عن
النظر إىل الواقع ،والتطبيق العميل ملا يدرسونه .وكأن الدروس التي
أخذوها ليست هلم بل هي ملن سيعلمونه ،ويف هناية املطاف نجد أن
املكلف بالدين ليس املعلم بل املتلقي ،واملتلقي يصبح يوما معلام
فيعود األمر من حيث بدأ .ويبقى دور ثالثة أقسام رئيسة معطل:
إدارة املدرسة ،واملعلمون ،واألرسة.

قد يقول القارئ هذا ليس جملس فكر ،وال يمت له بصلة بسبب
وجود هكذا شخصيات ،وأقول :لك ما تقول ،إال أنه جملس
قام عىل أساس اللقاء الفكري ،دعت إليه هيئة تعليمية هلا رصح
مشيد .فاحلارضون من ذوي الشهادات العاملِية ،ويزاولون مهنة
التدريس ،وأصحاب فضل يف جماالت عديدة يف البيئة التدريسية،
ولكنهام غلبا عىل أمرهيام ،ألسباب عديدة .وسأحاول هنا أن أبني
بعض عللها لعلها اهلل عز وجل ينفعنا هبا.

• العلة الثانية :قوة طاقة األنانية التي تسيطر عىل كهرباء التفكري،
وتبعده عن مشاركة املسلمني مهومهم وأحزاهنم.
• العلة الثالثة :البيئة التي تكتنفنا تتجه نحو طريق بعيد عن األمة
الواحدة ،وتفتقر إىل الشخصيات املؤثرة بشكل كاف.

• العلة الرابعة :وجود شخصيات كثرية يف ميدان التعليم من
املفرتض أهنا القدوة الصاحلة ،ولكنها تعمل بخالف ما تقول يف
جوانب عديدة من حياهتا ،وأسباب ذلك كثرية ،أبرزها ضعف
استشعار مراقبة اهلل تعاىل ،فتُحدث ربكة يف القيم واملبادئ ،ويف
ربط سلوك من يقتدي هبا بنصوص الرشيعة.
• العلة اخلامسة :نجاح املخططات التضليلية القادمة من ِقبل
وهبذا وكأين بالتاريخ يعيد نفسه ،يف فصل الشعوب اإلسالمية عن
بعضها البعض ،وإخراجها من الدائرة الواحدة ،إىل دوائر كثرية
متباعدة ،ال تفصل بينها حدود جغرافية فقط ،بل حدود نفسية،
ووجدانية ،وحتى ترشيعية ،ودينية.
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أ .عبد الرشيد عيديد أمحد
ّ
وجل عليم بشؤون خلقه ،خبري بمصالح عباده ،أنزل
عز
اهلل ّ
كتابه املجيد وفقا ملا تقتضيه مصاحلهم يف الدارين ،فخاطب به
العقول واملشاعر ،قاصدا بذلك مواقع التأثري يف اإلنسان ،إذ
البرش جمبولون عىل حب املنافع العاجلة واآلجلة ،واحلرص عىل
املضار يف احلال واملآل ،واالجتهاد
اجتالهبا ،ومطبوعون عىل كره
ّ
يف دفعها .فهو كتاب تربية وهتذيب ،وقانون وأحكام ،وتفكّر
واعتبار ،أنزله اهلل لسعادة البرشية مجعاء ،كي خيرجها من ظلامت
اجلهل والكفر والضالل إىل نور العلم واهلدى واإليامن.
ويف هذا العرص ،الذي اضطرمت فيه نار املا ّدية ،واسترشى
داء النفع ّية ،وازدمحت عىل اإلنسان مشاغل احلياة ،ومتط ّلبات
حب الدنيا ،واحلرص عىل وسائل
املعيشة ،واستوىل عىل النفوس ّ
ثم صار اإلنسان أسري شهواته ،ورهن حاجياته،
الرتفيه ،ومن ّ
وكاملياته ،فال يفكّر إال فيام يراه نافعا له يف العاجل ،وال يعمل
إال فيام يرجو فائدته يف احلال ،فاشتدّ ت احلاجة إىل طرق موضوع
الرتغيب والرتهيب ،الذي يقصد به تذكري النفوس باملنافع
املضار العاجلة واآلجلة من
الدنيوية واألخروية ،والتحذير من
ّ
خالل بيان ما وعد اهلل عىل عمل اخلري من الثواب واألجر اجلزيل،
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الرش من النكال والعقاب الشديد ،كام يف قوله
وما أوعد عىل عمل ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ْ
َّ
اءوا
ي الذ َ
الس َم َوات َو َما ف ال ْرض ل َي ْجز َ
تعاىلَ :
ولَِّ َما ِف َّ
ين أ َس ُ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
ْ
ُ
َّ
ين أ ْح َسنُوا بال ْسنَىسورة النجم .31 :والتوجيه
ي الذ َ
يز َ
بِ َم َعم ُلوا َو َ ْ
األخروي هو السمة البارزة يف منهج القرآن الكريم يف الرتغيب
والرتهيب ،من غري أن يكون حمصورا عليه ،بل يشمل يف الوقت
ذاته الرتغيب يف املنافع العاجلة ،التي ترتتّب عىل العمل باخلري،
بالشـر .كام
املضار اآلن ّية ،التي تكون نتيجة العمل
والرتهيب من
ّ
ّ
و َأ ِن ْاس َتغ ِْف ُروا َر َّبك ُْم ُث َّم تُو ُبوا إِ َل ْي ِه ُي َم ِّت ْعك ُْم َمتَا ًعا
تعاىل:
يف قوله
َ
َح َسنًا إِ َل َأ َج ٍل ُم َس ًّمى سورة هود .3 :وقوله تعاىلَ  :فإِ ْن َأ ْع َر ُضوا
ِ ِ ٍ
ِ ِ
صاع َقة َعاد َو َث ُمو َد سورة فصلت.13 :
َف ُق ْل َأن َْذ ْر ُتك ُْم َصاع َق ًة م ْث َل َ

واالنتفاع هبذا املسلك القرآين ،والتأ ّثر هبذا املنهج الر ّباين يتط ّلب
إيامنا بالغيب ،ويقينا باملوعود ،فمن ال يؤمن إال بام يراه من املشاهد
الكونية ،واملناظر الدنيوية ،والتجارب املحسوسة ال ينجع فيه هذا
خص اهلل سبحانه
املنهج ،وال يتأ ّثر بالوعد والوعيد .ومن هنا ّ
املؤمنني بالذكرى ،واالنتفاع بالقرآن املجيد .كام يف قوله تعاىل:
يا َأيا النَّاس َقدْ جاء ْتكُم مو ِع َظ ٌة ِمن ربكُم و ِش َف ِ
الصدُ ِ
ور
ْ َ ِّ ْ َ
َ َ ْ َْ
ُ
اء َلا ِف ُّ
ٌ
َ ُّ َ
ِ
ِ
ِ
ْ
ٌ
ني سورة يونس.57 :
حة لل ُم ْؤمن َ
َو ُهدً ى َو َر ْ َ

ومن هنا كان منهج الرتغيب والرتهيب يف القرآن وسيلة للتأثري يف
وجدان اإلنسان ،حتى يثري فيه مشاعر الطمع واخلوف ،فيرتتّب
عىل ذلك تربيته عىل األخالق الفاضلة ،وهتذيبه من األخالق
السيئة؛ ليعيش حياة طيبة يف هذه الدنيا ،يكون أساسها اإليامن
والعمل الصالح ،وتقديم مرضاة اهلل عىل شهوات النفس واتباع
اهلوى ،وبالتايل يفوز بنعيم اجلنّة ورضوان اهلل تعاىل ،والنجاة من
عقابه وغضبه يف اآلخرة.
املفسون وعلامء علوم القرآن بإبراز وجوه الرتغيب
واهتم
ِّ
املطولة ،ويف
والرتهيب يف القرآن ،وهي منترشة يف ثنايا الرشوح َّ
تضاعيف املسائل املتعدِّ دة ،التي اشتمل عليها التنزيل ،واجلدير
بالذكر ّ
أن علامء التفسري وعلوم القرآن ،جعلوا هلذا املنهج نصيبا
«وكثريا
وافرا من احلديث يف ثنايا كتبهم ،فاإلمام ابن كثري يقول:
ً
ما يقرن اهلل تعاىل بني الرتغيب والرتهيب يف القرآن...واآليات يف
هذا كثرية جدً ا»1.
ويرى اإلمام أبو السعود احلنفي -قايض الدولة العثامنية -أن
أسلوب الرتغيب والرتهيب حق واجب يف الدعوة إىل اهلل تعاىل،
ِ
واجلمع
الوعد بالوعيد،
السنة السن ّية القرآنية ش ْف ُع
ُ
فيقول« :من ُ
بني الرتغيب والرتهيب ،إيفا ًء حلق الدعوة بالتبشري واإلنذار».2
وجعله اإلمام بدر الدين الزركيش أحد أقسام علوم القرآن
الثالثة ،نحو قوله« :علوم القرآن ثالثة أقسام :توحيد وتذكري
وأحكام ،فالتوحيد :تدخل فيه معرفة املخلوقات ،ومعرفة اخلالق
بأسامئه وصفاته وأفعاله .والتذكري :ومنه الوعد والوعيد واجلنة
والنار ،وتصفية الظاهر والباطن .واألحكام :ومنها التكاليف
كلها وتبيني املنافع واملضار واألمر والنهي والندب».3
وهكذا ديدن علامء التفسري والقرآن يف النظر إىل أمهية الرتغيب
والرتهيب وأنه جزء أصيل من مقاصد أسلوب الدعوة وتبليغ
الرسالة ،ويؤكد الطاهر ابن عاشور يف معرض حديثه حول
املقاصد األصلية التي نزل لتبياهنا القرآن ،وعد منها« :املواعظ
واإلنذار والتحذير والتبشري ،وهذا جيمع مجيع آيات الوعد
والوعيد ،وكذلك املحاجة واملجادلة للمعاندين ،وهذا باب
الرتغيب والرتهيب».4
واهتم أيضا علامء احلديث بجانب الرتبية والتزكية يف مؤ ّلفاهتم
ّ
احلديثية ،ونجدهم يف الغالب يعقدون كتاب الرقاق يف جوامعهم،
وتوجه
قاصدين بذلك إيراد األحاديث التي تر ِّقق القلوب،
ِّ
الناس إىل اهلل والدار اآلخرةِّ ،
وحتذرهم من حم ّبة الدنيا واالنجرار
وراء املعايص والشهوات .كام ّ
أن بعضهم أ ّلف مصنفات مستق ّلة
جتمع األحاديث املتعلقة بالرتغيب والرتهيب بني خمترص ومطول

هادفني إىل تربية األمة وإصالحها عن طريق تنمية الوازع الديني
يف الرغبة والرهبة .وهبذا كانوا أسبق من علامء التفسري فيام يبدو يل
يف إفراد هذا املنهج بالتأليف والعناية املستلقة.
ومن أشهر الكتب احلديثية ،التي أ ِّلفت يف هذا املوضوع عىل وجه
االستقالل:
 .1الرتغيب :أليب احلسن التميمي ،نرض بن شميل البرصي ،ت:
204هـ.
 .2الرتغيب والرتهيب البن زنجويه :محيد بن خملد بن قتيبة
األزدي .ت248 :هـ.
 .3الرتغيب والرتهيب :لقوام السنة ،أيب القاسم :إسامعيل بن
حممد األصبهاين .ت535 :هـ.
 .4الرتغيب والرتهيب :للحافظ حممد بن أيب بكر ،أبو موسى
املديني ،األصبهاين .ت581 :هـ.
 .5الرتغيب والرتهيب :للحافظ ،زكي الدين ،أيب حممد :عبد
العظيم بن عبد القوي املنذري .ت656 :هـ.
هذا ومعظم اآليات القرآنية تفيد الرتغيب أو الرتهيب بشكل
مبارش أو غري مبارش .فتارة ّ
تدل عىل ذلك بعبارة واضحةّ ،
حتث
رش مع ذكر
عىل عمل خري مع بيان فضائله ،أو تزجر عن عمل ّ
مساوئه .وتارة تفيد ذلك بإشارة بعيدة أو قريبة .وذلك ّ
أن القرآن
أنزل هلداية البرشية ،من خالل اإليامن بالغيب ،فاألحكام العملية
يف الغالب مصدّ رة بخطاب املؤمنني بوصف اإليامن ،وخمتومة
ببعض أسامء اهلل ،التي فيها إشارة إىل الرتغيب ،أو الرتهيب.
والقصص واألمثال الواردة يف القرآن مقصودها االعتبار،
واال ّدكار ،اللذين مها بعض مسالك الرتغيب والرتهيب.
( )1تفسري ابن كثري :ط ،2حتقيق :سامي بن حممد سالمة ،دار طيبة للنرش والتوزيع،
1420هـ 1999 -م.357/3 ،

( )2تفسري أيب السعود ، :واسمه :إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم،
بريوت :دار إحياء الرتاث العريب.209/ 2 ،

( )3الربهان يف علوم القرآن :لبدر الدين حممد بن عبد اهلل بن هبادر الزركيش،حتقيق:

حممد أبو الفضل إبراهيم ،ج ،1:ط :األوىل ،دار إحياء الكتب العربية،سنة1376 :

هـ 1957 -م .ص.17:

( )4التحرير والتنوير :الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عاشور التونيس ،ج،1:ط:
تونس الدار التونسية للنرش –،سنة1984 :م،ص.39:
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أ .فاروق ال ُكنْدي

إن احلياة بال دين هلي حياة بؤس وازدياد فيه ،وال جيد اإلنسان
مرارة العيش فقط ،بل ينسلخ عن صفات اإلنسان ،وينحدر
بسـرعة يف صفات البهائم ،ويصري عبدا للشهوات ،ال يعرف
معروفا ،وال ينكر منكرا ،ويتزين املنكر يف نفسه وعينه ،ويتقبح
املعروف يف ضمريه ووجدانه.

ومن هنا كانت احلاجة ماسة جدا إىل دين إهلي .واألصل أن
اإلنسان منذ نشأته تلح عليه أسئلة كثرية يريد اإلجابة عليها ،ومن
تلك األسئلة :من أين جئت؟ .ملاذا خلقت؟ .إىل أين مصريي؟.
ومن أوجدين من العدم؟ .أأحيى بعد ما أموت؟؟ .وما إىل ذلك
من أسئلة تطرق باب العقل ،ولكن العقل ال يستطيع أن جييب
عن هذه األسئلة جوابا كامال ،يثلج به قلب العقل ويقنع به فؤاده،
إال بالرجوع واللجوء إىل الدين املنزل عىل الرسل صلوات اهلل
وسالمه عليهم أمجعني.
اهلل ّ
-صل اهلل عليه

فعن أيب هريرة -ريض اهلل عنه ،-قال :قال رسول
الف ْطر ِةَ ،ف َأبواه يودانِهِ،
ود إِ َّل يو َلدُ َع َل ِ
وآله وس ّلم« : -ما ِمن مو ُل ٍ
َ َ ُ ُ َ ِّ َ
ُ
َ ْ َْ
َ
ِ
ِ
َو ُين َّصـ َِرانِ ِهَ ،أ ْو ُي َم ِّج َسانه» .صحيح البخاري ،حديث رقم .1359 :ولذا نرى
أن اإلنسان بفطرته ال يقنعه علم وال ثقافة ،وال يشبع هنمته ف ّن
وال أدب ،وال يمأل فراغ نفسه متعة الدنيا وزينتها ،فيظل يف حالة
عدم استقرار حتى يشبع فراغ النفس والروح والعقل بالدين
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الصحيح ،وااللتزام به وتلك هي الفطرة التي فطر اهلل الناس
ِ
ِ
َّاس َع َل ْي َها َل َت ْب ِد َيل
عليها ،قال اهلل تعاىل :ف ْط َر َت اللَِّ ا َّلتي َف َط َر الن َ
ِ
ِ
م .الروم.30 :
لَ ْل ِق اللَِّ َذل َك الدِّ ي ُن ا ْل َق ِّي ُ

فاإلنسان له حاجته الروحية والنفسانية والوجدانية ،ألنه متدين
بالرضورة ،وهذا يف أصل خلقته -كام أرشنا إليه سابقا -ألنه
أريض وروح ساموي ،فاإلنسان يعرف بعقله السليم ،أنّه
جسد
ّ
إنام خلق لعبادة اهلل -عز وجل -ولو ابتعد عن عبادة اهلل وسار
يف غري طريق اهلل ،فإنّه ينحرف بسبب الضغط السلطوي الذي
يامرس عليه من قبل األرسة املنحرفة أو املجتمع املنحرف ،أو
الدولة املنحرفة ،بل والقلب الالهي املنحرف ،ولذلك يظل يف
رصاع مع نفسه وعقله وقلبه وهواه وشهواته ،فأحيانا ينتصـر
داعي الفطرة ملن غلب عليه جانب اخلري ،فيكون من الناجحني،
الرش ،فتحجب نور الفطرة
وأحيانا تطغى عىل اإلنسان نوازع ّ
وتطمس نور البصرية ،وهنا توجد املربرات لالندفاع يف طريق
الضالل والغي بعيدا عن الفطرة ،وهنا تظهر أمهية وجود الدين
الصحيح .فام هو الدين الصحيح؟.
واملتأمل يف القرآن الكريم ،واحلديث النبوي الرشيف ،وكتب أهل
العلم ،جيد أن الدين هو عبارة عن نظام إهلي شامل حلياة اإلنسان
يف الدنيا واآلخرة ،أوحى اهلل به إىل رسول البرش حممد ّ
-صل اهلل عليه

وآله وس ّلم -ليدعو عقالء الناس لاللتزام به واخلضوع له ،وتنظيم
عالقتهم باهلل رب العاملني ،وتنظيم عالقتهم بعضهم ببعض،
وعالقتهم بسائر املوجودات يف حياهتم الدنيا ،ثم حماسبون عىل
مقدار التزامهم وخضوعهم هلذا النظام يف اآلخرة.

