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عىل  كبريا  انتصارا   – وسّلم  عليه  اهلل  صىّل   – رسولنا  انترص  لقد 
يروه  أن  دون  املدينة  أهل  به  آمن  حني  والرّش،  الظالم  قوى 
بكّل  املدينة  أوثالث، فخضعت  منهم وامرأتني  إّل عرشات 
طاقاهتا البرشّية والقتصادّية والعسكرّية، ودانت للنبّي  – صىّل 
باهلجرة  يطالبونه  وطفقوا  مّكة،  يف  زال  ما  وهو   – وسّلم  عليه  اهلل 

املنّورة  املدينة  إىل  فهاجر  اإلسالم،  دولة  لتأسيس  إليهم 
األوس  من  أهلها  به  فرّحب  الكبريين،  واألذى  املحنة  بعد 

واخلزرج، والفرح يغمر قلوهبم، والربكة متأل بيوهتم.
العسكر،  قّوة  يملك  منصور  كقائد  املدينة  يف  دخوله 
املسلم  إليه شعبها  الدولة، وينظر  له كّل مؤسسات  وخيضع 
نظر اإلجالل والحرتام، ولو أراد الرسول – صىّل اهلل عليه وسّلم –  
أن يقيض عىل األقّليات املخالفة، كام تفعله الدول القوّية عىل 
األقّليات املغلوبة الضعيفة، وكان سهال عليه – صىّل اهلل عليه وسّلم 
– أن يستأصل اليهود األقّلية يف املدينة يف وقت قصري، ولكنّه 
مل يفعل، ألّنه كان نبّي السالم ورمحة للعاملني، حيّب التعايش 
السلمّي، وإّنام دعاهم إلحالل السالم يف البلد، يعاهدهم عىل 
إنشاء األمن ويصاحلهم عىل السالم الجتامعي، فوافقوه- صىّل 
اهلل عليه وسّلم -، وكتبوا ميثاقا،  خلّص سامحة الشيخ د.مصطفى 

السباعي – رمحه اهلل - بعض أهّم بنوده يف كتابه »السرية النبوّية« 
)1(، وأذكر بعضها لضيق املقام.

قال: نحن نذكر املبادئ العاّمة التي تضّمنتها هذه الوثيقة 
التارخيّية اخلالدة:

1- تساوي أنباء األّمة يف احلقوق والكرامة.
 2– تكاتف األّمة دون الظلم واإلثم والعدوان.

3 - محاية من أراد العيش مع املسلمني مساملا ومتعاونا، 
والمتناع عن ظلمهم والبغي عليهم.

دين  وأمواهلم، ل جيربون عىل  دينهم  املسلمني  لغري   –  4
املسلمني، ول تؤخذ منهم أمواهلم.

كام  الدولة  نفقات  يسهموا يف  أن  املسلمني  غري  – عىل   5
يسهم املسلمون.)1(

املجتمع  وتكوين  الجتامعي  للتعامل  أساسّيات  هذه  إّن 
فيام  نظر ولو سطحّي  له  البالغ من  أثره  يعرف  النادر،  املثايل 
كان عليه الناس يف اجلاهلّية قبل اإلسالم، وخاّصة أهل املدينة 
الذين كانوا يف حرب وبالء، ولكن رجال أوربا مل يعرفوه حّق 
املعرفة، فظلموه ونقصوا الحرتام والتقدير يف حّقه وقرّصوا 
يف الهتامم بشأنه حّتى نرشوا له صورا غري لئقة قائلني بحرّية 
الفكر واملقال، مظهرين احلقد املرير واملقت الشديد، راكبني 
طريق التعّصب  والتنكري، ومل خيطر بباهلم أّن حممدا - صىّل اهلل عليه 
وسّلم – أنقذهم من الظالم والذّل واهلمجّية كام يقول الفليسوف 

الشهري برناردشو: » إّن حممدا جيب أن يدعى منقذ اإلنسانّية، 
إّنني أعتقد أّنه لو توىّل رجل مثله زعامة العامل احلديث لنجح 
يف حّل مشاكله بطريقة جتلب إىل العامل السالم والسعادة« )2( 
العامل أن  الدكتور غوستاف لوبون: »فعىل  ، وقال املسترشق 
يعرتف للعرب بجميل صنعهم يف إنقاذ تلك الكنوز الثمينة 

اعرتافا أبديا« .)3(
والعجب فوق العجب عىل املسلمني الذين آمنوا به واتبعوه، 
ولكنّهم ابتعدوا عن سننه جهال وخالفواطريقه ُغفال ، وأرادوا 
من اهلل تعاىل أن يعيد هلم عّزهتم األوىل وجمدهم القديم، ونسوا 
إيامنا باهلل وحّبا  الذين امتألت قلوهبم  أّن نرصة اهلل تعاىل مع 
لرسوله وعمال بسننه الطّيبة، فهونبّي  السالم للعامل والنموذج 

ېئ  ېئ  ۈئ  چوئۇئۇئۆئۆئۈئ  للمؤمنني،  احلقيقّي 
ېئ ىئ ىئ ىئیی  ی  یجئچ األحزاب: 12  

والسالم

)1(السرية النبوّية،د.مصطفى السباعي،مرص،القاهرة،دارالسالم،1429هـ/2008مـصـ 39(

)2(اإلسالم يف قفص الهّتام ، شوقي خليل، دارالفكر،دمشق، ط5، 1406هـ، صـ15(

)3(اإلسالم يف قفص الهّتام، شوقي خليل صـ19(

رئيس التحرير
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ظالل  يف   )1( چ  ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   چ  ٹ  ٹ 
ويف  وسلم-،  عليه  اهلل  -صىل  حممد  سورة  آليات  القرآين  العرض 
أثناء السـرد البياين ألحداث السورة املرشفة، تأخذنا اآلية 
الرابعة من مطلع السورة إىل مأخذ بعيد الغور، يف الدللة 
خاتم  اهلل  بعث  أجلها  من  التي  العظمى،  احلكمة  عىل 
النبيني حممًدا -صلوات ريب وسالمه عليه- بوجه خاص، والتي من 
أجلها بعث اهلل النبيني كافًة، وسنَّ القتال يف سبيل إعالء 

كلمة احلق بوجه عام.
بعضهم  الناس  ابتالء  هي  العظمى،  احلكمة  تلكم 

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چ  ببعض،وذلك قوله تعاىل: 
ڱ  ں     ں   ڻ چ )2(

وإرادته،  بقدرته  اخللق  اهلل  خلق 
األعامل،  يف  مقاديرهم  هلم  وقدر 
واجلزاء،  واآلجال،  واألرزاق، 
وخلق هلم العقل، ليهدهيم إىل 
أن للكون خالًقا قادًرا مدبًرا 
الناس  فافرتق  حكياًم، 
ونِحاًل  ِملاًل، 
معرفة  يف  شتى، 
اخلالق  حقيقة 
احلق،وانشعبوا شيًعا، 
يف  كثرًة  حتىص  ل  ومذاهب 
األفالك،  فعبدوا  الواحد،  اإلله  ُكنِْه  إدراك 
واحلجر،  والنبات،  واحليوان،  والنجوم،  واألجرام، 
واألفكار،  األشخاص،  وقدسوا  والصنم،  والوثن، 
التأليه والربوبية، وضّلوا  ِخْلَعَة  واملذاهب وخلعوا عليها 
كل سبيل، وتنّكبوا كل طريق، ومل يصل هبم العقل وحده 
يعد  فلم  الكون،  هلذا  املدّبر  اخلالق  احلق  الواحد  اهلل  إىل 
هناك مسلك يعتمد فيه عىل العقل وحده إلدراك احلقيقة 

املطلقة فامذا جرى؟

مل يعد ثمَّ باٌب يدخل منه العقل إىل معرفة الرب اخلالق 
كام يريد جّل جاللة، إّل من خالل باب الشـرع، ومل يكن 
ثمًة نافذة تِلُج منه النفس إىل معرفة احلقيقة املطلقة إّل من 
هلذا  الرشع  إدراك  من  بدٌّ  يكن  ومل  ع،  امُلـَرشِّ نافذة  خالل 
والنبوات  الرسالت،  فكانت  الطريق  ضل  الذي  العقل 

د.مصطفى شعبان
كلية اللغات األجنبية جامعة القوميات-شامل غريب الصني
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من  والنفس  الزيغ،  من  العقل  لتعصم  جاءت  التي 
اهلوى،والقلب من الضالل.

باخللق،  اهلل  رمحة  بمقتىض  واألنبياء  الرسل  جاء 
حتى  أحًدا  يعذب  أل  سبحانه  رمحته  اقتضت  فقد 
الرسل واألنبياء بمقتىض عدل اهلل  يبعث رسوًل، جاء 
واألنبياء  الرسل  يكون  أن  عدله  اقتىض  فقد  خلقه،  يف 
شاهدين عىل خلقه يوم القيامة ول يستقيم ميزان العدل 

يف املحكمة بغري قاٍض عادٍل وشهود عدوٍل.

النبيون  وُأرسل  ترتى،  الرسالت  جاءت  لقد 
العقول  تستقبلهم  أن  املتوقع  فكان  اآلخر،  تلو  واحًدا 
النََصب  بعد هذا  وهَلٍَف وشوق،  برحابة  قبل األجسام 
البحث عن احلق واحلقيقة،  املعاناة، يف  والتعب وتلك 
وكان من املعقول أن ُتذعن األلباب املنتظرة املتلّهفة هلذا 
الباطل ول تدّنسه  َدَرُن  الذي ل خيالطه  الوارد الصايف 
ِعياٍر  بكل  كارثة  كان  حدث  ما  لكن  الضالل،  لوثة 

وبكل مقياس.

عىل  القلوب  وَصُلبت  آرائها،  عىل  العقول  َجُدت 
وكذبوا  الرسالت،  أصحاهُبا  وجحد  معتقداهتا، 
النبوات، وآذوا الرسل واألنبياء، ورشدوا هبم، وأثخنوا 
يف أتباعهم ومل يلووا عىل يشء يف سحق كل من خيالف 
ما درجوا عليه من معتقدات، وما وجدوا عليه آباءهم 

من معبودات.

لنا  اهلل  يكشف   - وسّلم  عليه  اهلل  صىّل   – حممد  سورة  ويف 
حكمة بالغة يف رّس هذا النظام، الذي ارتضاه اهلل ملسرية 
والتدبري  املطلقة  القدرة  له  تعاىل  اهلل  أّن  وهو  دعوته، 
رساًل،  ول  أنبياء،  يرسل  مل  تعاىل   اهلل  شاء  لو  النافذ، 
أّنه اهلل احلق، اخلالق، الرزاق، ذو  وألعلم الكافرين به 
القوة املتني، وألقام عليهم احلجة، التي ل يبقى بعدها 
عذٌر ملعتذٍر،فلو كفر بعدها من كفر، وجحد من جحد، 
املبارشة  بقوته  منهم  اهلل  لنترص  كذب،  من  ب  وكذَّ
بمعزٍل عن األسباب البشـرية، ولنتقم اهلل منهم فوًرا 

بقدرته القوّية بعيًدا عن تيكم األسباب..ولكن.

هو  قانونا  له  وجعل  الكون،  هذا  خلق  اهلل  ولكن 
نظام األسباب، فكان من حكمته سبحانه، أن يرتك هذا 
القانون يأخذ جمراه للنهاية، ولذلك أراد اهلل سبحانه أن 
ُيعِمل قانون األسباب يف هذه القضية أيًضا، وأن جيعل 
به  املؤمنني  يد  عىل  يكون  وحزبه،  الكفر  من  النتصار 

ابتالء هلم، ولذلك قال: چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ڱ  ں     ں   ڻچ )3( 

الكافرين  ويبلو  بالكافرين،  املؤمنني  ليبلو  ولكن 
باملؤمنني، ولكن ليبلو املؤمنني باملنافقني، ويبلو املنافقني 
ويبلو  بالعاصني،  الطائعني  ليبلو  ولكن  باملؤمنني، 
بالظاملني،  الصاحلني  ليبلو  ولكن  باملؤمنني،  العاصني 
ُكل يشء  اهلل من  بالصاحلني...، وجيعل  الظاملني  ويبلو 
ابتالء  املؤمن  إيامن  فيجعل من  ابتالء لصاحبه ولغريه، 
له وللكافر، فيبلو به صرب املؤمن ويقينه وثباته وعمله، 
ويبلو به عقل الكافر وقلبه، وجيعل من صالح الصالح 

ابتالء له وللظامل وهكذا...

املستضعفون،  املوقنون،  املؤمنون!  أهيا  فاطمئنوا 
وحكمه  اهلل  ألمر  واصربوا  املقهورون،  املغلوبون، 
ظلم  من  لكم  لنترص  شاء  لو  تعاىل  اهلل  أن  وتيقنوا 
الكافرين وقهر الظاملني وبطش اجلبارين برضبة واحدة 
واحدة،  أوخسفة  واحدة  أورجفة  واحدة  أوصيحة 
ومن  اخلالَص  املعدِن  من  يستخلص  أن  اهلل  يريد  وإنام 
الذي  للناس  النافَع  الصايف  ومن  الصايَف  اخلالص 
واخلري،  واهلدى  الصالح  فيشيع  األرض،  يف  يمكث 
حليًة  خيرج  حتى  والفتنة  البالء  نار  يف  عليه  اهلل  فيوقد 
للناس واملجتمع الصالح ويبقى أنموذًجا رشيًدا يصري 

مرِضًبا للمثل يف كل زمان وأوان، ٹ ٹ چ ەئ  وئ  
ىئ        ېئىئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ  

ىئ  ی  ی  یچ )4( 

)2( حممد: 4 )1( حممد: 4 

)4( الرعد: 1٧ )3( حممد: 4 
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يريد،  ما  يفعل  أن  شخص  لكل  احلرية  قالوا: 
إىل  ويصلون  اآلخرين،  يؤذون  باهلم!  ما  لكن 

والتحرر  العقل،  رقي  احلرية  أليست  القبور،  يف  من 
ومسخ  الضالل،  إىل  طريق  أهنا  أم  السفاهات،  من 

املروءات؟، لقد أطلقوا ألقالمهم العنان؛ لتكتب ما تشاء 
فراحوا  املسلمني،  حق  يف  ذلك  كان  إن  قيد؛  أو  حد  دون 
جيندون كل طاقاهتم يف النيل ممن قالوا ربنا اهلل، ووصل هبم 
احلمق إىل القرتاب من رسول اهلل - صىّل اهلل عليه وسّلم- ، وهو 
وبآبائنا  وأنفسنا،  بأموالنا  نفديه  الذي 
منحه  الذي  النبي  ذلكم  وأمهاتنا، 
واآلخرين.  األولني  رشف  تعاىل  اهلل 
يكفون  أمهاهتم، حني ل  ثكلتهم  أل 

رشهم عنا.
يغار  ل  وكيف 
 ، ن ملسلمو ا

وأولئك، يبارك هلم صنيعهم اخلسيس ذلك؛ من جع غفري 
من مثقفيهم، نحن نرفض اإلرهاب، ونرفض إحلاق األذى 
تلو  الفينة  األذى  بنا  يلحقون  هم  ملاذا  لكن  باآلخرين، 
فيهم  أليس  بعد األخرى،  الواحدة  الفينة، وتتالقفه دوهلم 
رجل رشيد؟ بىل إن كثريا منهم، ذوو رشد وحكمة، ولكن 
القلوب،  وتتفطر  اآلذن،  تصم  حتى  تنادي،  ملن  حياة  ل 
وعندئذ يقولون آٍه آٍه، إنه من الطبيعي أن يغضب املسلمون 
لرسوهلم – صىّل اهلل عليه وسّلم -، وكل مسلم يعرب عن غضبه بقدر 
تلقيه علوَم  اهلل عليه وسّلم -،  وطريقِة  – صىّل  عاطفته جتاه حبيبه 
أن  نرجو  وإنا  متعددة-،  كثرية  احلنيفية -ومشارهُبا  الديانة 
يتعقل ساسة أوربة، وأن يكفوا أقالم، وأحالم سفهائهم؛ 
خشية أن جياهبوا بام يعود عىل شعوهبم بام ل حيمدون عقباه.
 – نبيهم  إىل  اإلساءة  يقبلون  ل  املسلمني  ألن  هذا  أقول 
صاحبها،  كان  وأيا  وصُغرت،  دقت  مهام   ،- وسّلم  عليه  اهلل  صىّل 

نقبل  ل  كنا  وإن  صاعني،  بالصاع  يكيل  من  فيهم  فيخرج 
أن تعم الفوىض، وأن يسود الظلم هنا وهناك، لكنا نملك 
أن نتناصح، وأن يكف بعضنا بعضا عن النجراف يف تيار 
ندعو  وأن  العبث،  متهات  والرتدي يف  األذى، 
التعايش  نظام  للجميع  تكفل  التي  احلياة  إىل 
السلمي، ملتزمني جيعا باحرتام املقدسات 

د. عمر عبد اهلادي ديان
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السامية، تاركني األمر للحوار وإعامل الفكر، مبتعدين عن 
فرض النظريات اهلدامة، التي ُيروج هلا باسم احلرية، وكيف 
تكون تلك حرية وهي تفرض فرضا، وقد قال تعاىل: َل 
)1(. وَأمرنا أن نتبع  ْشُد ِمَن اْلَغيِّ َ الرُّ يِن َقْد َتَبنيَّ إِْكَراَه ِف الدِّ
أن  علينا  ليس  ولكن  صوابا،  نراه  ما  إىل  الدعوة  أسلوب 
نلزم اآلخرين بذلك؛ فهو سبحانه الذي يؤدب من يشاء، 
ويعاقب من يشاء، وذلك أن احلياة ل تسري سدى، وُيرتك 
جالله:  جل  فقال  للمتقن،  العاقبة  بل  مهال،  فيها  الناس 
ا  ُكْم َفَمْن شاَء َفْلُيْؤِمْن َوَمْن شاَء َفْلَيْكُفْر إِنَّ قُّ ِمْن َربِّ َوُقِل اْلَ
َأْعَتْدنا لِلظَّالنَِِي َناًرا َأحاَط ِبِْم ُساِدُقها َوإِْن َيْسَتِغيُثوا ُيغاُثوا 
ُمْرَتَفقًا  َوساَءْت  اُب  الشَّ بِْئَس  اْلُوُجوَه  َيْشِوي  َكاْلُْهِل  باِمٍء 
َأْجَر  ُنِضيُع  ا َل  إِنَّ اِلاِت  آَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ الَِّذيَن  إِنَّ   )29(

