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مدير املج ّلة

صناعة العقول اإلبداعية وتكوين الرجال املبدعني من مقتضيات

الطالب" .فتوماس

واملراكز الرتبوية ،وبمعنى ّ
أدق ،فهو اللب والباقي قشور .وكثري

املصباح ،أمهلته

للمؤسسات التعليمية
العرص الراهن ،فهو املطلب األسايس
ّ
منّا يظ ّن ّ
أن العقول اإلبداعية ووجود الرجال املبدعني من العطاء

الر ّباين فحسب ،وصناعتها من باب املستحيل ،الذي الخيضع
للعمليات التدريبية ،والينحني لقوانني اجلهد ،ويف هذا إن كان

احلق ،ولك ّن أكثره خيالف الواقع ،ويعدّ ه من اإلفراط يف
بعض ّ

الظ ّنّ ،
ألن الذين يملكون العقل املدبر واإلبدع املتم ّيز واالبتكار

اجلميل اليولدون مصطحبني معهم هذه املم ّيزات ،وإنّام يعيشون
النمو كغريهم  ،ويامرسون احلياة كآخرين،
مراحل العمر وفرتات
ّ

يكدّ ون فيها وجيدّ ون ،ولكّن الذي يمتازهم عن الناس هو شعور
حي وعزم صادق وأمل نظيف ،فيكبون يف العمر ،وتكب معهم
ّ

تتحول إىل الرؤية املستقبلية التي تتس ّبب
هذه الصفات ،ومع األيام ّ

إديسون الذي صنع

املدرسة وطردته،

لكن

أدركته

أ ّمه ،وعملت له

برناما حييي الشعور

ويشدّ العزم ويرفع األمل ،فجاء بأعجب ما يف العامل ،وسئل عن
حماوالته الفاشلة :فقال قوله املشهور" :أفضل طريقة لإلرساع

بنجاحك ،هو مضاعفة معدّ ل فشلك" .ويقول د.يوسف

القرضاوي-حفظه اهلل تعاىل :-ليس التعليم الناجح أن خيرج شبابا

حيفظون املقررات عن ظهر قلب ،بل شبابا حيسون الفهم ويستقلون

لتأسيس األفكار اإلبداعية واألعامل االبتكارية ،ومن رمحها يتو ّلد

بالتفكري ويقدرون عىل اإلبداع .ويقول املفكّر اإلسالمي الشيخ أبو

ّ
الشك فيه أن املسؤسسات التعليمية واملراكز الرتبوية مسؤولة
وممّا

للغاية ،إنّه يقتيض براعة يف الكتابة ،وصالحية التعبري وصالحية

اهلدف والتخطيط والتطوير ،فمن هنا يصنع صاحبها العجائب.

عن إشعال هذه العواطف التي حيملها صدر ّ
كل طالب يقصد

التعليم والرتبية ،فمن أداء الواجب ينبغي للمؤسسات واملراكز أن

ترعي هلا اهتامما بالغا حتّى تسري العملية التعليمية والرتبوية بشكل
وتتم بصورة ف ّعالة ،وخيرج الطالب من مقاعد الدرس إىل
مجيل ّ
العمل امليداين بمميزات اإلبداع واإلقناع واإلفصاح ،ويف صورة

إمهاهلا يبقى املتع ّلم سطح ّيا دون أن يسبح إىل القعر ،ومل ينشأ فيه

عمل اإلنتاج واإلبداع ،ومل يستفد من مواهبه الكامنة .فالتعليم

الناجح والرتبية الف ّعالة هو إيقاظ الشعور وتزجية العزم وتنمية

األمل يف نفوس الطالب واملتعلمني ،كام قيل يف القديم" :ليس

التعليم إنشاء املباين والقاعات ،وإنّام هو تكوين املعاين يف نفوس

احلسن الندوي –رمحه اهلل تعاىلّ :-
"إن هذا العرص خطري وشائك

اخلطابة وصالحية التفهيم وصالحية تبادل وجهات النظرّ ،
كل
ذلك مطلوب يف هذا العرص" (يف مسرية احلياة ،ج ،3،صـ)9١2:

وبعد :فاملطلوب هو إحياء روح اإلبداع التي ترتكّب من إشعال
تتم صناعة هذا
الشعور وتزجية العزم وتطوير األمل ،وعندما ّ

املثلث اإلبداعي يف املؤسسات التعليمية واملراكز الرتبوية ،يأيت

التعليم بنتائج مبهرة ختدم املجتمع والبلد والعامل يف كا ّفة األصعدة

ومجيع املجاالت ،وهبذا تلقي املؤسسات الثقل من العواتق ،وتنزل

األمانة من األعناق.

والسالم
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ٌ
ّ
ّ
تأمالتبالغيةفي
سورةيوسف
عبد الرشيد جالل آبادي

(احللقة الثانية عرش)

قال
تعاىل﴿ :ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ
ﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [يوسف]72- 62 :
نكتة يف ذكر امرأة العزيز بضمري الغيبة دون اخلطاب أو اإلشارة:
عب يوسف – عليه السالم -عن امرأة العزيز بضمري الغيبة،
ّ
حيث قال﴿ :ﮝ ﮞ﴾ ،دون أن يشري إليها بـ"هذه" أو
"تلك" ،وذلك لتأ ّدبه مع عزيز مرص وفرط استحيائه منه؛ إذ كان
غلب عليه احلياء أن يشري إليها ويعينها باإلشارة بأن يقول :هذه
ِ
"أنت
راودتني ،أو تلك راودتني ،ولـم خياطبها أيضا بأن يقول:
راودتِّني"؛ ألجل حيائهّ ،
ألن يف الـمواجهة بالقبيح من التوبيخ
والتعنيف ما ليس يف الغيبة.
الفعيل-:
نكتة يف تقديم الـمسند إليه الـمعرفة عىل خربه
ّ
قوله تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ﴾ [يوسف]62:
الضمري الـمنفصل ﴿ﮝ﴾ مسندٌ إليه ،و ﴿ﮞ﴾ خبه،
وتقديم الـمسند إليه الـمعرفة إذا كان خبه فعال يفيد القرص،
والـمراد هنا قرص قلب ،والغرض منه الرد عىل امرءة العزيز
السالم – بإرادهتا بسوء ،فالـمعنى :هي التي
حيث ّاهتمته – عليه ّ
وأردهتا بسوء ،كام هي تتّهمني به .واهلل
راودهتا
راو َدتْني ،ال ّأين
ّ
ّ
تعاىل أعلم!
نكتة يف الترصيح بكون الشاهد من أهلها-:
قوله تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ﴾ [يوسف]62:
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ٍ
لقائل أن يقول :ما الرس يف الترصيح بكون
الشاهد من أهلها؟
عم هلا
قلنا :إن كان الـمراد بالشاهد اب َن ٍّ
فالرس يف الترصيح
– وكان رجال حكيام – ّ
بكونه من أهلها أن يكون أوىل بالقبول يف
حق الـمرأة؛ ّ
ألن الظاهر من حال من يكون
ّ
من أقرباء الـمرأة ومن أهلها أن ال يقصدها
بالسوء واإلرضار ،فالـمقصود بذكر كون
ّ
ذلك الشاهد من أهلها تقوية قول ذلك الشاهد؛
ليكون َّ
السالم  -وأنفى للتُّهمة.
أدل عىل نزاهته  -عليه ّ
إن الـمراد بالشاهد ٌ
وأ ّما إذا قلناّ :
صغري كان يف الـمهد
طفل
ٌ
النبي ّ -
صىل اهلل
 وهو الصحيح للحديث الوارد يف ذلك عن ِّ
عليه وسلم – َ ":ت َك َّلم َأربع ٌة ِصغ ِ
السالم،
َ ََْ
يسى ا ْب ُن َم ْر َي َم َع َل ْيه َّ
َار ،ع َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وس َ
ف َوا ْب ُن َماش َطة ا ْبنَة ف ْر َع ْون"
َو َصاح ُ
ب ُج َر ْيجٍ َ ،و َشاهدُ ُي ُ
ٍ
فحينئذ يكون الترصيح بكونه من أهلها لبيان الواقع؛ إذ ال
ِ
خيتلف ُ
احلال يف هذه الصورة بني كون الشاهد من أهلها و بني أن
ال يكون من أهلها ،قاله العالمة أبو السعود – رمحه اهلل تعاىل.-
نكت ٌة يف إطالق الشهادة عىل اإلخبار الـمعلق بالرشط:
قوله تعاىل﴿ :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾ [يوسف]62:
يرد هنا أنّه كيف جيوز إطالق الشهادة عىل اإلخبار الـمع ّلق
بالرشط مع ّ
أن الشهادة يف عرف الرشع عبار ٌة عن اإلخبار قطعا
حق الغري بلفظ "أشهد" ،وهنا اإلخبار مع ّلق بالرشط؟
بثبوت ّ
وأجيب ّ
بأن إطالق َ
"ش ِهدَ " هنا من قبيل االستعارة التبعية،
حيث ش ّبه اإلخبار الـمع ّلق بالرشط الثابت به الدعوى بالشهادة،
اشتق من الشهادة
ثم ّ
فأطلق عليه اسم الشهادة استعار ًة أصليةّ ،
ِ
بالـمعنى الـمجازي (اإلخبار الـمع ّلق بالرشط) لفظ َ
"شهدَ "،
فكان استعار ًة تبعي ًة ،ووجه الشبه بينهام ّ
أن هذا اإلخبار الـمع ّلق
بالرشط يؤ ّدى مؤدى الشهادة من حيث إنّه ثبت به قول يوسف –
عليه السالم ،-وبطل قوهلا.
ويمكن أن يقالّ :
إن الـمراد اجلز ُم بأنّه – عليه السالمّ -فر
ِ
ومتحلت عىل الـمواقعة ،وتب َعتْه ،وجذبت
منها؛ ألجل ّأنا طلبت ّ
قميصه ،فانقدّ من ُد ُبره ،فهو متي ّق ٌن بعدم مقدّ م الرشطية األوىل

منمعارف القرآن
وبوجود مقدّ م الرشطية الثانية ،ومن رضوريات ذلك :اجلز ُم
إخبار قطعا بال تر ّد ٍد
بانتفاء تايل األوىل ووقوع تايل الثانية ،فإذ ًا هو
ٌ
بكذهبا وصدقه – عليه السالم -لك ّن الشاهد لـم ِيرد فضاحتها

هذا الرتتيب أنّه ليس الـمقصود من إيراد الرشط ّية األوىل احلكم
السالم – عىل تقدير وقوع القدّ من ُق ُب ٍل؛
بكذب يوسف – عليه ّ

ّ
بأنا
فإن الشاهد كان يعلم قط ًعا بطريق من الـطرق الـممكنة ّ

برصيح العبارة ،فساق كالمه مساقا مأمونا من اجلرح والطعن،

ٌ
صادق ،ولكن قدّ م الرشط ّية األوىل؛
السالم –
كاذبة ،وهو – عليه ّ

الرشطية الـمرت ّددة ظاهرا بني نفعها ونفعه ،فال تعليق يف الـمعنى،

السالم – ،يعني :لو بدأ الشاهد بالرشط ّية الثانية
يوسف – عليه ّ

صورها بصورة
وسلك مسلك اإلنصاف واإلشارة ،حيث ّ

حق
تتطرق إليه يف ّ
لينفي عن نفسه قصدَ فضيحتها التي خيش أن ّ

فعب بالشهادة ،قاله
بل هو يف اللفظ ،فروعي جانب الـمعنىّ ،

ألمكن أن يتّهم بأنّه يميل إىل جانب يوسف ،ويريد ْ
أن يفضح

نكتة يف زيادة ﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾ بعد ﴿ﮬ﴾ وعكسه يف

تعريضا بأنّه معها عليه – عليه السالم،-
قدّ م الرشط ّية األوىل
ً

قوله ﴿ :ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

– تأخريها يف الذكر.

العالمة القونوي – رمحه اهلل تعاىل.-

مقابله ،ويف اإلظهار موضع اإلضامر-:

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾

[يوسف]72-62 :

ال خيفى أنّه يعلم من قوله﴿ :ﮬ﴾ كذبه؛ ألنّه إذا ثبت
صدقها ظهرت نسبة ِ
الكذب إليه – عليه السالم ،-فام الفائدة إ ًذا
يف زيادة قوله﴿ :ﮭ ﮮ ﮯ﴾ بعده؟ وقل مثل ذلك يف قوله:
﴿ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾.

بأن اجلملتني ﴿ﮭ ﮮ ﮯ﴾ ﴿ ،ﯙ ﯚ
وأجيب ّ
ﯛ﴾ مؤكّدتان لـمضمون ما قبلهام ،والغرض من ذلك يف

الـموضعني :زيادة تقرير احلق وتثبيته كام هو شأن األحكام .

مر ًة يف الرشط ّية األوىل يف قوله تعاىل:
ثم لـام س َبق ذك ُر القميص ّ
ّ

﴿ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ﴾

[يوسف  ،]62:كان القياس أن يعود عليه الضمري يف اآلية الثانية :

﴿ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾ [يوسف :

 ،]72وإنام عدل عن اإلظهار موضع اإلضامر يف اآلية الثانية؛ ّ
ليدل
عىل االستقالل مع رعاية زيادة اإليضاح.

نكتة يف تقديم الرشط ّية األوىل ،وتأخري الرشط ّية الثانية-:

قوله تعاىل﴿ :ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ

التوهم وإزاح ًة هلذه التهمة
امرءة العزيز ببيان كذهبا ،فدف ًعا هلذا
ّ
ووثوقا ّ
السالم
يرضه – عليه ّ
بأن الرشط ّية الثانية هي الواقعة ،فال ّ
الـمنري – رمحه اهلل تعاىل :-وهذه اللطيفة بعينها  -واهلل
قال ابن
ّ

أعلم -هي التي راعاها مؤمن آل فرعون يف قوله ﴿ ﮇ ﮈ

ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ﴾ [الغافر ،]82:فقدّ م َق َسم الكذب عىل َق َسم الصدق إزاح ًة

حق موسى  -عليه السالم ، -
تتطرق إليه يف ّ
للتهمة التي خيش أن ّ
ووثوقا ّ
يرضه
بأن ال َق َسم الثاين  -وهو صدقه  -هو الواقع ،فال ّ

تأخريه يف الذكر ،ومن ثم قال ﴿ :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ﴾
 ،ولـم يقلُ :ي ِصبكم كل ما يعدكم ،تعريضا بأنّه معهم عليه ،وأنّه
حريص عىل أن يبخسه حقه.
ومن هذا القبيل تأخري يوسف عليه السالم لكشف وعاء أخيه

كام قال تعاىل﴿ :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ ﮝ ﮞ﴾ [يوسف]67:؛ ألنه لو بدأ به لفطِنوا أنّه هو الذي
أمر بوضع السقاية فيه.

احلاصل أن الشاهد قصد هنا الرشط ّية الثانية فقط ،وأما

الرشطية األوىل فليست مقصودة ،وإنام ذكرها توطئ ًة كالفرض
والتقدير ،وكأنه قال :إن كان قميصه ُقدّ من قبل فهي صادقة،

ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ ﮯ

لك ّن الـمقدّ م معلوم االنتفاء ،فانتفى التايل أيضا ،واستحال
واحلق اللباب ،واهلل الـموفق.
صدقها ،فهذا التقرير هو الصواب
ّ

قدّ م الشاهد الرشط ّية األوىل الدالة عىل احلكم بصدق امرءة
العزيز وكذبه  -عليه السالمّ -
وأخر الرشطية الدا ّلة عىل احلكم

هذه التأمالت مستفادة من التفاسري التالية :البحر املحيط ،روح املعاين،

ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ﴾
[يوسف]72- 62 :

بصدقه – عليه السالم -وكذب امرءة العزيز ،ولـم يعكس األمر
ْ
ّ
ويؤخر الرشط ّية األوىل ...والرس يف
بأن يقدّ م الرشط ّية الثانية،

ّ
أبوالسعود ،فتح القدير ،فتح البيان ،حاشية
الكشاف ،التفسري الكبري،
ّ

القونوي عىل تفسري البيضاوي ،حاشية شيخ زاده عىل تفسري البيضاوي،
القرطبي ،معرتك األقران يف إعجاز القرآن.
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مـــنروائـــعمواقـــف
أيب هريــرة ريضاهللعنــه
دروس للدعاة اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر
حممد بالل إبراهيم الرببري

حمارض بقسم العلوم اإلسالمية ،الكلية الفيدرالية احلكومية إسالم آباد

كنت أدعو أمي إىل اإلسالم وهي مرشكة،
عن أيب هريرة قالُ :
فأس َمعتني يف رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -
يوماْ ،
فدعوهتا ً
فأتيت رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -وأنا أبكي،
ما أكره،
ُ
عيل،
ى
ب
فتأ
اإلسالم
إىل
أمي
أدعو
كنت
إين
اهلل،
رسول
قلت :يا
َّ
ّ
فادع اهلل أن هيدي أ َّم أيب
فدعوهتا اليوم ،فأسمعتني فيك ما أكرهُ ،
ِ
(اللهم ْاهد أم
هريرة ،فقال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم :-
َّ
مستبرشا بدعوة نبي اهلل  -صىل اهلل عليه
أيب هريرة) ،فخرجت
ً
ِ
ِ
اف ،فسمعت
وسلم  -فلام جئت ،فرص ُت إىل الباب ،فإذا هو ُم ٌ
أمي َخ ْشف قدمي ،فقالت :مكانك يا أبا هريرة ،وسمعت
ِ
وعجلت عن
فاغتسلت ولبِست ِدرعها،
َخ ْضخضة املاء ،قال:
َ
أن ال إله
مخارها ،ففتَحت الباب ،ثم قالت :يا أبا هريرة ،أشهد ْ
إال اهلل ،وأشهد أن حممدً ا عبده ورسوله ،قال :فرجعت إىل رسول
اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -فأتيتُه وأنا أبكي من الفرح ،قال:
قلت :يا رسول اهلل ،أبرش؛ قد استجاب اهلل دعوتك وهدى أم أيب
ِ
خريا ،قال :قلت :يا رسول
هريرة ،فحمد اهلل وأثنى عليه ،وقال ً
ويببهم إلينا،
ادع اهلل أن ُيببني أنا وأمي إىل عباده املؤمننيُ ،
اهللُ ،
(اللهم ح ِّبب
:وسلم
عليه
اهلل
صىل
اهلل
رسول
فقال
قال:
َّ
وأمه إىل عبادك املؤمنني ،وح ِّبب
عبيدك هذا يعني أبا ِهريرة َّ
مؤمن يسمع يب وال يراين ،إال أح َّبني"
إليهم املؤمنني) ،فام ُخلق
ٌ
أخرجه مسلم رقم حديث.2٤9١ :

