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إن و  ،الفوإلـى جـرا اآلائـات امل مما أدت إلـى مقتـل، في فرنسا أخطر التفجيرات وقعت  مـنوفمبر  في 

بـدأ أعـداء و  .العالم اإلسالميفرنسا من ها إلى ما وراء وصلت أخطار   جريمة اإلرهابمن  ما حدث في باريس

ســــالم يحــــرل أهلــــه علــــى وإن اإل لمين، عمــــل املســــ مــــن بأنــــه_ كعــــادا م القديمــــة-اإلســــالم واملســــلمين ي  مــــون 

ويقرر أن دمـاء النـا   .له وصورهاشكأمع أن اإلسالم يرفض اإلرهاب بجميع ، وقتل األبرياء عملية اإلرهاب

 قال هللا تعالى في محكم تنزيله: معصومة، 
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ً
-صـلى هللا عليـه وسـلم-وروي عـن رسـول هللا  ()املائـدة: ﴾َجِميعا

 (رواه البخاري )أول ما يقض ي بين النا  في الدماء :

 وقد قررت الشريعة اإلسالمية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على املسلمين فحسب؛ بل تشمل كذلك غير 

م اإلسـالم االعتـداء علـ  م، وذلـك فـي أحاديـ  كثيـرة مـن و واملستأمنين،  املسلمين من املعاهدين والذميين حـرَّ

ــنة الن ــي صــلى هللا عليــه وســلم ؛ عــن عبــدهللا بــن عمــرو رنــ ي هللا ع  مــا، عــن الن ــي صــلى هللا عليــه وســلم  س 

 "قــال: 
ً
 لــم يــرا رائحــة الجنــة، وإن ريحيــا لتوجــد مــن مســيرة أر عــين عامــا

ً
ومــا يجــري اليــوم  "مــن قتــل معاهــدا

وطغيـان فـي  مرعبـة الم مـن إرهـاب، وتـدمير وتعـريض واعتـداء علـى األرواا واألعـرال وحشـيةعلى ساحة العـ

واملسـلمين إلـى اإلسـالم  اليـوم التـي تقـع فـي العـالمنسـبة جميـع األعمـال اإلرهابيـة  لكـنو سفك الدماء البريائة؛ 

 صــارت 
ً
َعــد  متقدمــة

 
 وخطيــرة، وال ســًيما فــي الــبالد التــي ت

ً
 عاًمــة

ً
ْعَتَبــر  قــوى عظتــّ لتفًوقيــا فــي التقــدم و ظــاهرة

 
ت

يـــا
ً
ولكـــن  .العلتـــًي والتكنولـــولًي والقـــدرة العســـكرًية واالســـفراتيجًية، حتـــّ فر ـــت اـــي حضـــارَا ا علـــى الـــدنيا كل

ـــا أن الغــــرب  التــــاريخ  للبشــــرية، فكــــان -فــــي قرونــــه الوســــط  والحديثــــة  -ســــطر لنـ
ً
 دمويــــا

ً
 للغــــرب قــــدم تاريخــــا

التــي الغربيــة التــي مارســ  ا الــدول االســدبدادية فــي اإلبــادة البشــرية كمــا أن فعــال دور االســدبدادية لنظريتــه و 

قــة، والعــري والعــار، والفجــور واالســ  تار
َ
ل
ْ
ط

 
 ــد كــل مــن أفغانســتان والعــرا  وفلســطين  تــدعو إلــى الحريــة امل

ثـــم وًرث الغــــرب هــــذا املـــنت  للــــدكتاتوريات العســــكرية  أغرقـــت البشــــرية بســــيل مـــن الــــدماء،ومصـــر وســــوريا 

حيـ  اسـتحوذت علـى املـال والسياسـة واالقتصـاد، ومـن أجـل ذلـك اسـتحلت الـدماء الزكيــة،  الـدول األخـرى 

 .في بلدان العرب واملسلمين
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يريــدون  –الشــك  -ويتضـ  مــن ســيا  األحــداث الفرنســية الداميــة أن الــذين قـاموا ن ــذا العمــل الشــ يع هــم 

اليخفــ  و أن يشــوهوا اإلســالم واملســلمين وأن يطــردوا اللالجائــين املســلمين مــن فرنســا ن ــذه األعمــال البشــعة، 

ذريعـة تلـو الذريعـة لدشـويه على من لـه أدنـي ممارسـة بأو ـاع العـالم الحاليـة أن هـذه التفجيـرات سـتقدم ال

أوروبــا وطــرد الالجائــين وامليــاجرين، وخاصــة الســوريين الــذين كــانوا يحتــاجون  ملســلمين فــياإلســالم والنكايــة با

ألن األعـــداء يســـتغلون اآلن هـــذه التجمـــات لدشـــويه صـــورة الـــدين الحنيـــا، يقومـــون  .العطـــا والرعايـــةإلـــى 

بل البد  ؛الحملة ليست للجياد اإلسالمي؛ واليؤيده اإلسالميذه فبإثارة أعمال انتقامية  د مسلتي فرنسا. 

وكـذلك البـد  .علـى سـوريا أن هـذا مـن ردود فعـل قامـت ن ـا فرنسـا مـن قبـل، والتـزال تقـوم ن ـامن االعفراف ب

مـــــن االعفـــــراف بـــــأن هـــــذه الحمـــــالت التـــــي تجـــــري اآلن فـــــي ســـــائر العـــــالم إنمـــــا يقـــــوم ن ـــــا الـــــذين يعتقـــــدون بحـــــل 

فهــي تنــاقض الطبيعــة البشــرية فــي الحفــا   كــرة االنتحاريــة اإلرهابيــة مرعبــة فــي حــد ذاا ــا،االنتحــار، وإن الف

 .على النفس، وأن ا ال تجري في ساحات قتال قط، بل تحمل معيا كثيرا من الخسة والجبن

هــل املســملون يؤيــدون قتــل األبريــاء هــل قــام ن ــا املســلمون   الشــ يعة ولكــن الســؤال هينــا أن هــذه األعمــال

ون نـــ، فلمـــاذا ال يعل: )ال(أصـــواا مبـــأعلى  الطريقـــة الغـــادرة  بالتأكيـــد ســـتجيب الغالبيـــة العظتـــّ مـــ  م ن ـــذه

فرنســا نحـــو ســتة ماليـــين مســلم، وباتـــت أكبــر مصـــًدر أورو ـــي  يعــيش فـــي ســلمون ذلـــك علــى رهو  األشـــياد امل

  محتمل للمجندين في صفوف التنظيم.

ـــالم؛ ألن اإلســــالم نظــــام ـــ  دفت األعــــداء اإلسـ ـــان ان اسـ ـــر األديـ شــــارا وكمــــاال، فاإلســــالم دشــــامل ومتكامــــل، وأكنـ

اليحتـا  إلــى حضــارة الغـرب وهــم يحتــاجون إلــى حضـارتنا، اإلســالم اليحتــا  إلـى تقــدميم التكنولــولى املــادي، 

وأتممـت علــيكم  ماليـوم أكملـت لكــم ديـنك﴿ حي  أعلنـت :وهـم يحتـاجون إلـى معلومــات التقـدم فـي اإلســالم،

 ﴾  .نعمتي ور يت لك اإلسالم دينا

ــا واإلســالم الــذي نــدين   تعــالى بــه بــرآء مــن هــذه الجــرائم ، والقــائمون ن ــا   ال  -داعــش وفــاحش  –الليــم إنَّ

يمثلون اإلسالم . ونبرأ إلى هللا تعالى من سـفك أي قطـرة دم معصـوم بامللـة الحنيفيـة أو الذمـة . وهللا شـييد 

 .هو ي دي السبيليقول الحق و 

 أخوكم املخلص:

 محمد شعيب

 (رئيس التحرير)
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 القرآن في ظالل

  
الحمـــــد  ، لـــــه أســـــلمت، وبـــــه آمنـــــت، 

وعليـــه توكلـــت، والصـــالة والســـالم علـــى 

صـــلى هللا عليــه وســـلم  –ســيدنا محمــد

وعلـــى آلـــه وأأــــحابه أجمعـــين و عــــد  –

،،، يقــول هللا تعــالى فــي كتابــه الكـــريم : 

 ﴿ 
َ

 َبَعــ 
ْ
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َقــْد َمــنَّ الل

َ
ل
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ً
ــــوال ــــْ ِ ْم ِفــــ ِ ْم َرس 