.)2()30( َمْن َأْحَسَن َعَماًل
ها فاسمعوا؛ لتعرفوا أن أمر اإلساءة إىل رسول اهلل - صىل 
الكائنات  وتنبذه  بأرسها،  احلياة  ترفضه  أمر   - وسلم  عليه  اهلل 

»أن  املسلمني-   – تارخينا  يف  ورد  فقد  أطيافها،  بمختلف 
كبار  من  جاعة  عنده  فحرض  تنرّص،  املغول  أمراء  بعض 
النصارى، واملغول، فجعل واحد منهم ينتقص النبي – صىّل 
اهلل عليه وسّلم -، وهناك كلب صيد مربوط، فلام أكثر من ذلك، 

وثب عليه الكلب فخمشه، فخلصوه منه، وقال بعض من 
حرض: هذا بكالمك يف حممد – صىّل اهلل عليه وسّلم -،  فقال: كاّل 
بل هذا الكلب عزيز النفس، رآين أشري بيدي؛ فظن أين أريد 
أن أرضبه، ثم عاد إىل ما كان فيه فأطال، فوثب الكلب مرة 
أخرى؛ فقبض عىل زردمته فقلعها؛ فامت من حينه؛ فأسلم 

بسبب ذلك نحو أربعني ألفا من املغول«)3(.
 – نفدي رسولنا  ربنا جل يف عاله، كيف  هذا وقد علمنا 
َأْمَوالُِكْم  ِف  َلُتْبَلُونَّ  اسمه:  عز  فقال   ،- وسّلم  عليه  اهلل  صىّل 

اهلل  شاء  إن  ذكرها  إىل  سنأيت  آية  بداية  يف   -  )4(َوَأْنُفِسُكْم
تعاىل- وهذه املقدمة ختربنا أنا سنتعرض إىل بالء يف املال، 
والنفس، وقّدم املال ألنه أّول وسيلة ترضب، وألنه حمبوب، 
ولو خرج من القلب، سهلت التضحية بالنفس، ويف ذلك 
املسلمني  مال  وإن  والنفس،  باملال  للتضحية  قوّية  إشارة 
ونفوسهم فدى لرسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، ول ضري 
عن  ينافحون  داموا  ما  ذلك،  يف  عليهم  النقص  يدخل  أن 

)1( البقرة: 256.

)2( البقرة: 256.
)املتوىف:  العسقالين  حجر  ابن  الثامنة،  املائة  أعيان  يف  الكامنة  الدرر    )3(
دائرة  جملس  آباد:  حيدر  ط2،  ضان،  املعيد  عبد  حممد  حتقيق:  852هـ(، 

املعارف العثمانية، سنة: 1392هـ/ 1972م، ج4، ص: 153.
)4( آل عمران: 186.

بقوله:  ذلك  وجل  عز  أردف  ثم   ،- وسّلم  عليه  اهلل  صىّل   – نبيهم 
َوَلَتْسَمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َوِمَن الَِّذيَن 
ُكوا َأًذى َكثرًِيا)5( فإن ما نسمعه يف إعالمهم، أمر عندنا  َأْشَ
علم بأهنم لن يرتكوه، وأهنم سيتامدون فيه، وذلك بنيِّ من 
« قبُل، وإنا  « كام أكد »لتبلونَّ خالل تأكيد الفعل »لتسمعنَّ

نجد من املؤكدات يف هذين الفعلني ما ييل:
أشد  من  القسم  أن  ومعلوم  للقسم،  املوطئة  1-الالم 

املؤكدات.
واحلدوث،  التجدد  عىل  يدل  الذي  املضارع؛  الفعل   -2

وجيعل اليوم شبيها باألمس.
3- نون التوكيد الثقيلة، وهي أشد من أختها اخلفيفة.

4- كلمة »كثريا« التي جاءت صفة لألذى، »أذى كثريا«.
حديثه  معرض  يف  تعاىل  اهلل  رمحه  الشوكاين  اإلمام  قال 
من  الكتاب  أوتوا  الذين  من  »ولتسمعن  اآلية:  هذه  حول 
قبلكم، وهم اليهود، والنصارى، ومن الذين أرشكوا، وهم 
سائر الطوائف الكفرية -من غري أهل الكتاب- أذى كثريا؛ 

من الطعن يف دينكم، وأعراضكم«)6(.
يكفل  الذي  العمَل  اآلية،  نفس  يف  تعاىل  اهلل  علمنا  وقد 
وا  َتْصِبُ َوإِْن  سبحانه:  فقال  العزة،  لنا  وحيقق  النرص،  لنا 

.)٧(َوَتتَُّقوا َفإِنَّ َذلَِك ِمْن َعْزِم اأْلُُموِر
إنه صرب وتقوى، صرب يف احلق، وصرب لتحقيق النتصار، 
وهروب  األعقاب،  عىل  وتنكص  الواقع،  من  فرار  ل 
فال  تعاىل،  اهلل  بتقوى  مرشوط  ذلك  لكن  الواجبات،  من 
اهلل  صىّل   – رسولكم  فانرصوا  ها  للحدود،  جتاوز  ول  ظلم، 
اجلاهلية  عادات  بنبذ  أول  تعاىل!  اهلل  عباد  يا    ،- وسّلم  عليه 

التحيل  لنا  لغرينا، وإنام  لنا، بل هي  ليست  إهنا  من حياتنا، 
خلقا،  أولئك  عن  والتاميز   ،- وسّلم  عليه  اهلل  صىّل   – رسولنا  بسنة 
– صىّل اهلل عليه  نبينا  وعمال، ولباسا، ونظاما، ولنهرع إىل حياة 
وسّلم - مقتدين، ونعض عليها بالنواجذ، فإنا إن فعلنا ذلك 

الرعب، وأتاهم من  أقدامهم، وقذف يف قلوهبم  زلزل اهلل 
حيث مل حيتسبوا، َواللَُّ َغالٌِب َعَل َأْمِرِه َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس 

.)8(َل َيْعَلُموَن

)5( آل عمران: 186.
)6( فتح القدير، حممد بن علي الشوكاين، ط1، دمشق: دار ابن كثري، سنة: 

1414هـــ، ج1، ص: 468. 
)7( آل عمران: 186.

)8( يوسف: 21.
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أّما بعد: فإن خري احلديث كتاب اهلل، وخري اهلدي هدي 
بدعة، وكل  ملسو هيلع هللا ىلص، ورش األمور حمدثاهتا، وكل حمدثة  حممد 
يطع اهلل ورسوله  النار، من  بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف 
فقد رشد، ومن يعص اهلل ورسوله فقد غوى، ول يرض إل 

نفسه، ول يرّض اهلل شيئًا.
املجتمع  ذالكم  هو  املتميِّز  املسلم  املجتمع  الناس!   أهيا 
الذي تتحّقق له رضوراُته وحاجياته وحتسينيَّاته، حتت ظلِّ 
ضيق،  رها  يعكِّ ول  أزمٌة  ينغِّصها  ل  التي  الغراء  الشـريعة 
هُتَدر  ل  مة  مكرَّ مصونًة  حرمَته  جيد  الذي  املجتمع  ذالكم 
ش، أو  حتت ناب َسُبع َعاٍد، ول ُتستباح بمخالب باٍغ متوحِّ

سطوة معتٍد صائل.
املثىل  صورته  يف  كان  إذا  املسلم  املجتمع  يعيش  هكذا 
مضـى  ملا  اختالٍل  أدنى  عند  أنه  غرَي  املعهود،  واستقراره 
وإحالل الضدِّ حملَّه من الستخفاء وراء أسواٍر من الصَلف 
اهلل  سبيل  وجعل  ومَحَلته،  اهلل  لوحي  واملقت  والغطرسة 
موِحشًة لطول ما ترادف عىل سالكيها من أدواء وأعباء، هلُو 
الباب احلقيقي للمثول أمام حارٍض كريه ومستقبل مغلق، 
إذلهلا  إىل  اخلصُم  ويسبق  ثبوهتا،  بعد  القدم  تزّل  وحينئذ 

وكبت حريتها.
إن الشعور العام بني الناس ليحكي بأن العامل اليوم قد قطع 
مراحَل شاسعة يف طريق التقدم احلضاري والصعود املادي، 
فسارعت مهُم الناس ترتى كالبارع الذكي والنَِّشط املتوقِّد يف 
الصناعي واحلضاري ونحومها، ولكن  التقدم  وراء  اللهث 
والبارِّ  التقي  الصالح  املرء  إجياد  حساب  عىل  كان  كلُّه  هذا 
املادة  استطالت  الروح،  وختلَّفت  الصناعة  مت  فتقدَّ الويف، 
يف  الضمور  هذا  من  نشأ  حتى  بالدين،  اللتزام  واستكان 
الوعي تفاوٌت مقلق، كان سببًا ـ ول شك ـ يف اختالل سري 
القافلة املسلمة واعتالهلا، و]عدم[ اتزاهنا وإبصارها الواعي 
بام ُتقبل عليه وما حُتجم عنه، ثم جتتال القنوط آمال لفيف من 
العلامء واملفكرين بعد أن اعتىل جؤارهم من القحط الروحي 

الذي يسود أرجاَء املسلمني بصورة لفتة.
بخالفته  والشعور  باهلل  اإليامن  هو  احلقيقي  التدّين  إن 
التي  الرشعّية  السيادة  إىل  والتطّلع  وقالبًا،  قلبًا  األرض  يف 
كلِّ  بتطويع  إل  يتّم  ل  ذلك  أنَّ  بيَد  اخلالفة،  هذه  اقتضتها 
وْسط  املفهوم،  هذا  لتحقيق  مرشوعة  وسيلًة  اهلل  جعله  ما 
دنًيا ينبغي أن حيكمها املجتمع املؤمن باسم اهلل وعىل بركة 
اهلل وفضله، من خالل احلكم بام أنزل اهلل رشيعًة ومنهاجًا، 
وإحياء شعرية األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتذليل 
بل يف الدعوة إىل اهلل عز وجل واجلهاد يف سبيله وابتغاء  السُّ
مفهومي  بني  اجلفوة  عىل  ُيقىض  هذا  وبمثل  مرضاته، 
لتصل  الثلمة  وُتسدُّ  الصدع  وُيرأب  واإلسالم،  احلَضارة 

سفينة املجتمع املسلم املاخرة إىل شاطئ العزِّ والتمكني.
الفضائل  أن  تقريُر  جليًا  واضحًا  يكون  أن  جيُب  أنه  كام 
احلياة  ازدهار  تعوق  ل  لنا  اهلل  رشعها  التي  والعبادات 
اإلنسان  ألن  املسلمة،  املجتمعات  وْسط  املادي  وتقدَمها 
مع  إل  تتّم  ل  القلب  صحوة  أنَّ  يظّن  ومن  وقلب،  عقٌل 
خمطئ  فهو  جوانبها،  كلِّ  من  الدنيا  وهتميش  الفكر  مخول 

 من خطبة احلرمني الرشيفني
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خطأ فاحًشا، كام أنَّ من يظنُّ بأنَّ سيادة العقل وبلوغ األرب 
بتنحية اإليامن باهلل وفصله عن  يتمُّ إل  املادّي ل  التقّدم  يف 
زكاة  فإن  ولذا  كبرية،  خطيئًة  أيضًا  خمطئ  هلو  احلياة  واقع 
الروح قد تتّم بدون جال اجلسد، وضامن اآلخرة والتشمري 

هلا قد يتّم بدون ضياع الدنيا وخرساهنا.
ختلُّف  أن  يف  البتة  عاقٌل  يشّك  ل  إنه  املسلمون،  أهيا 
كام  األرض  يف  األمور  بزمام  اإلمساك  عن  اليوَم  املسلمني 
ما  مع  والستجداء  بالتبعية  التصاف  ويف  أسالفهم  كان 
ٍس مكابد وشعوٍر بأهنم  يصاحب ذلك من قلٍق متنامي وتوجُّ
وْسط عنق زجاجٍة ُيصعدون فيها ول يلوون عىل يشء، أنَّ 
عن  اهلل  رشع  وتنحية  دينهم،  عن  ُبعدهم  بسبب  كلَّه  ذلك 
لبعض  النبيملسو هيلع هللا ىلص  قال  واملواثيق، كام  العهود  الواقع، وخفر 
العهَد إل سلَّط اهلل عليهم  ))وما خفروا  رًا:  املهاجرين حمذِّ
عدوًا من غريهم فأخذوا بعض ما يف أيدهيم، وما مل يعمل 
أئمُتهم بام أنزل اهلل يف كتابه إل جعل اهلل بأَسهم بينهم(( ]1[.

ينخران  اثنني  ة سببني  ثمَّ أن  ـ  اهلل  يا رعاكم  ـ  اعلموا  ثم 
ل  يف جسد األمة بنََهم لتلحق بركاب الَقَعدة العاجزين، وأوَّ
هذين السببني هو اللََّهث وراء التيَّارات الغربيَّة القائمة عىل 
رجَع  لقى  الذي  ري  التحرُّ والفكر  املادِّي  ق  التفوُّ فلسفة 
مرتفِهم  املسلمة،  األمة  أبناء  من  الغوغاء  وسَط  الصدى 
ِفهم، بل وحتى من كان عىل فراش اإلمالق منهم، إىل  ومثقَّ
أن صاروا ُأذنًا وعينًا ولسانًا وقلاًم لنهجهم وفكرهم سياسًة 
وداَووا  بإفساد،  فأصلحوا  وإعالمًا،  وثقافة  وحضارة 
املسلمني،  حقوُق  فُهضمت  بالتأّخر،  موا  وتقدَّ بالطاعون، 
فيهم  ق  فتحقَّ بليد،  وهلٍث  أعمى  بتقليٍد  مروآهُتم  واغتيلت 
ة  قوُل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص:))لتتَّبعنَّ سنَن من كان قبلكم حذَو القذَّ
يا  قالوا:  لدخلتموه((،  لو دخلوا جحَر ضبٍّ  ة حتى  بالقذَّ

رسول اهلل، اليهود والنصارى؟ قال: ))فمن؟!(( ]2[.
ب املظلم  وأيُّ تبعيٍة أقبح من أن تشبَّه بدخول ُجحر الضَّ
عىل  دليل  ذلك  وأنَّ  إل  وقوارص،  ضيٍق  من  فيه  ما  مع 
التبعية مع عْصب العينني عىل وجه النتحار غيلة: ﴿َكٱلَِّذيَن 
فَٱْسَتْمتـَُعواْ  َوأَْولَـًٰدا  أَْمٰواًل  َوَأْكثـََر  قـُوًَّة  ِمنُكْم  َأَشدَّ  قـَْبِلُكْم َكانُواْ  ِمن 
ِبَلَـِٰقِهْم فَاْسَتْمتـَْعُتْم ِبَلـِٰقُكْم َكَما اْسَتْمَتَع الَِّذيَن ِمن قـَْبِلُكْم ِبَلَـِٰقِهْم 
ابن عباس ريض اهلل  َخاُضوْا﴾]التوبة:69[، يقول  َوُخْضُتْم َكٱلَِّذي 
عنهام: )ما أشبَه الليلة بالبارحة! هؤلء بنو إرسائيل ُشبِّهنا 
هبم(]3[، ويقول ابن مسعود ريض اهلل تعاىل عنه: )أنتم أشبُه 
حذَو  عمَلهم  تتَّبعون  وهديًا،  سمتًا  إرسائيل  ببني  األمم 

ة، غرَي أين ل أدري أتعُبدون العجل أم ل(]4[. ة بالقذَّ القذَّ
ثم إنَّ ثاين السببني ـ عباد اهلل ـ هو ذلكم اجلاثوُم الكابِت، 
املسلمة  لألمة  اإلسالمية  اهلوية  تذويب  عىل  يعمل  الذي 
اهلل  فرضه  وبام  باإلسالم  الستعزاز  يف  املتمثِّل  ومتّيِزها، 

عليها من الولء والرباء، واحلب يف اهلل والبغض فيه، وجعل 
نوعها،  كان  ا  أيًّ مشرتكٍة  ملصالَح  خاضعني  بعامة  املسلمني 
حتى ولو كانت خارَج اإلطار املرشوع ما دامت تصبُّ يف 
ها  ة لألفراد واجلامعات، فيجرُّ مصالَح دوليٍة وقوالَب ماديَّ
يصُعب  بنود  عرَب  فَلكها،  إىل  كرهًا  أو  طوعًا  اجلاثوُم  هذا 
الرتاُجع عنها أو اإلخالل هبا، بناًء عىل ما تقتضيه مصلحُة 
الفرد أو املجتمع من أعباء احلياة، التي يصبحون من خالهلا 

يف غري غنى عن الغرب ومادته وفلسفته وسيادته.
ويف كال السببني ـ عباد اهلل ـ تتضاءل إن مل تتالشى صلُة 
املسلم بربِّه ودينه، وينحرص األفراد واجلامعات داخَل بوتقٍة 
اخلاصة،  مصاحلَهم  إل  فيها  يرون  فال  األفق،  ضيق  من 
النظر  بقطع  العاجلة،  املنفعة  وراء  كّله  جهُدهم  ويندفع 
عامَّ حيكم ذلك من حالل أو حرام، واهلل جل وعال يقول: 
ٱللََّه  َحادَّ  َمْن  يـَُوادُّوَن  ٱآلِخِر  َوٱْليـَْوِم  بِٱللَِّه  يـُْؤِمُنوَن  قـَْوماً  تَُِد  }الَّ 
ءابَاءُهْم أَْو أَبـَْناءُهْم أَْو ِإْخٰونـَُهْم أَْو َعِشريَتـَُهْم { َوَرُسوَلُه َوَلْو َكانُواْ 
البجيل ريض  بايع جرير بن عبد اهلل  ]املجادلة:22[، ولقد 
اهلل تعاىل عنه النبي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أن ينصَح لكل مسلم ويربَأ من 

الكافر. رواه أمحد]5[.
أنَّ  منصف  كّل  يوقُن  ـ  اهلل  عباد  ـ  املفهوم  هذا  ومن 
ما  قدَر  ة  اخلاصَّ بقواهم  ينترصوا  مل  واإلحلاد  الكفر  أهَل 
انترصوا بفراغ قلوب املسلمني من خالل شهواهتم اليقظة، 
وإخالِدهم إىل األرض، واتباع اهلوى، والّسعار إىل اللذات 
والرغبات، وافتقار صفوفهم إىل ما جيمعها ول يفرقها، وإىل 
ما تعتّز به من الدين ل ما تستحيي منه أو ختجل بسببه، ﴿
َوَلَقْد َأْهَلْكَنا ٱْلُقُروَن ِمن قـَْبِلُكْم َلمَّا ظََلُمواْ َوَجاءتـُْهْم ُرُسُلُهم بِٱْلبـَيـّنَـِٰت 
َوَما َكانُواْ لِيـُْؤِمُنواْ َكٰذِلَك َنْزِي ٱْلَقْوَم ٱْلُمْجرِِمنَي  ُثَّ َجَعْلنَـُٰكْم َخلَـِٰئَف 

ىِف ٱألْرِض ِمن بـَْعِدِهم لَِننظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن ﴾ ]يونس:14[.
بام  العظيم، ونفعني وإياكم  القرآن  بارك اهلل يل ولكم يف 
فيه من اآليات والذكر احلكيم، قد قلت ما قلت، إن صوابًا 
فمن اهلل، وإن خطأ فمن نفيس والشيطان، وأستغفر اهلل إنه 

كان غفارًا.