املوجودات .فكان عىل الناس الذين تبلغهم الرسالة االلتزام
بتنظيم أمورهم الدنيوية طبقا لنص الرسالة املبلغة من عند
خالقهم ،الصائرون إليه بعد مماهتم ،وعىل هذا التطبيق يثابون أو
يعاقبون بقدر التزامهم أو تفريطهم فيه.

والسامت واخلصائص التي حيتاجها اإلنسان -ذكرا كان أو أنثى-
فإنه ال جيدها كاملة إال يف اإلسالم .فهو الدين اإلهلي الوحيد عىل
وجه األرض الذي مل يطرأ عليه أي تغيري أو تبديل أو حتريف،
فمنذ أن أنزل اهلل هذا الدين وهو يف حالة جتدد دائم ،يلبي كل
حاجات اإلنسان يف كل مكان ،وكتابه القرآن بني أيدينا يقول
ذلك ،وال يمكن ألحد أن جيد فيه غري احلق .فال يعرتيه أي تبديل
أو حتريف ،ألن اهلل تعاىل تكفل بحفظه ،وحكم عىل ما سواه
بالبطالن.

وقد يقول قائل ملاذا االلتزام؟ واجلواب :أن اإلثابة عىل اخلري
واملعاقبة عىل الرش أمر ال بد منهّ .
وإل يصري خلق اجلنة والنار عبثا
وخلق اإلنسان عبثا مع أن احلكيم ال يمكن أن يصدر عنه مثل
هذا العمل ،فإنه خلق اإلنسان واجلان لعبادته ومل خيلقهم عبثا
وسدى ،فمن يعمل منهم خريا يره ومن يعمل منهم رشا يره.

وال بد أن نعلم أن حاجة اإلنسان للدين الصحيح ليست عقلية
فقط ،بل هي حاجة فطرية ونفسية ،فاإليامن باهلل تعاىل أنه واحد
جمرد إيامن
ال رشيك له يف ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله ،ليس ّ
قلبي ،خيبأ يف ضمري اإلنسان وقلبه دون أن يكون له أثر يف حياته،
ولكنه عقيدة هلا تبعات وتكاليف ومسؤوليات تستلزم االمتثال
والطاعة وأداء حق العبودية لإلله املعبود ،لذا كلام نزلت وأ ّلت
باإلنسان الشدائد وحلت بساحته الكوارث وفقد ما حيب أو
واجه ما يكره ،فإنه جيد يف الدين قوته يف حالة الضعف وأمله يف
ساعة الياس ورجاءه حني اخلوف ،ولذلك يكون إيامنه العميق
بالدين الصحيح مالذه الذي جيد فيه الصحة النفسية والقوة
الروحية ،فيواجه الشدائد والكوارث بنفس راضية مطمئنة وقلب
هيون عليه مصاعب الدنيا وما جيده
واثق سليم ،فيلقى يف الدين ما ِّ
من السكينة وراحة البال ما ال يمكن أن يوجد يف علم أو فلسفة أو
مال أو جاه أو منصب ،وكيف ال جيد املرء راحة البال والسكينة يف
دين مصدره هو اهلل سبحانه وتعاىل املتصف بالكامل املطلق العامل
بحاجات الناس واخللق أمجعني ،والعامل بام يرضهم وما ينفعهم،
ولذلك ّ
فإن أي نظام يضعه البرش يعدّ دينا باطال ونظاما ناقصا ،ال
ألن واضعه البرش فقط ،بل ألنه عرضة للتغيري والتبديل وليس له
قدسية الدين الصحيح.
وقد نزل دين اهلل تعاىل عىل رسول من البرش الذي اختاره اهلل،
متصف بالصدق واألمانة والفطنة والقدرة عىل خماطبة الناس
واحلرص عىل جلب النفع هلم ودفع الرض عنهم ،ويمتاز بالرمحة
والشفقة والصرب عىل أذى اآلخرين .وهو معروف هبذه الصفات
عند الذين ناصبوا له العداء ،وحاربوه ،حسدا ألن اهلل اختاره
ألداء الرسالة.
ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم -إىل الناسوهذه الرسالة التي يبلغها الرسول
هي وحي يقصد به تعريف الناس طريق هدايتهم إىل منهاج عبادة
اهلل سبحانه وطرق إقامة عالقات مع الذات واآلخر ومع سائر

وال بد أن نعلم أن الدين ليس تكاليف نفسية بعيدة عن حتسني
احلياة ،بل إنه إيامن يزين الداخل اإلنساين ،وأخالق تز ّين اخلارج
ّ
صل اهلل عليه وآلهاإلنساين .فعن أيب هريرة  -قال :قال رسول اهلل
ِ
وس ّلمِ ْ :-
ون َ -أ ْو بِ ْض ٌع َوست َ
«ال َيم ُن بِ ْض ٌع َو َس ْب ُع َ
ُّونُ -ش ْع َب ًة،
َاها إِ َما َط ُة ْالَ َذى َع ِن ال َّط ِر ِيق،
َف َأ ْف َض ُل َها َق ْو ُل َل إِ َل َه إِ َّل اهللَُ ،و َأ ْدن َ
ِ
ال ِ
يمن» .صحيح مسلم ،حديث رقم.53 :
ال َيا ُء ُش ْع َب ٌة م َن ْ ِ َ
َو ْ َ

وعن أيب هريرة أيضا -ريض اهلل عنه -قال :قال رسول اهلل ّ
-صل اهلل عليه

َان ي ْؤ ِمن بِاللَِّ واليو ِم ِ
اآلخ ِر َف َ
ال ُي ْؤ ِذ َج َار ُهَ ،و َم ْن
َ َْ
وآله وس ّلمَ « :-م ْن ك َ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َان ُي ْؤ ِم ُن بِاللَِّ َوال َي ْو ِم اآلخر َف ْل ُيكْر ْم َض ْي َف ُهَ ،و َم ْن ك َ
ك َ
َان ُي ْؤم ُن باللَِّ
ِ
ِ
ِ
َ
ت» .صحيح البخاري ،حديث رقم:
َوال َي ْو ِم اآلخر َف ْل َي ُق ْل َخ ْ ًيا أ ْو ل َي ْص ُم ْ

.8106

فاألخالق الكريمة منظومة متكاملة ترسي يف كيان اإلنسان
كله ،فإذا التزم هبا فإنه يكون بحق مسلام ملتزما بالدين ،ويكون
يف غنى عن الزواجر املادية اخلارجة عن الذات ،ويف غنى عن
توقيع العقوبات النفسية البدنية التي أعدت يف األصل للشواذ
واملنحرفني الذين مل يتغلل اإليامن يف قلوهبم ،فهبطت أخالقهم
حتى أحدثت فجوة وجفوة بني السلوك والدين ،وال يزيل هذه
اجلفوة وال يردم الفجوة إال االعتصام باإلسالم نظاما شامال،
يستمد منه اإلنسان كل مقومات حياته اخللقية ،فمن ال دين له
عض عىل الدين بنواجذه
ال مكان لاللتزام اخللقي يف حياته ،ومن ّ
كان صادقا أمينا شجاعا قويا وافيا للعهود مؤديا لألمانات قائام
بالعدل واإلحسان ،حتى أنه ال يؤذي احليوان يف حياته ألنه خياف
ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم-حينام سألهفيه اهلل ،ويتذكر فيه قول الرسول
أصحابه و«قالوا :يا رسول اهلل وإن لنا يف هذه البهائم ألجرا؟
ٍ
ٍ
ج ٌر» .صحيح مسلم ،حديث رقم.4422 :
فقال«ِ :ف ك ُِّل كَبِد َر ْط َبة َأ ْ
وهبذا ننتهي إىل مفهوم عام للعبادة ،إذ ليس معنى العبادة يف
اإلسالم إقامة الشعائر فقط .بل هي تشمل حياة اإلنسان كلها
وكل ما يقوم به اإلنسان من تكاليف سواء كانت يف إقامة الشعائر
أو املعامالت أو األخالق أو بناء األرس واملجتمعات فكلها عبادة
اهلل يلزمنا هبا دين اهلل وفقنا اهلل للعمل بالدين الصالح الصحيح.
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من خطبة احلرمني الرشيفني «خطورة الفرقة»
الشيخ د .أسامة بن عبداهلل خياط

حتدث فضيلة الشيخ -حفظه اهلل -يف خطبته عن:
االئتالف واالجتامع بني املسلمني ،ورضورته يف املحبة
َّ
والتنازع،
والتناحر،
وحذر من الوقوع يف ال ُفرقة،
بينهم،
ُ
ُ
ُ
مثل حادثةَ
وذكر عىل ذلك ً
وذهاب الريح،
فيقع الفشل
ُ
َ
ٍ
دروس بسبب
ُأ ُح ٍد وما استفا َده ا ُملسلمون حينها من
التنازع واالفرتاق.
ُ
احلمد هلل أمر بالتآ ُلف واالجتامع ،وهنى عن ال ُفرقة َ
أهل اإلسالم،
نرجو به املزيدَ من اإلنعام واإلكرام،
أمحده -سبحانه -محدً ا ُ
وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ُ
القدوس السالم،
امللك
ُ
وأشهد أن سيدَ نا ونب َّينا حممدً ا عبدُ اهلل ورسوله
خاتم النبيني وسيدُ
ُ
ٍ
األنام ،اللهم ِّ
حممد ،وعىل آله
صل وس ِّلم عىل عبدك ورسولك
دائم ْي ما تعا َق َبت الليايل واأليام.
وصحبه صال ًة وسال ًما َ
أما بعد :فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  -واذكُروا وقو َفكم بني يدَ يه ﴿ َي ْو َم
س ُ َت ِ
اد ُل َع ْن َن ْف ِس َها َوت َُو َّف ك ُُّل َن ْف ٍ
ت َْأ ِت ك ُُّل َن ْف ٍ
س َما َع ِم َل ْت َو ُه ْم َل
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ُي ْظ َل ُم َ
ون ﴾ النحل.111 :

واجتامع الكلمة
ائتالف القلوب ،واحتا َد املشاعر،
أهيا املسلمون :إن
َ
َ
ُ
ُ
ُ
خوة يف
األ
اهلل
جعل
الذين
خلصني
مل
ا
سلمني
مل
ا
صفات
من أوضح
َّ
ِ
وأساس العالقات بينهم ،فقال -سبحانه ﴿ :-إن ََّم
الدين قاعد َة
َ
ٌ
ا ُْل ْؤ ِمن َ
ووصف أ َّمتَهم بأهنا أمة واحدةٌ﴿ ،
ُون إِ ْخ َو ٌة ﴾ احلجرات.10 :
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ُم َفا َّت ُقون ﴾ املؤمنون.52 :
َوإِ َّن َهذه ُأ َّم ُتك ُْم ُأ َّم ًة َواحدَ ًة َو َأنَا َر ُّبك ْ

والتناحر والتدا ُبر ُمباينًا لذلك َّ
كل ا ُملبا َينة؛ ألنه
التفرق
ُ
وملا كان ُّ
ِ
ِم ُ
وسبب لتقويض عوامل القوة
عول هد ٍم يف ُبنيان هذه األمة،
ٌ
ِ
الرباين من
التحذير
والع َّزة واخلريية التي كت َبها اهلل هلا ،جاء
ُ
ُّ
التناحر
اخلالف الذي وقع فيه َمن قب َلنا من األمم ،فحم َلهم عىل
ُ
ِ
جميء البينات ِ
اهلاديات املانِعات من الوقوع يف ذلك،
والتال ُعن مع
ِّ
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ْ
َات
ن
ي
ب
ل
ا
م
ه
ء
ا
ج
ا
م
د
ع
ب
ن
م
وا
ف
ل
ت
اخ
و
وا
ق
ر
ف
ت
ن
ي
ذ
ل
َا
ك
ُوا
﴿ َو َل َتكُون
َ َ َّ َ َ
ْ َ ْ َ َ َ ُ ُ َ ِّ ُ
ِ
ِ
َ
يم * َي ْو َم َت ْب َي ُّض ُو ُجو ٌه َوت َْس َو ُّد ُو ُجو ٌه َفأ َّما
َو ُأو َلئ َك َل ُ ْم َع َذ ٌ
اب َعظ ٌ

ِ
ِ
اب بِ َم
اس َو َّد ْت ُو ُج ُ
وه ُه ْم َأ َك َف ْرت ُْم َب ْعدَ إِ َيمنك ُْم َف ُذو ُقوا ا ْل َع َذ َ
ا َّلذي َن ْ
ِ
ُكنْت ُْم َت ْك ُف ُر َ
ح ِة اللَِّ ُه ْم
وه ُه ْم َف ِفي َر ْ َ
ون * َو َأ َّما ا َّلذي َن ا ْب َي َّض ْت ُو ُج ُ
ِ
يها َخالِدُ َ
ون ﴾ آل عمران.107 -105 :
ف َ
وعدَّ اهلل تعاىل هذا التفرق يف الدين واالختالف فيه م ِ
فسدً ا له،
ُ
ُّ
ومقو ًضا ألركانهِ ،
ِ
رسول
وعام ًل عىل االنفصال عنه ،وسب ًبا لرباءة
ُ ِّ
التفرق :-
هذا
أهل
من
أي:
أهله
من
وسلم-
وآله
عليه
اهلل
صىلاهلل
ُّ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
شء إن ََّم
﴿ إ َّن ا َّلذي َن َف َّر ُقوا دين َُه ْم َوكَانُوا ش َي ًعا َل ْس َت من ُْه ْم ف َ ْ
َأ ْم ُر ُه ْم إِ َل اللَِّ ُث َّم ُينَ ِّب ُئ ُه ْم بِ َم كَانُوا َي ْف َع ُل َ
ون ﴾ األنعام .159 :وكام جاء
تكاليف الرشيعة
التفرق والتحذير منه ،فقد جاءت
هذا
ُ
النهي عن ُّ
ُ
ٍ
حي ُ
التفرق :فمن ٍّ
حث
ول دون
يضم ُن
بكل سبب
َ
االئتالف و ُ
ُّ
َ
ٍ
عىل أداء الصلوات اخلمس يف اليوم والليلة يف مجاعة باملساجد
القوي فيها ،والتحذير الشديد من تركها ،كام جاء يف
بالرتغيب
ِّ
«الصحيحني» عن عبداهلل بن عمر  -ريض اهلل عنهام  -أن رسول اهلل
ِ
ُ
صالة ال َف ِّذ
أفضل من
صىل اهلل عليه وآله وسلم -قال« :صال ُة اجلامعةبسب ٍع وعـرشين درجة» .وكام جاء يف احلديث الذي أخرجه
الشيخان يف «صحيحيهام» عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -أن رسول
مهمت أن
اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -قال« :والذي نفسـي بيده؛ لقد
ُ
ِ
ٍ
بالصالة ف ُيؤ َّذن هلا ،ثم آ ُمر ً
رجل
بحطب ف ُيح َت َطب ،ثم آ ُمر
آ ُمر
ِ
ٍ
ُ
ُ
حر َق
فيؤ َّم
الناس ،ثم أخال َ
ُ
ف إىل رجال ال َ
َ
يشهدون الصال َة فأ ِّ
بيوتم . »..
عليهم َ
ِ
ِ
ِ
جل ُمعة،
االلتقاء كل أس ُبو ٍع لسامع
إجياب
إىل
الذكر وأداء صالة ا ُ
َ
وجعل مكانَه
إىل األمر باجتام ٍع أكرب من ذلك يف صالة العيد،
َّ
وحث عىل حضور الرجال والنساء  -حتى احلُ َّي َض
الصحراء،
النفع ،إىل فرضِ
الغفري وي ُع َّم
منه َّن  -ليح َظى هبذا اخلري العد ُد
ُ
ُ
البيت يف زمانٍ
ٍ
فج عميق ُتؤ ُّم
َ
اجتام ٍع ُ
يض ُّم حشو ًدا تأيت من كل ٍّ
ُ
أمرا حمتو ًما
معلو ٍم ألداء شعرية ِّ
احلج ،فيكون التقا ُء هذه احلشود ً
ِ
ِ
والسعي
لشهود املنافع التي تأيت للشدِّ عىل الروابط بني اإلخوة،
ُ
إىل توحيد صفوفهم ومجع كلمتهم.
ويف السنن التي سنَّها رسول اهلدى -صلوات اهلل وسالمه عليه -من
الوصية باالحتاد واالجتامع ،والتحذير من ِ
والتنازع
غوائ ِل ال ُفرقة
ُ
فصح عن شدَّ ة ِح ِ
ِ
ُ
حيفظ
رصه -صىل اهلل عليه وآله وسلم -عىل ما
ما ُي ُ
ويدل عليه ،وي ِ
أسباب ذلكُّ ،
رشدُ إليه.
ُ
َ
تفر َق
ومن ذلك :أنه رأى -صىل اهلل عليه وسلم -يف بعض أسفاره ُّ
ِ
منزلِ ،
واألودية حني ِ
الش ِ
ً
الناس يف ِّ
فكر َه ذلك
ينزلون
عاب
َ
ِّ
تفرقكم يف الشعاب واألودية إنام ذلكم من
وهنى عنه بقوله« :إن ُّ
الشيطان» ،فلم ِ
ٍ
ً
بعض،
بعضهم إىل
انضم
إال
منزل
ذلك
بعد
ينزلوا
َّ ُ
ِ
لعمهم؛ أخرجه اإلمام أمحد يف
حتى ُيقال :لو ُبس َط عليهم ٌ
ثوب َّ
ٍ
ٍ
صحيح.
بإسناد
«مسنده» ،وأبو داود ،والنسائي يف «سننهام»
والتنازع عىل متاع الدنيا َ
شأن أهل اجلاهلية
التطاحن
وملا كان
ُ
ُ

