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         بسم هللا الرمحن الرحي
 

 شعارنا الوحيد إلى ا�س�م من جديد

حاMاعلى عنوان اKلة باسم رئيس التحرير و املقاالت و اآلراء املنشورة تعـرب عن رأي أص املراسالت  

اKلـةو ال تعـرب بالضرورة عن رأي   

شلن /١٠٠ثمن النسخة    



  

 

 

كلمة العدد          

  �   !   أيها القاري الكرمي  

 

السالم عليكـم و رمحة هللا و بركاته .           

   
ــاحلـ         ـــــمــــ له و أصحابه سيدنا حممد و على آ ،و كفى و الصالة و السالم على سيد الرسل و خامت األنبياء  د Tــ

ـــــو بارك و سّلم تسليًما كثـريًا و بعـ ـــــــــــــــــ ــــ ــــ د :ـــ  

 

 و طالب العلم أن تقدم لقرائها األفاضل من العلماء و الباحثـني " املعارفاملعارفاملعارفاملعارفيسر أسرة حترير جملـة "               

تنوعة  .ة  و احملتوية  بالعديد من املوضوعات اإلسالمية امل"  من جملتها املتواضع العـدد الثاينو الدين  "   

 

 ،وس القـّراء األكارم  " على صفحاتـه يف نف العـدد األولو بقــدر ما أسعـدتنا انطباعـات القـّراء اليت تركت بصمات "    
مشكـورة بالكتابـة  ء العـامل اليت بادرتمن خمتلف أحنـا ،أم  من املؤسسات العلمية  ،أم من اهليئات  ،سواء كانوا من األفـراد 

و  ،ية جتاه قـرائنا األفاضل  حسب حتملنا املسئول ،و  املوضوعـات اليت  احتوxا  ،لتعـرب عن اعجاMا مبستوى اKلـة  ،إلينا 
اإلرشادات القّيمة و  و التوجيهات ، اليت رّحبت بكل اآلراء السديدة )جملس املعارف اإلسالمية مؤسستنا العلمية ( 

ـة  .إمياناً و إدراكاً منها بأمهيـة األمانـة و الرسال  ،و ذللت كل العقبات و الصعاب يف هـذا الصدد  ،املفيدة   

 

لـة أو كتب إذ تعـرب عن امتنا�ا لكل من اإلخـوة الكـرام سواء منهم من ساهم معنا يف إعـداد اK و أسرة التحـرير       
حلب و التقـدير .و اململوءة با ،سرورهـم مبستوى العـدد األول من خـالل مشاعـره الطيبـة النبيلـة  إلينا معـرباً عن بالـغ  

قديًرا إلعجاMم و ت ،" تقـدمان سويًا كل امتنان و شكر  املعارفاملعارفاملعارفاملعارف"  Kلـة  فرئاسة اKلس و أسرة التحرير       
ـــــــــــــــــــحسن مشاعرهم حنو اKلـ ــــ   من وراء القصد و هو يهدي السبيل .و هللا ،ة ـ

 
 

  املخلصأخوكم                                                                                                
        

حممود األعظمي الندوي                                                                           
 
  

 [ ٢ ]  املعارف  /  العدد الثاين
 



  

          مائدة القرآن الكريم على

  حممود األعظمـي     إعـداد :  إعـداد :  إعـداد :  إعـداد :                ����

   سورة العصـــر          ����                

  بسم هللا الرمحن الرحيم       
  

  
  ﴾ )٣( َو تـََواَصْوا ِباْحلَقِّ َو تـََواَصوا ِبالصَّربِ  ِإالَّ الَِّذْيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلَاتِ  ﴿ ﴾ )٢(ِإنَّ اِإلْنَساَن َلِفْى ُخْسرٍ  ﴿ ﴾ )١( َو اْلَعْصرِ  ﴿

  
  

  معاين مفردات السورة الكرمية
  

و قال مالك عن زيد بن أسلم هو وقت العصـر  ،و تقع فيه أعماهلم من خري و شر  ،] قسم بالزمان الذي يعيش فيه الناس  َو اْلَعْصرِ [ 
] وصية بعضهم بعضًا  و نصح بعضهم بعضًا  َو تـََواَصْوا بِاحلَْقِّ و نقصان و هالك . [ ]  خسران  ُخْسرٍ من اليوم و املشهور األول . [  

ـــــ] وصية بعضهم بعضًا و نص ْربِ َو تـََواَصوا بِالصَّ باتباع احلق الذي هو من عند هللا تعاىل .  [  ح بعضهم بعضاً بالصـرب على اتباع احلـق و ـــ
  اليا .و بالصرب على املصائب و الب ،أدائـه 

  

  : تفسري اآليات الكرمية
  

يقسم هللا   ﴾ )٢(ِإنَّ اِإلْنَساَن لَِفْى ُخْسرٍ  )١( َو اْلَعْصرِ  ﴿     
 ،شر   تعاىل بالدهرو الزمان الذي تقع فيه أعمال الناس من خري و

الَِّذْيَن آَمنُوا َو  ِإالَّ  ﴿ و هالك . بأن اإلنسان يف خسر و نقصان 
 ﴾  )٣( بِالصَّربِ  بِاحلَْقِّ  َو تـََواَصواَو تـََواَصْوا  ـاتِ الصَّاحلِ َعِمُلوا 

باخلسارة و اهلالك من الناس من    استثىن هللا تعاىل من هذا احلكـم
و من تناصح منهم  بالتزام احلق   ،آمن منهم به سبحانـه و تعاىل  

و بالصـرب على أداء هـذا احلق  ،الذي هو من عند هللا و بالطاعات 
  لى املصائب و الباليا .بالصرب ع و
(( َو اْلَعْصِر ))  �و قال أّيب بن كعب : قرأت على رسول هللا   

  مث قلت : ما تفسريها يا نيب هللا ؟ قال : (( َو اْلَعْصِر )) قسم من
أقسم ربكـم بآخر النهار : (( ِإنَّ اإلْنَساَن َلِفي ُخْسٍر )) : أبو  ،هللا 
ا )) أبو بكر (( َو َعِمُلوا الصَّاِحلَاِت )) : (( إالَّ الَِّذْيَن آَمنُـوْ  جهل

)) :  ْربِ الصَّ وا بِ اصَ وَ تَـ  (( وَ  ،)) : عثمان  قِّ احلَْ وا بِ اصُ وَ تَـ  عمر (( وَ 
و هكـذا خطب ابن عباس على  ، , رضي هللا عنهم أمجعني  علي 

  املنـرب موقوفًا عليه .    

عبيد هللا و ذكر الطرباين عن طريق محاد بن سلمة عن ثابت عن   
إذا   �الن من أصحـاب رسول هللا ــــبن حفص قال  :  كان الرجـ

ــــالتقيا مل يفرتقا إال على أن يقـرأ أح ــ دمها على اآلخـر سورة العصر ــ
ــــمث يسّلم أح ،إىل آخرها    دمها على اآلخر .ـ

ر الناس هذه السورة لو تدبّ  –رمحه هللا  –و قال اإلمام الشافعي  
              لوسعتهم .

  

  : خالصة السورة
  

أقسم هللا تعاىل يف هذه السورة على أن الناس مجيعهم يف           
انه و استثىن منهم الذين آمنوا به سبح خسران و هالك و نقصان 
مل يشركـوا به أحدًا و تواصوا فيما بينهم و تعاىل و وّحدوه بالعبادة و 

  و بالطاعات و بالنزام و تناصحوا Mذا احلق الذي هو من عند هللا
و تواصوا بعد ذلك بالصرب  ،أوامر هللا , و باالنتهاء عما �انا عنه 
و على الصرب على البالء و  ،على التزام هذا احلق و الدعوة إليه  

املصائب و األقـدار  و  أذى من يؤذي ممن  يأمرونـه باملعـروف و 
ستثناهم هللا تعاىل فهؤالء هم وحـدهم الذين ا ،ينهونه عن املنكـر 

  من اخلسران و النقصان يف اآلخرة .

�����������  
  

 العدد الثاين  /  املعارف   [ ٣ ]



  

      على مائدة السنة النبوية        

 ظفـرأمحـد األعظمـي   :  :  :  :      بقلـم    ����                   ����                        

 احملاضر بكلية الدراسات اإلسالمية ممباسا ( سابقاً )
               

َها اْلُعُيوُن َو َوَجَلْت ِمنَها الُقُلوُب  � وُل هللاِ ا َرسُ نَ بَاِض بِن َساريَة , َقاَل: َوَعظَ َعن اْلِعرْ      َغًة َذَرَفْت ِمنـْ  ،يَومًا بَعَد َصالِة الَغَداِة َموِعَظًة بَِليـْ
 ،َو إْن َعْبٌد َحبشيٌّ  ،: " أوِصيُكْم بِتـَْقوى ِهللا َو السَّْمِع َو الطَّاَعِة  الَ وَل ِهللا ؟ قَ ذه َموِعَظُة ُمَودٍِّع َفَماَذا تـَْعَهُد إَلْينا يَا َرسُ فقاَل َرُجٌل : إنَّ هَ 

نَِّة اخلُلَفاِء َو إيَّاُكْم َو ُحمَْدثَاِت اُألُموِر َفإنـََّها َضاللـةٌ  َفَمْن َأْدَرَك ذلَك ِمْنُكـم فـََعَليِه ِبُسنَّيت َو سُ  ،َفِإنَُّه َمْن يَِعْش ِمْنُكْم يـََرى اْختالفاً َكِثرياً 
َها بِالنَّواِجذِ  ّ◌يَن , َعضُّوا َعَليـْ   . " الراِشديَن املَْهِديِّ

  

  ]  و قال هذا حديث حسن صحيح و أخرجه أمحد و أبوداود و ابن ماجه ٢٦٧٦م : ـبرق رواه الرتمذي [  
  

  : راوي احلديث
  

هو عرباض بن سارية السُّلمي و كنيته أبو جنيح صحايب مشهور  
الصفة نزل محص  و حديثه يف السنن األربعة  روى عن من أهل 

قال حممد بن عوف كان  	وعن أيب عبيدة بن اجلراح  �النيب
ـــــقدمي اإلسالم جـداً و يف الطرباين عن طريق ع روة بن رومي  عن ـ

العرباض بن سارية و كان شيخاً كبرياً من الصحابة, قال خليفة: 
سهر مات بعد ذلك سنة مخس و قال أبو م ،مات يف فتنة الزبري 

  . ]٢/٤٤٦ة : ـ[ اإلصاب و سبعني رضي هللا عنه .
  

  : معاين الكلمات
  

موعظة بليغة : موعظة هلا تأثري يف  ،صالة الغداة : صالة الفجر  
 ،مودّع : مفارق  ، خافت  ذرفت: دمعت , وجلت :  ،القلوب 

ـــــــضالل  ،تعهد إلينا : توصينا , حمدثات األمور : البدعات   ة : ــ
ـــالنواجـذ : مجع ناج ،عّضوا عليها : الزموها  ،ضد اهلداية  ــ ذ : ـ

  الِسن األخري يف الفم الذي ينبت بعد البلوغ .

  

  : املعىن االمجايل
   
مامورًا من هللا تعاىل بإبالغ أوامر هللا إىل عباده  �ملا كان النيب  

فكان يعظ الناس  و كان رؤوفاً رحيماً باملؤمنني و خملصاً يف قوله
  رهم مبا تأيت من الفنت و اخلالف بعد وفاته حينًا بعد حني و حيـذّ 

��������������  
  

  
  

  ،فكان يرشدهم إىل ما فيه هلم من الصالح و  الرشد و اخلـري    
ذات يوم  � العرباض بن سارية أن النيب يقول الصحايب اجلليل

ـــبعد صالة الفجر  وعظنا موعظ وجلت قلوبنا و  ا حىتتأثرنا M ةــ
فقال واحد من أصحابه يا رسول هللا موعظتك   ،دمعت عيوننا 

فبماذا توصينا أنت؟  ،هذه مثل موعظة املودّع الذي يفارق أهله 
ـــــعليكم بتقوى هللا و إطاعة األمـري و  إن كان أمريك �فقال  م ـــ

لبدعات و عبداً حبشياً اجتنابًا عن التفرقة يف األمة و إيَّاكـم و ا
ـــاخلرافات فإ�ا ضاللـة تضلكـ  م عن الصراط املستقيم  و  يقعـــ

ــــدي  اخلالف الكثـري يف كثري  ــــــــ من األمور ففي ذلك الوقت بعــ
عليكم أن تالزموا سنيت و سنة اخللفاء الراشدين املهديني مالزمة 

ـــــشديدة فإن لك   م فيها النجاح و الفالح .ـــ

   
  : من احلديثما يستفاد 

حرص الصحابة  - )٢إن املوعظة هلا تأثري يف القلوب .  ( - )١(
)جواز طلب النصائح من املودّع إذا ٣على العلم و املعرفة .   (
باخبار ما يقع يف  �معجزة النيب  - )٤كان من أهل اخلري .   (

وجوب السمع و الطاعة  -)٥املستقبل من اخلالف يف األمة . (
الفوز و الفالح يف اتباع  -)٦ن من املعاصي . (لألمري فيما مل يك

سنة اخللفاء الراشدين مثل سنة  - )٧السنة  و ترك البدعة .   (
يف وجوب االتباع . �النيب 

 [ ٤ ]  املعارف  /  العدد الثاين
 



  

ا ـــينيــم يف كــــل التعليـــراحـم  

: الشيخ  إعداد و تقديمإعداد و تقديمإعداد و تقديمإعداد و تقديم               (صاحل ) شيخ باحسن مجل الليل  ����     
كينيا                      –ـ المو   كلية الدراسات اإلسالمية  رياض                                                  

 

  نظمهاكتب هذا املقال املوجز استجابة للدعوة اليت وجهت إىل الشيخ من ( اسطنبول تركيا )  حلضور الدورة العلمية اليت

ها كينيا .و مشاكله و احللول املقرتحة هلا يف الدول اإلفريقية و منوقف األنصار و كان ينوي معرفة وضع التعليم اإلسالمي   

 

 التعليـم اإلسـالمـي يف كينيا 
ينيا إىل دخول يرجع تاريخ نشأة التعليم اإلسالمي العريب يف ك      

و بانتشار  ، اإلسالم فيها يف القرن األول اهلجري السابع امليالدي
ت بعض املساجد درجيًيا و  أصبحاإلسالم بدأ التعليم ينتشر فيها ت

ــــو املراكزالتجارية مراك ــــ ماء احملليون ز للتعليم اإلسالمي و كان العلـ
 هم الذين يقومون Mذه املهمة .

از و اليمن و قـد قام بعض أهايل كينيا بالرحلة إىل احلج           
ــــو القاهـرة ملواصلة طلب العلـ ـــــ ـــ ـ ـــ ـ الدهم دون إىل بم و عند ما يعو ـ
ـــيباشـرون التدريس و التعليـ ـ ـــ ـ ــــ ـــ ـ  البيت أو يف م إما بفتح دهليز يفــ

ــــو هك ،املسجد  ـ بالد .ذا بدأ التعليم اإلسالمي ينتشر يف الــ  
شرين عاًما و قد بدأ نظام املدارس يف كينيا قبل مأة و اثنني و ع   

ـمبا يعـتقـريًبا حيث مل يكن يوجـد قبل ذلك  إال  ــ ــ ن الكتاتيب رف مـ
احللقات  كما كان يوجد هناك بعض  ،   لتعليم القرآن الكرمي فقط
بيب صاحل و بعد أن هاجـر الداعية احل ، العلمية يف بعض املساجـد

م ١٨٧٠هـ املوافق ١٢٨٧بن علوي بن عبد هللا مجل الليل  عام 
نظام و ال من موطنه جزر القمر إىل مدينة " المو " كينيا بدأ ذلك 

 نشط التعليم اإلسالمي فيها . 
المو ) أسس  و بعد أن استقّر احلبيب صاحل يف هذه املدينة (     

ـــمسج ــــم فأصبح هـ١٨٩٢هـ املوافق ١٣١٠د الرياض عام ـــ ــ ــ ذا ــــ

د أن يتفقه املسجد هو املعهد األول الذي فتح أبوابه لكل من يري
ه جمانًا من اء و إعاشة املنقطعني فيو أول مركز قام بإيو  ،يف الدين 

ــــــــأبناء الوطن و  الوافدين من كاف يث كان ة أحناء شرق إفـريقيا حــ
عب السفهاء العلم  وقتئذ تركة يرثه العائلة  غري أخرى خشية تال

لم يف و لكن مؤسس هذا املسجد جعل الع ،به على ما يعتذرون  
ـــــذلك اإلسمتناول اجلميع حًقا مشرتًكا كما أمر ب ــــ الم . ـــ  

ثمرة و جبهاده لقد واجهت احلبيب صاحل حبركاته الطيبة امل        
ــــاملتواصل يف نشر العلـ ــ ــ ــــم عـ ــــ الدعاوى  ـراقيل و مضايقة  و قامتــ

خملًصا T و  الكاذبة ضد شخصيته الطاهرة و جفاه الناس فاصطـرب
زروه  بعد ذلك ه احلق الصامد فآمتوكًال عليه حىت بان للناس موقفـ

 و عاونوه . 
قد مضى إن مسجد الرياض ليس من املساجد القدمية يف كينيا ف   

) إال أن دوره ١٢٢عليه من تأسيسه مأة و اثنان و عشرون سنة (
ـــــالكبري يف نشر العل ـًزا عظيًما يف م  و بث الدعوة جعله حيتل مركــ

ــاملساجـ ـــ ـــار هـلو قال أن مثيكون أحـد مبالًغا  لتارخيية فالد اــــ ــ ــ ــ ذا ــ
يا سواًءا املسجد و إنتاجه العلمي عمت يف كل نواحي شرق إفريق

 بطريق مباشر أو غري مباشر .

 مراحل التعليم اإلسالمي يف كينيا 
وء على مرحلـة ى و سنحاول إلقاء الضمراحل و لكل مرحلة منها ممّيزات و خصائص ختتلف عن األخـر  مّر التعليم فيها بثالث          
ـــــــــمن هـ ــذه املراحـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ـ ـــــــل بإجيــ ــــ ــــ ــــ ـاز : ـــ  

 املرحلة األوىل :
راد معينة كانت احللقات العلمية موجودة يف بعض املساجد ألف   

ــــو يف بعض البيوت لعائـالت خمصوصة  و كانت هلـ ــ ــ ــــ احللقات  ه ذـ

ـــكتب مقـ ــــ ا و املطوالت  ررة يف الفقه الشافعي يف املختصرات منهــ
لومه و رآن الكرمي و عـــكما كانت يدرس فيها شيء من تفسري الق

ة حيظون األحاديث و السرية النبوية , و قد ظل علماء هذه املرحل
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ـــــطبق مبكانة كبرية يف اKتمع إذ كانت طبقة العلماء تلي ــــ احلكام   ةـ
ب العلم من حيث النفوذ السياسي و كـذلك كان هناك إعتناء بطال

م . حيث كان األثرياء يتكلفون إعاشتهم و ينفقون عليه  

وم الشيخ و منهج هذه املرحلة كان منهًجا تقليدًيا حيث يق        
ـــرآنية  أعلى التلقني سواءً  ــــ ــ ــ يف احللقات  و ا كان يف الكتاتيب القـــ

خيصص  أي ، علمية باألوقات احملددة و يكون الدرس بالنوبات ال
يقرأ  لكل جمموعة  من الطلبة مدة ال تقل عن ساعة كاملة  حيث

ــالشيخ النص العـريب و يشرحه للطالب باللغ ــ ية اليت يفهمها ة احمللــ
ذه الطريقة و يبدو أن ه، التلميذ أو يقرأ التلميذ و يشرح الشيخ 

كثر من  و يدرس التلميذ أ ،ة من اليمن و احلجاز التعليمية مأخوذ
كتاب واحـد و أما املبتدئي فيكتفي ب  ،كتاب إذا مل يكن مبتدءًا 
 يتابع الدروس يف زمالئه . 

كانت    و كانت الكتب املقررة ال ختتلف من منطقة ألخرى إذ    
 املختصـرات كّلها يف الفقه الشافعي  و غالًبا ما تكون البداية يف

-:مثل   
.  احلبشي الرسالة اجلامعة     للسيد أمحد بن زين  - ( أ )  

. حممد شطا  الدرر البهية      للسيد أيب بكر بن - ( ب )  
.  يللشيخ سامل بن مسري احلضرم   سفينة النجاة   -( ج )  

               و يف املطــوالت :-  
ــــعمدة السالك       إلبن النقيب املص - ( أ ) ـــ ــــ ـــــ ــــ ري . ـ  

ي . فتح املعني          للشيخ زين الدين املليبار  - ( ب )  

ــــمنهاج الطالبني    لإلمام الن -( ج ) ــــ ووي . ـــــ  
ـــو غـري ه  ــــ ــــــــ ـ ذه كثــري .ـــ  

 اآلجرومية مث يدرس الطالب بعض املتون النحوية مثل , منت        
اليت  يثدرس كـذلك كتب احلدو قطر الندى و ملحة اإلعراب و ي

 ،العسقالين جـر يبدأها بأربعـني النووي مث بلوغ املرام للحافظ ابن ح
لتدريس .و ينال الطالب بعد إكماله هذه احللقات إجازة تعّينه ل  

  املرحلة الثانية :
، ة يف البالدمث بدأت حركة افتتاح املدارس من إبتدائية وثانوي      

ــــة نتيجـة ملموسة أثرية مو قد كانت هلذه احلركـ ــــ لقات ع أن حـــــــ
ـــاملساجـد مل تنته يف املرحلـة األوىل فق زالت تلعب  ط بل إ�ا ماــــ

ـــقرها احليوي إىل الوقت الراهن  و دو  لة د أخرجت هـذه املرحــــ

قل عن علماء إجالء و كان مستواهم و إنتاجهم العلمي رفيًعا ال ي
علماء العامل اإلسالمي اليوم .  املستوى الذي عليه  

األهلية  و يف هذا الصدد البد يل من اإلشارة إىل بعض املدارس   
أفضلية  و نالت ،اليت حازت الشرف األوىل يف جمال العلم إنشاًءا 

يه من خرجيني التقدم يف اإلنتاج  العلمي  و اليت أجنبت ما حيمد عل
 جنباء . 
باسا سنة ـالح اإلسالمية مبدينة مملقد تأسست مدرسة الف           

ــــم Mمة  و  تشجيع من الداعية الع١٩٣٢هـ املوافق ١٣٥٢ مة الــ
ـــحلسالشيخ عبد هللا بن حممد بن أمحد بن علـي  بارعيـدة ا و  ،ين  ـ

ــــبتعاون أهل ممباسا مجيًعا منذ كانت املدرس ــ ــ غرية جبنب ة حجرة صــ
ـــمسجـ ـــ ــــ ــــ  شارع من كبريًا بارزًا يف أكرب   أن صارت بناءً د أنيسة إىلـ

موجودة  شوارع مدينة ممباسا(بونديين) و املدرسة إىل اآلن مازالت  
بيب أمحد و بعد افتتاحها طلب الشيخ عبد هللا احلسين من احل 

بنه البكـر بأن يرسل ا –رمحهم هللا  –البدوي مجل الليل يف المو 
 ،التدريس  فيها , فجاء و توىلالسيد علي البدوي ليكون مدرًسا 

ت هذه و هو أول من وضع نظام الفصول الدراسية فيها فأصبح
اء هللا أن املدرسة هي النموذج الوحيد يف املنطقة  و  أنتجت ماش

 تنتج من مثار العلم . 
ؤسسها فضيلة مث افتتحت املدرسة الغزالية أيًضا مبمباسا مل        

ـــالغزايل يف حّي ( كبوكالعالمة الشيخ حممد عبد هللا  ون ) فجاءت ــــ
لماء البارزين ذه املدرسة بالنهضة اجلديدة الحتوائها خنبة من العــــــه

مد T فيها مثار ـــو لتدريس فيها أكثر الفنون العلمية فأينعت و احل
ـــــالعل ـــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ـ ـــ ــــــــ ــ ــ م . ــــ  
س مدرسة مية قام أهل مدينة المو بتأسيو من هذه النهضة العل    

ــالنجاح اإلس ــ ــ ــ ـــهـ املواف١٣٥٤المية سنة ـ ــ م و طلبوا من ١٩٣٥ق ـ
ــالسيد علي البدوي بأن يعود إىل المو مسقط رأسه ليك  ون مدرًساـ

عامل الشيخ قام هو مع فضيلة ال و مديًرا فيها فاستجاب الطلب  و
ــــــــــعبد هللا مخيس و كانا مها األسات وىل التدريس ذة األوىل فيها مث تــ

ضيلة الشيخ بعدمها فضيلة السيد عبد الرمحن  شريف ختام  مع  ف
اته بالعافية . هللا حي حممد بن شيخ الوائلي قاضي المو سابًقا , أمدّ   

ــــــــد هؤالء املذكـــو بع  ـورين دّرس فيها :ــ  
.دوي فضيلة األستاذ السيد حسن أمحد الب -)١(    
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وين ) فضيلة األستاذ السيد علوي أمحد البدوي ( مزى م - )٢(    
ــفضيلـة األستاذ الشيخ أمحد بن الشيخ عل  - )٣(   ــــ ، خلطيبي اــ  
 علًما خاًصاو كان شقيقه الشيخ حممد بن الشيخ علي اخلطيب  م 

ـــرمي فيها و ــرآن الكــــ ــــ ــــ ــبع لتعليم الق ــ ــ ة البدوي سدها تأسست مدر ــ
م الـذي توىل ١٩٥٣هـ  املوافق ١٣٧٣اإلسالمية يف كزنغتني سنة 

ـد أنتجت التدريس فيها فضيلـة العالمة األستاذ حارث صاحل و ق
 هذه املدرسة نتاًجا علمياً مشهوداً . 

هـ ١٣٨٣نة مث افتتحت مدرسة النور اإلسالمية يف ممربوئي س      
ي أيضاً ل العلم و أجنبت هم  و لعبت دورها يف جما١٩٦٣املوافق 

 خرجيني جنباء كسابقاxا . 
امباال ) يف مث أنشي جملس املعارف اإلسالمية بأمكيين ( كيك       

ــــف ١٧٢قطعة أرض واسعة مساحتها  كيلومرتاً   ٢٩بعد   على داناً ـ
مالندي نتيجة  وارع الرئيسي بني مدينـيت ممباسا على الشاسا من ممب

نينات  و حممد الذي قـدم  يف الساحـل منذ الثماجلهود احلاج علـي 
ـــدمات إســـم خ١٩٨٣هـ  املوافـق ١٤٠٣بالتحديـد عام   ــــ ــ ــ المية ــ

ــو يعتـ ، جليلة كان معظمها يف حقل التعليم   ـــ رحًا إسالمياً و رب صـــ
مية يف داخل  مركزاً تربويًا  و  يعرتف بذلك مجيع املؤسسات اإلسال

ـــجها و يوجكينيا و خار  ــــ     - ـد فيها حالًيا عـدة أقسام :ــــ
.    لتحفيظ القـرآن الكرمي" دار أيب بن كعب  "  - )١(  
مة لرتبية املهتدين اجلدد و إعداد األئ  " مـدار األرق"   - )٢(  

و معلمي القرآن الكرمي .            
للتدريب املهين .  " دار عروة بن مسعود " - )٣(  
ــــاملعهـ - )٤( وسطة ( للمرحلة املتد العلمي للدعوة اإلسالمية ــــ  

و الثانوية ) .         
وجد يف كينيا د ليس كاملعاهد الثانوية األخرى اليت تو هذا املعه    

ـبل له خصوصيات أخرى مثل أن هذا املعه ة القرآن د خاص حلفظـ
ـــالك ــ رمي فقط .ـ  
نطقة الساحلية  كافة املمث تلت بعدها املدارس و املعاهد الدينية يف 

 جلمهورية كينيا و منها إىل مناطق أخرى . 
سواحلية د ألف هؤالء العلماء مؤلفات إسالمية باللغة الـــــو قـ      

ـــــو العربية الدالـة على نبوغهم و اضطالعهم الكبـ  التأليف و ري يفـــ
ــــمن أمثاهل ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ـــ ــــــــ ـ ـــ ــــ ـ ـــ ــ ـــــــ ـ ــ ـــ ــ   - م :ــــ

اسة القضاء توىل رئ ، يـالشيخ األمني بن علي املزروع -)١(  
ــــإىل ع م ١٩٣٧هـ / ١٣٥٦من عام  م و ١٩٤٧هـ / ١٣٦٥ام ـــ

دة ــــه عو كتاب حتفة األحباب و ل مؤلف كتاب "هداية األطفال "
ة رسائل و تفسري بعض أجزاء القرآن الكرمي بالسواحلي  

م سلّ  ب "مؤلف كتا  ،  خ حممد بن علي املعاويالشي - )٢( 
ر بالعربية شعالو له أيضًا ديوان  "رتقاء درج العروضالنهوض إىل إ  

 الليلل د البدوي مجـــــــــالسيد علي بن احلبيب أمحـ - )٣(  
ـــــاستوىل رئ    ـ ــ ـ ـ ــ إىل عام م ١٩٤٨هـ / ١٣٦٨  ـة القضاء من عامــ

ــهـ املواف١٤٧٣ ــ ــ ه : ــو مؤلفات, م ٥٣١٩ق ـ  

.  الطريقة السهلة ملعرفة األوقاف و القبلة  - (أ)          
. ر ـر يف مصطلح علم األثـنزهة النظ - (ب)        

ام .ـبلـة األوام يف أحكام ذوي األرح - (ج)        
. ر الندىـري الندى نظم قطـخ -(د)        
طرفة األصحاب , نظم حتفة األحباب .- (هـ)        
الن يف فن البيان .  ـة اخلـطرف - (و)          

املدمـع اهلاطل على داعـي السواحـل .  -(ز)        

ية . خمتصر الربع  نظًما , و له ديوان شعر بالعرب -(ط)        
. يل) مجل الل موين بابا ( د البدويـد أمحـالسيد أمح - )٤(  

ـــه ما يلــو مؤلفات        ــــ ــــ ــــ ــــ    -ي :ـ
النصوص الصرحية يف العقيدة الصحيحة .  -(أ)         
عر .منظومة ختفيض السعر يف بيان ضرورات الش -(ب)      

ترويج الفكر شرح منظومة  ختفيض السعر.    - (ج)       
املورد البدوي يف املولـد النبوي .    - (د)       
املنهـج السوي شـرح املورد البدوي .    - (هـ )       
قواعد النجوم الزهية وا لآليل البهية يف اختصار ال - (و)       

الفقهية .              
ــــالشيخ سـ - )٥(  .  ـيـــــــراج الرمحن الندوي القاضـــ  

ــو مؤلفاتـه ما يلـ         ــ ــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ      - ي :ــ
خمتصر السـرية النبوية  " املصطفـى "  .  - (أ)         
اخللفاء الراشـدون .    - (ب)         
اخلالفـة األمويـة  .  -(ج)         

 العدد الثاين / املعارف  [ ٧ ]



  

ثاين املقررات الدراسية من مرحلة الروضة إىل الصف ال - (د)     
ية غة السواحلاالبتدائي . كلها بالعربية   و ألفت كتب أخرى بالل

ني " و   " قطوف من رياض الصاحل    حتت إشرافـه " اإلسـالم "  
 و  "الصحابيات " .