الكبري  يف  والطرباين   ،)4019( العقوبات  باب:  الفتن،  يف  ماجه  ابن  أخرجه   ]1[
)446/12( واألوسط )62/5(، والبيهقي يف الشعب )19٧/3( من حديث ابن عمر ريض 
اهلل عنهام، وصححه احلاكم )540/4(، ووافقه الذهبي، وقال اهليثمي يف املجمع )318/5(: 

»رجاله ثقات«، وصححه األلباين بمجموع طرقه يف السلسلة الصحيحة )106(.
من   )2669( العلم  يف  ومسلم   ،)3456( األنبياء  أحاديث  يف  البخاري  أخرجه   ]2[

حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهلل عنه بنحوه.
]3[ أخرجه الطربي يف تفسريه )1٧6/10(، وعزاه أيضا يف الدر املنثور )233/4( إىل 

ابن املنذر وابن أيب حاتم وأيب الشيخ.
 )4٧9/٧( املصنف  يف  شيبة  أيب  وابن   ،)108  ،63( السنة  يف  املروزي  أخرجه   ]4[

بنحوه، وانظر: فيض القدير )295/5(.
]5[ أخرجه أمحد )35٧/4، 358، 360،  363(، وكذا النسائي يف البيعة )41٧5(، 
 .)3893  ،3892( السنن  صحيح  يف  األلباين  وصححه   ،)314/2( الكبري  يف  والطرباين 

وأصل احلديث يف البخاري )5٧(، ومسلم )56(، وليس فيه: ))وتربأ من الكافر((.
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نظرا ملكانة السّيد أيب احلسن الندوي - يرمحه اهلل- األدبّية 
والعلمّية، عزم األستاذ ضياء حسني الويّل عىل ترجة كتاب 
دينّية  »پا جا رساخ زندگی« وهو عبارة عن خطبة ومقالة 
تربوّية، وستكون بشكل سلسلة يتحف هبا املجّلة. )اإلدارة( 

احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل ، أّما بعد:
موقفا جيمع  موقفا حرجا عصيبا،  أقف  وأعّزائي!  أحّبائي   
مرّسة  والكآبة،  املرّسة   مها  متناقضني،  ويضّم  متضادين، 
لتكميل الدراسات وأخذ الشهادات، وكآبة التباعد والفراق، 
إذا حزن، وقلق يف مثل هذه  املرء ولعجب  فال عيب عىل 

املواقف، وإّنام العجب كّل العجب عىل األّمهات الاليت 
وليطقن  ورمحة،  شفقة  بجانبهن  أولدهّن  يمسكن 
منهّن  وهذا  واملشّقة،   البعد  من  عليهم  خوفا  فراقهم 
ل يستحّق الثناء والتقدير، ولكنّي أهنّئ الاليت يكابدن 
اآللم، ويتحّملن األحزان، ويقاسني األسقام يف فراق 
عن  بعيدين  ويتثّقفوا  ليتعّلموا  األكباد،  وأفالذ  األبناء 
النساء  خلري  وإهّنن  عملهّن،  وأحّبذ  واحلنان،  العطف 
تربية  يف  دورا  لألّم  أّن  شّك  ول  األّمهات،  وخري 
املعّينة،  األطوار  انتهت  فإذا  معّينة،  أطوار  يف  األولد 
قدم  عىل  بنفسه  ليقوم  الولد،  دور  وبدأ  دورها،  انتهى 

وساق وليشّق له الطريق يف احلياة.
مع  فيها  وعشتم  املدرسة،  هذه  يف  أّمهاتكم  تركتكم  وقد 
حمّبة  بيننا  نشأت  فبالطبيعة  به،  بأس  ل  زمنا  األساتذة 
ترّسخت أصوهلا و ثبتت أركاهنا، فتعارفنا، وتصادقنا، وقد 
يأنسون  املخلوقات،  جيع  يف  الطبيعة  هذه  تعاىل  اهلل  وضع 
ويستأنسون، ولكنّها جتّلت يف اإلنسان عىل أعىل مظاهرها، 
اإلنسان  أّن  والنفس  اللسان  علوم  ماهرو  هبا  رّصح  كام 
واجتمع  وحتاببنا،   واجتمعنا  فأنسنا  األنس،  من  مشتّق 
شملنا، ثّم نزل القضاء املربم والوقت احلاسم، وأتت ساعة 
ويعّز  الشمل،  ويفّتت  اجلمع  ليتفّرق  واحلرمان،  الفراق 
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علينا فراقكم، ويملؤنا احلزن واألسى.
أّنكم  نعلم  حينام  كبري  فرح  لنا  يرتاءى  أخرى  ناحية  ومن 
أجلها  من  التي  الغاية  وبلغتم  املقّررة،  دراستكم  أكملتم 
ضّحيتم، مع أّن البيئة خارج املدرسة كّلها تدعو إىل الفساد 
والشمئزاز والبتعاد عن الدين، وانسحب منها السكون 
تثلج  وكام  مصلحته،  وراء  اجلميع  والطمئنان،ونرى 
الفساد  زمن  يف  العلم  عىل  إقدامكم  نرى  حينام  صدورنا 
اخلَلقّي والضطراب الفكري، فسعادة لكم وهنيئا، وأدام 

اهلل سعادتكم وإقبالكم.
ولكنّي أردت أن أرّد مفهوما خطأ نشأ من سوء فهم كلمة 
تداوهلا الناس، وأخذهتا األيادي،  وهي »فارغ«، ظنّوا منها  
املقّررة  الدراسات  درس  من  يقاهلا  كام  العمل،  من  الفراغ 
واملنهج الكامل يف سنوات متعّينة، وختّرج، فهو عامل مل حيتج 
اجلاهل  فذلك ظّن  املعرفة،  واكتساب  التعّلم  مزيد من  إىل 
ومقالة سوء، وإّنكم إن أخذتم منها املعنى اخلطأ، فأرّصح 
مل  أّنكم  األيامن،  أعقد  لكم  وأحلف  الترصيح،  غاية  لكم 
أّن  وأحسب  ذّرة،  زنة  تتعّلموا  ومل  ِشعرة،  قيد  تستفيدوا 
تعب  وذهب  الفشل،  أشّد  مقصدها  يف  فشلت  قد  اإلدراة 
األساتذة سدى وراح أدراج الرياح، ولكن يقول يل حيّس 
ولن  البعيد  املذهب  هذا  إىل  تذهبوا   لن  أّنكم  ووجداين، 
الدقيق،  الصحيح  املعنى  إىل  تذهبون  وإّنام  أبدا،  به  تقبلوا 
وتقبلونه منهجا يف احلياة، وذلك أّنكم أصبحتم من العلامء 
ومن رجال العلم واملكتبة، ويمكنكم الستزادة من الكتب 
والرتواء من ينابيع املطالعة، ولو قلت: قد أوتيتم مفاتيح 
يف  بالغت  وملا  الصواب،  عن  ابتعدت  ملا  والعرفان،  العلم 
وستجمعون  مغلق،  باب  كّل  هبا  وستفتحون  الكالم، 
البهاء  زاد  استعملتموه  وكّلام  واملعرفة،  العلم  خزائن  هبا 

والكامل.
ليبلغ  ولكنّه  كبري  نفع  فله  عليكم،  قّرر  الذي  املنهج  وأّما 
املبلغ الذي يرجى منه، ولتنتهي حدوده عند أخذ الشهادة، 
والعلم  الصحيحة  املعرفة  إىل  الطالب  يرشد  الذي  هو  بل 
إىل  بيديه  ويأخذ  املغلقة،  الكتب  أبواب  له  ويفتح  النافع، 
سامء الثقافة الصحيحة حمّلقني يف ربوعها، ويبنّي له أّنه مع 
كثرة املعلومات وأخذ الشهادات لبّد أن يعرف أّنه مازال 
يف بداية طريق العلم، كام أّنه لبّد أن يعرف أّن وراءه أشياء 
عرّب  وقد  واإلظهار،  الكشف  منه  حيتاج  مستورة،  جمهولة 
خوفا  ثانية  وأقوله  العلمّي«،  »بالذوق  هذا  قويل  اآلخرون 

النجاح،  نقطة  بداية  ألّنه  وتنكره،  األسامع  متّجه  أن  منّي 
والشعور الطّيب إىل الفوز، إن نشأ فيكم، فقد كسبتم اخلري 
منه  وأخذتم  فيكم  نشأ  أّنه  وأظّن  العظيم،  الكثريوالنجاح 
نصيبا وافرا، فبمناسبته أقّدم تربيكايت وهتنيأيت إىل إدارتكم 
املوّقرة واألساتذة األجّلة، كام أقّدم كلامت ثالث إىل اإلخوة 

املتخّرجني، و أرجو أسامعهم واستامعهم.
األوىل منها: اإلخالص يف النّية والعمل، أثره واضح جيّل 
يف الرتبية والتنشأة، ابحثوا يف التاريخ اإلسالمّي، فلن جتدوا 
التاريخ،  أعالم  من  وعلام  واملعرفة  العلم  رجال  من  رجال 
تألأل يف أفق األوساط العلمّية، ونال مركزا أّوليا، إّل وراءه 
بناء املجد الشامخ،  اللبنة األوىل يف  إخالصه الكامل، فهو 
مطالعة  يف  جتدوا  ولن  العالية،  للعامرة  متني  وأساس 
يف  التحليق  عىل  ساعده  الذي  إخالصه  إّل  الذاتّية  سريته 
فلنأخذ  املثال،  يف  بعيدا  لنذهب  واخللود،  الشهرة  سامء 
النظامي  املنهج  واضع   - اهلل  رمحه   – الدين  نظام  املاّل  الشيخ 
يف  منهجه  يقترص  فال  اإلسالمّية،  املدراس  التزمته  الذي 
مدارس شبه القاّرة اهلندّية، بل جتاوز إىل املدراس يف العامل 
ُذِكَرمعارصوه  بينام  صفحاته  يف  التاريخ  خّلده  اإلسالمي، 
يف اهلامش، وليس يرجع الفضل يف ختليده إىل غزارة علمه 
وعمق حتقيقه وحّدة ذكاءه ورسعة فهمه، بل من املعارصين 
التاريخ  ولكّن  يفوقه،  أو  فيها  يساويه  من  الظّن  غالب  يف 
أمهلهم يف غياباته وتركهم يف دياجريه ونسيهم يف متاهاته، 
جعنا  ولو  بسببه،  إّل  يعرفوا  ومل  ذيله،  يف  إّل  يذكروا  فلم 
أحواله،  وتتّبعنا   ،- اهلل  رمحه   – الدين  نظام  املاّل  الشيخ  أخبار 
وطالعنا سريته الذاتّية، لرأينا كّل هذه الشهرة وهذا التخليد 

يقوم عىل أكتاف اإلخالص الذي خّلد ذكره وأّبد اسمه.
وإّنام الفضل يرجع إىل هذا الشعور الطّيب،)الذوق العلمّي( 
واإلحساس العميق اللذين جيدمها الشيخ يف صدره ويشعر 
هبام يف حياته، ورأى نفسه تعشق املزيدمن العلم ، وأيقن أّنه 
ما زال يف بداية الطريق،فألقى نفسه إىل رجل خملص أمهله 
الدهر وأجهله الزمان،وإّنام يتوّقد منه اإلخالص توّقدا يف 
ولتطوير  نفسه  لتزّكية  املخمولة،  املتواضعة  »بانسه«  قرية 
علمه، ولو أراد الشيخ ماّل نظام الدين أن يتلّقى التزكية من 
رجال أفذاذ، تصّور هلم الزمان اإلمامة والزعامة والرئاسة، 
ولكنّه مل يفعل، بل تلقاها من رجل اشتهر بالتلميذ، وعرفه 
الناس باملريد الشيخ املاّل نظام الدين – عليه الرمحة-، فلو تتّبعنا 
أمثال هذه وجعنا أخبارهم، لزاد عدد أمثاهلم املئات، وطال 

املقال وضاق املجال.
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محدًا لك يا رب كام ينبغي جلالل وجهك وعظيم سلطانك، 
اهلل  عبد  بن  حممد  ورسولك  عبدك  عىل  والسالم  والصالة 
وصحابته  األطهار  آله  وعىل  العريب؛  القريش  اهلاشمي 

األبرار، ومن سار عىل هنجهم إىل يوم الدين.
من  درٍب  أّي  بني  يسري  الذي  أن  ريب  ل  فإّنه  بعد:  أما 
أساليبها  ودللت  دّقتها  يعرف  العربية  اللغة  دروب 
وكيف  غرِيها؛  لغة  ألّي  تتأت  مل  التي  واملتنّوعة  املتعّددة 

كتاب  ولغة  اإلسالم  شعار  وهي  ل 
األصلني  ومفتاح    حممد  النبيني  خاتم  ولغة  العزيز،  اهلل 
الراقية إىل الوصول  العظيمني )الكتاب والسنة( والوسيلة 

إىل أرسارمها وفهم دقائقهام.
وقد صريَّ هذا القرآن العربيََّة لغة مرغوبًا فيها، ل لنفوذها 
، ول لسبقها احلضارّي، وإّنام ملكانتها الدينّية ؛ إذ  السيايسِّ
العربّية، والعناية هبا، من أجل  تسامى املسلمون إىل درس 
فهم  أجل  ومن  القرآن،  تالوة  أجل  ومن  العبادة،  حتقيق 

النصوص الرشعية.
إىل  فيه  يرجع  فيام  رشعيًَّة  ًة  ُحجَّ أصبحت  إذن!  فالعربية   
اللغة، وهلذا صارت واجبًا عىل كل متعلِّق من العلم بالقرآن 
اهلل  رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  يقول  ذلك  ويف  بسبب، 

تعاىل: » إن اهلل مَلّا أنزل كتابه باللسان العريّب، وجعل رسوله 
مبّلغا عنه للكتاب واحلكمة بلسانه العريب، وجعل السابقني 
الدين  ضبط  إىل  سبيل  يكن  مل  به؛  متكلمني  الدين  هذا  إىل 
الدين،  من  معرفته  وصارت  اللسان،  بضبط  إلَّ  ومعرفته 
وصار اعتبار التكلم به أسهل عىل أهل الدين يف معرفة دين 

اهلل، وأقرب إىل إقامة شعائر الدين«)1(.
رشعّيًا،  وواجبًا  عقيدًة  املسلم  حسِّ  يف  األمر  هذا  وصار 
ل خيتلف يف ذلك َمن لغته العربّية، ومن لغته غري العربّية، 
وصارْت لغة القرآن وما داناها من لغٍة لغًة وهدفًا يتسامى 
إليه  وتتطاول  أعناقهم،  إليه  ِئبُّ  وَترْشَ اإلسالم،  أهل  إليه 
هاماهتم، وملا كان القرآن نموذجًا أعىل للبيان العريّب، أقبلوا 
 عليه يبحثون عن وجوه بيانه، وأرسار إعجازه؛ وذلك بأنه 
وأعىل  به،  موثوق  فصيح  عريب  نّص 
أو  يقابل،  أو  يضاهى،  أن  من  وأرفع 
يكون  ل  وكيف  كالٌم،  به  يعارَض 
األعىل،  العيلِّ  كالم  وهو  كذلك، 
تأخذ  عباراته  ولسان،  لغٍة  ُكلِّ   خالق 
باأللباب وأساليبه ليس ألحد من البرش أن 
يأيت بمثلها أو يفكر يف حماكاهتا، فإّنه ل يأتيه 
الباطل من بني يديه ول من خلفه تنزيل من 

حكيم محيد.
عناية  ألفت  أن  أردت  املنطلق،  هذا  من 
أساليب  يف  البحث  إىل  الكريم؛  القارئ 
القرآن الكريم، من خالل إشارات أقدمها 
أسلوب  حول  املقام،  لضيق  باختصار 