َ
ــــو َعل

 
ل

ِكَتـــــــــــــــاَب 
ْ
ــــــــــــــم  ال ي  م  ِ

ً
َعل ِ ِ ْم َوي 

ً
ـــــــــــــــَزك آَياِتــــــــــــــِه َوي 

ِفـــــــــي 
َ
ْبـــــــــل  ل

َ
 ِمـــــــــن ق

ْ
وا

 
ـــــــــان

َ
 َوِإن ك

َ
َمــــــــة

ْ
ِحك

ْ
َوال

ِبيٍن   .﴾َ الٍل م 

ل نحـــن نعـــيش فـــي هـــذه األيـــام فـــي ظـــال 

، شـــــــــير كـــــــــريم ، هـــــــــو شـــــــــير ربيـــــــــع األول 

ل هـــالل شـــير ربيـــع األول فـــي وعنـــدما ي ـــ

مـيالد ، يتذكر املسلمون ذكرى كل عام

صـــــلى هللا  –حبيـــــر م ورســـــوليم محمـــــد

علـى  ، فهي ذكرى غالية –عليه وسلم 

كيــا  ،قلــون م ، وعزيــزة علــى نفوســيم

، ومثــال ال وهـو رسـول البشــرية بأسـرها

اإلنســانية فــي أتــم صــورها ، فيــو رحمــة 

عليـــــه  –النبيـــــين هللا للعـــــاملين ،وخـــــاتم 

 –، فقـد كـان مولـده -الصالة والسالم 

 بـــالنور  -م عليـــه الصـــالة والســـال 
ً
إيـــذانا

الســـاطع الــــذي بـــدد ظلمــــات الجاهليــــة 

: ادة األصــــنام، كمــــا قــــال هللا تعــــالىوعبـــ

ــــــاب  ﴿  ــــــور  َوِكَت
 
ــــــِه ن

ً
ــــــَن الل م ًمِ

 
ــــــْد َجــــــاءك

َ
ق

ِبــــــين   صــــــلى  –هــــــو محمــــــد  ، فــــــالنور ﴾ م 

، والكتـاب املبـين هـو –هللا عليه وسـلم 

، جعجـــــزة الخالـــــدة ) القـــــرآن الكـــــريم (امل

هللا عليـــــــه  صـــــــلى –ومـــــــن املعلـــــــوم أنـــــــه 

قـد قضـ ّ علـى مظـاهر الشــر   -وسـلم 

واإلباحيــــــــة والطغيــــــــان، فحــــــــرم القتــــــــل 

والزنــــا والخمــــر وكــــل املنكــــرات ، وزلــــزل 

يرمـــــــــو  العـــــــــرو، العاتيـــــــــة، فكانـــــــــت ال

، وكانــــت وف  ــــا القضــــاء علــــى القياصــــرة

القادسـية وف  ـا القضـاء علـى األكاسـرة 

 -عليـــــه الصـــــالة والســـــالم -، كمـــــا كـــــان 

يبشـــر بقيـــام دولـــة بشـــير خيـــر للبشـــرية، 

عادلة وأمة راشدة، اي خيـر األمـم التـي 

أخرجت للنا  . إن ميالد نبينا محمد 

نعمـة أنعــم  –صـلى هللا عليـه وسـلم  –

هللا ن ـــــا علـــــى اإلنســـــانية، حيـــــ  يجــــــب 

علـــ  م أن يشـــكروا هـــذه النعمـــة ، ألنـــه 

ي ــدي م إلــى  –صــلى هللا عليــه وســلم  –

الصــــراس املســــتقيم ، فقــــد صــــنعه هللا 

ينه ، وأحاطـه برعايتـه ، وشـمله على ع

بلطفه ورحمته، وخصه بعميم فضـله 

وكرامتـــه، حيـــ  إن الرســـالة التـــي جـــاء 

 –صـــلى هللا عليـــه وســـلم  –ن ـــا محمـــد 

رســـــــالة كفلـــــــت للبشـــــــرية ســـــــعادا ا فـــــــي 

الـدنيا واآلخــرة كمـا قــال ر عـي بــن عــامر 

: ) إن هللا قــــــــــــد  –رنـــــــــــ ي هللا عنـــــــــــه  –

ابتعثنـــــــــا لنخــــــــــر  النــــــــــا  مــــــــــن عبــــــــــادة 

د إلـــى عبـــادة هللا الواحـــد القيـــار ، العبـــا

ومـــــــن  ـــــــيق الـــــــدنيا إلـــــــى ســـــــعة الـــــــدنيا 

ألديـــان إلـــى عـــدل واآلخـــرة ، ومـــن جـــور ا

. ولـم يعـرف التـاريخ وسماحة اإلسالم (

 
ً
قديمـــه أو حديثــــه بخصــــية أبعــــد أثــــرا

فـــي النفـــو ، وأعمـــق تـــأثيرا فـــي القلـــوب 

 –صــلى هللا عليــه وســلم  –مــن محمــد 

 ،لــــــــةالــــــــذي نــــــــال منزلــــــــة دون ــــــــا كــــــــل منز 

واســــــــتأثر بحــــــــب يتضــــــــاءل أمامــــــــه كــــــــل 

. ســبحانه وتعــالى ، ســوى حــب هللاحــب

صـــــلى هللا عليـــــه  –مـــــن فضـــــائل الن ـــــي 

لقد فضل هللا سبحانه وتعـالى  -وسلم 

بعض األنبياء علـى بعـض كمـا فـي قولـه 

ْم ﴿ تعـــالى:  َنا َبْعَضــــي 
ْ
ــــل ضَّ

َ
ـــل  ف س  ــــَك الر 

ْ
ِتل

ــــ
َ
ــــه  َوَرف

ً
ــــَم الل

َّ
ل
َ
ــــن ك م مَّ ــــْ    ــــى َبْعــــٍض ًمِ

َ
َع َعل

ْم َدَرَجـــــاٍت  . ومـــــن املعلـــــوم أن  ﴾.َبْعَضـــــي 

هللا ســــــبحانه وتعــــــالى قــــــد كلــــــم ســــــيدنا 

مـــن  -عليـــه الصـــالة والســـالم  –موســ ّ 

وراء حجـــــاب، ولكنـــــه فـــــي ليلـــــة اإلســـــراء 

ـــــم نبينـــــا 
ً
صـــــلى هللا عليـــــه  -واملعـــــرا  كل

بغيـــــــــر حجـــــــــاب، وعنـــــــــد تالوتنـــــــــا -وســـــــــلم

لكتــــــــاب هللا الكـــــــــريم نجـــــــــد أن ســـــــــيدنا 

دعـا ربـه -لسـالمعليه الصالة وا–موس ّ

ـــــــي َصـــــــْدِري ، ـــــــَرْا ِل
ْ

: اَرًبِ اش
ً
وهللا  قـــــــائال

 -لنبيـــــــه محمـــــــدســـــــبحانه وتعـــــــالى قـــــــال 

ـَك ﴿:-صلى هللا عليه وسلم
َ
ـَرْا ل

ْ
ش

َ
ـْم ن

َ
ل
َ
أ

 -، كمـــــــــا أن ســـــــــيدنا موســـــــــ ّ﴾ َصـــــــــْدَرَ  

﴿ يقـــول لربـــه:  -عليـــه الصـــالة والســـالم

ّ ْرنـ َ
َ
ْيَك َرًبِ ِلف

َ
ت  ِإل

ْ
، وهللا عـز  ﴾ َوَعِجل

صــــــــلى هللا  -محمــــــــد وجــــــــل قــــــــال لنبيــــــــه

ـــَك ﴿ :-عليـــه وســـلم ْعِطيـــَك َرب   ي 
َ

َســـْوف
َ
َول

ّ ْرنــــــــ َ
َ
ف
َ
. وعنــــــــد دراســــــــدنا للســــــــيرة   ﴾ ف

النبويـــــــــة الشـــــــــريفة نجـــــــــد أن فضـــــــــائل 

صـــــــــــلى هللا عليـــــــــــه  –رســـــــــــولنا األكـــــــــــرم 

َعد  وال تحص ّ،  –وسلم 
 
 ال ت



 
  

 العدد: 

 

مـ ديسمربهـ /  ربيع األول                                   

صــــــــــلى هللا عليــــــــــه  –تفضــــــــــيله  -وم  ــــــــــا:

علــــ  م الصــــالة  -علــــى األنبيــــاء –وســــلم 

صـــــلى هللا عليـــــه  –، لقولـــــه  -والســــالم 

:  -وسلم  ـلت  علـى األنبيـاء بسـًتٍ ًضِ
 
: " ف

ِصـــــــــــــْرت  
 
ِلـــــــــــــِم، ون

َ
أعطيـــــــــــــت  جوامـــــــــــــَع الك

ِعلْت  ْت لَي الغنائم ، َوج 
َّ
ِحل

 
بالرعب ، وأ

رْســــِلت  
 
 ، َوأ

ً
 وموــــجدا

ً
 لــــَي األرل  طيــــورا

ـــوَن".  ـــتم  ـــَي النبي 
 
ـــة ، وخ

َّ
إلـــى الخلـــِق كاف

األسوة  –صلى هللا عليه وسلم  –وهو 

الحســنة لكــل إنســان يرجــو هللا والفــوز 

بجنتـــــه والنجــــــاة مــــــن نـــــاره ، كمــــــا قــــــال 

ــــوِل ﴿ ســـبحانه :  ـــْم ِفـــي َرس 
 
ك

َ
ــــاَن ل

َ
َقـــْد ك

َ
ل

ـــَه 
َّ
ـــو الل ـــاَن َيْرج 

َ
ـــن ك

َ
ِ
ً
 مل

 
 َحَســـَنة

 
ْســـَوة

 
ـــِه أ

َّ
الل

َيــــْوَم اآل 
ْ
ِثيــــًراَوال

َ
ـــــَه ك

َّ
ــــَر الل

َ
ك

َ
فيـــــو   ﴾ِخـــــَر َوذ

األســـــــــــــوة الحســـــــــــــنة لـــــــــــــ ب، والجـــــــــــــد ، 

والزو  ، واملر ـي، والطبيـب، والقائـد ، 

ــــــي األمــــــر ، فيــــــو الرحمــــــة امليــــــداة   –وول

 –كمــــا أنــــه   . -صــــلى هللا عليــــه وســــلم 

َســــْيد  البشــــر  –وســــلم صــــلى هللا عليــــه 

صــلى هللا عليــه  –، لقولــه يــوم القيامــة

ــــــــــِد آدم يــــــــــوم : "أنــــــــــا َســــــــــ -وســــــــــلم 
َ
د  َول ًيِ

القيامــة وال فخــر ، وبيــدي لــواء  الحمــد 

َمـْن 
َ
وال فخر ، وما من ن ـًيٍ يومائـذ آدَم ف

ـــافٍع 
َ

ل  ش ســـواه إال تحـــت لـــواأي، وأنـــا أوَّ

ٍع وال فخـــر" شـــفَّ ل  م  وَّ
َ
ومـــن املعلـــوم  .  وأ

صــــــلى هللا  –أن هللا قــــــد شــــــرا صــــــدره 

ع وزره ، ورفــــــــع وو ــــــــ –عليــــــــه وســــــــلم 

ــــــَك ﴿ذكــــــره قــــــال تعــــــالى : 
َ
ــــــَرْا ل

ْ
ش

َ
ــــــْم ن

َ
ل
َ
أ

ـِذي 
َّ
َصْدَرَ  * َوَوَ ْعَنا َعنـَك ِوْزَرَ  * ال

ــــَرَ  
ْ
ــــَك ِذك

َ
ــــا ل ْعَن

َ
ْيــــَرَ * َوَرف

َ
نَقــــَض ظ

َ
. ﴾أ

قــــال قتــــادة: "رفــــع هللا ذكــــره فــــي الــــدنيا 

واآلخــــــــــرة، فلــــــــــيس هنــــــــــا  خطيــــــــــب وال 

مدشيد وال صاحب صالة إال ينادي ن ـا 

: أشـــــــيد أن ال إلـــــــه إال هللا و أشـــــــيد أن 

رســـــــــــــــول هللا"، وكمـــــــــــــــا قـــــــــــــــال محمـــــــــــــــدا 

الشــــاعر : َوَ ـــــمَّ اإللـــــه  اســـــَم الن ـــــي إلـــــى 

املــــــــؤذن   -اســــــــمه إذ قــــــــال فــــــــي الخمــــــــِس 

ـــــــه   ـــ
َّ
ِجلــ ـــــــه ِلي  ـــــــه مــــــــن اسِمـ ــــــقَّ لــ

َ
أشـــــيد  َوش

ـــــــذ ــــــد  فـــ َحمَّ   ،و العــــــرِ، محمــــــود  وهــــــذا م 

كمـــــــا مـــــــدا هللا ســـــــبحانه وتعـــــــالى نبيـــــــه 

بمــا  –صــلى هللا عليـه وســلم  –الكـريم 

مـن مكـارم األخـال  ومحاسـن  أكرمه به

الصـــــــــفات ، كمـــــــــا فـــــــــي قولـــــــــه ســـــــــبحانه 

ـــٍق َعِظـــيٍم ﴿ وتعــالى : 
 
ل
 
َعلــى خ

َ
ـــَك ل   ﴾. َوِإنَّ

:  -صــــــلى هللا عليــــــه وســــــلم  –، وقولــــــه 

"إنمـــــا بعثـــــت ألتمـــــم مكـــــارم األخـــــال  ". 

 -صــــــــــلى هللا عليــــــــــه وســــــــــلم  –محبتــــــــــه 

ذكــــــــــرت كتــــــــــب الســــــــــيرة أن ال ــــــــــحا ي 

 كـان –رن ي هللا عنـه  –الجليل ثوبان 

 للرســــــــــول 
ً
صــــــــــلى هللا عليــــــــــه  –خادمــــــــــا

 صـلى هللا –، وقـد دخـل عليـه  -وسلم 

، ذات يــوم فوجــده يبكــي -عليــه وســلم 

فســــــــأله : ) مــــــــا يبكيــــــــك يــــــــا ثوبــــــــان (   

فقـــــال: يــــــا رســـــول هللا، أبكــــــي ألنــــــك إذا 

غبَت عني اشتقت  إليـك، فـإذا تـذكرت  

اآلخـــرة وأنـــك ســـتكون فـــي أعلـــى درجـــات 

كـــــــــاأي الجنـــــــــة ولـــــــــن أرا  ف  ـــــــــا، ازداد ب

ا إليــك يــا رســول هللا. ) كمــا وروى 
ً
شــوق

ابـــن جريــــر عـــن ســــعيد بـــن جبيــــر قــــال : 

 –جاء رجل من األنصار إلى رسول هللا 

وهـــو محـــزون ،  -صـــلى هللا عليـــه وســـلم

صلى هللا عليه وسلم  –فقال له الن ي 

-  "   
ً
ونـــــا َراَ  َمْحز 

َ
ـــــالن مـــــا لـــــي أ

 
: " يـــــا ف

فقــال : يــا ن ــيَّ هللا، كــ يء فكــرت فيــه ، 

قال ما هو   قال : نحن نغـدو ونـروا ف

 
ً
ننظـــــــر إلــــــــى وجيــــــــك ونجالســــــــك، وغــــــــدا

ترفـــــع مـــــع النبيـــــين ، فـــــال نصـــــل إليـــــك، 

صــــلى هللا عليــــه  -فلــــم يــــرد عليــــه الن ــــي

 ، فأتـــــــاه جبريـــــــل ن ـــــــذه  –وســـــــلم 
ً
شـــــــيائا

ـــــــــــوَل ﴿اآليـــــــــــة  س  ـــــــــــَه َوالرَّ
ً
ِطـــــــــــِع الل َوَمـــــــــــن ي 

