








5

نظرّية دراوين يف النشوء واالرتقاء مشهورة، قد أكلها 
بعد  أثر وال وارث  هلا  يبق  فلم  الدهر،  الزمان ومضغها 
ما كانت حديث األندية وموضوع املحارضات، وأقامت 
املخلوقات من ساللة  الدنيا وأقعدهتا، وجعلت أرشف 
قرد، فضحكت عليه الدنيا وعجبت، واحلّق حيّق للعاقل 
أن يضحك ويعجب، وليقل بلسان طويل:» للناس فيام 
فخر  يل  كّل،  وعىل  فنون«  و»اجلنون  مذاهب«  يعشقون 
يف  اهلل  خلقه  إنسان  وابن  إنسان  أّن  أكرب،  ورشف  كبري 
وأمثاله  دراوين  عىل  الرّد  قصدي  وليس  تقويم،  أحسن 
وأمثال أمثاله، فإّنم مردودون برباهني ساطعة ال ختفى 
عىل البسطاء فضال عن العقالء، ولكنّي أردت أن أوّجه 

أنظار رجال الفكر والقلم إىل نقطة هاّمة. 

أن يوصف   اهلل من  أعّزائي! أرشف عىل  يا  فاإلنسان 
ويمكنني  يكتب،  أن  من  وأعّز  يذكر،  أن  من  وأكرم 

ڀ   چ  تعاىل:  اهلل  قال  كريمتني،  بآيتني  عليه  االستشهاد 
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  چ التين: ٤چ ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ  ڃ   چ االنفطار: - ٨ خلقه يف أّي خلقة، ورّكبه 
يف أّي تركيب، وسّواه يف أّي تسوية، فتبارك اهلل أحسن 
اخلالقني، وجعل فيه منافع ومضار، عواطف ونزعات، 
وميزات متّيز هبا عن جنسها املخلوقات، ووضع فيه عقال 
يفّكر به يف األشياء، و نفسا تتلّهب إىل اهلوى هلفا، وروحا 
عن  بعقله  فامتاز  العايل،  القديّس  الفضاء  يف  به  تعلو 
احليوانات وبالنفس عن املالئكة، فهذا الرتكيب العجيب 
من املتضادات واملتناقصات جعل اإلنسان يتخبّط خبط 
بدأ  أخطأ وضّل،  أّنه  علم  وحينام  املسري،  يف  العشواء 

حيث  بالغا،  اهتامما  به   واهتّم  بعقله،  يتفّكر 
بنى عليه علمه احلديث وعامرة حضارته 

التي  العجيبة  وخمرتعاته  اجلديدة 

اخرتعت حلفاظ اإلنسان، وإذا هبا دّمرت املدن 
والرطب  واألصفر،  األخرض  وأكلت  والقرى، 
واليابس، وقطع اإلنسان شوطا بعيدا، فال حرج 
والعقيّل،  العلمّي  التطّور  يف  طويال  قلت:  لو 
العامل رصاخا وضوضاء وفوىض، ال  أحدث يف 

يعرف مداها وقّوهتا وخسارهتا إاّل اهلل تعاىل.

فلامذا هذا الدمار الشامل مع التطّور الكامل  والعلم 
احلديث و العقل املتنّور؟ فلرّبام جياب عنه بأجوبة خمتلفة 
دقيقة كّل الدّق، ولكّن الذي أراه، أّن اإلنسان اعتمد عىل 
زال  العامل، وما  أدهشت  بالتي  االعتامد، جاء  كّل  العقل 
خيرتع والدنيا تندهش، وفوق ذلك تنزعج،وأمهل الروح 
حتّى مل يعّدها تافها، واحلقيقة هي أصل األصول وحمور 

التطّور، كام قال الشوقّي أمري الشعراء:

شخيص وأتاك  صوريت  لك  سعت 
واجلهات نحوك  الظّل  وسار 
أصل وهي  عندك  الروح  ألّن 
امللحقات تسعى  األصل  حيث 

يف  ومشى  بالفرع،  األصل،وانشغل  اإلنسان  فرتك 
كل  املعامل،فَحَدث  واضحة  غري  الصعبة  الوعرة  الطريق 
العامرة  إىل األصل، وعّمر  فلو رجع  الذي نشكوه،  هذا 
النتائج املحتومة غري ما رأيناها، وما  من جديد، لكانت 
يف  رحاهلام  َحطَّا  والسالم  األمن  وكان  مرارهتا،  جتّرعنا 
األخّوة  وعادت  والطريان،  التحليق  عن  العامل،وانقطعا 
واملحّبة واملساواة واالحرتام إىل نصاهبا السابق، وتكّون 

املجتمع الطّيب اآلمن بأفراده الطّيبني اآلمنني.

فلقد جّربنا العقل وتطّوره، ثّم رأينا مساوهيا وخمازهيا، 
النفسّية  الروح وتطويرها، لنرى األزهار  فلنجّرب اآلن 
املطلوب  هو  وهذا  باسمة،  الداخلّية  والورود  ضاحكة 
من اإلنسان يف شهر رمضان، وهو الرجاء من القّراء قبل 
اخلتام، كام رجوت عفوهم و كرمهم من آفة التعقيد يف 

الكالم، فعفوا، ثّم عفوا. والسالم
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وهي  األوىل،  املسلمني  مدرسة  الكريم  القرآن  إّن 
وختّرجوا  الكرام،  الصحابة  فيها  َدَرس  اّلتي  املدرسة 
مل  واّلتي  اإلسالمّية،  احلضارة  بناء  يف  وأسهموا  منها، 
عىل  وأبدًا  دائاًم  وتعمل  الّلحظات،  من  حلظًة  ختتف 
احلضارة  هلذه  الفقرّي  العمود  وإّن  البرشّية،  سعادة 
العاملني،  رّب  به  املوحي  الكريم،  القرآن  اإلسالمّية 

اّلذي تبّينه الّسنّة النّبوّية املطّهرة.

عىل  انعكست  اّلتي  الكريم  القرآن  متعّلقات  ومن 
حضارته اخلالدة ما يأيت:

1 - القرآن الكريم هو الكتاب الّساموّي الوحيد اّلذي 
}إِنَّا  الّدين، قال تعاىل:  تكّفل اهلل تعاىل بحفظه إىل يوم 
احلضارة  فخلود  حَلَافُِظوَن{،  َلُه  ا  َوإِنَّ ْكَر  الذِّ ْلنَا  َنزَّ َنْحُن 

اإلسالمّية من خلود القرآن الكريم وخلود مدرسته.

قال  وآخرًا،  َأّوالً  هداية  كتاب  الكريم  القرآن   -2
 ُ َوُيَبرشِّ َأْقَوُم  ِهَي  لِلَّتِي  هِيِْدي  اْلُقْرآَن  َهَذا  }إِنَّ  تعاىل: 
َكبرًِيا{  َأْجًرا  هَلُْم  َأنَّ  احِلَاِت  َيْعَمُلوَن الصَّ ِذيَن  الَّ امْلُْؤِمننَِي 

)9( سورة اإلرساء.

القرآن  هلدي  املبّينة  هي  املطّهرة  النّبوّية  الّسنّة   -3
إَِلْيَك  َوَأنَزْلنَا  ُبِر  َوالزُّ }بِاْلَبيِّنَاِت  تعاىل:  قال  الكريم. 

ُروَن{ ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ الذِّ

القرآن  مدرسة  تالميذ  املسلمني  نحن  لنا  إّن   4-  
صىل   - عبداهلل  بن  حمّمد  يف  حسنة  أسوًة  الكريم 

يِف  َلُكْم  َكاَن  }َلَقْد  تعاىل:  قال   ،- وسلم  عليه  اهلل 

َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوٌة َحَسنٌَة ملَِّن َكاَن َيْرُجو اهللََّ 
َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهللََّ َكثرًِيا{،فام هي 

يتعّلمها  أن  ينبغي  اّلتي  الّدروس 
الكريم  القرآن  مدرسة  تالميذ 

من هدي حمّمد - صىل اهلل عليه وسلم - 

اّلذي كان ُخُلقه القرآن الكريم، كام قالت الّسيدة عائشة 
- ريض اهلل عنها - يف تبيني خلقه - صىل اهلل عليه وسلم-، وقد قال اهلل 

}َوإِنََّك  تعاىل خطابًا له -صىل اهلل عليه وسلم- يف سورة القلم: 
َلَعىل ُخُلٍق َعظِيم{)اآلية4(، إّنا بتدّبر هذا اجلانب من حياة 
النّبّي صىل اهلل عليه وسلم نتبنّي أّن هناك ثالث درجات 

متوالية، تسري عىل النّحو التايل:

وقد  ترتياًل جمّودًا،  وترتيله  الكريم  القرآن  تالوة   - 1
جاء خطابًا للنّبّي - صىل اهلل عليه وسّلم-، وأّمته َتَبٌع له يف ذلك، 

ِل اْلُقْرآَن َتْرتِياًل{. بقوله تعاىل: }َوَرتِّ

بعلم  ى  ُيسمَّ ما  وهو  الكريم،  القرآن  معان  فهم   -2
الّتفسري.

وقد بنيَّ اهلل تعاىل للنّبّي - صىل اهلل عليه وسّلم - معنى القرآن 
الكريم، جاء يف سورة القيامة قوله تعاىل: }ُثمَّ إِنَّ َعَلْينَا 
َبَياَنُه{. وحرف العطف )ثّم( يفيد الرّتتيب مع الرّتاخي 
كام يقول  له النّحوّيون، فمرحلة الّتبيني أو الّتفسري تالية.

3 -العمل هبدي القرآن الكريم، واهلداية أهّم وظائف 
القرآن الكريم، وهذه هي املرحلة الّثالثة واألخرية.

العمل(  الفهم،  )الّتالوة،  الّثالث  املراحل  هذه 
متالزمة، وإّن لنا يف تالميذ حمّمد - صىل اهلل عليه وسّلم -  أسوًة 
حسنة، وهذا الّتالزم بني املراحل الّثالثة  هو اّلذي يبنّي 
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سورة  تعّلم   - عنه  تعاىل  اهلل  ريض   - عمر  إّن  القول:  معنى  لنا 
البقرة بفقهها وما حتتوي عليه من معاٍن يف اثنتي عرشة 
سنة، وابنه عبداهلل بن عمر - ريض اهلل تعاىل عنهام - يف ثامن سنني 

.)التفسري القرطبّي. ص 34(

حينام  جّيدًا  الّثالثة  املراحل  هذه  تداخل  معنى  ويبدو 
يتبنّي قارئ القرآن الكريم وحافظه أّنه يستطيع أن يقرأ 
هذا  و  الّساعتني،  حدود  يف  جمّودة  قراءًة  البقرة  سورة 
هو اّلذي تبّينته شخصّيًا، وتبّينته من طالبايت يف اجلمعّية 
الَبْوَن َلشاِسٌع بني  القرآن الكريم، وإّن  اخلريّية لتحفيظ 
واالثنتي  البقرة  سورة  تالوة  يف  نستغرقه  اّلذي  الوقت 

عرشة سنة أو السنوات الّثامنية.

مرحلة  األمّهّية،  يف  غاية  الّثالثة  املراحل  من  كالًّ  إّن 
الّتالوة: روى مسلم عن ابن عمر أّن رسول اهلل - صىل اهلل 
عليه وسلم -  قال: »إّنام مثل صاحب القرآن كمثل صاحب 

وإن  أمسكها،  عليها  عاهد  إن  )املقّيدة(  املعّقلة  اإلبل 
بالّليل  فقرأه  القرآن  صاحب  قام  وإذا  ذهبت،  أطلقها 

والنّهار ذكره، وإن مل يقم به نسيه«. )التفسري القرطبي 7-1(

وإّن تطبيق الصحابة - ريض اهلل عنهم - هذه املراحل الّثالثة 
اجلزيرة  يوّحدون  جعلهم  اّلذي  هو  اإلسالم  فجر  يف 
- صىل اهلل عليه وسّلم -  يف زهاء ثامن  النّبّي  إمرة  العربّية حتت 

سنوات.

من  عام  مائة  بعد  اإلسالم  دولة  جعل  اّلذي  وهو 
وفاة النّبّي - صىل اهلل عليه وسّلم - متتّد دون انقطاع من الّصني 
رشقًا إىل فرنسا غربًا، وهي دولٌة هدهُيا القرآن الكريم، 
ولسانا العربّية لغة القرآن الكريم، و إّن لنا يف الّسلف 

الّصالح ألسوًة حسنة.

لننظر أوالً إىل النبّي - صىل اهلل عليه وسلم -  بشأن هذه املراحل 
الّثالثة.

ِل اْلُقْرآَن َتْرتِياًل{، ويشمل  أ - الرتتيل أو الّتالوة: }َوَرتِّ
ترتيل القرآن الكريم نظرًا وغيبًا، والنّبّي - صىل اهلل عليه وسلم 
-  الّرسول األّمي يتلو القرآن الكريم غيبًا، واألّمة وراء 
القرآن  بجمع  تعاىل  اهلل  تكفل  وغيبًا،  نظرًا  تتُلوه  ذلك 
عليه  جربيل  بواسطة  إّياه  وإقرائه  صدره  يف  الكريم 

الّسالم، فعلينا العناية بالقرآن تالوة وحفظًا.

بعد  تأيت  املرحلة  وهذه   - التفسري  واملراد   - الفهم 
األوىل، وإىل ذلك أشارت سورة القيامة يف قوله تعاىل: 
العطف  حرف  أن  ومعروف  َبَياَنُه{،  َعَلْينَا  إِنَّ  }ُثمَّ 
"ثّم" يفيد الرتتيب مع الرّتاخي؛ فعلينا أن نفهم القرآن 
الكريم، ونتدّبره، والقرآن الكريم حّثنا عىل ذلك: }َأَفاَل 

ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا{. َيَتَدبَّ

العمل: إّن أّول وظيفة للقرآن الكريم، وأهّم هدف منه  
هو اهلداية إىل الّطريقة اّلتي أقوم من كل طريقة }إِنَّ َهَذا 
اْلُقْرآَن هِيِْدي لِلَّتِي ِهَي َأْقَوُم{، وتأيت وراء ذلك أهداف 

القرآن الكريم وغاياته اّلتي ال يأيت عليها احلرص.

الّصالح؛  الّسلف  وعاها  قد  الّثالثة   املراحل  هذه  إّن 
وهلذا احتاج عمر - ريض اهلل تعاىل عنه - إىل اثني عرش عامًا كي 
تعاىل  اهلل  ريض   - عمر  بن  عبداهلل  واحتاج  البقرة،  سورة  يقرأ 

عنهم - إىل ثامنية أعوام.

ونحن يستطيع الواحد منّا أن يقرأ سورة البقرة يف أقل 
من ساعتني اثنتني، وإّن الّسنوات اّلتي احتاجها كل من 
عمر وولده عبداهلل - ريض اهلل تعاىل عنهام - من أجل املرحلتني 

الّثانية والّثالثة.

وإّن املرحلة الّثالثة هي اّلتي احتاجت أكثر الّسنوات.

إّن عمر وابنه - ريض اهلل تعاىل عنهام - مثاالن للقدوة الصاحلة 
اجلزيرة  دوا  وحَّ اّلذين  هم  وهؤالء  اإلسالم،  صدر  يف 
العربّية و مجعوها حتت رأية نبينا حمّمد - صىل اهلل عليه 
الّتوحيد يف زهاء  إىل  الرّشك  و حّولوها من   ،  - وسّلم 
ثامن سنوات، وهؤالء هم اّلذين امتدت دولتهم بعد مئة 
عام من وفاة النّبّي - صىل اهلل عليه وسّلم - من الّصني رشقًا إىل 

فرنسا غربًا دون انقطاع.

وإّن لنا يف النبّي - صىّل اهلل عليه وسّلم - أسوة حسنة، وإّن لنا يف 
الرعيل األول أسوة حسنة، واهلل تعاىل من وراء القصد، 
يلهمنا  أن  تعاىل  اهلل  نسأل  الوكيل..  ونعم  حسبي  وهو 

رشدنا، وأن هيب لنا من أمرنا رشدًا.

* عميدة معهد الّدراسات القرآنّية للبنات

ورئيسة القسم النّسوي للجمعّية اخلريّية لتحفيظ القرآن الكريم بمّكة املكّرمة .. األستاذة 

املشاركة يف جامعة أّم القرى
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بالعربية  فيها  كتب  ما  كثرة  عىل  النبوّية  السرية  إّن 
واألردّية واألوربّية ، فإنا مازالت حتتاج إىل املزيد من 
البحث والدراسة والوقوف عىل معينها الذى ال ينضب ، 
حيث العرب والدروس والقيم اإلنسانية العاملية التي تلزم 
كل مسلم ومسلمة، ال يستغنى عنها عامل أو جاهل، أو 
 رئيس أو مرؤوس، أو أديب أريب، أو داٍع ملتزم لبيب.

   ويف عصور اجلاهلية إذا ظهرت مالمح النور واهلداية 
واحلق، نشط الباطل ليثري الشبهات، وهييج الشهوات، 
ونرش  املحن،  وزيادة  الفتن،  بكثرة  احلق  ويقابل 
الرتهيب  أنواع  املنكرات، والشدة عىل املصلحني بكل 

احلق، ومسري  الرتغيب يف وقف  ينفع  مل  إن  والتعذيب 
الدعوة.

