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العدد:

في

نوفمبر

مـ وقعت في فرنسا أخطر التفجيرات ،مما أدت إلـى مقتـل املائـات وإلـى جـرا اآلالف ،وإن

ما حدث في باريس من جريمة اإلرهاب وصلت أخطارها إلى ما وراء فرنسا من العالم اإلسالمي .وبـدأ أعـداء
اإلس ــالم واملس ــلمين ي م ــون -كع ــادا م القديم ــة_ بأن ــه م ــن عم ــل املس ـلمين ،وإن اإلس ــالم يح ــرل أهل ــه عل ــى
عملية اإلرهاب وقتل األبرياء ،مع أن اإلسالم يرفض اإلرهاب بجميع أشكاله وصوره .ويقرر أن دمـاء النـا
معصومة ،قال هللا تعالى في محكم تنزيله:
َ
َ
َ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يل َأ َّنه َمن ق َت َل ن ْفسا بغ ْير ن ْفس أ ْو ف َسـاد فـي األ ْرل فكأ َّن َمـا ق َت َـل َّ
﴿ ِم ْن َأ ْجل َذ ِل َك َك َت ْب َنا َع َلى َبني إ ْس َرا ِئ َ
النـا َ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ
َ ً َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َّ َ َ ً
ج ِميعا ومن أحياهـا فكأنمـا أحيـا النـا ج ِميعا(﴾.املائـدة ) :وروي عـن رسـول هللا -صـلى هللا عليـه وسـلم-
:أول ما يقض ي بين النا في الدماء (رواه البخاري)
وقد قررت الشريعة اإلسالمية أن حرمة الدماء ليست قاصرة على املسلمين فحسب؛ بل تشمل كذلك غير
املسلمين من املعاهدين والذميين واملستأمنين ،وح َّـرم اإلسـالم االعتـداء علـ م ،وذلـك فـي أحاديـ كثيـرة مـن
ســنة الن ــي صــلى هللا عليــه وســلم ؛ عــن عبــدهللا بــن عمــرو رنـ ي هللا ع مــا ،عــن الن ــي صــلى هللا عليــه وســلم
ً
ً
قــال" :مــن قتــل معاهــدا لــم يــرا رائحــة الجنــة ،وإن ريحيــا لتوجــد مــن مســيرة أر عــين عامــا" ومــا يجــري اليــوم
على ساحة العـالم مـن إرهـاب ،وتـدمير وتعـريض واعتـداء علـى األرواا واألعـرال وحشـية مرعبـة وطغيـان فـي
سفك الدماء البريائة؛ ولكـن نسـبة جميـع األعمـال اإلرهابيـة التـي تقـع فـي العـالم اليـوم إلـى اإلسـالم واملسـلمين
ً
عامـ ًـة وخطيــرة ،وال سـ ًـيما فــي الــبالد التــي ت َعــد متقدمـ ًـة وت ْع َت َبــر قــوى عظتــّ ً
ـاهرة ً
لتفوقيــا فــي التقــدم
صــارت ظـ
ً
اتيجية ،حتــّ فر ــت اــي حضـ َ
ـولي والقــدرة العسـ ً
ـكرية واالســفر ً
العلتـ ًـي والتكنولـ ً
ـارا ا علــى الــدنيا كليــا .ولكــن
ً
ً
الت ــاريخ س ــطر لن ــا أن الغ ــرب  -ف ــي قرون ــه الوس ــط والحديث ــة  -ق ــدم تاريخ ــا دموي ــا للبش ــرية ،فك ــان للغ ــرب
ولنظريتــه االســدبدادية دور فعــال فــي اإلبــادة البشــرية كمــا أن االســدبدادية التــي مارسـ ا الــدول الغربيــة التــي
َْ
تــدعو إلــى الحريــة املطلقــة ،والعــري والعــار ،والفجــور واالسـ تار ــد كــل مــن أفغانســتان والعـرا وفلســطين
ومص ــر وس ــوريا أغرق ــت البش ــرية بس ــيل م ــن ال ــدماء ،ث ــم ًورث الغ ــرب ه ــذا امل ــنت لل ــدكتاتوريات العس ــكرية
الـدول األخـرى حيـ اسـتحوذت علـى املـال والسياسـة واالقتصـاد ،ومـن أجـل ذلـك اسـتحلت الـدماء الزكيــة،
في بلدان العرب واملسلمين.
ربيع األول

هـ  /ديسمرب

مـ

العدد:

ويتضـ مــن ســيا األحــداث الفرنســية الداميــة أن الــذين قـاموا ن ــذا العمــل الشـ يع هــم  -الشــك – يريــدون
أن يشــوهوا اإلســالم واملســلمين وأن يطــردوا اللالجائــين املســلمين مــن فرنســا ن ــذه األعمــال البشــعة ،واليخفـ
على من لـه أدنـي ممارسـة بأو ـاع العـالم الحاليـة أن هـذه التفجيـرات سـتقدم الذريعـة تلـو الذريعـة لدشـويه
اإلســالم والنكايــة باملســلمين فــي أوروبــا وطــرد الالجائــين وامليــاجرين ،وخاصــة الســوريين الــذين كــانوا يحتــاجون
إلــى العطــا والرعايــة .ألن األعــداء يســتغلون اآلن هــذه التجمــات لدشــويه صــورة الــدين الحنيــا ،يقومــون
بإثارة أعمال انتقامية د مسلتي فرنسا .فيذه الحملة ليست للجياد اإلسالمي؛ واليؤيده اإلسالم؛ بل البد
من االعفراف بأن هـذا مـن ردود فعـل قامـت ن ـا فرنسـا مـن قبـل ،والتـزال تقـوم ن ـا علـى سـوريا .وكـذلك البـد
م ــن االعفـ ـراف ب ــأن ه ــذه الحم ــالت الت ــي تج ــري اآلن ف ــي س ــائر الع ــالم إنم ــا يق ــوم ن ــا ال ــذين يعتق ــدون بح ــل
االنتحــار ،وإن الفكــرة االنتحاريــة اإلرهابيــة مرعبــة فــي حــد ذاا ــا ،فهــي تنــاقض الطبيعــة البشــرية فــي الحفــا
على النفس ،وأن ا ال تجري في ساحات قتال قط ،بل تحمل معيا كثيرا من الخسة والجبن.
ولكــن الســؤال هينــا أن هــذه األعمــال الشـ يعة هــل قــام ن ــا املســلمون هــل املســملون يؤيــدون قتــل األبريــاء
ن ــذه الطريق ــة الغ ــادرة بالتأكيــد س ــتجيب الغالبي ــة العظتــّ م ـ م ب ــأعلى أصــواا م( :ال) ،فلم ــاذا ال يعلن ـون
املســلمون ذلــك علــى رهو األشــياد يعــيش فــي فرنســا نحــو ســتة ماليــين مســلم ،وباتــت أكبــر مصـ ًـدر أورو ــي
محتمل للمجندين في صفوف التنظيم.
اس ـ دفت األع ــداء اإلس ــالم؛ ألن اإلس ــالم نظ ــام ش ــامل ومتكام ــل ،وأكن ــر األدي ــان اندش ــارا وكم ــاال ،فاإلس ــالم
اليحتـا إلــى حضــارة الغـرب وهــم يحتــاجون إلــى حضـارتنا ،اإلســالم اليحتــا إلـى تقــدميم التكنولــولى املــادي،
وهـم يحتـاجون إلـى معلومــات التقـدم فـي اإلســالم،حي أعلنـت ﴿ :اليـوم أكملـت لكــم ديـنكم وأتممـت علــيكم
نعمتي ور يت لك اإلسالم دينا﴾ .
الليــم َّإنــا واإلســالم الــذي نــدين تعــالى بــه بـرآء مــن هــذه الج ـرائم  ،والقــائمون ن ــا – داعــش وفــاحش  -ال
يمثلون اإلسالم  .ونبرأ إلى هللا تعالى من سـفك أي قطـرة دم معصـوم بامللـة الحنيفيـة أو الذمـة  .وهللا شـييد
يقول الحق وهو ي دي السبيل.
أخوكم املخلص:

محمد شعيب
(رئيس التحرير)

ربيع األول

هـ  /ديسمرب

مـ

العدد:

في ظالل القرآن
الحمـ ــد  ،لـ ــه أسـ ــلمت ،وبـ ــه آمنـ ــت،
وعليــه توكلــت ،والصــالة والســالم علــى
ســيدنا محمــد– صــلى هللا عليــه وســلم
– وعل ــى آل ــه وأأ ــحابه أجمع ــين و ع ــد
 ،،،يقــول هللا تعــالى فــي كتابــه الكــريم :
َ َ ْ َ َّ ً َ َ ْ
َ ْ ََ َ
ـؤم ِنين ِإذ بع ـ
﴿ لقــد مــن اللــه علــى املـ ِ
َ
َ
ً
ِفـ ـ ِ ْم َرس ــوال ً ِم ـ ْـن أنف ِس ـ ِـي ْم َي ْتل ــو َعلـ ـ ْ ِ ْم
َآياتـ ـ ـ ـ ــه َويـ ـ ـ ـ ـ َـز ًك ْم َوي َع ًلميـ ـ ـ ـ ــم ْالك َتـ ـ ـ ـ ـ َ
ـاب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َْ َ
َ ْ َْ َ َ َ ْ
وال ِحكمـ ـ ــة وِإن كـ ـ ــانوا ِمـ ـ ــن قبـ ـ ــل ل ِفـ ـ ــي
َ
الل م ِب ٍين﴾.
ٍ
نح ــن نع ــيش ف ــي ه ــذه األي ــام ف ــي ظ ــالل
شـ ـ ــير كـ ـ ــريم  ،هـ ـ ــو شـ ـ ــير ربيـ ـ ــع األول،
وعنــدما ي ـل هــالل شــير ربيــع األول فــي
كل عام ،يتذكر املسلمون ذكرى مـيالد
حبي ــر م ورسـ ــوليم محمـ ــد– صـ ــلى هللا
عليه وسلم –  ،فهي ذكرى غالية علـى
قلــون م  ،وعزيــزة علــى نفوســيم ،كيــا
ال وهـو رسـول البشــرية بأسـرها ،ومثــال
اإلنســانية فــي أتــم صــورها  ،فيــو رحمــة
هللا للعـ ــاملين ،وخـ ــاتم النبيـ ــين – عليـ ــه
الصالة والسالم  ،-فقـد كـان مولـده –
ً
علي ــه الص ــالة والس ــالم  -إي ــذانا ب ــالنور
الس ــاطع ال ــذي ب ــدد ظلم ــات الجاهلي ــة
وعب ـادة األص ــنام ،كم ــا ق ــال هللا تع ــالى:
ً
َ
﴿ قـ ـ ْـد َج ـ ــاءكم ً ِم ـ ـ َـن الل ـ ـ ِـه ن ـ ــور َو ِك َت ـ ــاب
م ِبـ ــين ﴾ ،فـ ــالنور هـ ــو محمـ ــد – صـ ــلى
هللا عليه وسـلم – ،والكتـاب املبـين هـو
املجعجـ ــزة الخالـ ــدة ( الق ـ ـرآن الكـ ــريم )،
وم ـ ــن املعل ـ ــوم أن ـ ــه – ص ـ ــلى هللا علي ـ ــه

