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 تقديم
 بقلم الشيخ خليل ابراهيم الكبيسي

 (تعاىل )حفظه اهلل
 

 بِســــم اهللِ الرَّمحنِ الرَّحيمِ
 

على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم
 وبعد..

َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل مِّمَّن َدَعا ِإَلى اللَِّه َوَعِمَل َصاِلحًا َوَقاَل ِإنَِّني ِمَن )قال تعالى: 
ُكلُّ ُمَعلُِّم اْلَخْيِر َيْسَتْغِفُر َلُه ، وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال: ) -33لت/ص  ف  –( اْلُمْسِلِمينَ 

ن هذا الكتاب ..(ِفي اْلَبْحرِ  وتُ َشْيٍء َحتَّى اْلح الذي نقدمه يبحث في سيرة حياة عالم عامل  وا 
 تمي ز بصفات َقل  من يتصف بها في هذا الزمان من طالب العلم..

 إذا جَمَعتنا يا جريُر الَمجامعُ         هْم  أولئَك آبائي فجئني بمثلِ 
 الجليل رحمه اهلل تعالى بميزات منها:ولقد حبا اهلل الشيخ عبد 

العلم الواسع؛ ناله بفضل اهلل عن دراسة واسعة جادة مثابرة على كثير من المشائخ ذوي  .1
وكما قيل: )تكوين  . لهذا كان رحمه اهلل تعالى مدرسة قائمة بذاتهاالمشارب المختلفة

 الفحول قائم على األصول(.

الَِّذيَن ُيَبلُِّغوَن ِرَساالِت اللَِّه َوَيْخَشْوَنُه َوال َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالَّ مه؛ قال تعالى: )ل  العمل بما تعَ  .2
 :َأِبي َبْرَزَة اأْلَْسَلِميِّ َقالَ  ، وروى الترمذي عن-33األحزاب/–( اللََّه َوَكَفى ِباللَِّه َحِسيًبا

 وُل َقَدَما َعْبٍد َيْوَم اْلِقَياَمِة َحتَّى ُيْسَألَ اَل َتزُ : )َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
َعْن ُعُمرِِه ِفيَما َأْفَناُه َوَعْن ِعْلِمِه ِفيَم َفَعَل َوَعْن َماِلِه ِمْن َأْيَن اْكَتَسَبُه َوِفيَم َأْنَفَقُه َوَعْن 

دائب ومستمر،  ، عمل.. والعبد قل ما يجد طالب علم بهذا النسج الرائع(ِجْسِمِه ِفيَم َأْبََلهُ 
دراسة وتدريس، وحمل لهموم األمة، اطالع واسع على الكتب الشرعية األساسية واألدبية، 

 واطالع على الدراسات االسالمية الحديثة.
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 ورُعهْ  ِب غيرهِ أشغَلُه عن عي       المرُء إن كاَن عاقًَل ورعاً 
 ُكلِِّهم َوَجُعهْ َعن َوَجِع الناِس        َكما الَعليُل الَسقيُم َأشَغَلهُ 

والمواكب لحياة الشيخ رحمه اهلل تعالى يجد حرصه على تبليغ رسالة اهلل واألمانة العلمية 
التواضع  -أعني العلم-التي تَنك بها، فلم يبخل به على طالب، والذي كان من أبرز آثاره 

بية أي ، والنصح الذي كان يتحلى به رحمه اهلل لكل مسلم، فلم يكن يتوانى في تلالجم  
ن بعدت الشقة ما دامت تصب في نصرة هذا الدين.  دعوة وا 

َيا َبِنيَّ ِإنَّ الّلَه اْصَطَفى َلُكُم الدِّيَن َفََل َتُموُتنَّ َإالَّ الغيرة والحب لدين االسالم؛ قال تعالى: ) .3
وقد كانت هذه الميزة واضحة في خطاباته .. -132البقرة/ من اآلية – (َوَأنُتم مُّْسِلُمونَ 

َقاَل وَ في حال خطبته يتمثل يقوله تعالى: ) ودروسه وسلوكياته رحمه اهلل، فكأني أنظر إليه
نَّ . الَِّذي آَمَن َيا َقْوِم اتَِّبُعوِن َأْهِدُكْم َسِبيَل الرََّشادِ  َيا َقْوِم ِإنََّما َهِذِه اْلَحَياُة الدُّْنَيا َمَتاٌع َواِ 

لى رسوله  -33،33 /غافر–( اآلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَارِ  .. كانت الدعوة إلى اهلل تعالى وا 
صلى اهلل عليه وسلم أحب إليه من كل شيء، كان حريصا على هداية الناس وأن ينغمسوا 

 في رحمة اهلل، لذلك كان يسعى جاهدا إليصال الخلق إلى الحق.

ومن استيعابه لمشارب الناس المختلفة، عالقة طيبة مع  ،وقد تول د من كل تلك الصفات
الجميع. األمر الذي أكسبه محبة من خالطه وعاشره من مشائخه أو طلبته أو الناس، مصداقا 

صلى اهلل َعْن َأِبي ه َرْيَرَة َرِضَي اللَّه  َعْنه  َقاَل: َقاَل َرس ول  اللَِّه لقوله تعالى في الحديث القدسي، 
ِإنَّ اللََّه َتَباَرَك َوَتَعاَلى ِإَذا َأَحبَّ َعْبًدا َناَدى ِجْبِريَل: ِإنَّ اللََّه َقْد َأَحبَّ ُفََلًنا َفَأِحبَُّه، : )عليه وسل مَ 

ُل السََّماِء َأهْ  َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل. ثُمَّ ُيَناِدي ِجْبِريُل ِفي السََّماِء: ِإنَّ اللََّه َقْد َأَحبَّ ُفََلًنا َفَأِحبُّوُه، َفُيِحبُّهُ 
 ..-صحيح البخاري- (َوُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي َأْهِل اأْلَْرضِ 

َتَبسََّم َضاِحًكا ِمْن َقْوِلَها َوَقاَل َربِّ َأْوِزْعِني َأْن َأْشُكَر ِنْعَمَتَك الَِّتي َأْنَعْمَت فَ قال تعالى: )
اِلِحينَ َعَليَّ َوَعَلٰى َواِلَديَّ َوَأْن َأْعَمَل َصاِلًحا َتْرضَ  –( اُه َوَأْدِخْلِني ِبَرْحَمِتَك ِفي ِعَباِدَك الصَّ

في "زاد المعاد" في صفة كالمه صلى اهلل عليه  .. ويقول ابن القيم رحمه اهلل تعالى-13النمل/
اباً وسلم:  شًا وال صخ  ل  ضحِكِه الت بس م ، بل كل ه  التبس م  صل ى )وَلم يكن فاحشًا وال متفح  ، وكان ج 

يستقبل  (.. ولقد كانت للشيخ عبد الجليل رحمه اهلل تعالى ابتسامة مشرقة بريئةعَليِه وَسل ماهلل  
بها من يلقاه، إن كانت دالة فتدل على سالمة وطهارة باطنه رحمه اهلل وال نزكي على اهلل  وويحف
 أحدا.
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تخدم  وهذا الكتاب الرائع يبحث في حياة الشيخ ومشائخه الكرام، ويشرفني أن أكون قطرة
. ولقد عايشت كثيرا من طالب العلم، َقل ما رأيت مثل هذا الشيخ الجليل هذا البحر المتالطم

المتنوع، وهذه نعمة من أعظم النعم عليه وعلى الناس.. وهذا الكتاب جزء من منهج دراسة 
خواني لالستفادة من تجربة العلماء العاملين، وقد ذك َرني  هذا شخصيات علمية معاصرة سأقرأه وا 
 الِسفر الكريم بصفة ماتت في هذا الزمان وأصبحت كاإلبريز األحمر أال وهي صفة "الوفاء".

رحم اهلل الشيخ عبد الجليل وأسكنه فسيح جناته وأعقبه اهلل في ذريته خيرا، وجزا اهلل 
 .الكاتب كل خير، وجعل جهده في ميزان حسناته، آمين.

 
 وصحبه وسلم.وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله 

 
 
 
 

 الشيخ خليل ابراهيم الكبيسي
 المكتبة االسَلمية

 العراق –الرمادي 
 م3142ه/ حزيران 4121شعبان 
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 املقـدمـــــة

 حيمِالرَّ محنِالرَّ م اهللِــــسبِ
 

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وااله..
عد بضعة ليال من اغتيال الشيخ عبد الجليل ابراهيم الفهداوي واستشهاده، داَر الحديث فب

بيني وبين بعض األخوة عن قضية قتل العلماء التي ابتلي بها بلدنا بعد احتالله، وكيف ان هذه 
أعلمنا القضية ت عد مؤشرا خطيرا ألن قبض العلماء هو نذارة بقبض العلم من األرض، كما 

صلى اهلل  قاَل رس ول اللَّهِ في الحديث الصحيح الذي أورده البخاري:  بذلك لمصدوقالصادق ا
َوَلِكْن َيْقِبُض اْلِعْلَم ِبَقْبِض  ،ِإنَّ اللََّه اَل َيْقِبُض اْلِعْلَم اْنِتَزاًعا َيْنَتزُِعُه ِمْن اْلِعَبادِ ): عليه وسلم

َفُسِئُلوا َفَأْفَتْوا ِبَغْيِر ِعْلٍم َفَضلُّوا  ،وًسا ُجهَّاالً ؤُ اتََّخَذ النَّاُس رُ  ،َحتَّى ِإَذا َلْم ُيْبِق َعاِلًما ،اْلُعَلَماءِ 
 (..َوَأَضلُّوا

ن ذهاب العلم وأهله وتفشي الجهل هما الشرط الالزم إل نقالب موازين الحياة السياسية وا 
 دمة التي البد منهاواالقتصادية واالجتماعية في حياة األمم، وهذا االنقالب في الموازين هو المق

إلنهيار تلك األمم واندثارها.. ال بل ان ذلك كله هو من عالمات الساعة وأماراتها كما ورد بذلك 
الكثير من األحاديث النبوية الشريفة، وبذلك فإنه يدخل في علم تبدالت األزمان وتحوالت 

إال  أكابر العلماء ن العصور، ذلك العلم الذي هو كالبحر اللجي المائج الذي ال تثبت فيه سف
 العارفين باهلل تعالى.. وعلى هذا المستوى ينبغي النظر إلى مثل هذا الموضوع.

هو أن نتعاون لجمع كتاب عن حياة  ل  وكان مما اقترحت ه في تلك الليلة باعتباره جهد المقِ 
ومسيرة شيخنا عبد الجليل وفاء بجزء من حقه علينا، وتعريفا للجيل القادم به كونه عالم رباني لم 
.. وانا اعتقد بأن مسؤوليتنا تجاه جيلنا  يزل ينافح عن الحق ويصدع به حتى لقي ربه عز  وجل 

من الماضي والحاضر ليصح  نيدواتهم الحقيقيالقادم كبيرة بهذا الصدد إذ يجب علينا تعريفهم بق
لهم التأسي بالرحمة المهداة والنعمة المسداة إمام الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلى اهلل 

 عليه وسلم.
تقد م في ذلك اللقاء إخوة آخرين بمقترحات أخرى بهذا الشأن، والتي ال أعلم ما أنجز  اكم

افتراقنا انشغل كل منا بأموره الخاصة ولم نتواصل  ، فبعدمنها اآلن.. وبخصوص مقترح الكتاب
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بما فيه الكفاية إلنجاز مشروع الكتاب.. ثم إني وبعد مدة وجدت بفضل اهلل تعالى في نفسي همة 
تمامه، فتوكلت على اهلل تعالى واستعنت به، وبدأت باعتصار الذاكرة، وجمع  للقيام باألمر وا 

ن كان ال المعلومات من هنا وهناك، وترتيب المعط يات، حتى تم انجاز هذا المشروع الذي وا 
ين الذي برقابنا لشيخنا عبد دَ يخلو من نقص وخلل، وهو بالتأكيد ال يؤدي ولو جزءا بسيطا من ال

بنة في مشروع والينصف شخصه ومسيرته حق االنصاف، إال أنه يصلح ألن يكون لَ  الجليل
كراما للعلم وأهله. مستقبلي أعظم وأضخم لتوثيق مسيرة وعطاء علمائنا  األفذاذ، نصرة للدين وا 

، وهذه الفصول نهما أحَد عشَر فصالً بيوقد جاء كتابنا هذا مقسما على مقدمة وخاتمة و 
 هي كما يلي:

 :نشأُة الشيخ وحياُته الفصل األول 
 :من صفات الشيخ عبد الجليل الفهداوي الفصل الثاني 
 :وآثاُرهتحصيُل الشيخ ومؤلفاُته  الفصل الثالث 
 :من ذكرياتي مع الشيخ عبد الجليل الفهداوي الفصل الرابع 
 :مواقٌف من حياة الشيخ َعبد الَجليل الفهداوي الفصل الخامس 
 :خَلٌف في ُوجهات النظر الفصل السادس 
 مشروٌع لْم يَر النور: الفصل السابع 
 :حواٌر مع الشيخ الدكتور عبد الجليل الفهداوي الفصل الثامن 
  نماذٌج ِمن مقاالت الّشيخ التاسع:الفصل 
 :وفاُة الشيخ رحمه اهلل تعالى الفصل العاشر 
 :مما قيَل في رثاِئه الفصل الحادي عشر 

وخالل جمعي للمعلومات الالزمة إلتمام هذا الكتاب، عثرت  على كنز عظيم من تراث 
المخطوطة بخط يده الشيخ عبد الجليل رحمه اهلل تعالى، حيث وجدت له العديد من الكراسات 

وقد حوت على جزء مهم من مؤلفاته غير المنشورة، وعلى فوائد وطرائف مهمة جمعها من 
، كما قمت  بفضل اهلل تعالى نته هذا الكتابمشايخه وقراءاته، فاقتبست ما سهل قطافه منها وضم  

الشيخ عبد  بتهيأة مخطوطة كتاب )لطائف ذات بهجة( للطباعة، وهو الكتاب األول الذي أل فه  
كتابنا بلحقا مالجليل رحمه اهلل تعالى ولم ينشره في حياته.. وسيصدر كتاب )لطائف ذات بهجة( 

هذا بإذنه تعالى.. وأما ما تبقى من محتويات تلك الكراريس المخطوطة، فهو يصلح ألكثر من 
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وبه ، نسأل اهلل تعالى أن يوفقنا نحن أو غيرنا إلنجاز ذلك، مشروع كتاب مستقبلي واحد
        المستعان وعليه التكالن، وهو حسبنا وولي نا.

ما البد لي من ان اشكر كل من ساهم بأي شكل من اشكال المساعدة إلظهار هذا اوخت
الجهد المتواضع الى حيز الوجود وفاء لروح شيخنا الدكتور عبد الجليل الفهداوي. وأخص بالذكر 

، لوضع جميع مكتبة الشيخ وقراطيسه عائلة الشيخ عبد الجليل، وخصوصا ولده البار )أسيد( هنا
وأوراقه تحت تصرفي لغرض انجاز هذا العمل وتوثيقه. كما أشكر األخ أبا حذيفة عبد الرحمن 
عبد المنعم الحديثي إلسهامه الهام معي في كتابة األجزاء المتعلقة بنشأة الشيخ عبد الجليل 

معه الى األخ ابي حسن عبد الستار المحطات المفصلية في حياته. والشكر موصول وبعض 
في توثيق بعض المواقف المهمة في حياة شيخنا عبد الجليل رحمه  عبد المنعم إلسهامهما معاً 

 اهلل تعالى..
لتفضله بتقديم هذا )حفظه اهلل( أتقدم بعميق الشكر للشيخ خليل ابراهيم الكبيسي كما 

أشكر كافة الذين نشروا أية معلومات عن و  جعل اهلل تعالى ذلك في ميزان حسناته.. الكتاب،
الشيخ عبد الجليل وعن جهاده واستشهاده على شبكة االنترنت، وخصوصا موقع مجلة )الرائد(، 

 متمنيا للجميع التوفيق والسداد.. 
تاب ومراجعته.. الذين أعانوني في طباعة وتنضيد هذا الككل وال يفوتني ان أشكر ايضا 
كل من ذكرت ومن لم أذكر خير الجزاء، وأن يضع القبول لهذا سائال المولى القدير أن يجزي 

العمل ويجبر نقصه، الذي هو من طبيعة البشر، وما تعودنا من موالنا إال اإلحسان والكرم.. 
بيين ونسأله أيضا أن يتغمد شيخنا عبد الجليل في واسع رحمته، وان يكرم مثواه مع الن

الخير والعلم والبركة، والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وان يجعل في ذريته 
 وأن يغفر لنا جميعا ولوالدينا ولكافة المسلمين.. والحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات..

 
 وكتبه

 ابو عثمان سفيان الجنابي
 العراق – الرمادي

 ه4121 ليلة النصف من شعبان
 م32/6/3142
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 :األول فصلال
 
 
  نشأة

 
 هالشيخ وحيات

 
هذذذا الفصذذل يتضذذمن توثيقذذا لنشذذأة شذذيخنا عبذذد الجليذذل الفهذذداوي رحمذذه اهلل تعذذالى، ومذذرورا 
سذذريعا بذذأهم المحطذذات والمنعطفذذات التذذي مذذرت بهذذا حياتذذه التذذي ظلذذت زاخذذرة بالعطذذاء واألحذذداث 

وسذنينها المعتذادة.. أمذا موضذوع وفاتذه واستشذهاده )إذ نحذن نحتسذذبه  بحجذم يفذوق كثيذرا عذدد أيامهذا
شذهيدا عنذذد اهلل تعذالى لحسذذن ظننذا بربنذذا جذل فذذي عذاله، وهذذو حسذيبنا وحسذذيبه( فسذوف نؤجلذذه الذذى 

 هذا الكتاب.. منفصل الحق 
 

 
 
 والنشأة الوالدة

وهو  ،ركوكية( في كر منطقة )قو في  م1391عام  ولد الشيخ عبد الجليل إبراهيم الفهداوي
، حيث كان يعمل والده الحاج ابراهيم حمادي في شركة من عشيرة البو فهد فخذ آل بو موسى

 3النفط العراقية في كركوك آنذاك.. وبعد مدة قصيرة ن قل الحاج ابراهيم للعمل في محطة ك/
 3ك/ / األنبار، فسكن هو وعائلته في منطقة الحقالنية المجاورة لمحطةالنفطية في قضاء حديثة

وانتقل  3لبضعة سنين، بعدها حصل الحاج ابراهيم على بيت داخل المجمع السكني لمحطة ك/
، حيث 3في محطة ك/إليه.. وبذلك أصبح ولده عبد الجليل تلميذا في مدرسة الوليد االبتدائية 

كانت سيرته في المدرسة تلميذا هادئا ذكيا، حتى تخرج منها في بداية السبعينيات من القرن 
 ميالدي المنصرم.ال

وبعد انهاء الفتى عبد الجليل لدراسته االبتدائية، كان هناك مفصل بالغ األهمية في 
حياته.. فقد قرر والده ان يرسله الى المدرسة االسالمية في الرمادي. ورغم ان الكثيرين قد 

، إال آنذاك وقلة وسائل النقل ، ووعورة الطريق،عارضوا رأي الحاج ابراهيم في ذلك لبعد المسافة
 أن الحاج ابراهيم لم ينثني عن قراره قائال كلمته المشهورة: 

ني قد نذرته هلل تعالى".."  سأرسل ولدي عبد الجليل لدراسة العلوم الشرعية، وا 
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كان  من اهلل تعالى وفضل، فقد ن  نذره، بمَ  لَ ويبدو أن اهلل تعالى قد حقق رغبة الوالد وقبِ 
الحاج ابراهيم رجال طيبا صادقا من أهل المساجد، معروفا بأخالقه ودينه، والنزكي على اهلل 

 تعالى أحدا.
لتحق بالمدرسة االسالمية هناك، حيث كان  وبهذا ذهب عبد الجليل الى الرمادي، وا 

عبد س فيها بعض أشقاء الشيخ ، وكان يدر  يديرها الشيخ عبد الملك السعدي حفظه اهلل تعالى
الملك، اضافة الى ثلة من علماء األنبار األفاضل.. وقد كان عبد الجليل طالبا بارزا ومتفوقا، 

ب عبد الجليل كثير المطالعة سريع الحفظ، فمنحه الشيخ عبد الملك رعايته الخاصة.. وهكذا تشر  
( 1331 -1391، حتى أكمل دراسته لمدة ست سنوات )العلم الشرعي وحب الدين منذ صغره

ي المدرسة االسالمية في الرمادي، وتخرج منها بتفوق، ليبدأ محطة مهمة اخرى في حياته ف
 وتحصيله العلمي الشرعي..

  
 
 
 دراست

 
 ه إىل بغداده اجلامعية وانتقال

دراسته في كلية  أليبد بعد اكمال عبد الجليل لدراسته في الرمادي، انتقل مباشرة الى بغداد
وفي بغداد فتحت لعبد الجليل آفاق واسعة، حيث / جامعة بغداد.. )العلوم االسالمية( الشريعة

كان يواصل تحصيله  كان في الصباح يواصل دراسته الرسمية في كلية الشريعة، وعند المساء
 1331.. وقد تخرج من كلية الشريعة عام كبار العلماء والمشايخ في بغدادالعلمي على أيدي 

، ويجمع بين مسار التحصيل العلمي ي أحد مساجد بغدادبتفوق كبير، ليتعين إماما وخطيبا ف
 الشرعي، ومسار الدعوة الى سبيل اهلل تعالى والعمل من أجل دينه.

حدثني بعض األخوة، قالوا: " كنا نزوره في بعض المساجد التي عمل فيها في بغداد، 
ظهم، وكان خفيف فكنا نجده عالما عامال يواصل الليل بالنهار، يطلب العلم، ويعلم الناس ويع

الظل متواضعا محبوبا، وكانت االبتسامة ال تكاد تفارق محياه، وكان شديد الكرم، حيث لم يكن 
متزوجا في حينها، وكان اذا زاره أحد، يأبى إال ان يذهب بنفسه الى أحد المطاعم ليشتري ما 

 تيسر له من الطعام يكرم به ضيوفه"..
والعمل الدعوي وهكذا واصل الشيخ عبد الجليل حياته في تحصيل العلم الشرعي وتدريسه 

إال في األعياد والمناسبات بسبب هذا  "حديثة"فكان قليل الزيارة الى أهله في في بغداد، 
االنشغال، حتى بارك اهلل تعالى في علمه وعمله، فأصبح من المشايخ المعروفين على مستوى 
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، يقصده الكثير من الناس.. فكان سمحا متواضعا، ال يكاد يسأم من شيء، وال يرد بغداد والعراق
، راجيا أحدا، ويمشي مع الجميع في قضاء حوائجهم على اختالف توجهاتهم االجتماعية والثقافية

 في كل ذلك القبول من ربه جل وعال.
 

 
 
 هـــزواج

عبد  يخطب له كريمة الحاجعندما قرر الشيخ عبد الجليل الزواج، طلب من والده أن 
المنعم جميل الحديثي، حيث كان الحاج عبد المنعم صديقا حميما لوالده، تربطهما عالقة ود 
ترجع الى أيام كركوك حيث كانا يتشاركان السكن في نفس البيت، ففرح والده بهذا االختيار، 

 وعرض الموضوع على الحاج عبد المنعم جميل..

، ووافق على هذا الزواج وباركه، حيث كان الحاج بذلك أيضا وقد س ر الحاج عبد المنعم
عبد المنعم رجال ملتزما معتزا بدينه، محسنا كثير االنفاق، يدعو الى اهلل على بصيرة، وكان 
متواضعا كريما مضيافا، محبا للجميع، وخصوصا ألهل الدين، فأكسبه هذا محبة كل من عرفه، 

 ..اهلل تعالى حسيبنا وحسيبهووضع له القبول الحسن بين الناس، و 

في جامع البنية في العالوي ببغداد، وكان زواجا  1333وقد تزوج الشيخ عبد الجليل عام 
مباركا حضره الكثير من المشايخ وأهل العلم وطلبته، فكان احتفاال كبيرا، أنفق عليه صاحب 

زق الشيخ من ه اهلل تعالى خير الجزاءالجامع )الحاج عبد الوهاب جاسم البنية(، جزا . وقد ر 
( د االحتالل األميركي للعراقيعب   2113أكبرهم صهيب الذي استشهد عام زواجه أربعة أبناء )

  وثالث بنات..

وقذد أسذهم هذذا الذزواج المبذذارك بإذنذه تعذالى فذي اسذتقرار حيذذاة الشذيخ عبذد الجليذل، ليواصذذل 
فحصذذذل علذذذى عذذذدد مذذذن ، وفذذذي العمذذذل لذذذدين اهلل تعذذذالى.. سذذذعيه الذذذدؤوب فذذذي التحصذذذيل العلمذذذي

ثذم ، 1331التذدريس الجذامعي منذذ عذام ببذدأ  .. كمذااإلجازات العلميذة، والشذهادات العليذا الجامعيذة
التذذدريس فذذي )كليذذات العلذذوم .. وقذذد قذذام ببغذذدادبقسذذم العقيذذدة فذذي الجامعذذة اإلسذذالمية ل اأصذذبح رئيسذذ

العقيذذدة والذذدعوة وحقذذوق االنسذذان مذذواد فذذي  ،معذذة االسذذالمية(االسذذالمية( و)االمذذام االعظذذم( و)الجا
َس مئذذذات الطلبذذذة خذذذارج الكليذذذةكمذذذا  ،واالستشذذذراق سذذذمت مكانتذذذه بذذذين .. ففذذذي المسذذذاجِد والبيذذذت ،َدرَّ
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سذذذن..  سذذنا فذذوق ح  أقرانذذه، دون أن يغيذذر ذلذذك مذذن طبعذذه الجميذذل، وخلقذذذه القذذويم شذذيئا، بذذل زاده ح 
 ويختار..وكذلك عطاء ربك الكريم لمن يحب 

 
ه يف مرحلة احلصار اجلائر

 
 دور

مذدمرا محاصذرا، وبذدأت معانذاة  ، أصذبح العذراق1331بعد انتهاء حرب الخليج الثانية عام 
الشذذعب العراقذذي االقتصذذادية الشذذديدة.. فكذذان الشذذيخ عبذذد الجليذذل ممذذن تنبهذذوا لخطذذورة هذذذا الوضذذع 

ريذذذذذة، واسذذذذذتفاد مذذذذذن سذذذذذعة عالقاتذذذذذه ومتطلباتذذذذذه، فبذذذذذدأ االسذذذذذهام بتشذذذذذكيل الجمعيذذذذذات اإلغاثيذذذذذة الخي
سذذد االجتماعيذذة فذذي حذذث األغنيذذاء وأصذذحاب األمذذوال فذذي العذذراق وخارجذذه علذذى األنفذذاق والتبذذرع ل

غاثة الملهوفين، ممن تعسرت عليهم أبسط األمور المعاشية والصحية  ..حاجة الجائعين وا 
ان ذلذك هذو فقد ركز الشذيخ جهذده فذي هذذه المرحلذة علذى العمذل الخيذري اإلغذاثي، واعتبذر 

واجذذب الوقذذت بالنسذذبة إليذذه، فتطذذرق إليذذه كثيذذرا فذذي دروسذذه وخطبذذه، وألن كثيذذرا مذذن النذذاس كذذانوا 
يعرفون زهده في الدنيا وورعه، فقد كان هناك العديد من األغنياء يقومون بتسليمه أمذواال لتوزيعهذا 

عفيفذا فذي أخذذه .. وكذان هذو حريصذا فذي ايصذال األمذوال الذى مسذتحقيها، على الفقراء والمحتاجين
وعطائذذه.. وكذذان اذا وصذذله مبلذذغ مذذن المذذال لتوزيعذذه فذذي الصذذباح ، بذذادر الذذى ذلذذك، حتذذى ال يكذذاد 

 يأتي الليل إال وقد أتم ذلك..
وقذذد كانذذت هنذذاك عوائذذل كثيذذرة، مذذن مختلذذف المذذذاهب والقوميذذات، تعذذي  علذذى المعونذذات 

قذذد حذذدثنا بعذذض أصذذحابه ممذذن .. ولالشذذهرية التذذي يوصذذلها الشذذيخ إلذذيهم فذذي تلذذك السذذنين العجذذاف
كذذانوا يعملذذذون برفقتذذذه فذذذي هذذذذا الجانذذذب، أن عذذدد العوائذذذل التذذذي كانذذذت تصذذذلها المسذذذاعدات الماليذذذة 
والعينية من مواد غذائية وما شابه عن طريق الشيخ عبد الجليذل يصذل الذى المئذات منهذا شذهريا.. 

لعذذذي .. هلل دره، وعليذذذه كذذذل ذلذذذك وهذذذو زاهذذذد فذذذي الذذذدنيا، متواضذذذع هلل تعذذذالى، يكفيذذذه البسذذذيط مذذذن ا
   سحائب رحمته.

 
 
 
ه بعد

 
 احتالل العراق دور

وقع االحتالل األمريكي البغيض للعذراق، وقذد كانذت عمليذة بربريذة همجيذة  2113في عام 
لذذذم يشذذذهد لهذذذا التذذذأريخ مثذذذيال منذذذذ احذذذتالل التتذذذار األول لبغذذذداد.. فلذذذم يكتذذذف الغذذذزاة باسذذذقاط النظذذذام 
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كيك كافة مؤسسات الدولذة العراقيذة الحديثذة، ومحاولذة تخريذب ونهذب السابق، بل تعدوا ذلك الى تف
وتذذدمير كامذذل األرث الثقذذافي والحضذذاري للعذذراق، يسذذاعدهم فذذي ذلذذك مجذذاميع مذذن شذذذاذ اآلفذذاق، 

 ضمن فوضى عارمة، هي الفوضى )الخالقة( التي تحدث أكابر مجرميهم عنها..
ثذم أنهذم سذرعان مذا أدركذوا خطذورة ولقد أصذاب أهذل العذراق الذذهول لمذا يجذري أول األمذر، 

الذي يجري والذذي يذراد مذن ورائذه، فتصذدوا لذه بكذل الوسذائل المتاحذة.. وقذد كذان شذيخنا مذن الذذين 
برزوا في هذا المضمار، محذرين الناس من خطورة المؤامرات المحاكة ضدهم، مبينذين لهذم أوجذه 

المحتذل.. فركذز خطبذه ومحاضذراته  بوجذه الفتنة البغيضة، داعين أهل العراق للتوحد ونبذ الخالف
في هذا المجال، وحذر كثيرا من شق الصف، ومن أن يدب الخالف والتناحر بذين العذراقيين، ألن 
ذلذذذك ال يخذذذدم إال أعذذذداء العذذذراق.. كمذذذا بذذذين ضذذذرورة التنذذذوع فذذذي اسذذذتخدام كافذذذة الوسذذذائل الشذذذرعية 

لذذرأي يذذدعو الذذى التركيذذز علذذى المتاحذذة إلخذذراج العذذراق مذذن المحنذذة التذذي وقذذع فيهذذا وعذذدم التعصذذب 
ابهذذة المحتذذل واسذذتمرار البنذذاء الحضذذاري مجالجامعذذة لمعادلذذة الجانذذب دون آلخذذر، لكذذي ال تختذذل 

 للعراق..
كما أسذهم الشذيخ فذي هذذه المرحلذة، الذى جانذب نشذاطه الفذردي، بتأسذيس وعمذل العديذد مذن 

ب الذذي بذلذه الشذيخ وغيذره ورغذم الجهذد الذدؤو المؤسسات مدركا لحجذم التحذدي الذذي يواجذه البلذد.. 
ت النذداءات والجهذود تالشذمن العلماء ووجهاء العراق، إال ان األمر كذان أكبذر مذن ذلذك بكثيذر.. ف

ن كذان ظننذا بذاهلل تعذالى أن تلذك الجهذود المخلصة بين دوي االنفجذارات،  وطلقذات االغتيذاالت.. وا 
أن تلذك البذذور التذي زرعذت المخلصة لن تضيع عنده، وهذو ال ريذب سذيجزي أهلهذا خيذر الجذزاء، و 

 ال بد لها ان تنمو وتورق وتثمر مهما طال الزمن.
أصذيب الشذيخ بذابتالء كبيذر عنذدما استشذهد ولذده البكذر )صذهيب(  2113وفي صيف عام 

، وسذذنعود الذذى هذذذا الموضذذوع فذذي فصذذل الحذذق مذذن هذذذا الكتذذاب.. نسذذأل اهلل بطلذذق نذذاري طذذائ 
 الصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.تعالى أن يقبل صهيبا وأباه في زمرة 

 
 
 
 األمني العنف والتدهور   ه يف مرحلة  دور

بذذدأ فصذذل مذذؤلم آخذذر مذذن تذذأريخ العذذراق، وذلذذك عنذذدما بذذدأت موجذذة  2111فذذي أواخذذر عذذام 
مذذن اغتيذذاالت النذذاس فذذي الشذذوارع، وخصوصذذا العلمذذاء والكفذذاءات.. فذذانبرى الشذذيخ ومذذن معذذه مذذن 

خ لبيذان خطذورة ذلذك وبيذان حرمذة سذفك دمذاء المسذلمين بغيذر حذق، وكانذت خطبذة العلماء والمشذاي
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ودروسذذذه قويذذذة جليذذذة فذذذي هذذذذا البيذذذان الشذذذرعي المهذذذم، دون خذذذوف او مجاملذذذة ألحذذذد علذذذى حسذذذاب 
 الحق.. 

ى بعذض مسذاجد أهذل السذنة بطريقذة فجذة كما قامت أيضا بعض العصابات باالستيالء علذ
، وقذابلوا مذنهم الشذيخ عبذد الجليذل وسذافروا وفذدا الذى النجذف عجيبة، فتحرك عدد من علمذاء السذنة

فكذان الشذيخ كمذا هذو شذأنه دائمذا صذريحا قويذا فذي الحذق ال يخذاف  بعض المراجع الدينيذة هنذاك..
 في اهلل لومة الئم، فذك ر كل من إلتقى به باهلل تعالى، وبخطورة ما يمكن ان تنجر اليذه الذبالد، اذا

ويجولذذون مذذن غيذذر رادع، كمذذا ذك ذذر الجميذذع بمسذذؤولياتهم عذذن كذذل مذذن رك الرعذذاع يصذذولون ت ذذ مذذا
 ..اقتدى او تأثر بهم كعلماء أمام اهلل تعالى يوم القيامة

وبعد تفجير مرقدي االمامين العسكريين في سذامراء، اسذتغلت العصذابات  2111وفي عام 
ن مذذذن شذذذيوخ االجراميذذذة الوضذذذع مذذذرة أخذذذرى، فأحرقذذذت ودمذذذرت عشذذذرات المسذذذاجد، وقتلذذذت الكثيذذذري

ق( الذبعض ذلذك علذى أنذه رد المساجد ومصليها.. وليس من شيء أعجب من أن يصور )أو يسو  
ل يمكن أن يكون الذدفاع عذن مراقذد أهذل بيذت رسذول اهلل صذلى فعل انتقامي لتفجير المرقدين.. فه

   اهلل عليه وسلم بإحراق بيوت اهلل عز وجل وقتل مصليها؟!!
مذاء موقفذا قويذا مشذرفا فذي اسذتنكار ذلذك وفضذح كذل مذن وقد وقف الشيخ مذع عذدد مذن العل

يقذذذف وراءه، نصذذذرة لذذذدين اهلل، ودفاعذذذا عذذذن حرماتذذذذه وحرمذذذات المسذذذلمين جميعذذذا.. فأرسذذذل أعلذذذذى 
، وفعذال حصذلت المقابلذة التذي مسؤول تنفيذي في الدولذة آنذذاك إلذيهم طالبذا أن يقذابلهم بهذذا الشذأن

ع الجميذع مذن خاللهذا، رجذال دولذة وعلمذاء، أمذام ألقى فيها الشيخ عبد الجليل كلمة عصماء، وضذ
رهم بذأن اهلل تعذذالى سيسذذألهم جميعذا عذذن كذذل موقذذف مسذؤولياتهم تجذذاه تلذذك األحذداث الخطيذذرة، وذك ذذ

، وأوضذذذح بكذذذالم فصذذذيح مذذذا يترتذذذب شذذذرعا علذذذى انتهذذذاك حرمذذذات يتخذذذذوه وعذذذن كذذذل كلمذذذة يقولونهذذذا
 المسلمين..

لسذانه علذى البذراءة مذن  المسذؤول الكبيذر أك ذد بذأم  وقد كانت كلمة مؤثرة جذدا، حتذى ان ذلذك 
هذه األعمال، وعلى أنه مستعد لفعل مذا يطلبونذه منذه لوقذف تذداعيات ذلذك.. ولذيس هذدفنا هنذا أن 

، ولكننا نثبت وقائعا قد تخفذى علذى الذبعض ليأخذذوا الذدرس نحكم على ذلك المسؤول وال عن غيره
لجميذذذع، وأكبذذذر مذذذن مذذذن أن يذذذتم تسذذذطيحها بذذذرأي ، ويبذذذدو جليذذذا ان المسذذذألة هذذذي أكبذذذر مذذذن امنهذذذا

 .. ويكفينا يقينا بأن اهلل تعالى لن يضيع دينه، وأن للبيت رب يحميه..مستعجل
ورغم تلك الجهود، فقد استمر العنف والتفجيذرات والتهجيذر والقتذل علذى الهويذة، وخصوصذا 

المعروفذة والمجهولذة .. فكانت المصائب تترى، والجثذث في بغداد، مما ادمى قلب كل مسلم غيور
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، يعذظ النذاس الهوية تتراكم بعضذها فذوق بعذض.. فكذان الشذيخ كاألسذد الهصذور علذى منذابر الحذق
يجببب أن .. وكذذان يقذذول: "ويعظذذم حرمذذات اهلل، ويتوعذذد الظذذالمين بذذالخزي والعقذذاب مذذن اهلل تعذذالى 

وهكذا كذان يفهذم  .".يكون للعاِلم موقف في الشدائد، وهذه فتنة عظيمة اليتصدى لها إال العلماء
   الشيخ رسالته في الحياة، وهكذا أدى أمانته حتى لقي ربه عز وجل مقبال غير مدبر.