ْ ِ م مـَن 
َ
ه  َعل

ً
َعَم الل

ْ
ن
َ
ِذيَن أ

َّ
اِئَك َمَع ال

َ
ْول

 
أ
َ
 ف

يَن  ِبًيِ
صـلى  –اآلية ، فبع  الن ـي  ﴾.النَّ

فبشـــــــــــره ، وعـــــــــــن  –  عليـــــــــــه وســـــــــــلم 

 –عاأشة ، قالت : جاء رجل إلـى الن ـي 

، فقـــــــال : يـــــــا  -صـــــــلى هللا عليـــــــه وســـــــلم

رســول هللا إ إنــك ألحــب إلــيَّ مــن نف ــ ي 

، وأحــب إلــيَّ مــن أهلــي ، وأحــب إلــيَّ مــن 

ولـــــــــــــدي ، وإنــــــــــــــي ألكــــــــــــــون فــــــــــــــي البيــــــــــــــت 

تـّ آتيـك ،فــأنظر فـأذكر ، فمـا أصـبر ح

إليــــــــــــك ، وإذا ذكــــــــــــرت مــــــــــــوتي وموتــــــــــــك 

عرفـــت أنـــك إذا دخلـــَت الجنـــة رفعـــت َ 

مـــــــــــــع النبيـــــــــــــين ، وإن دخلـــــــــــــت  الجنــــــــــــــة 

خشــــــيت أن ال أرا  ، فلـــــــم يـــــــرد عليـــــــه 

حتـــّ  –صــلى هللا عليـــه وســلم  –الن ــي 

وَل ﴿نزلت عليه :  س  َه َوالرَّ
ً
ِطِع الل َوَمن ي 

ه  
ً
َعَم الل

ْ
ن
َ
ِذيَن أ

َّ
اِئَك َمَع ال

َ
ْول

 
أ
َ
ـَن  ف ْ ِ م ًمِ

َ
َعل

ــــــــــــــــــــَيَداء  يِقيَن َوالش  ــــــــــــــــــــًدِ ــــــــــــــــــــيَن َوالًصِ ِبًيِ
النَّ

اِئــــــَك َرِفيًقــــــا
َ
ول

 
ــــــَن أ ــــــاِلِحيَن َوَحس  . ﴾ َوالصَّ

أليس هو الذي قـرن هللا محبتـه باتبـاع 

ـــْل ﴿هديــه والســـير علــى نتجـــه فقــال : 
 
ق

وِني  ِبع  ــــــــــــــاتَّ
َ
ــــــــــــــَه ف

ً
ــــــــــــــوَن الل ِحب 

 
ْم ت نــــــــــــــت 

 
ِإن ك

 
َ
ِفـْر ل

ْ
ه  َوَيغ

ً
م  الل

 
ْحِبْبك ـه  ي 

ً
ْم َوالل

 
ـوَبك

 
ن
 
ـْم ذ

 
ك

ـــــــــــــَه 
ً
 الل

ْ
ـــــــــــــوا ِطيع 

َ
ـــــــــــــْل أ

 
ِحـــــــــــــيم  *ق ـــــــــــــور  رَّ ف 

َ
غ

ِحــب    ي 
َ
ــَه ال

ً
ــِإنَّ الل

َ
 ف

ْ
ــْوا

َّ
َول

َ
ــوَل فــِإن ت س  َوالرَّ

ــــاِفِريَن 
َ
ك

ْ
ألــــيس هــــو الــــذي أمــــر هللا   ﴾.ال

املؤمنين بالصـالة والسـالم عليـه فقـال: 

ِ ـ﴿  ـى النَّ
َ
وَن َعل

 
َصـل َته  ي 

َ
ِئك

َ
َه َوَمال

َّ
ًيِ ِإنَّ الل

وا  م  ِ
ً
ْيِه َوَسل

َ
وا َعل

 
وا َصل ِذيَن آَمن 

َّ
َ ا ال ي 

َ
َيا أ

ْســـِليًما
َ
. صـــلوات هللا وســـالمه عليـــك ﴾ت



 
  

 العدد: 

 

مـ ديسمربهـ /  ربيع األول                                   

سيدي يا رسول هللا، يـا مـن بعثـك هللا 

 .رحمة للعالتي

 

 جمع وترتيب:

 نجيب محمود

 

 بقية املقال امل شور على صفحة 

وكــــذلك كلمــــا عر ــــت عليــــه قضــــية 

من القضايا املعضلة أو مسـائلة مـن 

املســـــــــــــــائل الصـــــــــــــــعبة يـــــــــــــــأت  بحليـــــــــــــــا 

املحكمــة علــى  ــوء القــران والســنة 

وبطريــــــــــق قواعــــــــــد   و إجمــــــــــاع األمــــــــــة

الفقـه وأصــوله الثابتـة .ولــه فـى ذلــك 

ذو  ســـــــــــــــالم مـــــــــــــــن أذوا  الفقيـــــــــــــــاء 

قـــــــــــــــــــــــانون  مـــــــــــــــــــــــن قلـــــــــــــــــــــــوب وقلـــــــــــــــــــــــب 

                 .الحكماء

تـــــــــه أنـــــــــه مـــــــــن زاويـــــــــة اإلخـــــــــال  أيفر 

واإلعــرال عــن الــدنيا واإلقبــال علــى 

واتبــاع الســنة وكــا الــنفس   اآلخــرة

عـــن اليـــوى وفـــرس الحـــب   وشـــدة 

فحـــــــدث ع  ـــــــا وال  العشـــــــق لرســـــــوله 

حـــر ، وقـــل مـــا تشـــاء وال بـــأ ، فيـــو 

يبح  عن السـنه بحثـا وينقـب ع  ـا 

تنقيبـــــــا لكـــــــل مـــــــا يعمـــــــل أو ســـــــيفعل 

أوســـــــــــــوف يصـــــــــــــنع مـــــــــــــن العبـــــــــــــادات 

ملعــــــامالت واملعاشــــــرات، فعباداتــــــه وا

علــــى طريــــق الســـــنة ومعامالتــــه علـــــى 

نتجيـــــــــا ومعاشـــــــــراته علـــــــــى  ـــــــــو  ا و 

كــذلك يغضــب ويحمــر وجيــه ويتغيــر 

طبعــــه كلمــــا يــــرى مخالفــــة الشــــريعة 

أو مــــــــــا ال يوافـــــــــــق أقـــــــــــوال الســـــــــــلا، 

فيجــزر مــن يــأت  ن ــا و يعاتــب مــن ال 

يعتنّ بسن  ا وال يأبـه باتبـاع طريقيـا 

وره علــــــــى حـــــــــد ممــــــــن يجــــــــاوره أو يــــــــز 

لفــــــــــــرس حبــــــــــــه لرســــــــــــول هللا  ســـــــــــواء 

وشدة الوجد بس ته فال يخاف فيه 

  لومة الئم.

وكـــــذلك إذا نظـــــرت إليـــــه مـــــن زاويـــــة 

الســــــــــــــــــــــــلو  والطريقــــــــــــــــــــــــة وجدتــــــــــــــــــــــــه 

كالطبيـــــب الحـــــاز  ألمـــــرال البـــــاطن 

يعـــــــــــرف املـــــــــــريض ومر ـــــــــــه ويعـــــــــــرف 

العـــــــــال  ودوائـــــــــه وكاملصـــــــــباا املنـــــــــين 

تنـــور بنـــوره كثيـــرمن القلـــوب وتطيـــر 

،وأمـــــــا سلســــــلته فهـــــــّ مــــــن الــــــذنوب 

سلســــلة الــــذهب وأفا ــــل الفضــــالء 

   من هذا األمة املحمدية.

كمــــــــــا إذا نظــــــــــرت إليــــــــــه مــــــــــن زاويــــــــــة 

الــــــــــــذكاء والفراســــــــــــة والــــــــــــدهاء فيــــــــــــو 

علب  ــا أو أبوهــا وأميــا يعفرفيــا قريبــه 

و عيــــــــــــــــده ، موافقــــــــــــــــه و مخالفــــــــــــــــه ، 

صـــــديقه وعـــــدوه ، فكـــــم مـــــن عقـــــود 

شــــديدة انحلــــت بفضــــل ذكائــــه وكــــم 

يت مــــــــــــــــــــن أمـــــــــــــــــــــور مشــــــــــــــــــــكلة قضـــــــــــــــــــــ

بنورفراسته وكم مـن شـر مـن شـرور 

د مشـيائة النا  دفـع بشـر دهائـه بعـ

    .هللا وارادته، الحمد  

وهـو مــع كــل هــذه املفــاخر واملحاســن 

والفضـــــــائل كـــــــان صـــــــغير ا فـــــــى عينـــــــه 

وحريصـــا علـــى إخفـــاء ذاتـــه، فجعلـــه 

هللا كبيــرا فــى أعــين النــا ، عزيــزا فــى 

قلــــــــــون م، وحظــــــــــ  بمحبــــــــــة العلمــــــــــاء 

وإجالليــــــــم مــــــــن والصــــــــلحاء وثقــــــــ  م 

أكــــــــابره ومعاصــــــــريه علــــــــى حــــــــد مــــــــا . 

ولكـــــــــــن انطـــــــــــوت هـــــــــــذه الصـــــــــــفحات 

املشـــــــرقة وانطفـــــــأت هـــــــذه الشـــــــمعة 

املنيرة أخيرا بموته ورحلته إلى جـوار 

ربــــــــــــــه تعــــــــــــــالى . " إنــــــــــــــا   وإن إليــــــــــــــه 

و"إنا على فراقك يا عبـد   راجعون "

   الرحمن ملحزونون".

: إن شـــــيخنا عبــــــد وخالصـــــة القـــــول 

الــرحمن كــان عبــد الــرحمن حقــا ، و 

ايـــــــة مـــــــن آيـــــــات الـــــــرحمن فـــــــى األرل 

صــــدقا ، فمتـــــع هللا األمـــــة املرحومـــــة 

بحياتــه إلــى مــا شــاء هللا أن يمتعيــا ، 

تـــــــأثر بـــــــه رحمتـــــــه عنـــــــد األجـــــــل ثـــــــم اث

، وهللا يحكـــــــــــم وال معقـــــــــــب املوعـــــــــــود

كمـــــــــــــــــه، وكـــــــــــــــــان أمـــــــــــــــــر هللا قـــــــــــــــــدرا لح

 نأ. ومــا لنـا مــن الســلوى إال مقـدورا

 –نتأســــــ ّ بقــــــول يشــــــبه قــــــول نبينـــــــا 

"العــــــــين  –صــــــــلى هللا عليــــــــه و ســــــــلم 

قلــــــب يبكــــــ  ،وال نقــــــول مــــــا تــــــدمع وال

، وإنـــــا علـــــى فراقـــــك يـــــا يوـــــخط ربنـــــا

عبـــــــد الـــــــرحمن ملحزونـــــــون" وإنــــــــا   

وإنــــــا إليــــــه راجعــــــون . وكــــــذلك لــــــيس 

عنــــــدنا إال أن نرفـــــــع أيــــــدينا مب  لـــــــين 

إلــــــــــــى هللا أن يتغمــــــــــــد  هللا بواســــــــــــع 

، فــــرة شــــاملةرحمتــــه ،وغفــــر لــــك مغ

ســكنك فســيا جنانــه فــي رغــد مــن وأ

مــــــــــــــين يــــــــــــــا رب العــــــــــــــاملين. آ. العــــــــــــــيش
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 دروس وبحوث

 
 محمد صاد  حسيند.  -

 (في سفارة بنغالديش بالرياض حاليااملترجم و  ،املعارف اإلسالمية سابقا، بجامعة دار األستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية)

وعلـى آلـه وأأـحابه أجمعـين، ومـن تـبعيم  ،والصلوة والسالم علـى خيـر خلقـه محمـد ،الحمد   رب العاملين

 أما بعد:،بإحسان إلى يوم الدين

ـــان وديــــاجير كــــل مكــــانفــــإن الســــيرة النبويــــة لــــم تــــزل وال تــــزال مشــــعال وهاجــــا فــــي غياهــــب  ألن  ،الزمـ

أما معاملته مع  ،كان رحمة للعاملين علي اختالف نوعيات الخلق واإلنسان -صلي هللا عليه وسلم–صاحر ا 

فهـّ حقيقـة تاريخيـة  ،ومالحظته للقيم واملبـادئ خـالل الحـروب واملعـار  خاصـة ،مختلا الشعوب و األمم

 ال:و  در من ق،مشرقة تكسو املسلمين عزة وشرفا

 .عصمة ل رامل ،ثمال اليتام  -وأبيض يسدسق  الغمام بوجيه

 ،ووقعيا م  ا موقع القبول ،فالسيرة النبوية غنية بجماليا وروع  ا وسحرها على النفو  والعقول 