وسـلم  -قـد قضـ ّ علـى مظـاهر الشــر
واإلباحي ـ ــة والطغي ـ ــان ،فح ـ ــرم القت ـ ــل
والزن ــا والخم ــر وك ــل املنك ـرات  ،وزل ــزل
العـ ـ ــرو ،العاتيـ ـ ــة ،فكانـ ـ ــت اليرمـ ـ ــو
وف ــا القض ــاء عل ــى القياص ــرة ،وكان ــت
القادسـية وف ـا القضـاء علـى األكاسـرة
 ،كمـ ــا كـ ــان  -عليـ ــه الصـ ــالة والسـ ــالم-
بشــير خيــر للبشــرية ،يبشــر بقيــام دولــة
عادلة وأمة راشدة ،اي خيـر األمـم التـي
أخرجت للنا  .إن ميالد نبينا محمد
– صـلى هللا عليـه وسـلم – نعمـة أنعــم
هللا ن ـ ــا علـ ــى اإلنسـ ــانية ،حي ـ ـ يجـ ــب
عل ـ م أن يشــكروا هــذه النعمــة  ،ألنــه
– صــلى هللا عليــه وســلم – ي ــدي م إلــى
الص ـراس املس ــتقيم  ،فق ــد ص ــنعه هللا
على عينه  ،وأحاطـه برعايتـه  ،وشـمله
بلطفه ورحمته ،وخصه بعميم فضـله
وكرامت ــه ،حي ـ إن الرس ــالة الت ــي ج ــاء
ن ــا محمــد – صــلى هللا عليــه وســلم –
رس ـ ــالة كفل ـ ــت للبش ـ ــرية س ـ ــعادا ا ف ـ ــي
الـدنيا واآلخــرة كمـا قــال ر عـي بــن عــامر
– رن ـ ـ ـ ـ ي هللا عنـ ـ ـ ــه –  ( :إن هللا قـ ـ ـ ــد
ابتعثن ـ ـ ــا لنخ ـ ـ ــر الن ـ ـ ــا م ـ ـ ــن عب ـ ـ ــادة
العبــاد إلــى عب ــادة هللا الواحــد القيــار ،
وم ـ ــن ـ ــيق ال ـ ــدنيا إل ـ ــى س ـ ــعة ال ـ ــدنيا
واآلخــرة  ،ومــن جــور األديــان إلــى عــدل
وسماحة اإلسالم ) .ولـم يعـرف التـاريخ
ً
قديم ــه أو حديث ــه بخص ــية أبع ــد أث ـرا
فــي النفــو  ،وأعمــق تــأثيرا فــي القل ــوب
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مــن محمــد – صــلى هللا عليــه وســلم –
الـ ـ ــذي نـ ـ ــال منزل ـ ــة دون ـ ـ ــا ك ـ ــل منزلـ ـ ــة،
واسـ ـ ــتأثر بحـ ـ ــب يتضـ ـ ــاءل أمامـ ـ ــه كـ ـ ــل
حــب ،ســوى حــب هللا ســبحانه وتعــالى.
مـ ــن فضـ ــائل الن ـ ــي – صـ ــلى هللا عليـ ــه
وسلم  -لقد فضل هللا سبحانه وتعـالى
بعض األنبياء علـى بعـض كمـا فـي قولـه
ض ـ ْـل َنا َب ْع َ
تع ــالى ﴿ :ت ْل ـ َـك الرس ــل َف َّ
ض ــي ْم
ِ
ً ْ َّ َ َّ َ ً
الل ــه َو َر َفـ ـعَ
ََ َ ْ
ـض ِم ـ م م ــن كل ــم
عل ــى بع ـ ٍ
َ َ
َ َ
ـات﴾ . .ومـ ــن املعلـ ــوم أن
ب ْعضـ ــي ْم د َرجـ ـ ٍ
هللا سـ ــبحانه وتعـ ــالى قـ ــد كل ـ ــم سـ ــيدنا
موس ـ ّ – عليــه الصــالة والســالم  -مــن
وراء حج ــاب ،ولكن ــه ف ــي ليل ــة اإلسـ ـراء
ً
واملع ـ ـرا كلـ ــم نبينـ ــا  -صـ ــلى هللا عليـ ــه
وسـ ـ ــلم-بغيـ ـ ــر حجـ ـ ــاب ،وعنـ ـ ــد تالوتنـ ـ ــا
لكتـ ـ ــاب هللا الكـ ـ ــريم نجـ ـ ــد أن سـ ـ ــيدنا
موس ّ–عليه الصالة والسـالم-دعـا ربـه
ً َ ً ْ
اش ـ ـ َـر ْا ل ـ ــي َ
ص ـ ـ ْـد ِري  ،وهللا
ق ـ ــائال :ار ِب
ِ
س ـ ــبحانه وتع ـ ــالى ق ـ ــال لنبي ـ ــه محم ـ ــد-
ََ َ ْ َ
صلى هللا عليه وسلم﴿:-أل ْـم نش َـر ْا ل َـك
َ
صـ ـ ـ ْـد َر َ ﴾ ،كمـ ـ ــا أن سـ ـ ــيدنا موس ـ ـ ـ ّ-
عليــه الصــالة والســالم -يقــول لربــه﴿ :
ْ َ
َ
َو َع ِجلت ِإل ْي َك َر ِ ًب ِلف ْر َنـ ّ ﴾  ،وهللا عـز
وج ـ ــل ق ـ ــال لنبي ـ ــه محم ـ ــد -صـ ـ ــلى هللا
َ
َ
عليــه وس ــلمَ ﴿:-ول َسـ ْـوف ي ْع ِطي ـ َـك َرب ـ َـك
ََ
فف ْرن ـ َـ ـ ّ ﴾  .وعنـ ـ ــد دراسـ ـ ــدنا للسـ ـ ــيرة
النبوي ـ ـ ــة الش ـ ـ ــريفة نج ـ ـ ــد أن فض ـ ـ ــائل
رسـ ـ ـ ــولنا األكـ ـ ـ ــرم – صـ ـ ـ ــلى هللا عليـ ـ ـ ــه
وسلم – ال ت َعد وال تحص ّ،

العدد:
وم ـ ـ ــا -:تفض ـ ـ ــيله – ص ـ ـ ــلى هللا علي ـ ـ ــه
وس ــلم – عل ــى األنبي ــاء -عل ـ م الص ــالة
والس ــالم  ، -لقول ــه – ص ــلى هللا علي ــه
وسلم  " : -ف ً
ضـلت علـى األنبيـاء بس ٍ ًـت:
ِ
َ َ
ْ
أعطي ـ ـ ـ ــت جوام ـ ـ ـ ــع الك ِل ـ ـ ـ ـ ِـم ،ون ِص ـ ـ ـ ــرت
بالرعب  ،وأح َّل ْت َلي الغنائم َ ،وجع ْ
لت
ِ
ِ
ً
ً
َ
ْ
ل ـ َـي األرل طي ــورا ومو ــجدا  ،وأرس ـ ِـلت
َ
َّ
إلــى الخلـ ِـق كافــة  ،وخــتم ـ َـي النبيــون".
وهو – صلى هللا عليه وسلم – األسوة
الحســنة لكــل إنســان يرجــو هللا والفــوز
بجنتـ ــه والنجـ ــاة مـ ــن نـ ــاره  ،كمـ ــا قـ ــال
َ َ َ
س ــبحانه  ﴿ :ل َق ـ ْـد ك ـ َـان لك ـ ْـم ِف ــي َرس ــو ِل
َّ
ًَ َ
َّ
اللـ ِـه أ ْسـ َـوة َح َسـ َـنة ِملــن كـ َـان َي ْرجــو اللـ َـه
ْ
َ َ َّ َ
َوال َي ـ ْـو َم اآل ِخ ـ َـر َوذك ـ َـر الل ـ َـه ك ِثي ـ ًـرا﴾ في ــو
األس ـ ـ ـ ــوة الحس ـ ـ ـ ــنة لـ ـ ـ ـ ـ ب ،والج ـ ـ ـ ــد ،
والزو  ،واملر ـي ،والطبيـب ،والقائـد ،
وو ل ـ ــي األم ـ ــر  ،في ـ ــو الرحم ـ ــة املي ـ ــداة –
ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم  . -كم ــا أن ــه –
ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم – َس ـ ْـيد البش ــر
يــوم القيامــة ،لقولــه – صــلى هللا عليــه
َ
وس ـ ـ ــلم " : -أن ـ ـ ــا َس ـ ـ ـ ًِيد َول ـ ـ ـ ِـد آدم ي ـ ـ ــوم
القيامــة وال فخــر  ،وبيــدي لــواء الحمــد
َ َ
آدم ف َم ْـن
وال فخر  ،وما من ن ً ٍـي يومائـذ
َّ َ
ـافع
َســواه إال تحــت لــواأي ،وأنــا أول شـ ٍ
وأ َّول مش ـ َّـف ٍع وال فخ ــر"  .وم ــن املعل ــوم
أن هللا قـ ــد شـ ــرا صـ ــدره – ص ـ ــلى هللا
علي ـ ــه وس ـ ــلم – وو ـ ـ ـع وزره  ،ورف ـ ــع
َ
ََ َ ْ
ذك ـ ــره ق ـ ــال تع ـ ــالى ﴿ :أل ـ ـ ْـم نش ـ ـ َـر ْا ل ـ ـ َـك
َّ
َ
ص ْد َر َ * َو َو َ ْع َنا َعن َـك ِو ْز َر َ * ال ِـذي
َ َ
َ َ َ َ
ْ
ـض ظ ْي ـ َـر َ * َو َرف ْع َن ــا ل ـ َـك ِذك ـ َـر َ ﴾.
أنق ـ
ق ــال قت ــادة" :رف ــع هللا ذك ــره ف ــي ال ــدنيا
واآلخ ـ ـ ــرة ،فل ـ ـ ــيس هن ـ ـ ــا خطي ـ ـ ــب وال
مدشيد وال صاحب صالة إال ينادي ن ـا