 
 
 
  التهديد

 
  املباشر

 
 ه إىل األردنللشيخ وسفر

لهذذا  لكنذذه لذذم يلذذقِ م  2111لقذذد تلقذذى الشذذيخ عذذددا مذذن التهديذذدات المتفرقذذة منذذذ مطلذذع عذذام 
. وفذذي صذذيف ذلذذك العذذام م2119بالتصذذاعد فذذي عذذام ، غيذذر ان وتيذذرة هذذذه التهديذذدات بذذدأت بذذاالً 

وبينما كان الشيخ يجلس مع بعض ضيوفه ليال في حديقة بيته في العامريذة ببغذداد، أ لقيذت علذيهم 
قنبلة استقرت بينهم لكنها لم تنفجر، فخرجوا جميعا مذن البيذت وأخرجذوا عائلذة الشذيخ أيضذا معهذم، 

الشذرطة والجذي  الذى المكذان وأخرجذوا القنبلذة  فذرادمن االشرطة باألمر، فحضرت مجموعة  اأبلغو و 
 ..  منه

وتزايدت حدة التهديدات المباشرة للشذيخ وعائلتذه، فنصذحه عذدد مذن المخلصذين مذن معارفذه 
بمغذذادرة بغذذداد كذذون الموضذذوع ال يتعلذذق بسذذالمته هذذو فقذذط بذذل بسذذالمة عائلتذذه.. فغذذادر مكرهذذا مذذع 

وبقذي هنذاك مذدة قريبذة مذن السذنتين  ، م2119في أواخذر عذام  عائلته الى مدينة عمان في األردن
ورغذذم خروجذذه مذذن العذذراق فذذإن ذلذذك لذذم يمنعذذه مذذن أن يسذذمع صذذوته عاليذذا ويوصذذل ذلذذك..  دونو أ

 ..كلمته من خالل القنوات الفضائية العراقية والعربية
ة العلذذذوم وقذذذد عذذذاد الشذذذيخ لوحذذذده أليذذذام قليلذذذة الذذذى بغذذذداد لمناقشذذذة رسذذذالته للذذذدكتوراه فذذذي كليذذذ

تذذوفي والذذده الحذذاج ابذذراهيم  ةزيذذار أثنذذاء تلذذك الوفذذي .. ، وزار بعذذدها أبويذذهاالسذذالمية / جامعذذة بغذذداد
، وسذذنعود /حديثذة، ودفذذن بجذوار قبذر صذذهيب فذي مقبذذرة الحقالنية2119وذلذك أواخذذر عذام  حمذادي

 الى هذه الواقعة بتفصيل أكبر في موضع الحق من هذا الكتاب..
، قذذرر الشذذيخ وبعذذد التحسذذن النسذذبي للوضذذع األمنذذي فذذي العذذراق 2113وفذذي منتصذذف عذذام 

عبذذد الجليذذل العذذودة الذذى بغذذداد، وانتظذذر انتهذذاء االمتحانذذات النهائيذذة لمذذدارس أوالده، ليكمذذل عمليذذة 
اعذذذادة نقلهذذذم الذذذى مدارسذذذهم فذذذي بغذذذداد.. وفذذذي هذذذذه األثنذذذاء تذذذوفي والذذذد زوجتذذذه الحذذذاج عبذذذد المذذذنعم 

لشيخ وزوجته بالموضوع لحين انتهاء مجلس العذزاء، ألنهذم يعرفذون ر أوالده اخبار اجميل، وقد أخ  
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، خصوصذذا تهم العذذودة قريبذذا الذذى العذذراق، فلذذم يريذذدوا ان يجشذذموهم عنذذاء السذذفر ألكثذذر مذذن مذذرةبني ذذ
 ..وهم يعرفون مكانة الحاج عبد المنعم في نفس الشيخ والذي كان يعتبره بمثابة والده

أصذذابه حذذزن شذذديد لمذذا جذذرى مذذن تخريذذب وتذذدمير وسذذفك وقذذد كذذان الحذذاج عبذذد المذذنعم قذذد 
، ولعذذل أكثذذر مذذا آلمذذه كانذذت هذذي م2113للذذدماء فذذي العذذراق بعذذد االحذذتالل األمريكذذي لذذه فذذي عذذام 

الذذذدماء التذذذي سذذذالت بذذذين العذذذراقيين مذذذن كذذذل الطوائذذذف، بذذذل وبذذذين أبنذذذاء القريذذذة والعشذذذيرة الواحذذذدة، 
ن! وهو الذي كذان مذن أكثذر النذاس ، وكيف ال يصيبه الحز 2119و  2111عامي  في خصوصا

اعتداال في فكره، وانفتاحا على اآلخرين من كل دين او مذهب، بل ربما كذان اعظذم أحذالم حياتذه 
ن كذذان ممذذن يذذدركون  أن يذذرى المسذذلمين موحذذدين متكذذاتفين علذذى اخذذتالف مذذذاهبهم ومنذذاهجهم، وا 

 تماما حجم العوائق التي وضعها أعداء االسالم أمام ذلك..
د كذذذان الحذذذاج عبذذذد المذذذنعم يكثذذذر مذذذن الصذذذالة والذذذدعاء والتضذذذرع والبكذذذاء فذذذي الليذذذل لذذذذا فقذذذ

والنهذذار، فضذذعف جسذذمه، وأصذذابته وعكذذة صذذحية لذذم تمهلذذه سذذوى أسذذابيع قالئذذل، حتذذى توفذذاه اهلل 
 ، تغمده اهلل بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته..م2113تعالى في بداية صيف عام 

، 2113مذن احذتالل العذراق عذام  مذدة وجيذزةرا وقذع بعذد ولعله من المفيذد ان اذكذر هنذا حذوا
حيث كنا مع مجموعة من الضيوف في دار الحاج عبد المنعم في الحقالنية/حديثذة، وكذان أغلذب 

العذذذذالي، فتناقشذذذذنا فذذذذي احتمذذذذاالت  الحضذذذذور مذذذذن حملذذذذة الشذذذذهادات وأصذذذذحاب التحصذذذذيل العلمذذذذي
احتالله، فاختلفت اآلراء بذين تفذاؤل وتشذاؤم نسذبيين، وكذان  اكتمال عملية المستقبل في العراق بعد

ي نفسذذذه بتطذذذور علمذذذي وتقذذذدم تكنولذذذوجي سذذذريع تجلبذذذه لنذذذا عالقتنذذذا الجديذذذدة بالواليذذذات أكثرنذذذا يمن ذذذ
.. لكن الحاج عبد المنعم فاجأنا برأي قال فيه: "إن األسوأ لذم يحصذل بعذد، وأنذه مذن يعذ  المتحدة

ى الدماء البريئة تسيل في شوارع العراق، بل سيأتي قريبذا اليذوم الذذي منا فترة ليست بالبعيدة، فسير 
 اليستطيع أحدنا ان يخرج من بيته، وال أن يأمن على نفسه وأهله فيه!"..

ذذ بذذول بذذه او تصذذديقه، معتبذذرين ان الحذذاج عبذذد قدمنا جميعذذا لهذذذا الذذرأي، ورفضذذنا الوقذذد ص 
، خصوصذا وأن ية( قد بالغ كثيرا فذي تشذاؤمهالمنعم )والذي لم يكن يحمل أية شهادات علمية رسم

، بعذذد انتهذذاء صذذفحة العمليذذات العسذذكرية المباشذذرة ضذذد النظذذام السذذابق، بمرحلذذة مذذن العذذراق قذذد مذذر  
.. لكن قوادم األيام سذريعا مذا الهدوء األمني النسبي )الذي ظننا أنه قد يستمر أو يطول في األقل(

ذلذذذك اللقذذذاء تصذذذديقا كذذذامال لكذذذالم الحذذذاج عبذذذد  حملذذت بعذذذد مذذذا يزيذذذد عذذذن حذذذوالي السذذذنة مذذذن تذذأريخ
ني ألحسبها فراسة المؤمن الذي كان ينظر بنور اهلل تعالى، فرأى بعيني بصيرته مذا لذم  المنعم.. وا 
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.. فرحم اهلل تعذالى الحذاج عبذد المذنعم وتجذاوز عنذه فذي الصذالحين مذن أمذة يره أصحاب الشهادات
 حبيبه المصطفى صلى اهلل عليه وسلم.

اة الحذذذاج عبذذذد المذذذنعم بمذذذدة وجيذذذزة عذذذاد الشذذذيخ عبذذذد الجليذذذل وعائلتذذذه مذذذن األردن، وبعذذذد وفذذذ
 اسذبوع او اسذبوعينفقدموا مباشذرة الذى حديثذة لتعزيذة بيذت عمذه ولزيذارة أهلذه ووالدتذه، وبعذد قضذاء 

حديثة، سافر الشيخ وعائلته عائدين الى بغداد، ليستقر من جديد فذي جذامع األخذوة الصذالحين  في
      في العامرية..

 
 الشيخ إىل بغداد

 
 عودة

، وبذذذرغم التحسذذذن النسذذذبي فذذذي الوضذذذع م2113بعذذذد عذذذودة الشذذذيخ الذذذى بغذذذداد صذذذيف عذذذام 
مسذتفحلة فذي العذراق. األمني آنذاك، فقد وجذد الشذيخ ان هنذاك ظذواهر اجتماعيذة خطيذرة أصذبحت 

جذدا..  اق اعداء اهلل االنقسام الطائفي في العذراق بالقتذل والذدماء، وبذات رأب الصذدع صذعبفقد عم  
كمذذذا ان االنقسذذذامات فذذذي المجتمذذذع السذذذني نفسذذذه تعمقذذذت وأصذذذبحت أشذذذد خطذذذورة.. وكذذذان الفسذذذاد 

المنهذك، فذأرهق ينشب مخالبه في كل بقعذة مذن جسذد العذراق السياسي والمالي واالجتماعي قد بدأ 
 البالد والعباد..

فذذذذأدرك الشذذذذيخ أن واجبذذذذه أصذذذذبح هذذذذو الجهذذذذر بذذذذالحق وانتقذذذذاد الظذذذذالمين وفضذذذذح المفسذذذذدين 
، حاضذذراته ومقاالتذذهموالمرتشذذين مذذن أي جهذذة كذذانوا.. فهذذاجمهم بذذال هذذوادة فذذي خطبذذه ودروسذذه و 

 ..والودعى الناس الى العودة الى دين اهلل عز وجل لينجوا مما هم فيه من مصائب وأه
عادت التهديدات لذه للتزايذد بشذكل أشذد خطذورة ممذا سذبق، كمذا تذم  م2113ومع نهاية عام 

اغتيذال عذدد لذيس بالقليذل مذن المشذايخ واالسذاتذة مذن أصذدقائه وزمالئذه، فذأيقن أنذه فيما سبق ذلك 
فذي األشذهر  وصفه أحد األخوة في تلك المرحلة قائال: " إلتقيذت الشذيخوقد منقلب الى ربه..  ال بد  

األخيرة من حياته، وقد كان طابع الحزن باديا على محياه، وكان قليل األكل، كثير الذذكر هلل عذز 
 "..ينتظر لقاء ربه! شيخٌ وجل، فقلت له: كيف الحال يا شيخ؟ فأجابني: 

فكان رحمه اهلل تعالى مدركا ان فذي عنقذه أمانذة يجذب أن يؤديهذا قبذل لقذاء ربذه جذل وعذال، 
بوجذذه الجميذذع، وكذذان يريذذد أن يلقذذى ربذذه وهذذو مقبذذل عليذذه  أمانذذة تبليذذغ الحذذق والصذذدع بذذهتلذذك هذذي 

مَن المؤمنين رجبالٌ  صبدقوا مبا عاهبدوا اهلَل عليبِه فمبنهم مبن قضبى نحَببُه متمثال بقوله تعالى: )
  ، فكان له ما أراد.. -23األحزاب/–( ومنهم من ينتظُر وما بدلوا تبديَلً 
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 :الثاني فصلال
 الشيخ عبد اجلليل الفهداويمن صفات 

 
(، وكذذذذلك هذذو الحذذذديث عذذن صذذذفات شذذيخنا عبذذذد  قذذديما قذذالوا: )حذذذد ْث عذذن البحذذذر وال حذذرجل
الجليذذذذل الفهذذذذداوي رحمذذذذه اهلل تعذذذذالى، فقذذذذد اجتمعذذذذت فيذذذذه مذذذذن خصذذذذال الخيذذذذر والفضذذذذائل مذذذذا يعذذذذز  

ولكننذذا ولذذذلك لذذن تكذذون اإلحاطذذة مقصذذدا لنذذا فذذي هذذذا الفصذذل، اجتماعهذذا فذذي غيذذره زماننذذا هذذذا.. 
 سنكتفي بالحديث عن البعض من هذه الصفات ونماذج قليلة من المواقف المعبرة عنها..

 
 
 
 كرم
 
  ه

 
  رمحه

 
 تعاىل اهلل

لقذذد كذذان الكذذرم لذذدى شذذيخنا الفقيذذد سذذجية بذذارزة، ولذذم يكذذن يتكلفذذه، بذذل كانذذت شخصذذيته كلهذذا 
مذذه اهلل حللتصذذنع.. فقذد كذذان ر ببسذاطتها وتواضذذعها وشذذفافيتها، ال تكذاد تجذذد فيهذذا مكانذا للتكلذذف او 

 منفقا سخيا، عظيم التوكل على اهلل تعالى في ذلك، اليكاد يحصذي مذا ينفذق وال مذا تعالى مضيافا
يكسذذب.. وكذذان اذا زاره أحذذد فذذي بيتذذه او مجلسذذه، بذذالغ فذذي اكرامذذه وتألفذذه بطيذذب محيذذاه وبشاشذذة 

الضذيف أن يخذرج قبذل ان وجهه.. وكان اذا ما دخذل عليذه احذد فذي وقذت الطعذام، اليرضذى لذذلك 
 يتناول الطعام معه..

لذلك كان الشيخ كثيذر الضذيوف، دون ان يمنعذه ذلذك مذن اداء واجذب الضذيافة لهذم جميعذا 
وزيذذادة. ولذذم يبذذد يومذذا تضذذجرا وال تبرمذذا مذذن ضذذيف رغذذم ان بعضذذهم كذذان يذذزوره فذذي أوقذذات غيذذر 

لتزاماتذه.. وقذد مناسبة، وبعضهم كان يطيل الجلوس عنده لغير حاجذة دون مراعذاة لو  قذت الشذيخ وا 
بزوجذذة صذذالحة كانذذت دومذذا عونذذه وسذذنده، فتحملذذت معذذه حلذذو الحيذذاة اعانذذه اهلل تعذذالى علذذى ذلذذك 

 ت بجهدها ووقتها ألداء حقوق الشيخ، وآزرته في سبيل كل مكرمة.ومرها، وبذلت وضح  
جذدا، ومواقف كرمه رحمه اهلل تعالى معي شخصيا، ومع غيذري ممذا شذهدته بنفسذي، كثيذرة 

نمذذا انذذا اذكذذر منهذذا نموذجذذا او اثنذذين فذذي معذذرض  وقذذد اشذذتهر الشذذيخ بهذذا بذذين كذذل مذذن عرفذذوه، وا 
 غير.. االشارة ال

حيذث كنذت فذي حينهذا أدرس  م1339ومنها موقفذه معذي يذوم زواجذي، وكذان ذلذك فذي عذام 
اد، ، وعذذائلتي يسذذكنون بعيذذدا خذذارج بغذذدببغذذداد للذذدكتوراه وأسذذكن فذذي القسذذم الذذداخلي فذذي الجادريذذة
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وكان الظرف آنذاك يدعوني إلقامة الزفاف في بغداد، وكانت المشكلة في ايجاد المكذان المناسذب 
فذذي جذذامع  إلقامذذة حفذذل الزفذذاف رلذذذلك.. فعرضذذت الموضذذوع علذذى الشذذيخ والذذذي سذذرعان مذذا بذذاد

، فجعلنا مكان النساء في بيت الشذيخ الذذي كذان ملحقذا فخري شنشل، والذي كان خطيبا فيه آنذاك
امع، أما الرجذال فجلسذوا فذي حديقذة دار األخ أبذو أحمذد )أبذو ابذراهيم( العذامرة بذإذن اهلل تعذالى بالج

والتذي كانذذت تقابذذل الجذذامع تمامذذا.. وقذد تذذأنق أبذذو ابذذراهيم فذذي ذلذك الحفذذل ووقذذف فذذي البذذاب يرحذذب 
 بالضيوف، حتى ظنه البعض والدي، وهو في مقام والدي ان شاء اهلل.. 

اضذافة الذى مجموعذة مذن اصذدقاء الشذيخ الذذين اصذبحوا الحقذا مذن  وأهلذه، وقد بذذل الشذيخ
، جمذيعهم بذذلوا جهذودا اخويذة عز اصدقائنا كاألخوة ابي ابراهيم وابي عمر وابي الحسن وعذوائلهمأ

كبيرة إلقامة ذلك الزفاف الذي ربما كان متواضذعا فذي جوانبذه الماديذة، لكنذه كذان كبيذرا بفضذل اهلل 
 ية، والزلت اشعر ببركته الى يومنا هذا، وهلل تعالى الفضل والمنة.تعالى في جوانبه المعنو 

وهكذا كان الشيخ رحمه اهلل تعالى سباقا دوما الى كل خير ومكرمة، مؤثرا علذى نفسذه ولذو 
 كان به خصاصة، اليدخر وسعا في سبيل كل معروف، مع كل من عرف ومن لم يعرف..

رعايتذذذذه لعوائذذذذل بأكملهذذذذا وسذذذذعيه علذذذذى بذذذذل ان ممذذذذا علمنذذذذاه علذذذذم اليقذذذذين عذذذذن الشذذذذيخ هذذذذو 
المحتذذاجين، ممذذن اشذذتدت علذذيهم وطذذأة الحصذذار االقتصذذادي الظذذالم الذذذي فرضذذه اعذذداء االسذذالم 

ا رديه ذذو هذذا وكها، عربي  ها وشذذيعي  ني  ، وكذذان بعذذض تلذذك العوائذذل، س ذذعلذذى العذذراق سذذنينا عجافذذا طويلذذة
اهلل تعذذالى لهذذم علذذى يذذد الشذذيخ..  هذذا، قذذد ال يجذذد رزقذذا طيلذذة شذذهور كاملذذة سذذوى مذذا يسذذوقهوتركماني  

حيث كذان بعذض األغنيذاء يعطذون للشذيخ، لعلمهذم بدينذه وورعذه،  مذن أمذوال الصذدقة والزكذاة بذين 
فكذان رحمذه كمذا أسذلفنا، ، حين وآخر لغرض توزيعهذا علذى الفقذراء والمسذاكين واصذحاب الحاجذات
او الواقذذف، وكذذان الشذذيخ  اهلل تعذذالى أمينذذا فذذي ايصذذال المذذال الذذى مسذذتحقيه، وحسذذب شذذرط المنفذذق

 أيضا عفيفا متحريا في أخذ تلك األموال وفي انفاقها..
اهلل تعذذالى بهذذا علذذى شذذيخنا تتجذذاوز حذذدود مدينذذة بغذذداد الذذى  ن  وقذذد كانذذت يذذد الخيذذر التذذي َمذذ

المحافظذذات االخذذرى، وخصوصذذا الذذى ارحامذذه ومعارفذذه فذذي الرمذذادي وحديثذذة.. فقذذد كذذان رحمذذه اهلل 
تعالى يقوم منفذردا ، وبتأييذد مذن المذولى عذز وجذل، بذدور مؤسسذة اغاثيذة كاملذة مذن غيذر كلذل وال 

 ملل..
ال جذذاء الذذى الشذذيخ فذذي أحذذد األيذذام، وكذذان ذلذذك بعذذد ومذذن لطيذذف مذذا يذذذكر هنذذا هذذو ان رجذذ

يذذا  ، فسذذلم علذذى الشذذيخ سذذالما حذذارا وجلذذس عنذذده، وقذذال للشذذيخ:2113احذذتالل العذذراق فذذي عذذام 
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شذذيخنا العزيذذز أكيذذد انذذت لذذم تتذذذكرني، فأجابذذه الشذذيخ معتذذذرا بأنذذه فعذذال لذذم يعرفذذه لحذذد اآلن، فحكذذى 
 الرجل قصته للشيخ وقال له: 

حمذذد هلل، ولكنذذي كنذذت محتذذارا فذذي اختيذذار المذذذهب او المذذنهج االسذذالمي "أنذذا رجذذل مسذذلم وال
الذي هو أقرب ما يكون الى هدي النبي صذلوات ربذي وسذالمه عليذه وآلذه، لكذي اتبعذه وألتذزم بذه.. 
وقد كان يجتمع عندي من عملي سنويا مال لغرض الزكاة، فكنت في كل مرة أذهب به إلى شذيخ 

اسالميا معينا، فكان كل من أذهب إليه بالمال يأخذذه منذي دون ان او عالم يمثل توجها او مذهبا 
يسألني عذن شذيء.. ومذرت السذنين ولذم يكذن قلبذي يطمذئن لذذلك، حتذى قذررت فذي احذدى السذنوات 

أحضذذر مذذال مذذن التسذذعينيات مذذن القذذرن الماضذذي، أي فذذي زمذذن الحصذذار الظذذالم علذذى العذذراق، أن 
ان ارى كيذف  بهذا، فذأردت   حاضذراتك( فاعجبذت  زكاتي لك انت، ألني سمعت احذدى خطبذك )او م

 ستتصرف بالمال"..
لذذك: هذذذه زكذذاة  إلذذي، قلذذت   لذذك بالمذذال فذذي أحذذد األيذذام، فلمذذا خرجذذتَ  وأكمذذل الرجذذل: "فأتيذذت  

مالي وأريد منك أخذها مني وتوزيعها على المحتاجين.. فسألتني: هل عنذدك أقذارب أو أرحذام مذن 
دي، فسذألتني: وهذل اعطيذتهم شذيئا مذن زكذاة مالذك؟ فأجبتذك: لك: نعم عنذ المستحقين للزكاة؟ فقلت  

كذذال، فقلذذت بعذذد ان اوضذذحت لذذي مصذذارف الزكذذاة: االفضذذل شذذرعا ان تعطذذي المذذال ألرحامذذك مذذن 
المسذذتحقين، ألن لهذذم عليذذك حذذق القربذذى وحذذق الحاجذذة، فذذإن زاد عذذن حذذاجتهم فذذاعط غيذذرهم مذذن 

 !"المستحقين.. ولم تتسلم مني المال
: " وكانذذت تلذذك هذذي المذذرة األولذذى التذذي يقذذوم بهذذا احذذد بارجذذاع المذذال إلذذي قذذال الرجذذل للشذذيخ

، فاتبعذذت منهجذذك ومذذذهبك منذذذ ذلذذك لتوزيعذذه علذذى اقذذاربي بنفسذذي، فعلمذذت يقينذذا انذذك علذذى الحذذق
 اليوم والزلت عليه، وأسأل اهلل الثبات لما بقي"..

 وكذذذذذذذذذان الشذذذذذذذذذيخ اذا مذذذذذذذذذا تذذذذذذذذذذكر هذذذذذذذذذذه الحادثذذذذذذذذذة فذذذذذذذذذي مجلذذذذذذذذذس خذذذذذذذذذاص يقذذذذذذذذذول معقبذذذذذذذذذا: 
المال إليه ليوزعه بنفسه، فجعل منذي سذببا فذي  "الحمد هلل الذي ألهمني سؤال الرجل ذلك اليوم ورد  

         هدايته الى المنهج األقوم بإذنه تعالى"..
يقذذذذدرها حقيقذذذذة قذذذذدرها إال العذذذذراقيين الذذذذذين عاشذذذذوا سذذذذنوات الحصذذذذار  وهذذذذذه الحادثذذذذة قذذذذد ال 

الجائر، يوم ضاقت عليهم االرض بمذا رحبذت، فاضذطر النذاس ان يبيعذوا اثذاث بيذوتهم، بذل يبيعذوا 
بيذذوتهم بذذأبخس االثمذذان، لكذذي يشذذتروا لعذذوائلهم لقمذذة العذذي .. فحسذذبنا اهلل تعذذالى علذذى كذذل ظذذالم.. 

 أهل العراق. نلك األيام العصيبة عوطأة تمن وهلل در كل من خفف 
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ه يف الدنيا
 
ه وزهد

 
 تواضع

لعل صذفة التواضذع هذي واحذدة مذن أبذرز الصذفات لذدى شذيخنا الفقيذد، فهذي ال تخفذى علذى 
نذي اظذن ان الشذذيخ عبذد الجليذل قذد بذذز   كذل اقرانذه بهذذه الصذذفة،  أحذد إلتقذى بذه ولذو لمذذرة واحذدة.. وا 

الجذذم هذذو الذذدليل األكبذذر علذذى ان اهلل سذذبحانه وتعذذالى قذذد .. وكذذان هذذذا التواضذذع وسذذمى علذذيهم بهذذا
 منَّ على الشيخ بنفس مخبتة مزكاة، ال يكاد غيذره فذي هذذا الزمذان يبلذغ درجتهذا إال بشذديد مجاهذدة

 ..، وال نزك ي على اهلل أحداوكثير تهذيب، من بعد فضل اهلل تعالى
ويهذرب منهذا مذا اسذتطاع ذلذك، ولذلك رأينا الشذيخ طيلذة حياتذه ال يبحذث عذن الصذدارة، بذل 

حتى تراه يقدم على نفسه اصدقائه وزمالئه بل وبعذض طلبتذه وهذو مسذرور منشذرح الصذدر بذذلك، 
يريذذد تعكيذذر صذذفو حياتذذه البسذذيطة الصذذافية بمنغصذذات التنذذافس والتحاسذذد.. وتلذذك لعمذذري صذذفة  ال

 وحتى بين العلماء..بل نادرة بين طلبة العلم 
قديمذة،  ، ممذن تذربطهم بالشذيخ عالقذة ود  حد القادة السياسذيينوليس ادل على ذلك من أن أ

)علذى مذا أذكذر( أن يتذولى منصذب وزيذر فذي أحذدى وزارات  م2119عرض علذى الشذيخ فذي عذام 
الحكومذذة العراقيذذة، وألذذح  علذذى الشذذيخ كثيذذرا فذذي ذلذذك، غيذذر أن الشذذيخ رحمذذه اهلل تعذذالى رفذذض ذلذذك 

أنذذذه )أي الشذذذيخ( عذذذالم ديذذذن وشذذذيخ  المنصذذذبمذذذن عذذذرض عليذذذه بشذذذكل قذذذاطع ودون تذذذردد، مبينذذذا ل
مسذذذجد، وأن مثذذذل هذذذذا التكليذذذف اليناسذذذب شخصذذذيته ووضذذذعه مطلقذذذا، مذذذع ابذذذداء االحتذذذرام الذذذالزم 

 .وحفظ للود   لذلك القائد السياسي، بما عرف عن الشيخ من دماثة خلقوالشكر المطلوب 
الذذذي يتهافذذت عليذذه، وهكذذذا رأينذذا بذذأم اعيننذذا زهذذد الشذذيخ فذذي ذلذذك المنصذذب الذذدنيوي الكبيذذر، 

بذذذل يتقاتذذذل عليذذذه اآلخذذذرون.. واليسذذذتطيع أحذذذد أن يفعذذذل مذذذا فعلذذذه الشذذذيخ إال رجذذذل مثلذذذه، صذذذاحب 
 رسالة، قد عرف طريقه، ورابط على ثغره..

وقد تكرر هذا الزهد بالمناصب والوجاهات مرات عديذدة فذي حيذاة شذيخنا رحمذه اهلل تعذالى، 
أو الهيئذذات االسذذالمية الكبذذرى فذذي العذذراق، رغذذم ألحذذدى المؤسسذذات  ومنهذذا رفضذذه أن يكذذون رئيسذذا

أن أكثريذة األعضذاء فيهذا قذد صذوتوا لذه بالرئاسذة، فتنذازل عذن الرئاسذة لعذالم وشذيخ مفضذال آخذذر، 
شذيخنا منصذذب النائذذب علذذى األقذذل، فرضذذي بذذذلك تطييبذذا  لذذم يتذذول   فذأبى الجميذذع أن يقبلذذوا بذذذلك مذذا

 لقلوب أحبائه..
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 (1)املستمر هنشاط

تذذذولى ، و 1399ارتَقذذذى شذذذيخنا المجاهذذذد المنبذذذر وهذذذو فذذذي الصذذذف الثذذذاني متوسذذذط سذذذنة لقذذذد 
 الخطابذذذة واإلمامذذذة فذذذي عذذذدد مذذذن مسذذذاجد العذذذراق، منهذذذا جذذذامع الروضذذذة المحمديذذذة فذذذي المذذذأمون،

، وجذذذامع األخذذذوة الصذذذالحين فذذذي وجذذذامع فخذذذري شنشذذذل فذذذي الجهذذذاد ة فذذذي العذذذالوي،وجذذذامع الب ني ذذذ
ه االمامذة والخطابذة، وكانذت خطبتذه األخيذرة فذي جذامع الشذواف آخر مسجد تذولى فيذ العامرية وهو

في اليرموك ببغداد. وقد استقطب الكثير من الناس ومن مختلف الطبقذات وباعذداد كبيذرة لحضذور 
ال سذذذيما المواضذذذيع الحساسذذذة التذذذي تالمذذذس احتياجذذذات و  ،خطبذذذة الجمعذذذة والذذذدروس والمحاضذذذرات

 المجتمع .
الذذى خليذذة نحذذل فذذي الحركذذة والنشذذاط،  هحذذول مسذذجدوحذذين يحذذل شذذهر رمضذذان المبذذارك يت

حيث كان يرحمه اهلل تعالى يخصص ليالي رمضان للندوات المفتوحذة التذي يشذارك فيهذا عذدد مذن 
نذذه كذذان يذذؤمن بذذالجو أل ،المحاضذذرين مذذع اعطذذاء فرصذذة لمشذذاركة الجمهذذور باالسذذئلة والمذذداخالت

 االلقاء والباقي يستمعون فقط .المفتوح في الحوار والنقا  وال يميل الى قيام محاضر ب
وفي بعض االحيان يخرج عن المألوف في المحاضرات المسجدية بأن يجعذل مكذان النذدوة 

ويفذذاجيء جمهذذور المصذذلين بذذان يفسذذح المجذذال امذذام مذذن يريذذد التحذذدث امذذام  ،فذذي حديقذذة المسذذجد
ممذذذا  ،الحضذذور مباشذذذرًة عمذذذا يجذذول فذذذي خذذذاطره مذذن فكذذذرة او موعظذذذة او خذذاطرة او موقذذذف مذذذؤثر

 يجعل االجواء مفعمة بالحيوية .
ويهدف الشيخ يرحمه اهلل تعذالى بهذذا االسذلوب اشذغال النذاس بالنذافع مذن القذول، وليصذرف 

هذذذا الشذذهر الفضذذيل هذذذا مذذن ناحيذذة، ومذذن ناحيذذة   تلفذذاز واللهذذوانتبذذاهم عمذذا اعتذذادوه مذذن مشذذاهدة ال
اخالتهم كسذذرًا لحذذاجز الخذذوف مذذن افكذذارهم او مذذد اعذذالناخذذرى يذذدفعهم الذذى الشذذجاعة االدبيذذة فذذي 

 الوقوف امام الجمهور.
، وجمذذذذع الكثيذذذذر مذذذذن فذذذذي العذذذذالمرحمذذذذه اهلل بمتابعذذذذة أخبذذذذار التنصذذذذير  هذذذذتم الشذذذذيخوكذذذذذلك ا

الدراسذذذات والتقذذذارير المكتوبذذذة بهذذذذا الصذذذدد، وكذذذان يلقذذذي بعضذذذًا مذذذن تلذذذك المعلومذذذات فذذذي دروسذذذه 
ومحاضذذراته، فكذذان يعذذد التنصذذير أحذذد اهذذم الوسذذائل للغذذزو الفكذذري الذذذي يعصذذف بعقيذذدة المسذذلمين 

                                                 

معظم ما في هذا الموضوع مقتبس من بعض مواقع االنترنت التي تحدثت عن الشيخ رحمه اهلل تعالى  (1)
 ولمن نشر.فالشكر موصول لمن كتب 
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مذذذذام شذذذذباب كونذذذه يقذذذذوم علذذذذى االباحيذذذذة المطلقذذذة والمغريذذذذات الكثيذذذذرة، ممذذذذا يمهذذذد الطريذذذذق سذذذذريعًا ا
 المسلمين للوقوع فرائس لتلك المصائد الصليبية . 

موضذذوع الربذذا المواضذذيع ذات التمذذاس المباشذذر بحيذذاة النذذاس كإلذذى أيضذذا وكثيذذرًا مذذا تطذذرق 
روض الربويذذة، ليتسذذنى لهذذم إيجذذاد قذذومعالجتذذه، داعيذذًا الدولذذة إلذذى تسذذهيل أمذذر النذذاس بعيذذدًا عذذن ال

 كل الحالل والملبس الحالل.أالم
اليقطع فذي أمذر  مذا حتذى يستشذير اخوانذه لحذل الموضذوع الشيخ صعيد المسجد كان على و 

ذا كذذان االمذذر ب الحكيمذذة للحفذذاظ علذذى المحبذذة واألبأفضذذل الوسذذائل واالسذذالي لفذذة بذذين المصذذلين، وا 
فيشاورهم فذي غرفذة المسذجد التخذاذ من المصلين تعجاًل فانه يتصل سريعًا لحضور أهل الرأي سم

فلذذم يكذذن يرحمذذه اهلل تعذذالى متفذذردًا أو متسذذلطًا فذذي اتخذذاذ القذذرارات، وقذذد اكسذذبته  ..القذذرار المناسذذب
الحذذب والتقذذدير مذذن مصذذلي مسذذجده والزائذذرين  ،راء السذذديدةألصذذفة المشذذورة واحتذذرام الذذرأي وتقبذذل ا

 وعموم المجتمع من حوله . 
اسذتدعى االمذر اما بيته فهو مفتوح امام الجميع وال يتأخر عن تقديم المساعدة والعذون ولذو 

د كذذل  شذذيء  الذذى ر ان يذذذهب بنفسذذه مذذع صذذاحب الحاجذذة فانذذه يقذذوم بذذذلك حتذذى تحذذل المشذذكلة ويذذ
 نصابه، مع كرم  في الضيافة منقطع النظير . 

ولذذم يقتصذذر جهذذد الشذذيخ يرحمذذه اهلل بالتواصذذل داخذذل العذذراق فحسذذب، بذذل تعذذداه الذذى خذذارج 
رح قضية العراق مذن منظذور اسذالمي، ويذدعو الحدود فكان في ترحاله الى البالد األخرى يقوم بش

الجمعيات والمنتديات االسالمية الى مذد يذد العذون بكذل اشذكاله الذى أهلذيهم فذي بذالد الرافذدين بكذل 
 السبل الممكنة.
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 :الثالث فصلال
 
 
ه الشيخ حتصيل

 
هومؤلفات

 
 وآثار

 
 

الجذامعي الرسذمي، في هذا الفصل سوف نتحدث عن تحصيل الشيخ عبد الجليل الفهذداوي 
جازاته فذي العلذوم الشذرعية مذن المشذايخ.. كمذا سذنتطرق الذى الكتذب التذي أل فهذا وبحوثذه ومقاالتذه  وا 
المنشذذذورة وغيذذذر المنشذذذورة، فضذذذال عذذذن نشذذذاطه فذذذي المؤسسذذذات الدعويذذذة المختلفذذذة.. ولعذذذل أطذذذرف 

 فيهذذذا فذذذي كذذذراريس الشذذذيخ المخطوطذذذة التذذذي جمذذذعالسذذذريعة  محتويذذذات هذذذذا الفصذذذل سذذذتكون جولتنذذذا
   الكثير من الفوائد والنوادر من العلوم والشعر واألدب..

 
 

ه اجلامعي
 
 حتصيل

  العلذوم مذن كليذِة الشذريعة  1331حصل الشيخ عبد الجليل على شهادة البكالوريوس عام(
   .جامعة بغداداالسالمية( 

  رسذذذالتهعذذذن  1331وَحَصذذذَل علذذذى درجذذذِة الماجسذذذتير فذذذي العقيذذذدِة مذذذن نفذذذِس الكليذذذة سذذذنة 
، وقذذد طبعتهذذا دار الكتذذب العلميذذة فذذي بيذذروت العذذادات عنذذد المسذذلمين( )خذذوارق الموسذذومة

   .2111عام 
  جامعذذة العربذذي التذذابع لوَحَصذذَل علذذى الذذدكتوراه فذذي التذذاريخ االسذذالمي مذذن معهذذِد التذذاريخ

العذذذرب ثذذذر القذذذران فذذذي تغييذذذِر حيذذذاة أبعنذذذوان )وكانذذذت رسذذذالته  2111الذذذدول العربيذذذة سذذذنة 
 . 2119، وقد طبعتها دار الكتب العلمية في بيروت عام االجتماعية(

  عذذن االسذذالمية جامعذذة بغذذداد  مذذن كليذذِة العلذذوم 2119وَحَصذذَل علذذى الذذدكتوراه الثانيذذة سذذنة
، وقذذد نشذذرتها دار )العقيذذدة االسذذالمية فذذي مواجهذذة التنصذذير فذذي العذذالم االسذذالمي( سذذالتهر 

 .2113ورد األردنية للنشر والتوزيع عام 
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 دراست

 
 هم لهه على املشايخ وإجازات

 درس علذذذى يذذذد  ، حيذذذثوقذذد َدَرَس علذذذى علمذذذاء العذذذراق اثنذذاء دراسذذذته  الجامعيذذذة ومذذذا بعذذدها
الجليذذل الهيتذذي( والشذذيخ )عبذذد القذذادر العذذاني( عبذذد السذذعدي( والشذذيخ ) الشذذيخ )عبذذد الملذذك

   .م(2111ه/ 1129)ت  والشيخ )العالمة عبد الكريم بيارة(
  )فذذي العلذذوم العقليذذة ه( 1113)ت وَأَخذذَذ االجذذازة العلميذذة مذذن الشذذيخ )عبذذد الكذذريم الذذدبان

 .والنقلية
 من الشيخ )مخلص الراوي( وأ ِجيَز بالمواريث.   
 النبوي الشريف وأ جيز من الشيخ )صبحي السامرائي( بالحديث.   
  يور السميد يمحجاسم ياسين الدكتور عاصم من الشيخ حفص عن وأ ِجيَز بقراءة. 

 
 
 
 ه يف املؤسساتعمل

  بمجلذس فقهذي مكذون مذن خمسذة في بدايذة االحذتالل شارك شيخنا الفقيد يرحمه اهلل تعالى
وهو ملتقى اسبوعي كذل جمعذة بعذد صذالة العصذر فذي مسذجد  بغداد من مشايخ العاصمة

شذاكر العبذود وذلذك لالجابذة عذن االسذئلة الشذائكة مثذل الطذالق والميذراث وقذد اسذتمر لمذدة 
 .  آنذاكسنتين ثم تعطل عمله بسبب ظروف البلد 

 فذي العذراق، وشذارك فذي  الجذامعيين عضو الهيئة التأسيسية لرابطذة التدريسذيين يخكان الش
نذذدواتها وتحذذدث عبذذر وسذذائل االعذذالم عذذن ضذذرورة الحفذذاظ علذذى الكفذذاءات العلميذذة للبلذذد 

   .وتوفير الحماية لهم
  الوطنيذذذة للخدمذذذة عضذذذو المجلذذذس العلمذذذي لذذذديوان الوقذذذف السذذذني، ورئذذذيس الجمعيذذذة هذذذو و

 .االجتماعية في بغداد
 في بغداد ينالتأسيسة لهيئة علماء المسلم هيئةوكان عضوا في ال. 
  تذذم انتخابذذه أمينذذا عامذذًا  2113/ 23/9عضذذو مؤسذذس لمجلذذس علمذذاء العذذراق، وفذذي وهذذو

 .حفظه اهلل محمود عبد العزيز العانيالدكتور للشيخ  عنه للمجلس، إال انه تنازل
  ةحرمذذتؤكذذد علذذى علذذى وثيقذذة مكذذة التذذي م  2119هذذذ/  1129عذذام أحذذد المذذوقعين وهذذو 

 العراق.أموال المسلمين ودمائهم واعراضهم في 
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فها
ّ
 التي أل

 
 الكتب

دات مذن خذالل مراجعتذي للمسذو  اضافة الى رسائل الماجستير والدكتوراه المطبوعة للشذيخ، ف
التذذي كتبهذذا الشذذيخ بخذذط يذذده، ومقارنتهذذا بعنذذاوين الكتذذب المذذذكورة فذذي سذذيرته الذاتيذذة والعلميذذة التذذي 

فقذذد تبذذين لذذي مذذا يلذذي بخصذذوص الكتذذب التذذي أل فهذذا الشذذيخ عبذذد الجليذذل كذذان يعتمذذدها فذذي حياتذذه، 
 رحمه اهلل تعالى:

( حيذث حملذت لطبائف ذات بهجبةالكتاب األول الذذي ألفذه الشذيخ عبذد الجليذل هذو كتذاب ) -1
، 1/3/1339بتذذأريخ  319مخطوطتذذه األجذذازة الصذذادرة مذذن وزارة الثقافذذة واإلعذذالم بذذالرقم 

يت خطذذاب فذذي تقريظذذه لذذه: "هذذذا كتذذاب جديذذد هذذو بكذذر وهذذو كمذذا ذكذذر المرحذذوم محمذذود شذذ
.. هذذ 1119جمذادى األولذى  13مؤلفه والولد سذر أبيذه"، وتذاريخ هذذا التقذريظ هذو الثالثذاء 

وال أعلذذم السذذبب الذذذي أبقذذى هذذذا الكتذذاب مخطوطذذا كذذل هذذذه المذذدة رغذذم استحصذذال االجذذازة 
مذذؤخرا، وسيصذذدر مذذع  بطبعذه منذذذ ذلذذك الحذذين، لذذذلك عملذذت علذى تهيأتذذه للطباعذذة والنشذذر

 كتابنا هذا بإذنه تعالى.

 1( وقذذذد ألفذذذه الشذذذيخ بتذذذاريخ أسببباليب االسبببتعفاف للشبببباب المسبببلمالكتذذذاب الثذذذاني هذذذو ) -2
هذذ فذي جذامع الروضذة المحمديذة بمنطقذة اليرمذوك فذي بغذداد،  1113األولذى عذام  جمادى

فيذه كتابذه كما اثبت ذلك الشيخ بخطه علذى مسذودة الكتذاب، وهذو ذات الجذامع الذذي ألذف 
بتقذذذريظ الذذذدكتور  1333األول.. وقذذذد قامذذذت دار األنبذذذار ببغذذذداد بنشذذذر هذذذذا الكتذذذاب عذذذام 

 محسن عبد الحميد.

