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مدير املجلة
يقابلنا األدب يف صدر اإلسالم بش ّقيه النثري والشعري ،ويعد
امتدادا لألدب يف العرص اجلاهيل يف بعض اجلوانب ،وخيتلف عنه
يف روحه ،وطرق تناوله ،وأسلوبه ،وكثرته ،وخاصة النثر ،فقد
كان يف اجلاهلية نزرا ،ونتفا ،وصار يف اإلسالم وفريا ،يعتمد عىل
ٍ
منهج وهدف راسخ ،لذلك نجد النثر اجلاهيل أقرب إىل أن يكون
نثرا عفويا ،كاألمثال واحلكم ،وبعض اخلطب ،أما يف صدر اإلسالم
فقد كان النثر أساسا من أسس وسائل الدعوة إىل اهلل تعاىل ،فصارت
اخلطبة وسيلة قوية يعتمد عليها الرسول  يف التأثري يف الناس،
ودعوهتم إىل احلق باحلجة والربهان ،مستعمال بفطرته الفصيحة
أساليب البيان القوية؛ التي تستميل السامعني وتبلغ مبلغها يف
نفوسهم .وكذلك الشأن مع خلفائه ريض اهلل عنه.
وإىل جانب اخلطبة ظهرت الرسائل؛ وهي أدب نثري ،غايته الدعوة
إىل اإلسالم خياطب امللوك واحلكام يف بداية أمره ،ثم حتول إىل وسيلة
اتصال بني اخللفاء وقادة ووالة الدولة اإلسالمية ،تقتيض التواصل
امليداين والروحي ،وتقديم النصيحة ،ورشح بعض األمور عن
اإلسالم ،وغري ذلك من األهداف.

وعىل العموم؛ فقد كان القرآن الكريم هو الباعث األسايس املوجه
ألسلوب النثر يف صدر اإلسالم ،فتأثر الناس به ،األمر الذي هذب
األلفاظ ،ولني الطباع ،وقوم االعوجاج ،وبعث فيهم روح احلياة
العاملية .وإىل جانب القرآن كان احلديث النبوي أيضا نموذجا حيا
يقتدى به؛ إذ هو وحي من اهلل تعاىل صادر عن أفصح الناس إطالقا،
ولكنه ال يوازن بالقرآن؛ فالقرآن ال يوازن بغريه.
ومن سامت النثر يف صدر اإلسالم:

.1
.2
.3
.4

وضوح الفكرة.
سهولة األلفاظ ،ورشاقتها.
قوة البيان.
مجال العبارة.

التأثر بالقرآن واحلديث النبوي ،واالقتباس منهام.
.5
استعامل احلجة والربهان.
.6
البعد عن التكلف ،وخاصة السجع إال أن يكون عفويا،
.7
غري حمسوس باستجالبه.

والشعر مما يوازي النثر يف أدب كل أمة ،وكذلك شأنه يف أدب
العرب إال أنه يف اجلاهلية كان غالبا عىل النثر بشكل كبري ،ويف
صدر اإلسالم حدث أمر عجيب ،وهو انبهار الشعراء بأسلوب
القرآن ،األمر الذي جعل نقادا كبارا يرون أن الشعر توقف يف بداية
نزول القرآن ،وأن الشعراء قد خرسوا ،يقول ابن خلدون رمحه اهلل:
«انرصف العرب عن الشعر أول اإلسالم بام شغلهم من أمر الدين
والنبوة والوحي وما أدهشهم من أسلوب القرآن ونظمه فأخرسوا
عن ذلك وسكتوا عن اخلوض يف النظم والنثر زمنا ،ثم استقر ذلك
و ُأونس الرشد من امللة ،ومل ينزل الوحي يف حتريم الشعر وحظره،
وسمعه النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم وأثاب عليه ،فرجعوا حينئذ
إىل ديدهنم منه»( .)1وقد تكلم القرآن يف أمر الشعر وامتدح حسنه
وذم سيئه ،قال تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ سورة الشعراء.
فنشط الشعر ،وبزغت مع اإلسالم أغراض وموضوعات جديدة مل
تكن لتظهر لوال اإلسالم ،فكلها متعلق به ،وال تنفك عنه؛ لتثبت
حتوال كبريا يف مسار الشعر العريب ،بدايتُه عرص صدر اإلسالم.

وتأثر الشعر بالوحيني شأنه شأن النثر ،وحدث أللفاظه وعباراته ما
حدث للنثر ،إال أن نصيبه من األغراض واملوضوعات كان أكرب؛ إذ
كان شأنه كذلك يف اجلاهلية .ومن هذه األغراض :شعر الدعوة،
شعر اهلجرة ،واالنتقال من الكفر إىل اإلسالم ،شعر املدائح النبوية،
شعر االبتهال ،شعر الفتوحات واجلهاد ،وغريها كثري.
مقدمة ابن خلدون ،حتقيق :عبد السالم الشدادي ،الدار البيضاء :خزانة ابن
()1
خلدون بيت الفنون والعلوم واآلداب ،ج ،3ص.301 :
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أ .عبد الرشيد عيديد أمحد
ﭽﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼ يونس ٥٧ :لقد أنزل اهلل القرآن
الكريم عىل قلب نب ّيه الكريم ليكون نذيرا للعاملني ،وهدى
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وبرشى للمؤمنني ،فلم يرتك فيه مصلحة دنيوية أو أخروية تنفع
البرش إال وهداهم إليها بأحسن الطرق وأنفع السبل ،كام مل يدع
رشا عاجال أوآجال تشقى هبا اإلنسانية إال وهناهم عنه بالتحذير
ّ
والتخويف .إذ القرآن الكريم دستور للحياة ،جيمع فيه مجيع
القوانني واألنظمة التي تصلح هبا حياة البرشية ،فهو يأمر بالعدل
واإلحسان ،وينهى عن الفحشاء واملنكر.
ووصف اهلل القرآن الكريم يف اآلية اآلنفة الذكر
بأوصاف عدّ ة تكفل للبرشية السعادة والفالح إن متسكوا

والوعد والوعيد ،مما يوجب للعبد الرغبة والرهبة .وإذا وجدت
فيه الرغبة يف اخلري ،والرهبة من الرش ،ونمتا عىل تكرر ما يرد إليها
من معاين القرآن أوجب ذلك تقديم مراد اهلل عىل مراد النفس،
وصار ما يريض اهلل أحب إىل العبد من شهوة نفسه .وكذلك ما
فيه من الرباهني واألدلة التي رصفها اهلل غاية الترصيف ،وبينها
أحسن بيان ،مما يزيل الشبه القادحة يف احلق ،ويصل به القلب إىل
أعىل درجات اليقني»(.)2
وأوضح يف اآلية أيضا أنه مشتمل عىل اهلدى الذي هو
معرفة احلق والعمل به ،فمن علم احلق ومل يعمل هبا مل حتصل له
أن من عمل بغري علم ّ
اهلداية التا ّمة ،كام ّ
ضل طريق اهلدى وختبط
وحيرض
يوضح للناس ّ
الغي والضالل ،فالقرآن ّ
احلق ّ
يف أودية ّ
عىل العمل به وإيثاره ،وحيمل العباد عىل املجاهدة ألنفسهم يف
التحمل لتبعاته ،واملثابرة عىل مقتضياته .وقد
اتباع احلق ،و
ّ
اشتمل أيضا عىل الرمحة التي حيصل هبا اخلري واإلحسان والثواب
العاجل واآلجل ،وذلك ملن اهتدى بالقرآن واستشفى به من مجيع
األمراض املادية والروحية ،واتّعظ بزواجره وقوارعه« .فاهلدى
ّ
أجل الوسائل ،والرمحة أكمل املقاصد والرغائب ،ولكن ال
هيتدي به ،وال يكون رمحة إال يف حق املؤمنني .وإذا حصل اهلدى،
وح ّلت الرمحة الناشئة عنه ،حصلت السعادة والفالح ،والربح
والنجاح ،والفرح والرسور»(.)3

هبا ،وعملوا بمقتضاها ،فهو موعظة من ربكم ،أي:
«تعظكم ،وتنذركم عن األعامل املوجبة لسخط اهلل ،املقتضية
لعقابه وحتذركم عنها ببيان آثارها ومفاسدها»( .)1كام ذكر
اشتامله عىل الشفاء الذي تشفى به الصدور ،فهو يشفيها من
أمراض الشبهات والشهوات ،الذين مها وسائل الشيطان يف
إضالل اإلنسان وإيقاعه يف أودية الشقاء واهلالك .ويف ذلك
يقول السعدي« :وهو هذا القرآن ،شفاء ملا يف الصدور من أمراض
الشهوات الصادة عن االنقياد للرشع وأمراض الشبهات ،القادحة
يف العلم اليقيني ،فإن ما فيه من املواعظ والرتغيب والرتهيب،

ويف هذه األيام التي طغت املا ّدية عىل سائر القيم،
وطفحت مكاييل النفعية واالنتهازية ،وأصبح الناس سكارى
بولوعهم يف قضاء الشهوات ،وحيارى يف جرهيم وراء ّ
امللذات،
والغي ،وغ ّطت عىل
فغشيت عقوهلم سحب من ظلامت اجلهل
ّ
بصائرهم ضباب كثيف من الشبهات والضالالت تأكّد األمر يف
الرجوع إىل النبع الصايف ،واملنهل العذب ،الذي سعد به سلف
هذه األ ّمة ،وارتقوا به درجات العز والرشف يف الدين والدنيا.
أال وهو االهتداء بالقرآن الكريم واتباع أوامره والتأ ّثر بزواجره
والتطبيق ألحكامه دون استثناءات واختيارات .وهذا كفيل
بعالج مجيع األدواء التي نعاين منها اليوم ،والتي استعصت
عىل األطباء رشقا وغربا .فنحن بحاجة إىل موعظة تزجرنا
عن املخالفات ،وشفاء نستشفي به من مجيع أمراضنا الروحية
تعرفنا باحلق وتقودنا إىل العمل به مهام كلف
والبدنية ،وهداية ِّ
األمر ،ورمحة تغشانا يف حياتنا الدنيوية واألخروية .وهذا كله
يف القرآن العظيم والفرقان املجيد ،فهو كتاب سعادة وفالح
للبرشية ،وليس سفر تعب وشقاء ،كام قال تعاىل :ﭽﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ طه٢ :
 )1تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان،لعبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي،
التحقيق:عبد الرمحن بن معال اللوحيق،ط ،1:مؤسسة الرسالة:سنة1420 :هـ  2000م،
ص.366 :

( )2املصدر السابق ،ص.367 :
( )3املصدر السابق ،ص367 :
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أبو طلحه ضياء

يقول س ّيدنا عمر -ريض اهلل تعاىل عنهَ « :-ت َع َّل ُموا ا ْل ِع ْل َم َو َت َع َّل ُموا
لِ ْل ِع ْل ِم الس ِكينَ َة و ِْ
اض ُعوا َلِ ْن ُت َع ِّل ُم َ
اض ْع َلك ُْم
ال ْل َم َوت ََو َ
ونَ ،و ْل َيت ََو َ
َ
َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ْ
َ
ْ
ُ
َ
َم ْن ُت َع ِّل ُمون َول َتكُونُوا م ْن َج َباب َرة ال ُعل َمءَ ،ول َيق ْم عل ُمك ُْم َم َع
ِ
ُم» الزهد ألمحد بن حنبل :رقم األثر.630 :
َج ْهلك ْ
شك فيه ،واجلهل ظلمة ال ّ
العلم نور ال ّ
شك يف ذاك ،واجلهل
بأنواعه ويل ودمار وهالك ،والعلم بفروعه رشف وفضل
املزور،
ونجاح ،فمهام استعىل اجلهل عىل العلم بإظهار فضله ّ
وتكب صاحبه بمظهره املصنوع ،فإنه زبد السيل يف واقع األمر،
ّ
ال يسمن وال يغني من جوع .يقول اإلمام مالك –رمحه اهلل تعاىل:-
«العلم نور جيعله اللَّ حيث يشاء ليس بكثرة الرواية»( )1ويقول
ّ
–صل اهلل عليه وآله وس ّلم -يف فضله :إنّه طريق موصل
رسولنا الكريم
إىل اجلنّة وسبب حقيقي للفضيلة ،كام جاء يف احلديث الرشيف،
ِ
ِ
«من س َل َك َط ِري ًقا ي ْط ُل ِ ِ ِ
ِ
الن َِّة
َ ُ
ب فيه ع ْل ًم َس َّه َل اللَُّ بِه َط ِري ًقا م ْن ُط ُرق ْ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ُ
َ
َ
ع َمل ُه ل ْ ُي ْس ْع به نسبه» اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان،
َو َم ْن أ ْبطأ به َ
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وحرض عليه رسولنا
رقم احلديث .48:والعلم مطلوب يف اإلسالمّ ،
الكريم -صلوات اهلل عليه ترتى -بأقواله وأفعاله ،وحصله الصحابة
دل عىل يشء فهو ّ
وكل هذا إن ّ
الكرام وهم يف س ّن التقاعدّ ،
يدل
عىل الرتغيب إىل العلم والتمسك باملعرفة ،وخري دليل أسارى
بدر حني ُأمروا بتعليم عرشة أشخاص من الصحابة ،وذلك
مقابل حر ّيتهم.
فيدور فلك العلم بتعليمه وتع ّلمه يف ثالثة حماور-هذا يف أخرص
ّ
وحيتل ك ّلها شأنا كبريا
تعبري :-معلم ،ومتعلم ووسائل التعليم،
يف باهبا وترابطا قو ّيا فيام بينها ،فإذا ّ
اختل واحد منها عطل االثنان
عن العمل وعن إنجاز الفائدة املرجوة وإخراج النتيجة املطلوبة،
وتَبني شدة التامسك وااللتحام من قول س ّيدنا ُع َم ُر ريض
اهلل عنهَ « :تع َّلموا ا ْل ِع ْلم و َتع َّلموا لِ ْل ِع ْل ِم الس ِكينَ َة و ِْ
اض ُعوا
ال ْل َم َوت ََو َ
َ
َّ
َ َ َ ُ
َ ُ
ون و َل َتكُونُوا ِمن جبابِرةِ
َلِ ْن ُت َع ِّل ُم َ
ونَ ،و ْل َيت ََو َ
اض ْع َلك ُْم َم ْن ُت َع ِّل ُم َ َ
ْ ََ َ
ا ْل ُع َل َم ِءَ ،و َل َي ُق ْم ِع ْل ُمك ُْم َم َع َج ْه ِلك ُْم»

المعلم :هو روح املجتمع وضامن اجليل اجلديد ،مريب العقول
ّ
ومزك القلوب ،فمهنته من أعظم املهن رشفا ،يستحق التقدير
ّ
ّ
ّ
صل اهلل عليه وآله وسلم-لعلو شأنه أن الرسول
واالحرتام ،ويكفي ّ
يقول عن نفسه مع ّلام ،ففي حديث طويل ،يقول« :إِن ََّم َب َع ْث ُت ُم َع ِّل ًم
َو َل ْ ُأ ْب َع ْ
ث ُم َت َعنِّتًا» املسند املستخرج عىل صحيح اإلمام مسلم ،رقم احلديث.3491 :
املتشوق إىل املعرفة ،السائر يف طريق اجلنّة ،حامل
المتعلّم :هو
ّ
األحالم الناعمة ،وقائد املستقبل ،زعيم اإلصالح يف األ ّيام
القادمة ،هو الذي سيكتب عىل جبني التاريخ أن النجاح خيضع
للعلم واملعرفة ،وسيحقق للدنيا بطوالته يف أرفع مستواها إن
وافقه ّ
احلظ وحالفه التوفيق والزم جهده الطويل .إن شاء اهلل.

جمرد تلقني
وسائل التعليم :التعليم مل يعد يف العرص احلارض ّ
نص وتسميع القصص ،وإنّام هو انفعاالت وتفا ّعالت،
وقراءة ّ
جوا لطيفا
حيدثها املع ّلم واملتع ّلم داخل
ّ
الصف ،وينشئان هبذا ّ
ناعام ،يمكن فيه األخذ والعطاء ،وليست الوسائل التعليمية
بدعة متحدثة وليدة العرص احلديث ،بل ّإنا قديمة العهد أخذها
رسولنا الكريم – ّ
صل اهلل عليه وآله وس ّلم -يف تعليم الصحابة –،رضوان
اهلل عليهم أمجعني -وتعريف الوسيلة املشهور الذي قاله دنت :dent
«الوسيلة هي املواد التي تستخدم يف احلجرات الدراس ّية أو يف
غريها من املواد التعليم ّية ،لتسهيل فهم معاين الكلامت املكتوبة أو
املنقوطة» ( )2ويقصد بالوسيلة التعليم ّية ّ
كل أنواع الوسائط التي
تعني املع ّلم عىل توصيل املعلومات واحلقائق إىل املتع ّلم بأسهل
وأقرب الطرق.
الصفات الالزمة للمعلّم والمتعلّم  :يقولون« :العلم
ال يعطيك بعضه حتّى تعطيه ك ّلك» فليس العلم حفظ املتون
وإثراء الروايات وال احلصول عىل ضخامة املعلومات ،وإنّام هو
ربطة وصل توصل اجلانبني من الطالب واملطلوب ،وتصلح
عالقات العابد بمعبوده والعبد بر ّبه ،وتصلح العالقات األخوية
اإليامنية واالجتامعية ،فعظيم مثل العلم ال يأيت يف ملح البرص
وذهول القلب ورشود العقل ،بل حيتاج إىل تعب الذهن وكدّ
اجلسد وعرق اجلبني ،إضافة إىل الصفات القدس ّية الالزمة .فمن
الص ّفات الالزمة التي يلزم اكتساهبا للمع ّلم واملتع ّلم:

 -1السكينة :وهي بمعناها العام اطمئنان القلب وراحة
يفرسها األكثرون ،ولكن لإلمام م ابن الق ّيم –رمحه اهلل
البال ،وهبذا ّ
تعاىل -تفسري يمنح الكلمة وسعة أكثر يف العموم ،يقول ابن الق ّيم
«الس ِكينَة إذا نزلت عىل القلب اطمأن هبا ،وسكنت
–رمحه اهلل تعاىلَّ -
الو َقار ،وأنطقت ال ِّلسان
واكتسبت
وخشعت،
إليها اجلوارح،
َ
بالصواب ِ
واحلكْمة ،وحالت بينه وبني قول اخلَنَا والفحش،
َّ
ٍ
وال َّلغو واهلجر ِّ
باطل» )3(.فقول س ّيدنا عمر أساس جذري
وكل
يف طريق العلم وركيزة ال يستغى عنها مهام بلغ حدّ الذكاء وتعاىل
مستوى احلفظ.
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الحلم:ومع اختالف التعابري يف تفسري احللم ،فالنتيجة

الراغب« :احللم ضبط
املحتومة ختلص إىل الصرب ،يقول اإلمام ّ
النّفس وال ّطبع عند هيجان الغضب» .ويقول اجلاحظ« :احللم
ترك االنتقام عند شدّ ة الغضب مع القدرة عىل ذلك» .ويقول
اجلرجاين« :احللم هو ال ّطمأنينة عند سورة الغضب ،وقيل :تأخري
ّ
مكافأة ال ّظامل ،أي جمازاته بظلمه»(.)4

وكلمة احللم يف أثرس ّيدنا عمر –ريض اهلل عنه -إشارة عميقة إىل الصرب
عىل املصائب املعنوية واجلسدية واملادية ،ونصيحة ق ّيمة من
س ّيدنا عمر –ريض اهلل عنه -إىل السادة املع ّلمني واملتع ّلمني ،بأن يتح ّلوا
وج ُه ،ألن طريق العلم
بالصرب مهام ك ّلفهم األمر ووصل التكليف َأ َ
وعر حمفوف باملخاطر واألشواك- ،اخلوف من املعلم ،الرسوب
يف االمتحان ،واالشمئزاز من الدوام الطويل للدراسة واملذاكرة،
ومشاكل الذهاب واإلياب إىل اجلامعة ،ومشاكسات الطالب،
القوة يف الرتبية ،وأنواع من هذا
وغفلتهم عن الدرس واستعامل ّ
القبيل -ومن السهل أن تنزلق القدمان يف الطريق وينحرف عن
املسار التعليمي فيهوي إىل اهلاوية بال رجعة .والعياذ باهلل من
ذلك.