ففي هذا املوقف من حياة أيب هريرة -ريض اهلل عنه -وما
جرى له مع رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -من الدروس
البليغة والفوائد املاتعة ،وإليك نبذة منها:
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حرص الصحابة عىل دعوة اإلسالم:
إذا عرف أحد قيم َة يشء وما فيه من نفع جم وفائدة عظيمة
حرص دو ًما عىل أن الحيرم من االستفادة بذلك قري ُبه وحبي ُبه،
بل ينتفع كل من له صلة به أوعالقة معه ،فكان الصحابة
ّملا عرفوا اإلسالم حق معرفته ،فقدّ روه حق قدرهَ ،ح َر ُصوا
عىل أن يتمسك به ُّ
كل َن َفس عىل وجه األرض ،وينجو به من
ضيق الدنيا وعذاب اآلخرة ،فكل َمن واجههم كانوا يدعونه
إىل اإلسالم واإليامن ،وكتاب "حياة الصحابة" تأليف الشيخ
حممد يوسف الكاندهلوي  -رمحه اهلل تعاىل -مشحون بمواقف
واخلاصة يف األقارب واألجانب ،وموقف أيب
دعوهتم العامة
ّ
هريرة ريض اهلل عنه يف هذه القصة من تلك األمثلة الرائعة إذ
فلام
أول من يستحق من الناس خريك هو أقرب الناس إليكّ ،
كانت أمه مرشكة مل يأل جهدً ا أن يدعوها إىل اإلسالم.
عدم اليأس من تكرار الدعوة :يذكر سيدنا أبو هريرة  -ريض
اهلل عنه -أنه كان يدعو أ ّمه إىل اإلسالم باالستمرار مر ًة بعد
أخرى ،حيث قال :كنت أدعو ،ثم قال :فدعوهتا يو ًما ،فيدل
سياق هذا األسلوب أنه كان يدعوها كل ما سنح فرصة،
فالينبغي للداعي أن ييأس ممن دعاهم إىل اخلري والصالح
تكرارا،
وأمرهم باملعروف أو ناهم عن املنكر ،فيفعل ذلك
ً
حتام.
عليه
يعم اخلري بسببه ،وما دام يدعو ،يثاب
ً
وسيأيت يو ًما ّ
الشعور باحلزن عند إهانة الكافر الدين أو أهله:
ملا سمع سيدنا أبو هريرة  -ريض اهلل عنه -من أ ّمه االستخفاف

برسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس ّلم واالستهانة بشأنه ،شعر
باحلزن الشديد حيث مل يصب من البكاء ،ففيه أنه ينبغي أن
يكون للداعي قل ًبا حم ًّبا للدين وأهله وذا مشاعر لطيفة ّأواهة
كافرا منكرا كان
حيس باحلزن ويشعر باألمل إن صدر من املدعوً ،
مسلام عاص ًيا ،استهانة بالدين أو استخفاف بأهله.
أو
ً
قوة اإليقان بدعاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وس ّلم:
ظهرت يف القصة قوة إيقان أيب هريرة -ريض اهلل عنه -دعاء
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وسلم -إذ استبرش عند سامع
دعائه هلداية أ ّمه ،وفيه كذلك أن من أدب الدعوة ومن أسباب
جلب التأثري يف ذلك السعي املبارك واجلهد الطيب أن يستدعي
الداعي الصاحلني هلداية عباد اهلل عام ًة وخاص ًة.
االستبشار عند نزول اخلري:
ورسورا إذا
فرحا
كاد سيدنا أبو هريرة -ريض اهلل عنه -يطري ً
ً
سمع أ َّمه تشهد أن الإله إال اهلل وأن حممد رسول اهلل ،حيث أتى
باك ًيا عند رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله وس ّلم -وحاك ًيا له ما
جرى أل ّمه ،فحمد اهلل وأثنى عليه حيث أن اهلل تعاىل استجاب
دعوة رسوله الكريم -صىل اهلل عليه وآله وسلم ،-وهكذا
يرسه إذا
ينبغي أن يكون حال الداعي الناصح واملخلص بأن ّ

من هدي النبوة
أدرك املدعو خطأه ،فتاب توبة ورجع واهتدى إىل سواء السبيل.
التحبب إىل الناس الينايف اإلخالص أو األجر:
ربام ُيشكل ّ
أن فكرة التحبب إىل الناس ينايف اإلخالص
ّ
احلب إنام ينبعث يف
ألن
خاطئة،
فكرة
ا
أن
واحلقيقة
واألجر،
ّ
ّ
ِ
ب ملا يرى من صالح املحبوب وتقواه ،ولكنّه يف
قلب املح ّ
الظاهر يبدو ّ
أن التحبب مرجعه الرياء والسمعة ،فطلب سيدنا
أيب هريرة  -ريض اهلل عنه -من رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله
وسلم -أن يدعو له بأن حي ّبه وأ َّمه املؤمنون ،واستجابة النبي
صىل اهلل عليه وآله وسلم لطلبه تقرير منه -صىل اهلل عليه وآله
وسلم -أن ن ّية التحبب إىل الناس مما اليمنعه الرشع.
حب أيب هريرة ريض اهلل عنه من عالمات اإليامن:
ّ
فلام دعا له النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم -أن حيبه املؤمنون
ّ
ً
اللهم ح ِّبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأ َّمه إىل عبادك
قائال:
َّ
املؤمنني ،وح ِّبب إليهم املؤمنونّ ،
حب أيب هريرة
دل عىل أن ّ
ريض اهلل عنه -من عالمات اإليامن ،وعىل عكس ذلك ،فمنكان يف قلبه يشء غري مريض عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه-
فعليه أن يعيد النظر يف فكرته وأن يستسلم حلب النبي -صىل اهلل
عليه وآله وس ّلم -إياه وحيبه.

االنطباع األول هو االنطباع األخري

حيظى املرء بفرصة واحدة ليجعل االنطباع األول انطباعا جيدا ،إذن فلتحسن استغالهلا .سوف تكون األيام
القليلة األوىل يف الوظيفة اجلديدة بمثابة األساس لكيفية نظر مديرك وزمالئك لك.
ويقدم موقع “فوربس” األمريكي عدة أشياء يمكن هبا ضامن انطباع أول جيد.

اترك اهلاتف:استخدام اهلاتف هي الطريقة األسهل لرتك انطباع سلبي .وحتى إذا ما كنت تستخدم
اهلاتف لتسجيل مالحظات أو فعل يشء يتعلق بالعمل ،فإن االنطباع سيكون أنك دائم استخدام
اهلاتف ،وهي صفة ال تريدها أبدا.
االنضباط يف املواعيد:ال تتأخر يف اليوم األول ،فالقدوم مبكرا يشري إىل حتمل املسؤولية واملهنية.
والتأخري يشري إىل قلة االحرتام واالنضباط الذايت.

قدم نفسك:قم باخلطوة األوىل وقدم نفسك لزمالئك اجلدد .فليكن
هدفك مقابلة كل أفراد فريقك أو مجيع األشخاص الذين ستعمل معهم
عن كثب يف األيام القليلة األوىل .استغل فرتات الراحة لقضاء بعض الوقت
يف غرفة االسرتاحة وتعرف عىل املزيد من األشخاص .وسوف يساعدك
التواصل مع الزمالء عىل التأقلم وجيعلك تشعر باأللفة يف مكان عملك
اجلديد.

دون مالحظات:سوف حتصل عىل كمية هائلة من املعلومات يف األسبوع األول
يف الوظيفة اجلديدة .وبالطبع لن يستطيع العقل االحتفاظ هبا كلها .ولضامن أال
تنسى شيئا مهام سجل مالحظات .وإذا أمكن قم بتسجيل مالحظات بخط اليد.
وحتى يمكن تعزيز التعلم سجل هذه املالحظات يف وثيقة عىل احلاسوب يف
ناية اليوم .ومهام كان ما تفعله ال تستخدم اهلاتف الذكي لتسجيل املالحظات.
وبغض النظر عن عدد املرات التي ستوضح فيها ملديرك وزمالئك أنك تسجل
مالحظات وال تستخدم مواقع التواصل االجتامعي ،فسوف يظلوا يتساءلون عن
السبب وراء إمساكك باهلاتف طوال الوقت.
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الضمري احلي  ..معناه وأمهيته
من خطبة احلرمني الرشيفني

ألقى فضيلة الشيخ سعود الرشيم  -حفظه اهلل  -خطبة اجلمعة
بعنوان" :الضمري احلي  ..معناه وأمهيته" ،والتي حتدَّ ث فيها عن
وعر َج عىل ِ
وختم
ذكر أنواعه الثالثة،
َ
الضمري ،وبيان معناه وأمهيتهَّ ،
ِ
ِ
الناس.
موت الضمري عند
ببيان نتائجِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َام َوات َو ْاألَ ْر ِ
ض َجاع ِل ا َْمل َالئكَة ُر ُس ًال ُأ ِ
ويل
احل ْمدُ هللَِّ َفاط ِر َّ
﴿ َْ
ٍ
ِ
الذن ِ
َأ ْجنِ َحة َم ْثنَى َو ُث َال َ
اع ﴾ [فاطرَ ﴿ ،]١ :غاف ِر َّ
ْب َو َقابِ ِل
ث َو ُر َب َ
يد ا ْل ِع َق ِ ِ
ب َش ِد ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
الت َّْو ِ
ري ﴾ [غافر:
اب ذي ال َّط ْول َال إ َل َه إ َّال ُه َو إ َل ْيه ا َْملص ُ
ِ ِ
احلك ُْم َوإِ َل ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
احل ْمدُ ِيف ْاألُ َ
ون ﴾
وىل َو ْاآلخ َرة َو َل ُه ْ ُ
َ ﴿ ،]3ل ُه ْ َ
[القصص ،]70 :وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له ،وأشهد
هلل َوك َِل َامتِ ِه
أن حممدً ا عبدُ اهلل ورسوله ﴿ ،النَّبِ ِّي ْاألُ ِّم ِّي ا َّل ِذي ُي ْؤ ِم ُن بِا َِّ
صلوات اهلل وسال ُمه عليه ،وعىل آل بيتِه
﴾ [األعراف،]١58 :
ُ
الطيبني الطاهرين ،وعىل أزواجه أمهات ا ُملؤمنني ،وعىل أصحابه
ٍ
كثريا.
بإحسان إىل يوم الدين ،وس َّلم
والتابعني ،ومن تبِ َعهم
ً
تسليام ً
ممر ال
أما بعد:فاتقوا اهلل  -عباد اهلل  ،-واع َلموا أن هذه الدنيا دار ٍّ
مقر ،وقد جع َلكم اهلل ُمستخ َلفني فيها لين ُظر كيف تعملون﴿ ،
دار ٍّ
ِ
ِ
َ
رسى ﴾
َف َأ َّما َم ْن أ ْع َطى َوا َّت َقى * َو َصدَّ َق ب ْ ُ
احل ْسنَى * َف َسنُ َي ِّ ُ
رس ُه ل ْل ُي ْ َ
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[الليل.]7 -5 :

أهيا املسلمون:إن َ
العامل اليوم ُ
أوج مراحله التقن َّية واملعلوماتية،
يعيش َ
ِ
ويشهدُ ُمحم براكني االبتكارات وا ُملحدثات يف كافة امليادين ،فال
ٍ
حلظات يسري ًة مع مستحدَ ٍ
ٍ
جديد يتأ َّملون صورتَه،
ث
الناس
يل َب ُث ُ
ُ
مههم من اجلديد ما ُينسيهم األول ،وهكذا دوا َليك.
إال دا َ
العامل اليوم استطاع هبمته وحب استِ ِ
طالعه أن ِ
إن َ
يص َل إىل الفضاء
ُ ِّ
َ َّ
ِ
ِ
ِ
َ
إيقاظ
ويصنع ال ُقنبلة النووية ،إال أنه يف الوقت نفسه مل يستطع
الضمري لدى ا ُملجتمعات ُّ
الروحي يف
والشعوب ،ومل يمأل اخلوا َء
َّ
وعموا عن
فأبرصوا نجو َم الفضاءُ ،
أن جيعل احليا َة وسيل ًة ال غايةَ .
ال َقذاة يف العني.
أصوات ِ
الناصحني ا ُمل ِ
ِ
خلصني
ألجله
مطلب ُب َّحت
احلي
ُ
ٌ
الضمري ُّ
ُ
القي رجع صدً ى ِ
عز عليه أن ي ِ
ينتش ُل أمةَ
ألمتهم ُ
وشعوهبمَّ ،
َ
ُ
ِ
ِّ
َ
العز ،ومن األثرة إىل
الس َعة ،ومن الذل إىل ِّ
اإلسالم من الضيق إىل َّ
ُ
اإليثار ،ومن َّ
تكون الي َقظ ُة ُمتأخر ًة  -إن
الزين.وغال ًبا ما
الشني إىل َّ
ِ
نفسه ال
ُو ِجدَ ت  -بعد الوقوع ال قب َله ،وا ُملنق ُذ فيها هو
ُ
الوقوع ُ
قول ِ
أصوات ِ
الناصحني ،فيصدُ ُق ُ
بعضهم:
ُ

ِ
نعر ِج ال ِّل َوا
ُ
بم َ
بذلت هلم نُصحي ُ

ُّصح إال ُض َحى ال َغ ِد
فلم يستبينُوا الن َ

الباطني الذي
اإلنساين
الشعور
الضمري  -عباد اهلل  -هو ذلكم
ُّ
ُ
ُّ
ُ
ِ
ُ
ليميز اخلبيثَ
جيعل املر َء رقي ًبا عىل ُسلوكه ،ولديه االستعدا ُد النفيس َ
من الطيب يف األقوال واألعامل واألفكار ،واستِحسان احلسن،

ِ
حر َرت
واستقباح القبيح.واإلسال ُم يف َصميمه رشيع ٌة ُح َّر ٌة قد َّ
العزة مع
العبا َد من عبادة العباد إىل عبادة اهلل وحدَ ه ،ود َّلت عىل أن َّ
اإليامن ،والذ َّلة والدُّ ون مع الكُفر وال ُفسوق ِ
والعصيان.يبدُ و ذلك
ك ُّله جل ًّيا من خالل ضمري الفردِ ،
وينتهي يف ُحميط ضمري ا ُملجتمعات

اإلسالمية ِ
غاب عن ا ُملجتمعات
بأرسها؛ ألن
احلي إذا َ
الضمري َّ
َ
ِ
ببعض بنِيها إىل أن
أشباحا بال أرواح ،وربام تر َّقت
أصبح أفرا ُدها
ً
َ
يكون شياطني يف ُجثامن ٍ
إنس.وال ُيمكن أن يكون يف واقع الناس
ِ
والغنى والفقر ،واإليامن
الضعف والقوة،
قضايا ُمشرتك ٌة يف َّ
ِ
ِ
والعدل والظلم إال وله صل ٌة وثيق ٌة بيقظة الضمري ،أو
والفسق،

غف َلتِه وغفوته.لقد عانَت ا ُملجتمعات ا ُمل ِ
سلمة يف هذا العرص من
َ
ِ
عو َدهم يف غابرِ
ِ
احلي الواعي ،ذلكم
الضمري الذي َّ
غياب الضمري ِّ
ُ
ِ
شمتَه من باملغرب ،وإذا
األزمان أنه إذا
َ
عطس أحدٌ منهم يف املرشق َّ
َ
جلنوبَ .ب ْيد أن
المست استِغاثتُه
َ
أسامع من با َ
استغاث من بالشامل َ
ُ
يرصخ
أصاب األم َة يف هذا العرص؛ حيث
الدهشة كل الدهشة ما
َ
ِ
َ
َ
الغوث،
الغوث
شري بيدَ يه:
من هو بجانبِك ويئ ُّن فال ُي َ
سمع ،و ُي ُ
ِ
وب ا َّلتِي ِيف
فال ُيرى! ﴿ َفإِ َّنَا َال َت ْع َمى ْاألَ ْب َص ُار َو َلك ْن َت ْع َمى ا ْل ُق ُل ُ
الصدُ ِ
َ
ضمري األمة إال بي َق َظة
يستيقظ
ور ﴾ [احلج.]٤6 :إنه لن
ُّ
ُ
ِ
يستقيم ُّ
أعوج؟! وكيف يل َب ُس
الظل وال ُعو ُد
ضامئر أفرادها؛ إذ كيف
ُ
ُ
امرؤ أكت َُع ال َيدَ ْين ،وكلام ض ُعف الضمري كلام َّ
تأخرت ساع ُة
اخلاتم ٌ
َ
ٍ
الوعي ،وكأنام عىل ضامئر ُ
فأصبحت ع ْق َرى ح ْل َقى.
أقاهلا،
َ
ِ
حي،
ضمريه
نف
أصناف مع
الناس
ثم إن
ضامئرهم:فص ٌ
ٌ
َ
ظاهر ٌّ
ٌ
ُ
ِ
يعرف املعروف ،و ُينك ُر ا ُملنكَرُ ،ي ِ
َ
وآماهلا،
شار ُك أ َّمتَه مهو َمها وآال َمها
ُ
ِ
ي ِ
ويتوجعٌ ،
عزيز عىل
ذليل عىل ا ُملؤمنني الصادقني،
وايس و ُيسل
ٌ
َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
اجلبابِرة ا ُمل ِ
هلل ُي ْؤتيه َم ْن
خياف لوم َة الئ ٍم ﴿ ،و َذل َك َف ْض ُل ا َِّ
جرمني ،ال ُ
ِ
ِ
ِ
ضمريه
نف من الناس
يم ﴾ [املائدة:
.]5٤وص ٌ
َي َشا ُء َواهللَُّ َواس ٌع َعل ٌ
ُ
مثل العبد الذي هو ٌّ
حمل له من اإلعرابُ ،
رت ال َّ
كل عىل مواله
ُمست ٌ
أينام يوجهه ال ِ
يأت بخري ،وجو ُده زياد ٌة يف العدد ،ال ُهي ُّش وال ين ُُّش،
ُ ِّ
ِ
رت ُلدنيا ُيصي ُبها ،أو ٍّ
حظ يستوفيه ،أو َ
خيشى
يم ْت ولكنه ُمست ٌ
فهو مل ُ
ذري ًة ِضعا ًفا من ِ
ُ
خلفه،
ولسان حالِه يقول :نفيس نفيس .فال يستفيدُ

منه فقري ،وال ينصح م ِ
ُ
ويرشب.ومثل
ستنص ًحا ،وكأنه ُخ ِلق ليأكُل
ُ ُ
ٌ
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ُ
فسيكون مع الزمن يف ِعداد الضامئر امل ْيتَة.
ضمريه،
يتعاهد
هذا إن مل َ
َ
ِ
نف ٌ
خري
الضمري ا َمليت الذي
ثالث ،وهو
وص ٌ
ُ
خريه أو ال َ
رشه َ
يغلب ُّ
ُ
ِ
فيه ،ال ِ
الرش ،وال ترا ُه
جتده يف ا ُملقدِّ مة وال يف َّ
السا َقة ،ال ُيشاط ُر إال يف ِّ
وينهى عن املعروف ،ويقبِ ُض يدَ ْيه،
إال يف دوائر ال ُقبح يأ ُمر با ُملنكرَ ،
جتده إال ِ
نيس اهلل ِ
ِ
فنس َيه ،ال ِ
مه ًازا َّمل ًازا َّ
كاذ ًبا ًّ
مشا ًء بِنَمي ٍم،
غاشا أنان ًّيا َّ
َ
لسان حاله يقول :أنا ومن وراء الطوفان ،وإن مل تغدَّ ٍ
ُ
بزيد َّ
تعشى
بك.هو ُّ
يقع إال عىل اجلُروح ،يعو ُذ ُمتمعه من أمثالِه
كالذباب ال ُ
حني ي ِ
ميس وحني ُيصبِح ،وكأنه إنام ُخ ِلق ل ُيث ِّقل ميزانَه باآلثام فيل َقى
ُ
ر َّبه يوم القيامة وما يف ِ
وجهه ُمز َع ُة حل ٍم.