ومنتجيــة  ،وجــودة التلخــيص ،وحســن الفرتيــب ،هــو جمــال العــرل ،وجــل مــا يحتــا  إليــه املؤلــا أو الباحــ 

 ه.البح  العلتي ومو وعيت

وحملـوا فـي طـ  م نحـوه   -صلي هللا عليه وسـلم–لكن أعداء اإلسالم واملسلمين حسدوا الن ي محمد

صـلي هللا عليـه  -بل أثاروا االففراءات والشر ات حول السـيرة النبويـة املطيـرة للنيـل مـن صـاحر ا ،إحنا دائما

ـــلم ـــرة -وســ ـــيته النيــ ـــا وجـــــدوا فرصـــــة ن ـــــذا الصـــــدد ،وتشـــــويه بخصــ ـــم يلبثـــــوا أ ،كلمــ ن تمشـــــوا مـــــع طبـــــاأعيم لــ

حتّ اليوم ملـا تقـدمت العلـوم وكنـرت املعـارف وتجلـت محاسـن  ،القديمة وان  زوها ان  ازا لم يألوا فيه جيدا

فصــــد  هللا العظــــيم فــــي كتابــــه  ،صــــلي هللا عليــــه وســــلم–اليتخلفــــون عــــن إســــاءة اإلســــالم ورســــوله ،اإلســــالم

مـانكم كفــارا حسـدا مــن عنـد أنفسـيم مــن بعـد مــا الحكـيم:)ود كثيـر مــن أهـل الكتـاب لــو يـردونكم مــن بعـد إي

 1 تبين ليم الحق...(

فقـــد شـــيد العـــالم اإلســـالمي فـــي تاريخـــه الطويـــل مظـــاهر عديـــدة متواصـــلة لعـــداء ال  ـــود والنصـــارى 

وما رآه املسلمون في العصر الراهن إن دل على كـ يء فإنمـا  ،واملسلمين -صلى هللا عليه وسلم-لإلسالم ونبيه

فالعديــد مــن الجرائــد واملجــالت األوربيــة نشــرت رســوما قبيحــة  ،يــدل علــى اســتمرار هــذه الظــاهرة التاريخيــة

بــــدأت  2 ،األملانيــــة "Die Welte"ومــــن هــــذه الجرائــــد جريــــدة  ،صــــلى هللا عليــــه وســــلم-مســــيائة للن ــــي الكــــريم 
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فـي أخبـ   -صـلى هللا عليـه وسـلم-ر . وفـي بعـض هـذه الرسـوم البشـعة رسـمت سـيرة الن ـيسلسل  ا فـي الـدنما

 العياذ با . –صورة يجعجز القلم عن وصفيا، ومن بي  ا كأنه سفاا وسفا  للدماء 

كـان الن ـي صــلى هللا عليـه وســلم رحمـة للعــاملين، الـذي بــذل حياتـه املقدســة فـي ســبيل إسـعاد ســائر 

فـإذا كـان رحمـة للعـاملين  ،وهـذه شـيادة ربانيـة الريـب ف  ـا ،ال يريد به عو ا واليبغي به بـدال ،العالم مخلصا

 ،على حد رب العاملين  فكيا يكـون سـفاحا  وكيـا يكـون متطرفـا قاسـيا   فـال شـك أن ذلـك ن تـان عظـيم

 3 كما قال ابن قيم رحمه هللا تعالى.،وهو من حقوقيم،البد ألتباعه من الرد عليه

 ،فبـدأت االنحرافـات فـي داخـل األمـة ،وقد أصيبت األمة اإلسالمية بمركب النقص في القرون املتأخرة ،هذا

وان كـــان هنـــا   ،ثـــم اســـديالء الكفـــار علـــى أكنـــر بـــالد املســـلمين بـــالقوة العســـكرية امل ـــحوبة بـــالغزو الفكـــري 

وإنمــــا تكــــون ألجــــل  ،األرلحـــروب فــــال يســــما أن تكــــون   وال إلعـــالء كلمــــة هللا وال إلنقــــاذ املستضــــعفين فـــي 

وإن كـان هنـا   ،الوطن وألجل القومية وألجـل املصـال  االقتصـادية وألجـل حفـو التـوازن الـدولى ونحـو ذلـك

طائفــــة تريــــد أن تكــــون حرن ــــا إلعــــالء كلمــــة هللا وخفــــض كلمــــة الكفــــر ت  ــــال عل  ــــا عبــــارات الشــــتم والتنفيــــر، 

 مفزمتون، يرون نشر الدين بالعنا...وغيرها.انظروا، إن م إرهابيون..متطرفون..أعداء السالم.. 

مـــن املعلـــوم أن النضـــال والصـــدام قـــد أشـــبعت فـــي جبلـــة اإلنســـان، ســـواء كـــان محاربـــا أو مـــدافعا، 

فشيدت األرل على وجييا املعمور معار  رهيبة ومناظر دامية منذ خلقيا، وال تزال تشاهد حروبا علـى مـر 

 ا صارت طبيعة األرل التي ال تبقي إال ن ا،العصور، واي حقيقة تاريخية ال تنكر، كأن 

قـد تكـون الحــرب نعمـة وفضـال مــن هللا، إذا كانـت ابتغـاء وجــه هللا تعـالى، وإعـالء كلمتــه اـي العليــا، 

وإصــالا فســاد االرل، والــدفاع عــن املستضــعفين وغيرهــا مــن أهــداف ســامية. وإلــى ذلــك أشــار هللا العظــيم 

ـــي  قــــائال: ـــّ  4 م بــــبعض لفســــدت األرل ولكــــن هللا ذو فضــــل علــــى العــــاملين.() ولــــوال دفــــع هللا النــــا  بعضـ حتـ

يســـتفيد م  ـــا أتبـــاع الـــديانات الســـماوية املختلفـــة فـــي كثيـــر مـــن األحيـــان أيضـــا،كما قـــال تعـــالى:)ولوال دفـــع هللا 

  5 النا  بعضيم ببعض ليدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر ف  ا اسم هللا كثيرا.(

مادامــت مــدبرة ومخططــة علــى  ــوء الشــرعة الربانيــة، كمــا قــام ن ــا األنبيــاء والرســل وأتبــاعيم والريــب أن ــا تتحقــق 

صــلى هللا عليـه وســلم، ومــا سـواها مــن الحــروب واملعـار  كليــا فتنــة،  -عبـر األمــم والقــرون، حتـّ خــاتم األنبيــاء وسـيد املرســلين 

نسانية، وإلزالة هذه الففن بع  األنبياء والرسل في كل أمـة وفـي وأظير نظير ليا الحربان العامليتان، فال بد من إزاح  ا لبقاء اإل

الذي أرسل كافـة للنـا ، فـأوإى إليـه هللا تعـالى آمـرا : )وقـاتلوهم حتـّ  -صلى هللا عليه وسلم -كل زمان ومكان إلى الن ي محمد

 )للمقالة صلة(           6ال تكون فتنة، ويكون الدين كله  (.
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 رحلة علمية

 حسين محمد نعيم الحق
 (بنغالديش سابقا ،وطالب جامعة دار المعارف اإلسالمية شيتاغونغ ،طالب الدراسات العليا بجامعة قطر)

 

، وسألت  
ً
را وصلت  إلى تلك القرية النائية مساء ذا  اليوم، ودخلت  موجدها ألصلي العصر مقًصِ

اة، فسلمت  عليه بتحية  ، وخرجت  ألزور قبره إثر الصالة املؤدَّ
ً
ني عليه مشكورا

َّ
خادم املوجد عن قبره، فدل

لت وجهي شطر مكت بته ومسكنه اللتان تحمالن األحياء ل موات، ودعوت  له بالرحمة واملغفرة، ثم حوَّ

ذكرياته ِطوال هذه املدة املديدة، وسألت  نف  ي وقت العودة: ملاذا هذا القبر هنا  في هذه القرية النائية 

 من البلد  أليس من الطبيعي أن يكون في اليمن  ألنه يماني. 

البشارة النبوية، على يا صاِاإ أين اليمن من هذا الوادي  بلد اإليمان والحكمة، أَما كانت تكفيه 

صاحر ا ألا ألا صالة وتحية، أن يعضَّ بنواجذه أرل اليمن، فلَم قطع تلك ال حاري الفيحاء، 

 في التاريخ الحا ر  ملاذا  ما السبب 
ً
 رْحله في هذه القرية التي ال تكاد تجد ليا ذكرا

ً
والفيافي الجرداء ليحط

رىإ
 
 يا ت

ي ابتغاء مر اته سبحانه، وامتثال أمر رسوله صلى هللا عليه نعم، إنه محبة هللا تعالى، والتفاني ف

قه العملإ  وسلم، واتباع س تهإ إنه ك يء َيِقر في القلب، ويصًدِ

امة اليماني  نعم، أتحدث عن املحدث الكبير، والداعية الشيير، الشيخ اإلمام العالمة شرف الدين أ ي توَّ

لديار اليندية لدعوة النا  إلى دين هللا تعالى، وإرشاد هـ(، الذي هاجر إلى ا700املتوفي في حدود سنة )

 املسلمين إلى اإلسالم، وتعليميم أحكام دي  م الحنيا.

لد  ومتّ  وإلى أية قبيلة اندسب   لية، أين و  إن التاريخ  نَّ علينا، ولم يعطنا أي تفاصيل عن مراحل حياته األوَّ

م عناء  السفر إلى هذه الديار  ومْن كانوا رفقاء سفره  وكل ما استطعنا أن نصل إليه، وأين درَ   وعلى يد مْن  ومتّ تجشَّ

َبْن )تاريخ الحكم: 
ْ
-664بعد نْحت بطن التاريخ، أنه وصل إلى دهلي )عاصمة السلطنة آنذا ( أيام السلطان غياث الدين َبل

 لدعوته،1287-1266هـ املوافق 686
ً
قه قبل لسانه، وبمعامالته قبل  فدعا النا  إلى هللا م( واتخذ م  ا موطنا

 
ل
 
تعالى بخ

 تفو  قوته الروحية قوة السلطان املادية بـ درجات، فوسوَ  الشيطان 
ً
 النا  حوله، وجعلوا منه سلطانا

َّ
كلماته، فالتا

إْن كان إلى قلب السلطان، مع ِطيبه وعدالته، وهمس في أذنه بأن هذا الرجل قد يسيطر على سلطته املادية في أيام قالئل، و 

ى السلطان من الشيخ أن يتجه إلى العاصمة  الشيخ في شغل عنه وعن سلطته بدعوة النا  وإرشادهم ون حيم، ففرلَّ

او في حدود سنة 
َ
ارغ

َ
ون

 
اْو، وأن املسلمين هنا  أحو  إليه من سكان دهلي، فاتجه إلى ش

َ
ارغ

َ
ون

 
هـ املوافق 674اإلقليمية ش

 )للمقالة صلة(                       م وتعاليمه ال حيحه بالحكمة، واملوعظة الحسنة.م، وبدأ ف  ا الدعوة إلى اإلسال 1277
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 أحزان وشجون 

 عبد الكريم
(الجامعة الرشيدية العربية غازي فور )

 بعــد العشــاء) يــوم وفــاة الشــيخ( كنــت مشــغوال يــوم الثالثــاء

باملطالعــة واملــذاكرة مــع اإلخــوة والــزمالء، إذ وصــلت إلــي أحــد 

من زمـالئ والـدمع يجـرى مـن عينـه والحـزن يبـدو علـى جبينـه 

فسـلمت عليـه وقلـت لـه أهـال  واليأ  قد استولى على وجيـه 

وســـيال ثـــم فوـــحت لـــه املكـــان، وقلـــت لـــه مـــا لـــي أرا  حزينـــا  

رحمـه  - فـإذا أخبرنـي بمـوت العالمـة فقيـه امللـة عبـد الـرحمن

)املـــــدير املؤســـــس ملركـــــز الفكـــــر اإلســـــالمي بـــــداكا ومـــــدير  –هللا 

شتّ الجامعات واملعاهـد الدي يـة (، وقلـت " إنـا   وإن إليـه 

          .ى فراقك يا عبد الرحمن ملحزونون"راجعون " و"إنا عل

وكــــان األذن لــــم تكــــد تصــــد  بمــــا ســــمعت و القلــــب لــــم يــــزل 

غيـــر شـــعور، ولـــو كنـــت يكـــذب بأنـــه قـــد كـــان، فبكـــت عينـــاي ب

أعلم  قبل أيام أنـه مـريض ومـا بـرا يشـتد مر ـه، و ـعيا 

 ــــعفه، حتــــّ بــــات رحــــين الفــــرا، ومجمـــــع   ومــــا فتــــّ يــــزداد

األمــرال،  ومــ  م مــن يظــن بأنــه فــى آخــر مطــاف حياتــه وآخــر 

مــــزرع مــــن مــــزارع أعمالــــه، وأنــــه تلعــــب دورا أخيــــرا مــــن أدوار 

  منيتــــه وحــــان قــــد اقفــــرب أجلــــه، ودنــــ -وهللا أعلــــم  -آجالــــه 

رحلتــه، وآن وداعــه منــا ومــن هــذه الــدار الفانيــة إلــى هللا وإلــى 

تلــــك الــــدار الباقيــــة. فــــاليوم جــــاء أجلــــه واســــتجاب نــــداء ربــــه 

 وأبك  إخوانه وأحبابه وأقربائه.