 -3التواضع :يقال يف احلكمة العربية« :لكل يشء مطية
ومطية العلم التواضع» وك ّلام كثر العلم زاد اإلقبال عىل التواضع،
وركع الرأس وانحى الشخص احرتاما وتقديرا ،وآخر جزء من
يوضح معنى التواضع ما يكفي لفهم
حديث أيب سعيد اخلدري ّ
معناه ،فعن أيب سعيد اخلدري ،عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
ي َع َل ُه ِف َأ ْع َل
قالَ « :م ْن ت ََو َ
اض َع لَِّ َد َر َج ًة َي ْر َف ْع ُه اللَُّ َد َر َج ًةَ ،حتَّى َ ْ
ي َع َل ُه فِ
َب َع َل اللَِّ َد َر َج ًة َي َض ْع ُه ا َُّ
ِع ِّل ِّي َ
لل َد َر َج ًة َحتَّى َ ْ
نيَ ،و َم ْن َي َتك َّ ْ
ني ،و َلو َأ َّن َأحدَ كُم يعم ُل ِف ص ْخر ٍة صمء َليس َع َليهِ
ِ
ِ
ْ
َ َ َ َّ َ ْ َ
السافل َ َ ْ
َ ْ ََْ
َأ ْس َف ِل َّ
ِ
ِ
اب َو َل ك َُّوةٌَ ،لَ َر َج َما َغ َّي َب ُه للن ِ
َّاس كَائنًا َما ك َ
َان» اإلحسان يف تقريب
َب ٌ
صحيح ابن حبان .5678
وفره وليله وهناره ،ويقع االشتداد
كره ّ
وحيتاج املرء إىل التواضع يف ّ
جو رائع يبعث الوداد يف
يف االحتياج إليه يف سبيل العلم ،إلنشاء ّ
وتتم االستفادة إذا كان تبادله من املع ّلم حني يشفق عىل
التعليمّ ،
تلميذه ومن التلميذ حني خيضع ملع ّلمه .فهذه مستلزمات لتقريب
املحاور الثالثة إلنجاح عملية التعليم ،وهبذا تتقارب الطبائع
وتنسجم األمزجة ويتو ّلد عرص جديد ،عرص الفهم واإلبداع
واالبتكار ،فينتهي الظالم ويغيب اجلهلّ ،
وحيل إرشاق الصبح،
ويعم العلم الكون .وبعد :فأسأل اهلل تعاىل أن يلهمنا رشدنا
ّ
وصوابنا يف كل أمر نريد فعله ،وجيعل رضاه غاية ّ
كل عملنا .آمني
يارب العاملني.
ّ
 -1نرضة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكريم  -صىل اهلل عليه وسلم -لعدد من
املختصني بإرشاف الشيخ /صالح بن عبد اهلل بن محيد إمام وخطيب احلرم املكي ،ط ،4:جدّ ة:
دار الوسيلة للنرش والتوزيع ،جدةص.2270:
 -2املرجع املوطأ ،ملالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين التحقق :حممد مصطفى
األعظمي،ط ،1:اإلمارات ،مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعامل اخلريية واإلنسانية،
سنة 1425:هـ  2004 -م ،ص.258:
 -3جملة العربية للناطقني بغريها ،العدد الرابع يناير  ،2007لكاتب د.عمر الصديق عبد اهلل،
عميد معهد اللغة العربية –جامعة إفريقيا العاملية.
 -4السابق :ص.1736:
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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 بينهمَّ ،
والتنازع ،فيقع
والتناحر،
وحذر من الوقوع يف ال ُفرقة،
ُ
ُ
ٍ
ُ
وذكر عىل ذلك ً
مثل حادث َة ُأ ُحد وما استفا َده ا ُملسلمون
وذهاب الريح،
الفشل
ُ
َ
ٍ
التنازع واالفرتاق.
دروس بسبب
حينها من
ُ
احلمد هلل امللك القدوس السالم ،أمحده  -سبحانه  -عىل آالئه
ومنَنه ِ
ِ
العظام ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد
أن س ِّيدَ نا ونب َّينا حممدً ا عبد اهلل ورسوله قدو ُة ا ُملتقني وسيدُ األنام،
اللهم ِّ
صل وس ِّلم عىل عبدك ورسولك حممد ،وعىل آله وصحبِه
دائم ْي ما تعا َق َبت الليايل واأليام.
صال ًة وسال ًما َ
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أما بعد :فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-واذكُروا أنكم وقو َفكم بني
يديه  -سبحانه  ،-ﭽ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭼ الشعراء٨٩ - ٨٨ :
رص عىل ات ِ
ِ
كامل ِ
ِ
احل ِ
أهيا املسلمونُ :
واحلذر من ُسلوك
الفتنة،
ِّقاء
ِ
والتعرض ألسباب الوقوع فيها ديدَ ُن ُأ ِ
ول األلباب،
سبيلها
ُّ

وطريق من ِ
وهنج ذوي البصرية من عباد
خش الرمح َن بالغيب،
ُ
ُ
َ
ٍ
ُ
تصديق بام جاء عن اهلل
وكامل
اهلل ،حيدُ وهم إىل ذلك قو ُة يقني،
ِ
ِ
ورسوله -صلوات اهلل وسالمه عليه -من الب ِّينات ا ُمل ِّ
حذرة من غوائلها،
ِ
الدا َّلة عىل سبيل السالمة من ُشورها ،ا ُملرشدة إىل الطريق
ِ
ِ ِ
وقوعها.
وقت
هاجه َ
الواجب انت ُ

ِ
الطليعة من ذلكُ :
قول ر ِّبنا -سبحانه -يف التحذير منها،
ويف
الضر هبا :ﭽ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
وبيان عمو ِم َّ
ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭼ األنفال:
ِ
ُ
ُ
القاعدُ فيها
«ستكون فت ٌن
صلوات اهلل وسالمه عليه:-وقول نب ِّينا
٢٥
ُ
ِ
ِ
ِ
خري من
خري من القائم،
ُ
خري من املاش ،واملاش فيها ٌ
والقائم فيها ٌ
ٌ
الس ِ
ِ
ترشف هلا  -أيُ :تلكُه ،بأن ُي ِ
ف منها عىل اهلالك
ومن
ي،
اع
رش َ
َّ
َّ
ِ
ِ
ُ
َّ
برشها .ثم
له
ت
ض
تعر
ه
بشخص
هلا
ض
تعر
من
أن
ه:
ل
وحاص
».َ
َّ
َّ
ِّ
ملج ًأ أو معا ًذا فل َي ُع ْذ به -
«ومن
:
قال -صىل اهلل عليه وآله وسلم-
وجدَ
َ
أي :فلي ْل َج ْأ إليه »-؛ أخرجه الشيخان يف «صحيحيهام».
«بادروا باألعامل فِ َتنًا ِ
ِ
كقطع الليل ا ُمل ِ
ظلم،
وقو ُله -عليه الصالة والسالمُ :-
ِ
ِ
ُ
كافرا،
ُيصبِ ُح
كافرا ،أو ُيمس مؤمنًا و ُيصبِ ُح ً
الرجل مؤمنًا و ُيمس ً
يبيع دينَه ب َع َر ٍ
ض من الدنيا»؛ أخرجه مسلم يف «صحيحه» من
ُ
حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه .-
أصل ِ
ِ
ِ
ُ
خطرها،وصون
درء
الفتنة
ريب أن معرف َة حقيقة
وال
َ
ِ
النفس عن االصطالء ِ
بنارها .والفتن ُة  -كام قال ابن القيم -رمحه
اهلل -نوعان« :فتن ُة ُّ
أعظم الفتنت َْي  ،-وفتن ُة
الشبهات  -وهي
ُ
ِ
جيتمعان للعبد ،وقد ِ
َّ
ينفر ُد بإحدامها .ففتن ُة
الشهوات .وقد
ِ
ِ
ِ
َ
ُّ
اقرتن
الش ُبهات ناشئ ٌة من ضعف البصرية ،وق َّلة العلم ،ال س َّيام إذا
ُ
ُ
اهلوى ،فهنالك الفتنة ال ُعظمى،
وحصول َ
بذلك :فسا ُد القصدُ ،
وا ُملصيب ُة الكُربى».

ِ
اهلوى ال
ف ُقل ما
َ
شئت يف ضالل س ِّيئ القصد الذي حك ََم عليه َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهلُدى ،مع ضعف بصريته ،وق َّلة علمه بام َ
بعث اهللُ به رسو َله -صىل
اهلل عليه وآله وسلم-؛ فهو من الذين قال اهلل تعاىل فيهم :ﭽ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﭼ
النجم.٢٣ :

وقد أخرب اهلل -سبحانه -أن اتِّباع اهلوى ي ِض ُّل عن ِ
سبيله فقال:
ُ
َ
َ
ﭽﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ
ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﭼ ص٢٦ :
وهذه الفتن ُة -يا عباد اهللُ -
مآلا إىل الكفر والنِّفاق ،وهي فتن ُة
ِ
نجي
املنافقني وفتن ُة أهل البِدَ ع عىل حسب
مراتب بدَ عهم ،وال ُي ِّ
وحتكيمه
الرسول -صىل اهلل عليه وآله وسلم-
ُ
من هذه الفتنة إال جتريدُ اتِّباع ُ

ِ
ِ
دق الدين ِ
يف ِّ
حقائ ِقه
عقائ ِده وأعاملِه،
وج ِّله ،ظاهره وباطنِه،
ِ
ِ
ورشائع
حقائق اإليامن
ورشائعه .ف ُيتل َّقى عنه -عليه الصالة والسالم-
ُ
ُ
ِ
ِ
الصفات واألفعال واألسامء ،وما ينفيه
اإلسالم ،وما ُيثبِتُه هلل من
ومقادير
وأوقاتا وأعدا ُدها،
وجوب الصلوات
عنه ،كام ُيتل َّقى عنه
ُ
ُ
ُ
وحج
ووجوب الوضوء ،وصو ُم رمضان،
الزكاة و ُمستح ِّقيها،
ُّ
ُ
وغري ذلك من رشائع اإلسالم .فال
البيت ملن است َطاع إليه سبيالً،
ُ
ٍ
جيع ُله رسوالً يف ٍ
ٌ
رسول يف
يشء دون يشء من أمور الدين؛ بل هو
كل ٍ
حتتاج إليه األم ُة يف العلم والعمل ،ال ُيتل َّقى إال عنه ،وال
يشء
ُ
ُي َ
ؤخ ُذ إال منه  -عليه الصالة والسالم .-
النوع الثاين من الفتنة :فهي فتن ُة َّ
الشهوات .وقد مجع -
وأما
ُ
ِ
سبحانه  -بني ِ
اسمه  :-ﭽ ﭑ
ذكر الفتنت َْي يف قوله َّ -
عز ُ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭼالتوبة ٦٩ :أي :متتَّعوا
وشه ِ
ُ
َّصيب ا ُملقدَّ ر،
واتا،
بنصيبِهم من الدنيا
واخلالق هو الن ُ
َ
ِ
بالباطل وهو
اخلوض
اضوا  ،فهذا
ُ
ثم قالَ :و ُخ ْضت ُْم كَا َّل ِذي َخ ُ
ُّ
الش ُبهات.

ُ
يكون به فسا ُد القلوب
فأشار  -سبحانه  -يف هذه اآلية إىل ما
َ
ِ
ِ
ِ
واألديان من االستمتاع باخلالق واخلوض يف الباطل؛ ألن
ِ
الباطل والتك ُّلم به ،أو بالعمل
فسا َد الدين إما أن يكون باعتِقاد
كل ٍ
ِ
وأصل ِّ
ُ
فتنة إنام هو من تقدي ِم الرأي
بخالف العل ِم الصحيح.
وتقديم الرأي عىل الرشع ُ
أصل
عىل الرشع ،واهلوى عىل العقل،
ُ
ِ
ِ
وتقديم اهلوى عىل العقل ُ
أصل فتنة َّ
فتنة ُّ
الشهوة .وفتن ُة
الشبهة،
ُ
ُدفع باليقني ،وفتن ُة َّ
ُّ
الشهوات تُد َف ُع بالصرب.
الشبهات ت ُ
ولذلك َ
جعل -سبحانه -إمام َة الدين منوط ًة َ
األمر ْين؛
هبذين
َ
فقال -عز وجل :-ﭽ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ السجدة ٢٤ :وهو ٌ
دليل عىل
ٌ
أنه بالصرب واليقني ت ُ
أيضا عىل أن فتن َة
ُنال اإلمام ُة يف الدين،
ودليل ً
الشهوة تُد َف ُع بكامل العقل والصرب ،وأن فتن َة ُّ
َّ
الشبهة تُد َف ُع بكامل
ِ
ِ
البصرية واليقني؛ أي :بام جاء عن اهلل من الب ِّينات واهلُدى.

ِ
وح ِ
ِ
حذار من ِ
فتن ُّ
وفتن
الشبهات
ذار ثم
فاتقوا اهلل -عباد اهللَ ،-
َّ
الشهوات.
ِ
رشعك،
بات عىل دينِك ،واالستِقام َة عىل
اللهم إنا نسألك ال َّث َ
ِ
يب الدعاء.
ونسأ ُلك أن ِتق َينا من ُم ِضالَّت الفتَن ،إنك
سميع ُم ُ
ٌ

ِ
وبسنَّة نب ِّيه
نف َعني اهلل وإياكم
هبدي كتابهُ ،
 ،أقول قويل هذا ،وأستغفر اهلل العظيم اجلليل يل ولكم ولكافة
املسلمني من كل ٍ
ذنب ،إنه كان غ َّف ًارا.