وعاد َة أهل الكُفر؛ فقد هنى رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -عن
أهل اإلسالم ،فقال يف ُخطبة يوم النَّحر« :ال ِ
ذلك َ
ترجعوا بعدي
ِ
ٍ
ٍ
عباس -ريض اهلل
بعض» .قال ابن
رقاب
بعضكم
ُك َّف ًارا
يضـر ُب ُ
َ
ِ
عنهام :-فوالذي نفسـي بيده؛ إهنا لوص َّيتُه إىل أ َّمته« :ال ترجعوا
ِ
ٍ
بعض» .أخرجه البخاري يف
رقاب
بعضكم
بعدي ُك َّف ًارا
يضـر ُب ُ
َ
ِ
أسباب
اخلروج عىل إمجاع األمة من أعظم
«صحيحه» .وملا كان
ُ
ِّ
والتنازع؛ فقد كان التحذير من اخلروج عن الطاعة
الشقاق
ُ
و ُمفارقة اجلامعة شديدً ا ،والعقوبة عليه ُمغ َّل َظة ،يقول رسول
َ
وفارق اجلامع َة،
خرج عن الطاعة،
اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم« :-من َ
راية ُعمية -أي :جهالةٍ
فامت مات ميت ًة جاهلي ًة ،ومن ُقتِل حتت ٍ
َّ
ِّ
ٍ
يغضب لل َع َصبة ،و ُيقاتِ ُل لل َع َصبة فليس من أ َّمتي،
وضاللة،-
ُ
ِ
ِ
َ
اليتحاشى
وفاج َرها
يضـر ُب َّبرها
ومن خرج من أمتي عىل أمتي
ِ
من مؤمنِها ،وال ِيفي ِ
ولست منه»؛
بعهد ذي عهدها ،فليس مني
ُ
أخرجه مسلم يف «صحيحه» من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه.-
ُ
نات
أيضا عند مسلم -رمحه اهلل:-
«ستكون َه ٌ
ويف احلديث اآلخر ً
ِ
َ
مجيع فارضبوه
وه ٌ
َ
أمر هذه األمة وهي ٌ
فرق َ
نات ،فمن أرا َد أن ُي ِّ
بالسيف كائنًا من كان» .وما ذاك -يا عباد اهلل -إال ألن ال ُفرقةَ
َّ
ِ
ٍ
َ
بجرثومة لو ُسمح هلا باحلياة لق َتلت
واخلروج عىل اجلامعة أشب ُه ُ
َ
ِ
َ
ُ
التنازع
جسدَ األمة وأور َدته موار َد اهللكَة ،وقد كان من شؤم
ُ
تناز ٍع ِ
وعصيان ِ
َ
أمر اهلل
ووبالِه ما
وقع من ُ
حصل يوم ُأ ُحد فإنام َ
ٍ
ِ
هزيمة
سبب ما ُمنُوا به من
وأمر رسوله -صىل اهلل عليه وآله وسلم -كان َ
ٍ
يف جهاد َ
َ
وأموالمَ ﴿ ،و َل َقدْ َصدَ َقك ُُم اللَُّ َوعْدَ ُه
بذلوا فيه هلل أن ُف َسهم
ِ
ِ
ِ
ِ
ونُ ْم بِإِ ْذنه َحتَّى إِ َذا َفش ْلت ُْم َو َتن ََاز ْعت ُْم ِف ْالَ ْم ِر َو َع َص ْيت ُْم م ْن
إِ ْذ َ ُت ُّس َ
ِ
ِ
ِ
َب ْع ِد َما َأ َراك ُْم َما ُت ُّب َ
ون منْك ُْم َم ْن ُي ِريدُ الدُّ ْن َيا َومنْك ُْم َم ْن ُي ِريدُ
ِ
ص َفك ُْم َعن ُْه ْم لِ َي ْبت َِل َيك ُْم َو َل َقدْ َع َفا َعنْك ُْم َواللَُّ ُذو َف ْض ٍل
ْالخ َر َة ُث َّم َ َ
ٍ
موعظة ُو ِعظوا هبا بعد ما
ني ﴾ آل عمران .152 :وكانت أول
َع َل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
نرص اهلل هلم يوم ٍ
كان من ِ
َ
واحلذر
بدر أن ُأ ِمروا بجمع ُص ُفوفهم،
ِ
التنازع ا ُملفضـِي إىل ال ُفرقة ،فقال -سبحانهَ ﴿ :-و َأطي ُعوا اللََّ
من
ُ
ِ
ُم ﴾ األنفال.46 :
َو َر ُسو َل ُه َو َل َتن ََاز ُعوا َف َت ْف َش ُلوا َوت َْذ َه َ
بر ُ
حيك ْ
عاصم منه ،وال منجا َة من ِ
ريح ال ِ
ٌ
وذهاب ٍ
غوائ ِله إال
لفشل
وإنه
ُ
َ
ِ
ِ
التفرق
باالعتصا ِم بحبل اهلل؛ أي :بدينه ،وبكتابه ،وبشـرعه ،وبنَبذ ُّ
ِ
ِ
ا ُمل ِ
نعمة اهلل علينا؛ إذ هدانا إىل اإلسالم ،وجعلناَ
جحد
فض إىل
ِ
ِ
وحتزهبا إخوانًا يف
وتفرقها ُّ
من بعد عداوات اجلاهل َّية وأحقادها ُّ
الدين ،أعوانًا عىل اخلري ،كام قال -سبحانهَ ﴿ :-وا ْعت َِص ُموا بِ َح ْب ِل
اللَِّ َجِي ًعا َو َل َت َف َّر ُقوا َوا ْذك ُُروا نِ ْع َم َت اللَِّ َع َل ْيك ُْم إِ ْذ ُكنْت ُْم َأعْدَ ا ًء
ي ُق ُلوبِك ُْم َف َأ ْص َب ْحت ُْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َو ُكنْت ُْم َع َل َش َفا ُح ْف َر ٍة
َف َأ َّل َ
ف َب ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ي اللَُّ َلك ُْم آ َياته َل َع َّلك ُْم َ ْتتَدُ َ
ون ﴾
ِم َن الن َِّار َف َأ ْن َق َذك ُْم من َْها ك ََذل َك ُي َب ِّ ُ
آل عمران .103 :نف َعني اهلل وإياكم ِ
وبسنَّة نب ِّيه -صىل اهلل عليه
هبدي كتابهُ ،
وآله وسلم -أقول قويل هذا ،وأستغفر اهلل العظيم اجلليل يل ولكم
وجلميع املسلمني من كل ٍ
ذنب ،إنه هو الغفور الرحيم.
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نظرا ملكانة الس ّيد أيب الحسن الندوي –
يرحمه الله– األدب ّية والعلم ّية ،عزم أ.ضياء
حسني الويل عىل ترجمة كتاب «پاجا رساغ
زندگی» وهوعبارة عن خطب ومقاالت
دين ّية تربويّة ،وستكون بشكل سلسلة
يتحف بها املجلّة ،إن شاء الله تعاىل.
بعد الحمد والثناء:
يرسين أن أتقدّ م بكلامت
ّ
لإلشادة بمآثر الشيخ مسعود
عيل الندوي 1ومناقبه يف
حفل تأبينه ،وقائمة مآثره
طويلة ،ومنها :هذا املسجد
الذي نقف فوق أرضه ،وهو
بدوره خري شاهد عىل مناقبه
الكثرية ،بل ّ
وكل حمتوياته
وب
حتّى اللبنات وال ُّط ُ
التي يقوم به البناء ،ويدعو
له باخلري ّ
كل مصل وتال
لكتاب اهلل احتواه هذا
املسجد ،بل ويفرض عليه
أن يذكره باخلري أداء لشكره
وشعورا بجميله.

ّ
الفذ .ويو ّقره رفيع
الداهية
أمحد القدوائي ويقوم باملدح
والثناء علىه وعىل صدقه
جواهر الل هنرو.3

مرة ّ
أن الشيخ أبا
هذا وأذكر ّ
الكالم اآلزاد عرض منحة
حكومية بتحويل دارالعلوم
ندوة العلامء إىل كلية عربية
يف أرض اهلند ،وهبذا
تكون نموذجا مت ّثل ك ّلية
عربية ،وكتب بذلك إىل
أساتذة الندوة والعاملني
وخاصة إىل الشيخ
هبا،
ّ
السيد سليامن الندوي.
وكانت املنحة رائعة من
نوعها ،تستميل القلوب
أ.ضياء حسني الويل
وتستهوي النفوس ،وتسحر
وكان الشيخ خامتة عهد ،برز
ثم زد إىل ذلكّ ،أنا
العيونّ ،
املجاالت
التفوق يف
فيه املسلمون
ّ
مغ ّلفة من الشيخ أيب الكالم اآلزاد،
املختلفة ،وأحرزوا غايات السبق وأوسمة
فأخذ هول املوقف أهل الندوة إىل تر ّدد
االفتخار ،ويصعب عيل وصف ذلك العهد بد ّقة
بني الر ّد والقبول ،ولكن كيف السبيل إىل الر ّد؟
كاملة ومن مجيع النواحي ،فكان عهدا ذهبيا للمسلمني،
وي ّذر املخالفة.
وخيطها يف يد شخص كآزادُ ،ياب املواجهة ُ
وغري ّ
من
أن بعض مزاياه الط ّيبة ذهبت أدراج النكران باجلميل
وال سبيل إىل القبول؛ للمخاوف واملحاذير التى باتت جلية أمام
األشخاص
ّ
املتلونني وبعضها اختفت حتت السحب الداكنة التجربة ،فتصدى إلخراجهم من هذا املأزق إىل ّبر األمان الشيخ
للمصالح الشخصية وبعضها حتت الشابورة الكثيفة من مسعود عيل الندوي بفضل اهلل تعاىل ،إذ ذهب إىل لقاء الشيخ
السياسيات اجلديدة.
اآلزاد .ورام الدخول عليه فلم يتيسـّر له ذلك ألسباب عدة،
فركب متن احليلةّ ،
فتمشى قليال يف احلديقة ،فرأه سكريتري الشيخ.
وكان للشيخ بدوره يف ذلك العهد بصامت قو ّية وأياد ثابتة يف
وقال :ماذا عنك يا شيخ؟ فقال :بيني وبني الشيخ اآلزاد صداقة
أهم عضو يف حركة اخلالفة،
مشاركة احلركات اإلسالمية ،وكان ّ
قديمة ،متتدّ إىل مخسني سنة ،فأحببت أن أقيم هلا احتفاال ذهبيا،
وحيظى إىل جانب هذا باحرتام اجلميع بغزارة فكره ،وخ ّفة نفسه
وأن أرضب له موعدا باملشاورة مع الشيخ ،فأذن بالدخول له،
وحيل معه أينام ّ
ّ
حل ونزل ،وكلمته مسموعة يف
مهته،
وعلو ّ
وحول الكالم إىل شأن املنحة ،وقال :هل
فلم دخل عليه ،وتك ّلم ّ
ّ
تضم
املجالس والنوادي ،ويضعون كالمه يف االعتبار ،ولو كانت
ّ
حتب أن يكتب يف قرب الشيخ الشبيل والشيخ حممد عىل مونكريي
ّ
ّ
األجلء كالشيخ أيب الكالم اآلزاد 2العبقري
أفذاذا من العلامء
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«مؤسسا الندوة» ويكتب عىل قبورنا «قاتال الندوة» ،فقال الشيخ
ّ
أحب ،فقال الندوي :فإن إقدامنا عىل
اآلزاد :ال أريد هذا ،وال
ّ
املنحة احلكومية وحتويل الندوة إىل كل ّية عربية يوحي إىل ذلك
بدون شعور ،وقد ثبت هذا قديام يف ّ
ظل التجربة ،فوافقه عىل
ذلك .ومن هنا دفنت القضية وانتهت معها مشكلة أهل الندوة.

قوة كبرية يف إدارة األمور وتدبريها ،والسيطرة عىل
وكان يملك ّ
يستحق
أصعب املواقف وأعقدها بطريقة رائعة وممتازة ،وكان
ّ
منصب أعظم الوزات اهلندية بلباقته وحسن إدارته ،ولكن هلل
يف خلقه شؤون ،فق ّيضه اهلل تعاىل إلدارة دار املصنّفني التى لعبت
دورا ها ّما يف ختريج الكتب اجليدة واملفيدة ،استدعى ثناء العلامء
عليه ،وحتى العلامء من خارج شبه القارة ،اعرتافا بجهده يف
التحقيق والتخريج ،وح ّبذوا شغله الدؤوب.

التابعة لندوة العلامء يف لكناو ملواصلة دراسته العليا والتخصص يف األدب العريب.

املودودي إىل العربية ،وكان له نشاطات يف السياسة
أ ّلف الكتب ونقل كتب األستاذ
ّ
اهلندية.

()2

هو حميي الدين أمحد بن خري الدين املشهور بلقب أبو الكالم آزاد1888 ،م1306/
هـ 22 -فرباير1958م 3/شعبان 1377هـ .وقد أخذ كنية أبو الكالم لكونه خطيب ًا
بارع ًا ،أما كلمة آزاد فتعني يف اللغة األردية« ،احلـُر» .ينحدر أبو الكالم من أرسة
أفغانية هاجرت إىل اهلند يف زمن اإلمرباطوربابر مؤسس الدولة املغولية يف اهلند.

()3

جواهر الل هنرو :ولد يف  14نوفمرب1889م وتويف يف  27مايو1964م .يعد هنرو
أحد زعامء حركة االستقالل يف اهلند ،وأول رئيس وزراء للهند بعد االستقالل،

وشغل املنصب من  15أغسطس  1947حتى وفاته شغل أيضا منصب وزير
اخلارجية واملالية ،وهو أحد مؤسيس حركة عدم االنحياز العاملية عام1961م.

(واسرتسل الشيخ أبو احلسن قائال ):وال أظ ّن أنّكم تصدّ قوننى
يف كالمي ،لوقلت :أنّه كم تعب يف بناء هذا املسجد ،واحتمل
ربعات من رجال
من املش ّقات الكثرية يف إنشائه ،حيث مجع له الت ّ
يتجول عىل جتار مدينة لكهنو ،ع ّله جيد
اخليين ،فكان
ّ
األعامل ّ
مساعدة ،وقد كان يشبه يف اجلدّ واملصربة طائرا يبني ّ
عشا،
فيتعب يف مجع األعواد ،من األمكنة البعيدة ،فال ينتهي عمله يف
يوم أو يومني ،بل ّ
يظل يف شغله طوال الوقت منهمكا ،مشغوال،
ّ
ويتنشق
منهوكا ،يراقب الغد ليؤ ّدي فيه أكثره ،حتّى يكمل البناء،
فيه باهلواء الطليق.
أسسه ،تر ّقى إىل مدرسة للتعليم .وصدق ما قاله
فاملسجد الذي ّ
الشاعر األردوي  ،يف كالم معناه« :من احلرم املكي سينترش النور
إىل العامل ويبدأ تعمري العامل من األرض املقدّ سة».

فكان يف هذا الباب حمسنا إىل الندويني ،ولكن من مساوينا
اجتامعيا ،أنّا نرتك املحسنني وراء حجاب املايض؛ ليرتاكم عليهم
املشوه ويدخلوا بالتشويه يف غياهب التاريخ املقيت
غبار التاريخ ّ
منسي ،مع أن اإلسالم ير ّغب إىل إكرام املحسنني ،كام
مرمني
ّ
ّ
ّ
«بروا آباءكم» املعجم األوسط،
قال الرسول-صل اهلل عليه وسلمّ :-
رقم احلديث.1002 :فاكتبوا هذا احلديث يف ألواح قلوبكم؛ ليتيسـّر
إكرام املحسنني.