ــو غ        ــــري هؤالء كثــــــــ ــ ــ ا باللغة ري , و أن مؤلفاxم هذه و غريهـ
ــربية و السواحلي ـــ ليت نظموها األراجيز ا ة و املنظومات الشعرية العـ

تدل أيضاً  و  ،ملختلف الفنون دالة على تفوقهم يف ذلك املضمار 
ه بفضل هللا هذا كلّ لغة الضاد و العلوم الشرعية و  على تعمقهم يف

ــــــه و تعاىل ، ــــ ــــ ــــــمث مبا قـدمته تلك املساجـ سبحان ــ ــ احللقات و  د وــــ
ـــالصفوف الدراسية من اجله م  . ـد يف نشر العلـــــ  

 املرحلة الثالثة :- 
حنن  و هي مرحلة إنشاء املعاهد و الكليات و هو العهد الذي     

ـفق  ،بصدده حالًيا  اء الكليات ن أهايل كينيا فكرة إنشد تولدت مـ
ــــــبوا أدوارهلتقوم بإعداد الشباب إعداداً جامعًيا تؤهلهم بأن يلع م ـ

ك ألن مكانة و ذل ،احليوية يف حركة النمو و التقدم يف جمتمعاxم 
ن تنهض إذا ال ميكن أ ، األمم و الشعوب تقاس مبستوى تعليمها 

ــــــدم إال بالعلأمة و تتبّوا منزلة من الرقى و التق ون من هو م و يكــــ
 على غري ذلك متدنـًّيا و متخلًفا . 

إىل تلك  و ال شك أن الفئة اإلجتماعية اليت تنشـر العلـم          
Kتمع انتعاشًا املستويات الراقية بني أفرادها هي أكثر فئات ذلك ا
ناصب ى املو أعظمها متكنًا و نفوذًا  و  أوفرها حظًا يف الرتبع عل

 القيادية .

مل إسم ( كلية افتتحت يف كينيا حالًيا ثالث كليات و كّلها حت     
ــــال ــــ ـــــ ا يف حي  دراسات اإلسالمية ) تأسست أوالها يف مدينة ممباســـ

ة م  اليت تقع هـذه املدين١٩٩٥هـ  املوافق ١٤١٥كيساؤين عام 
، العاصمـة  عـدعلى ساحل احمليط اهلندي  و هي أكـرب مدن كينيا  ب

ــون  ــــ ــــــــ ــــمث افتتحت كلية الشريع  %٨٠و ميثل فيهـا املسلمـ ة  و ـــ
ـــق هـ املواف١٤١٨الدراسات اإلسالمية يف مدينة ثيكا عام   ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ

،  ) كيلومتـراً ٥٠د عن العاصمة ( نريويب ) بـ (اليت تبعم و ١٩٩٧
هـ املوافق ١٤٢٥و ) عام ـ مدينـة ( المأخـريًا أنشئت الكلية يف و 

م . ٢٠٠٤  
ي رسالتها أقيمت هذه الكليات جبهود فردية أهلية و هي تؤد      
ـــرغـ ــ ــــــري م ما تعرتض سبيلهــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ يقوم  ها وا أحياناً عقبات مادية  وغـ

كما   ، ع أحيانًا باإلنفاق عليها بعض مسامهات احملسنني اليت تنقط
ة خارجية اإلنفاق على بعضها منظمات إسالمي  و وم باإلشراف يق  

ات العاملية و حتاول هـذه الكليات بأن تسري على �ج الكلي        
دراسية مع ـــمن الدول العربية من حيث املنهج التعليمي و اخلطة ال

ـــتزويدها بامل ني . ــــــدرسني املؤهلـــ  

م اإلسالمي من Mا كينيا يف التعليتلك هي املراحل اليت مّرت       
ـــو من الواض ،دخول اإلسالم فيها  ــــ ض سبل ح وجود عقبات تعرت ـ

و  ،  انوية تطوره يف كل مراحلها السيما  إبتدائية /  إعدادية  /  ث
ــــــسوف أحاول مبشيئة هللا إبراز اهلامة منها على وج ــــ إلجياز مع ـه اـ

ــتعقيب احللول املقرتح ة هلا .ـــــــ  

ـــــات  ـــــ ـــ ــرز العقبـ ـــ ـــــ  من أب
ال يتمتعون  فأكرب العدد من املدرسني ،الضعف يف املستوى  - )١(

ــلى الوجمبؤهـالت تعليمية تربوية متكنهم من أداء رسالتهم ع ــ ــ ـــــ ــــ ـه ـ
إمنا هـم خريج  املالئم فمعظمهم مل يتلقوا تأهيًال أكادمييًا مناسبًا و

لنوع من ذا اـــأو ثانوية و يبلغ هـ ، ن مرحلة إبتدائية أو إعدادية م
.   %٧٠املدرسني الذين يدرسون يف هذه املراحل أكثر من   

املدارس  د أكثر هذهـعدم املنشآت املدرسية املتكاملة فتج - )٢(
األطفال   و غالبًا ما جيلس  ،تتعرض للخراب يف مواسم األمطار  

كتب و و قد ال جيد املعلـم امل ،على األرض  يف مثل هذه املدارس

ة يف مثل الكـرسي مما جيعل بعض اآلباء يشكون يف جدوى الدراس
 هذه املدارس لسوء حاهلا و منظرها . 

ن يظل  د منهج و برنامج دراسي دقيق , فإىل اآلــــعدم توحّ  - )٣(
و الذي ـــغـريه جيتهد على النح كل مدرس على منهج خمتلف مع 

ــة العالكتب املدرسي و باعتماد ما يتيسر لـه  من أنواع يراه  ربية ـ
ــــالواردة من الدول العربية ش منهـج  أو يبقى املدرس  مع ،   ىت ـ

 تقليدي أصيل الذي ال يالئم الوقت الراهن . 
دورًا هامًا يف  علمًا بأن هلا ، عدم الوسائل التعليمية احلديثة  - )٤(

ا ية يف غري بيئتهميادين تعليم اللغة العرب جمال التدريس و خباصة يف  
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لدراسة مع فقدان املكتبات العربية املدرسيةيف كل مراحل ا - )٥(
الرجوع إليها .  انعدام املكتبة العامة اليت ميكن للتالميذ و املعلمني  

ظهر بعض و ذلك فيما يتعلق مب  ، قلـة االهتمام باملظاهر   - )٦(
سامهم مما هرهم اخلارجي  و  أناقـة أجاملدرسني فهم ال يهتمون مبظ

نون أن ال يكونوا جيعل التالميذ ينفرون من الرتبية اإلسـالمية  و يتم
 مثل معلميهم يف املستقبل . 

متكنهم  إنعدام من املدرسني بعض الوسائل الضرورية اليت  - )٧(
و  ،وب احلاس ،اجـة النارية اجة أو الدرّ من القيام بعملهم مثل الدرّ 

ذلك من مستلزمات الدراسة . غري   
املوجودة  وضع اقتصادي الذي ال يتيح للجمعيات األهلية  - )٨(

ـــالصـ ــ ـــــرف املنتظـم عن تلك املدارس و املعاهـــ سنوات و د فتمّر الـــ
ــــأو تق حمجمة عن توظيف املعلمني اجلـدد  اجلمعيات ــــ الدعدميـ ــــ م ـ

ـــاملتواصل بسبب الضائق ــ ــ ـــة اإلقتصاديـــ ــ ــ ــ ــ اين منها فتعتمـد ة اليت تعـ
ــــاملعلمـاهليئات اإلسالمية يف املنطقة  يف تزويـد مدرسيها ب ــــ ــــ ني من ـ
 اخلارج أو بالعون املادي من بعض الدول العربية .

   أما احللول املقرتحة هلا فهي :- 
يف ميدان ن التكثف من الّدورات و امللتقيات للمعلمني الذي - )١(

ــــالعل ــــــــ لمي اللغـة و تكـوين مع م تأهلهم يف ممارسة مهنة التدريس ــ
 العربية مع فتح شعبة اللغة . 

ــــــــإنشاء املباين املتكامل - )٢(  ـ ـــ ل يف ة لكل مدرسـة أو معهـد عامـــ
ول الدراسية و من ضمنها املكتبة املدرسية  مع بناء الفص املنطقة 
ثر من غريها مع خباصة للمرحلة اإلبتدائية اليت تعاين أكالثابتة و 

 زيادة فيها أعداد املعلمني . 

ام املدرسني و إلز  توحيد املنهج و تزويده باجلديد النافع  - )٣(  
ـــــمع متابعة متواصل  ، به  ّحـد حيث يكون ة يف التقيد باملنهج املو ـ

على  يشرف  ر وورائهم منظم سواءًا كان أهلًيا أو خارجًيا يسيط
 املنهج و على املدرسني . 

رحلة اإلبتدائية تقدمي الوسائل التعليمية احلديثة خاصة يف امل - )٤(
ـــــاليت تعاين من نقص شديـ ـــــ ائط و آالت د هلـذه الوسائل مثل اخلر ـــ

ــــالتسجيل و غ و البالد و  ريها ليتمكن التلميذ من معرفـة األمكنةـــ
حيحة للقرآن الكرمي . مساع األلفاظ الص  

اإلسالمية  إنشاء املكتبات العامـة اليت حتتوي على املراجع - )٥(
 حىت يتسىن للباحثني و املعلمني اللجوء إليها . 

ـــإعطاء بعض املدرسـ - )٦(  ــ ــ ــ ــ هم بأمهية ذكـري ـــني لفتة انتباه  أو تــ
ـــــــــو ذلك بع  ،املظاهر و نظافة األجساد   ـ ـــ ـم  إصالح سرائـره دـــ

ر ) . بالتقوى و مكارم األخالق , فإنه يقال ( اجلوهر و املظه  
عّدات و امل الكتب   و تزويـد املدارس العربية باألجهزة  - )٧(  

ــالرتبوية الضرورية لتتحسن املدرس ــــ د ـها مع تزويمن أداء رسالت ة ــ
ـــاملدرسني ببعض الوسائل الضـروري ــــ داء العمـل أ من   ة ليتمكنواـــ

 بشكل أفضل . 
جودة يف  الدعم الفكري املادي و هذا بالنسبة للكليات املو  - )٨(

 مواصلة كينيا الستيعاب أكرب عدد ممكن من الطالب الراغبني يف
ا ــــيكونوا سجنود هللا ل الدراسة اإلسالمية فيها حىت يتخرج منها  áد

يه . منيًعا ضد كل صيحة ختالف أوامر هللا و نواه  
. مو صلى هللا على سيدنا حممد و على آله و صحبه و سلّ   

������� 

 

﴾  اءــــــــــرج  ﴿  
لعلماء و وضوح , كما نرجو من السادة ا هذا اجلهد املتواضع بكل صراحة  راء أن يرسلوا آراءهم حول ـنرجو من اإلخوة الق    
ــالك ـــــ ـــ ــــ ـــــــــــ ــإرسال مقاالxرام و الكتاب األفاضل ــ ـــ و إجياز ممكن  ما إىل ذلك خبط واضحو  م العلمية و الثقافية و االجتماعية ,ـــــ  

.   " املعارف "  مـا للنشر يف جملتكتيسريً  و ذلك  
ارف " أن نتقدم إىل قرائنا األعزاء من أحدث طريق يف جمال املعلومات , فمجلس املعارف اإلسالمية و جملتها " املع و يسعدنا    

  " املعارف " رتباط باKلس , كما تيسرت لكم قراءة جملة إلنرتنت , اآلن ميكن لكم ااإل شبكةعلى  و " اKلس " بني يدي القراء
  ع يوفر لكم املعلومات بالعربية و اإلجنليزية ـو هذا املوق  كونون يف العامل على اإلنرتنت ,ت" و االستفادة منها أينما  و " اKلس 

 website: www.mmislamiyyah.com   .  راً ــواحلية , و شكو الس
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 األطعمة و الذبائح يف اإلسالم
: إعداد و تقدمي  د . عبد السالم حديث أمحد املظهري             ����     

                            [ احللقة األوىل ]                                    كينيا  –احملاضر بكلية الدراسات اإلسالمية  ممباسا 

                  ]    [  اقتبسه من مقالة الدكتور عبد العزيز اخلياط   

                        
 كَ ونَ لُ أَ سْ يَ  ﴿األصل أن كل طيب مباح ألجل قوله تعاىل :           

ــة : اآلية رق[ املائد ﴾ اتُ بَ يِّ الطَّ  مُ كُ لَ  لَّ حِ أُ  لْ , قُ  مْ هلَُ  لَّ حِ ا أُ اذَ مَ   ]٤م ـ
 :  �و أن كل خبيث حمّرم كقولـه تعاىل حكايـة عن الرسول 

   ] ١٥٧[ األعراف : اآلية رقم  ﴾ ثَ ائِ بَ اخلَْ  مُ هِ يْ لَ عَ  مُ رِّ حيَُ  وَ   ﴿
ة " األصل يف األشياء اإلباحو القاعدة الشرعية تنص على أن    

 ا ِيف وا ِممَّ لُ كُ   اسُ ا النَّ هَ يـُّ ا أَ يَ  ﴿ه تعاىل : لقول ما مل يرد دليل التحرمي " 
 امِ عَ نْـ األَ  ةُ مَ يْ Mَِ  مْ كُ لَ  تْ لَّ حِ أُ  ﴿ و لقوله تعاىل : ﴾باً يِّ طَ  الً الَ حَ  ضِ رْ األَ 
ألن  ،و استثىن ما حّرم هللا و حّرمه رسوله   ﴾م كُ يْ لَ ى عَ لَ تْـ ا يُـ مَ  الَّ إِ 

ـــــأو أباحـ   �ما حّرمه رسول هللا قال  من عند هللا تعاىل  ، ه فهوـــ
و  ﴾وا هُ تَـ انْـ فَ  هُ نْ عَ  مْ اكُ هَ ا نَـ مَ  ,وَ  وهُ ذُ خُ فَ  ولُ سُ الرَّ  مُ اكُ ا آتَ مَ  وَ  ﴿ :تعاىل

" ما يقرأ عليكم من  مْ كُ يْ لَ ى عَ لَ تْـ ا يُـ قد بّني القرطيب يف تفسريه  " مَ 
  .  ] ٦/٣٥[ تفسري القرطيب : حترمي يف القرآن و السنة . 

يف قوله سبحانه و تعاىل : و قد ورد النص املستثىن Mذا املتلو      
 هِ بِ  هللاِ  ريِ غَ لَّ لِ هِ ا أُ مَ  وَ  يرِ زِ نْ اخلِْ  مُ حلَْ  وَ  مُ الدَّ  وَ  ةُ تَ يْ مَ الْ  مُ يكُ لَ عَ  تْ مَ رِّ حُ ﴿
َردِّيَةُ وَ وَ  ةُ وذَ وقُ مَ اْلوَ ُمْنَخِنَقةُ اْل وَ  ا مَ  الَّ إِ  عُ بُ السَّ  لَ كَ ا أَ مَ  وَ  ةُ حَ يْ طِ النَّ اْلُمتـَ
و قوله  ]٣[ املائدة : اآلية رقـم  ﴾ بِ صُ ى النُّ◌ّ لَ عَ  حَ بِ ا ذُ مَ  وَ  مْ يتُ كَّ ذَ 

 الَّ إِ   هُ مُ عَ طْ يَ  مٍ اعِ ى طَ لَ ًما عَ رَّ إّيل حمَُ  يَ وحِ ا أُ  مَ ِيف  دُ ُقل َال َأجِ   ﴿ : تعاىل
ًقا سْ فِ و أَ  سٌ جْ رِ  هُ نَّ إِ فَ  يرٍ زِ ـنْ خِ  مَ و حلَْ وحًا أَ فُ سْ مَ  ماً دَ  وْ َأ  ةً تَ يْ مَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ 
   ]١٤٥[األنعام: اآلية رقم  ﴾ هِ بِ  هللاِ  ْريِ غَ لِ  لَّ هِ أُ 
كما وردت النصوص يف السنة النبوية بتحرمي كل ذي ناب من       

ــــفقد  أورد مسل طريالسباع و كل ذي خملب من ال ــــ ـ م يف صحيحه ـ
ــعن أيب ثعلبـة اخلشين أن النـ ــــ ـ ــ ـــــ ــــ �ى عن أكل ذي ناب من  �يب ــ
 �و ذكر أبو هريرة عن النيب  ،الطري السباع و كل ذي خملب من 

ـــــــ[ رواه مسل))  امٌ رَ حَ  اعِ بَ السِّ  نَ مِ  ابٍ نَ  يْ ذِ  لُّ (( كُ  قوله : ـ ــــ ــ ـــ ــ ــــ ـ ـ ـــ     ، م ]ــ
و على  ،فالكالم يدور على املنصوص عليه بال خالف يف التحرمي 

  ـه .ما اختلف يف حترميـه و حلّ 
  

  :  أما األول فمنها   
تت حتف أنفها من غري : و هي البهيمة اليت ما امليتة -)١(      

ــــــاجلراد لقولـسمك و و استثىن من ذلك الذكاة شرعية ،  ــــ ــــ ه عليه ــ
َمْيَتَتاِن َفالسََّمُك َو اْجلََراُد ا اْلمَّ أَ  ، انِ مَ دَ  وَ  انِ تَ تَ يْ ا مَ نَ لَ  تْ لَّ حِ أُ  :السالم

[ ابن ماجه و أمحـد يف مسنده و .  الُ حَ الطِّ  وَ  دُ بِ الكَ فَ  انِ مَ ا الدَّ مَّ أَ  وَ 

  .  الشافعي يف مسنده : و هو حديث صحيح ]
و يعترب ما قطع من البهيمة قبل ذحبها ميتة , أو ما قطع و فيها     

 وَ  ةِ مَ يْ هِ بَ اْل نَ مِ  عَ ــــــطِ ا قُ " مَ قرة ميتة , لقوله عليه السالم : حياة مست
  . اه أبوداود و الرتمذي ][ رو "  ةٌ تَ يْ مَ  ةٌ يَّ حَ  يَ هِ 
  و احلكم يف التحرمي أن ما مات حتف أنفه يكون يف الغالب ضارáا  

ـــــون قد مات مبرض أو ضعف ،  ــو ألنه مما تعافـألنه يكـــ ــــ ه الطبائع ــ
و ال خيفى   [ تفسري املنار ]ده خبيثًا  . ـــو تستقذره و تع ،السليمة 

  xا بغض النظر عن حكمة حترميها .أن حترمي امليتة إمنا هو لذا

   
: و املراد بالدم املسفوح أي املائع الذي يراق من  ّدمــال -)٢(   

خبالف املتجمد يف الطبيعة كالكبد  ،احليوان  و  إن مجد بعد ذلك 
ـــو الطحـال و ما يتخلل اللح ــــ ــــ و  ،ـم عادًة  فإنه ال يعـد مسفوًحا ــ

ـــــو يرى ابن ح  ،له بإمجاع العلماء  املسفوح حمّرم ال جيوز أك ــــ ــــ زم ــ
قال : و  ،األندلسي أن مجيع الدم حرام مسفوًحا أو غـري مسفوح 

ــال حيل أكل شيء من الدم و ال استعماله مسفوحًا كان أو غ ري ــــــــ
ــــــمسفوح إال السمك وحـ   ده . ـــ

يث السابق : و قد استثىن من ذلك الكبد و الطحال للحد        
و اِملسك  "  و هو بعض دم  ، و الطحال  و أما الـدمان فالكبد 

 ،و دم احلوت عند احلنفية لعموم احلديث يف حل السمك  الغزال"
  فقد أباح السمك مبا فيه من الدم دون إراقة له . 

  [ أحكام القرآن للجصاص ]            

 [ ١٠] املعارف / العدد الثاين  



  

اللحم نطبق اسم و ي ،: و هو حمرم لذاته  حلم اخلنزير - )٣(    
ـــقال يف أحكام الق ، زير  ـنعلى الشحم و كل أجـزاء اخل ــ ــ ــ ــ ـ ـــ رآن : ـ

قال علي  ، اتفقت األمة على أن حلم اخلنزير حرام جبميع أجزائه  
ــــــبن حـزم : ال حيل أكل شيء من حل ـــ ال حلمه  و ال  ، م اخلـنزير  ـ

و ال فمه  ، وته شحمه و ال جلده و ال عصب غضروفه و ال حش
و ال عظمه و ال رأسه و ال أطرافه و ال لبنه و ال شعره الذكـر و 

  .  ] ٧/٣٨٨[ احمللى : األنثى و الصغري و الكبري سواء . 
مام مالك فإنه يقول و حكمه النجاسـة عند األئمة ماعدا اإل      

ــــر ،  ــــ ــ ــ ـــــو أما االنتفاع بأجزائبأنه طاهـ  ،تهاد العلماء ه فموضع اجـــ
فأبوحنيفة جيوز االنتفاع به للخـرز , و قال األوزاعي جبواز أن خياط 

ـــــبشع   ره .ــــ

   
: و هو احليوان يذكر عليه عند  ما أهل به لغري هللا - )٤(     

ذحبه اسم غري اسم هللا كاسم الصنم أو اإلنسان تقربًا  و عبادًة له 
بغري اسم هللا ال تؤكل أل�ا و الذبيحة  ،و اإلهالل : رفع الصوت 
  ذبيحة لغري اخلالق املنعم .

   
: و هي البهيمة اليت تقتل باخلنق حببس نفسها  املنخنقة -)٥(   

ـــحببل أو بإدخال رأسها يف موضع  ال تق در على التخلص كشعبتني ـ
  .  ] ٦/١٣٧[ تفسري املنار : من شجرة فتنخنق فتموت .  

و يدخل احليوان الذي خيتنق بأحبولة  و حكمها حكم امليتة ,      
  منصوبة له .

   
: و هي البهيمة اليت تضرب ضربًا شديًدا  املوقوذة -)٦(       

 ،فحكمها حكم امليتة   ،بعصا أو بغري العصا فتموت من الضرب 
أو أصابه عرض السهم أو  و يدخل فيها كل حيوان يقتل حبديدة 

  . ]١٣/٨٠مسلم  [شرح النووي على صحيحثقل السيف فمات 
و يدخل يف املوقوذة ما رمي ببندوق و هو ما يتخذ من الطني      

  ،�ى عن اخلذف و هو الرمي باحلصاة �فريمي به بعد يبسه ألنه 
ألنـه ،  أما الصيد ببندوق الرصاص املستعمل اآلن فال يدخل فيه 

  يصيد به و جيرح خبالف األول فإنه ال يصيد به و ال جيرح . 
  ] ٦/١٣٩[ تفسري املنار :            

   
�����������  

  

قلت : هذا الذي قاله يف تفسري املنار بأن بندوق الرصاص         
جيرح يف حمل النظر ألن الرصاص ليس له حد إمنا هو يندس بالقوة 

ــيف جسد الصيد ف ال يصح أن يقال : َجـَرَح : فاحليوان املصاد به ـ
  موقوذ و ليس مبذبوح .

   
: أي الساقطة من علو كجبل أو جـدار أو  املرتدية -)٧(       

  سطح أو حنوه فتموت بذلك .

   
: إذا تناطح حيوانان مما حيل أكلهما فمات  النطيحة -)٨(      

  أحدمها أو كالمها بسبب ذلك حيرم أكل احليوان املنطوح .
   

ــما أكل السب - ) ٩(        ـــ د أو ــــــــ:  إذا افرتس سبع كاألسـ عــ
ــــالنمر أو الفهد أو الذئب  أو  طري جارح كالصق ر حيوانًا مما حيلُّ ــ

ــأكله كالشاة أو الغزال فال حيل األكل من ه ــــ   ذه الفريسة .ـ
   

ــــ: يستثىن من ذلك الـما يستثىن من ذلك  - )١٠(        ـــ ذي ـ
ـــــذكرته اآلي ــــ ـــــ ـــ ـ ـــــــة أمـ   ران : ـ

ذكي من املنخنقة و املرتدية و النطيحة و املوقوذة و ما ما  -(أ)  
أكل السبع فقد رأى األحناف  و الشافعية  و احلنابلة أن ما أدرك 

ــــحيáا من املنخنقة و املوق وذة و املرتدية  و ما أصابـه السبع فذّكي ــــ
ـــــأي : ذبح ذًحبا شرعًيا جاز أكله لقول    ﴾ مْ يتُ كَّ ا ذَ مَ  الَّ إِ  ﴿ه تعاىل : ــــ

 ،و يرى اآلخرون كاملالكية عدم جواز تذكية هذه احليوانات       
[ أحـكام القـرآن إال إذا رّجي حياته لو ترك من غري تذكية  . 

  .  للجصاص , حاشية الدسوقي على الشرح الكبري ]
أن   " اجلوع حىت خيشى اهلالك " جيوز عند االضطـرار  - (ب)    

ــــــيأكل اإلنسان من ه ـــذه احليوانات احملرمة بقــ ــدر احلاجـة لقولـــ ـــــــ ه ــ
 ورٌ فُ غَ  هللاَ  نَّ إِ فَ  مثٍْ إلِ  ٍف انِ جَ تَ مُ  ريَ غَ  ةٍ صَ مَ  خمَْ ِيف  رَّ طُ اضْ  نِ مَ فَ   ﴿ تعاىل : 

  [  و بقية احلديث يتبع العدد القادم  ]  . ﴾ يمٌ حِ رَّ 

  

  
  

  
  

 

 املعارف  / العدد الثاين  [ ١١ ]
 

 يقول الشاعر عن اغتنام الشباب يف حتصيل العلم 
بقدر الكد تعطى ما تروم            

فمن رام املىن ليًال يقوم                                            
ة فاغتنمها ـو أيام احلداث          

ة ال تدومـأال إن احلداث                                       



  

 مؤسس اجلماعـــة األمحــديـــة 

  إعداد : حممود األعظمي الندوي ����)     ِمرزا غالم أمحد القادياين(                                      

 ١٢٦١هـ املوافق ١٨٤٠م / ١٣٢٦هـ املوافق ١٩٠٨م

 

 احلمد T وحده و الصالة على من ال نيب بعده و على آله و أصحابه و من تبعـه إىل يوم الـدين .
أما بعـد : فهذه كلمات عديدة تنبئ عن أحوال مؤسس اجلماعة األمحدية املتنبئ القادياين ِمرزا غالم أمحد ، مجعتها ليكون قارئها على بصرية 
من هذه الفتنة العظيمة ، و من شاء أن يطلع على تفصيل حاالته و مقاالته فلرياجع إىل الكتب اهلندية املصنفة من العلماء الكرام جزاهم 

 هللا ذو اجلالل و اإلكرام . 
      

لد يف قرية إن الشقي املرزا غالم أمحد القادياين املدعي للنبوة و     
هـ ) من ١٢٦١قاديان سنة إحدى و ستني بعـد األلف و املائتني  (

ــاهلج ــــــرة النبويـــ ــــ ـــة على صاحبها الصـ ـــــ ـــ ـ تويف سنة  ـالة و التحية وــ
و ، غول الترتم  الذي ينتهي أصله إىل م١٩٠٨هـ املوافق ١٣٢٦
ــعلى ق ـــول : إىل يأجــــ ــ ـــوج و مأجــ ــــ   –ه  لعنه هللا و أخـزا  - وج  ـــ
ــو تلقـ احلكمة  ـوم و منها الطب و املنطق وــــــى فيها مبادىء العلـــ

اإلجنليزية يف  ـده صار موظًفا يف احملكمةــــو ملا بلغ رش  ( الفلسفة )
بعد ذلك  و،  ياً فرتة من الزمن سيالكوت خبمس عشرة روبية شهر 
أنه مكّلف  و زعم باديء أمره، توجه إىل التصنيف و إّدعى اإلهلام 

ى ابن مرمي عليه من هللا تعاىل بإصالح اخللق على �ج املسيح عيس
ضر و أن له إهلامات و مكاشفات إهلية يشهـدها من حي ، السالم  

لّون يف ت أخـرى و تو تدرّج من ذلك إىل ضالال  ، إليه بقاديان   
ـــــدع ـــواه تلّوَن احلــــ عمية كالمه و سلك يف متشية مرامه  و  ت ،رباء ـــ

ية سواًء بسواٍء . و اتبع البابية و البهائ ،طريق الزنادقة و الباطنية   
مث انتقل إىل أنه املهدي  ،د و مثيل املسيح فادعى أوًال : أنه جمدّ    

و من اجلانب اآلخر أوله أنه نيب لغوي   ،املوعود و املسيح املعهود 
ل إىل مث حتوّ   ،  على معان اخرتعها الزنديق ،أو ظلي , أو بروزي 
مث إىل أنه نيب تشريعي و  ، و رسول كذلك  ، أنه نيب غري تشريعي 

و جعل   ،" أربعينه " و حتّدى باآليات  باح به يف  ، رسول كذلك 
ـــول املسيح " و باجلملة هـكما يف كتابه  " نز   ،وحيه كالقرآن  ـــــ ـــ ذا ـ
ــــــح بنبوتـه الظلية بأوضح صراحة  مث بعاملتنىبء صـرّ  ـــ ـ ـــ د ذلك هذا ــ

ى نبوة مستقلة تشريعية و كّفر من ــــاملتنىبء ترقى يف ضاللته و اّدع
مل يؤمن بنبوته  , و اّدعى تفوقه على سائر األنبياء حىت على سيد 

  . �النبيني سيدنا حممد املرسلني و خامت 

األنبياء  و جعل حياكي معجزات سائر األنبياء و معجزات خامت     
ته ) : و جعل ( قري ـده ) املسجد األقصى ،فجعل ( مسج ،أيضاً 

سجده و جعل مل ،: مدينته ، و جعل ( مدينة الهور )مكة املسيح 
لسالم عليه ا فحمل كل ما يتعلق بعيسى، منارة مسّاها منارة املسيح

ــــو قد مجعـ ، على التأويل إال املنارة فإ�ا كانت تتهيأ ببذل املال ــ ه ــ
ا فهو من من دفن M ، و جعل مقربة مسّاها مقربة اجلنة ،من أتباعه 
ه . و أتباعه أمت ،و ّمسى أزواجه أمهات املؤمنني أهل اجلنة   

حمدي مبو من أكرب ما إّدعاه من معجزاته : نكاح املرأة املسّماة   
ــو جعل ،بيكم من فوق السماء  ــ ــ استمـر  و ،ه وحيًا أوحي إليه به ــ

ــ يرفو قال فيه : إن هللا ،على لعنته تلك حنو عشرين سنة  ــ ــ ـع كل ــ
 ،ر مربم إنه تقدي ، و إ�ا تدخل يف نكاحه  ،مانع من هذا النكاح 

م " :  "  ام آxو أوحي  إليه شيطانه فيه كما ذكـره يف كتابه  " اجن
 ،و يردها إليك م انوا Mا يستهزئون , فسيكفيكـهكذبوا بآيايت  و ك

ــأمر من لدنا إنا كنا فاعلني زّوجناكها " و هكـ ــــــــ ـ كلمات   ذا يتلّقفـ
 القرآن و حيكيها يف افرتائه .  