األمر، وهي:
أسلوب  استعمل  قد  القرآن  أن  رأيت    .1
تارة  فمثال:  خمتلفة،  وبألفاظ  بصيغ  األمر 
ُه  َأنَّ چَفاْعَلْم   : قوله  نحو  رصحية،  صيغ  يف  باألمر  يأيت 
َوامْلُْؤِمنَاِتچ  َولِْلُمْؤِمننَِي  لَِذْنبَِك  َواْسَتْغِفْر  اهللَُّ  إِلَّ  إَِلَه  َل 
َسَعتِِهچ  ِمْن  َسَعٍة  ُذو  چلُِينِْفْق   : وقوله  ]حممد:19[ 
]الطالق: ٧[ ؛ وتارة يعدل عن أسلوب اإلنشاء إىل أسلوب 
َعَلْيُكُم  ُكتَِب  آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيُّ چَيا   : قوله  مثل  اخلرب يف 
َتتَُّقوَنچ   ُكْم  َلَعلَّ َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ َعىَل  ُكتَِب  َكاَم  َياُم  الصِّ
مثل  الستفهام  بلفظ  األمر  يكون  وأحيانا   ]183 ]البقرة: 
اَم إهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَهْل  اَم ُيوَحى إيَِلَّ َأنَّ قول اهلل : چُقْل إِنَّ
األلفاظ  من  وغريها  ]األنبياء:108[  ُمْسِلُموَنچ  َأْنُتْم 

املتنوعة الدالة عىل األمر.
ابتالء  معظم  ألن  القرآنية؛  املباحث  أهم  من  األوامر    .2
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أن  وكذلك  اإلسالم،  مدار  معظم  وعليها  هبا،  اإلنسان 
أركان اإلسالم السامية تندرج حتت هذه األوامر ومن أخذ 
هبذه األوامر فاز و ظفر يف الدنيا واآلخرة ومن تركها فقد 

ضل سواء السبيل.
بأسلوب  كانت  احلكيم  الذكر  بداية  أن  املعروف  من    .3
ِذي َخَلَقچ ]العلق:1[  األمر، قال :  چ اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَّ
و كذلك آخر ما نزل به الروح األمني عىل قلب خري البرش-

ُقوا  عند أكثر العلامء- كان بأسلوب األمر قال :  چ َواتَّ
َيْوًما ُتْرَجُعوَن فِيِه إىَِل اهللَِّ ُثمَّ ُتَوفَّ ُكلُّ َنْفٍس َما َكَسَبْت َوُهْم َل 
إنام يدل عىل أمهية األمر  ُيْظَلُموَنچ ]البقرة:281[. وهذا 
رصاط  إىل  وإرشادهم  البرش،  لتوجيه  الرّباين  الكالم  يف 

العزيز احلميد.
بالفعل،  كاألمر  الرصحية:  منها  متعددة  صيغ  ولألمر 
باسم  واألمر  األمر  بالم  املقرتن  املضارع  بالفعل  واألمر 
غري  ومنها  األمر،  فعل  عن  النائب  باملصدر  واألمر  الفعل 
واألمر  بالستفهام،  واألمر  اخلرب،  بلفظ  كاألمر  الرصحية: 

بأسلوب التحضيض.
وقد اهتم علامء األصول بدراسة األمر من ناحية الدللة 
ألن  وذلك  العربية  علامء  اهتامم  من  أكثر  لألمر  املعنوية 
األمر يتناول األحكام الرشعية. فوجدوا معاين األمر التي 

استعملت يف القرآن الكريم عىل نحو ما ييل: 
َا النَّاُس إيِنِّ َرُسوُل  1.  الوجوب، كقوله تعاىل: چ  ُقْل َيا َأهيُّ
إَِلَه  َل  َواأْلَْرِض  اَمَواِت  السَّ ُمْلُك  َلُه  ِذي  الَّ َجِيًعا  إَِلْيُكْم  اهللَِّ 
ِذي  يِّ الَّ إِلَّ ُهَو حُيِْيي َوُيِميُت َفآِمنُوا بِاهللَِّ َوَرُسولِِه النَّبِيِّ اأْلُمِّ
]األعراف:  َتُدوَنچ  هَتْ ُكْم  َلَعلَّ بُِعوُه  َواتَّ َوَكِلاَمتِِه  بِاهللَِّ  ُيْؤِمُن 

.]158
2.  الندب، وكقوله تعاىل:  چ َفإَِذا َدَخْلُتْم ُبُيوًتا َفَسلُِّموا َعىَل 

َأْنُفِسُكْم حَتِيًَّة ِمْن ِعنِْد اهللَِّ ُمَباَرَكًة َطيَِّبًة  چ ]النور:61[.
ِذيَن آَمنُوا ُكُلوا ِمْن  َا الَّ 3.  اإلباحة، كقوله اهلل تعاىل: چ  َيا َأهيُّ

َطيَِّباِت َما َرَزْقنَاُكْم چ ]البقرة:1٧2[.
َأْقىَص  ِمْن  َرُجٌل  َوَجاَء  چ  تعاىل:  اهلل  كقوله  اإلرشاد،    .4
لَِيْقُتُلوَك  بَِك  َيْأمَتُِروَن  امْلَأَلَ  إِنَّ  ُموَسى  َيا  َقاَل  َيْسَعى  امْلَِدينَِة 

َفاْخُرْج إيِنِّ َلَك ِمَن النَّاِصِحنَي چ ]القصص: 20[.
َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  َواْنُظُروا  چ   تعاىل:  كقوله  العتبار،    .5

امْلُْفِسِدين چ]األعراف: 86[.
6.  اإلكرام، كقوله اهلل تعاىل: چ  ِقيَل َيا ُنوُح اْهبِْط بَِساَلٍم 

ِمنَّا َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعىَل ُأَمٍم مِمَّْن َمَعَك چ ]هود: 48[.

أِلَِخيِه  ُموَسى  َوَقاَل  چ   تعاىل:  اهلل  كقوله  اللتامس،    .٧
َهاُروَن اْخُلْفنِي يِف َقْوِمي َوَأْصِلْح َوَل َتتَّبِْع َسبِيَل امْلُْفِسِديَنچ 

]األعراف: 142[.
َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت  8.  المتنان، كقوله اهلل تعاىل: چ َوُقْلنَا 

َوَزْوُجَك اجْلَنََّةچ ]البقرة: 35[.
9.  اإلنذار: كقوله اهلل تعاىل: چ ُقْل مَتَتَُّعوا َفإِنَّ َمِصرَيُكْم إىَِل 

النَّاِرچ ]إبراهيم:30[.
ُكنُْتْم  باَِم  اْلَيْوَم  اْصَلْوَها  چ  تعاىل:  قوله  اإلهانة:    .10

َتْكُفُروَنچ ]يس: 64[.
َفَبَلْغَن  ْقُتُم النَِّساَء  11.  التخيري: قال اهلل تعاىل: چ َوإَِذا َطلَّ

َأَجَلُهنَّ َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروٍفچ ]البقرة: 231[.
12.  التسوية: قوله تعاىل: چ ُقْل َأْنِفُقوا َطْوًعا َأْو َكْرًها َلْن 

ُيَتَقبََّل ِمنُْكْمچ ]التوبة: 53[.
ْلنَا  َنزَّ مِمَّا  َرْيٍب  ُكنُْتْم يِف  َوإِْن  چ   13.  التعجيز: قوله تعاىل: 
َعىَل َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن 

اهللَِّ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي چ ]البقرة: 23[.
ٍة  ُقوَّ ُأوُلو  َنْحُن  َقاُلوا  چ    تعاىل:  اهلل  قال  التفويض:    .14
َتْأُمِريَنچ  َماَذا  َفاْنُظِري  إَِلْيِك  َواأْلَْمُر  َشِديٍد  َبْأٍس  َوُأوُلو 

]النمل: 33[.
اُر  15.  التكذيب: قال اهلل تعاىل: چ  ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الدَّ
إِْن  امْلَْوَت  َفَتَمنَُّوا  النَّاِس  ُدوِن  ِمْن  َخالَِصًة  اهللَِّ  ِعنَْد  اآْلِخَرُة 

ُكنُْتْم َصاِدِقنَي چ ]البقرة: 94[.
َخاِسِئنَيچ   ِقَرَدًة  چُكوُنوا  تعاىل:  قوله  16.التكوين: 

]األعراف: 166[،
َوإَِذا  آَمنَّا  َقاُلوا  َلُقوُكْم  چَوإَِذا  تعاىل:  قوله  1٧.والتحسري: 
بَِغْيظُِكْم  ُموُتوا  ُقْل  اْلَغْيِظ  ِمَن  اأْلََناِمَل  َعَلْيُكُم  وا  َعضُّ َخَلْوا 

ُدوِرچ ]آل عمران: 119[. إِنَّ اهللََّ َعِليٌم بَِذاِت الصُّ
النَّاِر  َأْصَحاُب  چَوَناَدى  تعاىل:  كقوله  التَّمني:    .18
اهللَُّ  َرَزَقُكُم  مِمَّا  َأْو  امْلَاِء  ِمَن  َعَلْينَا  َأفِيُضوا  َأْن  اجْلَنَِّة  َأْصَحاَب 

َمُهاَم َعىَل اْلَكافِِرينچ َ ]األعراف: 50[. َقاُلوا إِنَّ اهللََّ َحرَّ
هذا ما أردت اإلشارة إليه؛ ليكونا بابا يدخل منه الباحث 
العربية،  اللغة  أساليب  مستحرضا  تعاىل؛  اهلل  كالم  لتدبر 

وباهلل التوفيق.
عبد  بن  أمحد  اإلسالم  لشيخ  اجلحيم  أصحاب  ملخالفة  املستقيم  الصراط  اقتضاء   )1(
عبد  بن  ناصر  د.  وتعليق:  , حتقيق   450  - 449 تيمية, ص:  ابن  السالم  عبد  بن  احلليم 
اململكة  واإلرشاد,  والدعوة  واألوقاف  اإلسالمية  الشؤون  وزارة  توزيع:  العقل,  الكريم 

العربية السعودية, الطبعة السابعة )1419هـ1999م(.



الباكستانية  السياسة  أعالم  آراء  إىل  ننطلق  أن  قبل 
نلقي نظرة عابرة يف مؤلَّف  أن  املناسب  ونقادها، أرى من 
دخوهلا  املمنوع   – لمب  كرستينا  الربيطانية  الصحفية 
النبوءات  صحة  لنا  لتتَّضح   I am malala باكستان- 

التي سنقدمها إىل القاري الكريم من خالل هذا املقال.
ففي ذلك الكتاب نجد نصًا يتكلم بلسان مالل، فتقول: 
التعليمي،  املنهج  يف  اإلسالمية  الرتبية  ة  مادَّ حتبُّ  ل  إهنا 
املجتمع  يف  وكثرهتا  الدينية  املدارس  قيام  يف  متفكرة  وإهنا 
ث يف قضايا السياسة الباكستانية  الباكستاين. ونجد ها تتحدَّ
 ، احلساسة املتعلقة باجلانب املقدس، والتي هتمُّ كل باكستاينٍّ
فتنال من قانون اإلساءة إىل النبي - صىل اهلل عليه وسلم -، وختضيع 

الدستور الباكستاين للرشيعة اإلسالمية، وتتكلم يف احلدود 
ث يف  سلامن  ينتاهبا اخلجل حينمـا تتحدَّ والقصاص، ول 
 – الرشدي الذي ألف كتابًا يسـيء فيه إىل حكمة الرسول 
نفسه  عليه  متلئ  ما  حسب  أفعاله  ويؤول   ،- وسلم  عليه  اهلل  صىل 
يف  ما  عن  تعربِّ  مل  هذا  حديثها  يف  مالل  وأرى  الشيطانية. 
يف  الغربيني  وآراء  الغرب  مشاعر  عن  ت  عربَّ بل  نفسها؛ 
وهذا  باكستان.  مسلمي  يمسُّ  فيمـا  وخاصة  اإلسالم 
أغراض غربية  لتحقيق  فتاة رشقية  يستعمل  الذي  الكتاب 
الكتاب  عليه  حيتوي  ما  كل  أنَّ  ظاهرا  يبدو  املسلمني،  يف 

خطة مدروسة.
تقول مالله عن الرئيس الباكستاين الراحل اجلنرال ضياء 
احلق – رمحه اهلل -: إنه الشخص الذي منع لعبات فريق هاكي 
باختاذ  وألزمهن  القصرية،  القمصان  ارتداء  عن  الباكستاين 
الرساويالت الفضفاضة، وتطعن فيه قائلة: »إن ضياء احلق 
علٍم  دوَن  رجل«،  بشهادة  امرأتني  شهادة  سّوى  الذي  هو 
ضياء  أفكار  من  وليس  السامء  من  املنزل  اهلل  حكم  هو  أنه 
احلق  ضياء  الراحل  الرئيس  تكره  إهنا  فيه:  وقالت  احلق، 
وحتب  البالد،  يف  اإلسالمية  القوانني  بعض  تطبيقه  بسبب 
تنـّوره  وتعـُظم  مرشف،  برويز  اجلنرال  السابق  الدكتاتور 
وتزّكي مسـاعيه يف نشـر الثـقافة احلـديثـة ) الثقافة الغربية( 
أّداه اجلنرال  ر الدور الذي  إنَّني أقدِّ يف باكستان نحو قوهلا: 
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حفالت  ببثِّ  أذن  حتى  اإلعالم  حترير  يف  مرشف  برويز 
ورشع  القنوات،  عىل  والنساء  بالرجال  املخلوط  الرقص 
باسم  اجلديدة  السنة  برأس  الحتفال  الباكستاين  للشعب 
new year celebration، إنَّ مالل ل ترجتف عندما 
تتكلم عن الشـريعة اإلسالمية وأحكامها دون علم هبا، بل 
تتكلَّم بثقة نفس وكأهنا معلَّمة من قبْل لِتؤدِّي دورًا مرسحيًا 
ختتطف به عقول أقوام وهم سوقة كقشة يف مهبة ريح، كمـا 
تكلَّمْت يف احلجاب نقال عن أبيها: إنَّ احلجاب هو حجاب 
البدن والوجه، تزيد  العني وليس حجاب اجللباب أو سرت 
مالل ختبُّـطًا، فتتناول قوامة الرجل عىل املرأة وهي ما زالت 
»إنَّه  فتقول:  بعد،  الزوجية  احلياة  تلج  ومل  العشـرين  دون 

تقرأ:   مل  ا  املرأة« وكأهنَّ ام عىل  قوَّ الرجل  أنَّ  القرآن  يِرد يف  مل 
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ النساء: 34.

-كام  أهلها،  عىل  اجلناية  يف  براقش  عن  مالل  تقّل  مل 
ثت عن  تقول العرب عىل أهلها جتني الرباقش - عندما حتدَّ
ترض  هل  بخاطرها،  يُدر  ومل  والقومية،  الوطنية  الثروات 
موطنها وقومها بام تقول أو تفيد؟ نحو حديثها عن الربنامج 
النووي الباكستاين ناقلة عن أبيها -البطل ضياء الدين-: لو 
نَّا  اُمنا عىل الربنامج النووي األموال اهلائلة، لتمكَّ مل ُينفْق حكَّ
من بناء مدارس كثرية، ودافعت عن الرئيس األمريكي باراك 
األرايض  إىل  ألف جنديًا  إرسال واحٍد وعرشين  أوباما يف 
ة بقضية باكستان أكثر من  األفغانية قائلًة: »إنَّ أمريكا مهتمَّ
قضية أفغانستان، وليس سبب قلقها األكرب الفتيات مثيل أو 
املدارس، بل سبب قلقها مأتا قنبلة ذرية باكستانية، خشية 
اإلساءة  يتضمن  الكالم  وهذا  طالبان«  حركة  بيد  تقع  أن 
عن  عاجزة  وكأهنا  الباكستانية،  املسلحة  القوات  قيادة  إىل 
أساس  عىل  أسست  التي  باكستان  ومحاية  أسلحتها  محاية 
عن  تقول  مالل  وإنَّ  إليها،  ينتسب  من  كل  ومحاية  طاهر، 
قضية وجود أسامة بن لدن يف مدينة إيبت آباد: إننا مل نؤمن 
تعلم  مل  الباكستانية  والستخبارات  الباكستاين  اجليش  بأن 
بوجود أسامة يف باكستان، وتقول أيضا: كل شخص متأكد 
من أن الستخبارات الباكستانية كانت تعلم بوجود أسامة 

يف إيبت آباد.
ت عن كل ما هيمُّ الغرب  وخالصة الكالم أن مالل عربَّ
بمصالح  املصالح  تلك  تصادم  عن  النظر  بغض  ومصاحله 
باكستان،  الوحيدة  النووية  القوة  ذات  ودولتهم   املسلمني 
بطلتنا  متها  قدَّ التي  اخلدمات  هي  هذه  نقول  أن  ونستطيع 
وهي  ما خيدمهم  ْت عن  فعربَّ للغرب،  زائي  يوسف  مالله 
منا، تتكلم بلساننا وتلبس لباسنا، وهذا الذي يريده أعداء 
املسلمني  مهاجة  أنفسهم  عىل  فيوفر  اإلسالمية،  احلضارة 
ُعرض  من  جيندنوهنا  بأبواق  ذلك  مستبدلني  وحضارهتم 

أقوال  يبثُّ  أنه  العاملي  اإلعالم  من  والعجب  املسلمني، 
دة باسم تعليم البنات واملساعي يف سبيله. بلبلتهم املغرَّ

الباكستانية ونقادها  السياسة  آراء أعالم  إىل  نأيت  واآلن 
يف ضوء خدمات مالله، ومتويل الغرب إياها بحَيٍل خمتلفة، 
قيل:  -كمـا  ومهية،  خريية  جيعة  باسم  وتارًة  بجوائز  تارًة 

صاحب البيت أدرى بمـا فيه-.
جل  محيد  اجلنرال  الباكستانية  السياسة  خبري  يقول 
)الرئيس السابق لالستخبارات الباكستانية آئي إيس آئي(: 
غرض املؤسسات الغربية الوحيد من إشهار مالل ومنحها 
جائزة نوبل، هو: ختلية املناهج التعليمية الباكستانية من مواد 
الرتبية اإلسالمية وجعلها علمـانيًة خالصة، بالستفادة من 