-صىل اهلل عليه وآله وسلم-

11

أ.ضياء حسني الويل

وكان هذا اإلقدام التجدّ دي من دارالعلوم ندوة العلامء يف
احللقة احلادية عرش
حينه جديدا كل اجلدّ ة عىل املدارس اإلسالمية ،إذ كانت
نظرا ملكانة الس ّيد أيب احلسن الندوي -يرمحه اهلل -األدب ّية تستعمل أسلوبا قديام يف لغة التدريس والتخاطب والكتابة
والعلم ّية ،عزم أ.ضياء حسني الويل عىل ترمجة كتاب «پاجا رساغ نتيجة املنهج القديم نفسه ،الذي حيمل ثقال كبريا يف اللفظ
زندگی» وهوعبارة عن خطب ومقاالت دين ّية تربو ّية ،وستكون واملعنى وضخامة زائدة يف النظم ،ويعيش بعيدا عن الواقع
بشكل سلسلة يتحف هبا املج ّلة ،إن شاء اهلل تعاىل.
وجراء ذلك انعدمت قراءة املطبوعات اجلديدة
املعارصّ ،
واجلرائد اليومية واملجالت عىل أنواعها التي تتك ّلم عن
نحمد اهلل ّ
ّ
ونصل عىل رسوله الكريم:
جل جالله
لسان العرص وأسلوبه اجلديد ،بل يعاب قارهيا ويوضع
يف دائرة الطعن والتشنيع وهتمة ضياع الوقت وإهدار االستعداد؛
املقررة لدار العلوم تركيب خطط تعليمية
ّ
أعزائي! من املقاصد ّ
ّ
بأن التعليم املنهجي املنضبط أوىل باالهتامم والعناية من النشاطات
متنوعة منسجمة ملواكبة العرص الراهن يف كا ّفة أصعدهتا
ّ
الصف.
اخلارجية عن نطاق
ّ
وأدوارها وإنعاش تعليم الروابط الف ّعالة بالعامل اخلارجي من
عم يدور حوله فقيام ّ
طلب دارالعلوم يف هذه البيئة بنادي «مجعية اإلصالح»
أسوار اجلامعة ،وذلك لئال يبقى الطالب غريبا ّ
من األعامل واألنشطة والعمليات والتجارب.
ويبش ،وينذر نظريه ،فهو بخصائصه الكثرية
عمل يبارك هلم
ّ

12

ّ
وهيتم
واملجلت،
يضم دارا للمطالعة وطاولة لقراءة اجلرائد
ّ
ّ
بإقامة النوادي اخلطابية واملسابقات الف ّعالة يف خمتلف األصعدة،
فإدارته بيد ّ
الطلب الذين مازالوا يف زمن الطلب ،وال ينكر عليهم
عملهم هذا يف العرص الذي نعيشه كام كان ينكر قبل 70عاما،وال
موجه،
يتّهم بالتجدد واخلروج عن العادة،كام كان االهتام قديام ّ
ألنّه دخل يف املألوف املتعارف ،وأصبح من مقتضيات العرص
والزمان .فالنادي قام بدوره بمنجزات كبريةّ ،
قل مثيله يف األجواء
فمؤسسوها
تدر علينا اخلري الكثري،
ّ
اهلندية ،وما زالت نشاطاته ّ
جديرون بالشكر والتقدير ويستح ّقون االحرتام والتوقري.
وحتول مستمر ،ال
أح ّبائي! من طبيعة الزمان أنّه يف حركة دائمة ّ
يستقر لدقيقة ،فأعامله تتجدد وترتقى ،وحتمل
هيدأ وال يقف وال
ّ
يف ط ّياهتا حاجات جديدة وحتدّ يات مع ّقدة،تطلب من السادة
العلامء مقاومتها وصدّ ت ّياراهتا بام أوتوا من علم وعمل ،فاليقابل
ّ
املجلت وإقامة النوادي بوزن بالنسبة
قراءة اجلرائد ومطالعة
إىل حاجات العرص وحتدّ يات الزمان ،بل باتت يف تناول اليد
وسهل ةاملأخذ وعادة اجلميع ،وال ختلو منها املدارس الصغرية
ونوادي القرى بل الختلو منها نوادي املديريات واملحافظات
واملقاطعات التي عىل جمال واسع ،والنوادي األرسية والقبلية
التي تقوم عىل نطاق ض ّيق ،ويبدو ّ
أن املدارس اإلسالمية بدأت
وتتنوعها يف قيام النوادي .ولكن
املهمة،
ّ
ّ
توجه نشاطتها يف هذه ّ
الزمان خت ّطى هذه املرحلة وجتاوزها إىل مراحل متقدّ مة ،فال يل ّبى
ّ
واملجلت وال
لنداء العرص إلقاء خطبة رائعة ،وال قراءة اجلرائد
عرصي واليمدح صاحبها ،واليملك
كتابة مقاالت بأسلوب
ّ
عليها امتيازا وافتخارا،كام كان حيمل فخرا كبريا عند ما يكتب
كتابا بأسلوب رائع مهام كانت مواده من الضحالة وحتقيقه بلغ
من الضعف ،وكان يعدّ من العمل العظيم أن يتناول كاتب
ندوي موضوعا من املواضيع اإلسالمية للكتابة والتحقيق،
ويتنوع يف اإلنشاء والتعبري ،ولكن
فينمق يف الكتابة واألسلوب
ّ
ّ
األمر خيتلف اآلن عن األمس ،فاليكفي التنميق يف الكتابة وال
التنويع يف اإلنشاء ،وإنّام يدخل ذلك يف آثار املايض ،حتيي
استبقاء للذكر ورجاء للتجدد املناسب وإخراجها يف ثوب
قشيب جديد ،فاليفيدنا اجلامل الظاهري يف مواكبة العرص الراهن
ويف تغيري الواقع ،والزمان كام قلت يف تغيري مستمر ،يتّسع عىل
ذوهيا ويضيق بأسباب الت ّيارات السياسية والطفرات التجدّ د ّية،
التغيي خرق عىل الناس عاداهتم وتقاليدهم،
وهذا االستمرار ّ
عم يف العامل القلق
وأحدث اضطرابا يف كل جماالت احلياة ،حيث ّ
الذهني واليأس اخلانق من قدرات املصلحني وإمكانيات الدين،
وسوء الفهم والتفاهم يف مصري الدين اإلسالمي من النشء
اجلديد والطبقة املث ّقفة والعلامء الناشئني ،فاليسدّ الفراغ املمتد
يف سطح الزمان باخلطباء اللسن والكتّاب املتشدّ قني ،بل حيتاج إىل
جم وعمل كثري ،وقد أفرغ أسالفنا –رمحهم
جهد مكثف وعلم ّ
اهلل تعاىل -جهودهم يف إمالء الفراغات بقدر طاقاهتم ،وندوة
خرجت علامء متم ّيزين ممتازين يف جمال التصنيف والتأليف
العلامء ّ

ويف جمال التعليم والرتبية ،فحاولوا إقناع اجليل اجلديد بطرق
جديدة سهلة ،فراحوا بنتائج مفيدة يف حينها ،ولكنّها بالقياس
ّ
اليستدل هبا بدون تنشيطها وغربلتها
إىل العرص الراهن ضعيف
العرصي اجلديد ،ألن إدارات التحقيق والتنقيب
يف الغربال
ّ
متحمسا يف العمل ،واتسعت دائرهتا
تطورا زائدا ونشاطا
كسبت ّ
ّ
يف املجاالت املختلفة ،وأظهرت مكنونات قديمة حتت الستار
يف ساحة الوجود ما مل يكن يف حسبان العلامء القدماء ومل خيطر
بباهلم ساعةئذ ،ونشطت دور الطباعة والنرش حيث ق ّلبت باطن
األرض بظاهرها ،وأخرجت من عمق البحر دررا ثمينة ،ينفع
وروجت يف السوق أشياء التي كنا نسمع أسامءها
العباد والبالدّ ،
وأخبارها يف الناس ،فبات جيدها أحد يف املحالت التجارية.
وعىل ّ
كل اختلف كل يشء يف العرص احلارض عن ما سلف من
هيتم بتقليدالقديم ومل
الزمان حتّى نمط التفكري واإلقناع ،ومل ّ
يشاهبه يف األسلوب واملصري.

ما أمجل أن يعيش اإلنسان حياة سعيدة ،خالية من الكدر،
وبعيدة عن الضنك ،يمأل الرسور جوانب عيشه ،وحت ّفه البهجة
من كل ناحية ،مباركا يف نفسه ،معاىف يف جسده ،موفقا يف عمله،
مرسورا يف أرسته ،ولكن هذه الغاية ال تتوفر دونام عناء وجهد،
وإليك قوام احلياة الطيبة ،وهي كالتايل:
 .1اإليامن باهلل وبرسوله ّ
صل اهلل عليه وس ّلم -و بجميع ما يلزم. .2حتصيل العلم واملعرفة.
 .3العمل بام علم وعرف.
قسم اهلل.
 .4الطبع
الريض بام ّ
ّ
 .5تعني اهلدف السامي.
 .6الغرض النبيل املوصل.
عبد الرمحن عيديد /كرايش ،باكستان
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أ.

خالد حممود /مركز اللغة العربية بجامعة بيت السالم

لكل حضارة ركائز وأسس تقوم عليها ،وبالنظر إىل تلك األسس
تتحدد اعتبارية هذه احلضارة ،ونحن املسلمني لنا حضارة قامت
عىل أسس مستخلصة من ثوابت ديننا العظيم ،وهذه األسس هي
التي كانت سببا يف بزوغ نجم حضارتنا املمتدة طيلة قرون عديدة،
يف رقعة من األرض كبرية ،تشمل قارات العامل القديمة كلها .وهذه
األسس منها ما يتعلق بالفرد ،ومنها ما يتعلق باألرسة ،ومنها ما يتعلق
باملجتمع ،ويف هذه الصفحات نبتدئ احلديث حول ما يتعلق بالفرد
منها ،فقد اهتم اإلسالم بالفرد باعتباره أساس قيام احلياة ،فجعل له
ضوابط حتفظ له حياته ،وترتب له شئون عيشه وإنتاجه ،ومن هذه
الضوابط ما يأيت:

 -1حفظ نفس الفرد ،وقدسية حياته،
وحريته ،وكرامته:

وهذ األمور أساسية يف بناء احلضارة ،وقد جاءت النصوص
القرآنية واألحاديث النبوية تؤكد ذلك بالنص الرصيح ،كقوله تعاىل
و َل َت ْق ُت ُلوا النَّ ْف َس ا َّلتِي َح َّر َم اللَُّ إِ َّل بِ َْ
ال ِّق .األنعام:
يف حفظ النفسَ :
 .151وقال رسول اهلل « الَ َيِ ُّل َد ُم ْام ِر ٍئ ُم ْسلِمٍَ ،ي ْش َهدُ َأ ْن الَ إِ َل َه إِ َّل
ول اللَِّ ،إِ َّل بِإِحدَ ى َثال ٍ
َث :النَّ ْف ُس بِالنَّ ْف ِ
اللَُّ َو َأ ِّن َر ُس ُ
ب الز َِّان،
سَ ،وال َّث ِّي ُ
ْ
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ِ

ِ

ِ

ين الت ِ
َوا َمل ِار ُق م َن الدِّ ِ
ج َم َعة» .صحيح البخاري حديث رقم.6878 :
َّار ُك ل ْل َ

ومل يكتف اإلسالم بتشديد املحافظة عىل نفس الفرد فقط ،بل أكد
أيضا عىل قدسية حياته ،وأن املحافظة عليها حمافظة عىل حياة الناس
ِ
َّاس َجي ًعا .املائدة:
اها َفك ََأن ََّم َأ ْح َيا الن َ
وم ْن َأ ْح َي َ
مجيعا ،فقال تعاىلَ :
 .32وجعل اهلل تعاىل للفرد حرية اختيار احلياة التي يريد أن حيياها يف
الدنيا ،رشيطة أن تستند إىل آلية صحيحة ،ومرجعية قويمة ،وأعطاه
ألجل ذلك وسائل ،ونِعم يستعني هبا يف الوصول إىل احلياة السعيدة،
قال تعاىل :ﭽﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﭼ البلد .وبينت الرشيعة اإلسالمية كرامة اإلنسان وأنه خملوق عظيم،
ليس كسائر املخلوقات األرضية ،بل هو أكرمها عىل اهلل عز وجل،
فقال تعاىل :ﭽ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ

	ib
ﮟ ﮠ ﭼ اإلرساء.٧٠ :

 -2حفظ عقل الفرد ،وحقه في التعليم،
والتفكير ،واالجتهاد ،والتعبير:

إن بناء احلضارة السليمة اخلالية من اآلفات ،حيتاج إىل عقل
سليم ،بعيد عن املؤثرات؛ الناجتة عن تسبب الفرد ،فكان دور الرشيعة

اإلسالمية التنبيه والتحذير من اإلرضار بسالمة العقل ،فجاءت
النصوص املقدسة تؤكد ذلك ،قال تعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞ
ﭟﭼ املائدة .90 :ورشب اخلمر يزيد يف نفاد العقل ،ويفسد عليه

اإلدراك ،والشعور ،وهذا بني وواضح.
ثم إن عقل الفرد حيتاج إىل تنوير وتبصري بام ينفعه ،فجاء يف اإلسالم
التأكيد عىل التعليم ،وأحقية الفرد فيه ،بألفاظ األمر ،والرتغيب فيه ،قال
اهلل عز وجل:ﭽﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﭼ حممد .19 :وقال عز من قائل:
ﭽﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
َّاس إِن ََّم ا ْل ِع ْل ُم بِال َّت َع ُّلمَِ ،وا ْل ِف ْق ُه
ﰀﭼ الزمر .9 :وقال النبي َ « : يا َأ ُّ َيا الن ُ
ادهِ
ي َشى اهللَ ِمن ِعب ِ
بِال َّت َف ُّق ِهَ ،و َم ْن ُي ِر ِد اهللُ بِ ِه َخ ْ ًيا ُي َف ِّق ْه ُه ِف الدِّ ِ
ينَ ،وإِن ََّم َ ْ
ْ َ
ا ْل ُع َل َم ُء» .املعجم الكبري للطرباين ،حديث رقم .929 :قال ُك َث ِّي(:)1
ِ
و ِف ِْ
ال ْلـــــ ِم َو ْ ِ
َ
ـــــر ِء َو ِاز ٌع
ال ْس
َ
ـــــا ِم ل ْل َم ِ ْ
ِ
ـــــؤاد ا ُْل َت َّيـــــ ِم
ـــــو ِاء ا ْل ُف
َـــــر ِك َأ ْه
ت
ف
و
َ
َ
َ
ْ
ٍ
بصائِ
ـــــد لِ ْل َفتَـــــى ُم ْســـــ َتبِينَ ٌة
ـــــر ُر ْش
َ َ
ُ
َ
ـــــا ُق ِصـــــدْ ٍق ِع ْل ُم َهـــــا بِال َّت َع ُّلـــــ ِم
َو َأ ْخ
وال يقترص األمر عىل أن يتعلم ليحفظ ،بل يتعلم ليفكر ،وجيتهد،
ويعرب فينتج ،وما وصلت إليه األمة اإلسالمية إبان جمدها طيلة قرون
عديدة ،إال بالسري عىل هذه الركائز القويمة ،وقد نبه القرآن إىل
استعامل العقل ،والتفكري للتأمل يف الكون ،والتفاعل مع معطيات
احلياة ،والوصول إىل االتعاظ واالعتبار ،قال تعاىل :ﭽﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ
ﮓ ﮔ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﭼ الرعد .3 :وقال عز
وجل يف آية بيان شئون النحل :ﭽﮕﮖ ﮗﮘ ﮙﮚﮛ
ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ النحل .69:وقال الرسول  مبينا فضيلة
االجتهاد« :إِ َذا حكَم َ ِ
اب َف َل ُه َأ ْج َر ِ
انَ ،وإِ َذا َحك ََم
اجت ََهدَ ُث َّم َأ َص َ
احلاك ُم َف ْ
َ َ
اجت ََهدَ ُث َّم َأ ْخ َط َأ َف َل ُه َأ ْج ٌر» .صحيح البخاري ،حديث رقم .7352 :وكل ذلك
َف ْ
موصل بإذن اهلل تبارك وتعاىل إىل كامل العقل ،املخول بالتعبري السليم
يف كافة سلوكياته ،وأفعاله ،قال الرسول  يف بيان ما ينبغي أن يصدر
من الفرد حال كامله العقيل ،ونضوجه الفكريِ :
«ص ْل َم ْن َق َط َع َك،
و َأع ِ
ف َع َّم ْن َظ َل َم َ
ط َم ْن َح َر َم َكَ ،وا ْع ُ
ك» .مسند أمحد ،حديث رقم.17452 :
َ ْ

 -3حفظ الدين للفرد ،وحريته في االعتقاد،
والتدين ،والتعبد:

اصطفى اهلل جل جالله ،للناس ببعثة النبي –صىل اهلل عليه وآله وسلم-
الدين اإلسالم ليكون أكمل الرشائع وأزكاه عند اهلل تعاىل ،فكانت
املحافظة عىل الدين أمرا من مقاصد الرشيعة ،وركيزة قويمة تقوم
عليها احلضارة اإلسالمية ،ألن الفرد هو الذي يعرب عن احلضارة
بسلوكه وإنتاجه ،وكلام كام متدينا أكثر ،كان تعبريه اإلسالمي أسدد.
ِ
قال اهلل تعاىل :ووص ِبا إِبر ِاه ِ ِ
اص َط َفى
وب َيا َبن َّي إِ َّن اللََّ ْ
يم َبنيه َو َي ْع ُق ُ
َ َ َّ َ ْ َ ُ
ون .البقرة .132 :ومع أوامر
ين َف َل تَ ُوت َُّن إِ َّل َو َأ ْنت ُْم ُم ْسلِ ُم َ
َلك ُُم الدِّ َ
املحافظة عىل الدين ،فإن الرشيعة الغراء أعطت اإلنسان حرية اختيار
الدين ،وإظهار شعائره ،ومل تلزم الناس باتباع اإلسالم ،وإن كان ال
نجاة إال به عند اهلل تعاىل ،قال جل شأنهَ  :ل إِك َْرا َه ِف الدِّ ِ
ي
ين َقدْ َت َب َّ َ

الر ْشدُ ِ
ُّ
وقد «كان لرجل من األنصار من بني سامل بن عوف ابنان متنرصان
قبل مبعث النبي صىل اهلل عليه وسلم ،ثم قدما املدينة يف نفر من النصارى
حيملون الطعام ،فلزمهام أبومها وقال :ال أدعكام حتى تسلام ،فاختصموا
إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال :يا رسول اهلل أيدخل بعيض
النار وأنا أنظر؟ فأنزل اهلل تعاىل :ال إكراه يف الدين فخىل سبيلهام»(.)2
َي  .البقرة.256 :
م َن ا ْلغ ِّ

 -4حفظ عرض الفرد ،وسمعته ،واسمه،
وشهرته:

ملا كانت رشيعة اإلسالم ،تتطلع إىل بناء حضارة طاهرة ،أساسها
األرسة الصاحلة ،فإهنا اهتمت بأن حتيط الفرد بالعفاف ،والطهر،
فأكدت عىل حفظ العرض ،وجعل ملن يمسه بأذى روادع ،وزواجر
شديدة ،قال تعال :ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ النور .2 :وألجل هذا أيضا اهتم بنظام حفظ
األنساب ،واالبتعاد عام من شأنه أن ييسء إىل سمعة الفرد؛ فيلحقه
وأرسته شني ،يقبح سمعته بني الناس ،فحارب الزنى أشد حماربة ،ألنه
هو مصدر اختالط األنساب ،واآليات التي تبني ذلك يف القرآن كثرية
ومعلومة .وعن ابن عباس  ،أن رسول اهلل  خطب الناس يوم
ِ
اءك ُْم َو َأ ْم َوا َلك ُْم َو َأ ْع َر َ
اضك ُْم َع َل ْيك ُْم َح َرا ٌم،
النحر
فقالَ :ق َالَ « :فإِ َّن د َم ِ َ
ك َُح ْر َم ِة َي ْو ِمك ُْم َه َذاِ ،ف َب َلدك ُْم َه َذاِ ،ف َش ْه ِرك ُْم َه َذا» ،فأعادها مرارا.
صحيح البخاري ،حديث رقم.1739 :

وأيضا حرم اإلسالم التبني ،وإحلاق نسب املتبنى بمتبنيه ،فقال
تعاىل:ﭽﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣﮤﮥﮦﭼ األحزاب .5 :وكل ذلك للمحافظة عىل
األنساب ،وبقاء حدود تنظيم الروابط االجتامعية ظاهرة ومعلومة.