ل ذلك و جعل ذلك وحيًا مساوياً يقطع به كالقرآن , و جع        
النصارى و  ة اخلليقة من املسلمني وـــد كافـمعيار صدقه و كذبه عن

و  ،ر ورة بأموال و دار و عقاـــو أطمع والد املسّماة املذك ،اليهود 
هللا تعاىل  ففضحه ، بكل مكر و حيلة –خدعه و تزلف له  –دّاله 
 ،كاح و مل يرزق ذلك الن رؤوس األشهاد وعلى أعني الناس ، على
ـــو ق ـــــ ـ ــ ــــ لى و أولدها أوالدًا و احلمد T ع ،ان أمحد د نكحها سلطـ

ه ذلك :  أنـه إن مل يتم ل و كان ذلك الشقي أعلن إهلامه  ، ذلك  
خبث فكان كـذلك : أ ، النكاح فيكون هو أخبث من كل خبيث 

 من كل خبيث .
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 ، و كان كل غرضه مجع األموال و نيل امللذات و الشهوات     
و   ، لمني ية دهياء لإلسالم و املسو أبقى داه ،فسقط يف اهلاوية 

ــــــكّفر من مل يؤمن به كما يف " جريدة احلك أكتوبر سنة  ٢٤م "  ـــ
و يف مكتوبه   ، ١٧٩و يف  " حقيقة الوحي "  ص  ،م ١٨٩٩

 املندرج يف " الذكر احلكيم " .
 ،األكباد  و أهان عيسى ابن مرمي عليه السالم مبا تنشق منه       

ديدنه ذلك  و استمر على  ، هجا نبيًا أو حّط عليه و مل يوجد نيب
" إين    إىل أن قال يف آخـر سنة من حياته يف  " جريدة البدر " :

بار عام " جريدة أخ مدٍَّع أين رسول و نيب " و يف مكتوب له إىل "
. ١٤٩ و كذا يف " حقيقة الوحي "ص "إين على حكم هللا نيب "  

ر"أخبار عام " ما أرسل مكتوبه إىل مدي إىل أن أخذه هللا تعاىل بعد 
باهليضة  و رماه قضاء هللا و  قدره  ،خبمسة أيام أخذ عزيز مقتدر 

و  –الء بيت اخلـ –يف حّشه  و سقط على وجهه  –اإلسهال  -  
ــمات مبوت يك ــ ــره اإلنسان جمرد ذكــ ــ البوار و   و استقّر يف دار ،ره ـ

ـــو ق ، كانت موتته موتاً يعترب به املعترب ـــ ىل أمه اهلاوية يف د وصل إـ
  هـ . ١٣٢٦سنة 

ه " عون و قال العالمة شرف احلق العظيم آبادي يف كتاب           
و  من املصائب  ٤٠٦ -  ٤/٤٠٥املعبود على سنن أيب داود "  

لحـدين أن رجًال من امل  و الباليا الكربى على اإلسالم ،  العظمى
ـــو و ه  ،من الفنجاب من إقليم اهلند خرج  ،الدجالني الكذابني  ــ

 ،و رسوله  و عصى هللا مع كونه مّدعياً لإلسالم : كّذب الشريعة ،
دث و ـــــعاه أنه حمـو كان أول ما إدّ  ،و آثر احلياة الدنيا  ،و طغى 

ـــــمله م من هللا تعاىل . ــ  
 و ثالمثائة و مث كثرت فتنته , و عظمت بليته , من سنة ست      

ــألف إىل السنة احلاضرة و هي سنة عشرين بع ـ ثالمثائة   د األلف وـ
الكاذبة  عاه من اإلهلاماتو أّلف الرسائل العديدة يف إثبات ما إدّ 

ــو أقوال أهل الزندق ،و الدعاوي العقلية الواهية  و  ،اد ــــة و اإلحلــ
ا تقشعر ، و تفّوه مب حّرف الكلم و النصوص الظاهرة عن مواضعها

ــــاإلس و مبا مل جيرتىء عليه إال غري أهل منه اجللود ، أعاذنا  - الم ــ
من أقواله الواهية ف ه .ـاملسلمني من شروره و نفثه و نفخهللا تعاىل و 

ـــرح Mا يف رسائلـاملردودة اليت ص بن مرمي  و  ه : أن نزول عيسى اـ
ت . ستحيالرفعه إىل السماء جبسده العنصري : من اخلرافات و امل  

ــــعو إدّ          ــــ  ، حملمديى أن عيسى املسيح املوعود يف الشريعة اـ
بن مرمي و اخلارج يف آخر الزمان لقتل الدجال : ليس هو عيسى ا 

و هو :  ،مثيله  بل املسيح املوعود : ،الذي توفّاه هللا و رفعه إليه 
ـــــ" أنا ال ــــ لذي جاء به أنا هو او   ،ذي أنـزلين هللا تعاىل يف القاديان ـ

ى ابن مرمي و أما عيس ،القرآن العظيم , و نطقت به السنة النبوية 
ــاتركوا ذك ،فليس حبي يف السماء "  ــ ــ ــ غالم أمحد  فإن ، ر ابن مرمي ـ

عية : إن و قال هـذا املتنيبء على عكـس النصوص القط ،خري منه 
ــجمث أ –العياذ باT  –سيدتنا مرمي محلت من الزنا  ـــ  أهلها على ربــــ

ــــالنكاح لتسرت هـذه القبيحة و قال ه ــــ ــ ق سيدنا ذا الكـذاب يف حــ
طهرة غاية ه كانت طاهرة معيسى عليه السالم استهـزاًء : إن أسرتـ

ن م و األموية  كانت الثالث من جداتـه األبويـة   التطهر  ،
 ،د من دمائهن لالزواين الاليت يكتسنب بالزنا  و  هذا عيسى قد تو 

. ]  ٧[ ضميمة اجنام آ\م ص هامش   
  �ة على الوجه الذي أخربنا به رسول هللا ـو أنكر وجود املالئك   

ــــو أنكـر نزول جربيل عليه السالم على الن ــــ ، و أنكر نزول  �يب ـــ
ـــو أنكـر ليلة القـملك املوت ،  ــو يذهب يف وجود املالئك ،در ـــ ــ ة ـ

ــــالسفة و املالحمذهب الف ــــ   دة . ــــ
اليت ليس  و لكن النبوة ،و يقول : إن النبوة التامة قد انقطعت    

و  ،اع هلا أبـداً فيها إال املبشرات فهي باقية إىل يوم القيامة ال انقط
 إن أبواب النبوة اجلزئبة مفتوحة أبداً . 

 ،ها و يقول : إن ظواهر الكتاب و السنة مصروفة عن ظواهر     
ـــو إن هللا تعاىل مل يزل يبني مـ ــــ ــ و  ،الكنايات   راده باالستعـارات وـ

ـــــغ ــتلك ه  ،ري ذلك من اخلرافات و العقائد الباطلة  ـــ ــ عقيدـته  يــ
)  التبليغ لته (رساها يف كتابه (براهني أمحدية) و جهر Mا و دعا إلي

لى هللا تعاىل افرتاء ع  اليت اطلعنا عليها و على ما حوته من كفر و
دعون إليها يف  و على رسوله و هي عقيدة أتباعه اليت ينشرو�ا و ي

 كل زمان و مكان .
ــــــــفهـ         ثات ذه أمنوذج من دعاوي ذلك الدجال املفرتى و نفـ

ارتداده  من صدره فهل يشك أحد بعد االطالع عليها يف كفره و
ب الكعبة !! . ه ؟ كّال و ر ـو ارتداد من آمن ب  
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ِلَرُجــٍل َو ُهــَو  �عمــرو بــن ميمــون األودي , قــال : َقــاَل َرُســوُل ِهللا  عــن
ْبـَل بَ ًسا قـَْبَل مخٍَْس , شَ يَِعُظُه : " ِإْغَتِنْم مخَْ  اَبَك قـَْبَل َهَرِمـَك , َو ِصـحَتَك قـَ

ــقَـ  اكَ َنــغِ َســَقِمَك , وَ   لَ ْبــقَـ  كَ اتَــيَ حَ  , وَ  كَ لِ غْ ُشــ لَ ْبــقَـ  كَ اغَــرَ فَـ  , وَ  كَ رِ ْقــفَـ  لَ ْب
 ] ٥١٧٤حديث رقم : , "   [مشكاة املصابيح : كتاب الرقاق  كَ تِ وْ مُ 



  

ــــذّ اب و عن  ــد القادياين املتنبئ الكــ فباالختصار غالم أمحـــــ
 دينه الكـذب ، القاديانية :  

كان ميدح   راعنة عصرهغالم أمحد املرزا أكرب ف ئأن هذا املتنب       
ــــحيـرص على تأييد احلكاإلجنليز و  ــ ــ ــ غامشة الظاملة و زية اليومة اإلجنلــ

أتى بشريعة  و  ها يف أسلوب سافر حىت نسخ اجلهاد  و ألغاهيتملق
ـــجديدة معظم تعاليمها إلغاء اجلهاد و  نسخـ ــــ يض على ه و  التحر ــ

ن أول يوم ة كانت اجلماعة القاديانية مــــو باجلمل ، إطاعة اإلجنليز  
اعهم دينه و و هو عبد حقـري من عبيد اإلجنليز ب  ،عميلة لإلجنليز 

ــــه و عقلشرف  ـــــ ـ ــ و مقاالت   رسائل  ه و حياته و نشـر ذلك كتًبا وـ
يطان و نبوة و وحًيا أوحى به إليه الش ، مسّاها وحًيا و نبوًة و دينًا 

ـــتنبأ له Mا عرافـو االستعمار فاستخ ــ ــ ـــفن ذويـ ف بذلك دمهاءـ ه و ــ
ا  و  هلم ون Mعشريته ممن هم على شاكلته  ممن هلم قلوب ال يفقه

ك كاألنعام أعني ال يبصرون Mا  و  هلم آذان ال يسمعون Mا  أولئ
 بل هم أضل .

 ،قل و أن الغـالم القادياين كان مريض الدماغ سخيف الع          
و كان  ،ة حادة و قد أصيب يف شبابه بلوثة عقلية و نوبات عصبي

هجاًء  و كان ،واد املسكرة يتداوي من مرضه باألدوية و بعض امل
.   الصاحلنيعباد هللاطاً طويل اللسان على املعاصرين و سليو بذاًء   

الضالالت النكـراء سلمني أمر هذه الفتنة الشعواء و د هال املـو لق 
ــفحارMا الكبار من العلماء والقادة املفكرين بأقـ المهم و ألسنتهم ـــ

ــــــيف كل مكان وص ــــــّرح بأن القاديانية ثـ ــــ ـ  �ورة علـى نبوة حممد ـــــ
مؤامـرة على اإلسـالم و ديانة مستقلة منشقة عن اإلسالم و دعا و 

  يف صراحة إىل فصل هذه الطائفة الضالة عن مجاعة املسلمني . 

ــفق    ـــ ــّرر العلماء باالمجـ   - : اع ما يأيتــــ
 القادياين أن الطائفة القاديانية املنسوبة إىل غالم أمحد              

ـــمن الطوائف الضالة املارقة من اإلسـ دين به ًا مبا تالم مروقًا ظاهر ـــ
ـرات حيرمها تنتحل من حنل باطلة و تأيت من منك من عقائد زائغة و

الطائفة  فهذه نبذة من أخبار هذه  ،اإلسالم احلنيف حرمة قاطعة  
ى هللا ا من عدة مصادر صادقة حمققة و صلاستقيناه ،و مؤسسها 

ـــه و صحبه و سلـــيدنا حممد و على آلعلى س ـــ ــ م .ـ  
���� 
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 األزهـر : القاديانية  و  البهائية  كافرتان و مارقتان
.  د جممع البحوث اإلسالمية أن الطريقة القاديانية و البهائية , ضالتانـأكّ    
حوث اإلسالمية مشريًا إىل أن هذه الفرق تعمل على حتريف اإلسالم و أ�ا فرق كافرة أل�ا تنكر ختم النبوة , جاء ذلك خالل اجللسة الشهرية Kمع الب 

ي الشرعي يف معتقد الطريقة القاديانية و ما يشتق منها من أحيث استعرض اKمع يف جلسته الر , تور أمحد الطيب شيخ األزهر برئاسة اإلمام األكرب الدك
د قال ـــــــــخامت األنبياء و ق � ر ختم النبوة و أ�ا فرقة كافرة أل�م ال يعتقدون أن سيدنا حممدـأ�ا فرقة ضالة تنك  ًدا أ�ا مرفوضة دينًيا وـمؤك البهائية ,
خارجة عن اإلسالم و  و نقلت " اليوم السابع " عن اKمع تأكيده أن البهائية هي فرقة مارقة " يْ عدِ بَ  ِيبَّ نَ  الَ فَ  بُ اقِ ا العَ ريف " أنَ يف حديث ش �رسول هللا 

, فاإلسالم هو ختم الشرائع و ختم برسوله مجيع األنبياء  ر املسلمني مجيعاً منهارارًا حبظر هذه الفرقة , و حذّ ـر منذ عشرات السنني أن أصدر قـق لألزهبس
  ة .ــذه الفرقـو كّلف اKمع عدًدا من علمائه لعمل أحباث لكشف ضالل ه
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 نصاف إصالح و إ

  ال هـــدم  و  ال اعتســاف
        

  !  ریمـــــاري الكـــــأیها الق     

ــهـ           صالح إاها به صاحبها فضیلة الشیخ یوسف بن عیسى المالحي  " ذا المقـال تلخیص موجز للرسالة الموسومة بما سمّ ـــــــ

  اها بهنصاف ال هدم و ال اعتساف " في بیان حال جماعة التبلیغ و ما لهم و ما علیهم , فألفیتها رسالة قیمة جدیرة بما سمّ إ و       

ـــرصاحبها فقدمتها باالختصار . [         ــــ   ] قلــــــم التحــــرـي

  
رب العاملني و الصالة و السالم على أشرف األنبياء  # الحمد 

و املرسلني نبينا حممد و آله و صحبه أمجعني و بعد :  فقد اطلعت 
ــ( حقائق عن مجاعْت بأ�اِمسَ على جمموعة من مقاالت وُ  ـــ ة التبليغ ) ــ

و قبل البدء مبناقشة بعض ما تضمنته هذه األوراق و بيان ما فيها 
ـــــأن أنبه القاري الكرمي إىل حقيقة كـربى ق من أخطاء أود ـــ ـ د يغفل ـ

عنها الكثري من الناس أال و هي التثبت و التبني يف األخبار و هي 
و السنة  من قواعد الشرع األساسية فقد جاء األمـر يف الكتاب 

ــبتحري الصواب يف األنباء كقول ــ ــ  يَا أيـَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا ِإنْ  ﴿ه تعاىل ـ
ُنوا أْن ُتِصيْ  يـَّ ماً ِجبََهاَلٍة فَـُتْصِبُحوا َعلى َما وا قَـوْ بُ َجاءَُكْم َفاِسٌق ِبَنبأ فَـَتبـَ

 ِيف  مْ تُ بْـ رَ يَا أيـَُّها الَِّذْيَن آَمُنوا إَذا ضَ  ﴿و قوله تعاىل  ﴾فَـَعْلُتْم نَاِدِمْني 
ْرِء َكِذبًا (( َو َكَفى ِباْلمَ  �... اآلية و كقوله  ﴾وا نُ يـَّ بَـ تَ فَـ  هللاِ  يلِ بِ سَ 

َع )) يف صحيح مسلم عن أيب هريرة  َث ِبُكلِّ َما مسَِ و  ،	 َأْن ُحيَدِّ
ــذلك أن من الناس من يسارع إىل قبول األخبار اليت يسمع ـــ ها أو ــ

يقرءها من غري أن يكّلف نفسه عناء التاكد عن صحتها  و ينسى 
إغفال العمل  و ،  أن يعمل Mذه القاعدة األساسية اليت أمر هللا Mا

و أن يقبلوا  Mا هو الذي محل كثـرياً من الناس على أن يرتكـوا احلق 
ـــــــحىت آل األم حياxم على خالف الواقع  الباطل حىت بنوا  ر إىل ـ

صبح أبين آدم حيث  و  العداوة بني  حلول الكـوارث و املصائب 
مادام أن بعقول الكثـري من الناس  يلعبون  و اجلن  شياطني اإلنس 
ــــــــــالناس ق من  هؤالء السذج  د أصبحوا على استعداد تام لقبول  ــ
ــأو ينشر فيسلمون ملا يسمعون أو يقـ كلما يذاع  ــــ رأون و يعملون ـ

ــــمبقتضاه فكانوا حيسنون الظن باملفس ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ــ يسيؤن الظن   دين  وــ
لى كتابة هذه الكلمات و قد تدبرت ذلك فحملين ع باملصلحني ,

القصـرية خشية أن يصاب من يطلع على هـذه األوراق بسوء الظن 
ـــــيف ال ـــ ـــــدعاة و استجابـ ــــ ة ألخ يل يف هللا و حمب فيه طلب مين أن ـ

و ال أريد  ،أكتب تنبيهاً على ما جاء يف هذه الرسائل من أخطاء  
هـذه الرسائل خوفًا  أن أرّد على كل صغـرية و كبرية ورد ذكرها يف

ـــه علعليها إمجاًال و أنبّ  من التطويل بل حسيب أن أردّ  ــ ــ ى بعض ــــــــ
  األخطاء املهمة , فمن تلك األخطاء .

احلكـم باخلطاء على اجلماعة كّلها من غري ختصيص و هو بال  -/١
شك حكم غري صائب فإن كل منصف عرف اجلماعة معرفة تامة 

لكثـري منهم مما اxموا به  من البدع و اخلرافات يعلـم بيقني سالمة ا
بل كل من مشى معهم  و هو متجرد من اهلوى ال يكاد أن يثبت 
أمراً واحدًا خيالف الشرع ( بامجاع األمـة ) أما كـون بعضهم وفـدوا 

ــمن بالد عـرفت بالبدع  و الشـرك  و اجله ـــ ــــ ل و الطرق الصوفية ــ
  فدين أو بعضهم بيعـة لبعض شيوخ الطرقفيظن أن عند هؤالء الوا

الضالل فهذا القول يف احلقيقة مبين على الظن إال أن الظن ال   و
  يغين من احلق شيئًا و ليس عن يقني أن كل فرد لديه بيعة .

ـــاخلطأ الثاين أن ه -/٢ ذه املقاالت مل تنصف اجلماعة و مل تذكـر ـــ
ــشيئًا من حسناxم كأ�م جمـ ــــ دون من كل خري فلم يسلك كتاMا ر ـــ

م و ما عليهم بل ــــمسلك املنصفني الذين كتبوا عنهم و بّينوا ما هل
ـــــإىل أن صرح بكفـره –عفا هللا عنا و عنهم  –ذهب بعضهم  م ـــ
ـــو بعض ه، بغـري استثناء  ـــؤالء اإلخـــ ــــ وة من تربع بالكتابـة عنهم ـ

ــوصفهم بأ�م زنادق ـــــ   . ة ــ
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و من األخطاء اليت وردت يف هذه املقاالت أن كتاMا إذا رأوا       
خطاًء صدر من واحد حيكمون به على مجيع أفراد اجلماعة و هذا 

كم على خالف ما دلت عليه قواعد الشريعة من أنه ال جيوز أن حن
ــــالكل مبا يصـدر من اجلـ ــــ ــ ــ ـ ـــ    ﴾ ةٌ نَ يْـ هِ رَ  تْ بَ سَ ا كَ مبَِ  سٍ فْ نَـ  لُّ كُ   ﴿  زءـــ

من بعض مشاخيهم أو  فإذا وقع  ﴾ى رَ خْ أُ  رَ زْ وِ  ةٌ رَ ازِ وَ  رُ زِ تَ  الَ  وَ  ﴿
و ليعلم أننا  أفرادهم بدعة فال جيوز أن نعمم احلكم على اجلميع 

بل يرد عليهم من  منهج اجلماعة أو أفرادها من العيوب  ئال نرب 
  اخللل و النقص ما يرد على غريهم من البشر . 

خيفى أن موقف العلماء من هؤالء اجلماعة خمتلف فمنهم من  و ال 
السعي إلصالح  و  يرى إعانتهم على مناصرة احلق و نشر السنة 

ــالصحيحـ أحوال املسلمني عن طريق إيضاح متييز العقيدة  ــــ من  ة ــــ
و أن   ،الفاسدة و إنكار ما يبدو منهم مما خيالف الكتاب و السنة 

ـــهللا تعاىل ألننكل سرائرهم إىل  ــــــه ال جيوز أن حنكـــ إال مبا   م عليهمــ
و هو  و أن الذي خيالط الناس و يصرب على أذاهم  ظهر لنا منهم 

ـــما عليه األنبياء صلوات هللا و سالمه عليهم أمجع ــ ــ ــ و أتباعهم  ني ــ
ــصإلأفضل من الذي يعتزهلم و ييأس من ا –من املصلحني  الح و ـ

يف الدعوة من  شايعوهم  أي هو الذي عليه اإلخوة الذين هذا الر 
و حّثهم عليه شيخنا  هذه البالد و غـريهم و قـد أيّدهم على ذلك 
شيخنا الشيخ عبد   مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  و

من العلماء الذين هلم   ه هللا  و غريهرمحالعزيز ين عبد هللا بن باز 
ذه اجلماعة و غريهم من املسلمني و الظاهر اهتمام بالغ يف شأن ه

xــــملن يتأمل أحوال مجاعة التبليغ أ�م إمنا يريدون بدعو م اخلـري و ــ
ــــالنصح ألنفسهم و للمسلمـني عامـ ـــة و أ�ـــــ ـــ ـ م ال يريـدون ببذل ــ

ـــــصـإلجهـدهم إال ا ــ ــ اخلطأ لكنهم  الح  و ليسوا معصومني  من ـــ
ــــن جازمـني أ�م على احلق طاملا أ�يعتقـدو  ــ الناس إىل  م  يدعون ــــ

التمسك بالكتاب و السنة  و  الرجوع  إىل ما عليه  سلف األمة  
كيف ال و هم يعلنون دائماً قائلني : إن فالحنا و جناحنا يف الدنيا 

  . �و اآلخرة بامتثال أوامر هللا تعاىل على طريق رسول هللا 
لظن أن من كان يبذل ماله و وقته و فكره يف خدمة و يغلب ا     

ــــاإلسالم  و يقوم Mـ ذه التضحية العظيمة  و  ال يطلب من الناس ـــ
فالذي يغلب   ،جزاًء و ال شكوراً إقتداًء باألنبياء عليهم السالم  

الظن أن من كان هذا شأنه أنه يريد بعمله وجه هللا تعاىل و  الدار 
ــاآلخ ــ   ذا مثال هلؤالء اإلخوة املعارضني .و ه ،رة ـ

إين أعرف أنا و غريي أن كثريين كانوا منحرفني عن سبيل           
و اإلصالح بل بعضهم قد تورط  اهلدى و بعيدين عن حميط العلم 

ــفلما تأثروا بدعوة ه –العياذ باT  –يف بؤرة اإلحلاد  ــ ذه اجلماعة و ـ
ــــنع ،حياxم   عاشوا معهم مدة من الزمن تغري نظام م قد تأثر كثري ــ

ــــــمن اخلارجني معهم  فـريج و  �ع مستفيدًا  متأثراً حبياة الرسول ـــ
  و قد يرجع القليل من الناس بال فائدة . 	حبياة الصحابة 

دع إىل و يف حسن أسلوMم من جذب الناس عن املعاصي و الب    
ـــــإىل املشاركـاإلسالم و التوحيد بل  و  ــــ ة يف الدعوة ما هو معلوم ـــ

ـــعند الكثري من املوافق ــــني و املخالفـــــــ ني حىت إنك لرتى كثـرياً من ـــ
ــالواقعني يف املعاصي الذين كانوا يشعلون احلكومات باجل ـــــ ـرائم و ــ

ـاإلخـالل باألمن عندما يرافقـو�م  و يعيشون معهـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ م يف البيئة ـ
لصاحلة ينقلبون رأسًا على عقب فيصبحون دعاة إىل كتاب هللا و ا

و يضحون بأمواهلم و أوقاxم يف سبيل الدعوة إىل  �سنة رسوله 
  هللا تعاىل حسب استطاعتهم . 

إن من عاشر هؤالء الدعاة و سرب أحواهلم و تعرف على منهج     
ــدعوxم شريطـة أن يك ـــون متجـــــ ـــــ ـــهلــردًا من اــــ ــ واء و من املؤثرات ـ

ـــاخلارجية  و قص ــــ ـد بذلك طلب احلق يرى العجب العجاب يرى  ــ
كيف يقوي إميانه  و  كيف يستجيب الناس هلم بسرعة فال خياجله 
  أدىن شك أن هللا تعاىل آتاهم احلكمة يف الدعوة إىل هللا تعاىل . 

لتخلي عن مجيع و من األسباب املهمة اجلالية للحكمة ا           
ـــاملشاغل و التوج ــ ــ ــ ه باخلروج بكليته طالبًا ملرضاة هللا تعاىل و الدار ـ

ـــاآلخرة و تفرغاً إلصالح النفس و عامة الناس مـ ــــ ــ ــ ــ دة من الزمن ــ
ـــتكثر و تقل حسب االستطاعـة مع بذل الوس ــــع من الدعــــ ــــ اة و ــ

ريه و ال يعين ذلك أن ــــهلداية له و لغالتضرع إىل هللا تعاىل بطلب ا
اخلارج يف سبيل الدعوة إىل هللا تعاىل يضيع أهله  و  يهمل أوالده 
أو خيالف والديه أو يرتك وظيفته أو أسباب معيشته بل يرتب حاله  

ــو  ينظم أموره كما يفعل املنتدب ألعمال وظيفته و املساف ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـر ــ
  اجلة . ألعمال جتارته أو للمع

حىت  –و ما أكثرهم  –إال أن من جيهل حقيقة هذه الدعوة       
ــبعض املتدينني احلريصني على ه داية الناس قد يستغـرب ذلك و ـــــ

ع ــــقد يعتربه بدعة يف الدين أو إمهاًال و تضييعاً للمسؤولية و الواق
 حأنه ليس تضعيياً و ال بدعة و إمنا هو من املصاحل الالزمة إلصال

 ذا اخلروج ـــنفسه و إصالح املسلمني  و لكن العيب الوحيد يف ه
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هو أنه ثقيل جداً على النفس ألنه يعرض نفسه لتحمل املشقات و 
ــهجر الراح ـــــ ــة و امللـذات و مفارقـــــ ة األهل و املألوفات و يكّلف ــــ

تضحية باملال و الفكر و اجلهد و األوقات  و الغاية من  ذلك أن 
ـــــجياهد اخلارج نفسه و هواه و شيطانه  و دنياه  حىت يك ــــ ـ أمـر  ون ـ

ـــــو  تكـ النفسية   الدين و اآلخرة أهم عنده من كل حظوظه  ون ـــ
إىل  �قد خرج النيب  و  مرضاة هللا مقدمة على النفس فما دون 

الطائف لدعوة أهلها و أصابه من املشقة ما أصابه و هكذا أرسل 
ء السبعني إىل بعض قبائل العرب لتعليمهم  و  تفقيههم يف القـرا

 والَ لَ فَـ  ﴿الدين فغدروا Mم و قتلوهم و األصل يف هذا قوله تعاىل 
 مْ هُ مَ وْ وا قَـ رُ ذِ نْ يُـ لِ  وَ  ينِ  الدِّ و ِيف هُ قَّ فَ تَـ يَ م لِ هُ نْـ مِ  ةٌ فَ ائِ طَ  ةٍ قَ رْ فِ  لِّ كُ   نْ ر مِ فَ نَـ 
  . ﴾ نَ وْ رُ ذَ ـم حيَْ هُ ـلَّ عَ م لَ هِ يْ لَ وا إِ ـعُ جَ ا رَ ذَ إِ 

ال شك أن النقص و العيب من لوازم البشر و كل إنسان          
له حسناته و سيئاته فإذا حصل التعاون بني هؤالء الدعاة من هذه 
البالد و من غريها نتج من ذلك بإذن هللا خري كثري و  نفع عميم 

و مزايا صاحلة فإذا  التقينا  إذ كل واحد من الدعاة عنده عيوب 
مت التناصح و  التعاون   و ميادين اخلري و الدعوة إىل هللا تعاىل  يف

ـــــو ال خيفـ ،ختفت ازالت العيوب أو فلت و  ــى أن كثـــ ــــ ــــ ـ ــ ـريًا من ـــ
املنحرفني يرى نفسه على حق و غريه على باطل فإذا خالط أهل 

  احلق تبّني له اخلطأ . 
ببيان موجز عن املنهج  و أحب أن أختم هذه الكلمات املختصرة 

  . الذي يسري عليه هؤالء اجلماعة فمدار الدعوة على ست حقائق
اخلشوع يف الصالة .   -/٢    اإلميان و حتقيق الشهادتني .  -/١
إكـرام املسلمني .   - /٤       العلم و األذكار املسنونة .  -/٣
  الدعوة إىل هللا تعاىل .  -/٦     تصحيح النية .  -/٥
ــــو ليس املراد حفظ ه     ذه الكلمات باللسان فقط و إمنا املراد ــ

ــــأن تكون هـذه الكلمات صفات راسخـ اللسان و و  ة يف القلب ـ
ـــو إن من الوسائل لتحصيلها التف اجلوارح  ــ رغ و اخلروج يف سبيل ـ

أو قصرية حىت تتحقق هذه الصفات و   الدعوة إىل هللا مدة طويلة
العامة  فإذا وجدت يف الشخص   و احلياة اخلاصة  يظهر أثرها يف

ــفالبد أن توجـ الصفات  هذه  حقيقة  د سائر الصفات اليت كان ــ
  و أصحابـه رضي هللا عنهم .  �عليها رسول هللا 

على أن بعض هـذه الصفات تشمل أمور كثرية فمثًال كلمة        
ــــــــــو  العمل م ال إلـه إال هللا حممد رسول هللا  و صفـة العلـم  ــــ ع ـــ

األذكار املسنونة ال يكاد خيرج عنها شيء من بقية شرائع اإلسالم  
ــكالص ــــ ــــ الة و الزكاة و احلج و أركان اإلميان و اإلحسان  و كافـة ـ

ــــالطاعات و ترك مجيع املعاصـي و لكن من أسباب اختيار هـ ـ ــ ذه ـــ
ـــالصفات أن احلاجـ ى على ــــإليها يف كل  وقت كما ال خيفـة ماسـة ـــ

  املتأمل .
و احلقيقة أنه ال يستطيع أن يتعرف أحد على املزايا اليت يسري      

ــــعليها اجلماعـ ــــ ــ ــ ــدة طويلــــــة إال مبصاحبتهم مـــ ـــ ة من  الزمن بقصد ـ
مجيع االستفادة و اإلفادة مع التجرد من اهلوى ليتم االطالع على 

يرى كيف أن اخلارجـني يقضون اليوم  حوال الظاهرة و الباطنة واأل
ـــو الليلة يف أربعة أشياء يف الدع ــ ــو ه وة إىل هللا (ـ ــــ ي منظمة على ـــ

ـــ) و يف التعليم و التعلم بأنواع أقسام ــ ه و يف العبادات بأنواعها و ــ
ــيف اخلدمة فليس يف استطاعة  أي أح ــــــد  أن يتعرف علـــ ى حقيقة ــــ

أعمال اجلماعـة و املناهـج اليت يطبقو�ا من  تنظيم العمل بالشورى 
ــو األصول و األدوات املستمدة من الكتاب  و السنة اليت جت ـــ ري ـــ

ـون على ـــيف اخلروج إال مبعاشرxم و مصاحبتهم  وقتاً كافيًا حىت يك
ــبص ــــ ـــرية من أمـرهــ ك يتمكـن من الوصول إىل م  و على ضوء ذلــــ

ـــــــإصدار احلك   م هلم و عليهم . ـ
أما من حاول أن حيكم عليهم حبسب ما يسمع من الناس الذين    

ملاذا ؟  ألنه حكـم  ، ميدحون أو يقدحون فسيكون حكمه ناقصاً 
ة  ــــعلى غري بينة تامة  و ال تصور صحيح  على أن أعمال اجلماعـ

  لنة أمام أنظار مجيع الناس كما قيل : كلها ظاهرة مكشوفة و مع
  فسري كإعالين و تلك خليقيت  *  و ظلمة ليلي مثل ضوء �اري

ــــــو ه   ـــــم دائمًا و أبدًا يطالبون املسلمـ ــــني مجيعًا علــــ ى اختالف ـــ
طبقاxم و مذاهبهم و ثقافتهم أن يشاركوهم يف هذا العمل ( عمل 

ما يتعلق Mا ) و  أن يصححـوا أخطاءهم و الدعوة إىل هللا تعاىل و 
ــاحلق ضال   ة املؤمن إن وجده فهو أحق Mا . ــــ

هـذا و أسأل هللا تعاىل أن يلهمنا رشدنا و يقينا شرور أنفسنا        
ـــو أن يرينا احلـ ـــق حقاً و يرزقنا اتباعـــ ــــ ه و  أن يرينا الباطل باطًال و ـ

ـــه ملتبسًا علينا فنضل و أن ينصيرزقنا اجتنابه و أال جيعل رنا دينه و ـ
ـــيعلى كلمته  و أن جيعلنا مجيعًا من أنصار دينه  و صل ــــ ى هللا على ـــ

  نبينا حممد و آله و صحبه أمجعني و أتباعه إىل يوم الدين (آمني) .
����������  
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 ـةــابـــام الصحـــمق
  
  

  يع بقلم : العالمة املفيت الشيخ حممد شف  ����
   - رمحه هللا تعاىل -مفيت باكستان                                                                                               

  

  

  : لصحابة الكرام ليسوا معصومني و لكن مغفور هلم و معذرxم مقبولةا                            
  

و ميكن  ،إذ ميكن أن تصدر عن بعضهم أخطاٌء   ،هناك اتفاقًا على أن الصحابة ليسوا مبعصومني كاألنبياء نوّد أن نوضح هنا أن          
ــاحل �رسول هللا  –بسببها  –و قد صـدرت عن بعضهم بالفعـل أخطاٌء و ذنوب أقام عليهم   ،أن يقرتفوا ذنوبًا   ــــــــ و  ،د و عاقبهم عليها ــ

إال أ�م رغم ذلك فالصحابة الكرام يتميزون عن عامة أفراد األمة نظًرا   ،األحاديث النبوية و ال ميكن إنكارها   مجيع هذه الوقائع واردة يف
ــــلعدة أسباب خاصة نوردها فيما يلـ ـ ـــ ـ ــــ ـــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــــــ ـ ـــ ـ ــــ ــــ   : ـيـ

ذلك  و ،ابة الكرام تقاة ورعني جعل هللا تعاىل الصح -)١(       
ــنتيجة صحبتهم للنيب الكـ ــــ حىت أصبحت الشريعة جزًءا من  ،رمي ــ

ـــفكان صدور أي عمل أو ذنب خمالف للشرع أمـ  ،طبيعتهم   ًرا ــ
فال جند هلم نظريًا يف األمم السابقـة  مبا كانوا عليه من  ،نادرًا جًدا  

ـــكصالح أعماهلم و اقتداء بالنيب ال ـــ ــ رمي  و فداء له و تضحية يف ــ
و قد جعلوا حياxم  ،سبيل دين اإلسالم بالروح و املال و الولد  

و ذلك يف كل   ،متضي تبعًا ملا يرضى هللا تعاىل و رسوله الكرمي   
و يف مقابل أعماهلم الصاحلة اليت ال  ،ما يصدر عنهم من أعمال  

فإذا  ،ا اليت صدرت عنهم و الفضائل اليت ال حدود هل ،حصر هلا 
ــــــماحـدث و  صدر عن بعضهم خطأ ما أو ذلة ما أو هف وة ما يف ــ

  حياxم فإن ذلك اخلطأ أو تلك الذلة أو اهلفوة تكون كأن مل تكن 
و توبتهم  ،إن حمبة الصحابة T و رسوله و خشيتهم هللا  -)٢(   

ـــبل تقـ  ،الفورية  إذا ما صـدر عنهم أي خطأ  ــــــــــ دميهم ألنفسهم ـ
و اإلصرار على ذلك   ،ليعاقبوا من جراء ما صدر عنهم من ذنب 

ـــها معأمور كلّ  ــــ  ،روفة و مشهورة وردت يف الروايات و األحاديث ـ
و إذا كان األمر    ،و التوبة حبكم احلديث متحو الذنوب تلقائيًا  

  كذلك فال ذنب عليهم . 
لقـرآين , فاحلسنات متحو السيئات طبًقا لإلرشاد ا - )٣(        

  .   ﴾ يُْذِهْنبَ السَّيَِّئاتِ  ِإنَّ احلََْسَناتِ   ﴿يقول تعاىل : 
دين و ــــــمن أجل إقامة الـ من كفاح  إن ما قاموا به  - )٤(      

أحلك   يف  �مع رسول هللا  و استمرارهم   ،نصرة اإلسالم   

مر ال جند له مثيًال بني و أشد احملن و أوجع الظروف أ ،األوقات 
  أمم العامل األخرى . 