وكــــــــــــــــــــان أول لقــــــــــــــــــــاأ  معــــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــــي جامعــــــــــــــــــــة دار املعــــــــــــــــــــارف 

رحمــــه  -اإلسالمية،شـــيتاغونب قبـــل حقبـــة مـــن الزمـــان، وكـــان

ة مـــن فضـــيلة الشـــيخ االديـــب االريـــب ســـلطان آت بـــدعو  -هللا

حفظه هللا تعالى ورعاه ومتعنا ومتع اإلسالم  –ذو  الندوى 

)امـــــين، يـــــا رب العـــــالينإ( فرأيتـــــه مـــــن قريـــــب  -بعلمـــــه وفكـــــره

واســتمعت الــى كلماتــه وتمتعـــت بإرشــاده ونصــائحه حتــّ تقـــر 

كلمــا ســنا لــى بكــل شــو   عينـّـ وتــثل  فــؤادى، وســلمت عليــه 

حنــــــاء، فيــــــو كــــــذلك رد علــــــى جوابــــــه بــــــأرفع ورغبــــــة ومحبــــــة و 

صــوته، حتـــّ امـــت  قل ــّ تقـــديرا وإجـــالال لــه ، فيـــا هـــو اللقـــاء 

األول وهـــــا هـــــو اللقـــــاء اآلخـــــر الـــــذى عقـــــد قل ـــــّ بقلبـــــه وربـــــط 

نف ـ ّ بنفسـه فــي الحـب والــود فـى هللا . فـاليوم هــو لـيس فينــا 

ولكـــن محبتـــه فـــي ســـويداء قلوبنـــا حيـــة باقيـــة ، " إنـــا   وإن 

ى فراقــــــــــك يــــــــــا عبــــــــــد الــــــــــرحمن و"إنــــــــــا علــــــــــ  عــــــــــون "إليــــــــــه راج

                                        .ملحزونون"

قــــــد صــــــبب نفســــــه بصــــــبغة هللا ،  -رحمــــــه هللا  -كــــــان الشــــــيخ 

وأخــــذ حظــــا وافــــرا مــــن ميــــراث األنبيــــاء، وزيــــن حياتــــه بحليــــة 

األوليــاء مــن األوصــاف الحميــدة ، والخصــال الجليلــة واملزايــا 

ئل الحســــنّ مـــا جعـــل لــــه بخصـــية جامعــــة الكريمـــة والشـــما

وبلـــب بـــه إلـــى قمـــة املجـــد وذروتـــه . فكـــان شـــريا الـــنفس فـــال 

يطمـــا فـــى غيـــر مطمـــع، وشـــريا القلـــب فـــال يحمـــل حقـــدا وال 

يحفــو وتــرا، وال يحــدث نفســه فــى خلوتــه بغيــر مــا يحــدث بــه 

النـــــــا  فـــــــى محضـــــــره، وشـــــــريا اللســـــــان فاليكـــــــذب واليـــــــنم، 

يــر ا الحــب فـال يحــب غواليلـم بعــرل والينطــق بتجـر، وشــري

 الفضيلة، واليبغض غير الرذيلة.

فــــإذا نظــــرت إليــــه مــــن زاويــــة العلــــم والفقــــه والتفقــــه وجدتــــه 

مـــــوردا رائقـــــا ال يكـــــدر مائـــــه، وســـــيال مفعمـــــا اليـــــدفع ســـــيالنه 

وبحــــــرا عميقــــــا ال ســــــاطع  لــــــه ، فكــــــل مــــــن جلــــــس فــــــي درســــــه 

خصــــيته وتجعجــــب برســــو  واســــتمع مــــن شــــرحه تحيــــر بعلــــو ب

علمــــــه وفيمــــــه وميارتــــــه فــــــى فنــــــه حتــــــّ الزم درســــــه وأــــــحبته 

وجعـــــل أســـــوته أســـــوة لـــــه وهمـــــه همـــــا لـــــه وشـــــغله شـــــغال لـــــه 

واسـتفاد منــه كثيـرون وعلــق قلبـه بقلبــه حبـا و ودا، اكرامــا و 

علــــــــى صــــــــفحة  البقيــــــــة                           احفرامـــــــا لــــــــه. 



 
  

 العدد: 

 

مـ ديسمربهـ /  ربيع األول                                   

 

 فارو  أعظم
 (ف اإلسالمية، شيتاغونب، بنغالديشالسنة الثانية من الجامعية، بجامعة دار املعار )طالب 

إن الكتابة تعتبر أهم الوسائل 

الفعالة للدعوة خاصة في هذا 

العصر التكتولولي الذي نعاأشه 

وتطور فيه كل شيئ وال زالت هذه 

ن، امليارة ميزان اكدسر ا بنو اإلنسا

وتعرفوا عل  ا آلة االتصال املحلي 

والعالتي، وتوصسل األفكار ونقل 

املعارف واآلداب وتبادل الثقافات 

والحضارات فيما بي  م واي سجل 

الحياة واملرأة الشفافة التي 

تنعكس ف  ا أحوال األمم 

الحقيقة، وتغيراته املتنوعة في 

املجاالت شتّ، تجد بين سطورها 

نساني من كل ما في املجتمع اإل

األو اع واملظاهر على اختالف 

أنواعيا وأنماطيا، وإن كاتبا دقيق 

النظر و عيد األفكار يستطيع بدوره 

أ، يغير مجرى الحياة والتاريخ 

ويبدل املجتمع والبالد، حتّ الدنيا 

بأجمعيا، وبإمكانه التأثير الباشر في 

حياة النا  اليومية، وعقيدا م 

ر املجمولة مع صدورهم والسي

بعقوليم أن  يشاء وإن مقالة 

واحدة هادفة إذا تًم ف  ا عرل 

محاسن اإلسالم وقيمه الخليقة 

النبيلة السامية، لتكفي لكشا 

الغطاء من ألوف القلب املحجوبة 

وإخراجيا من ظالم الغي والضالل 

إلى نور الرشد واليداية وأن قلما 

رصينا ناطقا باسم اإلسالم أشد 

ملاجنة على ألوف من األقالم ا

والخليقة، وباستطاعته أن يدافع 

الففن السائدة في الدنيا مدافعة 

ينقي ن ا املجتمع البشري في كافة 

أرجاء العالم ويطيره من الخرافات 

والرذائل وإزالة جميع الشكو  

والدشوي ات التي أثارها ألعداء 

حول اإلسالم واملسلمين قديما 

وحديثا فاألمة املسلمة اليوم في 

ة إلى تلك األقالم القوية أمس حاج

السيالة التي تلعب دورها في 

الدفاع عن حوزة دي  ا والرد 

العنيا على ما أثار األعداء من 

شكو  وشر ات حول اإلسالم 

وعبقريته وتشريعاته ونبيه وكيانه 

وعرل محاسن اإلسالم وصالحيته 

لكل زمان ومكان على أسلوب 

منطقي جازب، فتعالوا أي ا اإلخوة 

حاجة األمة امللحة، وتلبية لقضاء 

نداء العصر وصقلوا أقالمكم 

زوا أفكاركم ألداء رسالة 
ً
ورك

اإلسالم الشاملة وإبالغ دينكم 

املوروث من نبيكم إلى العالم 

الحدي  الباأس املليوف املتعطش 

نحو مدنية راقية مزدانة بالقوة 

اإليمانية والحيوية الصادفة التي 

 تروي عليله وتنقذه من اليال 

التحتم وتنفخ فيه روا اإليمان 

با  والعقيدة ال حيحة 

املستمدة من كتاب هللا وسنة ر 

سوله، وتحل مشاكل حياا م 

الفردية واالجتماعية والسياسية 

والدولية، إخوتي وأعزتيإ أن 

لديكم تلك الرقية  الفعالة التي 

تبع  االنتعا، والحيوية في 

جسمان العالم الحدي  املفردي إلى 

اوي الضياع العميقة أال وهو ما املي

أكرمكم هللا به من نعم اإلسالم، 

واذكروا ﴿ لقد صد  هللا العظيم: 

 . ﴾نعمة هللا عليكم

هلموا أي ا األعزاءإ هلموا وال تتأنوا، 

بحذوا األقالم، واسقوها باملداد 

الفاقع لتكتبو الوصيفة املنجية 

للعالم الحدي  الذي يلفو 

احتضار، أنفاسه اآلخيرة في 

وتضحوا له األدوية النافعة على 

 بصيرة وهدى.
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 من رجال العلم والتربية 

  
 جسيم الدين 

 (بفتية، شيتاغونب. طالب الجامعة اإلسالمية)

)بقيةالعدد االسابق(

مــا مضــت بضــعة أيــام ف  ــا حتــّ اعتلــت قريحتــه بســوء الحــو فــذهب الــى ســيارنفور ثــم الــى مدرســة مظــاهر 

العلـــوم فقـــر  ف  ـــا كتـــب الحكمـــة واملعقـــوالت ســـنة كاملـــة برغبـــة شـــديدة، وتلمـــذ ف  ـــا علـــى كبـــار علمـــاءه مـــن 

ولكـــن اســـتفاد مـــن العالمـــة عبـــد الـــرحمن  -رحمـــه هللا -والعالمـــة أســـعد هللا العالمـــة الحـــافو عبـــد اللطيـــا 

الــى دار العلــوم بديوبنــد، ولــم يســاعد حظــه فــى هــذه املــرة أيضــا قــدر مــا   بكثيــر مــن غيــره، ثــم عــاد مــرة أخــرى 

تمنـــّ، إال أنـــه قضـــ ّ ف  ـــا بضـــعة شـــيور بصـــعوبة وآالم،  وســـاهم فـــى در  األحاديـــ  الشـــريفة فاســـتفاد مـــن 

ولكنــه لــم   ،-رحمــه هللا-مثــل عبقريــة العصــر ونابغــة الــدهر العالمــة أنــور شــاه الكشــميرى   ه الفــائقينأســاتذت

دار العلــوم املقدســة وب ــحبة شــيوخه زمنــا طــويال، فــإن تقــدير   يفــز علــى مــا كــان مولعابــه مــن التمتــع ببيائــة

 الرب غالب على تدبير العبد.