 -5حفظ مال الفرد ،وحريته في التملك،
واالستثمار:

وملا كان الفرد مهام يف بناء احلضارة الشاخمة ،فقد اهتمت الرشيعة
اإلسالمية باملحافظة عىل ماله وما يملك ،وأعطته حرية التملك،
واالستثامر ،حرية شاملة ضمن إطار املعروف ،ومل تضيق عليه إال يف
حالة التملك ،واالستثامر املرض باآلخرين ،ألنه جزء من جمتمع ،جيب
املحافظة عليه عقال ،وصحة ،وأخالقا ،فال جتيز له امتالك املخدرات
واالجتار هبا عىل سبيل املثال ،وال جييز له االجتار بالربا ،والغش يف البيع
والرشاء ،ونحو ذلك مما يكون له رضر .ومما يؤكد حرمة مال املسلم
ما أوردناه سالفا من حديث الرسول  يف خطبة حجة الوداع ،وأيضا
قول اهلل تعاىل :ﭽ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰﭼ .النساء .29 :وقال جل شأنه مبينا حرية التملك:
ﭽﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﭼ النساء.32 :
وهبذه نختم حديثنا حول هذه الركائز اخلاصة بالفرد والتي تعتمد
عليها حضارتنا اعتامدا وثيقا ،راجيا أن يكون هذا املقال مقال قراءة
وتأيس ،وباهلل التوفيق.
( )1البيان والتبيني ،اجلاحظ ،بريوت :دار ومكتبة اهلالل 1423 ،هـ ،ج ،1ص.173 :
( )2معامل التنزيل يف تفسري القرآن :تفسري البغوي ،آية.256 :
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د .مصطفى شعبان
الحت يل عبارة «اجلملة القرآنية» يف أثناء صحبتي لكتاب «حتت
ْ
راية القرآن» ألمري البيان ومالك زمام املعاين حرضة األستاذ
األديب النابغة الكبري مصطفى صادق الرافعي ،فجذبتني اآلن
ٍ
كنت يف َغ ْي َه ٍ
ٍ
ب فسطعت
يومئذ َبو ْق ٍع
كام جذبته
غريب ،فكأنام ُ
ٍ
تلك العبارة بربقها وملعاهنا  ،وكأنام كنت يف ظمإ فجيء يل بكأس
ِد ٍ
هاق يروي بعذوبته و ُفراته.

برقت هذه العبارة لألستاذ الرافعي ساعتئذ نبهته إحدى الصحف
العربية التي تصدر يف أمريكا عندما تناولت الكالم عىل « رسائل
األحزان» بقول جاء يف بعض معانيه أنه لو ترك «اجلملة القرآنية»
واحلديث الرشيف ونزع إىل غريمها لكان ذلك أجدى عليه وملأل
الدهر ثم حلطم يف أهل املذهب اجلديد حطم ًة ال يبعد يف أغلب
الظن أن جتعله يف األدب مذه ًبا وحده!
ً
طويل عند قول الصحيفة« :اجلملة
وقف األستاذ الرافعي
القرآنية» فظهر له يف نور هذه الكلمة ما مل يكن يراه من قبل-
عىل حد تعبريه( : -حتى لكأهنا «املكرسكوب»! وما جيهر به من
اجلراثيم مما يكون خف ًّيا فيس َت ْعلن ودقي ًقا فيستعظم ،وما يكون
كأنه ال يشء ومع ذلك ال تعرف العلل الكربى إال به)(.)1
ويتساءل األستاذ لو أنه ترك اجلملة القرآنية وعربيتها وفصاحتها
وسموها ،وقيامها يف تربية امللكة وإرهاف املنطق ،لو أنه ترك ذلك
ف
ورضيه ،أتراه يتبع أسلوب الرتمجة يف اجلملة اإلنجيلية...و َي ِس ُّ
ُ
املعوجة ،ويعني
ويرتضخ تلك اللكنة
عربة،
َّ
إىل رطانة األعجمية ا ُمل َّ
ً
ويكتب كتابة متيت أجداده يف اإلسالم
بنفسه عىل لغته وقوميته،
ُ
ميتة جديدة؟!
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التأسف
ياله من تسائل له ما وراءه من ُّ
عىل ما انقلبت إليه حال العربية يف
زمانه ،فكيف لو ُب ِعث األستاذ يف زماننا
ورأى اإلسفاف ُم ْس ِف ًرا ،واالعوجاج
ُمو َّق ًرا؟!
كيف لو تصفح كتابات العرص املنقعرة من أصلها ،املجت َّثة من
جذورها ،ورأى ال ُعجمة فيها قد بلغت حدًّ ا ال ُي ْر ُتق فتقه ،وال
قع َو ْه ُيه ،وال ُيرجى رأ ُبه ،وأبرص الرطان َة ال ُيأل ُم صدْ ُعها وال
ُي ْر ُ
ُ
ت َُسدَّ ثلمتُها؟!
إنك إن ذهبت تبحث يف أساليب العرص الكتابية لوجدهتا أقرب
إىل اإلنكليزية منها إىل العربية ،ذلك َّ
أن املستعمر قد نجح يف
إيصال الشعور باهلوان والذلة إىل اإلنسان العريب حتى إن أراد
جمرد التحدث بالفصحى ،وصارت صورة املتكلم بالفصحى
َب مقتًا عند
مشوهة يف السينام واملرسح واملسلسالت الدرامية ،ك ُ َ
املستعمر وعند أذياله من املستغربني العرب أن جيدوا يف بالد
العربية واإلسالم من يلوك العربية فصيحة نقية.
و ُي ِ
رجع األستاذ الكبري البالء يف هذا كله إىل أن عربية اجلملة
اإلنجيلية قد غزت وتغزو عربية القرآنية من حيث يدري هؤالء
مقرها من
أو ال يدرون ،فام أشبه هذه األساليب الركيكة يف ِّ
اآلداب العربية باملرض املوروث الكامن يف اجلسم الصحيح
يرتبص غفل ًة أو علة أو هتاونًا فيظهر ،فإذا هو مشغلة للصحة،
ثم يسترشي فإذا هو مفسدة هلا ،ثم يرضب فيتمكن فإذا هو مزاج
()2
جديد ،ثم إذا هو املوت بعد!
عس ِ
س
نعم..،صدق واهلل األستاذ ،وما هذا الذي نجده من َ
املجامع العربية وراء الدخيل من األلفاظ رغب َة التعريب
والتمصري إال نز ًقا من هذا البالء الكبري والرش املستطري ،ودفعة
ريب املنون ،وما
قوية إىل األمام نحو هذا املوت املرتبص باللغة َ

هذا الذي نسمعه و نقرؤه من حماوالت بائسة يائسة لتأويل هذه
األلفاظ واملصطلحات واألساليب والرتاكيب وإقحامها يف باب
أو فصل أو فرع أو جزئية من العربية ال يتسع هلا ولو كان بعضها
لبعض ظِ ْه ِر ًّيا ،ما هذا إال ش ًّقا ٍ
لقرب ُيراد َوأ ُد عربية القرآن يف جوفه
إىل األبد.
وما هذا الذي نبرصه من دسيسة إلحالل اجلملة اإلنجيلية حمل
اجلملة القرآنية إال حماوالت لطمس ُهوية العربية ،وإمخاد جذوة
فصاحتها ،وإطفاء ُشعلة حيويتها التي ال تنقدح إال بزناد القرآن
املعجز.

صورا ومشاهد
ويف تلك السلسلة من املقاالت سوف نستعرض
ً
جراء هذا البالء املطرد،
من تلك األعاجيب التي ح َّلت باللغة َّ
تنقريا عن مواطن اخللل ومواضع
وسوف ُننَ ِّق ُر يف هذه السلسلة ً
الزيغ ابتغاء إيقاظ الدواعي املهمومة بعربيتها وعروبتها ودينها
فتُصلح ما يمكن إصالحه وتكمل ما تصدع من أركانه.

فعجب قول بعد أكابر اللغويني املجمعيني إنه
هذا وإن تعجب
ٌ
ينبغي عىل الباحثني دراسة ما توصلت إليه دراسات اللغة احلديثة
من أن احلروف منها سواكن( ،)Consonantsوصوائت
(...)Vowelsوليت شعري هل من لغة خلقها اهلل ليس فيها
حروف متحركة ،وأخرى ساكنة ،هذا يا سيدي طبيعة آالت
النُّطق ،وخليقة أعضاء اللفظ ،ولعمر اهلل أ َّي ُة لغة تلك التي
الصائت
تضاهي العربية يف التفريق بني املتحرك والساكن ،وبني َّ
والصامت؟!

وآخر يقول :يرى معظم اللغويني املحدثني درس النحو والرصف
حتت قسم واحد ،ويسمون النحو يف هذه احلالة( )grammar
عىل أن يشمل:
أ -الرصف .morphology
ب -النظم .syntax

سبحان اهلل ،وهل فعل الكاتب شي ًئا سوى أنه ترجم كلمة(
القواعد) ،وكلمة(الرصف) ،وكلمة( النظم) من العربية إىل
اإلنجليزية؟!
يب بدعوى
إن هذا هلو نذر يسري مما فعله االنخزال وراء كل غر ٍّ
احلداثة واملعارصة ،وترى أحدهم خيلد باللغة إىل األرض وإنه
لطائر هبا يف طائرة من طراز بوينج!..
عند نفسه
ٌ
وملثل هؤالء يقول األديب الرافعي:

(وليتهم اقترصوا عىل هذا يف أنفسهم وأنصفوا منها ،بل هم
يدعون إىل مذهبهم ذلك ،ويعتدونه املذهب ال معدل عنه،
ويسمونه اجلديد ال رغبة عن دونه ،ويعتربونه الصحيح ال يصح
معني هبا ،وال
إال هو ،وكلهم يعلم أنه ليس بصاحب لغة وال هو
ٌّ
كان ممن يتسمون بعلومها؛ ثم ينقلهم هذا العبث إىل آراء كآراء
الصغار يف األمور الكبرية فيحاولون أن خيتلقوا يف اللغة فطرة
جديدة غري تلك األوىل التي وضعت عليها جبلتها واستقام هبا
أمرها وحتقق إعجاز الفصاحة العربية بخصائصها)(.)3

لن نتحدث هنا عن مئات األلفاظ التي أصبحت جز ًءا ال يتجزأ
من اللغة العربية من مثل :راديو ،أو تلفزيون ،أو كمبيوتر ،أو
جرا من الكلامت التي قذفتها آلة
تليفون ،أو فاكس...وهلم ًّ
التعريب يف أرحام األلسن العربية حتى أصبحت تلوكها أكثر من
آالف الكلامت العربية الفصيحة..لن نتحدث هنا عن مثل هذا،
بل عن تلكم األساليب والرتاكيب واجلمل التي هي أقرب إىل
الغربية منه إىل العربية.
انظر ً
مثل إىل كلمة (أدبيات) فقد شاعت يف أساليبنا املعارصة
مستفيضا ،وصارت تستعمل يف سياقات ال عالقة
شيو ًعا
ً
هلا باألدب املعهود ،وليست هي إال ترمجة حرفية ليس هلا ما
يسوغها إال أخذ املعنى القامويس األقرب للكلمة اإلنجليزية
( ،)literatureفكلمة (أدبيات) مجع لكلمة (أدبية) ،وهي لفظة
ال وجود هلا ،أما لفظة (أدب) فجمعها (آداب) وليس أدبيات،
لكن كلمة ( )literatureيف مثل السياقات التي شاعت يف وقتنا
فتعني الكتابات أو الدراسات التي تتناول موضو ًعا ما..فهناك
األدبيات الطبية ،واألدبيات السياسية ،واألدبيات الثورية..أما
األدب فهو نوع متخصص من الـ (.)4()literature
فيقولون ً
مثل( :وهذه من أدبيات الثورة السورية)..يعنون :من
الكتابات التي كُتبت يف الثورة السورية،....و(ليس هذا من أدبيات
اجلامعة)..يعنون :ليس هذا من منهجها وأفكارها،و،...و...
وانظر إىل حتريفهم أسلوب االختصاص العريب الفصيح وإحالل
األسلوب املرتجم عن اإلنجليزية حمله ،فيقولون ً
مثل( :نحن
كمسلمني نعتز بديننا) ،وهو أسلوب مأخوذ من ترمجة قوهلم:
( ،)We as Muslimsوماذا عليهم لو قالوا( :نح ُن
املسلمني)؟! هل ن ُقصت عربيتهم ِق ْيد شرب؟!...وهل از ُد ِر َي ْت
َ
فصاحتهم شي ًئا؟!...
وأيم اهلل لو التمسوا يف زخائر العربية ألف شكل من أشكال معنى
واحد ما عجزوا عن إجيادها ،وال َع ُز َب عنهم ُلقياها...فلامذا
إذا هذا الترسبل برسابيل الرتمجات؟!...وملاذا ذلك االلتحاف
بلحاف الغريب األجنبي الغريب؟!

إن هذا هلو التصوير احلق ملا تردى فيه واقع العرب وما وصلت
إليه حضارهتم يف مغناطيس التنويم التارخيي العميق ،ولو
استمر تقدم العرب عىل مدى الزمن لبقيت هذه الكلامت وتلك
األساليب بصبغتها العربية عىل ألسنة الناس ،واآلن انقلب احلال
رأسا حينام أخذت حضارة أوروبا تتصاعد وتفوق حضارتنا
ً
ترسبت ال ُعجمة إىل أساليبنا( ،)5ورضبت اللغات األوروبية
بجذورها يف أعامق لغتنا ،فليس غري ًبا بعد ذلك أن جتد تلك
األساليب واأللفاظ دخيل ًة من لغات احلضارة الغالبة .وال عزاء
للغة احلضارة املغلوبة.
( )1حتت راية القرآن :ملصطفى صادق الرافعي ،ط ،1:بريوت:املكتبة العرصية ،سنة:

 1423هـ  2002 -م ،ج ،1:ص.22:
( )2املرجع السابق،ص.23:
( )3تأثري الرتمجة عىل اللغة العربية-بحث يف جملة جامعة الشارقة للعلوم اإلنسانية1424هـ-
2007م -أ.د حممد حسن حممد عصفور ص.201
( )4الدخيل يف العامية للدكتور عبد الصبور شاهني ص.226

17

د.عمر عبد اهلادي ديان

ملا كان اإلسالم دين اجلميع رجاال ونساء ،فقد أطلق العنان
للنوعني يف التسابق؛ العتناق املجد املؤثل ،عن طريق التمسك
بشعائر اإلسالم ،ونشـرها يف الناس ،واملحافظة عليها؛ وكل
ذلك من خالل اإلخالص يف األعامل واألقوال ،وابتغاء الثواب
من اهلل عز وجل ،واإلكثار من عمل املعروف ،وابتناء املدارس
واجلوامع لتدريس علوم اإلسالم ،والوقوف مواقف تصحح
للناس مسار حياهتم ،وتبعد عنهم ما يكون سببا يف هالكهم،
ونحو ذلك من األعامل التي حض عليها دين اهلل عز وجل.

وست الشام زمرد خاتون من أهم نساء العرص األيويب يف بالد
الشام املباركة ،ألسباب جيري ذكرها يف هذه الصفحات بإذن اهلل
تعاىل .هذه املرأة التي بارك اهلل تعاىل بعمرها وامتد طيلة القرن
السادس اهلجري كله ،وجتاوزه إىل العقد الثاين من القرن السابع،
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ومما يوكد ذلك أن ابنها شمس امللوك إسامعيل صاحب دمشق،
ولد سنة506 :هـ ،ووافتها املنية يف ذي القعدة 616هـ1ودفنت
يف مدرستها الشامية الربانية رمحها اهلل رمحة واسعة.2

وزمرد خاتون تسميها كتب الرتاجم صفوة ا ُمل ْلك ،وأخت
السالطني ،وسيدة امللكات يف عرصها ،3فسائر ملوك بني أيوب
إما إخوهتا أو بنو إخوهتا وأوالدهم ،وأدركت من حمارمها من
امللوك من إخوهتا وأوالدهم وأوالد أوالدهم أكثر من مخسني
رجال فإن إربل كانت لزوجها مظفر الدين ،واملوصل ألوالد
بنتها ،وخالط وتلك الناحية البن أخيها ،وبالد اجلزيرة الفراتية
لألرشف ابن أخيها ،وبالد الشام ألوالد إخوهتا ،والديار املرصية
واحلجاز واليمن ألخوهتا وأوالدهم.4

ومع اجتامع هذا السؤدد العظيم هلا ،حظيت بأعامل جلية
كثرية ،ختللت سني عمرها الطويل ،مع ما كانت تتميز به من
السرية احلسنة وحب الناس هلا .وأبرز أعامهلا املذكورة تأخذ
ثالثة اجتاهات:
• اجتاه علمي • .اجتاه اجتامعي

 .1االتجاه العلمي:

• اجتاه سيايس

وهكذا اهتمت ست الشام بالتعليم بحكم تربيتها الصاحلة،
وبحكم إدراكها أمهية نشـر الثقافة اإلسالمية يف املجتمع ،وحينام
مرضت يف أخريات حياهتا أوصت بدارها مدرسة .13ليكون آخر
عهدها بالدنيا خمتتام يف مدرسة لنرش علوم القرآن والسنة النبوية.