إن كون أؤلئك الصحابة الكـرام هم الواسطة  و الرابطة  - )٥(    
ـــو األم  �بني رسول هللا  ــ ــ ة جعلهم ينالون تربية أخالقية من عند ـ

ــهللا على ي ــــ فجاءت حركاxم و سكناxم متضي  ،  �د رسول هللاـــ
د  ـــلق  �و ذلك بربكة صحبتهم للنيب  احلنيف تبعاً لتعاليم الدين 

و األمة فقد وصل  كان هؤالء الصحابـة هم الواسطة بني الرسول 
وصلت بقية تعليم الدين احلنيف إىل أجيال  القرآن و احلديث  و 

ن ــــو وجود قصور يف داخلهم مل يك ،  األمـة املسلمة عن طريقهم 
، و بوع الدنيا حىت يوم القيامة ليوجـد أية إمكانية لنشر الدين يف ر 
ـــوال حياxم  ــــــدر عنهم طــــ ــــ ـــــ خطأ جاء عفًوا و بصورة نادرة لو صـ

ـــــفكانت كفارته فورًا التوبـة  و االستغفار و املضي يف أمور ال دين ـــ
و عرف  ،و هـذا ما بلغنا عنهم  ،باستحكام أكثر و جبهد أعظـم 

  و اشتهروا به . ،عنهم 
لقـد اختارهم هللا ليكونوا صحابة نبيه الكـرمي و جعلهم  - )٦(     

  ،ر ذنوMم و عفا عنهم  ــفشرفهم بأن غف ،واسطة و رابطة للدين 
ـــو رض ــ ـــي عنهم و رضوا عنه و وعــ ــ ــ ــ دهم اجلنة كما ورد يف قرآنه ــ
ـــالك ــــ ــــــــ ـــــ   رمي . ـ

لألمة أن حمبة الصحابة  �لكرمي لقد أوضح النيب ا - )٧(         
كما أن إهانتهم  و احلط ، و تعظيمهم عالمة من عالمات اإلميان 

  .  �و سبب إليذاء الرسول  ،من شأ�م خطر على اإلميان 

 [ ١٨ ]   املعارف  /  العدد الثاين 
    

احلمد T و الصالة و السالم على رسول هللا و على آله و صحبه ومن اتبع هداه إىل 
و أ�م نوع يوم الدين و بعد : أن الصحابة أفضل الناس بعد األنبياء عليهم السالم 

 فريد من الرجال مل تعرف البشرية هلم نظريًا يف تارخيها الطويل املمتد عرب الزمن .

 ا)دب مع الصحابة



  

نادرة عنهم  فرغم صدور أخطاء ،اليت قامت على أساسها عقيدة األمة فيما يتعلق بالصحابة  كانت هذه هي األسباب                         
و رغم  ،و جيب أن ننتبه فال نوجه إليهم ما من شأنه أن يسىء إليهم أو ينقص من شأ�م  ،أل�م غري معصومني , إال أنه ال جيب أن نعيبهم 

ن من قاتلوا  , و أ،أن إمجاع األمة أوضح أن علًيا كرم هللا وجهه كان على حق يف تلك املشاجرات اليت وصلت بني الصحابة إىل حـد املقاتلـة 
ــــإال أنه بناء على نصوص القرآن و السنة املذكورة  و اليت اتفق عليها  و ص ،كانوا على خطأ  ــــ ـ ـــ فإن اخلطأ الذي   ،ـدر عنها إمجاع كامل  ـ

   ،كما ورد يف احلديث الصحيح ًدا باألجر  ــبل اجتهـدوا و استحقوا عليه  وع  ،صدر عن فريق ما كان أوًال اجتهادياً و  مل يكن ذنًبا اقرتفوه   
 ،كما جاء يف كلمات معظم الصحابة    ،و أما ما صدر من خطأ حقيقي خالل التقاتل و التعارك فقـد ندموا عليه  و  استغفروا رMم و تابوا  

  . و قد مدح القرآن هؤالء الصحابة و أثىن عليهم و أعلن رضا هللا عنهم و هو مقام عاٍل أكثر كثريًا من العفو 
فأي حق يسمح لنا اآلن أن نذكر ذنوب و أخطاء أؤلئك الذين غفر هللا هلم ذنوMم و عفا عنهم , فنؤثر بذلك على عقيدة األمة             

 –بصفة عامة  –و هلذا فقد آثر السلف الصاحل   ،و �ز بذلك أسس الدين    �و ثقتها يف تلك اجلماعة املقدسة من صحابة رسول هللا 
  السكوت يف هذه املعامالت ليكون يف ذلك سالمة اإلميان .  الصمت و

أدرجت يف  ،هي يف معظمها كذب و افرتاء  ،و اليت ميكن االعرتاض عليها  ،و األقوال اليت تنسب إىل كل فريق من الفرق املتحاربة          
د أن رأوا ــــأو خطأ أل�م اتبعوه بع لصحيح منها ال يعد ذنباً و ا  ،صفحات التاريخ فعـًال من خالل روايات الروافض و اخلوارج و املنافقني  

ـبل اعتربوه أم  ،جوازه اجتهاًدا   ــــ ــــ و لو سلمنا يف معاملة ما خاصة أن  ، ًرا ضرورياً للدين نفسه و إذا كان اجتهادهم خطأ إال أنه ليس ذنًبا ـ
لواضح أن خـوف هؤالء الصحابة من هللا و  تفكريهم بعاقبة اآلخرة جعلهم يتوبون فمن ا  ، و أنه بالفعل ذنب ،اخلطأ مل يكن خطأ اجتهادًيا 

ـــو حىت لو افرتضنا أن هذا مل حي ،و مل يعرف الناس بذلك   ،و يستغفرون هللا حىت لو مل يعلنوا توبتهم تلك للمأل  ،عما اقرتفوه  ــ ــ ــــ ـ دث فإن ـ
ـــــيث تكحسناxم و خدماxم الدينية كانت من العظمة حب   ـون مغفرة هللا هلم أمًرا يقينًيا .ـ

و ال شك أن بعض الناس قد كتبوا عن مشاجرات الصحابة Mدف إبعاد سوء الفهم و اخللط الذي انتشر بني عامة الناس من جراء           
من ناحية اخرى (( مزلـة األقـدام )) يصعب  و هذا يف حد ذاته أمـر صحيح  إال أنه ،الروايات اليت نشرها الروافض و اخلوارج و  املنافقون 

  . أن خيرج منها اإلنسان صحيًحا ساملاً إذا سقط فيها و هلذا مل تعجب هذه القضية مجهور األمة و السلف الصاحل
  : ة فيما يلــيـتلخص أراء السلف الصاحل و علماء األمتو 
م يف حق الصحابة الكرا 	قال عبد هللا بن مسعود  - )١(        

لًقا  بًعا و خُ طَ  اسِ النَّ  لُ ضَ فْ أَ  مْ هُ  وَ  ارٌ هَ طْ أَ  مْ مجيعهم بال استثناء :(( هُ 
  . ][اإلمام أمحد )) مْ هُ مُ يْ ظِ عْ تَـ  بُ , جيَِ  ينَ ارِ تَ خْ املُ  هللاِ  ادِ بَ ن عِ مِ  مْ هُ  وَ 

بتهم ثالث أمام عبد هللا بن  	حني اxم عثمان الغين  - )٢(     
ح من بني التهم الثالث إال أن و رغـم وجود اxام صحي ، 	عمر 

ــــداف  	عبد هللا بن عمر  ــــ اعترب موجهي االxام   ع عن عثمان وــ
   . ]٤٦١ -٤٦٠انظر شرح العقيدة الواسطية , ص  [ متهمني
ــقال أفضل التابع -)٣(       ـــــ ـــ عن  	ني عمر بن عبد العـزيـز ــ

 مْ هُ  ، امٍ ـرَ كِ   ةُ ابَ حَ صَ  مْ هُ نـَّ إِ ثناء : (( الصحابة الكـرام مجيعهم بال است
  ))  يمِ قِ تَ سْ مُ اْل راطِ ى الصِّ لَ وا عَ انُ ا , كَ هَ تُـ وَ دْ قُ  مْ هُ  وَ  ، ةِ مَّ األُ  لُ وَّ أَ 

  .  ( أبوداود  و كتاب السنة ).  [ املصدر السابق ]

سئل احلسن البصري عن قتاهلم فقال : (( قتال شهده  - )٤(     
 ،اجتمعوا فاتبعنا جهلنا و و علموا و  ،و غبنا  �أصحاب حممد 

  .  ] ٣٢٢ص  /١٦[ القرطيب : ج و اختلفوا فوقفنا )) 
و نعلم  ،(( فنحن نقول كما قال احلسن  قال احملاسيب : -)٥(   

، و نتبع ما اجتمعوا عليه   ،أن القوم كانوا أعلم مبا دخلوا فيه منا 
ــــوا فيه و ال نبتـدع رأيا منا وو نقف عند ما اخت ـــ ـــنعل لفـ ــــــــ ـ ـــ م أ�م ـــ

ـــــرادوا هللا عز و جل إذ كانوا غري متهمني يف الأاجتهدوا و    ،دين ــ
  .  [ نفس املصدر و الصفحة ]و نسأل هللا التوفيق .  

قال اإلمام الشافعي فيما يتعلق باحلديث عن مشاجرات  - )٦(    
نها ألستنا  فلنطهر ع ،الصحابة :(( تلك دماء طهر هللا عنها أيدينا 

ـــــأي ال جيب أن نتحدث بسوء عن أي صحايب  و أال نوج ـه ألي ــ
   . منهم xمة أو خطأ بل جيب أن نلزم الصمت ))

  ] .  رـط مص  ٣٧٤ص   ٨, ج ر شرح املواقف ـ[ انظ
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حني قام شخص باإلساءة لبعض الصحابة الكرام  -)٧(           
ــــــعَ مَ  نَ يْ ذِ الَّ  وَ  ﴿القرآنية : أمام اإلمام مالك , قرأ اإلمام اآلية  ـــ ـ ــــ  ــهُ ــ

مث قال :  ﴾ ارَ فَّ كُ اْل مُ Mِِ  ظَ يْ غِ يُ .... لِ .......... ﴿حىت  ﴾.......... 
(( إن من يف قلبه غيظ جتاه صحايب من صحابة رسول هللا فهـذه 

و قال اإلمام  ،   [ ذكره اخلطيب أبو بكر ]اآليـة تصدمه و ترده 
 امِ ـرَ الكِ  ابةِ حَ ىء إىل الصَّ سِ ن يُ مَ  نّ إِ   ء الناس : ((مالك عن هؤال

 ،رؤ على ذلك ـه ال جيأنَّ  إالَّ   � هللاِ  ولِ سُ الً إىل رَ ىء أصْ سِ منا يُ إِ 
ــــيعتقـ  فيوجه إساءته إىل صحابته حىت ــ  �د الناس أن رسول هللا ـ

إذ لو كان طيًبا لكان صحابته من   ، كان سيئاً    –معاذ هللا  –
  .  ] [ انظر , ابن تيمية يف  الصارم املسلولصاحلني . ال
ن أَ  مٍ لِ سْ مُ  يِّ ألَ  وزُ جيَُ  (( الَ قال اإلمام أمحد بن حنبل :  -)٨(   
 ىءَ سِ ن يُ و أَ أً  مْ يهِ لَ عَ  بَ يْ عِ ن يُ أَ  وْ , أَ  وءٍ سُ بِ  امَ رَ الكِ  ةَ ابَ حَ الصَّ  رَ كُ ذْ يَ 

ـــــــــ)) و ق هُ ابُ قَ عِ  بَ جَ ا وَ ـذَ هَ  مٌ لِ سْ مُ  لَ عَ ا فَـ ذَ إِ  وَ  ، مْ يهِ لَ إِ  ــــ ا ذَ ال : (( إِ ــ
 كٍ شَ  لَّ ه حمََ انَ ميَْ إِ  وَ  هُ مَ الَ سْ وا إِ ِربُ تَ اعْ فَ  وءٍ سُ بِ  ةَ ابَ حَ الصَّ  رُ كُ ذْ ًدا يَ حَ م أَ تُ يْـ أَ رَ 
   ] ٣٨٩،ص ٢[ انظر ما نقلناه عن السفاريين , ج ، بهٍ شُ  وَ 
العزيز  بدِ عَ  بنَ  و يقول إبراهيم بن ميسرة : (( أنا مل أر أبًدا عمرَ    

ــو قَ  ــــ  وَ  امَ قَ فَـ  معاويـةَ  مَ تَ و شَ  بَّ ًصا سَ خْ شَ  نَّ أَ  أحـًدا  , إالَّ  بَ رَ د ضَ ـ
ـــجل   ده بنفسه .  ــــ

  .   [ رواه الاللكائي و ذكره ابن تيمية يف الصارم املسلول ]      
قال اإلمام أبو زرعة العراقي رمحه هللا و هو أستاذ  - )٩(          
ــأنـه إذا رأيت الرجل ينتقض أح   - رمحه هللا   -  مسلم ــ ــ ــ ــ ـــ ـدًا من ـ

  ق .ـفاعلـم أنه زندي �أصحاب رسول هللا 

  .  ] ٣٨٩ص  /٢, ج [ عقيدة سفاريين            

        

 ،ت السابقة إمنا توضح عقيدة األمة جمتمعة و العبارات و الروايا ،كانت هذه بعض إرشادات السلف الصاحل لألمة اإلسالمية                          
  و هي العقيدة اليت ال جيوز ملسلم أن ينحرف عنها . 

أما عن عقيدة الصحابة و التابعني و أئمة اKتهدين فيما يتعلق بأمر املشاجرات اليت دارت بني الصحابة و القرار اخلاص Mا سواء كان        
ـــــرام  أو كان نتيجة للبشارة اإلهلية اليت  وردت يف القـــــت اليت مرت بالصحابة الكذلك بسبب عـدم معرفة الظروف و احلاال ــــ رآن  و السنة ـــ

ــــفسواء كان هـذا أو ذاك فنحن نؤمن بأن هؤالء الصحابة مجيع ،عليهم رضوان هللا  ،و مدحهم و الثناء عليهم  ــــ  ،هم من عباد هللا املقبولني ــ
ضهم هفوة أو ذلة فإن عفو هللا صدر عنهم  و ال ميكن أن ننطق حبرف واحد يكون من شأنه اإلساءة هلم أو اإلقالل من و إذا صدر عن بع

ــــو يا سوء حظ من حياول أن يظهـر شجاع  ،  �شأ�م أو ميكن أن يكون فيه إيذاٌء هلم , ألن إيذاءهم إيذاء لرسول هللا  ة الباحث املفكر ــ
  من أحد صحابة رسول هللا .الشجاع فيحاول النيل 

  

و صلى هللا  ،ه باطالً و ارزقنا اجتنابَ  ه و أرنا الباطلَ حًقا و أرزقنا اتباعَ  و يف النهاية أختم حديثي للجميع Mذا الدعاء : الّلهم أرنا احلقَّ      
هللا أن يرزقنا حبهم و يعيذنا من الوقوع و على أصحابه خيار اخلالئق بعد األنبياء , و نسأل  �تعاىل على خري خلقه و صفوة رسله حممد 

  ني .                  ـم آمـيف شيء يشينهم و أن حيشرنا يف زمرxم  الّله
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن هللا سبحانه أّدب عباده و أنيت تعلمني يا أخيت أ ،بنصيحة لكي Mا النجاة و السالمة من عذاب هللا  أنصحكِ   : أخيت العزيزة
ـــنساًءا باآلداب الدينية و من ذلك � رجاًال و ــــى املرأة عما يسبب الفتنة فقال سبحانـــ ــــــــ  ﴾َو َال تـَبـَرَّْجَن تـَبـَرَُّج اجلَاِهِليَِّة اُألْوَىل   ﴿ه  ــ

فأمر املرأة أن ترخى  ﴾َو ْلَيْضرِْبَن ِخبُُمرِِهنَّ َعَلى ُجُيوMِِنَّ  ﴿ : و التربج إظهار الوجه الذي هو جممع احملاسن و أصل الزينة و قال تعاىل
و �ى املرأة أن تبدي زينتها  ﴾يُْدِنْنيَ َعَلْيِهنَّ ِمْن َجَالِبْيِبِهنَّ  ﴿و أمرهن مجيًعا بقوله : ، مخارها من رأسها ليسرت وجهها و فتحة حنرها 

{ ِنَساٌء َكاِسَياٌت َعارِيَاٌت َماِئَالٌت مميالٌت ُرُؤوُسُهنَّ َكَأْسِنَمِة اْلُبْخِت  صلى هللا عليه و سلم  قال  و ، إال لزوجها أو أبيها و بنيها و حمارمها 
فتنة و حتفظي املائلِة َال يَْدُخْلَن اجلنََّة َو َال ِجيْدَن ِرحيَها }  فعليِك أيها األخت !  أن تتقيدي Mذه اإلرشادات و تبتعدي عما يسبب ال

  و هللا أعلم و صلى هللا و سّلم على نبينا حممد و على آله و صحبه . ،و أخواتِك عن األعمال و األفعال املشينة  نفسكِ 

[ ٢٠ ]   املعارف  /  العدد الثاين 
    



  

 حية يف اإلسالم
ّ
 أحكام الل

 

ياسـني حاج على حممد بقلـم :      ����                                            ]الحلقة الثانية  [         

ممباسا كينيا – مديـر جملس املعارف اإلسالمية                                                                                  
 

 حكم األخذ من اللّ حية :
ل املراد منه عدم ه ،اختلف الفقهاء يف ما بينهم يف تفسري اإلعفاء 

 التعرض هلا أصًال أم ال ؟ .
 القول األول :

حية مطلقًا ذهب إليه أمحد بن حنبل ال جيوز األخـذ من اللّ         
ـــــو استدلـ -رمحهم هللا  –و اختاره النووي و احلسن و قتادة   وا ـــ

ــــــو عـ  ،باألحاديث اليت تدل على إعفائها مطلقاً   دم ثبوتـه من ــ
  ]١٠/٣٤٥[فتح الباري  : البن حجر  .ذ منها ـيف األخ�  الرسول 
  : ل الثاينالقو 
ذهب  ،حية إال يف النسك و هو مستحب ال جيوز األخذ من اللّ   

و استدلوا على األخذ منها يف  ،إليه الشافعي و رّجحه ابن حجر 
   ]١٠/٣٤٥[فتح الباري  : البن حجر   . 	النسك بفعل ابن عمر 

  :  القول الثالث
حنيفة جيوز األخذ منها ما زاد على القبضة , ذهب إليه أبو        

ــو استحسنه ابن سـريين  و  الشعيب و النخعـي و  من معه ــ ــ ــ ــ   ،م ـــــ
ـــو استدلـ  ] ٢فتح القدير : البن مهام :  ج /  [  وا بعمل الصحابـة :  ــــــــ

  و أبو هريرة رضي هللا عنهم . ،و ابن عمر  ،منهم عمر 
   .] ١٠/ ج[عمدة القاري : للعيين     

  :  القول الرابع
ذهب إليه  ،جيوز األخـذ من طوهلا و عرضها ما مل يفحش        

  مالك و رّجحه القاضي عياض و حسن البصري رمحهم هللا .
  ]٨/١٥أوجز املسالك : للكاندهلوي   [ 

  :  القول اخلامس
ــــالتشديـد على املق           ــ دار بدعة خطرية , و قال بـه  الشيخ ــــ

ـــو من مع  - ه هللا رمح –أبو األعلى املودودي   ،ه من املعاصـرين  ــــ
ــــــــمل حيـ � و استدلوا بأن النيب  ـــــ مقدار اللحية  بل هو أرشـد  ّدد ــ

ــــبإطالقها فق   و إذا جتنبت عن تقاليد الفساق يف طـراز حلاهم ،ط ـ

  
   
و أطلقت اللحية حسب العرف فقط امتثلت  مـراد الشارع و    

ــــه قصده و لو خالفت ـذه اللحية الشروط الواردة من الفقهاء و ـ
  . ]١/١٣٣[ رسائل و مسائل : للمودودي  ( األردية ) . أهل االستنباط 

  وال اخلمسة ما يأيت : ـو ملخص األق 
  / عدم األخذ من اللحية مطلقًا .١
  . /جواز األخـذ مطلقاً ٢ 
  /جواز األخذ مبا زاد على القبضة . ٣ 

 - و هللا اعلم  -ألخذ مبا زاد على القبضة : هو جواز ا الراجح
ـــملا يلــ ــــ ـــ ـــــ ــ ــ ــــ ــــ ــــــــ ــــ ــــ   ي :ـــ
 ،الطائفة األوىل أن الناظر يف األدلة السابقة اليت استندت إليها    

أصرح داللة من أدلة الفريقني الذين قاال جبواز يرى أ�ا أقوى  و  
   املقدار الذي جيوز األخذ منه . األخذ من اللحية مع اختالفها يف

كانا يأخذان   رضي هللا عنهماوقد روي عن ابن عمر و أيب هريرة     
فضًال عن أ�ما قد رويا بعض   ،من حليتهما ما تزيد على القبضة  

  أحاديث األمر باإلعفاء مما يدل على أن األمر ليس على اإلطالق. 
ه و جيعلها بني حليني حيث قال النخعي : كيف ال يأخذ من حليت   
  فإن التوسط لكل شيء حسن .  -  أي الطويلة و القصرية - 
و قال الغـزايل : إن الطول املفرط قد يشوه اخللقة فال بأس         

[ خمطوط ملال علي قاري ( تسريح اللحية ) مكتبة اجلامعة  .  راز عنهـباالحت

  . ] اإلسالمية باملدينة املنورة

مام أبو حنيفة عن هيثم عن رجل أن أبا قحافـة و يروي اإل         
 متُْ ذْ خَ و أَ و حليته قد انتشرت فقال عليه السالم :  لَ  �أتى النيب 

  ]١/٢١٠جامع مسانيد اإلمام األعظم : [. هِ تِ يَ ي حلِْ احِ وَ ىل نَـ إِ  هِ دِ يَ بِ  ارَ شَ أَ  وَ 
و على ذلك نقول : إن التحديد بالقبضة هو املعيار الذي ينبغي   

و العلماء الذين ذهبوا إىل تقصري اللحية  و عّللوا  ،سار إليه أن ي
ر أقواهلم مبا طال من القبضة  ألن قبل بفحش طوهلا ميكن أن نفسّ 

ــــالقبضة ال يدل عليه دليل و الطول املفـ ــــ ــــ رط ال يـرى إال ما زاد ـ

املعارف  /  العدد الثاين  [ ٢١ ] 
    



  

من  فال أرى ـله دليًال ثابتاً  ،أما القول جبواز األخذ مطلقًا   ،بعدها 
  الشرع اإلسالمي . 

  : صلى هللا عليه و سلمحلية رسول هللا 
حية حسن السبلة و معىن السبلة مقدم اللّ  �كان رسول هللا       

و كان صلى هللا عليه و سلم كث   ،و ما احندر منها على الصدر 
يكثر  �و كان  ، اللحية , و كان يعفى حليته و يأخذ من شاربه  

 �و كان  ، ال يفارقه سواكه و مشطه  �و كان  ،تسريح حليته 
ــــإذا هـ �ينظر يف املرآة إذا سرح حليته و كان  ــــ ّم أكثر من مس ـ

ـإذا غّم أخ �و كان  ،حليته  ــــ و كان  ،ذ حليته بيده و ينظر إليها ـ
ـــــيكثر  دهن رأسـ �و كان  ، باملاء   إذا توضأ خّلل حليته � ه ـــ

  . و تسريح حليته 

  ] ٤٩ل الوصول إىل مشائل الرسول : للنبهاين   ص / وسائ [
  ر )ـ( تغيري لون الشع:  حيةحكم خضاب اللّ 

:  �قال :  قَاَل الَنيبُّ    	روى البخاري عن أيب هريرة  - )١(
  . إنَّ اْليَـُهوَد َو النََّصاَري الَ َيْصِبُغوَن َفَخاِلُفْوُهْم 

  ]١٢٠/ ١[نيل األوطار : للشوكاين :           

روى أبوداود عن جابر بن عبد هللا قال : قَاَل َرُسْوُل ِهللا  - )٢(
ُْوا َهَذا ِبَشيءٍ   �   َجنُِّبوُه السَّواَد . , :(يف أمر أيب قحافة) َغريِّ

  ]١/١١٧[املرجع السابق  : 

: ِإنَّ  	قال : َقاَل َرُسْوُل ِهللا  	روى البخاري عن أيب ذر - )٣(
  َذا الشَّْيُب احلَِناُء َو الَكَتُم .َأْحَسَن َما ُغريَِّ ِبِه هَ 

  ]١/١٢٠[املرجع السابق  : 

روى أبوداود عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال : َقاَل  - )٤(
ــَيُكوُن َقوٌم َخيِْضُبوَن ِيف آخِ   �َرُسْوُل ِهللا  ــ ــ ــ ـــ ـِر الزََّماِن بِالسََّواِد  ـــ

  َحَة اجلَنَِّة .َكَحَواِصِل اَحلَماِم َال يُِرْحيُوَن رَائِ 
  ]١/١١٧املرجع السابق  : [ 

هذه و غريها من األحاديث الواردة يف هذا الباب يدل على       
لذلك اختلف الصحابة رضي هللا  ،جواز اخلضاب مطلقًا و عدمه 

عنهم و غريهم من السلف و اخللف يف املسألة ,و معلوم أن األمر 
ــــو النهي يف ذلك ليس للوجوب باالمجاع و هل ذا مل ينكـر بعضهم ـــ

   . ]١/١١٨نيل األوطار : للشوكاين   [على بعض . 
حية بغري سواد و اتفق السلف و اخللف على جواز خضب اللّ     

  .  مث اختلفوا يف أفضليته هل تركها أفضل أم عدم تركها

  :  القول األول
حية أفضل , ذهب إليه اإلمام أمحد بن حنبل و من خضب اللّ      
و استدلوا باألحاديث املطلقة  ،  ]١٠/٩١[ املغين : البن قدامة  قه واف

على جواز اخلضاب , و بعمل الصحابة  أيب بكـر و عمر رضي هللا 
  عنهما . 