 ال تشتهّ السفن تجرى الرياا بما + ما كل ما يتمنّ املرء يدركه

ســـافر الـــى "ا انـــه بـــون"  بعـــد مـــا مضـــ ّ نصـــا الســـنة بـــدل أن يعـــود إلـــى وطنـــه، ليجـــوب املـــدار  الروحيـــة فـــى 

إصــــالا نفســـــه، إلنـــــه كـــــان يعلــــم أن العلـــــم الظـــــاهر دون البـــــاطن نـــــاقص، فتعلــــق بحكـــــيم األمـــــة أشـــــرف علـــــى 

غل بالريا ـــة حســـب مـــا ي ديـــه الـــى ، وأخـــذ اإلصـــالا بـــال بيعـــة بارشـــاده ونصـــيحته واشـــت-رحمـــه هللا-ال  ـــانوي 

ستة شيور ثم عاد الى وطنه ولكنه لم يتجر شيخه بل لم يزل يرابط بالخطوس والرسائل حتّ بايع على يد 

الياا زاروي سنة ثل  وخمسين وثلثمائة بعد األلـا مـن التجـرة النبويـة   قطب األقطاب الشاه  مير الدين

ــــى الـــى أعلـــى مــــدار  الكمـــال وفــــاز والزمـــه حرصـــا علــــى أن يســـتفيد منـــه فــــى ســـبيل الف
ً
زكيــــة واالصـــالا، حتـــّ ترل

   بإجازتـــه  وإنـــه تقـــرر علـــى خدمـــة التـــدريس واإلفتـــاء فـــى املدرســـة العربيـــة بجيـــرى، فقضـــ ّ عشـــر ســـنوات مـــن

أوائل حياته العملية بعد ما عاد من اليند، واسنذ إليـه تـدريس مشـكالت صـعبة مـن الكتـب الدراسـية التـّ 

فــــى العمــــر، وكــــان يلقــــي درو  كتــــاب "شــــرا ال  ــــذيب" و"مــــال حســــن" و"اليدايــــة"   الــــهال تســــند عــــادة الــــى أمث

و"تفسير الجاللين" و"ال حيا ملسلم"، فاشتغل بتدريسيا بكل اتقان فكان من خصوصيات درسه أنه كان 

يختار فى إلقاء درسـه وحـًل معضـالت كتبـه الدراسـية طريقـا سـيال، حتـّ اليصـعب علـى املتوسـطين واالغبيـاء 

ه إلـــى أرجـــاء الدولـــة وخارجيـــا، وملـــا ارتحـــل شـــيخه  ـــمير الـــدين  مـــن -الطلبـــة أيضـــا فيـــم املســـائل فبلـــب صـــيت 

التجريـة اسـتعف  عـن املدرسـة العربيـة بجيـرى وذهـب إلـى فتيـة، لتأسـيس  سـنة   - تغمده هللا برحمته

تخار ثلثـة وعشـرين فاسـ  -رحمـه هللا – ـمير الـدين   مدرسـة هنـا  علـى مـا وجيـه إليـه شـيخه شـيخ املشـائخ
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ت هــذه املدرســة بشــكل 
ً
لــيال متواليــا، حتــّ عــزم التأســيس فأسســيا بكــل إخالصــه وصــد  نيتــه، وليــذا تشــكل

هــذه الجامعــة ألــوف مــن الــدعاة االســالمية وعلمــاء امليــرة حتــّ ذاع  فــيأكبــر جامعــات الدولــة ولــم يــزل يتخــر  

بـــر الجامعـــات االســـالمية فـــى دولـــة بـــنغالديش صـــي  ا الـــى ســـائر الـــبالد، وقـــد تتصـــور هـــذه الجامعـــة اآلن مـــن أك

وهذه التطورات فى وراءهـا اخـال  مؤسسـه وصـد  نيتـه وكـان الشـيخ املفتـّ عزيـز الحـق املغفـور لـه واعظـا 

لم تر العيون قط مثله بك  فى وعظه وأبك  العالم وكان يفيض قلبه بالعواطا الودية لٱلمـة والـدين فكـان 

حافظــة شــغوفا باملطالعــة ذاكــرا وقائمــا فــى ظلمــة الليــالى مصــلحا لالمــة تقيــا مخلصــا ومرشــدا عبقريــا قــوي ال

مختلفـــة فـــى االرديـــة والعربيـــة   عاملـــا محققـــا جـــامع كمـــاالت وصـــاحب كرامـــات شـــاعرا فصـــيحا انشـــد قصـــائد

والفارســـية وقـــد جمـــع تلميـــذه العالمـــة ســـلطان ذو  النـــدوى قصـــائده فـــى ديـــوان يســـتّ "أرمغـــان عزيـــز" ومـــن 

وتفــو  درجتــه فــى العــرول انــه الــا فــى الفــرائض واملواريــ  كتابــا منظومــا ســماه باســم أمــارات حــدة طبعــه 

نعــم العــرول فــى نظــم الفــرول بلســان عر ــ  مبــين  ــلى حياتــه كليــا فــى الــتعلم والتعلــيم والتلقــين وارشــاد 

 االمـــة فتخـــر  علـــى يـــده جمـــوع مـــن العلمـــوء االفـــذاذ الـــذين ليـــم دور فعـــال فـــى خدمـــة االســـالم واملســـلمين فـــى

 الدولة وخارجيا ففر  من ورآءه ثروات علمية غالية فى صورة الكتب املؤلفة والتالميذ املؤهلين. 

واملحدث  )  صدر املدرسين وشيخ الحدي  فى جامعته الى طوال السنين(العالمة أحمد  :فمن أشهر تالميذه

الكبيـــر العالمـــة أميـــر حســـين والعالمـــة دانـــش واملفتـــّ نـــور الحـــق  والعالمـــة هـــارون البـــابونغرى واملفتـــّ محمـــد 

ــــة محمـــــد  - رحميـــــم هللا -ابـــــراهيم واملحـــــدث الجليـــــل محمـــــد إســـــحق الغـــــازى  ـــي  العالمـ ــــب املبـــــدع األملعــ واألديـ

 -مًداملولى حياته-سلطان ذو  الندوى 

: العالمة على أحمد البوالوى والعالمة سلطان أحمد النـانوفورى وغربـت هـذه جازتهإومن أشهر الفائزين ب

ثمــــانين وثلثمــــ ة بعــــد    الشــــمس املنيــــرة عــــن ســــماء العلــــم فــــحوة يــــوم الســــبت فــــى نصــــا شــــير رمضــــان ســــنة

االلا من التجرة النبوية وصلى على جنازته يوم السبت فى ساحة الجامعـة ودفنتـه امـام املوـجد فـى مقبـرة 

 ى عليه بالنا  الشيخ الخطيب عبد الكريم املدن .عزيز وصل

"نعـــم العـــرول فـــى نظـــم الفـــرول" و"تنجائـــة اليالـــك عـــن  ومـــن مـــوثره العلميـــة التـــّ تركيـــا لالجيـــال الناشـــائة :

تخطائــة املولــوى عبــد املالــك" و"عزيــز الكــالم فــى مــدا خيــر االنــام" و"خيــر الــزاد فــى ســير الضــاد"  والحقيقــة أن 

مثــل هــذاالرجل العظــيم والشخصــية الكريمــة ومؤهالتــه العلميــة وخدماتــه الدي يــة مجــال الكــالم عــن حيــاة 

 يستحق االتساع، ليس فى وسع  مثلي  اسديعاب  ذالك.

ـــرا أ ســـــأل هللا العظــــــيم أن يرفـــــع درجاتــــــه فـــــى الفــــــردو  األعلـــــى ووفقنــــــا جميعـــــا لالقتــــــداء بســـــير األســــــالف أخيــ

 الطيبين وأأحابه الطاهرين أجمعين.  لهالصالحين آمين وصلى هللا على سيد املرسلين وعلى آ
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 ثريا بنت شريف

 "كما تدين تدان" قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم:

خـــر  الطـــالب بعـــد العصـــر إلـــى الطريـــق للعـــب، فوجـــدوا فـــي الطريـــق رجـــال عجـــوزا، يحمـــل فـــو  رأســـه أحمـــاال 

 بين زميلين ر منظره هذا، فينا  جرى هذا الحوا ثقيلة، حتّ انحنّ لشدة ثقله، فضحك بعض الطالب من

   ريحان ومحمود. إليك الحوار أي ا األطفالإ

  .انظروا إلى هذا الرجل الجعجوز. إن ظيره يكاد ينحني لثقل األمتعة التي يحمليامحمود )ومعه طالب(: 

كيــا النضــحك وأمامنــا منظــر هــذا محمــود:  أراكــم تضــحكون، وكــأن هنــا  أمــرا يســتد ي الضــحك.ريحــان: 

  الرجل الجعجوز 

  أنتم آثمون يا إخوتيإ وستعر ون أنفسكم بعملكم هذا لغضب هللا وعذابه يوم القيامة. ريحان: 

  .نؤذه لمعليه و  نحن لم نعتِد محمود: 

وتصـبحون فـي سـن هـذا الرجـل وربمـا  يوما، هذا اس  زاء وسخرية باآلخرين، أنسيتم أنكم ستكبرونريحان: 

هللا عليه والرسول صلى  ،ألن الجزاء من ج س العملرسل هللا إليكم من يس  زيء بكم كما اس  زأتم به؛ ي

  "كما تدين تدان"يقول:  وسلم

   .غفرانك يا ربمحمود: 

مــن أبنـاء األمــة  الناشـائينن ـذه الصــفحة حـب اللغـة العربيــة فـي نفــو   فــيكم نريـد أن نغـر 

أي ا الصغارإ ويسرنا أن نتلق  منكم كتاباتكم ورسائلكم منكم أن ترسلوا  رجو اإلسالمية، فن

مالحظاتكم على هذه الصفحة، واقفراحاتكم من أجـل املسـتوى األفضـل. فمـا صـفحتنا هـذه 

 تعــالى إال الخطــوة األولــى علــى الطريــق............ ســتدبعيا خطــوات إن شــاء هللا تعــالى. نســأل هللا

        أن يثبت خطانا، وأن يوفقنا إلى ما يعود بالنفع على الراغبين الصغار في اللغة العربية. 

      .فقنا هللا جميعاو                         
 محمد شعيب  -في هللا:أخوكم  
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ويعطينـا األجــر هللا لنـا مـن يسـاعدنا إذا كبرنـا  جعـللي إ ملسـاعدة هـذا الرجـل الجعجــوز تعـالوا يـا إخـوتيريحـان: 

 الجزيل في اآلخرة.

 الجامعة طالب/شفيق اإلسالم

أحصـل م  ـا علـى الـزاد للسـير فـي طريقـي،  أتعلـم م  ـا القـرآن والسـنة، باألصـدقاء، ألتقـي فف  ـا مدرسـتي؛ أحـب

يكتبـون علــى  ،حـق اإلهتمــام والفصــل املدرسـة نظافــة علـى ي تمــون  ال الــزمالء مـن كثيــرا أن الحظــت ولكنـي

 ، يــــأتون املدرســــة فــــي ثيــــاب وســــخة، يلعبــــون فــــي الطريــــق بــــالفراب،الكراســــ يالجــــدار والطاولــــة، يرســــمون علــــى 

    أن حيم  فبماذا الي تمون بدنظيا األسنان، تخر  من فميم الرائحة الكري ة إذا تكلم مع أحد،

 مـن كثيـر فـي أساسـيا شـرطا كـ يء،حتّ جعليـا كـل فـي الطيـارة علـى دومـا ويحـ  والجمـال، النظافـة ديـن دي نا إن

الن ي صلى هللا عليه وسلم:"التقبل صـالة بغيـر طيـور والصـدقة مـن غلـول"  ذكر وقد .الصالة وم  ا العبادات،

حيـ  قـال:  عـن الطريـق )أخرجه الفرمذي في جامعه( وقد ح  الن ي صلى هللا عليه وسلم علـى إماطـة األذى

العامة.  والحدائق واملسكن واملدرسة اللي نظافة على يحافو فيو ولذا املسلم، عنوان فالنظافة إن ا صدقة،

 .والطـاوالت الجـدران علـى الكتابـة وعـدم واملدرسـة، الفصـل نظافـة باملحافظـة علـى أصـدقاأيإ وأن ـحكم يـا

 .املدرسة ممتلكات على والحفا  باملدرسة، الخاصة باألدوات العب  وعدم على املقاعد، واملحافظة

 

 /طالب الجامعةمحمود الحسن

رات ويتعودون ــــا ويعيشــــون عل  ــــا، فيــــوالء النــــا  إنمــــا و ذانــــرى فــــي مجتمعاتنــــا كثيــــرا مــــن النــــا  يحبــــون القــــ

إذا فر ت علـ  م النظافـة، ففـي هـذا املو ـوع أقـص علـيكم أي ـا القـراء الكـرامإ قصـة عجيبـة، واـي  يتأذون 

عمــل يو" رجــل، وكــان يحمــل قــاذورات وقمامــات املدينــة إلــى الخــار ، كــان  ــأنــه كانــت فــي الينــد فــي مدينــة "لك 