والتاريخ  النبوية  السرية  يف  التارخيي  والواقع 
والباطل  ثابت،  احلق  أن  يؤكد  عمومًا،  اإلسالمي 
احلق  ألهل  يكن  مل  وإن  للمتقني،  والعاقبة  طائش، 
الباطل  راية  فإن  عليه،  الثبات  عوامل  اهلل  إىل  والدعاة 
منتصف  يف  وتسقط  ُتنكس،  احلق  وراية  ستعلو، 

الطريق، دون أن حتفظ الظهر أو تبلغ اهلدف.

والتضحية  اجلهد،  لبذل  حيتاج  احلق  انتصار  لكن 
األسباب  واختاذ  عليه،  والثبات  والنفيس،  بالغايل 
باملسبب  واالستعانة  به،  والفوز  عليه،  للصرب  املوجبة 
َبْعَد احْلَقِّ  َفاَمَذا  ُكُم احْلَقُّ  َربُّ سبحانه وتعاىل:»َفَذلُِكُم اهللَُّ 
والكفر،  اإلسالم  بني  الرصاع   )32 )يونس  اَلُل«  الضَّ إاِلَّ 
صوره  اختلفت  وإِن  واحدة،  قصته  والباطل  واحلق 
سامت  أهّم  ومن  واملكان،  الزمان  بحسب  وأساليبه 
شك  وال  الدين،  عىل  الثبات  املكية  املرحلة  يف  الرتبية 
اإليذاء،  أمام  الراسخ  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ  النبي  موقف  أن 
واإلغراء، واملساومة، كان درسا تربويا للصحابة ـ رضوان 
اهلل عليهم ـ ولنا من بعدهم، نتعلم منه الثبات عىل العقيدة، 

وعدم  فعل،  أو  بقول  أوذينا  مهام  باملبادئ،  والتمسك 
التي  املغريات  يف  التفكري  أو   املحن،  أمام  الضعف 

تعرض علينا لرصفنا عن ديننا ودعوتنا. 

اهلل،  نعم  من  نعمة  واحلّق  الدين  عىل  الثبات  إّن  ثّم 
قال اهلل تعاىل: } َوَلْوال َأْن َثبَّْتنَاَك َلَقْد ِكْدَت َتْرَكُن إَِلْيِهْم 
- صىل اهلل عليه  {)اإلرساء:74(، ولذا كان رسول اهلل  َقِلياًل  َشْيئًا 
وسلم - يكثر من الدعاء بقوله : » يا مقّلب القلوب ثّبت 

قلبي عىل دينك«رواه أمحد        
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والثبات يف أيام الفتن ووقت املحن والبالء له أجره 
الكبري وفضله العظيم، ولذلك برّش رسول اهلل - صىل اهلل عليه 
وسلم ـ الثابت عىل دينه بأجر مخسني من الصحابة، فقال ـ 

صىل اهلل عليه وسلم ـ: » إن من ورائكم أيام الصرب، للمتمسك 

فيهنَّ يومئٍذ بام أنتم عليه أجر مخسني منكم، قالوا: يا نبيَّ 
اهلل أو منهم ؟ قال: بل منْكم « رواه الرتمذي.

االبتالء من سنن اهلل الظاهرة يف سرية النبي ـ صىل 
اهلل عليه وسلم ـ واألنبياء من قبله، فليس البالء قارصًا 
عىل أحد، وإن تباينت صوره و تفاوتت مراتبه ومراتب 
الناس فيه تبعًا لذلك، وما ادعى أحٌد إيامنًا باهلل ـ عّز وجّل ـ 
ورسولهـ  صىل اهلل عليه وسلمـ  إاّل  و كان له نصيب من االبتالء، 
وا  َقْبِلَك َفَصرَبُ ِمْن  َبْت ُرُسٌل  َوَلَقْد ُكذِّ  { قال اهلل تعاىل: 
َل  ُمَبدِّ َوال  َنا  َنرْصُ َأَتاُهْم  َحتَّى  َوُأوُذوا  ُبوا  ُكذِّ َما  َعىَل 
{)األنعام:34(،  امْلُْرَسِلنَي  َنَبأِ  ِمْن  َجاَءَك  َوَلَقْد  اهللَِّ  لَِكِلاَمِت 
ُكوا َأْن َيُقوُلوا َآَمنَّا َوُهْم الَ  وقال: } َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ
ِذيَن  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللُ الَّ ُيْفَتنُوَن * َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ
َأْم   { {)العنكبوت: 2 : 3(، وقال:  َوَلَيْعَلَمنَّ الَكاِذبنَِي  َصَدُقوا 
ِذيَن َخَلْوا ِمْن  َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اجلَنََّة َومَلَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ
َيُقوَل  َحتَّى  َوُزْلِزُلوا  اُء  َّ َوالرضَّ الَبْأَساُء  ْتُهُم  َمسَّ َقْبِلُكْم 
َنرْصَ  إِنَّ  َأالَ  اهللِ  َنرْصُ  َمَتى  َمَعُه  َآَمنُوا  ِذيَن  َوالَّ ُسوُل  الرَّ
{)البقرة: 214(. وعن مصعب بن سعد عن أبيه  َقِريٌب  اهللِ 
قال: » قلت يا رسول اهلل!: أي الناس أشد بالء؟، قال: 
األنبياء، ثم األمثل، فاألمثل، فُيْبتىل الرجل عىل حسب 
دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بالؤه، وإن كان يف دينه 
رقة، ابتيل عىل حسب دينه، فام يربح البالء بالعبد حتى 

يرتكه يميش عىل األرض وما عليه خطيئة « رواه أمحد. 

من  للكثري  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ  اهلل  رسول  تعرض  لقد 
األذى واملحن يف مواقف متعددة من حياته، وكان ذلك 
عىل قدر الرسالة التي محلها، فقريش أغلقت الطريق يف 
وجه الدعوة يف مكة، وتعرضت له وألصحابه بالسخرية 
واإليذاء، وحورص مع أصحابه ثالث سنوات يف ِشعب 
أيب طالب  الذي القوا فيه اجلوع واحلرمان، والنََصب 
صىل  ـ  اهلل  فرسول  كله  ذلك  ومع  الشديد...  والتعب 
ألمر  صابر  ودعوته،  دينه  طريق  يف  ماض  ـ  وسلم  عليه  اهلل 

ربه، إشفاقا عىل قومه أن يصيبهم مثل ما أصاب األمم 
املاضية من العذاب، وليكون قدوة للمسلم يف كل زمان 

ومكان يف الصرب عىل البالء .

  وُسنة االبتالء يف حياة النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ، يعرب 
عنها ورقة بن نوفل يف أول يوم من أيام النبوة حني قال: 
خيرجك  إذ   ) حيا  أكون  ليتني   ( جذعا  فيها  ليتني  يا   «
قومك، فقال له رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم -: أو خمرجي 
هم؟!، قال: نعم، مل يأت رجل قط بمثل ما جئت به إال 
عودي، وإن يدركني يومك حيا أنرصك نرصا مؤزرا، 

ثم مل ينشب ورقة أن تويف، وفرت الوحي« رواه البخاري. 

وعن عروة بن الزبري ـ ريض اهلل عنه ـ قال: » سألت عمرو 
بن العاص: أخربن بأشّد يشء صنعه املرشكون بالنبّي 
يصيل  ـ  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ  النبّي  بينام  قال:  ـ،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ 

فوضع  معيط،  أيب  بن  عقبة  أقبل  إذ  الكعبة،  ِحجر  يف 
ثوبه يف عنقه، فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى 
وقال:  ـ،  عليه وسلم  اهلل  ـ صىل  النبي  ودفعه عن  بمنكبيه،  أخذ 
أتقتلون رجال أن يقول ريب اهلل؟« رواه البخاري.، وعن عمرو 
بن ميمون ـ ريض اهلل عنه ـ قال: » بينام رسول اهلل ـ صىل اهلل 
البيت، وأبو جهل وأصحاب  عليه وسلم ـ يصيّل عند 
أبو  فقال  باألمس،  جزور  نحرت  وقد  جلوس،  له 
فيأخذه  فالن  بني  جزور  سىل  إىل  يقوم  أّيكم  جهل: 
القوم  أشقى  فانبعث  إذا سجد،  كتفي حممد  فيضعه يف 
فأخذه، فلام سجد النبّيـ  صىل اهلل عليه وسلمـ  وضعه بني كتفيه، 
وأنا  بعض،  عىل  يميل  بعضهم  وجعل  فاستضحكوا، 
منعة طرحته عن ظهر رسول  لو كانت يل  ـ  أنظر  قائم 
ما  ساجد  وسّلم-   عليه  اهلل  صىل   - والنبّي  ـ،  وسلم  عليه  اهلل  صىل  ـ  اهلل 
يرفع رأسه، حتى انطلق إنسان فأخرب فاطمة، فجاءت 
وهي جويرية، فطرحته عنه، ثم أقبلت عليهم تسّبهم، 
فلام قىض النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ صالته رفع صوته ثم دعا 
عليهم، وكان إذا دعا دعا ثالثا، وإذا سأل سأل ثالثا، ثم 
قال: اللهم عليك بقريش ـ ثالث مرات ـ، فلام سمعوا 
صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته«  رواه البخاري.

ـ  قال  قال:  ـ  عنه  اهلل  ريض  ـ  مالك  بن  أنس  وعن         
رسول اهلل ـ صىل اهلل عليه وسّلم -:» لقدأوذيُت يف اهلل وما يؤذى 
أحد، ولقد أخفت يف اهلل وما خياف أحد، ولقد أتت عيّل 
ثالثٌة وما يل ولبالل طعام يأكله ذو كبد، إال ما وارى إبط 

بالل« رواه الرتمذي.
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لألولني  اهلل  بوصية  الناس-  -أهيا  بعد!فُأوصيكم  أّما 
ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ ْينَا  َوصَّ َوَلَقْد  التنزيل:)  حُمَكم  يف  واآلخرين 
النساء: 131.  ) اهللََّ  ُقوا  اتَّ َأِن  اُكْم  َوإِيَّ َقْبِلُكْم  ِمْن   اْلِكَتاَب 

الذي  والرمحات  الربكات  شهر  هو  هذا  املسلمون!  أهّيا 
ة  النديَّ اهِلَمم  فيه  وتصعُد  الصافية،  النفوُس  فيه  تتجىلَّ 
إىل معايل اإليامن واملعرفة باهلل - سبحانه -، شهٌر تضيُق 
ويَلذُّ  لربه،  املرِء  عبادُة  فتصُفو  الشياطني،  منافُذ  فيه 
يديه  بني  من  الباطُل  يأتيه  ال  الذي  العزيز  بكتابه  األُنُس 
.42 مَحِيٍد(فصلت:  َحِكيٍم  ِمْن  َتنِْزيٌل   ( خلفه  من   وال 

شهُر  وامُلناجاة،  االنكسار  شهُر  الكريم،  القرآن  شهر  إّنه 
التدبُّر واالعتبار واخلشية؛ ألن املرَء بال قرآن كاحلياة بال 
ماٍء وال هواٍء، وهو بمثابة الروح للحياة، والنور للهداية، 
اًل  خرُي جليٍس ال ُيملُّ حديُثه، وَترداُده يزداُد به املرُء جتمُّ
وهباًء، هو الكتاُب الذي من قام يقرأه كأنام خاطَب الرمحن 
بِِه  هَيِْدي  ُمبنٌِي،  َوِكَتاٌب  ُنوٌر  ِمَن اهللَِّ  َقْد َجاَءُكْم  بالكِلم، ) 
ُلاَمِت  اَلِم َوخُيِْرُجُهْم ِمَن الظُّ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ اهللَُّ َمِن اتَّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم (املائدة: 15، 16. إىَِل النُّوِر بِإِْذنِِه َوهَيِْدهيِْم إىَِل رِصَ

ضه عىل النبي -  دخل أبو جهٍل عىل الوليد بن امُلغرية حُيرِّ
صىل اهلل عليه وسلم - وعىل ما جاء به من القرآن، فقال أبو 
جهٍل للوليد: ُقل فيه قواًل يبلُغ قوَمك أّنك كارٌه له، قال: 
منّي،  باألشعار  أعلُم  رجٌل  فيُكم  ما  فواهلل  أقول؟  وماذا 

 ، اجلنِّ بأشعار  وال  منّي،  بقصيدته  وال  برَجزه  أعلُم  وال 
إّن لقولِه  ُيشبِه الذي يقول شيًئا من هذا، و واهلل  واهللِ ما 
مُلثِمٌر أعاله،  الذي يقول حالوًة، وإّن عليه لطالوًة، وإّنه 
 ُمغِدٌق أسفُله، وإنه ليعلو وما ُيعىَل، وإنه ليحطُِم ما حتته.

        نعم - عباد اهلل! هذا هو القرآن الذي أدهَش العقول، 
له  وطأطأت  واألفئدة،  باأللباب  وأخذ  العيون،  وأبَكى 
َتَرى  ُسوِل  الرَّ إىَِل  ُأْنِزَل  َما  َسِمُعوا  الُكفر،)َوإَِذا  رؤوُس 
نَا  ْمِع ِمَّا َعَرُفوا ِمَن احْلَقِّ َيُقوُلوَن َربَّ َأْعُينَُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ

اِهِديَن( املائدة: 83.                               آَمنَّا َفاْكُتْبنَا َمَع الشَّ

أن رسول  البخاري ومسلم يف »صحيحيهام«  و أخرج 
اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - انطلَق يف طائفٍة من أصحابه 
الشياطني وبني  ُعكاظ، وقد حيل بني  إىل سوق  عامدين 
ُهب، فرجعت الشياطني  خرب السامء، وُأرِسَلت عليهم الشُّ
فقالوا: ما لكم؟ فقالوا: ِحيل بيننا وبني خرب السامء. قال: 
ما حاَل بينكم وبني خرب السامء إال يشٌء حدث، فارِضبوا 
الذي  األمر  هذا  ما  فانظروا  ومغارهبا،  األرض  مشارَق 
ومغارهبا  األرض  مشارق  فرضبوا  فانطلقوا  حدث؟ 
ينظرون ما هذا األمر الذي حاَل بينهم وبني خرب السامء. 
 - اهلل  إىل رسول  هِتامة  نحو  هوا  توجَّ الذين  فانطلق  قال: 
صىل اهلل عليه وسلم - بنخلة وهو عاِمٌد إىل سوق ُعكاظ 
القرآَن  سِمعوا  فلام  الفجر،  صالَة  بأصحابه  ُيصيلِّ  وهو 
خرب  وبني  بينكم  حاَل  الذي  هذا  فقالوا:  له،  عوا  تسمَّ
إِنَّا   ( قومنا  يا  فقالوا:  قومهم  إىل  رجعوا  السامء.فُهنالك 
َك  ُنرْشِ َوَلْن  بِِه  َفآَمنَّا  ْشِد  الرُّ إىَِل  هَيِْدي  َعَجًبا   ُقْرآًنا  َسِمْعنَا 

نَا َأَحًدا ( اجلن: 1، 2. بَِربِّ

إنِسهم   - رهبم  كتاب  مع  الناس  حال  هو  هذا 
اْلُقْرآَن  َهَذا  إِنَّ   (  ،- وكافِرهم  ُمؤمنهم  وجنِّهم، 
َيْعَمُلوَن  ِذيَن  الَّ امْلُْؤِمننَِي   ُ َوُيَبرشِّ َأْقَوُم  ِهَي  لِلَّتِي  هَيِْدي 
9 اإلرساء:   ) َكبرًِيا  َأْجًرا  هَلُْم  َأنَّ  احِلَاِت   الصَّ

من خطب احلرمني الرشيفني
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وأقرَب  ومعاده  معاشه  يف  للعبد  أنفَع  يشٌء  ليس  إنه 
ربِّه  كتاب  تالوة  من  الداَرين  يف  وسادته  نجاته  إىل 
فيه،  النظر  وإطالة  وتدبُّره  النهار،  وأطراف  الليل  آناء 
عىل  العبَد  ُيطِلُع  ذلك  فإن  آياته؛  معان  عىل  الِفكر  ومجِع 
صورَة  وُيريه  أهلها،  حال  وعىل  والرش  اخلري  جوامع 
أيام  وُيريه  السالفة،  األمم  بني  ه  وحُيرِضُ قلبه،  يف  الدنيا 
دارهم. من  قريًبا  أو  هبم  حلَّت  التي  وامَلُثالت  فيهم   اهلل 

ُر غرَق قوم نوح، ويِعي أثَر صاعقة عاٍد وثمود،  فريى امُلتدبِّ
ماهيَّة  ويستوِعُب  هامان،  وخسف  فرعون  غرَق  ويعرُف 
طريق الرش وعاقبة أهله، وماهيَّة طريق اخلري ومآل أهله، 
) َواَل َيْظِلُم َربَُّك َأَحًدا ( الكهف: 49، لقد جعل اهلل هذا 
منه  اهلُدى  طلَب  من  والباطل،  احلق  بني  ُفرقاًنا  الكتاَب 
لِقَي عمُر  ه اهلل،  أذلَّ اهلُدى من غريه  ابتَغى  ه اهلل، ومن  أعزَّ
الفاروق - ريض اهلل عنه - نافَع بن عبد احلارث بُعسفان 
- وكان عمُر يستعمُله عىل مكة -، فقال: من استعملَت 
عىل أهل الوادي؟ فقال: ابَن أبزى. قال: ومن ابُن أبزى؟ 
عليهم  فاستخلفَت  ُعمر:  قال  موالينا.  من  موىًل  قال: 
وإنه   ،- وجل  عز   - اهلل  لكتاب  قارٌئ  إنه  قال:  موىًل؟! 
اهلل  »إن  قال:  قد  نبيَّكم  إن  أما  ُعمر:  قال  بالفرائض.  عاملٌ 
مسلم،  آخرين«؛رواه  به  ويضُع  أقواًما  الكتاب  هبذا  يرفُع 
إّنه النوُر الذي ال ُتطَفُأ مصابيُحه، واملنهاُج الذي ال يِضلُّ 
ناِهُجه، هو معِدُن اإليامن، وينبوُع العلم، ومائدُة الُعلامء، 
تها، والشفاُء الذي ليس  وربيُع القلوب، ودستوُر احلياة بُرمَّ
اَل  ِذيَن  َوالَّ َوِشَفاٌء  ُهًدى  آَمنُوا  ِذيَن  لِلَّ ُهَو  ُقْل   ( داء،  بعده 
ُيْؤِمنُوَن يِف آَذاِنِْم َوْقٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلِئَك ُينَاَدْوَن ِمْن 
َمَكاٍن َبِعيٍد (]فصلت: 44[، كتاٌب حمفوٌظ بحفظ اهلل له، 
ِعناُد  امُلبطِلني، وال  تأويُل  فني، وال  امُلحرِّ ه حتريُف  ُيغريِّ ال 
النِكصني، يعُلو وال ُيعىَل عليه، ويودُّ أهُل الباطل لو غَسلوا 
آياته وأحكاَمه بامء البحر لُيمَحى أثره عن الوجود، ولكن 
ا  ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ اهلل غالٌب عىل أمره، وهو القائُل: ) إِنَّ

َلُه حَلَافُِظوَن ( احلجر: 9.