  :  القول الثاين
ذهب إليه اإلمام مالك و  اإلمام   ،ترك اخلضاب أفضل           

ــــأبو حنيفة و من معهـ    ]١٥/٢٥: للكاندهلوي   [ أوجز املسالك  ،م  ــــــ

ألن الرسول ، عن تغيري الشيب   �و استدلوا بنهي رسول هللا   
و األمر مبخالفة الكفار به و الزجر عنه , يدل   ،مل يغري شيبه   �

  على تركـه . 
و مجع الطربي بأن من صبغ منهم كان الالئق به كمن يستشنع     

ـــو من ت ،شيبه  ـــــ ـــ فمن   ،ه كمن ال يستشنع شيبه  رك كان الالئق بــ
ألنه  ال حيصل به  ،كان مثل حال أيب قحافة استحب له اخلضاب 

ــــالغرور ألحـ ــــ ـ و لكن  ،و من كان خبالفه فال يستحب يف حقه  ،د ــ
 ،اخلضاب مطلقًا أوىل ألنه فيه امتثال األمر يف خمالفة أهل الكتاب 

ــــو فيه صيانة للشع ـــــ و غـريه به  إال إن كان من غبار  ر عن تعلق الـــ
ــو  إن الذي ينفـ ، عادة أهل البلد ترك الصبغ   رد بدو�م بذلك ـــ

  يصري يف مقام الشهرة فالرتك يف حقه أوىل . 
  ] ١٠/٣٥٣ر  جــ[ فتح الباري : البن ح               

  : و اختلف العلماء يف اخلضاب بالسواد
  :  القول األول

و منهم :  ،لسلف إىل جواز اخلضاب بالسواد ذهب مجاعة من ا  
و جرير  و احلسن و احلسني  سعد بن أيب وقاص و عقبة بن عامر 

ــو غـ ــــ ــــــــ   م .ـريهــ
  :  القول الثاين

ذهب مجاعة من العلماء و الفقهاء و احملدثني إىل كراهة اخلضاب   
   ريهم .ـبالسواد منهم : أمحد بن حنبل و فقهاء األحناف و غ

  ] ١٧/٣٢٠  [ الفتح الرباين : للشيخ البناء 

  و ذهب النووي إىل أنه مكـروه و الصحيح أنـه حـرام .             
و استدل أصحاب القول الثاين باألحاديث اليت وردت فيها وعيد 

  . �و عدم ثبوته عن النيب  ،شديد ملن خيضب بالسواد 

   [ ٢٢ ]  املعارف  / العدد الثاين  



  

  ،فيها الوعيد و أجاب أصحاب القول األول عن األحاديث اليت  
ــبأنه ال داللة فيها على كـراه ــــ ــــــــ ـ ة اخلضاب بالسواد بل فيها جمـرد ـ

   األخبار عن قوم هذه صفتهم و هلذا ال تدل على الكراهة .
  ] ١٧/٣٢٠الفتح الرباين : للشيخ البناء  [

قال ابن القيم  : و الصواب أن األحاديث يف هذا الباب ال        
من تغيري الشيب  �ا بوجه فإن الذي �ى عنه النيب اختالف بينه
  فيه أمـران : 
ــأحدمها : نتفـ ــــ ــ و الذي  ،ه  و  الثاين : خضابه بالسواد كما تقدم  ــ

و   ،كاحلناء و الصفرة  ،أذن فيه هو صبغه و تغيريه بغـري السواد  
  . هو الذي عمل به الصحابة رضي هللا عنهم 

  ] ١١/٢٥٤  م آبادي [ عون املعبود : للعظي

و أحسن ما قيل يف هذا مجعاً بني قولني : قول الشيخ عبد الرمحن  
املباركفوري :  أن اخلضاب  بالسواد املنهي عن خضاب التدليس  
  ، كخضاب شعر اجلارية و املرأة الكبرية تغّر الزوج و السيد بذلك

و  ، ـداعـــو خضاب الشيخ يغـّر املرأة بذلك فإنه من الغش  و اخل
و  أن النهي   دليسًا و ال خداعًا فقد صّح  ، أما إذا مل يتضمن ت

ـــفأما إذا أضيف إىل احلناء ش  ،عن التسويـد البحت   ــــيء آخـــ ر  ـــ
ــــكالكتم و حنوه فال بأس به فإن الكتم و احلناء  جيعل الشع ـر بني ـ
هذا أصح األمحر و األسود خبالف الومسة فإ�ا جتعله أسود فامحاً و 

  .م  ـو هللا أعل ،ني ـالقول

  ]  ٣/٥٨  حتفة األحوذي : للمباركفوري   [
  حية يتبع العدد القادم  ][  و بقية احلديث من أحكام اللّ 

  

������  
  

 
: قال علي حيي بن معاذ الرازي  

:   ياءأربعة جواهر يف جسم اإلنسان  يزيلها أربعة أش   

 ، و احلياء و العمل الصاحل و الدين  ،أما اجلواهـر : فالعقل  
يزيل  و الطمع ، و احلسد يزيل الدين ،فالغضب يزيل العقل 

و الغيبة تزيل العمل الصاحل  .  ،احلياء   

 ��                 

  
   � من تعاليم حممد

 

         �    أوصاني ربّي بتسعٍ أوصيكم بهاأوصاني ربّي بتسعٍ أوصيكم بهاأوصاني ربّي بتسعٍ أوصيكم بهاأوصاني ربّي بتسعٍ أوصيكم بها        � 
  

  باإلخالص يف السِّر َو الَعَلن 

  يف الرِّضا و الَغَضبْ  و العدل

  يف الِغىن  و  الفقرِ  و القصدُ 

  و َعن َمن ظََلَمِين ـــَو أن أعف

  و أعِطـي  َمن  َحَرَمـِين 

  ـل  َمْن   َقَطَعـينــــــــــــو أصِ 

  و أن يكوَن َصميت ِفكـًرا 

  ـًراــــــــي  ِذكــــــــــــــو  ُنطقــ                          

  ـَبـًراـــــــــــــــري   عِ ــــــــو  َنظَـ

������  

�  
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ةـيـالمــة اإلســيـربـالت  

ـــبقلـ ــــــــــــــــــــــــــــ م : د. السيد فياض أمحـد الندوي  ــــــــــــ � 
                   [ احللقة الثانية ]                                               احملاضر بكلية الدراسات اإلسالمية ممباسا-   كينيا ( سابقا )

    
     

ــي أفكار تربوية ملفكفها ه ،أيها القاري العـزيـز !  بعد ما اطلعت على األفكار الرتبوية اليت قّدمها اإلمام الغزايل يف العدد املاضي           ـــ ــــ ـ ـ ر ــ
الرتبوية ليست أفكاًرا  أفكاره هو الفهم بأن األفكار و غرض تقدمي  ، د كتاب العبقريني ـني و أحـتربوي آخر و هو ابن خلدون زعيم املؤرخ

ذا اKال .ـًدا يف هـد بأن العلماء املسلمني مل يألوا جهـبل هو التأك ،رب ـحديثة ظهرت من قبل علماء الغ  

   
 

 عبد الرمحن بن حممد املعروف بابن خلدون
 ، لعبقرينيو أحد كتاب ا ،هو زعيم املؤرخني , و كبري املربني       

نس يف غرة ولد بتو   ،عبد الرمحن ابن حممد الشهري بابن خلدون  
ـــاملواف ،هـ  ٧٣٢رمضان سنة  ــ ــ امليالدية  ١٣٣٢من مايو  ٢٧ـق ــ
ــهـ املواف٨٠٨رمضان سنة  ٢٦و تويف يف  ـــ من مارس سنة  ١٦ق ـ
ــــــامليالديـة  و دفن خارج باب النصر مبقـ ١٤٠٦ ــــ  ،وفية ربة الصــ
زحوا إليها نت يف ذلك احلني متوج بأفواج من العلماء الذين نو كا

 من األندلس .
 

 حياتــه :
و اشتغل   ،نشأ ابن خلدون بني أسرة عريقة يف الشرف و الرئاسة  

حفظ  ، و هو من أصل عريب ،كثري من أفرادها بالعلم و السياسة 
ول علمه األ مث تلقى ،القرآن الكرمي و قرأه و هو ابن سبع سنني  

 ،أصل اللغة  و كان له رغبة يف ،فتعلم اللغة العربية  ،على والده 
م و و أخـذ منه ، و اتصل بأساتـذة تونس  ،و النحو  ،و األدب 

ـــــــــو درس العل ، تعلـم من العلوم و املعارف ما شـاء  لية و وم العقـ
الفقه  و ،و أجاد األصول  ،الفلسفية على بعض علماء املغرب 

مق يف و تع ، و احلـديث  ،مث قـرأ التفسري  ،هب مالك على مذ
 ،من عمره  و نبغ و هو مل يبلـغ العشرين ،و املنطق   ،الفلسفة 
له أساتذته بالعبقرية و النبوغ .  رّ ـحىت أق  

نس ,و لكن توىل منصب الكتابة للسلطان أيب إسحاق صاحب تو  
رابات ضطسرعان ما ترك هذا املنصب عند  ما ظهرت الفنت و اال

مث  ، جبابه مث ، و سافـر إىل تلمسان  ،يف عاصمة الدولة احلفصية 

ـــبالد األن ألمحـر ملك و استقر عند أيب عبد هللا حممد ابن ا ،دلس ـــ
مث  ،ؤونه و استخدمه يف بعض ش ،غرناطة الذي ضمه إىل حاشيته 

ـــو ق ،بعثه سفـريًا إىل ( بيدرو ) ملك قشتالة   ــــ ت حياة ابن د كانـــــ
ارف الذي خلدون مليئة باهلموم ,فقد أهلك أبواه يف الطاعون اجل

ـــاكتسح وطنه و قضى على كث ـــــ ــــ خ و كان ـري من العلماء و  الشيو ـ
و هكذا حرم من والديه و هو ، عاًما آنذاك  ١٧عمر ابن خلدون 

 يف ريعان الشباب و مل يعرف االستقرار طول حياته .

 

 آراء ابن خلدو ن يف الرتبية :
أحد زعماء  وضع ابن خلدون أسًسا للرتبية اإلسالمية و هو يعد   

بادئها يتفق مع و أن كثريًا من م ،الرتبية اإلسالمية يف وضع مبادئها 
 أصول الرتبية يف هذا العصر .

  
 أغراض الرتبية اإلسالمية عند ابن خلدون

  
  :هدف غرضنيكانت الرتبية اإلسالمية تست                   

لقى العبد الغرض الديين و يقصد به العمل لآلخرة حىت ي -)١(  
 ربه , و قد أّدى ما عليه من حقوق . 

الرتبية  و هو ما تعـرب عنه ، الغـرض العلمي الدنيوي   -)٢(      
ـــاحلديثة بالغـرض النفعي أو اإلعـ ــ ــ ــ ى أن الرتبية فرت  ، داد للحياة  ــ

ي بعكـس رضني :  الديين و الدنيو ــــــــعت بني الغـاإلسالمية قد مج
ـــــسفالرتبية اإل ، الرتبية القـدمية عند اليونان و الرومان   ـالمية يف ــ
ـــجوهـرها تتطلب من الناشيء أن يك ـذب مه ، ون رجًال فاضًال ــ

نافًعا يف احلياة العملية . ،النفس   
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 آراءه يف الرتبية و طرقها :
ــــرورة إملام املريب بفن التدريس و الرتبية و  ــ ـ ــ   (١)- ضـــــــ

ـــــــــم :  التعليــــــــ
الحات " و مما يدل على أن تعليم العلم صناعة اختالف االصط   

عليم خيتص فلكل إمام من األئمة املشهورين اصطالح يف الت ،فيه  
س من به شأن الصناعات كلها تدل  على أن  ذلك االصطالح لي

الزمة و إال لكان  واحًدا عند مجيعهم " إىل أن يقول " و م ،علم ال
العلم ليست  اKالس العلمية , و كثرة احلفظ , و العناية بتحصيل
أهم ما    و من مجيعها مباحنة ملكة التصرف  يف العلم و تعليمه  مث

ــيلزم يف العلـم فتق اللسان باحملاورة و املناظـ ــ ــ ــــ ـ على  العمل و ،رة ـــ
ـــحتصيل امللك ــ ة اليت هي صناعة التعليم " .ـــ  

طرق  و واضح من كالم ابن خلدون أن دراسة فن الرتبية و        
ــني المث يلوم املدرس ،التدريس من أهـم ما يعىن به املربون  ــ ـــ ذين ال ـ

لومات ال تنفع يعنون إال برتبية احلافظة و حشو أذهان التالميذ مبع
ستواهم العقلي و ال الفكري . و ال تزيد م  

إىل ست  و هو يقول: " إن املدة الدراسية يف بالد املغرب تصل   
 العلم و مع ذلك مل حيصل الناشئون على املهارة يف  ،عشرة سنة  

 ،ون سواه بسبب عناية مدارسهم باحلفظ د ،و كسب امللكة فيه 
الدراسة  مدةو هذا بعكس النظام الرتبوي يف املدارس التونسية ,ف

ن على ع ذلك حيصل الناشئو ــــــو م ،  ال تـزيد على مخس سنوات  
و  ، ملناظـرة سبب اهتمام املدرسني بالبحث و ا ، امللكـة يف العلم 

ـــمحل التالميذ على التفكري مع مراعاة استع   داداxم " .ــ
ن يريد أن لذلك إننا نعتقد أن دراسة علوم الرتبية مهم جًدا مل      

ـــيكون معلًما ألنه ال يكفي أن يعلم غـ ــــ ــــ لم بل عليه ريه كما كان يعـــ
م كذلك مستواه و معرفة احتياجات منو األطفال و مراعاxا

ـــالعقلي و اللغـوي  و العلمـ ــ ــ ــ ـــي  و أال يعتمــ ـــ اد على د كل االعتمـ
ـــــالكتب الدراسية و ك ـــ ميذ و  التالـذلك عليه املعرفة مليول ــــ

ــــس و طرغباxم و إذا كان املعلم مل يدرس الرتبية و علم النف ــــ رق ـ
ـــــو مل يعد اإلع ،التدريس  ــ ــ ــ ــ ــ م يعد يف داد الضروري ملهنة التعليــ

ر . ـآخ الرتبية طفًال و ال جيوز أن يقوم طفل بتعليم طفل  
ادة اليت يقوم ملتتطلب مهنة التدريس أن يكون املدرس متيًنا يف ا   

يكون مطلًعا  و ،حبيث يعـرف كل صغرية و كبـرية عنها  ،بتدريسها 

و غرائزهم كي  علـوم الرتبية و نفسية األطفـال و ميوهلـم و رغباxـم
 يستطيع أن ينجح يف عمله .

  
ــي يف التدريس التدرج و  ـــ ـــ ــــ ــي أن يراعـ ـــ ـــ  (٢)- ينبغ

 التكرار أو اإلمجال يف البدء مث التفصيل : 
املعلومات  جيب أن يكون تعليم الناشئني قائمًا على أساس إمجال  

ــــدرج ميف البدايـة  على أن يكون التفصيل بعـد  ذلك بالت ــــ راعًيا يف ـ
ـق ،ذلك درجـة منوهم العقلي  ــ ــ ــــ ــــدرة استعــ ــــ ــ ما يلقي  لقبول داداxمــ

ـــتفق مع ابن خلالرتبية احلديثة ت  ،عليهم    ــ  ضرورة مراعاة دون يفــ
 االستعدادات و املواهب الفطرية يف التدريس .

  
 (٣)- االنتفاع بوسائل اإليضاح و الرحالت يف 

 تبسيط الدرس :
يف تفهيم  حيث ابن خلدون على االعتماد على األمثلة احلسية     

و كما  ، ك راو قليلو اإلد أل�ـم يف البداية هم ضعفاء ،  التالميذ 
و   ، ليهم نعلـم أن األمثلة احلسية  تساعـدهم على فهم ما يلقى ع
ـــالعل كما حيث ابن خلدون على الرحلـة إىل األقاليم يف طلب م و ــــ

 استفادته . 
خدام الرحالت و الرتبية احلديثة تتفق مع ابن خلدون على است    

و إن   ، لمية  ع وسيلة عظيمة األمهية يف حتصيل املعلومات بطريقة
ــــــكان ابن خلدون يقصد من الرحلة شيئاً آخ ـــــ اء كبار و هو لق ،ـر ــ

لب العلم العلماء و األدباء و الفقهاء حيث يقول إن الرحلة يف ط
م . و كبار رجال العلم و التعلي ، و لقاء أصحاب االختصاص   

 ،علم لقد نادى ابن خلدون بالرحلة و السفر من أجل طلب ال    
ــــو ال عجب فقـد كان املسلمون يرحل ــــ ــــ لد و من ون  من بلد إىل بـــ

ملسائل مدينة إىل مدينة أخرى لتحقيق كلمة أو مجلة أو مسألة من ا
ا مبتاعب السفر على يد علماء عرفوا بالتبحر يف العلوم  و  مل يبالو 

 و مشاقه .
  

  (٤)- أال يؤتى بالغايات يف البدايات : 
وانني الكلية ىن ذلك أال تقدم إىل الناشيء التعريفات و القمع      

لكافية اليت بل الواجب االبتداء باألمثلة ا ، يف أول عهده بالدرس 
 تساعد يف فهم القواعد و التعريفات .
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ــم : ــ ـــ    (٥)- ضرورة االتصال يف جمالس العلـــ
د بتفريق احيرى ابن خلدون أال يطول على املتعلم يف فن الو       

ـــاKالس  و تقطيع ما بينها ألن ذلك ذريعـ ــ ــ ــ أن حيرص  ة النسيان وـ
ـــاملدرس على أن تك ــ ــ ـ ــ ء متصلة ون الدروس اليت تلقى على الناشيــ
ــو ه ،ال انفصال بينها  ـــــ ــ ــــ حلديثة و هي ذا الرأي ال تقبل الرتبية اـــــ

النفس تسأم  ألن  ، الدروس  تنادي بضرورة التنويع و التغيـري يف 
ـــو فرتات الراح ،من العمل الواحد املستمر  ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـ ـــ كون بني ة اليت تـ

هان املتعلمني  الدروس تساعد يف النشاط و تثبيت املعلـومات يف أذ
 كما يقول علماء النفس يف هذا العصر .

 (٦)- عدم اخللط بني علمني يف وقت واحد :
 مًعا يف بن خلـدون أال جيوز أن يعلـم الناشيء علمنيينادى ا       

ــعلـو إذا تفرغ ل  ،وقت واحٍد ألنه قل أن يظفر بواحد منهما   ــ ــ م ــ
رق الرتبية و من غري شك أن رأيه ينايف ط ، واحد فيلجأ إىل الثاين 

حلة الثقافة .احلديثة اليت تدعو إىل تنويع املواد الدراسية يف مر   

 (٧)- أال يبدأ بتدريس القرآن إال عندما يصل 
 الطفل إىل درجة معينة من التفكـري :

  (٨)- جتنب املختصرات يف التعليم : 
 سبيل يرى ابن خلـدون أن من العـوامل اليت تقف عقبة يف         

قة إفساًدا و ال شك أن يف هـذه الطري ،  التعليم اختصار الكتب  
اظ االختصار العويصة تتبع  ألف للتعليم و تضييًعا لوقت املتعلم  يف

 يف الفهم و استخراج املسائل من بينها .

  (٩)- عدم مطالبة التالميذ باستيعاب ما كتب يف  
 كل علم :

عاب كل يرى ابن خلـدون أال يطالب من التالميذ االستي           
بالناس  م أنه مما أضرــــ:  " اعل ما كتب يف كل موضوع حيث يقول

و اختالف  ،  ف علم و الوقوف على غايته كثرة التألييف حتصيل ال
لميذ باستحضار لم  و التمث مطالبة املتع ،االصطالحات يف التعليم 

و مراعاxا  ،ا ـها أو أكثرهفيحتاج املتعلـم إىل حفظها كلّ  ذلك كلـه،
ـــــو ال يفي عمـره مبا كتب يف صناعة واح ،طرقها   ، رد هلادة إذا جتــ

البد دون رتبة التحصيل " . ، فيقع القصور  

ــــة األطفال  ـــ ــة يف معاملـ ــــ ــ  (١٠)- استعمال الشفق
 و xذيبهم : 

       x ذيبهم يدعو ابن خلـدون إىل الرمحة و الشفقة باألطفال و
ال بالشدة و الغلظـة . ،باللني و التفاهم   

   (١١)- القدوة احلسنة :
يد و احملاكاة خلـدون يتأثرون بالتقل األطفال يف رأي ابن             

ــــو املثل العليا اليت يرو�ا  أكثر مما يتأثـ ــــ  ،صح  و اإلرشاد رون بالنــ
حيذو  ،لميذ و قدوة حسنة للت ،فاملدرس جيب أن يكون مثًال عالًيا 

يه  يف عمله و حياك  ،ى طريقته  ـــــو جيري عل ،حذوه و يقفو أثره  
ـــو إخـالصه و وفائـ ــــ ـــــو ه ،ه ــ ــــ ـــو هو القائ ،و روح الرتبية ـ و  ،د ــــ

ــو املريب ال باالس ،الصديق  ــــ ة و الروح .م فحسب , بل باحلقيقـ  

   (١٢)- تقوية الصلة بني األساتذة و التالميذ : 
ة و التالميذ ينادي ابن خلـدون إىل تقوية الصلة بني األساتذ       

ــــحيب  التالميذ أساتـ بناء على الشفقـة ــ ــ ــــ ـ ـــ لب ال من ذهم  من  القــ
ــــو هـ  ،األعضاء   ــ ــــ  ،فادة ذا احلب يؤدي إىل قرب األستاذ لالستــ

ـــــــــــفالتلميذ يدخل عند األستاذ يف أي وقت ما حيتاج و ك ذلك ال ـــ
 ينفره األستاذ وقت جميئه . 

   (١٣)- تدريس العلوم باللغة العصرية :
لية فـذاك تدريس العلوم و املواد مفيد جـًدا يف لغته األص           

ـــالوقت ال حيتاج التلميذ الوقت الكثري للفهم  و كـ ذلك ال يأخذ ـــــــ
                                    و اإليضاح .  األستاذ الزمن الكثري للشرح

  :  - رمحه هللا - ة ـقال أبو حنيف        
  !   و زهدتين امرأة  و فقهتين امرأة !  امرأة !خدعتين   

 امرأة إىل شيء مطروح يف : كنت جمتازًا فأشارت إيلّ  أما األوىل
 ،و أن الشيء هلا , فلما رفعته إليها  ،الطريق فتومهت أ�ا خرساء 

  قالت : احفظه حىت تسّلمه لصاحبه .
   ،ض فلم أعرفها ة يف احليـسألتين امرأة عن مسأل  : أما الثانية 

  ه . ـفقالت قوًال تعلمت الفقه من أجل
, فقالت امرأة : هذا الذي  اتمررت ببعض الطرق  : أما الثالثة 

     حىت صار دأيب . ،فتعمدت ذلك  ،يصلي الفجر بوضوء العشاء 

   [ ٢٦ ]  املعارف  / العدد الثاين  
 



  

اـينيـون يف كـمـاملسل  

ر                     ـد . عبد هللا حممد أبو بك ــبقل  ــــ م : ــــــ  ����        
ية ]                       [ احللقة الثان                                             كينيا  –عميد كلية الدراسات اإلسالمية  ممباسا 

و لقـد عملت السلطات الكينّية رغـم وجود كثـري من                
ــة  املختلفالصوماليني يف احلكومة  و  يف الدوائر احلكوميّ  ــــ ـــ ـ ة على ــ

 ،ة األمامّية للمسلمني يف كينيا ــتقليص صعودهم باعتبارهم الواجه
ل بصفـة خاّصة و يف ـــــيف الساح ، واحملاوالت جارية منذ سنوات  

ـــإلحـق الكينّية األخـرى  بصفة عاّمة  املناط ـــداث التفرقــ ـــــ ـــــ ــــ ة بني ــ
ــو ال شّك أّن جناح هـ ، من املسلمني   الصومالّيني  وغـريهم ــ ــ ذه ــ

 ،احملاوالت ، إن جنحت ، خسارة كبرية للمسلمني الكينّيني عموًما
ومن نتائج هـذه احملاوالت األصوات اليت  بدأت تظهر يف ممباسا 

ـــــعاصمة  منطقة الساح ل  أّن الصومالّيني  بـدؤوا يسيطرون على ــ
و يستولون على  و العمارات و األراضي  التجارة و ميلكون املباين

و من أدّلة استيالئهم  على املساجد يف أحياء   ،املساجد يف ممباسا 
السواحلّيني ما وقع يف مسجد مصالين من وضع أحد الصومالّيني 
إماما للمسجد ، و ما وقع و يقع يف مسجد النغو ال بابا ( بّوابة 

مال الصومالّيون املرتادون  احلوت ) بني تّيارين حمّلّني يف املسجد
و ما يتعّلق بإمام مسجـد مصالين فغالب  ،للمسجد إىل أحدمها 

سّكان احلارة هم الذين أرادوه إماما هلم , مثّ إّن إمامته كانت بعد 
إجراء مقابلة من قبل مفّوضّية األوقاف الكينّية مل يكن من بينهم 

و رأى ،  اإلمامة  صوماّيل واحد ،  تقّدم هلا غريه ممن أراد وظيفة
أعضاء جلنة املقابلة أنّه أحسن املتقّدمني للوظيفة ، وحيمل مؤّهال 
 دينّيا أحسن من املؤّهالت اليت كان حيملها غريه من املتقّدمني .

 

و إىل جانب هذه األصوات ، فهناك أصوات أخرى من قبل       
ه عام ــــــوجـاحملّلّيني  أّن وجود الصومالّيني يف ممباسا و يف الساحل ب

ــوقّوxم التجاريّة فيها  هي يف الواقـع مصلحـ ـــ ـــــ ة ملسلمي الساحل ـ
ففي ممباسا قد عّمر الصومالّيون املساجد   ،ومسلمي كينيا عموما 

ــفهناك عـ ، ارتياًدا لصلوات اجلماعـة فيها و تشييدا هلا   ــ ــ ــ ــ دد من ــ
اطق  مل تكن يف املاضي فيها املساجد قاموا ببنائها ، و بعضها يف من

ــــهـ  ،مساجد   ــــ ـ ـــ ــ ذا إىل جانب كثـري من مدارس وكتاتيب حتفيظ ــــــ
ـــفعـ ،القرآن  ـــ دد املساجـد يف املناطق اليت يسكنون فيها أكثر ممّا  ــ

ّمث  إّن القّوة الشرائّية  لدى الصومالّيني القتناء  ،كان  قبل جميئهم 
ت مل يكن عامال  إلضعاف القّوة الشرائّية لدى األراضي و العمارا

فالسواحلّيون كانوا ضعفاء اقتصاديّا بالعوامل اليت  ، السواحلّيني  
ــــذكرناها ، و مل يكونوا ظاهرين يف السوق  ، بل يف الواقـ ــــ ع كان ــ

ـــــعامال إلضعاف القـّوة الشرائّية ل ـ ــ ـــــ دى  النصارى املنحـدرين من ــ
ــات كينيا و خاّصة أفراد قبيلة كيكمرتفع ويو الذين كانوا خيّططون ــــ

ــمن زمان السيطـرة على ممباسا اقتصاديّا و شـراًء ما أمك ـــ ـــــ ن هلم ـــ
ن هناك فئة قبل حضور ـــــو مل تكـ ،شراؤه من  أراضيها و مبانيها 

ــو مع الق ،الصومالّيني  تتصّدر سوق العقارات من الكيكـويو  ّوة ــ
الشرائّية الصومالّية املالحظة ، فهناك كثري من التجارات يف ممباسا 

ـــفق  ،ما زالت حتت سيطرة النصارى املنحدرين من داخل كينيا  د ـ
فما يدخل شخص هذا السوق  ، سيطروا متاًما على سوق كنغويا  

ـــــإالّ أدرك أنّه سوق يف نـريويب أو ثيكا ال يكاد جيـ ــــ ـ ــــ ـ ًصا من د شخـ
و قد سيطروا  ، الساحل إالّ نادرًا و إّال أشخاًصا من بلديّة ممباسا  

السّيارات و النسخ و التصوير و جتارة   أيضا على سوق  ورشات
ـــالشوارع و حمّالت اخلضار و  الفواك ــ ــ ــ ــ ــ ه إىل جانب مشاركـة قويّة ــ

م يف بعض وواضحـة يف التجارات األخـرى ، فمنافسة الصومالّيني هل
xـــهذه التجارات و سيطر ـــــ م يف بعض ما ذكرنا هي اليت جتعل أهل ـ

ــالساحل من املسلمني يشعرون أّن جميئ الصومالّيني أم ـــ ــ ــ ــ ــ ر إجياّيب ــ
ـــــو لرتسيخ ه ،للمسلمني   ــ ــ ــ ـــ ـ ذه العالقـة يرى  هؤالء إجياد عالقـة  ـ

ّيني حبيث يكون  ذلك ظاهرة مصاهرة بني الصومالّيني  و السواحل
اجتماعّية و حبيث ينتج عنه يف املستقبل بعد مخسة عشر عاًما جيل 

  خليط من اجلنسني .
  

و إىل جانب الدعايات لوضع اهلّوة بني الصومالّيني واملسلمني       
و كانت  ، اآلخرين ، فهناك دعاية حول مصدر أموال الصومالّيني 

و هي أّن  ،  يها وراء  هـذه الدعاية  احلكومة أو بعض املسئولني ف
و كان الغرض من الدعاية   ، أموال الصومالّيني تأيت من القرصنة  

القيام بعد ذلك بتحقيقات يف  أموال  بعض األفراد أو اKموعات 
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لكن عدم  ،من الصومالّيني و مصادرxا على أّ�ا أموال القرصنة  
ــمالّيني بأموجود مربّرات معقولة لربط  أموال الصو  وال القرصنة ، ـــ

 وكون اKتمع الصوماّيل ال ميكن أن يقف مكتوف األيدي وأمواله
، و وجود عدد من الصومالّيني يف تصادر بدون مربّر قانوينّ واضح 

ـــاملراك ــــ ــــ ـــ ز الكبرية يف الدولة الذين لن يرضوا مبطاردة الصومالّيني ـ
و ليس  ، ومة عن تنفيذ اخلّطة ــــومصادرة أمواهلم  ، توّقفت احلك
ـــــغرض احلكومة االستفادة من هـ ذه األموال لو قامت باملصادرة ــــ

و ممّا يدعم  ،ولكن إضعاف البنية االقتصاديّة للصومالّيني يف كينيا 
ـــــه ـــ ريضهم على ختريب ذا الطرح استعمال الشرطـة الغوغاء  و حتــ

ــــأحـداث مسجـ ني و �بها يفمتاجر الصوماليّ  ــــ د اجلامع يف نريويب ــــ
. و من أسباب طلب احلكومة ذلك أّن  معظم رؤوس  العام املاضي

ــــتريد أن ترى  أّن اKتمـ ، احلكومة من النصارى  ـــــع اإلسـ المّي يف ــ
نيا ،  و أّن ضعف و اّن الصومالّيني هم رأس حربة اإلسالم يف كي

ـــــــ ـ من  قبل املؤّسسات التنصـرييّة الداخلّية على ــًرا هناك ضغًطا كبيـ
و قد يكون  ،احلكومة للعمل على إضعاف املسلمني و xميشهم  

د ـــــمن أسباب ذلك أّن الواليات املّتحـدة و إسرائيل ، اللتني تعتم
عليهما احلكومة الكينّية يف أمور األمن الداخلّي و اخلارجّي املتعّلق 

ــــو ه ، يف الصومال ، تريدان ذلك  باألحداث اجلارية  ـذا السبب ـــ
احملتمل هو األقوى نظرا للعداء الطبيعي بني املسلمني واليهود وأّن  

ــــإسرائيل ( الدولة اليهوديّة ) ترى يف املسلم عـ ــــ دّوا  هلا حقيقّيا أو ـ
متوّقعا. ونظرا لعداء الواليات املتحدة لإلسالم من جهة ومن جهة  

دعم إسرائيل وتصّرفاxا مهما كانت، وألّن دخول القّوات كو�ا ت
الكينّية الصومال حبّجة الدفاع عن الوطن من أهدافه ،  إن مل يكن 

فالسلطات  ، اهلدف الرئيسّي، هو إضعاف الصومالّيني داخل كينيا
األمنّية رغم  رغبتها األكيدة  يف إضعاف الصومالّيني باعتبار ذلك 

من رّد فعل   إالّ أّ�ا ختاف سلمـني الكينّيني طريًقا إىل إضعاف امل
فسمعة الصومالّيني   . الصومالّيني إذا أعلنتها حربا مفتوحة عليهم

ــال سبيل   املوت يف أّ�م ال يقبلون الظلم ومستعـّدون  دفاع عن ـــ
ول  القـّوات ــــفدخ  ، حقوقهم و أّ�م يعرفون استعمال السالح 

جناحهم يف إلقاء اهلزميـة  بالشباب بدعم   والكينّية يف الصومال 
، ستشّجع السلطات  الواليات املتحّدة و إسرائيل كما هو واضح

، إذ  الكينّية بعـد ذلك على معاملة الصومالّيني  الكينّيني بشّدة 
ـــــتكون حينئذ قـد قدرت على إلقاء اهلزمية بالصومالّيني يف عقـ ر ـ

ـــداره ــ ــ  ،اهلزمية  Mم يف كينيا  تكون أمكـن  ى إلقاء م ، فقدرxا علــ
ـــوالرتكيز يف هذه الصفحات بالصومالّيني هو أل�ّ  ـــ ، كما  م صاروا ــ

ـــــــباقي املسلم  سبق أن ذكرنا ، رأس اإلسالم يف كينيا و ني جسد ـــ
  هلذا الرأس ، فإذا ضرب الرأس ضعف اجلسم .