طعن مالل يف نظام التعليم الباكستاين.
جمال  يف  الباكستاين  )اخلبري  خالد  منصور  د.  أ.  يقول 
التعليم(: إن تكريم مالل ليس عىل أساس تقديم اخلدمات 
يف املجال التعليمي، وهل يتوقع أنَّ فتاة مل تتجاوز السابعة 
م خدماٍت جبارًة حتى ُتـمنح جائزة  عشـرة من عمرها ُتقدِّ
نوبل؟ وقد خرست إدارة جائزة نوبل مكانَتها العاملية عندما 
منحْت فتاًة مازالْت يف الربيع السابع عشـر من عمرها، ومل 

تصل إىل ما وصلت إليه إل  بألعيب اإلعالم وأكاذيبه.
 – القدير خان  النووي د. عبد  العامل  ُسئل  هذا وعندما 
عن  الباكستاين(  النووي  الربنامج  )مؤسس   - اهلل  حفظه 
مالل وجائزهتا، فأجاب: ليس من اجلديد أن يعظَّم وُيكَرم 
املجتمع  وجه  ومسخ  الباكستانية  السمعة  ه  شوَّ شخٌص 
حصلْت  مالل  إن  الغربية،  املؤسسات  قبِل  من  الباكستاين 
بشكٍل  العامل  يف  باكستان  رْت  صوَّ ألهنا  نوبل؛  جائزة  عىل 
باكستان حتت سيطرة  سيِّئ، كمـا قالْت وكتبْت مرارًا: إن 
بالتعّلم والتثّقف؛ بل  لِلفتيات  طالبان تـمـامًا، ول ُيسمح 
إهنن دوما يف خطٍر حتت رصاصات طالبان، وقد قرهنا د. 
التي  املرأة  جنائي«  »رشمني  بـ  مقاله  يف  خان  القدير  عبد 
املجتمع  وجه  تشويه  فيه  وحاولت  وثائقيا  فيلمـا  صنعت 
الفلم  ذلك  بسبب  »آسكر«  بجائزة  وفازت  الباكستاين، 

امليسء.
ذكرهتا  التي  الطموحات  بذكر  مقالنا  ننهي  األخري  ويف 
إىل  د  وأتردَّ طفلًة  كنُت  عندما  قالت:  حيث  مالل  بطلتنا 
املدرسة يوميا، فكنُت أحلم بمهنة الطب، وكانت بغيتي أن 
أن أكون رئيسة  أريد  املستقبل، ولكن اآلن  أكون طبيبة يف 
لِـم  سؤالً:  أطرح  الدولة،  وأحكم  باكستان،  يف  الوزراء 
آمال  أهنى  الذي  ما  الطموحات؟  السـريعة يف  القفزة  هذه 
بمنصب  حتلم  وبدأْت  سياسيًة،  وجعلها  املآل  يف  الطبيبة 

رئاسة الوزراء؟.
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دائام عىل صفيح ساخن،  الزوجة واحلامة  بني  العالقة 
تبدأ من َغرية احلامة ودخول امرأة أخرى ف حياة ابنها، 
أدق  ف  تتدخل  محاهتا  إن  الزوجة:  تقول  املقابل  وف 

تفاصيل حياهتا وتشعرها بأهنا رسقت ابنها.
فالكنة تقول دائام: »أشعر أن محايت ل حتبني وتشعرين 
بأين رسقت ابنها منها ، وأين دائام مقرصة يف أمور إبنها 

وبيته ، ول يعجبها العجب مهام فعلت«.
نسيني  إبني  تزّوج  أن  منذ   ، »ياخسارة  تقول:  واحلامة 
ومنبع  حياته  كل  زوجته  وأصبحت  له،  تربيتي  ونيس 
أفكاره ومبعث أتراحه، وأنا أصبحت مهملة، مهجورة، 
وكأنني قطعة من األثاث يف املنزل« ول تنتهي احلكاية 
يف  لتصل  تتعداه  بل   - فقط  كالما   - احلد  هذا  عند 
بعض األحيان لعمل املكائد من كال الطرفني، أو القيام 
بترصفات وتدخالت تزعج - يف املقام األول واألخري 

- الزوج.
ُخِلقْت  يرة  رشِّ امرأة  أهّنا  احلامَة  البعض  خيال  وقد 

أّم آسية

18
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إلزعاج اآلخرين وتغنيص حياهتم، ل يمكن التعايش 
الوهم  أساسه  خياٌل  األحوال،  من  حال  أي  يف  معها 
ثم  بنتًا،  األيام  من  يوم  يف  كانت  احلامة  إذ  والوسوسة، 
لْت إىل احلامة،  أختًا، ثم زوجة وِكنًة، ثم أّما، ومن َثمَّ حتوَّ
فهي إنسانة َيْكُمن بداخلها قلٌب يعرف الرمحة والرأفة، 
احلامة  املجتمع  يتخيَّل  فلمـاذا  واحلنان،  بالشفقة  يشعر 
أن  قبل  احلمـاة  من  العروُس  ف  خُتوَّ ولِـم  سًة؟  رَشِ
القادم  البالء  من  كاإلخافة  معها؟  َتَتعامل  أو  تواجهها 
أو الوباء املهلك املبيد، أو كالتحذير من حيوان مفرتس 

زئري.
فربأيكم ماهو احلل لِـمـا بني الكنة واحلامة ؟ أحببت 
لك   أبتغيه  ما  ليّتضح  قصتني،  اليوم  مقال  يف  أرسد  أن 

من التعامل باحلامة لتحسني العالقة هبا.
وبعد  جيلة...  بفتاة  تزوج  شابا  أن  حكي  فأولمها: 
محاهتا  فاستقبلتها  زوجها،  بيت  إىل  انتقلت  العرس 
فإن  أمك  مثل  أنا  بنية،  أي  هلا:  وقالت  بالرتحاب، 
يب  تستعيني  ومهام  باملحبة،  عاملتك  باحلسنى  عاملتِني 

أعاونك.
وجهازها  اجلميلة  العروس  أثواب  احلامة  شاهدت  
فسألتها  مقفلة،  حقيبة  معها  رأت  ثم  جلبته،  ما  وكل 
هذه  أمر  يف  البحث  اتركي  العروس:  فقالت  عنها، 
يعجبك  ل  عنها  تسأليه  سؤال  وأي  محايت،  يا  احلقيبة 
احلقيبة...  يف  ما  ملعرفة  احلامة  فضول  ازداد  جوابه، 

وكانت كيفام سارت تشاهد صورة احلقيبة يف خميلتها.
وذات يوم كانت العروس مشغولة، فعاجلت العجوز 
صابون  قطعة  فيها  فوجدت  فتحتها...  حتى  احلقيبة 
وعصا، فدهشت، وأرسعت إىل كنَّتها وسألتها بتعجب: 

ما هذا الذي يف حقيبتك؟
فلن  تبحثي  ما  إذ  محايت:  يا  لك  أقل  أمل  الكنة:  قالت 
الصابون  إن  ؟  الرسِّ معرفة  تريدين  هل  تستفيدي! 
ليَدْيك، من أجل أن تغسليهام من ابنِك هنائيا، والعصا 

لِت أنِت يف شؤوننا؛ وبالطبيعة وصل  لقدَميك إن تدخَّ
إىل زوج الفتاة ما دار بينها وبني محاهتا، فغضب زوجها 
غرية ً عىل أِمها، وحدثت املشاكل الزوجية للفتاة بسب 

ة لساهنا. ِحدَّ
وأخرامها:حكي أن امرأة كانت تعاين الشدة واملقاساة 
ظلام  إل  منها  تنل  مل  زفافهها  تمَّ  أن  ومنذ  محاهتا،  من 
وجفاء، وازدادت احلامة ظلام كلام زادت املرأة احتجاجا 
أمها،  إىل  محاهتا  ظلَم  وشكت  فانزعجت،  ونقاشا، 
بينها  جع  بام  عليها  فأشارت  عاقلة،  حكيمة  وكانت 
الرسمدي،  وفرحها  صالحها،  فيه  وكان  محاهتا،  وبني 
بأن  وأمرهتا  متيمة،  بشكِل  ملفوفة  ورقة  بنتها  فناولت 
ل حتاول النظر يف الورقة فإهنا وصفة سحرية، وقالت: 

ُعيضِّ عليها بنواجذِك عند ما تعاقبك محاتك.
أِمرْت،  بام  عملت  ولكنها  القضية،  املرأة  تفهم  مل 
الورقة  املرأة عىل  ت  وثارت، عضَّ احلامة  فكلَّام غضبت 
عن  فضال  الكالم  عىل  آنذاك  تقدر  ومل  بنواجذها، 
النقاش  احلامة  تواجه  مل  النتيجة  ويف  واجلدال،  النقاش 
نار  فانطفأت  كالعادة،  خالف  املرأة  عند  من  احلاد 
ذلك،  بعد  تغضب  تعد  ومل  هتا،  حدَّ وزالت  غضبها، 
وختلصت املرأة عن مصاعب احلياة بإمساك لساهنا عن 

الكالم والتوقف عن النقاش عند غضب احلامة.
هاتني  عن  الِعرب  أخذ  املمكن  من  العزيزة!  أختي 
القصتني ملن يريد أن يعترب، كيف انقلب العيش الرغد 
أم  إىل  أدهبا  وإساءة  لساهنا  ة  حدِّ بسبب  جيلة  فتاة  عىل 
بسبب  بسيطة  امرأة  مشاكل  انحلَّت  وكيف  زوجها، 
أي  أو  محاهتا  مع  النقاش  عن  اللسان  وإمساك  الصرب، 

أحد من أعزاء زوجها.
حتبِك،  هي  بل  لك  عدوًة  ليست  محاتِك  أن  ري  فتذكَّ
مفتاح  وإهنا  لبنها،  اختارْتِك  فإهنا  بِك  رضيْت  وإهنا 
واغتنمي  وجودها  فانتهزي  لِك،  زوجِك  حبَّ  ازدياد 
حياهتا، اتعبي يف خدمتها حتى تتعب كنتِك يف خدمتك.
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أحتّدث يف مقايل عن الشيخ السّيد حسني املدين – رمحه اهلل – كام 
حتّدثت عن بعض رجال العلم يف اهلند يف املقالت السابقة، 
ولكن شيخنا اليوم كثري املزايا، متعّدد اجلوانب، وليعرف 
يف أّيتها أسبق وبأّيتها أشهر،  وإّنام يظهر لدارس سريته، أّنه 
أدرك الغاية، ووصل الذروة يف كّلها، لو قلنا يف وصفه  العامل 
املحنّك،  السيايّس  اللبق،  املبّجل، املحّدث  الشيخ  األملعّي، 
ملا استوفينا حّقه فضال عن هتمة املبالغة، فقد حيّق عليه كّلها.
التاسع عرش  يف   – اهلل  – رمحه  املدين  السّيد حسني  الشيخ  ولد 
من شّوال 1296هـ  املوافق 18٧9م يف بيت عريق النسب 
وكريم احلسب انحدارا من ساللة سّيدنا احلسني بن عيل – 
ريض اهلل عنه –  ونشأ يف قريته »تانده« كام ينشأ الصبيان يف قراهم 

له  أباحت  ما  ضئيل  نصيب  حّظه  يف  واللعب  للهو  أّن  إل 
بيئته الدينّية، فشّب وشبابه خيتلف عن شبان القوم والقرية، 
شّب عىل العلم، وترعرع عىل الثقافة، دخل يف العقد الثاين 
من عمره، فبدأ رحلته العلمّية، ودرس الكتب اإلبتدائّية يف 
دار  بجامعة  التحق  ثّم  والرصف،  النحو  من  العربّية  علوم 
العلوم ديوبند أزهر اهلند، ليكمل دراسته اجلامعّية، فتعّلم 
الستذكار  يف  وجاهد  الدروس  يف  وكافح  الفنون،  شّتى 

واملراجعة، حّتى ختّرج منها بعد ثامين سنوات كام هو دأب 
وتبّحر  العلوم  يف  وتضّلع  النظامي،  املنهج  يف  املتخّرج 
آخذا  منه  وخرج  إّل  الفنون  من  فنّا  دخل  وما  الفنون،  يف 
عقال  أكملهم  صار  حّتى  األكثر،  ونصيبه  األوفر  حّظه 
ودينا، وأمتّهم جتربة وعلام، وأصبح بخلقه  ألهل اهلند نجام 
يقتدى به، ومرجعا يرجع إليه، وعبقرّيا يشاع ذكره، وعظيام 
ُيفتَخربه، فالعظمة والعبقرّية  صفة معنوّية ل نلمسها إّل يف 
الشخصّية،  الطباع احلسنة واألخالق املحمودة والصفات 
اآلثار  يف  أو  العظيم،  يعملها  التي  اجلليلة  األعامل  يف  أو 
فلكّل  أّمته،  حياة  تاريخ  يف  العبقرّي  يبقيها  التي  احلميدة 
عظمته،  هبا  تقاس  املقاييس،  هذه  من  وافر  نصيب  عظيم 
فالعبقرّي الذي أردنا رسد قّصة حياته أخذ حّظه من جيعها 
كتابه  يف  الندوي  عيل  احلسني  أبو  العالمة  ذكره  كام  وافرا، 
زيارته  متحّدثا عن  اهلند«  املسلمني ومشاهرهم يف  »أعالم 
الطالب  »فأقام  فقال:   يديه،  عىل  العلم  وتلّقيه  للشيخ 
بالضيوف  عامرا  مضيفا  فوجده  الشيخ  منزل  يف  الشاّب 
وسياسيني  علامء  ومن  وطبقاهتم  الناس  أصناف  كّل  من 
دينّية  زاوية  بيته  وجد  السجون،  إىل  يذهبون  ومتصّوفني، 

ابن الويّل
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جيع  من  الصحب  تأتيه  علمّيا،  وناديا  سياسية،  ومدرسة 
أنحاء اهلند....«

وانسلخ1312هـ ، ودخل الناس يف الذي يليه واهلند حتت 
البلد  فتزّمز  أرجاءها،  يف  نارها  وتلتهب  تأّن  الستعامر  فتنة 
املحرتم   والده  فعزم  مغادرهتا،  إىل  وجلئوا  الناس،  وانزعج 
بالعائلة، وكان   – اهلل عليه وسّلم  –  صىّل  الرسول  إىل مدينة  الرحيل 
الغري  الكتب  بعض  لقرأة  الشيوخ  عىل  يرتّدد  حينها  الشيخ 
لديار  وشغفا  أبيه  ألمر  طاعة  أرسته  رافق  ولكنّه  املنهجّية، 
املّكة  نحو  احلجيج  مع  الطّيبة  األرسة  هذه  فانطلقت  حبيبه، 
احلّج،  أعامل  من  فرغوا  فلاّم  والربكة،  اخلري  مركزي  واملدينة 
احلظو  حظي  حّتى  املدينة،  شيوخ  عىل  يدرس  الشيخ  أخذ 
الكبري من الشيوخ بذكاءه، فأصبح مدرسا يف ساحة مسجد 
الرسول وكثر إقبال الطلبة إليه، فهذه ناحية منرية من نواحي 
حياته،  واهلل، حياة ممتعة سعيدة، لو ساومت حيايت كّلها ما 
مىض وما يبقى بجزء منها لرأيتها وسام فخار، تصّوروا شيخا 
يف  الطاّلب  حلقة  يف  عاملّي  عريّب  نبّي  أحاديث  يرشح  هندّيا 
بعدد  وسالم  صالة  صاحبه  عىل   - النبوّي  املسجد  رحاب 
والسكينة حتيطها  تغشاه  فالرمحة  الرمال -،  األمطار وذّرات 
تذكر  جوانب  سواها  حلياته  تكن  مل  لو  تغّطيها،  واحلالوة 
وحلقات تكتب، لكفاه هذا جلانب املنري وهذه احللقة املضيئة 

فخرا وعّزة.
 ولكن شاء اهلل أن يرجع إىل اهلند، فقفل إليها سنة 1318هـ 
فيها  واشتعل  اجلنجوهي،  امحد  رشيد  شيخه  من  بطلب 
بالتدريس، ثّم مّرة ثانية ركب متن الطريق إىل املدينة املنّورة 
نفسه قصد شيخه حممود حسن  العام  ، ويف  العام 1329هـ 
الظّل  مالزمة  فالزمه  حاّجا،  اهلل  بيت  زيارة  الديوبندي 
أّيام  األّيام  كانت  احلّظ  سوء  من  ولكن  وخدمه،  صاحبه، 
احلرب العاملّية الثانية، وكانت اهلند تأخذ قسطا كبريا من هليبها 
لتحرير  يناضلها  اهلند  السلطة األنجليزّية، وشعب  من أجل 
الديوبندي  حسن  حممود  اهلند  شيخ  رأسهم  وعىل  الوطن، 
أستاذ الشيخ السيد حسني أمحد املدين وشيخه، فأرسمها ولة 
األمر يف احلجاز وأسلمومها إىل احلكومة اإلنجليزّية، فنقلتهام 
فيها ثالث  فلبثوا  مالطا مرورا من سجون مرص،  إىل جزيرة 
القرآن  املّدة  هذه  يف  فوعى  شهرين،  عليها  وازدادوا  سنني 
جّهزت  دروس  تعّلم  ذلك  إىل  وأضاف  صدره،  يف  الكريم 
نفسه  يف  املتفائلة  الطموحات  فبدأت  للمستقبل،  شخصّيته 
إىل احلياة اجلديدة كمدّرس ماهر وزعيم سيايّس، ختتلف عن 
سابقتها فكرا واجّتاها، حامال بني ضلوعها لألّمة اإلسالمّية 
مدّبرا  عاملا  العامل  إىل  وبرز  آمال،  اهلندّي  وللشعب  مهوما 

مفّكرا.  