هذا ونحسب أنه -يرمحه اهلل -كان من املقبولني عند اهلل تعاىل ،وأكرب
دليل عىل ذلك وقوفنا عىل سريته يف بيت من بيوت اهلل تعاىل ،وقد
قال تعاىل :ﭽ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﭼ النور . ٣٦ :فجزاه اهلل تعاىل عنّا وعن
األ ّمة مجعاء خري اجلزاء ،وتق ّبل مسعاه يف سبيل اهلل بفضله وكرمه.
آمني
()1

ولد األستاذ مسعود عامل الندوي يف مديرية بتنا من مقاطعة هبار يف اهلند سنة 1328

هـ 1910 /م .وأرشف والده الطبيب عىل تربيته وتعليمه وتثقيفه .ثم التحق
ببعض املدارس فتعلم العربية والعلوم الرشعية .ويف عام  1928قصد دار العلوم

القراءة هي االنتفاع من ِخربات اآلخرين وجتارهبم وااللتقاء
بالفئة املختارة بالتاريخ واالستامع إىل حمادثاهتم؛ ألن القارئ
إذا كان بني اخلزائن اململوءة بالكتب ،فكأنّه يف مدينة علمية
بحيث يرى العلامء والفقهاء واألدباء وأصحاب الصناعات
من خالل األوراق ،وهبذا ترت ّقى األمم والشعوب ،فعىل
سبيل املثال نذكر دولة اليابان ،فقبل 1858م كانت دولة
خاملة الذكر ،مل تكن تُعرف وال تُذكر ،حتى بدأ أهاليها قراءة
جيدُّ ون يف صناعتهم إلبداع ُ َت ٍ
العلوم ،فكانو ِ
ف فن ِّية ،حتى
مر عليهم جيل من الزمن ،فاستطاعوا أن يقدموا منتجاهتم
ّ
الصناعية يف األسواق العاملية ،وال تزال املتاجر حافلة بجميع
أنواع مصنوعاهتم ،ولنقدّ ر أمهية القراءة لدهيم من أن اليابان
يطبع فيها كل عام تسعون مليون كتاب ،وأن عدد سكّاهنا
يمر عام ّإل والياباين يقرأ
أكثر من مئة وأربعني مليونا ،وما ٌّ
عرشة كتب.
راشد احلق زاهد/طالب يف الصف الثاين
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فضيلة األستاذ الشيخ حممود بن عيل التونيس -حفظه اهلل-
أستاذ األدب العريب بجامعة دار العلوم كراتيش

َنو ّد أن نقدِّ م يف هذا املقال بعض مالحظاتنا عىل منهج اللغة
العربية وخاصة األدب يف املنهج النظامي بشكل نقاط ،ثم ن ُْر ِدفها
ببعض احللول والربامج كخطوات عملية يف هذا الصدد .واهلل
من وراء القصد ،وهو املوفق للسداد واهلادي للرشاد.

المالحظات:

 .1النقطة األولى:

بحكم ما يشهده الدرس النظامي األصيل من استقرار يف
املقررات واألساليب ،حتى كاد ذلك أن خيرج به إىل صفة املبني
ّ
يتغي ،وقد كنّا يف سالف األيام نؤمن بفكرة رضورة
الذي ال َّ
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التعديل ونكفر ِ
بضدِّ ها ،لكننا اليوم بمرور األيام وزيادة التجربة
كفرنا بام ٓامنّا به باألمس ،وٓامنّا بام كنا نكفر به ّأوال ،فيجب علينا
خيص قضية التعديل بالزيادة
ابتداء أن ال نفكِّر يف يشء جديد ُّ
أوالنقص ،بل ال بدّ من االستفادة من اإلطار الزمني املتو ِّفر،
والوسيلة املنهجية املتو ّفرة -الكتاب الدرايس .-ومن هذا املنطلق
يدرس ما َّدة األدب واإلنشاء العربيني أن يستثمر
فإن عىل الذي ِّ
ِ
املحدٓد من قبل
الكتاب يف الغاية املنشودة ،ويف اإلطار الزمني
ّ
املؤسسة .وذلك يتط ّلب بعض األمور:
جمرد( )1إىل
• ينبغي للمع ّلم تطوير أسلوبه ،من أسلوب
إلقائي ّ
ٍّ
أسلوب استثاري حم َ ِّرك()2؛ فإننا قد ِ
عهدنا يف الطبيعة التي ُفرضت

عىل الدرس النظامي أن واجب املع ّلم هو اإللقاء فقط ،وإال فال
حلق
ُي َعدّ صاحب كفاءة ومهارة ،وال
متذوقا للف ِّن ،وال مؤ ِّديا ِّ
ِّ
والسامع
دوره يف اإلصغاء َّ
الدرس .وأما بالنسبة للطالب فقد حتدّ د ُ
فقط؛ وهذا األخري وحده ليس طريقا كافيا للتعليم والتع ّلم.
ونحن ال نقصد هنا مهامجة الدرس النظامي ،وال ِ
هندف إىل إلغاء
اإللقاء وإسقاط السامع .فاإللقاء ال ُبدّ منه ،ولكن بطريقة ُم ِدية
وأسلوب م ْل ِف ٍ
ت النتباه الطالب ،دون تغليب له عىل اجلانب
ُ
ّ
التطبيقي؛ ألن املعلم إذا اشتغل باإللقاء طيلة اإلطار الزمني
ا ُمل َحدَّ د من دوام؛ فإنه لن جيد الفرصة للتطبيق ،إال يف األمثلة
النظرية التقليدية التي ال ت ِ
من جوع،
ُسمن وال تغنِي
جمرد اإللقاء وحده كذلك ُي َعدُّ
وألن ّ
دراسة نظرية(Theoretical Study
تصورية َبحتة.
) ال تعدو عن كوهنا
ّ
تصور
والنظري
التصوري ال يمكن أن ُي ّ
ّ
فيه رسوخ وفهم دقيق ،ما مل َتتْلوه
مرحلة التطبيق العميل ()practical
وهي عبارة عن اخلروج بالنص
املدروس وأمثلته التقليدية من
احلديث النظري إىل ميدان التفعيل
الواقعي من خالل الكتب التطبيقية،
أو استمداد األمثلة والشواهد من
النصوص احل ّية ،كالقرٓان الكريم
مبارشة ،والسنة املطهرة وكالم
العرب بنوعيه :املنثور واملنظوم،
والتي ستُحيي روح الفن ،وتبعث
يف نفس الطالب الرغبة يف البحث
والدراسة ،إىل غري ذلك من الفوائد.

اجلميع وح ّققناه فقد أدركنا املجد املؤ َّثل الذي ال ُيدْ ِركه إال أمثا ُلنا.
وعليه فهذا الذي مل تكن تسمح به األساليب القديمة املفروضة
ٍ
يتوزع حسب اآليت:
عىل الدرس النظامي التي َتت ََم ْحور يف إلقاء ّ
أوالنص قراءة غري نقدية.
• قراءة عبارة الكتاب
ّ

• رشح الكلامت الصعبة باألردية ،وأحيانا بالعربية.

• تلخيص القصة ش َف ِوىا من ِق َبل املع ّلم بشكل فاتر غري مثري،
هيدم مهة الطالب يف علم ُم ِه ّم.
• ثم الرتمجة ،مع إعراب بعض املواضع يف حاالت شا ّذة.

والطريقة التي
جتمع بني النظري
والتطبيقي يف الدرس،
هي الطريقة الوحيدة
التي تتكفل لنا بإثارة
مهة الطالب و َغ ْرس
حب الف ِّن يف نفسه،
ِّ
التي من شأهنا أن تؤتِ
أكلها كل حني.

والطريقة التي جتمع بني النظري والتطبيقي يف الدرس ،هي
حب
الطريقة الوحيدة التي تتكفل لنا بإثارة مهة الطالب و َغ ْرس ِّ
الف ِّن يف نفسه ،التي من شأهنا أن ِ
تؤت أكلها كل حني.

هذا ونجزم بأن لكل علم طبيعته وخصائصه ،فينبغي أن
يكون الدرس -خصوصا يف ما ّدة األدب واإلنشاء -درسا
وتشارك ًّيا بني املع ّلم واملتل ِّقني من الطلبة ،بعيدا عن الرتابة
حتاور ّيا
ُ
ُ
حيول املع ّلم ما ّدة الدرس إىل ما ّدة حوار
أن
من
ب
فال
املعهودة.
دّ
ِّ
ُ
ونِقاش ،وتساؤالت وإجابات ،وبحث وحتقيق ،وإنجاز وإبداع.
وإال فإننا سنبقى دائام ندور يف فلك املق ّلد املحض الذي ال يم ِّيز
بني الدين والتني ،وال الشامل وال اليمني ،وال الغث وال السمني.
والعلم ليس فهام وحفظا فحسب ،بل مع ذلك :تطبيق،
ٌ
وحفظ ،ومل حيصل
فهم
تم ٌ
واستخراج واستنتاج واستنباط .فإذا ّ
ما بعدمها ،فإننا يف ذلك الوقت نسعى ألدنى معيشة .وإن طلبنا

• ثم تكليف الطالب باحلفظ الروتيني
الذي ال يرقبه فيه رقيب.
احلي من
ثم نرجو بعد ذلك أن خيرج
ُّ
ُصلب هذا األسلوب امليت .وهو أمر
جتزم العقول باستحالته.

أما قضية انحصار دور الطالب يف
السامع فحسب ،فإهنا طريقة عقيمة ال
تكفي يف حتصىل العلم؛ ألهنا ال ِ
تكشف
للمع ّلم حقيقة ذلك الطالب الصامت
أومستواه الواقعي ،وال ُتكِّنه من معرفة نِقاط
َض ْعفه ،ومعرفة الصعوبات التي يواجهها يف
الدرس .فالطالب الصامت ُي َعدُّ جمهول احلال
مستورا ،ال يسوغ لنا بسهولة التعامل معه
وشارك،
إال إذا أخرجناه من صمته ،فتك ّلم
َ
وتساءل وأجاب ،وكتب وأنشأ ،وبحث وح َّقق
واستشكل بحرضة املع ّلم .لذا قيلَ « :من ال
يمدَّ رجليه».
يتكلم ال يتع ّلم ».ولذلك قيلٓ« :ان أليب حنيفة أن ُ
والقصة معروفة ،والكل يدخل علينا يف صمت.
إضافة إىل كل هذا ،فإن األسلوب الذي ندعو إليه هو الذي
ِ
سيغرس الثِق َة يف نفس الطالب ،ويمنحه اجلرأة عىل التكلم،
وتأليف الكالم ،وإعامل عقله ،ومداركه فيه ،ليفهمه عىل الوجه
نفسه ،ويعرف فيها ما
املطلوب .كام أنه سيكون له مرٓاة يرى فيها َ
يمتلكه من ُقدرات ،وما ينقصه من مهارات ،فينبغي له أن يعمل
الكتساهبا ،إىل غري ذلك من الفوائد.

 .2النقطة الثانية:

أما بالنسبة لكتب الصف الثاين من ذات املرحلة ،فكذلك
الذي نراه فيها أهنا غري متجانسة بصفة كافية .فالطالب الذي
يدرس «زاد الطالبني» (وهو كتاب يف احلديث ،وللحديث طبيعته،
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ولسنا ننكر أنه غزير باملادة اللغوية واألدبية ،واملوضوعات التي
تصلح أن يتدرب فيها الطالب عىل اإلنشاء) غري أن اإلطار
الزمني املخصص ال يسمح لنا هبذا اإلجراء .وإىل جانبه كتاب
ِ
مستق ٍّل،
«معلم اإلنشاء» الذي حيتاج هو بدوره إىل إطار زمني
حتى يتمكن األستاذ من استغالله والطالب من استثامره يف حتقيق
الغاية املنشودة .لكن املأسوف عليه أن هذا الكتاب ُيدَ َّرس تبعا
َّ
دوره ،وغاب فضله وأثره يف
لـ «زاد الطالبني» ،وبذلك
اضمحل ُ
تكوين الطالب.
ويف نفس السياق هناك كتاب ثالث ،وهو :القراءة الراشدة،
وهو كذلك لتعليم اللغة العربية ،واستغالله يف اإلنشاء كذلك

كمقوم الستعدادات الطالب أوإبراز
مقامها كبديل أوحتى
ِّ
وض ِع اسرتاتيجية
مواهبه وصالحياته وصقلها .فال بد إذن من ْ
ُخول له فيام
متهيدية متجانسة لتحقيق الغاية ،يتعاطاها الطالب لت ِّ
بعدُ أن يرتقي إىل دراسة املنهج النظامي التخصيص.
إن ناشئتنا اليوم تواجهه صعوبة مع هذا الدرس اجل ّبار،
لفقدها لبعض الكتب التمهيدية ،التي جتمع بني الطابع التقليدي
واملعارص يف طرح الفنون ورشحها ومناقشتها وتعليمها وفهمها
وتطبيقها واالستفادة منها يف املستق َبل يف جمال البحث والتحقيق
واإلنتاج العلمي وغريه.
يوجهوا
لذا نحن نتمنى من أصحاب الفضيلة والقرار أن ِّ
عنايتهم إىل هذه النقطة ،فإن درسنا العزيز ُيو ّفر لنا علوما رشعية
مجة ،وال يو ِّفر لنا ثقافة معارصة حمرتمة .والثقافة املعارصة
ّ
(والعلوم املدنية)ال بد منها يف جمال األدب واإلنشاء.
خيصوا
فلذا نرجو من السادة أصحاب الفضيلة والقرار أن ّ
هذا اجلانب بيشء من الدراسة والعناية؛ فإنني أحتدث من خالل
نظامي التكوين ،فاملعذرة إن صادف يشء ال يليق.
نفيس؛ وإنني
ُّ
		 -2كام ندعو إىل فتح قسم للتخصص يف العربية واألدب
واإلنشاء ملدّ ة سنتني أوسنة يف ِّ
أقل تقديرُ ،يعنى بتوفري وتأهيل
اإلطارات والكفاءات لتعليم هذه املوا ّد.

مفيد ،لكن املدروس منه هو اجلزء األول فقط .أما جزءه الثاين
فهو غائب عن واقع حياة الطالب .وال يمكن استغالله عىل
الوجه املطلوب كذلك؛ لعدم جتانسه مع سابِ َقيه ،والحتياجه إىل
ّ
مستقل.
إطار زمني

		 -3إن أمكن تغيري الربنامج الزمني للدراسة ،من خالل حتويل
مجيع الساعات الدراسية إىل الفرتة الصباحية من السابعة إىل
الواحدة ظهرا؛ فإن لذلك فوائد ِص ِّح ّية أوال ،وعلمية مشرتكة
بني األساتذة والطلبة ،وهي نقطة تستدعي حرية التعبري والنظر
إىل الفائدة واملصلحة التي تعنى باجلوهر واملخرب ،دون املظهر
الربوتوكويل.

يتضمن يف شأن األدب واإلنشاء
		 -1املنهج النظامي منهج رائع،
ّ
ِ
ختصصية ختدم مصلحة املتخصصني
مقرراته كتبا ّ
يف أغلب ّ
التوسعات يف جمال البحث العلمي
وفارغي التحصيل وطالبي
ّ
ِ
والتحقيق أكثر منها بالنسبة للمبتدئني ،وبذلك ُيعدُّ لنا طبقة من
املتخصصني واملشاركني يف مجيع العلوم ،فإن كان ال بدّ من فكرة
التغيري ،فإن رضورة الوقت تفرض علينا أن ندعم هذا الدرس
بمقررات متهيدية للناشئني ،حتى يأخذ
التخصيص ونطعمه
ّ
املبتدئ ما حيتاج إليه من املقررات التمهيدية بعيدا عن القضايا
وشح ِذ األذهان بمسائل ومباحث ال حيتاج إليها
التخصصية
ْ
املبتدئ يف َو َهالته األوىل ،بل ربام تكون عائقا له عن التقدّ م
والتفوق والتأقلم مع العلم وحتصيل امللكات الالزمة أوما يقوم
ّ

هذا مبدئيا وليس هنائيا ّ
وإل فإن التغيري يف املدرسة -كمركب
تعليمي مصغر -خيتلف عن التغيري يف جمتمع اجلامعة -كمركب
تعليمي موسع.-

ومن هنا كانت لنا اقرتاحات وتوجيهات ،نجملها يف النقاط
التالية:
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والدفعي املحض ،وما
1۔ واألسلوب اإللقائي املجرد :هو األسلوب التقعيدي اإليرادي
ُّ

يتبعه من ت َق ُّيد باالصطالحات العلمية اجلا ّفة ،والرشوط واإلشارات التي تدور كلها يف فلك

تطور.
لغة تقليدية ال يمكن أن ُت ِّثل ما يشهده قطاع التعليم من ُّ

متطورة يف التعبري
املح ِّرك:هو األسلوب الذي يقوم عىل منهجية
ّ
2۔ و األسلوب االستثاري َ

الراقي واألداء واإللقاء املتوازن الذي ال تطغى فيه املا َّدة التقعيدية برشوطها وإيراداهتا وأمثلتها
النظرية التي عفا عنها الزمن ،عىل املا َّدة التطبيقية احل َّية من الواقع العلمي يف شكل ِحوار
ونِقاش ُثنائي بني األستاذ والطلبة ،تسبقه مها ُّم َبحثِ ّية يقوم هبا الطرفان.