  

ن املنطقة اإلسالمّية الثانية بعد ومنطقة الساحل اليت تعترب إىل اآل   
ـــاملنطقة الشمالّية الشرقّية من حيث كثاف ــ ــ ــ ة السّكان املسلمني فقـد ــ

عمل فيها بعد xميش السواحلّيني على تغيري البنية السّكانّية، ألنّه 
حيث جنحت خطّة xميش السواحلّيني ، و هو أمر صعب نسبّيا ، 

ــن أمرًا سهال ، كما تكفنجاح خطّة تغيري مناطقهم يكو  ــــ ــــ ـون خطّة ــ
و بدءا باملعامل  ، فإّن  ،تغيري املعامل العاّمة ملناطقهم أمرا سهال أيضا 

من يدخل ممباسا جيد أّول ما جيد الكنائس الكبـرية من كّل جهة يف 
و كّل كنيسة  ،الطريق الدائـري للمدخل يف املكان املسّمى سباكي  

للتوسعـة املستقبلّية   كون هلا أرض واسعة متهيًدا  الب تيف الكثري الغ
و من هذا فرغـم كثرة املساجـد يف  جزيرة ممباسا بالنسبة للكنائس 

ـــإالّ أّن األراضي  اليت تقـع عليها الكنائس أكرب مساحـ ــــ ـ ـــ ـ ــــ ـــ ـ ـــ ــ ة من ــ
ت و مل نقـم بإحصاءات إلثبا ، األراضـي اليت تقع عليها املساجـد 

و مع هـذا ، فاإلحصاءات مطلوبة إلثبات النسبة  ،ذلك لظهورها 
  ،املئويّة لألراضي اليت حتتّلها الكنائس مقارنة باليت حتتّلها املساجد 

ـــو مل تك ــــــــ ـ ـــ ن هلذه الكنائس كثري من الرّواد يف املاضي قبل النزوح ـ
زوح ، وما زال أّما بعـد هذا النـ ،املكّثف للنصارى من داخل كينيا  

ــ، فإّن مشاه ٢٠١٢مستمّرا إىل اآلن وحنن يف عام  ــ ــ دة جمموعات ـ
ـــكبرية من هؤالء ، رجاال و نساء و أطفاال  تتجـ ه إىل الكنائس أو ـ

ــــخترج منها أيّام األح ـــــ تعتـرب ظاهرة مشاهدة يف هذه املدينة   ـد  ،ــ
بّية ، فأغل داخل املدينةو مع أّن كثريا منهم ال يسكنون  ، املسلمة 

فهم يأتون إليها من ضواحي   ، ر واضح املسلمني داخل اجلزيرة أم
باعتبار أّن غالبّيتهم من  بالسيارات اخلاّصة  املدينة  خارج اجلزيرة 

  . الطبقة الوسطى ، وبوسائل النقل العاّمة
  

وقد استوىل النصارى من داخل كينيا على كّل شوارع ممباسا         
ــرئيسّية و حّولوها إىل متاجـال ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ر هلم يبيعون الثياب و األحـذيـة  ــ

ــــوح ،  وغريها ّولوا بعض طرقها إىل ورشات تصليح السيّارات على ــ
هي املؤّسسة احلكومّية الوحيدة اليت  و ، مرأى و مسمع من البلديّة

ــمّية األختقع يف أيدي أهل ممباسا. أّما املؤّسسات احلكو  ـ رى ، فال ـ
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فال  وجود هلم يف  ، وجود ألهل ممباسا  و ال ألهل الساحـل فيه 
و ال يف  و ال يف اجليش بل   الشرطة و ال يف الشرطة العسكـريّة 

و هذه هي املؤّسسات املسئولة عن فرض القانون  ، شرطة املرور  
ــــوالنظام يف البلـد  ،  و تستع ــ ــ إذا عجزت عن القيام ني البلديّة Mا ــ

و قبل سنتني حاولت   ،بواجبها لفرض النظام العام داخل املدينة  
بلديّة ممباسا فرض النظام يف املدينة و  إزاحة  جتّار الشوارع الذين 

ــاستولوا على طرق املشاة  و حّولوها إىل متاجـر ، مستخدم ة يف ــــ
تهم ، إذ قاوموا حتقيق ذلك شرطة البلديّة الذين مل يستطيعوا إزاح

بل  ، بشّدة و استعملوا احلجارة  و العصّي ضّد  شرطة البلـديّة 
ـــــحّولوا دفاعهم إىل هجوم ، فأضرموا النار على إحـ ّيارات دى سـ

و طلبت البلديّة من  الشرطـة التابعة  ،  البلـديّة لرجال املطافئ 
ــا مل تقو تصّنعت باملساعـدة إالّ أ�ّ  للحكومة املركـزيّة  ،  ّدم أيّة ــ

و رغم كون هذه احلادثة صغرية  ،  لكن ظهـر  ، مساعدة تذكر 
ـــــجلّيا أن السلطـة الوحيدة اليت كانت بيد  أهل الساحـ ــــ ل باتت ـ

 ،ضعيفة إذ استطاع النازحون من داخل كينيا حتّديها و  إضعافها 
هم القّوة وهذه احلادثة أثبتت عملّيا أّن النازحني من داخل كينيا 

املسيطرة على شارع ممباسا بعد سيطرxا قبل ذلك  على  إدارات  
على   احلكـومة ومرافقها يف ممباسا و على األمن و على امليناء  و

، وبات يف حكم املاضي  سيطرة شباب احلزب اإلسالمّي  التجارة
  على شارع ممباسا .

ا كبرية حبيث قد صارت قّوة النازحني من داخل كيني و              
 ،ال يستطيع املخطّطون هلا إيقافها  و وضع حّد لنمّوها و  تطّورها 

ــــــفالنازح من داخل كينيا جيد نفسه يف بلده  و بني أهلـ ه يف ممباسا ـــ
ـــمن الشخص الذي يأيت  إىل ممباسا  من  مناطق الساحـ  ـل النائّية ـ

ـــفاألصـوات اليت  تنادي بعزل الساح ــ ــ ـــــــ ـ ـــ ل و فصلـه عن كينيا اليت ـ
ومة و جتعلها تريد جبّد أن  تظهر للناس أّن ــبدأت تتعاىل حترج احلك

ــا للساحّليني يف احلكهناك وجودا كبريً  ومة و يف اإلدارات املختلفة ــــ
و لكّن الوضع  الذي ساعـدت  ،  ، السّيما يف الساحل  التابعة هلا

فالوجود الكبري   ، األمر صعب املنال احلكومة يف إجياده جيعل  هذا 
ــللنازحني من داخل كينيا جعلهم يعتـ ــــ ــــــــ ــــ ربون أنفسهم هلـم حّق يف ـ

ـــى  أّ�م الساحل ال على أساس أّ�م كينّيون فح سب بل أيضا علــ
بل كثري منهم يعتـربون أنفسهم أحّق  بالساحل من أهل  ساحلّيون ،

  ة .ـكثـريًا منهم منحـدرين من أصول عربيّ   الساحل  الذين يعتربون
  

 ،ة األخرى وما ذكرناه عن ممباسا ينطبق على املناطق الساحليّ       
ـــني  تعطيهم قفتغّري البنية السكانّية يف  املنطقة لصاحل النازح ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـّوة ـ

ـــــالساح فكّل من يقوم من أهل ،سياسّية يف املنطقـة هلا ثقلها  ــــ ـ ـل ـــــ
ــبرتشي ــ ــ ــ ــ ــــ ــ ــ ـــــــــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ـــ ح .          ـ  

ـــديث بقية يتبع يف العـــــــ[  للح ]  إن شاء هللا دد القادمـ  

 

 
 

         �                       مقتطفــات نبـويــة                       

 و كان معه أصحابه جلوًسا  قرة عيين يف الصالة " جعلت ثالث : الطيب و النساء و كمإّيل من دنيا  بَ بِّ : " حُ أنه قال   �رسول هللا عن 
 ى رسول هللا ـعلو إنفاق مايل  ، النظر إىل وجه رسول هللاإّيل من الدنيا ثالث :  بَ بِّ حُ  و !هللا  يا رسولَ  صدقتَ  	فقال أبو بكر الصديق 

 األمر باملعروف و النهي عن املنكر "إّيل من الدنيا ثالث : بَ بِّ و حُ يا أبا بكر!  صدقتَ  : 	ال عمر قف ، أن يكون ابنيت حتت رسول هللاو 
 " اع اجليعان و كسوة العريان و تالوة القرآنبإش"إّيل من الدنيا ثالث :  بَ بِّ و حُ  !يا عمر  صدقتَ  : 	قال عثمان ف ، " و الثوب اخللق

فبيناهم    "و الضرب بالسيف  الصيف يف و الصوم اخلدمة للضيف  " إّيل من الدنيا ثالث : بَ بِّ حُ و  !   يا عثمان صدقتَ  : 	ال علي فق
من أهل الدنيا   أرسلين هللا تبارك و تعاىل ملا مسع مقالتكم و أمرك أن تسألين عما أحب إن كنتُ  و قال  عليه السالم يلئجرب  كذلك إذ جاء

و قال جربيل  ، إرشاد الضالني و موانسة الغرباء القانتني و معاونة أهل العيال املعسرين  قال :ف  ،من أهل الدنيا  ما حتب إن كنتَ : فقال 
    . " بذل االستطاعة و البكاء عند الندامة و الصرب عند الفاقة " : حيب رب العزة جل جالله من عباده ثالث خصال :  السالم عليه

   �                                ]يب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين أحافظ املنبهات : لل [                             �
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 موقف اإلسـالم من العادات و التقاليد
 

ــــــــبقـلـ ����                                                                ـــدرة بـــــــــ: قـ مـــــــ ــ ــ       ـواـــكار بنغـــ

   كينيا  -ممباسا  املدرس باملعهد العلمي للدعوة اإلسالمية                                                                             
  

  : العادة لغــةً 
 ،جذر مادة " العادة " هو " عاد " وقع يف الفعل إعالل بالقلب   

ـــإذ األصل : " ع ــ لية و انفتح ما قبلها ود " حتركت الواو حبركة أصــــ
و منه :  ،صبح الفعل " عاد " و املضارع منه يعود أفانقلبت ألفاً ف

و أعاد :  تعود الشيء و عاود معاودة و أعواداً و اعتاد و استعاد 
الديدات أي :   ألجل ذلك عّرف بأن العاد : ،إذا أصبح عادة له 

  و جيمع على عاد و عادات . ،الدأب 
   

  : ديدةو للعادة معاين ع
منها ما جاء يف املعجم الوسيط : (( كل ما اعتيد حىت صار         

، و يف يفعل من غري جهد )) أو احلال اليت تتكرر على �ج واحـد 
(( العادة ما يعتاده اإلنسان أي يعود إليه مـرارًا متكررة )) املنجـد : 

ــــو يف تبصرة األحكام : (( ما استمّر الناس على حك ــ عقول و م املـ
  عادوا إليه مرة تلو أخرى )) . 

و هذا يعىن أن العادة تشمل القول و الفعل مما اعتاده الناس       
ذلك أن مثل  ،على وجـه االستمرار و ليس على وجه الوقوع نادرًا 

  هذا ال ميكن حبال أن تثبت به عادة .

   
  :   العادة و العرف يف اصطالح الفقهاء

ألن العادة مأخوذة من  ،ادفان معنامها واحد لفظان مرت              
ـــاملعاودة فهي بتك ــ ــ ــ ررها و معاودxا مرة بعد أخرى صارت  معروفة ـ

ــــمستقـرة يف النفوس و العق ــــ ـ ـــ و مىت اعتادت   ،ول متلقاة بالقبول  ـ
ــــــفالع ، اجلماعة أمـًرا صار عرفاً هلا  ادة تصدق كما يصدق العرف ـــ

  ا يعتاده مجهور الناس من قول أو فعل . على م
: مصدر قّلد يقّلد تقليًدا و اجلمع تقاليد  ـةً ـــــو التقليد لغ         

ـــو يستعملون ، و تقاليدات  ه ملا يكتبه السلطان أو األمـري للحاكم ــ
يقال :  ((قّلده يف كذا ))  أي اتبعه  ،مصّرِحاً له به تقليده احلكم 

ـــــال نظ من غري تأمل و و منه : التقليد يف الدين و تقليد والة   ،ر ــــ
  األعمال . 

ــو يف االصط      : ما انتقل إىل إنسان من آبائه و معلمه  الحـــــــــ
  و جمتمعه من العقائد و العادات و العلوم و األعمال  .

و التقليد عند النصارى : هي ما اتصل Mم من العقائد أو أمور     
دة خلًفا من سلٍف مما أوحى هللا به لكنيسة  دون أن يسطر يف العبا

  الكتاب املقدس .
   

   : موقف اإلسالم منهما   
 ،جاءت الشريعة اإلسالمية الغراء و الناس يف وثنية مارقة           

ــقد تدهورت أحواهلم  و  احنطت أوضاعه م حىت وصلوا إىل درجة ـــ
ـــمًا بأن ما يفعلونزع  ، عبادة األوثان و األصنام   ه إن هو إال هـم ــ

ــجيـ و الذي يطالع التاريخ  ، على آثارهم مقتدون  ـــ د فيه أنه كان ــــ
فلما فتح  ،  صنًما تعبد من دون هللا ٣٦٠ داخل الكعبة املشرفـة

ــــمك �الرسول  ـــ و كان  ،ـة توىل حطمها بنفسه فلم يبق هلا أثره  ـــ
َو ُقْل َجاَء اْحلَقُّ َو  ﴿سبحانه و تعاىل : حني حطمها قوله  �يردد 

  .  ﴾َزَهَق الَباِطُل ِإنَّ الَباِطَل َكاَن َزُهْوقًا 

  ] ٨١[ سورة اإلسراء : اآلية رقم 
و قد فعل الرسول عليه السالم ذلك محاية للعقيدة اإلسالمية      

ـــو صيانة لألم ــــ لشرك و و تطهـريًا للمجتمع  من لوثـة ا ،ة احملمدية ــ
ــــو بذلك اقتل  ،عبادة األصنام  و األوثان   ــــ ع اإلسالم الوثنية من ـ

جذورها  و قضى على الشرك مهده و طهـر اجلزيرة العربية من كل 
ــما بعث إال إىل كاف �و النيب   ،املظاهر احملرمة  ـــ ــ ــ ة للناس Mذه ـــــ
ــــأال و هـو إخ ، املهنة العظمـى   س من ظلمات اجلهل و ـراج الناـــ

ـــالضالل إىل نور العل ــ ــ ــ ــ ــ ــ ُلوا  ﴿قال تعاىل :  ،م و اهلدايـة ـ َرُسوًال يـَتـْ
َعَلْيُكْم آيَاِت ِهللا ُمبَـيَِّناٍت ِلُيْخِرَج الَِّذْيَن آَمنُـْوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلَاِت 

  ] ١١م [ سورة الطالق : اآلية رق . ﴾ِمَن الظُّلَماِت ِإَىل النـُّْوِر 
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 ،فالذي ميعن النظر يف النصوص القرآنية و السنة النبوية           
يظهر له جلًيا بأنه ال ينبغي ألحد أن يتبع ما كان عليه آباؤه بدون 

ـــبل جيب عليه أن يضع مجيع معتقـداته يف كفـ ، نظر  ـــــ ـ  ،يت امليزان ــ
ــــحبيث يكـون القـ ــ ــ ـــ ــ ة األوىل و ما بدى له من رآن و السنة يف الكفــ

فإن وافقت العادة القرآن و السنة فبها  ،االعتقاد يف الكفة الثانية 
  ها . و نعمت و إال وجب ردّ 

و األصل يف العادة اإلباحة و ال مينع منها إال ما حّرمه هللا         
ــو الشارع ال يأمـ ، و الرسول   ــ ــ ــ ــ ر إال مبا فيه مصلحـة خالصة أو ـ

ــو ال ينهـ،  ة راجح ـــ ــــ ـ ي إال عن ما فيه مفسدة , فما أمـره هللا من ــ
ترجع مصلحته إما إىل الدين أو إىل النفس  ، ه و توحيده  ـاإلميان ب

و ما �اه من الشرك و الشعوذة وتصديق الكهنة ودعوة األموات 
و اإلسالم مبين على حتقيق  ، ترجع مفسدته إىل الـدين أو النفس 

و من اجلدير بالذكر : أنه توجد يف بعض  ـو درء املفاسد  املصاحل
اKتمعات كثري من العادات اليت ال تشفي عليًال و ال تروى غليًال 
إن هي إال خـرافات ترّسخت يف قلوب بعض الناس  ال أصل هلا يف 

  الدين احلنيف . 
 و من هنا يظهر لنا جلًيا بأن اإلسالم يقّدم , و هو النظام          

ـــعاب كل الشعوب اليت  يهديها هللا األمثل إلستيع ــ ــ و جل هلذا  ـز ــ
ه  دين البشرية الذي ــو يتصف باملرونة  يف كل جوانبه ألن ، الدين 

رقًا أو ــــــيوافق طبيعة اإلنسان فال جتـد و لن جتد أمة أو جنسًا أو ع
من املرونة  د استبشر هلا ملا لهــقبيلة اهتدى إىل هذا الدين إال و ق

  و مطابقة الطبيعة اإلنسانية . 
فالعادات و التقاليد االجتماعية لكل أمة أو قبيلة نظر              

ـــإليها اإلسـ ــ ــــ ـ ـــ الم بعني التمحيص  و التعديل و التقومي حىت تكون ــ
ــــــــهـ ـ ـــ فأي  ، ذه العادات أو التقاليد موافقة للعقل البشري السليم ـ
دات أو التقاليد تتصادم مع روح الشريعة اإلسالمية فهي حرام   العا

كما أنه ما وافقت الشريعة منها هي جائـزة عمًال مببدأ الشـريعة يف 
عصر فجر اإلسالم حيث كانت للعرب اجلاهلية عادات  و تقاليد 

ـــــــو عادات ذميمة أنكرها اإلس ،ّر Mا اإلسالم ـمحيدة أق   الم . ـ

فهي األخالق احلميدة  ،ما من عادات و تقاليد مقبولة فأ          
و أما غري مقبولة  س اجلوار و حنوها ،و تلبية النجـدة و الكـرم و ح

وق األربع و شرب اخلمر و حنو ــــــــفمثل العصبية القبلية و الزواج ف
ــــمن الع ،ذلك  ادات و التقاليد االجتماعية اليت جاء اإلسالم حني  ــ

ـــــفحـّرم بعضها  و عدل عن بعض كما يف مسأل وجـدا�ا ــــ ـــ ة الزواج ـ
ـــبأكثر من أربعـة اليت كانت موجودة بال ح ـــــ ّدد هللا ــــــدود إىل أن حـ

ــق ،للمسلمني بأربع زوجات  ــــ ــــ الَّ َو ِإْن ِخْفـُتُ◌ْم أَ  ﴿اىل : ـــال تعــــــــ
ـــفَاْنِكحُ  تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى  ـ ــ ــ ــ وا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َو ـ
  . ] ٣[ سورة النساء : اآلية رقم  ﴾..... ....ُثَالَث َو ُربَاَع ......

فهنا ندرك بكل وضـوح على أن تعـدد الزوجات كان موجودًا        
  قبل اإلسـالم بال حـدود و استمّر وجودها يف اإلسالم حبدود . 

ينا أن نتعامل مع القاعدة العامة اليت تستلهم كل أمة من فعل       
ــــهللا عليها بنعمة اإلس و هي أن تزن عاداxا و تقاليدها على  ،ـالم ـــ

ـــــــــامليزان الشـرعي فما واف ــ ــ ق منها الشـرع قبل  و  ما خالف فيها ـ
  اء . ـة مجعـالشرع رّد فلم يقبل , ألن اإلسالم دين البشري

ـــال خصوصية للون على آخـر و ال لفـرع على غ              ريه و ــــ
الم إذا ــفاإلس ،بيلة أخرى قو ال لقبيلة على  ،ال جلنس دون سواه 

ــــــــــو ل ،دين الوسطى و ملة البشرية   ذلك راعى يف شعائـره املرونة ـ
ـــو العاملية  حبيث تالئم مع كل البيئات و  يتفق كثـرياً م ــــــ ع الطبيعة ـ

و يستوعب كل اجلـوانب اإلجيابية للعـادات البشرية  ،البشريـة كّلها 
ــعلى الرغم من اختالف ميوهلم و مداركه ،و تقاليدهم  م للحياة و ـ
لـذا يستطيع املسلم أن يتعايش مع التقاليد و العادات  ،لإلنسان  

ــــــاعـمبراجعة  نصوص  الشرع ملعرفـة ما أقـّره الشـرع عليه بقو  ـــ ده ـــ
ـــاجلامعة  و نصوصه العام ـــــ ــ ة اليت ميكن تطبيقها على كل مكان أو ـ

بيئة , فيستقر عليها باحملافظة  و  العمل على حتسني مجيع وجوهها 
  حىت تكون موافقة للشـرع متاًما .

  

�  �  �  
                    

          
 

: احـثالث نصائح حتقق النج                

  سبـري شك  حيصل عليه اآلخرون . توقع أقل مما   ،اعمل أكثر من اآلخرين    ،كن أعلم من غريك     

 املعارف  / العدد الثاين  [ ٣١ ]
 



  

  –رحمه �  – القاضي راج الرمحن الندويفضيلةالشيخ س              

 م  ]٢٠٠٩م ـ ١٩٤١ھـ / ١٤٣٠ھـ ـ ١٣٦٠ [

   حممود األعظمي الندوي: : : :     بقلم ����                                                      
  

  :  مولده و دراسته و سيرته العلمية

لندوي هو العامل الورع الداعية املريب الشيخ سراج الرمحن ا         
القاضي ولد يف قرية  " ديبال فور "  يف ضواحي مدينة " إندور " 

ــــباملديريـة الوسط ــم يف أسرة علمية عريقـ١٩٤١ى للهند عام ـــ ـــ ــــ ـ ة ــ
ــــمعروفـة بالعل ــــ ـ ـــــم و العلماء و نشا نشأة صاحلـــ ــــ ـ ة بتوجيه والديـه ـــ
ـــو بعـ ،الكرميني  ــ بتدائية يف املدارس احلكومية الرحلة اد إكمال املــ

م ١٩٥٦بقريته التحق بدار العلوم ندوة العلماء لكناؤ اهلند  عام 
ــــإىل أن خت ــــ التحق باجلامعـة اإلسـالمية  م  مث ١٩٦١رج فيها عام ـــ

يف كلية الشريعة عام   أن ختـرج  م  إىل١٩٦٢عام  باملدينة املنورة 
مث بعث من قبل دار  ،  ني فيها  ــــم مع أول دفعـة للخـرجي١٩٦٥

ـــــاإلفتاء و اإلشـ ـــعلى الش راف ــ ــــــــ ( وزارة الشؤون   ؤون الـدينيـة ــــ
ــــو الدعـ اإلسـالمية و األوقاف  و اإلرشاد بالرياض )  للقيام  وة ــــ

ـــــبالدعـ ـــــوة و اإلرشاد إىل أوغنـدا  يف  شهـر ذي القعـــ ــــ ــ ــ دة عام ـــــ
م   كداعية و  مدرس يف ١٩٦٧هـ املوافق شهر فرباير عام ١٣٨٦

ـــــمدرسـة نـدوة العلماء بواييس كمباال أوغنــدا  إىل ع هـ ١٣٩٠ام ــــ
ـــمث مدير معه ، م ١٩٧٠املوافق  ــ ــ ــــد بالل اإلســــ ــ ــ المي بني عام ــــ
م ١٩٧٩هـ  املوافـق ١٣٩٩م إىل عام ١٩٧١هـ املوافق ١٣٩١

  ملدة مثاين سنوات . 
و بعد سقوط الرئيس األوغندي عيدي أمني دادا نقل إىل           
ــكينيا و وجهت إليه مسئولية اإلدارة لعـ  –ممباسا  ـــاملعاه  دد منـ د ـــ
ــيف األخ  ز وــــو املراك ــ ـري أصبح مديًرا ملعهـد كيساؤين اإلسالمي ـــــــــ

من عام   ) ة للمؤسسة اإلسالمية يف كينيا ( أحد املشاريع التعليمي
قصارى جهده لرتقية هـذا املعهـد إىل أن  م و بذل الشيخ ١٩٨٣

ـــأصبح كلية الـ ــ ــ ـــدراسات اإلســ ــــــ كان مديًرا هلا من يوم    و المية  ـ
  تأسيسها إىل أن وافاه األجل . 

اسا و كان و هو أحد املؤسسني Kلس املعارف اإلسالمية يف ممب    
ــم  ,  و أسس مركـ٢٠٠٦م إىل عام ١٩٨٦رئيسه من عـام  ــ ــ ز أم ـ

ـــاملؤمنني عائشة لل ــ ــ ــ   دراسات القرآنية (للبنات) يف غوروفاين  عامــ

ــم  , و أسس املؤسسة اخلـريي٢٠٠٢هـ املوافق ١٤٢٣  ـــة باســــ ــــ ـ م  ـ
ري ـاة الشيخ غم   و بعد وف٢٠٠٩" مركـز الفاروق " يف وبنغو عام 

ــمرك"  ل إىله و حتوّ ـامس ــ ــ ــــ ــــ ز الشيخ سراج الرمحن الندوي لتحفيظ ـــ
  ." القرآن الكرمي 

مسجًدا مع اآلبار و فيها من الكتاتيب  ١٧٠و من منجزاته بناء   
  القرآنية و املدارس لتحفيظ القرآن الكرمي .

   
  :  أخ�قه و صفاته 

ًزا يف أقرانه يف بعض  –رمحه هللا  –كان فضيلة الشيخ            متميـّ
ــــصفاته أنـ كان بعض    و ه كان مثًال   " لشاب نشأ يف عبادة هللا " ــ

ــــــــــه مل يره يقضي صـ: أن ة يقولكليالاألساتذة من  ــ   الة و كان يقول ـ
و كان خيتار منزًال قريًبا من  ، اأتذكر أنين قضيت صالة من زمان م

ن يف الطابق الرابع يـنزل مخس مرات للصلوات و املسجد و لو كا
يقضي معظم وقته  ،فكان قلبه معلًقا باملساجد  ، ال يبايل بالتعب 

ـــــو هكـ ،متؤضًأ  و كان كثريًا ما  ، ذا كان حاله منذ سنني طوال  ــــــ
يتحدث أمام طلبة العلم حديث " املتمتعني بظل عرش الرمحن يوم 

و كثريًا ما يتناول  ،التحلي بتلك الصفات  القيامة " و حيثهم على
و كان حياول  –اإلخـالص و املتابعـة   –موضوع الوعظ و اإلرشاد 

قدر املستطاع أن يتصف مبا يقول و يتحلى , و كان واسع الصدر 
ه ملن سّبه أو ــــــحليمًا على اجلهلة كثري العفو ملعارضيه و كان جوابـ

و كان بارáا بوالديه إىل  ،ال يزيد على ذلك و "  يـهِ دِ هْ يَـ  شتمه  " هللاُ 
ـــــحد أنه كان يضرب املثل يف األسرة على ألسنة الكبار يف ه ــــ ذه ـ

  امليزة .

   

  : مؤلفاته و آثاره
  حيتوي  �"   المصطفىأّلف خمتصر السرية النبوية   "  - )١( 

  صفحـة  ( بالعربية و السواحلية ) . ٢٥٩       
  "( بالعربية و السواحلية).  خلفاء الراشدونالو أّلف "  - )٢( 
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ــــو هـ           ملتوسطةذان الكتابان يدرسان كمقـررات يف املرحلة اـ
  فريقيا و جنوMا . إو الثانوية يف بعض دول شرق 

  " ( بالعربية غري مطبوع ) . الخ�فة ا)موية"  - )٣( 

  

  -: و ألّفت كتب أخرى حتت إشرافـه مثالً  
" مقـرر الرتبية اإلسالمية للمهتدين اجلدد  �مـــــا�سـ"   - )١(  

  و  السواحلية ) .  ( باللغة العربية 
ل إىل ــ" ( ملخًصا ) نق قطوف من رياض الصالحين"  - )٢( 

  اللغة السواحلية و طبـع  . 
  باللغة السواحلية . ( رضي هللا عنهن )"  الصحابيات " - )٣( 
رحلة الروضة إىل الصف الثاين من م المقررات الدراسية - )٤( 
  بتدائي .الا

    

  :  - رمحه هللا  –أھله و أو<ده 
خلف وراءه أهًال و هي ( ابنت خاله ) و مخس بنات و ابنني       

البنني هـم و رأى الشيخ أحفـاده من اجلهتني ( و قـد زّوج أوالده كلّ 
 - ًنا م هللا و  أنبتهم نباًتا حسـحفظه –و البنات ) و معظمهم كبار

و كان له إبًنا كبـريًا يسمى حممًدا تويف أمامه قبل تسع سنوات غفر 
  هللا له . 

  

  : وفاتـــــــــه 

هـ ١٩/١٢/١٤٣٠تويف فضيلة الشيخ صباح يوم األحد           
ــم إثر نوبـة قلبية و ق٦/١٢/٢٠٠٩املوافق  ــ د أدخل يف مستشفى ــ

بأنواع شىت من التداوي و حاول األطباء ملدة ساعتني   " الفاروق "
ـــــو العـ ــ ــ الج و لكنه قد أكمل رزقه و وافاه األجل فلّىب داعي هللا   ــــ

و قد صلي عليه عقب صالة الظهر مع  ،إنا T و إنا إليه راجعون 
ـــحشد كبـري من العلماء و  املشايخ و طلبة العلـم  و األص دقاء و ــ

ـــجنازة ألحد  قبله يف ه عامة املسلمني مل يشهد مثله يف صالة ــ ذه ــ
ة آالف شخص من ـــــاملدينة و قـد ُقدر ذلك  ما بني  ستة إىل سبع

عاًما رمحـه  ٦٨املصلني  و دفن  يف املقربة السنية عن عمر يناهز 
هللا رمحة واسعة و أسكنه فسيح جناته و أحلقه بالصاحلني و حسن 

هم أجرنا اللّ  ، تفتنا بعده  هم ال حترمنا أجره و الاللّ  ،أولئك رفيًقا 
ـــــــو أنت عل ، يف مصيبتنا و اخلف لنا خـريًا منه  ى ذلك قديـر و ـ

  باإلجابـة جديـر . 