ذاك  إذ  أمرٌي  وهو   - للمأمون  كان  أكَثم:  بُن  حييى  قال 
- جملُس نظر، فدخل يف مُجلة الناس رجٌل هيودي، قال: 
َض  تقوَّ أن  »فلام  قال:  والعبارة،  الكالم  فأحسن  »فتكلَّم 
نعم،  قال:  ؟  إرسائييلٌّ له:  فقال  املأمون،  دعاه  املجلس 
قال له: أسِلم حتى أفعل بك وأصنع، ووعده فانرصف، 
فلام كان بعد سنٍة جاء ُمسِلاًم فدعاه املأمون وقال: ألسَت 
صاحَبنا باألمس؟ قال: بىل، قال: فام سبُب إسالمك؟ قال: 
انرصفُت من حرضتك فأحببُت أن أمتِحَن هذه األديان، 

وأنا مع ما تران حسُن اخلط، فعمدُت إىل التوراة، فكتبُت 
الكنيسة،  وأدخلُتها  ونقصُت،  فيها  فِزدتُّ  ُنسٍخ  ثالَث 
ثالَث  فكتبُت  اإلنجيل  إىل  وعمدُت  مني،  َيت  فاشرُتِ
َيت  فاشرُتِ الَبيعة،  وأدخلُتها  ونقصُت،  فيها  فِزدُت  ُنسٍخ 
وِزدُت  ُنسٍخ  ثالَث  فعملُت  القرآن  إىل  وعمدُت  مني، 
فلام  فتصفَّحوها،  اقني،  الورَّ إىل  وأدخُلتها  ونقصُت،  فيها 
أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رَموا هبا فلم يشرَتوها، 
إسالمي، سبَب  فكان  حمفوظ،  كتاٌب  هذا  أن   فعِلمُت 
َعِزيٌز  َلِكَتاٌب  ُه  َوإِنَّ َجاَءُهْم  مَلَّا  ْكِر  بِالذِّ َكَفُروا  ِذيَن  الَّ إِنَّ   (
)41( اَل َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن 

َحِكيٍم مَحِيٍد ( فصلت: 41، 42.

هذا هو كتاُب اهلل الكريم الذي نزل ب الروح األمني؛ 
يف  ودستوَرنا  راِئَدنا  أيكون  فيه؟  صانِعون  نحن  فام 
ومكرهنا؟  ومنشطنا  ورضانا،  وغضبنا  وترحالنا،  حلِّنا 
إاّل  الربُّ  يلحُقه  ال  الرفوف  عىل  ضيًفا  سيكون  أّنه  أم 
بالنواِجذ  أنواره  عىل  ونَعضُّ  به  أنعتِصُم  رمضان؟  يف 
واملاُء  الظَمأ  يقُتلها  البيداء  يف  كالِعيِس  نكون  أم 
كاألقامع،  أسامُعنا  تكون  أم  حممول؟  ظهورها  فوق 
الُيرسى. من  وخترُج  الُيمنى  من  اآلياُت   فتدخل 

أخرج مسلم يف »صحيحه« أن اهلل قال لنبّيه - صىل اهلل عليه 
وسلم -: »إنام بعثُتك ألبتليك وأبتيِل بك، وأنزلُت عليك 
احلسن  قال  و  ويقظان«،  نائاًم  تقرأه  املاء،  يغسله  ال  كتاًبا 
عبيٌد  قرأه  قد  القرآن  هذا  »إن   :- اهلل  رمحه   - البرصي 
بإّتباعه،  إال  آياته  تدبُّر  وما  بتأويله،  هلم  علَم  ال  وصبيان 
وما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم 
ليقول: لقد قرأُت القرآن كلَّه فام أسقطُت منه حرًفا، وقد 
واهلل أسقَطه كلَّه، ما ُيرى له يف ُخلق وال عمل، حّتى إّن 
واهلل  واحٍد،  نفٍس  يف  السورَة  ألقرُأ  إّن  ليقول:  أحدهم 
الوِرعة«. وال  احلكامء  وال  بالعلامء  وال  اء  بالُقرَّ هؤالء   ما 

يف  أنفسكم  من  اهللَ  وأُروا  اهلل!  عباد  اهلل،  فاّتقوا  أال 
وعماًل  ًرا  وتدبُّ تالوًة  كتابه  من  ُقرًبا  املبارك  الشهر  هذا 
ِمْن  اْصَطَفْينَا  ِذيَن  الَّ اْلِكَتاَب  َأْوَرْثنَا  ُثمَّ   ( وهدايًة، 
َسابٌِق  َوِمنُْهْم  ُمْقَتِصٌد  َوِمنُْهْم  لِنَْفِسِه  َظامِلٌ  َفِمنُْهْم  ِعَباِدَنا 
.32 (فاطر:  اْلَكبرُِي  اْلَفْضُل  ُهَو  َذلَِك  اهللَِّ  بِإِْذِن  اِت   بِاخْلرَْيَ

بارَك اهلل ولكم يف القرآن العظيم، ونفَعني وإياكم بام فيه 
من اآلياِت والذكِر احلكيم، قد قلُت ما قلُت، إن صواًبا 
اهلل  وأستغفُر  والشيطان،  نفيس  فمن  وإن خطًأ  اهلل،  فمن 

اًرا. إنه كان غفَّ
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حفظه  الستار  عبد  الشيخ  سامحة  يلقيها  رقائق   
األردّية،  باللغة  أسبوعيا  التوجيهّية  املجالس  اهلل يف 
وإّن هلا دورا هاّما يف إصالح الفرد واملجتمع، فلنرش 
فوائدها الغزيرة عزمت اإلدارة، أن تعرهبا وتقدمها 

إىل قراء جملتها األعزاء.
األثر  من  يتبعهام  وما  والسّيئة  احلسنة  عن  نتكّلم  كنّا 
ورائها  تركت  صغرت،  مهام  فاحلسنة  واجلّيد،  اليّسء 
ينكرها،  أو  يدركه صاحبها  وانفعاال جّيدا،  أثرا حسنا 
والسّيئة مهام دّقت خّلفت بعدها قلقا يف الضمري ونقصا 
النقص  تعليل  يف  يذهب  أو  صاحبها  يشعره  املرية،  يف 

مذهبا خمتلفا، ويبحث عن سبب غري فعله وقوله.
فإذا أفلس الرجل، أو فوجئ بيشء يف ماله وأوالده، 
فهو يذهب إىل األسباب الظاهرة املرئّية، ويقول: َأفلست 

ألجل اإلرساف، وألجل . . . وألجل . . . وألجل. . 
املرئّية، ومل يرجع  الغري  الباطنة  ينظر إىل األسباب  . ومل 
األمر إىل املبدأ وال إىل النصاب، ومل يقل: أفلست إلجل 
واألوالد،  املال  من  وحرمت  النعمة،  وكفران  املعصية 
والرزق والنعم ألجل الذنوب، كام قال الرسول – صىّل اهلل 

عليه وسّلم- »إّن الرجل ليحرم الرزق لذنب يصيبه«)1(

فالرزق عند املحّدثني عاّم املعنى، شامل جلميع أنواع 
والعّزة،  والصّحة  واألوالد  املال  من  والعطايا  النعم 
خال  والنقصان  احلرمان  وهذا  والفرحة،  والسعة 

اضطراب الذي جيده الفاعل يف ضمريه وقلبه.
ومتّتع  العبادة،  له  وأخلص  ورسوله،  اهلل  أطاع  فمن 
باحلياة السعيدة الطّيبة التي ال تكّدها الذنوب واآلثام، 
وتِقي  نِقي  بل  واألّيام،  الليايل  منكرات  عىل  جتربه  ومل 
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النعم  هذه  له  تعاىل  اهلل  فيوّفر  واإلجرام،  اجلرم  من 
كّلها، ويزداد هذا الصالح املخلص حالوة يف احلياة أّي 

حالوة، كام قال اهلل تعاىل يف القرآن املجيد: چٺ  ٺ  
ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
ڄ   ڦڄ   ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   

ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ المائدة: ٦٦
احلسنة  ورأوا  واإلنجيل،  التوراة  يف  بام  عملوا  فلاّم 
فرتكوها،  رديئا،  سيئا  السيئة  ورأوا  فأخذوها،  حسنا، 
فأنزل  فرتكوه،  الرّش،  وكرهوا  ففعلوه،  اخلري،  أحّبوا 
اهلل عليهم الربكات، وفتح هلم أبواب النعم، وأمطرت 
عليهم السامء وابال من العطايا واهلدايا، وتفّجرت هلم 
والنظام،  والقانون  والسالم  األمن  من  أنارا  األرض 
فيّتجر تاجر السلع والبضاعة بأمن وطمأنينة، ويوّظف 
موّظف بسكون وهدوء، فال يقلق يف الذهاب واإلياب، 
يضطرب  فال  ورسور،  بفرحة  أموره  الرئيس  ويدير 
ال  آمنة،  ساملة  جمراها  األمور  فتجري  واخلداع،  للغّش 

يد السارق وال غّش املخادع.
واضطرابات،  وويالت  فقلقات  هذا،  عكس  فأّما 
القانون،  النظام، مهجّية يف  بالسيآت، فوىض يف  حتدث 
الطعام،  يف  الربكة  عدم  و  والسالم،  األمن  يف  اختالل 
ثّم  ماذا؟ ال يشء سوى اجتامع كلمة الكفر عىل األّمة 
وضعفاء،  وقتىل  جرحى  فاملسلمون  وقصفا،  هجوما 
اهلل  صىّل   – الرسول  قال  دياره،  يف  غريبا  يصبح  واإلسالم 
عليه و سّلم- » يوشك أن تداعى عليكم األمم من كّل أفق 

كام تداعى األكلة عىل قصعتها، قالوا: من قّلة بنا يومئذ، 
السيل،  اليوم كثري، ولكن غثاء كغثاء  أنتم  ذلك  قال: 
قلوبكم  يف  وجيعل  عّدوكم،  قلوب  من  املهابة  تنزع 

الوهن«)2(
فهذا تصوير صادق رائع وحتليل صاف، فام أمجل وما 
عليه  اخلاتم–  والنبّي  اإلنسانّية  حكيم  من  حتليل  أحسن 
متام  املرحومة  األّمة  عىل  صدق  وقد  التسليم-،  و  الصالة  أفضل 

ووحي  النبّوة  بعني  ويصّور  حيّلل  كان  وقد  الصدق، 
والكربى،  الصغرى  يضع  حمّلل  كإعالمّي  ال  السامء، 

يصدق،  قد  ّما،  نتيجة  ينتج  ثّم  واخلواتم،  واملقّدمات 
وأكثرما خيالف ويكذب.

حتالفا  واحدة  يدا  الكفرّية  املّلل  أصبحت  كّل،  عىل   
اإلسالمّية  األّمة  وعّدت  املسلمة،  األّمة  ضّد  واّتفاقا 
مائدة مليئة بطعام شّتى املذاق وخمتلف األنواع ومتعّدد 
فقتلتوا  وحلفائها،  أصدقائها  عليها  فتداعت  الروائح، 

وغنموا، وأكلوا األمحر واألبيض واألصفر واألسود.
أو  وعّدهتم،  املسلمني  عدد  لقّلة  وقع  الكّل  هذا  أ 
أو لضعفهم واستكانتهم،  هذه  الكفاح واجلهاد،  لقّلة 
كّل  هذه  ليست  ولكن  نقوهلا،  أن  نستطيع  قد  أسباب 
سّتا  العامل  خريطة  يف  يمتلك  اإلسالم   ألّن  األسباب، 
وسّتني دولة، وهي غنّية بالثروة واحلامسة، تفّجر بقاعها 
ويقينا،  إيامنا  شباهبا  ويتحّمس  ذهبا،  وبحارها  فّضة 
ألجله،  ويموتوا  لإلسالم  حييوا  أن  أمنّياهتم  وأكرب 
فالسبب الرئييس هو ما قاله النبّي – صىّل اهلل عليه وسّلم- »أنتم  
ذلك اليوم كثري، و لكن غثاء كغثاء السيل، تنزع املهابة 
من قلوب عّدوكم، و جيعل يف قلوبكم الوهن«، ثّم قال 
الصحابة – رضوان اهلل عليهم أمجعني- ما الوهن؟ فأجاب النبّي – 
صىّل اهلل عليه وسّلم- بجملتني عظيمتني، ووضع اليد عىل الوتر 

احلساس، »قال: حّب الدنيا، وكراهية املوت«.
حتّب  أن  شأنا  من  ليس  التاريخ،  تصنع  التي  فاألّمة 
قلبا  إذا دخلت  الدنيا وحّبها  املوت، ألّن  الدنيا وتكره 
واملجد  العظمة  ينبت  ال  قفرا  أملس  جعلته  عامرا، 
والعّزة، وأّما كراهّية املوت، فهي شعار اجلبان وعالمة 
للحياة  قابلة  أّمة جبانة غري  املّتصفة هبام  فاألّمة  املنبوذ، 

فضال أن تصنع التاريخ وتبني املستقبل. 
فأين املفّر؟ وقد تغلغل الرعب يف القلوب وترّسخ يف 
السّيئة وشبهها  نرتك  أن  إاّل  منها   األفكار، فال خملص 
الرّش،  ونكره  اخلري  ونحّب  وأصلها،  احلسنة  ونأخذ 

ونريد التعمري، و نبتعد عن التخريب. 
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إّن كل إنسان يتمنى أن يكون شخصية عظيمة، فائقا 
عىل أترابه، يشهد بفضله العامل كله، ويكون نموذجا ملن 
ينجح عادة،  لكنه ال  بعده، وهو حياول يف سبيل ذلك 
يأسا وندامة،  الشاق وسعيه اجلاد إال  ينبت جهده  وال 
األيام،  ويشتكي  الدهر،  يسّب  البعض  يبدأ  ثم  ومن 
والبعض اآلخر يغضب عىل نفسه، ويرى أنه أقدم عىل 
فعل ليس فيه صالحيته، وهكذا يتقلب رجاءه قنوطا، 
َفَقد رجاءه وإيامنه،  وثقته ظنا باطال، وإذا كان الشاب 

وجتّرد عن الثقة يف نفسه، ووأده نفسه.

عدم  هو  اجلهد،  وفشل  النجاح،  عدم  سبب  وأكرب 
تعيني اهلدف الذي يريد الوصول إليه كل ساع وجمتهد، 
فكام أن إطالق الرصاصات يف الفضاء، والرمي يف غري 
يفيد  ال  اهلدف،  وضع  بدون  الكرة  ورضب  الفريسة، 
مطلوبا، كذلك النجاح من غري مقصد أمر حمال، وظنه 
والذكاوة  الفائقة،  العبقرية  نفقد  ال  إننا  وخيال،  وهم 
ولكن  املصمم،  والعزم  القوي،  واالستعداد  الفاضلة، 

حيرمنا عن الرقى عدم اهلدف املوفق.