 .2االتجاه االجتماعي:

يظهر هذا االجتاه يف حياة ست الشام من خالل اهتاممها،
بطبقة الفقراء واملساكني ،فقد كان يعمل يف دارها يف السنة بمبلغ
عظيم أرشبة وسفوفات وعقاقري ،وتفرقه عىل الناس ،وكان باهبا
ملجأ كل قاصد يف حاجة إىل الدولة  .14هذا وقد اعتنت باجلانب
الطبي ليحظى جمتمعها بأطباء ماهرين ،يكونون عونا -بإذن اهلل
تعاىل -عىل صالح الناس ،فقربت الشيخ الطبيب رشيد الدين
عيل بن خليفة وأطلقت له جامكية يف الطب وكان يرتدد إىل
دارها كثريا ،وأقام بدمشق ،وجعل له جملسا عاما لتدريس صناعة
الطب ،واشتغل عليه مجاعة ،وكلهم متيزوا يف الطب.15

يربز من خالل حبها للعلم والعبادة ،وإنفاق املال عليهام،
فقد كانت ذات ديانة عظيمة ،وصدقات جسيمة وصالت
متصلة ،وصلوات متقبلة ،وقفت عىل الشافعية مدرسة بناحية
الغربية ظاهر دمشق ،ووقفت بداخل دمشق مدرسة أخرى
أيضا ،وأرصدت عليهام أوقافا جزيلة الريع تقبل اهلل منها.5
وتوىل التدريس فيهام علامء جهابذة كتقي الدين ابن الصالح
أحد فضالء عصـره يف التفسري واحلديث والفقه وأسامء الرجال
وما يتعلق بعلم احلديث ونقل اللغة .6واملدرستان مشهورتان،
 .3االتجاه السياسي:
وتسمى األوىل بالشامية اجلوانية ،واألخرى بالشامية الكربى،
زوجها
أو الربانية ،والتي َدفنت يف تربتها
َ
كانت ست الشام ذات قرب من العلامء
القاهر صاحب محص حممد بن شريكوه،
والعامة ،من خالل أوقافها ،واهتاممها
عند قرب أخيها شمس الدولة توران شاه،7
بالعلم والعلامء واألطباء ،فصارت جزءا
يبرز من خالل حبها للعلم
وتقع غريب دمشق ،عىل جانب الرشق
من النسيج اخلاص املعني برسم خارطة
والعبادة ،وإنفاق المال
القبيل بصنعاء الشام ،وهي قرية معروفة
احلياة السياسية ،وقد كان حاكم دمشق
عليهما ،فقد كانت ذات ديانة
قديام.8
ابنها ،السلطان إسامعيل شمس امللوك خلفا
عظيمة ،وصدقات جسيمة
ألبيه بوري بن طغتكني تاج امللوك ،وكان
وصالت متصلة ،وصلوات
واملدرسة الشامية الربانية من أكرب
يف سريته تناقض ،فقد مجع بني اخلري والرش،
متقبلة ،وقفت على الشافعية
املدارس ،وأعظمها ،وأكثرها فقهاء،
ابتدأ باخلري ،فنازل الفرنجة وأسعر بالدهم
مدرسة بناحية الغربية ظاهر
وأكثرها أوقافا ،ويقال هلا املدرسة
دمشق ،ووقفت بداخل دمشق بالغارات ،واسرتد منهم عدة قالع ،وأهلب
احلسامية أيضا نسبة إىل ابنها حسام
مدرسة أخرى أيضا ،وأرصدت كبودهم وفعل هبم األفاعيل.
الدين ،9الذي دفن فيها بأمر والدته.10

عليهما أوقافا جزيلة الريع

ثم عرض للسلطان عارض خطري ،فتسودن
وقد تدخلت يوما بني بعض فقهاء
تقبل اهلل منها.
وصار يتخيل أمورا ،وأرسف يف أذية املسلمني،
املذهب الشافعي ،وبعض فقهاء
وامتدت يده إىل أخذ األموال ومصادرة
املذهب احلنبيل يف دمشق ،بحكم
الدواوين ،واستخدم عىل ذلك رجال رشيرا
سلطتها السياسية ،ثم انسحبت تقديرا جلاللة قدر
يقال له بدران الكردي امللقب بالكافر ،فعاقب
الفقهاء ،وذلك أن بعض فقهاء احلنابلة 11عزم عىل بناء مدرسة،
الناس بفنون قبيحة اخرتعها .ومل يقف احلال
فطلع إليها بعض خمالفي املذهب احلنبيل إىل القلعة ،فقالوا :هذا
ابن احلنبيل يبني مدرسة للحنابلة ،وهذا البلد عامته شافعية ،بالسلطان هنا بل ظهر له أن يسلم دمشق إىل األتابك زنكي
وتصري الفتن وبناؤها مفسدة ورضر كبري .فبعثت إىل الشيخ ،صاحب حلب واملوصل ،وكتب إليه حيثه عىل الرسعة ليسلمها
وقالت له :بطل هذا البناء .ثم إنه مع أصحابه رشعوا يف تأسيس إليه ،ويقول :إن أمهلت هذا أحوج إىل استدعاء الفرنجة ،وتسليم
حائط القبلة ،ونصبوا املحراب ليال ،وقال أولئك هلا :قد خالف دمشق إليهم .ورشع يف نقل خزائنه إىل حيث بدا له ،فظهر أمره
أمرك ،فنزل إليه عرشة من القلعة ،وقالوا له :أما قد هنتك خاتون للناس ،فأشفقوا من اهلالك خاصتهم وعامتهم ،وأهنوا األمر إىل
بنيت بيتا من بيوت اهلل عز أمه زمرد صفوة امللك ،فحملها دينها وعقلها عىل النظر بام حيسم
عن بناء هذا املكان ،فقال :أنا قد ُ
ونصبت حمرابا للمسلمني ،فإن كانت هي هتدمه تبعث الداء ،فلم جتد بدا من هالكه بعد أن أشري عليها ،وبعد أن هتددها
وجل،
ُ
هتدمه ،وصاح عىل الصناع :اعملوا ،فبلغها ما قال ،فقالت :بالقتل ملا نصحته .فام كان منها إال أن أمرت بعض العسكر بقتله،
ففعلوا ،فرس األمراء واخلاصة بمرصعه ،وكثر الدعاء هلا .وكانت
صدق ،أنا ما يل وللفقهاء.12
هذه احلادثة يف ربيع األول سنة تسع وعشـرين ومخس مائة،
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وللسلطان إسامعيل ثالث وعرشون سنة .ثم رتبت أخاه حممود
يف السلطنة ،وكانت تعينه يف ملكه ،حتى تزوجت بصاحب حلب
قسيم الدولة أيب نور الدين زنكي.16
وهبذا تكون قد غلبت عاطفتها الدينية والوطنية عىل عاطفة
األمومة ،وارتضت أن تضحي بابنها ابتغاء املصلحة العامة للبلد.
وهذه بعض جوانب سرية هذه املرأة الفاضلة ،التي كانت وفاهتا
يوم اجلمعة ،آخر هنار السادس عرش من ذي القعدة ،سنة ست
مائة وست عرشة ،يف دارها التي جعلتها مدرسة ،وهي الشامية
اجلوانية ،ونقلت منها إىل تربتها بالشامية الربانية ،وكانت جنازهتا
حافلة رمحها اهلل تعاىل رمحة واسعة .17وهبذا نعرف مكانة املرأة
يف اإلسالم ،وأدوارها املتعددة املنوطة هبا ،وأهنا جزء أصيل من
أجزاء بناء احلضارة اإلسالمية.
ومما أود اإلشارة إليه يف ختام هذا املقال ،أن زمرد خاتون
ورد التعريف هلا حتت مسميني اثنني ،اتفقا يف القسامت الرئيسية
من حيث زوجها االول والثاين  ،واألوالد ،والقضاء عىل حاكم
دمشق ،ونحو ذلك ،واختلفا يف اسم األب ومكان الوفاة وزمنها،
وبعض اجلوانب اليسرية ،وظني أن املسمى واحد ،وأن خلطا
حدثا ،واهلل أعلم.18

عواد،
 -1انظر :تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم ،الذهبي ،حتقيق :د .بشار ّ
ط ،1بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،سنة2003 :م ،ج ،11ص /482 :ج ،13ص.469 :
 -2انظر :الوايف بالوفيات ،صالح الدين الصفدي ،حتقيق :أمحد األرناؤوط وتركي
مصطفى ،بريوت :دار إحياء الرتاث ،سنة1420 :هـ ،ج ،15ص.75 :

 -3انظر :تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم ،وسري أعالم النبالء ،واألعالم ،يف
ترمجة األول البنها إسامعيل بن بوري ،ويف ترمجة األخريين لست الشام.
 -4انظر :الوايف بالوفيات ،ج ،15ص /75 :ج ،14ص.57 :

 -5انظر :طبقات الشافعيني ،ابن كثري ،حتقيق :د أمحد عمر هاشم ،د حممد زينهم حممد
عزب ،سنة1413 :هـ ،ص.792 :
 -6انظر :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ابن خلكان ،حتقيق :إحسان عباس ،ج،3
ص.243 :

 -7انظر :الوايف بالوفيات ،ج ،3ص.127 :
 -8انظر :البداية والنهاية ،ابن كثري ،حتقيق :عيل شريي ،ط ،1بريوت :دار إحياء الرتاث
العريب ،سنة1408 :هـ ،ج ،12ص.306 :
 -9انظر :الدارس يف تاريخ املدارس : ،عبد القادر بن حممد النعيمي الدمشقي ،حتقيق:
إبراهيم شمس الدين ،ط ،1بريوت :دار الكتب العلمية ،سنة1410 :هـ ،ص.209 :
 -10انظر :الوايف بالوفيات ،ج ،4ص.175 :

 -11هو :عبد الوهاب بن عبد الواحد بن حممد بن عيل الشريازي ،ثم الدمشقي،
املعروف بابن احلنبيل الفقيه الواعظ املفرس ،رشف اإلسالم َأ ُبو القاسم .ذيل طبقات احلنابلة،
ابن رجب احلنبيل ،حتقيق :د عبد الرمحن بن سليامن العثيمني ،ط ،1الرياض :مكتبة العبيكان،
سنة 1425 :هـ ،ج ،1ص.447-446 :
 -12انظر :املرجع السابق «ذيل طبقات احلنابلة» ،ج ،1ص.451-450 :
 -13انظر :الوايف بالوفيات ،ج ،16ص.234 :

 -14انظر :تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم  ،ج ،13ص.469 :

 -15انظر :عيون األنباء يف طبقات األطباء ،أبو العباس ابن أيب أصيبعة ،حتقيق :د .نزار
رضا ،بريوت :دار مكتبة احلياة ،ص ،740 :ب.ت.
 -16انظر :تاريخ اإلسالم َو َوفيات املشاهري َواألعالم ،ج ،11ص .483 :وانظر :سري
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أعالم النبالء ،الذهبي ،القاهرة :دار احلديث ،سنة1427 :هـ ،ج ،14ص.395 :
 -17انظر :البداية والنهاية ،ج ،13ص.101 :
 -18انظر :املرجع السابق ،ج ،12ص.306 :

األم ألوالد كاألرض للبذر ،إن كانت األرض طيبة ،طاب نبتها،
وإن كانت غري صاحلة ،ضاع نبتها ،فمن األمور البدهيية أن البذر
والزرع ال ينبت ويغرس وال ينمو ّإل يف األرض ،فاليشء الذي
تغرسيه فيهم وهم صغار ،ينمو شيئا فشيئا ،ويرتعرع يف داخلهم،
ثم تظهر ثمرته ،وهم كبار.

ومما أثبتته الدراسات احلديثة ،أن السنوات السبع األوىل هي أكثر
تسويف متع ّللة بتلك األقوال التي
تأثريا عىل الولد يف حياته كلها ،فال ّ
راجت بني األمهات  :أتركه اآلن ،مازال صغرياّ ،ملا يكرب يميش إىل
املدرسة ويتعلم .إن املدرسة مثلها كمثل اآلالت التي تعيننا عىل
حرث األرض ،فهي تعينك عىل بناء ما أسسته ،وصدق شاعر النيل
حافظ إبراهيم حني قال -رمحه اهلل تعاىل:-
أعددت شعبا طيب األعراق
األم مدرســة إذا أعددهتــا
مهية األ ّم وشأهنا العظيم ملا
وقد أشار النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم -إىل أ ّ
جاءه رجل يسأل ،فقال :من أحق الناس بحسن صحابتي ،قال:
أمك ،قال :ثم من؟ قال :ثم أمك ،قال :ثم من؟ قال :ثم أمك،
قال :ثم من؟ قال :ثم أبوك» البخاري حديث رقم .4791:ففي هذا احلديث
ّ
وحث عىل صحبتها
املبارك داللة عىل مقام األ ّم حيث أمر بإكرامها
غاية ّ
احلث وأمجله ،وهذا ليس ألهنا محلت ووضعت فحسب ،بل
ألجل دور كبري تقوم به ،نستلهمه من هذا احلديث ،فإن السائل
أحق الناس بالصحبة ،فإذا أمعنا الرؤية بمنظار وقتي
استفرس عن ّ
وقسمنا ساعات اليوم إىل أربعة أرباع نجد أن األم تقيض ثالثة أرباع
يف صحبة األبناء ،واألب ربع واحد ،فاهلل اهلل يف هذه الصحبة
أيتها األم الكريمة-فعليك أن تستثمرهيا يف إنشاء قادة صاحلنيمصلحني للمجتمع اإلسالمي ،ونعم ما قيل:
شغلت مآثرهم مدى اآلفاق
األم أســتاذ األساتذة األىل
ِ
سامهت يف نرصة دين اهلل تعاىل الذي به سعادة
وهبذا تكونني قد
الدارين.

حرم أنور العطايف /تونس
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مل يسبق اإلسالم دين دعا إىل الرمحة بقدر ما دعا إليها اإلسالم ،ومل
نص عليها كام نص القرآن ،وكذلك
يسبق القرآن كتاب مقدس َّ
الشأن يف سنة نبينا حممد – صىل اهلل عليه وآله وسلم – وذلك كله تعظيام
لشأهنا ،وبيانا لقدرها يف الدين اإلسالمي.
وال غرو يف ذلك ،فإن اإلسالم دين يدعو إىل التعايش الطيب،
والتعاون البناء ،وكالمها ال يتحقق إال بالرتاحم والتعآلف واملودة،
وليس كاإلسالم يف هذا السبيل ذلك قوله ﭽ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂﮃﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
حول العداء
ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ آل عمران .١٠٣ :فنرى اإلسالم قد ّ
إىل تراحم ...ويف سلوك العداء تبلغ الدوافع الشيطانية وراءها
وتصل لإليذاء والعداون بكل السبل ،..ولكنه مع هذا السلوك ال
تستقيم احلياة مطلقا ،فكأنه ال بد من غرس معاين الرمحة يف القلوب
بوسائل تربوية وتعليمية.فالطفل يف النشأة األوىل حيتاج إىل تفهم
معنى الرمحة فيدرك قيمة والديه ،ويرتيب عىل أنه خيفض هلام جناح
الذل من الرمحة ،ويتفهم كيف حينو عىل أخيه الصغري ويرحم الكبري.
فبذلك تسهم األرسة يف غرس املعاين الرتبوية يف الطفل حتى إذا بلغ
أشده وقرأ النصوص القرآنية والنبوية مل يكن من الصعب عليه أنه
يتبع سلوك الرمحة ،والرمحة تنزع الرش من الصدور ،وتزيل اجلفوة
من بني املتخاصمني ،وتقرب القلوب ،حتى يتحول العدو إىل صديق
محيم .قال عز وجل :ﭽﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ فصلت:
 .٣٤والرمحة من اإلنسان جتلب الرمحة عىل العباد من رب العباد ،وهي
وسيلة لغفران اهلل يوم اللقاء .قال تعاىل ﭽﯜﯝﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﭼ الحجرات .١٠:والسلوك