  :  حفلة التأبين
و يف اليوم الثاين بعد وفاته أقيم حفل كبري للعزاء يف مسجد         

ــكلية الدراسات اإلسالمية و ألقى فيه ستة أشخاص كلمات ح ول ــ
ـــــته و عن منجـحيا ــــ و كانت كلمة فضيلة الشيخ عبد اخلالق  ،زاته ـــ

مدير عام ملعهد جنجا اإلسالمي يف أوغندا   –حفظه هللا  –طارق 
و بني الفقيد  أمجع كلمة و أمشلها و حق له ذلك حيث كانت بينه 

 ،زمالـة طويلـة تشتمل قرابة نصف قرن من الزمن  –ب هللا ثراه طيّ  –
مت حفالت العـزاء يف الدول اKاورة أيضاً يف املعاهـد اليت و قد أقي
ــفيها ع ــــ ــــــــ وا من خمتلف اجلامعات ــــدد كبري من تالميذه الذين خترجــ

, و قد ،اإلسـالمية و يقومون خبدمة اإلسـالم و أهلـه علمًيا و دعويًا
ــرثاه العامل اجلليل الشاع ــــ ــــ ـــــ ــــــ ي الكبري الشيخ سعيد علي ر اإلسالمــ

ـــــــحسن مدير مركـ ــز اإلخالص اإلســــ ــــ مالندي   –غنغوين  –المي ــ
  بقصيدة طويلة نقتطف منها بعض األبيات حيث يقول : 

راُج قد انطفى    أين الضياء و ذا السِّ
  أين العظيم و ذا اإلمام قد اختفى                                   

ــــاهلّمـ بل أيـن تلك ــــ ــ   ة العليـاء يف ــ
ــــنشـر العلـ                                    ــ ــ ــوم ختلــ ــ ـ ــ   ًقا و تعطـًفاــ

  ى حيث غاب سـراجنا ـــكلٌّ تالش
ــــمن بـدَّد الظلما و علَّـ                                      م  َصنَّفـاــ

  الدنا ذا السـراج  و كان نور بــــــه
  و به احتفـى  ألعلًما به اهتدت املـ                                  

  ذا السـراج أضـاء يف أرجاءنا ـــــــه
ــو أنار قـوًما بالعلـ                                    ـــ ــ ــ   وم و شـرَّفـاــــــ

  هذا السراج و كلُّه نور و إخالص 
ــــو ع                                    ـــــزم صـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــادق  ما حـ ـــ ـ   ـرَّفـَا ــ

ـــــهـذا السـراج و هـ ــــ ــــ   ذه آثـاره ــــ
ـــتبـدو فيبص                                      رها الذَّي قـد أنصفا ــــ
ـــإن كان يف القـرب الظـالم فقـ   ربه ـ

ــبسراج                                      ـــ ــــه نــ   ور يشـع ِبَال خفـا ــ
ـــــفاT يرمحـه و يعظـ   م أجــرنا ــــ

ــبفقيدنا ه                                     ـذا السـراج املصطفى ـــــ
  

  و صّلى هللا و سّلـم  و بارك على نبينا حمـمـد و على آلـه     
ــه أمجعــو صحب      ــــ ـــ ـــ ــ ــــ ــــــــ ــــ ــــــ ــ ـ ـــ ــــــــ   ني .  ــ

 املعارف  / العدد الثاين  [ ٣٣ ]
 



  

 التهنئة بعيد الكريسماس
 

رد عليهم حكم xنئة الكفار بعيد الكريسماس ؟ و كيف ن س :  
ـــــو هل جيوز الـذهاب إىل أماكن احلفـ  إذا هنؤونا Mا ؟ ـ ــ ـــــ ـ ت اليت الـــ

ا ذكـر شيًئا مم و هل يأمث اإلنسان إذا فعل  يقيمو�ا Mذه املناسبة ؟
ري ذلك بغري قصد ؟ و إمنا فعله إما جماملة أو حياء أو إحراجاً أو غ

 من األسباب ؟ و هل جيوز التشبه Mم يف ذلك ؟ .
دهم الدينية xنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غريه من أعيا ج :  

ــرمح –كما نقل ذلك ابن القيم   ، تفاق إلحرام با ــــ يف كتابه   –ه هللا ـ
ــــــــحيث قال : و أما التهنئة بشعائ ) ١/٤٤١أهل الذمة ( أحكام  ر ـ

م و ــــم بأعيادهمثل أن يهنئه ، تفاق  إلالكفر املختصة به فحـرام با
 ،د و حنوه أو : xنأ Mذا العي ،فيقول:عيد مبارك عليك  ،صومهم 

نزلة أن و هو مب  ،فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من احملرمات  
ــــو أش ،  بل ذلك أعظـم إمثاً عند هللا ،وده للصليب يهنئه بسج د ـــ

ـــاب الفو ارتك  ،مقتاً من التهنئة بشرب اخلمر و قتل النفس   رج ـــ
ـــو كثـري ممن ال ق  ،احلرام و حنوه   ،   ذلكع يفـــدر للدين عنده يقـ

ــدعو ال يدري قبح ما فعل , فمن هنأ عبًدا مبعصية  أو ب  ـــــ ــــ أو   ة ـ
. -رمحه هللا  –كفر فقد تعرض ملقت هللا و سخطه , انتهى كالمه   
M نئة الكفار بأعيادهم الدينية حراًما وx ذه املثابة اليت و إمنا كانت

 ،ئر الكفر ألن فيها إقرارًا ملا هم عليه من شعا ،ذكرها ابن القيم  
لكن  ،سه ذا الكفر لنفـــــو إن كان هو ال يرضى M ،و رضًى به هلم 

M ألن ،   ا غريهحيرم على املسلم أن يرضى بشعائر الكفر أو يهنئى
ِإنَّ ْن َتْكُفـُروا فَ إِ  ﴿كما قال هللا تعاىل  :   ،هللا تعاىل ال يرضى بذلك  

 ﴾  ِإْن َتْشُكُروا يـَْرَضه َلُكمْ َال يـَْرَضى ِلِعَباِدِه اْلُكْفَر وَ َهللا َغِينٌّ َعْنُكْم وَ 
ْوَم َأْكَمْلُت َلكُ  ﴿ال تعاىل : و ق ] ٧[ الزمر :  ــاَْليـَ ـ ــ نَ ـــ ُكْم َو َأْمتَْمُت ْم ِديـْ

و xنئتهم  ]٣[ املائدة :  ﴾َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َو َرِضْيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديـًْنا 
  . سواء كانوا مشاركـني للشخص يف العمل أم ال –بذلك حـرام 

يبهم على ذلك , أل�ا ليست و إذا هنؤونا بأعيادهم فإننا ال جن    
و أل�ا أعياد ال يرضاها هللا تعاىل , أل�ا إما مبتدعة يف  ،بأعياد لنا 

لكن نسخت بدين اإلسالم الذي بعث  ،دينهم , و إما مشروعة  
َر  ﴿و قال فيه :  ،إىل مجيع اخللق  �هللا به حممًدا    َو َمْن يـَْبَتِغ َغيـْ

  
  
  

   ﴾يـُْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِيف اآلِخـَرِة ِمَن اخلَاِسرِْيَن اِإلْسـَالِم ِديْناً فَـَلْن 
 . ] ٨٥[ آل عمران : 

و إجابة املسلم دعوxم Mذه املناسبة حرام , ألن هذا أعظم        
  من xنئتهم Mا ملا يف ذلك من مشاركتهم فيها . 

و كذلك حيرم على املسلمني التشبه بالكفار بإقامة احلفالت        
املناسبة , أو تبادل اهلدايا أو توزيع احللوى, أو أطباق الطعام   Mذه

: (( َمْن َتَشبََّه  �أو تعطيل األعمال و حنو ذلك , لقول النـيب 
ُهْم )) . قال شيخ اإلسـالم ابن تيمية يف كتابـه : ((  ِبَقْوٍم فـَُهَو ِمنـْ

  اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم )) : 
  Mم مبا هم عليه " مشاMتهم يف بعض أعيادهم توجب سرور قلو

من الباطل , ............ و رمبا أطعمهم ذلك يف انتهاز الفرص و 
   . -رمحه هللا  – ه ـى كالمـانته  استدالل الضعفاء "

و من فعل شيئاً من ذلك فهو آمث , سواء فعله جماملة أو توددًا     
ألنه من املداهنة يف دين هللا  أو حياًء أو لغري ذلك من األسباب ,

  , و من أسباب تقوية نفوس الكفار و فخرهم بدينهم . 
و هللا املسؤول أن يعز املسلمني بدينهم , و يرزقهم الثبات عليه,    

  و ينصرهم على أعدائهم , إنه قوي عزيز .
  ) }٣/٤٤جمموع فتاوى و رسائل ( –{ الشيخ ابن عثيمني 

  ـادهمحكـم xنئـة النصارى بأعي
   ما حكـم اإلسـالم يف xنئة النصارى يف أعيادهم ؟ .س :  
لمسلـم xنئة النصارى بأعيادهم ,ألن يف ذلك تعاونًا جيوز لالج :  

ــد �ينا عنه قال تعاىل  ــى  ﴿ :على اإلمث وقــ ــ ــ ــ ــ ــ اِإلمثِْ َو َال تـََعاَونـُْوا َعَل
حملبتهم  توددًا إليهم و طلًباكما أن فيه   ] ٢[ املائدة :﴾َو اْلُعْدَواِن 

ـــذا ال جيوز ، ـــــ ـ ــ ـ ـ ــ ــــم و هـ بل  و إشعارًا بالرضى عنهم و عن شعائرهـ
الواجب إظهار العداوة هلم و تبيني بغضهم , أل�م حيادون هللا جل 

قال تعاىل –ريه و جيعلون له صاحبة و ولدًا و عال و يشركون معه غ
ادَّ َهللا َو ْوَن ِباTِ َو اْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوآُدْوَن َمْن حَ َال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمنُـ  ﴿:

َقْد َكاَنْت َلُكـْم  ﴿ :و قال تعاىل  ] ٢٢دلة : ا[ ا� ﴾. اآلية َرُسْوَلُه ..
   .] ٤[ املمتحنة : ﴾اآلية  ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِيفْ ِإبـَْراِهْيَم َو الَِّذْيَن َمَعُه 

) }   ٣/٣١٣العلمية و اإلفتاء (لبحوث { فتاوى اللجنة الدائمة ل 

ىباب الفتاو  

   [ ٣٤ ]  املعارف  / العدد الثاين  
 



  

 آداب الـدعـــاء
  

  :  �اجلـزم فيه و اليقني على هللا باإلجابة لقوله  - )١(        
الَ يـَُقوَلنَّ َأَحدُُكْم اللَُّهمَّ اْغِفْر يل ِإْن ِشْئَت اللَُّهمَّ اْرمحِين ِإْن ِشْئَت ((

ْعِزِم اْملَ◌سَأَلَة َفِإنَُّه َال ُمْكرِ   –[ رواه البخاري يف كتاب الدعوات  ))َه َلهُ لَيـَ

  ] .  ٦٣٣٩برقم  ١٢/٤٢٦باب ليعزم املسالة فإنه ال مكره له 
ُتْم ُموِقُنوَن ِباِإلَجابَِة َو اْعَلُموا َأنَّ  ((:  �و قال    اْدُعوا َهللا َو َأنـْ

ْلٍب َغافِ  لرتمذي يف  [ رواه ا.  ))ٍل َالٍهٍ◌ َهللا َال َيْسَتِجْيُب ُدَعاًء ِمْن قـَ

, و حسنه األلباين يف صحيح اجلامع  ٣٤٧٨برقم  ٩/٣٦٠كتاب الدعوات 

  ] . ٢٤٥برقم  ١/١٠٨
َمْن َسرَُّه َأْن َيْسَتِجْيَب  ((:�الدعاء يف كل األحوال لقوله - )٢(

َداِئِد َو اْلَكْرِب فَـْلُيْكِثِر الدَُّعاَء ِيف الرََّخاِء  [ رواه  ))هللاُ َلُه ِعْنَد الشَّ

 ٩/٢٦٤باب ما جاء أن دعوة املسلم مستجابة  –ذي يف كتاب الدعوات الرتم

و قال : هذا حديث حسن غريب , و حسنه األلباين يف صحيح  ٣٣٨٢برقم 

  . ]  ٦٢٩٠برقم  ٢/١٠٧٨اجلامع 

قال   التوسط : بني الرفع و املخافتة بالصوت يف الدعاء : - )٣(
َتِغ بـَْنيَ َذِلَك  َو َال َجتَْهْر ِبَصَالِتَك وَ  ﴿ هللا تعاىل : َال ُختَاِفْت Mَِا َو ابـْ
َأيـَُّها النَّاُس   (( :  �و قال  ] ١١٠[ سورة اإلسراء , اآلية :  ﴾َسِبيًال 

اْربـَُعوا َعَلى َأنـُْفِسُكْم ِإنَُّكْم  َلْيَس َتْدُعْوَن َأَصّمّ◌َ◌ َو َال َغائًِبا ِإنَُّكـْم 
يًعا َقريًبا َو ُهَو َمَعكُ  [ رواه البخاري يف كتاب اجلهاد و السري  ))ْم َتْدُعوَن مسَِ

و مسلم يف   , ٢٩٩٢برقم  ٦/٢٤٠باب ما يكره من رفع الصوت يف التكبري  –

باب استحباب خفض الصوت   –كتاب الذكر و الدعاء و التوبة و االستغفار 

رضي هللا . و قد فسرت عائشة  و اللفظ له ] ٢٧٠٤برقم  ١٧/١٣بالذكر 
ــقول عنها ــــ ـــــ ــــ ــــَو َال َجتْهَ  ﴿ : ه تعاىلــ أي  ﴾ ْر ِبَصالَِتَك َو َال ُختَاِفْت Mَِاـ

باب ( و ال جتهر بصالتك و ال  –[ رواه البخاري يف كتاب التفسري بدعائك.

  ] . ٤٧٢٣برقم  ٩/٣٢٣ختافت �ا ) 

تَـَوضََّأ  ((: �الطهارة : فقد صّح عن النيب -)٤(   أنَّه َدَعا ِمبَاٍء فـَ
ْيٍد َأِيب َعاِمـ ِبهِ  ـــمثَُّ َرَفَع يََدْيِه فَـَقاَل اللَُّهمَّ اْغِفْر ِلُعبـَ ـــــ ٍر َو رََأْيُت بـََياَض ــ

:  اللَُّهمَّ اْجَعْلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَْوَق َكِثٍري ِمْن َخْلِقَك ِمَن  ِإْبطَْيِه فَـَقاَل 
الدعاء عند الوضوء باب   – [ رواه البخاري يف كتاب الدعوات  ))النَّاِس 

 ] . ٦٣٨٣برقم  ١٢/٤٨٢

 استقبال القبلة : عن ابن مسعود رضي هللا عنه قال : -)٥(     

[رواه البخاري ))الَكْعَبَة َفَدَعا َعَلى نـََفٍر ِمْن قـَُرْيش  �ِاْستَـْقَبَل النَِّيب ((

    .       ]٣٩٦٠برقم  ٨/٢٠قريش  على كفار �  دعاء النيب  –يف كتاب املغازي 

ــو عن عبد هللا بن زيد األنصاري رض ــــَأنَّ النَّبِ  ((ي هللا عنه ــ ــــ   �يَّ ـــ
ــأو أراد أن يدع –  و أنه ملا دعا ، ي َخَرَج ِإَىل املَصلَّى ُيَصلِّ  ــــ  –و ــ

لَ  ــــ[ رواه البخ ))َة َو َحّوَل ِرَداَءُه ـــِاْستَـْقَبَل اْلِقبـْ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ستسقاء اري يف كتاب االــ

  .  ] ١٠٢٨برقم  ٣/٢٠٩باب استقبال القبلة يف االستسقاء  –
اإلخالص و حضور القلب و التذلل و التخشع T عز و  -)٦(  

ـــجل : فعن ابن مسع ـــَال َيْسمَ  ((ود رضي هللا عنه قال : ــ ــ ــ ُع ُهللا ِمْن ـ
[ رواه   ))ا يـَْثُبُت قَـْلُبُه ِإالَّ َداٍع َدعَ   ،ُمْسِمٍع َو َال ُمَراٍء َو الَ َالِعٍب  

, و قال األلباين  ٦٠٦باب الناخلة من الدعاء برقم  –البخاري يف األدب املفرد 

:  �. و قد قال  ] ٢٢٧صحيح اإلسناد . انظر صحيح األدب املفرد ص 
ـــَو اْعَلُمـوا َأنَّ َهللا َال َيْسَتِجْيُب ُدَعاًء ِمْن قَـْلٍب َغاِفـ (( ــ ــ ــ ــ ــ   ))ٍه ٍل الَ ـ

, و حسنه األلباين يف  ٣٤٧٨برقم  ٩/٣٦٠[ رواه الرتمذي يف كتاب الدعوات 

ـــَدعْ  ((:    �.  و قال ]  ٢٤٥برقم  ١/١٠٨صحيح اجلامع  ــ ــ َوُة ِذي ــ
ــالنُّوِن ِإْذ َدَعا َو هُ  َو يف َبْطِن اْحلُوِت َال ِإَلَه ِإالَّ َأْنَت ُسْبَحاَنَك ِإّينِ  ــــ

ــلظَّاِملَني فَِإنَُّه َملْ يَْدُع Mَِا رَُجٌل ُمْسلِ ُكْنُت ِمَن ا ـ ـــ ٌم ِيفْ َشيٍء َقطُّ ِإالَّ ــــ
 ٣٥٠٥برقـم  ٩/٣٨٢[ رواه الرتمذي يف كتاب الدعوات اْسَتَجاَب هللاُ َلُه )) 

  .  ] ٣٣٨٣برقم  ١/٦٣٧و صححه األلباين يف صحيح اجلامع 
  و التوبة من الذنب . و هذا مقتضاه التخشع و التذلل و االفتقار  

ـــرف -)٧(    ــ إذا أراد أن يدعو  �ع اليدين يف الدعاء: كان النيب ـ
ــرف –يف غري اخلطبة  – ــــ ع يديه يستقبل Mما القبلة , روى البخاري ـ
ـــقال : فرف رضي هللا عنهماأن ابن عمر  –رمحه هللا  – يديه  �ع النيب ـ

[ رواه البخاري يف كتاب ))ِإَلْيَك ِممَّا َصَنَع َخاِلٌد  اللَُّهمَّ ِإّينِ َأبـَْرأ ((فقال : 

 . ]٨/٣٨٩خالد بن الوليد إىل بين جذمية  � باب بعث النيب  –املغازي 

  �وُل ِهللا سُ رَ  انَ ُسِئَل َأَنٌس ؟ َهل كَ  ((قال: ،و عن محيد الطويل   
ُس ِإَلْيِه َذاَت فقال : نـََعْم َشَكا النَّا  - يعين يف الدعاء  –يَرَفُع َيَدْيِه 

ـــفَـَقالُ  ،ُمجَْعٍة  َو  ، َو َأْجَدَبِت اَألْرضُ  ، ا َرُسْوَل ِهللا َقَحَط املَطَرُ يوا ـــــ
[ رواه ابن أيب شيبة  ))َهَلَك املَاُل فَـَرَفَع َيَدْيِه َحىتَّ رََأْيُت بـََياَض ِإْبطَْيِه 

٦/٨٦ [ .  
و إمنا كان  ،ع يديه إذا دعا يف خطبة اجلمعة مل يرف  �و كان       

ـــأنَّ  ((:  رضي هللا عنه. فعن عمارة بن روبية  حةِ يشري بإصبعه املسبَّ  ــ ــ ُه ـ
ــرَأى ِبشَر بَن َمرَوان رَافًعا يََديِه َعلى املنـ ـــ ـ ـــ ـ فَـَقاَل : قـَّبَح ُهللا َهاتـَْنيِ  ربِ ـ

ى َأْن يـَُقْوَل ِبيَـِدِه َهَكَذا َما َيزِْيُد َعلَ   �اْلَيَدْيِن َلَقـْد رََأْيُت َرُسوَل ِهللا 

 األداب اإلسالميةمن 

 املعارف  / العدد الثاين  [ ٣٥ ]
 



  

باب ختفيف  –[ رواه مسلم يف كتاب اجلمعة   ))َو أَشاَر ِبأْصَبِعِه املَسبََّحِة 

  .  ] ٨٧٤برقم  ٦/٢٣٠الصالة و اخلطبة 
و هذا فيه أن السنة أن ال يرفع اليد يف  –رمحه هللا–قال النووي      

  .   دعاء يف االستسقاءفرفع اليدين يوم اجلمعة خمصوص بال ، اخلطبة
و أما رفع اليدين يف الدعاء يف غري خطبة اجلمعة فذهب أكثر       

ــــالعلماء إىل استحباب رفـ ــــ ــــع اليدين يف الــ دعاء مطلًقا و أنـه ليس ـ
: ( قد ثبت  -رمحه هللا  –قال النووي  ،ط ــــخاًصا يف االستسقاء فق

ــ االستسقاء و هيف الدعاء يف مواطن غري �رفع يديه  ي أكثر من ـ
و قد مجعت منها حنًوا من ثالثني حديًثا من الصحيحني  ،أن حتصى 

 .]  ٦/٢١٧[ شرح صحيح مسلم للنووي أو أحدمها ) 

: ( و أما رفع  - رمحه هللا  –و قال شيخ اإلسالم ابن تيمية         
  حصاء ) ديث أكثر من أن يبلغـه اإلـــــــبالدعاء فهو يف احل  �النيب 

ــــ. و ذك ] ٢/٤٤٤[ بيان تلبيس اجلهمية  ر أيضًا ( أن الرفع تواترت به ــ
  . ] ٥/٢٦٥[ الفتاوى السنن ) 

افتتاح الدعاء حبمد هللا تعاىل و حتميده و الصالة على نبيه  - )٨(
ِد َهللا تَـ  َمسعَ  �: ثبت أن النيب � اىل عَ َرُجًال َيْدُعْو يف َصَالتِِه مل ميجِّ

مث  ))َعِجَل َهَذا  ((:  � هللاِ  ولُ سُ رَ  الَ قَ فَـ  �لِّ َعَلى النَّيبِّ َو مل ُيصَ 
ـــَأْو ِلَغْريِِه إَذا َصلَّى َأَحدُكُ  ((َدَعاه فـََقاَل َلُه :  ــ ِه ـْم فَـْلَيْبَدأ بَِتْمِجْيِد رَبِّ ـ

بـَْعُد ِمبَا  مثَُّ َيْدُعو � َجلَّ َو َعزَّ َو الثـََّناِء َعَلْيِه مثَُّ ُيَصلي َعَلى النَّيب 
و الرتمذي يف   ، ١٤٦٨برقم  ٤/٣٥٤باب الدعاء  –[ رواه أبو داود  ))َشاَء 

 ٩/٣٥٩ �باب ما جاء يف جامع الدعوات عن رسول هللا  –كتاب الدعوات 

  .  ] ١/٢٧٨, و صححه األلباين يف صحيح أيب داود  ٣٤٧٧برقم 
َقاِعٌد ِإْذ َدَخَل  �وُل ِهللا سُ ا رَ ينَ و عن فضالة بن عبيد قال : بَ       

:  �: اللَُّهمَّ اْغِفر يل َو اْرمحين فـََقاَل َرُسوُل ِهللا  الَ قَ رَُجٌل َفَصلَّى فَـ 
ــَعِجْلَت َأيـَُّها اُملَصلِّي ِإَذا َصلَّْيَت فـََقَعْدَت َفاْمحَِد َهللا مبا هُ  (( ـ َو َأْهُلُه ــ

َخُر بـَْعَد َذِلَك َفَحِمَد َهللا َو َصلِّ َعَليَّ مث اْدُعُه َقاَل : مث َصلَّى رَُجٌل آ
   )): َأيـَُّها املَصليُّ ادُْع ُجتْب  � فَـَقال النيبُّ  �َو َصلَّى َعَلى النَِّيبِّ 

 ٩/٣٥٩باب ما جاء يف جامع الدعوات  –[ رواه الرتمذي يف كتاب الدعوات 

.  قال النووي : أمجع العلماء  و قال : هذا حديث حسن ] ٣٤٧٧برقم 
مث  ،ابتداء الدعاء باحلمد T تعاىل , و الثناء عليه   على استحباب

ــــو ك �الصالة على النيب  [ األذكار للنووي ذلك ختتم الدعاء Mما . ــ

  .  ] ١٧٦ص 
 الدعـاء جبوامع األدعية الثابتة : قالت أم املؤمنني عائشة  -)٩(   
ــِمـَيْسَتِحبُّ اجلََوا �َكاَن النَّيبُّ   (( هللا عنها :  ضير  ــ َع ِمَن الدَُّعاِء َو ـ

 ،١٤٦٩برقـم  ٤/٣٥٥باب الدعاء  –[ رواه أبو داود  ))َيَدُع َما ِسَوى َذِلَك 

 ،مل خيرجاه و قال : حديث صحيح اإلسناد و  ١/٣٥٩و احلاكم يف كتاب الدعاء 

  .  ] ١/٢٧٨و صححه األلباين يف صحيح أيب داود 
يـُْعِجُبُه َأْن َيْدُعَو   �َكاَن   تكرار الدعاء ثالثاً : فَـَقدْ  - )١٠(     

  .  ] ١٥١٠برقم  ٤/٣٨٥باب االستغفار  –[ رواه أبو داود َثالَثًا . 
دعاء هللا عز و جل بأمسائه احلسىن و صفاته الكرمية  - )١١(     

ــاللَّهُ  ((يف دعائه :  قولُ جًال يَ أنه مسع رَ  �العلى : فقد ثبت عنه  مَّ ــ
ْ َأْسأُلَك َأّينِ  ــــحَ األَ  َأْشَهُد َأنََّك أَْنَت هللا َال ِإَلَه ِإالَّ أنتَ  ِإّينِ ــ ــ  دُ مَ الصَّ  دُ ـ

 تَ ْلأَ سَ  دْ ـقَ : لَ  الَ قَ فَـ  , دٌ حَ وًا أَ فُ كُ   هُ لَ  نْ كُ يَ  ملَْ  َملْ يـُْوَلْد و وَ  دْ لِ يَ  ي ملَْ ذِ الَّ 
  . )) بَ اجَ أَ  هِ بِ  يَ عِ ا دُ ذَ إِ  ى وَ عطَ أَ  هِ بِ  لَ ئِ ا سُ ذَ ي إِ ذِ الَّ  مِ االسْ بِ  هللاَ 

يف  ينو صححه األلبا ، ١٤٧٩برقم  ٤/٣٦٢باب الدعاء  –[ رواه أبو داود 

  .  ] ١/٢٧٩صحيح أيب داود 
 نَّ أَ بِ  كَ ألُ سْ  أَ ِينّ إِ  مَّ هُ للَّ اَ  ((و مسع آخر يدعو و هو يصلي يقول :     
ـمْ احلَ  كَ لَ  ـــ ا ا ذَ يَ  ضِ رْ األَ  وَ  اتِ اوَ مَ السَّ  عُ يْ دِ بَ  انُ املنَّ  تَ نْ أَ  الَّ إِ  هَ لَ إِ  د الَ ــــ

ـــقَ لَ   : � فقال النيبُ   ومُ يُّ ا قَـ يَ  يُّ ا حَ يَ  امِ رَ كْ اإلِ  وَ  لِ الَ اجلَ  ــ ــ  ا هللاَ عَ دَ  دْ ـ
  . ))ي طَ عْ أَ  هِ بِ  لَ ئِ ا سُ ذَ إِ  وَ  ابَ جَ أَ  هِ بِ  يَ عِ ا دُ ذَ ي إِ ذِ الَّ  يمِ ظِ عَ اْل هِ امسِْ بِ 

ـــــو صحح ، ١٤٨١برقم  ٤/٣٦٣باب الدعاء  –بو داود أ[ رواه  ــ ـــ ه األلباين يف ــ

  .  ] ١/٢٧٩صحيح أيب داود 
إذا  �أن يبدأ الداعي دعاءه لنفسه أوًال , فقد كان  -)١٢(      

برقم   ١١/١٤[ رواه أبو داود يف كتاب احلروف و القراءات  دعا بدأ بنفسه .