 حتّ صارت الرائحة الكري ة أحب إليه من الرائحة الطيبة.  أيام كثير  منذ

مـــر هـــذا الرجـــل يومـــا بمحـــل للعطـــور، فداهمتـــه روائـــا طيبـــة قويـــة، فخـــر مغشـــيا عليـــه، فـــدعا شـــاهد عيـــان 

القــاذورات والقمامــات، فمـــا إن ألقوهــا عليــه حتـــّ ن ــض منتعشـــا طبيبــا، فمــا إن رآه حتـــّ قــال: ألقــوا عليـــه 

ميفـــزا، دهـــش النــــا  مـــن هــــذا العـــال  الجعجيـــب، وســــألوا الطبيـــب عــــن الســـبب، فقـــال: إن هــــذا الرجـــل نشــــأ 



 
  

 العدد: 

 

مـ ديسمربهـ /  ربيع األول                                   

على حمل القاذورات والقمامات، وعا، عل  ا زمنا طويال، فصارت الروائا  –منذ أن ولدته أمه  –وترعرع 

 ربة له وعادت الروائا الطيبة مؤذية وقاتلة له. الكري ة حبيبة لديه مط

 

 إبراهيم خليل 

إنه اليخف  علينا أن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان أزواجا، وجعل أحدهما أبا واآلخر أما، حي  قال فـي 

محكم تنزيله: "يا أي ـا النـا  اتقـوا ربكـم الـذي خلقكـم مـن نفـس واحـدة وخلـق م  ـا زوجيـا وبـ  م  مـا رجـاال 

الـدنيا، ونتمتـع بمـا خلـق هللا ف  ـا  كثيرا ونساء" فلمـا كـان هـذا الشخصـان ليمـا دور فعـال فـي أن ن شـق هـواء

وسخرها لإلنسان، كما أن ما يعانيان معاناة قاسية منـذ أن ولدتـه أمـه، فيـذه األم الـرهوم حملتـه وهنـا علـى 

وهن فو عته كرها، وذلك األب الشفيق يحمل على عاتقـه عبـأ ت شـ ته وتربيتـه علـى املـنت  السـلميم، حتـّ 

ومـن ثـم نـراه سـبحانه وتعـالى علـى األوالد حقوقـا، وألـزم علـ  م  مـع كلـه، يكون األوالد نماذ  صالحة فـي املجت

إمـــا يـــبلغن عنـــد  ﴿رعـــاي  م حـــق رعاي  ـــا، كمـــا حـــرم علـــ  م عصـــيان م وحـــذر عـــن عقوقيمـــا، قـــال هللا تعـــالى: 

وقـــال الن ـــي صـــلى هللا عليـــه  . ﴾الكبـــر أحـــدهما أو كالهمـــا فالتقـــل ليمـــا أف والت  رهمـــا وقـــل ليمـــا قـــوال كريمـــا

ـــ لم: "إن هللا حـــــرم علكـــــيم عقـــــو  األميـــــات، ووأد البنـــــات، ومنعـــــا وهـــــات، وكـــــره لكـــــم قيـــــل وقـــــال، وكنـــــرة وســ

كمــــا اعتبـــرت اإلســــاءة إل  مـــا بأيــــة لفظـــة تشــــين بمنزل  مـــا مــــن   )أخرجــــه الشـــيخان فــــي أـــحيحيما(  الســـؤال"

لديـــه، قـــالوا: يــــا الكبـــائر وأشـــنع الـــذنوب، علــــى حـــد قـــول الن ــــي صـــلى هللا عليـــه "مــــن الكبـــائر  شـــتم الرجــــل وا

رســول هللاإ وهـــل يشــتم الرجـــل والديــه  قـــال: نعــم، يســـب أبــا الرجـــل فيســب أبـــاه، ويســب أمـــه فيســب أمـــه" 

 اتفق عليه الشيخان.

إخـــوتي فـــي هللاإ إنـــه قـــد تجـــل لنـــا مـــن هـــذه النصـــو  القرآنيـــة األحاديـــ  النبويـــة أن بـــر الوالـــدين واإلحســـان 

إل  ما، ليما مكانة سامية في الشريعة اإلسـالمية الغـراء، فمـن بـر الوالـدين يـا إخـوتيإ وحقـه علـى األوالد كمـا 

ـــا،  أدب ال ـــــحا ي الجليــــــل أبـــــو هريــــــرة رنـــــ ي هللا عنــــــه حيــــــ  قـــــال: "إن النــــــدعو  ـــما  ا، والتممــــــ ي أماميمـــ بأســ

ــــا."  ـــا، والنـــــتكلم إال بإذن مــ ــــس قبليمــ فعلينـــــا أي ـــــا األحبـــــةإ أن نتــــــأدب بـــــوداب اإلســـــالم، ونرا ـــــي حقــــــو  ىوالتجلـ

الليم وفقنـا أن نبــر بالوالـدين، ونفــوز بالجنـة والنجــاة ىـالوالـدين حـق املراعــاة، والنقصـر فــي واجبدنـا نحوهمــا. 

 اللقاء الطبيب بإذن هللا تعالى. لسالم عليكم وحمة هللا وبركاته، وإلىمن النار. آمين يارب العلمين. وا
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 !هو  من   1املسابقة  
 هذه بأمين لقب الذي ال حا ي هو من  -١

   األمة

   املالئكة الرسول صلى هللا عليه وسلم غسيل سماه الذي ال حا ي هو من -٢

   صلى هللا عليه وسلم الرسول  حواري  هو من -٣

   الوإي كتاب من وهو القراء سيد عليه يطلق كان الذي هو من -٤

 بالباح  لقب الذي ال حا ي هو من -٥

   الحقيقة عن

 شروط املسابقة:

مطلوب من اإلخوة الراغبين في اإلجابة على حل أسائلة نشرت في هذا 

ور  أبيض إلى عنوان مجلة الحراء، العدد وإرسال اإلجابة بعد كتاب  ا في 

ويكتب على الغالف "مسابقة الحراء" ثم اسم املدسابق وعنوانه ورقم 

 جواله.

 من الشير العر ي. 25آخر موعد لوصول اإلجابات: 

 جوائز للفائزين:

 للفائز األول : نوخة الحراء إلى ثالثة أشير مجانا

 للفائز الثاني : نوخة الحراء إلى شيرين مجانا

 فائز الثال  : نوخة الحراء لشير مجانالل

 ففرسلون أجوبتكم على امليعاد

 عن مجلتكم "الحراء"جيدا، وأجيبوا اقرأوا! الصغار القراء أحباأي*** 

 الوحب. لتدخلوا التالية األسائلة
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 2املسابقة  

 ."نظام متكاملاإلسالم اكتب مقالة صغيرة بعنوان "

 3املسابقة 

  )( ترجم النص اآلتي بلغتك الفصلى:

  
 

 4املسابقة 

  (انقل الفقرة إلى اللغة العربية:

 إال ولم يجدوا سكنا طابقا 75سكنهم في عمارة تتكون من  وكان ،سافر ثالثة من الشباب إل  دولة بعيدة ألمرٍ ما

 ،الدول العربية كنظامكم في لسنا قال لهم موظا االستقبال: نحن في هذه البالد ،في الدور الخامس والسبعين

فال بد أن يكون حضوركم قبل هذا  ،ليال العاشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة الساعة عند فالمصاعد مبرمجة عل  أن تغلق أبوابها تلقائيا

إ  مفهوم إعنا مبن  بعيد فيها في يتحكمفالكمبيوتر الذي ، تستطيع قوة أن تفتحها أغلقت ال لو ألنها ،الموعد

لكن ما حدث بعد ذلك أنهم في و ،في سكنهم العاشرة كانوا وقبل ،وفي اليوم األول خرجوا للنزهة نعــــــم.قالوا : 

إإ أغلقت هيهات المصاعد لكن وخمس دقائق وجاءوا بأقص  سرعتهم كي يدركوا العاشرة إل  تأخروا اليوم التالي

: ال قائل منهمق ،عل  األقدام الساللم مشيا فأجمعوا أمرهم عل  أن يصعدوا إل  غرفتهم عبر المصاعد أبوابهاإ

، طابقا ( الصعود في )  مدتها مدة علينا قصة قال : أقترا أن كل واحدٍ منا يقص ،قالوا : قل  أقترا عليكم أمرا

 ،الرأيهذا هوقالوا : نعم  نصل إل  الغرفة حت  الذي يليه ثم، ثم الذي يليه

ترتج  ،حت  أصبحوا كالمجانينإ من كثرة الضحك تتقطع هــمبطونواحــد مــ  م قصــة جعلــت  بدأو ،عل  الله لــوا. توك

 .  هذا ما نريد: قالواو ،لضحكهم العمارة
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ف شـــكر لجـــيمعكم، ونتمنـــّ لقـــد تلقينـــا ببـــالب االهتمـــام مســـاهمتكم فـــي العـــدد الســـابق مـــن "مســـابقة العـــدد" 

   .مزيدا من النجاا والتوفيق كما نرجو مساهمتكم في "مسابقة العدد" اآلتي، مع خالص شكرنا وتقديرنا

 ير(ر )رْىيس التح

 :حل املسابقة األولى

 .حجاما يعملالجواب عن السؤال األول : 

 .األقص ّ املوجد النبوي، املوجد الحرام، املوجد الجواب عن السؤال الثاني : 

رالجواب عن السؤال الثال  : 
ً
 .عنه هللا رن ي ياسر بن عما

 :  حل املسابقة الثانية

 لزوم النظافة:

يــرا، كمــا أشــار القــرأن الكــريم: "إن هللا يحــب التــوابين و يحــب باالســالم اهــتم بالنظافــة اهتمامــا كمــن املعلــوم لــدى الجميــع أن 

و  "قــال : "نظفــوا أفنيــة بيــوتكم، و "الطيــور شــطر االيمــان":و كمــا صــدر مــن مشــكاة النبــوة صــلى هللا عليــه وســلم  "املتطيــرين

ة. مـع أ ن النظافـة تـؤدي النـا  إلـى ال ـحة و السـعادة التـي اـي دعوى اإل  وافـق  هـوى القـرآن والسـنَّ يمان أيضا أن يحصل ما ي 

مزايــا جمــة فنظافــة الجســم و اللبــا  تــدفع العنــاء و التعــب مــن األبــدان و بــرغم أن ليــا و ؛ املــروة والوقــارمــن صــفات أأــحاب 

و تلقـــي فـــي قلبـــه علـــو اليمـــة و  ،فيبـــتت  الفـــؤاد و ت شـــط أجـــزاء البـــدن ويـــؤدي وظيفتـــه بجـــد و نشـــاس ،األجســـاد و األرواا أيضـــا

  .الفرفع و الخير و الفرا و السرور أيضا

ألن األمــرال ت شـأ مـن عــدم اب  ـا  القلــب، و هـو يبـتت  بالنظافــة و ينجـو مــن  ربمـا يمـس األبــدان املـرل بعـدم االهتمــام ن ـا، و

صـدقاء و األحبـاء و األعـزاء ويلتصـق قلبـه بقلـون م، بيـد أن مـن ال يعتنـي ن ـا يكـون رث و غيره، و ينجذب النا  إليـه كاأل  الجرب

ا جميال جدا في املجالس و املساجد و الحوانيت و غني عن البيان أن للنظافة أثر  .الييائة، فيستقذره النا  و يزدرى في أعي  م

و األنبيـــاء و املرســـلون و أأـــحان م كـــانوا يعتنـــون ن ـــا. و كـــذا األطبـــاء و أولـــو األذوا  يعتنـــون ن ـــا. و مـــن هـــذه  .و املجتمـــع أيضـــا

الجنــة إال كـــل نظفــوا بكــل مــا اســـتطعتم، فــإن هللا تعــالى بنــّ اإلســالم علـــى النظافــة، ولــن يــدخل " :الوجــوه قــال عليــه الســالم

 ."إن هللا نظيا يحب النظافة" :وقال "نظيا

 .مينآوفقنا هللا باالعتناء ن ا  .هذا ال يليق بشأننا املسلمين ،ن تم ن ا بوجه ماولكن مع األسا أننا ال 

 حل املسابقة الثالثة :

. رومان ب ت عامر بـن عـويمر الكنـانيو أميا أم  ،رن ي هللا عنه أبو بكر. أبوها السيد منين السيدة عاأشة رن ي هللا ع  اأم املؤ 