     توىّل رئاسة التدريس وشياخة احلديث يف جامعة دار 
العلوم بديوبند بعد الشيخ العاّلمة أنور شاه الكاشمريي – 
عليه الرمحة من اهلل- ثّم انتقل إىل قرية » داهبيل «، فشّمر عن 
ساق اجلّد والجتهاد يف تدريس احلديث النبوي الرشيف، 
وبّث روح النخوة اإلسالمّية يف املسلني، والعجب منه أّنه 
نادرة  هبّمة  السيايّس  املجال  يف  والعمل  التدريس  بني  جع 
وإرادة قّوية حّتى أصبح يذكره التاريخ بمدّرس ممتاز وزعيم 

سيايّس حمنّك، يشار إليه بالبنان كام يثنى عليه باللسان.
املستعمرين  خمالب  من  اهلند  استقالل  حركات  قامت 
اهلند  بطن  من  جديدة  مسلمة  دولة  إخراج  ثّم  الربطانّيني، 
كوطن مستقّل يقوم فيه املسلمون بشعائردينهم وبحرّيتهم 
اإلسالمّية، فأبىل الشيخ يف األّول بالء حسنا، وأنشأ بطولت 
مشكورة يف ساحة املعركة، وأّما الثاين فكان ليرى اخلري يف 
إنشاء دولة، ويرى اخلري يف طرد املستعرين من أرض اهلند، 
ثّم تكوين احلكومة اإلسالمّية فيها كام كان  يف العهد القديم، 
وليرّد،  فاليناقش  إخالصه  وأّما  ويرّد،  يناقش  رأي  فهذا 
كام علمناه منه بعد الستقالل، فقد مال إىل علوم التصّوف، 
وقد  القلوب،  وتزكية  النفوس  إصالح  إىل  ينطلق  وراح 
رجاه اإلنجليز يف كسب ربحه ومصلحته إمالته إىل ناحيته، 
بنغال«،   « كلية  راتبا ضخام وتدريسا جّيدا يف  إليه  وقّدموا 
وكذا أنعمت عليه احلكومة اجلمهورّية اهلندّية  برتبة فخرّية، 

فرفضها قائال: أّنه مل ينسجم مع مزاج أسالفنا.
يف  عبقرّيا  ول  عظمته،  يف  عظيام  متهل  ل  املنّية  ولكن  
هـ    13٧٧ سنة  املنّية  فجاءته  كرمه،  يف  كريام  ول  عبقرّيته، 
وهو ينافس  املرض ويكابد األمل، وصىّل عليه شيخ احلديث 
حممد زكريا الكاندهلوي، ودفن يف جوار أستاذه شيخ اهلند 
الناس  نفوس  إىل  موته  وساق  الديوبندي،  حسن  حممود 
الناس  فراح  دمعة،  لوعة وإىل خدودهم  قلوهبم  وإىل  حزنا 
يشّيعون جنازته ويشهدون دفن إما م اهلند وشيخ اإلسالم 
واملسلمني، فرمحه اهلل رمحة واسعة، قد عاش عظيام، ومات 
بثالثة  منها  خلرجنا  باختصار،  حياته  خّلصنا  فلو  سعيدا، 

أمور، وتلك مقّدمة لعبقرّيته. 
1- التّوكل عىل اهلل تعاىل يف الرّساء والرّضاء، والبتهال إليه.
والتمّسك  والسالم-،  الصالة  صاحبها  عىل  النبوّية-  السنن  اّتباع    -2

هبا متّسكا قوّيا.
3- األخذ باآلداب اإلسالمّية وتطبيقها تطبيقّيا عملّيا يف احلياة.
فهذه أصول ثالثة للحياة السعيدة الطّيبة، فلنأخذها قبل 

أن تفوتنا األوان، بارك اهلل فيكم جيعا، ساديت القّراء.
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ُهَو َخِلْيٌل  اإللِه  َرُسْوُل 
فَانـْتـََهی ِبِه  ظُْلًما  اهللُ  َجاَل 
فَاْسَُعوا َها  اْلصَّْوِت  َساِمِعي  أَيَا 
َواِجٌب َوَذا  اْلَبِشيـَْر  نُِبُّ 
بََأْرَواِحَنا الرَُّسْوَل  فـَنـَْفِدي 
انـْتـَُهْوا اللَِّداُد  اْلَكاِفُرْوَن  َويَا 
َلُكْم َوُسْحًقا  َفُمْوتُوا  وِإالَّ 
ِلُفجَّارُِكْم َسَْحُتْم  َأَحقًّا 
َوَغرََّرُتُو َوِخْبُتْم  َخِسْرُتْ 
َويـَْلُكْم فـََيا  اْلََياُء  َأَضاَع 
ُسْوَقًة َلُكْم  بـَْعٌض  َكاَن  َوِإْن 
َعَلى ِإنَّا  اْلَكْوِن  َخاِلَق  َويَا 
اْلَوفَا حتُِبُّ  اْلَمِتنْيُ  َوأَْنَت 
َجاَوُزوا َربَـَّنا  يَا  أُولَِئَك 
أِلَْشرَارِِهْم َعِبْيًدا  َوَصاُروا 
الرَُّسْو أِلَنَّ  ِإال  َذاَك  َوَما 
َيِكْيُدْونـََنا وَُكْفرًا  َفِحْقًدا 
اإِلَما َخْلَف  َوَنْسُجُد  ُنَصلِّْي 

اْلَوَری ِإَماُم  السََّماِء  َحِبْيُب 
اْلَُدی ُدَعاَة  الَِْمْيُع  َوَصاَر 
التُـَّقی نُِبُّ  الرََّسْوَل  نُِبُّ 
قـََلى َمْن  يَا  الشََّفاَعَة  َونـَْبِغي 
َسَا َمْن  يف  َونـَْعُلو  َوَنْسُمو 
اْلَفَنا قـَْبَل  الرُّْشِد  ِإَل  َوُعْوُدْوا 
النُـَّهی فَِبْئَس  ُكْونُوا  النَّاِر  َويف 
الضَُّحی يف  َأْكَفاَنُكْم  يَِْيطُْوَن 
َبال يَا  َأْكَبادُِكْم  بِأَْفالِذ 
الشََّقا ُدَعاَة  الَفَساِد  رَِجاَل 
اْلَبال ُهواِة  ِمْن  َوْيَُهْم  فـََيا 
اْلَوَن َتُذمُّ  وثاٍق  ُعُهْوٍد 
اْلُقَوى َشَدْيُد  الصَِّفاِت  َعِظْيُم 
َعَدا َكِذْئٍب  اْلََياِة  ُحُدْوَد 
اْلََنا َشِدْيِد  ِبِفْعٍل  َوقَاُموا 
َجا َولِْلَخرْيِ  ُعْرٍب  َأْصِل  ِمْن  َل 
اْلُعاَل نـَْرُجو  اهلِل  ِإَل  فـََهيَّا 
الرََّدى بـُُلْوِغ  َحّت  اآْلِن  ِمَن  ِم 
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َلُه َوَنُْن  اإِلَلَه  َوَنْدُعو 
ُهَنا اْلََياَة  َأنَّ  َونـَْعَلُم 
َنْسَتِحْي َأاَل  ُمْسِلُمْوَن  َويَا 
َلُْم تَِباًعا  اْلََياَة  َونـَْبِغي 
ُأْحِكَمْت ّقْد  َحَباِئَل  ُفُحلُّوا 
نـَْلَتِقْي َساَعٍة  ِمْن  بُدَّ  َواَل 
َكفِِّه ِمْن  َوَنْشَرُب  فـَُنْسَقى 
َعَلى ُنَصلِّي  قـُْوُموا  نَاُس  َويَا 
اْلَفَنا ِبُدنـَْيا  ِضَياًء  فـَنـَْغُدو 
يـََرى َسْوَف  الَْقَّ  َعاَرَض  َوَمْن 
لََنا بَِنْصٍر  ِإلَِي  فـََعجِّْل 
اْلَوَغى ِإالَّ  اْلَمْرِء  ِحيـَْلُة  َوَما 
قَاِئًدا َربَـَّنا  يَا  فـَنـَْرُجْوَك 

اْلِعَدا يَِغْيُض  َوُشْكٌر  ُخُضْوٌع 
َفاَل َوِإالَّ  الرَُّسْوِل  َحَياُة 
اْلبـََقا ُرْوَح  الَِْدايََة  َأَضْعَنا 
َواْلَعَنا الشََّقا  يف  نـَُقلُِّدُهْم 
ثـََغا َكَكْبٍش  َوِإالَّ  ِشرَاًكا 
لَْلُمَن فـََيا  السََّماِء  يف  بـََها 
الرَِّضا َشرَاَب  اْلُُلْوِد  َشرَاَب 

اْلُعال  ِإَماِم  السَّالِم  َرُسْوِل 
اْلََنا َويـَبـَْقى  اْلُُمْوُم  تـَُزْوُل 
اْلَفَضا تـَُغطِّي  السََّماِء  ُجنـُْوَد 
اْلَعطَا َوِمْنَك  الرََّجاُء  ِإلَْيَك 
َفَشا ِلّشرٍّ  ثَاَرْت  الَْْرُب  ِإَذ 
الدَُّجى َوَيُْحو  الرَِّجاَل  يـَُقْوُد 

فمن املعلوم أّن إحاطة جوانب سرية سّيد الرسل، 
وخاتم األنبياء، حممد املصطفى، وأمحد املجتبى، -صىّل اهلل عليه 

وسّلم – من األمور املعتذرة إن مل يكن من املستحيالت، وقد 
منحه سبحانه  وتعاىل مكانا عليا ومنزلة رفيعة  من بني سائر 

األنبياء، بل ومن بني اخللق كافة، ثّم أعلن ذلك وأظهره  بقوله: 
چ ھ  ھ  ھ  ھ  چ الشرح: ٢ ومن املسترشقني من 

اعرتف بعلّو شأنه  وعظمة شخصّيته، وإليكم ذكره اختصارا: 
فيقول الدكتور ميخائيل أيج هارت: هذا هو اجتامع عظيم 

)فقيد املثال جمموع اآلثار الدينّية والدنياوّية( محلني عىل أن أعّد 
حممدا من رجال التاريخ وشخصياته اخلالدة، ويقول مسرت 

شانتا رام: رصفت أكثر من وعمري يف مطالعة تاريخ الرواتب، 
فأقول بعلم اليقني: إّن حممدا إنسان عظيم ما أبرصت رجال 
ينافسه عىل وجه األرض، ويقول كيلوم: مقام حممد مرتفع 

منفرد يف تاريخ اإلنسانّية، ويكتب املحّقق الدكتور كستاويل 
بان يف كتابه: إذا قّدرنا حياة األشخاص وسيادهتم واحرتامهم 

ببطولهتم، فنحن نقول: إّن حممدا شخص عظيم من رجال 
التاريخ.

ويكتب راما كرشنا راؤ يف كتابه« حممد بيغمرب عليه 
السالم« إّن حممدا يف أعىل األخالق، وكّل نشاطات 
اإلنسانّية، يقول والتئري: لن تأيت الدنيا بمن يساويه 

يف خدمة اخللق والرأفة هبم، ويقول لني بول: ما 
أبرصت عىل وجه األرض صاحب الفكر العميقة 

وصاحب البرص والبصرية مثل: حممد.)صىّل اهلل 
عليه وسّلم(

هذا وإذا تصّفحت كتب التاريخ والسرية وجدهتا 
مملوءة من أقوال املسترشقني يف بيان مناقبه 
وعظمته، ولذلك ترى أّن اخلطباءخطبوا، 

واملصنّفني كتبوا، والشعراء أنشدوا أشعارا 
يف مدحه وسريته، ولكنّهم عجزوا أخريا عن 
إحاطة جوانبه وأداء حّقه. )اقتباس من جمّلة 

مسيخائي، العدد الرابع، ربيع األّول،1426هـ  
م 2005مـ  ابريل(

احتشام احلسن طالب باجلامعة الفاروقية بكراتيش  
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الروضة هي املدرسة األوىل للطفل بعد البيت، وهي التي 
الرتبوية  املؤسسة  وهي  والذهنية،  البدنية  قدراته  ي  تنمِّ
لتنشئة الطفل، ول شكَّ بأن أطفالنا هم رسُّ احلياة، وثروة 

اليوم، وثامر الغد، وأمل املستقبل.
يكن ومن  الكربياء  ذا  يا  احلمد  لك 
الشكرا أحرز  فقد  ذاشكر  بحمدك 
السام يمأل  طيبا  محدا  احلمد  لك 
والبحرا والرب  واألرض  وأقطارها 
دائام بشكرك  مقرونا  احلمد  لك 
لك احلمد يف األوىل لك احلمد يف األخرى

السبت  يوم  مرشقة  جيلة  شمس  أرشقت  قد  هلل  فاحلمد 
املوافق 2014/11/29 يف روضة السالم.

لألطفال،  وتشجيعيٌّ  تربوي  برنامج  السالم  برنامج  إّن 
راعت معلامت الروضة األطفاَل باجلود والعطاء واملحبة 
والثناء، وهاهم األطفال قد أورقوا وأزهروا وأثمروا يف 
ثالثة أشهر، أطفالنا مثل النحل يف بساتني اجلد واإلبداع 

ويزيد وجودهم رونق الربنامج.
أول: إن جدران الروضة بتالوة شذية من القرآن الكريم 

ففي قرآننا نور               ييضء ظالم دنيانا  
كتاب اهلل أحيانا            وبالتوحيد أوصانا
سوى القرآن لنرجو      به الرمحن أحيانا 
أقام الدين والدنيا      وكل الناس قد دانا

ثم فاحت رائحة األقوال النبوية املعطرة يف احلفلة، وحقا! 
فبهديه   - وسلم  عليه  اهلل  صىل   - املصطفى  حديث  إن 

متحى الذنوب وبه صالح أمورنا.
إنني أقف حائرة ما ذا عساي أن أقول وطيور السالم جاءت 

الفرح واألماين، واشتملت  إلينا أغاين  مغردة طربة تزف 
التي  التمثيلية  واملشاهد  الفقرات  من  العديد  احلفلة 
تشجع األطفال، ونربات من النشيد قّدمها أفياء حديقتنا 

وزهرات بستاننا.
األرجاء  يف  تصدح  بالبل  فكّاين 
وصفاء بنقاء  وسهال  أهال  وتغني 
والوفاء الود  ممتنة  وتشدو 
ورسورا فرحا  السالم  أرض  من 

إن للطفولة املبكرة أثرا كبريا يف تعلم العربية، ول خيفى 
العربية من أمهية عظمى، يف كوهنا  عىل ذي ُلبٍّ ما للغة 

لغة القرآن والسنة املطهرة وكوهنا جزءًا من ديننا.
وأخريا ألقى الشيخ واملريبِّ وسيدنا عبد الستار - حفظه 
الفرد  عىل  العربية  اللغة  أمهية  عىل  وجيزة  خطبة   - اهلل 
اإلنس  لغات  عىل  تتفوق  أهنا  بنّي  واملجتمع،  واألرسة 
األمكنة  أطيب  لغة  كوهنا  فضائلها  أعظم  ومن  واجلن، 
اللبن  أهنار  فيها  وأجرى   ،- عزوجل   - اهلل  بناها  التي 
واملرجان،  الياقوت  بأشجار  وزخرفها  واملاء،  والعسل 
واحلمد هلل إن أمهات زهريات الروضة اللوايت شاركن يف 
برنامج السالم، هن أيضا متتعن باحلفلة، ومدحن جهود 
املعلامت يف نجاح األطفال، وشكرن كلَّ مابذلن يف سبيل 
هدي  وعىل  اء  الغرَّ الرشيعة  نطاق  يف  األطفال  يكون  أن 

األخالق املحمدية – عىل صاحبها الصالة والسالم -.
جهودهن  قصارى  بذلن  املعلامت  إن  وحقا 

والصدق  باحلب  عريقا  جيال  ليخرجن 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  فتقبَّل  واإلخالص، 
املساعي املباركة من سامحة شيخنا عبد الستار 

أطال اهلل بقاءه وممن يساعده يف إعداد الربنامج، 
ووفَّقهم اهلل ملا حيبُّ ويرىض.