األمثل لبعض الناس قد ال يتفق مع روح القرآن الكريم ،وال مع
غرض احلديث النبوي الرشيف ،والناس قد يتخاصمون ،وينزع
بينهم الشيطان هذه العدوات ،وتتصاعد املشكالت ،وكأن األخوة
حديث كاألحالم ،يستيقظ املرء فينساه ،و ّملا تذكره ال يعمل به!
وقد رضب اهلل يف ذلك مثال حيا من قصة يوسف – عليه السالم–
وما نشأ من األخوة من ترصفات ،حتمل الكراهية والعداء ليوسف
وأخيه ،وقد دبروا قتله ،وألقوه يف غيابة اجلب ،وكرسوا قلب أبيهم،
ثم دبروا اإليذاء بأخيهم اآلخر ،وقالوا ألبيهم! إن ابنك رسق!! ومل
يظهر هناك ترصف يدل عىل حرصهم عىل أخوهيم ،ولكن قلوب
األنبياء حتمل السالم للعامل كله ،وبعد أن نرص اهلل يوسف – عليه
السالم – وجاء إليه أبوه وإخوته قال القرآن الكريم:ﭽﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ يوسف .١٠٠ :إنه -بسامحة قلبه-
رأى أن كل ما حدث هو تدخل الشيطان بني إخوته ففعلوا ما فعلوا.
ويوسف نبي من أنبياء اهلل الذين جاؤوا إىل احلياة للعمل بدين اهلل،
والدين عند اهلل اإلسالم ،ومن هنا فإن املجتمع املسلم يقوم عىل
التسامح ،وعىل بر الوالدين ،واإلحسان إىل اجلار ،والوفاء بالعهد،
والصدق والرب مع الناس ،واإلحسان إىل األرملة واملسكني .إن
املجتمع املسلم حني فرض الزكاة كان يدعم ترابط املجتمع ،وأن
يشعر الغني بالفقري ،وأن ترتاحم كل األرس واجلريان ،وأن يرتاحم
البائع واملشرتي كام قال النبي  -صىل اهلل عليه وآله وسلم –« :رحم اهلل
سمحا إذا اشرتى سمحا إذا قىض ،سمحا إذا
سمحا إذا باع
رجال،
ً
ً
اقتىض» .سنن ابن ماجة ،حديث رقم.2203 :
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عز وجل عىل اإلنسان بنعم كثرية،
أنعم اهلل ّ
و ا لنطق ،
ومنح جليلة .من أعظمها وأج ّلها نعمة الكالم
يعب عام يف الضمري
التي هبا مت ّيز عن احليوان ،واستطاع أن ّ
واجلنان ،ليتفاهم مع بني جنسه بأيرس الطرق وأوضح البيان.
فميدانه واسع ،وجماله رحب ،وهو ترمجان األفكار ،واملفصح
الرش
عام يف القلوب والضامئر .جماله يف اخلري عظيم ،وباعه يف ّ
طويل ،فمن استعمله يف ذكر اهلل وتوحيده ،ودعوته ،ونرش العلم
النافع ،وقضاء حوائج الناس ،وق ّيده بلجام الرشع فقد شكر
اهلل عىل النعمة ،وجعلها يف موضعها املناسب ،ويرجى له الثناء
احلسن يف العاجل ،والثواب اجلزيل يف اآلجل .ومن استخدمه
يف الرش ،وأطلقه يف كل واد استحوذ عليه الشيطان وأورده
املهالك .ومما يؤكّد عىل ذلك إن جوارح اإلنسان متأثرة بأعامل
اللسان سلبا وإجيابا ،استقامة واعوجاجا ،فمن استقام لسانه عىل
احلق واخلري أ ّثر يف سائر جسده فحصل له بقدر ذلك استقامة
تعم مجيع أعضائه ،وصلح أمره قلبا وقالبا ،ومن انحرف لسانه
ّ
عن اخلري ،وركب موجة الباطل انعكس عىل سائر أعضائه بقدر
ذلك االنحراف ،وخرج عن نطاق احلق واخلري .ويف ذلك يقول
الرسول -صىل اهلل عليه وآله وس ّلم« :-إِ َذا َأ ْص َب َح ا ْب ُن آ َد َم َفإِ َّن األَ ْع َضا َء
ِ
ان َف َت ُق ُ
ُك َّل َها ُت َك ِّف ُر ال ِّل َس َ
اس َت َق ْم َت
ول :ات َِّق اللََّ فينَا َفإِن ََّم ن َْح ُن بِ َكَ ،فإِ ْن ْ
جنَا» .جامع الرتمذي ،حديث رقم.2407 :
اس َت َق ْمنَا َوإِ ْن ا ْع َو َج ْج َت ا ْع َو َج ْ
ْ
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الرش كام يستعمل يف
واللسان سالح ذو حدّ ين ،يستعمل يف ّ
اخلريّ .
وإن كثريا من اجلنايات التي تؤ ّدي بصاحبها إىل املهالك
واملعاطب سببها اللسان ،والتقصري يف استعامل النطق الصحيح،
وعدم السيطرة عليه وفق رشع اهلل املتني .والكلمة هلا دور عظيم،
يتبوأ مقاعد الفوز والفالح يف
فر ّبام تكون سببا لصاحبها أن ّ
الدنيا واآلخرة أو ترمي به يف أودية اخلسارة ،واهلالك يف العاجل
واآلجل ،كام أشار إيل ذلك النبي صىل اهلل عليه وسلم يف قوله:
«إِ َّن العبدَ َلي َت َك َّلم بِالك َِلم ِة ِمن ِر ْضو ِ
ان اللَِّ ،الَ ُي ْل ِقي َلَا َب ًالَ ،ي ْر َف ُع ُه
َ
َ ْ
َْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اللَُّ ِبا درج ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َّ
َ
َّ
َ
َ
اتَ ،وإن ال َع ْبدَ ل َي َتكل ُم بالكَل َمة م ْن َسخط اللَِّ ،ال ُيلقي
َ ََ َ
َلَا َب ًالْ َ ،ي ِوي ِ َبا ِف َج َهن ََّم» .صحيح البخاري ،حديث رقم .6478 :ويف بيان
أمهية اللسان يف اخلري والرش يقول اإلمام الغزايلّ :
«فإن اللسان من
نعم اهلل العظيمة ،ولطائف صنعه الغريبه ،فإنه صغري جرمه عظيم
طاعته وجرمه؛ إذ ال يستبان الكفر واإليامن إال بشهادة اللسان،
فإن ّ
ومها غاية الطاعة والعصيان ّ ...
كل ما يتناوله العلم يعرب
عنه باللسان إما بحق أو باطل ،وال يشء إال والعلم متناول له،
وهذه خاصية ال توجد يف سائر األعضاء» .إحياء علوم الدين.108/ :
وخزنوا
اهتم السلف عىل حفظ ألسنتهم من املخالفاتّ ،
ومن هنا ّ
من املنطق ما كان سببا لنجاهتم ،وأعاهنم عىل االستقامة والتقوى.
وقد دخل عمر عىل أيب بكر الصديق -ريض اهلل عنهام ،-وهو آخذ
بلسانه وهو يقول« :لساين أوردين املوارد» .الزهد البن أيب عاصم ،ص:

 .24وكان عبد اهلل بن مسعود حيلف باهلل ويقول« :واهلل الذي ال إله
غريه ما عىل األرض يشء أحوج إىل طول سجن من لسان» .الزهد
عز وجل
البن أيب عاصم ،ص .26 :وقال أنس بن مالك« :ال يتقي اهلل ّ
العبد حتى خيزن لسانه» .الزهد البن أيب عاصم ،ص.27 :
وفيام ييل نتحدّ ث عن بعض اجلنايات التي تصدر من اللسان الذي
مل ّ
يتهذب بأخالق الرشيعة ،ومل يعقل عن اهلل تعاىل ،وعن رسوله
املصطفى -صىل اهلل عليه وآله وسلم -كالكذب ،والغيبة ،والنميمة،
والسب والشتم ،والسخرية ،وغري ذلك من خمالفات اللسان.
ّ

أوال :الكذب :والكذب خالف الصدق ،ويكون يف األقوال،
كام يكون يف األفعال ،وهو خلق دينء ،ينشأ عن فساد يف الفطرة
اإلنسانية ،وضعف يف القلب ،وجبن خالع ،وخبث يف الطو ّية،
وفرار من املواجهة واملصارحة .والكذب بضاعة أهل الكفر
الرش والفساد ،كام يف
والعناد ،والرشك والنفاق ،ووسيلة أهل ّ
قوله تعاىل :ﭽ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭼ النحل ١٠٥ :وقوله تعاىل:
ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﭼ البقرة ١٠ :وجعل الرسول صىل اهلل عليه وسلم
الكذب من أوضح عالمات النفاق ،وبضاعة أهله املزجاة،
املفضلة لرتويج النفاق واخلداع عىل اآلخرين ،وذلك
ووسيلتهم ّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث :إ َذا َحدَّ َ
يف قوله« :آ َي ُة ا ُْلنَافق َث َل ٌ
ف،
ث ك ََذ َبَ ،وإ َذا َوعَدَ َأ ْخ َل َ
َوإِ َذا ْاؤ ُت ِ َن َخ َ
ان» صحيح البخاري :حديث رقم ،33 :ومسلم :حديث رقم.107 :
َت»،
ومما انترش يف هذه األيام من أنواع الكذب ما يقال« :النُّك ُ

حيث يصطنع بعض الناس حكايات ال حقيقة هلا من أجل
إضحاك الناس وتسليتهم والرتفيه عنهم يف املجالس .ومما زاد
الطني ب ّلة نرش هذه احلكايات املكذوبة بأرسع الطرق املستحدثة،
والوسائل املبتكرة لنقل املعلومات .منها ما يسمى بوسائل
التواصل االجتامعي لتنترش الكذبة يف حلظة يسرية إىل آالف الناس
أو املاليني ،فيعظم اخلطر ،ويتضاعف اجلرم .وقد ورد الوعيد
الشديد عن الرسول صىل اهلل عليه وسلم يف هذا األمر ،فقال:
ث بِاحل ِد ِ
ِ ِ
يدِّ ُ
يث لِ ُي ْض ِح َك بِ ِه ال َق ْو َم َف َيك ِْذ ُبَ ،و ْي ٌل َل ُه
َ
«و ْي ٌل ل َّلذي ُ َ
َ
َو ْي ٌل َل ُه» .جامع الرتمذي :حديث رقم .2315 :وما حيدث اليوم من نرش
األكاذيب ،واملفرتيات ،ورسعة وصوهلا إىل املستقبلني يصدق
حق الذي يكذب وتبلغ
عليه رؤيا الرسول -صىل اهلل عليه وآله وسلم -يف ّ
ِ
الر ُج ُل ا َّلذي َأ َت ْي َت
كذبته اآلفاق يف حديث طويل منه قولهَ :
«و َأ َّما َّ
َع َلي ِه ،ي َش َش ِشدْ ُقه إِ َل َق َفاه ،ومن ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ْخ ُر ُه إِ َل قفا ُهَ ،و َع ْينُ ُه إ َل قفا ُه،
ُ
ُ َ َ
ْ ُ ْ ُ
الر ُج ُل َي ْغدُ و ِم ْن َب ْيتِ ِهَ ،ف َيك ِْذ ُب الك َْذ َب َة َت ْب ُل ُغ اآل َف َ
اق».صحيح
َفإِ َّن ُه َّ
البخاري :حديث رقم7047 :

واآلثار املرتتبة عىل الكذب يف األفراد ،واملجتمعات كثرية
وخطرية ،فاملجتمع ،الذي يفشو الكذب يف أفراده يشقى يف
فتتعس املعامالت بينهم يف
حياته ،وتنعدم الثقة بني أفراده،
ّ
البيع ،والرشاء ،واألخذ ،والعطاء .وذلك ّ
أن معظم املعامالت
املالية ،واإلدارية ،واالجتامعية ،والسياسية ،والرتبوية تعتمد عىل
الصدق ،فإذا ّ
تعست احلياة ك ّلها ،وكثرت
حل حم ّلها الكذب ّ
اإلجراءات املع ّقدة ،التي يقصد منها التقليل من آثار الكذب عىل
حياة الناس ،من خداع ،وتزوير ،وتدليس ،وتغرير ،وغري ذلك،
مما نعاين منه اليوم يف حياتنا املعارصة ،واهلل املستعان.

فيتعرف بعضهم عىل بعض ،وتقوى فيهم روح املو ّد
مرات يف املساجد،
ّ
املسلمون جيتمعون يف اليوم مخس ّ
للتعرف عىل مشاكل اآلخرين ،والبحث
الة
ع
ف
وسيلة
اجلامعة
وصالة
احلياة.
واإلخاء ،والتعاون عىل مشاكل
ّ
ّ
أحس اآلخرون بفقده،
عن طرق عالجها ،فإذا افتقد أحد من مواظبي اجلامعة أثناء تأدية بعض الصلوات ّ
األمر الذي يدعوهم إىل البحث عن أحواله ،وزيارته ،والتعرف عىل عذره ،والتخفيف عن معاناته .ومن
تتقوى الرابطة الدينية بينهم ،وتطغى عىل بقية الروابط األرسية ،والقبلية ،واملهنية.
هنا ّ
واألخوة بني املسلمني ،وتقديمها عىل سائر الروابط ،فنجد
واإلسالم جاء لتقوية أوارص املح ّبة
ّ
املسلم يفرح لفرح أخيه ،وحيزن حلزنه ،ويتبنّى مشاكله ،ويبحث عن احللول املناسبة
احِ ِه ْم،
ني ِف ت ََوا ِّد ِه ْمَ ،وت ََر ُ
هلا ،كام يف احلديث املشهورَ « :م َث ُل ا ُْل ْؤ ِمنِ َ
ِ
ِ
و َتعا ُط ِف ِهم م َث ُل ْ ِ
ال َس ِد
َ َ
ال َسد إِ َذا ْاش َتكَى منْ ُه ُع ْض ٌو تَدَ ا َعى َل ُه َسائ ُر ْ َ
َ
ْ َ
ِ
ْ
ال َّمى» صحيح مسلم ،رقم احلديث .9991:وصالة
الس َهر َو ُ
بِ َّ
اجلامعة من أعظم الوسائل لتوطيد هذه العالقة ،و شدّ هذه
يتقوى فيها بعض املسلمني ببعض ،كام يف
الرابطة ،التي ّ
احلديث« :ا ُمل ْؤ ِمن لِ ْلم ْؤ ِم ِن كَا ْلبنْي ِ
ان َي ُشدُّ َب ْع ُض ُه
ُ َ
ُ
ُ
ضا»  .صحيح البخاري ،رقم احلديث.921 :
َب ْع ً
إبراهيم عيديد/جامعة بيت السالم
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د .عمر عبد اهلادي ديان
كــــــــم َو َمــــــــا ِب َونَــــــــى
ــــــــت إل ُي
كت ْب
ُ
ْ

ه ْو ًمــــــــا ِع َظــــــــا ْم
ــــــــت فِ ْي
و َأ ْو َد ْع
ُ
كــــــــم ُ ُ
ْ

َ
ف َب َأ ْغ َم ِد َهــــــــا
َوتِ ْل
الســــــــ ُي ْو ُ
ــــــــك ُّ

الشــــــــ ْع ِ
َ
َ
ــــــــذ َّ
ــــــــاك ِو َســــــــا ْم
ب َه
َأ َيــــــــا ُم ِنق

ــــــــم عَــــــــدَ ا
َبــــــــا ٌد َ َتــــــــا َد ْت َو ُظ ْل
ٌ

لت ُْصبِ
ــــــــا
ــــــــح فِ ْينَــــــــا َأ ًبــــــــا َد ِائ
َ
ً

ُ َتنِّ ُبنَــــــــا

ش
َ َّ

ك ُِّل

ان ِْق َســــــــا ْم

ِ
ــــــــد َيــــــــا َق ْو َمنَــــــــا
الر ْش
َو ُع
ْ
ــــــــو ُدوا إِىل ُّ

ــــــــا ْم
ُــــــــور َبــــــــدَ ا ِ ْل َو َرا َء ا ْل َغ
فن
َ
ٌ

كــــــــم َو َمــــــــا ِب َع َيــــــــا
ــــــــت إِ َل ْي
َصدَ ْح
ُ
ْ

الز َمــــــــا ْم
الر َشــــــــا َد َو ُأ ْل ِقــــــــي ِّ
ُأ ِريــــــــدُ َّ

ــــــــر َوال لِ ْل َح َيــــــــا
ــــــــق ُم
ال
ُه
ُ
َ
ٌّ
ــــــــو ْ َ
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ٍ
هــــــــا ْم
كــــــــم بِ َق ْل
فجئنَــــــــا إِ َل ْي
ــــــــب ُ َ
ْ

َــــــــاب َونَدْ عــــــــو األَنَــــــــا ْم
ُــــــــؤ ِّدي الكت
ن
َ
َ

ٍ
ِ
َ
ــــــــة
ــــــــأ ِن بِــــــــا َر ْج َع
ــــــــي لِ َش
َو َأ ْم

َّ
ــــــــوا ْم
ــــــــق َأ َم ِامــــــــي َق
ألن ال َّط ِر ْي
َ
َ

ــــــــار َو َقــــــــدَ ٌر َأتَــــــــى
ــــــــت بِ َح
اج
ْ
َف َه َ
ٌ

وف وحــــــــم ِ
ــــــــل الســــــــي ِ
ــــــــا ْم
احل
َص ِل ْي
َ َ
ُ
َ
َّ
ُ ُّ

ــــــــع َك ِّفــــــــي إِىل َخالِ ِقــــــــي
َو َأ ْر َف
ُ

ِ
ــــــــدي ِ
اإل َمــــــــا ْم
َع َســــــــى اهللُ َي ْع ُفــــــــو َو َ ْي

ٍ
ُي ِر ْيــــــــدُ َ
ــــــــة
ون َشــــــــ ْع ًبا بِــــــــا ذ َّم

الســــــــا ْم
َو َشــــــــ ْع ٌ
ب ُي ِر ْيــــــــدُ َح َيــــــــا َة َّ

الشــــــــ ْع ِ
ــــــــم َّ
ب َيك ِْفــــــــي ال َبــــــــا
َو َيــــــــا ُم ْل ِه
َ

ِ
ــــــــح ا َملــــــــا ْم
َّــــــــر ن َْم
ُــــــــف َعــــــــ ْن الشـ
َوك
َّ
ُ

ِ
ِ
ُ
ــــــــر الدِّ َمــــــــا
ور بِ َق ْط
ــــــــقي ا ْل ُب
و َي ْس
ــــــــذ َ
َ
ــــــــل النَّــــــــدى
ــــــــاح ُق َب ْي
الر َي
ُ
َو َت ْغــــــــدُ و ِّ

ِ
ــــــــو ُد ا ْل ُعــــــــا
ــــــــي َع َيانًــــــــا َن ُق
َون َْم
ْ
ــــــــف َون َْر ِمــــــــي ا ْل ِعــــــــدَ ا
الض ِع ْي
ن ُِع
َ
ــــــــز َّ
ُّ

ِ
ــــــــاح َو َش
ــــــــم ُس ا ْل َف
َو َش
ــــــــم ُس ْالُــــــــدَ ى
ْ
ْ
ِد َمــــــــا ٌء

ِد َمــــــــا ٌء

ت َِســــــــ ْي ُل

ت َِســــــــ ْي ُل

ألن
َّ

َأنَــــــــا

بِ َأ ْق َط ِ
ارنَــــــــا

الــــــــر َدى
الح
ــــــــر ت
َو َص
َــــــــو َّل َو َ
َ
َّ
ٌْ
َّــــــــر َأال َيــــــــا َفتَــــــــى
َتنَبـَّــــــــ ْه تَدَ بـ
ْ

ِ
َ
ــــــــو َم ال ِّل َقــــــــا
ــــــــذي َق
َأنَــــــــا ا ْبــــــــ ُن ا َّل
ــــــــال َي ْ

ِ
ــــــــام َعي
ــــــــو ٌم َو َرعْــــــــدٌ َأ َيــــــــا َس
ُغ ُي
ْ

ِ
ــــــــوا ْم
ي َيــــــــا ا ْل َع
َ
لت َْح َيــــــــا احلَ َيــــــــا ُة َو َ ْ

ــــــــا ُء َو َين ُْجــــــــو ا ْل ُغــــــــا ْم
الس
َ
َوت َْص ُفــــــــو َّ
ِ
ِ
ــــــــها ْم
الس
َ
بِع ْلــــــــ ٍم َوح ْلــــــــ ٍم َو َر ْمــــــــي ِّ
و َن ْبنِــــــــي ا ْلبِــــــــا َد َو َيك ِْفــــــــي ا ْلــــــــكَال ْم

ِ
ِْ
ــــــــر ِمــــــــ ْن َأ ْر ِ
ــــــــان بِ ْ
ض َســــــــا ْم
َت ُل ْو َح
الَ

ــــــــو ِت َو َجــــــــدِّ ي احلُ َســــــــا ْم
ِمــــــــ َن
ِّ
احلــــــــق َص ْ
ــــــــو ُر َو َذاك ال َّظــــــــا ْم
َــــــــار َت ُف
َون
ْ
ٌ

ــــــــر إِال ِ
ِ
اخل َطــــــــا ْم
ــــــــق يف األَ ْم
َو َل ْ َي ْب
َ

ِ
َأنَــــــــا ا ْبــــــــ ُن َّ ِ
ــــــــا ْم
الشيــــــــف َأنَــــــــا ا ْبــــــــ ُن ْال ُ َ
ِ
ُ
ــــــــرا ْم
ــــــــرا ٌم َح
ــــــــاء َح
ــــــــل الدِّ َم
َق ِل ْي
َ
َ

ــــــــرا ْم
ــــــــر ا ْل ِك
ــــــــر َو َف
ــــــــر َو َأ ْم
َو َق
َ
ُّ
ٌ
ٌْ
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يف هبو املدرسة عند بدء جتديد االلتحاق للسنة الدراسية اجلديدة ،اجتمع كل من عثامن وعىل وهارون ،وبعد تبادل التحيات دار بينهم
مروا
جرهم الكالم إىل أبرز سلبياهتا ومواقف الفشل التي ّ
الكالم عن السنة الدراسية املنرصمة ،فتحادثوا عن إجيابياهتا ونجاحاهتا ،كام َّ
هبا .وهنا اتفقوا عىل قضاء سنتهم الدراسية اجلديدة أحسن مما مىض؛ لتطبيق قاعدة «ليكن يومك أفضل من أمسك ،وغدك أفضل من
يومك» ،فكل أدىل بدلوه ،ولكنهم اضطروا يف األخري لالستفادة من آراء صديقهم نبيل الناصح ،فلنقرأ ما دار بينهم:
مرحبا باألصدقاء من جديد يف السنة الدراسية اجلديدة.