د .عمر عبد اهلادي ديان

امتدادا ملا تم نرشه يف العدد السابق فإنا نقدم هذه احللقة ،من
مشاهد هذه الشخصية العظيمة ،راجني أن نكون قد استطعنا أن
نعطيها شيئا من حقها.
• املشهد الثالث؛ يف بركة عبد اهلل بن جعفر :

الربكة نعمة جليلة من نعم اهلل تعاىل عىل اإلنسان ،وهي يشء يتولد
عن صفاء سجية اإلنسان ،وأصلها أمر باطني ،يلتمس يف ظاهر
حياة اإلنسان ،بعد أن يكون حمافظا عىل أوامر اهلل عز وجل ،شاكرا
ألنعمه عليه ،متواضعا بني عباده ،عارفا باحلقوق ،مدنيا للضعيف،
ومنصفا للقوي .كل ذلك جيعل من اإلنسان شخصا مباركا حيثام
حل وكان .ويف مشهد سامحة نفس عبد اهلل بن جعفر  عرفنا
كيف ترصف مع ابن الزبري ،وما دار بينهام .وقد كانت النتيجة أن
قوم تركة أبيه الزبري -ليقيض عنه دينه أوال فأعطى ابن
األخري َّ
وقومه عليه ،حتى إذا فرغ قال
فيه
عمرة
ال
وشيئا
«حرابا

جعفر
َ
عبد اهلل بن جعفر لغالمه :ألق يل يف هذا املوضع مصىل ،فألقى له
يف أغلظ موضع من تلك املواضع مصىل ،فصىل ركعتني وسجد
فأطال السجود يدعو ،فلام قضـى ما أراد من الدعاء قال لغالمه:
احفر يف موضع سجودي فحفر ،فإذا عني قد أنبطها ،فقال له ابن
الزبري :أقلني ،قال :أما دعائي وإجابة اهلل إياي فال أقيلك ،فصار
ما أخذ منه أعمر مما يف يد ابن الزبري».1
ما أمجل حقيقة الصالة عند ابن جعفر ،التي عادت عليه بربكات
األرض ،إذ حتولت أرض جرداء ال نبات فيها إىل مرج أخضـر،
وما ذاك إال بحقيقة االتصال املبرش مع اهلل تعاىل ،وإنا يف أمس
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احلاجة إىل أن نتعلم من هذا الدرس ،ونجعل الصالة مفتاح حل
املشاكل التي نعيشها ،سواء كان ذلك عىل سبيل الفرد أم عىل سبيل
اجلامعة .إن ابن الزبري طلب من عبد اهلل أن يعيد له األرض ،بعد
أن رأى عني املاء تنبع بامئها الزالل ،فكان جواب األخري أن األمر
متعلق بام بينه وبني اهلل تعاىل من عالقة .ومن هنا فإنه ال غرابة أن
نسمع من أخبار ابن جعفر العجب حينام نقرأ سريته بتفاصيلها يف
كتب التاريخ والرتاجم.
• املشهد الرابع يف شجاعة عبد اهلل بن جعفر :

عيل إن لقيتها رضاهبا،
لئن قال جعفر بن أيب طالب  يف الرومَّ :
ودوى األسامع
فإن ابنه قد أظهر يف قتاهلا ما أهبر العيون إذ رأتَّ ،
حني سمعت ،وأشغل القلوب والعقول ملا استفاقت .وقد قالت
العرب ومن شابه أباه فام ظلم.
استشهد جعفر  يف غزوة مؤتة -كام هو معلوم -عىل يد الروم،
وهو يذود عن حياض اإلسالم واملسلمني .وكان يف هاجس عبد
هم األخذ بالثأر ،شأنه شأن شباب اإلسالم ،فكان يقول ألمه
اهلل ُّ

« :يا أماه ما فعل أيب فتقول يا ولدي قتله الروم وكان يقول :لئن
عشت آلخذن بثأره» .2وذات ليلة رأى عبد اهلل أباه  يف املنام،
وعليه حلتان خرضاوتان ،وتاج ،وله جناحان ،وبيده سيف
مسلول أخضـر ،فسلمه إليه وقال :يا بني قاتل به أعداءك فام
وصلت إىل ما ترى إال باجلهاد.
األمر الذي جتسد بعد ذلك يف فتوحات الشام ،وذلك أن أبا
حض الناس أول ما ويل إمارة اجلهاد يف الشام -يف
عبيدة َّ 
زمن أمري املؤمنني عمر -عىل فتح دير أيب القدس ،الكائن
بني عرقا وطرابلس ،وهو عبارة عن مكان عبادة ،له يف كل سنة
عيد للنصارى ،جيتمعون إليه من كل النواحي والقرى واألمصار
والضياع واألديرة ،ويقوم عنده سوق عظيم ،يظهر فيه الروم فاخر
ثياهبم من الديباج والذهب والفضة .فنادى أبو عبيدة :أهيا الناس
أيكم هيب نفسه هلل تعاىل وينطلق مع جيش ابعثه فتحا للمسلمني،
فوثب عبد اهلل بن جعفر  فقال :أنا أول من يسري مع هذا البعث،
يا أمني األمة! ففرح أبو عبيدة ،وجعله أمريا عىل مخسامئة فيهم عدد
ممن شهد بدرا.

وبعد أن انطلق هبم أمريهم ،أرسل عينا ليأيت بخرب الدير ،فجاءهم
بخرب يثبط اهلمم ،ويفرت العزائم؛ إذ مل يكن ما كان حيمد؛ وذلك أن
صاحب طرابلس زوج ابنته ملكا من ملوك الروم ،فأتوا باجلارية
إىل الدير؛ ليأخذوا هلا من راهبهم قربانا ،ودار هبا من فرسان الروم
املنتصـرة مخسة آالف فارس عددا وعدة ،مستعدين للحرب
والدفاع ،وجمموع من حرض السوق أكثر من عشـرين ألفا من
عوام الروم ،واألرمن ،والنصارى ،والقبط ،واليهود ،من مصـر
والشام ،وأهل السواد ،والبطارقة ،واملتنصـرة .فسقط يف أيدهيم
ِ
ِ
ُم إِ َل الت َّْه ُلكَة﴾ .البقرة:
ومهوا بالرجوع ،بحجة َ
﴿و َل ُت ْل ُقوا بِ َأ ْيديك ْ
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فوقف عبد اهلل موقفا صارخا ،يلني القلوب القاسية ،ويزع النفوس
الفاترة ،وحاشا أن تكون قلوب أولئك كذلك  ،ولكن موقفه
كان كذلك .فقال :أما أنا فأخاف إن فعلت ذلك أن يكتبني اهلل من
الفارين ،وما أرجع أو أبدي عذرا عند اهلل تعاىل ،فمن ساعدين فقد
وقع أجره عىل اهلل .فأجابوه مجيعا ،فعمد إىل درعه ،فأفرغه عليه،
ووضع عىل رأسه بيضة ،وشد وسطه بمنطقة ،وتقلد بسيف أبيه،
واستوى عىل متن جواده ،وأخذ الراية بيده ،وانطلق ناحية القوم،
ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم -امحلوا باركوقال :يا أصحاب رسول اهلل
اهلل فيكم ،فإن كانت غنيمة ورسورا ،فالفتح والسالمة ،ويكون
االجتامع حتت صومعة الراهب ،وأن كان غري ذلك ،فهو وعدنا
ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم. -اجلنة ونلتقي عند حوض رسول اهلل
فلام التحموا باملرشكني ،ما كان املسلمون فيهم إال كشامة بيضاء
يف جلد بعري أسود ،ولكن اإليامن كان الباعث عىل الصمود،
واالستبسال .قال َأ ُبو سربة ْبن أيب ُر ْهم ْبن َع ْبد ا ْل ُع ّزى ْبن أيب
َق ْيس-3وكان من السابقني واملتقدمني بإيامهنم يف اإلسالم
وصاحب اهلجرتني مجيعا -شهدت رسية عبد اهلل بن جعفر وكنت
معه عىل دير أيب القدس فأنستني وقعتها ما شهدت قبلها من
الوقائع.

ومازال عبد اهلل وأصحابه  يبعجون البطون ،ويقرحون األكباد،
ويقول فيهم :دونكم املرشكني واصربوا لقتال املارقني واعلموا إنه
قد جتىل عليكم أرحم الرامحني ،ويذكرهم بقوله تعاىل﴿:ك َْم ِم ْن فِ َئ ٍة
َق ِلي َل ٍة َغ َل َب ْت فِ َئ ًة كَثِ َري ًة بِإِ ْذ ِن ا َِّ
الصابِ ِري َن﴾.البقرة .942 :حتى
لل َواللَُّ َم َع َّ
وصلهم املدد بقيادة خالد بن الوليد  وهزم اهلل تعاىل املرشكني،
وسلم عامة املجاهدين ،والتقى رضار بن األزور بعبد اهلل بن جعفر
 فنظر إليه والدم عىل أكامم درعه كأكباد اإلبل ،فقال شكر اهلل
ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم -واهلل إنك لقدتعاىل لك يا ابن عم رسول اهلل
أخذت بثأر أبيك وشفيت غليلك.4
• املشهد اخلامس؛ عزة نفس عبد اهلل بن جعفر :

كانت اخلالفة اإلسالمية جتري عطاءات عىل الناس ،بحسب
مراتبهم ،واستحقاقاهتم ،ومن هؤالء ابن جعفر ،ولكن قد حيدث
يشء يمنع ذلك العطاء بحسب تقييم مركز اخلالفة ،وهذا ما حدث
مع عبد اهلل  .ولست هنا بصدد مناقشة أسباب هذه القضية،
واحلكم فيها ،بل غايتي أن أبني عظمة عزة نفس صاحبنا ،فإنه «ملا
أمسك عبد امللك بن مروان يده عن عبد اهلل بن جعفر ،واحتاج،
ّ
صل اهلل عليهوضاق إضاقة شديدة ،فكان يصيل يف مسجد رسول اهلل
وآله وس ّلم -عشاء اآلخرة ،ويقيم يف املسجد إىل أن ال يبقى فيه أحد،
فدنا منه ذات ليلة رجل ،فشكى إليه احلاجة ،فقال له :أنا يف إضاقة،
عيل وعدا؛ إذا جاءين يشء من غلتي أن أعطيك ،قال:
غري أن لك ّ
أنا مرهق ،ال أجد سبيال إىل الصرب ،قال :أيقنعك أخذ ثويب هذين-
وكان عليه بردان يامنيان -قال :نعم ،قال :فام لبث حتى انرصف،
هم إنه مل
فلام انرصف دفع إليه الربد ،ثم استقبل القبلة ،فقال :ال َّل ّ
يكن إال ما أرى ،فاقبضني إليك .فحم ومل خيرج من منزله بعد
هذا حتى خرجت جنازته» .5فامت « سنة ثامنني ،عام اجلحاف
باملدينة ،وأمري املدينة أبان بن عثامن لعبد امللك بن مروان ،فحضـر
غسل عبد اهلل وكفنه فام فارقه حتى وضعه بالبقيع ،وإن دموعه
لتسيل عىل خديه ،وهو يقول :كنت واهلل خريا ال رش فيك ،وكنت
واهلل رشيفا واصال برا» .6وكتب عىل قربه [من الطويل] :7
َ
قريب
وأنت
لقاؤ َك ال ُيرجى
يبعث اهللُ خل َق ُه
مقيم إىل أن
َ
ُ
ُ
ٌ
ٍ
تزيدُ بِ ًىل يف ِّ
حبيب
وأنت
كل يو ٍم وليلة وتنسى كام َت ْبىل
َ
ُ
.1أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ابن األثري ،حتقيق :عيل حممد معوض  -عادل أمحد عبد
املوجود ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،سنة1415 :هـ ،ج ،3ص.199 :

 .2فتوح الشام ،الواقدي ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،سنة1417 :هـ ،ج ،1ص.90 :

 .3يف كتاب فتوح الشام :أبو سربة أبراهيم بن عبد العزيز بن أيب قيس ،ولعله تصحيف ،فإين
مل أجده يف أسامء الصحابة وخاصة السابقني هبذه األلفاظ .ووجدته بتلك أعاله يف كثري من
املراجع ،انظر :الطبقات الكربى ،شخصية رقم .1477 :واالستيعاب يف معرفة األصحاب،
شخصية رقم .2984:وأسد الغابة ،شخصية رقم.4 .5942 :انظر تفاصيل األحداث كاملة
يف كتاب :فتوح الشام ،ج ،1ص 80 :وما بعدها.
 .5املنتظم يف تاريخ األمم وامللوك ،ابن اجلوزي ،حتقيق :حممد عبد القادر عطا ،وأخوه مصطفى،
ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،سنة 1412 :هـ ،ج ،6ص.219-220 :

 .6أسد الغابة يف معرفة الصحابة ،ج ،3ص .199 :بترصف.

 .7ربيع األبرار ونصوص األخيار ،الزخمرشي ،ط ،1بريوت :مؤسسة األعلمي ،سنة1412 :
هـ ،ج ،5ص.126 :
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أ ّم آسية
عن عائشة ،زوج النبي  أن رسول اهلل  قال« :يا عائشة إن اهلل رفيق حيب الرفق ،ويعطي عىل الرفق ما
ال يعطي عىل العنف ،وما ال يعطي عىل ما سواه» .صحيح مسلم ،حديث رقم.2593 :
هذا توجيه من النبي  لزوجه الكريمة ريض اهلل عنها ،مبتدئا إياه بأسلوب ذي نغمة عالية ،حيث
قال« :يا عائشة إن اهلل» ،وذلك ألن اإلنسان حيصل باللطف واللني عىل ما حيرم منه بالغلظة والقسوة،
ويصل بالرأفة والشفقة إىل ما يعجز عنه بالتعسف والقهر ،فإذا ما ل ّينَّا معدن الزجاج قبل الترصف فيه ،مل
نستطع تشكيله وال جتميله يف قوالب خمتلفة ،وإذا ما أسلنا احلديدَ قبل التعامل معه ،مل نكن نقدر عىل صنع
أشكال حديدية شتى ،فتتطوع املعادن كالزجاج واحلديد لقبول أي تغيري أو تبديل باللطف واللني ،ولكنها
تأبى التفاعل عند استعامل قوة مفطرة دون تليني سابق ،مما يؤدي إىل إفسادها.
فاللطف واللني من أرسار النجاح يف التعامل مع الطرف اآلخر ،سواء كان املقابل إنسا –وهو
األصل– أو غريه ممن يف الكون ،فاللطف فيه من أنجح أساليب التعامل لكسب الطرف اآلخر ،وعىل
العز والفضل وال ُعىل
الضدّ فالغلظة والقسوة من أبشع أساليب التعامل وأفشلها ،فاألول باعث عىل ِّ
والثاين جالب ُّ
للذ ِّل والعار والدنى .كل هذا من األصول الراسخة العامة يف فن التعامل مع اآلخرين
َ
بشكل عام ،ولكن عال األطفال والصغار خيتلف عن غريه متاما حيث ال فجوة فيه لقبول العنف ،وإال
ألدى إىل أرضار تلحقهم؛ ذكرها العالمة ابن خلدون –أول عامل يف علم أصول االجتامع– منها:
.1من كان مرباه بالعسف والقهر سطا به القهر وض َّيق عىل النفس ومحل عىل الكذب واخلبث.
.2علمه املكر واخلديعة لذلك ،وصارت له هذه عادة وخلق ًا.
.3يفسد معاين اإلنسانية التي له من حيث االجتامع والتمدن

.4يصريه عياالً عىل غريه يف ذلك ،بل وتكسل نفسه عن اكتساب الفضائل واخللق اجلميل .وهكذا وقع
لكل أمة حصلت يف قبضة القهر ونال منها العسف1.
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من املناسب أن أخلص ِ
لك أختي العزيزة ما كتبه الشيخ حممد الرشيد رضا()2عن مضار القسوة يف الرتبية والتعليم يف عرشين
ِّ
آفة ،وهي كاآليت:
 -1بغض الولد للمريب أستاذا كان أو أبا.

 -8الغلظة والقسوة.

 -3التحكم بالغري عند اإلمكان.

 -10عدم الرضا باحلق طوعا.

 -5الكذب.

 -12احلقد.

 -2الظلم عند املقدرة.

 -4االنتقام ملجرد شفاء الغيظ.
 -6املكر ِ
واحليل.

 -7الذلة واملهانة.

 -9الرضا بالضيم وهضم احلقوق.
-11اخليانة.

 -13احلسد.

الرب الرحيم من عاش بصحيح البخاري مخسني سنة
انتقل إىل جوار ّ
قراءة ودرسا ،وكان يرتاح بـ «حدّ ثنا» ويسرتيح بـ «أخربنا» .وكانت
رشوح احلديث ّقرة عينه ،ومطالب األحاديث ثروته ،وأقوال الفقهاء
ومذاهبهم ذخريته  ،وحينام يرسدها يف الدرس ،ويلقيها عىل مسامع
ّ
الطلب ،يظنّها السامع ،فكأهنا دررقطع سلكها وتناثرت ح ّباهتا.
ويتعجب من ذاكرته القو ّية التي تكشف من الدرس حتّى النخاع ،وال
ّ
يوصف إتقانه وضبطه ،فكان يشبه يف ذلك السلف ،كام كان يشبهم سمتا
وهديا واعتقادا وهنجا.
قوة ذاكرته أنّه حفظ القرآن الكريم شهر ّإل ثالثة أ ّيام ،وما زال لسانه
ومن ّ
رطبا به طول حياته ،وأصبح أنيسه وربيعه .ويرغب تالميذه ومسرتشديه
حيرض عىل تالوة القرآن الكريم،
إىل اإلكثار من تالوته ،وسمعته يوما ّ
حق القرآن والحيافظون عىل تالوته» وقال
مقصون يف ّ
فقال « :الناس ّ
«إن هذا املس ّن –أشار إىل نفسه -يتلو ّ
من باب التحريضّ :
كل يوم عرشة
أجزاء».
وكان ال يرتك جماال من جمال اخلري ّإل سبق إليه ونال منه ح ّظا وافرا،
فدافع عن اجلامعات اإلسالمية واملدارس العربية واملعاهد الدينية ّ
كل
وجهها
الدفاع عن منهجها ومسريها ،ور ّد عن ّ
االتامات واملكائد التي ّ
أعداء اإلسالم واملسلمني إىل املدارس ،وقام يف قضيتها خري قيام ،مثل

 -16ضعف اإلرادة.
 -17فقد االستقالل الشخيص.
-18فقد االستقالل الفكري والعقيل.
 -19فقد احلرية يف القول والعمل.