حرم حممد بالل
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املدرسة، وقد  الثاين يف  الدرايّس  الفصل  أّيام اختبار  هذه 
الطاّلب  يستعّد  حّتى  الصفوف  جيع  يف  الدروس  توّقفت 
يبيتون يف  املدرسة  املرتّددون عىل  الطاّلب  وبدأ  لالختبار، 
بني  ومن  وحتضريها،  املاضية   الدورس  إلظهار  املدرسة 
فهد،  والثاين:  سعد  أحدمها:  طالبان،  املرتّددين  الطاّلب 
يدرسان معا يف صّف واحد، يتساويان يف العمر والذكاء، 
ولكّن سعدا يمتاز باخللق الطّيب والتواضع الكثري وحسن 
ليكون  األّول،  بالرشف  امتحان  كّل  يف  ويفوز  التعامل، 

السابق األّول من بني صّفه.
إّل  دراستهام  خالل  مكروها  شيئا  منهام  املدّرسون  ير  مل 
نيل  يف  احلسد  حّد  يبلغ  مل  الذي  الرشيف  التنافس  بعض 
اختبار  كّل  يف  حيّثهام   التنافس  وهذا  والتفّوق،  الرشف 
الختبار  هذا  ويف  بذله،  يمكنهام  جهد  أقىص  بذل  عىل 
كذلك حرصا عىل اجلهد كّل احلرص، وأظهر فهد حرصا 
ليله  وحييي  جمهتدا،  بنهاره  ليله  يوصل  فزاد  ملحوظا، 
جهده  ومع  املطلوب،  ويراجع  الدروس،  يذاكر  مطالعة، 
متى  ليعرف  دروسه،  وجدول  سعد  أفعال  يراقب  وتعبه 
وينال  عليه  يتفّوق  أن  من  خوفا  يراجع؟  ومتى  حيفظ؟ 
عليهام   كبري  أثر  الرشيف  التنافس  هلذا  كان  وقد  الرشف، 

التحقا  أن  باملدرسة، ولكنّه زاد شّدة منذ 
هذا  الختبار. يف 

ليايل ففي  من  ليلة 
الباردة  الشتاء 

هنض فهد يف الساعة الرابعة من النوم، ورأى فراش 
هذه  يف  يكون  أين  أمره،  يف  فتحرّي  فارغا،  سعد 
الساعة، ومن يقدر عىل ترك الفراش يف برد كهذا، 
فجاءته هواجس كثرية وظنون خمتلفة، وذهب عقله 
كّل مذهب، فلم جيد له تأويال سليام، فراح يبحث 
عنه يمنة ويرسة، ويفّتش عنه يف كّل مكان معهود، 
ومل خيطر بباله أن يذهب إىل املسجد، فاملسجد شديد 
اهلواجس  وكأّن  واضطرابه،  قلقه  الربودة،فازداد 
عن  وأخربه  املعّلم  أيقظ  حّتى  حقيقة،  حتّولت  والظنون 
سعد، فقام املعّلم، وذهبا يبحثان عنه حّتى دخال املسجد، 
ورأيا العجب، رأيا سعدا يصيّل صالة التهّجد خلف سارية 
عرف  هنا  فمن  مترّضعا،  خاشعا،  اهلل  ويدعو  املسجد،  يف 
فهد رّس تفّوق سعد عىل جيع أبناء الصّف، وكذلك عرف 
أّن اجلهد ليكفي للنجاح الكامل بل لبّد له من املجاهدة 

والترّضع إىل اخلالق العظيم، ودعائه طلبا للفوز والنجاح.
وقدكان هذا درسا جديدا لفهد تعّلمه من مراقبة صديقه 
سعدا، هذا وقد زاد معّلمه إىل جانب هذا الدرس دروسا 
تنفعه يف احلياة، وتسّهل له دروهبا الوعرة الشاّقة، وقال له: 
امش  ثّم  خّطة،  لنيلها  واخرت  غاية،  لنفسك  خذ  يابنّي!   «

عليها مستقيام واثقا،
 ولتتدّخل يف شؤون اآلخرين، بل احرص أن تكون قدوة 
لآلخرين يف سبل احلياة، وزد يف احلياة شيئا ينفع اآلخرين، 
بالنفع،  الناس  عىل  يعود  ما  احلياة  يف  تضعف  مل  إذا  ألّنك 
ستكون يف هامشها، ولن نرىض لطالب مثلك أن يكون يف 
هامش احلياة، ومن ههنا تغرّي فهد وحياته، وأخذ هيتّم بقراءة 
يوم، ويدعو  ثالثة أجزاء كّل  يتلو  فان  أكثر،  الكريم  القرآن 
من  واإلكثار  املكتوبة  الصلوات  عىل  املحافظة  إىل  أصحابه 
النوافل، ويدعو اهلل تعاىل باخلشوع والترّضع، فقد أثبتت له 

املجتهدين  حليف  النجاح  أّن  األّيام، 
وأّن  والورع،  بالتواضع  املتزّينني 

احلّظ يبتسم ملن يفعل ذلك. 

محنه راشد
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أن  أحسن  وما  شائبة،  كل  من  النقية  احلياة  أجل  ما 
هذا  ويف  عيشه،  صفو  يكدر  عام  بعيدا  اإلنسان  يكون 
احلّقة  السعادة  وبناء  الصدق،  أمهية  سنرى  احلوار 

ومعرفة األسباب التي جتلب الكذب، وتكّدر احلياة.

حسني طالب جامعّي، وجون مثقف بريطاين، كثريا 
ما يكتب يف املجالت اليومية هناك، فحسني يتساءل يف 
إبريل،  بداية  الغريب يفضل الكذب يف  العامل  نفسه ملاذا 

وهو موسم تتفتح فيه الزهور، وتبتهج الطبيعة.

فأخذ يقرأ يف صحف الغرب كي جيد مربرا لذلك، 
فوقف عىل مقال جلون يويص فيه بالرتويح عن النفوس، 
واإلكثار من املزاح، باستعامل أسلوب الكذب يف أول 
عن  الغربيون  ورثه  تارخيي  إرث  ذلك  باعتبار  إبريل 
فكان  مبارشة،  جون  حاور  إنه  ثم  الرومان،  أسالفهم 

منهام احلوار التايل:

السيد جون أكون مرسورا بالتحادث معك، حول ما كتبت يف استحباب الكذب يف أول إبريل.

حسنا إذن، لعّلكم علمتم أن اإلسالم دين جاء به حممد العريب األمي -صىل اهلل عليه وسلم -، وإنا نجد 
يف وصاياه حتريم الكذب يف كل زمان ومكان.

جيد عزيزي، لنحدد القضية أول، ثم ندخل يف التفاصيل، وذلك كله يف حدود مخس دقائق، 
فأنا مشغول جدا، والعمل دين عندنا.

لكنك قبلت التحادث، فاسمح يل أن أقول ما أريد، وأن أسمع منك ما تريد.

إن طبيعتي ترحب بكل من يريد الستفادة مني، وهذا ما تعلمناه من كتابنا املقدس.

ل يعني ذلك أن تلزمني بتعاليم دينك، فأنا نرصاين.

مرحبا بذلك، لقد قرأت يف كتاباتك، استحبابك الكذب يف أول إبريل.

الناس يف مقالب مسلية، تضحكهم. وهذا هدف عظيم،  نعم ذلك صحيح، فالكذب يوقع 
للرتويح عن النفوس. 
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كيف يكون هل لك أن متّثل يل؟.

لقد فهمت مرادكم اآلن من هذه الكذبة، فحياتكم مليئة باألحزان، وضنك احلياة، لذلك متلئون 
نفوسكم حزنا كبريا ليتحول ذلك إىل رسور، وهذا تقليد قديم كان عند أجدادكم اليونان، دونوه 
يعانون  فيها أحزان أكرب مما  بتمثيل مشاهد  إذ كانوا يعاجلون األحزان  امللك أوديب؛  يف مأساة 

فتخف حدة احلزن عندهم.

تعرف يا جون أننا املسلمني ل ترتاكم األحزان يف حياهتم، وذلك بسبب اإليامن بالقدر، وهو أن 
اهلل تعاىل قد قدر كل يشء لإلنسان، وأمره بالصرب، الذي يزيد يف مكانته عند ربه، وتتحول حياته 

إىل سعادة بمجرد ذلك، وأحبنا إىل اهلل تعاىل الصابرون والصادقون.

إن وقتك ضيق وإل فصلت لك أكثر، واخلالصة أن الرساء عندنا شكر هلل تعاىل املنعم علينا، 
وأعظمها  الصاحلة،  باألعامل  إل  تنكشف  ول  أيدينا،  صنعت  بام  ألهنا  وتوبة،  صرب  والرضاء 

الصدق.

حسنا عزيزي، فقد أفدتني بمعلومات عن حياتكم، والتي تدل عىل أنكم ل تعودون إىل مرجعية 
حقيقية توفر لكم ُسُبل اخلري، وحتذركم من سبل الرش، وكل يشء عندكم خاضع للمزاج. أما 

نحن، فنؤمن بأن اهلل تعاىل سيحاسبنا عىل كل يشء.

نعم، إين عندما عدت من العمل منهكا، وقد نسيت أول إبريل، قابلتني زوجتي عابسة، فاستأت 
لذلك، ألنه زاد مهومي، فسألتها ما األمر فقالت يل مات كلبنا املحبوب لدينا، األمر الذي كدر ما 
بقي من صفو ذلك اليوم، وفجأة سمعت نباحا تبني يل أنه كلبنا، فغضبت عليها، فقالت: كذبة إبريل، 

نعم ذلك صحيح، لكن ذلك ل حيول املأساة إىل ضحك، بل تبقى مأساة عظيمة إىل هناية املشهد، 
ونحن نصطنع اخلوف بكذب ما يوشك أن يزول.

يعني تريد أن تفهمني أنكم لستم آدميني، فال يكون يف حياتكم الكذب.

ل شك أن كالمك يبعث اإلحساس بالسعادة، ولكنا هكذا عشنا، وهكذا متيش حياتنا، فالبد من 
املزاح والضحك بكل الوسائل، والوقت شارف عىل النتهاء.

27
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قال األحنف بن قيس: كثرة الضحك تذهب 
اهليبة، وكثرة املزاح تذهب املروءة، ومن لزم 

شيئا عرف به.
املروءة؟  ما  مروان:  بن  امللك  لعبد  وقيل 
األعداء. ومداجاة  األكفاء  موالة  فقال: 

)وتأويل املداجاة: املداراة، أي لتظهر هلم ما 
عندك من العداوة( ) الكامل(

)احسان ويل من الصّف السادس باجلامعة(

راحة املؤمن غفلة، والفراغ قاتل، فتحّرك واعمل، 
وزاول وطالع، واتل وسّبح، واكتب وزر، 

واستفد من وقتك، ولجتعل دقيقة للفراغ، 
إّنك يوم تفزع يدخل عليك اهلّم، 

واهلاجس والوساوس، 
وتصبح ميدانا أللعيب 

الشيطان. 
          حممد توحيد

من  حتّب  أن  السعادة  أسباب  من  إّن 
رفقته،  وتسعدك  صحبته،  تنفعك 
اليوم  جاليل،  يف  املتحابون  »أين 
أظّلهم يف ظيّل يوم ل ظّل إّل ظيّل.)احلديث(

)من كتاب لحتزن (   حممد توحيد

من مزح استخّف به، ومن أكثر يف يشء 
سقطه،  كثر  كالمه  كثر  ومن  له،  عرف 
قّل  ومن  حياءه،  قّل  سقطه  كثر  ومن 
مات  ورعه،  قّل  ومن  ورعه،  قّل  حياءه 

قلبه. )صور من حياة التابعني(              عبد اهلل

هلل عليك حقوق واجبة، ولوطنك 
وأهلك وأقربائك وزمالئك وغريهم 
حقوق، وإعطاؤك كّل ذي حّق حّقه 

يؤّهله للمطالبة بحقوقك، ل تقابل 
السّيئة بالسّيئة، بل عامل املسيئني 
إليك باإلحسان إليهم والصفح عنهم، 

لتنال اجلزاء من اهلل مضاعفا أضعافا كثرية، 
وتنال من الناس الحرتام والتقدير، وتعيش 

حياة هانئة مليئة بالراحة والرسور. 
أم حممد

فريدا،  وحيدا،  الدنيا  يف  كن  احلكامء:  أحد  قال 
مهموما، حزينا كالطائر الوحيد الّذي يستظّل بأرض 
العيون، ويأكل من رزق اهلل،  الفالة، ويروى من ماء 
فإذا جّن عليه الليل آوى وحده استيحاشا من الطري، 
تواضع عن رفعة، وعفا  وقالوا: من  برّبه،  واستئناسا 

عن قدرة، وأنصف عن قّوة.

البّد من صاحب..

احلكم

نبذة من كالم احلكماء

الحتزن واطرد اهلّم

كلمات مجيلة

النصائح الثمينة
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ترك له احلبل عىل الغارب: 

تسّد عني الشمس: 

ثالثة األثايّف: 

ترّسب النبأ: 

ختّطي العقبات: 

جتّمد الدّم يف عروقه:

الوعود الرّباقة:

تعبري إلعطاء احلرّية الكاملة بالضوابط.

كناية عن األعداد الكثرية.

تعبري عن وسيلة اهلالك.

كناية عن انتشار اخلرب بطريقة خفّية.

للتعبري عن التغّلب عىل الصعاب واملشكالت.

للتعبري عن الفزع الشديد واخلوف.

كناية عن وعود مغرّية لتنفذ.
تقول: ترك الرشطة للمجرم احلبل عىل الغارب،فراح 

املجرم يفعل ما يشاء.

تقول: كيف نرتّقى ونتطّور وعدد العاطلني يف 
جمتمعنا تسّد عني الشمس.

تقول: يعاين بلدنا احلبيب مشكلة الفقر وختّلف 
القتصاد واجلهُل ثالثة األثايف.

تقول: حاولت احلكومة التعتيم عىل القضّية، لكن 
رسعان ما ترّسب النبأ.

سيطرة  عىل  يقوم  واقتصادّي  سيايّس  مذهب  اشرتاكية: 
والتَّخطيط  التَّوزيع  وعدالة  اإلنتاج  وسائل  عىل  الدولة 

امل »اشرتاكّية وطنّية«. الشَّ
ة: حكم الفرد أو اجلامعة دون اللتزام بموافقة  ِدْكتاتوريَّ

اآلخرين. 
ما  والتزاُمهم  املكاتب  موظَّفي  سلطة  بريوقراطيَّة: 
ياسات  تعّودوه، وُيعاب عليها كثرة املوظَّفني وتسلسل الرِّ
وبطء التَّنفيذ، عادة حكومّي مغاىًل فيها، نظام إدارّي تعيق 

دة فيه العمل الفّعال. اإلجراءات املعقَّ
يد  يف  السلطة  معها  ُترتك  سياسّية  حالة  ديامُجوْجَيا: 

اجلمهور فتُعمُّ الفوىض.

ة الفرد  يَّ لِيرباليَّة: مذهب يقوم عىل العتقاد يف أمهّية حرِّ
تغيري  خالل  من  الجتامعّي  التقّدم  وإمكانّية  ورفاهيته، 

التنظيم الجتامعّي وجتديده.

ديمقراطيَّة: إحدى صور احلكم يكون الترشيع والّسيادة 
فيها للشعب، ومتارس إّما مبارشة أو عن طريق نّواب عن 
ّية  املساواة وحرِّ يقوم عىل  احلياة  أسلوب يف  أو  الشعب، 

عب.  أي والتَّفكري وسيادة الشَّ الرَّ

تقول: باإلرادة القوّية والعزيمة الثابتة يستطيع 
اإلنسان ختّطي العقبات واملشكالت.

تقول: عندما أمسك سكان العامرة اللّص جتّمد الدم 
يف عروقه.

تقول: تعب الشعب الباكستاين من الوعود الرّباقة عند 
النتخابات. 
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طواف أعرابّي

قـــد مات

قـــدمات
خرج رجالن من خراسان إىل بغداد يف جتارة لـهام، فمرض 
أحدمها، وعزم اآلخر عىل اخلروج، فقال له: ما أقول لـمن  
يسألني عنك؟ قال: قل هلم: لـام دخل بغداد اشتكى رأسه 

وأرضاسه ووجد خشونة يف صدره، وكربًا يف طحاله، 
وخفقانًا يف فؤاده، ورضبانًا يف كبده، وورمًا يف ركبتيه،ورعشة 
يف ساقيه، وضعفًا عن القيام عىل رجليه. فقال رفيقه: بلغني 

أن اإلجياز يف كل يشء مما يستحب، فأنا أكره أن أطيل عليهم، 
ولكني أقول هلم: قد مات

هتمتك،  ماهي  القايض: 
ياهذا؟

املّتهم : رسقة حبل طوله مرت ونصف.
القايض: )باستغراب وتعّجب( وهل قّدمت للمحاكمة 

بتهمة رسقة هذا احلبل القصري؟
املهّتم: نعم! يا سّيدي وكان يف آخرته بقرة. 

قال عيسى بن زيد املراكبي: وكان من 
أملح الناس، كان يل غالم من أكسل خلق 

اهلل، فوّجهته يوما، ليشرتي عنبا وزيتا، 
فأبطأ يف العودة، وجاءين بعنب وحده، 
فقلت له: أبطأت، ثّم جئتني بأحدى 
احلاجتني؟ فأوجعته رضبا، وقلت له: 

ينبغي لك بعد اليوم إذا استقضيتك حاجة 
أن تقيض حاجتني، ثّم مل ألبث بعدها أن 

مرضت، فقلت له: امض وجئني بالطبيب 
عىل عجل، فمىض، وجاءين بطبيب ومعه 
رجل آخر، فقلت له: هذا الطبيب أعرفه، 
فمن هذا اآلخر؟ قال:جئتك بطبيب ينظر 
إليك،فإن كان شفاؤك مرجّوا، وإّل حفر 

هذا قربك...

بغداد  إىل  خراسان  من  رجالن  خرج 
وعزم  أحدمها،  فمرض  لـهام،  جتارة  يف 
أقول  ما  له:  فقال  اخلروج،  عىل  اآلخر 
لـمن  يسألني عنك؟ قال: قل هلم: لـام 
وأرضاسه  رأسه  اشتكى  بغداد  دخل 
يف  وكربًا  صدره،  يف  خشونة  ووجد 
ورضبانًا  فؤاده،  يف  وخفقانًا  طحاله، 
يف  ركبتيه،ورعشة  يف   وورمًا  كبده،  يف 
رجليه.  عىل  القيام  عن  وضعفًا  ساقيه، 
كل  يف  اإلجياز  أن  بلغني  رفيقه:  فقال 
أطيل  أن  أكره  فأنا  يستحب،  مما  يشء 
هلم:  أقول  ولكني  عليهم، 

قد مات

سرقة 
حبل

الطالب توحيد الل من الصّف السادس
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إّن نظام املدارس الدينية الباكستانّية يسري فی فلک القرآن 
الكرام  والطلبة  الرشيف و ترشيعاهتام،  النبوّی  واحلديث 
الذين يتعلمون يف هذه املدارس يبذلون قصارٰی جهودهم 
ليكونوا ورثة األنبياء – صىّل اهلل عليه وسّلم - ومحلة العلم وعدول 
العلوم  يتعّلمون كثريا من  الكرام   وطاّلبنا  أھل زماهنم، 
فی منهجهم التعليمی، لكن ليس الغرض من دراسة هذه 
العلوم كّلها والرباعة فيها واحلصول عليها لذاهتا، بل إّن  
العلم  أّن  شّك  ول  واحلديث،  القرآن  فهم  هو  مقصدها 
الفرقان  احتواه  ما  هو  التعليمي  املنهج  هذا  يف  احلقيقي 
وقد  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  األّمة  هذه  نبّي  علی  نّزل  الذي  احلميد 
اصطلح أھل العلم علی تسمية العلم الذي يدّرس القرآن 

من خالله بِـ »تفسري القرٰان الكريم«.

وتفسري القران الكريم عبارة عن فهم القرآن والوصول 
إىل املقاصد األساسية آلياته، كي يفهم الطالب كالم رّبه 
الذي جعل صدره كنفا له، وحفظه قبل اللتحاق باملنهج 
وتعّلم  القرآن  حفظ  املنهج  هذا  أساسيات  من  النظامي، 

جتويده قبل بلوغ الطالب احللم.