احلي هو
أال فاتقوا اهلل  -رمحكم اهلل  ،-واع َلموا أن
الضمري َّ
َ
مضخ ُة اإليامن احلقيقي ،ا ُمل ِ
َّ
والرتاحم والتعا ُطف ،وهو
ثمر التوا َّد
ُ
ِّ
واحد وهو جسدُ األمة ا ُمل ِ
ٍ
ٍ
تكامل ،كام قال
جسد
جامع األعضاء يف
ُ

النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ُ :-
وترامحهم
«مثل ا ُملؤمنني يف توا ِّدهم
ُ
وتعا ُطفهم ُ
سائر اجلسد
مثل اجلسد ،إذا اشتكَى منه
ٌ
عضو تدا َعى له ُ
ٍ
نفسه
بالسهر واحلُ َّمى»؛ رواه مسلم.إنه لو
حاكم كل واحد منَّا َ
َ
َّ
ِ
ضمريه ِ
ِ
ِ
الغافل ال تُثم ُر أبدً ا ،وأن من
لعل َم أن شجر َة الضمري
أمام
ِ
ِ
َ
رشا
بالغ يف االستسالم ملا ُيمليه عليه
خريا فخري ،وإن ًّ
ضمريه إن ً
ُ
ِ
رح َبت ،وتز ُغ ُل عينُه
ضمريه
فرش ،فإن
ُ
ستضيق به الواسع ُة بام ُ
َ
ٌّ
ِ
وسيعلم كل ُحماس ٍ
ب أن عواقب الصمت عن
عن ُرؤية احلقيقة،
ُ
وتعاهده أشدّ ُخطور ًة من أسبابِه.ولذا فإنه ينبغي
اس َبة الضمري
ُ
ُحم َ
ِ
ٍ
أن يستنطِ َق ُّ
ٌ
شيطان
الصامت
الضمري
ضمريه؛ ألن
حريص
كل
َ
َ
ٌ
ناطق.وقد جا َءت
الضمري الناطِ َق بالسوء
أخرس ،كام أن
شيطان ٌ
َ
ِ
وضعفه ،حا َّث ًة
أبواب موت الضمري
الرشيع ُة اإلسالم َّي ُة سا َّد ًة
َ
ضمري مي ٍ
ت أو
يقع ضح َّي َة
ٍ ْ
ا ُملجتمع ا ُملسلم عىل إدراك ذلكم؛ لئال َ
ٍ
ُ
احلي
وقوتَه وتكا ُم َله إنام
غائب ،يف حني إن قوا َمه َّ
يكون بالضمري ِّ
ِ
ُ
رسول اهلل  -صىل اهلل عليه
غري ذلك.فقد قال
الواعي ،ال يشء َ
تناج ُشوا ،وال تبا َغ ُضوا ،وال تدا َبروا،
حتاسدوا ،وال َ
وسلم « :-ال َ
ٍ
سلم أخو
بعضكم عىل بي ِع
وال يبِع ُ
بعض ،وكونوا عباد هلل إخوانًا ،ا ُمل ُ
يكذبه ،وال ِ
ِ
ا ُملسلم ال ِ
يظل ُمه ،وال ُ
حيق ُره ،التقوى ها ُهنا»
خيذ ُله ،وال ُ
ٍ
احلي  -عباد
مرات  ،-وذلك هو
شري إىل صدره ثالث
الضمري ُّ
ُ
 و ُي ُِ
ٍ
ِ
الرش أن حيق َر أخاه
اهلل.التقوى ها ُهنا» ،ثم يقول:
«بحسب امرئ من ِّ
كل ا ُملسلم عىل ا ُملسلم حرام ،دمه وما ُله ِ
سلمُّ ،
رضه».
وع ُ
ٌ ُ
ا ُمل َ
ِ
َ
اآليات
والسنَّة ،ونف َعني وإياكم بام فيه من
بارك اهلل ولكم يف القرآن ُّ
ِ
قلت ،إن كان صوا ًبا فم َن اهلل ،وإن
قلت ما ُ
والذكر واحلكمة ،قد ُ
كان ً
خطأ فمن نفيس والشيطان ،وأستغفر اهلل إنه كان غ َّف ًارا.
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حتدياتالعرصاجلديدوردودها
ّ
أ.ضياء حسني الويل

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

من اخلطر الداهم أن تنشأ طائفة مسلمة تساعد الكفار يف
نشاطاهتم الدعوية وأعامهلم التبشريية ،ومثل هذا املوقف يم ّثله
قوي
ا َملثل األردوي" :املدّ عي ضعيف يف الدعوى والشاهد
ّ
الرس ووراء احلجاب ،تقوله
يف الشهادة" فام يقوله الكفار يف ّ
هذه الطائفة عىل العلن وبوضوح ،كام تقول عىل مسمع الناس
ينضموا يف احلضارة املشرتكة السائدة
ومرآهم :عىل املسلمني أن
ّ
اخلاصة هبم ،حتّى تقول برتك
يف اهلند ،وخيلعوا االمتيازات
ّ
األسامء العربية اإلسالمية كام فعله املسلمون يف الصني ،وكذلك
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إن بقاءاملسلمني يف أرض اهلند يرتبط بنبذ ّ
تقول ّ
بكل جرأة ّ
كل
يشء يوحي إىل االمتياز املذهبي والتفريق االجتامعي ،والبدّ من
إناء الفروق بني املسجد واملعبد والكنيسة ،لسري احلياة حتت مظلة
واحدة ،وهذا ما هتدف إليه السلطات احلاكمة يف اهلند من القضاء
عىل التميز الطائفي والتشخص املذهبي .ومن ناحية أخرى تع ّينت
يف الدين اإلسالمي حدوده وقيوده ورشوطه ،ولديه ّ
تشخصات
والرس يف
مستقلة ،يامرسها يف أرض اهلند "أكّال األمم" بحيوية،
ّ
احلرية والتوسع بالحدود،
ذلك ،أنّه اليشبه املذاهب األخرى يف ّ
ّ
كاملذهب اآلريائي يف السيالن واإلطالقية ،التي ولدت عقيدة مهه
است وفلسفة وحدة األديان ،ولكن اإلسالم وضع خطوطا محراء
واضحة كل الوضوح بني الكفر وااليامن ،أو الرشك والتوحيد،
أواهلداية والضالل ،أواحلالل واحلرام ،ﭧ ﭨ ﴿ ﰊ ﰋ
ﰌﰍﰎﰏ ﰐﰑﰒﰓ
ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﴾ البقرة 256 :واليدعو اإلسالم
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احلق ،ما يعني
إىل وحدة األديان املختلفة إنّام يدعو إىل وحدة ّ
ّ
التتحول إىل وحدة وإنّام احلق يكون واحدا ،كام قال
أن األديان
ّ
تعاىل ﴿ :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﴾ يونس:
ّ
يستقل بنظام العقائد اخلاصة به وينفرد باحلضارة
 32و اإلسالم
املستقلة املذاق ،ويشمل عىل قوانني احلياة االجتامعية الكاملة،
كام أعلن اهلل تعاىل يف القرآن الكريم ﴿ :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﴾ املائدة 3 :ففي
واليرضون،
واليترضرون
اإلسالم ال ينخدع الناس والخيدعون
ّ
ّ
ّ
والتشخصات،
ألن األمور أصبحت واضحة ،وتع ّينت الفروق
وأضحت أحكام اإلسالم واضحة كالصبح األبلق.

أعزائي! هذا وما الذي أثار مشاعر الشيخ حممد قاسم النانوتوي
ّ
مؤسس دار العلوم ديوبند -والشيخ حممد عىل املونكرييّ
مؤسس ندوة العلامء -حيث قام األول يف ديوبند بمرشوع عظيموالثاين يف لكنو ،وال أجد الفرق بني املرشوعني العظيمني ّإال ّأين
أعتبمها عينني يف وجه واحد ،ساملتني ،متألألتني ،مدركتني
احلقيقة ،تعمالن بالنور الباطني والفراسة اإليامنية ،يصدق
عليهام احلديث الرشيف" :اتقوا فراسة املؤمن فإنّه ينظر بنور
متحدتان
اهلل" سنن الرتمذي ،حديث رقم .3١27 :فكلتا اجلامعتان ّ
يف املقصد ،خمتلفتان يف املنهج ،واالختالف يف املنهج اليؤثر يف
املوضوع واملقصد ،فلو استعرضنا كتابات الشيخ حممدعىل
املونكريي –رمحه اهلل – وكتابات رفقاء دربه علمنا باليقني ّأنم
مل يلتفتوا إىل هذه االختالفات اجلزئية الصغرية .وعىل التقدير فإنّه
إذا قال شخص ّ
أن إنشاء ندوة العلامء كان لتدريس األدب العريب
حق
والتاريخ اإلسالمي والعلوم العرصية ،فإنّه يعدّ من تنقيص ّ
وعدم االعرتاف باخلدمات اجلبارة التي قامت هبا ندوة العلامء.
الشك فيه ّ
ومهام يكن ّ
ّ
أن دار العلوم ديوبند وندوة العلامء
فإن مما
قلعتان شاخمتان يف درع الفتن ،إحدامها يف قرية دارالعلوم ديوبند
واألخرى يف لكنو ،مل تدّ خرا جهدا يف مناضلة الفتن ،ومل تكسال يف
تقديم مساعي جبارة يف خدمة الدين ،ويف ر ّد التحدّ يات الراهنة،
جو مناسب طبق البيئة املعارصة ،بل ّإنام
ومل تتباطئا يف جتهيز ّ
خرجتا دعاة واعني ،ماهدين عظامء ،جزاهم اهلل تعاىل ورفقاءهم
ّ
خري اجلزاء وأعىل اهلل مراتبهم يف اآلخرة ،وو ّفقنا التّباعهم يف
القيمة.
الوصول إىل األهداف ّ

ساديت ،إن كان التاريخ بوصفه وقائع وأحداث ،يضبط أخبار
الشعوب واملجتامعات ،فإنّه يف اإلسالم يصف العظامء يف باب
اإلصالح والتجديد ،ويعرتف بصالحياهتم من اليوم األول،
تعرض اإلسالم
ويسعى يف تنمية العزائم واهلمم ،ألنّه ك ّلام ّ
للخطر ودامهته املشكلة ،مل تقم اللجان ومالس الشورى لدفع
وغري
املشكلة وإزالة اخلطر ،فقام الفرد الواحد بعزمه وعزيمته،
ّ
اجلو السائد ،وهذا ما نشاهده يف تاريخ العظامء األقوياء أصحاب
ّ
العزائم ،من س ّيدنا عمر بن عبد العزيز وس ّيدنا حممد حسن
البرصي إىل إصالحات أرسة الشيخ ويل اهلل الدهلوي ومؤسيس

املراكز الدينية وقواد احلركات اإلسالمية ،كام يقول الشاعر
الفاريس ،هذه ترمجته" :إذا كان عمل وفرتك نرش الطيب واملسك،
ّ
فإن العشاق رأووا مصلحتهم يف االرتباط بالظبي الصييني رغم
التهم واإلشاعات".

وصدق شاعر الرشق فيلسوف اهلند حممد إقبال عندما قال عن
اإلمام حممد الرسهندي مدّ د األلف الثاين ،وهذه ترمجته" :وكان
(االمام الرسهندي) حارس الدين وقائد امل ّلة يف اهلند ،أعلمه اهلل
تعاىل عن الفتنة قبل وقوعها " وممّا الريب فيه ّ
أن جهود الشيخ
تك ّللت ببقاء اإلسالم يف اهلند ح ّيا نشيطا ،وأضحت عالقة اهلند
ّ
صىل اهلل عليه وآله وسلم -قو ّية متص ّلبة،بدين س ّيدنا حممد
ومل تتأثر أفكارها وثقافتها وحضارهتا باألفكار الوثنية وثقافتها
وحضارهتا ،بل بقيت عىل اإلسالم ورشيعته .وحتّى أنتجت
اجلهود يف صورة متكّن الفقيه الغ ّيور حمي الدين اورنكزيب عىل
عرش السلطان جالل الدين حممد أكب ،وبدأت عملية التجديد
واإلصالح بعده يف اهلند برئاسة أرسة اإلمام شاه ويل اهلل –رمحه
اهلل تعاىلّ ، -
وكل النشاطات اإلسالمية يف ديوبند  ،وسهارنبو،
ودهىل ولكنو منسوبة إىل هذه األرسة الكريمة ،وكذلك املدارس
العربية واملراكز اإلسالمية تقتبس أنوارها من مشكاهتا ،والناس
يف اهلند عياهلا يف العلوم ،كاميقول الشاعر الفاريس ،هذه ترمجته:
وحيول الوحدة
"النور املتواجد يف هذا البيت ينري كل األطرافّ ،
ويعمر املجالس".
إىل املجمع،
ّ

فنظرا إىل هذا الفضل ،تطالبكم جامعة دارالعلوم ديوبند بقبول
التحديات اجلديدة ،وهي منبع علمكم وثقافتكم ،وح ّقها عليكم
كبري ،وصحيح ّ
أن النظرة الظاهرة عىل نشاطات املدرسة توحي
إىل احلياة اهلادئة املطمئنة ،ولكن اهلدوء حيمل يف نفسه بركانا ،فإذا
ظهرت الفتنة واإلحلاد ،وضاقت املراكز الدينية باألقوال التي
فأول ر ّد قوي خيرج من هذا البكان ،كام
تالمس ساحتها بالسوءّ ،
قال الشاعر حممد إقبال- ،وهذه ترمجتهّ :-
فإن األمواج التي تد ّمر
الفاسدين الطاغني ،سيخرج من هذا البحر اهلادئ.
بحب وشغف،
هذا ،ودراسة التاريخ شغل الشاغل ،أدرسه
ّ
وأنا أقول برصاحة من خالل مطالعايت لتاريخ اهلندّ ،
أن اهلند مل
متر بفرتة أخطر من هذه الفرتة منذ تارخيها املمتدّ إىل أربعة عرش
ّ
قرناّ ،
اجلو السيايس،
فإن وسائل هذه الفرتة التي تتس ّبب يف تغيري ّ
والتي تؤ ّثر يف القلب والدماغ ،والتي تفني اإلدارات القوية
أوتضعفها ،والتي حتدث ثورة يف الفكر واخليال ،مل نكد نراها
قبلها ،وأين كانت املفاوضات السليمة واحللول اجلميلة يف
اللامعة
السياسيات يف العهد املايض؟ وأين كانت الديموقراطية ّ
وهتافات املساواة اخلالبة السارية يف عهدها؟ وأين كانت قوة
املطابع واملجالت واإلذاعات والتلفاذ املسيطرة عىل العقول
واملجتمعات؟ وأين كانت اجلامعات والكليات الضخمة املنترشة
يف العامل؟ وأين كانت طرق االحتجاج وسبل اإلقناع ومهارة
التزوير؟
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التعليمبدونالتربية
تحليقبالجناحين
أ.ذيشان خان

الرتبية والتعليم أمران متالزمان اليمكن تصورأحدمها بمعزل
أهم وسائل بناء املجتمع
عن اآلخر ،ومها وسيلتان مهمتان من ّ
املتوازن ومصطلحان بليغان يكثر استخدامهام يف األوساط
خاصة ومعنى حمدّ د،
التعليمية ،ويلحظ أن لكل واحد منهام داللة ّ
فالتعليم يقصد به" اكتساب مهارات عقلية ،أو يدوية ،أو بدنية"
يف حني أن الرتبية تعني تنمية الشخصية اإلنسانية تنمية متكاملة
من مجيع النواحي العقلية والنفسية واجلسدية واالجتامعية إىل
أقىص درجة ،تسمح هبا إمكانات الفرد واستعداداته و قدراته"
وبذلك يمكننا أن نقولّ :
إن الرتبية أشمل من التعليم ،يف حني
أن التعليم يعدّ جزءا منها ،وجانبا من جوانبها ،بل أعتقد أن
الرتبية أهم من التعليم؛ ّ
الشاب الذي يتمتع بالقدر الكايف من
ألن
ّ
الرتبية يكون من السهل تلقينه التعليم بينام العكس غري صحيح،
فالشعب الذي اليتحىل باألخالق القويمة اليساعده الوضع
األخالقي عىل تل ّقي التعليم ،وعىل كل حال لو حصل الطالب
عىل أعىل الدرجات يف املواد الدراسية وال حيصل عىل املستوى
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الالئق أخالقيا خالل تعامله مع املجتمع ،لن ينظر باالهتامم إىل
الشهادات العلمية التي حصل عليها ،ولن هيتم بالدرجات التي
ناهلا مهام علت ،إذا افتقر إىل حسن اخللق.
الشك ّ
ّ
أن أساس املجتمع املث ّقف يبنى عىل أعىل مستوى
ولذا
الرتبية والتعليم ،واليمتاز أفراد متمع عىل آخر ّإال بنوع من
الرتبية السائدة ،ومنهج التعليم املتداول ،فإذا ُأمهلت قضيتهام،
فالنتيجة تظهر بفساد املجتمع بأكمله ،رغم إنفاق املال الغزير،
وتوفري وسائل التعايش امللكي؛ ّ
ألن التقدّ م والرقي يف املعنى
احلقيقي ال يتحققان باملال وال بالسياسة ،وإنام بإعداد جيل مثقف
واع قادر عىل فهم املشكالت وما حوله من أمور ،واليمكن
اكتسابه بالتعليم فقط ،فال بدّ من الرتبية والتعليم معا عىل خطوط
مستقيمة؛ ّ
ألن الرتبية أداة التغيري ،والتعليم أداة البناء ،وكالمها
يسعى للمستقبل األفضل؛ ومن العيان ّ
أن التعليم وحده ال يصلح
النفوس مامل ينرصف اجلهد نحو تربيتها وهتذيبها روحيا وخلقيا

ملفالعدد

واجتامعيا ،وهذا من العجب أن نقترص عىل حفظ املناهج دون أن

نافع لإلنسان وملجتمعه ولإلنسانية مجعاء ،ولكن هذه املعلومات

متس هذه املناهج الرتبية ،ودون أن ينضج هبا السلوك ،واملقصود

واملعارف ال تضمن النجاح والنفع حتى ترافقها الرتبية ،ومما

ليس مرد كتاب حيفظ ،ومعلومات تلقى ،وصفوف دراسية

يدل عىل تالزم الرتبية و التعليم يف عرص النبوة ما ذكره أبو ثعلبة

ينتظم فيها الطالب ،بل املقصود هو إعداد جيل ،وتربية نشء،

اخلشني -ريض اهلل تعاىل عنه -قال :لقيت رسول اهلل  -صىل اهلل

وبناء عقيدة ،وترسيخ مفاهيم ،وغرس قيم وأخالق.