-14الوقاحة والتهتك.

شب الطفل عىل هذه األخالق الرذيلة ،شاب
وإذا َّ
عليها ،ولكن األدهى من كل ذلك هو أن األمر ال يقترص عىل
فرد واحد ،بل تعدَّ ى من فرد إىل أفراد ،ومن أفراد إىل جمتمع،
ِ
رست السموم يف عروق املجتمع ،وبلغت أوجها ،فيصعب
وإذا
مجاعي ،وهنضة شاملة تقوم من
التخلص من مرارهتا إال بوعي
ٍّ
كل بيت ومدرسة ،وبرتبية صاحلة تقوم هبا األمهات قبل اآلباء،
فاألم هي التي تصنع األبطال والشجعان يف مهدها قبل أن يقوم
األب برتبية األبناء والبنات.
ِ
عليك لإلسهام يف إقامة هذه
أختي العزيزة إن كل ما

اهلمة الدنيئة.
ّ -15

 -20الدناءة ،اللوم ،كفران النعمة.

ِ
عليك أن تنوي وتعتزمي عىل تربية ٍ
جيل
النهضة هو النية ،نعم،
ِ
صالح ونافع لألمة يف مهدك ،ثم الترضع إىل اهلل جل يف عاله
واالستعانة به يف أصعب املهامت ،والدعاء ألوالدك من صميم
ِ
قلبك يف ظلامت الليايل مبتهلة إىل رب العاملني ،واالسرتشاد
بأصول الرتبية من مؤلفات املتخصصني مع النظر يف أصول
الرتبية الناجحة التي أستخلصها يف احللقة القادمة بإذنه تعاىل.
 -انظر تاريخ ابن خلدون  :طـ  ،1دار إحياء الرتاث العريب،جـ / 1صـ .439

- 2حممد رشيد بن عيل رضا ولد  27مجادى األوىل  1282هـ 23/سبتمرب  ،1865ويعترب
مفكر ًا إسالمي ًا من رواد اإلصالح اإلسالمي الذين ظهروا مطلع القرن الرابع عرش اهلجري.

أبو ثاممة املفتي

السدّ املنيع أمام جبابرة العرص وأئمة اجلور.
وأنا جدير بأن أقول يف رثائه ما قال اإلمام الشافعي-رمحه اهلل -يف ليث
بن سعد« :هو الليث الذي حيمي محاه» فكان شيخنا فارس حيمي ثغور
اإلسالم ،ويعالج قضايا املسلمني ،إذا حدثت يف املجتمع فتنة طار إليها،
أي جمال من جماالت احلياة ،وال خياف يف دفعها
ويدمغها ،سواء كان يف ّ
لومة الئم ،وال يقف عند حائل.
وال يمكن لكاتب أن يرسم صورة حياته املباركة اململوءة من اجلهود
كم هائال من القراطيس ،فال ولن يؤ ّدي
اجلهيدة يف اهلل تعاىل ،وإن ّ
سود ّ
ح ّقه .وقال عمر بن عبد العزيز-رمحه اهلل« -كيف يعزي م ّيت م ّيتا
بم ّيت» وقال أعريب البن عمر –ريض اهلل عنهام -يا ابن عمر! ما لعمر
عند اهلل تعاىل خري له مما عندكم ،وما لكم عند اهلل خري لكم من
عمر» قال الرافعي:
الرب الرحيم
إذا أمسى فرايش من تراب ورصت جماور ّ
قد مت
لك البرشى
فهنّوين أحبائي وقولوا
عىل الكريم
فلشيخنا البرشى بقدومه إىل
جوار رب العاملني.
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أ .عبدالرشيد عيديد الصومايل

باحث باجلامعة اإلسالمية العاملية ومدرس بجامعة بيت السالم
احللقة الثانية:
تعرضنا يف احللقة السابقة إىل حكم غض البرص وأمهيته يف
وقد ّ
الدين ،وتوظيف الزواج املبكر إىل مساعدة التحكم عىل البرص،
باإلضافة إىل جتنب الفتن ومواقعها حذرا من الوقوع فيها .ويف
هذه احللقة سنتعرض إىل التأكيد عىل غض البرص يف هذا الزمن
الذي كثرت وسائل الفتن ،وسهل تعرض اإلنسان هلا ،إىل جانب
بغض برصه،
اإلشارة إىل بعض الفوائد التي حيصل عليها املهتم ّ
األمر الذي يدل عىل العالقة الوطيدة بني غض البرص واملحافظة
عىل اإليامن.

ّ
وإن من أعظم املصائد التي يصطاد الشيطان فيها املتدينني النظر
الشاك قديام وحديثا،
إىل
املحرمات ،فكم من واقع يف هذا ِّ
ّ
وكم من قتيل للشيطان خرس الدين والدنيا بسببه ،وكم من
منحرف بسببه ابتعد عن الرصاط املستقيم ،حيث ّ
إن الشيطان
هيون للعبد اقرتاف هذا النوع من الذنب ،ويص ّغره يف عينيه،
ّ
ثم يستدرجه فيه حتى يوقعه يف الفواحش الكبرية ،والرذائل
العظيمة .وقد عظمت فتنة املسلمني يف بالد الغرب هبذا البالء
املرير ،واصطىل بنارها األكثرون ،فانطفأت جذوة اإليامن يف
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قلوهبم ،واستهانوا باملحرمات الكبرية ،وانحرف معظمهم
املص َيدَ ة الشيطانية؛ ّ
ألن املرأة هناك صارت ألعوبة
بسبب هذه ْ
بيد شياطني اإلنس واجل ّن دون راع هلا وحما ٍم عنها ،حتى
جردوها عن حشمتها وحيائها ووقارها ،فتهاوشت عليها
ّ
كالب البرش وذئاهبا .وقديام كان هذا األمر مقترصا عىل بالد
الكفر ،وبعض بالد املسلمني التي تشبهت بالكفار ،أما اآلن
توسعت ،ووصلت إىل ّ
كل بيت من بيوت املسلمني
فاملصيبة ّ
من خالل التقنيات اجلديدة التي غزت العامل بأرسه ،فأظهرت
العورات املخف ّية ،وأفشت ما كان يدور بني الزوجني من أرسار
ينبغي كتامهنا ،عن طريق ما يسمى بربامج التواصل االجتامعي،
ومل يسلم من هذا البالء إال من رحم اهلل .ولئن كانت عبادة
غض البرص يف القديم تبتدئ حني خيرج املرء من بيته ،فإنّنا
ّ
اليوم نحتاج إىل جهد مضاعف يف مقاومة النظر إىل املحرمات،
فاألجهزة احلديثة من اجلواالت ،والكمبيوترات ،والتلفزيونات
ثم صار
مل تبق لنا مكانا ،نأمن فيه عىل عوراتنا ،وأبصارنا ،ومن ّ
أي حلظة من يوم أو هنار .فإىل
إيامننا عرضة للرسقة والسلب يف ّ
اهلل املشتكى ،ومنه الرجاء يف صيانة اإليامن ،وحفظه من مكائد
الشيطان.

املحرمات كانت مكافأته عىل
وإذا التزم اإلنسان بصيانة برصه من َّ
يعوضه اهلل خريا مما ترك من الشهواتّ ،
فإن من
هذه املجاهدة بأن ِّ
عوضه اهلل خريا منه ،وأول هذه املكافآت حصول
ترك شيئا هلل ّ
اهلداية له يف قلبه مصداقا لقوله تعاىل :ﭽ وا َّل ِ
اهدُ وا فِينَا
ج
ن
ي
ذ
َ َ َ
َ
ني ﭼ .سورة العنكبوت .69 :ومن
َلن َْه ِد َين َُّه ْم ُس ُب َلنَا َوإِ َّن اللََّ َل َع ا ُْل ْح ِسنِ َ
ثامر ذلك ثالث فوائد عظيمة اخلطر ،جليلة القدر.
الفائدة األوىل :حالوة اإليامن ّ
ولذته ،ذكر اإلمام ابن القيم
رمحه اهلل تعاىل -هي« :األوىل :حالوة اإليامن ولذته ،التى هى أحىل
وأطيب وألذ مما رصف برصه عنه ،وتركه هلل تعاىلّ ،
فإن من ترك
عز ّ
بحب النظر
عوضه اهلل ّ
وجل خريا منه ،والنفس مولعة ّ
شيئا هلل ّ
إىل الصور اجلميلة ،والعني رائد القلب .فيبعث رائده لنظر ما
كف الرائد
هناك ،وكثريا ما َي ْت َعب و ُيت ِْعب رسوله ورائده ،فإذا ّ
عن الكشف واملطالعة اسرتاح القلب من كلفة الطلب واإلرادة،
.1
فمن أطلق حلظاته دامت حرساته»
–

الفائدة الثانية :نور القلب وصحة الفراسة « .يقول أبو عبد
الرمحن السلمي قال :سمعت جدي أبا عمرو بن نجيد يقول:كان
شاه بن شجاع حا ّد الفراسة .وقيل :ما أخطأت فراسته .وكان
غض برصه عن املحارم ،وأمسك نفسه عن الشهوات،
يقول :من ّ
وعود نفسه أكل
وعمر باطنه بدوام املراقبة ،وظاهره باتباع السنةّ ،
ّ
احلالل مل ختط له فراسة» .2وقد ذكر اهلل سبحانه قصة قوم لوط
وما ابتلوا به ،ثم قال بعد ذلك :ﭽ إِ َّن ِف ذلِ َك آلي ٍ
ني
ات لِ ْل ُمت ََو ِّس ِم َ
َ
ﭼ احلجر .75 :وهم املتفرسون الذين سلموا من النظر املحرم
بغض أبصارهم
والفاحشة ،قال تعاىل عقيب أمره للمؤمنني ّ
ِ
األر ِ
ض ﭼ النور .35 :ورس
السموات َو ْ
ُور َّ
وحفظ فروجهم :ﭽ اهللُ ن ُ
حرم اهلل
هذا :أن اجلزاء من جنس العمل .فمن ّ
غض برصه عام ّ
عوضه اهلل تعاىل من جنسه ما هو خري منه ،فإنه ملا
سبحانه عليه ّ
املحرمات أطلق اهلل نور بصريته وقلبه ،فرأى
أمسك نور برصه عن ّ
يغضه عن حمارم اهلل تعاىل ،وهذا أمر
ومل
به ما مل يره من أطلق برصه
ّ
حيسه اإلنسان من نفسه .فإن القلب كاملرآة ،واهلوى كالصدأ فيها.
ّ
فإذا خلصت املرآة من الصدأ انطبعت فيها صورة احلقائق كام هى
عليه .وإذا صدئت مل ينطبع فيها صورة املعلومات .فيكون علمه
وكالمه من باب اخلرص والظنون.
بقوته
الفائدة الثالثة :قوة القلب وثباته وشجاعته ،فيعطيه اهلل َّ
سلطان النرصة ،كام أعطاه بنوره سلطان احلجة ،فيجمع له بني
السلطانني ،وهيرب الشيطان منه .وهلذا يوجد يف املتَّبع هواه ِم ْن
ُذ ِّل النفس وضعفها ومهانتها ما جعله اهلل ملن عصاه ،فإنه سبحانه
ّ
والذل ملن عصاه ،قال تعاىل :ﭽ َولَِّ ا ْل ِع َّز ُة
العز ملن أطاعه
جعل ّ
ِ
ِ
ِ
ْ
ن
م
ؤ
م
ل
ل
و
ني ﭼ.باملنافقون .8 :وقال تعاىل :ﭽ َو َل َ ِتنُوا َو َل
َولِ َر ُسولِ ِه َ ُ ْ َ
ني ﭼ آل عمران .139 :وقال
َ ْت َزنُوا َو َأ ْنت ُُم ْالَ ْع َل ْو َن إِ ْن ُكنْت ُْم ُم ْؤ ِمنِ َ
تعاىلَ « :م ْن ك َ
َان ُي ِريدُ ا ْل ِع َّز َة َف ِل َّل ِه ا ْل ِع َّز ُة َجِي ًعا ﭼ .فاطر .10 :أي من
كان يطلب العزة فليطلبها بطاعة اهلل :بالكلم الطيب والعمل

الصالح .وأخريا نسأل اهلل العيل القدير أن حيفظنا وحيفظ املسلمني
من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1انظر إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان ،املؤلف :ابن قيم اجلوزية ( )751 - 691املحقق:
حممد عزير شمس ،وخرج أحايثه :مصطفى بن سعيد إيتيم ،مكة املكرمة :دار عامل الفوائد،

الطبعة،1 :سنة 1432 :هـ ص.75 :

 2صفة الصفوة،املؤلف :أبو الفرج اجلوزي (املتوىف597 :هـ)املحقق :أمحد بن عيل

القاهرة ،مرص :دار احلديث ،سنة1421 :هـ2000/م ،ص.274:

الطالب :حممد هارون الرشيد صقر

ـال يُنــــادي األســــو َد ألجــــلِ ال ِّنضـــ ْ
شــــمو ُخ التِّــــا ِل وصــــوتُ ال ِّنبـــ ْ
ـال
هل ُّمــــــوا رسا ًعــــــا ول ُّبــــــوا ال ِّنــــــدا فشـ ـــ ٌر عظي ـــ ٌم بـــ ِ
ـأرض الشـــ ْ
ـال
النفــــــوس ألجــــــلِ العــــــا وزينــــوا الوجــــو َه بحــــزمِ الرجـــ ْ
وأَ ْر ُووا
ـال
َ
وقومــــــوا ليوث ًــــــا وشــــــ ُّدوا الوثــــــا قَ ش ـــ ًّدا وثي ًقــــا بســــاح ِالجـــ ْ
ـال
ٍ
تصــــــر لحــــــ ِن الــــــ َّز ْ
وال
تصــــــر
ملــــــوت يُناديكــــــ ُم
وقولــــــوا
َّ ْ
َّ ْ
ودارتْ رحــــى الطعــــنِ يف ســــاع ٍة طرحن ـــا ع ـــى ال َّن ـــا ِر جِي ــ َـف البَغ ــ ْ
ـال
كل حـــ ْ
ـال
أرض هــــا فاســــمعي بَوحنــــا لَنصـ ـــ ٌر مــــن الل ـــ ِه يف ِّ
أيــــا ُ
ـال فين ـــا انتظ ـــا ُر الوص ــ ْ
الســــا لق ــ ْد ط ــ َ
ـال
ريـــ َ
ـاض الجنــــانِ وحــــو َر َّ
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د .عمر عبد اهلادي ديان

[البحر الكامل]

قصيدة وقد كمد الفؤاد يف رثاء الشيخ سليم اهلل خان

(رئيس وفاق املدارس العربية الباكستانية) ورئيس اجلامعة الفاروقية بكراتيش رمحه اهلل تعاىل
ــــــــت
اس َت ْي َب َس
ْالَ ْر ُض ُغ
ْ
ــــــــر َل ْو ُنَــــــــا َو ْ
ِّ َ

ــــــــها َف ِق َيــــــــا ُم
َاس
َأ ْش
َ
َ
ــــــــج ُار َها َو ُأن ُ

ــــــــم َلــــــــ ُه َب َص َمتُــــــــ ُه يف ك ُِّل َأ ْر
َع َل
ٌ

ِ
ــــــــاء الدُّ نَــــــــا َم ْــــــــدٌ َلــــــــ ُه إِ ْحــــــــكَا ُم
َج

ُ
ــــــــوى
ــــــــش ُكــــــــدِّ َر َل ْونُــــــــ ُه َّملــــــــا َث
َوا ْل َع ْي
َ

ِ
يــــــــا َأر َض ب ِ
اك ْســــــــت َ
ــــــــك إِنَّــــــــ ُه
َان َو ْي َل
َ
َ
ْ

ِ
َ ِ
هــــــــا ُم
َقــــــــدْ َم
ــــــــات ف ْيــــــــك َســــــــ ِّيدٌ َو ُ َ

ـــــــــر ًة ال َتنْت َِهــــــــي
ــــــــف َح ْس
َأ ْو َدى َو َخ َّل
َ
َ

ُ
ــــــــجا ُم
ــــــــون ِس
ــــــــرى َوا ْل ُع ُي
َّــــــــاس َح
َفالن
َ
ُ
َْ

ٍ
ــــــــل َلــــــــه يف ك ُِّل ن ِ
ٌ
ــــــــى
ــــــــة ُن َع
َاح َي
َر ُج
ُ
ً
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ٌ
ــــــــل ُك ُّلــــــــ ُه إِ ْقــــــــدَ ا ُم
َشــــــــ ْي ٌخ َج ِل ْي

َمــــــــا ك َ
ــــــــه َر ًة َو َينَــــــــا ُم
ــــــــي ُش
َان َي ْب ِغ
ْ
ْ

ــــــــأم ح ِ
ٍ
ــــــــة َي ْبنِــــــــي َو َي ْس
يف ُخ ْف َي
اســــــــدٌ
َُ َ

ي ِكــــــــي ِذك َْر َهــــــــا ِ
اإل ْقــــــــدَ ا ُم
َو
الــــــــر ْو ُح َ ْ
ُّ

ِ
ُ
ي ُّفــــــــ ُه
الز َم
َوا َمل ْجــــــــدُ َمــــــــا َب
ــــــــر َح َّ
ــــــــان َ ُ

ِ
َو َّ
ــــــــا ِء ِو َســــــــا ُم
الس
الش
َ
ــــــــم ُس يف كَبِــــــــد َّ
ْ