ـــباب ما جاء أن الداع –و الرتمذي يف كتاب الدعوات  ،  ٣٩٦٥ ـــ ي يبدا بنفسه ــ

و  ،و قال الرتمذي : هذا حديث حسن غريب صحيح  ، ٣٣٨٥برقم  ٩/٢٦٦

  .  ] ٢/٧٥٤صححه األلباين يف صحيح أيب داود 
الدعاء للمسلمني بظهر الغيب : فكان عليه الصالة  -)١٣(      

فعن  ،و السالم حيب للداعي أن يدعو ألخيه املسلم بظهر الغيب 
و ــعُ دْ يَ  مٍ لِ سْ مُ  دٍ بْ عَ  نْ ا مِ مَ  ((:  �أيب الدرداء قال : قال رسول هللا 

و يف رواية أخرى  ))لٍ ثْ مبِ  كَ لَ  :وَ  كُ لَ مَ اْل الَ قَ  الَّ إِ  ِب يْ غَ اْل رِ هْ ظَ بِ  يهِ خِ ألَ 
ــــملسل  رِ هْ ظَ بِ  يهِ خِ ألَ  مِ لِ سْ املُ  ءِ رْ املَ  ةُ وَ عْ دَ  (( : كان يقول  �م أن النيب ـــ
ــقَ  ريٍ خبَ  يهِ خِ ا ألَ عَ ا دَ مَ لَّ كُ   لٌ كَّ وَ مُ  كٌ لَ مَ  هِ أسِ رَ  دَ نْ عِ  ةٌ ابَ جَ تَ سْ مُ  بِ يْ الغَ  ــ ــ  الَ ــ
ـــ[ رواه مسل )) لٍ ثْ مبِِ  كَ لَ  وَ  نيَ آمِ  هِ بِ  لُ كَّ وَ املُ  كُ لَ املَ  ـــ ــ ــ ـــم يف كتاب الذكـ ــ ــ و  رــ

ــــباب فضل ال  –ة و االستغفار ـدعاء و التوبـال ــدعاء للمسلمني بظهـ ــــ ــ ـــ ر الغيب ـــ

ــــو انظ ٢٧٣٣-٢٧٣٢برقم  ٧٨-١٧/٧٧ ــ  ، �ر : كتاب صفة دعاء النيب ــ

  .       ] ٨و كتاب الدعاء , حسني العوايشة ص  ، ١٩عمرو عبد املنعم سليم ص 
  } دعاء القائمين من ھدي سيد المرسلين {  

  مجع و إعداد / عبد هللا بن مبارك اهلاجري       

   [ ٣٦ ]  املعارف  / العدد الثاين  
 



  

 لطائف املعارف القرآنية
ــد T و الصالة و السالم على نبينا حممد و على  ـــ ــــ ــــــمـ       احلــــ

ـــــــــد :  ــــ  آله و صحبه أمجعـني ،  أما بعــ
  فإن كتاب هللا تعاىل قد نال اهتماماً كبريًا من علماء سلفنا الصاحل 
ــوم القـــــــرآن الكرمي  ــــ ــريًا  من علـ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و ما تركـوا شيئًا صغرياً و ال كب

 إال و وضعوا له مصنفات كثرية ، قضوا دو�ا أعمارهم . 
ـو لـ    ـــ ية و اليت ذا أحببت أن أذكر إخواين ببعض اللطائف القرآنــــ

فيق :فأقول و باT التو  ،حيب الكثري من الناس معرفتها   
سورة . ١١٤/ عدد سورة القرآن الكرمي : ١  
آية . ٦٢٣٦/ عدد آيات القرآن الكرمي : ٢  
كلمة .   ٧٧٤٣٧عدد كلمات القرآن الكرمي :  /٣  
حرفاً .  ٣٤٠٧٤٠/ عدد حروف القرآن : ٤  

] ٢٤٩ص  ١[ الربهان للزركشي ج/  
َلطَّْف ﴿ : الفاء يف كلمة / نصف القرآن:٥ قوله تعاىل من  يف ﴾و ْلَيتـَ

َلطَّْف َو َال ُيْشِعَرنَّ بِ  ﴿) ١٩سورة الكهف (آية  .  ﴾ُكْم َأَحًدا َو ْلَيتـَ  
ورة ثلث القرآن األول :عند رأس ذات الرقم اآلية مائة من س/ ٦

آن : عند رأس رـــــالثلث الثاين للق ﴾اْلَعِظيُم  ﴿التوبة و هي كلمة : 
 ﴾ نيَ عِ افِ شَ  ﴿اآلية ذات الرقم مائة من سورة الشعراء و هي كلمة 

 الثلث الثالث : ما بقي من املصحف .
لثاين : ربع القرآن ا،نعام / ربع القرآن األول: عند آخر سورة األ٧

َلطَّْف  ﴿عند كلمة : لثالث للقرآن الربع ا ،يف سورة الكهف  ﴾و ْلَيتـَ
ف . الربع األخري: حىت �اية املصح ،عند �اية سورة غافر   

ـــو ه ، / أطول آيـة يف القرآن : آية الدين  ٨ ــ ــ ــ ــ من  ٢٨٢ي اآليـة ـ
ـــسورة البق ــــ و  ،لمة مائـة و مثانية و عشرون ك و عدد كلماxا ، ـرة ـ

ــع ــ ــ دد حروفها مخسمائة و أربعون حرفًا . ـ  
ــحَ الضُّ  وَ  ﴿/ أقصر آيـة يف القرآن : ٩ ـــ ــ ــ كل    ﴾ رِ جْ فَ اْل وَ  ﴿مث    ﴾ى ــ

 كلمة منهما مخسة أحرف تقديرًا .
د ــــأح ] ٢٢:  [ احلجـر ﴾ وهُ مُ اكُ نَ يْـ َفَاْسقَ  ﴿/ أطول كلمة يف القرآن : ١٠

 ] ٢٨هود:  [﴾ا وهَ مُ كُ مُ زِ لْ نُـ أَ  ﴿ ]٢٤[ التوبة : ﴾ا وهَ مُ تُ فْـ رَ تَـ اقْـ  ﴿عشر حرفاً مث 

 ﴾ مْ هُ نـَّ فَ لِ خْ تَ سْ يَ لَ  ﴿عشرة أحـرف  ]٧٥[ سورة النساء : ) نيَ فِ عَ ضْ تَ سْ مُ اْل وَ  ﴿
و عدد حروفها تسعة أحرف .  ] ٥٥[ النور :   
يـة : من ائ/ سور متواليات جتمع مع بعضها كل احلـروف اهلج١١

القرآن  حىت آخـر ﴾ كَ رَ دْ صَ  كَ لَ  حْ رَ شْ نَ  َأملَْ  ﴿أول سورة الشرح : 
ــالك ــــ ــــ ــ رمي .ـ  

اآلية  كل واحدة منهما جتمع كل احلروف اهلجائية :،  / آيتان ١٢
 مثَُّ  ﴿ من سورة آل عمران : ١٥٤األخرية من سورة الفتح و آية 

. ﴾.. .......... ةً نَ مَ أَ  مِّ غَ اْل دِ عْ ن بَـ م مِّ كُ يْ لَ عَ  لَ زَ نْـ أَ   
.  ورة اKادلة/سورة تشتمل كل آية فيها على اسم هللا تعاىل:س١٣  
. ] ٢٨٢رة : ق[ الب/ آية فيها ثالث و ثالثون ميمًا : هو آية الدين ١٤  

ــبِ اهْ  وحُ ا نُ يَ  يلَ قِ  ﴿  ] ٤٨[ هود : / آية فيها ستة عشر ميمًا :١٥  طْ ــ
. ﴾................ مٍ الَ سَ بِ   

ـــ/سورة تزي١٦ ــــ ـــد على مائة آيـة ليس فيها ذكــ     نار : ـر جنة و الــ
] ١١ : يوسف [        
ـــ/ ليس يف القرآن حرف حاء بع١٧ ا إال يف اء الحاجز بينهمده حــ

[ البقرة:  ﴾ىتَّ حَ  احِ كَ النِّ  ةَ دَ قْ عُ ﴿ املوضع األول يف قوله تعاىل :موضعني 

. ]٦٠[ الكهف : ﴾ىتَّ حَ  حُ رَ بْـ أَ  الَ ﴿قوله تعاىل:و املوضع الثاين يف  ]٢٣٥  

ــ/ليس يف القرآن كافان يف كلمة واح١٨ ــ ــ هما إال يف دة ال حرف بينـ
ــموضعني:املوضع األول يف قول و  ]٢٠٠[ البقرة: ﴾ مْ كُ كَ اسِ نَ مَ ﴿ه تعاىل:ـــــــ

.  ] ٤٢ر :[ املدث ﴾رَ قَ  سَ ِيف  مْ كُ كَ لَ ا سَ مَ  ﴿ : يف قوله تعاىلاملوضع الثاين :  
ثون / عدد نقط القرآن : مليون و مخسة و عشرون الفًا و ثال١٩

نقطة ) .  ١٠٢٥٠٣٠نقطة (   
ـــــرار حروف املعجـرآن من تكـدد ما يف القـــــــــ/ ع٢٠ ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ م :ــ  

 احلـروف عـددها احلـروف عـددها
 األلف ٤٨٩٤٠ الطاء ١٢٦٤
 الباء ١١٤٢٠ الظاء ٨٤٢
 التاء ١٤٠٤ العني ٩٤٧٠
 الثاء ١٠٤٨٠ الغني ١٢٢٩
 اجليم ٣٣٢٢ الفاء ٩٨١٣
 احلاء ٤١٣٨ القاف ٨٠٩٩
 اخلاء ٢٥٠٣ الكاف ٨٠٢٢
 الدال ٥٧٩٨ الالم ٣٣٩٢٢
 الذال ٤٩٣٤ امليم ٢٨٩٢٢
 الراء ٢٢٠٦ النون ١٧٣٠
 الزاي ١٦٨٠ اهلاء ٢٦٩٢٥
 السني ٥٧٩٩ الواد ٢٥٥٠٦
 الشني ٢١١٥ الالم ألف ١٤٧٠٧

١٧٢٥٧  الصاد ٢٧٨٠ الياء 
 الضاد ١٨٨٢  

 املعارف  / العدد الثاين  [ ٣٧ ]
 



  

 ــالصإلخــاااا

  بقلم :  حممود األعظمي الندوي  �                                                ������                                                        
   أيها الطـالب األعــزاء !               

صب عينيه هو أول ما ينبغي لطالب العلم أن يتسلح به و جيعله ن      
ـــسبحانه و تعاىل يف الق الص Tـاإلخ ــــ هللا ال يقبل  ألن  ،ول و العمل  ــ

ــقال تع ،من العمل إال ما كان خالًصا له سبحانه  ــ ــ ُروا ـَما ُأمِ  وَ  ﴿ : اىلـــ
ْعُبُدوا َهللا ُخمِْلِصَني َلُه ال َفاَء وَ ـِإالَّ ِليـَ يَن ُحنـَ زََّكاَة الَة َو يُؤتُوا الـ يُِقيُموا الصَّ دِّ

. ] ٥سورة البينة : آية رقم   [ ﴾ِلَك ِديُن الَقيَِّمة َو ذَ   

 ،ر العظيم ألجفإذا أخلص طالب العلم T سبحانه و تعاىل نال ا      
ـــلعل لأصبح أهالً للشرف الذي منحه هللا  و ، و بورك له يف سعيه ـــ ــ م ـــ

ـــــو أما إذا فق ،و العلماء و من سلك طريقهم   ته بالص و شاـاإلخ  دــ
ـــــو أصبح القصد من طلب العل ،شوائب الرياء  لسمعة و ا م املباهاة ـ
ـــفإن ه ،  ة و الرياسة بني الناس ـو نيل املكان ـــــــذا العلـ ـة على ــــم حجـــ

ـــو ال ينال يف اآلخرة نصيًبا و ال أج ، صاحبه يوم القيامة   قال  ، ًرا  ــ
 ْرثِِه  َو َمْن َكاَن يُرِيدُ َرِة نَِزْد َلُه  ِيف حَ َث اآلخِ َمْن َكاَن يُرِيُد َحرْ  ﴿ تعاىل :

َها َو َماَلُه يف اآلِخَرِة ِمن نَّصِ  نـَْيا نُؤِتِه ِمنـْ ﴾ . بٍ يْ َحْرَث الدُّ  

  ] ٢٠سورة الشورى : آية رقم   [

اء الناس فالذي يقصد بعمله نيل املكاسب الدنيوية و إرض             
.  ده وهدفهأجره على عمله ممن جعلهم مقص و التعايل عليهم فليأخذ  

الصاحلة متوقف على النية  أن قبول األعمال  �و قد بّني الرسول    
روى البخاري و مسلم عن عمر بن اخلطاب  ، د و اإلخالص يف القص

َا اَألْعَماُل بِالنِّيَّاِت يق �مسعت رسول هللا   : قال 	 َو  ، ول : (( ِإمنَّ
َا ِلُكلِّ ا َرتُُه ِإىل ِهللا َو َرُسوِلِه َفِهْجَرتُُه ـَوى , َفَمن َكاَنْت ِهجْ ـِرىٍء َما نَ ـمْ ِإمنَّ

ُدنـَْيا ُيِصْيبُـَها َأِو اْمَرَأٍة يـَْنِكُحَها ـَو َمْن َكاَنْت ِهْجرتُـُه لِ   ،ِإىل ِهللا َو َرُسوِلِه 
 .َفِهْجَرتُهُ ِإَىل َما َهاَجَر ِإَليِه )) 

  ) ]١٩٠٧رقم (بصحيحه و مسلم  [ رواه البخاري يف بداية

 �قال : مسعت رسول هللا  	و روى مسلم عن أيب هريرة            
ِة َعَليِه َرُجٌل ُاْسُتْشِهَد َفُأِيتَ ــــِإنَّ َأوََّل النَّاِس يـُْقَضى َيوَم الِقَيامَ يقول : ((  

هَ ِبِه فَـَعرَّفَ  َها ؟  َقاَل َقاتـَْلُت ِفْيَك َفَما َعِمْلَت فِ   َقاَل :  ،ا هُ ِنَعَمه فَـَعـَرفـَ يـْ
فَـَقْد  ،َو َلِكنََّك َقاتـَْلَت ِليُـَقاَل َجِريٌء  , َقاَل َكَذْبتَ  ، َحىتَّ ُاْسُتْشِهْدتُ 

  َر ِبِه ُفُسِحَب َعَلى َوْجِهِه َحىتَّ أُْلِقَي ِيف النَّاِر . ِـ مثَُّ ُأم ،ِقْيَل 
ـَو َرُجٌل تـََعلَّ      ــــ ــــ ـ ـــ ـ َرَأ الُقرآَن , َفُأِيت ِبِه فَـَعرََّفُه نَِعَمُه ـَو َعلََّمُه َو قَ  َم اْلِعْلمَ ــ

 َقاَل : تـََعلَّْمُت الِعلَم  َو َعلَّْمُتُه َو   ؟ َقاَل : َفَما َعِمْلَت ِفيَها   ،فَـَعَرفَـَها 

َقاَل َعاِملٌ   َقاَل َكَذْبَت َو َلِكنََّك تـََعلَّْمتَ   ، قـََرأُت ِفْيَك الُقرآَن  َو   ، لِيـً
َقاَل َقاِريٌء ـقـََرأَت القُ  مثَُّ ُأِمَر ِبِه َفُسِحَب َعَلى   ،  فـََقْد ِقْيَل    ،ْرآَن ِليـً

   ) ] .١٩٥٠م (ـرقب[ رواه مسلم :  .َوْجِهِه َحىتَّ ُأْلِقَي ِيف النَّاِر 
:  �قال : قال رسول هللا  	و روى أبوداود و غريه عن أيب هريرة   

ــــــ(( َمْن تـََعلَّ  ــــ ـ َغى بِ  مَ ـــ ــِه َوجْ ـِعْلمًا ِممَّا يـُْبتـَ ــــ ــــ َعلَّمُ ـــ ــُه ِهللا َعزَّ َو َجلَّ َال يـَتـَ ـ ــ ُه ـــ
نـَْيا َملْ جيَِ  يعين  –ْد َعَرف اجلَنَِّة َيوَم الِقَياَمِة ـِإالَّ ِلُيِصْيَب ِبِه َعَرضاً ِمَن الدُّ

  .  ] ١/٩٣ماجه  ) و ابن٣٦٦٤رقم (ب:  رواه أبوداود [ ِرْحيََها ))

العلم الشرعي,و يؤخذ من هذا  وجه هللا هو به و العلم الذي يبتغى    
اإلخالص    رعي ال يقبل هللا تعلمه إال معاحلديث النبوي أن العلم الش

أما العلوم الدنيوية املختلفة فإن األصل فيها أ�ا تكون طريًقا للكسب 
ــــــو مـع ذلك فإ�ا إن طلبها املسلـ ،و الرزق  ــــ ـ ـــ ـ جعل  صة وم بنية خالـ

لتقويتها على أعدائها  تعلمها حتقيق فرض الكفاية يف األمةقصده من 
   ًرا عند هللا سبحانه و تعاىل .Mا فإن له Mا أجـو النهوض 

إىل الرياء و حب املباهاة  و إذا الحظ طالب العلم ميًال يف نفسه       
 دة نفسه على اإلخالص  و جماه ، فينبغي عليه االشتغال بتصحيح النية

ــــاالستعو طـرد وساوس الشيطان و  ــــ ــــ ره حىت تعود النية إىل ـاذة من شــ
  نقائها .

كما نّبه العلماء إىل أنه ينبغي لطالب العلم أال يرتك طريق العلم         
ــإذا وج ــــ مع ل بتصحيح النية ـو إمنا يشتغ  د يف نفسه شيئاً من الرياء ,ـــ

  استمرار الطلب , و نشر العلم و تعليمه .  
م الغزايل , و هو يذكر طالب العلم و لنختم حديثنا هذا بوصية اإلما  

رورة حماسبة نفسه و سؤاهلا عن الباعث الذي دفعها لطلب العلم و بض
 ةِ عَ الِ طَ مُ  وَ  مِ لْ عِ اْل ارِ رَ كْ تَ ا بِ هَ تَـ يْ يَـ حْ أَ  ةٍ لَ يْـ لَ  نْ مِ  مْ (كَ ( : حتمل مشاقه , فيقول

؟  يهِ فِ  ثُ اعِ البَ  انَ ا كَ مَ  مُ لَ عْ أَ  , الَ  ومَ النَّ  كَ سِ فْ ى نَـ لَ عَ  تَ مْ رَّ حَ  وَ  ، بِ تُ كُ اْل
ــل عَ يْ نَـ  كَ تُ يَّ نِ  تْ انَ كَ   نْ إِ  ــ ــــجَ  وَ  ،ا يَ نْـ الـدُّ  ضِ ـرَ ــ ــ ــ ــ ــ ــ يل حتصِ  ا وَ هَ امِ طَ ب حُ ـذْ ـ
 ، كَ لَ  يلٌ وَ مث  كَ لَ  لٌ يْ وَ , فَـ  الِ ثَ مْ األَ  وَ  انِ رَ قْـ لى األَ اة عَ اهَ بَ املُ  وَ ، ا هَ بِ اصِ نَ مَ 

ـــَو ِإْن َكاَن َقصْ  ــ  وَ َو xِذيب َأْخالِقَك   �ِيب النَّ  ةِ ـعَ يْـ رِ اء شَ يَ حْ إِ   يهِ فِ  كَ دُ ــ
  .))  كَ وىب لَ مث  طُ   كَ ويب لَ طُ فَ  ، وءِ السُّ بِ   ةِ ارَ األمَّ  سِ فْ ر النـَّ سْ كَ 

  ] ١٠٦-١٠٥لإلمام الغزايل : ص   – [ أيها الولد
��������  

 ركن ا'طفال

   [ ٣٨ ]  املعارف  / العدد الثاين  
 



  

 مقتطف من اآلراء  

  ملشاهري العامل اإلسالمي

  مبناسبة زيارxم Kلس املعارف اإلسالمية 
  

  سفري خادم احلرمني الشريفني
إنه من دواعي الغبطة و السرور و االبتهاج احلضور إىل هذا الصرح    

ــهىل أفضل وج العلمـي الديين الثقايف الذي يؤدي الرسالة ع ـــ ــ ــ خلدمة  ـــــ
ـــــلقـالدين اإلسالمي العظيم  ــحبمد هللا يف ه د أثلج صدري ــ ـــــ ـذا اليوم ــ

د العلمي للـدعوة ـــمن املعه املبارك  مبناسبة حفل خترج الدفعة الثانية 
أسأل هللا سبحانه  ، اإلسالمية و كذلك وضع حجر األساس للمطعم 

ركز بكل خري  و  أسأل و تعاىل أن جيزي القائمني على أعمال هذا امل
ــالنجـاح و السداد ألبنائي الطلبة وفقه ـــــم هللا يف الـدنيا و اآلخــ ـ ــ ـرة و ـ

T سعادة املهندس نبيل بن خلف بن أمحد عاشور    .   احلمد  
  سفري خادم احلرمني الشريفني لدى مجهورية كينيا                    

  نائب سفري خادم احلرمني الشريفني
هـ للحضور و رعاية ١٤٢٢/ من شعبان ١٨تشـرفت اليوم السبت    

ــحفل ختريج دفعة جديدة من جمل س املعارف اإلسـالمية مبدينة ممباسا  ـــ
ــــــــهـ أتقـ٢١/١٤٢٢كينيا للعام الدراسي  دم جبزيل الشكر و التقدير ـ

على القائمني على هـذا الصرح اإلسـالمي داعًيا هلم بدوام التوفيق و 
  لسداد و للخرجيـني بالنجـاح يف مراحل التعليم القادمة بإذن هللا . ا

  سامي مجيل عبد السالم هندي                                       
  نائب سفري خادم احلرمني الشريفني لدى مجهوية كينيا        

  موجه الدعاة مبكتب امللحق الديين السعودي 
جملس املعارف اإلسالمية و املعهد العلمي  فقد يسر هللا يل زيارة       

ــــللدعوة اإلسـالمية  و دار عروة بن مسعود  و غ ــ ريها من املدارس و ــ
ـــاملراكـز و  لق ــ د سرين ما اطلعت عليه و ما مسعته من تالوة القرآن و ــ

ــعلـم من الطلبة و أسأل هللا للجميع اإلخ الص يف القول و العمل  و ـــ
لصرب على عملهم الطيب و صلى هللا على نبينا حممد و آله أوصيهم با

  و صحبه و سلم .               موفق بن سليمان احلريب
  موجه الدعاة مبكتب امللحق الديين السعودي                         

  وفد اKلس األعلى للشؤون اإلسالمية 
ما فيه من معاهد  فقد يسر هللا لنا زيارة جملس املعارف اإلسالمية و    

دد و دار أيب بن كعب و دار األرقم و دار عروة ــــلتدريب املهتدين اجل
و قد سرنا ماشاهدناه من جهود جبارة   ، بن مسعود للتدريب املهين  

ـــــفجـ ،يف خدمة اإلسالم و املسلمني  زى هللا القائمني على اKلـس و ــــــ

ـــاملنفقني على ه ــ باركة خـري اجلزاء و نسال هللا املوىل ذه املشروعات املـ
عزوجل أن يشركنا معهم يف األجر و املثوبة  و  هللا يتوىل الصاحلني و 

  احلمد T أوًال و آخًرا .        د . صاحل بن حسني العايـد
األمني العام للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية يف اململكة                                        

  وفد رابطة العامل اإلسالمي   
فقد سعدنا حبضور حفل اختتام الدورة التدريبية للمسلمني اجلدد       
ـــذلك دورة تدريب األئمة و وك ــ ـــمعلمـ ــــ ـــي القـ و  رآن الكرمي و قد رأيناــ

ــــمسعنا هنا ما أثلج صدورنا من إقبال إخواننا من املسلمني اجل دد ممن  ــــ
و كان  ،وسة و رجال  دين يف األيام املسيحية و من غريهم كانوا قسا

ــيف جملـاإلخوة  سرورنا بالًغا لكـون ــــ ــ ــ ــ س املعارف اإلسالمية قد أدركوا ـ
حاجة اإلخوة املسلمني اجلدد إىل املعرفة اإلسالمية و التدريب على  

ــو هلدعوة و ذلك لكي يكونوا دعاة خري كيفية إبالغ ا ــــ ـــ بين دي لـ
فنسأل هللا تعاىل أن  ، قومهم و غـريهم ممن يفتح هللا قلوMم لإلسالم 

يثيبهم و يثيب القائمني على هذا العمل العظيم الذي رأينا االستعداد 
جعلنا هللا و  ،فيه  على مدرس ذلك دار األرقـم و دار أيب بن كعب  

  إياهم هداة مهتدين إنه مسيع قريب . 
مساحة الشيخ / حممد بن ناصر العبودي                                                                      حممد أمحد احلسان      

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
فقد زرت جملس املعارف اإلسالمية مبدينة ممباسا جبمهورية كينيا إبّان    

وداإلسالمية فرأيت جوليت املكلف Mامن قبل جامعة اإلمام حممدبن سع
ــجملًسا حيتل جامع ــة إسـ ـــ المية تعىن بتدريس العلوم الشرعية وغـريها مما ــ

خيدمهاعلى املنهج اإلسالمي الصحيح و يعنون بتحفيظ القرآن الكرمي 
حمتسبون مما يسراخلاطرو يشرح الصدرو يبشر باخلريو يقوم عليه أناس 

 – ال أزكيهم على هللا تعاىل - يعملون خلدمة هذا الدين أحسبهم كذلك و
م فأسأل هللا أن يعظم هلم ــــو قاموا على خدمة هؤالءالطالب و تعليمه

و إياهم اإلخالص يف القول و العمل و أن  األجر و املثوبة و أن يرزقنا
ـــذا يثبتنا و إياهم على دينه القومي ,كما أوصي من يطلع على كتابيت ه

مر ماله يف مثل هذه املشاريع الراحبة و أن أن يستثممن أعطاه هللا ماًال  
و ما تقدموا من خري  يدعم مثل تلك املرافق فهي و هللا التجارة احلقة "

  ة . ـو نسأل هللا للجميع التوفيق و اإلعان فألنفسكم "
حسني بن عبد هللا بن عبد العزيز العبيدي األستاذ املشارك جبامعة اإلمام                          

  

 صفحة المجلس

 املعارف  / العدد الثاين  [ ٣٩ ]



 

يعرتف بذلك مجيع املؤسسات اإلسالمية يف داخل كينيا  ,يعترب جملس املعارف اإلسالمية صرحًا إسالميًا و مركزاً تربويًا  و T احلمد و املنة        
خواننا إذلك إال أن يكون و ما أردنا ب ، ة ـدماته اجلليلـهذا ليس ما ذكرنا عن اKلس مبقتطف من اآلراء إال قطعة يسرية من شئونه و خ ، و خارجها

ــزه اKلـمما ينج و سرورًا  هم جيدون يف قلوMم فرحة لعلّ   ، املسلمون على بصرية من اKلس و خدماته  ــ ــ ــ ــــس من األعمال العظيمة الصاحلـ م ما ـة رغــ
  .و أن يبارك فيها  ، هم و أن يدعوا له و ألصحابه بأن يتقبل هللا جهود ،يعاين من مشاكل اجتماعية و أزمات مالية 

هـ ١٤٣٣/شعبان ١٨د ـصباح يوم األحوسوف حيتفل يف هذا العام يع اخلرجيني من األقسام الثالثة �اية كل عام دراسي مبناسبة تود سـاKل حيتفلو   
 . م جملس األئمة و الدعاةسكرتري عارئيس نواب املسلمني يف الربملان و  حممد دور حممدصاحب السعادة برئاسة  م٢٠١٢/يوليو ٨املوافق 

  الميةـوة اإلسـي للدعـد العلمـاملعه - )١(
ــــيلـ كما) أمسائهم   ١٢ ( اخلرجني عدد   ــــ ـ   ي :ــ
 حسن حممد حسن  -)٦(  حممد عبد الرزاق سعيد -)٥( رمضان شعبان غافوغا  -)٤( مجعة مالوو كلومي  -)٣(   مجعة عامر علي -)٢( موسى رجب حسن  -)١(
ـــــــعبد الرمحن عمر مغي - )٩(    عبد اللطيف آدم حممد -)٨(و   ــــــــــة موبوكـبد الرزاق مجعع -)٧(    دا ـعيسى محيد شي - )١١(   خلفان حسن خلفان  -)١٠(   ين ـــــ

  ددـدين اجلـلرتبية املهت  م ـدار األرق  - )٢(            .علي إبراهيم عبد الرمحن  -)١٢(
  يلـي : كما) أمسائهم   ٣٣ عدد اخلرجيني (  :  و معلمي القرآن الكرمياألئمة  -( أ )    
عبد الرمحن  -)٨عمر أوجينغا ( - )٧( إبراهيم لنكالين  -)٦( خمتار الفاضل  -)٥( حممد أوموندي  -)٤سعيد هارون ( -)٣( بشري صاحل  -)٢( حممد مخيس  -)١(

حسن  -)١٥حممد أوينو ( -)١٤( سليمان حسن  -)١٣حممد سعيد ( -)١٢أبو بكر عبد املالك ( - )١١رجب سعيد ( -)١٠عبد الرشيد موسيكي ( -)٩توندي (
مصطفى وغيسا  -)٢٢(  علي أكوت  -)٢١عثمان ثاين ( -)٢٠رمضان موياما ( -)١٩عبد الشكور مجعة ( -)١٨أيوب حممود ( -)١٧عمر مغالو ( -)١٦جبويا (

علي كاسي  -)٣٠(  سامل حممد  - )٢٩راشد مجعة ( -)٢٨شي أمحد ( -)٢٧حممود حممد ( -)٢٦حممد نيتيا ( -)٢٥سليمان عثمان ( -)٢٤عمر عبد هللا ( -)٢٣(
  أبو غامبو .  -)٣٣حممد بالل ( -)٣٢عبد القادر أوسورى ( -)٣١عمر (

ــــيلـكما ) أمسائهم   ٦٣ عدد اخلرجيني (:    دون اجلـددـاملهت -( ب )    ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ــــ ـ ـــ ـ ـــ ـ ـــ ـ   ي :ـــــ
 عبد الرمحن غولو  -)٧(  عبد اللطيف إوانس  -)٦(   أبو بكر كالو  -)٥(   علي لومولك  -)٤( علي أميسو  -)٣(  عبد هللا نيانغو  -)٢(  عبد هللا موانغي  -)١(
إبراهيم بيرت  -)١٤(  إبراهيم مجعة  -)١٣(  حسن عبد هللا  -)١٢( بالل وهونغو  -)١١( عبدي هيدو  -)١٠( عبد هللا حنيف  -)٩( عبد الرمحن مسونغو  -)٨(
ـــــإمساعيل ول -)٢٠(   إمساعيل حممد  - )١٩( إبراهيم أمحد  -)١٨(  أمحد جيغا  -)١٧(   حسن حممد  - )١٦( إبراهيم كماؤ  -)١٥( ــ ـــ رو ـة مويـمجع -)٢١(   وج ـ
ـــــــسامل مجع -)٢٨(  صاحل سعيد  -)٢٧(  ة ـمتانو مجع -)٢٦(  مد إمسنغيلي حم -)٢٥(   رو ـموسى موي -)٢٤(  موسى كزنغو  -)٢٣(   حممد كزنغو -)٢٢( ــــــ ة ــــــ
مجعة كلومو  -)٣٥( نصيب سنغومو  -)٣٤( يوسف هارون  -)٣٣يوسف أوتينو ( -)٣٢(   يوسف جروغ  -)٣١(  يونس موتوري  -)٣٠(  شعبان قاسم  -)٢٩(
حسن زيرو  -)٤٢( أبو بكر موانيشو  -)٤١(  أمحد أوتوا  -)٤٠(   بشري عبد هللا  -)٣٩(  شريف حممد  -)٣٨(   عبد احلكيم مكاما -)٣٧(  عمر تييت  -)٣٦(
إبراهيم مكتوب  - )٤٩( أبو بكر جروغي  -)٤٨( علي مدوروما  -)٤٧( رفائل حممد  -)٤٦( مجال متيسو  - )٤٥( شعبان أبو بكر  -)٤٤( موسى كونغو  -)٤٣(
علي نيايل  -)٥٦(  سعيد كمانزا  -)٥٥مخيس مواجنريا ( -)٥٤( عثمان ناصر  -)٥٣( عبد الرشيد كرامبوري  -)٥٢(  هارون صاحل - )٥١( رمضان مغادو  -)٥٠(
                          إمساعيل متوتو .  -)٦٣(  سليمان واويرو -)٦٢(  موسى يوسف  -)٦١(  سعيد حسني  -)٦٠( علي غّرا  -)٥٩سعيد رمضان ( -)٥٨عيسى موامبريي ( -)٥٧(

  لتحفيظ القرآن الكرمي  عب دار أيب بن ك   - )٣(
ـــيلـ كما) أمسائهم   ٤٩ (  حلفاظادد ـع      ــ ــ ــ ــ ـ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــ ــــــــ    - :ي ــــ

   يو و عيسى عثمان غ -)٦(  عباس حممد عبد هللا -)٥(  موسى خليف شايل -)٤(   عبد العزيز حممد عثمان -)٣(   بشري أمحد آدم -)٢(  يوسف حممد شريف -)١( 
 رـسعيد مجعة ناص -)١٢(   سيف خلفان سعيد -)١١(    إبراهيم حسني عيسى -)١٠(   أمحد حسن حممد -)٩(   أمحد أمحد علي -)٨(  ديدـحسن علي ك -)٧(
عبدي  -)١٨( عبد الودود حسن بنديد - )١٧(  سليوم عليعبد هللا  -)١٦(  حممد عبدي حاج -)١٥(   سعيد عدنان سعيد -)١٤(   صربي حسني مبارك -)١٣(

شايل عبد هللا شايل  -)٢٣( حممد عبد هللا آدم -)٢٢(  عبد العزيز حممد شفيع -)٢١(  إبراهيم سياد سنوين -)٢٠(  عبد السالم إمساعيل سومن -)١٩(  عيدو سياد
حسن مجعة  -)٢٩(  علي حممد عثمان -)٢٨(  إدريس إبراهيم واري -)٢٧(  أمري شفيع خالد -)٢٦(   علي فالح حممد عثمان -)٢٥(   لقمان مخيس سامل -)٢٤(
عبد الشكور  -)٣٥(  يعقوب عبد هللا  - )٣٤(   عبد هللا سليمان حممد -)٣٣(  عبد السالم مجعة ناصر -)٣٢(   أمحد علي غويو -)٣١( حممد واري دويب  -)٣٠(

سليمان عبد هللا حسن -)٤١( حممد آدم أبوبكر  -)٤٠أمحد حممد آدم ( -)٣٩( محاد حسن  -)٣٨(  ر عليمجعة عم -)٣٧(مصدف حسني عبدي  -)٣٦( إسحاق
أرشد رجب  -)٤٧أسامة ياسني عثمان ( -)٤٦محدان إبراهيم علي حممد ( -)٤٥منذر عمر مغيين ( -)٤٤حممد إسحاق حممد ( -)٤٣( سليوم حبيب مخيس  -)٤٢(
  ر مغيسا توماس .عم -)٤٩ ثابت  (نيحممود حس -)٤٨(
  

   [ ٤٠ ]  املعارف  / العدد الثاين  
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