شكرا عىل ترحيبك الساخن ،قد اشتقنا إليك كثريا.

احلمد هلل الذي أعادنا إىل املدرسة ساملني ،ووفقنا للسري يف درب املتعلمني.

سارة تُدخل السعادة إىل القلوب.
نشكره عىل ذلك وعىل ظهور نتائج ّ
وأنا مل ألق نظرة عىل نتائجي يف االختبارات النهائية بعد.

تفضل ،لنذهب حاال إىل لوحة اإلعالنات ،فالنتيجة معلقة ،ولرتاها قبل سحبها.
ال أرغب يف ذلك ،سأراها لوحدي يف وقت آخر .إن شاء اهلل.

مشوق كهذا ،يا عزيزي ،هيا نذهب سويا.
مل هذا التقاعس يف أمر ِّ

ال أظن أن نتيجتي ستعجبني وتدخل البهجة إىل صدري.
هذا يعني عدم جدِّ يتك يف الدراسة السنة املنرصمة.

ليست السنة املاضية فقط ،بل من نقطة انطالقي الدرايس.
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كان اهلل يف عونك ،ولكن ِل ال جتتهد حتى تت ّفوق يف الدراسة؟

أركب مطية العزم يف بداية كل سنة دراسية ،ثم متيض السنة ،وحبلها ليس يف يدي.

فأرجو أن تضع لك برناجما مستقال لقضاء السنة الدراسية اجلديدة؛ حتى تقطف ثامرها بشكل أفضل يف هذه املرة.

ما هذا الربنامج؟ وكيف دار بخاطرك؟ أطلعني عليه ،كي نستفيد معا.

تل َّقيته من أخي نبيل يف بداية السنة املاضية ،وبدل أن أرسده عليك ّ
ومتل بأسلويب ،نسمعه من نبيل بنمطه اجلميل.
موافق ،فهل نميش إليه حاال ،فلدينا سعة يف الوقت.
هيا بنا

أهال عزيزي نبيل ،ما ذا عن التحاقك؟ هل متَّت إجرائاهتا؟
احلمد هلل ،تبدوان مستعجلني جدا ،عساه خريا.

باالختصار ،وجهتنا كانت إليك ،ونريد أن نسمع منك شيئا عن قضاء سنة دراسية ناجحة.

األمر سهل يا عزيزي ...أعطيك عرشة مفاتيح ،وإذا استعملتها من خالهلا طول العام الدرايس ،فلن تتعب ،ولن جيد الوه ُن إليك طريقا.

متحمس جدا ،وال أريد أن متيض هذه السنة كأخواهتا السالفة.
هاهتا ،فأنا
ِّ

أوال :إياك واالستسالم ،ال تيأس من روح اهلل ،وال تنس قول اهلل ﭽ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﭼ هود ١٨ :وتذكر أن الناس ال يفشلون
عادة ،ولكنهم يقفون عن املحاولة.
ثانيا :عزم جديد لعا ٍم جديد ،اعزم أن يكون عامك جديدا و ُمنعشا ،وانس مشاكلك السابقة ،وال يتعكر صفوك
بدرجاتك املاضية ،وابدأ بروح التفاؤل من جديد.
َ
لتحم ِل اليوم الدرايس الذي يتط ّلب
مهيأ
عود نفسك النّو َم املبكّر واالستيقاظ املبكّر؛
ليكون جسمك ّ
ثالثا :تقبل التغيريّ ،
ُّ
واملتنوعة .وإذا كانت لديك عادة سلبية يف األعوام املاضية،
اجلديدة
املعلومات
ل
ب
لتق
ا
ذهنك
ويكون
احليو ّي َة والنشاط،
مستعدّ
ّ
ّ
فلتتخلص منها اآلن .لتنتهي عادة التأخر يف الصف ،وإساءة األدب إىل العلم واملعلم ،والعبث باألدوات العلمية مثال.
رابعا :احصل عىل األدوات الدراسية املناسبة :نعم ،اشرت من األدوات التعليمية ما يناسبك ،ويناسب مستواك ،وج ّلد
دفاترك وكت َبك ،واكتُب اسمك عىل أغلفتها اخلارج ّية.
َ
خامسا :املواظبة ،نعم ،واظب عىل ّ
حل الواجبات ،وحفظ املتون ،والدراسة اجلامعية عند وجود مشاكل وصعوبة،
تنري القلب ،وتُريح النّفس ،وتساعد ّ
الذهن عىل احلفظ.
والتزم قراءة القرآن وحفظه ،فإنه ُ
سادسا :اإلجيابية :نعم ،كن إجيابيا ،وشارك يف النشاطات الرياضية والثقافية ،واعلم ّ
أن املدرسة هي بيتك الثاين ،فز ّين
َ
فصولا ،واحرص عىل تنظيفها وتنسيقها.
سابعا :الربط باملكتبة ،نعم ،املكتبة هي منبع العلم والثقافة؛ فو ّثق عالقتك هبا ،وأكثر من زيارهتا لتكون من الطالب
املث ّقفني الذين يشاركون يف هنضة أمتهم.
عود نفسك عىل كتابة املالحظات يف دفرتك ،لتكون عونا لك عند املراجعة ،وال تنس كتابة
ثامنا :كتابة املالحظاتِّ ،
أفكارك يف مفكرتك اخلاصة بك.
تاسعا :صحبة األستاذ ،أكثر من صحبة األستاذ ومسائلته فيام يتعلق بالدرس ،فاملعلم حيب الطالب املجدّ  ،ويبادر ملساعدته.
عارشا :املحافظة عىل قول اإلمام الشافعي -رمحه اهلل:-
سأنبيك عن تفصيلها ببيان
أخي لن تنال العلم إال بستة
وصحبة أستاذ وطول زمان
ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة
شكرا عىل هذه الدر الثمينة ،سأكتبها عندي عىل صفحة قلبي إن شاء اهلل.
نسأل اهلل التوفيق والنجاح لنا ولزمالئنا مجعيا .واآلن أستأذنكم ،وأرجو أن نلتقي بخري ثانيا -إن شاء اهلل -إىل اللقاء.

مع السالمة.
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ابن أيب طالب( ،يعني بذلك سيدنا
كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم!!
عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه
إن معاوية وعل ًيا -ريض اهلل عنهام -مع ما كان بينهام من اختالف
يف الرأي والرؤية ،كانا صورتني مثاليتني لقوله تعاىل :ﭧ وريض اهلل عنه) .فقال :معاوية هلل أنت! أتدري ما
ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ قلت؟! أما قولك الغبي فواهلل لو أن ألسن الناس
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭼ النساء ١٣٥ :فإن اختالف الوجهة مجعت فجعلت لسانًا واحدً ا لكفاها لسان عيل،
السياسية مل تؤ ّد بأحدمها إىل االزدراء بشأن اآلخر بام اليالئمه وأما قولك إنه جبان فثكلتك أمك هل رأيت
وبام اليصدّ قه الواقع ،وتشهد لذلك مواقف عديدة حمفوظة أحدً ا قط بارزه إال قتله ،وأما قولك إنه بخيل
يف صفحات التاريخ ،وإليك ما نقله ابن قتيبة الدينوري يف فواهلل لو كان له بيتان أحدمها من ترب واآلخر من
«اإلمامة والسياسة» ما نصه:
تبن ألنفد تربه قبل تبنه.
«ذكروا أن عبد اهلل بن أيب حمجن الثقفي قدم عىل معاوية،
فقال :يا أمري املؤمنني إين أتيتك من عند الغبي اجلبان البخيل

عشر كلمات ذهبية
نقل اإلمام السيوطي يف ”الدر املنثور“ حتت قوله تعاىل:
ﭽﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭼ آل
عمران :حدي ًثا نصه كالتايل:
أخرج احلكيم الرتمذي عن بريدة قال رسول اهلل
وسلم : -من قال عرش كلامت عند كل صالة غداة وجد اهلل
عندهن مكفيا جمزيا ،مخس للدنيا ومخس لآلخرة :
-صىل اهلل عليه

 :۱حسبي اهلل لديني.

خمسة أشخاص في ضمان اهلل تعالى
مر بمعاذ
أخرج الطرباين عن عبد اهلل بن عمرو -ريض اهلل عنهام -أنه َّ
ابن جبل -ريض اهلل عنه -وهو قائم عىل بابه يشري بيده كأنه حيدِّ ث
نفسه ،فقال له عبد اهلل بن عمرو :ما شأنك يا أبا عبد الرمحن حتدِّ ث
عدو اهلل أن يلفتني عام سمعت رسول اهلل
نفسك؟ قال :ما يل يريد ُ
صىل اهلل عليه وسلم -قال :تكابد دهرك يف بيتك؟ أالَ خترج إىلاملجلس؟ وإين سمعت رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -يقول:

 :۱من خرج يف سبيل اهلل كان ضامن ًا عىل اهلل،

(اإلمامة والسياسة ،ابن قتيبة الدينوري ،حتقيق :خليل املنصور ،ط :بريوت ،دار
الكتب العلمية ،سنة۱۴۱۸ :ھ ،ص)۹۵:

 :۲حسبي اهلل ملا أمهني.
 :۳حسبي اهلل ملن بغى عيل.
 :۴حسبي اهلل ملن حسدين.
 :۵حسبي اهلل ملن كادين بسوء.
 :٦حسبي اهلل عند املوت.
 :۷حسبي اهلل عند املسألة يف القرب.
 :۸حسبي اهلل عند امليزان.
 :۹حسبي اهلل عند الرصاط.
 :۱٠حسبي اهلل ال إله إال هو عليه توكلت وإليه
أنيب.

(الدر املنثور ،اإلمام السيوطي ،حتقيق :مركز هجر للبحوث ،ط :مرص ،دار هجر،

سنة ،۱۴۲۴ :ج ،۴ :ص)۱۴۹ :

 :۲ومن عاد مريض ًا كان ضامن ًا عىل اهلل عز وجل،
 :۳ومن غدا إىل املسجد ،أو راح كان ضامن ًا عىل اهلل عز وجل،
 :۴ومن دخل عىل إمام ُيعزِّ ره كان ضامن ًا عىل اهلل عز وجل،
 :۵ومن جلس يف بيته مل يغتب أحد ًا بسوء كان ضامن ًا
عىل اهلل عز وجل،
فرييد أن خيرجني عدو اهلل من بيتي إىل املجلس.

(املعجم األوسط ،أبو القاسم الطرباين ،حتقيق :طارق بن عوض اهلل ،عبد
املحسن بن إبراهيم ،ط :القاهرة ،دار احلرمني ،سنة۱۴۱۵ :ھ ،ج ،۸ :ص)۲۸۸ :

نضوج العقل بالتجربة
رأى أعرايب ً
رجل ينال من سلطان ،فقال :إنك ُغفل مل تسمك التجارب ،وكأين بالضاحك إليك باك عليك،
والعقل عقالن :خملوق ومكتسب ،فاملخلوق ما جيعله اهلل لعبده ويك ّلفه من أجله ،واملكتسب ما يناله العبد
يفضل رأي الشيخ عىل رأي الغالم إال لتجربة الشيخ وغرارة الغالم( .مجهرة األمثال ،أبو هالل
بالتجربة ،وليس َّ
العسكري ،ضبط :د.أمحد عبد السالم ،ختريج األحاديث :حممد سعيد زغلول ،ط ۱:بريوت :دار الكتب العلمية۱۴٠۸ ،ھ ،ج ۱ :ص.)۴۴:
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األمثال العربية املختارة
من -مجهرة األمثال-أليب هالل العسكري

إن يبغ عليك قومك اليبغ القمر:
يرضب ً
تلبيسا يف األمر املشهور،
مثل للرجل يدّ عي ً
وأصله أن رجلني ختاطرا عىل غروب القمر وطلوع
الشمس صبيحة ثالث عرشة ،أهيام يسبق صاحبه،
وكان بحرضهتام قوم مالوا إىل أحدمها ،فقال اآلخر:
عيل! فقيل له :إن يبغ عليك قومك اليبغ
تبغون ّ
القمر ،فصار ً
مثل ،أي هو يغيب لوقته وال حيايب
أحدً ا ،فليس لشكواك معنًى.
تقول :إن زيدً ا قد أساء األدب مع األستاذ ،ثم ّأول
ً
وات َمنا بسوء الظن به،
فعلته
تأويل غري مريضَ َّ ،
ولكن إن يبغ عليه القوم اليبغ القمر.
أمكرا وأنت يف احلديد:
ً
يرضب للرجل املق ّيد حيتال إىل حصول يشء ،لكنه
مدفوع عنه.
تقول :قبض عىل لص كان حيتال الرسقة من متاع
صاحبه وهو يف السجن وراء القضبان ،فزجره
الرشطي ً
أمكرا وأنت يف احلديد.
قائلً :

غر بني الغرارة:
ٌّ
يرضب به ملن الجتربة له.
والهتتم بام يقوله فإنه غر بني
تقول :التعتن برأي زيد
ّ
الغرارة.
أطري فإنك ناعلة:
للقوي عىل األمر ،وأصله أن ً
يرضب ً
رجل كانت
مثل
ّ
له أمتان راعيتان ،إحدامها ناعلة ،واألخرى حافية ،فقال
أطري أي خذي طرر الوادي ،فإنك ذات نعلني،
للناعلةّ :
ودعي رسارته لصاحبتك ،فإهنا حافية.
طرر الوادي :هي نواحيه ورسارة الوادي :وسطه ،وامليش
عىل نواحي الوادي أصعب من امليش يف وسط الوادي.
تقول :ملا أظهر زيد عجزه من التفوق عىل صاحبه
بني ،اليليق بك ضعف
يف االختبار ،قال له أبوه :يا ّ
وأطر فإنك ناعل.
اهلمة ،استعن باهلل
َّ

أقوالالعربفيكنياتاألشياءلبعض
المناسباتوالمشابهات:

املجرب.
ابن األيام :يقال للرجل اجللد ّ
ربا
ص
عليها
امللمة :للرجل الذي يقوم هبا ويصرب
ً
ابن ّ
ً
واستقامة .
ابن جال ،وابن أجىل ،وابن بيض :كل واحد من الثالثة للذي
انجىل أمره واشتهر شهر ًة حسن ًة .
أيضا .
ابن أحذار :للرجل احلذر املتيقظ ،وهو رجل بعينه ً
اقتدارا قو ًيا.
ابن أقوال :للرجل املقتدر عىل الكالم
ً
ابن خالوة :الربيء من اليشء .
ابن حبة :يقال للخبز .
يم :اخلليج من خلجان البحر .
ابن ّ
ابن النعامة :يقال للطريق .
ابن آوي :سبع معروف ،وكذلك ابن عرس .
ابن أنقد :القنفذ .
ابن خماض ،وابن اللبون :من أوالد اإلبل يف خمتلف السنني.
أيضا،
ابن ماء :ما يسكن املا َء من الطري ،ويكنى به عن الشيب ً
كام يف قول الشاعر:

وكم ّفرالغرابمنابنماء.
يعني بالغراب :الشباب ،وبابن ماء :الشيب.

ابن دأية :الغراب ،وذلك ألنه يقع عىل داية البعري ،واجلمع
دأيات ،وهي عظام يف الصلب .
ابن مترة :طائر .
أيضا ،ألنه
ابن بريح :وهو العذاب واملشقة ،وهو الغراب ً
ربح بالبعري إذا وقع عىل ظهره .
ي ّ
ابن قرتة :رضب من األفاعي.
ابن وردان :حرشة من حرشات األرض معروفة.
ابن الطريق :ولد الزنا.
ابن السبيل :الغريب.
ابن درزة :السفلة الساقط .
ابن غرباء :الفقري .
ابن إحداها :الكريم اآلباء واألمهات .
علم
باليشء
ابن مدينتها ،ابن بلدهتا ،ابن بجدهتا :العامل
ً
ً
شامل.
ابن عذرهتا :املبدع لليشء
ابن ذكاء :الصبح.