تعاىل عليه وآله وسلم -فقلت :يا رسول اهلل ادفعني إىل رجل

وهلذا من اخلطأ ّ
مرد التعليم بحشواألدمغة املختلفة
أن ّ
باملعلومات املقررة ،يؤ ّدي إىل تربية الرجال ،ويرتقي هبم إىل
نمو مجيع جوانب اإلنسان ،ومن أبرز
الكامل ،كام يؤ ّدي إىل ّ

حسن التعليم ،فدفعني إىل أيب عبيدة بن اجلراح  -ريض اهلل تعاىل
عنه -ثم قال " :قد دفعتك إىل رجل حيسن تعليمك و أدبك .املعجم
الكبري للطباين ،حديث رقم.368 :

األد ّلة عىل ذلكّ ،
أن ارتفاع نسبة التعليم يف املجتمعات مل يؤ ّد إىل

وروى اإلمام أمحد عن أيب عبد الرمحن قال حدّ ثنا من كان يقرئنا

إقالل الرشور واجلرائم ،كام نالحظ اليومّ ،
أن نسبة الفساد لدى

من أصحاب النبي  -صىل اهلل عليه وسلم " -أنم كانوا يقرتءون

املتعلمني ال تقل عام لدى غري املتعلمني ،حتى يف أكثر الدول تقدّ ما

من رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -عرش آيات ،فال يأخذون

يف املجاالت العلمية؛ ّ
ألن هذا التقدّ م العلمي إذا مل تصاحبه قيم

يف العرش األخرى حتى يعلموا ما يف هذه من العلم والعمل،

عالية وضوابط أخالقية ،فإنه سيؤدي حتام إىل دمار حمقق.

قالو :فعلمنا العلم والعمل" .مسند أمحد،

وأما الرتبية اإلسالمية فرتبية عملية ،حتى يرفع اإلسالم

ويف احلقيقة ليست حاجتنا إىل الرؤوس املشحونة باملعلومات

درجتها ومكانتها إىل العبادة والقداسة؛ ّ
ألن مفهومها هو إعداد

فحسب ،كي ال يكون النشء شيطانا يرمي برشره ،وينرش الدمار

نموه
املسلم إعدادا متكامال من مجيع النواحي ،ويف مجيع مراحل ّ

والبؤس عىل العاملني ،وكي ال جترفه موجات إدمان املخدرات

للحياة الدنيا واآلخرة ،يف ضوء املبادئ والقيم والطرق ،فهي التي

واألفكار املحرفة والعقائد الضا ّلة ،بل حاجتنا إىل النفوس الطيبة

جاء هبا اإلسالم ،وتغرس العقيدة يف األذهان وترسخها يف أعامق

تزود بحسن الرتبية والتعليم ،وبالطبع إن
تتقدّ م لألمة بعد أن ّ

القلب حتى التتصدّ ع بشبهة ،والتنحي لشهوة ،تربية إيامنية بعيدة
عن اللهو والعبث واملجون ،تربية أساسها القرآن الكريم والسنة
الرشيفة ومنهجها فهم سلف األمة وميدانا تزكية النفس.
وأما املعلومات واملعارف فاإلسالم ّ
حيث عىل تعليم كل علم

رجال الرتبية والتعليم يقع عليهم العبء األكب يف توجيه األجيال
وتسليحها باإليامن ،وحتصينها من الرشور والفتنّ ،
ألن واجبهم
مشرتك نحو تربية األطفال وتوجيه الشباب إىل املثل العليا
واألخالقيات التي تناسب متمعنا اإلسالمي.
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ّ
إنهمفرسان
الفجر
زوجة حممد بالل /خرجية من املدرسة العثامنية

ّإنم فرسان الفجر ،هل تعرفون أهيا القراء األعزاء ،من هم

فرسان الفجر؟ إنم فئة موفقة ،وجوههم مسفرة ،وجباههم
مرشقة ،وأوقاهتم مباركة ،لساين يقف عاجزا عن مدحهم ،عبارات

الشكر قليلة ،وكلامت الثناء قصرية ،وكان السعي مشكورا.

أتدرون من فرسان الفجر؟ أطفال يبلغون من العمر ما بني ١١

إيل  ١5سنة ،عمر األزهار والورود ،يقدمون عىل احلياة بأحالم

مجيلة ،ويعيشون عىل اخلري إذا كان الفطام عىل اخلري ،ويظهر يف
املستقبل ما تكتبه الرتببية عىل ألواح قلوهبم ،وما زالت قلوهبم

صافية وأرواحهم نقية ،وهذا ما أدركته مؤسسة بيت السالم
التعليمية ،فأرادت أن ترسم ألواحا مجيلة للمستقبل ،ونظمت

املسابقة يف أداء صالة الفجر ،واختارت جوائز ق ّيمة للمشاركني

فرسان الفجر عىل مواظبة صالة الفجر مجاعة ألربعني يوما
متواصلة دون انقطاع ...وحيصلون عىل دراجة هوائية بنوعية

ممتازة بعد أربعني يوما  -إن شاء اهلل -كجائزة من قبل مؤسسة

بيت السالم ،واملسابقة معروفة لدى األطفال باسم "آئي ايم أ
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مصل" واهلدف من وراءها تدريب األطفال عىل املواظبة عىل

صالة اجلامعة باملسجد ،وخاصة صالة الفجر ،وبث روح التنافس
بني أبناء حي واحد ،وإجياد جو إيامين داخل األرسة.

وبحمد اهلل وفضله نجحت الفكرة ،واملسابقة جارية منذ سنتني

يف أربع مدن باكستانية :كراتيش ،الهور ،اسالم آباد وبشاور ،ومن
رشطها إدراك التكبرية األوىل وإال يعتب املشارك خارجا من املسابقة.

فضل أهل الفجر عظيم ،هلم ثناء مجيل ،فليسوا بحاجة إىل

أن ينرش هلم عمل ،ولكنه ثناء أعظم وأجل ،مسطر يف رق

منشور ،ثناء تكلم به اجلبار جل جالله،وحسبك بثناء من عند
اهلل تعاىل ،الذي ال يزين مدحه إال هو ،وال يشني ذمه إال هو،

فبرشاكم ذلك الثناء يا أهل الفجر ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﴾ الكهف28 :

إنم أهل الفجر ،حيرصون عىل أداء هذه الفريضة ،جييبون

ملفالعدد

الداعي إىل اهلل وهو ينادي :الصالة خري من النوم ،تشهد هلم املالئكة بالبكة يف األوقات والنشاط يف الروح ،والطمأنينة يف النفس
بالفضل والكرامة ،من أداها مع اجلامعة فكأنام صىل الليل كلها.
إنا صالة الفجر التي سامها اهلل قرآنا ،فقال جل وعز ﴿ :ﭴ
ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ اإلرساء 78 :واملحافظة
عليها من أسباب دخول اجلنة ،امليش إليها من حسنة ،واجللوس

وحيصلون عىل أنواع من اهلدايا ،ويفوزون بنزول الرمحات
ودخول اجلنات ،كام قال رسول اهلل صىل اهلل عليه آله وس ّلم" :من
البدين َدخل اجلنة"
صىل ُ
السهر،
فهنيأ للمحافظني عىل صالة الفجر ،حيث تركوا َّ

السمر ،وفازوا بعظيم األجر ،ترى الواحد من هؤالء
بعدها عىل املصىل بركة،قال النبي -صىل اهلل عليه وآله وسلم :-وو َّدعوا َّ

كورها" مسند أمحد ،رقم حديث.١320 :
"اللهم بارك ألمتي يف ُب
َ

فسالم عىل الذين استشعروا معاين العبودية ،فاستقبلتهم سعادة
األيام تبرشهم باخلري ،وتثبتهم عىل احلسنة ،قال صىل اهلل عليه وآله
وس ّلم" :برش املشائني يف الظلم إىل املسجد بالنور التام يوم القيام"
سنن أيب داود ،رقم حديث.56١ :

يستعدُّ هلا من الليل بالساعة املن ِّبهة ،والوضوء واألوراد املتنوعة،

وص أحد ًا يوقظه ،وقبل هذا كله
وإذا خيش له فوات القيام هلا َّ

أمر ،فتأخر
إحساس اإليامن الذي يعمر قلبه ،فحتى لو عرض له ٌ

هيب من نومه فزع ًا إليها ،مبادر ًا
مر ًة وجدته عند الصالة ُّ
عن النوم َّ
درهم حني ص َّلوا صالة الفجر مليقاهتا ،حفظوا
ألداءها ،فل َّله ُّ

وقتها ،وداوموا عليها ،وفازوا بأحب عمل إىل اهلل عز وجل ،قال

فلقد فاز
َ
ّ
رسول اهلل صىل اهلل عليه
"سألت
املهتم بصالة الفجر بعظيم األجر،فال ينبغي الغبطة عىل عبداهلل بن مسعود ريض اهلل عنه:
ُ

ِ
أحب إىل اهلل عز وجل ؟ قال:الصالة عىل
األعامل
أي
ُّ
أهل الشهوات واحلظوظ العاجلة ،بل ننظر إىل ما قاله الرسول وسلم ُّ :
ّ
-صىل اهلل عليه وآله وس ّلم" :-من صىل العشاء يف مجاعة فكأنام قام

نصف الليل،ومن صىل الصبح يف مجاعة فكأنام صىل الليل كله"
صحيح مسلم ،رقم احلديث .656 :وسيحظى بالفوز العظيم يف اآلخرة،

ِ

وقتها".متفق عليه.

باألخص أ ّم املصل الصغري وأباه وجده
وأخريا أنصح اجلميع
ّ

وجدته وكل من تعلق به إحياء فريضة الفجر يف األمة اإلسالمية،

وهي الرؤية إىل وجه اهلل الكريم يف اجلنة ،قال صىل اهلل عليه وآله وكل واحد منا يقطع عىل نفسه عهدا لإلتيان باألمة عىل صالة
َ
كام ترون هذا ال َقمر ،ال ت
وس ّلم" :إنِّكم سرتون ر َّبكم َ
ُضامون يف الفجر برشط أن يقوم هؤالء بإيقاظ من اثنني إىل مخسة أفراد
ٍ
الش ِ
صالة قبل طلوع َّ
مس
رؤيته  ،فإن استطعتم أن ال تُغلبوا عىل
يعم اخلري وتنزل البكة ،وهذا مرشوع
لصالة الفجر ،وهكذا ّ

َ
وقبل غروهبا فافع ُلوا ثم قرأ﴿ :وسبح بحمد ربك قبل طلوع صغري ال يكلفنا أكثر من كلمتني أو رنتني فقط ،احتسابا ّ
بأن الدّ ال
الشمس وقبل الغروب ﴾ "صحيح البخاري ،رقم احلديث.55٤ :

شك ّ
ّ
أن اآلباء واألجداد واإلخوان الصغار والكبار
وال

عىل اخلري كفاعله.
أسأل اهلل ملؤسسة بيت السالم والقائمني هبذه الفكرة واملسابقة

سيعودون إىل صالة الفجر مجاعة ببكة األطفال- .إن شاء اهلل وللقراء األعزاء وجلميع املسلمني واملسلامت سعادة الدنيا واآلخرة
تعاىل -فهنيئا لألطفال الذين يرجعون إىل البيت وقت الصباح والفوز برضوانه وجنَّته .آمني ،يارب العاملني.
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ذكريات
أ.رضوان حفيظ
احللقة احلادية العارشة

اهلجرة إىل باكستان

استقلت باكستان  ١٤من أغسطس عام ١٤٤7م ،وكان

حديث اهلجرة إليها حديثا سائدا يف بيتنا ،يمأل أسامعنا صباح

مساء ،وكان لفضيلة الوالد -رمحه اهلل -مسامهة كبرية ،ودور

هام يف حركة االستقالل ،وذلك امتثاال بام أشار عليه مرشده
حكيم األمة الشيخ أرشف عل التهانوي -رمحه اهلل ،-وأستاذه

شيخ اإلسالم العالمة شبري أمحد العثامين -رمحه اهلل .-هاجر

شيخ اإلسالم العثامين -رمحه اهلل -إىل باكستان فور استقالهلا،
واعرتافا بجهوده قدمه الزعيم األعظم حلركة االستقالل حممد

عل جناح إىل رفع راية باكستان ألول مرة يف أرضها كرمز
لالستقالل .واستقطب شيخ اإلسالم جهوده بعد االستقالل
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عىل إعداد دستور إسالمي للمملكة ،وسعى سعيا حثيثا
هلذا اهلدف السامي ،فأقنع الزعيم الفقيد حممد عل جناح،
ورئيس الوزراء األسبق املرحوم لياقت عل خان بأن يستعينا
كبار العلامء لتخطيط أساسيات الدستور ومقوماته يف ضوء
الرشيعة اإلسالمية الغراء .وانتخب -كخطوة أوىل نحو هذا
التخطيط -شيخ اإلسالم -رمحه اهلل -فضيلة الوالد املفتي
حممد شفيع ،وفضيلة الشيخ مناظر أحسن الكيالين ،وصاحب
الفضيلة الدكتور محيد اهلل -رمحة اهلل عليهم ،-ووجهت إىل
الثالثة دعوة احلضور إىل باكستان لريتبوا أساسيات إسالمية
للدستور يف خالل ثالثة أشهر عىل نمط تقرير حكومي .وقد
بعث شيخ اإلسالم العثامين -رمحه اهلل -فضيلة الشيخ احتشام
احلق التهانوي -رمحه اهلل -هبذه الرسالة إىل فضيلة الوالد -رمحه

من حياة بعض األعالم
اهلل ،-وكان الشيخ احتشام احلق -رمحه اهلل -خطيبا بمسجد
سكرتريية دهل قبل االستقالل ،وهاجر إىل باكستان فور
استقالهلا يف وقت يقارب هجرة الشيخ العثامين -رمحه اهلل.-
وكانت اهلجرة إىل باكستان ،واستيطانا شبه حمال لفضيلة
الوالد -رمحه اهلل -لظروف صعبة كان يعيشها ،وفيام يل ذكر
بعضها ،أوال :كانت لديه أشغال مجة ذات جهات خمتلفة ،وكان
من الصعب طي صفحاهتا ،ثانيا :كانت جدتنا عىل قيد احلياة ،قد
بلغت من العمر العجز ،وكان فضيلة الوالد -رمحه اهلل -سعيدا
بخدمتها ،وكان من املتعذر عىل فضيلة الوالد -رمحه اهلل -أن
يفارقها أو يصاحبها إىل باكستان لكب سنها ،وزد عليه أن الطرق
حينئذ كانت غري آمنة ،هذا ،وكانت أختاي الكبريتان حمصنتني
متأهلتني ،وكان جد ٍ
شاق يف ذلك العهد -لشدة االتصال بني
أفراد األرسة ،ولعدم توفر املواصالت احلديثة الرسيعة -عىل
الوالدين أن يشط عنهام األوالد ،وكان نزوح األوالد عن
مقر أبوهيم يعتب أمرا مقلقا يتخوف منه ،وكان من املستحيل
أن هتاجر أختاي الكبريتان معنا إىل باكستان ،ثالثا :كان مطبع
فضيلة الوالد -رمحه اهلل -التجاري "دار االشاعت" مصدرا
وحيدا لتحمل تكاليف معيشة األرسة ،وذلك بعد استعفاء
فضيلة الوالد -رمحه اهلل -عن مهمة التدريس بدار العلوم،
وكان نقل املطبع بآالته ّ
وعالته يف فرتة عمها الفساد والفوىض
صعب املنال ،دونه خرط القتاد ،رابعا :كان رجال من اهلندوس
والسيخ هيريقون دماء املسلمني يف أصقاع خمتلفة ،وكانت
اهلجرة تعني اقتحام عقبات كأداء أو مفازات شعساء ال جيتازها
إال مدود ،خامسا :كانت باكستان مستقرا جديدا لنا متاما ،مل
يكن لنا فيها مال تالد وال طارف ،وكان الوضع يقتيض جهدا
حثيثا لتقوم املعيشة عىل قدم وساق .فنظرا إىل هذه الظروف غري
املواتية بقيت فكرة اهلجرة مطروحة للنقاش بني كبار قبيلتنا،
وكان رأي األغلبية منهم يستقر عىل البقاء يف ديوبند ،لكن
فضيلة الوالد شد عزيمته أخريا عىل اهلجرة قائال :طاملا بذلنا
جهودنا ،واستنفدنا طاقاتنا الستقالل باكستان ،فجدير بنا أن
نساهم اآلن يف تشييدها عىل أسس صحيحة حمكمة ،وتسيري
حركاهتا الفكرية عىل خطوط سديدة قويمة.
وال خيفى عىل أحد خطورة املوقف الذي أقدم عليه فضيلة
الوالد -رمحه اهلل ،-وكان أحىل جوانبه -حسب الظاهرُ -م ّر ًا،
لكن اهلل -سبحانه وتعاىل -قد رزقه مهة عالية ال تعرف وناء