إّن العامل اليوم مأل برجال كثريين حصلوا عىل شهادة 
ماجستري يف ثالثة علوم فصاعدا، ولدهيم من األوراق 
والشهادات ما يصعب محلها، وقد حفظوا املوسوعات 

يف  الشالء  اليد  مثل  لكنهم  شتى،  علوم  من  املتنوعة 
احلياة العملّية، ومتخلفون عن ركب احلياة، وبالعكس 
من عاش حياته حتت مقصد واحد حمّدد، واجتهد يف فّن 
واحد، واستخدم فيه مجيع قواه الفكرية والعملية، فإنه 
يدرك غرضه مبكرا، وجيتمع لديه من الفضل قّلام جيتمع 
بالبنان،  إليه  يشار  حتى  سنه،  مثل  يف  مثله  إنسان  عند 

وخيضع له اجلميع.

وقد خياف البعض يف مرحلة اختيار؛ ملا يرى يف سبيله 
إال  يزيد  ال  ذلك  كل  أن  غري  واحلواجز  العراقيل  من 
احلرب،  ساحة  يف  ينزل  أن  قبل  العسكر  يشعر  ما  عىل 
وقع  للمقصد  فإن  البحر،  يدخل  أن  قبل  والغّواص 
خاص عىل احلياة اإلنسانية بحيث جيعلها رطبة خرضة 
احلياة  مثل  جيعلها  اهلدف  عدم  بينام  الغري  من  ومتازة 
انقىض  وإذا  اآلخرين،  تفيد  وال  تنتفع  ال  احليوانية 
العمر يندم اإلنسان عىل ما فاته مع قدرته عليه، ولكن 
عرف  الذي  الناجح  الشاب  الندم!  ينفع  أن  هيهات 
تابعة هلدفه، ومشى عىل  أمنياته  نفسه، وجعل  مواهب 
دته ميوله الذهنّية من غري أن يعرف الضعف  طريق مهَّ

والفتور، فليقل لسان حاله بام لديه من مهة قوية:

14
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سأبغي املجد رشقا وغربا       فام ساء الفتى دون اغرتاب
فإن بلغُت مأموال فإن         جهدُت ومل أقرص يف الطالب
الرتاب يف  حرسة  من  فكم  فإن أنا مل أفز بمراد سعيي      

يف  تكون  أن  تريد  ذا  ما  نفسه:  يسأل  أن  فلإلنسان 
اآلخرين؟  وتفيد  احلياة؟  من  تستفيد  كيف  املستقبل؟ 
كيف تلعب دورك جتاه املسؤوليات التي محلتها أكتافك؟ 
ليكون عىل بينة من اهلدف املعني، وإنني كلام طرحت عىل 
أحد مثل هذه األمثلة رأيته يطأطأ رأسه، ويتفكر قليال 
املستقبل«،  يف  »سأرى  بعد«  أتفكر  »مل  عنها:  جييب  ثم 
إنا ألفاظ تقتل النشاط واحليوية وتبعث الغفلة الدائمة، 
وكأنه أسلم نفسه إىل األيام تفعل به ما تشاء، ومن احلامقة 

أن يبدأ املسافر رحلته إىل منزل ال يعرفه.

فال بد قبل اختيار اهلدف من مراعات األمور التالية:

1. ينبغي أن يكون اهلدف واضحا وقطعيا، فمثال إذا 
قلت: أريد أن أكون عاملا، هذا ال يوضح املقصود؛ ألن 
العلم خيتلف باختالف املعلومات، وال يمكن ألي أحد 

أن يكون ماهرا يف مجيع العلوم، وهلم جرا.

2. ثم اهلدف الذي ستختاره، ال بد أن يكون مبنيا عىل 
احلقائق دون األساطري واألوهام، بأن تتفكر أن تطري يف 
اهلواء، أو تعيش عىل القمر، فمثل هذه األمور يستطيع 
اإلنسان أن يفرح بتصورها، ولكنه يعجز من أن حيققها.

3. أن يكون ذلك املقصد بإمكانك، وال يكون يف يد 
الغري كام إذا قصدت بأن يكون ابنك دكتورًا، فهذا يملكه 

ابنك أكثر ما متلكه أنت، وهو خمري يف فعله وتركه.

4. أن تكون املقاصد عالية بأن تقول: أريد أن أكون 
طبيبا معروفا يف العامل، أو مهندسا فائقا عىل املعارصين، 
فإذا عزمت حْبَس أشعة السامء فعىل األقل ال حترم من 
نجومها، املقاصد العالية ختلق يف صاحبها شوقا حتمله 
عىل مغامرة اخلطوب، مبارزة املوانع يف سبيل حصوله، 
متاز  التقدير  عىل  ليحصل  جيتهد  ال  الذكي  فالطالب 
األوىل،  الدرجة  عىل  حيصل  أن  يريد  بل  فحسب، 

ويتحمل يف سبيل ذلك ما يالقيه من نصب وجوع.

5. أن تكون احلاجة داعية إليه، فبذل اجلهد يف الطب 
ألن  الفائدة؛  إىل  أقرب  من  الضياع  إىل  أقرب  اليونان 

العامل اليوم ال حيتاج إليهام إال قليال.

التي  غايتك  فيها  ستحصل  التي  املدة  تعني  أن   .6
اإلسالمي،  التاريخ  يف  املهارة  أردت  مثال  تقصدها، 
لعرصك  املفيدة  الدروس  منها  تستنتج  أن  وتريد 
باستشارة  املفيدة  الكتب  لذلك  وأخذت  احلديث، 
سنة  يف  مطالعتها  ستكمل  بأنك  تعني  هنا  املاهرين، 
تستنتج  بأن  جديرا  املدة  تلك  يف  وتكون  مثال،  واحدة 
من قراءتك إنشاًء، وكتابة، وتفيد القارئني والسامعني.

وأهم من اجلميع أن يكون فيك استعداد العمل جتاه 
اهلدف الذي ستختاره، وكثريا ما رأينا يف التاريخ رجاال 
بدأوا حياهتم بالشعر، وإذا ما وجدوا يف أنفسهم القرحية 
النثر، وهذه  الشعرية عافوا اهلدف األول، وانتقلوا إىل 
ينبغي  آخر  وبتعبرٍي  املراحل  مجيع  من  أصعب  املرحلة 
يتضح  حتى  هدفا  ختتار  وال  نفسك،  معرفة  حتقق  أن 
لك ما تشتهيه نفسك، وإىل ماذا تشتاق، وكم حتمل من 
االستعداد والصالحية ملا تريده، وهل تتحمل يف سبيل 

ذلك تلك املشاق التي تتعرض هلا.

تارخيية  شخصية  لنفسه  املرء  جيعل  أن  فيه  واألسهل 
مسلكها،  ويسلك  علمها،  يعمل  أن  ويريد  حيبها، 
وكيف  فيها،  أثرت  التي  والعوامل  حياهتا،  يطالع  ثم 
ترّقى إىل هذه الدرجة، فإن ذلك يساعده عىل ما يريد، 
جليا،  الورقة  عىل  يكتبها  األمور  هذه  لديه  توفرت  إذا 
يبايل لومة  باجلهد، ويتوكل عىل اهلل، وال  يبدأ  وهنالك 
وال  الغري،  إىل  مهه  يرصف  يشء  إىل  يتوجه  وال  الئم، 
شك أنه يواجه املشاكل الصعبة، واحلواجز املنيعة التي 
يدرك  قليل  وقت  ويف  مقصده،  يف  وصلبه  ثباته  متنع 
املعارصين،  يف  للمجتمع  نافعا  عضوا  ويكون  فهمه، 
األوىل،  اخلطوة  هي  فهذه  اآلخرين،  يف  صدق  ولسان 
ما  عليه  هان  املرء  خطاها  إذا  هي،  إال  الصعب  وليس 
بعدها من اخلطوات، ومن عني هدفه، فكأنه قد وجد 

مناه، وهلل در القائل:

من جدَّ وجد، ومن سار عىل الدرب وصل.
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الصاحلات  تتم  به  الذي  هلل  احلمد 
خلق  أفصح  عىل  والسالم  والصالة 

اهلل  عبد  بن  حممد  أمجعني  اهلل 
أما  وسّلم-  عليه  اهلل  -صىّل  اهلاشمي 

بعد: فإنه ال يعدم اخلري من 
الصاحلة،  البيئات  الزم 
من  األجر  حيرم  وال 
هذه  اآلخرة،  مهه  كان 
خرجت  ما  خالصة 
بجامعة  اتصايل  من  به 
بيت السالم، فقد كانت 

هبام  قمت  زيارتان  يل 
مقرها  إىل  األوىل  إليها: 

كراتيش،  يف  الرئييس 
فرعها  إىل  والثانية 
ويف  تالجنك،  يف 
كلتيهام  الزيارتني 
رأيت العجب الذي 
قلمي،  عنه  يعجز 
جاهدا  وسأحاول 
االسطر  هذه  يف 
يسعنا  ما  أكتب  أن 

يث  حلد ا
عنه، فبعد أن 

قابلت األستاذ 
احلق  حممود 

يف  أباد  إسالم  يف 
اإلسالمية  اجلامعة 

يل  وجه  العاملية، 
جامعتهم؛  لزيارة  رسمية  دعوة 

ألنزل وأرسيت يف كرم ضيافتهم، فشاء اهلل تعاىل وذهبنا 

إىل كراتيش، وكنت أظن أن سأذهب إىل جامعة 
التي عهدهتا يف حيايت، ولكني  هي كتلك 
جامعة  دخلت  أن  بعد  فوجئت 
حقيقة  أسميها  إن  جامعة!  أي 
وجدت  إذ  الرجال،  مدرسة 
الطالب؛  من  كواكب  فيها 
ما جلست معهم  إذا  الذين 
جملسا، وجدهتم قد أحاطوا 
لغة  وفنونا،  بالعربية  علام 
وقواعد وأدبا، وخيال يل أن 
إىل  الرحلة  هذه  يف  ذهبت 
لطاملا  الذي  املجيد؛  تارخينا 
فطالب  شيوخنا،  عنه  حدثنا 
هاجروا  قد  اجلامعة  هذه 
طلب  ميدان  إىل  بأنفسهم 
الطهر  بيئة  يف  ليبقوا  العلم؛ 
بيوهتم  تاركني  املالئكية، 
يتخرجوا  حتى  كامال  تركا 
علامء  السالم  بيت  يف 
يتحملون  فراحوا  عاملني، 
مذ  املختلفة  احلياة  أعباء 
تعاىل  باهلل  رضا  صغرهم 
إىل  وشوقا  ورسوله، 
فكان  وأهله،  العلم 
وجل  عز  اهلل 
يف  الصاحب 
واخلليفة  السفر، 
يف األهل، فيعيشون 
اجلامعة،  رحاب  يف 
مبتدئني  األجالء،  بشيوخهم  خمتلطني 
تعلم  عىل  فيقفون  الكريم،  القرآن  بتعلم 

أ.عمر عبد اهلادي ديان

اجلامعة اإلسالمية العاملية بإسالم 

أباد،  كلية اللغة العربية

نزل الضيف املوّقر األستاذ عمر عبد اهلادي دّيان-حفظه اهلل- رحاب جامعة بيت السالم، فرأى ليلها 
و نارها، وشاهد بيضاها  وسوادها، ولقي رجاهلا وطاّلهبا، و عىل إثر ذلك، توّلدت هذه االنطباعات 
الفّياضة والعواطف اجلّياشة، فنقلها من صفحة القلب الصايف إىل صفحة املجّلة الغّراء، فله منّا الشكر 

اإلدارةو الوفاء، و من اهلل اجلزاء و الثناء. 
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وهم  يسمعهم  -ومن  األصيل  العريب  بصوته  تالوته 
يتلونه خييل إليه أنه يف ديار بني سعد فصاحة وعذوبة- 
وحيفظونه حفظا جاريا عىل ألسنتهم كاملاء العذب، وقد 
عىل  يقرأ  الشيخ  فكان  اختبارهم،  جملس  يف  جلست 
فيها، ويطلب منه أن  آية  الطالب رقم الصفحة، ورقم 
يتلو فينطلق كالسهم رسعة يف تناول املطلوب، ثم يقرأ 
رقم  الطالب  فيحدد  القرآن؛  عرض  من  آية  الشيخ  له 
احلزب  ورقم  الصفحة،  ورقم  فيها،  هي  التي  السورة 
التي  يقرأ اآلية  الطالب أن  واجلزء، وأحيانا يطلب من 
ملاذا  الشيخ  فسألت  ذلك،  يضريه  فال  له  املحددة  قبل 
يف  القرآن  ولُينقش  احلفظ،  من  ليتمكنوا  قال  كله  هذا 
فصول  يف  الطالب  بني  تنقلت  ثم  نقشا،  صدورهم 
التأسيسية  املرحلة  بني  يتوزع  الذي  النظامي  الدرس 
اجلامعية  املرحلة  وبني  والعرصية،  الدينية  العلوم  يف 
ُيرى  ما  خري  فكانوا  اإلسالمية،  العلوم  يف  املتخصصة 
يف يمنة ويرسة، وهلل درهم فقد أحتفون بنادهيم اخلطايب 
الذي اعتىل منربه أشبال وُأسد يف اللغة والبيان والعلم، 

وجزى اهلل من كان وراءهم خري اجلزاء.

خترجوا  الذي  املدرسني  من  بُثلَّة  تتلحى  واجلامعة 
مثاال  فكانوا  األهلية،  الدينية  الباكستانية  اجلامعات  يف 
بذلك شيوخ  وأدبه، جيارون  املتمكن يف علمه  للمعلم 
العلم يف كربيات جامعات باكستان كدار العلوم وبنوري 
تاون وغريمها، وحقا أقول إن من خيالطهم ال جيد نفسه 
شيخهم  سيام  وال  األذفر،  املسك  حامل  جليس  إال 
األكرب موالنا عبد الستار؛ الذي سألته ما نسبك فقال: 
انسبني إىل بيت السالم، فصار عبد الستار بيتا وسالما 
ألبنائه الطالب عىل اختالف أجناسهم وأعامرهم، هذا 
يف  كبريا  جهدا  اجلامعة  هذه  عىل  القائمون  بذل  وقد 
البقاء  عىل  الطالب  تساعد  التي  الرتفيه؛  وسائل  إنشاء 
يف اجلامعة وقتا طويال، ابتداء من املسجد اجلامع؛ الذي 
بفصول  ومرورا  اإلسالمي،  املعامري  الفن  يف  آية  يعد 
الغناء؛  اجلامعة  حديقة  إىل  وانتقاال  املتميزة،  الدرس 
بوسائل  املزود  العمالق  الطالب  مسكن  يقابلها  التي 
إذ  املختلفة؛  الرياضات  بميدان  وانتهاء  الطيبة،  العيش 
يدرهبم  إلزامية،  صحة  الرياضة  يامرسون  الطالب  أن 

معلمهم عىل بعض أنواع التدريبات؛ التي تعينهم عىل 
النشاط والدفاع عن النفس وغريها.

تلك اجلامعة قامت بمجهود خاص أساسه التقوى 
العلم  نرش  يف  والصدق  وجل،  عز  اهلل  إىل  والتوجه 
يف  تؤثر  طيبة  بيئة  بيئتها  جعل  الذي  األمر  النافع، 
اجلميع فريتبط العلم بالعمل، فقبيل أذان الفجر يمتلئ 
املسجد بالطالب، واملدرسني فال يرى أحد إال راكعا، 
وقد  للقرآن،  تاليا  أو  بالدعاء،  مبتهال  أو  ساجدا،  أو 
واألصالة  واحلكمة،  بالوسطية  يتحىل  منهجا  انتهجوا 
جمموعات  وتنترش  العمل،  مع  والعلم  املعارصة،  مع 
يف  ينزلون  للجامعة،  املجاورة  األنحاء  يف  الطلبة،  من 
لتكون  عظيمة؛  أعامل  بأربعة  فيقومون  مساجدها، 
إىل  الدعوة  هي  األعامل  وهذه  ورمحة،  هداية،  مراكز 
اهلل تعاىل باحلكمة واملوعظة احلسن، والتعليم والتعلم، 
فليت  وأهلها،  املساجد  وخدمة  والذكر،  والعبادات 
عون  شعري! هل يرى من مل يَر؟ فاحلذر احلذر يا من يدَّ
اخلطى،  عىل  وسار  العال،  املراتب  حازوا  قد  أنم 
أال  غريها.  إىل  يغادرها  فلم  بأبواهبم  العلم  ووقف 
فبعدا للعصبية، وبعدا للرتفع، وبعدا للتدابر، أال فهال 
نكون إخوانا يف دين اهلل متعاونني، وباحلق معتصمني، 
بيت  جامعة  طالب  هم  وهكذا  نابذين،  وللجهل 
ويتخلقون  وأهله،  العلم  جيلون  فإنم  أال  السالم، 
باملحبة والتواضع ولني اجلانب مع اجلميع، ال يظهرون 
أنفسهم  يرون  بل  علام،  منهم  أقل  كان  من  فوق  أنم 
الذين  الطالب  فكانوا  وتعليمه،  إكرامه  عن  مسئولني 
قرأنا صفاهتم يف كتب أهل العلم، وليس ذلك نادرا يف 
دولة كباكستان تأسست عىل أساس اهلجرة إىل اهلل تعاىل 
ورسوله –صىّل اهلل عليه و سّلم- فأّيدها اهلل تعاىل بالرجال الذين 

هم ُعُمد استقرار احلياة.