 :أش ـ ــيد أن ال إل ـ ــه إال هللا و أش ـ ــيد أن
محمـ ـ ـ ـ ــدا رسـ ـ ـ ـ ــول هللا" ،وكمـ ـ ـ ـ ــا قـ ـ ـ ـ ــال
الش ــاعر َ :و َ ـ َّـم اإلل ــه اس ـ َـم الن ــي إل ــى
ـس -املـ ـ ــؤذن
اس ـ ــمه إذ قـ ـ ــال ف ـ ــي الخمـ ـ ـ ِ
َّ
َ َ َّ
اسم ـ ــه ِلي ِجلـ ـ ـ ــه
أشـ ــيد وشـ ــق لـ ـ ــه مـ ـ ــن ِ
ـر ،محم ـ ــود وه ـ ــذا م َح َّم ـ ــد،
ف ـ ـ ــذو الع ـ ـ ِ
كم ـ ــا م ـ ــدا هللا س ـ ــبحانه وتع ـ ــالى نبي ـ ــه
الكـريم – صــلى هللا عليـه وســلم – بمــا
أكرمه به مـن مكـارم األخـال ومحاسـن
الصـ ـ ــفات  ،كمـ ـ ــا فـ ـ ــي قولـ ـ ــه سـ ـ ــبحانه
َ
وتعــالى َ ﴿ :وِإ َّنـ َـك ل َعلــى خلـ ٍـق َع ِظـ ٍـيم ﴾.
 ،وقولـ ــه – صـ ــلى هللا عليـ ــه وسـ ــلم : -
"إنمـ ــا بعثـ ــت ألتمـ ــم مكـ ــارم األخـ ــال ".
محبت ـ ـ ــه – ص ـ ـ ــلى هللا علي ـ ـ ــه وس ـ ـ ــلم -
ذك ـ ـ ــرت كت ـ ـ ــب الس ـ ـ ــيرة أن ال ـ ـ ــحا ي
الجليل ثوبان – رن ي هللا عنـه – كـان
ً
خادم ـ ـ ــا للرس ـ ـ ــول – ص ـ ـ ــلى هللا علي ـ ـ ــه
وسلم  ، -وقـد دخـل عليـه – صـلى هللا
عليــه وســلم  -ذات يــوم فوجــده يبكــي،
فسـ ـ ــأله  ( :مـ ـ ــا يبكيـ ـ ــك يـ ـ ــا ثوبـ ـ ــان )
فقـ ــال :يـ ــا رسـ ــول هللا ،أبكـ ــي ألنـ ــك إذا
َ
غبت عني اشتقت إليـك ،فـإذا تـذكرت
اآلخــرة وأنــك ســتكون فــي أعلــى درجــات
الجنـ ـ ــة ول ـ ـ ــن أرا ف ـ ـ ــا ،ازداد بك ـ ـ ــاأي
ً
ـوقا إليــك يــا رســول هللا ( .كمــا وروى
شـ
اب ــن جري ــر ع ــن س ــعيد ب ــن جبي ــر ق ــال :
جاء رجل من األنصار إلى رسول هللا –
صــلى هللا عليــه وس ــلم -وهــو مح ــزون ،
فقال له الن ي – صلى هللا عليه وسلم
َ
ً
  " :ي ــا ف ــالن م ــا ل ــي أ َرا َ َم ْحزون ــا "فقــال  :يــا ن ـ َّـي هللا ،ك ـ يء فكــرت فيــه ،
فقال ما هو قال  :نحن نغـدو ونـروا
ً
ننظ ـ ــر إل ـ ــى وجي ـ ــك ونجالس ـ ــك ،وغ ـ ــدا
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ترفـ ــع م ــع النبيـ ــين  ،ف ــال نصـ ــل إليـ ــك،
فل ــم ي ــرد علي ــه الن ــي -ص ــلى هللا علي ــه
ً
وس ـ ــلم – ش ـ ــيائا  ،فأت ـ ــاه جبري ـ ــل ن ـ ــذه
ً
الل ـ ـ ـ َـه َو َّ
الرس ـ ـ ــو َل
اآلي ـ ـ ــة ﴿ َو َم ـ ـ ــن ي ِطـ ـ ـ ـ ِـع
ً َ
َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ
ين أن َع َم الله َعل ْ ِ م م َـن
فأول ِائك مع ال ِذ
َّ
الن ِب ًِي َين ﴾ .اآلية  ،فبع الن ـي – صـلى
عليـ ـ ـ ــه وسـ ـ ـ ــلم – فبشـ ـ ـ ــره  ،وعـ ـ ـ ــن
عاأشة  ،قالت  :جاء رجل إلـى الن ـي –
ص ـ ــلى هللا علي ـ ــه وس ـ ــلم ، -فق ـ ــال  :ي ـ ــا
رســول هللا إ إنــك ألحــب إلـ َّـي مــن نف ـ ي
 ،وأحــب إلـ َّـي مــن أهلــي  ،وأحــب إلـ َّـي مــن
ول ـ ـ ـ ــدي  ،وإن ـ ـ ـ ــي ألك ـ ـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ــي البي ـ ـ ـ ــت
فـأذكر  ،فمـا أصـبر حتـّ آتيـك ،فــأنظر
إليـ ـ ـ ــك  ،وإذا ذكـ ـ ـ ــرت مـ ـ ـ ــوتي وموتـ ـ ـ ــك
عرف ــت أن ــك إذا دخل ـ َـت الجن ــة رفع ــت َ
م ـ ـ ـ ــع النبي ـ ـ ـ ــين  ،وإن دخل ـ ـ ـ ــت الجن ـ ـ ـ ــة
خش ـ ــيت أن ال أرا  ،فل ـ ــم ي ـ ــرد علي ـ ــه
الن ــي – صــلى هللا عليــه وســلم – حتــّ
ً
الل َه َو َّ
الرسو َل
نزلت عليه َ ﴿ :و َمن ي ِط ِع
ً َ
َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ ْ
ين أن َع َم الله َعل ْ ِ م ًِم َـن
فأول ِائك مع ال ِذ
َ
َ
ً
َ
َّ ً َ َ
ً
َ
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـد ِيقين والشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيداء
الن ِب ِيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين و ِ
َ
َو َّ
الصـ ـ ِـال ِح َين َو َحسـ ـ َـن أول ِائـ ـ َـك َر ِف ًيقـ ــا ﴾.
أليس هو الذي قـرن هللا محبتـه باتبـاع
هديــه والســير علــى نتجــه فقــال ﴿ :قـ ْـل
َ ً َ
ِإن كن ـ ـ ـ ــت ْم ت ِحب ـ ـ ـ ــون الل ـ ـ ـ ـ َـه فـ ـ ـ ـ ـ َّـات ِبعو ِني
ً
ً
الله َو َي ْغف ْـر َلك ْـم ذن َ
ـوبك ْم َواللـه
ي ْح ِب ْبكم
ِ
َ
ْ ً
َ
غف ـ ـ ـ ــور َّر ِح ـ ـ ـ ــيم *ق ـ ـ ـ ـ ْـل أ ِطيع ـ ـ ـ ــوا الل ـ ـ ـ ـ َـه
َ َّ ْ َ
ً َ
َو َّ
الرســو َل فـ ِـإن ت َولـ ْـوا فـ ِـإ َّن اللـ َـه ال ي ِحــب
ْال َك ــافر َ
ين﴾ .أل ــيس ه ــو ال ــذي أم ــر هللا
ِِ
املؤمنين بالصـالة والسـالم عليـه فقـال:
َّ َّ
صـلو َن َع َلـى َّ
الل َه َو َم َالئ َك َته ي َ
الن ِ ـ ً ِي
﴿ ِإن
ِ
َ ََْ َ َ ً
َ َ َ َّ
َ
َ
يا أي ا ال ِذين آمنوا صلوا علي ِه وس ِلموا
َ
ت ْس ـ ِـل ًيما﴾ .ص ــلوات هللا وســالمه علي ــك

العدد:
سيدي يا رسول هللا ،يـا مـن بعثـك هللا
رحمة للعالتي.
جمع وترتيب:
نجيب محمود
بقية املقال امل شور على صفحة

وك ــذلك كلم ــا عر ــت علي ــه قض ــية
من القضايا املعضلة أو مسـائلة مـن
املسـ ـ ـ ـ ــائل الص ـ ـ ـ ـ ــعبة يـ ـ ـ ـ ــأت بحلي ـ ـ ـ ـ ــا
املحكمــة علــى ــوء القـران والســنة
و إجم ـ ـ ــاع األم ـ ـ ــة وبطري ـ ـ ــق قواع ـ ـ ــد
الفقـه وأصــوله الثابتـة .ولــه فـى ذلــك
ذو سـ ـ ـ ـ ــالم مـ ـ ـ ـ ــن أذوا الفقيـ ـ ـ ـ ــاء
وقل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب ق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانون م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن قل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب
الحكماء.
فرأيتـ ـ ــه أنـ ـ ــه مـ ـ ــن زاويـ ـ ــة اإلخـ ـ ــال
واإلعـرال عــن الــدنيا واإلقبــال علــى
اآلخــرة واتبــاع الســنة وكــا الــنفس
عــن اليــوى وفــرس الحــب وشــدة
العش ـ ــق لرس ـ ــوله فح ـ ــدث ع ـ ــا وال
حــر  ،وقــل مــا تشــاء وال بــأ  ،فيــو
يبح عن السـنه بحثـا وينقـب ع ـا
تنقيب ـ ــا لك ـ ــل م ـ ــا يعم ـ ــل أو س ـ ــيفعل
أوس ـ ـ ـ ــوف يص ـ ـ ـ ــنع م ـ ـ ـ ــن العب ـ ـ ـ ــادات
واملعـ ــامالت واملعاش ـ ـرات ،فعباداتـ ــه
عل ــى طري ــق الس ــنة ومعامالت ــه عل ــى
نتجيـ ـ ــا ومعاش ـ ـ ـراته علـ ـ ــى ـ ـ ــو ا و
كــذلك يغضــب ويحمــر وجيــه ويتغيــر
طبع ــه كلم ــا ي ــرى مخالف ــة الش ــريعة

أو م ـ ـ ــا ال يواف ـ ـ ــق أق ـ ـ ــوال الس ـ ـ ــلا،
فيجــزر مــن يــأت ن ــا و يعاتــب مــن ال
يعتنّ بسن ا وال يأبـه باتبـاع طريقيـا
ممـ ـ ــن يجـ ـ ــاوره أو يـ ـ ــزوره علـ ـ ــى حـ ـ ــد
سـ ـ ـ ــواء لفـ ـ ـ ــرس حبـ ـ ـ ــه لرسـ ـ ـ ــول هللا
وشدة الوجد بس ته فال يخاف فيه
لومة الئم.
وكـ ــذلك إذا نظـ ــرت إليـ ــه مـ ــن زاويـ ــة
السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو والطريقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة وجدتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه
كالطبي ــب الح ــاز ألمـ ـرال الب ــاطن
يع ـ ـ ــرف امل ـ ـ ــريض ومر ـ ـ ــه ويع ـ ـ ــرف
العـ ـ ــال ودوائـ ـ ــه وكاملصـ ـ ــباا املنـ ـ ــين
تن ــور بن ــوره كثي ــرمن القل ــوب وتطي ــر
م ـ ــن ال ـ ــذنوب ،وأم ـ ــا سلس ـ ــلته فه ـ ــّ
سلس ــلة ال ــذهب وأفا ــل الفض ــالء
من هذا األمة املحمدية.
كم ـ ـ ــا إذا نظ ـ ـ ــرت إلي ـ ـ ــه م ـ ـ ــن زاوي ـ ـ ــة
الـ ـ ـ ــذكاء والفراسـ ـ ـ ــة والـ ـ ـ ــدهاء فيـ ـ ـ ــو
علب ــا أو أبوهــا وأميــا يعفرفيــا قريبــه
و عي ـ ـ ـ ـ ــده  ،موافق ـ ـ ـ ـ ــه و مخالف ـ ـ ـ ـ ــه ،
ص ــديقه وع ــدوه  ،فك ــم م ــن عق ــود
ش ــديدة انحل ــت بفض ــل ذكائ ــه وك ــم
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور مشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكلة قض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيت
بنورفراسته وكم مـن شـر مـن شـرور
النا دفـع بشـر دهائـه بعـد مشـيائة
هللا وارادته ،الحمد .
وهـو مــع كــل هــذه املفــاخر واملحاســن
والفض ـ ــائل ك ـ ــان ص ـ ــغير ا ف ـ ــى عين ـ ــه
وحريصــا علــى إخفــاء ذات ــه ،فجعلــه
هللا كبيـرا فــى أعــين النــا  ،عزيـزا فــى
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قل ـ ـ ــون م ،وحظ ـ ـ ـ بمحب ـ ـ ــة العلم ـ ـ ــاء
والصـ ـ ــلحاء وثقـ ـ ـ م وإجالليـ ـ ــم مـ ـ ــن
أكـ ـ ــابره ومعاص ـ ــريه علـ ـ ــى حـ ـ ــد مـ ـ ــا .
ولك ـ ـ ــن انطـ ـ ـ ــوت هـ ـ ـ ــذه الصـ ـ ـ ــفحات
املش ـ ــرقة وانطف ـ ــأت ه ـ ــذه الش ـ ــمعة
املنيرة أخيرا بموته ورحلته إلى جـوار
ربـ ـ ـ ـ ــه تعـ ـ ـ ـ ــالى  " .إنـ ـ ـ ـ ــا وإن إليـ ـ ـ ـ ــه
راجعون " و"إنا على فراقك يا عبـد
الرحمن ملحزونون".
وخالصـ ــة القـ ــول  :إن شـ ــيخنا عبـ ــد
الــرحمن كــان عبــد الــرحمن حقــا  ،و
اي ـ ــة م ـ ــن آي ـ ــات ال ـ ــرحمن ف ـ ــى األرل
ص ــدقا  ،فمت ــع هللا األم ــة املرحوم ــة
بحياتــه إلــى مــا شــاء هللا أن يمتعيــا ،
ث ـ ــم اثت ـ ــأثر ب ـ ــه رحمت ـ ــه عن ـ ــد األج ـ ــل
املوع ـ ـ ــود ،وهللا يحك ـ ـ ــم وال معق ـ ـ ــب
لحكم ـ ـ ـ ـ ــه ،وك ـ ـ ـ ـ ــان أم ـ ـ ـ ـ ــر هللا ق ـ ـ ـ ـ ــدرا
مقـدورا .ومــا لنـا مــن الســلوى إال أن
نتأس ـ ـ ّ بق ـ ــول يش ـ ــبه ق ـ ــول نبين ـ ــا –
ص ـ ــلى هللا علي ـ ــه و س ـ ــلم – "الع ـ ــين
تـ ــدمع والقلـ ــب يبك ـ ـ ،وال نقـ ــول مـ ــا
يوـ ــخط ربنـ ــا ،وإنـ ــا علـ ــى فراقـ ــك يـ ــا
عب ـ ــد ال ـ ــرحمن ملحزون ـ ــون" وإن ـ ــا
وإنـ ــا إليـ ــه راجعـ ــون  .وكـ ــذلك لـ ــيس
عن ـ ــدنا إال أن نرف ـ ــع أي ـ ــدينا مب ل ـ ــين
إل ـ ـ ـ ــى هللا أن يتغم ـ ـ ـ ــد هللا بواس ـ ـ ـ ــع
رحمت ــه ،وغف ــر ل ــك مغف ــرة ش ــاملة،
وأســكنك فســيا جنانــه فــي رغــد مــن
الع ـ ـ ـ ــيش .آم ـ ـ ـ ــين ي ـ ـ ـ ــا رب الع ـ ـ ـ ــاملين.