وقذذد  (،مفبباهيم خاطئببة فببي واقعنببا المعاصببرالكتذذاب الثالذذث والذذذي الزال مخطوطذذا هذذو ) -3
وجذذذذدت مسذذذذودتين متفذذذذرقتين لهذذذذذا الكتذذذذاب ضذذذذمن أوراق الشذذذذيخ رحمذذذذه اهلل تعذذذذالى، ومذذذذن 
الواضذح ان المسذذودتين تكمذل احذذداهما األخذرى.. فالمسذذودة األولذى هذذي كذراس مذذن الحجذذم 

ذي الحجذذذة  21مكتذذذوب بخذذذط الشذذذيخ يذذذكر تذذذأريخ تذذذأليف هذذذذا الكتذذاب بأنذذذه فذذذي  الصذذغير
أمذذذا نهذذذا تبذذذدو نسذذذخة أوليذذذة تحتذذذاج الذذذى تنقذذذيح. ة ببغذذذداد، ولكه فذذذي جذذذامع البني ذذذ 1111

المسودة الثانية فهي أفضل حاال من األولذى، وهذي عبذارة عذن كراسذة مكتوبذة بخذط الشذيخ 
، مذذن البذذاب السذذابع وحتذذى نهايذذة الكتذذاب، بمذذا فيذذه فهذذرس تضذذم الجذذزء الثذذاني مذذن الكتذذاب
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يذذذب.. علمذذذا بذذذأن لكامذذذل الكتذذذاب وقائمذذذة بالمصذذذادر والمراجذذذع، وهذذذي حسذذذنة التبويذذذب والترت
الشيخ بدأ كتابه بمقدمة، ثم قسم مواضذيعه بتفصذيل جيذد علذى عشذرة أبذواب، ثذم المصذادر 

 فهي: للكتاب والمراجع. أما األبواب العشرة
 الباب األول: مفاهيم خاطئة في العقائد 
  أمور الحياة )ويبدو أنه أوسع هذه األبواب(: مفاهيم خاطئة في ثانيالباب ال 
 حول القرآن الكريم: مفاهيم خاطئة ثالثالباب ال 
 حول المساجد: مفاهيم خاطئة رابعالباب ال 
 فراح واألعياد: مفاهيم خاطئة في األخامسالباب ال 
 مصائب واألحزان: مفاهيم خاطئة في السادسالباب ال 
 نظام األسرة: مفاهيم خاطئة في سابعالباب ال 
 طعمة واأللبسة: مفاهيم خاطئة في األثامنالباب ال 
 دماء واألرواح: مفاهيم خاطئة في التاسعالباب ال 
 بواب الواسعة أيضا(بادات )وهو من األ: مفاهيم خاطئة في الععاشرالباب ال 

فهذذو كتذذاب ذو قيمذذة عاليذذة جذذدا، وهذذو  وحسذذب مذذا اطلعذذت عليذذه مذذن أبذذواب هذذذا الكتذذاب
مكتذذوب بلغذذة سذذهلة واضذذحة تناسذذب كذذل قذذاريء، وهكذذذا يجذذب ان يكذذون كونذذه كتابذذا يعذذالج 
مفاهيم خاطئة شذاعت فذي زماننذا هذذا وأصذبحت جذزءا مذن حيذاة النذاس، حتذى أِلفوهذا دون 

 وعي  لمخاطرها الدنيوية واألخروية..
ن السذذابقتي الذذذكر تحتذذوي علذذى اضذذافات كمذذا وجذذدت أوراقذذا متفرقذذة مصذذورة عذذن المسذذودتي

، فيما يبدو انه تنقيح قام به على بعض أجزاء الكتاب في وقذت الحذق مكتوبة بخط الشيخ
مذذذن تذذذأريخ تأليفذذذه، لذذذذلك فهنذذذاك حاجذذذة ماسذذذة الذذذى مقارنذذذة هذذذذه األوراق مذذذع المسذذذذودتين 

ض تهيأتذه األوليتين للكتاب، ومن ثم اجراء تنقيح شامل لمخطوطة هذا الكتذاب كذامال لغذر 
للطباعة والنشر، ليكذون صذدقة جاريذة فذي ميذزان حسذنات شذيخنا رحمذه اهلل تعذالى وميذزان 

  بفضله وكرمه. من يقوم بذلك العمل، عسى اهلل تعالى أن ييسر لنا أو لغيرنا اتمام ذلك

( قذذد اتبلّيبببالجليكمذا وقذد وجذذدت للشذيخ رحمذذه اهلل جذزءا مذذن مسذودة كتذذاب رابذع لذذه أسذماه ) -1
، وقد كانت الصفحات القليلة التذي وجذدتها منذه بخذط 2113تأليفه منتصف عام شرع في 

تذذدور  يذذد الشذذيخ والتذذي يبذذدوا انهذذا تمثذذل بدايذذة الكتذذاب، كانذذت تجمذذع خذذواطر عديذذدة للشذذيخ
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كذان يعتصذر قلبذه  حول ما جرى في العراق بعد احتالله، تظهر مدى الحزن العميق الذي
ين مذذن ابنذذاء البلذذد الواحذذد.. ويبذذدو ان الشذذيخ قذذد وهذذو يذذرى الفتنذذة وقذذد وقعذذت بذذين المسذذلم

 ش غل عن اكمال هذا الكتاب حتى وافته المنية.

وقد ذكر الشيخ في سيرته الذاتية والعلمية التي كان يعتمدها، وفي بعذض المقذابالت التذي  -1
دراسبببة فبببي الخَلفبببات الزوجيبببة أن لذذذه كتابذذذا خامسذذذا مخطوطذذذا عنوانذذذه ) ،أجريذذذت معذذذه

(.. ولعلذذذي أيضذذذا سذذذمعت الشذذذيخ يذذذذكر أمذذذامي شذذذيئا بخصذذذوص هذذذذا والحلبببول المقترحبببة
 الشذذذيخ الكتذذذاب، غيذذذر اننذذذا لذذذم نجذذذد أيذذذة نسذذذخة مذذذن مخطوطذذذة هذذذذا الكتذذذاب ضذذذمن أوراق

الذذذى بعذذذض اصذذذحابه لغذذذرض فذذذي حياتذذذه وكراريسذذذه.. ولعذذذل الشذذذيخ قذذذد دفذذذع بهذذذذا الكتذذذاب 
ة هذذذذا مذذذثال او لسذذذبب آخذذذر، لذذذذا نرجذذذو إن تذذذوفرت لذذذدى أحذذذد نسذذذخة مذذذن مخطوطذذذتنقيحذذذه 

 الكتاب تسليمه الى بيت الشيخ عبد الجليل وجزاه اهلل عنا خير الجزاء. 
 

ه
 
ه ومقاالت

 
 حبوث

للشذذذيخ عبذذذد الجليذذذل العديذذذد مذذذن البحذذذوث والمقذذذاالت المنشذذذورة وغيذذذر المنشذذذورة، ومذذذن هذذذذه 
 البحوث والمقاالت التي اطلعت عليها ما يلي:

بحذذذذث منشذذذذور فذذذذي مجلذذذذة مركذذذذز البحذذذذوث  ؛عقائببببد المجتمببببع العربببببي قبببببل االسببببَلم -1
م، 2119هذذذ/1129والدراسذذات االسذذالمية، ديذذوان الوقذذف السذذني، بغذذداد، العذذدد الرابذذع، 

 .33-13الصفحات 
بحذث منشذور فذي  ؛موقف علماء االسبَلم مبن العببد الصبالل )الخضبر( عليبه السبَلم -2

سذب تأييذد مجلة مركز البحوث والدراسذات االسذالمية، ديذوان الوقذف السذني، بغذداد، بح
 .21/2/2119بتأريخ  33قبول النشر ذي العدد 

بحث منشور في وقائع المذؤتمر العلمذي  ؛أساليب القرآن في عرض العقيدة االسَلمية -3
 .23/1/2113-23الثاني لكلية البنات في الجامعة االسالمية، بغداد، 

 ؛جهببود علمبباء الكببَلم فببي الببذود عببن العقيببدة فببي مجببال معرفببة اهلل واثبببات وجببوده -1
المؤتمر العلمي األول )مدارس بغداد الكالمية ودورهذا فذي الذدفاع عذن االسذالم(، كليذة 

 .  1/1/2113-1 أصول الدين، الجامعة االسالمية، بغداد،
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بحذث تذم إلقذاؤه  ؛أثر العقيبدة االسبَلمية فبي التصبدي لظباهرة الفسباد المبالي واالداري -1
ن الوقذذذف السذذذني، مسذذذذجد أم فذذذي المذذذؤتمر العلمذذذي األول لمكتذذذب المفذذذت  العذذذام لذذذديوا

 م.2111هذ/1131القرى، بغداد، 
 بحث اطلعت على نسخة إلكترونية منه. ؛أوضاع مؤلمة لألمة االسَلمية -9
 مقال مطول اطلعت على نسخة إلكترونية منه. ؛التركيب الديني في العالم االسَلمي -9
 بحث اطلعت على نسخة إلكترونية منه. ؛القضاء والقدر -3
 مقال مطول اطلعت على نسخة إلكترونية منه. ؛وأثرها على األمةهجرة العلماء   -3
 
 

 
 
 األخرى همؤلفات

 كما أني اطلعت على مؤلفات أخرى للشيخ عبد الجليل، منها:
 ( معذذدة لطذذالب الماجسذذتير فذذي كليذذة أصذذول مببدارس وعقائببد كَلميببةمحاضذذرات بعنذذوان )

 الدين، الجامعة االسالمية.
 ( معالم العقيدة االسَلمية: دراسة تحليليبة علميبة ألهبم مباحبع العقيبدة االسبَلمية كتاب

ميسذر مذاتع فذي العقائذد كتبذه  (، وهو كتذابعلى األدلة النقلية والعقليةالصحيحة معتمدة 
الشيخ خصيصا لطلبة الجامعات والمعاهد الشرعية، وقذال عنذه فذي مقدمتذه أنذه "لذيس فيذه 

بعيذذد عذذن تعقيذذدات الفالسذذذفة وعلمذذاء الكذذالم".. وقذذد كتبذذذه ايجذذاز مخذذل وال اطنذذاب ممذذذل، 
، وقذد اطلعذت علذى مسذودته التذي كذان أغلبهذا م2113الشيخ عنذدما كذان فذي األردن عذام 

 مطبوعا وبعضها الزال بخط يد الشيخ.
 ذذوث أخذذرى مؤلفذذات لشذذيخ ول مذذع العديذذد مذذن ، لترقيذذة العلميذذة ن ِشذذَر بعضذذهالكثيذذرة منهذذا ب ح 

المجذذالت مثذذل مجلذذة )الخطيذذب( و)الرائذذد( و)الرسذذالة االسذذالمية( و)التربيذذة المقذذاالت فذذي 
 .االسالمية( وغيرها

  محاضذذرات ألقذذى الفذذي مذذؤتمرات محليذذة ود َوِليذذة فذذي العديذذد مذذن الذذد ول و الشذذيخ شذذاَرك كمذذا
 َندوات في الفضائيات المختلفة .ساهم في الو 
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 يف كراسات الشيخ املخطوطة
ٌ
 جولة

الشذذيخ عبذذد الجليذذل أن يلخذذص كثيذذرا ممذذا يقذذرأ، فذذال يطلذذع علذذى معلومذذة لقذذد كذذان مذذن عذذادة 
ثبتذذذه كذذذامال او ملخصذذذا، أرائقذذذة أو مقذذذال مميذذذز فذذذي األدب او العلذذذوم إال  و  مهمذذذة وال أبيذذذات شذذذعر

ونسذذبه الذذى مؤلفذذه او ناشذذره.. وقذذد اطلعذذت علذذى عذذدة كراسذذات بخذذط الشذذيخ تحتذذوي علذذى الكثيذذر 
 حد تنظيمها وتنقيحها ونشرها، لكان في ذلك للقراء الخير العميم..والكثير من الفوائد، ولو أ تيح أل

نذذذي وجذذذدت الشذذذيخ فذذذي بعضذذذها ينقذذذل أحاديذذذث طريفذذذة وفوائذذذد عظيمذذذة عذذذن بعذذذض  كمذذذا وا 
، ممذذذذا يمكذذذذن وضذذذذعه تحذذذذت عنذذذذوان مشذذذذايخه، وعذذذذن لقاءاتذذذذه الخاصذذذذة بأهذذذذل العلذذذذم وعليذذذذة القذذذذوم

 )المضنون به على غير أهله(..
دات لهذذذا، يسذذذهب فيهذذذا أحيانذذذا مسذذذو   داد خطذذذب الجمعذذذة وكتابذذذةوقذذذد اعتذذذاد الشذذذيخ ايضذذذا اعذذذ

ويقتضب أحيانا اخذرى.. وقذد اطلعذت علذى الكثيذر مذن هذذه المسذودات، ومنهذا كراسذان مذن الحجذم 
ا مسذذودات العديذذد مذذن الخطذذب التذذي ألقاهذذا الشذذيخ فذذي جذذامع فخذذري شنشذذل فذذي حذذي الكبيذذر ضذذم  

 .1333وعام  1331بها الى المدة بين عام ببغداد والتي تعود تواريخ أغل )الجهاد( الخارجية
وعثذذذرت أيضذذذا ضذذذمن أوراق الشذذذيخ عبذذذد الجليذذذل علذذذى كراسذذذة صذذذغيرة مصذذذورة عذذذن أصذذذل 
مكتذذوب بخذذط اليذذد عنوانهذذا )أسذذئلة وأجوبذذة حذذول بعذذض اآليذذات القرآنيذذة( للشذذيخ عبذذد الكذذريم الذذدبان 

سؤاال في بعض الدقائق المتعلقة بفهذم وتفسذير  21عالى، أجاب فيها الشيخ الدبان عن رحمه اهلل ت
بعض اآليات القرآنية.. وقد تضمنت اجابات الشذيخ الذدبان )وهذو شذيخ شذيخنا عبذد الجليذل( لفتذات 

 راقية في التفسير واللغة تشير الى علو كعب الشيخ الدبان في العلم.
ن ثمذذذاني يتذذذألف مذذذ كمذذذا وجذذذدت فذذذي أوراق الشذذذيخ عبذذذد الجليذذذل ملخصذذذا لطيفذذذا فذذذي المنطذذذق

صذذفحات مذذن القطذذع الكبيذذر مكتوبذذة بخذذط اليذذد، وقذذد كتذذب الشذذيخ عبذذد الجليذذل فذذي أعلذذى الصذذفحة 
 األولى منها:

 "خَلصة ما في الُسّلم وشرحه:
 هذا ما أمَله الشيخ عبد الكريم الدبان علينا"

 
وفذذي مذذا تبقذذى مذذن هذذذا الفصذذل سذذوف نواصذذل جولتنذذا فذذي بقيذذة كراسذذات الشذذيخ المخطوطذذة 

 ومهمة مما احتوته من فوائد..لننقل منها نماذج طريفة 
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 خمطوط
ٌ
 شعري

ٌ
 كراس

وقذذد وجذذدت بخذذط يذذد الشذذيخ عبذذد الجليذذل كراسذذًا مذذن الحجذذم الكبيذذر، ف قذذدت بعذذض أوراقذذه،  
وعذن بعذذض  تذي نقلهذا الشذيخ عذذن الكثيذر مذن المتقذدميناحتذوى علذى البليذغ والنذادر مذذن األشذعار ال

المعاصرين، وقام الشيخ بتقسيم هذه األشعار الى بضعة أقسام، جمع في كل قسم منهذا مذا ناسذب 
 غرضا معينا حسب اجتهاده.. وسأذكر هنا نماذج قليلة مختارة مما وجدته في كراس الشعر هذا:

 قذال األبيذاري ينصذح ويوصذي ولذده رعذاه اهلل جاء فذي كشذكول الشذيخ خليذل محمذد الفيذاض ،
 أبا بكر:

 نحتا ك الساعاتُ وتنحُت جسمَ             فّتا  تفتُّ فؤادك األيامُ 
 أنتا انت أريدُ  أال يا صاحِ          دعاَء صدٍق  وتدعوك المنونُ 

 ك لو عقلتاإلى ما فيه حظّ             أبا بكٍر دعوتك لو أجبتا  
ن نهيتا           إمامًا   إلى ِعلٍم تكون به   مطاعًا إن أمرَت وا 

 ويكسوك الجماُل اذا اعتريتا         وتلبس منه في ناديك تاجًا 
 يوجد حيع كنتاالحمل  خفيفَ          عليه لصا  وكنٌز ال تخافُ 

 إن به كفًا شددتا وينقُص               االنفاق منُه   يزيد بكثرةِ 
 تانْ بَ والسَّ  كما تخشى الضراغمَ   فخف أبناء جنسك واخَش منهم   

 مستااذا لَ  وكن كالسامريّ                 وخالطهم وزايلهم حذارًا 
 ما لهوتا منك يومَ  فارقُ ت               فَل تلهو بداٍر انت فيها 

 فكيف تحب من فيها ُسجنتا          جنَت بها وأنت لها محبٌ سُ 
 منك ما فيها طِعمتا سَتطعمُ          ك الطعام وعن قريٍب طعمُ وتُ 

يقال كان الشيخ محمد الراوي )الشافعي الصغير( اذا جاءه طالب علم، أول مذا يعطيذه هذذه 
 األبيات ويأمره بحفظها..

   وقذذال: تذذدل علذذى ان قائلهذذا مذذن الصذذالحين  بان معجذذب بهذذذه األبيذذات كثيذذراكذذان األسذذتاذ الذذد
 وقد رأى تجارب الحياة، وهذه األبيات هي:

 لذكيّ ا عن فهمِ  خفاهُ  يدقُّ           وكم هلِل من لطٍف خفي  
 الشجيّ  ففرج كربَة القلبٍ        تى بعد عسٍر  أ وكم يسرٍ 
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 بالعشيّ  وتأتيك المسرةُ          به صباحًا  تساءُ  وكم أمرٍ 
 العليّ  الفردِ  فثق بالواحدِ       يومًا  بك األحوالُ اذا ضاقت 

 :وقد كتب األستاذ الدبان على لوح ورفعه على الجدار 
 كفاهُ  ُلذ باإلله وال تلذ بسواُه         َمن الَذ بالمولى الكريمِ 

 :قال أبو الهدى الصيادي رحمه اهلل 
 الحسودِ  ولو عظمْت مكابدةُ        به المعالي  نرى المحسوَد تخطُ 

 الكَلُب على األسودِ  اذا نبلَ        شأن اأُلسد نقٌص  وليس يشينُ 

 :سمعت من الشيخ عبد الكريم بيارة 
 قال عباس الصفوي:

 بن أبي طالبِ  حبُّ عليٍ        نحن أناٌس قد غدا طبعنا  
 فلعنُة اهلل على العائبِ            يعيبنا الناُس على حبِه 

 )السلطان(:فأجابه سليم العثماني 
 َب بالصاحبِ بغُض الذي ُلقّ          ُه كم هذا ولكنّ يبُ ما عَ 
 فلعنُة اهلِل على الكاذبِ              فيه وفي بنتِه  وكذبكمْ 

 
 
 
 الشيخ عبد اجلليل الفهداوي أوائل

هذه بعض األوائل لشيخنا عبد الجليل رحمه اهلل تعالى وجدتها مكتوبة بخط يذده فذي احذدى 
أذكرهذذا هنذذا لمذذا تحويذذه مذذن توثيذذق مهذذم مذذن ناحيذذة، ومذذا اشذذتملت عليذذه مذذن اسذذلوب أدبذذي كراسذذاته، 

 لطيف من ناحية أخرى:

 .أول جامع خطبت  فيه: جامع الدش ة/ السطيح في جزيرة الرمادي 
 /في حديثة. 3أول مرة أذ نت  فيها: في جامع خالد بن الوليد، محطة ك 
  الكبير.أول منارة ارتقيتها: منارة جامع الرمادي 
 .أول متن حفظت ه: متن اآلجرومية 
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 .)أول مقال كتبت ه: الدعاة وراء المجهر )لم ينشر 
 .أول شيخ أخذت  عنه: الشيخ عبد الملك السعدي 
  أول جامع تعينت  فيه: جامع الفاروق )جامع عبذاس الذدليمي( حذي عذدن/ بغذداد ثذم جذامع

 الروضة المحمدية ببغداد.
 لزكاة للشيخ عبد الرزاق السعدي.أول خطبة أعجبتني: خطبة عن ا 
 .أول كتاب جمعت ه: لطائف ذات بهجة 
   ة في العالوي ببغداد.أول بيت استقريت  فيه )بعد الزواج(: دار داخل جامع البني 

 
 عن بعض  مشاخيه

 
 نقلها الشيخ

ٌ
ح
 
ل
 
 م

ذص  كما وجدت كراسة من الحجم الكبير بخط الشيخ عبد الجليذل رحمذه اهلل تعذالى نقذل ولخ 
عذذن بعذذض المشذذايخ.. كمذذا انذذه بشذذكل مباشذذر بعضذذها فيهذا كثيذذرا مذذن األقذذوال المهمذذة التذذي سذذمعها 

أشذذار الذذى مصذذدر الذذبعض اآلخذذر منهذذا علذذى أنذذه )نثذذار مذذن فوائذذد وخذذواطر/ الشذذيخ عبذذد الحكذذيم 
 فيما يلي بعضا منها على سبيل المثال لغرض الفائدة:الحلبي(.. وأورد  

   سذذذا فذذذي المدرسذذذة السذذذليمانية: ِلذذذَم ال تؤلذذذف س ذذذئل الشذذذيخ محمذذذد فيضذذذي الزهذذذاوي، وكذذذان مدر
الكتذذب فتنفذذع بهذذا َمذذن بعذذدك؟ فقذذال: إنذذي أل فذذت  كثيذذرا.. فقذذالوا: كيذذف؟ قذذال: ان كذذل طالذذب 

 وهكذا.. وكل ذلك مؤلفات!يتخرج علي هو مؤلَّفل لي، وهذا الطالب يخرج آخر، 
 .)نقال عن الشيخ عبد الكريم بيارة رحمه اهلل تعالى(

  َص الشيخ عبد الجليل الكلمة التي ألقاها الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمذه اهلل تعذالى فذي لخ 
 ، ومما جاء في ذلك التلخيص ما يلي:29/1/1331كلية الشريعة ببغداد بتأريخ 

همتذذه، فلذذذذلك أوصذذي اخذذذوتي الطلبذذة أن يخلصذذذوا النيذذذة وأن  ينبغذذي لطالذذذب العلذذم أن يقذذذوي"
، ألن يبذلوا الجهد الصحيح، وان يكذون فذي نفذس كذل واحذد مذنهم أن يكذون أبذا حنيفذة الثذاني

االنسان اذا كبرت همته جاءت بالعظائم.. جاءت المقدرات والمستكبرات قدرا وخطذورة، كمذا 
 قيل:

 َمن كان دونا بالدونِ  العَل      ويقنعُ  إذا ما عَل المرُء رامَ 
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فال يصح ان يكون في نفس طالب العلم رجاء النجذاح فحسذب، بذل رجذاء ان يكذون مجتهذدا 
 ."إماما بفضل وعمل وتقى وبصيرة واستنارة، حتى يأتي طالب علم متمكن

 :شجاعة 
قذذال الشذذيخ عبذذد الحكذذيم الحلبذذي: حذذدثني الشذذيخ جذذالل الحنفذذي قذذال: دعذذا الذذزعيم عبذذد الكذذريم 

( م1399العلمذذاء مذذرة، وقذذام يخطذذب فذذيهم.. فقذذام لذذه الشذذيخ أحمذذد الذذراوي )تذذوفي عذذام قاسذذم 
ال يخفذى عليذك ان الذرأي "، وأنكذر عليذه وقذال لذه: س األول في مدرسة سامراء العلميذةالمدر  

نا نهز العراق بأصابعنا العام ما يزال في أيدينا  .. فسكت عبد الكريم قاسم ولم يعق ب."وا 

  قال الشيخ عبد الكذريم الذدبان رحمذه اهلل تعذالى: رحذم اهلل شذيخنا السذيد داود سذلمان التكريتذي
ه( كذذان وهذذو فذذي الثمذذانين مذذن العمذذر يقذذوم مذذع الرجفذذة وضذذيق التذذنفس  1391)تذذوفي سذذنة 

 ليأتي بكتاب ليراجع كلمة او مسألة، ال للجهل بها ولكن للتأكد.. 
   األثبات(. )وهذه حال المشايخ الثقات والعلماء 

  وتحذذدث المرحذذوم اللذذواء الذذركن محمذذود شذذيت خطذذاب انذذه أدرك الشذذيخ أمجذذد الزهذذاوي علذذى
أمهلنذذي حتذذى "بذذاب جذذامع الحيدرخانذذة وقذذد سذذأله رجذذل سذذؤاال لذذيس بالصذذعب، فقذذال للسذذائل: 

 !."أراجعه في الكتاب

 :ملذذك فذذي  س شذذرح المنذذار ألبذذندر  كنذذت أَ  قذذال الشذذيخ ابذذراهيم رحذذيم الهيتذذي رحمذذه اهلل تعذذالى
أصول الحنفية عند الشيخ أمجد الزهاوي رحمه اهلل تعالى في بغداد.. ومرة خذاض فذي شذرح 

عن ظهر قلب قبل قراءته فذي الكتذاب.. وحذين فتحذت الكتذاب وقرأتذه، وجذدت  الدرس طويال
 !."منذ خمس وعشرين سنة لم أقرأه"الكالم بعينه تماما، فسألت الشيخ عن ذلك، فقال: 

 :فراسة 
كنذذذت عنذذذذد الشذذذذيخ عبذذذذد العزيذذذذز  الثقذذذذة وهذذذذو الحذذذذاج اسذذذماعيل فذذذذرج الكبيسذذذذي فقذذذذال:تحذذذدث 

وبحضور الحاج محمذد  السامرائي رحمه اهلل تعالى في غرفته في الجامع الكبير في الفلوجة
الفيذذاض رحمذذه اهلل تعذذالى، فقذذال الشذذيخ السذذامرائي للشذذيخ عبذذد الملذذك السذذعدي )وكذذان حينئذذذ 

.. وقذذد كذذان الشذذيخ ": "يذذأتي عليذذك يذذوم تذذدر س فيذذه البنذذاتيذذدر س فذذي كليذذة االمذذام األعظذذم(

 



39 

 

يذذرفض تذذدريس البنذذات؛ وفعذذال در س السذذعدي بعذذد نيلذذه شذذهادة الماجسذذتير، ومذذن جملذذة مذذن 
 در س الطالبات!.

  ًعلذى الشذافية ألبذن الحاجذب،  شذيعة نقذرأ شذرح الرضذي  مذن كتذب ال": قال أستاذنا الدبان مرارا
 ."، انصافا لهما ألنهما عالمان حقاً ومن كتب المعتزلة نقرأ الكش اف للزمخشري  

  :الفذاتحين فكذانوا  لقذد أحصذيت  عذدد القذادة"ذكر المرحذوم اللذواء الذركن محمذود شذيت خطذاب
مذذن  11مذذن صذذحابة النبذذي صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم و  219قائذذدا عربيذذا مسذذلما، مذذنهم  219

ال يستطيع أحد ان يذكر قائدا للعذرب واحذدا كذان لذه فذي ميذدان النصذر ".. ثم قال: "تابعينال
 ."تأريخ إال وهو متدين ألبعد الحدود

 
   

 
  اجملازون

ّ
 بانمن األستاذ الشيخ عبد الكريم الد

ووجذذدت فذذي بعذذض كراسذذات الشذذيخ عبذذد الجليذذل رحمذذه اهلل تعذذالى ثبتذذًا كتبذذه بخطذذه يتضذذمن 
بان رحمذذه اهلل تعذذالى، حيذذث يمتذذد هذذذا الثبذذت مذذن عذذام أجذذازهم الشذذيخ عبذذد الكذذريم الذذد  أسذذماء الذذذين 

 مذذن األسذذماء التذذي ذكرهذذا الشذذيخ فذذي هذذذا السذذجلهنذذا أذكذذر بعضذذا ه. و 1111ه الذذى عذذام 1339
 بان من َنظم لبعضهم عند اجازته:على سبيل المثال، وأذكر ما كتبه الشيخ الد  

   ه وكتذذب 1339وكانذذت اجازتذذه غذرة ربيذذع األول عذذام الشذيخ أحمذذد حسذذن الطذه السذذامرائي؛
 له الشيخ الدبان:

 وقد بانت جدارته لدّيا         أجزُت ألحمد الحسن بن طه   
 ويبقى مخلصًا ورعًا تقّيا         فأرجو أن يكون على سداٍد 
 اذا ما صرُت في قبري خفّيا     وأطلُب راجيًا منه دعاًء      

  وقذد ه 1333الشيخ عبد الملك عبذد الذرحمن السذعدي؛ وكانذت اجازتذه غذرة ذي الحجذة عذام
 كتب له الشيخ الدبان:

 إني أراُه مستنيرًا فاضَل                  أجزُت للسعدي عبد الملكِ 
 ليدوم في نشر الفضيلة عامَل          واهلَل أرجو أن يبارك سعَيُه 

 من فرِط جهلي للخطايا حامَل        وعساُه يدعو لي فإني لم أزل
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  ه وكتذب الشذيخ الذدبان 1111الشيخ رافع طه العذاني؛ وكانذت اجازتذه غذرة ربيذع األول عذام
 له:

 قد باَن ذا علٍم غزير           إني أجزت لرافٍع  
 وامألُه بالخير الوفير           يا رّب نّور قلَبُه  

 الكثير وانفع به النفعَ       واجعلُه من أهل التقى 

 ه 1111اجازتذذه لذذه غذذرة جمذذادى اآلخذذرة عذذام  الشذذيخ عبذذد المذذنعم فيصذذل الجنذذابي؛ وكانذذت
 وكتب له الشيخ الدبان:

 يهديِه ربي للطريق األقومِ           واجازتي هذي لعبد المنعِم 
 وحليف سوٍء بالجنان وبالفمِ     ه يدعو لي فإني مذنٌب  وعسا

  ه وكتذب 1111؛ وكانت اجازته لذه غذرة شذعبان عذام محمد أنيس الحلبيالشيخ عبد الحكيم
 الشيخ الدبان له:

 هذي اإلجازة للذكي الفاضِل     عبد الحكيِم المستنيِر الكاملِ 
 يا رّب يسْر أمره وارفق بِه       والطْف بعاجل شأنه واآلجلِ 

 والشذيخ عبذد الجليذل  عبذد السذميع محمذد أنذيس الحلبذي وأجاز الشيخ الدبان كال من الشيخين
 ه.1119ابراهيم الفهداوي في يوم واحد غرة ذي الحجة عام 

     
     

ّ
ظم الشيخ األستاذ الد

 
 بانم ن ن

ووجدت بخط الشيخ عبد الجليل رحمه اهلل تعالى صفحات ذكر فيها قصذائد وابيذات شذعرية 
 مما ورد فيها:بان رحمه اهلل تعالى، أذكر هنا بعضا متفرقة من نظم شيخه األستاذ الد  

  كتب أستاذنا العالمة الجليل عبد الكريم الدبان الى شيخه أستاذ الجيل العالمذة عبذد الوهذاب
 قصيدة منها: البدري رحمه اهلل تعالى مهنئا له بعيد  

 جعلت هديتي مذ باَن عسري             نتاج قريحتي وبنات فكري
 سي و)بدري(الوهاب شيخي       ومن هو في العَل شم وذاك لعابدِ 
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 :وقال الشيخ الدبان في مدح القهوة 
 وقبيل الفجر عندي أعذبُ      أو صباح   اسقنيها في مساءٍ 

 منها يقربُ  بل لعل المسكَ       فاح  ها المسكيّ بنُت بّن عرفُ 

 وقال فيها أيضا:
 الكاذبين سّوَد اهلُل وجوهَ           كذبوا إذ وصفوها بالسواد  

 مت للشاربينحين راقت ُقدّ          أو منه مراد   إنها كالتبرِ 

  عذن رغبتهذا فذي توظيذف المعلمذين عنذدها،  م عنذدما أعلنذت وزارة المعذارف1339وفي سذنة
نظذذم الذذدبان قصذذيدة تتجذذاوز الثالثذذين بيتذذا، هذذذه بعذذض أبياتهذذا وهذذي روايذذة الشذذيخ عبذذد الملذذك 

 السعدي مما بقي في ذاكرته:
 عن اللوم واإلزراء أو يتلطفوا               أن يتوقفوا  للعذالِ  ألم يأنِ 

 فإن الكريم الحر بالعّز أعرفُ       ألم يعلموا أن ليس يجدي مَلمهم  
 أتبقى بضيق العيش والغيُر مترفُ      مكسبي يقولون لي لّما رأوا نزرَ 

 وَمن دونك ارتاحوا وطرًّا توظفوا           اً نبقى مقيما ها هنا متمسكتأ
 للتدريس أهَل توّظفُ  لمن بانَ           وسارع توظف فالمعارف أعلنتْ 
 فما بال من يأبى الهواَن ُيسّخفُ         فقلُت لهم أكثرتم اللوَم أنصفوا 
 وأخضُع ذاًل للذي يتغطرفُ              فأركُض عدوًا إن دعاني مفتٌش 

 أنقفُ  ولو صرُت من ُمر الحناظلِ       يزة للورى فلن ُأخضع النفس العز 
 فيها ما لنا القوُم خّلفوا فكم ليلًة أحييُت والناُس نّوٌم                ُأنادمُ 

 ذاك المصنَّفُ  فيغمرني هذا الكتاُب بما حوى          ويسحرني باللطفِ 

   حسذذب طريقذذة حسذذاب ه بقولذذه 1391وأرخ الشذذيخ الذذدبان وفذذاة شذذيخه داود التكريتذذي سذذنة(
 الجم ل(:

 خلٍد قد ثوى بجناتِ          شيخي قد مضى  داودُ 

 :وكتب الشيخ عبد الجليل: كنا ندرس عنده )أي الشيخ الدبان( فكتب لنا بيتين من الشعر 
 باسمُ  اليوم والكلّ  ولي أخوٌة في اهلل قلبي يحبهم      أتوني صباحَ 

 وعبُد جليٍل هاتٌف ثم قاسمُ              فعبُد حكيٍم منعٌم ثم رافٌع   

 



42 

 

 فأجابه الشيخ عبد الحكيم الحلبي على ذلك:
 أحببتنا يا إمام العلم واألدبِ           كما   المرسلينَ  أحبك اهلُل حبّ 

 فأظهرَت دررًا من أعجب العجبِ    ماطرًة   لقد جعلَت سحاب الفضلِ 

  ف لذذم يبذذق منهذذا إال هذذذا قصذذيدة حذذين توظ ذذوأرسذذل الشذذيخ الذذدبان للشذذيخ عبذذد العزيذذز سذذالم
 البيت:

 تعالى هم( قد قاال         ربُّ العَل سبحانهُ ينَ منا بَ سَ حُن قَ )نَ 

   سذذيارة الشذذيخ عبذذد المذذنعم  علذذى لسذذاننا فذذيشذذيخنا الذذدبان وكتذذب الشذذيخ عبذذد الجليذذل: قذذال
 الجنابي:

 بسيارٍة تجري سريعًا أتى بنا     الذي  وشكرًا لعبد المنعم الفاضلِ 

 وقال أيضا:
 تجري بنا شكرًا لعبد المنعمِ      اليوم في سيارٍة     جئنا صباحَ 

  كتذذب الشذذيخ الذذدبان لتلميذذذه عبذذد الحكذذيم الحلبذذي أبياتذذا ردًا علذذى أبيذذات كتبهذذا لذذه وهذذو علذذى
 المرض: فرا 

 على قوٍل أتاني منَك نظما       الحكيم إليك شكري   أيا عبدَ 
 وسقما ك قد عَل غضًا نضيرًا     وشعري قد هوى ضعفاً وشعرُ 
نّ        العمر تبدو   في ربيعِ  ألنكَ   عمري حّل حتما خريفَ  وا 

ن قريحتي ذبلت سريعًا    عينها معنًى ورسماوغاَر مَ          وا 
 العلم فهما وزادك في صنوفِ        اهلُل فضًَل  فيا ولدي حباكَ 

 :)ومنها قصيدة نشرها صاحب كتاب )أيام من حياتي( تحت عنوان )الشيوخ 
 فمنكم جاءنا كل البَلءْ                كم يا هؤالءْ عجيٌب أمرُ 

 كالهباء وأنتم في الحقارةِ      على أبناء جلدتكم عظاٌم      
 بكبرياء وتلقون القريبَ        بكل ذٍل        أتأتون الغريبَ 

 ذوو بكاء وأنتم في اللقاءِ        ساُد غاٍب    آنسائكم  أمامَ 
 وأجواٌد ولكن للرياء           فشجعاٌن ولكْن في المقاهي  
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 بكذٍب او نفاٍق او رياء         صياٌح في مجالسكم تعالى 
 في الخفاء ومن اخوان أشعبَ     فهذا زاهٌد في المال جهرًا 
 أنه كاألولياء فتحسبُ              وهذا يظهر التقوى رياًء 

 وعند اهلل خّداٍع مراء           الناس ذو ورٍع وديٍن   أمامَ 
 بل وأغبى األغبياء غبيٌ       أعمى   وهذا عن فعال الخيرِ 

 ذكيًا بل وأذكى األذكياء             لدى طمٍع وشٍر  وتلقاهُ 
ن فَ         وكٌل يّدعي شرفًا ومجدًا     بَل حياء القبيلَ عَل وا 

 بادعاء وتبغون التقدمَ             بالتمني  تريدون الزعامةَ 
 على السماء يريدك أن تراهُ     لقد كُثر الشيوخ فكل فرٍد   
 وال أنتم بأهٍل للعَلء            فَل المتبوع يرضاكم رؤوساً 

 والشقاء وذاك من التعاسةِ     كم من بعد جمٍع تشتَت شملُ 
 إلى بدٍو ذوي إبٍل وشاء      هل رددتم  شائرُ ا هذي العيف

 ألسنا كلنا باألقرباء             يا لقومي وما هذا التناحرُ 
 والمراء ونحن شتى    أنبقى في الخصومةِ  أتتحُد الشعوبُ 
 واإلخاءْ  وعودوا للتآلفِ      واتحدوا جميعًا   دعوا التفريقَ 

 
س
ّ
 من أقوال  الشيخ عبد الكريم بيارة املدر

نمذذذاذج مذذن أقذذذوال شذذذيخه العالمذذذة عبذذذد الكذذذريم محمذذذد  وقذذد أثبذذذت الشذذذيخ عبذذذد الجليذذذل أيضذذذا
 المدرس )بيارة(، والذي درس عنده الشيخ مدة ليست بالقصيرة.. ومن هذه األقوال ما يلي:

 وال ننقطذذع عذذن النبذذي صذذلى اهلل كذذالبعض نحذذن أبنذذاء القذذرآن والسذذنة، ال نؤلذذه األشذذخاص ،
 ونؤمن باهلل تعالى )بتصرف يسير(. ،كالبعض اآلخر عليه وسلم

 .كونوا علماء ال أنصاف علماء 

 .المناقشات مسابقات.. المناقشة بالحروف مضاربة بالسيوف 

 .ال بركة في العمر اذا لم ي شتغل بأمر 

 .َمن جاوز االعتدال دخل في دائرة االختالل 
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 .أريد  مسلمًا ال يتعصب 

  كيف يقوى متنه؟وقال عن طالب العلم: اذا لم يحفظ المتون 

  قال عن الشيخ الدبان: وجدت ه خير الناس، متواضع روحيًا، وفي العلم والمعرفة فذاهم جذدًا
 جدًا، استفيدوا منه، ولو كان أطلق لسانًا لمأل الدنيا بركة.

 ولذم يسذتفد علمذاء بغذداد منذه  وقال عن الشيخ أمجد الزهاوي: مكَث في بغداد خمسين سنة
 حق االستفادة.

 ذر الطالذب الذدرس ال درس لذه.. عذدم التحضذير خذروج عذن  عندنا في الشذمال اذا لذم ي حضِّ
 المذهب.

 .ال  فالنقا  ال ينتهي  تعلموا من النحو ما تصححون به كالمكم، وا 

 .طالب العلم اذا صدقوا فهم خير عباد اهلل في األرض 

 ايمانذذذه .. ومذذذن أراد أن يتأكذذذد اسذذذتفدت  مذذذن )اإلصذذذابة( إلبذذذن حجذذذر اسذذذتفادة روحيذذذة قويذذذة
 فليشتِر )أسد الغابة( أو )اإلصابة( أو )االستيعاب(.