ِق َأْنُتْم َمْن َبنَاُه ْ ْنَيا َفَأْنُتْم         بَِأْرِض الرشَّ َعَطاًء َساَدَة الدُّ
ُكْم َلَظاُه َوُك َخرْيُ ا الشَّ َسَقْيُتْم َزْهَرَةاإِلْسالِم َأْهاًل    َو أمَّ
ا َقْد َحَكاُه وا لأَِلَماِم َبال َتَواٍن       َرُسْوُل اهللِ َنرْصً َفِسرْيُ
حَمَاُه لِْليِل  ْمِس  الشَّ ُبُزْوُغ  ْوًقا     رُشُ َلنَا  َيُكْوُن  َوَمْقَدُمُه 
ِمنُْه َما َشَذاُه اْلُعْجُم  َلنَاَل  ا       الثَُّريَّ ُبْعَد  َفَلو َكاَن اهْلَُدى 
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تواضع شيخ اهلند
اهلل  رمحه   – الدين  معني  الشيخ  كان 
اهلند(  يف  معروفة  بأمجري)قرية  معّلم    –
والفلسفّية،  العقلّية  بالعلوم  اشتهر  وقد 
وبراعته  اهلند  شيخ  كعب  علّو  علم  مّلا 
إىل  ألجله  وراح  لقائه،  إىل  اشتاق  فيهام، 
وصله  حّتى  البيت  عنوان  عن  واستفرس  ديوبند،  قرية 
الصيف،  أّيام  األّيام  وكانت  تاعبا،  الغبا  النهاية  يف 
اهلند،  شيخ  ولقي  حترق،  واألرض  تلهب،  والسامء 
موالنا  اهلند  شيخ  مقابلة  أريد  وقال:»  نفسه،  وعّرف 
املخاطب هو شيخ  أّن  يعرف  حممود حسن«، وما كان 
لبستطه وتواضعه، فاستقبله بحفاوة، فأجلسه يف  اهلند 
إكرامه غاية اإلكرام، وسقاه  الضيوف، وبالغ يف  غرفة 
بارد وساخن، وقّدم له رشابا وطعاما، وأدار عليه  من 
اهلند  شيخ  قدوم  ينتظر  والضيف  اليدوّية  املروحة 
يتوّقد،  أن  أصبح  وبشوق  عليه،  يتضايق  يكاد  بصرب 
حّتى  ومقابلته،  قدومه  عن  أخرى  بعد  مّرة   فيسأل 
فرغ من األكل والرشب، وضجر من املقام، فقال: فهل 
وقتا  ضّيعت  قد  فإّن  للزيارته؟  قدومي  عن  اطلعتموه 
كثريا، وما زلت أضّيعه، فههنا اّتضحت احلقيقة، وبان 
األمر، وقال شيخ اهلند: يف احلقيقة  كلمة »موالنا «كلمة 
حممود  وأّما  والكبري،  الصغري  عىل  تطلق  ال  عظيمة 
حسن، فأنا حممود حسن، فلاّم رأى  الشيخ معني الدين – 
رمحه اهلل – هذا التواضع البالغ واإلكرام األبلغ، علم مكانة 

شيخ اهلند السامقة، وعرف فضله وكامله.

الرمحة الزائدة
أصهار  من  اهلل-  رمحه   – املباركفوري  حممود  الشيخ  كان 
الشيخ القاري حممد طّيب  - رمحه اهلل – ، ) رئيس دار العلوم 
ديوبند( وكان ينتسب إىل أرسة كريمة وعائلة عريقة 
متتاز بتدّينها وورعها وتقواها مع نفوذ دنياوّي 
عالقاهتا  كانت  ذلك  وفوق  ماّدي،  وجاه 
وطيدة،  وصالت  وثيقة  ديوبند  بعلامء 
أّيام  الرامفوري  الشيخ  يسكن  و 
قرية  يف  العلوم  دار  يف  دراسته 
 « باسم  ديوبند يف مسجد صغري 
اهلند  وشيخ  الصغري«،  املسجد 
رائحا  املسجد غاديا و  يمّر هبذا 
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عبد اهلل املنصور

نامذج نافعة وبقايا مفيدة من 
العلوم  دار  أخرجتهم  رجال 
للمستقبل،  اهلند  أزهر  ديوبند 
أرادوا،  ما  قالوا  أبطاال،  كانوا 
فرسانا  وكانوا  ماقالوا،  وفعلوا 
يف  واخلّطاب  احلروب  يف 
يف  سّجدا  رّكعا  املحارب، 
وصرب  صيام  نارهم  اخللوات، 
مجعتهم  خشوع،  عبادة  ليلهم  و 
ديوبند بني أحضانا  العلوم  دار 
دّفتيه  بني  أخلدهم  كام  أحياء، 
املفتي  الشيخ  لفضيلة  كتاب 
اهلل  – حفظه  العثامن  تقي  حممد 
-، فها هي الرتمجة العربّية بني 

يدي القّراء األعّزاء.
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يف ذهابه وإّيابه إىل دارششش العلوم ديوبند، فيوما من 
ما  ولكنّه  املسجد،  عند  الرامفوري  الشيخ  رأى  األّيام 
من  طالبا  وأصبح  العلوم،  بدار  التحق  أّنه  يعرف  كان 

طاّلبه، فاستفرسه عن قدوم ديوبند.

غرفته  دخل  القضية،  وفهم  القّصة  علم  وحينام 
يفرتشه  بال   حصري  سوى  فيها  ير  ومل  املتواضعة، 
تكييف،  وال  أريكة  وال  أثاث،  وال  رسير  ال  وحيتلفه، 
فظّن شيخ اهلند ظّن اخلري أّنه من أرسة األرشاف الكرام 
األثرياء الذين مل يتعّودوا  النوم عىل األرض دون رسير 
الضّيقة  الغرفة  له أن يعيش يف هذه  وال أريكة، فكيف 
النوم؟  له  ويطيب  باله،  يرتاح  وكيف  املؤّثثة؟  الغري 
فرمحة وشفقة  راح إىل  البيت، وأخذ الرسير يقطع هذه 
املسافة الطويلة بني البيت و املسجد، ويعرب  تلك األزّقة 
وحتّمل  تتوّسطهام،  كانت  التي  واألسواق  والسكك 
هذه املشّقة الشاقة واملسافة الطويلة لراحة طالب العلم 
أن  املوفورة  شفقته  ودعت  األرشاف،  من  أّنه  بمجّرد 
الرامفوري:خذ  الشيخ  حياء  عن  ودفاعا  مازحا  يقول 

رسيرك فإّن مثلك من السادات واألرشاف.  

االحتياط الكامل يف الرّد عىل الناقدين
سمعت من والدي املؤّقر كان يقول: أّن أحد أصدقاء 
شيخ اهلند كتب كتابا يف الرّد عىل املبتدعني، فلاّم علم به 
املبتدعة، رّدوا عليه رّدا قبيحا، ونقدوه نقدا شنيعا، وكالوا 
صاحب  بتكفري  بّلة،  الطني  وزادوا  بصاعني،  الصاع 
الكتاب، فقرض صاحب الكتاب بعض األبيات يقول 
فيه: »كّفرتني زورا وكذبا، واعلم أّن ضوء مصباح الزور 
ضئيل ال حيرق املعنّي، و أّما أنا فال هّم يل وال غّم هبذه 
وجزاء  اإلسالم،  إليك  أنسب  ولكنّي  الكذبة،  النسبة 

الزور زور ال حمالة، يعني به كفره كناية«.

عىل  األبيات  هذه  الكتاب  صاحب  قرأ  فلاّم 

ثّم  لطافتها،  وأعظم  جودهتا  الشيخ  مدح  اهلند،  شيخ 
فيه،  ختالفك  والفتوى  بالكناية،  الكفر  هلم  أثبت  قال: 
لفظا  الشعر  أحسن  لكان  قليال،  وزدت  غرّيت،  فلو 
باملّر،  احللو  أبادلك  أن  أحّب  إّن  »و  قلت:  معنى،  و 
بالقول   جيازى  الزور  القول  إاّل  و  بالساخن،  البارد  و 
الزور، و الكذب يقابل الكذب، و لكنّي لن أفعل هذا «

توقري املعارصين
املخالفني  نقد  يف  الكامل  احتياطه  عن  قرأتم  قد 
املبتدعني، وستقرؤون قّصة تدّل عىل توقري املعارصين 
واحرتامهم، وقد سمعتها من والدي املحرتم كام سمعت 
قرية  يف  أحد  زواج  انعقد  وهي  منه،  األوىل  القّصة 
ديوبند، وأقيمت له حفلة وليمة، ودعي فيها أساتذة دار 
العلوم ديوبند، فحرضها كبار أساتذهتا ومديرها العام 
اهلند  الشيخ موالنا حممد أمحد وغريهم، وجلس شيخ 

مع العاّمة والشعب، كام هو دأبه اخلاّص.

وما  واألساتذة،  احلارضون  يتوّقعه  مل  ما  فيها  فوقع 
ذا وقع ؟ وماذا  فام  األفعال،  ملثل هذه  كانوا يسمحون 
وإرادة،  قصد  بدون  املنكرات  بعض  وقع  أن  حدث؟ 
أهل  ليمنع   – اهلل  رمحه  اهلند-  شيخ  إىل  األساتذة  فتسارع 
العلوم  دار  مدير  إىل  اهلند  شيخ  فأشار  منها،  الوليمة 
وجود  مع  مرجتال:  وقال  أمحد،  حممد  احلافظ  الشيخ 
وأنا  املنع،  عىل  أجتّرأ  كيف  أمحد،  حممد  كشيخ  أكابرنا 

أعتربه سوء األدب بمحرض هؤالء األكابر.

مدير  أمحد  حممد  الشيخ  اهلل-:  رمحه  املؤّقر-  والدي  قال 
دار العلوم كان من أقران شيخ اهلند ومعارصيه، ولكن 
يعّد  التواضع من أن يعّد معارصيه أكابرا، أن  مل يمنعه 
واخلشوع  التواضع  بحر  يف  فتالشت  صغريا،  نفسه 

عظمته وعبقرّيته، فكفاه فضال وعبقرّية!.         
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الواعبة  األمم  بني  مروقة  مكانة  اللغويّ  املعجم  حيتّل 
بثروة  واألّيام  العصور  مد  عىل  يذخر  كنزثمني  فهو  واملثّقفة، 
لغوية هائلة  التي اليكاد فرٌد من أفراد األّمة  يستغني عنها مهام 
بلغ من علم  ومعرفة ومهام أويت من ذكاء وقّوة الذاكرة، و كيف 
؟؟؟ وهي ترتبط بدين وعقيدة، ثم يتحداها حلن يترّسب إليها 

عن طريق أبنائها. 

لذا فإّن املسلمني أدركوا اخلطر الزاحف إىل لغتهم،   وذلك 
حينام انترشت رسالة اإلسالم  واختلط العجم بالعرب،    فقاموا 
مجعوا  و  الرطانة،  من  فّككوها  بأن  قيام،  خري  عليها  للحفاظ 
وأّول  وقواميس.  بمعاجم  سّميت  كتب  يف  ودّونوها  شتاهتا، 
معجم عريّب شامل، موضوع بنمط خاص، مرجع كل من أراد 
البحث عن كلمة أو معناها، كتاب »العني« لإلمام خليل بن أمحد 
الشامل، كام  العريّب  املعجم  رائد  املتويف )ت:174هـ(  النحوي 
أّن أّول مظهرملثل هذه احلركة العلمّية اللغوّية يف تاريخ اإلسالم 
هومراجعة أصحاب النبّي -عليه الصلوة والسالم - إّياه يف تفسريما 
غرب عليهم من  القرآن واحلديث، كام أّن أّول مثال هلا يف تاريخ 

البرشقاطبة، هو ما قال - جّل وعال - عنه يف حمكم تنزيله:) َوَعلََّم 
بَِأْساَمِء  َأْنبُِئوِن  َفَقاَل  امْلَاَلِئَكِة  َعىَل  َعَرَضُهْم  ُثمَّ  َها  ُكلَّ اأْلَْساَمَء  آَدَم 

َهُؤاَلِء إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي )البقرة:31(.

تلبث  مل  ثم  املعجمّية،  اللغوّية   احلركة  رحلة  نشأت  هكذا 
النضج  أن وصلت مرحلة  إىل  الرقي  تتناول درجات سلم   أن 
و الفتّوة،  ولوقوع االختالف يف وجهة نظراملعجميني، اختذت 
كثرة  واملتطلع عىل  نظمها  و  مادهتا  وأنواع يف مجع  أشكال  عدة 
كيف  واستعجاب،  حرية  يف  يقف  وأنواعها  املعاجم  هذه  عدد 
من  الصادر؟واألصل  من  املصدر  يعرف  وكيف  بينها؟  يمّيز 
الفرع؟ وما هي ميزات كل منها؟ أمر يف غاية من الصعوبة عىل 
اللغوّي  الرتاث  من  ينهل  أن  أراد  ملن  عنها  أنه  ال حميص  حني 

العريّب الذاخر.

دراسات  من  كلامت  بضع  استمدت  هذا  من  فانطالقا 
حتليلية ومقدمات مبسوطة  يف املعاجم، ألكشف القناع عن أبرز 
مناهج أّمهاهتا، وأهّم مزاياها وخباياها، وسلكت طريق  اإلجياز 

واالختصارحذرا عىل سآمة القارئ.

أ.حممد عامر اخلالد
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و بإمكان أن أخلص املذكورأعاله بنوعني: معاجم األلفاظ:    
تبعة أللفاظها  بحيث يوضع لفظ  املعان  وهي ماوضعت فيها  
أّوال، ثم يذكر بمقابلها مدلوله أو رشحه.معاجم املعان : وهي 
ما ذكرت فيه  األلفاظ تبعة ملعانيها بحيث توضع املعان أّوال، ثّم 
ثّم ختتلف  يذكر بمقابلها ما يستخدم للتعبريعنها  من األلفاظ، 
القاريء   كيفية عرضها عىل  و  ماّدهتا  ترتيب  األلفاظ يف  معاجم 

إىل ثالثة أصناف:

األّول: الرتتيب الصويّت، وهو ترتيب احلروف حسب تدّرج 
بدءا  الشفتني  من  خيرج  بام  وانتهاءا  الصدر  من  ابتداء  خمارجها، 
أيب  تلميذ  الشاملة  العربّية  املعاجم  رائد  ابتكره  احللق،  بحروف 
اللغة  إمام  واألصمعّي   )ت:180هـ(   سيبويه  أستاذ  و  العالء 
خليل بن أمحد الفراهيدي املتوىف )174هـ(،  يف كتابه »العني«، 
ولكن لألسف الشديد وافته املنّية دون أن يتّمه، فأنجزه تلميذه 

النرضبن الشميل )تـــ203هـ(.

قال أبو الطيِّب عبد الواحد بن عيل اللغوي يف كتابه مراتب 
تأليُفه  ذلك  فمن  إليها؛  ُيْسَبق  مل  َبدائع  اخلليُل  أبدع  النحويني: 
ى كتاَب العني؛ فإنه هو  كالَم العرب عىل احلروف يف كتابه امُلسمَّ

َ من قبل أن حيشوه. الذي رتَّب أبوابه، وتويفِّ

مجيع  يف  أّثر  عليه،  شديدة  مؤاخذات  برغم  و»العني« 
ومل  وغايته  وترتيبه  بمنهجه  فاتبعته  بعده  ظهرت  التي  املعاجم 
يشذعن ذلك إال البعض مثل »اجلمهرة«البن دريد و»الصحاح« 
بسيطة  ترميامت  بعض  مع  حذوه  البعض  حذا  حتى  للجوهري 
أحيانا كاالختالف يف ترتيب املخارج  أويف الرتتيب وفقا للكمية.

يف  »العني«:»وإذاكان  عن  مدافعا  »فؤادسيزكني«  ويقول 
كتاب »العني« يشء من القصور، وإذاكان قد وّجه إليه يشء من 
النقد، فإنه هذا وذاك مل يستطع أن يقّلل من شأنه، أو أن ينال من 

مكانته البارزة«.

خمارج  أساس  عىل  املعجم  بوضع  »اخلليل«   تبع  ومن 
احلروف، هو اإلمام الفاضل النحوّي اللغوّي تلميذ أيب بكر ابن 
ابن دريد األزدي )ت:321هـ(،   األنباري )328هـ( وأيب بكر 
اسامعيل بن القاسم أبوعيل القايل البغدادّي املتويّف)354هـ( يف 
األندلس،  يف  ظهر  معجم  وهوأّول  اللغة«،  يف  »البارع  معجمه 
حسني  حممدبن  وهّذبه  فأمتّه  يكمله،  ومل  املنّية  اخرتمته  ولكن 

الفهري من أهل قرطبة. 

ابن األبار  أّنه مستدرك عىل »العني« كام قال  البعض  ورأى 
)658هـ(:»فلاّم كمل الكتاب، وارتفع إىل احلكم املستنرص باهلل، 
النسخة املجتمع عليها  الزيادة عىل  أراد أن يقف عىل ما فيه من 
من كتاب »العني«، فبلغ ذلك إىل مخسة آالف و ست مائة وثالث 

وثامنني كلمة«.