العدد:

دروس وبحوث
 د .محمد صاد حسين(األستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية ،بجامعة دار املعارف اإلسالمية سابقا ،واملترجم في سفارة بنغالديش بالرياض حاليا)

الحمد رب العاملين ،والصلوة والسالم علـى خيـر خلقـه محمـد ،وعلـى آلـه وأأـحابه أجمعـين ،ومـن تـبعيم
بإحسان إلى يوم الدين،أما بعد:
ف ــإن الس ــيرة النبوي ــة ل ــم ت ــزل وال ت ـزال مش ــعال وهاج ــا ف ــي غياه ــب الزم ــان ودي ــاجير ك ــل مك ــان ،ألن
صاحر ا –صلي هللا عليه وسلم -كان رحمة للعاملين علي اختالف نوعيات الخلق واإلنسان ،أما معاملته مع
مختلا الشعوب و األمم ،ومالحظته للقيم واملبـادئ خـالل الحـروب واملعـار خاصـة ،فهـّ حقيقـة تاريخيـة
مشرقة تكسو املسلمين عزة وشرفا،و در من قال:
وأبيض يسدسق الغمام بوجيه -ثمال اليتام  ،عصمة ل رامل.
فالسيرة النبوية غنية بجماليا وروع ا وسحرها على النفو والعقول،ووقعيا م ا موقع القبول،
وجــل مــا يحتــا إليــه املؤلــا أو الباحـ  ،هــو جمــال العــرل ،وحســن الفرتيــب ،وجــودة التلخــيص ،ومنتجيــة
البح العلتي ومو وعيته.
لكن أعداء اإلسالم واملسلمين حسدوا الن ي محمد–صلي هللا عليه وسـلم -وحملـوا فـي طـ م نحـوه
إحنا دائما ،بل أثاروا االففراءات والشر ات حول السـيرة النبويـة املطيـرة للنيـل مـن صـاحر ا -صـلي هللا عليـه
وس ــلم -وتش ــويه بخص ــيته الني ــرة ،كلم ــا وج ــدوا فرص ــة ن ــذا الص ــدد ،ل ــم يلبث ــوا أن تمش ــوا م ــع طب ــاأعيم
القديمة وان زوها ان ازا لم يألوا فيه جيدا ،حتّ اليوم ملـا تقـدمت العلـوم وكنـرت املعـارف وتجلـت محاسـن
اإلس ــالم ،اليتخلف ــون ع ــن إس ــاءة اإلس ــالم ورس ــوله–ص ــلي هللا علي ــه وس ــلم ،فص ــد هللا العظ ــيم ف ــي كتاب ــه
الحكـيم(:ود كثيـر مــن أهـل الكتـاب لــو يـردونكم مــن بعـد إيمـانكم كفــارا حسـدا مــن عنـد أنفسـيم مــن بعـد مــا
1
تبين ليم الحق)...
فقــد شــيد العــالم اإلســالمي فــي تاريخــه الطويــل مظــاهر عديــدة متواصــلة لعــداء ال ــود والنصــارى
لإلسالم ونبيه-صلى هللا عليه وسلم -واملسلمين ،وما رآه املسلمون في العصر الراهن إن دل على كـ يء فإنمـا
يــدل علــى اســتمرار هــذه الظــاهرة التاريخيــة ،فالعديــد مــن الجرائــد واملجــالت األوربيــة نشــرت رســوما قبيحــة
مس ــيائة للن ــي الك ــريم -ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ،وم ــن ه ــذه الجرائ ــد جري ــدة " "Die Welteاألملاني ــة 2 ،ب ــدأت
1

سورة البقرة:
انظر مجلة "البع اإلسالمي" ،لكناه (اليند):مؤسسة ال حافة وال شر ،السنة ، :العدد ، :ربيع الثاني
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العدد:

سلسل ا فـي الـدنمار  .وفـي بعـض هـذه الرسـوم البشـعة رسـمت سـيرة الن ـي-صـلى هللا عليـه وسـلم -فـي أخبـ
صورة يجعجز القلم عن وصفيا ،ومن بي ا كأنه سفاا وسفا للدماء – العياذ با .
كـان الن ـي صــلى هللا عليـه وســلم رحمـة للعــاملين ،الـذي بــذل حياتـه املقدســة فـي ســبيل إسـعاد ســائر
العالم مخلصا ،ال يريد به عو ا واليبغي به بـدال ،وهـذه شـيادة ربانيـة الريـب ف ـا ،فـإذا كـان رحمـة للعـاملين
على حد رب العاملين فكيا يكـون سـفاحا وكيـا يكـون متطرفـا قاسـيا فـال شـك أن ذلـك ن تـان عظـيم،
3
البد ألتباعه من الرد عليه،وهو من حقوقيم،كما قال ابن قيم رحمه هللا تعالى.
هذا ،وقد أصيبت األمة اإلسالمية بمركب النقص في القرون املتأخرة ،فبـدأت االنحرافـات فـي داخـل األمـة،
ث ــم اس ــديالء الكف ــار عل ــى أكن ــر ب ــالد املس ــلمين ب ــالقوة العس ــكرية امل ــحوبة ب ــالغزو الفك ــري ،وان ك ــان هن ــا
ح ــروب ف ــال يس ــما أن تك ــون وال إلع ــالء كلم ــة هللا وال إلنق ــاذ املستض ــعفين ف ــي األرل ،وإنم ــا تك ــون ألج ــل
الوطن وألجل القومية وألجـل املصـال االقتصـادية وألجـل حفـو التـوازن الـدولى ونحـو ذلـك ،وإن كـان هنـا
طائف ــة تري ــد أن تك ــون حرن ــا إلع ــالء كلم ــة هللا وخف ــض كلم ــة الكف ــر ت ــال عل ــا عب ــارات الش ــتم والتنفي ــر،
انظروا ،إن م إرهابيون..متطرفون..أعداء السالم ..مفزمتون ،يرون نشر الدين بالعنا...وغيرها.
مــن املعلــوم أن النضــال والصــدام قــد أشــبعت فــي جبلــة اإلنســان ،ســواء كــان محاربــا أو مــدافعا،
فشيدت األرل على وجييا املعمور معار رهيبة ومناظر دامية منذ خلقيا ،وال تزال تشاهد حروبا علـى مـر
العصور ،واي حقيقة تاريخية ال تنكر ،كأن ا صارت طبيعة األرل التي ال تبقي إال ن ا،
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
ق ــائال ( :ول ــوال دف ــع هللا الن ــا بعض ــيم ب ــبعض لفس ــدت األرل ولك ــن هللا ذو فض ــل عل ــى الع ــاملين 4 ).حت ــّ
يســتفيد م ــا أتبــاع الــديانات الســماوية املختلفــة فــي كثيــر مــن األحيــان أيضــا،كما قــال تعــالى(:ولوال دفــع هللا
5
النا بعضيم ببعض ليدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر ف ا اسم هللا كثيرا).
والريــب أن ــا تتحقــق مادامــت مــدبرة ومخططــة علــى ــوء الشــرعة الربانيــة ،كمــا قــام ن ــا األنبيــاء والرســل وأتبــاعيم
عبـر األمــم والقــرون ،حتـّ خــاتم األنبيــاء وسـيد املرســلين  -صــلى هللا عليـه وســلم ،ومــا سـواها مــن الحــروب واملعـار كليــا فتنــة،
وأظير نظير ليا الحربان العامليتان ،فال بد من إزاح ا لبقاء اإلنسانية ،وإلزالة هذه الففن بع األنبياء والرسل في كل أمـة وفـي
كل زمان ومكان إلى الن ي محمد -صلى هللا عليه وسلم -الذي أرسل كافـة للنـا  ،فـأوإى إليـه هللا تعـالى آمـرا ( :وقـاتلوهم حتـّ
6
(للمقالة صلة)
ال تكون فتنة ،ويكون الدين كله ).
راجع:هداية الحيارى في أجوبة ال ود والنصارى ،ابن قيم الجوزية ،مكتبة الشيخ وتلميذه ابن قيم،األردن-عمان:مركز الفراث ألبحاث الحاسب
م/ ،
هـ/
اآللي ،اإلصدار األول عام
سورة البقرة:
سورة الح :
سورة األنفال:
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العدد:

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

ً ً
مقصرا ،وسألت
وصلت إلى تلك القرية النائية مساء ذا اليوم ،ودخلت موجدها ألصلي العصر ِ
َّ
ً
مشكورا ،وخرجت ألزور قبره إثر الصالة َّ
املؤداة ،فسلمت عليه بتحية
خادم املوجد عن قبره ،فدلني عليه
األحياء ل موات ،ودعوت له بالرحمة واملغفرة ،ثم َّ
حولت وجهي شطر مكتبته ومسكنه اللتان تحمالن
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.
صااإ أين اليمن من هذا الوادي بلد اإليمان والحكمةَ ،أما كانت تكفيه البشارة النبوية ،على
يا ِ
يعض بنواجذه أرل اليمنَ ،
َّ
فلم قطع تلك ال حاري الفيحاء،
صاحر ا ألا ألا صالة وتحية ،أن
ً
ً
ليحط ْ
رحله في هذه القرية التي ال تكاد تجد ليا ذكرا في التاريخ الحا ر ملاذا ما السبب
والفيافي الجرداء
يا ترىإ
نعم ،إنه محبة هللا تعالى ،والتفاني في ابتغاء مر اته سبحانه ،وامتثال أمر رسوله صلى هللا عليه
ً
ويصدقه العملإ
وسلم ،واتباع س تهإ إنه ك يء َي ِقر في القلب،
ِ
نعم ،أتحدث عن املحدث الكبير ،والداعية الشيير ،الشيخ اإلمام العالمة شرف الدين أ ي َّتوامة اليماني
املتوفي في حدود سنة (700هـ) ،الذي هاجر إلى الديار اليندية لدعوة النا إلى دين هللا تعالى ،وإرشاد
املسلمين إلى اإلسالم ،وتعليميم أحكام دي م الحنيا.