 .االنسان اذا لم ينظم وقته لم يستفد شيئا 

 .َر في نفسه وسيطَر على ما يقع من مسائل  اذا أتقن الطالب الفقَه تنو 

 . ليت أن االنسان يدرِّس في قبره.. َيجلس إليه الطلبة فيستأنس وال يستوح 

 هتَر به الخطر.َمن استهتَر بالقدر، است 

 .!أنتم ال تدرون أن أكثر العلماء صاروا شياطين 

 .ننا نستحق أكثر من هذا بدرجات  المسلمون في محنة، وا 

  أن الطالب يتلقى عن شيخه ملكة العلم والفهم الواسع والطرائذف والنكذات األدبيذة، بينمذا ال
 في الكتاب المؤلَّف.تجدون ذلك 

  وتحذذذذدث الشذذذذيخ عبذذذذد الكذذذذريم بيذذذذارة المذذذذدرس مذذذذرة فقذذذذال: خذذذذرج الشذذذذيخ معذذذذروف النذذذذودهي
م( مرة الى المسذجد لذيال ليصذلي فذرأى فذوق غرفذة التذدريس عمذودًا مذن 1211ه/ 1191)

.. وحذين وصذل رآهذم قذد أكلذوا لحمذًا "لعل الطلبة يقرأون او يصل ون"النور، فقال في نفسه: 
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، اذا كذانوا يتضذاربون يعلذوهم النذور  "يمذا بيذنهم، فقذال: وهم يتضذاربون بذالعظم ويتمذازحون ف
 ؟!"فكيف اذا كانوا يقرأون أو يصل ون

     

 شيوخه
 
 مؤلفات

)ت  وقذذذذد كتذذذذب الشذذذذيخ عبذذذذد الجليذذذذل بخذذذذط يذذذذده قائمذذذذة بمؤلفذذذذات شذذذذيخه األسذذذذتاذ الذذذذدبان   
باللغذذذذة م( 2111ه/ 1129)ت عبذذذذد الكذذذذريم بيذذذذارة العالمذذذذة ، وأخذذذذرى لمؤلفذذذذات شذذذذيخه ه(1113

توثيقذا وفخذذرا العربيذة، رحمهذم اهلل تعذذالى جميعذا، وأنذا أوردهمذذا هنذا كمذا كتبهمذذا شذيخي عبذد الجليذذل 
 نادرًا ما يجود الزمان بمثلهم.بهؤالء األفذاذ الذين 

، جميعهذذا مخطوطذذة اذ كذذان الشذذيخ كمذذا ذكذذر الشذذيخ عبذذد الجليذذل ،ومؤلفذذات األسذذتاذ الذذدبان
فيها خيذرًا هذم يطبعونهذا".. )ونحذن نرجذو  ن رأى الناسالدبان يرفض ان تطبع في حياته ويقول: "إ

 هي كما يلي:و  أن يكون بعضها في األقل قد ط بع اآلن او في طريقه للطبع(،

  ه(.991الشرح الجديد لجمع الجوامع للسبكي )ت 
 .الفتاوى؛ أجاب فيها على مائة واثنين وسبعين سؤاال 
   بيذذت  1111مذادة علميذة وتأريخيذذة وأدبيذة وتحتذوي علذذى أكثذر مذن  المجموعذة؛ وفيهذا ألذذف

 ترجمة في التعليق. 911شعر ومعها 
  ه(.313العضدية للدواني )ت العقائد تعليقات على شرح 
  ه( للعضد األيجي.919تعليقات على شرح مختصر المنتهى إلبن الحاجب )ت 
  ه(933توضيح تلخيص المفتاح للقزويني )ت. 
  الفرائض؛ ملخص من الرحبية وشرحها مع التوضيح والجداول.موجز في 
 .موجز في الصرف؛ ملخص من مراح األرواح وغيره 
 .موجز في المنطق؛ ملخص من الس ل م وشرحه 
 .موجز في الَعروض 
 .مختصر نصب الراية للزيلعي 
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للغذذة أمذذا مؤلفذذات الشذذيخ عبذذد الكذذريم بيذذارة باللغذذة العربيذذة )حيذذث ان للشذذيخ بيذذارة مؤلفذذات با
)وأنذا أقتصذر هنذا علذى مذا هذو مذذكور  الكردية أيضا( التي ذكرها الشيخ عبد الجليل فهي كما يلي

 :في كراسة الشيخ عبد الجليل(

 .الصرف الواضح 
 .مفتاح اآلداب في النحو 
 .خالصة البيان في الوضع والبيان 
 .التبيان في الوضع والبيان 
 .المقاالت في المقوالت العشر 
  ثالثة مجلدات تحتوي على فتاوى علماء األكراد الفقهية.جواهر الفتاوى؛ 
 .الوسيلة في شرح الفضيلة في علم الكالم 
 .المواهب الحميدة في حل الفريدة في النحو 
 .نور االسالم 
 .علماؤنا في خدمة العلم والدين 
 .)مجموعة خطب منبرية )مخطوط 
 .)شرح الصمدية في النحو )مخطوط 
 .ارشاد الناسك الى المناسك 
 .صفوة الآللي من مستصفى الغزالي في أصول الفقه 
 .مواهب الرحمن في تفسير القرآن 
 .نور اإليمان في العقائد 
 .المفتاح؛ الورقات؛ العزيزة؛ الوجيهة؛ جمعها كتاب الرحمة في المنطق والحكمة 
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 :الرابع فصلال
 ن ذكرياتي مع الشيخ عبد اجلليل الفهداويم  

 
واألخذوة فذي اهلل مذا يربذو علذى عالقات النسب وطلب العلذم عبد الجليل لقد ربطتني بالشيخ 

، وأسأل اهلل تعالى أن يجمعني بذه فذي مقعذد صذدق فذي جنذات النعذيم.. وفذي هذذا ثالثة عشر عاما
الفصذذل اعتصذذرت بعذذض الذذذكريات الشخصذذية لذذي معذذه، بمذذا هذذو مظنذذة فائذذدة القذذاريء، وبمذذا فيذذه 

عبذذد الجليذذل لمذذن لذذذم يحذذَظ بفرصذذة القذذرب منذذه كذذذالتي تسذذليط لضذذوء أكبذذر علذذى شخصذذذية الشذذيخ 
 ، وهلل الفضل والمنة، وعليه الجهد والتكالن..شرفني اهلل تعالى بها

 
 قراءتي على الشيخ

قراءة منهجية بصحبة أحد األخوة )متن الغايذة والتقريذب( فذي عبد الجليل قرأت على الشيخ 
كمذذا قذذرأت علذذى  علينذذا فوائذذد فقهيذذة كثيذذرة..الفقذذه الشذذافعي كذذامال مذذع شذذرحه، وأملذذى خاللهذذا الشذذيخ 

الشذذيخ أبوابذذا مذذن كتذذاب )منهذذاج الطذذالبين( لفمذذام النذذووي فذذي الفقذذه الشذذافعي.. وقذذرأت عليذذه أيضذذا 
 أجزاء من كتاب )الوجيز في أصول الفقه( لألستاذ عبد الكريم زيدان..

حذذوارات معمقذذة فذذي ولكذذن الوقذذت األعظذذم الذذذي قضذذيته برفقذذة الشذذيخ كانذذت تذذدور بيننذذا فيذذه 
أمذذور شذذرعية وفكريذذة معاصذذرة كثيذذرة، وقذذد اسذذتفدت مذذن الشذذيخ فيهذذا فوائذذد جمذذة.. وكذذان لذذه الفضذذل 
الكبيذذر علذذي مذذن بعذذد اهلل تعذذالى فذذي توجيذذه قراءاتذذي ومطالعذذاتي الذذى الكتذذب الفخمذذة النافعذذة.. وقذذد 

يلهم االجذذازة سذذألته يومذذا عذذن تسلسذذل الكتذذب التذذي كذذان يدرسذذها طلبذذة العلذذم علذذى مشذذايخهم قبذذل نذذ
العلميذذة عذذنهم، ومذذا يناسذذب طالذذب العلذذم حاليذذا منهذذا او مذذن الكتذذب المعاصذذرة، فذذأملى الشذذيخ مذذن 

 حفظه فورا علي ما يلي بما يعرف بسلسلة علوم الجاد ة:
االمذذذالء فذذذي رسذذذم الحذذذروف، مختذذذار الصذذذحاح للذذذرازي، الصذذذحاح للجذذذوهري او  اللغبببة: .1

 لسان العرب ألبن منظور، وأحيانا يضاف اليها فقه اللغة للثعالبي.
اآلجروميذذة، قطذر النذذدى ألبذن هشذذام، شذذور الذذذهب، شذرح ابذذن عقيذل لأللفيذذة،  النحبو: .2

 مغني اللبيب ألبن هشام، كتاب سيبويه.
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مثلذة، المذراح، مذذتن العذزي او ازالذة القيذذود فذي شذرح المقصذذود مذتن البنذذاء، األ الصبرف: .3
 لعبد الملك السعدي او اواخر شرح ابن عقيل لأللفية.

البالغذذة الواضذذحة، جذذواهر البالغذذة، التلخذذيص للقزوينذذي، كتذذاب عبذذد القذذاهر  البَلغببة: .1
 الجرجاني )أسرار البالغة(.

يب الذراوي للسذيوطي فذي شذرح البيقونيذة، الباعذث الحثيذث، تذدر  علم الحديع )الدرايبة(: .1
التقريذذذب للنذذذووي، علذذذوم الحذذذديث ألبذذذن الصذذذالح، شذذذرح ألفيذذذة العراقذذذي فذذذي المصذذذطلح 

 للسيوطي.
الجاللذين، علذوم القذرآن لصذبحي صذالح، النسذفي، القرطبذي او  التفسير وعلوم القرآن: .9

الرازي، وقد نصح الشيخ عبد الجليل بكتاب التفسذير والمفسذرين لمحمذد حسذين الذذهبي 
 معاصر ومعه مناهل العرفان للزرقاني.ال

مذذذتن الشذذذيبانية، السنوسذذذية، النسذذذفية، العضذذذدية، الطحاويذذذة، شذذذرح المقاصذذذد،  العقيبببدة: .9
 المواقف.

مذذذتن الغايذذذة والتقريذذذب، المذذذنهج ألبذذذي زكريذذذا األنصذذذاري او عمذذذدة  الفقبببه )الشبببافعي(: .3
كتابذذه مغنذذي السذذالك فذذي الفقذذه الشذذافعي، منهذذاج الطذذالبين للنذذووي بشذذرح الشذذربيني فذذي 
 المحتاج، المجموع للنووي في شرح المهذب للشيرازي، كتاب األم للشافعي.

االيضذذاح، مذذتن القذذدوري، ملتقذذى األبحذذر وشذذرحه، الهدايذذة، فذذتح  أو الفقببه )الحنفببي(: .3
 القدير.

الورقذذات للجذذويني، ارشذذادالفحول )عنذذد األحنذذاف للصذذنعاني(، الذذوجيز لعبذذد  األصببول: .11
للغزالذذي أو مسذذل م الثبذذوت، جمذذع الجوامذذع للسذذبكي، الرسذذالة الكذذريم زيذذدان، المستصذذفى 

 للشافعي.
 متن اإليساغوجي، السل م، المراح. المنطق: .11
رسذذالة المسترشذذدين للمحاسذذبي، مذذدارج السذذالكين ألبذذن القذذيم، احيذذاء  التزكيببة والسببلوك: .12

 علوم الدين للغزالي، الرعاية للمحاسبي.
غزالذذذي او الرحيذذذق المختذذذوم، السذذذيرة الحلبيذذذة فقذذذه السذذذيرة للبذذذوطي او ال السبببيرة النبويبببة: .13

ألبذذن هشذذام، األسذذاس فذذي السذذيرة لسذذعيد حذذوى، البدايذذة والنهايذذة ألبذذن كثيذذر او تذذأريخ 
 الطبري او المنتظم ألبن الجوزي.
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تحفذذة األطفذذال، هدايذذة المسذذتفيد او كفايذذة المريذذد، قذذراءة عاصذذم،  التجويببد والقببراءات: .11
 ة في القراءات العشر.الشاطبية في القراءات السبع، الطيب

 .)علوم الرواية(يضاف الى ما سبق مطالعة كتب التفسير والصحاح والسنن  .11

وقذد أخبرنذي الشذيخ أنذذه قذد درس علذى الشذذيخ عبذد الكذريم بيذارة المذذدرس والشذيخ عبذد الكذذريم 
ا الذدبان رحمهذم اهلل جميعذا، وأن الشذيخ الذذدبان قذد أجذازه اجذازة علميذذة شذاملة بذالعلوم الشذرعية.. كمذذ

أخبرني بأن الشيخ صبحي السامرائي قد أجازه بالحذديث النبذوي الشذريف، وأن الشذيخ ياسذين جاسذم 
 السوري )أبا صفية( قد أجازه برواية حفص عن عاصم، وقد رأيت بنفسي نسخة هذه االجازة..

 
  ن كرامات  م  

 
 املستشفى الشيخ.. واقعة

الكرامذذذة للذذذولي الصذذذالح مذذذن  ثبذذذوتهذذذو أهذذذل  السذذذنة والجماعذذذة لذذذدى ه ممذذذا ثبذذذت اعتقذذذاد  إن 
المذذؤمنين، مذذا دامذذت الكرامذذة صذذادرة ممذذن ي ظذذنص بذذه الهذذدى والصذذالح، ومذذن ال يريذذد فتنذذة النذذذاس 

وهذه الكرامات يظهرها اهلل تعالى على يد مذن يشذاء، ويريهذا مذن يشذاء، متذى .. واستجالب أموالهم
روى البخذذذاري فذذذي  .يشذذذاء.مذذذا يشذذذاء، وبالكيفيذذذة التذذذي يشذذذاء، سذذذبحانه هذذذو المتصذذذرف بم لكذذذه أن ذذذى 

َأنَّذه  َكذاَن  ، َعِن النَِّبذيِّ َصذلَّى اهلل  َعَلْيذِه َوَسذلََّم،رضي اهلل عنها واللفظ له َعْن َعاِئَشةَ  ومسلمل  صحيحه
ِتبي ِمبْنُهْم َأَحبٌد، : )َيق ول   َفبِإنَّ ُعَمبَر ْببَن َقْد َكاَن َيُكبوُن ِفبي اأْلَُمبِم َقبْبَلُكْم ُمَحبدَُّثوَن، َفبِإْن َيُكبْن ِفبي ُأمَّ

(.. وقد عد  علماؤنا هذا الحديث أصال في جذواز الكرامذة لألوليذاء، واألدلذة فذي ذلذك اْلَخطَّاِب ِمْنُهمْ 
 ..قصاءفال داعي لالست ،مستفيضة

سذأذكرها بتفصذيل واهلل تعذالى أعلذم تخص شيخنا عبد الجليذل ها وهذه حسب ظني واحدة من
)على ما أذكر(، اصطحبني الشذيخ عبذد الجليذل فذي سذيارته )نذوع  م2111في ربيع عام ف وأحكم..

ببغذذداد لعيذذادة مذذريض  فضذذية اللذذون( إلذذى مستشذذفى الكاظميذذة التعليمذذي 1333متسيوبيشذذي موديذذل 
من اقاربنا كان يرقد هناك، وكان الوقت عصرا.. فلمذا وصذلنا بسذيارتنا الذى بذاب المستشذفى وأردنذا 

الذي كان يقف بالباب أنذه لذم يعذد مسذموحا الذدخول مذن ذلذك  الدخول، أخبرنا الشرطي أو الحارس
 الباب بالسيارة، وأرشدنا الى باب آخر للدخول.. 

وفي اللحظة التي هممنا فيها بالرجوع الى الخلف بالسيارة، وكذان الشذيخ هذو الذذي يقودهذا، 
الشذذيخ ، يريذد الذدخول الذى المستشذذفى أيضذا.. فلمذا حذرك وقذف خلفنذا مباشذرة شذخص آخذذر بسذيارته

سذذذيارته الذذذى الخلذذذف، اصذذذطدم اصذذذطداما خفيفذذذا بالسذذذيارة التذذذي قذذذد وقفذذذت للتذذذو خلفنا..وكانذذذت تلذذذك 

 



51 

 

السيارة أيضا قديمة الموديل لونها أخضر داكن ولم أعد اذكر نوعها بالضبط، وكانذت آثذار الذزمن 
باديذذة بوضذذذوح عليهذذذا، بعكذذذس سذذذيارة الشذذذيخ التذذذي رغذذم قذذذدم موديلهذذذا )كحذذذال معظذذذم السذذذيارات فذذذي 

لعذذذراق الذذذذي كذذذان يعذذذاني مذذذن الحصذذذار الظذذذالم الشذذذديد آنذذذذاك(، فقذذذد كانذذذت بوضذذذعية جيذذذدة جذذذدا، ا
 خصوصا وان الشيخ قد كان اجرى لها صيانة شاملة قبل فترة وجيزة من ذلك التأريخ..

حذد الخارجيذة ألزجاجذة الوقد كذان االصذطدام خفيفذا، لذم تتضذر منذه سذيارة الشذيخ، وكسذرت 
ة األخرى. وكان تصليح او استبدال تلك الزجاجذة )والتذي لذم تكذن أصذلية ح األمامية للسيار المصابي

بل مستبدلة( يتطلب ثمنا زهيذدا.. غيذر ان الرجذل الذذي كذان يقذود تلذك السذيارة ترجذل منهذا غاضذبا 
وهو يصيح ويتكلم بصوت مرتفع.. وعندما قال له الشيخ: ) انك اوقفت سيارتك بشذكل قريذب جذدا 

نهما مسافة تذكر، بحيث اني اصطدمت بسذيارتك بمجذرد ان وضذعت خلف سيارتي، ولم يفصل بي
 مبدل السرعة الى جهة الخلف(، وكان قصذد الشذيخ مذن ذلذك توضذيح مذاجرى لذه، استشذاط الرجذل
الرجذذل غضذذبا، وزاد مذذن الصذذراخ، مطالبذذا بحضذذور مفذذرزة مذذن شذذرطة المذذرور للبذذت فذذي الحذذادث 

 بشكل رسمي..
بذذأن الضذذرر  بالبذذاب مذذع الرجذذل الغاضذذب، وقلنذذا لذذهفتحذذدثنا أنذذا والشذذرطي الذذذي كذذان يقذذف 

الذي وقع بسيط جدا وأنه ال مانع لدينا من ان ندفع له المبلغ الذذي يحتاجذه إلصذالح الضذرر، وال 
داعي لالصذرار علذى موضذوع احضذار مفذرزة مذن شذرطة المذرور ألن ذلذك سيسذتغرق وقتذا طذويال 

تفيد شذيئا مذن ذلذك فذي النهايذة، وأننذا جميعذا ويدخلنا في اجراءات ال طائل من ورائهذا، وأنذه لذن يسذ
 داعي للمشاكل.. هنا لعيادة مرضانا وال

فهدأ ذلك الرجل قليال، وترك حتى موضوع المطالبة بمبلغ اصالح الضذرر، وركذب سذيارته 
وذهذذب بحذذال سذذبيله.. والحقيقذذة أن ذلذذك الرجذذل لذذم يتفذذوه بأيذذة كلمذذات نابيذذة او مخلذذة بذذاألدب بوجذذه 

رفع صوته بشكل غير الئق وغير مقبول خصوصا بوجه شيخ لذه مكانتذه ومنزلتذه الشيخ، لكنه قد 
واحترامه، رغم انه كان من الواضح انه اليعرف الشيخ شخصذيا، ولكذن المظهذر العذام للشذيخ كذان 

 بشخصيته ومكانته.. يوحي
وقد كان ذلك الشخص ضخم البنية، ولعله أول االمر استقوى نفسذه أمذام الشذيخ الذذي كذان 

ط البنيذذذة، وقذذذد تذذذأخرت انذذذا فذذذي النذذذزول مذذذن السذذذيارة بسذذذبب أنذذذي كنذذذت احمذذذل بيذذذدي بعذذذض متوسذذذ
المستلزمات الطبية مخافة انكسذارها او انسذكاب مافيهذا، فلمذا نزلذت مذن السذيارة وكنذت أكذاف  ذلذك 
الرجذذذل ضذذذخامة فذذذي الجسذذذم، فربمذذذا عذذذرف الرجذذذل ان تطذذذوير الموقذذذف الذذذى العذذذراك لذذذن يكذذذون مذذذن 

د ضذذد اثنذذين.. وال ريذذب ان تذذدخل الشذذرطي الذذذي كذذان يحذذرس البذذاب مصذذلحته ألنذذه سذذيكون واحذذ
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معتبرا ان الضرر بسذيط ويمكذن التسذاهل فيذه وغذض النظذر عنذه قذد أسذهم ايضذا بتهدئذة ثذورة ذلذك 
 الرجل..

ينذذا واجذذب عيذذادة وبعذذد أن ذهذذب كذذل بحذذال سذذبيله، دخلذذت أنذذا والشذذيخ الذذى المستشذذفى، وأد  
فى شذذذت االتذذي كذذذان بحاجذذة إليهذذذا، ثذذذم خرجنذذا مذذذن المستالمذذريض، وأوصذذذلنا إليذذه بعذذذض المسذذذتلزما

 بسيارتنا عائدين الى البيت..
وأثناء عودتنا، وبينما كنذا النذزال نسذير فذي أحذد الشذوارع الرئيسذية المزدحمذة فذي الكاظميذة، 
وكان الشيخ منشغال بقيادة السيارة في االزدحام، وقع بصري على سيارتين اصذطدمتا ببعضذهما.. 

ذا بذذات السذذيارة فنظذرت بفضذول ا التذي اصذطدمنا بهذذا قبذل قليذل قذذد اصذطدمت مذذع لذذى الحذادث، وا 
سذذذيارة فارهذذذة حديثذذذة جذذذدا مذذذن نذذذوع )بذذذي إم دبليذذذو( فضذذذية اللذذذون، وكذذذان الضذذذرر الذذذذي وقذذذع فذذذي 

 السيارتين هذه المرة أكبر بكثير من الضرر الذي وقع في االصطدام السابق!
رجذذذال )يبذذذدو أنذذذه كذذذان هذذذو سذذذائق السذذذيارة غيذذذر أن األمذذذر الذذذذي أذهلنذذذي، هذذذو انذذذي رأيذذذت 

الحديثذة( وقذد كذذان ضذخما وطذذويال جذدا، حتذذى بذدا لذي أنذذه يفذوق فذذي الطذول سذذائق السذيارة القديمذذة 
سذذنتمترا، وربمذذا فاقذذه فذذي  11أو  31الضذذخم )والذذذي لذذم يعذذد يبذذدو أمامذذه ضذذخما( بمذذا اليقذذل عذذن 

سذذائق السذذيارة الحديثذذة يضذذرب  الذذوزن بمثذذل ذلذذك مذذن الكيلوغرامذذات.. وكذذان هذذذا الرجذذل العمذذالق
السائق الذي سذبق أن اصذطدمنا بسذيارته ضذربا مبرحذا، وكذان هذذا األخيذر يبذدو كطفذل الحذول لذه 

حذذاول ان يظهذذر عليذذه أمذذام الشذذيخ قبذذل حذذوالي نصذذف  بذذين يديذذه، وذلذذك بعكذذس الحذذال الذذذي والقذذوة
 ساعة من ذلك الوقت..

ات خصذمه العمذالق دون رد، هذل وال أعلم ما السذبب الذذي جعذل ذلذك الرجذل يتحمذل ضذرب
هذذذذي القذذذذوة الجسذذذذدية غيذذذذر الطبيعيذذذذة التذذذذي يمتلكهذذذذا العمذذذذالق سذذذذائق السذذذذيارة الحديثذذذذة؟ أم أن ذلذذذذك 
العمالق كان يمثل مسؤوال فذي الدولذة او رجذال نافذذا؟ أو غيذر ذلذك مذن األسذباب.. ولذم يهمنذي أن 

مذذة جاءتذذه عاجلذذة ألنذذه رفذذع أعذذرف، ألنذذي أيقنذذت بذذأن هذذذه هذذي عقوبذذة ربانيذذة لسذذائق السذذيارة القدي
 صوته بوجه الشيخ.. اسأل اهلل تعالى أن يغفر لنا وله جميعا يوم القيامة..

مراء فيها للشذيخ الشذهيد، والذذي رغذم أنذه  وقد أيقنت تماما أن ماحصل أمامي هو كرامة ال
صذذاحبك .. فقلذت لذذه: )شذيخي، هذذا رأى االصذطدام إال أنذه لذم ينتبذذه الذى التفاصذيل التذذي رأيتهذا أنذا

قذذد نذذال جذذزاءه!(، فاسذذتغرب الشذذيخ واسذذتفهم منذذي عذذن قصذذدي، فأخبرتذذه بالتفاصذذيل التذذي رأيتهذذا، 
 ، واستمرينا في طريقنا، وعدنا للبيت..فحوقلَ 
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 قلب  الشيخ
 
 رقة

يقف على شجرة مطلة على منزل الشذيخ آنذذاك والذذي  حدثني الشيخ مرة عن طائر صغير
، وذلذذذك أواخذذذر التسذذذعينيات مذذذن القذذذرن كذذذان فذذذي جذذذامع فخذذذري شنشذذذل فذذذي حذذذي الخارجيذذذة ببغذذذداد

الميالدي المنصرم، وأخبرنذي كيذف أن ذلذك الطذائر كذان لذه صذوت جميذل جذدًا، ويذردد لحنذا شذجيا 
الطذذائر، حتذذى قذذال لذذي: )إنذذي بعذذد صذذالة الفجذذر، وكيذذف أن الشذذيخ كذذان يتفاعذذل مذذع صذذوت ذلذذك 

 أحيانا أشعر أن قلبي يتقطع عند سماع صوت هذا الطائر(..
 

 
 
 ح

 
 لبغداد الشيخ   ب

الشذذك أن حيذذاة الشذذيخ بمجملهذذا، ووفاتذذه معهذذا، همذذا أكبذذر األدلذذة علذذى حذذب الشذذيخ لبغذذداد 
بيذرة خصوصا، وللعراق عموما.. غير أني أسرد هنا حادثة محددة رغذم بسذاطتها فذإن فيهذا داللذة ك

 ألرباب القلوب..
، لسذذماع األخبذذار قذذال لذذي الشذذيخ يومذذا بأنذذه كذذان فذذي ليلتذذه الماضذذية يقلذذب موجذذات الراديذذو

)حيذث  بغذدادب قديمذة لقذارا المقذام العراقذي الكبيذر الراحذل محمذد القبذانجي يتغنذى فيهذا فسمع أغنيذة
لذذه  تْ أنذذه عنذذدما تذذم ابعذذاد القبذذانجي عذذن بغذذداد الذذى القذذاهرة منتصذذف القذذرن المذذيالدي الماضذذي، بث ذذ

بذذث حينهذذا علذذى الهذذواء ، وكانذذت الحفذذالت ت  وحبذذه لهذذا ى بهذذا ببغذذداداذاعذذة القذذاهرة آنذذذاك حفلذذة تغن ذذ
بعذذذودة  مباشذذذرة، فلمذذذا سذذذمعها الباشذذذا نذذذوري السذذذعيد رئذذذيس وزراء العذذذراق فذذذي حينذذذه أمذذذر بالسذذذماح

القبانجي الى بغداد وأعفاه مذن العقوبذة(.. وأخبرنذي الشذيخ كيذف أن دموعذه سذبقته وانهمذرت بغذزارة 
، ولذذم يخطذذر ببذذال أحذذدنا أن رغذذم أن الشذذيخ كذذان يسذذكنها ..بغذذدادلعنذذد سذذماع تلذذك األغنيذذة، حبذذا 

 الظروف ستضطره الحقا لترك بغداد هو أيضا!
 

 م  
 
 حيات الشيخن أري

 ت لطيفة أذكر منها:امل مجلسه، وكان يردد عبار ي   ا الي  لقد كان الشيخ أريح

 ( :يقصذد إلذى هنذا أوصذلنا موالنذا نبانا إلهُ رَ يّ نبا َصبإلى هُ كان اذا أراد أن ينهي الدرس يقول ،)
 عز وجل، وال اذكر بالضبط إذ لعله نسب هذه العبارة إلى شيخه بيارة أو شيخه الدبان..
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  لببوا ادخُ  هببا النمببلُ يببا أيّ او المجلذذس قذذال لهذذم مقتبسذذا: )وكذذان اذا ازعجنذذا اطفالذذه اثنذذاء الذذدرس
 (، يأمرهم بها بالدخول الى غرفتهم..مكَ مساكنَ 

   اللحبببمُ يأكذذذل جيذذذدا يقذذذول: ) أن ضذذذيفه محذذذرج أثنذذذاء تنذذذاول الطعذذذام معذذذه وال وكذذذان إذا أحذذذس 
 (!من الغرقِ  فأنقذوهُ  في المرقِ  غاطٌس 

 
 الشيخ للتأريخ االسالمي

 
 فهم

قذذال لذذي الشذذيخ عبذذد الجليذذل ألكثذذر مذذن مذذرة نقذذاًل عذذن الذذدكتور )عبذذد الذذرحمن علذذي الحجذذي( 
 أستاذ التأريخ األندلسي أنه قال: 

 يدافع عنه محامون فاشلون!" بريءٌ  االسَلمي متهمٌ  " التأريخُ 
 

 
 
 إثقال ه على اآلخرين

 
 عدم

وكذذان يحذذب أداء أمذذوره  ،كذذان الشذذيخ رحمذذه اهلل تعذذالى ال يحذذب ان يثقذذل علذذى أحذذد بشذذيء
بيذذت ِشذذعر )وهذذو ممذذا ينسذذب الذذى بنفسذذه وعذذدم تكليذذف غيذذره مذذا اسذذتطاع.. وكذذان كثيذذرا مذذا يتمثذذل ب

 :االمام الشافعي(
 مبركْ أَ  جميعَ  أنتَ  فتولَّ         فركْ ظُ  ك مثلُ جلدَ  ما حكَّ 

 
ت
 
ع
ّ
ي
 
 ض
ٌ
 علوم

 قال لي شيخي عبد الجليل يوما: 
"، تعبير أو تأويبل الرؤيبامنها: علم في زماننا هذا  (امنّ  عتْ ُضيّ )أو ضّيعناها هناك علوم "

 .واستشهد بما ثبت في السنة النبوية من سؤال النبي أصحابه عن رؤاهم وتفسيرها لهم.
ِإَذا ) :َقذذاَل َرس ذذول  اللَّذذِه صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم قذذال:َأَبذذا ه َرْيذذَرَة أن   اإلمذذام البخذذاري ىرو قذذد و 

 (.َتَكْد َتْكِذُب ُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن َوُرْؤَيا اْلُمْؤِمِن ُجْزٌء ِمْن ِستٍَّة َوَأْرَبِعيَن ُجْزًءا ِمَن النُُّبوَّةِ  اْقَتَرَب الزََّماُن َلمْ 
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 الشيخ من الفتنة موقف

 كان الشيخ كثيرا مايردد في مجالسه العامة والخاصة:
انُتهبك بغيبر حبق، ومبن  ُسفك بغير حبق، ومبن كبل عبرضٍ  اللهم إنا نبرُأ إليك من كل دمٍ )
 (..ُسلب بغير حق كل مالٍ 

 
 
 
  رأي

 
 الشيخ يف الظ
 
 مة وأعوانهمل

ألحذذذد الظلمذذذة وخنذذذوع ألعوانذذذه مذذذن حولذذذه،  رل كذذذان الشذذذيخ اذا رأى أو سذذذمع موقفذذذا فيذذذه تجب ذذذ
–( َفاِسبببِقينَ َفاْسبببَتَخفَّ َقْوَمبببُه َفَأَطببباُعوُه ِإنَُّهبببْم َكببباُنوا َقْوًمبببا فرعذذذون: )اسذذذتذكر قولذذذه تعذذذالى بشذذذأن 

يلبسذه وينزعذه متذى  -أي كالحذذاء–حقا لقد جعلهم كالخف "عليها بالقول:  بَ ، وعق   -11الزخرف/
 .."شاء

ى بهذم بعذض النجاسذات، وهكذا هو األمر حقا مع كل ظذالم وأعوانذه، يجعلهذم كذالخف يتذوق  
ورمذاهم، صاروا وسخا علذى وسذخ، مذن رؤوسذهم الذى أخمذص اقذدامهم، اسذتقذرهم، فنذزعهم فإذا ما 

 ثم استخف آخرين من أمثالهم..
 

 آخر لقاءٍ مجعني به

ه كذذان آخذذر لقذذاء جمعنذذي بالشذذيخ عبذذد الجليذذل قبذذل أسذذابيع قالئذذل مذذن استشذذهاده، حيذذث زرت ذذ
ر إن أكثَبممذا ذكذره لذي فذي تلذك الزيذارة وبحرقذة شذديدة قولذه: ) وكذانفي العامرية ببغذداد..  في بيته

نهار هبو الحفباظ علبى عروببة العبراق عمومبا، وعلبى سبَلمة العقيبدة االسبَلمية  ما يؤرقني ليلَ 
(.. وقد كان أغلب كالمذه معذي فذي تلذك الزيذارة يذدور حذول هذذه ألهل بغداد على وجه الخصوص

 القضية.
 

ؤيتي للشيخ  يف املنام
 
 ر

لقذذذد رأى الكثيذذذرون الشذذذيخ فذذذي رؤى منذذذام طيبذذذة، وخصوصذذذا بعذذذد وفاتذذذه، والذذذرؤى الصذذذالحة 
ذذذي   رات، كمذذذا أخبذذذر بذذذذلك الصذذذادق المصذذذدوق عليذذذه أفضذذذل الصذذذالة سذذذتأنس بهذذذا، وهذذذي مذذذن المبش 
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َأنَّ النَِّبذذي  فذذي الحذذديث الذذذي أخرجذذه مسذذلمل وغيذذره مذذن طريذذق ابذذن عبذذاس رضذذي اهلل عنهمذذا  والسذالم
ذوب ِفذي َمَرضذه الَّذِذي َمذ ذف وف َصلَّى اللَّه َعَلْيذِه َوَسذلََّم َكَشذَف السِّذتَاَرة َوَرْأسذه َمْعص  اَت ِفيذِه َوالنَّذاس ص 

باِلَحة َيرَاَهبا : )َخْلف َأِبي َبْكر َفَقالَ  ْؤَيبا الصَّ َيبا َأّيَهبا النَّباس ِإنَّبُه َلبْم َيْببَق ِمبْن ُمَبشِّبرَات النُُّببوَّة ِإالَّ الرُّ
 ..(، وللحديث روايات اخرى من طرق عديدةاْلُمْسِلم َأْو ُتَرى َلهُ 

، وكنذت فذي حينهذا يربو على السنة من وفاة الشذيخ بنفسي بعد ماوأنا أذكر هنا رؤيا رأيتها 
خذذارج العذذراق، حيذذث كنذذت أسذذكن فذذي شذذقة فذذي مدينذذة جميلذذة.. فرأيذذت فذذي المنذذام  ةمالذذة علميذذفذذي زَ 

ذا الشذذيخ  م علذذي يطذذرق بذذاب شذذقتي، فقمذذت وفتحذذت البذذاب لذذه، فسذذل  بمظهذذر جميذذل وهيئذذة حسذذنة وا 
شيطا مرحا كعادته في حياته، وأخبرني بأنه قذد جذاء سالما حارا، ثم دخل وجلس معي، وقد كان ن

م علذذذي  ويشذذذرب معذذذي فنجانذذذا مذذذن القهذذذوة أو مذذذن الشذذذاي )ال أذكذذذر بالضذذذبط(.. فاعذذذددت لذذذه ليسذذذل  
فشذذربه، وتبذذادل معذذي بعذذض األحاديذذث اللطيفذذة أثنذذاء ذلذذك، ثذذم قذذام فذذودعني  ،الفنجذذان الذذذي طلبذذه

وغذذادر، بذذذات المذذرح والنشذذاط الذذذي جذذاء بذذه.. وكأنذذه فذذي حركتذذه الدائبذذة والنشذذطة نصذذرة لذذدين اهلل 
 تعالى التي كان عليها في حياته..

 
 وقد سررت  بهذه الرؤيا كثيرا واستبشرت بها خيرًا.
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 :اخلامس فصلال
 
ٌ
  مواقف

 
 من حياة الشيخ ع

 
 ليل الفهداويبد اجل

 
( كما ي   قال.. وهذا القول يصدق تماما مع شيخنا عبذد الجليذل الذذي مذر  فذي )الرجال مواقفل

صذذعبة عديذذدة، غيذذر أن تأييذذد اهلل تعذذالى كذذان حاضذذرا معذذه فذذي كذذل موقذذف منهذذا،  حياتذذه بمواقذذف
ا ال يكذذون إال لمذذن اختصذذهم اهلل تعذذالى فاجتذذاز تلذذك المواقذذف اجتيذذاز المذذؤمن الموفَّذذق المؤيَّذذد.. وهذذذ

.. وفي هذا الفصل عذرض لذبعض  مذن تلذك المواقذف برحمته، وظننا أن شيخنا هو واحد من أولئك
   التي يتبين فيها معدن الرجال..

 
احل ياسر عرفات

ّ
ئيس الفلسطيني الر

ّ
ه مع الر

 
 موقف

كذان الشذيخ خطيبذا فذي في احدى السنوات من ثمانينيات القرن الميالدي الماضي، وعنذدما 
فذي بغذداد فذي زيذارة  بغداد، كان الرئيس الفلسذطيني ياسذر عرفذاتبة في منطقة العالوي جامع البني  

رسذذمية أو ربمذذا لحضذذور اجتمذذاع عربذذي مذذا، فحضذذر لصذذالة الجمعذذة فذذي جذذامع البنيذذة.. وقذذد قذذام 
لصذذذالة فذذذي خذذذادم الجذذذامع بذذذابالب الشذذذيخ قبيذذذل ارتقائذذذه للمنبذذذر بحضذذذور الذذذرئيس ياسذذذر عرفذذذات ل

عا معينا للخطبة، فتركه، وارتجذل خطبذة عصذماء حذول قضذية و الجامع، وكان الشيخ قد هيأ موض
فلسذطين. وقذد تحذذدث الشذيخ فذي تلذذك الخطبذة عذن المذذؤامرة الكبذرى التذي تريذذد تحويذل فلسذطين مذذن 
 قضية اسالمية مركزية، الى قضية عربية كمرحلة أولى، ومن ثم تحويلها الى قضذية فلسذطينية او

 شأن فلسطيني بحت كمرحلة ثانية، وذلك لغرض نسيانها والقضاء عليها في المرحلة األخيرة..
وتحذذذدث الشذذذيخ فذذذي هذذذذه الخطبذذذة عذذذن خطذذذورة ذلذذذك، وكيذذذف ان الرؤسذذذاء والقذذذادة العذذذرب 

. وبذي ن أن فلسذطين بأجمعهذا والمسلمون هم الذذين سذيتحملون الذوزر األكبذر فذي مثذل هكذذا انحذدار
اليحذذق ألحذذد ان يتنذذازل عنهذذا، ألنهذذا ملذذك للمسذذلمين جميعذذا.. وقذذد كذذان قصذذد هذذي أرض اسذذالمية 

الشذذذيخ اسذذذماع ذلذذذك للذذذرئيس عرفذذذات ومذذذن حضذذذر معذذذه مذذذن المسذذذؤولين يعظهذذذم بذذذه دون مداهنذذذة 
 والمحاباة ألحد على حساب حقوق المسلمين..
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ضذنه فما كان من الرئيس عرفات بعد انتهاء الخطبذة والصذالة إال ان تقذدم الذى الشذيخ واحت
، وأمسذذك بيذذد الشذذيخ ورفعهذذا فذذي الهذذواء أمذذام بعذذض المصذذورين واالعالميذذين المذذرافقين لذذه، محييذذاً 

 هاتفا بالتكبير.. في دبلوماسية طالما عرف بها الرئيس عرفات في هكذا مواقف.
 

ه مع مسؤولٍ كبري يف الدولة
 
 موقف

فخذذري شنشذذل فذذي التسذذعينيات مذذن القذذرن الماضذذي، وعنذذدما كذذان الشذذيخ خطيبذذا فذذي جذذامع 
ببغداد، وفذي أحذد ايذام الجمعذة، قذام أحذد المصذلين قبيذل الصذالة بذاعالم الشذيخ أن أحذد المسذؤولين 
الكبذذذار جذذذذدا فذذذي الدولذذذذة آنذذذذاك قذذذذد دخذذذل مذذذذع حمايتذذذه الذذذذى احذذذدى قاعذذذذات المسذذذجد ألداء صذذذذالة 

 تبنذذى توجهذذا اسذذالميا معينذذا، وتقريذذب مذذنت.. ومذذن المعذذروف ان الدولذذة آنذذذاك حاولذذت ان الجمعذذة
يمثلونه إليها، وكذان ذلذك المسذؤول هذو الذذي يشذرف علذى تطبيذق سياسذة الحكومذة فذي هذذا الشذأن 

 على مستوى دوائر األوقاف والمساجد والمعاهد والكليات االسالمية..
حذذذول ذلذذذك المسذذذؤول مجموعذذذة ممذذذن لبسذذذوا زي  لذذذذلك كذذذان مذذذن طبيعذذذة األمذذذور أن يلتذذذف  

ه أولئذك كثيذرا مذن الحقذائق امذام ذلذك المسذؤول وبالتذالي و  العلماء، ولم يتحلوا بأخالقهم وأدبهذم.. فشذ
بنقذل أمذور كاذبذة عذن  بعضذهم فقذد قذام، من أجل منافع شخصية ومصذالح ضذيقة.. أمام الحكومة

، حسذذذدا مذذذن عنذذذد والذذذوطن بعذذذض العلمذذذاء العذذذاملين ألظهذذذارهم بمظهذذذر العذذذدو المتذذذربص بالدولذذذة
خ عبذذد الجليذذل مذذن قذذوائم القبذذول فذذي الدراسذذات تذذائج ذلذذك اسذذتبعاد اسذذم الشذذينمذذن  أنفسذذهم. وقذذد كذذان

 العليا )وخصوصا الدكتوراه( سنة بعد أخرى رغم تفوقه على أقرانه، ومكانته العلمية المعروفة.
مذذنهج العلمذذاء الصذذالحين واألوليذذاء العذذارفين فذذي التعامذذل مذذذع  واغيذذر  أولئذذك القذذومكمذذا ان 

علمذذاء، كمذذا كذذان شذذأن السذذلف الصذذالح مذذن األمذذراء والسذذالطين، فبذذدل أن يقذذف األمذذراء بذذأبواب ال
أمتنا، أصبح أشباه العلماء يقفون متذللين بأبواب االمذراء، فغيذروا وبذدلوا، وجعلذوا المعذروف منكذرا، 

 والمنكر معروفا! 
عبد الجليل يختلف كثيرا عما يلزم غيره، فكذان البذد للشذيخ فذي تلذك  الشيخَ  لزم  يَ  وقد كان ما

الجمعذذة أن يلتذذزم سذذمت العلمذذاء الربذذانيين، الذذذين لذذيس لهذذم تعلذذق إال بمذذوالهم الحذذق جذذل وعذذال.. 
حولذه ويميذز الصذادق مذن الكذذوب.. فأطذال الشذيخ  مذن فلعل ذلك المسؤول ينتبه الى الغثذاء الذذي

لجمعذذذة.. وقذذذد كذذذان المسذذذؤول ربمذذذا يتوقذذذع أن يسذذذارع الشذذذيخ حذذذال فذذذي صذذذالة النافلذذذة بعذذذد فذذذرض ا
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انقضذذاء الفذذرض إليذذه إللقذذاء التحيذذة والسذذالم، كمذذا اعتذذاد مذذع غيذذره.. فلمذذا أطذذال الشذذيخ فذذي نافلتذذه، 
 ، وغادر الجامع دون أن إلقاء التحية عليه..له غضب المسؤول، واعتبر ذلك تحدياً 

ة الشذذيخ علذذى ذلذذك أمذذامي ذات مذذرة، وقذذالوا وقذذد قذذام بعذذض كبذذار السذذن مذذن أقاربنذذا بمعاتبذذ
للشذذيخ: )لقذذد كذذان األولذذى بذذك أن تخذذرج حذذال انقضذذاء الفذذرض للسذذالم علذذى المسذذؤول، ألجذذل ازالذذة 
جفوتذذذه تجاهذذذك، او علذذذى األقذذذل لتذذذوقي مذذذا يمكذذذن ان يلحقذذذه بذذذك مذذذن أذى(.. فأجذذذابهم الشذذذيخ عبذذذد 

 ه صغيرهم وكبيرهم:الجليل اجابة الواثق بما عند ربه جل وعال، والمتأدب مع خلق
أنا لم أقصبد مطلقبا اسباءة األدب مبع أحبد، ولكبن شبيخي عببد الكبريم البدبان رحمبه اهلل )

فبي أببواب األمبراء وأن ال أتزلبف لهبم،  تعالى قد أخذ علي العهبد عنبد منحبي االجبازة أن ال أقبف
   (..وما كان لي أن أخالف وصية شيخي أبداً 

وصذية شذيخه الذدبان لذه مذرة أخذرى عنذدما جذاء إليذه وقد أعاد الشذيخ رحمذه اهلل تعذالى ذكذر 
أحذذذد المشذذذذايخ ممذذذن كذذذذانوا يتذذذرددون علذذذذى مجلذذذس ذلذذذذك المسذذذؤول، طالبذذذذا منذذذه أن يرافقذذذذه لمقابلذذذذة 

   المسؤول لغرض التقريب بينهما، فرفض الشيخ ذلك..
 