(مجهرة األمثال ،أبو هالل العسكري ،ضبط :د.أمحد عبد السالم ،ختريج األحاديث :حممد سعيد
زغلول ،ط1:بريوت :دار الكتب العلمية1408،هـ ،ج1 :ص 3۴:إىل38بترصف يسري).
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طفيلي محتال!!
مر طفييل بقوم يتغدون فقال:
سالم عليكم معرش اللئام.
فقالوا :ال واهلل ،بل كرام.
فثنى رجله وجلس ،وقال:
اللهم اجعلهم من الصادقني،
واجعلني من الكاذبني.

(العقد الفريد ،أمحد بن عبد ربه األندليس،
ت :د .عبد املجيد الرتحيني ،ط :بريوت،
دار الكتب العلمية1404،هـ)235 :8 ،

عثمان بن دراج
الطفيلي

قيل لعثامن بن دراج الطفييل
يوما :كيف تصنع بدار العرس
إذا مل يدخلك أصحاهبا ،قال:
أنوح عىل باهبم فيتطريون من
ذلك فيدخلوين .وقيل له:
أتعرف بستان فالن؟ قال :إي
واهلل! إنه اجلنة احلارضة يف
الدنيا .قيل :مل ال تدخله وتأكل
من ثامره وتستظل بأشجاره
وتسبح يف أهناره؟ قال :ألن فيه
كل ًبا ال يتمضمض إال بدماء
عراقيب الرجال.

(املستطرف يف كل فن مستظرف ،شهاب
الدين األبشيهي ،ت :حممد خري طعمه حلبي،
ط ،۵ :بريوت ،دار املعرفة 2008م ،ص:
)٦9٦ ،٦9۵
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حوار بين النحويين :أبي األسود
الدؤلي وأبي علقمة!!

قال أبو األسود الدؤيل أليب علقمة :ما حال ابنك؟ قال:
أخذته احلمى فطبخته ً
ً
طبخا ،ورضخته
رضخا ،وفتخته
ً
فتخا فرتكته ً
فرخا .قال :فام فعلت زوجته التي كانت
تشار
ه
وهتار
ه
ومتار
ه
وتزار
ه؟
قال:
طلقها .فتزوجت
ّ
ّ
ّ
ّ
بعده فحظيت وبظيت .فقال له :قد عرفنا حظيت ،فام
«بظيت»؟ قال :حرف من الغريب مل يبلغك! فقال :يابن
عمك فاسرته كام تسرت السنور
أخي ،كل حرف ال يعرفه ّ
خرأها.

(الرضخ :الكرس ،فتخه :أوهنه ،تشاره :ختاصمه ،هتاره :هتر يف وجهه كام
هير الكلب ،متاره :جتادله ،تزاره :تعضه ،بظيت :إتباع حظيت مثل :حسن
بسن)
(املرجع السابق ،ت :مفيد حممد
قميحة
ط:
بريوت،
دار الكتب العلمية،
ب .ت)317 :2 ،

أبو المكنون النحوي
يستسقي وأعرابيّ يردّ عليه

يب ير ّد عليه
أبو املكنون النحوي يستسقي وأعرا ّ
سمع أعرايب أبا املكنون النحوي يف حلقته ،وهو
يقول يف دعاء االستسقاء :اللهم ربنا وإهلنا،
ومولناّ ،
فصل عىل حممد نبينا ،اللهم ومن أراد
بنا سو ًءا فأحط ذلك السوء به ،كإحاطة القالئد
بأعناق الوالئد ،ثم أرسخه عىل هامته ،كرسوخ
السجيل عىل هام أصحاب الفيل ،اللهم اسقنا غي ًثا
ّ
ً
ً
مغي
ث
ا
مري
ئ
ا
مري
ع
ا
جملجل
،
مسحنفر
ا
هزج
ا
ً
سحا
ً
ً
ًّ
ً
سفوحا طب ًقا غد ًقا
مثعنجرا ناف ًعا لعامتنا وغري
ً
ً
ضار خلاصتنا .فقال األعرايب :يا خليفة نوح! هذا
ورب الكعبة ،دعني حتى آوي إىل جبل
الطوفان ّ
يعصمني من املاء!
(املرجع السابق ،ت :مفيد حممد قميحة ط :بريوت ،دار الكتب
العلمية ،ب .ت)318 :2 ،

أمحد اهلل بن موسى

طالب من السنة الرابعة /املنهج النظامي

الحلقة الثانية:
نزل سيدنا عمر بن عبد العزيز -ريض اهلل عنه -من املنرب بعدما
ألقى خطبته األوىل التي ترمز إىل اإلطاعة الصاحلة والتضامن
االجتامعيّ ،
واته إىل بيته ،فألفى زوجته فاطمة منهمكة يف األفكار
يف احلياة اجلديدة ،وهي جالسة يف صحن الدار ،وتذكر املايض
احللو اجلميل وتناجي مستقبال ترجوا أن يكون أمجل وأحىل ،لك َّن
آثار وجه اخلليفة ختالفها فيام كانت ترجو من املستقبل البهيج،
َ
فاخلليفة رجع مضطرب األوصال ،شاحب الوجه ،فاقد الفرح
والسور ،فقالت مالك يا أمرياملؤمنني؟ مايل أرى عىل وجهك
ّ
الساعات إال ممبسطا ومرسورا،
قبل
تكن
مل
واحلزن؟،
اهلم
ّ
آثار ّ
فتنهد قائال :يا فاطمة ،قد نزل يب أمر مل ينزل مثله قبل ،وقد
ّ
ً
محلت أثقل محل؛ إذ جعلني اهلل مسؤوال عن القايص والداين
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من أمة حممد – صىل اهلل عليه وسلم – ولقد محلت هذه الراية وال أرىض
بفراقك ،وال أوثر يف الدنيا أحدا عليك ،ولكنّي ال أريد ظلمك.
وفاطمة كانت ذا ثياب متلونة قبل اخلالفة وعيشها األوفروالسعيد -وأخشى أن ال تصربي عىل ما أخرتته لنفيس من ألوان
العيش املستقبيل ،فإن شئت سريتك إىل قرص أبيك وال أبايل،
قالت :وماذا أنت صانع! قالّ :
إن هذه األموال التي حتت أيدينا
وحتت إخوتك وأقربائك ،قد أخذت كلها من أموال املسلمني،
وقد أردت أخذها منهم ور ّدها إىل املسلمني وأنا بادئ بنفيس ولن
أستبقي شرب أرض منتزعة من أموال الناس ،وسأختار لنفيس ما
َ
نلت من كسبي ،فإن مل تسلم نفسك هلذا الضيق ،فاحلقي بدار
أبيك ويل يف الضيق بالغ!.
قالت :ما الذي محلك عىل هذا!؟

قال :يا فاطمة ،إن يل نفسا تواقة ما نالت شيئ ًا إال تاقت إىل ما هو
فوقه ،فاشتهيت اإلمارة ،فلام نلتها اشتهيت ماهو خري منه ،وهو
اجلنة.
قالت له زوجته فاطمة بعدما عرفت مراد اخلليفة ومقصده:
اخرت ما بدا لك من خري وما كنت ألصاحبك يف النعيم وأدعك
يف الضيق ،وأنا أرىض بام تصنعه يل من خري ولعامة الناس مجيعا.
فانقطع العيش الرغيد من بيت أمري املؤمنني ال ملصلحة دنيوية
القوي باهلل والشعور
أو منفعة شخصية ،إنام انقطع نتجة اإليامن
ّ
باملسؤولية ،ومعرفة قيمة احلياة واستحضار اآلخرة ،ونتيجة
«احلب» الذي إذا ملك القلب واستوىل عىل الشعور ،ذابت
الرغبات وتغريت القيم واألقدار ألجله.
ّ
وطفق عمر يأخذ األموال املنتزعة من الناس ،وير ّدها إىل بيت
ورسح اخلدم وترك القرص وسكن دارا
املال ،فأعتق العبيدّ ،
صغرية شاميل املسجد ،وكان كثري التفكري يف الفقراء واملساكني،
ويتدبر ويسعى إىل إغنائهم.

وكان يوما جيلس عىل مصاله ،فاخض ّلت حليته من الدموع حتّى
تنشق مرارته ،فأتته زوجته فاطمة
نشج يف البكاء وحتى كاد أن ّ
رس بكائه ،فقال هلا :تق ّلدت أمر أمة حممد – صىل اهلل عليه
فسألته عن ّ
وسلم  ،-فتفكرت يف الفقري اجلائع ،واملريض الضائع ،والعاري
املجهود ،واملظلوم املقهور ،والغريب املأسور ،وذي العيال يف
أقطار األرض فعلمت أن اهلل َس َيسألني عنهم ،وأن خصمي
دوهنم حممد – صىل اهلل عليه وسلم  -فخشيت ّأل تثبت حجتي عند
خصومتهم ،فرمحت نفيس فبكيت.
فهذا اخلشوع والتّرضع أمام اهلل ّ
تلخصان سياسة عمر يف اإلنفاق
عىل املحاويج واملساكني ،فمثل هذه األفكار واملواقف حتتاج إىل
وقفات وتأمالت واستنباطات ،لكن ّ
قل املجال وكثر املقال ويف
كفاية أن نذكر قصة له مع رجل فقري ،أتاه ،فقام بني يديه ،فقال :يا
أمري املؤمنني! اشتدّ ت عيل احلاجة وانتهت يب الفاقة واهلل سائلك
عن مقامي بني أظهر الناس مجيعا يوم القيامة ،وقد كان األمري
متكئا عىل قضيب ،فبكى حتى جرت دموعه عىل القضيب ،ثم
فرض له ولعياله ،ودفع له مخسامئة دينار.
ومل يكتف بعنايته بالفقراء واملساكني ،بل امتدّ ت مسؤوليته إىل
املرىض وأصحاب العاهات واأليتام ،فمن ذلك أنه كتب رسالة
إىل أمصار ّ
الشام ،وقال فيها :ادفعوا إىل ديواننا عن كل فقري أو
قاعد ،أو من به فالج ،أو من به زمانة ،فدفعوا إليه فأمر لكل
يسد حاجته وأمر لكل اثنني من الزمنى بخادم ،ثم
أعمى بقائد ّ
كتب ارفعوا عن كل يتيم ،ومن ال أحد له ،فأمر لكل مخسة بخادم
بالسوية.
يتوزعون بينهم ّ

ٍ
أرض أفسدوها أو
مل يكن عمر كاحلكام الذين إذا استولوا عىل
ّاتذوا ساكنيها عبيدا هلم ،وا ّدخروا ألنفسهم أموال اخلزائن ،إنام
كان يريد إزالة الفقر عن بيوت الناس ويسد حاجاهتم بأموال
بيت املال ومل يدع لنفسه إال مخسة عرش درمها عند وفاته وكانت
نفقته اليومية التزيد عىل درمهني ،حني كان يفرض للعامل ثالثامئة
يتورع عن تسخني
دينار لكل واحد ،يغنيهم عن اخليانة ،وكان ّ
املاء عىل مطبخ العامة ،وكان يطفئ الشمعة التي زيتها من بيت
املال ،وقد يكون طعام بيته عدسا وبصال ،فيبكي ويقول :يا بنايت
ما ينفعكن أن تعاين األلوان ويؤمر بأبيكن إىل النار.
اشتهى يوما العنب فقال :يا فاطمة! هل عندك درهم نشرتي به
عنبا؟ فقالت:أنت أمرياملؤمنني وال تقدر عىل درهم تشرتي به
عنبا؟ قال :يا فاطمة! ما بقي يل من كسبي إال قطعة األرض هذه
وريعها ال يكاد يقوم بحاجايت ،والصرب عىل هذه أهون من الصرب
عىل نار جهنم! .مرض يوما ،وكان عليه قميص وسخ ،فدخل
مسلمة بن عبدامللك عىل أخته فقال هلا :يا فاطمة اغسلوا قميص
أمري املؤمنني ،قالت :نعم ،فعاد من الغد فإذا هو مل يغسل ،فقال يا
فاطمة :اغسلوا قميص أمري املؤمنني ،فإن الناس يدخلون عليه
فتنهدت فاطمة وسقطت دمعتان كبريتان من عينيها فقالت :واهلل
ماله قميص غريه.
صواما ،قواما ،كثرياخلوف
ولقد كان عمر فوق ذلك كله عابد ًا ّ
وسخي الدمع يف سبيل اهلل ،فكان
من اهلل ،والتفكري يف اآلخرة،
ّ
إذا قيل له كيف أصبحت يا عمر؟ أجاب قائال :أصبحت قريبا
أجيل ..بعيدا أميل ..س ّيئا عميل ،فإذا رأي شيئا من الدهشة يبدو
عىل مالمح سائليه ؟؟ قال..ما ظنكم برجل يقطع إىل اآلخرة كل
يوم مرحلة .قالت فاطمة :رأيته ذات ليلة قائام يصيل ،فقرأ ﭽ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ القارعة ٥ - ٤ :فشهق من البكاء
حتّى ظننت أن نفسه قد خرجت حتى ناديته للصالة.
مل تدم هذه املدة التي تشبه فصل الربيع يف عامل الدين واألخالق
ويف تاريخ اإلنسانية ،فقد اختاره اهلل إىل جواره راضيا مرضي ًا.
ونض يف اجلنة روحه ،فكان معجزة من
نوراهلل لعمر قربهّ ،
معجزات اإلسالم ،وآية من آيات اهلل العظام يف جاللة عمله،
تم يف مدة قصرية ،مل تعرف عن
وضخامة إنتاجه وكل ذلك قد ّ
مصلح عبقري وإداري أن حيقق كل ذلك يف سنتني وبضعة أشهر
فيام ثبت يف خالفته.
والعرص احلديث ينتظر إنجاب شخص مثل عمر،فهو ليس
بأحوج إىل يشء منه إىل رجل مثله ،وقد خلت القرون واألجيال،
واليزال التاريخ منشد ًا يف حالة املخمصة:
حـــلـــف الـــــزمـــــان لـــيـــأتـــن بــمــثــلــه
حــنــثــت يــمــيــنــك يــــا زمــــــان فــكــفــر
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إغاثة طويلة المدى من جمعية بيت
السالم الخيرية(الباكستانية) في حدود
تركيا لإلخوة السوريين:
امتدادا للمشاريع اإلغاثية يف حدود تركيا لإلخوة السوريني
فتحت مجعية بيت السالم اخلري ّية (الباكستانية) خمبزا آليا ،جانبا
إىل توفري فرص العمل للشباب السوريني ،فكوادر العمل باملخبز
منظمة من الشباب السوريني ،وتقدَّ م املساعدات الغذائية بشكل
مرتب يضمن وصوهلا إىل خميامت الالجئني ،وليكن يف البال
أن إنتاج املخبز يصل يوميا إىل مائة وعرشين ألف خبز ،وهبذه
املبادرة حصلت مجعية بيت السالم اخلريية (الباكستانية) -بفضل
اهلل -عىل الدرجة الثانية يف قائمة تقديم اخلبز بعد دولة قطر التي
بنت خمبزا آليا لتقديم املساعدات الغذائية يف حدود تركيا.

تطلّع إلى مستقبل منير من جامعة بيت السالم:

إنشاء قسم جديد للتخصّصات :التخصص
في الفقه اإلسالمي والتخصص في
األدب العربي:

للتخصصات،
ترس إدارة جامعة بيت السالم بفتح قسم جديد
ّ
مدّ ته الدراسية سنة واحدة ،واملجال مفتوح لثالث سنوات
املاسة التي
يف صورة العمق العلمي ،وذلك نظرا إىل حاجتها ّ
أصبحت من املقتضيات التي ال يمكن التغايض عنها ،وإىل
تطورات العرص احلديث منّ ،
فكل
الذوق العرصي الذي أنتجته ّ
ما حولنا
نرب جيال يقظا يدرك موقفه ودفاعه جتاه األفكار
يوحي إىل أن ّ
املنحرفة.
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يتفرع إىل فرعني :التخصص يف الفقه اإلسالمي،
والقسم ّ
والتخصص يف األدب العريب.

التخصص في الفقه اإلسالمي :يعني هذا
التخصص اختصاصا يف الفقه احلنفي املتداول يف البلد ،يقبل
خترجوا من املنهج النظامي الثابت يف وفاق املدارس
طالبا ّ
مروا
اإلسالمية (أكرب منظمة تعلمية دينية يف باكستان) ،وقد ّ
بمصطلحات فقهية ابتدائية يف املذهب احلنفي ،وأخذوا نصيبا
يتضمن هلم دور املامرسة
وافرا من أصول الفقه اإلسالمي ،وهذا
ّ
والتمرين الزائد مع البحث والتحقيق ،حتت إرشاف األساتذة
املتخصصني يف الفقه احلنفي ،مع العناية اخلاصة يف ختريج املسائل
اجلديدة.

التخصص في األدب العربي:

حيتوي مضموهنا

الدرايس عىل املحتويات التالية :تدريس األدب العريب القديم
واحلديث مع تارخيهام ،وتعليم البالغة مع تطبيقاهتا والنقد مع تعليم
التعبري واإلنشاء والكتابة واإلمالء والبحوث العلمية ،وتعليم إلقاء
والتعرف الواضح عىل لغة اإلعالم املعارصة.
اخلطب واملحارضات،
ّ
صف يمأله
ومعرفة طرق التدريس احلديثة .وكل هذا يتواجد يف
ّ
وسائل التعليم احلديثة والكتب الوفرية يف متناول الطالب للبحث
والتحقيق ،إضافة إىل إرشاف األساتذة املختصني يف الف ّن والتدريس
املبارش من األساتذة العرب.

خطوة أخرى إلى التفوق

حصل الطالب أحسن عبد اهلل من جامعة بيت السالم
(بنجاب) الرشف األول يف اختبارات ثانوية ،التي انعقدت حتت
إرشاف هيئة التعليم الثانوي بمقاطعة راولبندي وأنحائها (بإقليم
بنجاب) .وهبذا تفوق قسم العلوم العرصية عىل مجيع أقرانه يف
مقاطعة راولبندي.

Parus
Plastics
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