يف   مسامهة  خري  أّنه  »البارع«  هذا  النظرعن  بغض  ولكن 
624هـ(:  )ت  القفطي  الدين  مجال  قال  العريب،  املعجم  تأليف 
يف  مثله   أّلف  واملتأّخرين  املتقدّمني  العلامء  من  أحد  »اليعلم 

اإلحاطة واالستيعاب«.

ومن أبرز ما اعتنى به القايل يف »البارع« هو االعتناء بضبط 
األلفاط ليقيها من التصحيف،  وعزا كل قول إىل قائله واالعتناء 
بني  مجع   كأنه  أدبيا،  أسلوبا  واختاذه  املراجع  من  بالصحيح 

املعجامت وكتب األدب.

األزهري  أمحد  بن  أبومنصورحممد  اخلليل:  أتباع  ومن 
نجم  عريب  وهوأكربمعجم  اللغة«،  »هتذيب  يف  )ت370هـ( 
شواهد  وأكثرها  مادة،  وأضخمها  اهلجري  الرابع  القرن  يف 
العريب  والشعر  الرشيف  النبوي  واحلديث  الكريم  القرآن  من 

الصحيح، واألمثال العربّية.  

هدف إىل هتذيب اللغة وتنقيتها من مجيع الشوائب التي    
املؤّلف  به  رّصح  كام  املعجميني،  من  سبقه  من  يد  عىل  خالطتها 
يف مقدمة كتابه قائال: »وقدسميت كتايب هذا هتذيب اللغة، ألّن 
قصدت بام  مجعت فيه نفي ما أدخل يف كالم العرب من األلفاظ 
سننها،  عن  الفتن  غرّيهتا  و  صيغتها،  عن  األغبياء  أزالتها  التي 

فهّذبت ما مجعت يف كتايب من التصحيف واخلطأ بقدر علمّي«.

»العني«  نظام  عىل  معجمه  يف  سار  األزهري  واإلمام 
العناية باإلكثار  إليه من  بحذافريه، ولكنّه متّيز ببعض ما أضاف 
وأخّص  األلفاظ،  وهتذيب  و  النوادر  وذكر  اللغويني  أقوال  من 
بالذكر مقدمته التي حتدث فيها عن طبقات اللغوّيني ما ال غنى 
ترتيبه  أهلها، كام سار عىل  و  اللغة  بعلوم  إملام  له  عنها لكل من 
املشهور  األديب   الطالقان  الوزير  عباد  بن  إسامعيل  أبوالقاسم 
ومتّيز  »املحيط«،  معجمه  يف  فارس  ابن  تلميذ  )ت:385هـ(  
تفسري  اعتمد عىل  بحيث  باالختصار  أخواهتا  بني  من  »املحيط« 
واحد للفظ فقط، وقّلل من الشواهد واالنفراد بكثري من األلفاظ 

واملعان و العبارات املجازّية.
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الكائنني  بني  فقد  إذا  عنرص  هو  االنسجام  إّن 
طمس  إىل  عادا  وبالتايل  وافرتقا،  كا  املتالزمني،تفكَّ
واندثار، وغابا يف املستنقعات تالشيا، وصارا يف خرب كان، 
كلها،  الكائنات  عىل  تنطبق  طبيعية،  فطرية  قاعدة  وإنا 
واألرض  البذر  بني  االنسجام  املزارع  راعى  إذا  فمثال 
التي اختارها لزرع البذر، والحظ املوسم املالئم لزرعه، 
ألخرج الزرع شطأه وآزره واستغلظ واستوى عىل سوقه 
بني  االنسجام  إىل  إال  األمر  يعود  وال  املزارع،  وأعجب 

البذرة واألرض واملوسم.

وبالطبع! لنشِء عنرص االنسجام وتوفره بني األرض 
حيث  الصعبة  النكبات  ببعض  األرض  متّر  والبذر، 
حترث ويشق بطنها، وتقلب ثراها، ويتحمل البذر بعض 
قعر  يف  ويتوارى  نفسه،  بتضحية  يرىض  إنه  بل  املشاق، 
املتاعب  ل  حتمِّ بعد  النتيجة  ويف  بدفنه،  ويرىض  الرتاب، 
من الطرفني، تأيت النبتة بأحسن شكلها، وأقوى جذعها، 

وأخريا بأطيب أثامرها.

الزوجية  حياتِك  عالقات  وليست  العزيزة!  أختي 
العالقة  عن  عبارة  إال  دربِك،  رفيق  وبني  بينِك 
بني األرض والبذر، وكام حتتاج املاديات 
بعضها  االنسجام  إىل  نموها  يف 
ببعض، فلسِت غنيًة لتحسني 
من  الزوجية  العالقات 
إنك  بل  االنسجام، 
إليه  حاجة  بأمسِّ 
كائن  أيِّ  من 
آخر،  حيٍّ 
ال  و

االنسجام  نبت  غرس  من  يتمكني 
ببعض  إال  الزوجية  حياتك  يف 
الباب  هذا  يف  ولِك  التضحية، 
من  حولِك  ما  كل  يف  ِعربة 

خملوقات وكائنات. 

احلياة  يف  يعني  االنسجام  إن 
الزوجية املوافقة الفكرية بني الزوجني، 
ونسٍق  واحٍد  نحٍو  الزوجان عىل  يترصف  حيث 
متامسكة  واحدة  يدًا  ويكونا  معني،  مؤثر  حياَل  متشابٍه 
أناملها بعضها بالبعض للتقدم يف مسري العيش، ويتعاونا 

عىل قطع مرحلة احلياة معا عىل درب واحد.

عىل  وجوده  لكن  وبسيط،  سهل  تعريف  أنه  ورغم 
ويقتيض  املكاره،  ل  وحتمُّ ة  املودَّ بذل  يقتيض  الواقع  أرض 
وُيقنعك  العزيزة؛  الغالية  أمنياتك  ببعض  التضحية  منِك 
أن  إىل  وتدعوك  طموحاتك؛  بعض  من  احلرمان  عىل 
يف  وأنِت  هبا  حتلمني  كنِت  التي  األحالم  بعض  تنسئي 
املجتمع  من  بل  فقط،  منِك  املطالبة  وليست هذه  صباِك، 
الزوجني  ومن  ألبنائه،  األكرب  املريبِّ  هو  فإنه  ًة،  عامَّ كله 
تكوين  األساسيتان يف  اللبنتان  الزوجني مها  فإن  ًة،  خاصَّ
املجتمع، إذا استقام مسريمها استقام املجتمع، وإذا اعوّجتا 

اعوجَّ املجتمع وانحرف وضاع يف متاهات.

بالسكون واهلناء،  الزواج يف بحر هادٍئ  لتبحر سفينة 
الزوجية،  االختالفات  عواصف  مدى  مدِّ  ِمن  ناجيًة 
وتصل إىل امليناء ذاخرًة بالنفائس املرغوبة، وغنيًة بالبضائع 
املطلوبة، من الرضوري أن يدرك الزوجان معنى الزواج، 
ويكونا عىل علٍم بأن العالقة الزوجية ليست عالقًة عادية 
ترتبط هبا صباحًا وتنفكُّ منها مساء، أو أنا عالقة مؤقتة 
يتعلق هبا البرش ألّيام معدودة أو ساعات مؤقتة؛ أو إلشفاء 
أبدية  رسمدية  عالقة  إنا  بل  الصدور،  تثليج  أو  الغليل 
والتحاور  واملرمحة،  كالودِّ  العوامل:  من  العديد  حتكمها 
والتسامح  والتناصح،  واإلرشاد  واملسؤولية،  والتفاهم، 

والعفو والصفح، وغريها من عوامل خلقية حسنة.

متني،  أساس  عىل  القائمة  الزوجية  العالقات  إن 
املتصاعدة إىل العال كالشجرة الطيبة أصلها ثابت وفرعها 
والوضوح  بالتفاهم  وجتاذبا،  متانًة  تزداد  السامء؛  يف 
والتضحية، والتسامح والتجاوز عن اهلفوات، والتغايض 
عن الزالت، وبالعكس يتحطَّم كيان العالقات الزوجية، 
ست عىل األنانية والعناد، وتصعيد  ويتكرس بيضها إذا تأسَّ

أّم آسية
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األخطاء وتطويل املشاجرات عىل كل صغرية وكبرية، فإنَّ 
األرسة،  ِك  تفكِّ إىل  املطاف  ناية  يف  تؤدِّي  العوامل  هذه 

وتشتُّت أفرادها، والقضاء عىل كيانا بأكمله.

بني  واملالئمة  االنسجام  عدم  أنَّ  باخلاطر  يدور  قد 
البرشية  الطبائع  فإن  الطبائع«،  »اختالف  سببه  الزوجني 
ومن  آخر،  إىل  جمتمع  ومن  أخرى،  إىل  بيئة  من  ختتلف 
تقاليد وثقافة إىل تقاليد وثقافة أخرى، ومن بيت إىل بيت، 
ومن شخص إىل شخص، وليس من املعقول بل وال من 
املمكن تغيري الطبع حلدوث االنسجام بني الزوجني، فال 
ينبغي أن نحاول حدوث االنسجام عند اختالف الطبائع 
بداية  يف  ِالزوجني  رْكب  لتفكك  نستسلم  بل  واخلصال، 
جديٍد  من  جديٍد  ركٍب  تركيب  خلف  ونسعى  طريقه، 

مراعني الوئام واملالئمة منذ البداية.

الِفكريِّ  اخلمول  إنتاج  احلقية  يف  اخلاطرة  هذه  وإنام 
وبالدة العقيل، فمهام تغرّي اإلنسان، واختلفت الطِّباع أيَّ 
اختالف، ولكن يبقى اإلنسان هو املحور يف كل األحوال 
والتأثريات  االجتامعية،  ات  فالتغريَّ االجتاهات،  مجيع  ويف 
ة حالة  املناخية، والعادات والتقاليد الرسمية، ال متنع يف أيِّ
كدرٍة من لغة التفاهم بني الناس، فكيف متنع من ما تراىض 
زوجية  عالقات  عىل  خالله  من  وتوافقا  الزوجان!  عليه 
يتولَّد عنها نشؤ جمتمع صغري، حتاك خيوطه بعناية ودقة، 
وتصاغ به مرآة تعكس صورة الزوجني معًا بأناقة وحنني، 

ٍب مجيل. ويضمُّ بينهام بحباٍل برشيٍة بطراز خالَّ

إذا فزت بجوهرة االنسجام، وعثرت  العزيزة!  أختي 
احلياة،  نجاِح  رسِّ  عىل  حصلِت  فكأنَِّك  الوئام،  كنز  عىل 
وأضمن  وضالل،  زلة  كل  عن  خطواتك  يف  وابتعدِت 
لِك السالم يف امليض إىل القدام يف الوصول إىل غاية مزمار 
اخلالدة  واملرح  الرتف  وحياة  األنام،  بني  السعيد  العيش 
يف  اجلنة  نساء  سيدة  فاطمة  وعند  املؤمنني  أمهات  بجوار 

دار النعيم واجلنان.

الزوج  طاعة  عىل  سيقنعِك  الزوج  مع  االنسجام  ألنَّ 
الدنيا  يف  البهجة  ستثمر  الزوج  طاعة  وإن  خري،  كل  يف 
والسعادة يف اآلخرة، فال تتكاسيل ومزيدًا من االنسجام، 
فيه، وإن حرمِت من هذا  الربكة  فلِك  له  إذا كنِت موفَّقة 
واحلنان  واحلبِّ  ة  املودَّ يد  ي  ومدِّ وانيض،  فقومي  اخلري؛ 
وأمًا  أختا  َثمَّ  مثاليًة ومن  لتكون زوجة  دربِك،  رفيق  إىل 
مثالية، هيَّا افرحي زوجِك عوض أيِّ أمنية غاليٍة مضحية 
لتكون  املحمدية،  األمة  ومستقبل  ملستقبلِك  بآمالك 

سعيدًة وتنرشي السعادة أين ما حللت وأين مانزلِت. 
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کلمة صغيرة
تصّدع،  حّتى  األفكار،  رأيس  يف  تصارعت 
وتكاثرت لطامهتا ولكامهتا، أو قل بتعبري حديث: انفجر 
بأمواج  يتمّوج  األفكار،  من  صاخب  بحر  الدماغ  من 
بينها  من  وتتالكم،وأنا  تتصاخب  وتتالطم،  تتزاحم 
إىل  البيت  أمور  فمن  أتناقل،  العب  يدي  بني  كالكرة 
وكيد  األصدقاء  صداقة  إىل  العمل،ومنها  متطّلبات 
الصالة  إىل  فأقبلت  ومللت،  ضجرت  حّتى  األعداء، 
واطمئنان  قلب  راحة  فيها  أجد  عيّل  اهلل،  مع  واملناجاة 
فقدخرست  راحة،  يل  أّنى  شقاوة!  من  هلا  باٍل،فيا 

االطمئنان، وصحبت احلرمان. 

عىل  وحّرمت  األوىل،  بالتكبرية  صاليت  ففتحت 
أّن  وتذّكرت  ومّرها،  وزخرفتها،حلوها  الدنيا  نفيس 
ال؟  أم  عندها  اليدين  رفعت  هل  أتذّكر،  ومل  قلتها، 
وعىل شبه يقني أّن رفعتهام، ثّم ال أعرف ماذا دار بيني 
ركعت  وكيف  وقرأت،  مههمت   نفيس،وبامذا  وبني 
سبحت  أّن  املعرفة  متام  أعرف  ولكنّي  وسجدت، 
قريب  من  بالصالة  هلا  عالقة  ال  التي  األفكار  بحر  يف 
أعتاها،  أخرى  إىل  عاتية  موجة  تقذفني  بعيد،  والمن 
حركايت  وانتهت  بأمان،  الشاطي  إىل  وصلت  حّتى 
يف  كنت  أّن  وعرفت  الغفوة،  من  وانتبهت  بسالم، 
العاملني، فخجلت من هذا  قائام بني يدي رّب  الصالة 
حفرة  عن  وبحثت  اخلجل،  أشّد  العجيب  املوقف 

أواري فيها نفيس التي ذابت حياء وخجال.

فيا قّرائي األعّزاء! هذه صاليت )عفوكم، وصلواتنا 
مجيعا إاّل من رحم اهلل( أصبحت آلّية ندخل فيها بدون 
الواحد  جالل  يف  نظر  غري  ومن  اآليات  معان  شعور 
القّهار ومن غري ترّقب هليبة عذاب النار ومن غري رجاء 
يف متعة نعيم الدار، ونخرج منها صفر اليدين، خاوي 
وكاّل،  حاشا  اهلل،  مع  صفقة  هذه  كانت  وإن  الصفقة، 
وإاّل، فليقل اجلميع بلسان فصيح، إّنا صفقة كاسدة، 
وهذا  األثامن،  بأبخس  والرضوان  اجلنان  أغىل  رشاء 
إليك من  فيا رّب! تبت  مستحيل عند أعقل اإلنسان، 
هذه الصالة ورشورها وعواقبها ومساوهيا، واستبدهلا 

يل خريا من عندك يا سّتار! ياغّفار!            ضياءحسني الويل
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زوجة حممد بالل 
قد شاركت يف الدورة األسبوعية 
لسامع  السالم  بيت  مسجد  يف 

حمارضة الشيخ عبد الستار -حفظه اهلل ورعاه-، 
بروضة  تبرّش  مطويات  األخري  وزعت  ويف 
األطفال املسامة بـ »روضة السالم«، فهّلموا 
يف  أطفالكم  إلحلاق  واألّمهات  اآلباء  أهّيا 

روضة السالم.

أمتنا،  عقول  ومصانع  حديقتنا،  أزهار  أطفالنا 
لألمة  قوة  أنم  حيث  من  اهلل  من  ونعمة 
اإلسالم  حوزة  وحيمون  الدين،  ينرصون 
عن عدوان املعتدين، فإذا تبني لنا عظم نعمة 
بحقوق  القيام  اهلل، ووجب  اهلل، وجب شكر 
تربية حسنة،  نربيهم  أن  لذلك  ويلزم  األوالد، 
وحماولة  األوالد  تربية  عىل  اإلسالم  حث  ولقد 

ٴۇ   ۈ   ۈ   چ  تعاىل:  فقال  النار،  من  وقايتهم 
ېچ  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ    ۋ    ۋ  

ڭچ   ڭ    ڭ      ۓ      ۓ   چ   6 التحريم: 
وصلح   ،11 النساء:  ڳچ  گ   گ    گ   چ  طه 

لنا من  ربنا هب  يقولون:  الرمحن هم  عباد  اهلل 
للمتقني  واجعلنا  أعني  قرة  وذرياتنا  أزوجنا 
إماما، ومن السنة يقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص الرجل راع يف 

أهله ومسؤول عن رعيته ) متفق عليه(.

يكون  أن  يتمنون  واألمهات  اآلباء  من  كل 
ولدهيم  ورغد،  ورخاء  عيشة  عىل  وأوالدهم  أطفاهلم 
يكونون  أوالدهم  وإن  والشهادات،  العليا  املناصب 
احلياة،  مراحل  من  مرحلة  كل  يف  الفائزين  من 
وناجحني يف كّل حني وآن، هذه التمنيات 

مستحسنة مادامت يف نطاق الرشيعة.