 تعاىل
 
 اهلل

 
ده األكرب صهيب رمحه

 
 ول
 
 وفاة

لجليذذل هذذو واحذذد مذذن أصذذعب األيذذام التذذي لعذذل يذذوم وفذذاة صذذهيب األبذذن األكبذذر للشذذيخ عبذذد ا
علينذذذا  مذذر بهذذا الشذذيخ فذذي حياتذذذه، إن لذذم يكذذن أصذذعبها علذذى االطذذذالق.. ولقذذد كذذان يومذذا عصذذيبا

حيذذث أصذذذيب  2113 صذذيف عذذذامجميعذذا وعلذذى كذذذل مذذن لذذذه صذذلة بالشذذيخ.. وقذذذد كذذان ذلذذذك فذذي 
صهيب رحمه اهلل تعالى، ابن األربعة عشر ربيعا، بطلق ناري طائ  في رأسه، سذرعان مذا تذوفي 

 على أثره بعد نقله الى المستشفى..
وأذكر ان ذلك اليوم كان يوم جمعذة، حيذث جذاءني الشذيخ مذع اثنذين مذن اقاربنذا الذى البيذت 

رفذذت فذذي وجذذوههم أمذذرا جلذذال، وكانذذت فذذي وقذذت الضذذحى علذذى غيذذر ميعذذاد، فلمذذا خرجذذت الذذيهم، ع
، فسذذذألتهم: مذذذاذا هنذذذاك؟ مالذذذذي حصذذذل؟ فبذذذادرني الشذذذيخ بذذذالقول: مالبذذذس الشذذذيخ ملطخذذذة بالذذذدماء

".. وتذذابع قولذذه: "لقذذد تذذوفي صذذهيب فذذي المستشذذفى بعذذد اصذذابته احتسبببنا صببهيب عنببد اهلل تعببالى"
 بطلق ناري في رأسه"..

حتذى شذعرت انذي بالكذاد اسذتطيع ربذط ولقد اصابني شيء من الذهول عند سذماعي ذلذك،  
.. ثذذم ! ولكنذذي تمالكذذت نفسذذي بحذذول مذذن اهلل وقذذوةالكلمذذات مذذع بعضذذها وفهذذم المقصذذد مذذن ورائهذذا
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طلذذب منذذي الشذذيخ ان أخبذذر زوجتذذي )خالذذة صذذهيب( بذذاألمر، وأن آخذذذها الذذى بيذذت الشذذيخ لتكذذون 
تكذذذذن قذذذذد علمذذذذت  ألنهذذذذا لذذذذم ،بجانذذذذب اختهذذذذا )ام صذذذذهيب زوجذذذذة الشذذذذيخ( عنذذذذد تلقيهذذذذا النبذذذذأ الفذذذذاجع

 بالموضوع حتى ذلك الحين..
فدخلت الى البيت، فلما رأتنذي زوجتذي عرفذت مذن وجهذي أن أمذرا جلذال قذد حذدث، فسذألتني 

، ثذذذم أخبرتهذذذا بذذذالخبر مفزوعذذذة: مذذذاذا حذذذدث؟ فطلبذذذت منهذذذا ان تسذذذترجع وتوحذذذد المذذذولى عذذذز وجذذذل
لتكذذون الذذى جانذذب اختهذذا المفجذذع، وطلبذذت منهذذا تهيئذذة أمرهذذا بسذذرعة للذذذهاب فذذورا الذذى بيذذت الشذذيخ 

في هذه الشدة.. فهيأنا امرنا على عجالة وانطلقنا الى بيذت الشذيخ عبذد الجليذل، والذذي كذان يسذكن 
 في بيت ملحق بجامع فخري شنشل في حي الخارجية ببغداد.

وهذو األخ عبذد الوهذاب عبذد المذنعم جميذل وفي وقذت الحذق ذهبنذا انذا والشذيخ وأحذد اقربائنذا 
، حيذذث كذذان ينبغذذي انجذذاز بعذذض االوراق الرسذذمية هنذذاك، حذذد مراكذذز الشذذرطة)أبذذو محمذذد( الذذى ا

بعذدها بذاخراج جثمذان صذهيب رحمذه اهلل تعذالى مذن المستشذفى.. وفذي مركذز الشذرطة ليسمحوا لنذا 
ذاك كذان هنذاك مجموعذذة صذغيرة مذن الشذذرطة العذراقيين، وعذذدد أكبذر مذن الجنذذود األمريكذان.. وقذذد 

وكذذانوا يسذذتدعون الشذذيخ لوحذذده أحيانذذا، أو يسذذتدعونني معذذه فذذي  جعلونذذا ننتظذذر فذذي باحذذة المركذذز،
.. وقذذد أخذذذ منذذا بعذذض الجنذذود األمريكذذان ليزيذذة معهذذم(جأحيذذان أخذذرى )كذذوني اجيذذد التحذذدث باالن

معلومذذات تفصذذيلية كثيذذرة تخذذص الحذذادث، وتخذذص الشذذخص المتذذوفى، وخلفيتنذذا االجتماعيذذة، كمذذا 
اضذذذذافة الذذذذى المحاضذذذذر الرسذذذذمية الخاصذذذذة  ،ة لملئهذذذذاسذذذذلمونا اسذذذذتمارات مكتوبذذذذة باللغذذذذة االنجليزيذذذذ

 بالشرطة العراقية..
وقد استغرق هذا األمذر حذوالي ثذالث سذاعات، تذم اسذتدعاؤنا فيهذا لعذدة مذرات.. وفذي أثنذاء 

، فطلذذب منذذا الشذذيخ د الجوامذذع القريبذذة مذذن مركذذز الشذذرطةحذذذلذذك رفذذع األذان لصذذالة الجمعذذة مذذن أ
ة قريبذذة ويمكذن الوصذول اليذذه الجذامع الذذذي كذان علذى مسذافالذذهاب ألداء صذالة الجمعذة فذذي ذلذك 

وقذذت مشذذيا، ففضذذلنا انذذا وأبذذو محمذذد البقذذاء فذذي مركذذز الشذذرطة تحسذذبا السذذتدعائنا مذذرة اخذذرى أثنذذاء 
حتذى اكتملذت االجذراءات فيذه  ، فذهب لوحده ألداء صالة الجمعذة، وبقينذا نحذن فذي المركذزالصالة

 ..بعد الظهر
اليوم الذي أحسذبه أشذد األيذام العصذيبة التذي مذر بهذا فذي حياتذه، وهكذا رأينا الشيخ في هذا 

وفي تلك اللحظات التي كان الحذزن يعتصذر فيهذا قلوبنذا جميعذا، رأينذاه وهذو يذأبى أن يفذوت فذرض 
ن كذان لذه عذذر ، فهذو قذد فجذع للتذو بإبنذه البكذر، الذذي كذان كالريحانذة فذي صالة الجمعذة، حتذى وا 

 بهجة ونشاطا.. وهلل تعالى األمر من قبل ومن بعد..أول الشباب، يمأل الجو من حوله 
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وقد أخبرني األخ أبو حذيفة، وكان قد وصل مع مجموعة من األهل مذن حديثذة بعذد ظهذر 
: " لمذا إلتقينذا الشذيخ ذلذك اليذوم األلذيم، والحذزن يعتصذر قلوبنذا جميعذا، يوم الحادثة الى بغذداد، قذال

أعطذى ولذه مذا أخذذ، اللهذم آجرنذي فذي مصذيبتي واخلفنذي  بادرنا الشيخ بقوله: الحمد هلل الذي له ما
خيرا منها، وال حول وال قذوة إال بذاهلل" .. وأضذاف أبذو حذيفذة: " ولذم نسذتطع بعذد هذذه الكلمذات مذن 

 "..الشيخ أن نقول شيئا، سوى اننا اجهشنا جميعا بالبكاء
، وكذان م التذاليفي اليذو  وقد تم تشييع جثمان صهيب رحمه اهلل تعالى من بغداد الى حديثة

تشييعا مهيبا حضره كثير من الناس من بغداد بينهم الكثير من المشايخ والعلماء والوجهذاء، حيذث 
كيلذومترا الذى حديثذة، حتذى  211لم تمنعهم ظروف االحتالل حينها من قطع تلذك المسذافة البالغذة 

لمكانذذة الشذذيخ  ، وذلذذكلذذم تكفهذذم السذذيارات الخاصذذة، فاسذذتأجر بعضذذهم الحذذافالت لحضذذور التشذذييع
 في قلوبهم، ووطأة المصاب األليم عليهم..

ت مقبذذرة الحقالنيذذة التذذي دفذذن فيهذذا صذذهيب فذذي ذلذذك اليذذوم بذذالكثيرين مذذن أهذذالي ظذذكمذذا اكت
.. وبعذذد انتهذذاء الحقالنيذذة وحديثذذة، اضذذافة الذذى المشذذيعين مذذن بغذذداد ومذذن غيرهذذا مذذن مذذدن األنبذذار

يتذذي الحذذاج ابذذراهيم حمذذادي والحذذاج عبذذد المذذنعم مراسذذم الذذدفن، تذذوزع الضذذيوف بشذذكل رئيسذذي بذذين ب
جميذذل، وذلذذك لكثذذرة عذذددهم، جذذزاهم اهلل عنذذا خيذذر الجذذزاء، وجعذذل ذلذذك فذذي صذذحائف اعمذذالهم يذذوم 

     القيامة..
أسذذذأل اهلل العظذذذيم رب العذذذر  العظذذذيم أن يذذذرزق شذذذيخنا عبذذذد الجليذذذل وابنذذذه صذذذهيب منذذذازل 

بجذذوار حبيبذذه المصذذطفى صذذلى اهلل عليذذه  الصذذديقين والشذذهداء والصذذالحين فذذي الفذذردوس األعلذذى،
ومذا ذلذك علذى اهلل  وسلم، وأن يلحق بهم اهليهم واحبابهم، ويلحقنا بهم جميعا بمنه وجوده وكرمه..

 بعزيز.
 
 

 ابراهيم محادي
ّ
 والد ه احلاج

 
 وفاة

خصوصذا بعذد اسذهامه فذي التوقيذع بعد أن تعرض الشذيخ عبذد الجليذل الذى تهديذدات كثيذرة، 
أن يخذذذرج  م2119عذذذام نهايذذذة اضذذذطر فذذذي ة الذذذذي يؤكذذذد حرمذذذة الذذذدم العراقذذذي، علذذذى اعذذذالن مكذذذ

.. وقذذد ، كمذذا أوردنذذا ذلذذك سذذابقازوجتذذه وأوالده الذذى األردن حفاظذذا علذذى سذذالمته وسذذالمتهمبصذذحبة 
 بقوا هناك مدة تقل عن السنتين، عادوا بعدها الى بغداد بعد تحسن الوضع األمني نسبيا..
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 ة.. وفذذي تلذذك الزيذذار ة واحذذدة فقذذطتلذذك، زار العذذراق خاللهذذا لمذذر وخذذالل مذذدة بقائذذه فذذي األردن 
ينهذي اجذراءات مناقشذة رسذالته للذدكتوراه فذي كليذة فيهذا أن  الشذيخ ، كان برنامج2119أواخر عام 

حديثذة، يذومين او ثالثذة، الحقالنية/ايضا فيها أبويه، في  يزورثم ، العلوم االسالمية/ جامعة بغداد
خصوصا والده الحاج ابراهيم الذي كان مصابا بحالذة مذن  قبل عودته، لالطمئنان على صحتهما،

الشذذلل النصذذفي، أثقلذذت حركتذذه بعذذد جلطذذة أصذذيب بهذذا قبذذل ذلذذك بسذذنتين او ثذذالث، لذذم يسذذتطع أن 
يتعذذافى مذذن أثرهذذا بشذذكل كامذذل.. ورغذذم ذلذذك، فقذذد كذذان الحذذاج ابذذراهيم حمذذادي رحمذذه اهلل تعذذالى قذذد 

تذذذه وروح النكتذذذة سذذذبيا، وظذذذل محافظذذذا علذذذى الكثيذذذر مذذذن أريحي  اعتذذذاد وضذذذعه الجديذذذد وتذذذأقلم معذذذه ن
 اللطيفة التي طالما عرف بها..

وقذذد كذذان الوضذذذع الصذذحي للحذذاج ابذذذراهيم عنذذد زيذذارة الشذذذيخ تلذذك هذذو وضذذذعه المعتذذاد فذذذي 
أزمذذة صذذحية طارئذذة أو شذذديدة، بذذل علذذى  سذذنواته األخيذذرة، حيذذث كذذان مسذذتقرا، ولذذم يكذذن يمذذر بأيذذة

.. لكنذذه وفذذي اليذذوم الثذذاني او العكذذس فقذذد بذذدى مسذذرورا ونشذذيطا كأيامذذه الخذذوالي بعذذد رؤيتذذه للشذذيخ
الثالذذث لزيذذارة الشذذيخ، تذذدهور الوضذذع الصذذحي للحذذاج ابذذراهيم بشذذكل مفذذاج ، ومذذاهي اال سذذويعات 

ولده الشيخ عبد الجليل لذه، تلذك الزيذارة التذي  قليلة، واذا بالمنية توافي الحاج ابراهيم في اثناء زيارة
لذم يعلذذن عنهذذا مسذبقا، وجذذاءت شذذبه مرتجلذذة مذن غيذذر تخطذذيط كبيذذر، ليقضذي اهلل تعذذالى أمذذرا كذذان 

 مفعوال..
والذي أظنه )واهلل تعالى أعلم( ان في هذه الحادثة إكرامذا بالغذا مذن اهلل جذل وعذال لكذل مذن 

 م رحمهما اهلل تعالى..الشيخ عبد الجليل ولوالده الحاج ابراهي
فالحاج ابذراهيم كذان قذد اصذيب بحذزن عميذق بعذد وفذاة حفيذده )صذهيب عبذد الجليذل( رحمذه 

، وقد كان صهيب أحب أحفاده إليذه، كمذا كذان عبذد الجليذل أحذب ابنائذه 2113اهلل تعالى في عام 
إلذى خذارج  لتذهوعائ سذافرإليه.. وقد عذز  علذى الحذاج ابذراهيم اضذطرار ابنذه البذار عبذد الجليذل أن ي

وكذأني بذذلك الرجذل  العراق مهدَّدًا، وصع ب عليه أن ينقطع عن رؤية الشيخ وعائلته بسذبب ذلذك..
ب )الحاج ابراهيم( قذد صذار وحالذه ال يتمنذى مذن الذدنيا سذوى رؤيذة ابنذه الحبيذب، فلمذا الطي   المسن  

فأكرمذذه اهلل تعذذالى بذذالموت علذذى قذذر ت عينذذه بذذذلك فذذي تلذذك الزيذذارة المقذذد رة، انقطذذع منذذاه مذذن الذذدنيا، 
 ..دين االسالم وشهادة ان ال إله إال اهلل، محمد رسول اهلل
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النذاس بوالديذه، فقذد كذان مذن الممكذن  أما الشيخ عبد الجليل، الذذي عذرف عنذه أنذه مذن أبذر  
جذدا أن يتذوفى والذده أثنذاء غيابذذه فذي األردن، وعنذد ذلذك سيشذتد حذذزن الشذيخ علذى والذده أن يمذذوت 

ان يراه، فكانت تلذك الزيذارة للشذيخ، بذذلك التقذدير الربذاني، تتويجذا لصذدق نيتذه فذي بذره ألبويذه دون 
 طيلة حياته.. أسأل اهلل تعالى أن يتغمد الجميع بواسع رحمته. 
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 :السادس فصلال
جهات النظر

 
 يف و

ٌ
 خالف

 

 سذذأتكلم فذذي هذذذا الفصذذل عذذن بعذذض القضذذايا التذذي كذذان لذذي فيهذذا مذذع شذذيخي عبذذد الجليذذل
رحمذذذه اهلل تعذذذالى وجهذذذات نظذذذر مختلفذذذة قلذذذيال او كثيذذذرا. إن االخذذذتالف فذذذي وجهذذذات النظذذذر أمذذذر 
طبيعي في كل زمذان ومكذان، بذل هذو كذاد ان يصذبح القاعذدة األسذاس ولذيس االسذتثناء فذي زماننذا 

األمريكذذي للعذذراق.. لكذذن ربمذذا قذذد اليكذذون مذذن المذذألوف كثيذذرا أن  هذذذا، وخصوصذذا بعذذد االحذذتالل
عده للكالم عن سيرة ومسيرة شخصية يعتذز بهذا، أن يذورد أمذور أَ ي كتاب وضعه او يتحدث أحد ف

 ةالخالف )او باألصذح االخذتالف( بينذه وبينهذا. غيذر أنذي سذأورد بعضذا مذن ذلذك العتبذارات عديذد
 اهمها:

  ان هذه القضايا االختالفية هي أقل بكثير من األمور المتفق عليها فيما بيننذا، كيذف ال
 بل واحدا من أصغرهم.. تعالى ان اكون احد طالب العلم لدى الشيخ وقد شرفني اهلل

  ،ان اختالفنا في وجهات النظر حذول بعذض القضذايا ونقاشذاتنا العميقذة المطولذة حولهذا
لم تقد أحد منا في يوم من األيام الى ان يجد في نفسه شيئا على اآلخر، بذل كذان الذود 

الجذامع بينذي وبذين الشذيخ رحمذه اهلل تعذالى، والحذب فذي اهلل تعذالى وصذفاء األخذوة، هذو 
 مذ تعرفت عليه ألول مرة، وأسأل اهلل تعالى ان يجمعني مذع شذيخي فذي مسذتقر رحمتذه
)انظر في أدناه صورة مما كتبذه الشذيخ رحمذه اهلل تعذالى علذى النسذخة التذي أهذداها لذي 

ن كنذذت  ، وذلذذك مذذن حسذذن ظنذذه وكذذرم خلقذذه، و لنذذوويالمذذام امذذن كتذذاب األذكذذار ل دون  ا 
 .. (ذلك بكثير

  ان فذذذي ذلذذذك اظهذذذار لجانذذذب التواضذذذع، واالسذذذتمرار بطلذذذب العلذذذم مذذذدى الحيذذذاة، وعذذذدم
ذذذله االنسذذذان فذذذي سذذذابق حياتذذذه، وتذذذرك التوقذذذف عنذذذده، وكذذذذلك لمذذذدى  االغتذذذرار بمذذذا حص 
العقلية المتفتحة من جانب الشيخ.. فكان يطيذل الذنفس والحذوار مذع احذد طالبذه كحذوار 

 ه الموضوع المختلفة طلبا للحقيقة..الند للند، يقلب اوج
   ت كثيذذرا فذذي كمذذا ان فذذي ذلذذك اظهذذار لجوانذذب مذذن شخصذذية ونفذذس الشذذيخ المزكذذاة، عذذز

زماننا هذا سذواء لذدى الخذواص او العذوام، فقذد كنذت أقسذو فذي النقذد أحيانذا، وأتشذدد فذي 
دون ان يعكذذر ذلذذذك صذذذفو نفذذس الشذذذيخ، واليغيذذذر مذذن هدوئذذذه فذذذي الذذرأي أحيانذذذا اخذذذرى، 

 



64 

 

ا  شيئا، وابتسذامته لذم تكذن تفذارق محيذاه.. وهذذه الصذفات بالذذات ال يكذاد أحذد فذي النق
زماننذذا هذذذا ان يتحقذذق بهذذا اذا مذذا انتقذذده آخذذر فذذي رأي ذهذذب اليذذه، وأطذذال النقذذا  معذذه 
فيه.. ومنه يستطيع اصحاب القلوب ان يعرفوا سر مكانة وحذب الشذيخ فذي نفذس وقلذب 

 وعقل كل من عرفه..
  وشخصذذية مذذؤثرة فذذي المجتمذذع  مهمذذا كثذذر احبذذاؤه ومريديذذه، فالبذذد مذذن وجذذود ان لكذذل عذذالم

ناسذذذى بعذذذض المخذذذالفين بعذذذض مذذذن يخالفونذذذه او يعارضذذذونه، لكذذذن المؤسذذذف هذذذو عنذذذدما يت
اخالق وأدب الخالف، فتتحول األمور الى التباغض والتنابز، وهذذا ممذا الينبغذي ان يكذون 

شذايخهم، وان اختلفذوا معهذم فذي بعذض بين احد من المسذلمين، خصوصذا تجذاه علمذائهم وم
جوانذذذب المذذذنهج.. فذذذنحن نعلذذذم يقينذذذا ان الذذذنقص هذذذو مذذذن طبيعذذذة البشذذذر، وفذذذي اعتقادنذذذا ان 
العصذمة هذذي لالنبيذذاء فقذط، لذذذلك مذذن عظذم فضذذله وكثذذرت محاسذنه، وهذذب نقصذذه لفضذذله. 

. وقذد وهذا هو ميزان االعتدال الذي وضعه اهلل في الدنيا، وبذه تذوزن األعمذال يذوم القيامذة.
يجلسذون  الكثيذر، يءسمعنا ورأينا بأم أعيننا اناسا عندهم من الطيبة والغيرة على الدين الشذ

معنذذا فذذي ذات المسذذجد يسذذتمعون الذذى خطبذذة او محاضذذرة احذذد المشذذايخ، فذذاذا خرجذذوا مذذن 
المسذذجد، اتهمذذوا ذلذذك الشذذيخ بكذذالم توهمذذوه، وقولذذوه مذذالم يقذذل، وانتقذذدوه علذذى ذلذذك، ومذذا هذذم 

ذب على ذاك الشيخ او العالم، انما هو هوى النفس، واضذمار مذا غيذر الرضذا متعمدين الك
والقبول مقدما في الصذدور تجذاه ذلذك المذتكلم، جعلهذم يفهمذون الكذالم علذى غيذر مقصذده.. 

ياهم،   ويتجاوز عنا وعنهم..فنسأل اهلل تعالى ان يصلحنا نحن وا 

 
 "على كتاب األذكاري لصورة من االهداء الذي كتبه الشيخ رحمه اهلل تعالى "
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مذذن ايذذراد هذذذا الموضذذوع ضذذمن الكتذذاب، بقذذي ان اشذذير الذذى أهذذم هذذذه  وبعذذد بيذذان المقصذذد

القضايا التي خالفت فيها وجهذة نظذر شذيخي عبذد الجليذل، وتحذاورت معذه فيهذا دون ان يقلذل ذلذك 
أيضذا علذى  كمذا ال يفذوتني التأكيذدمن شأنه في نفسي، ودون ان تتأثر عالقة الحب في اهلل بيننذا. 

، ألن جميذذع انذذه لذذيس مذذن أهذذداف طذذرح هذذذا الموضذذوع مطلقذذا محاولذذة تحديذذد الصذذواب أو الخطذذأ
وهذه األمور هي مترابطة جذدا مذع كانت تدور ضمن دائرة الظن واالجتهاد.  األمور المختلف فيها

جميعذذذا الذذذى دماثذذذة خلذذذق الشذذذيخ رحمذذذه اهلل تعذذذالى، وطيبذذذة قلبذذذه ونفسذذذه، وغيرتذذذه  بعضذذذها، ومردهذذذا
 الشديدة على الدين، واستغراقه في االهتمام بشأن المسلمين. وبيان تلك القضايا كما يلي:

مضذيافا ودودا مرهذف االحسذاس، ال يتحمذل ان يجذرح احسذاس احذد. وكذان كثيذر  كان الشيخ أوال:
مذن النذذاس يتذذرددون عليذذه فذذي اوقذذات مختلفذة، سذذواء لغذذرض االسذذتفتاء، او لسذذؤال واستشذذارة الشذذيخ 

مجلسذذه فذذي امذذور متنوعذذة، او لمجذذرد الزيذذارة ومجالسذذة الشذذيخ، حيذذث كذذان رحمذذه اهلل تعذذالى الي مذذل 
َلذذذح والثقافيذذذة التذذذي يتحذذذدث بهذذذا الشذذذيخ، اضذذذافة الذذذى حفظذذذه لكثيذذذر مذذذن الم  لكثذذذرة الفوائذذذد العلميذذذة 

والطرائف والنوادر واألشعار، التي يضم نها احاديثه، وكل ذلك باسلوب عفوي بسذيط أخذاذ.. ولكذن 
ض النذذاس كذذانوا ال يقذذد رون وضذذع الشذذيخ وال وقتذذه وال خصوصذذياته، فيذذأتون للزيذذارة فذذي أوقذذات عذذب

وهذذو اليسذذتطيع لشذذدة حيائذذه ان لجلذذوس عنذذد الشذذيخ لغيذذر حاجذذة ملحذذة، غيذذر مناسذذبة، ويطيلذذون ا
 يجرح شعورهم، فيظهر لهم كل االنبساط حتى اليشعرون بحرج..

واذكذذر اننذذا كنذذذا نجلذذس معذذذه للذذدرس فذذذي احذذدى قاعذذات المسذذذجد عذذادة، فيذذذأتي اليذذه بعذذذض 
وهذذذو يسذذذتحيي ان ينذذذبههم  الذذذزوار فيذذذدخلون عليذذذه ويقطعذذذون الذذذدرس، ويطيلذذذون المكذذذث والحذذذديث،

لذذذلك.. وكنذذت انذذا اشذذعر بالغضذذب واالمتعذذاض فذذي داخلذذي مذذن أمثذذال هذذؤالء الذذزوار، حتذذى طلبذذت 
مذذن الشذذيخ ذات مذذرة وقلذذت لذذه: )اسذذمح لذذي اذا طذذرق احذذد عليذذك البذذاب اثنذذاء الذذدرس ان اخذذرج انذذا 

ل واالسذذتماع الذذدخو  اليذه، وأقذذول لذذه ان الشذذيخ عنذذده درس حاليذذا، واليمكذذن قطذذع الذذدرس، فذذإن شذذئتَ 
ن شذذئتَ  الشذيخَ  ث  الذى الذدرس مذن غيذر مقاطعذة حتذى نهايذة وقذت الذدرس، ثذم تحذد   ان  بمذا تريذد، وا 

ترجع وتعود في وقت آخذر خذارج اوقذات دروس الشذيخ فافعذل، فذاختر مايناسذبك(.. فذرفض الشذيخ 
 ضيوفه.. ذلك ولم يأذن لي به مخافة ان يجرح شعور بعض

بنذا اوجذه الموضذوع مذن الناحيذة الشذرعية، وتحاورنا معا وقل  وقد تكرر مثل هذا األمر كثيرا، 
ومذذن الناحيذذة العرفيذذة، لكذذن الشذذيخ رفذذض ان يغيذذر موقفذذذه فذذي مثذذل هذذذا األمذذر. وكذذان رأيذذي فذذذي 
المسذذألة ان امثذذال الشذذيخ مذذن العلمذذاء يجذذب ان تكذذون لهذذم خصوصذذياتهم، وأوقذذاتهم التذذي يتفرغذذون 
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ى األوقذذذات التذذذي يجعلونهذذذا لشذذذؤونهم الخاصذذذة.. وان فيهذذذا للذذذدرس والمطالعذذذة والتذذذأليف، اضذذذافة الذذذ
الناس اآلخرين يجب ان يعرفذوا ذلذك ويحترمونذه، ويقذدمون أمذر الشذرع علذى العذرف الخذاطيء فذي 

حرمذة درس العلذم  هذه القضايا خصوصا.. كما ان على الناس ان تحتذرم العلذم وأهلذه، وان تعذرف
فذة قذدر العلذم واالعلمذاء، فتتذوازن الحيذاة ويسذير ووقته، لكي تتجدد فينا ثقافذة أصذيلة تقذوم علذى معر 

 المجتمع الى األمام.

فذذا والقضذذية الثانيذذة، وهذذي مرتبطذذة بذذاألولى كمذذا اسذذلفنا، كانذذت تعذذود الذذى ان الشذذيخ كذذان ألِ  ثانيببا:
كذذان كثيذذر مذذن  مألوفذذا حقذذا، وكذذان واسذذع العالقذذات األجتماعيذذة، ولذذه معذذارف ومحبذذين كثذذر.. لذذذلك

ضذذذور مناسذذذباتهم االجتماعيذذذة فذذذي بيذذذوتهم او اللقذذذاء المحاضذذذرات واقامذذذة النذذذاس يذذذدعون الشذذذيخ لح
النذذذدوات التوجيهيذذذة والدعويذذذة فذذذي محذذذافلهم ومسذذذاجدهم، سذذذواء فذذذي بغذذذداد او خارجهذذذا.. بذذذل كذذذان 
االشذذيخ كثيذذرا مذذا يسذذافر الذذى اطذذراف العذذراق اسذذتجابة لهكذذذا دعذذوات، ونشذذرا لذذدين اهلل تعذذالى ودعذذوة 

ان كذذل هذذذا هذذو مذذن األمذذر المحمذذود الذذذي اسذذأل اهلل ان يجعلذذه فذذي  الذذى منهجذذه القذذويم. وال ريذذب
غيذذر ان ميذذزان حسذذنات الشذذيخ، فقذذد كذذان داعيذذة الذذى اهلل، متفانيذذا فذذي سذذبيل نصذذرة دينذذه وأمتذذه.. 

الجانذذب اآلخذذر لهذذذا الموضذذوع هذذو اننذذي فذذي احيذذان كثيذذرة كنذذت أالحذذظ نتيجذذة لقربذذي مذذن الشذذيخ 
االجتمذذاعي العذذام يرهذذق الشذذيخ نفسذذه ويذذؤثر سذذلبا علذذى جوانذذب شخصذذيا وعائليذذا، ان هذذذا النشذذاط 

اخرى مذن حياتذه، ويكذاد يسذلبه خصوصذياته، التذي هذو بذأمس الحاجذة اليهذا، وهذو فذي كذل ذلذك ال 
، إال نذادرا، وذلذك لدماثذة خلقذه يكاد يسذتطيع ان يذرد دعذوة أحذد لذه، مذع اإللحذاح الشذديد مذن النذاس

   ميعا، فيؤثرهم على نفسه وأهل بيته..وحبه لكل الناس ومراعاته لمشاعرهم ج
ومن الواضح انه قد كذان لذي رأي آخذر فذي المسذألة، فلطالمذا تمنيذت علذى الشذيخ ان يضذع 
جدولذذذة واضذذذحة ألوقاتذذذه، يلذذذزم نفسذذذه بهذذذا قذذذدر المسذذذتطاع، ويجعذذذل اآلخذذذرين مذذذن محبيذذذه ومعارفذذذه 

ن كثذرة االلتزامذات، فذال يشذغله وأن ال يجعله الحياء يثقل نفسه بما ال يلزم ميفهمونها ويحترمونها، 
عمل فاضل عما هو أفضل منه.. وال ريذب ان هذذه خصوصذية للشذيخ، ال يحذق لذي او لغيذري ان 
يتذذذدخل بهذذذا، لكذذذن طبيعذذذة العالقذذذة الخاصذذذة والمحبذذذة الخالصذذذة التذذذي ربطتنذذذي بذذذه جعلتنذذذي احذذذاوره 

علذذه ال ينكذذر ان واناقشذذه فذذي هكذذذا امذذر، وكذذان هذذو مذذن الخلذذق والتواضذذع وشذذفافية الذذروح بمكذذان ج
 بحوالي عشر سنوات.. ه عمراً يسمع ذلك مني، وما انا إال احد طالبه، وأصغر  

وتفذذذرع عذذن االقضذذذية الثانيذذة اعذذذاله، حذذدثت بعذذذد االحذذذتالل  امذذذا القضذذية الثالثذذذة فهذذذي تطذذور ثالثببا:
األمريكي للعراق حيذث ظهذر العديذد مذن الشخصذيات والواجهذات السياسذية والدينيذة التذي ارادت ان 
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تجذذد لهذذا مكانذذا فذذي السذذاحة العراقيذذة المضذذطربة، وقذذد تنوعذذت هذذذه الواجهذذات بذذين الغذذث والسذذمين، 
واختلفذذذت طروحاتهذذذا قلذذذيال او كثيذذذرا مذذذع بعضذذذها، واخذذذتلط الحابذذذل منهذذذا بالنابذذذل.. وقذذذد كذذذان مذذذن 

الذذذى اسذذذتقطاب واجتذذذذاب الشخصذذذيات الطبيعذذذي ان تسذذذعى كثيذذذر مذذذن تلذذذك الواجهذذذات والمؤسسذذذات 
الجليل رحمه اهلل تعالى، الى جانبها، وكذان  عروفة والمحبوبة، من امثال الشيخ عبدالجماهيرية الم

ذلذذك سذذيعد مكسذذبا كبيذذرا لهذذا لمذذا تمتذذع بذذه الشذذيخ مذذن سذذمعة طيبذذة ومكانذذة مرموقذذة فذذي المجتمذذع.. 
فكذذان الشذذيخ يتلقذذى دعذذوات عديذذدة مذذن هذذذه الجهذذات لحضذذور بعذذض انشذذطتها والمسذذاهمة فيهذذا، 

م حسن الظذن بذالجميع فيسذتجيب نات واالحتفاالت وغيرها، وكان الشيخ يقد  كالمحاضرات والمهرجا
ذلذذذك نشذذذاطا دعويذذذا اسذذذالميا يمكذذذن مذذذن خاللذذذه ايصذذذال الفائذذذدة للنذذذاس لمذذذن دعذذذاه طالمذذذا وجذذذد فذذذي 

 ونصرة الدين..

واذكر انه في احدى المرات دعته احدى القنوات التلفزيونيذة العراقيذة التذي لذم تعذَرف بتبنيهذا لمذنهج 
الم فذذي برامجهذذا، بذذل كانذذت تركذذز علذذى طروحذذات سياسذذية معينذذة تمثذذل الجهذذة التذذي تمولهذذا، االسذذ

دعته هذه القناة لتقديم حديث دينذي مذن خاللهذا فذي شذهر رمضذان، لكنهذا اخبرتذه ان سياسذة القنذاة 
تقذذوم علذذى عذذدم اظهذذار اي شذذخص يرتذذدي العمامذذة )االسذذالمية( يقذذوم بتقذذديم بذذرامج مذذن خاللهذذا، 

، ولذذذلك طلبذذت منذذه ان يظهذذر فذذي تلذذك القنذذاة( رأيذلذذك فيذذه تذذأجيج للطائفيذذة )حسذذب ألنهذذا تعتبذذر 
البرنامج بالبدلة وربطة العنق كونه استاذا جامعيا، ال علذى انذه شذيخ مسذجد.. وبعيذدا عذن الذدخول 

قذد اجتهذذد الشذيخ فذي رأيذه ووافذق علذى ذلذك، وفعذذال ففذي تفاصذيل صذحة رأي تلذك القنذاة أو خطذأه، 
الحذذديث الرمضذذاني متذذأوال بذذأن لتلذذك القنذذاة جمهورهذذا، وان ايصذذال الكذذالم الشذذرعي  قذذام بتقذذديم ذلذذك

 والتوجيه االسالمي هو اولى من هيأة المتكلم..
وهكذا رأينا الشيخ عالي الهمة، مسارعا الى كذل خيذر، ال يكذاد يتخلذف عذن نشذاط اسذالمي 

خيرها اال كذان هذو أول  يدعى اليه، وال تكاد تؤسس جمعية او مؤسسة ذات طابع اسالمي يرتجى
التذذي مذذرت ببغذذداد والتذذي كذذان  الذذداعمين لهذذا بكذذل جهذذد يسذذتطيعه.. وحتذذى فذذي األوقذذات العصذذيبة

الوضذذع األمنذذي يتذذأزم بشذذدة خاللهذذا، فيفضذذل اغلذذب النذذاس مالزمذذة بيذذوتهم، كذذان الشذذيخ شذذعلة مذذن 
النشاط الدائب المستمر، متوكال على اهلل تعذالى، معذامال النذاس بحسذب ظذاهرهم، مذوكال سذرائرهم 

 الى ربه جل وعال..
 تعذالى لمذرات عديذذدة، هذي انذه ليسذذت لكذن وجهذة نظذري التذذي ناقشذتها مذع الشذذيخ رحمذه اهلل

وأهله، ورفذع للحيذف عذن  كل تلك الواجهات التي ظهرت مخلصة حقا فيما تدعيه من نصرة للدين
صذذذيب فذذذي عملذذذه.. مخلذذذص م   فمذذذا كذذذلص المظلذذذومين.. بذذذل وحتذذذى لذذذو سذذذل منا بذذذاالخالص لبعضذذذها، 
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 يكفذي مجذرد حسذن الظذن فيكون البد لنا في التعامل معها من مزيد مذن التمحذيص واالحتيذاط. وال
فذذي سذذاحة مخل طذذة كهذذذه، هذذذا مذذن ناحيذذة.. ومذذن ناحيذذة اخذذرى فذذأن كثذذرة النشذذاطات العامذذة، وكثذذرة 
هذا الظهور العلني، في وضع كالوضذع العراقذي، يجعذل بعذض النذاس ينسذبون الشذخص الذى هذذه 

التذي قذد الجهة او تلك بغير بينة، بهدف وضع حاجز بين هذا الشخص وبين اجزاء من الجمهذور 
سِ   ب عليها. تكون مخالفة او غير مؤيدة لتلك الجهة التي ن سب الشخص اليها او ح 

وأنذذا أظذذن ان هنذذاك اشذذخاص ينبغذذي ان يحذذافظوا علذذى اسذذتقالليتهم باعتبذذارهم مرجعذذا تذذأوي 
انحيذذازه. اليذه الجهذذات المختلفذذة، ويرجذذع اليذه جميذذع النذذاس او اكثذذرهم مطمئنذين الذذى حياديتذذه وعذذدم 

حمه اهلل كان فعال من هذا النمط من الناس، فهذو وكمذا عرفنذاه، وكمذا كذان هذو يذردد فذي والشيخ ر 
مجالسه العامة والخاصة، لم ينتسب الذى اي حذزب سياسذي دينذي او علمذاني طيلذة حياتذه.. ولكذن 

 م منها.ليس كل الناس ترى الحقائق، ونحن في زمن فتن متالحقة قل  من يسلَ 

هنا متعلقة بمذا امتذاز بذه الشذيخ مذن شذجاعة وجذرأة فذي الحذق،  والقضية األخيرة التي اذكرها رابعا:
جهذذذر ن العذذذفكذذذان مذذذن القلذذذة الذذذذين يقولذذذون الحذذذق وال تأخذذذذهم فذذذي اهلل لومذذذة الئذذذم. فكذذذان ال يتذذذردد 

فذي خطبذه ومجالسذه وأحاديثذه. وكذان يسذأله السذائل عذن أمذر قذد يكذون فيذه  والتصريح بما يراه حقا
را عذن من الحساسذية فذي ظذرف او زمذان معذين لذبعض النذاس، فيجيذب الشذيخ بصذراحة معب ذ شيء

الحقيقذذذة قاصذذذدا بذذذذلك وجذذذه اهلل تعذذذالى مذذذن بيذذذان حكذذذم شذذذرعه فذذذي تلذذذك المسذذذألة، بمذذذا وصذذذل اليذذذه 
 ..ذلكاجتهاده فيها، دون كبير اكتراث لمن ال يعجبه سماع 

اننذذا فذذي زمذذن فتنذذة، وان ) :وقلذذت لذذهوقذذد تحذذدثت معذذه ذات مذذرة فذذي حادثذذة مذذن هذذذا النذذوع، 
اكثذذذر النذذذاس اصذذذبحت تتقذذذاذفهم األهذذذواء، وقذذذد سذذذاد اعجذذذاب كذذذل ذي رأي برأيذذذه، وان األولذذذى هذذذو 

حفيظذذة الذبعض(.. ومذذا كذان مثلذذه ليجهذل ضذذوابط الشذذرع  تجنذب الكذذالم اصذال فيمذذا مذن شذذأنه اثذارة
غيرته علذى دينذه، وتفانيذه فذي بيذان أوامذر الشذرع ومقتضذياته للنذاس،  في أمثال هذه األمور، ولكن