ووهنا ،فرضب املصاعب والعراقيل كلها عرض احلائط ،وأمرنا
أن نلملم أمتعتنا للهجرة .وكنت ال أدرك شيئا مما نحن فيه
من الظروف العرسة لصغر سني ،غري أين كنت أتوسم مالمح
الرسور الفاحتة تتخللها ظالل احلزن الغامقة عىل وجوه أفراد
األرسة.
قىض فضيلة الوالد -رمحه اهلل -معظم حياته -إىل الفرتة
التي أحتدث عنها -يف غرفة صغرية ببيت ورثه أبا عن جد،
واجتمعت لديه قبيل هذه الفرتة ببضع سنوات أسباب إلنشاء
بيت جديد ،فبنى هذا البيت الذي كنا نقيم به حاال ،بناه بكل
شوق ونشاط عىل معامل وأشكال ارتضاها .هذا ،وكانت
هوايته غرس الشجريات للفواكه واألزهار ،فأنشأ -بدافع
هوايته -جنينة يف قطعة أرض قرب خط رسيع ،وكان يرصف
أوقات فراغه من أعامله العلمية هبا ،وكان يذهب إليها بعد
العرص عادة ،وصحبته أيضا إليها مرات ،وقد غرس هبا فضيلة
الوالد -رمحه اهلل -عددا من شجريات املانجو باهتامم بالغ،
واتفق أنا استوت عىل أسواقها ،وبدت عليها بواكري ثامرها،
ودنا قطافها ألول مرة يف العام الذي طابق اهلجرة ،وإضافة إىل
تزيني اجلنينة بمظاهر طبيعية بنى هبا فضيلة الوالد -رمحه اهلل-
غرفة تسع أفراد األرسة ،فكنا نتنزه إليها أحيانا تروحيا للنفوس
وتسلية للقلوب هبوائها النقي الصايف .تصور املوقف! قطوف
دانية ،وأشواق مرشئبة ،وعروض الوصل بينهام وإن سهلته
املنى لكؤود! علام بأن ممتلكات املهاجرين كانت تستويل عليها
به
السلطة التنفيذية بعد اهلجرة حتام ،موقف يمتحن القلب ص َ
وجتلدَ ه ،لكن فضيلة الوالد -رمحه اهلل -أبىل فيه بالء حسنا،
وكان يقول" :خرجت الدنيا بمباهجها وزخارفها من قلبي يوم
فارقت البيت الذي بنيته ،واجلنينة التي أنشأهتا" .وفعال رأينا بأم
أعيننا مواقف رائعة لزهادته يف حطام الدنيا يف مسرية حياته،
وكانت شخصيته تطبيقا عمليا ملفهوم الزهد احلقيقي الذي قرأنا
عنه يف الكتب ،وعقلناه من الشيوخ الحقا ،وهو أن ال يعلق
املرؤ آمال قلبه عىل الدنيا وسقط متاعها ،وأن ال يدع قلبه -وإن
أعطي ثراء -يرسي إليه حبها .رحم اهلل الوالد رمحة واسعة.
وكان مما قرره فضيلة الوالد -رمحه اهلل -عند اهلجرة أنه
سيهاجر معه أوالده األعزاب ،وأما األوالد املتأهلون فيبقون
حاال يف ديوبند ،فبقيت أختايا الكبريتان املتزوجتان ،وأخي
األكب صاحب الفضيلة حممد زكي كيفي -رمحه اهلل -بديوبند
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وفق القرار ،وطفق غري هؤالء الثالثة يف التجهيز والتهيئة للسفر

الرصيف ،وكان القطار يبتعد عن الرصيف شيئا فشيئا ،وكانت

حتى طلعت غرة شهر مايو عام ١9٤8م ،وكانت ميعاد رحلتنا،

بروج القلعة احلمراء تلوح بجانب الرصيف ...وكنت كلام طاف

وكان املفروض أن ننطلق من ديوبند مساء األول من مايو ،وال

يب خيال األخ الكريم بعد ميئنا إىل باكستان ارتسم شبحه عىل

أنسى ،ما أنسى أنه اجتمعت نساء عديدات من عائلتنا ظهرية

مرآة خميلتي عىل اهليئة التي فارقناه :واقف وحده عىل الرصيف،

يوم االرحتال يف غرفة الضيوف ببيتنا ،وكانت أختايا الكبريتان
اللتان ذكرت عنهام أنام كانتا تقدران عىل نظم الشعر قد قرضتا

وتلوح القلعة احلمراء من ورائه.
كنت يف الربيع اخلامس من عمري ،فلم أبلغ بالطبع من

قصيدا بمناسبة توديع الوطن مسقط رؤوسنا ،وعلق بذهني

الوعي مبلغا أكتشف به خفايا ما أقدمنا عليه وخباياه ،من

منه البيت التايل من حني سمعته :وداعا يا وطني وداعا ،هذا

اجلالء عن الوطن ،واهلجرة إىل بلد استقل حديثا ،واإلقامة به

فراق بيني وبينك ،جتود عليك العني بشفافتها من الدموع اليوم،

عىل استقرار ،فكنت -بحكم براءة طفولتي -بمنأى عن هذه

فأنشدت األختان قصيدمها ،واغرورقت عيون احلشد بالدموع.

املصاعب ومعزل ،ال هيمني منها إال السفر الطويل بالقطار

ركبنا القطار من حمطة ديوبند مساء إىل دهل حيث كان
املبيت حسب برنامنا ،واستقبلنا يف حمطة دهل أحد املوظفني
يف سكرتريية دهل ،وكان هو املستضيف ،فأقمنا ببيته يوما ،وقد
جاء إىل املحطة يف سيارة سوداء من إصدارات رشكة "أستون
مارتن" ،فكنت -عىل ما أتذكر -أرى السيارة أول مرة يف حيايت
فضال عن أن يتسنى يل ركوهبا ،فلم أنس فرحي هبذه احلفاوة
البالغة إىل يومي هذا ،وكأن األرجية التي كانت فائحة فيها مل
تزل عبقة بمشاعري.
كيف مىض يوم كامل يف دهل؟ ال أذكر اآلن ،لكن مل أنس
أننا ركبنا القطار ثانيا من حمطة دهل ،ركبناه من رصيف صغري
منفصل عن رصيفها الرئييس ،وكان الرصيف متهيأ ملسار فرعي

يف رفقة األهل الوالدين ،واإلخوة واألخوات...فكان هيزين
حفيفه ،وتروقني اإلطاللة من نافذته ،ويلفت انتباهي كل حمطة
جديدة بام متتلئ بالناس وتكتظ ،وكنت أجهل حتى املعلومات
البسيطة عن القطار وسريه ،فلم أكن أعلم أن القطار ال يتحرك
من حمطة وقف عليها إال أن تصفر قاطرته التي يتصاعد منها
الدخان ثالث مرات ،فيغادر القطار املحطة عىل الصفري الثالث،
فكان أخوايا الكبريان كلام سمعا صفريا أو رأيا احلارس يلوح
بالراية اخلرضاء -والتلويح هبا إشارة إىل السري -سأالين :هل
نحرك القطار؟ فكنت أقول :نعم ،فكانا يضعان أيدهيام عىل
إحدى صفائح العربة التي كنا فيها ،ويتظاهران كأنام يدفعان
القطار دفعا ،وفعال كان القطار -بجر القاطرة -يتحرك ،فكنت
أعجب أشد العجب ،كيف يتمكنان من إدارة القطار جالسني

تسري عليه القطارات املتجهة إىل راجستان ،وكان األخ حممد

يف هذه العربة! ومما بقي حمفورا يف ذاكريت من هذا السفر أين

زكي وإن كان املفروض بقاءه حاال يف ديوبند بموجب قرار

كنت أتأمل مشهد القطار وهو يغادر حمطة ،وكانت بيدي قرصة

فضيلة الوالد -رمحه اهلل -إال أنه سايرنا إىل دهل .وأستحرض

خبز ،وبينام أنا كذلك إذ انقضت عىل القرصة حدأة ،فاختطفتها

جيدا منظر فراقنا إياه ،كان األخ الكريم واقفا وحده عىل

من يدي.
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من حياة بعض األعالم

ابو طلحه ضياءحسني الويل
إن ضبط قصة حياة شخص عظيم حامل باإلنجازات أشبه
بمعجزة ،جيعل الكاتب يف حرية ،ويثقل عليه حتى يظ ّن نقل
الصخور من جبل إىل آخر أهون عليه ،وذلك أن األعامل املتشعبة
مهمة حتمل أولوية يف باهبا،
التي مارسها العظيم يف حياته ك ُّلها ّ
احلق وقلب العدالة،
واالقتصار عىل ذكر عمل واحد تنقيص ّ
قصة حياته،
وهذا ما جيعل الكاتب يف نوع من الرتدد يف تناول ّ
ولكن أداءا لألمانة وأخذا بالقول املأثور" ما اليدرك ك ّله اليرتك
بعضه" نتناول بعض جوانب حياة الفقيد الشيخ األملعي والدكتور
العبقري حممد عادل خان الشهيد – رمحه اهلل تعاىل رمحة واسعة-
الذي اغتالته يد الغدر والسوء يف مساء يوم السبت العارش من
تغمده اهلل بغفرانه ،وأجزل له املثوبة.
شهر أكتوبرعام2020مّ .
آمني
ولد الدكتور-رمحه اهلل تعاىل -سنة ١957م يف بيت يمأله جوانبه
العلم والعمل واإلخالص ،وكان هذا الثالوث األسايس قاعدة
وبوابة مفتوحة حلياته املستقبلية ،وواىف
تربو ّية لنشأته وتربيتهّ ،
هباالدكتور-رمحه اهلل تعاىلّ -
كل الوفاء إىل آخر عهده ،كام الننكر
قداسة الوراثة يف توجيه املواهب وتزجية اهلمم ،فوالده – رمحه اهلل
رمحة واسعة -رئيس املحدّ ثني يف عرصه ،واملحدّ ثون بعده عياله
يف احلديث ،ووالدته – حفظها اهلل تعاىل من ّ
كل سوء ومكروه -

عابدة
صا بر ة
صا د قة
وجارات
السجود
تشهد هلا مواضع
البيوت .فبدأ الدكتور تعليمه الديني الرسمي يف ّ
ظل هذه البيئة
خترج من الدراسات اإلسالمية العليا سنة ١973م
املباركة ،حتّى ّ
من اجلامعة الفاروقية التي أسسها والده املحرتم إمام املحدّ ثني
يتلهب بني
سليم اهلل خان-رمحه اهلل تعاىل ،-ومل يزل شوق التع ّلم ّ
ضلوعه ،فبحث عن العلوم احلديثة واألشياء اجلديدة يف العامل،
وأخذ ُيدرج نفسه يف تع ّلم العلوم العرصية ،وجعل ينتقل من
مرحلة إىل أخرى حتّى نال شهادة الدكتوراه من جامعة كراتيش،
فمن ذلك أصبح ممع القديم واحلديث ،ومركز التليد واجلديد،
إضافة إىل ذلك ،فاق يف لغات شتّى ،أبرزها :اللغة األردوية واللغة
العربية واللغة اإلنكليزية ،جييدها كأحد أبناءها بمهاراهتا األربعة.
وهبذه املؤهالت العلمية الضخمة دخل ميدان العمل ،فأحدث
العجائب وجاء باملعجزات ،ما جعل أنظار العامل يسترشف إليه،
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أدار املدارس الدينية واجلامعات اإلسالمية واملراكز الثقافية
داخل البلد وخارجها بصورة مثالية ،عاش يف الواليات املتحدة
ملدّ ة مخس سنوات يلقي جهده عىل إدارة مركز إسالمي ،ورحل
إىل ماليزيا ،فحاز عىل أستاذية يف كلية معارف الوحي يف جامعة
كواالملبور ،وحصل عىل جائزة تصنيف مخس نجوم يف علم
التحقيق والثقافة من جامعة كواالملبور اعرتافا للعمل والتحقيق.
وأ ّما أعامله داخل البلد ،فكام يقال :حدّ ث عن البحر والحرج،
من مدير ناجح إىل قائد مغوار ،تك ّلله مناصب ومسؤوليات،
مواقف وبطوالت.

يقول علامء التاريخ ّ
أن الرحالت والتنقالت يف البلدان تكسب
الرجل التجارب واملهارات ،وبال ّ
شك يصدق القول عىل شيخنا
رمحه اهلل تعاىل ،فصقلت مواهبه وبرزت صالحياته ،وأتقن
مهارات القيادة وإدارة الشعوب وحتريك العقول والقلوب،
وخري شهادة عىل ذلك ما رأيناه برأس العني يف إدارة اجلامعتني
العظيمتني بشكل فعال وإقامة حماوالت لتوحيد صفوف املسلمني
بصورة حيوية .وممّا اكتسب من رحالته وسطية األفكار ورصامة
القول ،فكان رمحه اهلل تعاىل معتدال ،وسطا يف آراءه وأفكاره،
يتحرى الوسطية واالعتدال يف مجيع األمور ،حتّى املسائل الفقهية
ّ
املع ّقدة كان يتّخذ فيها طريقا إىل الوسطية ،وحتّى نقد الذات
وحتليل الفكر يستخرج منه ما هيدف إىل االعتدال .ورصامة
أخص ميزاته ،أنّه ال يقول ّإال ما يراه ح ّقا
القول ،فكان من
ّ
وصوابا ،وما يمل عليه ضمريه ،دون قبول ضغوطات سياسية
واجتامعية ،ما قد تدفع املرء إىل الرتاجع عن أفكار يعتنقها وآراء
يتبنّاها ،وكان رمحه اهلل بعيدا عن هذا ّ
كل البعد ،حتّى اليستعني يف
الكالم بكناية احلديث ولغة اإلشارة ،يقوله ما يعتقده بال خوف
ووجل ،وال ّ
شك ّأنا من صفات القائد املغوار والزعيم املصلح
احلق.
املخلص ،الذي الخيضع ّإال للحق واليركع ّإال أمام ّ
بعد ّ
كل هذا كان رمحه اهلل مصلحا عظيام بمعنى الكلمة المبالغة
يف القول ،رأى أن اللغة العربية مفتاح العلوم ،فأخذ ينرشها
يف املدارس الدينية واجلامعات اإلسالمية وبدأ يفتح معهدا
عربيا يف اجلامعة الفاروقية لتوفري بيئة عربية خالصة ،ينعم فيها
الطالب بلغة القرآن ،طلب له أساتذة البعوث من الدول العربية
واجلامعات اإلسالمية ،وحتولت بجهوده لغة تدريس املنهج
النظامي باللغة العربية يف اجلامعة الفاروقية املقر الثاين  ،ما أصبح
حديث املجالس يف باكستان يف اآلونة اآلخرية ،وما زال بعض
أفكاره ونشاطاته يف مال اللغة العربية حتت قيد اإلنشاء والعمل،
حتتاج إىل التطبيق والتفيذ ،ولع ّلها جتد لنفسها سوقا يف حلقات
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العلامء وإدارات املدارس  -إن شاء اهلل .-ورأى ّ
أن تعليم العلوم
مهم يفتح عىل الداعي ماالت دعوية واسعة ،فأمكن
العرصية ّ
للطالب القدوم عىل دراستها بتوفري الوسائل ،وقدّ م التشجيع
للدارسني يف مال التعليم العايل ،كام أفاض يف الرتغيب للحصول
طب العقاقري
عىل شهادات التخصصات والدكتوراه .ورأى أن ّ
رمز عظيم يف العالج البدينّ ،
وقل من يعالج نفسه هبذه الطريقة
بطب العقاقري ،فأراد أن
النافعة السهلة ،وذلك جلهل الناس
ّ
املتخرجني من املدارس اإلسالمية هبذا العلم املندثر ،هيدف
يزود
ّ
ّ
وراء ذلك خدمة الشعب واستقالل املتخرجني بمعيشة مناسبة،
وسمعت من بعض املصادر املوثوقة أنّه رمحه اهلل كان ينوي إنشاء
املقر الثاين.
ك ّلية مستق ّلة ّ
تضمها اجلامعة الفاروقية ّ
لطب العقاقري ّ
هذه أفكار جتديدية إصالحية لزعيم اإلصالح يف القرن
فإنا ّ
تدل عىل علو الفكر ونضوج
العرشين ،إن د ّلت عىل يشء ّ
الثقافة وجتديد اإلصالح ،وال ّ
شك أن قيمة املرء وعظمته تقاس
يف ميزان الفكر والثقافة واإلصالح ،وما سوى ذلك فثناء حمض
دون العمل وإطراء يف املدح دون قصدّ ،
ولعل أهم ماحيتاج إليه
الداعي املصلح هو علو الفكر ونضوج الثقافة وجتديد اإلصالح,
ومن فضل اهلل تعاىل كانت جتتمع يف شيخنا املبجل الدكتور حممد
متفرقة،
عادل خان –رمحه اهلل تعاىل -بوفرة ،ما نجدها يف اآلخرين ّ
وكان هذا هو اخليط الذي يفصله عن املعارصين ،فكانت شهادته
ثغرة واسعة التلثم ،فراغا كبريا اليمأل ،وجرحا عميقا اليلتئم،
نعاه الناشطون والعلامء يف العامل ببالغ احلزن واألسى ،قال عضو
رابطة علامء األردن د .أسامة أبو بكر ،قائالً :رحم اهلل الشيخ حممد
عادل خان ،رئيس اجلامعة الفاروقية ،اغتالته يد اجلهالة واخليانة،
كان يسعى لوحدة كلمة املسلمني ونرش اخلري بينهم.
وقال أستاذ مقاصد الرشيعة اإلسالمية د .وصفي أبو زيد :ببالغ
احلزن واألسى ،تلقينا نبأ اغتيال الشيخ د .حممد عادل خان ،مدير
اجلامعة الفاروقية ،وقع احلادث أمس حني كان الشيخ يف طريقه
إىل اجلامعة بعد صالة املغرب ،ففوجئ بإطالق النار صوب
سيارته مبارشة؛ فأسفرت عن استشهاده والسائق مع ًا ،قاتل اهلل
الظلمة وأخزاهم.
وقال حممد براء احلنبل :ببالغ احلزن ننعي لأل ّمة اإلسالمية
اشتشهاد الدكتور حممد عادل بن سليم اهلل خان-رمحه اهلل تعاىل-
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 2020الذي كان جيهد ّ
كل اجلهد يف توحيد كلمة املسلمني
باختالف مذاهبهم ومشارهبم ومناهجهم يف باكستان رمحه اهلل
تعاىل وأسكنه فسيح جنانه.