إن التاريخ َّن علينا ،ولم يعطنا أي تفاصيل عن مراحل حياته َّ
األولية ،أين ولد ومتّ وإلى أية قبيلة اندسب
من ومتّ َّ
ْ
وأين در َ وعلى يد ْ
ومن كانوا رفقاء سفره وكل ما استطعنا أن نصل إليه،
تجشم عناء السفر إلى هذه الديار
ْ
بعد ْ
نحت بطن التاريخ ،أنه وصل إلى دهلي (عاصمة السلطنة آنذا ) أيام السلطان غياث الدين َبل َب ْن (تاريخ الحكم-664 :
ً
686هـ املوافق 1287-1266م) واتخذ م ا موطنا لدعوته ،فدعا النا إلى هللا تعالى بخلقه قبل لسانه ،وبمعامالته قبل
ً
َّ
كلماته ،فالتا النا حوله ،وجعلوا منه سلطانا تفو قوته الروحية قوة السلطان املادية بـ درجات ،فوسو َ الشيطان
إلى قلب السلطان ،مع ِطيبه وعدالته ،وهمس في أذنه بأن هذا الرجل قد يسيطر على سلطته املادية في أيام قالئل ،و ْإن كان
الشيخ في شغل عنه وعن سلطته بدعوة النا وإرشادهم ون حيمَّ ،
ففرلى السلطان من الشيخ أن يتجه إلى العاصمة
َ َ
َ َ
اإلقليمية شونارغ ْاو ،وأن املسلمين هنا أحو إليه من سكان دهلي ،فاتجه إلى شونارغاو في حدود سنة 674هـ املوافق
1277م ،وبدأ ف ا الدعوة إلى اإلسالم وتعاليمه ال حيحه بالحكمة ،واملوعظة الحسنة.
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(للمقالة صلة)

العدد:

أحزان وشجون

عبد الكريم
(الجامعة الرشيدية العربية غازي فور)
كنــت مشــغوال يــوم الثالثــاء بعــد العشــاء( يــوم وفــاة الشــيخ)
باملطالعــة واملــذاكرة مــع اإلخــوة والــزمالء ،إذ وصــلت إلــي أحــد
من زمـالئ والـدمع يجـرى مـن عينـه والحـزن يبـدو علـى جبينـه
واليأ قد استولى على وجيـه فسـلمت عليـه وقلـت لـه أهـال
وســيال ثــم فوــحت لــه املكــان ،وقلــت لــه مــا لــي أرا حزينــا
فـإذا أخبرنـي بمـوت العالمـة فقيـه امللـة عبـد الـرحمن  -رحمـه
هللا – (امل ــدير املؤس ــس ملرك ــز الفك ــر اإلس ــالمي ب ــداكا ومـ ــدير
شتّ الجامعات واملعاهـد الدي يـة ) ،وقلـت " إنـا وإن إليـه
راجعون " و"إنا على فراقك يا عبد الرحمن ملحزونون".
وك ــان األذن ل ــم تك ــد تص ــد بم ــا س ــمعت و القل ــب ل ــم ي ــزل
يكــذب بأن ــه ق ــد ك ــان ،فبك ــت عينــاي بغي ــر ش ــعور ،ول ــو كن ــت
أعلم قبل أيام أنـه مـريض ومـا بـرا يشـتد مر ـه ،و ـعيا
وم ــا فت ــّ ي ــزداد ــعفه ،حت ــّ ب ــات رح ــين الفـ ـرا ،ومجم ــع
األمـرال ،ومـ م مــن يظــن بأنــه فــى آخــر مطــاف حياتــه وآخــر
م ــزرع م ــن مـ ـزارع أعمال ــه ،وأن ــه تلع ــب دورا أخيـ ـرا م ــن أدوار
آجال ــه  -وهللا أعل ــم  -ق ــد اقف ــرب أجل ــه ،ودنـ ـ منيت ــه وح ــان
رحلتــه ،وآن وداعــه منــا ومــن هــذه الــدار الفانيــة إلــى هللا وإلــى
تل ــك ال ــدار الباقي ــة .ف ــاليوم ج ــاء أجل ــه واس ــتجاب ن ــداء رب ــه
وأبك إخوانه وأحبابه وأقربائه.
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان أول لق ـ ـ ـ ـ ـ ــاأ معـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي جامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة دار املعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارف
اإلسالمية،ش ــيتاغونب قب ــل حقب ــة م ــن الزم ــان ،وك ــان -رحم ــه
هللا -آت بــدعوة مــن فض ــيلة الشــيخ االدي ــب االريــب س ــلطان
ذو الندوى – حفظه هللا تعالى ورعاه ومتعنا ومتع اإلسالم
بعلمـ ــه وفكـ ــره( -امـ ــين ،يـ ــا رب العـ ــالينإ) فرأيتـ ــه مـ ــن قريـ ــب
واســتمعت الــى كلماتــه وتمتعــت بإرشــاده ونصــائحه حتــّ تقــر
عينــّ وتــثل فــؤادى ،وســلمت عليــه كلمــا ســنا لــى بكــل شــو

ربيع األول

ورغبـ ــة ومحب ـ ــة وحن ـ ــاء ،في ـ ــو كـ ــذلك رد عل ـ ــى جواب ـ ــه ب ـ ــأرفع
صــوته ،حتــّ امــت قل ــّ تقــديرا وإجــالال لــه  ،فيــا هــو اللقــاء
األول وه ــا ه ــو اللق ــاء اآلخ ــر ال ــذى عقـ ــد قل ــّ بقلبـ ــه وربـ ــط
نف ـ ّ بنفسـه فــي الحـب والــود فـى هللا  .فـاليوم هــو لـيس فينــا
ولك ــن محبت ــه ف ــي س ــويداء قلوبن ــا حي ــة باقي ــة  " ،إن ــا وإن
إلي ـ ـ ــه راجع ـ ـ ــون " و"إن ـ ـ ــا علـ ـ ـ ـى فراق ـ ـ ــك ي ـ ـ ــا عب ـ ـ ــد ال ـ ـ ــرحمن
ملحزونون".
كـ ــان الشـ ــيخ  -رحمـ ــه هللا  -قـ ــد صـ ــبب نفسـ ــه بصـ ــبغة هللا ،
وأخ ــذ حظ ــا وافـ ـرا م ــن ميـ ـراث األنبي ــاء ،وزي ــن حيات ــه بحلي ــة
األوليــاء مــن األوصــاف الحميــدة  ،والخصــال الجليلــة واملزايــا
الكريم ــة والش ــمائل الحس ــنّ م ــا جع ــل ل ــه بخص ــية جامع ــة
وبلــب ب ــه إل ــى قم ــة املج ــد وذروت ــه  .فك ــان ش ــريا ال ــنفس ف ــال
يطمــا فــى غي ــر مطمــع ،وشــريا القلــب فــال يحمــل حقــدا وال
يحفــو وتـرا ،وال يحــدث نفســه فــى خلوتــه بغيــر مــا يحــدث بــه
الن ـ ــا ف ـ ــى محض ـ ــره ،وش ـ ــريا اللس ـ ــان فاليك ـ ــذب والي ـ ــنم،
واليلـم بعــرل والينطــق بتجـر ،وشــريا الحــب فـال يحــب غيــر
الفضيلة ،واليبغض غير الرذيلة.
ف ــإذا نظ ــرت إلي ــه م ــن زاوي ــة العل ــم والفق ــه والتفق ــه وجدت ــه
مـ ــوردا رائقـ ــا ال يكـ ــدر مائـ ــه ،وسـ ــيال مفعمـ ــا اليـ ــدفع سـ ــيالنه
وبح ـ ـرا عميق ـ ــا ال س ـ ــاطع لـ ــه  ،فك ـ ــل م ـ ــن جلـ ــس ف ـ ــي درس ـ ــه
واس ــتمع م ــن ش ــرحه تحي ــر بعل ــو بخص ــيته وتجعج ــب برس ــو
علم ـ ــه وفيم ـ ــه وميارت ـ ــه ف ـ ــى فن ـ ــه حت ـ ــّ الزم درس ـ ــه وأ ـ ــحبته
وجعـ ــل أسـ ــوته أسـ ــوة لـ ــه وهمـ ــه همـ ــا لـ ــه وشـ ــغله شـ ــغال لـ ــه
واسـتفاد منــه كثيـرون وعلــق قلبـه بقلبــه حبـا و ودا ،اكرامــا و
البقي ـ ــة عل ـ ــى ص ـ ــفحة
احفرام ـ ــا ل ـ ــه.
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فارو أعظم
(طالب السنة الثانية من الجامعية ،بجامعة دار املعارف اإلسالمية ،شيتاغونب ،بنغالديش)
إن الكتابة تعتبر أهم الوسائل
الفعالة للدعوة خاصة في هذا
العصر التكتولولي الذي نعاأشه
وتطور فيه كل شيئ وال زالت هذه
امليارة ميزان اكدسر ا بنو اإلنسان،
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
كل ما في املجتمع اإلنساني من
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
املجمولة مع صدورهم والسير
بعقوليم أن يشاء وإن مقالة
واحدة هادفة إذا ً
تم 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
على ألوف من األقالم املاجنة
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
أمس حاجة إلى تلك األقالم القوية
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
لقضاء حاجة األمة امللحة ،وتلبية
نداء العصر وصقلوا أقالمكم
ً
وركزوا أفكاركم ألداء رسالة
اإلسالم الشاملة وإبالغ دينكم
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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
ال حيحة
والعقيدة
با
املستمدة من كتاب هللا وسنة ر
سوله ،وتحل مشاكل حياا م
الفردية واالجتماعية والسياسية
والدولية ،إخوتي وأعزتيإ أن
لديكم تلك الرقية الفعالة التي
االنتعا ،والحيوية في
تبع
جسمان العالم الحدي املفردي إلى
املياوي الضياع العميقة أال وهو ما
أكرمكم هللا به من نعم اإلسالم،
لقد صد هللا العظيم ﴿ :واذكروا
نعمة هللا عليكم﴾.
هلموا أي ا األعزاءإ هلموا وال تتأنوا،
بحذوا األقالم ،واسقوها باملداد
الفاقع لتكتبو الوصيفة املنجية
الذي يلفو
للعالم الحدي
أنفاسه اآلخيرة في احتضار،
وتضحوا له األدوية النافعة على
بصيرة وهدى.