كانذذت تمنعذذه التوريذذة، وتنقلذذه الذذى التصذذريح بذذدل التلمذذيح، مخافذذة كتمذذان العلذذم.. فكذذان رحمذذه اهلل 
تعذالى يذؤمن بذذأن دوره كعذالم يقتضذذي منذه بيذذان مقتضذى الشذذرع للنذاس، فيمذذا يلذم بهذذم مذن حذذوادث، 

وأمذر السذامعين الذى اهلل تعذالى، معتبذرا ان مذره أا اسذتجد منهذا، مفوضذا ويجتهد في ما يراه حقذا ممذ
فذذأبلى فيهذذا أي مذذا بذذالء، بذذاذال نفسذذه فذذي سذذبيل تلذذك هذذي سذذاحة جهذذاده التذذي ارتضذذاها اهلل تعذذالى لذذه، 

 نشر الحق وبيانه..
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والذذي لذم يكذن مجذرد احذتالل عذادي، مباشذرة،  2113بعذد االحذتالل األمريكذي للعذراق عذام 

رغذذم بشذذاعة اي احذذتالل، بذذل كلذذن منعطفذذا تأريخيذذا خطيذذرا فذذي تذذأريخ العذذراق والمنطقذذة، وربمذذا فذذي 
تأريخ العذالم أجمذع.. ورغذم ظهذور عشذرات بذل مئذات األحذزاب والحركذات والمؤسسذات والمنظمذات 

بالقصذيرة، فذإن الذذي كذان جليذا في الساحة العراقية، التي شهدت هيمنة الحزب الواحد لفترة ليسذت 
تذذه لذذم يكذذن مهيئذذا للتعامذذل مذذع هكذذذا تحذذول جذذذري كبيذذر فذذي تلذذك اللحظذذة ان الشذذعب العراقذذي برم  

 التأريخية..
لذذذذلك امذذذتألت السذذذاحة بالضذذذجيج مذذذن كذذذل نذذذاعق، كذذذلل يذذذدعي انذذذه الذذذوطني الشذذذريف الذذذذي 

يصذدق علذى أن تذه، وكذاد سيكون علذى يذده االنقذاذ والخيذر، وغيذره العميذل المتذ مر علذى وطنذه وأم
 الجميع قول الشاعر:

 وكلهم يّدعي وصًَل بليلى     وليلى ال تقرُّ لهم بذاكا
فذذي لذذذلك هاجذذت الجمذذاهير وماجذذت، وذهبذذت يمينذذا، ثذذم عذذادت شذذماال، وركضذذت وهرولذذت 

شذذتى االتجاهذذات، وكذذان معظذذم جريهذذا ذاك خلذذف السذذراب والذذوهم.. وكنتيجذذة طبيعيذذة لذذذلك، حذذاول 
ممذن اخذذذتهم الغيذرة علذذى ديذنهم ووطذذنهم الذدخول الذذى هذذه السذذاحة المضذذطربة،  بعذض المخلصذذين

 ليجربوا حظهم فيها، لعلهم يصلحون ولو جزءا منها، ويجنبوا شعبهم مزيدا من المحن والشدائد..
وبتلذك النيذذة تنذادى الكثيذذر مذن رجذذاالت العذراق بمذذا فذيهم بعذذض علمذاء الذذدين بضذرورة عذذدم 

ة تلذذك حكذذرا علذذى األدعيذذاء، او علذذى الذذذين لذذم تثبذذت لهذذم عدالذذة، ولذذم تذذرك سذذاحة األحذذداث المائجذذ
، حتذى جعلذوه أولويذة شذرعية يعرف صدقهم من كذبهم حتى تلك اللحظذة.. وبذالغ الذبعض فذي ذلذك

ووطنية ال ينبغي ألحد التخلذف عنهذا، وان اختلفذت منذاهج أولئذك الذبعض فذي التعامذل مذع الحذدث 
عوا ضذذمن مذذا تبنذذوا مذذن اجتهذذاد، واهلل تعذذالى أعلذذم بالنوايذذا، الجسذذيم.. وقذذد بذذذل الجميذذع مذذا اسذذتطا
 جميعا..وعنهم ونرجو من اهلل تعالى أن يتجاوز عنا 

ورغذذذم ان السذذذلبية فذذذي التعامذذذل مذذذع االحذذذداث العظيمذذذة هذذذي أمذذذر مرفذذذوض باتفذذذاق، إال ان 
السذذكون االيجابيذذة فذذي التعامذذل ال تعنذذي دومذذا كثذذرة الحركذذة الظذذاهرة او سذذرعتها، وقذذد يكذذون بعذذض 

 أبلغ، وبعض التأني أسلم، وبعض التأمل والتحليل أصوب..
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لذذذذلك وبعذذذد حذذذوالى سذذذنة مذذذن االحذذذتالل وصذذذلت  الذذذى قناعذذذة كبيذذذرة بضذذذرورة عذذذدم انذذذدفاع 
. واألولى هو الثبذات والرصذد والتأمذل، ماؤها. المخلصين في هكذا ساحة ضبابية مضطربة، عكرل 

الفجذذذر. وبالتأكيذذذد فذذذإن هذذذذا لذذذم يكذذذن رأيذذذي  حتذذذى يتبذذذين الخذذذيط األبذذذيض مذذذن الخذذذيط األسذذذود مذذذن
الشخصذذي فقذذط، بذذل كذذان هنذذاك آخذذرون ممذذن يشذذاطرونني فيذذه.. وهذذو اجتهذذاد مبنذذي علذذى اسذذس 

 شرعية معلومة أيضا في فقه الفتن، وله مبررات وأسباب كثيرة ليس هذا هو مكان ايرادها..
 دواتذذذذهوألن اضذذذذطراب الشذذذذعب كذذذذان فذذذذي جذذذذزء كبيذذذذر منذذذذه نتيجذذذذة الضذذذذطراب واجهاتذذذذه وق

أصذذذذال، فقذذذذد كنذذذذت  أرى ان االصذذذذالح ينبغذذذذي ان يبتذذذذدأ مذذذذن هذذذذذا االجتماعيذذذذة والدينيذذذذة والسياسذذذذية 
المفصذذل بالذذذات. فقذذد رأينذذا كيذذف ان علمذذاء الذذدين وخطبذذاء المسذذاجد اختلفذذوا فيمذذا بيذذنهم فذذي تحديذذد 

ضذاء الوجهة الشرعية الصحيحة للتعامل مع الحدث، بل لم يتورع بعضهم من اظهار العذداوة والبغ
لمن خالفهم الرأي في مشهد محزن يدمي القلب. فبذدال مذن ان يقذودوا النذاس الذى لذمِّ الشذمل وجمذع 

من كذل ذلذك هذو ان بعذض مذن  ثر ألماً اضطرابا فوق اضطرابهم. واألك د بعضهم الناسالكلمة، زا
الغيذذذذر  تصذذذذدروا للقيذذذذادة والتوجيذذذذه الذذذذديني تحذذذذت مسذذذذميات مختلفذذذذة، كذذذذانوا يسترضذذذذون الجمذذذذاهير

منضذذذبطة بتمييذذذع وتلميذذذع بعذذذض الفتذذذاوى الخاطئذذذة لهذذذم، لكسذذذب ود  تلذذذك الجمذذذاهير ووالئهذذذا علذذذى 
 حساب شرع اهلل ودينه..

وألجذذل االصذذالح، وكذذرد  فعذذل لذذذلك، تبنيذذت  اعذذداد دراسذذة أوليذذة بتفصذذيل جيذذد لمشذذروع مذذا 
علمذاء الشذباب، يمكن ان نعتبره حاضنة شرعية اسالمية معاصرة، مهمتها تخريج جيل جديد من ال

الذذذين يمكذذن لهذذم فذذي وقذذت مسذذتقبلي الحذذق ان يحسذذنوا قيذذادة جمذذاهير النذذاس، وتوجيههذذا الوجهذذة 
تقذيم أمذر الذدين، وتبنذذي الذوطن علذى اسذاس المواطنذة الصذحيحة والمشذذاركة ة التذي سذليمالشذرعية ال

 الفاعلة لكافة أبنائه.
لبضذع سذنوات فذي األقذل، قبذل وال شك ان مثل هذه الفكرة تعني عمال وجهدا منهجيا دؤوبذا 

ان تبذذدأ الحاضذذنة بإيتذذاء ثمارهذذا.. وهذذي تعنذذي أيضذذا تقليذذل التركيذذز علذذى اللحظذذة اآلنيذذة التذذي كذذان 
يمذذر بهذذا العذذراق آنذذذاك، وتوجيذذه النظذذر الذذى لحظذذة مسذذتقبلية قادمذذة، مذذن خذذالل التخطذذيط واالعذذداد 

وقذذد بذذدا مجذذرد هذذذا التفكيذذر غريبذذا ومرعبذذا لذذدى بعذذض المنذذدفعين فذذي  دقيذذق.ي اتمؤسسذذلهذذا بشذذكل 
 تلك اآلونة..

 وقد قامت هذه الفكرة على جملة أشياء، أهمها ثالثة هي:
اعداد مناهج نظرية وعمليذة تجمذع بذين اسذلوب الدراسذة الشذرعية األصذولية وفذق نظذام  .1

ي مجذذذذاالت األخذذذذذ عذذذذن المشذذذذايخ، وبذذذذين الدراسذذذذات الحديثذذذذة والمعاصذذذذرة خصوصذذذذا فذذذذ
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السياسذذذذة واالقتصذذذذاد واالجتمذذذذاع، وعلذذذذى منهجيذذذذة شذذذذرعية منقحذذذذة فذذذذي مجذذذذال التربيذذذذة 
 والسلوك.

النذذذابغ ممذذذن قطذذذع شذذذوطا سذذذابقا فذذذي دراسذذذاته الشذذذرعية  اختيذذذار مجموعذذذة مذذذن الشذذذباب .2
 والعلمية، وتفريغهم وكفايتهم لهذه الدراسة، والتركيز على النوع وليس العدد.

والمشذذايخ مذذن سذذاحة العمذذل العذذام المضذذطربة، ومذذن سذذحب بعذذض مذذن أكذذابر العلمذذاء  .3
المشاركة في الواجهات الدينية والسياسية التي ظهذرت، وصذب تركيذزهم وجهذدهم علذى 

 هذه الحاضنة، وتوفير كافة مستلزمات ذلك.

وفذذذي الموضذذذوع تفاصذذذيل أخذذذرى نحذذذن فذذذي غنذذذى عذذذن ذكرهذذذا هنذذذا كذذذي ال نبتعذذذد كثيذذذرا عذذذن 
 والهدف األسمى لهذا الكتاب.. المقصد األساس

وقذذد كنذذت  أعطيذذت  هذذذه الفكذذرة او هذذذا المشذذروع جذذزءا كبيذذرا مذذن جهذذدي ووقتذذي، وتحذذاورت 
أثنذذاء اعذذداده كثيذذرا مذذع الشذذيخ عبذذد الجليذذل رحمذذه اهلل تعذذالى، واسذذتفدت مذذن مالحظاتذذه وتوجيهاتذذه، 

 تب المناسبة لكل منها.خصوصا في اعداد المناهج في الجوانب األصولية والفقهية، وانتقاء الك
وبعذذذد اكتمذذذال الفكذذذرة وتذذذدوين المشذذذروع وبيذذذان أبعذذذاده ومقدماتذذذه وأسسذذذه ومسذذذتلزماته، قمذذذت  

مذن العلمذاء والمشذايخ الذذين كذان لهذم دور فذي قيذادة وتوجيذه بعذض المؤسسذات بعرضه على عدد 
وثنذذاءه علذذذى  الدينيذذة والواجهذذات السياسذذية العاملذذة فذذي السذذاحة آنذذذاك. وقذذد أبذذدى اكثذذرهم اعجابذذه

المشذذروع، كمذذا قذذدم بعضذذهم مالحظذذات قليلذذة بشذذأنه. غيذذر أنذذه لذذم تقذذم أيذذة جهذذة مذذنهم بتبنذذي هذذذا 
المشروع من الناحية العملية، بدعوى ان األولوية حينها لم تكذن لهكذذا مشذروع مسذتقبلي، بذل كنذت 

 تْ فظل ذذاألولويذذة يجذذب ان تعطذذى )مذذن وجهذذة نظذذرهم( للحظذذة الحاضذذرة، والحذذدث اآلنذذي المتسذذارع. 
 ى ورق، ولم يَر هذا المشروع النور..هذه الفكرة حبرا عل

واآلن وبعد مرور ما يقرب من عقد من الزمن على ذلك، فقذد اصذبحت متأكذدا انذي بفضذل 
فقذت  الذى قذدر كبيذر مذن الصذواب فذي طذرح تلذك الفكذرة آنذذاك، وأن األولويذات التذي  اهلل تعالى قد و 

يات( فذي ذلذك الوقذت تبذين احترامي لكافة الشخصيات والمسذم   اعتقَدتها تلك الجهات والهيئات )مع
انهذذا مذذن قبيذذل السذذراب المتشذذكل مذذن الغبذذار المتصذذاعد فذذي وادي ردود األفعذذال السذذطحية.. ومذذع 

، ليس ألنه لم تقم أية جهة بتبنيه فقط، بذل ألنذي وصذلت الذى ذلك فإني تركت  هذا المشروع مؤخرا
هذا الكالم، حيث ان األمور سارت في االتجاه الذذي كنذت   استنتاج ان الوقت ربما فات على مثل

 أحذر منه، ولم يستطع أحد ايقافها، حتى صح  ان يقال )لقد اتسع الفتق على الراقع(..
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نني ع بأن األمذر مذن وراءه حكمذة عظيمذة، اهلل تعذالى اعلذم بهذا، ولذه األمذر مذن ى يقين لوا 
لمذذاء والمشذذايخ، علذذيهم ان يعذذوا الذذدرس الذذذي قبذذل ومذذن بعذذد، غيذذر ان كذذل النذذاس وفذذي مقذذدمتهم الع

.. فذذذال ينبغذذذي لمذذذؤمن ان يلذذذدب مذذذن جحذذذر مذذذرتين، واهلل تعذذذالى أعلذذذم مضذذذى جيذذذدا، ويسذذذتفيدوا منذذذه
 بالصواب، وهو المحمود على كل حال.
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 :الثامن فصلال
 
ٌ
 مع الشيخ الدكتور عبد اجلليل الفهداوي حوار

 
هذذذا حذذوار مذذع الشذذيخ عبذذد الجليذذل الفهذذداوي سذذبق ان نشذذرته مجلذذة )الخطيذذب(، وقذذد اجذذرى 

بنصذذه مذع تصذرف يسذذير جذدا فذذي اللقذاء الشذيخ مثنذذى الزيذدي. ورأينذا ان نعيذذد ايذراد هذذذا اللقذاء هنذا 
ألهميذذة مذذا طذذرح فيذذه مذذن مواضذذيع، ولكونذذه يتضذذمن اجابذذات الشذذيخ عبذذد بعذذض المواضذذع، وذلذذك 

عليهذذذذا. وشذذذذكرنا موصذذذذول للشذذذذيخ الزيذذذذدي ولمجلذذذذة والصذذذذريحة تعذذذذالى المباشذذذذرة الجليذذذذل رحمذذذذه اهلل 
 )الخطيب( وكافة القائمين عليها.

 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

حوار خاص برئيس قسم العقيدة في الجامعة اإلسَلمية ونائب األمين العام لمجلس علماء 
 اهلل في الشهداءتقبله الشيخ الدكتور عبد الجليل ابراهيم الفهداوي  العراق

 حاوره : الشيخ مثنى الزيدي
 

 ف القراء الكرام والخطباء المعاصرين بفضيلة الشيخ عبدالجليل الفهداوي؟ هل لنا أن ن عر   مجلة:ال
الحمذذذد هلل والصذذذالة والسذذذالم علذذذى رسذذذول اهلل وعلذذذى آلذذذه وصذذذحبه ومذذذن وااله  الفهبببداوي: البببدكتور

فخذذ ال  ،فذي كركذوك وأنذا مذن عشذيرة ال بذو فهذد 1391ولدت سنة  :البطاقة الشخصية لي ،وبعد
 نشأت وترعرعت في حديثة، متزوج ولي ستة أطفال.  ،بو موسى

سؤال يسأله طلبة العلم كيف بدأ الشيخ مشواره في طلب العلم وتدرج فيذه ليكذون أحذد أهذم  مجلة:ال
 المفتين ألهل الس نة في العراق ومن أبرز أساتذته؟ 

إنتهيذذت مذذن  1331-1391درسذذت فذذي المعهذذد اإلسذذالمي فذذي الرمذذادي سذذنة  الفهببداوي: الببدكتور
مذذن كليذذة الشذذريعة جامعذذة  1331وأنهيذذت الدراسذذة الجامعيذذة سذذنة  1331الدراسذذة اإلعداديذذة سذذنة 

ورسذالتي "خذوارق  1331وحصذلت علذى درجذة ماجسذتير فذي العقيذدة مذن نفذس الكليذة سذنة  ،بغذداد
صذذذلت علذذذى دكتذذذوراه فذذذي التذذذاريخ اإلسذذذالمي مذذذن معهذذذد التذذذاريخ مذذذن وح ،العذذذادات عنذذذد المسذذذلمين"

بعنذذوان "أثذذر القذذرآن فذذي تغيذذر الحيذذاة اإلجتماعيذذة فذذي المجتمذذع  2111جامعذذة الذذدول العربيذذة سذذنة 
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مذذن كليذذة العلذذوم اإلسذذالمية جامعذذة بغذذداد  2119وحصذذلت علذذى الذذدكتوراه الثانيذذة سذذنة  ،العربذذي"
 جهة التنصير في العالم اإلسالمي" . ورسالتي "العقيدة اإلسالمية في موا

درسذت علذى يذد الشذيخ  ..وقد درست على علماء العراق أثناء دراسذتي الجامعيذة ومذا بعذدها
عبذدالملك السذعدي والشذيخ عبذدالجليل الهيتذي والشذذيخ عبذدالقادر العذاني والشذيخ العالمذة عبذذدالكريم 

فذذذي العلذذذوم العقليذذذة والنقليذذذة، وأجذذذزت  وأخذذذذت اإلجذذذازة العلميذذذة مذذذن الشذذذيخ عبذذذدالكريم الذذذدبان ،بيذذذارة
بالمواريث من الشيخ مخلص الراوي وأجزت من الشيخ صبحي السذامرائي بالحذديث وأجذزت بقذراءة 

 حفص من الشيخ د. ياسين السعدي. 
 ،ثذم عملذذت فذي التذذدريس فذي كليذذات العلذوم اإلسذذالمية واإلمذام األعظذذم والجامعذة اإلسذذالمية

ودرسذت مئذات الطلبذة خذارج الكليذة فذي المسذاجد  ،في العقيدة والدعوة وحقوق اإلنسذان واإلستشذراق
وال زلذت خطيبذًا منذذ ثلذث  ،1399والبيت، ولقد إرتقيت المنبر وأنا في الصف الثاني متوسذط سذنة 

قذذذذرن متجذذذذواًل فذذذذي بغذذذذداد والمحافظذذذذات فذذذذي جذذذذامع البنيذذذذة والروضذذذذة المحمديذذذذة وشنشذذذذل واألخذذذذوة 
ولذذذي مؤلفذذذات كثيذذذرة منهذذذا المطبذذذوع والمخطذذذوط وأطذذذاريح الماجسذذذتير والذذذدكتوراه كلهذذذا  ،حينالصذذذال

 "لطذذذذائف ذات بهجذذذذة"و "سذذذذاليب اإلسذذذذتعفاف للشذذذذباب المسذذذذلم"أو ،مطبوعذذذذة فذذذذي بيذذذذروت وعمذذذذان
وبحذذوث فذذي الترقيذذة العلميذذة نشذذر بعضذذها وبعضذذها فذذي  "،سذذباب األساسذذية للخذذالف الزوجذذياأل"و

ن المقذذذذاالت فذذذذي المجذذذذالت مثذذذذل مجلذذذذة الخطيذذذذب والرائذذذذد والرسذذذذالة مذذذذع العديذذذذد مذذذذ ،طريذذذذق النشذذذذر
وشذاركت فذي مذؤتمرات محليذة ودوليذة فذي العديذد مذن الذدول  ،اإلسالمية والتربية اإلسالمية وغيرهذا

 رات وندوات في الفضائيات المختلفة. ضومحا
 الحق في الناسِ  إال لترفع صوتَ       في اإلسَلم ما رفعت إن المنابرَ 
 لخناسِ  ىبالحق عوٌد وال يصغ        ا ال من يلين لهُ وادهعفأختر أل

الشذذذيخ عبذذذدالجليل المفتذذذي األول لكثيذذذر مذذذن المجذذذالت والفضذذذائيات، هذذذل الشذذذيخ يحذذذب  مجلبببة:ال
ليتهم فاصذذبح فذذي السذذاحة وحيذذدًا يذذذود عذذن حمذذى و الصذذدارة أم يعذذاني مذذن تنصذذل العلمذذاء مذذن مسذذؤ 

 أهله ويوجه ويعلم ما استطاع؟  
ألن حذذذب  ،أعذذذوذ بذذذاهلل مذذذن أن أحذذذب الصذذذدارة أو التصذذذدر أو حذذذب الظهذذذور الفهبببداوي: البببدكتور

 ولكن:  ،الظهور يقطع الظهور
 فما حيلة المضطر إال ركوبها        إذا لم تكن إال األسنة مركبًا 

تركونذذذا مذذذع الكذذذوارث  ،مذذذع األسذذذف كذذذان موقذذذف كثيذذذر مذذذن علمائنذذذا وفقهائنذذذا سذذذلبيًا بعذذذد األحذذذداث
فذاهلل  ،نجذد مذن يتذولى األمذر مفلذ ،ل عنهذا أبذن الخطذاب لجمذع لهذا أهذل بذدرئوالنكبات بحيث لو س  
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يشهد أني أتذألم كثيذرًا حينمذا أدعذى أو أسذأل مذع أنذي لسذت أهذاًل لذذلك حقيقذة ال تواضذعًا، فالعلمذاء 
 واألمة التي ال تحترم عقولها غير جديرة بالبقاء.  ،عقول األمة

 يسود بغير رأسِ  وهل جسدٌ       أطيعوا الرأس فيكم كي تسودوا 
ومذذا هذذي أبذذرز المشذذاكل التذذي  ؟كيذذف ينظذذر الشذذيخ لواقذذع العلمذذاء وطلبذذة العلذذم فذذي العذذراق مجلببة:ال

 يعاني منها الطرفان وما هي الحلول؟  
وشذذذعبهم  ينكرهذذذا إال مكذذذابر فذذذي أداء واجذذذبهم تجذذذاه ديذذذنهمال لعلمائنذذذا جهذذذود  الفهبببداوي: البببدكتور

غيذذذر أن تلذذذك الجهذذذود ضذذذعيفة ودون المسذذذتوى المطلذذذوب  ،وتدريسذذذهم لطلبذذذة العلذذذم فخريذذذًا ورسذذذمياً 
 ومن أبرزها:  ،وكانت هناك أسباب تحول دون الرقي والتطور ومسايرة العصر الحاضر

 وتدريس كتب بعينها دون مراعاة اإلنفجار العلمي في العالم.  ،. جمود المناهج1
 هر دون التركيز على الجوهر. . اإلهتمام بالمظ2

 واألسد في قفص األسود أسودُ     إن الجواهر في التراب جواهرٌ 
وعذذذدم غذذذرس العقيذذذدة الصذذذحيحة بحيذذذث تكذذذون  ،. إسذذذتخدام إسذذذلوب التلقذذذين وحفذذذظ المتذذذون3

 دافعة إلى الصمود والثبات أمام ما يجري.
وتذرك الفذرق  ،كالفالسذفة واليونذان. اإلنشغال بفرق وعقائد قديمة أكل عليها الذدهر وشذرب 1

المعاصرة كالقاديانيذة والبهائيذة والخذوارج الجذدد والعلمانيذة والعولمذة والصذليبية والشذيوعية 
 .واإلشتراكية واليهودية وغيرها

والتركيذذز علذذى  ،ضذذرورة إيجذذاد مذذربين ال فقذذط علمذذاء ؛أمذذا الحلذذول فهذذي عكذذس مذذا ذكذذرت
فهذو جاهذل، وأقذول: أيهذا العلمذاء إذا أكثذرتم الرمذاد فذال  الواقع المعاصر فمن لذم يعذرف أهذل زمانذه

 موا الرياح إذا أثارته. و تل
لذى أيذن يتجهذذون ومذاذا تقذذول وا   ؟مذا هذذو رأي الشذيخ بواقذذع أهذل الس ذنة فذذي العذراق أيذن هذذو مجلبة:ال

 لهم؟
وكذذانوا  ،م2113أهذذل الس ذذنة لذذم يكونذذوا مسذذتعدين وال متهيئذذين لمذذا حذذدث بعذذد  الفهببداوي: الببدكتور

يتوقعون أن يسقط النظام السذابق لكذن الذذي حذدث هذو سذقوط دولذة برمتهذا جيشذًا وشذرطة ووزارات 
حذذذتالل  ،ومؤسسذذذات للوضذذذع الجديذذذد وقذذذد  ينومسذذذتعد ينمتهيئذذذ واكذذذان ون، واآلخذذذر غاشذذذم بغذذذيضوا 

لقذذوا أوقذذد اسذذتخدموا معنذذا إسذذلوب تجزئذذة المجذذزأ وتقسذذيم المقسذذم و  ،تغلغلذذوا فذذي كذذل مفاصذذل الدولذذة
ذا فذي قفذص اإلتهذام فه  نوأصذبح ،ى أهل الس نة زورًا وبهتانًا كل أخطاء وجرائم النظام السابقعل ر ج 

فوضذذع أهذذل الس ذذنة يحذذزن الصذذديق ويفذذرح  ،رد الذذبعضعتقذذل الذذبعض وط ذذتذذل الذذبعض وأ  الذذبعض وق  
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كذل ثذم شذطروا ال ،األعداء، ومع كل هذا فقد شطروا أهل الس نة إلذى فصذائل عربذًا وأكذرادًا وتركمانذاً 
إلذذى إسذذالميين وعلمذذانيين فانتشذذرت الرايذذات، إضذذافة إلذذى إن موقذذف الذذدول العربيذذة مخذذز ومذذؤلم، 
وأقول لهم البد من مد الجسور فيما بينهم عربًا وأكرادًا وتركمانًا، وال بد من عودة العقذول واألمذوال 

ك ْم(. المهاجرة إلى العراق، والبد من أهالة التراب على الخالفات )َوال تََناَزع وا   َفتَْفَشل وا َوَتْذَهَب ِريح 
وهنذذاك أنذذاس يسذذعون لهذذدم القمذذم الشذذماء لتتسذذاوى الذذرؤوس بذذالحفر.. أجذذل هنذذاك رجذذال ال 
يرون الصعود إال على أشالء العمالقة الجهابذة، قال إبن عساكر: )ومن أطلق لسذانه فذي العلمذاء 

مشذذانق الطعذذن والتجذذريح إللغذذاء الثقذذة إنهذذم ينصذذبون  بالثلذذب ابذذتاله اهلل قبذذل موتذذه بمذذوت القلذذب(.
ذ ثذم سذاقوا  ،روهمبالعلماء، ولقد رأيت في التذاريخ إذا أريذد إسذقاط بلذدة قتلذوا علمذاءهم ومفكذريهم وهج 

 الناس على ما يريدون. 
 وأعَلفُ  يكفي إلسكاتهم ماءٌ          ال عقول لهم فأنهم كقطيعٍ 

 وقيل ايضا:
 عليه طبيعة الثعبانِ  غلبتْ     ومن كان في حجر األفاعي ناشئًا 

 
أيذذن دور المجلذذس فذذي السذذاحة الذذبعض يقذذول إن  ،أنذذتم نائذذب رئذذيس مجلذذس علمذذاء العذذراق مجلببة:ال

المجلذذس ولذذد ميتذذًا، دوره أمذذام طلبذذة العلذذم ، الخطبذذاء ، تطذذويرهم ، تثقذذيفهم ، ومذذاذا يعذذد مذذن خطذذط 
 للمستقبل القادم؟ 

المجلذس لذه دور فذي بغذداد وفذي أكثذر مذن خمسذة عشذر فرعذًا فذي المحافظذات  الفهداوي: الدكتور
ولقذذد أبعذذدنا المجلذذس عذذن المعمعذذات السياسذذية فهذذو لذذيس  ،واألقضذذية بعيذذدًا عذذن األضذذواء واإلعذذالم

يجذذذاد  ،حزبذذًا وال جبهذذذة سياسذذية وهذذذدفنا األساسذذي جمذذذع العلمذذاء وأهذذذل الس ذذنة تحذذذت خيمذذة واحذذذدة وا 
 مرجعية ألهل الس نة كبرى تجمعهم من حيث اإلفتاء والوعظ وتوحيد الرؤية اإلسالمية. 

لكن فوجئنذا بحملذة شرسذة إعالميذة مذن كذل األطذراف فذي الذداخل والخذارج لتشذويه المجلذس 
رث العبيذذدي والشذذيخ علذذي الزنذذد ، والشذذيخ محمذذد حيذذث قتلذذوا ثذذالث مذذن أعضذذائه د. حذذا ،وأعضذذائه
واعتقلذذذوا بعضذذذهم كالشذذذيخ حسذذذن المذذذال علذذذي وحذذذاولوا اغتيذذذال الشذذذيخ عبدالسذذذتار عبذذذد  ،الهسذذذتياني

ومذذع هذذذا أنذذا أشذذهد أن دوره  ..الجبذذار ونجذذاه اهلل والشذذيخ ريذذاض الذذدوري ونجذذاه اهلل أيضذذًا وغيذذرهم
نذب السذيما إذا أخذذ المجمذع الفقهذي التذابع لذه محدودل وأطمح فذي المسذتقبل أن ينشذط فذي كذل الجوا

 دوره في اإلجابة على المسائل المستحدثة. 
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لمذاذا ال نملذك  ؟لماذا يرى أهل الحل والعقد أعداءهم يصطفون وهذم يذزدادون بعذدًا وتفككذاً  مجلة:ال
 مرجعية شرعية موحدة ومن هو المسئول عن ضياعنا وتمزقنا؟ 

واء واألطمذذذاع وعذذذدم التوحذذذد واإلخذذذالص عنذذذد األغلذذذب وعذذذدم باختصذذذار األهذذذ الفهبببداوي: البببدكتور
أعذداؤنا فذي الذداخل والخذارج لهذم دول ومؤسسذات وعنذدهم  ..وضع خطة كبرى كمذا يفعذل األعذداء

عذذالم ولذذديهم قواعذذد تطذذيعهم ومذذع األسذذف المجتمذذع الس ذذني هذذم مذذن أكثذذر النذذاس  ،تمويذذل وتنظذذيم وا 
فقذدون الثقذة برجذالهم، ألجذل هذذا كذان يقذول عمذر تمردًا على علمائهم وعدم طاعتهم وسذرعان مذا ي

 اسذالميةوكذذلك عذدم وجذود دولذة  ،الثقذة( جذز  الكذافر وعَ  د  لَ الفاروق رضي اهلل عنه: )مما أرهقني جَ 
وعذذدم وجذذود قائذذد ورمذذز  ،تعمذذل علذذى جمذذع شذذمل أهذذل الس ذذنة وتوحيذذد صذذفوفهم ودفعهذذم إلذذى األمذذام

 مقبول ومتفق عليه. 
وكيذذف تنظذذرون للعمليذذة السياسذذية فذذي ظذذل  ؟هذذل ينتمذذي الشذذيخ إلذذى حذذزب مذذن األحذذزاب مجلببة:ال

 اإلحتالل؟  
لذذم أنذذتِم فذذي حيذذاتي إلذذى حذذزب دينذذي أو علمذذاني، إال أن منهجذذي  ،الحمذذد هلل الفهببداوي: الببدكتور

الوسذذطي المعتذذدل وظهذذوري علذذى قنذذاة بغذذداد فذذي جلسذذة إفتذذاء جعذذل النذذاس يعتقذذدون إنذذي محسذذوب 
 لخصها في نقاط: أينة. أما العملية السياسية في ظل اإلحتالل فعلى جهة مع

 . الدخول إليها بمثابة المكره المضطر. 1
 . إنها تمشي مشية األعمى الذي فقد عصاه أو مشية األعرج المتك  في مشيه. 2
وحتذذذذذى اإلنسذذذذذحاب األميركذذذذذي مذذذذذا هذذذذذو إال أضذذذذذحوكة  ،للسياسذذذذذة الحقيقيذذذذذة ة. إنهذذذذذا فاقذذذذذد3

والذذذي يبذذدو لذذي إن العذذراق ال يحتذذاج إلذذى الحكذذم الفذذدرالي أو  ..يضذذحكون بهذذا علذذى الذذذقون
لكذذي يقذذودهم إلذذى  ،ال إلذذى طاغيذذة ظذذالم ،الذذديمقراطي ولكنذذه يحتذذاج إلذذى رجذذل عذذادل وقذذوي

 شاط  السالمة. 
 طمامهما لَ  الموجُ  ما لواهُ       نحن باإلسَلم كنا خير جيلٍ 

 ماذا يقول الشيخ في مسك الختام؟   مجلة:ال
   الفهداوي: الدكتور

 حمدياأ سنا بناءاً نحن أسّ        عنا كيف كنا  أسألوا التاريخَ 
 .  .العجاف نسنيالغربلة المواقف خالل الى  األمر يحتاج بعد الصدق واإلخالص

 وأرزا فنم وأحلم َوكل لحماً         العَل من غير بذلٍ  إذا رمتَ 
ن حلّ           التقوى ستعرى إذا لم تكسكَ   ديباجًا وخزا وكَ وا 
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   ..ال أن النوع والكيف أقل من القليلإويؤسفني كثرة العدد 
 وجدتهم اصفارا فإذا حسبتَ       عدد الحصى والرمل في تعدادهم 

 ما هو رأيك بمجلة الخطيب؟  مجلة:ال
وذلذك للطذرح الشذيق  ،أنذي اعذد مجلذة الخطيذب مجلذة رائذدة ويحترمهذا الكثيذرون الفهداوي: الدكتور

خذذالص القذذائمين عليهذذا مذذن كتذذاب واسذذرة  ،واألسذذلوب الرصذذين والمواضذذيع البنذذاءة ومسذذايرة الواقذذع وا 
خراج.   تحرير وا 
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 :التاسع فصلال
يخ
ّ
 م ن مقاالت الش

ٌ
 مناذج

 
عذذذرض نمذذذوذجين مذذذن مقذذذاالت الشذذذيخ عبذذذد الجليذذذل الكثيذذذرة، نان  نذذذافذذذي هذذذذا الفصذذذل اختر 
. كما سنعرض تقريظذا كتبذه الشذيخ عبذد الجليذل لكتذاب بعض المجالتوكالهما قد نشر سابقا في 

عنذه األخيذر فذي أحذد مواقذع االنترنذت ان الشذيخ عبذد الجليذل  ذكذرمن تأليف الشيخ مثنى الزيذدي، 
 ..اغتيالهمن فقط قد كتبه قبل يومين 

 
 

 
ٌ
  صور

ٌ
  المعة

 
  ومواقف

ٌ
فة
ّ
  مع مشر

 
 جاج هذا العامح

 بقلم الشيخ الدكتور عبد الجليل الفهداوي
، فالشكر الجزيل  12/11/2113بتاريخ : في عددها السابع والثالثين،  مجلة الرائد نشرتهامقالة )وهي 

 منا لهذه المجلة وللعاملين فيها(
  

فلفذت نظذري بعذض المشذاهد التذي رأيتهذا وقرأتهذا  ،لقد كتب اهلل تعالى لي الحج هذذا الموسذم
 في الصحف المحلية الصادرة هناك، أذكر أهمها على سبيل المثال ال الحصر:

 
  سذذذنوات،  9أصذذذغر حذذذاج هذذذو الطفذذذل الباكسذذذتاني "عبذذذد الذذذرحيم قاسذذذم" ال يزيذذذد عمذذذره علذذذى

 سنة.  111وأكبر حاج باكستاني أيضًا وعمره 
  عامذًا  31عامذًا، يقذول: كنذت أجمذع المذال لمذدة  31ه هذا الحذاج الروسذي "أميولذوف" عمذر

سنين إذ كنت أرعى الغنم وأنا أجمذع المذال ألجذل حذج بيذت  1منذ نعومة أظفاري وعمري 
ثذذم كفكذذف  ،عامذذاً  31اهلل الحذذرام وأنذذا اليذذوم ابذذن التسذذعين والحمذذد هلل تحققذذت أمنيتذذين بعذذد 

 دموعه وخنقته العبرات، ولم يستطع إكمال كالمه.
 ور الهدى حسين" شوهد على جسر الجمرات وهو يحمذل والدتذه بذين ذراعيذه بذرًا بهذا هذا "ن

كرامذذًا لهذذا وعنذذدما سذذئل : لعلذذي أرد لهذذا بعذذض الجميذذل حيذذث حملتنذذي وأنذذا صذذغير ، قذذالوا 
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 ..ولذذوال لطذذف اهلل بهذذا لتعرضذذت سذذت الحبايذذب إلذذى مذذا ال ت حمذذد عقبذذاه مذذن شذذدة االزدحذذام
 عامًا بارًا بها. 31ة( عمرها وكان حاج آخر قد حمل والدته )نظير 

  قام الحاج "نجم نور سانور" من دولة طاجاكستان بتقديم طلب تأشذيرة ألداء فريضذة الحذج
األميذذر "فهذذد سذذلطان  ا الذذىطلبذذ ثذذم قذذدم ،هذذذا العذذام فمن ذذع مذذن الذذدخول لعذذدم وجذذود التأشذذيرة

 ،عبذذد العزيذذز" أميذذر منقطذذة تبذذوك بعذذد أن قطذذع آالف الكيلذذومترات ووصذذل إلذذى منذذد عمذذار
 فإذن له بالدخول وحج البيت وعاد إلى أهله مسرورًا بعد أن قِدم لوحده.

  عامذذًا قذذِدم مذذن مصذذر وقذذد عقذذد قرانذذه علذذى زوجتذذه  31الحذذاج "محمذذد عبذذد السذذالم" عمذذره
واتفقذذا علذذى أن يكمذذل زواجهمذذا فذذي مكذذة  ،ة قبذذل الموسذذم بشذذهرسذذن 21"رشذذا سذذعد" عمرهذذا 

المكرمة وفعاًل استأجروا غرفة في أحد فنذادق مكذة ليقضذوا شذهر العسذل هنذاك علذى بركذة 
 البيت العتيق.

 ج إال أن يبيذع منزلذه الذذي حذعامذًا طريقذًا لل 31الحاج "عبد العزيز خورشذيد" عمذره  لم يجد
وجذه إلذى تقذديم اوراقذه للحذج هذذا الموسذم، قذال وهذو يتلعذثم ت ثذميملكه في قندهار االفغانية 

بعد أن بذاع منزلذه وذلك  ..عاماً  31حققت أحالمي التي كانت تراودني طوال  :في حديثه
وكذذذلك معذذه الحذذاج "محمذذد حبيذذذب  ..وخذذروج بناتذذه األربذذع ولذذم يبذذَق معذذه فذذذي البيذذت أحذذد

 باع األراضي التي يملكها ليحج البيت.قد الرحمن" ف
 حاجذذًا جلهذذم مذذن الطذذاعنين فذذي السذذن حيذذث  2111ت مجموعذذة مذذن القوقذذاز عذذددهم قذذدم

رات للحذج وانطلقذوا فذي باصذات خشذبية فذي قافلذة يفتوجهذوا دون تأشذ ،تقدموا بطلبات للحج
فوصذذذذذلوا إلذذذذذى طاجاكسذذذذذتان ثذذذذذم  ،حاجذذذذذاً  231تتقذذذذذدمهم مجموعذذذذذة صذذذذذغيرة متكونذذذذذة مذذذذذن 

اوزباكسذذتان ثذذم قرقيزيذذا ثذذم كازاخسذذتان ثذذم روسذذيا وتوجهذذوا إلذذى جنذذوب سذذيبيريا فذذي درجذذة 
وتعطلذذت الباصذذات بهذذم كذذذا  ،ومذذات مذذنهم َمذذن مذذات ،تحذذت الصذذفر مذذن البذذرد 11حذذرارة 

ثذذم  ،يا ثذذم األردنر ثذذم واصذذلوا رحلذذتهم الشذذاقة إلذذى أذربيجذذان ثذذم إيذذران ثذذم تركيذذا ثذذم سذذو  ،مذذرة
 11وفوجئوا بالمنع لعدم وجذود تأشذيرات ومكثذوا  ،وصلوا حدود السعودية وتنفسوا الصعداء

فذذأمر باستضذذافتهم علذذى حسذذابه ونقلهذذم  ،يومذذًا ينتظذذرون، وقذذدموا طلبذذًا إلذذى الملذذك عبذذد اهلل
وأرجعهذم بطيذارة خاصذة إلذى  211إلى المدينة بطيارة خاصة وأكرمهم وأرسل إلذى البذاقين 

كلذذه، حيذذث نقلذذوا إلذذى أهلهذذم وأوالدهذذم وانفجذذروا بالبكذذاء وقذذالوا: الملذذك بالدهذذم وتكفذذل ذلذذك 
والتقذت  ..سذاعات فذإذا بهذم بذين ذويهذم 3وخذالل  ..حقق لنا أحالمًا طالما عشنا نحلم بهم
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بهم جريدة المدينة وهم يشكرون العرب، قالوا: كنا نسمع عن كذرم العذرب وشذهامتهم حتذى 
 رأينأها بأعيننا.