وقلبه  والديه  عند  أمانة  فالولد 
كل  عن  خالية  نفيسة  جوهرة 

ومائل  نقش،  ما  لكل  قابل  وهو  نقش، 
فيه، فعلينا أن نحافظ عليه  إىل كل ما يملئ 

ونرعاه، ونشبع عاطفته، ونراقبه قبل فوات األوان، 
ونربيه منذ صغره ألن الولد يف صغره أكثر استقباال 

واستفادة من الرتبية.

صغر يف  األوالد  األدب  ينفع  قد 
أدب بعده  من  ينفعهم  وليس 

اعتدلت  عدلتها  إذا  الغصون 
خشب لينت  ولو  يلني  وال 

ومن أهّم تعليم ولده ما ينفعه، وتركه سدى إساءة 
إليه غاية اإلساءة، وأكثر األوالد إنام جاء فسادهم من 
قبل اآلباء واألمهات وإمهاهلم إياهم، وترك تعليمهم 

ينتفعوا  فلم  صغارا  فأضاعوهم  وسننه،  الدين  فرائض 
والد  من  كم  قيل  وقد  كبارا،  آبائهم  ينفعوا  ومل  بأنفسهم، 

أشقى ولده وفلذة كبده يف الدنيا واآلخرة بإمهاله وترك 
تأديبه وإعانته عىل شهوته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه، 
بولده،  انتفاعه  ففاته  وحرمه،  ظلمه  وقد  يرمحه  وأنه 

وفوت عليه حظه يف الدنيا واآلخرة.
وخالصة  به،  اإلحاطة  وتصعب  طويل  املوضوع  إن   

إىل جهد ووقت  الرتبية عمل شاق وحتتاج  إن  القول: 
وتربية  دينية  برتبية  ستقوم  السالم  روضة  إن  طويل، 
أطفالنا  نلحق  أن  عىل  فنعزم  ألطفالنا،  روحانّية 
وزهرياتنا يف تلك الروضة، ونسأل املزيد عن تفاصيلها 

مديري شؤونا اإلدارية، وتقبل اهلل هذه املساعي املباركة 
من شيخنا ومربينا ومصلحنا ومعلمنا عبدالستار - حفظه 
اهلل-، ومّن يساعده يف فتح هذه روضة السالم، ووفقنا اهلل 

وذرياتنا لكّل عمل يريض 
اهلل سبحانه وتعاىل.
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كان أمحد يعيش يف القرية مع أرسة تضّم األّب   
أمحد  وأب  الصغريين،  واألخوين  واألخت  واألّم 
يعمل يف الزراعة، حيرث أرضه بمحراثه وثوره، ويكّد 
وجيتهد، لتعيش األرسة سعيدة، وليكرب ابنه األكرب أمحد 
الدين والوطن  الشّتى، وخيدم  العلوم  مثّقفا يف  متعّلام، 

واألّمة اإلسالمّية.
والتحق  السابعة،  إىل  أمحد  ووصل 

قريته  يف  العرصّية  باملدرسة 
يذهب  وكان  الصغرية، 

املدرسة،  إىل  صباح  كّل 
فرحا  الظهر  يف  ويرجع 
عىل  ويواظب  مطمئنّا، 
فيكتب  معّلمه،  أوامر 
املنزلّية،  الواجبات 
الصلوات  عىل  ويداوم 
يغتبط  كان  املكتوبة،و 

وحينام  املزارع،  والده  به 
ورائح  غاد  القرية  أهل  يراه 

صالحه  ويرون  املدرسة،  من 
فكانوا  وسعيه،  وجهده  وتقواه، 

وأوالدهم  أحفادهم  ينصحون  و  املثال،  به  يرضبون 
باّتباعه.

ومشت األّيام، وتقّلب الزمان، وأكمل أمحد اإلبتدئّية، 
يف  بالكّلّية  والتحق  العالّية،  يف  ودخل  واملتوّسطة، 
األصدقاء  من  ووجد  أصدقائه،  نطاق  وتوّسع  املدينة، 
الشيطان، فيؤذي  صديقا اسمه طلخ، وكان رّشيرا ركبه 
اآلخرين، وهيزأ باألصدقاء، وال حيرتم األساتذة، فانزعج 
فلاّم  واألذى،  والرّش  بالسوء  يذكره  وكّل  اجلميع،  منه 

هذه  اننقلت  وحمّبة،  موّدة  بينهام  وصارت  أمحد،  صاحبه 
الصفات من السوء والرّش واألذى إليه، وهو ال يشعر هبا، 
فتغرّيت سمعته التي كان عهدها عنه الوالداه وأهل احلّي، 
القرآن،  يتلو  وال  والنوافل،  الصلوات  عىل  يواظب  فال 
وال حيرتم األساتذة والوالدين، وال يساعد والده املريض 
الضعيف يف عمله، فعجب اجلميع من سريته هذه، وأشار 
باالبتعاد  أطفاهلم   وينصح  االستفهام،  بإصبع  إليه  كّل 

عنه، وأصبح مثال الرّش بعدما كان مثاال للخري.

وكانت  املدينة،  من  كريمة  أرسة  قريته  يف  ونزلت 
تتكّون من جّد وجّدة، وأب وأّم، وبنتني و ابن وحيد، 
الفتى  هذا  فأصبح  عمر،  الوحيد  االبن  اسم  وكان 
يف  بخشوعه  العجب  ومبعث  القرية  حديث  اجلديد 
وأداء  الناس،  مع  وتواضعه  الصالة، 
حقوقه للجريان واألصدقاء، حيرتم الكبري 
مع  عمر   يفعله  يشء  الصغري،وكّل  ويرحم 
فهذه  ولطف،  بابتسام   اآلخرين 
كثريا  له  جّرت  الطّيبة  الصفات 
بينهم  ومن  األصدقاء،  من 
عمر  عرف  الرشير«،  »أمحد 
وصالحه  وفساده  صديقه 
الناس  بكالم  فساده  قبل 
كان  ما  ولكنّه   ، وحديثهم 
صديقه  قلب  جيرح  أن  يريد 
حّتى  عليه،  واللوم  بالرصاحة 
وزال  بينهام،  املوّدة  تقّوت 
يصارح  مل  عمر  ولكّن  التكلّف، 
آخر  بيشء  وال  بالنصيحة  صديقه 
األحاديث  بعض  إاّل  القبيل،  هذا  من 
أثناء  عليه  يلقي  كان  اإلسالمّية  والقصص  النبوّية 
الكالم، فتغرّي أمحد تغرّيا كبريا، وعاد إىل سريته األوىل، 
وشكر صديقه عمر عىل صداقته، وقال: علمت اآلن أّن 
هناك أشخاص يسلبون منك جمدك ورشفك وكرامتك، 
يف  وكرامتك  ورشفك  جمدك  لصوص  احلقيقة  يف  وهم 
لباس األصدقاء، وفهمت أّن صحبة األرشار ترّض املرأ 
وصحبة األرشاف تنفعه، والصديق الفاسد يف األصل 
تنخدعوا  فال  نافع،  دواء  الصالح  الصديق  قاتل،  سّم 

بالصداقة إذا كان صاحبها فاسد كاذب خادع.  
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فيا عجبا ملن رّبيت طفال           ألقمه بأطراف البنان
أعّلمه  الرماية كّل يوم              فلاّم اشتّد ساعده رمان

وكم عّلمناه من نظم القوايف     فلاّم قال قافية هجان 
أعّلمه الفتّوة كّل وقت               فلاّم طّر شاربه جفان

معن بن أوس املزن

وصالحّيته،  نفسه  عرف  إذا  اإلنسان   
القوم، فال حيتاج إىل  كفاه أن يغرّي جمرى 
اجلامعي،  التعليم  إىل  العليا وال  الشهادة 
جامعة  يف  يتعّلم  مل  شكسبري«  كـ»وليم 
املعرفة  من  فاكتسب  نفسه،  عّلم  ولكنّه 
أكرب  استيعابه  يستطع  ال  ما  اإلنسانّية 
ترك  فرحات«  »الياس  وكـ«   اجلامعيني، 
ذلك  ومع  العارشة،  يف  وهو  املدرسة، 
فقد أصبح من كبار الشعراء العرب، وله 
عرشة دواوين فيها الكثري من جّيد، وكـ » 
حممود عّباس العّقاد« نال اإلبتدائّية فقط، 
ولكنّه عن طريق تعليمه لنفسه، كان من 
املعارص  العرب  تاريخ  يف  املثّقفني  كبار 

والقديم عىل السواء.

يف غرفتي، و عىل فرايش كنت أسأل نفيس، ما 
أسباب النجاح يف احلياة؟ 

فوجدت اجلواب داخل الغرفة .
 : تقول  النافذة  عال.  الطموح   : يقول  السقف 

انظر إىل العامل.

تقول:  املرايا  غالية.  دقيقة  كّل  تقول:  الساعة 
فّكر قبل أن تفعل. 

يقول:  الباب  بأّول.  أّوال  تابع  يقول:  التقويم 
أنس  مل  و  اهلدف.  عىل  للحصول  بقّوة  ادفع 
األرض قالت: اسجد وصّل، و ادع من خلقني.

اعرف نفسك

اجلفاء

 املوعظة احلسنة
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وينطق  املقابر  بني  جيلس  الرشيد  هبلول  كان 
األعني  هذه  ترى  »أما  ويقول:  احلسنة،  باملوعظة 
املتمعطة،  والشعور  البالية،  واملحاسن  السائلة، 
واجللود املتمّزقة، واجلامجم اخلاوية، والعظام النخرة، 
تواصل  يتواصلون  وال  باألنساب،  يتقاربون  ال 
نرضهتا،  بعد  عابسة  الوجوه  صارت  قد  األحباب، 

والعظام نخرة بعد قّوهتا، جتّر عليهم الرياح 
ذيوهلا، وتصّب عليهم السامء سيوهلا«.

يف غرفيت

أّنك مستودع النعم و كنز العافية، و قل: احلمد هلل. راقب املشلول، ُزر املرىض، جالس الفقراء، لتعلم انظر إىل األعمى، تفّكر يف األصم! تأمل األبكم، 

قل: احلمد هلل
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ال ضابط له وال رابط: 

ال يف العري وال يف النفري: 

غّصة يف حلقه: 

عىل وجه اخلصوص: 

دهاليز السياسة: 

ذئب يف جلد محل: 

الترصحيات الوردّية: 
تعبري عن الفوىض وعدم النظام.

داللة عن عدم األمّهية.

للداللة عىل سبب من أسباب األذى واألمل.

 يدّل عىل اختصاص اليشء.

معناه  أساليبها اخلفّية وأرسارها الرمزّية.

يعرّب به عن اإلنسان الرشس الذي يتلّون بلونني غّشا 
ونفاقا.

تعبري عن البيانات اخلالية من العمل الصادرة من 
املؤولني يف احلكومة. وال  هلا  ضابط  ال  العاملّية   األسواق  أصبحت  تقول: 

رابط.

تقول: كثري من الناس يّدعون البطولة، وهم ال يف العري 
وال يف النفري.

تقول:اإلسالم غّصة يف حلق الدول األورّبية.

واملناهج  التعليمي  النظام  اصالح  من  بّد  تقول:ال 
الدراسّية عىل وجه اخلصوص.

الوطنية  املصالح  تضيع  األحيان  من  كثري  تقول:يف 
والشعبّية يف دهاليز السياسة.

تقول: ال يغّرّنك مظهره اجلميل، إّنه ذئب يف جلد محل. 

الساسة، ومل  الوردّية من  الترصحيات  تقول:شبعنا من 
نر أثرا للعمل.

قطوف لغوّية
يقال للموّدة:

موّدة سكنت 
سواء الصدر، 

وحّلت سواد القلب، موّدة تلوح عليها غرر 
اخللوص، وتبدو فيها آثار اخلصوص، موّدة 

طالت هبا املّدة، واستحكم غرسها، ومتّهد يف 
القلب أسسها.

يقال يف هتنئة املولود:
مرحبا بالفارس املحّقق للظنون، واملقّر 
للعيون، املقبل بالطالع السعيد، واخلري 
العتيد، أنجب األنباء ألكرم اآلباء، أنا 

مستبرش بطلوع النجم الذي كنّا منه عىل أمل.
يقال لتهنئة العيد:

تقّبل اهلل الطاعة، ما عاد عيد واخرّض عود، 
عاد الرسور إليك يف هذا العيد، وجعله اهلل 
مبرّشا باجلّد السعيد، واخلري العتيد، والعمر 

املديد، جعلك اهلل من كّل ما دعي ويدعى به 
يف األعياد.
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الطعام  هاِت  لغالمه:  البخالء  بعض  قال 
وأغلق الباب. فقال: يا موالي، هذا خطأ، 
إنام يقال: أغلق الباب وهاِت الطعام. فقال 
لـمعرفتك  اهلل،  لوجه  حرٌّ  أنت  البخيل: 

باحلزم. 

30

دخل أعرايب عىل املأمون وقال له: يا 
أمري املؤمنني! أنا رجل من األعراب، 
ذلك،  يف  عجب  وال  املأمون:  قال 
فقال األعرايب: أّن أريد احلّج، قال 
املأمون: الطريق واسعة، قال: ليس 
سقطت  املأمون:  قال  نفقة،  معي 
أهّيا  األعرايّب:  قال  احلّج،  عنك 
ال  مستجديا  جئتك  األمري! 
وأمر  املأمون،  فضحك  مستفتيا، 

له بصلة.

آلخـر:  طفيـيل  قـال 
موضعـك  وكان  مائـدة  عـىل  قعـدت  إذا 

ضيقـًا، فقـل للـذي يليـك: لعـيل ضيقـت عليـك، فإنـه 
يتأخـر إىل خلـف ويقول: سـبحان اهلل، ال واهلل يا أخي 

موضعـي واسـع، فيوّسـع لـك موضـع رجل.

قعد رجل عىل باب داره، فأتاه سائل، فقال 
له: اجلس، ثّم صاح بجارية عنده، فقال: ادفعي إىل هذا 

السائل صاعا من حنطة، فقالت ما بقي عندنا، قال: اعطيه 
قال:  دراهم،  عندنا  بقيت  ما  قالت:  دراهم، 
رغيف،  عندنا  ما  قالت  رغيفا،  فاطعميه 

يافاسق!  انرصف  وقال:  إليه،  فالتفت 
يافاسق!.

حترمني  اهلل  سبحان  السائل:  فقال 
أن  أحببت  قال:  وتشتمني، 

تنرصف، وأنت مأجور.

اإلدارة



31

ُدِعْينَا إىل املدرسة امَلدنّية حكاما حلَْفلة ُمَسابقاهتا، َشعرنا 
كل  وْجَدنا  إنجليزية،  بالد  يف  األجنبّية  املدرسة  يف  كأّننا 
واحد منهم، من اخلادم إىل الَعِميد، ومن طلبة الروضة إىل 
طلبة اإلبتدائّية، يتحّدثون باإلنجليزية بكل َبَساطة ، حتى 
كانت  واألناشيد  الدعوة،  النصائح،  املِنصة:اإلعالنات، 
باإلنجليزية ، يف ِختام َحْفَلة املسابقة َهنّؤنا وشكروا قدومنا 

يف مدرستهم باإلنجليزية.

مدارسنا  أن  وخياٍل،  تفكرٍي  إىل  أجلََأْتنى  املدرسة  بِْيَئة   
بدأُت أخجل  أنا جالس هناك  البيئة،  خالية من مثل هذه 
اللغة  نرش  يف  وظائفهم   يف  جاّدون  َكم  هؤالء  نفيس،  من 
يف  ومتكاسلون  متخّلفون  فَكم  نحن  أّما  اإلنجليزية، 
إىل  يميل  قلبي  وبدأ  العربية،  اللغة  نرش  يف  وظيفتنا  أداء 
ورغبتهم  بجهدهم  عينى  يف  يكربون  وهم  هؤالءالطلبة، 

إىل تعّلم لغة. 

قدأمجع علامء اللغة قاطبًة : من أراد أن يتمّهر يف لغٍة ما، 
فعليه أربعة أشياء : الّسامع ، التحدث ، القراءة ، الكتابة .

من أراد أن يتعّلم لغًة َكالما فقط، بدون أن يتمّهر، فعليه 
صبي،أّن  يف  اهلل  بسنة  اقتداء  التحدث،  بشيئني:السامع، 
حياول  ثم  يستمع  أوالً  لغتها،ألنه  ُتعّلمه  بيئة  أّية  يف  نشأته 
أن يتكلم،يف البداية خُيطيء فيأيت يوٌم هو يكون متكلاًم بكل 

طالقة. 

لن يتمّهر أحٌد يف لغة إالّ إذا أخذ هذه املهارات األربعة.

املهارات  هذه  آخذين  املدنية  املدرسة  طلبة  وجدُت    
إن  كثريا،  منها  بعيدين  مدارسنا  وطلبة  بأكملها  األربعة 
املهارات  فيها من  العربية ال نجد  النظر يف مدارسنا  أْمَعنَّا 
املهارات  معظم   ، ضعيفة  أيضًا  وهي  واحدة  إال  األربعة 
مفقودة ، كالسامع إىل أهل العربية بالصوتيات أوباملرئيات 
مفقود متامًا، والتكلم بالعربية اليوجد ، والكتابة بالعربية 

غائبة متامًا، بقيت القراءة فقط ،فهي أيضًا غريمرضية.