العدد:

من رجال العلم والتربية

جسيم الدين
(طالب الجامعة اإلسالمية بفتية ،شيتاغونب).
(بقيةالعدد االسابق)

مــا مضــت بضــعة أيــام ف ــا حتــّ اعتلــت قريحتــه بســوء الحــو فــذهب الــى ســيارنفور ثــم الــى مدرســة مظــاهر
العلــوم فقــر ف ــا كتــب الحكم ــة واملعقــوالت س ــنة كاملــة برغبــة ش ــديدة ،وتلمــذ ف ــا علــى كب ــار علمــاءه م ــن
العالمــة الحــافو عبــد اللطيــا والعالمــة أســعد هللا  -رحمــه هللا -ولكــن اســتفاد مــن العالمــة عبــد الــرحمن
بكثيــر مــن غيــره ،ثــم عــاد مــرة أخــرى الــى دار العلــوم بديوبنــد ،ولــم يســاعد حظــه فــى هــذه املــرة أيضــا قــدر مــا
تمنــّ ،إال أنــه قض ـ ّ ف ــا بضــعة شــيور بصــعوبة وآالم ،وســاهم فــى در األحادي ـ الشــريفة فاســتفاد مــن
أســاتذته الفــائقين مثــل عبقريــة العصــر ونابغــة الــدهر العالمــة أنــور شــاه الكشــميرى -رحمــه هللا ،-ولكنــه لــم
يفــز علــى مــا كــان مولعابــه مــن التمتــع ببيائــة دار العلــوم املقدســة وب ــحبة شــيوخه زمنــا طــويال ،فــإن تقــدير
الرب غالب على تدبير العبد.
ما كل ما يتمنّ املرء يدركه  +تجرى الرياا بما ال تشتهّ السفن
ســافر الــى "ا انــه بــون" بعــد مــا مض ـ ّ نصــا الســنة بــدل أن يعــود إلــى وطنــه ،ليجــوب املــدار الروحيــة فــى
إص ــالا نفس ــه ،إلن ــه ك ــان يعل ــم أن العل ــم الظ ــاهر دون الب ــاطن ن ــاقص ،فتعل ــق بحك ــيم األم ــة أش ــرف عل ــى
ال ــانوي -رحمــه هللا ،-وأخــذ اإلصــالا بــال بيعــة بارشــاده ونصــيحته واشــتغل بالريا ــة حســب مــا ي ديــه الــى
ستة شيور ثم عاد الى وطنه ولكنه لم يتجر شيخه بل لم يزل يرابط بالخطوس والرسائل حتّ بايع على يد
قطب األقطاب الشاه مير الدين الياا زاروي سنة ثل وخمسين وثلثمائة بعد األلـا مـن التجـرة النبويـة
ً
والزم ــه حرص ــا عل ــى أن يس ــتفيد من ــه ف ــى س ــبيل الفزكي ــة واالص ــالا ،حت ــّ ترل ــى ال ــى أعل ــى م ــدار الكم ــال وف ــاز
بإجازتــه وإنــه تقــرر علــى خدمــة التــدريس واإلفتــاء فــى املدرســة العربيــة بجيــرى ،فقض ـ ّ عشــر ســنوات مــن
أوائل حياته العملية بعد ما عاد من اليند ،واسنذ إليـه تـدريس مشـكالت صـعبة مـن الكتـب الدراسـية التـّ
ال تس ــند ع ــادة ال ــى أمثال ــه ف ــى العم ــر ،وك ــان يلق ــي درو كت ــاب "ش ــرا ال ــذيب" و"م ــال حس ــن" و"اليداي ــة"
و"تفسير الجاللين" و"ال حيا ملسلم" ،فاشتغل بتدريسيا بكل اتقان فكان من خصوصيات درسه أنه كان
يختار فى إلقاء درسـه وح ًـل معضـالت كتبـه الدراسـية طريقـا سـيال ،حتـّ اليصـعب علـى املتوسـطين واالغبيـاء
مــن الطلب ــة أيضــا في ــم املســائل فبل ــب صــيته إل ــى أرجــاء الدول ــة وخارجيــا ،ومل ــا ارتحــل ش ــيخه ــمير ال ــدين -
التجريـة اسـتعف عـن املدرسـة العربيـة بجيـرى وذهـب إلـى فتيـة ،لتأسـيس
تغمده هللا برحمته  -سـنة
مدرسـة هنـا علـى مـا وجيـه إليـه شـيخه شـيخ املشـائخ ـمير الـدين – رحمـه هللا  -فاسـتخار ثلثـة وعشـرين
ربيع األول
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ً
لــيال متواليــا ،حتــّ عــزم التأســيس فأسســيا بكــل إخالصــه وصــد نيتــه ،وليــذا تشــكلت هــذه املدرســة بشــكل
أكبــر جامعــات الدولــة ولــم يــزل يتخــر فــي هــذه الجامعــة ألــوف مــن الــدعاة االســالمية وعلمــاء امليــرة حتــّ ذاع
صــي ا الــى ســائر الــبالد ،وقــد تتصــور هــذه الجامعــة اآلن مــن أكبــر الجامعــات االســالمية فــى دولــة بــنغالديش
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
تقيــا مخلصــا ومرشــدا عبقريــا قــوي الحافظــة شــغوفا باملطالعــة ذاكـرا وقائمــا فــى ظلمــة الليــالى مصــلحا لالمــة
عاملــا محققــا جــامع كمــاالت وصــاحب كرامــات شــاعرا فصــيحا انشــد قصــائد مختلفــة فــى االرديــة والعربيــة
والفارســية وقــد جمــع تلميــذه العالمــة ســلطان ذو النــدوى قصــائده فــى ديــوان يســتّ "أرمغــان عزيــز" ومــن
أمــارات حــدة طبعــه وتفــو درجتــه فــى العــرول انــه الــا فــى الفـرائض واملواريـ كتابــا منظومــا ســماه باســم
نعــم العــرول فــى نظــم الفــرول بلســان عر ـ مبــين ــلى حياتــه كليــا فــى الــتعلم والتعلــيم والتلقــين وارشــاد
االمــة فتخــر علــى يــده جمــوع مــن العلمــوء االف ــذاذ الــذين ليــم دور فعــال فــى خدمــة االســالم واملســلمين ف ــى
الدولة وخارجيا ففر من ورآءه ثروات علمية غالية فى صورة الكتب املؤلفة والتالميذ املؤهلين.
فمن أشهر تالميذه :العالمة أحمد )صدر املدرسين وشيخ الحدي فى جامعته الى طوال السنين ( واملحدث
الكبيــر العالمــة أميــر حســين والعالمــة دانــش واملفتــّ نــور الحــق والعالمــة هــارون البــابونغرى واملفتــّ محمــد
ابـ ـراهيم واملح ــدث الجلي ــل محمـ ــد إس ــحق الغ ــازى -رحمي ــم هللا  -واألديـ ــب املب ــدع األملع ــي العالم ــة محمـ ــد
سلطان ذو الندوى ً -
مداملولى حياته-
ومن أشهر الفائزين بإجازته :العالمة على أحمد البوالوى والعالمة سلطان أحمد النـانوفورى وغربـت هـذه
الش ــمس املني ــرة ع ــن س ــماء العل ــم ف ــحوة ي ــوم الس ــبت ف ــى نص ــا ش ــير رمض ــان س ــنة ثم ــانين وثلثم ـ ة بع ــد
االلا من التجرة النبوية وصلى على جنازته يوم السبت فى ساحة الجامعـة ودفنتـه امـام املوـجد فـى مقبـرة
عزيز وصلى عليه بالنا الشيخ الخطيب عبد الكريم املدن .
ومــن مــوثره العلميــة التــّ تركيــا لالجيــال الناشــائة " :نعــم العــرول فــى نظــم الفــرول" و"تنجائــة اليالــك عــن
تخطائــة املولــوى عبــد املالــك" و"عزيــز الكــالم فــى مــدا خيــر االنــام" و"خيــر الـزاد فــى ســير الضــاد" والحقيقــة أن
مجــال الكــالم عــن حيــاة مثــل هــذاالرجل العظــيم والشخصــية الكريمــة ومؤهالتــه العلميــة وخدماتــه الدي يــة
يستحق االتساع ،ليس فى وسع مثلي اسديعاب ذالك.
أخي ـ ـرا أسـ ــأل هللا العظـ ــيم أن يرفـ ــع درجاتـ ــه فـ ــى الفـ ــردو األعلـ ــى ووفقنـ ــا جميعـ ــا لالقتـ ــداء بسـ ــير األسـ ــالف
الصالحين آمين وصلى هللا على سيد املرسلين وعلى آله الطيبين وأأحابه الطاهرين أجمعين.
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نريـد أن نغـر فــيكم ن ـذه الصــفحة حـب اللغـة العربيــة فـي نفــو الناشـائين مــن أبنـاء األمــة
اإلسالمية ،فنرجو منكم أن ترسلوا كتاباتكم ورسائلكم أي ا الصغارإ ويسرنا أن نتلق منكم
مالحظاتكم على هذه الصفحة ،واقفراحاتكم من أجـل املسـتوى األفضـل .فمـا صـفحتنا هـذه
إال الخطــوة األولــى علــى الطريــق ............ســتدبعيا خطــوات إن شــاء هللا تعــالى .نســأل هللا تعــالى
أن يثبت خطانا ،وأن يوفقنا إلى ما يعود بالنفع على الراغبين الصغار في اللغة العربية.
وفقنا هللا جميعا.
أخوكم في هللا -:محمد شعيب

ثريا بنت شريف

قال الرسول صىل اهلل عليه وسلم" :كما تدين تدان"
خــر الطــالب بعــد العصــر إلــى الطريــق للعــب ،فوجــدوا فــي الطريــق رجــال عجــوزا ،يحمــل فــو رأســه أحمــاال
ثقيلة ،حتّ انحنّ لشدة ثقله ،فضحك بعض الطالب من منظره هذا ،فينا جرى هذا الحوار بين زميلين
ريحان ومحمود .إليك الحوار أي ا األطفالإ
محمود (ومعه طالب) :انظروا إلى هذا الرجل الجعجوز .إن ظيره يكاد ينحني لثقل األمتعة التي يحمليا.
ريحــان :أراكــم تضــحكون ،وكــأن هنــا أمـرا يســتد ي الضــحك .محمــود :كيــا النضــحك وأمامنــا منظــر هــذا
الرجل الجعجوز
ريحان :أنتم آثمون يا إخوتيإ وستعر ون أنفسكم بعملكم هذا لغضب هللا وعذابه يوم القيامة.
نعتد عليه ولم نؤذه.
محمود :نحن لم ِ
ريحان :هذا اس زاء وسخرية باآلخرين ،أنسيتم أنكم ستكبرون يوما ،وتصـبحون فـي سـن هـذا الرجـل وربمـا
يرسل هللا إليكم من يس زيء بكم كما اس زأتم به؛ ألن الجزاء من ج س العمل ،والرسول صلى هللا عليه
وسلم يقول" :كما تدين تدان"
محمود :غفرانك يا رب.
ربيع األول
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ريحـان :تعـالوا يـا إخـوتيإ ملسـاعدة هـذا الرجـل الجعجــوز ليجعـل هللا لنـا مـن يسـاعدنا إذا كبرنـا ويعطينـا األجــر
الجزيل في اآلخرة.
شفيق اإلسالم/طالب الجامعة
أحـب مدرسـتي؛ فف ـا ألتقـي باألصـدقاء ،أتعلـم م ـا القـرآن والسـنة ،أحصـل م ـا علـى الـزاد للسـير فـي طريقـي،
ولكنـي الحظــت أن كثيـرا مـن الــزمالء ال ي تمــون علـى نظافــة املدرسـة والفصــل حـق اإلهتمــام ،يكتبـون علــى
الج ــدار والطاول ــة ،يرس ــمون عل ــى الكراس ـ ي ،ي ــأتون املدرس ــة ف ــي ثي ــاب وس ــخة ،يلعب ــون ف ــي الطري ــق ب ــالفراب،
الي تمون بدنظيا األسنان ،تخر من فميم الرائحة الكري ة إذا تكلم مع أحد ،فبماذا أن حيم
إن دي نا ديـن النظافـة والجمـال ،ويحـ دومـا علـى الطيـارة فـي كـل كـ يء،حتّ جعليـا شـرطا أساسـيا فـي كثيـر مـن
العبادات ،وم ا الصالة .وقد ذكر الن ي صلى هللا عليه وسلم":التقبل صـالة بغيـر طيـور والصـدقة مـن غلـول"
(أخرجه الفرمذي في جامعه) وقد ح الن ي صلى هللا عليه وسلم علـى إماطـة األذى عـن الطريـق حيـ قـال:
إن ا صدقة ،فالنظافة عنوان املسلم ،ولذا فيو يحافو على نظافة اللي واملدرسة واملسكن والحدائق العامة.
وأن ـحكم يـا أصـدقاأيإ باملحافظـة علـى نظافـة الفصـل واملدرسـة ،وعـدم الكتابـة علـى الجـدران والطـاوالت.
واملحافظة على املقاعد ،وعدم العب باألدوات الخاصة باملدرسة ،والحفا على ممتلكات املدرسة.