  "عامذذًا مشذيًا علذى األقذدام مذذن  91كذم وعمذره 1111مذن الذذيمن مسذافة قطذع الحذاج "حسذن
خذذذالل أربعذذذة و  الحذذذدود اليمنيذذذة حتذذذى وصذذذل إلذذذى مكذذذة المكرمذذذة قبذذذل المشذذذاعر بأسذذذبوعين.

أسذذابيع قضذذاها بذذين الصذذحارى والقفذذار، كذذان ينذذام فذذي بدايذذة الليذذل ويواصذذل السذذير أثنذذاء 
، قذذال: ألولذذى مشذذيًا علذذى األقذذدامالنهذذار وكذذان قذذد أخذذذ عهذذدًا علذذى نفسذذه أن تكذذون حجتذذه ا

وقذذذذال: سذذذذيكون رجذذذذوعي بطريقذذذذة مغذذذذايرة  ،الحمذذذذد هلل الذذذذذي أعذذذذانني علذذذذى الوفذذذذاء بعهذذذذدي
 لذهابي.

كنت أذهذب إلذى المسذجد الحذرام مذن العزيزيذة الجنوبيذة قبذل الفجذر بسذاعة وأنذا فقد وأخيرًا.. 
 ،وخ الطذذاعنون فذذي السذذنفذذإذا بذذي أجذذد قبلذذي وقذذد سذذبقني إلذذى المسذذجد الحذذرام العجذذائز والشذذي ،فذذرح

 ،والمعوقذذذذذون وأصذذذذذحاب الكراسذذذذذي المتحركذذذذذة قذذذذذد سذذذذذبقوني إلذذذذذى الحذذذذذرم قبذذذذذل سذذذذذاعتين أو ثذذذذذالث
   .فاستصغرت نفسي.

 والحمد هلل أواًل وأخرًا. ،هذه الصور غيض من فيض كتبتها كي يتعظ اآلخرون 
 

*    *    *    *    * 
 

 
 
  املسلم بالرسول   عالقة

 
  احلبيب صلى اهلل

ّ
 معليه وسل

 الشيخ د. عبد الجليل الفهداويمقالة بقلم 
 الجامعة اإلسَلمية –رئيس قسم العقيدة / كلية أصول الدين 

 
 يمكن أن تحدد عالقتك أيها المسلم الغيور بنبيك في خمسة أمور: 

فمن أول يوم قد ولدت فيه أمر اإلسذالم أن يذؤذن فذي  ،.. فأنت تنتمي إليهعَلقة انتماء .1
أشذهد أن ال إلذه إال اهلل وأشذهد أن محمذدًا  :أذنك اليمنى بصوت هادا يسري فذي داخلذك

فطرق سمعك اسم الرسول صذلى اهلل عليذه وسذلم قبذل أن تعذرف اسذم أبيذك  . رسول اهلل.
شذذهادتين لتكذذون وتحذذاول أن تنطذذق بال ،وعنذذد المذذوت وفذذي سذذاعة االحتضذذار  أو أمذذك.
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 ؟مذن ربذك :سذأل ثالثذة أسذئلةت   ،وفي القبر وسذؤال الملكذين ..آخر كلمة خرجت من فمك
إذن عالقتذك بذه عالقذة .. وماذا كنت تقذول فذي هذذا الرجذل الذذي بعذث فذيكم؟ ؟وما دينك

 انتماء وارتباط.
 .. إذ ال يكمل اإليمان حقيقة حتى تكتمذل المحبذة هلل ورسذوله، قذال عَلقة محبة وشوق .2

الرسذذول صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم: )ال يذذؤمن أحذذدكم حتذذى أكذذون أحذذب إليذذه مذذن والذذده وولذذده 
حتذى مذن نفسذك،  :والناس أجمعين( رواه البخاري، وكلنا نعلم قوله لعمر رضذي اهلل عنذه

تذذ مر األعذذداء قذذديمًا  وقذذد ..اآلن يذذا عمذذر :اآلن أنذذت أحذذب إلذذي مذذن نفسذذي، قذذال :قذذال
ضذذعاف هذذذه ال حيذذث هذذرع األعذذداء  ،محبذذة لذذه وألهذذل بيتذذه وأصذذحابهوحذذديثًا علذذى قتذذل وا 

يجذاد بذدائل  ،محبذات هزيلذة ومريضذة ،لى زرع محبات زائفذة فذي قلذوب شذبابنا وأبنائنذاا وا 
ال أيذن ذهذب . لها وهو حب مطرب أو فنان أو ممثذل أو طاغيذة أو نسذاء وغيذر ذلذك. وا 

اه صذلى اهلل عليذه م ذن منذا ال يتمنذى أن يذر  ؟الحب العميق للرسذول صذلى اهلل عليذه وسذلم
رنذذذذذو إلذذذذذى شذذذذذفاعته يذذذذذوم يلنذذذذذا كو  ؟وسذذذذذلم فذذذذذي الرؤيذذذذذا أو ال يحذذذذذب صذذذذذحبته فذذذذذي اآلخذذذذذرة

ولذذوال خشذذية اإلطالذذة لذذذكرت نمذذاذج مذذن حذذب الصذذحابة لذذه فيمذذا مذذرَّ مذذن خذذالل .القيامذذة.
الرسذذول فذذي قلذذوب “سذذيرهم وأخبذذارهم، ولكذذن اكتفذذي بإرشذذادك إلذذى كتذذاب وليذذد االعظمذذي 

 ”.أصحابه
فلذو قذدَّم لذك إنسذان قذدحًا  ،ألن الرسول صلى اهلل عليه وسلم معدن الوفاء عَلقة وفاء.. .3

أو فذتح لذك بذاب داره واسذتقبلك  ،أو حملك في سذيارته وأنذت فذي طريذق مظلذم ،من الماء
 ،أو وقذذف لذذك موقفذذًا مشذذرفًا فذذي محنذذة فسذذد  لذذك دينذذًا أو أعانذذك علذذى مكذذروه ،فيذذه بحذذرارة

كذذذلك الحذذال مذذع الرسذذول صذذلى اهلل  ..هإليذذفضذذل تجد نفسذذك مذذدينًا لذذه تريذذد أن تذذرد السذذ
أمذا  ،فذاهلل المذنعم الخذالق الذرازق ،انه صاحب الفضل األعظم بعد اهلل تعالى ،عليه وسلم

وأنقذذنا اهلل بذه مذن الظلمذات إلذى  ،هو فهو الذي أرشذدنا ووضذعنا علذى المحجذة البيضذاء
الوفذاء لذه وهذذا ديذدن وكان عبذارة عذن قذرآن يمشذي علذى األرض، فذال ب ذد أن تذرد  ،النور

الحذذر األبذذي الصذذادق، ولقذذد جسذذد هذذذا جعفذذر بذذن أبذذي طالذذب رضذذي اهلل عنذذه الذذذي كذذان 
يتحذذذدث أمذذذام النجاشذذذي: )أيهذذذا الملذذذك: إنذذذا كنذذذا أهذذذل جاهليذذذة وشذذذر نأكذذذل الميتذذذة ونذذذأتي 

 الفواح  .. الخ(.
 وال جنذذذة بذذذال ،وال ديذذذن بذذذال امتثذذذال ،إسذذذالم بذذذال تكذذذاليفال .. إذ عَلقبببة تضبببحية وفبببداء .1

نحذن (.. و يغوص البحر َمن طلذب الآللذ ) (..َمن طلب الع ال سهر الليالي. )تضحيات.
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نذذذذرى أهذذذذل الباطذذذذل يضذذذذحون بذذذذاألموال واألنفذذذذس فذذذذي سذذذذبيل بذذذذاطلهم ومبذذذذادئهم الهابطذذذذة 
فمذذا أجمذل الحذذق إذا ضذذحينا ؟ فكيذف بنذذا نحذذن أهذل الحذذق أهذل التوحيذذد ،وأفكذارهم الزائفذذة

لمسذلم أن باواألجذدر ؟.. .. وما أحسن التوحيد إذا قدمنا دونه األمذوال واألوالد ؟من أجله
يتذذرجم هذذذه التضذذحية والفذذداء بمواقفذذه وهذذو يذذذب عذذن حيذذاض هذذذا الذذدين العظذذيم ، يقذذول 

 .!.أحذذذد المستشذذذرقين وهذذذو يتحذذذدث عذذذن اإلسذذذالم: )يذذذا لذذذه مذذذن ديذذذن لذذذو كذذذان لذذذه رجذذذال(
قدمنا نحن؟ بل لو علم أبو جهل وأبذو لهذب ان فالسلف الصالح قدموا ما يملكون، فماذا 

اإلسالم دين بال تضحية وبدون جهاد لما تذرددوا مذن اإلسذالم، ولكذنهم كذانوا يعرفذون ان 
 :اإلسذذالم هذذو قلذذب لحيذذاة اإلنسذذان، أجذذل يعرفذذون مذذاذا تعنذذي ال إلذذه إال اهلل، لذذذلك قذذالوا

 والفداء؟ فأين أنت من التضحية ..عشر كلمات غيرها نقولها أما هذه فال
يحذذاول أن يقلذذده ويتشذذبه بذذه فذذي جميذذع سذذجاياه وهذذذه  ،.. َمذذن أحذذب إنسذذاناً عَلقببة اقتببداء .1

–مذذذن طبيعذذذة اإلنسذذذان، قذذذال تعذذذالى: )َلَقذذذْد َكذذذاَن َلك ذذذْم ِفذذذي َرس ذذذوِل اللَّذذذِه أ ْسذذذَوةل َحَسذذذَنةل..( 
، إذ ال يكتمذذذل اإلسذذذالم الحقيقذذذي للمسذذذلم إذا لذذذم يكذذذن الرسذذذول صذذذلى اهلل -21/األحذذذزاب

يذذه وسذذلم رائذذده األول وقدوتذذه األولذذى، ومذذا آمذذن حذذق اإليمذذان َمذذن ادعذذى حذذب الرسذذول عل
أيهذا الشذباب . صلى اهلل عليه وسلم وهو يقتدي بغيره كما تراه اليوم من الدعاوى الزائفذة.

ترجموا لنا حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم باالقتذداء بذه فذي جميذع األحذوال واألخذالق 
 واألقوال واألفعال.

 

 محمدِ  ر بدربِ المضل وسِ  ودعِ       ِد كف دموعك يا أخي وتجلّ كف
 محمدِ  ما أحوج الدنيا لدينِ         الدنيا إلى إسَلمنا  ما أحوجَ  

  

ذا أردنذذا أن نكذذون مسذذذلمين حقيقيذذين ال ب ذذذد أن تتذذوافر فينذذذا هذذذه القضذذذايا الخمذذس لتكذذذون  ،وا 
وآخذر دعوانذا أن الحمذد هلل . ترجمانًا إليماننا بذاهلل سذبحانه وبرسذوله الحبيذب صذلى اهلل عليذه وسذلم.

 رب العالمين ..
 

*    *    *    *    * 
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 عبد اجلليل الفهداوي لكتاب دكتورتقريظ الشيخ ال

لمؤلفه الشيخ  "تلك الجنة" قبل يومين من اغتياله لكتابالفهداوي )هذا تقريظ كتبه الشيخ عبد الجليل 
 موقع أحد المنتديات على االنترنت( نشره فيتم مثنى علوان الزيدي كما 

 
والصذالة والسذالم علذى رافذع لذواء المجذد وعلذى الذه وصذحبه ومذن ،الحمد هلل مستحق الحمد 

 وبعد: ،يوم الدين سار على نهجهم إلى
وهذو  ،لقد أرسل إلي أخي الحبيب الشذيخ مثنذى علذوان الزيذدي مسذودة بحثذه وبذاكورة أعمالذه

والحذق إنذي سذررت كثيذرا بمذا كتبذه بقلمذه الرشذيق وأناملذه الذهبيذة مذذن  ..بحذث بعنذوان )تلذك الجنذة(
محذذدود حيذذث تنذذاول أهذذم مذذاورد فذذي سذذمات الجنذذة األساسذذية مذذع أن بحثذذه  ،وصذذف لذذدار المتقذذين

 وهدفه منشود. 
 ياله من موضوع شيق وجزاء عظيم أغدقه اهلل على عباده المؤمنين...

وهذذي نعذذيم كامذذل ال يشذذوبه نقذذص وال يعكذذر  ،إن الجنذذة هذذي دار األبذذرار أعذذدها اهلل ألوليائذذه
ويظهذر جمذال  (،19صفوه كدرة، قال تعالى:)فال تعلم نفذس مذا اخفذي لهذم مذن قذرة أعين()السذجدة:

قذال رسذول  تها حينما تقارنها بالدنيا الفانية فإنها بجانب ذلك الكنز تعذد تافهذة وحقيذرة،الجنة وعظم
 -صذحيح البخذاري- اهلل صلى اهلل عليه وسلم :)موضع سوط في الجنة خيذر مذن الذدنيا ومذا فيهذا(

. 
قذذال  ،وأول االمذذم دخذذوال للجنذذة امتذذه ،تلذذك الجنذذة التذذي أول مذذن سذذيدخلها هذذو رسذذولنا محمذذد

 ،فذأقول محمذد ؟مذن أنذت :فيقذول الخذازن ،ى اهلل عليه وسلم: )آتي باب الجنذة فاسذتفتحالرسول صل
 .-صحيح مسلم-بك امرت ال افتح ألحد قبلك( :فيقول

 ومن الغريب أن اهلل تعالى يكرم الفقراء المذؤمنين هنذاك ويميذزهم عذن األغنيذاء يذوم القيامذة،
المهاجرين سيسبقون األغنيذاء يذوم القيامذة إلذى الجنذة قال الرسول صلى اهلل عليه وسلم: )إن فقراء 

وفذذذي روايذذذة الترمذذذذي :)بخمسذذذمائة سذذذنة(، وفذذذي حذذذديث آخذذذر  ،-صذذذحيح مسذذذلم- بذذذأربعين خريفذذذا(
-اكثذر أهلهذا النسذاء(  يذتأواطلعت على النذار فر  ،)اطلعت في الجنة فرأيت أن أكثر أهلها الفقراء

 .-صحيح البخاري
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قذال صذلى اهلل عليذه وسذلم: )مذن يذدخل الجنذة يذنعم ال  نعيم،إن في الجنة نعيما اليقاس به 
وجذذاء فذذي الحذذديث القدسذذي: )اعذذددت  ،-صذذحيح مسذذلم- ال تبلذذى ثيابذذه وال يفنذذى شذذبابه ( ،سأيبذذ

 لعبادي المتقين ماال عين رأت وال اذن سمعت والخطر على قلب بشر(، وهذا غيض من فيض.
والعرب تقول حسبك من القالدة مذا أحذاط  إن في الجعبة الكثير ولكن ما كل ما يعلم يقال،
تقبَّذذذل يذذذا أخذذذي جزيذذذل شذذذكري، وعميذذذق  ..بذذذالعنق، فللذذذه در ك يذذذا أخذذذي يذذذا مثنذذذى مذذذن باحذذذث ناشذذذ  

 تقديري، وعاطر تحياتي وخالص دعائي، والى الملتقى إن شاء اهلل ...

 نا االولى وفيها المخيمُ منازلُ       هاإنف على جنات عدنٍ  فحيَّ 

 ..الحمد هلل رب العالمينوآخر دعوانا أن 
 
 
 

 
 فضيلة الشيخ الدكتور

 عبد الجليل إبراهيم الفهداوي
 الجامعة اإلسَلمية /كلية اصول الدين /رئيس قسم العقيدة

 ونائب رئيس مجلس علماء العراق
 هب/ بغداد4124جمادي االولى / 41
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 :العاشر فصلال
 الشيخ رمحه اهلل تعاىل

 
 وفاة

     
م الموافذذق 1/1/2111صذذباح يذذوم االربعذذاء الشذذيخ عبذذد الجليذذل ابذذراهيم حمذذادي الفهذذداوي استشذذهد 

 "ومرافقيذذه "مصذذطفىاغتيذذال الشذذيخ ب ونمجهولذذسذذلحون حيذذث قذذام م ،هذذذ1131/جمذذادي االولذذى/21
بمسدسذذات كاتمذذة ببغذذداد وسذذط العامري ذذة أمذذام منزلذذه المالصذذق لجذذامع اإلخذذوة الصذذالحين  "عذذادل"و

ممذا أدى  ،كان الشيخ يروم التوجذه إلذى محذل عملذه فذي الجامعذة اإلسذالميةعندما وذلك  للصوت،
وال نقذذول إال مذذا يرضذذي ربنذذا جذذل  ،نذذا هلل وانذذا اليذذه راجعذذون، وا  الذذى استشذذهاده ومرافقيذذه فذذي الحذذال

نا لنحتسبه ومذن معذه فذي زمذرة الشذهداء عنذد اهلل تعذالى لحسذن ظننذا بربنذا تبذارك وتعذالى  وعال.. وا 
درب الشذيخ  أولَ  ن بأنذه مذا أحسذنَ َسذفهذو الكذريم الذرحيم بعبذاده جميعذا، وظننذا فيذه حَ ، ال تأليا عليه

لهذذم آخذذره، ويجعذذل خيذذر أيذذامهم يذذوم يلقونذذه بذذيض الوجذذوه تفذذوح مذذنهم رائحذذة  ومذذن معذذه إال ليحسذذنَ 
 عن السبب.. المسك، وملك الملوك إذا وهب فال تسألن  

)وهمذا األخ ابذو الحذاج عبذد المذنعم جميذل ر المولى العزيز أن يكون اثنان مذن أبنذاء وقد قد  
ن فذذي بيتذذه ليلذذة استشذذهاده، وقذذد أخبرونذذي بتفاصذذيل تلذذك الليلذذة وذلذذك ايبيتذذحذيفذة واألخ ابذذو حسذذن( 

 الصباح، حيث قالوا ما يلي:
لزيذذارة بيذذت أوال  بذهافقررنذذا الذذأداء واجذذب العذذزاء ألحذذد اقاربنذذا، غذذرض " ذهبنذذا الذذى بغذذداد ل
انقطاعنذذا عذذن زيذذارة بغذذداد لمذذدة طويلذذة، وعذذدم رؤيتنذذا للشذذيخ منذذذ شذذهور الشذذيخ عبذذد الجليذذل، بعذذد 

، حيذذث لذذم نجذد الشذذيخ فذذي البيذذت ألنذذه 1/1/2111عديذدة.. فوصذذلنا إلذذى بيتذذه ظهيذرة يذذوم الثالثذذاء 
ذا  كان في الجامعة االسالمية، ثم وصل الشيخ الى البيت بعد حوالي ثذالث سذاعات مذن ذلذك.. وا 

بق عهده، وبذدا لنذا أنذه لذم يكذن مرتاحذا، وكذان يتكلذف االبتسذامة علذى ر عن سابوجه الشيخ قد تغي  
غير عادته، لكن لقاءنا أدخذل شذيئا مذن السذرور علذى قلبذه الذذي شذعرنا أن الحذزن كذان يعتصذره.. 

 كشأنه دوما".. فرحب بنا كثيرا
 وأكمال:  

نا عذذن بعذذض م الغذذداء معذذه، لذذم يأكذذل الشذذيخ إال شذذيئا قلذذيال، ثذذم تحذذدثا"وعنذذدما ق ذذدم لنذذا طعذذ
األمور العائلية والمعاشية العامة.. وبعذد قسذط مذن الراحذة، رغبنذا قبذل وقذت الغذروب بذالخروج الذى 

ألسذذذذباب تتعلذذذذق بأمنذذذذه الشخصذذذذي، حيذذذذث أن وتيذذذذرة  السذذذذوق، فاعتذذذذذر الشذذذذيخ عذذذذن الخذذذذروج معنذذذذا
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عذد التهديدات له كانت قد تصاعدت مؤخرا، وقد كان مذدركا تمامذا لخطورتهذا، فخرجنذا لوحذدنا.. وب
عودتنا من السوق، صلينا العشاء معه في جامع األخوة الصالحين، وألقى الشيخ كلمذة مذوجزة فذي 
المصذذذذلين بعذذذذد انقضذذذذاء الفريضذذذذة، حذذذذثهم فيهذذذذا علذذذذى تقذذذذوى اهلل تعذذذذالى، والحذذذذذر مذذذذن الفرقذذذذة بذذذذين 

، كونهذذذذا مذذذذن أسذذذذباب النجذذذذاة مذذذذن االنحرافذذذذات وعلذذذذى مالزمذذذذة ذكذذذذر اهلل وتذذذذالوة القذذذذرآنالمسذذذذلمين، 
 والفتن"..

 ثم أضافا: 
"وبعد أن أنهى الشذيخ تصذحيح بعذض الذدفاتر االمتحانيذة للطلبذة، سذهرنا معذه سذهرة طويلذة 
اسذذتمرت حتذذى السذذاعة الثانيذذة مذذن بعذذد منتصذذف الليذذل، حيذذث سذذألناه عذذن وضذذعه الشخصذذي وعذذن 

ه سذتكون ل بالغ األهمية، كأنما هذو يعلذم بذأن هذذ، فأجابنا بكالم طويل مفص  الوضع العام في البلد
آخر ليلة من حياتذه.. وممذا قالذه عذن الوضذع العذام فذي البلذد هذو انذه حذزين جذدا وغيذر مرتذاح لمذا 

، حيث التمزق والتناحر في كذل مكذان، والمجتمذع قذد تفسذخت عذراه وابتعذد آلت إليه اوضاع العراق
رة.. وكذان كثيرا عن اهلل، وساد الطمع والتكالب على األموال والمناصب وحذب الذدنيا ونسذيان اآلخذ

أكثر ما آلمه هو أن كثيرا ممن يسمون أنفسذهم أو يسذميهم اآلخذرون باإلسذالميين قذد أصذابهم هذذا 
صذذاب غيذذرهم، وانغمسذذذوا فذذي حذذب المذذال والتنذذذافس علذذى الذذدنيا، دون أن تذذؤثر فذذذيهم الذذداء الذذذي أ

 هم نصيحة"..موعظة او ترد  
 وقاال أيضا: 
ك لمصذذذيره حيذذذث ان التهديذذذدات التذذذي وضذذذعه الشخصذذذي، فقذذذد أخبرنذذذا أنذذذه مذذذدر " أمذذذا عذذذن 

ة وجذذادة، ولكنذذه ال يبذذالي بذذذلك إليمانذذه المطلذذق بذذاهلل عذذز وجذذل، وأن األجذذل ال مفذذر يذذوصذذلته حقيق
منذذذه، وأنذذذه لذذذيس ممذذذن يفضذذذلون الذذذدنيا علذذذى اآلخذذذرة، وأنذذذه مذذذاض فذذذي نهجذذذه حتذذذى يلقذذذى ربذذذه جذذذل 

 وعال"..
نة مذذن صذذالة الفجذذر أخذذذتهما ِسذذكمذذا أخبرنذذي االخ ابذذو حذيفذذة واالخ ابذذو حسذذن أنهمذذا وبعذذد 

فالشذيخ عبذد  اخرجذوا النوم لبرهة، سرعان ما سمعا بعدها طرقا قويا على البذاب وصذياح رجذل: أنِ 
ذا بسذذيارة الشذذيخ متوقفذذة علذذى بعذذد عذذدة  الجليذذل قذذد استشذذهد بالبذذاب!.. قذذاال: " فخرجنذذا مسذذرعين وا 

نذذذا الذذذى السذذذيارة، واذا بالشذذذيخ أمتذذذار مذذذن البيذذذت، وأفذذذراد الجذذذي  والشذذذرطة يملذذذؤون المكذذذان، فتوجه
وهذو  ،ومرافقيه قد فارقوا جميعا الحياة، وقد كان من العجيب ان وجدنا الشيخ لم يتحرك من مكانذه

مبتسذم، ونظارتذه بيذده اليسذرى لذم تسذقط منهذا، فاحتسذبناه ومذن معذه شذهداء عنذد  حذي   جالس وكأنذه
            اهلل تعالى، وال حول وال قوة إال باهلل"..
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انتهت حياة عالم داعية رباني مجاهد، نذذره أبذوه مذن قبذل، ونذذر هذو نفسذه هلل تعذالى وهكذا 
والصذدع بكلمذة الحذق بوجذه كذل ظذالم وبيذان حكذم الشذرع لكذل مسذلم.. ويالهذا مذن خاتمذة كريمذذة ال 

 ، تذكرنا بما كان يردده الشيخ في خطبه كثيرا:يستحقها إال الكرام
 الخصومُ  نَد اهلل تجتمعُ الى الّدياِن يوم الديِن نمضي     وع

 
ذين ُقتلبوا الب ال تحسببنَّ و مولون بقوله جل وعال: )وظننا باهلل تعالى أن شيخنا ومن معه مش
ويستبشبروَن  اهلُل مبن فضبِلهفرحيَن بما آتاهم  .في سبيِل اهلِل أمواتًا بل أحياٌء عنَد ربهم يرزقونَ 

 ..-191و193آل عمران/- (من َخلفهم أاّل خوٌف عليهم وال هم يحزنونَ  لم يلحقوا بهم بالذينَ 
 

شي ع العراقيون في تجمع مهيب فضيلة الشيخ الذدكتور عبذد الجليذل الفهذداوي رحمذه اهلل وقد 
بمسجد أم القرى في بغداد بحضور شخصي ات ورموز ديني ة وسياسذي ة، إضذافًة إلذى عشذرات النذاس 

ذذع، التذذذي أشذذذادت أو  .علذذى الفقيذذذد. الذذذين تجمعذذذوا ألداء الصذذذالة لقيذذذت الكلمذذات التأبيني ذذذة بهذذذذا التجم 
 بالشهيد، وبمكانته العلمي ة، فضاًل عن روح االعتدال العالي ة التي تحل ى بها.

الشذذهيد مصذذطفى كذذل مذذن  فهمذذاالفهذذداوي استشذذهدا مذذع الشذذيخ عبذذد الجليذذل  أمذذا عذذن اللذذذينِ 
الشذهيد عذادل حميذد و بنذة الشذيخ عبذد الجليذل( إ)والذذي كذان خطيذب  عبد الجليل خشذمان المرعذاوي

فذذي  ولذذد كذذان قذذد شذذهيد مصذذطفى المرعذذاوي. فال(1)عليهمذذا سذذحائب الرحمذذة مذذن اهلل تعذذالى حمذذادي
متوسذذطة أسذذامة  انتقذذل الذذىثذذم  ،م، ودرس االبتدائيذذة فذذي مدرسذذة النجذذاح فذذي العامريذذة1/1/1333

كليذة القذانون والشذريعة  -فذي المرحلذة الثانيذة  اطالبذصذار ثم إعدادية عدنان خير اهلل، ثم  ،بن زيد
مذن أسذاتذة تذدريس القذرآن الكذريم فذي المسذاجد، رحمذه اهلل تعذالى كذان . وقد الجامعة اإلسالمية. -

عنذذه: انذذه كذذان سذذخيًا كثيذذر البذذذل  تذذهوممذذا ذكرتذذه والد ..ويحفذذظ مذذن القذذرآن حذذوالي خمسذذة أجذذزاء
أن يقذدم خدمذة لَمذن هذو عنذده المهذم و  تحدي،روح الالشجاعة و آلخرين يسعى في حاجتهم، يمتلك ل

 حوله من الناس.
أكمذذذذل دراسذذذذته  ثذذذذمم، 21/9/1391 بتذذذذأريخ الشذذذذهيد عذذذذادل حميذذذذد ولذذذذد فذذذذي بغذذذذداد/الكرخو 

متوسذطة أسذامة بذن زيذد رضذي اهلل عنهمذا،  فذياالبتدائية في مدرسة األسرة التعليميذة، والمتوسذطة 
نشذاءات وتخذرج االتقنذي/ قسذم المعهذد الثم دخذل  ،وتخرج من إعدادية عدنان خير اهلل في العامرية

                                                 

اوض  بضضل ن  بعض  لمععوماض ا لمصيةضعن اضضه لمصضمعطفه اةضدل  ماضض با هض  ل ال وضم  اضه لمعمل ضض  ل  ل  فضن( 1)

 .لماي غدت لمعمضمع، فص رن  اعع  ماوك لمعمل   مموع اوعه اوعم  ل نارنت
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كذان رحمذذه اهلل كمذا يصذفه أحذذد اخوتذه قذائاًل: كذان هادئذذًا، ولذه دور طيذب مذذع .. م2119منذه عذام 
يذة أنذه كذان مذن مدرسذي دورات القذرآن تشهد له مسذاجد العامر و  أخوته وأمه على وجه الخصوص.

 م.2119جامع الحسنين منذ عام في وباألخص  ،الكريم
وحشذره فرحم اهلل شيخنا الشهيد، وجزاه عذن المسذلمين خيذر مذا يجذزي بذه عبذاده الصذالحين، 

 متقابلين، انه ِنْعَم المولى وِنْعَم النصير . رمع أخوانه الشهداء على س ر 
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 :احلادي عشر فصلال
 يف رثائ همما 

 
 قيل

 

ن و لقد رثى الكثيرون الشيخ عبد الجليذل بعذد وفاتذه، مذنهم أكذابر العلمذاء والمشذايخ، والمفكذر 
والوجهاء، والقادة، والمنظمات االسالمية المختلفة، العراقيذة والدوليذة.. وسذنورد هنذا بعذض النمذاذج 

 ..  (1)كر في رثائهالقليلة مما ذ  

ن الشذذذذيخ إ) :رئذذذذيس مجلذذذذس علمذذذذاء العذذذذراق الشذذذذيخ محمذذذذود عبذذذذد العزيذذذذز العذذذذاني فقذذذذد قذذذذال
)لقذذد عرفنذذاه إمامذذًا وخطيبذذًا  :الفهذذداوي العذذالم المجاهذذد مذذن أوائذذل الذذدعاة إلذذى اهلل(، وأضذذاف العذذاني

وهذو احذد ابذرز الفذاعلين  ،منذذ شذبابه وحتذى استشذهاده "رحمذه اهلل" ،وطالبًا ومدرسًا للعلذوم الشذرعية
 .علماء العراق(.في مجلس 

)الشيخ الفهذداوي فذارس جديذد يترجذل كحذال إخوانذه  :أما الشيخ عبد الستار عبدالجبار فقال
ن يحملذوا الرايذة عذن أخذيهم ألالفرسان السابقين، وأدعذو إخذوة الفهذداوي مذن علمذاء وشذيوخ وتالميذذ 

 .العالم المجاهد(.

الفهذذذداوي خسذذارة كبيذذذرة للذذذدعوة ن استشذذهاد الشذذذيخ إ) :الشذذيخ منيذذذر العبيذذذدي عنذذذه قذذذالفيمذذا 
 ..والحركة اإلسالمية في العراق، فهو صوت صادق يدعو إلى دين اهلل بال خوف أو وجل(

 ، هذا نصه:اغتيال الشيخبيانا بشأن رابطة علماء فلسطين أصدرت وقد 

 بيان الرابطة بشأن اغتيال الدكتور عبد الجليل الفهداوي

الحزن واألسف أحد علماء األمة اإلسالمية الداعية  رابطة علماء فلسطين ينعون بمزيد من"
 وتقبله في ، رحمه اهللالعالم الخطيب الموجه المربي الشيخ الدكتور/عبد الجليل الفهداوي

وذلك الستمرار  ،الذي اغتيل على يد حفنة مارقة مأجورة في عراق الرافدين الحبيب ،الصالحين
راق، وان علماء فلسطين يعتبرون هذه الجرائم في زرع بذور الفتنة في المجتمع المسلم في الع

الذين يثبتون دعائم المجتمع ، والقادة وأئمة المساجد والخطباء اغتيال علماء األمة والمربين

                                                 

لمعال ضن اوض  بضل ن فع ه ل طالع او  لم ثعر اع   عل في هأبعه م ثض   لمصضعم اضه  ضالا ةفض  و لمعمل ض   لا ( 1)

 ل نارنت.
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ال يخدم إال مصلحة االحتالل  ،ويعملون على ترسيخ عوامل الوحدة واالستقرار وجمع الكلمة
سالمه ودينه باستمرار جو الفلتان فيهاإلجرامي الذي يحاول نزع العراق عن عروبته و  ننا في  ،ا  وا 

فلسطين ندعو األشقاء في العراق إلى الضرب بيد من حديد على هذه األيدي العابثة وااللتفاف 
حول أرضهم وحقوقهم وطردهم لهذا المحتل المجرم الذي استنزف خيرات العراق واستنزف 

عضو  ،من أمثال الشيخ /عبد الجليل الفهداويطاقات العراق بإراقة دماء علماءه ومفكريه وقادته 
وعضو  ،وعضو رابطة علماء أهل السنة العالمية ،الهيئة التأسيسية لهيئة علماء المسلمين
 .."وتقبله في الشهداء والصالحين، رحمه اهلل مؤسس وفعال في مجلس علماء العراق

 د.مروان محمد أبو راس
 رئيس رابطة علماء فلسطين

 قطاع غزة
 

(، فيمذذذا يلذذذي طذذذاَب الس ذذذرىرثذذذاه الشذذذيخ أبذذذو القذذذيم الكبيسذذذي بقصذذذيدة عصذذذماء أسذذذماها )كمذذذا 
   نصها:

 
 وَخّلي الدَمع يكتُب عن أصيلِ         أقيلي اللوم والُعتبى أقيلي
 وداٍع للُهدى عبد الجليلِ             وعن عبد الجليل أٍخ كريمٍ 
 أو مسيلِ  يلٍ أتْت تترى كلَ            ُرزئنا والمصائب في بَلدي
 يشيُر لظلمِة الشر الوبيلِ              وتختاُر الكراَم بمكِر ليٍل 

 فإن األخسرون بَل بديلِ                ه عقَلء قومٍ إذا لم يطفِ 
 أيا شيخ العقيدة واألصولِ        مصابك يا ُأخي ُمصاب ديني 
 بأسلوب التآلِف والجميلِ          نشطت بدعوة الرحمن تدعو 
 بظِل ثوابت وبَل دخيلِ            جمعَت شبابنا روَض المعالي 
 به نزٌق وعن قيل وقيلِ             عزفت عن الخَلِف وكل أمٍر 

 وهم ُكثٌر )كأبرهٍة وفيِل(             أعداَء المعالي  أغاَظ األمرُ 
 أيا نجٌم تأّبى عن أفولِ               والخير يترى  شهادةً  رزقتَ 

 وطاَب لقاؤكْم عبَد الجليلِ           الُسرى والوعُد حتٌم  أال طابَ 
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 ورثاه الشاعر مهند جاسم العيساوي بقصيدته )ما نسينا(، هذه أبيات منها:
 

 لمنا الرحيلْ آالحق  ياشهيدَ        ما نسينا شيخنا عبد الجليلْ 
 من سيوف اهلل والدين سليلْ       ذكركم مازال يحيا في القلوبِ 

 والمنابر قد بكت شيخا أصيلْ        القصائد شاعراً بعدكم بكت 
 ربيتهم بالهدي والفكر الجميلْ         أجيالكم تبكي عليك بلوعةٍ 

 لمربي الجيل للهادي الدليلْ         غبت يا شيخي ونحن بحاجةٍ 
 مثلكم في عصرنا صار قليلْ            بعدك األجيال ظلت دربها

 وغدت أوطاننا ملك العميلْ         ساد فينا الظلم وانتصر العدى
 وغدى في أرضه المرء ذليلْ             تت جمعهاأمة اإلسَلم شُ 

 قادة اإلسَلم ياخير رعيلْ           وفقدنا الصادقين أولي النهى
 وعلى الهامات تاج لن نقيلْ     شيخا لنا تبقى رمزا في الصدورْ 

 
 (، هذه أبيات منها:شيخ األباةاسماها )كما رثاه الشاعر غسان الشريف الرفاعي بقصيدة 

 
 أمسى صريببعًا والدموُع تُبهدِهدُ              مبببباَج الفؤاُد بحزنبِببه يتلببّدُ 

 والطيُر من لحنِ النبُّواحِ ُتصعِّدُ           أّمبببا السماُء كئيبةٌ  محزونة ٌ 
 ِة والُعَل والسُّؤددُ درُر العقيببببد          عبَد الجليلِ بكتَك عينْي والنُّهى 
 من طعنببببٍة منها فؤادي أكمببدُ          عبَد الجليلِ  ُفجعُت فيَك ويالها 

 حسُن السجايا فيُضُه كْم ُيبورُد             شيببٌخ كريٌم عالببببببٌم متواضٌع 
 إذ سببباقهبببببا غدٌر حقيٌر أسودُ            غالته حقداً  كفُّ رجسٍ  ويلها 

 أن نلَت ماتسعى إليببببه وتجهد ُ             ياشيَخ األباةِ كرامببببة ً يكفيَك 
 إال رجاٌل باإلبببباِء تبُببغبُببمدوا                شرُف الشهادِة اليناُل دروبَبها 

 أرواُحنا تدعو اإللبببببَه تمّجدُ                فهداويُّ فيك رثاؤنببببا الشيخي 
 في صحبِة المختاِر َيحلو الموعدُ         شيِخنااجعْل من الجناِت مثوى 
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 خـاتــمة
 

على َمن جاءنا بخيِر مبدأ(.. هكذا كان شيخنا  والسالم   هلل، وبه نبدأ، والصالة   )الحمد  
.. ونحن نختتم بها أيضا كتابنا المتواضع عنه عبد الجليل يستهل  كثيرا من خطبه ومحاضراته

نصل الى خاتمة كتاب )لمحات من مسيرة الشيخ إذ ونحن هذا، عسى أن تكون خاتمة المسك.. 
، ألن ابراهيم الدكتور عبد الجليل  الفهداوي( نستشعر تواضع ما قدمناه ألجله الذي هو جهد المقل 

اعالء لكلمة الحق.. فلسنا نملك غير رفع األكف الشيخ قد م حياته الغالية رخيصة نصرة للدين و 
خوانه بما تول ى به عباده الصالحين ، وأن بالدعاء للمولى القدير أن يتولى شيخنا عبد الجليل وا 

ياهم تحت لواء سيد المرسلين ويسقينا من حوضه الشريف شربة ماء ال نعط  بعدها  يحشرنا وا 
 أبدا..

ت بها حياة الشيخ أهم المحطات والمنعطفات التي مر  ب وقد حاولنا في هذا الكتاب أن نمر  
الفهداوي، بدءا من نشأته، وتلقيه للعلم، وعطائه ومؤلفاته، وصوال إلى خاتمته  عبد الجليل

السعيدة بإذنه تعالى، ذاكرين خالل ذلك من صفاته ومواقفه واخالقه مما قد ال يعلمه إال  
اء قيمة توثيقية لهذا الكتاب، وأن يكون بداية المقربون منه.. وأملنا أن هذا سيسهم في اعط

الَقطر التي تستحث جهود اآلخرين لتوثيق حياة وعطاء علمائنا وأكابرنا، واهلل تعالى من وراء 
 القصد. 

اخترنا ان نلحق بكتابنا هذا، الكتاب األول الذي ألفه الشيخ عبد الجليل وهو كتاب وقد 
)لطائف ذات بهجة(، حيث أن الشيخ رحمه اهلل كان قد انهى تأليف )لطائف ذات بهجة( 

أي أنه كتبه أول تخرجه من الكلية ، 1339وحصل على الموافقات الرسمية لطباعته منذ عام 
، ولكننا وبفضل لسبب الذي جعله لم يقم بطباعته ونشره منذ ذلك الحينوال نعرف اوقبل زواجه، 

اهلل قد وجدنا نسخة بخط يد الشيخ من كتاب )لطائف ذات بهجة( بعد وفاته، فقمنا بتهيأتها 
.. وقد ابقيناها كما وضعها الشيخ ولم نتصرف بها، إال بعض التنقيحات الطفيفة لبعض طباعيا

 ما وقع فيها سهو..
 ه  اللطيف الذي يخص كتاب )لطائف ذات بهجة( هو انك عندما تقرأه، ال تمل  والشيء 

مطلقا، وال تريد تركه من بين يديك، وتشعر كأنك تجالس الشيخ عبد الجليل شخصيا وهو يحدثك 
، بإسلوبه الشيق السهل الممتنع، فكأن هذا الكتاب بجماله وشفافيته بمضمون الكتاب من لطائف
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شيخ الفقيد، او نسخة لبعض جوانبها.. وأنا شخصيا لم أَر في مؤلفات هو نسخة من شخصية ال
 الشيخ ما هو أقرب الى شخصيته اآلسرة من هذا الكتاب.

ومما يزيد كتاب )لطائف ذات بهجة( بهجًة فوق بهجته هو تقديم عبقري العسكرية العربية 
له، فهو تقديم نفيس جدا،  م(1333ه/1113)ت  ت خطاباللواء الركن محمود شي واالسالمية

يشير الى علو كعب كاتبه في العلم والفضل، والى مكانة الشيخ عبد الجليل وكتابه في نفسه.. 
فهي تزكية عفوية جاءت من كل منهما الى صاحبه، وكالهما قد ذهبا الى دار الحق اآلن، 

 ..ونحسبهما على خير عظيم، واهلل حسيبنا وحسيبهما
تغمد الجميع بواسع رحمته، وان يعلي قدر علمائنا ومشايخنا عنده، نسأل اهلل تعالى ان ي

 وأن يجمعنا بهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر..
الني ات، ومزجنا عمال صالحا  تْ ، واختلطَ القلوب   تْ ت  شَ اللهم هذه بضاعتنا المزجاة.. تَ 

أنفسنا ومن .. فما كان من خير فمنك أنت وحدك، وما كان من غير ذلك فمن ب خر سيئا
ي األنفس إال أنت، وال .. اللهم ال يزك  ، سبحانكالشيطان.. إذ الخير كله منك، والشر ليس إليك

ك.. فتقبل منا عملنا هذا على ما فيه، واقبلنا به على  يغفر الذنوب سواك، وال يستر العيوب إال 
 ما كان منا، وال حول وال قوة إال بك..