أن  واليستطيع  سنوات  ثامن  يدرس  من   ! أسفاااااه  وا 
أيضًا  قراءهتا  و  العربية  كتابة  بالعربية واليقدر عىل  يتكلم 
ماهرًا  مثّقفًا  عاملًا  سُيصبِح  أنه  منه  نرجو  فكيف  ضعيفة، 
األمة  ،ويرشد  الفنون وأن خيطو عىل خطوات أسالفه  يف 

اإلسالمية.

 ياإخويت الطلبة، هناك يف املجتمع ، من ُيقبلون إىل تعّلم 
أوالدهم،  ُيعلِّمون  وبدأوا   ، شديدًا  إقباالً  العربية  اللغة 
املدارس  خرجيي  ِمْن  بكثرٍي  أحسن  يتحّدث  مْن  فِمنهم 
بالعربية  ويتكّلم  الناس،  عامة  مْن  حليقني  الدينية، 
 ، اليستطيع  اخلريج  العامل  الفاضل  لكن  ويفهمهاجّيدًا، 
يف  ذهبّية  فرصة  أمامك  الطالب  أهّيا  فيا  عظيم،  عار  هذا 
هذه اإلجازات السنوية ، فانتِهزوها، فلنغص يف بحر اللغة 
ونرفع  ُنثمن  لكي  وآلليها،  نفائسها  من  لنلتقط  العربية 
تبدأ  فسوف  هلا،  المثيل  التي  الغالية  الثروة  هبذه  أنفسنا 
وبعزم  ونشاط  بسطة  بكّل  املقبل  الّدرايس  عامك 

جديد ملستقبلك الرائع، فهل من واٍع؟.
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كيف أجتاهل ذلك املنظر املؤمل، وقد قطع كبدي، وارتعدت 
منه، إمرأة واقفة عىل رصيف القطار، معها ولدان، ضّمت 
إحدمها إىل صدرها، وأمسكت اآلخر بيدها، سحابة سوداء 
الدنيا  يف  واألشقياء  شقائها،  عن  توحي  وجهها،  تغيّش 
الذي  ينّم عن بؤسها  الساري يف جسمها  كثريون، واهلزال 

اقتات من حلمها و عظمها، والبؤساء يف 
قد  والولدان  قليلني،  غري  الدنيا 

وصل هبام احلال إىل أشّد من 
ضغثا  فكانا  أخطر،  و  ذلك 

عىل إّبالة.

يدرينا  وما 
إىل  باتتها  ليلة  من  كم 

جنب  و لدهيا الصغريين يف جوع ! وكم باتت عىل الطوى 
أثايّف  أو  الدار قدر يغيل،  البطن! وأضحت وما يف  مقرقرة 
وشامال،  يمينا  متتابعة  نظرات  تدير  ظّلت   ... تشتعل!  نار 
أفق  عىل  تتطّلع  كأّنام  يبدو  طورا،  الشأن  هذا  عىل  وبقيت 
نصيبها، رسم هلا القدر أّن يكون ويكون، ليس غري، وبعد 
برهة من الزمن – انعرص فؤادها من هول الصرب أو كاد – 
قد مّس سمعها صفري القطار، فتحّركت من مكانا متثاقلة 
الرصيف  من  تدنو  وأصبحت  ونّية،  إرادة  بدون  متكارهة 
رويدا رويدا، وانتابت وجهها ألوان وألوان ثّم ألوان، كّل 

منها يكتم ورائه ألغازا وأرسارا ال يعلمها إاّل اهلل.
وقد حانت الساعة احلرجة وأطفأ القدر شعلة االنتظار، 
وبالتايل  رسعة،  يف  السكك  عىل  يزحف  القطار  ووصل 
الفضاء  يملئان  ولداها،  ومعها  مرتبكة،  خطوة  خّطت 

بأصوات البكاء والعويل بشكل مؤمل.
استلقت املرأة عىل قفاها يف وجه القطار الرسيع، وألقت 
يعرفان  بقهر ظامل وبقلب قاس ال  الرصيف  بالولدين عىل 
األمومة وحنانا، ومن فوره جّزأها القطار الرسيع جزأين 
منفصلني، وما كان للرّكاب أن ينتبهوا هلا انتباهة، لو ال أن 

وقعت قطرات دمها عىل وجوههم.
فكان ذلك الزحام املتدّفق حول موضع احلادث،    
يف  ويسهم  برأيه،  يديل  كّل  والضّجات،  وتلك الفّجات 
التحليل بحّظه، ولكن أصحاب الشعور ومن يف أحشائهم 
حّلقت  روحا  أّن  شعروا  يتململ،  ضمري  أو  ينبض،  قلب 
مع  وشّدة  بّحة  فيه  صوت،  بأعىل  تنادي  الكون،  فضاء  يف 
مزيج الرأفة والرمحة، ال يسمعه إاّل الضامئر احلّية والنفوس 
احلّساسة تنادي: وداعا ياقوم! قد تذوقت كؤوس الصرب، 

فعادت ال تتّحمل ذّرة من الرأفة أو خردلة من الرمحة.
وأصحاب  ضعفائكم،  يأكلون  أقويائكم  القوم!  أهّيا 
صناديقهم  يمألون  و  الفقراء،  كدح  عىل  يتمتعون  الثراء 
عىل حساب املعدمني، فام أجرأهم عىل اهلل حيث  يشّيدون 
ويمتّصون  قصورهم  األوىل  الطبقة  أطالل  عىل 
واسمعوا  بساتينهم،  هبا  ليسقوا  دمائهم  منها 
أّن  عريض،  بقلم  عنّي  وسّجلوا  قومي!  يا  يل 
إاّل  بائسة، ال يعشقها  عشت بني أظهركم عيشة 

واكتويت  هليب الساقطات،  من 
فاجتويتم  هبا،  بأس  ال  مّرات  والبوس  الفقر 
صفرت  أن  إاّل  جريمتي  ما  أيديكم،  عنّي  ونفضتم  عنّي 
ال  واملاّدة،  والوسائل  والفّضة،  الذهب  صكوك  من  يداي 
أن  فكان  املوت،  من  فرأيت  أوالدي،  حياة  قوت  أملك 
ما  وخرّبون!  املرير،  كأسه  وذقت  شطره،  وجهي  وّليت 
فأسفا  بنون؟  وال  مال  ينفع  ال  يوم  اهلل  عىل  رّدكم  يكون 
عىل قوم قد اخّتذوا املاّدة واملعدة مقياسا لرشفهم، وانتحلوا 
غري  يف  امرأة  رشف  يزنون  فال   لكرامتهم،  عنوانا  الثقافة 

ميزانا، ويقيسونا عىل غري مقياسها.
اخلطر  وجه  يف  تسّدوا  أن  القوم!  عقالء  يا  أحوجكم  فام 
تتساهلوا  يطلع عليكم  من أعىل األفق، فال  الذي  الداهم 
بربد  تتمّتعون  هادئ،  صمت  يف  الوظيفة  عن  تقعدوا  وال 

النسيم ومّس احلرير، فإىل اللقاء أمام رّب العاملني.

عبد الوّهاب الديروي
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وأزمات  إقتصادية،  أزمات  عن  يتحدثون  الناس  تسمعون 
اإلجتامع،  وأزمات  احلكم،  أزمات  عن  ويتحدثون  سياسية، 
ولكنی أعتقد أن هناك أزمة واحدة،ال ثانية هلا هی أزمة اإليامن، 
أزمةاألخالق، سيحوا فی األرض والشعوب، فإّنكم سرتون 
أّن هذه اإلنسانّية بمختلف الشعوب واألقطار فی أنحاء العامل 
كّله، تقابل أزمة واحدة هی: أزمة اإليامن واألخالق، هی كارثة 
الكوارث، وهی مصيبة املصائب، واليشء الوحيد الذی فقد، 
وبفقده وقعنا فی هذه املصيبة العاملية هو اإليامن، والشئ الوحيد 
الذی اعتّل، وباعتالله أصبحنا نواجه هذه املشكالت كلها فی 
نطاق األفراد واملجتمعات واحلكومات واألوضاع العاملية هو 
األخالق، إن الناس أشباه ومل يزالو، وإننا برش، والذين حيكموننا 
برش، ولكن الذی يسطر علی العامل، هو هذه األزمة اإليامنية 

األخالقية.

إن كثريا من الناس يعتقدون الشأن فی احلكومات واألحزاب، 
فإذا ذهبت وزارة، وجاءت أخرظ، وإذا ذهب حزب و جاء 
هذا  إن  املشكلة،  وانقشعت  األزمة  انجلت  فقد  آخر،  حزب 
ليست  النظر،  مبنی علی قرص  و  مستعجل،  و  خا طئ  حكم 
املسألة مسألة أحزاب، أو حكومات، أو يشء من التعديالت إن 
املسألة مسألة العقلية واالعتقاد، والنفوس والقلوب، فال فائدة 
فی هذه التغريات، وإن تبدل حزب بآخرأو حكومة بأخری، 
ال يقدم واليؤخر إن األفراد كلهم يلتقون علی اخلضوع للامدة 
واالستنثار وخدمة النفس... و هذه النفس قد تقرص فتصبح 
نفسا فردية، وقد تتسع فتصبح نفسا رضبية أومجاعية، و إن هذه 
العقلية هی التی تسيطر علی العامل كله، وكّل ما نقابل من فساد 
األوضاع التی تزداد يوما فيوما، مرده إىل فساد هذه النفوس، 

احلقائق،  أعامق  إلی  ونزلتم  النظر  جردتم  وكّلام 
هو  البالء  أصل  أن  ستجدون  فإّنكم 

شييء واحد، هو )عبادة النفس(، 
فإذا مل تتغري هذه األوضاع أبدا.

املهّم أو األهّم أهّيا اإلخوة 
إن  اإلنسان  يتغرّي  أن   !

هذا  فی  يشء  كل 
العامل خاضع لإلنسان 
خاضع  واإلنسان 

وضمريه  لنفسه 
فإذا  وعقيدته، 

كانت هذه صاحلة، كان اإلنسان صاحلا، وإذا صلح اإلنسان، 
صلح العلم، »أال إن فی اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد 

كله ، و إذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهی القلب«.

األفراد  عن  اإلعراض  زماننا  فی  املصائب  أكرب  من  إن 
واإلعتامد علی املجموعات واملؤسسات واهليئات اإلجتامعية، 
أساس  األفرادهم  أن  مع  باألفراد  اإلهتامم  دون  واحلكومات 
املجتمعات واحلكومات واألحزاب واملؤسسات، فإذا نقول هلم 
خذوا األفراد فأصلحوهم و هيؤوهم لإلستامع،فسيقولون: مالنا 
ولألفراد نحن فی عرص إجتامعی  طابعه اإلجتامع فنقول هلم: 
سلمنا اإلجتامع، ولكن إذا مل يكن األفراد أين يكون املجمتمع؟.

بصالح  يصلحون  األفراد  إن  يقولون:  ولكنهم    
املجتمع، بل يقولون أكرب من ذلک إن الفاسد فاسد و لكن إذا 
إجتمع الفاسد مع الفاسد ينتج الصالح إن للص لص و لكن 
إذا اجتمعت للصوص أصبحت حار سة للمدينة، و هذه هی 
عقلية أوربا، إن اللصوص لصوص فی أفرادهم، و لكنّهم أمناء 

فی جمموعهم ما هذا املنطق؟؟ 

الذئب ذئب و لكن إذا إجتمعت الذئاب أصبحت راعية، إّن 
اجلمرة حترق البيت و لكنّها إذا  إجتمعت اجلمرات أصبحت 
بردا و سالما؟ هذا شئ مضحک، ولكن أليس هذا هو األساس 

الذی يعمل فی املدرسة واحلكومة واملحكمة؟؟.

فيا أصحاب القلوب املؤمنة، أنتم املجتمع فی قسامت    
وجوهكم و ضامئركم وعقولكم هتيؤا نفوسكم هتية روضية 
خلقية علمية إيامنية هذا هو نداء الوقت وواجب الساعة وجهاد 
اليوم إن العامل لو يفسد إال عند ما فسد األفراد 
مدرسة  فی  خترج  الذی  الطراز  هذا  وفقد 
حممد - صلی اهلل عليه وسلم - نحن 
فی حاجة إىل هذا الطراز واألسلوب 

وهو ال يرجتی إالمنكم.

هييئ  أن  منا  كل  علی  فيجب 
فی  صاحلة  لبنة  ليكون  نفسه 
البناء واعتمدوا بأنكم أنتم العامل 
صلح  صلحنا  وإذا  اإلسالمی 
العامل االسالمی و إ ذا صلحت 

األجزاء صلحت املجموعة.

خالد بستی
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حفلة إعالن نتائج الفرتة الثانية، وتوزيع اجلوائز 
الثمينة عىل الفائزين

إعالن  بحفلة  كدأهبا  السالم  بيت  جامعة  قامت 
فيها،  اجلارية  واملسابقات  الثانية«  الفرتة  »اختبار  نتائج 
بإرشاف  مارس/آذار  من  وعرشين  ثالث  يف  فانعقدت 
اهلل- -حفظه  الستار  عبد  الشيخ  الداعية  سامحة»املدير 

العريّب  النشيد  قّدم  ثّم  الكريم،  القرآن  بتالوة  وبدأت   ،
حانت  حّتى  مثلها،  واخلطب  واإلنجليزّي،  واألردوّي 
صاحب  ونادى  الطاّلب،  عىل  احلاسمة  احلرجة  الساعة 
حفظه  توحيد«-  حممد  »املفتي  التعليم  مدير  باسم  املنّصة 
شهر  يف  املنعقد  الثانية  الفرتة  اختبار  نتائج  فأعلن  اهلل-، 
عىل  متزايدة  مسابقات  مع  1435هـ  عام  األّول  ربيع 
ومسابقة  البدنية،  الرياضة  كمسابقة  التعليمّي  النشاط 
املتسابقون،  فتسابق  واخلّط،  اإلنشاء  ومسابقة  التجويد 
ولكّن  اهلدف،  يدرك  أن  أراد  وكّل  املتنافسون،  وتنافس 
الفائز به  واحد أو اثنان وثالثة، والكّل كان يستحق التقدير 
ويشري  يعّمهم  كان  واخلري  اجلميع،  وأجاد  واالحرتام، 
التي  الثمينة  اجلوئز  الفائزون  فأخذ  النرّي،  مستقبلهم  إىل 
ألقى  ثّم  مرسورين،  مبتسمني  فرحني  اجلامعة  هلم  أعّدهتا 
سامحة املدير كلامته القّيمة، وأشار إىل »أن مصلحة الطالب 
ينغلب عىل البيئة يف البيت واملدرسة، وإاّل يتعّرض الطالب 
ألمواج البحر يف سفينتني متعاكسني« فصدق، وما أكثر ما 
ضاع الطالب وفسد باختيار بيئتني ختتلفان كّل االختالف.    

حضور أولياء أمور الطاّلب الكرام واجتامعهم 
مع األساتذة

بيت  جامعة  الصاحلة«أساس  اإلسالمّية  »الرتبية 
السالم، واجلامعة تسعى إليها سعيا رسيعا، وتأخذ طرقا خمتلفة 
الكرام،  الطاّلب  أمور  أولياء  وزيادهتا من حضور  تطويرها  يف 
حيث  من  شؤونم  يف  والتشاور  األساتذة،  مع  واجتامعهم 
يف  املنعقدة  احلفلة  فبعد  الصاحلة،  والرتبية  واألخالق  التعليم 
ثالث وعرشين من مارس اجتمع األساتذة وأولياء األمور يف 
ومستقبلهم،  الطاّلب  مصلحة  عن  اآلراء  وتبادلوا   الصفوف، 
وتناقشوا األمور واألسباب املؤّدية إىل الغاية، فلّله احلمد واملنّة 

أّن اخلّطة التي أخذهتا اجلامعة تنجح يوما بعد يوم.

قدوم الشيخ عمر عبد اهلادي الدّيان 
 أستاذ اجلامعة اإلسالمّية العاملية/إسالم آباد، كّلية اللغة 

العربية

العاملية/إسالم  اإلسالمّية  اجلامعة  أستاذ   ( الدّيان  عمر  األستاذ  الشيخ  نزل 
آباد و جامعة عدن/ اليمن ( ضيف اجلامعة ملّدة ثالثة أّيام، و كان فرحه 

كبريا حينام زار املعهد العريّب ولقي الطاّلب، حيث الكّل ينطق 
رسورا  ازداد  العريب  النادي  يف  اشرتك  ومّلا  الفصحى،  بالعربية 
عىل  الثان  أفّضل  أن  عيّل  »صعب  نايته:  يف  قال  ثّم  وفرحا، 
األّول حسب فصاحة األلفاظ و هلجتها وأدائها«وقال متحّدثا 
عن شعوره: ينبغي أن تظهر مثل هذه اجلامعة يف املحيط العاملّي، 
وأرجو أن تؤّدي دورا هاّما يف إصالح العامل، إن شاء اهلل، وبعد 
ثالثة أّيام ارحتل عنّا، وترك لنا ذكريات حلوة نتسىّل هبا يف حياة 

العمر، فجزاه اهلل عنّا وعن مجيع املسلمني خري اجلزاء.  

اإلدارة
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