محمود الحسن/طالب الجامعة
ن ــرى ف ــي مجتمعاتن ــا كثي ـرا م ــن الن ــا يحب ــون الق ـاذورات ويتعودون ــا ويعيش ــون عل ــا ،في ــوالء الن ــا إنم ــا
يتأذون إذا فر ت علـ م النظافـة ،ففـي هـذا املو ـوع أقـص علـيكم أي ـا القـراء الكـرامإ قصـة عجيبـة ،واـي
أنــه كانــت فــي الينــد فــي مدينــة "لك ـو" رجــل ،وكــان يحمــل قــاذورات وقمامــات املدينــة إلــى الخــار  ،كــان يعمــل
منذ أيام كثير حتّ صارت الرائحة الكري ة أحب إليه من الرائحة الطيبة.
مــر هــذا الرجــل يومــا بمحــل للعطــور ،فداهمتــه روائــا طيبــة قويــة ،فخــر مغشــيا عليــه ،فــدعا شــاهد عيــان
طبيبــا ،فمــا إن رآه حتــّ قــال :ألقــوا عليــه القــاذورات والقمامــات ،فمــا إن ألقوهــا عليــه حتــّ ن ــض منتعشــا
ميف ـزا ،ده ــش الن ــا م ــن ه ــذا الع ــال الجعجي ــب ،وس ــألوا الطبي ــب ع ــن الس ــبب ،فق ــال :إن ه ــذا الرج ــل نش ــأ
ربيع األول
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وترعرع – منذ أن ولدته أمه – على حمل القاذورات والقمامات ،وعا ،عل ا زمنا طويال ،فصارت الروائا
الكري ة حبيبة لديه مطربة له وعادت الروائا الطيبة مؤذية وقاتلة له.

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
كثيرا ونساء" فلمـا كـان هـذا الشخصـان ليمـا دور فعـال فـي أن ن شـق هـواء الـدنيا ،ونتمتـع بمـا خلـق هللا ف ـا
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
يكون األوالد نماذ صالحة فـي املجتمـع كلـه ،ومـن ثـم نـراه سـبحانه وتعـالى علـى األوالد حقوقـا ،وألـزم علـ م
رعــاي م حــق رعاي ــا ،كمــا حــرم عل ـ م عصــيان م وحــذر عــن عقوقيمــا ،قــال هللا تعــالى﴿ :إمــا يــبلغن عن ــد
الكبــر أحــدهما أو كالهمــا فالتقــل ليمــا أف والت رهمــا وقــل ليمــا قــوال كريمــا﴾ .وقــال الن ــي صــلى هللا عليــه
وسـ ـلم" :إن هللا ح ــرم علكـ ــيم عق ــو األميـ ــات ،ووأد البن ــات ،ومنعـ ــا وه ــات ،وكـ ــره لك ــم قيـ ــل وق ــال ،وكنـ ــرة
الس ــؤال" (أخرج ــه الش ــيخان ف ــي أ ــحيحيما) كم ــا اعتب ــرت اإلس ــاءة إل م ــا بأي ــة لفظ ــة تش ــين بمنزل م ــا م ــن
الكب ــائر وأش ــنع ال ــذنوب ،عل ــى ح ــد ق ــول الن ــي ص ــلى هللا علي ــه "م ــن الكب ــائر ش ــتم الرج ــل والدي ــه ،ق ــالوا :ي ــا
رســول هللاإ وهــل يشــتم الرجــل والديــه قــال :نعــم ،يســب أبــا الرجــل فيســب أبــاه ،ويســب أمــه فيســب أمــه"
اتفق عليه الشيخان.
إخــوتي فــي هللاإ إنــه قــد تجــل لنــا مــن هــذه النصــو القرآنيــة األحادي ـ النبويــة أن بــر الوالــدين واإلحســان
إل ما ،ليما مكانة سامية في الشريعة اإلسـالمية الغـراء ،فمـن بـر الوالـدين يـا إخـوتيإ وحقـه علـى األوالد كمـا
أدب ال ـ ــحا ي الجليـ ــل أبـ ــو هريـ ــرة رن ـ ـ ي هللا عنـ ــه حي ـ ـ قـ ــال" :إن النـ ــدعو بأس ــما ا ،والتمم ـ ـ ي أماميمـ ــا،
والتجلـ ــس قبليم ــا ،والن ــتكلم إال بإذن مـ ــا ".ىفعلينـ ــا أي ـ ــا األحبـ ــةإ أن نتـ ــأدب بـ ــوداب اإلسـ ــالم ،ونرا ـ ــي حقـ ــو
الوالـدين حـق املراعــاة ،والنقصـر فــي واجبدنـا نحوهمــا .ىـالليم وفقنـا أن نبــر بالوالـدين ،ونفــوز بالجنـة والنجــاة
من النار .آمين يارب العلمين .والسالم عليكم وحمة هللا وبركاته ،وإلى اللقاء الطبيب بإذن هللا تعالى.
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شروط املسابقة:
مطلوب من اإلخوة الراغبين في اإلجابة على حل أسائلة نشرت في هذا
العدد وإرسال اإلجابة بعد كتاب ا في ور أبيض إلى عنوان مجلة الحراء،
ويكتب على الغالف "مسابقة الحراء" ثم اسم املدسابق وعنوانه ورقم
جواله.
آخر موعد لوصول اإلجابات 25 :من الشير العر ي.
جوائز للفائزين:
للفائز األول  :نوخة الحراء إلى ثالثة أشير مجانا
للفائز الثاني  :نوخة الحراء إلى شيرين مجانا
للفائز الثال  :نوخة الحراء لشير مجانا
ففرسلون أجوبتكم على امليعاد
*** أحباأي القراء الصغار! اقرأوا مجلتكم "الحراء"جيدا ،وأجيبوا عن
األسائلة التالية لتدخلوا الوحب.

املسابقة  1من هو !
 - ١من هو ال حا ي الذي لقب بأمين هذه
األمة
- ٢من هو ال حا ي الذي سماه الرسول صلى هللا عليه وسلم غسيل املالئكة
- ٣من هو حواري الرسول صلى هللا عليه وسلم
- ٤من هو الذي كان يطلق عليه سيد القراء وهو من كتاب الوإي
- ٥من هو ال حا ي الذي لقب بالباح
عن الحقيقة
ربيع األول
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املسابقة 2
اكتب مقالة صغيرة بعنوان "اإلسالم نظام متكامل".
املسابقة 3
ترجم النص اآلتي بلغتك الفصلى) :

(

املسابقة 4
انقل الفقرة إلى اللغة العربية):
سافر ثالثة من الشباب إل دولة بعيدة ألمرٍ ما ،وكان سكنﻬم في عمارة تتكون من  75طابقا ولم يجدوا سكنا إال
في الدور الخامس والسبعين ،قال لﻬم موظا االستقبال :نحن في ﻫذه البالد لسنا كنظامكم في الدول العربية،
فالمصاعد مبرمجة عل أن تغلق أبوابﻬا تلقائيا عند الساعة العاش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ليال ،فال بد أن يكون حضوركم قبل ﻫذا
الموعد ،ألنﻬا لو أغلقت ال تستطيع قوة أن تفتحﻬا ،فالكمبيوتر الذي يتحكم فيﻬا في مبن بعيد عناإ مفﻬوم إ
قالوا  :نعـ ــم.

وفي اليوم األول خرجوا للنزﻫة ،وقبل العاشرة كانوا في سكنﻬم ،ولكن ما حدث بعد ذلك أنﻬم في

اليوم التالي تأخروا إل العاشرة وخمس دقائق وجاءوا بأقص سرعتﻬم كي يدركوا المصاعد لكن ﻫيﻬاتإإ أغلقت
المصاعد أبوابﻬاإ فأجمعوا أمرﻫم عل أن يصعدوا إل غرفتﻬم عبر الساللم مشيا عل األقدام ،قال قائل منﻬم:
أقترا عليكم أمرا قالوا  :قل ،قال  :أقترا أن كل واحدٍ منا يقص علينا قصة مدتﻬا مدة الصعود في (

) طابقا،

ثم الذي يليه ،ثم الذي يليه حت نصل إل الغرفة قالوا  :نعم هذا هوالرأي،
 .توكلــوا عل الله ،وبدأ واحــد مـ م قصــة جعلــت بطونهــم تتقطع من كثرة الضحكإ حت أصبحوا كالمجانين ،ترتج
العمارة لضحكﻬم ،وقالوا :ﻫذا ما نريد.
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لقــد تلقينــا ببــالب االهتمــام مســاهمتكم فــي العــدد الســابق مــن "مســابقة العــدد" ف شــكر لجــيمعكم ،ونتمنــّ
مزيدا من النجاا والتوفيق كما نرجو مساهمتكم في "مسابقة العدد" اآلتي ،مع خالص شكرنا وتقديرنا.
ْ
(رىيس التحرير)
حل املسابقة األولى:
الجواب عن السؤال األول  :يعمل حجاما.
الجواب عن السؤال الثاني  :املوجد الحرام ،املوجد النبوي ،املوجد األقص ّ.
ً
الجواب عن السؤال الثال  :عمار بن ياسر رن ي هللا عنه.

حل املسابقة الثانية:
لزوم النظافة:
مــن املعلــوم لــدى الجميــع أن االســالم اهــتم بالنظافــة اهتمامــا كبيـرا ،كمــا أشــار القـرأن الكــريم" :إن هللا يحــب التــوابين و يحــب
املتطيــرين" و كمــا صــدر مــن مشــكاة النبــوة صــلى هللا عليــه وســلم ":الطيــور شــطر االيمــان" ،وقــال " :نظفــوا أفنيــة بيــوتكم" و
دعوى اإليمان أيضا أن يحصل ما يوافـق هـوى القـرآن والس َّـنة .مـع أ ن النظافـة تـؤدي النـا إلـى ال ـحة و السـعادة التـي اـي
مــن صــفات أأــحاب املــروة والوقــار؛ وبــرغم أن ليــا مزايــا جمــة فنظافــة الجســم و اللبــا تــدفع العنــاء و التعــب مــن األبــدان و
األجســاد و األرواا أيضــا ،فيبــتت الفــؤاد و ت شــط أج ـزاء البــدن ويــؤدي وظيفتــه بجــد و نشــاس ،و تلقــي فــي قلبــه علــو اليمــة و
الفرفع و الخير و الفرا و السرور أيضا.
و ربمـا يمـس األبــدان املـرل بعـدم االهتمــام ن ـا ،ألن األمـرال ت شـأ مـن عــدم اب ـا القلــب ،و هـو يبـتت بالنظافــة و ينجـو مــن
الجرب و غيره ،و ينجذب النا إليـه كاألصـدقاء و األحبـاء و األعـزاء ويلتصـق قلبـه بقلـون م ،بيـد أن مـن ال يعتنـي ن ـا يكـون رث
الييائة ،فيستقذره النا و يزدرى في أعي م .و غني عن البيان أن للنظافة أثرا جميال جدا في املجالس و املساجد و الحوانيت
و املجتم ــع أيض ــا .و األنبي ــاء و املرس ــلون و أأ ــحان م ك ــانوا يعتن ــون ن ــا .و ك ــذا األطب ــاء و أول ــو األذوا يعتن ــون ن ــا .و م ــن ه ــذه
الوجــوه قــال عليــه الســالم " :نظفــوا بكــل مــا اســتطعتم ،فــإن هللا تعــالى بنــّ اإلســالم علــى النظافــة ،ولــن يــدخل الجنــة إال كــل
نظيا" وقال" :إن هللا نظيا يحب النظافة".
ولكن مع األسا أننا الن تم ن ا بوجه ما ،هذا ال يليق بشأننا املسلمين .وفقنا هللا باالعتناء ن ا آمين.