العلموالثقافة
وقال السيد عبد املاجد الغوري :استشهد الشيخ حممد عادل
خان باألمس إثر حادثة اغتيال مد ّبر له ،وكان من كبار العلامء يف
باكستان ،وقد نض للدفاع عن الصحابة ،ووجاهر بموقفه النيل
اجلريء عن هذه القضية دون أن خياف يف اهلل لومة الئم ،ودون

اكرتاث للتهديدات التي كا يناهلا بني احلني واآلخر من قبل أهل
األهواء.

جزى اهلل تعاىل الدكتور -رمحه اهلل -عن األمة خري اجلزاء.
وما كان قيس هلكه هلك واحد

ولكنّه بنيان قوم هتدّ ما

ًّ
وكالوعداهللاحلسنى
بنت حمفوظ احلق /املدرسةالعثامنية

أمسكت قلمي بني أنامل ورسحت طريف إىل موضوعات هامةوقضاياراهنة إذأضاءت كلمة"الصحابة" يف خميلتي وأرشق حبهم يف حنايا فؤادي فهممت
أن أسطربعض الكلامت عنهم ولكن وجدت نفيس خاليةالوفاض الأملك قلام يويف حقهم وال كلامت تعبعن شأنم أصدق التعبريغريأين وجدت بداخل
قلبامرتعابحبهم ما محلني أن أكتب كلامت(يف عرص ُينال منهم ما ُينال ويقدح فيهم من يقدح)عسى اهلل أن جيعلها يف ميزان حسنايت ومن قرأها بحب.
الصحابة الكرام البرة-ريض اهلل عنهم:-
كفاهم فخرا ورشفا أن أنزل اهلل يف شأنم آيات من فوق سبع سموات وأعلن رضاه عنهم حيث قال "ريض اهلل عنهم ورضوا عنه" فهل هناك سعادة تعادل
هذه السعادةالعظمى؟وهذاالقول العدل للصادق املصدوق -صلوات اهلل عليه"-أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم" .الصحابةالكرام حواريو رسول
اهلل -صىل اهلل عليه وسلم-خري األمةوصفوهتا أعمقهاعلامأكثرهاعمال ،أخلصهانية وأصدقهاحبا ووفاءوأعظمهاأجراوأقلها تكلفا املخاطبون األولون للقرآن
هم اللذين ترشفوا بمجالس النبي-صىل اهلل عليه وسلم-وقرت عيونم برؤيته وتلذذت مسامعهم بسامع صوته العذب وأحاديثه املباركةومألت قلوهبم بحبه
وعظمته حرضوا نزول القرآن صاحبوا صاحب الفرقان تلمذوا عىل خريالبيةأحبوا نبيهم فصدقوا أضمروا احلب وأظهرواقالواوفعلوا سمعوا وأطاعوا شهدوا
معه املشاهد جعلوا نحورهم دونه ضحوا بالنفس والنفيس له رضبوا أروع األمثلةيف احلب والفداء.
وإليك أهيا القارئ ومضةمن ومضات احلب:
"عندصلح احلديبيةملاقام عروة بن مسعودالثقفي بعد احلادثةمن عندرسول اهلل-صىل اهلل عليه وسلم-وقد رأى مايصنع به أصحابه اليتوضأ إالابتدروا َوضوءه
واليبصق بصاقا إال ابتدروه واليسقط من شعره شيئ إال أخذوه فرجع إىل قريش فقال":يامعرشقريش! إين قدجئت كرسى يف ملكه وقيرصيف ملكه والنجايش
يف ملكه وإين واهلل ما رأيت ملكا يف قوم قط مثل حممديف أصحابه".
وحقا الفضل ماشهدله األعداء:
اإليامن يف قلوهبم أصفى من الدرر وأعمق من غورالبحر إنم كانوا هم الرجال عباد الرمحان يصدعون باحلق دوما غامروا يف رشف مروم فأبوا أن يقنعوا بام دون
النجوم تطلعوا إىل القمم الشاخمة فأبوا أن يرضوا بالدون والدنية نظروا إىل األمورفاختاروامعاليها وهجروا سفاسفها فأتتهم الدنياوهي راغمة .انظر أهيا القارئ
إىل أي صحايب كان ،تناويل سرية أي صحايب أو صحابية جتدها حافلةبالسجايا
املعطرة مكللة باألماد النرية ،ها هوذاأبوبكر-ريض اهلل عنه-كان احلب والصدق والوفاء كله وذاك عمر-ريض اهلل عنه -خياف منه الشيطان وهذا عثامن-ريض
اهلل عنه -ذوالنورين احليي السخي تستحي منه املالئكة وذاك عل -ريض اهلل عنه -قال عنه النبي-صىل اهلل عليه وآله وسلم"-أنت مني بمنزلة هارون من مويس
إال أنه ال نبي بعدي" وهذه هي عائشةالصديقة-ريض اهلل عنهاُ -يقرئها جبيل-عليه السالم -السالم وتلك السيدةفاطمة -ريض اهلل عنها -احليية الكريمة
سيدةنساء أهل اجلنة.وغريهم كثريون ًّ
وكال وعد اهلل احلسنى .ويف ناية املطاف حيسن بنا أن نتذكر عقيدة أهل السنة واجلامعة .يقول الطحاوي رمحه اهلل يف
كتابه"العقيدة الطحاوية"
"ونحب أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وال نفرط يف حب أحد منهم وال نتبأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري يذكرهم والنذكرهم
إال بخري ونرى حبهم ديناوإيامناواحتسابا وبغضهم كفرا ونفاقا وطغيانا"
صىل اهلل عىل خري البية وعرتته وصحبه أمجعني ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين .آمني
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عرسمعالحور
د .عمر عبد اهلادي ديان

ِ
َب ْع ُ
َان يف الدُّ ْن َيـــا
ـــم األَ ْرك ُ
الر َجـــال ُه ُ
ـــض ِّ

ـوى الدَّ ْه ـ ُـر
إِ ْن كَا ُن ــوا كَا َن ـ ْ
ـت َوإِن ْزَا ُل ــوا ا ْن َط ـ َ

ِ
اخل ْي ِ
ـــف َ
ـــم َو َْهل ُ
ـــل َضابِ َحـــ ًة
َْهلفـــي َع َل ْي ِه ْ

إِ ْن َماتُـــوا َع ُ
ـــر
ـــم ال َّظ ْه ُ
اشـــوا َوإِ ْن َق ُامـــوا ُه ُ

ِّ
ـــم
الـــر ُّب َي ْك َل ُؤ ُه ْ
ـــم َو َّ
ْـــر زَا ُد ُه ُ
الذك ُ

ـــر؟!
ـــر َمـــا ا َمل ْه ُ
ـــم َوا َمل ْه ُ
َوا ْل َعـــدْ ُل َم ْبدَ ؤُ ُه ْ

َـــوى ا ْل َب ْ ِ
ـــار َه ِام َيـــ ٌة
َذا ُقـــوا ن َ
ـــني واألَ ْم َط ُ

يف ســـاح ِة ا َملـــو ِ
ت َأ ْب َط ٌ
ـــر
ْ
َ
ـــم َ ْ
مج ُ
ـــال َو ُه ْ
ْ َ
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أدبيات
ـــق ا َملـــو ِ
ِ
ِ
ـــن َر َح ْي ِ
ت َمنْطِ ُقـــ ُه
ْ
َـــى م ْ
ـــم َفت ً
ف ْي ِه ْ

َ
ـــر
َرا َم
ش َوال َق ْه ُ
احل َيـــا َة َوال َ ٌّ

ـــل واألَو َط َ ِ
ـــام
ـــار َق األَ ْه َ َ ْ
َقـــدْ َف َ
ـــان ُم ْبتَس ً

ـــث ُ
ـــام ِء َو َح ْي ُ
ـــر
احل ْ
ن َْح َ
ـــو ُر َو الز َّْه ُ
ـــو َّ
الس َ

اليافِ ِعـــي ِمـــن األَ ْ َ ِ
ـــن
مـــاد َيـــا َو َط ٌ
َ
ُّ
َ

ـــش َولِلن ِ
اجل ْي ِ
ْيف َ
ـــش َج ْي ٌ
ـــر
ـــو ِّ
ِّـــرص ُه َ
الص ْه ُ

مج ِ
ض َجـــ ًة
ـــم ا ْل َغـــدْ ِر َتت ََه َ
ََ
اج ُ
ـــاوى َم َ َ

ـــو ُت كَا َملـــوجِ َ ،ف َ
ـــر
َوا َمل ْ
ـــر َوالن َّْه ُ
ـــاض ال َب ْح ُ

ـــع َغ َض ٍ
ـــب
ـــب َم
ُ
ـــآن إِ ْي َامنًـــا َم َ
َوا ْل َق ْل ُ

ُ َ
ـــر
َأ ْن ُت ْع َبـــدَ ا ْل
ش َلـــ ُه َك َْه ُ
ـــالت أ ْو َ ٌّ

ِ
ِ
الســـ ْي ُ
ـــم
ف ْ
ي ُصدُ ُه ْ
الرجـــال إِ َذا َمـــا َّ
عـــ َّز ِّ

ِ
ـــه ُر
ـــام ِر ل َيـــو ٍم ُج ْو ُعـــ ُه َش ْ
َح ْصـــدَ ال ِّث َ

ـــش واألَو ِ
الد َقاطِ َبـــ ًة
ـــت بِال َع ْي
ُف ِد ْي َ
ِ َ ْ

ِ
ـــوت َم ْوتًـــا َهك َ
ـــر
ـــت لِ ْل َم
َو َق ْف َ
َـــذا ال ُّط ْه ُ

حم َمـــدَ ًة
َـــاع َ ْ
َيـــا ُمز ِْه َ
َـــي َت ْبت َ
الـــروحِ ك ْ
ـــق ُّ

ِ
ـــن ن َْشـــت َِه ُر
ُـــو ُن َع ْيـــدً ا َوف ْي َهـــا ن َْح ُ
َتك ْ

ِ
ـــرب
َيـــا َســـ ْيدَ ا َمل ْجـــد َيـــا َع َل ٌ
ـــم َلـــ ُه َخ َ ٌ

ـــت بِالـــد ِّم َأ ْعـــدَ ًاء بِ َ
ـــروا
َك َب َّ
ـــك ا ْنت ََه ُ

ـــو ِ
ِ
ب َيـــا َأ َم ٌ
ـــل
ـــر ال ُق ُل
ـــوب َو ْ
ـــر ال َّث ْ
طه َ
ُط ْه َ

ِ
يف جن ِ
َّـــة ُ
ـــر
ْ َ
ُـــم َو َنن َْص ِه ُ
اخل ْلـــد َن ْل َقاك ْ

ـــان و َمخْـــر الـــرو ِ ِ
ـــن َنَ ٍ
َح ْي ُ
ـــر
ـــث األَ َم ُ َ
ضم ْ
ُ َّ ْ

ـور َم ــا ُ
َو ُ
ـار ال َع ْق ـ ُ
ـل َوا ْقت ََه ـ ُـروا
احل ـ ْ
ـو ُر َح ـ َ
احل ـ ُ
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األقصىقضية
المسلمين

انترشت يف اآلونة األخرية أخبار عن تطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوين يف اجلرائد وصفحات التواصل االجتامعي،
ِ
العي السؤال ،فرجع كالعادة إىل زميله
وحال عقل سمري الصغري دون فهم ما جيري يف تلك البالد البعيدة ،وأدرك أن شفاء ّ
"نبيل" ليسأله عن التطبيع ويفهم حمتواه ،ومن هنا دار بينهام هذا النقاش:

سمري :-أخي نبيل ،قرأت
أخبارا عجيبة ،أن بعض الدول
العربية قامت بالتطبيع مع
االحتالل الصهيوين ،ولكني
عجزت عن فهم حمتواها.
ُ
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راجعت املعاجم اللغوية
نبيل :-وهل
َ
لفهم املفردات وحمتوى اخلب؟

سمري :-نعم ،راجعت أكثر من
معج ٍم ،وأدركت أن التطبيع يأيت
بمعنى التعويد ،وترويض احليوانات،
وجعل
والتدنيسوالتنجيسَ ،
العالقات بني الدول عادية وطبيعية.

سمري :-أظن التطبيع شامل
لتخل االحتالل الصهيوين
عن األرايض الفلسطينية،
ولكن مل أطلع عىل خب كهذا.

نبيل الناصح
نبيل :-أحسنت ،وهل
وجدت االستعامل اللغوي
لكلمة التطبيع يف معج ٍم ما؟

سمري :-نعم ،مثال :ط َّبع ا َمل ْهر:
روضه وع َّلمه االنقياد والطاعة،
َّ
وقرأت أيضا :إن إرسائيل تسعى إىل
تطبيع العالقات مع الدول العربية.

قمت
نبيل :-ماشاء اهلل عليكَ ،
بمراجعة شاملة ،وما الذي مل
تفهمه من اخلب؟

نبيل :-ال ،مل حيدث يشء كهذا،
بل إن الكيان الصهيوين حياول
التوسع من نر النيل إىل الفرات،
ضم الدول العربية املنهارة .سمري :-إذن ما هذا التطبيع؟؟؟
ويريد َّ
وكيف التطبيع مع األعداء ؟؟؟
 ...أظن ...ط َّبعوا برشط ِّ
فك
احلصار عن غزة ِ
العزة.

نيبل :-كن واقعيا وعقالنيا،
يا سمري ،مل جيد املطبعون إال
التغازل بكلامت السالم الزائفة
ووعود براقة.

نبيل :-ال ،كال ،ألن احلكام الذين قاموا
سمري :-هل يؤثر التطبيع عىل
بالتطبيع ال يمثلون شعوهبم العربية
حركة حترير مسجد األقىص وأرض واإلسالمية ،وقضية فلسطني ليست قضية
فلسطني؟ وهل تقتنع الشعوب
احلكام فحسب ،بل إنا قضية املسلمني،
املسلمةباالحتاللالصهيوين؟
والشعب املسلم ال يرىض بالتطبيع أبدا.

نبيل:-ستزولالغمة،إنشاءاهلل ،وينكشف
سمري :-نرى العجب بمرور
الصبحعنقريب.إذاكانفينامنيبيعويتاجر
كلمة
الوقت ،نسأل اهلل أن يوحد
بالقضيةالفلسطينية،فهناكمنباعهنفسههلل،ولن
املسملني شعبا وحكاما ،وجيمع هيدأدونحتريراألقىصمنخمالبالصهاينة،ال
شملنا يف ساحة األقىص َ
عام قريب .تنسأنناأوالدعمروصالحالديناأليويب.

سمري :-إن شاء اهلل.
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ينابيع المعرفة

سقوط األمم ال حيتاج إىل رضب الصواريخ والدبابات

بعد سقوط االحتاد السوفييتي كرمت املخابرات األمريكية عميلها الرويس ،و كان يشغل منصب وزير اخلدمة املدن ّية
يف موسكو،فسأله ضابط يف املخابرات الروسية :أنا كنت مسؤوال عن مراقبتك مل أجد لك عالقة مع
املخابرات األمريكية ال تواصل وال مراسلة ،فامذا عملت هلا؟
أحول دون صعود
أشجع عىل ترقية األغبياء مع دعاية إعالمية هلم  ،و ّ
ختصصه ويف غري ماله .و ّ
خريج يف غري ّ
أعني كل ّ
قال :كنت ّ
الكفاءات بحجة عدم توفر الرشوط ،وأدفعهم للهجرة واالبتعاد حتى بقي يف رأس الدولة العجائز القدامى واألغبياء اجلدد ،فأصيب
االحتاد السوفييتي باإلفالس الفكري.
ّ
أي أ ّمة ال حيتاج إىل قنابل نوو ّية أوصواريخ بعيدة املدى ،ولكن حيتاج إىل ختفيض نوعية التعليم والسامح للطلبة بالغش.
إن تدمري ّ

حكمة مجيلة من األدب العريب

نظم الشاعر أبو اسحاق الغزي بيتـ ًا بشكل سؤال :
مايل أرى الشمع يبكي يف مواقده
ِ
من حرقـة النار أم من فرقة العسل ؟
فأعلنت إحدى الصحف عن جائزة ملن أجاب عىل السؤال ،أجاب بعض الشعراء  :بأن السبب هو األمل من حرقة النار ،وأجاب آخرون
إن السبب هو فرقة الشمع للعسل الذي كان معه ،ولكن مل حيصل أحد ًا عىل اجلائزة ،وعندما وصل اخلب للشاعر صالح طه ،أجاب بقوله
جتانسه فاحذر ْ
جتالسه
أن
 :من مل
َ
ْ
ِ
الفتـل
مارض بالشـَم ِع إال ُصح َبة
ّ
وفاز باجلائزة .نعمَّ ،
إن سبب بكاء الشمع وجود يشء يف الشمع ليس من جنسه وهو الفتـيلة التي ستحرتق وحترقه معها .وهكذا جيب
علينا انتقـاء من نجالسه من البرش ،حتى ال نحرتق بسببهم ونبكي يوم ال ينـفع البكاء .وقد قيل " :ما أعطي العبد بعد اإلسالم نعمة
خري ًا من أخ صالح ،فإذا وجد أحدكم ود ًا من أخيه فليتمسك به".

البحتري والفرس

أهدى اخلليفة العبايس املتوكل فرسا إىل البحرتي الشاعر ،ومن سوء حظ البحرتي أن الفرس مات يف نفس اليوم ،فقال البخرتي:
أهديتني أعجوبة بني اخلالئق نادرة**فرسا كأن هبوهبا مثل الرياح الطائرة
يف ليلة قطع املسافة من هنا لآلخرة
فلام سمع اخلليفة املتوكل شعره ،أعجب به ،وأهداه فرسا غريها.