ولدت س ت أر ع أو خمـس مـن النبـوة. تزوجيـا رسـول هللا صـلى هللا عليـه و سـلم قبـل التجـرة بأشـير . و كانـت مـن أحـب أزوا  

 ـــا كانـــت ذات . مـــع أناال اـــيصـــلى هللا عليـــه وســـلم بـــاكرة مـــا مـــن أزوا  الرســـول  . وول صـــلى هللا عليـــه وســـلم  املطيـــراتالرســـ

لــى إ. جــاء جبرئيــل بصــورا ا عليــه و ســلم فــي املنــام قبــل النكــاا. قــد رويــت  صــورا ا رســول هللا صــلى هللا بخصــية و منزلــة نــادرة
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: . و كانـــت تقـــول فـــي ســـائر حياا ـــاهـــذه زوجتـــك فـــى الـــدنيا و اآلخـــرة. فكانـــت تفتخـــر بـــه ن إ: الن ـــي صـــلى هللا عليـــه و ســـلم  فقـــال

ال مــريم ب ـت عمـران. نـزل حبرئيــل عليـه السـالم مـن الســماء بصـورتي فـأمر رســول إع خصـال  التــي لـم تعـط أحـدا أعطيـت بدسـ

. و عليـه وسـلم ( و كـان رأسـه فـي حجـري  . و قـبض )صـلى هللايـاىإال إ. و لم يفزو  باكرة  لى هللا عليه و سلم ألن يفزوجنيهللا ص

بـــرغم أن  ،كــان معيـــنن إعــد عنـــه أزواجـــه تباملالئكـــة عنــده بـــالوإي ت ءت تجـــي. و لـــو كانــو املالئكـــة أحاطـــت بيتــي ،فــي بيتـــي  دفــن

لــدت .  و نزلــت برائتــي مــن الســماء . وو . أنــا ب ــت خليفتــه و صــديقه الحمــيمكــ  معــه فــي لحافــهذا كنــت أمإعنــده  ءاملالئكــة تجــي

 .مغفرة من هللا و رزقا كريمالي وعدت طاهرة عند رجل طاهر . و 

 حل املسابقة الرابعة :

ক্ষেত্রে
ল্লা

স্ত

স্ত স্ত স্ত স্ত
স্ত

স্ত

 الفائزون في املسابقة األولى:

طالب الصا الحادي عشر بالجامعة ) جاهد اإلسالم *

 (القرآنية بغجر، جسر، بنغالديش

طالب الصف الثاني عشر بالجامعة ) أكبر حسين *

 (القرآنية بغجر، جسر، بنغالديش

القرآنية ر وان اإلسالم  )طالب الصا الثامن بالجامعة  *

 بغجر، جسر، بنغالديش(

 الفائزون في املسابقة الثانية:

الصف الثاني عشر )طالب  محمد سهيل أحمد *

 لجامعة القرآنية بغجر، جسر، بنغالديش(با

 محمد عرفات هللا )طالب الجامعة اإلسالمية مدني نغر( *

 رحمة هللا )طالب الجامعة الشرعية مالي باغ( *

 الثالثة:الفائزون في املسابقة 

)طالــب الصـا: الجاللــين بالجامعــة محمـد جاهــد االسـالم  *

 القرآنية بغجر جسر(

 )طالب الجامعة الرحمانية صوت الحراء(

 محمد مصباا الحق  *

 محمود الحسن )طالب الجامعة الرحمانية صوت الحراء( *

 

 الفائزون في املسابقة الرابعة:

 )طالب الجامعة الرحمانية صوت الحراء( شعيبمحمد  *

محمد معروف حسن )طالب الجامعة الرحمانية صوت  *

 الحراء(

 )طالب املركز الفكر اإلسالمي( حبيبمحمد  *
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  عن التأمالت والخواطر

 متى ستكون "احلراء" جريدة يومية!

 إعزاز الحق
 (بفتية، شيتاغونب، بنغالديشالمية طالب الجامعة اإلس)

فــــي األيــــام القريبــــة كنــــر تــــرددي علــــى املكتبــــات، ملتابعــــة أحــــدث مــــا يــــرًد إل  ــــا مــــن كتــــب عربيــــة جرائــــد عربيــــة، 

لجامعــة اإلســـالمية بفتيــة، إذا لفتـــت نظـــري افيـــة، فــذا  يـــوم جعلــت أتـــردد فـــي مكتبــة الرئي ـــ ي لومجــالت ثق

، ويقوم ن ا األستاذ محمد شـعيب الجامعة الرحمانية، صوت الحراء- مجلة "الحراء" التي قامت بإصدارها 

واأل  الفا ـــل محمـــود مجيـــب فشـــكرت ر ـــي علـــى هـــذه النعمـــة العظيمـــة التـــي صـــدرت    -حفظـــه هللا ورعـــاه-

يـــة ممــن هــو أجــدر ن ــا؛ إلننــا كنـــا نأمــل أن يرفــع لــواء العربيــة فــي بالدنـــا ويرفــرف رأيــة الجرائــد واملجــالت العرب

، جعلـــت أقلـــب أورا  املجلـــة مغمـــورا ن ـــذا األفكـــار، فـــأعجبني مقاالا ـــا م يـــد طـــولى فـــي هـــذا املجـــالالـــذين ليـــ

املذوقــة وكتاباا ــا املطــرزة، فوجــدت الحــراء راأعــاإإ فمــا لباــت أن اســتأنفت الحماســة والحيويــة  مــن جديــد، 

إلنجليزيـة، هـل نسـتطيع ثم وهمني أمر مقيم مقعد فجعلت أفكر في اللغة العربيـة وكيفـة نشـرها فـي بالدنـا كا

أن نشـيع اللغـة العربيـة أنحــاء الـبالد، بوسـيلة هــذه املجلـة، هـل تعــم هـذه اللغـة الحبيبــة أرجـاء الدولـة، متــّ 

ســتكون هــذه الجريــدة يوميــة  تصــبا فــي أيــدي العــوام والخــوا   متــّ ســتخبرهم األخبــار الصــادقة واآلداب 

  فـــي الجرائــد اإلنجليزيـــة التـــي قـــد اصـــدرنا هـــذه اللغـــة اإلســالمية والتوج  ـــات الشـــرعية  اليـــوم تتمـــادى النـــا

اللغات العديدة العقود، وأنشبت أظفارها الكارسة وأورث فينا النفا   وأأحاب  ا قبل، بل سيطرت علينا 

الــــذي يبغــــي إخراجنــــا عــــن ملتنــــا وتبعيــــدنا لغيــــر ربنــــا، واســــتذاللنا لننضــــم إلــــى القطــــع املســــو  نحــــو الياويــــة، 

ف  ـــا واسدشـــرفوا ليـــا وفتحـــوا ذراع  ـــا، وتمســـكوا بأهـــدان ا وتشـــبثوا بأذياليـــاإ ففـــي تعلـــم والنـــا  أيضـــا رغبـــوا 

هـــذه اللغـــات اإلنجليزيـــة والفرنســـية واليابانيـــة واألســـبانيا وغيرهـــا يســـكبون ثمـــرات حيـــاا م، وعصـــارة قلـــون م 

 مإ ثــم تــذهب ن ــم وأجنــاء الليــالي التــوال التــي أحيوهــا ســاحرين مطفائــين أنوارهــا عيــون م، مــزبلين أزهــار شــبان

هــــذه اللغــــات إلــــى لنــــدن وبــــار  ونيــــور  بعــــد بضــــعة أيــــام، تعــــود ن ــــم يصــــبحون ملحــــدين  ــــالين فيضــــلون 

املسلمين، ويريدون أن يطفائوا نور اإلسالم وهم كانوا أمس إخواننا املسلمين، وأصبا اليوم أعداءنا، أليس 

 هذا ب حبة هذه اللغات املسمومة الالدي ية  

ا للعـــار...إ قـــد نســـينا لغتنـــا األصـــيلة واـــي لســـان عر ـــي مبـــين، يزيـــد فـــي إيماننـــا وي ـــذب أخالقنـــا فيـــا للعـــار...إ ويـــ

ال تمـــــــوتن إال وأنـــــــتم ﴿ ويرشـــــــدنا إلـــــــى اليـــــــدى والتقـــــــ ، وال يجـــــــدنا ملـــــــك املـــــــوت إال مســـــــلمين، وقـــــــال هللا عـــــــز وجـــــــل: و

ية فـــي هـــذه البقعـــة اإلســـالمية، فيـــا مـــن يعـــيش فـــي بـــالد العـــرب قـــم ب شـــر اللغـــة العربيـــة والثقافـــة اإلســـالم. ﴾مســـلمون 

 .ن فيه مجلة "الحراء" جريدة يوميةوتصدرالجرائد و املجالت األدبية والثقافية، ون تظر يوما ستكو 
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إن صفحات "الحراء" مفتوحة أمام جميع األقالم الواعدة التي ترغب في الكتابة وفق شروس ال شر، وأسرة الحراء 

إنتا  الكتاب الناشائين، سواء كان كلمة أو قصة أو رحلة أو فكاهة أو رسالة ومقاومة ترحب بما يرد إل  ا من 

األقالم التي تنال من اإلسالم واملسلمين لل شر على صفحاا ا، وإننا نالحو أن بعض الكتابات التي تصل إلينا 

لى مستواها، فنعتذر إلى أأحان ا اليوجد ف  ا ابتكار و عضيا طويلة، التسعيا أورا  "الحراء" املحدودة، أو الترلي إ

 لعدم ال شر، علما بأن أمثال هذه الكتابات النلفزم بإعادا ا إلى أأحان ا.

فأهيب بكل مثقا َمْعِنًيٍ بتطور األدب العر ي وال حافة اإلسالمية، لفزويد املجلة بالبحوث واملقاالت القيمة، وملد 

 مية، ملواصلة مسيرا ا إلى الرلي والتقدم إلى األمام.يد العون إلى أسرا ا، باإلمكانيات املادية والعل

 ................"ونرجوا هللا أن يكتب ليا الديمومة واالرتقاء "         

 مع أطيب التمنيات:                                                                          

 محمد شعيب                                                                                            

 )رْييس التحرير(                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أيها القارئ الكريم!

الفكـري الخـا  بالكاتـب. وال يعنـي بالضـرورة أن إن ما سطرته أناملنا ورقمته أقالمنا فـي هـذه املجلـة ال يتعـدي األنمـوذ  

 املجلة تقول به وتؤيده.

فلــه الحمــد و املنــة. وإن وجــدت مــا   -جــل عــاله  –فــإن تنفســت الصــعداء ووجــدت األريحيــة  ففضــل ذلــك مــن رب العــزة 

الفــه يغــض لــه الطــرف وتســتلي منــه الــنفس. فجــل مــن ال يخطــف وعــز مــن يصــيب. و  فــي خلقــه شــؤون. أو وجــدت مــا يخ

أن يكــون صــدر  أرحــب لتقبلــه. وعقلــك أحــرى لتصــوره.   –إن كنــت منصــفا  –رأيــك ويــنقض منــه فكــر . فحقيــق منــك 

 مع إبداء العذر  فعل وجيا احتمله أو قوال تضمنه. 

 ولك أن تكون في إحدي الطاْىفتين: 

  وعين الر ا عن كل عيب كليلة                          

 ولكل عين الوخط تبدي املساويا                                                                     

وأخيــــرا:  نشــــكر القــــاْىمين بالجامعــــة الرحمانيــــة صــــوت الحــــراء عمومــــا  ومــــديرها خصوصــــا، وكــــذلك نشــــكر املسدشــــارين  

ين. وذلـك علـى الجيـد وأأحاب القلم الكتاب في الفكر اإلسالمي واملعنيين باألدب العر ي ولغاا ا والباحثين و  ْْ كتاب الناشـ

املبــذول والســعى املشــكور فــي إبــداء األراء الشخصــية واإلشــراف علينــا حتــّ إصــدار املجلــة ن ــذه الحلــة القشــيبية، فجــزاهم 

 هللا خيرا كثيرا. 

 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.وجزى هللا خيرا كل من ساعدنا في إصدار هذه املجلة، وصلى هللا  

  
 

 ) مدير التحرير(   : مع تحيات                                                                                          
 