جميئنا  ومقصد  اإلسالم،  أساس  الكريم  القرآن  كان  إذا 
فالبّد  اإلسالمّية،  التعليامت  أخذ  اإلسالمّية  املدارس  إلی 
بتعّلمه  نقصد  ل  منهجنا،  كتب  من  كتاب  أّي  قرأنا  إذا  لنا 
الكريم  القرآن  تفسري  أصبح  ومّلا  املجيد،  القرآن  فهم  إّل 
الهتامم  نلفت  أن  علينا  وجب  منهجنا،  يف  دراسّية  حّصة 

إليه ونعتني به  أكثر من جيع الكتب الدرسّية األخری.

تفيد  مهّمة،  نقاطا  الرسالة  هذه  يف  أقّدم  أن  رأيت  وقد 
دراس التفسري، أخترصها يف التايل:

أّول: نحن نعيش حياتنا يف جمتمع يقّدم العادات والتقاليد 
نفهم  أن  صممنا  إن  منّا  ويتطّلب  اإلسالم،  سنن  عىل 
نخيّل  َأن  علينا  وجب  فيه،  تعالی  اهلل  أراد  وما  القرآن  من 
وبيوتنا  مناطقنا  فی  نراها  التی  العادات  تلك  من  أذهاننا 
شعور،  غري  من  منها  بعضا  ارتكبنا  رّبام  بل  سنوات،  منذ 
فهي قبيحة، وعلينا أهيا الطالب! أن نتصور تلك العادات 
نزل  التي  اجلاهلّية،  إىل  تعيدنا  والتی  مناطقنا،  فی  الرائجة 
من  عنهم-  اهلل  ريض   – الصحابة  قلوب  وطّهر  القرآن،  فيها 
املعتقدات الباطلة الدنيئة، وكذلك عندما نطلع من خالل 

أ.حممد خرم شهزاد
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له  فقالت  السفهاء،  قصص  يطالع  وبدأ  بيته،  يف  أمحد  جلس 
فأجاب:  البيت،  حاجات  بعض  واشرت  السوق،  إىل  اذهب  أّمه: 
اجلريدة،  بمطالعة  وبدأ  قليل،  بعد  سأذهب 
العرص،  صالة  وقت  دخل  حّتى 
املطالعة،  من  يتخّلف  مل  وهو 
فغضبت عليه األّم، وسلبت 
قد  وقالت:  اجلريدة،  منه 
يف  العرص  صالة  فاتتك 
إىل  تذهب  ومل  العمل،  هذا 

املسجد.

وصل  فلاّم  الغضب،  شّدة  من  البيت  من  وخرج  أمحد،  فغضب 
ولزم  بليغا،  جرحا  وُجرح  السّيارة،  اصطدمته   الشارع،  وسط 
الفراش أسبوعا، وبعد أسبوع ذهب إىل املدرسة، فسأله أستاذه عاّم 
حدث به، فأجاب: إّن أّمي دعت عيّل حينام عصيت أمرها ورددت 
قوهلا،  أدهشت هذه اجلملة املعّلم، ثّم قال: يا أمحد! كيف تستطيع 
أّمك أن تدعو عليك؟ مع أّن األّم رحيمة عطوفة، من املمكن أّنك 

عققت أّمك، وما راعيت حّقها.
فقال املعّلم: إّن احرتام الوالدين كبري يف اإلسالم، ودعائهام يقبل 
عند اهلل، سواء للولد أو عىل الولد، والقرآن يأمرنا أن نخفض هلام 
قال اهلل  يتأّذا، كام  لئاّل  أمامهام كلمة األّف،  الذل، ولنرفع  جناح 

تعاىل: چڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ          ٴۇ   ۋ  ۋ  
٢٤ هذا عقابك  بعقوق أّمك، عّجلك اهلل به، ويف نفس  اإلرساء:  چ 
أّنه تنبيه لك إن فهمته، وأخذت منه درسا، ووأزيدك يف  الوقت  
النصح وأقول: أّلتعود إىل مثل هذه األفعال ثانية، هّز أمحد رأسه 

موافقا، وعزم أن ل يعود إليها، وأن يوّفر هلام الحرتام واألدب.

ترجة القرآن وتفسريه علی املعتقدات اإلسالمية، ونٰری أن 
عادات كثريۃ  فی جمتمعنا كمثل نسيج العنكبوت أوكالعهن 
فإهّنا  هنا  ومن  تعالٰی،  اهلل  كتاب  به  جاء  ما  أمام  املنفوش 

لوزن هلا ولعّزۃ.

النبيلة،  األخالق  تعّلم  الكريم  القرآن  مقاصد  من  ثانيا: 
قال  فقد  جيعًا،  الناس  بني  عليا  أخالقة  كانت  ملسو هيلع هللا ىلص  ونبينا 

اهلل تبارك وتعالی فی كالمه املجيد: چ ڱ  ڱ ڱ  ں  
ںچ القلم: 4 4 وقالت عائشة - ريض اهلل تعالی عنها- فی جواب 
سائل سأهلا عن أخالق رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص :) َكاَن ُخُلقه اْلُقْرٰاُن(، 
وذلك يدّل علی أّن القرآن قد أولی األخالق اهتامما عظيام 
وأمر هبا وجعل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مثال هلا، نحن ورثة األنبياء، 
العامل  فی  القرآن واحلديث  تعليامت  ونرّوج  نبّلغ  أن  ونريد 
األخالق  بتلك  وقلوبنا  أجسامنا،  نزّين  أن  لنا  فالبّد  كله، 
العالية، قبل تبليغها، ل ندرس آية فيها تعليم األخالق إّل 
أفعالنا  بني  الناس  ليفرق  حتی  هبا،  أنفسنا  ونلزم  نطبقها 
عرصه  فقيه  الكبري  العالمة  فعل  كام  ملسو هيلع هللا ىلص،  اهلل  رسول  وسنّة 
بعد  مع   - اهلل  رمحه  اجلنجوهي)1(-  امحد  رشيد  الشيخ  فضيلة 
ملسو هيلع هللا ىلص   اهلل  خليل  سنّة  أحيا  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  عرص  عن  عرصه 
فی  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سنّة  تعرف  مل  إن  عنه:  يقولون  وكانوا 
عمل كذا وكذا، فانظر إلی عمل فضيلة الشيخ رشيد أمحد 
اجلنجوهي، إّن اإلنسان احلقيقی ليكون بجسده املكّون من 
الرأس، والصدر والقدمني، بل ھوالذی حتّلی بأعامل جتعله 

إنسانا حقيقّيا وذلك ليكون إّل وفق سنّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
تنزل من اهلل  التي  القلب اإلنساين مهبط لألنوار  ثالثا:إّن 
صفات  املجيد  كالمه  فی  تعالی  اهلل  ذكر  وتعالی،  تبارك 

املتحركة  األجساد  تلك  ذّم  وقد  وتطّهرها،  القلوب  تنّور 
نحذر  أن  فعلينا  اهلل،  وكالم  اإليامن  روح  من  خالية  وهي 
كل احلذر، وأن نعلم أن القرآن و فهمه ليستقران إّل فی 
فی  بالنظر  إّل  ليكون  وهذا  سليم،  وجوف  طاهر،  قلب 
خبايا هذه النفس البرشّية، وتزكيتها بالطاعة الثابتة فی سنّة 

رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص، والقيام هبا علی أكمل وجه.

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص،  التبليغ عن رسول  يلتزم  أن  الطالب  رابعا: عىل 
جاء  بام  والعمل  النفس،  وتطهري  التزكية  رشوط  من  فإّن 
القرآن الكريم ومتثل منهج األمر باملعروف والنهي عن  به 
ملسو هيلع هللا ىلص:  قوله  وذلك  لغرينا،  وتذكريا  نفوسنا  من  بدءا  املنكر 
ُغْوا َعنِّی َوَلْو آية(، فإذا خرج الطالب يف سبيل اهلل للدعوة  )َبلِّ
الصفات  من  وختليته  الطّيبة  بالصفات  القلب  حتلية  بعد 
املكروهة وتزيني اجلسم بسنّة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فإنه إن فعل 
يفّكر  ول  الناس،  قلوب  فی  يؤّثر  إّل  بلفظ  لينطق  ذلك 
فی أمر إّل يؤّثر فكره يف العامل كّله، وشواهد ذلك كثرية يف 
حياة الصحابة – رضوان اهلل تعاىل عليهم أجعني -، وكتب السرّية تّدلنا 
أّن  يعرفوا  أن  إخواين  ومن  نفيس  من  فأرجو  الكثري،  عىل 
العلم أمانة وكنز ثمني، ليمكن أن يعطيه اهلل تعاىل إّلمن 
تزّكى وأراد الدار اآلخرة، وقد دعا رسولنا ملسو هيلع هللا ىلص لبن عّمه 
ابن عباس- ريض اهلل تعاىل عنهام- بقوله: » اللّهم فّقهه يف 
التأويل« ذلك ما أردت أن أبنّي لكم وأدعو  الدين وعّلمه 

اهلل أن جيعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
)1( هو من علامء اهلند البارزين ومن الذين أّسسوا دارالعلوم ديويند، وأحد أعالم اهلند يف 

الفقه احلنفي وله يد طوىل يف التزكية واإلرشاد
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هلم  تشجيعا  الطاّلب  يكتبه  ما  بنرش  املجّلة  هتتّم 
وتنمية لقدراهتم يف الكتابة األدبّية

حديقة فيها أشجار خمتلفة، وكل شجرة مليئة بثامرها 
مّرة، فسوف  لذهتا  إذا ذقت  ثمرة شهية،  اليانعة، وكل 
تطلبها مرارا وأنت ل تشبع، ما هذه احلديقة؟ وما هي 

ثامرها؟
تفضل أهيا القاري، أخربك عن تلك احلديقة اجلميلة 
اليانعة،  ثامرها  حاملة  أشجارها  أغصان  ختضع  التي 

وأخربك عن فوائد قطفها.
أشجارها  هي  املتنّوعة،  وكتبها  مكتبة،  هي  نعم! 
املختلفة يف أنواعها، وما يف الكتب، هي ثامرها اليانعة، 
وقطفها ليمكن إّلباملطالعة، إن املطالعة كامء للحقول، 
ألن الزرع أو احلقل ل ينبت ول ينمو إّل باملاء، فكذلك 
املجد  قمم  إىل  ويصل  يرتّقى  أن  لطالب  يمكن  ل 

والكرامة إّل هبا.
ر قلب القارئ  إّن مطالعة الكتب تشحذ الفطنة، وتنوِّ
بالعلم والعرفان، وحتّوله إىل املجد والكرامة، وتسري به 
به  وتسبح  أوسع،  فضاء  إىل  به  وتطري  كّله،  العامل  إىل 
األبطال  قصص  عليه  وتقّص  والثقافة،  املعرفة  يّم  يف 
واملغامرين، وتكشف له رموز العامل، واألرسار التي ل 

يعرفها.
إىل  اذهب  بل  تقلق،  فال  حزينا  كنت  إذا 
أن  منذ  انتظارك  يف  الذي  الويّف  صديقك 
وإذا  والغم،  واهلم  احلزن  عنك  ليزيل  ُولد، 
مؤنس  إىل  ارجع  بأس،  فال  استوحشت 
الوحدة، ليؤانسك يف الوحدة، نِْعم العمل هو 
حب التي  ة هي! ونعم السُّ املطالعة! ونعم اهلويَّ
الشمس  أشعة  من  وحتميه  اإلنسان  عىل  تظّل 
تنطلق  التي  اهلواء هي  املؤذية! ونعم  الساطعة 
أيديك،  الكتاب بني  نسمة نسمة عندما يكون 

وأنت مستغرق فيه،نعم ماقاله الشوقي:

مل أجد يل وافيا إل الكتاباأنا من بّدل بالكتب الصحابا

ألن  واألدباء،  والظرفاء  العلامء  يكن  مل  املطالعة،  لول 
املطالعة هي مفتاح الكتابة وأساسها ولبنة أوىل لعامرهتا، 
كواكب  األرض  عىل  كانت  ملا  لولها  قلت:  لو  غرو  ل 
ذاكرتك،  ي  تقوِّ املطالعة  إن  الالمعة،  والعرفان  العلم 
وتنضج عقلك، وتطلق لسانك، وتكشف لك األرسار، 
نفسك  وتزيِّن  اآلخرة،  يف  بك  وترغِّ الدنيا  عن  وتزهدك 
بكنوز  ثريَا  بليغًا،  حكيام،  هبا  وتكون  الطيِّبة،  بالسجايا 
ل  ما  وعلِم  تعرف،  ل  ما  معرفة  إىل  هبا  وتصل  العلوم، 
هها إىل النهج املستقيم. تعلم، وهبا تصّحح أفكارك، وتوجِّ
ا القاري، ل أطيب ثمرة وأرسع إدراكا من كتاٍب،  أهيُّ
، إل بمطالعة  ة، ول رشف، ول علوَّ ول كرامة، ول عزَّ
وزيِّن  هبا،  عزيزًا، رشيفا  كرياًم  نفَسك  فاجعل  الكتب، 
نفسك بطيب األخالق احلسنة، وُغص يف بحر العلوم 
باملطالعة، واختطف من ُدرِرها القيِّمة، وأنشد كام أنشد 

الشاعر:
مت لَذة العيش فيه حتى رصت للبيت والكتاب جليساما تطعَّ
أنيساليس يشء عندي أعز من العلم سواه  أبتغي  فام 
الناس خمالطة  يف  لُّ  الذُّ رئيساإنام  عزيزا  وِعش  فدعهم 

حممد عيل طالب
ف السنة األوىل باجلامعة
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مّرت جاعة أردنية دعوّية يف بعض مناطق السند النائية، 
فوجدت جلامعتنا بصامت إجيابية، فكانت منهم هذه الرسالة 

بقلم عمر بن حممد األردين
من عمر بن حممد األردين إىل سامحة الشيخ املؤقر املفتي 
عبد الستار – حفظه اهلل ورعاه – وفَّقنا اهلل ملا حيب ويرىض.

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
خلمسة  جلهوري  مدينة  يف  تشكيلنا  كان  فقد  بعد،  أما 
وجد  بعضها  عديدة،  مساجد  يف  هبا  وأقمنا  يومًا،  وثالثني 
فيها مكاتب وفروع لبيت السالم، فهذه املساجد كانت نور 
عىل نور وتبرش باخلري ومستقبال سوف ينتج حفاظا وعلامء 
فيها  يوجد  ل  املساجد  بعض  وأما   – تعاىل  اهلل  شاء  إن   –
اجلهل  ظلامت  يف  يتخبطون  فأطفاهلا  السالم،  لبيت  فروع 
بجوارهم  التي  األديان  وتقاليد  بعادات  يتأثرون  وربَّام 

كاهلندوس والفرق األخرى بأفكارهم القاتلة.
السامية،  نرجو من حرضاتكم مضاعفة جهودكم  فلهذا 
دورات  مثل  الرضورية  حاجاهتم  نوا  وُتأمِّ القرى  هذه  يف 
املياه واحلامم وخزانات املياه والقاعات الدراسية ملا فيها نفع 

للطالب وأهل القرى واجلامعات اخلارجة يف سبيل اهلل.
ماسة  بحاجة  فإهنا  مري«  »وزيرخان  قرية  وخصوصا 
لدورة املياه وغريها لكثرة املصلني والطلبة، وأخريا نفع اهلل 

بكم البالد والعباد،  وجزاكم اهلل عنا كل خري.

1435/12/19هـ املطابق بـ 2014/10/15ء

مسابقتا اإلنشاء واخلطابة يف اجلامعة
ُكلُُّكْم  – »َألَ  – صىل اهلل عليه وسلم  انطالقا من قول رسول اهلل 
َراٍع َوُكلُُّكْم َمْسُؤوٌل َعْن َرِعيَّتِِه« تشعر جامعة بيت السالم 
ليلها  ُتوِصل  املسئولية  هلذه  وأداء  أبنائها،  نحو  باملسئولية 
املستقبل،  يقبل حتّديات  لتأهيل جيل جديد  بنهارها جهدا 
وأشّد  األوقات  أصعب  يف  املنكوبة  األمة  قيادة  ويستطيع 
ثقافّية  ونشاطات  خمتلفة  مشاريع  دومًا  وختطط  املراحل، 
التعليمية، واستمرارا  متنّوعة ألبنائها باإلضافة إىل براجمها 
اإلنشاء  بمسابقتي  اجلامعة  قامت  الطيبة  السلسلة  هذه  يف 
واإلنجليزية  واألردية  العربية  لغات:  بثالث  واخلطابة 
يف  املسابقة  ورتِّبت  والبتدائي،  التقديمي  بمستويني: 
وشارك  النهائية،  واجلولة  اإلبتدائّية  اجلولة  جولتني: 
العربية  اخلطابة  مسابقة  ففي  كثريون،  طاّلب  جمموعيا 
سبعون طالبا، واألردية ثامنون طالبا، واإلنجليزية ثالثون 
اإلنشاء  مسابقة  يف  وكذلك  املختلفة،  بمراحلمهم  طالبا 
طالبا،  ثامنون  األردوي  اإلنشاء  ويف  طالبا،  أربعون  العريب 
يف  وفاز  طالبا،  وعرشون  مخسة  اإلنجليزي  اإلنشاء  ويف 
عىل  التفوق  رشف  عىل  وحصلوا  طالبا  ثالثون  النهاية 
اجلامعة  عند  من  ثمينة  بجوائز  وأكرموا  اجلامعة،  مستوى 

وأساتذهتم.
رحاب  يف  تنعقد  التي  املتنّوعة  املسابقات  هذا  عىل  وزد 
الطاّلب  األذهان  لتنشيط  املراحل  خمتلف  يف  اجلامعة 
وجتهيزهم للمستقبل النرّي الوّضاح، رجاءا من اهلل تعاىل يف 

اآلخرة الثواب. 
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