كيف تعرف عيوب نفسك ...؟

قال ابن قدامة املقديس رمحه اهلل :فمن أراد الوقوف عىل عيب نفسه فله يف ذلك أربع طرق:
الطريقة األوىل :أن جيلس بني يدي شيخ بصري بعيوب النفس ،يعرف عيوب نفسه وطرق عالجها ،وهذا قد عز يف هذا الزمان وجوده،
فمن وقع به ،فقد وقع بالطبيب احلاذق فال ينبغي أن يفارقه.
الطريقة الثانية أن يطلب صديق ًا صدوق ًا بصري ًا متدين ًا ،وينصبه رقيب ًا عىل نفسه لينبهه عىل املكروه من أخالقه وأفعاله إال أنه عز يف هذا
الزمان وجود صديق عىل هذه الصفة ،ألنه قل يف األصدقاء من يرتك املداهنة ،فيخب بالعيب أو يرتك احلسد ،فال يزيد عىل قدر الواجب.
وقد كان السلف حيبون من ينبههم عىل عيوهبم،ونحن اآلن يف الغالب أبغض الناس إلينا من يعرفنا عيوبنا.
الطريقة الثالثة :أن يستفيد معرفة نفسه من ألسنة أعدائه ،فإن عني السخط تبدى املساوئ وانتفاع اإلنسان بعدو مشاجر يذكر عيوبه ،أكثر
من انتفاعه بصديق مداهن خيفى عنه عيوبه.
الطريقة الرابعة :أن خيالط الناس ،فكل ما يراه مذموم ًا فيام بينهم ،جيتنبه .خمترص منهاج القاصدين (ص)156 :
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األمثالالعربيةاملختارة

ممن ُرض َب هبم املثل عند العرب:

 قس بن ِساعدَ ةُ :يرضب به ا َمل ُثل يف البالغة واخلَطابة ف ُيقال:
ُّ
(أب َل ُغ من قس).
 لقامن :يرضب به املثل يف احلكمة فيقال:(أحكم من لقامن).
ِ
يدي :يرضب به املثل يف ال ُقبح فيقال:
 ا ُملع ُّ(تسمع باملعيدي خري من أن تراه).
 عرقوب :يرضب به املثل يف َخلف املواعيد فيقال:(مواعيد عرقوب).
الرجوع باخليبة فيقال:
 ُحنني :يرضب به املثل يف ُ(رجع بخفي ُحنني).
 الشنفرى :يرضب به املثل يف ُرسعة العدو ..فيقال:(أعدى من الشنفرى).
ٰ
 أشعب :يرضب به املثل يف ال َطمع فيقال:(أطمع من أشعب).
 السموأل :يرضب به املثل يف الوفاء فيقال:(أوىف من السمؤال)
ٰ
سنامر :يرضب به املثل يف مقابلة اإلحسان باإلساءة فيقال:
 َّ(جزاء سنامر).
قوة ال َبرص فيقال:
 زرقاء الياممة :يرضب هبا املثل يف ّ(أبرص من زرقاء الياممة).
ِ
 األحنف بن قيس :يرضب به املثل يف احللم فيقال( :أحلممن األحنف).
عي :يرضب به املثل يف الندم فيقال:
 الك َُس ُّ(أندم من الكسعي).
حلمق فيقال:
 هبنقة :يرضب به املثل يف ا ُ(أمحق من هبنقة).
 حاتم الطائي :يرضب به املثل يف اجلود والكَرم فيقال:(أجود من حاتم).
 سحبان وائل :يرضب به املثل يف ال َفصاحة فيقال:(أفصح من سحبان وائل).

نبيل الناصح

قطوفلغو ّية

كنايات باللغة العربية:

ناعمة الكفني عن الرتف.

قرع فالن ِسنَّه عن الندم واحلرسة.

طويل النجاد عن القامة الطويلة.
جبان الكلب عن السخاء والكرم.
أخرض األسنان عن كون اإلنسان قرويا.
فالن نوى الزيتون عن ال خري فيه.
داء الرضائر عن احلسد.
بيضة الديك عن أمر مستحيل.
الناطق األبكم عن القلم.

يف تقسيم األظراف:
الظفر لإلنسان.
الظلف للثور.

املنسم للبعري.
البثن للسبع.

السنبك للفرس.
املخلب للطائر.

يف تقسيم البيض
البيض للطائر.
الصؤاب للقمل.
ُ

للضب.
ا َملكْن
ّ

املازن للنمل.

الرسء للجراد.
ِّ ْ
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فضـــلقـــراءة

ســـورة الكهـــف

يـــوماجلمعـــة
أبو سعد سيد أنور شاه
املفتي بجامعة بيت السالم

لقد وردت عدة أحاديث يف فضل سورة الكهف وفضل قراءهتا
يوم اجلمعة.

نزول السكينة :قراءة سورة الكهف سبب نزول السكينة
والراحة والطمأنينة وسكون القلب وحضور املالئكة ،فقد كان
صحايب يقرأ سورة الكهف ويف بيته دابة ،فجعلت تضطرب
وتتحرك ،وهو يستمر بالتالوة ومل يلتفت إليها ،فإذا سحابة قد
غشيتة ،فروى ذلك لرسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم ،-فبني له
أن القرآن من أسباب حلول السكينة ،أي :إن السحابة كانت
سكينة ورمحة ،ويقصد بذلك املالئكة ،ولذا اضطربت الدابة
لرؤيتهم ،وهذا دليل عىل فضل قراءة القرآن وأنه سبب نزول
الرمحة والسكينة وحضور املالئكة.

قال اإلمام البخاري -رمحه اهلل -يف صحيحه "باب فضل
سورة الكهف"ثم ذكر بسنده عن الباء بن عازب -ريض اهلل
عنه -قال :كان رجل يقرأ سورة الكهف وإىل جانبه حصان
مربوط بشطنني ،فتغشته سحابة ،فجعلت تدنووتدنو ،وجعل
فرسه ينفر ،فلام أصبح أتى النبي -صىل اهلل عليه وسلم -فذكر
ذلك له ،فقال" :تلك السكينة تنزلت بالقرآن "/١88/6( .رقم
احلديث )50١١:وهذا الرجل الذي يتلو هو أسيد بن احلضري( .تفسري ابن كثري/١75/٤/

سورة الكهف).

العصمة من فتنة املسيح الدجال

أخرج اإلمام مسلم-رمحه اهلل -يف صحيحه عدة روايات ختب
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عن أنه من حفظ أو قرأ أول عرش آيات من سورة الكهف أو
آخر عرش آيات من سورة الكهف عصم من الدجال أو من فتنة
الدجال -فقد أخرج اإلمام مسلم رمحه اهلل -يف احلديث الذي
رواه أبو الدرداء -ريض اهلل عنه -أن رسول اهلل -صىل اهلل عليه
وسلم -قال :من حفظ عرش آيات من أول سورة الكهف عصم
من الدجال( .أخرجه مسلم برقم.)809/
ويف رواية أخرى وهي أيضا رواها أبو الدرداء-ريض اهلل عنه-
أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال :من قرأ عرش آيات من
آخر سورة سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ،ويف رواية
"العرش األواخر"(.أخرجه مسلم برقم.)809/

إن فتنة املسيح الدجال عظيمة ،وما من نبي إال وقد ّ
حذر قومه
منه وقد قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم -يف احلديث
الطويل الذي يتعلق بفتنة املسيح الدجال" ،فمن أدركه منكم
فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف" (صحيح مسلم/كتاب الفتن١96/8/
ورقم احلديث.)2937/

فضل قراءة سورة الكهف يوم اجلمعة

عن أيب سعيد أن النبي -صىل اهلل عليه وسلم -قال :من قرأ
سورة الكهف يف يوم اجلمعة أضاء له النور ما بني اجلمعتني.
(رواه احلاكم يف املستدرك ، 399/2/والبيهقي يف الدعوات الكبرية،2٤9/3/

والدارمي ،3٤07/٤/ويف املشكاة املصابيح/كتاب فضائل القرآن ،الفصل الثالث)١89/

وقال احلاكم :هذا حديث صحيح اإلسناد ،قال احلافظ بن حجر

درسالتلميذ

رمحه اهلل يف ختريج احاديث األذكار :حديث حسن ،وقال :وهو

وإنام اعتاد كثري من الناس قراءهتا قبل اجلمعة لتفرغهم لذلك

وصححه اإلمام األلباين -رمحه اهلل۔ (صحيح اجلامع )6٤70/وقال املال عل القاري رمحه

ذلك واسع ،وجيزئ قراءهتا عن ظهر قلب أو من املصحف أو

أقوى ما ورد يف قراءة سورة الكهف( .فيض القدير/١57/6حرف امليم).

اهلل :أضاء له النور" أي يف قلبه أو يف قبه أو يوم حرشه يف اجلمع األكب( .مرقاة/6١/5/

فضائل القرآن).
وعن ابن عمر ريض اهلل عنهام قال :قال رسول اهلل -صىل اهلل

عليه وسلم -من قرأ سورة الكهف يف يوم اجلمعة سطع له نور

من حتت قدمه إىل عنان السامء ييضء له يوم القيامة ،وغفر له ما
بني اجلمعتني .قال العالمة املنذري :رواه أبوبكر بن مردوية يف

تفسريه بإسناد ال بأس به (الرتغيب والرتهيب/298/١/دار الكتب العلمية).
ويف رواية :من قرأ سورة الكهف كام أنزلت كانت له نورا يوم

القيامة.

(أخرجه احلاكم /368/2/والبيهقي يف السنن /١٤9/3/وصححه احلاكم/

انظر :حاشية تفسري ابن كثري.)١76/٤/
والشك أنه ورد فيها أحاديث ضعيفة ،ولكن األحايث

الضعيفة يعمل به يف فضائل األعامل عند مجهور العلامء والسيام

إذا فعلها بعض الصحابة ،فهذا ممن يقوي تلك األحاديث ،ويدل

عىل أن هلا أصال ،فلذا استحب مجهور الفقهاء احلنفية والشافعية

واحلنابلة قرأة سورة الكهف يوم اجلمعة واختاره ابن احلاج من

املالكية ۔(املوسوعة الفقهية/املبحث الثاين .)١36:إذن قرأة

سورة الكهف يوم اجلمعة فيه خري عظيم وفضل كبريويرجى له
يف ذلك ماورد يف األحاديث.

يبدأ وقت قراءة سورة الكهف من غروب الشمس يوم

اخلميس وينتهي يوم اجلمعة بغروب شمسه ،وال ختتص قراءهتا

بوقت العرص ،قال الشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل :قراءة
سورة الكهف يوم اجلمعة فيها آثار ذكرها أهل احلديث والفقه

لكن هي مطلقة يوم اجلمعة ماسمعت أنا خمتصة بعد العرص.
(مموعة الفتاوى.)3٤١/١2/

ويستحب قراءهتا للرجل واملرأة والصغري والكبري واملسافر

واملقيم لعموم اخلب الوارد فيها .وال ارتباط بني قراءة الكهف

وصالة اجلمعة ألنا ترشع يف كل اليوم وال يشرتط لقراءهتا

حضور اجلمعة وكذلك يقرأها من مل يشهد اجلمعة سواء كان
معذورا أو غري خماطب هبا.

وكونه أرفق هلم وليس يف ذلك توقيت من الشارع واألمر يف
من املنشور أو من أجهزة التفية أو أي وسيلة املهم أن حتصل
القراءة تامة ،واألفضل أن تكون من املصحف واألفضل أن

تكون القراءة مرتسلة بتدبر وتعقل ولو قرأ قراءة حدر أجزأ
ذلك ،والثواب مرتب عىل مرد القراءة ألن كالم اهلل متعبد

بتالوته وال يشرتط فهم املعاين والوقوف عىل احلكم واألحكام

لكن القراءة مع التفهم والتدبر أفضل.

وجيزئ قراءة املؤمن هلا عىل كل حال قياما وقعودا ومستلقيا

وسواء كان مستقبال للقبلة أم ال ،ولكن كلام كان متهيا للقراءة

مستقبال للقبلة فهو أفضل .وجيوز للمرأة أن تقرأ السورة وهي
مشتغلة بأعامل املنزل كالطبخ ونحوه ألن ذلك ال يؤثر غالبا عىل

القراءة ،ويكره للمؤمن أن هيذ السورة ويتلوها برسعة متناهية

من غري وقوف عىل آياهتا ويرشع له أن يقرأها بخشوع وتؤدة،
وخضوع لتحصل له بركة ألفاظها ومعانيها.

والسنة أن يقرأها الرجل منفردا وال يرشع قراءهتا مجاعيا أو

عن طريق مكب الصوت داخل املسجد أو خارجه وكذلك ال

يرشع تفريق القراءة عىل مموعة بحيث يقرأ كل شخص بضع
آيات ثم يقرأ اآلخر بعدها حتى يكملوا السورة ،فهذا العمل
حمدث وال يرتقب عليه الثواب ،نعم ،جيوز تلقني السورة جلامعة

لغرض التعليم.

وأخريا أختتم الكالم بذكر فائدة مهمة عجيبة ،أنه أخرج

ابن مردوية عن عائشة ريض اهلل عنها :مرفوعا أن" :من قرأ
اخلمس األواخر منها عند نومه ،بعثه اهلل تعاىل أي الليل شاء"

هذا احلديث مع ضعفه يقول عنه العالمة املفرس اآللويس -رمحه
اهلل -وقد جربت ذلك مرارا ،فليحفظ.

(روح املعاين/١83/١5/سورة

الكهف).
فاالستفادة هبا جائز يف استيقاظ الليل عىل وجه التجرب

والرقية ال علی اعتقاد السنية ،ألن يف هذا احلديث ضعف

شديد ،واالستدالل هبا عىل السنة ليس بسديد.
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تفسيرالقرآن
بالقرآن
أ.ابوحممد الس ّيد

احللقة الثانية
أنواع تفسري القرآن بالقرآن:
ذكرنا يف احللقة السابقة بعض أنواع
تفسري القرآن بالقرآن مع النامذج والتطبيقات،
ويف التايل نذكر ما بقي من أنواع تفسري القرآن
بالقرآن مع التطبيقات والنامذج ،ونبدأ بتفصيل القسم
الرابع منها.
( )٤البيان باملنطوق أو املفهوم:
وهو عىل أربعة أقسام  )١( :بيان املنطوق بمثله )2( .بيان املفهوم
باملنطوق)3( .بيان املنطوق باملفهوم )٤( .بيان املفهوم باملفهوم.
معنى املنطوق :هو ما دل عليه اللفظ يف حمل النطق .
معنى املفهوم :هو ما دل عليه اللفظ ال يف حمل النطق.
()١بيان املنطوق بمثله:
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
يم ُة ْاأل ْن َعا ِم إ َّال َما ُيت َْىل
التطبيق :قال اهلل تعاىل﴿ :أح َّل ْت َلك ُْم َهب َ
َع َل ْيك ُْم ( ﴾ ...املائدة )١:قد علم من نطق الكالم حرمة البعض
حل ُم
وقد رصح اهلل بحرمته
ُ
بقوله﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُُم ا َْمل ْي َت ُة َوالدَّ ُم َو َ ْ
ِْ
اخلن ِْزير(﴾ ..املائدة)3:
()2بيان املفهوم باملنطوق:
ال إِ َّنُ ْم َع ْن َّر ِّهبِ ْم َي ْو َم ِئ ٍذ َمل ْح ُجو ُبونَ
التطبيق :قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ك َّ
﴾[املطففني ]١5 :فقد ورد عن السلف يف تفسري هذه اآلية أنا
تدل عىل رؤية اهلل سبحانه ،ومن ذلك قول الشافعي :فيها داللة
عىل أن أولياء اهلل يرون رهبم يوم القيامة وهذا املفهوم املاخوذ من
ٍِ ِ
َارض ٌة إِ َىل َر ِّ َهبا
اآلية يدل عليه رصاحة قوله تعاىلَ :
﴿و ُجو ٌه َي ْو َمئذ ن َ
نَاظِ َر ٌة ﴾ [القيامة ]23 ،22 :وغريها من أدلة الرؤية.
( )3بيان املنطوق باملفهوم:
حل ُم
التطبيق :قال اهلل تعاىل ُ :
﴿ح ِّر َم ْت َع َل ْيك ُُم ا َْمل ْي َت ُة َوالدَّ ُم َو َ ْ
ِْ
اخلن ِْز ِير( ﴾ ..املائدة)3:ورد حرمة الدم يف هذه اآلية منطوقا
وقد جاء مفهومه يف اآلية األخرى بأن غري املسفوح من الدم ال
حيرم ويسمى هذا بمفهوم املخالفةُ ﴿ .ق ْل َال َأ ِجدُ ِيف ما ُأ ِ
وح َي
َ
إِ َيل ُحمَرما َع َىل َط ِ
ُ
اع ٍم َي ْط َع ُم ُه إِ َّال َأ ْن َيك َ
وحا ﴾
ف
ُون َم ْي َت ًة َأ ْو َد ًما َم ْس ً
َّ َّ ً
(األنعام.)١٤5:
()٤بيان املفهوم باملفهوم:
التطبيق:
ٍ
ِ
ِ
ِ
َ
قال اهلل
رت َّب ْص َن بأ ْن ُفسه َّن َث َال َث َة ُق ُروء ﴾
تعاىل﴿وا ُْمل َط َّل َق ُ
َ
ات َي َ َ
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(البقرة.)228:
ُف ِه َم من كلمة
ٍ
" َث َال َث َة" بأن املراد من " ُق ُروء "احليض ألن العمل بمقتضاه ال
يمكن إال أن يراد به احليض.وقد جاء هذا املفهوم يف آية أخرى﴿
وه َّن لِ ِعدَّ ِهتِ ّن ﴾ (الطالق )١:هنا األمر بالطالق يف زمان
َف َط ِّل ُق ُ
الطهر حتى تكمل ثالث حيض ،فتبني مفهوم اآلية بمفهوم اآلية
األخرى.
()5تفسري لفظ بلفظ:
هو عىل نوعني ()١تفسري لفظ غريب بلفظ أشهر منه ( )2بيان
املراد من اللفظ بسياق آية أخرى.
()١تفسري لفظ غريب بلفظ أشهر منه :ذلك أن يرد يف سياق
ٌ
لفظ غريب ثم ُي ْذكَر يف موضع آخر معنى أشهر من ذلك اللفظ.
ِ
ِ
ِ
َ
﴿وأ ْم َط ْرنَا َع َل ْي َها ح َج َار ًة م ْن س ِّج ٍ
يل
التطبيق :قال اهلل تعاىلَ :
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
﴾[هود.]82 :ويف موضع آخر قال﴿ :لن ُْرس َل َع َل ْيه ْم ح َج َار ًة م ْن
طِ ٍ
ني ﴾ [الذاريات ،]33 :واآليتان وردتا يف شأن قوم لوط فظهر
أن املراد من ِ
"س ِّج ٍ
يل" هو "طني".
( )2بيان املراد من اللفظ بسياق آية أخرى:
التطبيق :قال اهلل تعاىلَ ﴿ :أو َمل ير ا َّل ِذين َك َفروا َأ َّن السامواتِ
َّ َ َ
َ ُ
َ ْ ََ
مها"
َواألَ ْر َض كَا َنتَا َر ْت ًقا َف َف َت ْقنَا ُ َ
مها ﴾ [األنبياء]30 :فقوله " َف َف َت ْقنَا ُ َ
ِ
ات الرج ِع واألَر ِ ِ
يعرف معناه من قوله﴿ :والسامء َذ ِ
الصدْ ِع
ض َذات َّ
َّ ْ َ ْ
َ َّ َ
﴾ [الطارق.]١2 ،١١ :فاملفرس هو الذي يرى أن هذه اآلية تفسري
هذه اآلية ،كام يالحظ وجود واسطة بني اآليتني لتكون هذه اآلية
مفرسة لتلك اآلية ،ففي آية الرتق والفتق وقع ما يأيت:
ُ - ١ف ِّرس الرتق بعدم إنزال املطر من السامء ،وعدم اإلنبات من