ٍ
ِع ْلــــــــم ِ
ِ
ــــــــد
ح
َــــــــاب َو ِع ْل
الكت
ــــــــم ُســــــــن َِّة َأ ْ َ
ُ
ُ

َ
ــــــــو ِر َســــــــا ُم
ــــــــر ا ْل ُع ُص
ــــــــى َم
َد ْو ًمــــــــا َع
ْ
ِّ

ِ
اؤ َهــــــــا َمــــــــا َينْت َِهــــــــي
ي
ــــــــري َم ُ
َواألَ ْر ُض َ ْ

ف َلــــــــه وا ْلك ِ
ــــــــرا ُم
َــــــــات َغ
َائن
َط
ــــــــر ٌ
ُ
ُ َ
َ
َ

ُ
ــــــــظ َعال ًيــــــــا َمــــــــا َين َْم ِحــــــــي
ي َف
َي ْب َقــــــــى َو ُ ْ

ــــــــات ِوئَــــــــا ُم
جل ِام َع
َح
ــــــــر ٌ
ُ
ف َلــــــــ ُه َوا َ
ْ

ِ
ِ
َمــــــــ ْن ك َ
ــــــــاو ًل
ــــــــال ُم َط
ُــــــــم لِ ْل ِج َب
َان فِ ْيك
ْ

َأو َهــــــــى امل َف ِ
َ
ــــــــل َوال ُغــــــــا ُم ُغــــــــا ُم
اص
ْ

يــــــــا َع ِ
َ
ــــــــز َار ِة َأ ْد ُم ِعــــــــي
ــــــــى َغ
ــــــــو َن َع
اذ ُل
َ
ْ
َ

ــــــــزا ُم
ُــــــــم َأ ْق
ــــــــرا َء َفإِ َّنك
َ
ْ
َ
ُك ُّفــــــــوا اهل ُ

ِ
ُــــــــم
َيــــــــا َشــــــــ ْي َخنَا َط
َ
ــــــــرى بِ ُو ُج ْودك ْ
ــــــــاب ال َّث َ

ــــــــار َظــــــــا ُم
ــــــــت األَ ِد ْيــــــــ ِم َوالن ََّه
َ ْت
َ
ُ

ــــــــد الص ِ
ِ
ــــــــى َ
َ
ــــــــوى
ال
ــــــــن َع
احل
ٍآه لِ َف ْق
َْ
َ
َّ

ْ
حل َشــــــــا َونُــــــــا ُم
َّــــــــار ت
َوالن
َــــــــأك ُُل يف ا َ
ُ

ِ
ْ
ــــــــأ ُنك ُْم
ــــــــل ْي ُم َف َش
هللِ َد ُّر َك َيــــــــا َس

َان يف َأ َلِ ا ْل ِفــــــــر ِاق َك َطالِ
ٍ
َمــــــــ ْن ك َ
ــــــــب
َ

ِ
ِ
ــــــــه
ــــــــو َم بِنَ ْف ِس
ــــــــاو ُل َأ ْن َي ُق
ي
ْ
أنًّــــــــى ٌ َ

ِ
ِ
ْ
ــــــــال إِ َمــــــــا ُم
ــــــــار َولِ ِّلر َج
ــــــــأ ُن ا ْل ِك َب
َش
َ
َــــــــاك ِه َيــــــــا ُم
لِ ْل ِع ْلــــــــ ِم َّأر َقــــــــ ُه ُهن

ِ
ــــــــز ُل األَ ْقــــــــدَ ا ُم
ــــــــات ت َُز ْل
يف الن َِائ َب
َ
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يمر يف حياته بمراحل خمتلفة ،يرت ّقب فيها النتائج ،إال أن
احلياة اإلنسانية كلها عبارة عن امتحان طويل ،وكل واحد منا ّ
للطالب شأنا خاصا برتقبهم ملوعد االختبارات ،فإهنم كلام اقرتب املواعد ،دارت رؤوسهم ،وتبدَّ لت حلظات اللهو واملتعة
بساعات النشاط واحليوية .وهذا ما قد حدث فعال مع نبيل وأصدقائه ،فكلام حان موعد االختبار النهائي باملدرسة ،زاد
قلقهم ّ
وقل شغبهم وأفعاهلم ،وصار التحضري لالختبارات ومراجعة املقررات شغال شاغال هلم ،ولكن بعضهم رسعان
يتضجر من املراجعة ويسأم من القراءة ،عندما يشعر بالقلق ،ودار بني بعضهم النقاش التايل:
ما
ّ
ومتص الدماء.
وسيمعيديد يا هلا من اختبارات ال تعدّ وال حتىص! تعكر املزاج ُّ
عبدالرحمن

نعم ،بل ما كاد ينتهي االختبار الفصيل األول حتّى جاء الثاين يقرع رؤوسنا ،وها نحن أوالء أمام االختبار النهائي الذي
وافانابكوابيسهاملزعجة.

عبدالرحمن

خترج يف اجلامعة قبل سنتني.
عمي األصغر الذي َّ
ال خالص منها ،بل ّإنا يف احلياة العمل ّية القادمة أشدُّ وأبكى ،هكذا قال يل ِّ

وسيمعيديد أنتظر بفارغ الصرب ،اليوم الذي أختلص فيه من هذه االختبارات الثقيلة املشؤومة.

وسيمعيديد نعم ،وأتذكر أن أخانا املولوي نبيال قال كالما كهذا قبل أيام.
أن الوقت قصري ومواد الدراسة كثرية ،فام ّ
عبدالرحمن املشكلة الكربى ّ
احلل عندكم يا أصحاب الفكر والكالم!.
وسيمعيديد رأيي أن نأخذ القض ّية بحذافريها إىل األخ نبيل ،لع ّله يرشدنا إىل
ويسهل لنا الصعاب إن شاء اهلل تعاىل.
صواب
ِّ
عبدالرحمن
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موافق ،وسنستفيد من آرائه كام استفدنا
يف السابق ،فإنه يمتلك كنزا من كنوز
املعلومات ،وأسلوبا رائعا من أساليب
التفهيم.

ذهب ّ
كل األصدقاء إىل غرفة نبيل الناصح ،وحتدّ ثوا:
عبدالرحمن ووسيم السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أخانا نبيل ،وأحسن اهلل إليك ،هل لنا أن نتحدّ ث قليال بشأن االستعداد لالختبارات؟.
نبيلالناصح
عبدالرحمن

حياكم اهلل ،وبارك اهلل بكم ،بكل رسور ،وسأقيض معكم أسعد اللحظات ،فنحن إخوة يف اهلل ،وينبغي أن يستفيد بعضنا من بعض.
ٍ
ٍ
شديد ،أريد أن أكون من املتفوقني مثلك ،فكيف يل ذلك؟ ألديك ُرقية تقرأها أم تعويذة مباركة تُع ِّلقها؟.
باختصار

نبيلالناصح

وصنع اليد.
ال هذا وال ذاك ،واعلم أن التفوق ليس ُحلمـا يأيت صدفة ،بل إنه حقيقة يأيت بالكدِّ ُ

وسيمعيديد

مجيل ،وهال أخربتني عن هذا الكدِّ وصنع اليد ،حتى نجتهد نحن أيضا.

نبيلالناصح

ما عليك إال أن تراجع املقررات بأساليب فعالة ،وال تنس قواعد االستذكار.

عبدالرحمن
نبيلالناصح
عبدالرحمن
نبيلالناصح
وسيمعيديد
نبيلالناصح
وسيمعيديد
نبيلالناصح
عبدالرحمن
نبيلالناصح
وسيمعيديد
نبيلالناصح
عبدالرحمن
نبيلالناصح

وما هذه األساليب الفعالة؟ .وما هي تلك القواعد؟ّ .
املقررات ونحن ال نعلم.
لعل هذا ما ينقصنا يف مراجعة ّ

عليك باالبتعاد عن املؤثرات املشتِّتة كالتلفاز واجلوال وضجيج الناسّ ،
واتذ اجللوس بطريقة مرحية ،وركز االنتباه مع إضاءة جيدة
وهتوية صحية ،وهدوء تام.

هذا ما نفعله دوما ،ولكن رسعان ما ننسى َّ
كل ما نراجعه.

ٍ
تلخيص قدر االستطاعة ،واستخدام األلوان مع مراجعة امللحوظات
وجرب تدوين النقاط املهمة أثناء املراجعة مع
ركِّز انتباهكِّ ،
دوريا ،واختيار أوقات مناسبة للحفظ كالسحر وما بعد الفجر واملغرب.
وهال ختربين عن برنامج مكثف ملراجعة املقررات؟.

وقسمه تبعا هلا ،ورتب املواد طبقا لقرهبا الزمني من االختبار ،وصعوبة تناوهلا ،وال تنس أن تضع يف
حدِّ د زمنا مناسبا لكل مادةّ ،
برناجمك فرتات للراحة وممارسة هواياتك املفضلة.

أخي نبيل إننا نواجه معوقات كبرية أثناء املراجعة كرشود الذهن وامل َلل ،فهال تبني لنا حلوال الجتيازها.
ِ
وروح عن نفسك قليال .وعند النسيان،
غي مكان املذاكرةِّ ،
عند الرسحان ،ذاكر املواد املشوقة واستخدم الصوت العايل .وعند املللِّ ،
صعوبة الفهم ،استعن باملدرس .وعند فقد الثقة بالنفس ،زدِ
ركِّز عىل التلخيص واملراجعة املستمرة واالبتعاد عن املعايص .وعند
املدة املحددة ملذاكرة املواد الصعبة.
وكيف نقيض ليلة االختبار؟ فهي تطول هبمومها ويكثر الوساوس فيها.

أبعد عن نفسك اإلحساس القائل :إنك البد أن تراجع املنهج كلمة كلمه وسطر ًا سطر ًا  ،راجع األفكار األساسية للامدة ،وحتل
بالصرب والثبات وكثرة ذكر اهلل تعاىل ،وخذ قسط ًا كافي ًا من النوم والراحة ،وابتعد عن القلق واألحاديث غري املفيدة ،وال تطالع شيئا
جديدا خارج حدود املواد املقررة ،وجهز أدواتك وتأكد من سالمتها.
ها وقد وأوصلتنا إىل باب قاعة االختبار ،فهال توصينا بالطريقة املثىل ألداء االختبار.

لن أبخل عليكم بأي خري ،تأكدوا من عدد األسئلة املطلوب اإلجابة عنها ،وضعوا خطة الستغالل وقت االمتحان ،واقرأوا مجيع
األسئلة بتمعن ،وضعوا العنارص الرئيسة لكل سؤال ،وتذكروا أن املمتحن يبحث عن اإلجادة وليس عن كمية الكالم املكتوب،
وابدأوا بحل األسئلة ذات الدرجات الكبرية والسهلة والتي ذاكرمتوها جيدا حتى تعطيكم قدرا من االطمئنان والثقة بالنفس،
وتذكَّروا َّ
أن َّأول إجابة تطرأ عىل الذهن ،غالبا تكون صحيحة فاحذروا أن تغري إجابتكم إال إذا كنتم واثقني أن اإلجابة األوىل خطأ.
وهل بقي لديك كال ٌم يفيدنا بعد كل هذا؟.
نعم ،إن نجحتم يف االختبار ،فتذكروا أنه فضل اهلل عليكم ،فامحدوه واشكروه عىل ذلك ،وإن كنتم من الراسبني الفاشلني -معاذ
يدب إليكم ،بل ادعوا اهلل ،واجتهدوا أكثر وابدأوا املشوار من جديد .وال تنسوا أن الدنيا دار االمتحان،
اهلل تعاىل -فال تدعوا اليأس َّ
والفوز احلقيقي هو إرضاء اهلل تعاىل واجتياز عقبة جهنم.

عبدالرحمن ووسيم شكرا لك عىل هذه التوجيهات الغالية ،وفقك اهلل لكل خري ،سنلتقي الحقا بإذن اهلل تعاىل .مع السالمة.
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الذواق في الدنيا والشبع في اآلخرة!!
خذوا أكرب لذات الدنيا ،اللذة املعروفة ،تروا أنها ليست يف الحقيقة إال لحظةً ،دقيقة أو دقيقتني ،التكاد تحس
بأنك قد وصلت إليها حتى تجد أنك قدفقدتها .إنها ليست منوذ ًجا مص ّغ ًرا للذة اآلخرة ،فام يستمر هنا دقيقة
فقط يدوم هناك إىل األبد ،إنك فيها كمن يعطى ملعقة من الطعام ليذوقه ويجد طعمه يف حلقه ،فإذا ارتضاه
اشرتى منه ،فأكل حتى شبع...فالذواق يف الدنيا والشبع يف اآلخرة!
(صور وخواطر :عيل الطنطاوي ،املراجعة والتعليق :مجاهد مأمون ديرانية ،ط ،۱٠:جدة :دار املنارة سنة ،۲٠۱۱ :ص.)۱۲ ،۱۱ :

نفسك عالمك ،زيِّنها أو شوِّها
تحب املرء فرتاه ملكًا ،ثم تكرهه فتبرصه
نفسك عامل عجيب ،يتب ّدل كل لحظة ويتغري ،واليستق ّر عىل حالّ :
رسة فرتى الدنيا ضاحكة،
م
يف
وتكون
نفسك،
شيطانًا ،وما ملكًا كان ق ّط وال شيطانًا ،وما تب ّدل ،ولكن تب ّدلت حالة
ّ
حتى إنك لو كنت مص ِّو ًرا ملألت صورتها عىل لوحتك بزاهي األلوان ،ثم تراها وأنت يف كدر باكي ًة قد غرقت يف
سواد الحداد ،وما ضحكت الدنيا قط والبكت ،ولكن كنت أنت الضاحك البايك.
(املرجع السابق :مقالة :اعرف نفسك ،ص)٦۴ :

أين اإلنسان؟
ال أستطيع أن أتصور أن اإلنسان إنسان حتى أراه
فصل صحي ًحا بني اإلنسان
محس ًنا ،ألين ال أعتمد ً
والحيوان إال اإلحسان ،وإين أرى الناس ثالثة:
سبيل إىل
• رجل يحسن إىل غريه ليتخذ إحسانه إليه ً
اإلحسان إىل نفسه ،وهو املستب ّد الجبار الذي ال يفهم
من اإلحسان إال أنه يستعبد اإلنسان.
• ورجل يحسن إىل نفسه واليحسن إىل غريه ،وهو
الرشه املتكالب الذي لو علم أن الدم السائل يستحيل
إىل ذهب جامد لذبح يف سبيله الناس جمي ًعا.

• ورجل ال يحسن إىل نفسه وال إىل غريه ،وهو البخيل
األحمق الذي يجيع بطنه ليشبع صندوقه.
وأما الرابع :وهو الذي يحسن إىل غريه ،ويحسن إىل
سبيل ،وأحسب
نفسه ،فال أعلم له مكانًا ،وال أجد إليه ً
أنه هو الذي كان يفتش عنه الفيلسوف اليوناين
ديوجني الكلبي حينام سئل :ما يصنح مبصباحه؟ وكان
يدور به يف بياض النهار ،فقال :أفتش عن إنسان.
(األعامل الكاملة للمنفلوطي ،النظرات ،مصطفى لطفي املنفلوطي ،بريوت :دار
الجيل  ،۱۹۸۴ج ۲:ص.)۷۱ :

وجودك دليل وجوده!!
دلّك بجهلك عىل علمه ،وبضعفك عىل قدرته ،وببخلك عىل جوده ،وبحاجتك عىل استغنائه ،وبحدوثك عىل
دليل عليه!
قدمه ،وبوجودك عىل وجوده ،فكيف تطلب بعد ذاتك ً
(هكذا علمتني الحياة ،د مصطفى السباعي ،ط ،۴بريوت :املكتب اإلسالمي ،سنة ،۱۹۹۷ :ص.)۳۱ :
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األمثال العربية املختارة

(األمثال من مجهرة األمثال أليب هالل العسكري
بترصف وزيادة)
رمد:
أنضج أخوك ثم ّ

حلا لألكل،
حلم :جعله
ً
ناضجا وصا ً
أنضج الطباخ ً
ور ّمد اليشء :أي جعله يف الرماد وأفسده ،يرضب
ً
مثل للرجل يصلح األمر ثم يفسده ،وأصله أن ينضج
الرجل اللحم ،ثم يطرحه يف الرماد فيفسده.
تقول :إن زيدً ا قد شفع له األستاذ عند طرده من
كرر اليوم
الفصل عىل املشاغبة أثناء الدرس ،ولكنه ّ
ثم
نفس اخلطأ ف ُطرد مر ًة أخرى ،إن زيدً ا أنضج األمر ّ
ر ّمده بيده.

إذا مل تغلب فاخلب:
اخلب من اخلالبة وهو اخلداع ،ومنه يقالٌ :
برق
خ ّلب ،إذا ومض من غري مطر ،كأنه خدع الرائي ،وبه
سميت املرأة خلو ًبا إذا كانت متكر بالرجال ،ومعنى
ّ
املثل :إذا مل تدرك احلاجة بالغلبة واالستعالء ،فاطلبها
بالرفق واملداراة.
تقول :إن مسألة فلسطني حتتاج حللها إىل تيقظ
وتثبت وحكمة ،فإنّك إذا مل تغلب فاخلب.