حل املسابقة الثالثة :
أم املؤمنين السيدة عاأشة رن ي هللا ع ا .أبوها السيد أبو بكر رن ي هللا عنه ،و أميا أم رومان ب ت عامر بـن عـويمر الكنـاني.
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
الرس ـول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم املطي ـرات .و م ــا م ــن أزوا الرس ــول ص ــلى هللا علي ــه وس ــلم ب ــاكرة اال ا ــي .م ــع أن ــا كان ــت ذات
بخصــية و منزلــة نــادرة .قــد رويــت صــورا ا رســول هللا صــلى هللا عليــه و ســلم فــي املنــام قبــل النكــاا .جــاء جبرئيــل بصــورا ا إلــى
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العدد:
الن ــي ص ــلى هللا علي ــه و س ــلم فق ــال :إن ه ــذه زوجت ــك ف ــى ال ــدنيا و اآلخ ــرة .فكان ــت تفتخ ــر ب ــه ف ــي س ــائر حياا ــا .و كان ــت تق ــول:
أعطيـت بدسـع خصـال التــي لـم تعـط أحـدا إال مــريم ب ـت عمـران .نـزل حبرئيــل عليـه السـالم مـن الســماء بصـورتي فـأمر رســول
هللا صلى هللا عليه و سلم ألن يفزوجني .و لم يفزو باكرة إال إيـاى .و قـبض (صـلى هللا عليـه وسـلم ) و كـان رأسـه فـي حجـري .و
فــي بيتــي دفــن ،و املالئكــة أحاطــت بيتــي .و لــو كان ـت تجــيء املالئكــة عنــده بــالوإي تبتعــد عنــه أزواجــه إن كــان معيــن ،بــرغم أن
املالئكــة تجــيء عنــده إذا كنــت أمكـ معــه فــي لحافــه .أنــا ب ــت خليفتــه و صــديقه الحمــيم .و نزلــت برائتــي مــن الســماء  .وولــدت
طاهرة عند رجل طاهر  .ووعدت لي مغفرة من هللا و رزقا كريما.

حل املسابقة الرابعة :

ক্ষেত্রে
ল্লা
স্ত
স্ত

স্ত

স্ত

স্ত
স্ত

স্ত

الفائزون في املسابقة األولى:

الفائزون في املسابقة الثالثة:

*جاهد اإلسالم (طالب الصا الحادي عشر بالجامعة
القرآنية بغجر ،جسر ،بنغالديش)
*أكبر حسين (طالب الصف الثاني عشر بالجامعة
القرآنية بغجر ،جسر ،بنغالديش)
*ر وان اإلسالم (طالب الصا الثامن بالجامعة القرآنية
بغجر ،جسر ،بنغالديش)

*محمـد جاهــد االسـالم (طالــب الصـا :الجاللــين بالجامعــة
القرآنية بغجر جسر)
(طالب الجامعة الرحمانية صوت الحراء)
*محمد مصباا الحق
*محمود الحسن (طالب الجامعة الرحمانية صوت الحراء)

الفائزون في املسابقة الثانية:

الفائزون في املسابقة الرابعة:

*محمد سهيل أحمد (طالب الصف الثاني عشر
بالجامعة القرآنية بغجر ،جسر ،بنغالديش)
*محمد عرفات هللا (طالب الجامعة اإلسالمية مدني نغر)
*رحمة هللا (طالب الجامعة الشرعية مالي باغ)

*محمد شعيب (طالب الجامعة الرحمانية صوت الحراء)
*محمد معروف حسن (طالب الجامعة الرحمانية صوت
الحراء)
*محمد حبيب (طالب املركز الفكر اإلسالمي)
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التأمالت والخواطر عن
متى ستكون "احلراء" جريدة يومية!
إعزاز الحق
(طالب الجامعة اإلسالمية بفتية ،شيتاغونب ،بنغالديش)

ف ــي األي ــام القريب ــة كن ــر ت ــرددي عل ــى املكتب ــات ،ملتابع ــة أح ــدث م ــا ي ـ ً
ـرد إل ــا م ــن كت ــب عربي ــة جرائ ــد عربي ــة،
ومجــالت ثقافيــة ،فــذا يــوم جعلــت أتــردد فــي مكتبــة الرئي ـ ي للجامعــة اإلســالمية بفتيــة ،إذا لفتــت نظــري
مجلة "الحراء" التي قامت بإصدارها -الجامعة الرحمانية ،صوت الحراء ،ويقوم ن ا األستاذ محمد شـعيب
حفظــه هللا ورعــاه -واأل الفا ــل محمــود مجيــب فشــكرت ر ــي علــى هــذه النعمــة العظيمــة التــي صــدرتممــن هــو أجــدر ن ــا؛ إلننــا كنــا نأمــل أن يرفــع لــواء العربيــة فــي بالدنــا ويرفــرف رأيــة الجرائــد واملجــالت العربيــة
الــذين لي ـم يــد طــولى فــي هــذا املجــال ،جعلــت أقلــب أورا املجلــة مغمــورا ن ــذا األفكــار ،فــأعجبني مقاالا ــا
املذوقــة وكتاباا ــا املطــرزة ،فوجــدت الحـراء راأعــاإإ فمــا لباــت أن اســتأنفت الحماســة والحيويــة مــن جديــد،
ثم وهمني أمر مقيم مقعد فجعلت أفكر في اللغة العربيـة وكيفـة نشـرها فـي بالدنـا كاإلنجليزيـة ،هـل نسـتطيع
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
اإلســالمية والتوج ــات الشــرعية اليــوم تتمــادى النــا فــي الجرائــد اإلنجليزيــة التــي قــد اصــدرنا هــذه اللغــة
وأأحاب ا قبل ،بل سيطرت علينا اللغات العديدة العقود ،وأنشبت أظفارها الكارسة وأورث فينا النفا
ال ــذي يبغ ــي إخراجن ــا ع ــن ملتن ــا وتبعي ــدنا لغي ــر ربن ــا ،واس ــتذاللنا لننض ــم إل ــى القط ــع املس ــو نح ــو الياوي ــة،
والنــا أيضــا رغبــوا ف ــا واسدشــرفوا ليــا وفتحــوا ذراع ــا ،وتمســكوا بأهــدان ا وتشــبثوا بأذياليــاإ ففــي تعلــم
هــذه اللغــات اإلنجليزيــة والفرنســية واليابانيــة واألســبانيا وغيرهــا يســكبون ثم ـرات حيــاا م ،وعصــارة قلــون م
وأجنــاء الليــالي التــوال التــي أحيوهــا ســاحرين مطفائــين أنوارهــا عيــون م ،مــزبلين أزهــار شــبان مإ ثــم تــذهب ن ــم
ه ــذه اللغ ــات إل ــى لن ــدن وب ــار وني ــور بع ــد بض ــعة أي ــام ،تع ــود ن ــم يص ــبحون ملح ــدين ــالين فيض ــلون
املسلمين ،ويريدون أن يطفائوا نور اإلسالم وهم كانوا أمس إخواننا املسلمين ،وأصبا اليوم أعداءنا ،أليس
هذا ب حبة هذه اللغات املسمومة الالدي ية
فيــا للعــار...إ وي ـا للعــار...إ قــد نســينا لغتنــا األصــيلة واــي لســان عر ــي مبــين ،يزيــد فــي إيماننــا وي ــذب أخالقنــا
ويرش ـ ــدنا إل ـ ــى الي ـ ــدى والتقـ ـ ـ  ،وال يج ـ ــدنا مل ـ ــك امل ـ ــوت إال مس ـ ــلمين ،وق ـ ــال هللا ع ـ ــز وج ـ ــل :و﴿ ال تم ـ ــوتن إال وأن ـ ــتم
مســلمون﴾ .فيــا مــن يعــيش فــي بــالد العــرب قــم ب شــر اللغــة العربيــة والثقافــة اإلســالمية فــي هــذه البقعــة اإلســالمية،
وتصدرالجرائد و املجالت األدبية والثقافية ،ون تظر يوما ستكون فيه مجلة "الحراء" جريدة يومية.
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إن صفحات "الحراء" مفتوحة أمام جميع األقالم الواعدة التي ترغب في الكتابة وفق شروس ال شر ،وأسرة الحراء
ترحب بما يرد إل ا من إنتا الكتاب الناشائين ،سواء كان كلمة أو قصة أو رحلة أو فكاهة أو رسالة ومقاومة
األقالم التي تنال من اإلسالم واملسلمين لل شر على صفحاا ا ،وإننا نالحو أن بعض الكتابات التي تصل إلينا
اليوجد ف ا ابتكار و عضيا طويلة ،التسعيا أورا "الحراء" املحدودة ،أو الترلي إلى مستواها ،فنعتذر إلى أأحان ا
لعدم ال شر ،علما بأن أمثال هذه الكتابات النلفزم بإعادا ا إلى أأحان ا.
فأهيب بكل مثقا َم ْع ِن ً ٍي بتطور األدب العر ي وال حافة اإلسالمية ،لفزويد املجلة بالبحوث واملقاالت القيمة ،وملد
يد العون إلى أسرا ا ،باإلمكانيات املادية والعلمية ،ملواصلة مسيرا ا إلى الرلي والتقدم إلى األمام.
" ونرجوا هللا أن يكتب ليا الديمومة واالرتقاء"................

مع أطيب التمنيات:
محمد شعيب
ْ
(رييس التحرير)
أيها القارئ الكريم!
إن ما سطرته أناملنا ورقمته أقالمنا فـي هـذه املجلـة ال يتعـدي األنمـوذ الفكـري الخـا
املجلة تقول به وتؤيده.
فــإن تنفســت الصــعداء ووجــدت األريحيــة ففضــل ذلــك مــن رب العــزة – جــل عــاله  -فلــه الحمــد و املنــة .وإن وجــدت مــا
يغــض لــه الطــرف وتســتلي منــه الــنفس .فجــل مــن ال يخطــف وعــز مــن يصــيب .و فــي خلقــه شــؤون .أو وجــدت مــا يخالفــه
رأيــك ويــنقض منــه فكــر  .فحقيــق منــك – إن كنــت منصــفا – أن يكــون صــدر أرحــب لتقبلــه .وعقلــك أحــرى لتصــوره.
مع إبداء العذر فعل وجيا احتمله أو قوال تضمنه.
ْ
الطاىفتين:
ولك أن تكون في إحدي
بالكاتـب .وال يعنـي بالضـرورة أن

وعين الر ا عن كل عيب كليلة
ولكل عين الوخط تبدي املساويا

وأخيـ ـرا :نش ــكر الق ـ ْـاىمين بالجامع ــة الرحماني ــة ص ــوت الحـ ـراء عموم ــا وم ــديرها خصوص ــا ،وك ــذلك نش ــكر املسدش ــارين
وأأحاب القلم الكتاب في الفكر اإلسالمي واملعنيين باألدب العر ي ولغاا ا والباحثين وكتاب الناش ْـْين .وذلـك علـى الجيـد
املبــذول والســعى املشــكور فــي إبــداء األراء الشخصــية واإلشـراف علينــا حتــّ إصــدار املجلــة ن ــذه الحلــة القشــيبية ،فجـزاهم
هللا خيرا كثيرا.
وجزى هللا خيرا كل من ساعدنا في إصدار هذه املجلة ،وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

مع تحيات  ( :مدير التحرير)
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