األرض ،و ُف ِّرس الفتق بإنزال املطر من السامء ،وإخراج النبات من
األرض.
ِ
ُ - 2جعل هذا املعنى للرتق والفتق وهو مدلول الرجع والصدع
توصل إىل تفسري آية بآية
يف آيتي سورة الطارق ،وهذا يعني أنه ال ُي َّ
إال باالجتهاد املبني عىل تفسري املدلولني يف اآلية ،وإظهار توافقهام
يف املعنى)١(.
( )6تفسري املعنى باملعنى:
ِ
ٍ
ِ
التطبيق:قال اهلل تعاىلَ ﴿ :ي ْو َمئذ َي َو ُّد ا َّلذي َن َك َف ُروا َو َع َص ُوا
الر ُس َ
ول َل ْو ت َُس َّوى ِهبِ ُم األَ ْر ُض﴾ [النساءَّ ]٤2 :بني هذا املعنى
َّ
ِ
ِ
﴿و َي ُق ُ
ول ا ْلكَاف ُر َيا َل ْيتَني ُكن ُْت ت َُرا ًبا ﴾ [النبأ.]٤0 :
بقوله:
َ
( )7تفسري أسلوب قرآين يف آية بأسلوب آخر يف آية أخرى:
اب ُس َّجدً ا َو ُقو ُلوا ِح َّط ٌة
﴿وا ْد ُخ ُلوا ا ْل َب َ
التطبيق :قال اهلل تعاىلَ :
﴾ [البقرة ]58 :أي :دخولنا ذلك حطة .فهو مثل قوله تعاىل﴿ :
َوإِ ْذ َقا َل ْت ُأ َّم ٌة ِمن ُْه ْم ِمل َ ت َِع ُظ َ
ون َق ْو ًما اهللَّ ُم ْه ِلك ُُه ْم َأ ْو ُم َع ِّذ ُ ُهب ْم َع َذا ًبا
َش ِديدً ا َقا ُلوا َم ْع ِذ َر ًة إِ َىل َر ِّبك ُْم ﴾ [األعراف ]١6٤ :أي :موعظتنا
إياهم معذرة إىل ربكم ،فاألسلوب يف اآليتني متشابه يف قوله﴿ :
ِح َّط ٌة ﴾ و﴿ َم ْع ِذ َر ًة ﴾.
التطبيق :ومثله توضيح االلتفات يف قولهَ ﴿ :مالِ ِك َي ْو ِم الدِّ ِ
ين إِ َّي َ
اك
َن ْع ُبدُ َوإِ َّي َ
﴿حتَّى إِ َذا ُكنْت ُْم
اك ن َْست َِع ُ
ني ﴾ [الفاحتة ]5 ،٤ :بقوله تعاىلَ :
ِيف ا ْل ُف ْل ِك َو َج َر ْي َن ِ ِهب ْم بِ ِر ٍ
يح َط ِّي َب ٍة ﴾ [يونس ،]22 :فااللتفات يف
قوله﴿ :إِ َّي َ
﴿و َج َر ْي َن ِهبِ ْم ﴾)2( .
اك َن ْع ُبدُ ﴾ كااللتفات يف قولهَ :
( )8اجلمع بني ما يتوهم أنه خمتلف من نصوص القرآن :
التطبيق:قال اهلل تعاىل ﴿إِنَّا َأنز ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر ﴾عن ابن عباس
قال :أنزل القرآن مجلة واحدة يف ليلة القدر إىل السامء الدنيا ،فكان
بموقع النجوم ،فكان اهلل ينزله عىل رسوله ،بعضه يف أثر بعض،
مج َل ًة و ِ
﴿و َق َال ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َل ْو َال ن ُِّز َل َع َل ْي ِه ا ْل ُق ْر ُ
احدَ ًة
آن ُ ْ َ
ثم قرأَ :
ِ
ِ
ك ََذلِ َك لِنُ َث ِّب َت بِه ُف َؤا َد َك َو َر َّت ْلنَا ُه ت َْرت ًيال ﴾ (الفرقان)32:فاندفع
هبذا الكالم ما يتوهم تعارضه واختالفه إذ دلت اآلية األوىل عىل
أنه أنزل القرآن مجلة إىل السامء الدنيا واآلية الثانية دلت عىل إنزاله
مفرق ًا حسب املواقع ()3
()9تفسري املوجز باملفصل :وهذا عىل أنواع تركتها خوف اإلطالة.
ني َل ْي َل ًة ُث َّم
وسى َأ ْر َب ِع َ
التطبيق :قال اهلل تعاىلَ :
﴿وإِ ْذ َواعَدْ نَا ُم َ
ِ
َّاخت َْذت ُُم ا ْل ِع ْج َل ِم ْن َب ْع ِد ِه َو َأ ْنت ُْم َظ ُ
امل َ
ون﴾ (البقرة )50:مل يبني بأن
هذه األيام كانت متمعة أو متفرقة لكن بينها اهلل يف موضع آخر
َاها بِ َع ْ ٍ
ات َر ِّب ِه
رش َفت ََّم ِمي َق ُ
وسى َث َالثِ َ
ني َل ْي َل ًة َو َأ ْمت َ ْمن َ
َ
بقوله﴿و َواعَدْ نَا ُم َ
ني َل ْي َل ًة﴾ (األعراف )١٤2:فظهر بأن الوعد كان لثالثني أول
َأ ْر َب ِع َ
مرة ثم زيد عدد عرشة أيام.
( )١0مجع القراءات الصحيحة ومحل بعضها عىل بعض ما
أمكن:
ِ
ٍ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ِّ
َ
﴿ول ُه أ ٌخ أ ْو أ ْخ ٌت َفلكُل َواحد من ُْه َام
التطبيق:قال اهلل تعاىلَ :
السدُ س ﴾ (النساء)١2:وقراءة" :وله أخ أو أخت من أم فلكل
ُّ
واحد منهام السدس ،فقد ب َّينت أن املراد اإلخوة ألم ،ولذا قال
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العلامء" :باختالف القراءات يظهر االختالف يف األحكام.قال اهلل
َك َع ِن ا َْمل ِح ِ
﴿و َي ْس َأ ُلون َ
يض ُق ْل ُه َو َأ ًذى َفا ْعت َِز ُلوا الن َِّسا َء ِيف
تعاىلَ :
ِ
ا َْمل ِح ِ
ُوه َّن م ْن َح ْي ُث
وه َّن َحتَّى َي ْط ُه ْر َن َفإِ َذا َت َط َّه ْر َن َف ْأت ُ
يض َو َال َت ْق َر ُب ُ
حيب التَّوابِ َ ِ
ِ
ب ا ُْمل َت َط ِّه ِري َن ﴾ (البقرة)222:
ني َو ُحي ُّ
َأ َم َرك ُُم اهللَُّ إِ َّن اهللََّ ُ ُّ َّ
" يف يطهرن قراءتان :األوىل  :بتخفيف الطاء وضم اهلاء ومعناها
 :حتى ينقطع عنهن الدم .الثانية  :بتشديد الطاء واهلاء وفتحها
واملعنى  :حتى يتطهرن بأن يغتسلن باملاء فيال حظ أن كل قراءة
أفادت معنى خيتلف عن اآلخر .
()5املعتنون هبذا التفسري:
رسولنا الكريم ّ
صىل اهلل عليه وس ّلم هو املفرس األول هبذا التفسري؛
ِ
كام يف حديث ابن مسعود يف الصحيحني :ملا نزلت آية﴿ :ا َّلذي َن آ َمنُوا
فرسها الرسول ّ
صىل اهلل
َو َمل ْ َي ْلبِ ُسوا إِ َيام َنُ ْم بِ ُظ ْل ٍم ﴾ [األنعامَّ ،]82 :
ِ
ِ
يم ﴾ [لقامن.]١3 :
الرش َك َل ُظ ْل ٌم َعظ ٌ
عليه وس ّلم بقوله تعاىل﴿ :إ َّن ِّ ْ
وقد اعتنى هبذا الطريق من السلف املفرس عبد الرمحن بن زيد
بن أسلم ،و ظهر هذا واضح ًا من خالل املرويات عنه يف تفسري
الطبي .
كتب التفسري:
أما كتب التفسري  ،فإن من أبرز من اعتنى به ثالثة من املفرسين
هم)١( :احلافظ ابن كثري يف تفسريه(تفسري القرآن العظيم ) ()2
األمري الصنعاين (حممد بن إسامعيل) يف كتابه( :مفتاح الرضوان يف
تفسري الذكر باآلثار والقرآن) ( )3الشيخ حممد األمني الشنقيطي
(ت١393هـ) يف تفسريہ( :أضواء البيان يف إيضاح القرآن
بالقرآن) وقد قدم له بمقدمة مهمة يف أنواع بيان القرآن للقرآن،
وتوسع فيها كثري ًا)٤(.
الكلمة النهائية :قال رسول اهلل  -صىل اهلل عليه آله وس ّلم" :-قد
تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به ،كتاب اهلل ،وأنتم
تسألون عني ،فام أنتم قائلون؟قالوا :نشهد أنك قد بلغت وأديت
ونصحت ،فقال :بإصبعه السبابة ،يرفعها إىل السامء وينكتها إىل
الناس «اللهم ،اشهد ،اللهم ،اشهد» ثالث مرات"( )5رواه مسلم
:باب حجة النبي صىل اهلل عليه وسلم.
ونتمسك به ونعمل عىل
فه ّلوا إلی القرآن احلكيم حتی نفهمه
ّ
تعاليمه واالعتصام بالكتاب والعمل به ،هو الفوز يف الدارين.
 -١راجع  :رشح مقدمة يف أصول التفسري البن تيمية ص،273+276+٤٤املؤلف :د.
م ِ
ساعدُ بن ُس َل ْي َامن،النارش :دار ابن اجلوزي ومباحث يف علوم القرآن ص،257املؤلف:
ُ
مناع بن خليل القطان ،النارش :مكتبة املعارف للنرش والتوزيع.

 -2راجع :قواعد التفسريخلالدبن عثامن /١من ١36إلی ،١٤7دارابن عفان(

 -3راجع :البهان يف علوم القرآن ص 228املؤلف :أبو عبد اهلل الزركيش،النارش :دار إحياء
الكتب العربية عيسى البابى احللبي ورشكائه

 - ٤راجع :الكتاب :فصول يف أصول التفسريص،37املؤلف :د مساعد بن سليامن بن نارص
5

الطيار ،النارش :دار ابن اجلوزي

 راجع  :مرقاۃ املفاتيح 5/١772,املؤلف :املال اهلروي القاري النارش :دار الفكر،بريوت  -لبنان
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األدب العربي ودوره
في المجتمع اإلسالمي
السيد عمر سيف/

اخلاصة
املتع ّلم باملرحلة
ّ

ّ
أجل الصفات التي تتسم هبا لغة
من
الضاد وتتجىل هبا مآثرها األخاذة هي أدهبا
الذي تتحىل به اآليات القرآنية -اآليات التي
خرست له األلسن وعييت األقوام الفصحاء
عن اإلتيان بمثلها -وبه تتألق األحاديث النبوية
والنصوص الرشعية الساطعة التي تستنري هبا الطرق
املظلمة وتنفجر منها ينابيع العرفان واهلدى ،فام أعظمك يا
لغة البقاء واخللود وما أرشفك يا لغة الفردوس واجلنان!
ولقد بات واضح ًا لذي عيننيّ :
يب مازال وال
أن األدب العر ّ
ٍ
ٍ
أوساط علم ّية؛ وعليه ال ُعمدة والتّعويل
كبري يف
يزال يؤ ّدي دور ًا ً
ٌ
ترابط وانسجا ٌم مع قواعد نحو ّية
يف معظم املسائل التّي هلا
وباألخص :البالغ ّية ..
ّ
وبناء عىل ذلك قد اعتنى علامء التفسري واحلديث قدي ًام وحديث ًا
بام ّدة األدب العريب آخذين هلا منواالً أو أسلوب ًا يسريون وفقه
يف إيراد املسائل التّفسري ّية واحلديث ّية وإيضاحها بطريقة تنال
اإلعجاب عند القراء األكارم ،وأفضل ٍ
مثال عىل ذلك ما يمكننا
ّ
أولت اهتامم ًا كبريا
ذكرها يف قائمة أسامء الكتب التفرسية التي
ْ
ٍ
بإيراد
عبارات تكسب امللكة اللغوية والثروة األدبية إىل حدّ
أقىص :تفسري التحرير والتنوير لشيخ اإلسالم الطاهر ابن عاشور،
السعود ،ويف ظالل القرآن لألستاذ الشهيد س ّيد
وتفسري أيب ّ
قطب..
وقليل من ٍ
ٍ
ٌ
كثري ،ولو أطلنا الكالم فيام نحن
فيض
غيض من
وهذا ٌ
اإلسالمي لطال بنا املقا ُم؛
بالسبيل إليه من أمه ّية األدب العريب
ّ
فاألوىل بنا أن نطوي عنها كشح ًا خماف َة اإلطناب وروم ًا لالختصار؛
ِ
يراع الكاتب ّ
الشهري واألستاذ
ولكنّي ُأحيل القاريء إىل ما أنتجه ُ
ٍ
كتاب
البياين نجيب الكيالين من
الرسد
اللغوي الكبري صاحب ّ
ّ
سامه ب" :املدخل إىل األدب اإلسالمي" ،زيادة عىل ذلك كتاب
ّ
األستاذ اخلبري باألدب ومعانيه وآدابه بمعناها احلقيقي مصطفي
افعي "حتت راية القرآن".
الر ّ
صادق ّ
وبعد هذا ،هناك األمر الذي ال يزال يبهر العقول وينبت الفصول
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ويبهج به وجه كل مسلم متمسك هبذه اللغة الراقية وهو صفو
األدب العريب وهباءه ورونقه عىل مر العصور واألحقاب حيث
تقادم عليه العهد ومل يعكر أي شوب جوهره ونقاءه بل زادته أقالم
العرب اخللص وأفكار األدباء األقحاح زينة ورقيا! فاستوعب
احلياة بكل ما فيها وتناول شتى قضاياها وفق التصور اإلسالمي
ومهد سبل الدعوة الصاحلة املتشعشعة ومل يدنو منه زيف ملبوس
ّ
لباس احلقيقية وخداع مترسبل حلة الكرامة والصالح ،وجدير
هبذا الصدد أن يذكر ما قاله األديب األملعي الدكتور نجيب
الكيالين ،يكشف مجال األدب اإلسالمي قائال" األدب اإلسالمي
حيرص أشدّ احلرص عىل مضمونه الفكري النابع من قيم اإلسالم
مها فاسدا ،أو حيايب ضالال،
العريقة واليزيف حقيقة ،أو خيلق َو ً
أو يزين نفاقا بل ينرص قضايا املظلومني وخيفف من باليا وأحزان
املعذبني ويبرش باخلري واحلب واحلق واجلامل!" ( مدخل إىل األدب
اإلسالمي ص )3٤

ٍ
العريب بمرصاعيه لعلمنا علم اليقني،
ولو فتحنا باب األدب
الكثري من
حق اليقني أن هذه املا ّدة قد اختذها
بل عني اليقني ،بل ّ
ُ
ِ
وح َطام الدّ نيا،
يتذر ُعون هبا إىل اكتساب األموال ُ
ال ُكتّاب ذريع ًة ّ
حتى باعوا الفانية بالباقية واألوىل باآلخرة؛ فرتاهم يتكفكفون
عند أبواب احلكّام واألمراء وزعامء الدّ ولة وقصورهم ومؤمتراهتم
ِ
ٍ
كنوز ل ُيعر ُفوا هبا يف طبقة عا ّمة النّاس
راجني منهم احلُصول عىل
ويتباهوا هبا ..

أغض النّظر عن جاللة شأنم
ولست
ُ
أبخس هنا قدر ال ُكتّاب أو ّ
ُ
عل أن أنزل ك ًّ
ال منازهلم وأضعهم مواضعهم بل
بل من الواجب ّ
أقول هذا من باب األمانة يف العلم وإعطاء ّ
حق ح ّقه..
كل ذي ٍّ

إن هذا األدب أدب إسالمي ،يؤثر يف النفوس ويعطر األرواح
بطيبه األزهى ويتضوع منه ،فيبتهج به قاص ودان .رزقنا اهلل روحه
وأفاض علينا من نعمه اجلليلة!!!

لغة القرآن يا شمس اهلدى صانك الرمحن من كيد العدى

هل عىل وجه الثرى من لغة أحدثت يف مسمع الدهر صدى!!