أبرص وسم َق ِ
دحك:
َ َ
الوسم :هي العالمة ،والقدح :وهو الزمل الذي كان
العرب يستقسمون به اللحم وقصته مشهورة ،ومعنى
املثل :تأ ّمل أمرك قبل التقدّ م إىل عمل ،لتعرف ما
سيكون لك وما سيكون عليك.
تقول :شاور زيد أخاه يف أمر التجارة مع رشكة كذا،
فأشار عليه :أبرص وسم قدحك ،ثم توكّل عىل اهلل
وتقدّ م.
أعط القوس بارهيا:
فبارهيا :أي صانعها ،يرضب ً
مثل للرتغيب عىل
االستعانة عىل العمل بمن حيسنه عند العجز.
تقول :إن كنت مل تدرك مغزى آية أو حديث فأعط
القوس بارهيا واستفد من تفاسري املفرسين ورشوح
املحدثني.

ألق دلوك يف الدالء:

مثل يف ّ
الدالء :مجع دلو ،ويرضب ً
احلث عىل العمل
واالكتساب ،وترك التواين.
تقول :ملا أظهر زيد عجزه عن التفوق عىل صاحبه يف
بني ،من
االختبار بني يدي أستاذه ،قال له األستاذ :يا ّ
جدّ وجد ومن ّ
دق الباب ولج ،فال تتوان وألق دلوك
يف الدالء تنجح يو ًما ما.إن شاء اهلل.

أوائلاألشياء

ِ
َّهــــــار .
ــــــح َّأو ُل الن
الص ْب
ُ
• ُّ
ِ
ــــــل .
ــــــق َّأو ُل ال َّل ْي
• ال َغ َس
ُ
• ا ْلوس ِ
ِ
طــــــر .
ــــــم ُّي َّأو ُل ا َمل
َ ْ
ِ
• ال َب ِ
ــــــار ُض َّأو ُل النَّ ْبــــــت .

• البا ُكــــور ُة أو ُل ال َف ِ
اك َهــــة .
َ َّ
َ
ِ
ــــــد .
ْــــــر َّأو ُل ا ْل َو َل
• البِك
ُ
ِ
ِ
ــــــش .
جل ْي
• ال َّطلي َعــــــ ُة َّأو ُل ا َ
• الن َّه ُ
الــــــرب .
ــــــل َّأو ُل
ُْ
الســــــك ِْر .
• الن َّْش َ
ــــــو ُة َّأو ُل ُّ

الــــــز ْر ِع .
ــــــاع َّأو ُل
• ال ُّل َع
َ
ُ
ُ
ِ
الشــــــ ْي ِ
الو ْخ ُ
ــــــط َّأو ُل َّ
ب.
ــــــأ َّأو ُل ال َّل
• ال ِّل َب
بــــــن َ • .
ـاف َّأو ُل ال َع ِصـــ ِ
َّــــــوم .
ـر  • .النُّ َع
الســـ ُ
ــــــاس َّأو ُل الن ْ
ُ
• ُّ
ـر وهــــي مــــن َقـــ ِ
• احلَافِـــ َـر ُة َّأو ُل األَ ْمـــ ِ
ـول اهلل عـــ َّـز وجـــ َّـل:
َ
ون ِف ْ ِ
ــــــر ِة َاي يف َّأو ُل ِ
ــــــر ُدو ُد َ
أمرنــــــا .ويقــــــال يف
الاف َ
َ
َأإِنَّــــــا َل ْ
ٍ
املثــــــل  :النَّ ْقــــــدُ عنــــــد ا ِ
ِ
مــــــة .
ــــــر ِة أي عنــــــدَ َّأو ُل ك َِل
حلاف َ
َ
• ال َفــــــر ُط أو ُل الور ِ
االســــــتِ ْه ُ
أو ُل
الل
اد • .
َّ
َّ
ْ
ُّ
َ
ِ
ص َي ِ
املولــــــود إذا ُولِدً .
اح
ِ
الز َل ُ ُ
• ُّ
ف ِ َّأول َســــــا َعات • ِ
الع ْقي أو ُل ما َيْرج من ب ْطنِه ِ.
ُ َّ
َ
ُ ُ
ال َّل ْي ِل َو احدَ ُ َتــــــا ُز ْل َفة.
ِ
ُ
ــــــط َّأو ُل ما َي ْظ َه ُر م ْن
• النَّ َب
الزفــــــر أو ُل صو ِ
ت
• َّ
ِ
ِ
َ ْ
ُ َّ
ِ
ماء الب ْئــــــر إذا ُحف َر ْت .
ِ
ِ
ِ
َ
ــــــه ُيق آخ ُر ُه.
والش
احل َم ِر
ــــــيس َّأو ُل
والر ِس
ُ
الر ُّس ِ َّ
• َّ
آجلر ِ
ُ
ْ
ُ
حل َّمى .
ا
ن
ــــــ
م
ذ
خ
ا
ب .ما َي
• النُّ ْق َب ُة َّأو ُل ما َي ْظ َه ُر من َ
َ ُ
• ِ
الع ْل َق ُة َّأو ُل َث ِ
بي • .ال َف َر ُع َّأو ُل ما ُتنْتِج ُه النا َق ُة .
وب ُيت ََّخ ُذ َّ
للص ِّ
ورس العربية ،اإلمام الثعالبي ،حتقيق :ياسني األيويب ،ط ،2بريوت :املكتبة
(فقه اللغة ّ
العرصية ،سنة2000 :م ،ص ٦۵:بترصف يسري).
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الطالب :سعد أمحد /السنة الثانوية الثانية /الصف الرابع

إن من آداب السلوك احلسن أن نعارش الناس باملعروف ،ألن
اإلنسان خلق اجتامعيا ،وهو بأمس احلاجة إىل معونة الناس
ومساعدهتم ،فال يصلح أن يعيش املرء لنفسه وبنفسه ،وال يمكن
له أن يغفل عن منافع من سكن بجواره .ومن هنا بورك من جعل
يف نظام حياته التفاعل السليم مع اآلخرين ،وهذا من عمل اخلري؛
فيدرك أن فرصة احلياة قصرية وأن عليه أن يبذل ما بوسعه؛ لنشـر
رسالة الوئام والتسامح يف املجتمع؛ من خالل سلوكه ومعامالته،
فيهنأ من كان وجهه بساما ،وكالمه لينا لكل صغري وكبري ،فيغدو
أحب الناس لدهيم ممن يعطيهم الذهب والفضة.
كيف نعارش الناس يف املجتمع؟ وما األساس الذي نختاره
للوصول إىل رضا ربنا ورضا الناس ؟.
إن األمر هني ،وهو أن نعترب أن اهلل سيعاملنا كام نعامل الناس،
لذلك نعفو عمن ظلمنا ولو دون جدوى،؛ ألن العفو جيلب لنا
آالء اإلله ونعمه ،ويقينا األسقام والباليا.
جاء ْته َأ ْل َط ُ ِ
ف َعن ُظ ْل ِم ُا ْل ِعب ِ
َبعا
اد ت ََو ُّرعا
َ َ ُ
َ
َم ْن َع َّ ْ
اف اآل َل ُه ت َ ُّ
فام علينا إال أن نتعامل ونترصف مع الناس عىل أساس الصفح
والتغايض عن أخطائهم ،والبحث عن احللول من خالل السلوك
احلسن .وقد مجع ابن املقفع معظم آداب السلوك واملعارشة يف
عبارته الرائعة املنسقة ،وهي:
«ابذل لصديقك دمك ومالك ،وملعرفتك رفدك وحمرضك،
وللعامة بشـرك وحتننك ،ولعدوك عدلك وإنصافك ،واضنن
بدينك وعرضك عن كل أحد»(.)1

وإذا واجهتنا مشكلة مع بعض زمالئنا وكانت املشكلة مادية
مالية مثال -فغضب علينا ،ومتادى يف العدوان ،فعلينا باألمورالتالية:
.1أن نعلم أن مشاكل الدنيا مؤقته ومقدرة ،والصرب عليها هيدينا
إىل اخلري العظيم.
.2ال نعامله باملثل فنأخذ حقوقنا عنوة.

.3نعطيه مهلة مع بذل النصيحة ،ونتيح له فرصة التفكري.
.4نكلمه بالرفق واملودة حتى يسهل عليه فهم املشكلة.

.5نحذر الوقوع يف الغضب فإنه جيعلنا نقول ما نجهل ،وحيملنا
عىل الندم.
هذا وال خيفى علينا أن أغلب مشاكلنا يف احلياة نتيج ًة لسببني ،مها:
.1الترصف دون تفكري.

 .2االستمرار يف التفكري دون أن نترصف.

لذلك نتحىل باألخالق الطيبة؛ لنمأل حياتنا رسورا وهباء ،وال
ننس أن حسن اخللق يسرت غريه من القبائح ،وسوء اخللق يقبح
غريه من املحاسن .وندعو اهلل دوما أن ننطبع بحسن املعارشة
واخللق الكريم.

 -1انظر :عيون األخبار ،ابن قتيبة ،بريوت :دار الكتب العلمية ،سنة1418 :هـ ،ج ،3ص.20 :
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أمحد اهلل بن موسى /طالب يف السنة الثالثة من الدرس النظامي.

أخي الطالب هل أتاك نبأ هذا التابعي اجلليل؟ إنه فتى مجع املجد
من أطرافه كله ،حتى مل يفته يشء ،إنه حفيد عمر بن اخلطاب ،تتوج
رأسه بتاج التّقى والعلم ،أفتحسب أن فوق هذا املجد جمد ًا يتفاخر
فيه املتفاخرون؟! .ذلك هو عمر بن عبدالعزيز أحد فقهاء املدينة
وأفضل أهل زماهنم علام ،وأحدّ هم ذهنا ،وأشدّ هم ورعا ،فتعال
نبدأ قصة حياته من ّأوهلا.
كان لعبد العزيز عرشة من الولد ،وكانوا مجيعا عىل ّ
حظ موفور
من التقى ،ومقام كبري من الصالح ،ولكن عمر كان واسطة عقد
إخوته ،وكوكبهم املتأ ّلق ،لقد كان فقيها أريبا ،له سن الفتيان وعقل
الكهول.

بعد وفاة أبيه مل يكن أحد له من املربني إال عمه أمري املؤمنني
وزوجه ابنته فاطمة،
عبدامللك فخلطه بولده ،وقدّ مه عىل كثري منهم ّ
ونعمت املرأة هي! آثرت ما عند اهلل عىل متاع الدنيا.
تتلمذ عىل أيدي الصحابة الكرام والتابعني ،فقد هنل من علمهم
وتأدب بأدهبم والزم جمالسهم حتى ظهر حسن آثار تربيتهم يف
ترصفاته وأعامله :نور يف قلبه ،ونور يف لسانه ،ونور يسعى بني
التف حوله الناس ليستمعوا إىل مواعظه التي تستلني هبا
يديه حتى ّ
القلوب القاسية وتستدر هبا الدموع العاصية.
لقد كان فلتة من فلتات الدّ هر ،يسري يف الناس هبذه السرية احلسنة،
حتى أتاه النبأ العظيم ،هو أن اخلليفة سليامن بن عبد امللك قد حلق
بجوار ربه ووىل عمر شأن املسلمني ،فتأسف عمر أسفا شديدا ،لقد
كان له سندا لدينه وأخالقه.
وعند الصباح وارى عمر اخلليفة تراب القرب وعرباته تسح عىل
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خديه سحا ،حتى لكأن وراء عينيه بحر ًا من الدموع ،لكنه قبل أن
ينفض يديه من تراب قرب اخلليفة سليامن سمع لألرض من حوله
رجة ،فقال ماهذه؟ فقالوا :هذه مراكب اخلالفة – ياأمرياملؤمنني – قد
ّ
أعدّ ت لك لرتكبها ،فنطر إليها عمر بطرف عينيه ،فاستشاط غضبا
وقربوا
وقال بصوته املتهدج مايل وهلا؟ ّ
نحوها عني بارك اهلل عليكم ّ
يل بغلتي فإن يل فيها بالغا.

ثم إنه مل يستو عىل مركبه حتى جاءه مدير الرشط مستصحبا معه
كوكبة من الرشط حتى اصطفوا عن يمينه وشامله واحلراب تلمع
فتنهد عمر قائال مايل أرى مجوعا من رشطتك هنا ليست
يف أيدهيم ّ
يل بك وهبم حاجة ،إنام أنا رجل من عامة الناس ،ونذرت نفيس
ملرضاة اهلل – عز وجل  -ثم ازدحم عليه الناس وانسدت الطرق
عىل ضاربيها حتى اقرتب موعد الصالة ،فتوضأ اخلليفة فأحسن
الوضوء ،ثم نودي يف الناس الصالة جامعة ،فتسايل الناس من ّ
كل
فج ،فلام اكتملت مجوع الناس ،قام فيهم خطيبا فحمد اهلل وأثنى عليه
ّ
ّ
وصل عىل النبي حممد صىل اهلل عليه وآله وسلم ،وخطب الناس،
ثم قال :قد ابتليت باخلالفة عىل غري رأي مني فيها ،وال يل طلب
هلا ،وال مشورة من املسلمني ،فجعلتكم يف حل بيعتي ،فاختاروا
ألنفسكم خليفة ترضونه فارتفعت األصوات قد اخرتناك يا
أمري املؤمنني! فقم بأمرنا باليمن والربكة ،فلام هدأت األصوات
واطمأنت القلوب رفع صوته املتعب ثانية حتى أسمع الناس مجيعا
وقال :أهيا الناس من أطاع اهلل وجبت إطاعته ،ومن عصا اهلل فال
طاعة له عىل أحد ،أهيا الناس! أطيعوين ما أطعت اهلل فيكم ،فإذا
عصيت اهلل فال طاعة يل عليكم .وهبذا بدأت حياة جديدة للخليفة
اجلديد ،غريت حياة الناس ونمط معاشهم ،نحو الدار اآلخرة ،وإن
شاء اهلل نكملها يف العدد القادم.

33

فتح باب جديد لمساعدة الحمالت اإلغاثة
في العالم تمخض عنه
عقد اتفاق بني مجعية بيت السالم اخلريية ومنظمة آفاد
( )AFADالرتكية
 .1تعاقدت مجعية بيت السالم اخلريية مع منظمة آفاد الرتكية
عىل املشاركة يف تقديم مساعدات خريية للمنكوبني يف العامل
كله ،بدءا من الالجئني السورين يف حدود تركيا ،وبناء عىل ذلك
أجرت احلكومة الرتكية ختفيضات خاصة عىل البضائع التي
تشرتهيا مجعية بيت السالم اخلريية من داخل تركيا ،كام أعلنت
رفع الرضائب واجلامرك عن البضائع واملساعدات التي ترسلها
اجلمعية من باكستان إىل تركيا .ويف ضمن هذا اإلطار ستنشئ
اجلمعية خمبزين عىل احلدود الرتكية السورية بمقاطع غازي
عنتاب ،لتجهيز ثالثامئة ألف رغيف يوميا لتوزيعها بني اإلخوة
الالجئني السوريني.
 .2كام تكفلت مجعية بيت السالم اخلريية بتوفري مساعدات من
املآكل واملشارب واملالبس بقيمة مخسة عرش ألف دوالر أسبوعيا.

 .3اعتماد ميزانية لتطوير األنشطة
الرياضية ،على أثرها تمّ تحسين ملعب
كرة القدم ،وإنشاء ساحة للكرة الطائرة.

 .4اختتام دوريات الربيع الرياضية والثقافية بنجاح ،حتت
إرشاف وعناية مجعية بيت السالم اخلريية ،إذ قامت بفتح
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مسابقات للنشاطات الثقافية والرتفيهية عىل مستوى مدينة
كراتيش/باكستان ،بني طالب املدارس الدينية والعرصية بعنوان
أوملبياد بيت السالم ،وقد نال املرشوع املتفرد من نوعه حظا وافرا
من إقبال املدارس وطالهبا ،وشارك يف مرشوع املسابقات أكثر
من ألف طالب من املدارس العرصية والدينية ،ومتتَّع اجلمهور
بمشاهدة مباريات كرة القدم وكرة اليد وكرة الريشة ،وشد احلبل
واللياقات البدنية وسباق اجلري بأنواعها املختلفة كام استمتعوا
بمسابقات تالوة القرآن وحفظه ،واألناشيد واخلطب بلغات
ثالث ،وإلقاء الشعر واملحارضات ،وغري ذلك من النشاطات
واستمرت املسابقات أسبوعا كامال بمدرسة
التعليمية املمتعة.
ِّ
 intellectالتابعة جلمعية بيت السالم اخلريية بمدينة كراتيش،
ويف األخري أقيم حفل تكريم املتفوقني وتوزيع األوسمة الذهبية
والفضية بقاعة The palmعىل شاطئ البحر بمدينة كراتيش.
عب املشاركون وأولياء أمورالطالب عن فرحهم وإعجاهبم
وقد ّ
الشديد ،وصفقوا جلهود مسؤويل مجعية بيت السالم اخلريية
وطالبوهم بتكرار هذه املشاريع يف املستقبل.

كسب المرتبة األولى في المسابقات

 .5من اجلدير بالذكر أن نبارك لفرع بيت السالم بتله جنج ،عىل
فوز مشاركيه وحصوهلم عىل الرشف األول يف هذه املسابقات،
فقد حصلوا عىل املركز األول يف أكثر من عرش مسابقات تعليمية
وغري تعليمية ،كام نالوا الرشف األول والتاسع يف مسابقة حفظ
القرآن والرتتيل املنعقدة عىل مستوى باكستان حتت إرشاف إدارة
رحيان املدارس بمدينة سيالكوت بوالية بنجاب.
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