 
به ومن سار حعالمين، وصلى اهلل على نبينا محمد وآله وصوآخر دعوانا ان الحمد هلل رب ال

 ..على نهجه الى يوم الدين
لهجرة خير  4121عام  وقد كان الفراغ من تصنيف هذا الكتاب في ليلة النصف من شعبان
 األنام وذلك في مدينة الرمادي المحروسة.
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 كتاب

هجةٍ 
 
 ب
 
 ذات

ٌ
طائف

 
 ل

 
 تأليف:

 الفهداويالشيخ عبد اجلليل إبراهيم 
 )رمحه اهلل تعاىل(

 
 تقديم:

 اللواء الركن حممود شيت خطاب
 )رمحه اهلل تعاىل(

 
 للطباعة بعد وفاة مؤلفه:

 
 هيأه

 د.سفيان اجلنابي
 

  م3144ه/ 4141
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 صورة صفحة الغالف األمامي للنسخة املخطوطة من الكتاب
 

  

 



98 

 

 ةـــــــاملقدم
 خطاببقلم اللواء الركن حممود شيت 

 
ذذذذذالم علذذذذذى سذذذذذيدنا وموالنذذذذذا رسذذذذذول اهلل، وعلذذذذذى آلذذذذذه  الحمذذذذذدهلل رب  العذذذذذالمين، والصذذذذذالة والس 

 وأصحابه أجمعين.
أمذا أبذوه فشذالب   ،هذا كتاب جديد، هو بْكر مؤلِّفذه، والولذد سذر أبيذه، يشذير إليذه، ويذدل  عليذه

ي إليهذا حذين يذأوي و في مقتبل العمر، تذزو ج صذغيرًا ليصذون نفسذه، واختذار لنفسذه الكتذب َسذَكنا، يذأ
إلذذى الل هذذو، ويسذذهر معهذذا حذذين يسذذهر أقرانذذه فذذي اللعذذب، ويرتشذذف مذذن بطونهذذا رحيذذق العلذذم؛  رفاقذذه

دحذًا واجذه ر مضذى علذى ز ان، حتذى إذا يمذويختار منها ما يهز  القلب، ويفيد العقل، ويهدى إلذى اإل
 من الزمن، ولد كتابه البكر الذي تراه، علمًا نافعًا يمكث في األرض.

والذين لم يمارسوا مثل هذا النوع مذن التذأليف، يحسذبون أن  أمذره هذي ن ميسذور، فمذا هذو فذي 
. ولكن جمع تلك النتف يقتضي دراسة تلذك الكتذب، واختيذار  نظرهم غير حشد نتف من كتب شتى 

يمذان، وتحمذل صذاحبه طرح زبدها، وأن تكون الزبدة تؤثر في القلب، فت حفزِّ فيه كوامَن اإلزبدتها و 
على التقوى، وأن تؤثرِّ في العقل، فيزداد صاحبه علمذا، ويسترشذد بذأنوار الحكمذة، ولذيس مثذل هذذا 

 األمر الميسور الهيِّن، ولكن دونه َخْرط الَقتَاد.بار ياالخت
لذق والتجربذة، ومذن عكذف علذى الكتذب أخذذ عنهذا  وَمن قصد العلمذاء، أخذذ عذنهم العلذم والخ 

ن سذاعة مذع الكتذب، ألن العذالم يله مذن سذبع العلم وحده، وساعة مع العلماء بالنسبة للمتعلم، خير
، فذي علمذه روح، وعلمذه جسذد وروح، يحيذا مذع األحيذاء، ويعايشذهم فذي عصذرهم، ولذيس  كائن حي 

عذث فيهذا الحيذاة تنبرهذا المذتعلم بذروح مذن روحذه، لمإذا غروح، إال   ذلك في الكتذب، فهذي جسذد بذال
والمؤلِّذذف قصذذد العلمذذاء، وسذذعى إلذذى مجالسذذهم، فأخذذذ مذذن علمذذاء المسذذاجد العلذذم وروح  مذذن جديذذد.

المسذذذجد، وأخذذذذ مذذذن علمذذذاء الجامعذذذة العلذذذم وحذذذده، وهذذذذه )ال لطذذذائف( مذذذن علمذذذاء المسذذذاجد وعلمذذذاء 
 وكان فضل المسجد على المؤلِّف عظيما. الجامعة، ولكَن روحها من روح المسجد وحده،

وقد تعل مت درسًا ال أنساه مذا حييذت  مذن أحذد علمذاء المسذاجد، مذا تعلمذت مثلذه مذن علمذاء 
الجامعة، هو األمانة العلمي ة. فقد كان ذلذك العذالم يعلِّذم طذال ب العلذم يوميذًا، ويذرى فذي ذلذك الجهذد 

ب علذذى تلقذذي أكذذان ابنذذه الوحيذذد طالبذذًا للعلذذم، دو  مذذن أجذذل  العبذذادات. دةالمتواصذذل الذذذي يبذلذذه عبذذا
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جذذازة(، ي وظذذف إمامذذًا وكذذان حامذذل )اإل جذذازة.العلذذم ثالثذذين سذذنة، دون أن يمنحذذه والذذده وشذذيخه اإل
 وخطيبًا في أحد المساجد، بمرتب مقداره ديناران أو أقل من دينارين.

ذذ ه لذذم يقتنذذع بذذأن ولذذده جذذازة، ألن ذذمذذن اإل ر علذذى حرمذذان ولذذده الوحيذذدولكذذن  الوالذذد الشذذيخ، أص 
يسذتحقها علمذًا وعمذال، بعذد أن أمضذى ثالثذين سذنة فذي الدراسذة. وكذان الولذد الطالذب مذن جيراننذذا، 

 جازة.وشيخه، لعله يمنحه اإل فقصد والدي ملتمسًا منه الشفاعة عند أبيه
 وبذذ    ، فهذذ َّ (ود الكرحذذةؤ دا)وكنذذت مذذع والذذدي عليذذه رحمذذة اهلل فذذي زيارتذذه للشذذيخ الجليذذل 

بذل أكثذذر مذن أخذذوين فذي الذذدنيا، وكانذا أخذذوين فذذي  ،للوالذد واحتفذذى بذه، فقذذد كانذا أكثذذر مذن صذذديقين
جذازة، أرعذد وأزبذد، اهلل، ولكن حين عرض الوالد علذى الشذيخ مذا جذاء مذن أجلذه، وهذو مذنح ولذده اإل

، إذا أنذذا  وجهذذه وتمع ذذر وارتعشذذت أطرافذذه، ثذذم صذذرخ بذذأعلى صذذوته: "أيذذن أذهذذب مذذن اهلل عذذز  وجذذل 
ذذذالة "منحذذذت  األجذذذازة َمذذذن ال يسذذذتحقها!؟؟ ، ثذذذم غذذذادر مجلسذذذه إلذذذى داخذذذل المسذذذجد، وبذذذدأ بذذذأداء الص 

 لمن كان حوله في مجلس العلم باالنصراف. اتطوعًا، إيذان
جذازة، التذي أراد أن ود الكرحة إلى جوار رب ه، دون أن يمنح ولده الوحيد اإلؤ ورحل الشيخ دا

اهلل رحمذذة  ه  رحمذذ مذذن الجذذوع. غنذذي، فهذذي ال ت سذذمن ولكن هذذا تيسذذتعين بهذذا، لتمنذذع عنذذه الفقذذر والعذذوز
واسعة، فماسمع أحذد مواعظذه إال  وهطلذت مذن عينيذه الذدموع، ألنذه  كذان يذتكلم مذن قلبذه فيذؤثرِّ فذي 
القلذذذب، وكذذذان مذذذن أصذذذحاب القلذذذوب ال مذذذن أصذذذحاب الجيذذذوب. والعلمذذذاء فذذذي كذذذل زمذذذان قسذذذمان: 

الرحمة من علماء الرحمن، وما أق لهذم فذي ك ذل زمذان  علماء الرحمن، وعلماء السلطان، وكان عليه
والعالم الرحمذاني، هذو المتبذين فذي علمذه، العامذل بعلمذه، المخلذص بعملذه، المحذافظ علذى  ومكان.

كرامذذة العلذذم والعلمذذاء، الذذذي يعتبذذر العلذذم عبذذادة مذذن أجذذل  العبذذادات، التجذذارة مذذن أروج التجذذارات، 
 ة الئم.ميخشى في اهلل لو الوالذي 

عذو اهلل العلذي  القذدير، للمؤلِّذذف الشذيخ عبذدالجليل إبذراهيم، أن يجعلذذه مذن علمذاء الذذرحمن؛ أد
 وأن يفتح عليه في العلم، ويجعل علمه نافعًا للمسلمين بخاصة وللناس بعامة، إن ه سميع مجيب.

 
 

 اللواء الركن
 محمود شيت خطاب

 هب.4116جمادي األولى  41الثَلثاء: 
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 األوىل من تقديم اللواء الركن حممود شيت خطاب للكتابصورة الصفحة 
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 الدعاء
 
 

 ــوادَ مــن  لا ــدنيا اشا ا ــتهر جــودُ   ألــهم إ َّ اجلَ نظــارُ الطــامعني  أتطلَّعــ ا اليــه   ،بنــاا ال

 فكيف وان  عظيم اجلود. ،وتعلَّقَ ا به آمالُ احملتاجني

 

 ولـو حاسـبتنا علـى     ،اال ـرار شـرتنا مـ    ك، حلحاسبتنا على تقصرينا يف حقـ  هم لولال

ــكنســياننا  ــددتنا بنعمــك   آلالئ ــا ام ــو حاســبتنا علــى    ،مل ــ     تربول ــا بفضــائلك ملاحشــرتنا م من

 املؤمنني.

 

 َّ ولكــن بلبتنــا  ،رمــكوال اســتقالالً حلُ ،ااً علــى مقامــكرتك مــا عصــينا  إجــتــاللــهم وع

وال األيـا  اال معرفـ     ،بك زادتنا النكبات اال امياناً ما وع تك ،انفسنا وطمعنا يف واس  بفرانك

و تـرد  لشـبه و وللـل    أ ،اما العمل فان  اكر  مـن ا  تـرد  لـنقا وانـ  اجلـواد احللـيم       ،لك

 وان  الرمحن الرحيم.
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 دــمتهي
 

 .وبعد. ،وعلى اهل بيته واصحابه إجمعين ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،الحمدهلل
 

واصذحاب العقذول النيذرة والهمذم العاليذة، فجمعذوا مذن  ،لقد قام نخبة من ذوي النفوس الطيبذة
ات قذذديمًا وحذذديثًا مذذن رقذذائق الشذذعر داحسذذن األداب والحكذذم والمذذواعظ وربمذذا جمعذذوا فذذي ذلذذك مجلذذ

فذْت د تفر د كل من اولئك بمزايا لم تكن في غيره من الكتذب التذي أ لِّ لقوالنثر من النوادر واألخبار. و 
 في هذا المجال.

الكبير لمثل تلذك األجنذاس الجميلذة فاضذفت  حلقذًة صذغيرة الذى تلذك الحلقذات وساقني الحب  
ومنذذ  ،ثذاروراق بعض الشذرات من الطرائذف واآلفجمعت في هذه اال ،التي تكونت على مر االيام

لقاهذا اسذتاذ فذي أوربما سمعتها مذن خطيذب او  ،اتدنقب  واجمع من بطون الكتب والمجلأنا وأمدة 
 ،بذذًا صذذغيرًا يطذذرب  بذذذكره األسذذماعيفأصذذبح ماجمعتذذه كت. او تعلمتهذذا مذذن شذذيخ فذذي حلقاتذذه. ،الكليذذة

 واصبح على حد قول القائل: ،وينشرح بمطالعته فؤاد كل كئيب وحزين ،وتقر برؤيته العيون

 والقلمُ  ُحسنًا ويعشقه القرطاُس   يفهمهُ  يكاد الميتُ  من كل معنىً 

يم البياني اذ يقول )انذي رأيذت  انذه اليكتذب انسذان كتابذًا الرح ورحم اهلل القاضي الفاضل عبد
دِّم هذذا ولذو ق ذ ،ستحسذنيذد هذذا لكذان ي  ولذو ز   ،لذو غ يِّذر هذذا لكذان احسذن :دهَغذه اال قال في مفي يو 

 .(1)البشر( جملةوهو دليلل على استيالء النقص على  ،وهذا من اعظم العبر ،لكان افضَل 
اقذول:   ؟جذاءت فقذرات هذذا الكتذاب غيذر مرتبذة وال منظمذةل بعذض النذاس لمذاذا أوربما يسذ

 ولكذذي ال ،ن فذذي انتقذذال الذذذهن مذذن موضذذوع الذذى موضذذوع ممذذا يلذذذ القذذاريء ويشذذنف اذن السذذامعإ
ن الذذروح تنشذذط وتنذذتع  عنذذدما تنتقذذل وأل ،سذذق واحذذدنل الذذنفس عنذذدما يتتذذابع عليهذذا الكذذالم علذذى مذذت

 ثمذذرةومذذن  ،بسذذتان جميذل مذذن زهذذرة الذى اخذذرى كمذذا تنشذذط حينمذا تنتقذذل فذذي ،مذن معنذذى الذذى معنذى
عة الى غيرها .. وقد تخفى بعض اللطائف المنثورة في هذا الكتاب على بعض النذاس لتفذاوتهم نيا

ا او يفهذم منهذا مذا يشذاء مذا دام لفظهذا هذومع ذلذك تركذت االخ القذارا يفهم ،في المدارك والمعارف
 ذلك المعنى ويدل عليه. يستوعب

                                                 

 ، لمزبعطي، مهنسب مالا م ل صلم ني لفض ً.1/3لهح ف لمس بو لمعاقعه، ( 1)
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وهذذي  ،سذذبحانه وتعذذالى تتنذذوع الذذى وسذذائل مختلفذذةاهلل ومذذن المعلذذوم ان اسذذاليب الذذدعوة الذذى 
فذذذي النهايذذذة تذذذؤدي الذذذى الغذذذرض المطلذذذوب وهذذذو ارشذذذاد العبذذذاد الذذذى مذذذا فيذذذه الخيذذذر لهذذذم فذذذي الذذذدنيا 

هذذي  ق،وفذذي مذذا سذذطرت فذذي هذذذا الكذذراس صذذورًا المعذذة هذذي كالبذذدر فذذي كبذذد السذذماء يتذذأل واآلخذذرة.
: وقذذديما قذذال هذذارون الرشذذيد االنبيذذاء.خيذذر  يميذذل فذذي اطذذار االلتذذزام بجذذوهر هذذدنبذذراس قذذويم وج

 خذذذر وسذذذعًا االأدجهذذذدا ولذذذم  وحسذذذبي بهذذذذا اننذذذي لذذذم آلذذذو (..اآلذان االذهذذذان وتفتذذذق   تسذذذتمد   )النذذذوادر  
 ..ه بعنايةحظوان يل ،طالبًا من اهلل ان يجعله خالصًا لوجهه الكريم ،بذلته

 

 مانُ أنم فالمخاوف كلهنَّ   هاالحظتك عيونُ  واذا العنايةُ 

 
 
 
 
 

 عبدالجليل ابراهيم حمادي
 جامع الروضة المحمدية

 بغداد
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 داءـــهاإل
 
 

       إىل والـدي الع يــ  الـذي كــا  ورائـي يف عمــل كـل لــري يـدفع  اليــه

 ويشجع  عليه.

 قضـــ  الليـــاي الطويلـــ  ســـهراً مـــن  لـــدتي الع يـــ ل الااليـــ  الـــ  طاملـــاإىل وا

 أجلي وطلباً لراح .

 شرق  وحياهتم النريل.إىل كل مؤمن يريد أ  يعرف صفحات سلفنا امل 

 اهلوا . رّتَإىل كل قلب كئيب وح ين جيرع الصرب وجي 

  ًهدي هذا الكتاب آمالً قبوله والدعاا ي يف ظهر الايب.أإىل هؤالا مجيعا 
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 من النسخة املخطوطة من الكتاب صورة صفحة اإلهداء
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ٌ
ظلمة صيحة

 
 يف بئر م

أنَّ فرنسذا مذن أجذل القضذاء علذى القذرآن  1392سنة  9931في العدد رْت جديدة  األيام شن
وهذذذي إنتقذذذاء  عشذذذر فتيذذذات مسذذذلمات جزائريذذذات  ،قامذذذْت بتجربذذذة عمليذذذة ،فذذذي ن فذذذوس شذذذباب الجزائذذذر

  .  أدخلتهن مدارسها فأصبحَن كالفرنسيات تمامًا.
ليهذذذا الذذذوزراء  إ يَ د عذذذ ،ت له ذذذنَّ حفلذذذَة تخذذذر ج رائعذذذةأوبعذذذد أحذذذد عشذذذر عامذذذًا مذذذن الجهذذذود هي ذذذ

ف ذذذذوجيء الجميذذذذع  بالفتيذذذذات الجزائريذذذذات يذذذذدخلن  ،ولمذذذذا ابتذذذذدأْت الحفلذذذذة   .والمفكذذذذرون والصذذذذحفيون.
عذذد وتسذذاءلْت مذذاذا فعلذذْت فرنسذذا ب ،الصذذحف الفرنسذذية .. فثذذارْت ثذذائرة  بلباسذذهن األسذذالمي الجزائذذري

 عامًا اذن؟؟ 123مرور 
)ومذذذاذا أصذذذنع  اذا كذذذان القذذذرآن أقذذذوى مذذذن  :أجذذذاب الكوسذذذت وزيذذذر المسذذذتعمرات الفرنسذذذي 
 .(1)فرنسا؟(
 
 

 ماذا تعني هذه احلادثة؟
 -يذكر االستاذ علي الطنطاوي في كتابه مع الناس:

 ،دتذذه مذذن دراسذذته فذذي بذذاريسو ع ثذذروثالثذذين سذذنة إِ  الذذدكتور يحيذذى الشذذماع مذذن ثذذالثحذذدثنا 
 ،فقابل وهو داخل الى الدار بنتذًا خارجذة منهذا ،فًة لديهالى منزِل أسرة  هناك يستأجَر غ ر انه ذهب ا

قالوا لذه هذذه بنتنذا ولكنهذا انفصذلْت عنذا لتعذيَ   ..ة؟أفسأَل أْن ماِل هذه المر  ،وفي عينها أثر  الدمع
 :فقذذال لهذذم ..عذذي  بكذذدها(أخرجوهذذا مذذن البيذذت لت ةمنذذة عشذذر اوحذذدها )أي كذذانوا اذا بلغذذت البنذذت  الث

 ..رأيتها تبكي يولكن
 .فلم نؤجرها. ،لقد جاءْت إلينا لتستأجر غرفة عندنا :قالوا
 ..لماذا؟ :قال
 .(2)ألنها دفعت أجرة لها عشرين فرنكًا فقط وغيرها دفع ثالثين :قالوا
 

                                                 

 .68  بو لمغرب فقمممن بارمل ل والم لبعطم لهوه، جالا لمع م ، ص( 1)

 . 124-123ا  لمن س، اوي لمدند مي، ص( 2)
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 نزهة العلماء  يف مذاكرة العلم
كذذان هذذذ،  113كذذان األمذذام ابذذو الوفذذاء ابذذن  عقيذذل الحنبلذذي مذذن اذكيذذاء بنذذي آدم تذذوفي سذذنة 

حتى اذا َتعط َل لساني عذن مذذاكرة او منذاظرة  ،من عمري ل  لي ان اضيَع ساعةً "إني ال َيح يقول:
فال أنهض اال وقد خطَر لذي مذا  ،اعملت  فكري في حال راحتي وانا م نطرحل  ،وبصري عن مطالعة  

ني ألجد  من حرصي على العلم وانا في ع شذر الث ،ره  ط  أ س انين مذا كنذت أجذد ه وانذا ابذن عشذرين مذوا 
 .".سنة

وانمذا انذام اذا غلبنذي النذوم   ،كذل عذادةً آنذا ال انذام وال "أ وكان امام الحرمين يقول عذن حالذه:
وكانذذذت لذت ذذذه ولهذذذوه ونزهتذذذه فذذذي  "..وآكذذذل اذا اشذذذتهيت الطعذذذام اي  وقذذذت كذذذان ،لذذذياًل كذذذان او نهذذذاراً 

 ..مذاكرة العلم وطلِب الفائدة من أيِّ نوع كان
 :وفي هذا يقول الوزير الصالح يحيى بن هبيرة

 (4)راُه أسهُل ماعليك َيضيُع وأ         نيَت بحفظهِ والوقت أنفُس ما عُ 
 

 أ
 
 حلديثعلى اه بو حنيفة وحث

فذاذا  ..مادام فيهم مذن يطلذب الحذديث ،صالحلم تزل الناس في " :قال ابو حنيفة رحمه اهلل
 .."طلبوا العلم بال حديث فسدوا

 .(2)" فمن خرج عنها ضلَّ  ،تباع السنةاوعليكم ب ،ياكم والقول في دين اهلل بالرأي"إ :وقال
 

 االجتهاد والدليل
 مام احمد بن تيمية رحمه اهلل:قال اإل

ْن كان كثيلر من العباد والعلماء بل واألمراء " . .قذد يكذون معذذورًا فيمذا احدثذه لنذوِع اجتهذاد  وا 
بذل قذد يكذون  ،لذه قذد يكذون معذذورًا ألجتهذاده رك  وان كذان التذا ،عرف الدليل الصذحيحي  ْن أفالغرض 

                                                 

 لبم غطو.، موصعم الطلملا ح 25-23 ععن لمزاه انط لمعوع  ، ص (1)

 .1/51رلني، علمععزلن لم لرى، موص( 2)
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 كذذاناذ  ،فلذذيس مذذن شذذرط الصذذد يق ان يكذذوَن قولذذه  كل ذذه صذذحيحًا وعملذذه كلذذه سذذنةً  ،يقًا عظيمذذاً صذذد  
 .(1)" يكون بمنزلة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

 

 أ
ْ
ن
 
 وىل الناس بأنكار البدع؟م

وخ(، إستشذذار ذات مذذرة شذذيخه مالذذك فذذي ان لالمذذام مالذذك رحمذذه اهلل تلميذذذل أسذذمه )ابذذن فذذر  كذذ
حسَّ األمذذام مالذذك بخطذذورة مثذذل أ. فذذ.تذذأليف كتذذاب فذذي الذذردِّ علذذى البذذدع التذذي انتشذذرت فذذي القيذذروان

 :فأرسل اليه ينصحه ،عيهذه المواض
ال َيذذَرد  علذذيهم اال َمذذْن كذذان ضذذابطًا  ..ن تذذِزلَّ أو َتهلذذكَ أخفذذت   ،نذذَك ان ظننذذَت ذلذذك بنفسذذك"إ

ني إفذ ،مذا غيذر  ذلذكأو  ..فذانَّ هذذا البذأس بذه ،فلذيس يقذدرون أْن ي عرِّجذوا عليذه ،عارفًا بمذا يقذول  لهذم
ويذذزدادوا  ،منذذه بشذذيء فيتعلقذذوا بذذهاو يتظفذذروا  ،وا علذذى خطئذذهضذذاخذذاف  ان يكلمهذذم فيخطذذيء فيم

 .(2)" تماديًا على ذلك
 

 
 
 ؟يف البدع اهلل ماذا قال أولياء

اال علذذى َمذذْن أقتفذذى  ،والطذذرق  كلهذذا مسذذدودة علذذى الخلذذق" قذذال الجنيذذد البغذذدادي رحمذذه اهلل:
 بحذذديث رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه مشذذيدل علمن ذذا هذذذا : "وقذذال " ،أثذذَر الرسذذول صذذل ى اهلل عليذذه وسذذلم

 .(3)" وسلم
ذأمن " وقال ابو عثمان الخيري رحمه اهلل: ، نطذق بالحكمذِة السذنة علذى نفسذِه قذواًل وفعذالً  رم 

 .(1) "دوا(هتَ تَ  طيعوه  ت   نْ وا  قال تعالى ) ،نطق بالبدعة ،الهوى على نفسه قواًل وفعالً  وَمْن أم رَ 
هلل عذذذز وجذذذل مذذذن عالمذذذات المحذذذب " النذذذون المصذذذري رحمذذذه اهلل تعذذذالى: ووقذذذال االمذذذام ذ

 .(1)" هِ نوامره وسنأمتابعة  حبيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم في أخالقه وافعالِه و 

                                                 

 . 282   لمةرلط لمعساقع ، ضل ا( 1)

 لمحملبث ململطع، مودرطمبي.( 2)

 . 19، يلمرو من لمقصعرفن، الطلم رف  لمقصعر( 3)

 . 21لمرو من لمقصعرفن، ص( 4)

 . 8لمرو من لمقصعرفن، ص( 5)
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 ،ديذذنل بذذال بدعذذة :ربعذذة اشذذياءأالعافيذذة " وسذذئل االمذذام ابذذراهيم الخذذواص عذذن العافيذذة فقذذال:
 "..وَنْفس  بال شهوة ،وقلبل بال ش غل   ،وَعملل بال آفة

ذذذَك الكتذذذاب والسذذذنة" قذذذال االمذذذام أحمذذذد الرفذذذاعي رحمذذذه اهلل: وي بعذذذد ك مذذذن  ،الشذذذيخ  مذذذن ي لزم 
 .(1) "المحدثة والبدعة

فالسذذذنة  ،النافذذذذ ركسذذذياإل ة المطهذذذرة لهذذذون ش ذذذعاَع السذذذن  "إِ  قذذذال احمذذذد السذذذرهندي رحمذذذه اهلل:
 .(2)" داعي للبحث عن نور  في خارجها فال ،لمن يبتغي الفوز ،المطهرة كافيةل ووافية

 
 

 
ٌ
 على منهاج النبوة خالفة

 
 تعمل
 قال رسول  اهلل صلى اهلل عليه وسلم:

وتكببوُن فببيكم مببا شبباَء اهلل أْن تكببوَن ثببمَّ يرفُعهببا اهلل جببلَّ  .إنَّ أّوَل ديببنكم نبببوة ورحمببٌة.)
ثبم يرفعهبا اهلُل  ،تكبوُن فبيكم مبا شباَء اهلُل أْن تكبونَ  ،النببوة ثم تكوُن خَلفًة على منهاجِ  .جَللُه.

ثبم  ..ثم يرفعها اهلل جلَّ جَللبهُ  ،فتكون ما شاء اهلل ان تكون ،اً ثم تكوُن ُملكًا عاضّ  .جَل جَلله.
فببي  هِ رانببجِ بِ  اس بسببنِة النبببيِّ وُيلقببي االسببَلمُ تعمببُل فببي النبب ،تكببون خَلفببًة علببى منهبباج النبببوة

 ،ُه مبدراراً صببت ر االال تدُع السماء مبن قْطب ،يرضى عنها ساكُن السماء وساكُن االرض ،االرض
 .(3)( تهُ والتدُع االرُض من نباتها وال بركاتها اال أخرجَ 

 
 

كفأر  
 
 نا عفو

كذَي عذذن ابذراهيم بذذن أدهذم رحمذذه اهلل انذه َرِكذذَب ذاَت يذوم فذذي سذفينة   فهاجذذت  الذريح  وبكذذى  ،ح 
قذدرَتَك يذارب أريتَنذا " :وكذان ابذراهيم  نائمذًا فاسذتوى جالسذًا ورفذَع يديذِه وقذال .وايقنوا بالهالك. ،الناس

 فَسكن البحر  وهدأت الريح. "..فأرنا عفَوك
 

                                                 

 . 32لمح   لمرف اعن، ( 1)

 .55صلمسنن لمنلمفن ونن كمنعن محقعقن  محعن، ( 2)

  مله لحعط ملبم فعو  ملمدلرلني ململزل .( 3)
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 احلق

 
 الفقيه

 ،النذاَس مذن رحمذة اهلل الفقيَه الحَق َمْن لم َيقن ط إنِّ "وى عن عليِّ رضي اهلل عنه انه قال: ر  
ْص لهذذم فذذي معاصذذي اهلل  ..ولذذم يذذدْع القذذرآن رغبذذًة الذذى غيذذرهِ  ،ولذذم يذذؤمْنهم ِمذذن عذذذاِب اهلل ،ولذذم يذذرخِّ

 ."وال قراءة  ال تدب َر فيها ،والعلم  الَفهَم فيهِ  ،خيَر في عبادة  العلَم فيهاانه  ال
 

 يف أقطار األرضاإل
 
ة
ّ
 رفع أعالم املدني

 
 سالم

د  ظهذذذور  محمذذذد  ي َعذذذ: " مانصذذذه -عضذذذو جمعيذذذة العلمذذذاء-قذذذال المستشذذذرق  الفرنسذذذي  سذذذيديو
وتذدين   ،وتذنهج  منهجذًا واحذداً  ،تقصد  مقصذدًا واحذداً  ،الذي جعَل العرَب أمة  واحدةً  ،المصلِح العظيم

مذذد ْت جنذذاَح مِلكهذذا مذذن  ،حيذذث اخذذرج منهذذا امذذًة كبيذذرةً  ،نصذذرًا وفتحذذًا عظيمذذاً  ،هلل وحذذَده ال شذذريك لذذه
ورفعذذْت علذذى منذذار المجتمذذِع اعذذالَم المدني ذذِة فذذي  ،نهذذر التذذاج فذذي اسذذبانيا الذذى نهذذر الكذذنج فذذي الهنذذد

 .(1)" وربا غارقًة في الجهاالتاقطار االرض ايام كانت أ
 

ةإ  
ّ
 يف الدنيا جن

َّ
 ن

ة مذن لذم يذدخلها ال يذدخل ن ذإنَّ فذي الذدنيا جَ "  قال شيخ  االسالم ابن  تيمية رحمه اهلل تعذالى:
 .." جنة اآلخرة
 ى رحذذت  فهذذي معذذي الأن ذذ ،جنتذذي وبسذذتاني فذذي صذذدري ،مذذاذا يصذذنع  بذذي اعذذدائي : "وقذذال 
خراجي من بلدي سياحةل  ،وقتلي شهادةل  ،ان حبسي خلوةل  ،تفارقني  ."وا 

 

 أ
 
 عن هدى الرسول صلى اهلل عليه وسلمزن

 
 يغ

 طبلٌع رقبيٌب يبنبظرُ مُ فاهلُل                  ياقبوم إنَّ اهلل لبيس ببغافبلٍ 
 من يكبَفرُ  هرًا وُيصلي نارَ يخ         يجزي ذوي األيمان عن ايمانهم

 ندعوا لما يدعوا اليه الفُبّجرُ             ياقوم هل معنى التقبدم انبنا

                                                 

 . جع ا لمطفه لآلمموي، لمعساصر من ملمارلث ملمعساصر من مل والم( 1)
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بعرُ           نزيُغ عن هْدى الرسول محمدٍ أ  عمدًا ونلوي خدنبا وُنصِّ
 بالدين نهزأ وبالشريعة نسخرُ           انبنا  ياقوِم هل معنى التقبدمِ 

 

 
َّ
 لعل

 
 مبسجدي وأك

َّ
 ربيبقن متر

َعذاَذ ْبذَن َجَبذل  مَّا َبَعَث النَِّبيص َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ل خذرَج رسذول  اهلل صذلى اهلل  ،ِإَلذى اْلذَيَمنِ  م 
ورسذول اهلل  ،ومعذاذ راكذبل  ،ر المدينذة يوصذي معذاذاً اهظذعليه وسلم مذع معذاذ رضذي اهلل عنذه الذى 
 ثم قال يا معاذ: ،صلى اهلل عليه وسلم يمشي تحت راحلته

فبكذى  (..ببريذا وبقَ سبجدي َهبمبرَّ بمَ ْن تَ أك ولعلَّب ،عامي هذا سى اْن ال تلقاني بعدَ ك عَ نّ إ)
ولبذذَث معذذاذ فذذي الذذيمن الذذى مذذا بعذذد  ،معذذاذ  رضذذي اهلل عنذذه لفذذراق رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم

 فكذان األمذر  كمذا أخبذره النبذي األمذين صذلى اهلل عليذه وسذلم ،وفاة رسذول اهلل صذلى اهلل عليذه وسذلم
(1). 

 

 النفس
 
 اتهام
كم "  قذذال مالذذك  بذذن دينذذار رحمذذه  اهلل  تعذذالى: لذذو أنَّ مناديذذًا ينذذادي ببذذاِب المسذذجد ليخذذرْج شذذر 

فلمذا بلغذْت هذذه الكلمذة  عبذداهلل  " ، واهلل ماكان احذدل يسذبقني الذى البذاب اال رجذاًل بفضذل قذوة ،رجالً 
 .(2)" مالكاً  بهذا صار مالكل " :بن المبارك قال

 

 
 
 بهذا الدين أن ي

ٌّ
ري
 
 ح

 
 تبع

إن : "فذذي كتابذذذه )االسذذالم فذذذي الحجذذاز( مانصذذذه - وسذذذتافغ -قذذال المستشذذذرق األسذذويجي
وهذذو ال الذذه اال اهلل وأنَّ محمذذد  ،وبعيذذد عذذن التعقيذذد ،االسذذالمي فذذي غايذذة البسذذاطةاالسذذاَس للذذدين 

ي وجذد  فذذي هذذذه الحقيقذة مايصذذدم  العلذذَم او  وال ،ن محمذذدًا هذو الذذذي بشذذر بهذذه الحقيقذذةإ. .رسذول  اهلل
 .(3)"  فَحريٌّ بهذا الدين ان ي تبع ،يخالف  الحقَ 

                                                 

 فقه لمسعرو موطكام  احعط وععط  اض ن لملمطي.( 1)

 مي.عصبرف، مألظلمعسادرف اه كل فه اسا( 2)

 .25ملمارلث ملمعساصر من مل والم، صلمعساصر من ( 3)

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=7547
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 حنو الصديق واألحسان اليه
 
 الشعور

 خيذذرًا مذذا :فقذذال الصذذديق للزائذذر ،فذذد قِّ عليذذه البذذاَب يسذذتأذ نه .وم زار رجذذلل صذذديقًا لذذه.ذاَت يذذ
ان  ، واريذذداننذذي َمذذدينَّ باربعمائذذة درهذذم :لذذذي دعذذاك الذذى المجذذيء فذذي هذذذا الوقذذت مذذن الليذذل؟ فقذذالا

فشذذكر  ..وقذذد مها لصذذديقه بذذنفس راضذذية ادفعهذذا الذذى أصذذحابها.. فذذوزن الصذذديق لذذه أربعمائذذة درهذذم
فظنذذْت امراءتذذه انذذه يبكذذي ألنذذه اعذذان  ،وعذذاد الصذذديق يبكذذي ..وودَّعذذه وهذذو خذذارج ،الرجذذل  لصذذديقه

 بذذكِ أننذذي لذذم " إ :لذذَم اعطيتذذه اذا كذذان األعطذذاء  مضذذايقًا ومؤلمذذًا لذذك؟ فأجابهذذا :وقالذذت لذذه ،صذذديقه
واضذطر  حتذاجولذم أعذرْف حالذه مذن قبذل حتذى ا ،بل أبكي ألنني لم اشعر بحاجتذه ،ألنني اعطيته  

واعذرض  عليذه المسذاعدة  ،مرهَ أوكان يجب  عليَّ أْن ألحَظ  ،لي مافي نفسه الى ان يفاتحني ويشرح
 .(1)لهم اجمعين . رحم اهلل المحسنين وغفر".كي ال يَضط ر الى السؤال والخجل ،بنفسي

 
 

 تأ
 
  راه

ّ
 يضيعني ياعم

 ،علذى قدميذهباديذة غالمذًا لذم يبلذغ الحلذم يسذير رأيذت بال –رحمه اهلل  - قال فتح  بن شحرف
 .الذى بيذت ربذي عذز وجذل :قذال ، الى ايذن؟ :فردَّ عليَّ السالم فقلت ،فسلمت  عليه ،ويحر ك  بشفتيه

 ..تلو كالم اهللأ :قال ؟،بماذا تحرك شفتيك :فقلت  
 .رأيذذت  المذذوت يأخذذذ مذذن هذذو أصذذغر  منذذي سذذنا :عليذذك القلذذم  بعذذد. قذذال رِ لذذه انذذه لذذم يجذذ قلذذت  

 ..على اهلل البالبو عليَّ نقل  الخ طا  :قال ،خطاك قصيرة والطريق طويل :فقلت له
أسذالك عذن الخبذز  :. فقلذت.زادي يقني وراحلتي رجالي :قال، اين الزاد والراحلة؟  :قلت له

يجمذل بذك ان تحمذل معذك خبذزًا  أكذان ،ياعمذاه أرايذت لذو دعذاَك مخلذوقل الذى منزلذه :قذال، والماء؟ 
حملهذذذم ضذذذعف  يقيذذذنهم علذذذى حمذذذل ف ،ياسذذذيدي دعذذذا اهلل عبذذذاده الذذذى بيتذذذه :قذذذال. ال :قلذذذت  ، ومذذذاًء؟ 
 ..حاشاه وكال   ت:قل.. فتراه يضيعني ياعم؟ أ ،فحفظت االدب معه ،واني استقبحت ذلك ،ارزاقهم

 .(2) ولقد رأيته  يطوف في البيت العتيق هناك :قال
 

                                                 

 .331ص ، مح لألوالم، احعط ادعن ل برلبي( 1)

 مي.علمعسادرف، مألبص( 2)
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ر
ّ
 السعادة عند اجلاهلنيتصو

 (1):نقال احد  الشعراء الطيبي  
 دْ وفي الخمول وفي الخمو         فبي السكوتِ  قالوا السعادةُ 

 عيبش المهاجر  والطريدْ           بين األهبل ال في العيبشِ و 
 فبَل اعتبرض وال زرودْ                 في أْن تقبول كبما يبقالُ 

 وان تبقباد وال تبقبودْ                  في ان تسبيَر مع القطبيع
 (3)عباش عبهُدكم المجيدْ             لكبل  والٍ  في ان تصيبل

 

 ال أدري من أ
ّ
 عجب!أكم ي

إنَّ زوجذذي  :فقالذذْت لذذه ،ة الذذى عمذذر بذذن الخطذذاب رضذذي اهلل عنذذه تشذذكو زوجَهذذاأجذذاءت أمذذر 
ذوامل قذذوامل  انهذذا  :فقذذال يذا أميذذر المذؤمنين ،وكذذان فذي مجلسذذه كعذبل  ..عذم الذذزوج  زوجذكنِ  :قذال لهذذا ،ص 

 ..عَلذذيَّ بزوجهذذذا اذن :قذذذال كعذذب ،يذذا كعذذب أحكذذذم بينهذذا وبذذين زوجهذذا :فقذذذال ،كي مذذن زوجهذذاتتشذذ
 :ةأفقالت المر  ،فأحضر زوجها امام القاضي كعب

 مسجُدهْ  عن فراشٍ  يلهى خليلأَ       يا أيها القاضي الحكُم أنشُدهْ 
 هْ مدُ حفبلسُت في أمر النساء ا                اليبرقبُدهْ نهباُره ولبيُله 

 :فقال زو جها
 زلْ أذهلني ما قد نَ  إني امرؤٌ             زّهدني في فرشها وفي اُلحلَّلْ 
 جلْ يُ وفي كتاب اهلل تخويف       لْ الطوَ  عفي سورة النمل وفي السب

 قال القاضي كعب:
 ربع نصيُبها لمن َعَقلْ أفي           إنَّ لها حقًا عليك لم َيزلْ 

 فقاضها ذاك ودْع عنك العللْ 
 ..مًا لهاو ربعة نساء فأجعل ثالثة ايام  لك ويأحقك أْن تتزوج من أي 

                                                 

 لمصعم لمطكام  فموف لمقرض مي.( 1)

 لمعندوق، احعط لحعط لمرلبط.( 2)
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جذذذواب مذذذن ام  ،مذذذن كالمهذذذا: واهلل ال أدري مذذذن أيكذذذم أعجذذذب، فقذذذال عمذذذر  رضذذذي اهلل عنذذذه
 .(1)فقد وليت ك البصرة، اذهب ياكعب ..ام من حكم القاضي ،زوجها

 

 يف التوكل
 
 أمرك

 
 بنيت

 
 ؟عالم

ان رجذذاًل سذذأله  عذذالَم  ،رسذذانخوهذو مذذن اهذذل  ،وي عذن حذذاتم بذذن علذذوان االصذذم رحمذذه اهللر 
 ربع كلمات:أقال على  ..بنيَت امرَك في التوكل؟

 ..بذلك نفسيطمأنت اف ،ي اليأكله  غيريقعلمت  بأنَّ رز  -1
 .فانا مشغول به. ،علمت  بانَّ عملي اليعمله غيريو  -2

 .فانا أبادره. ،علمت  بانَّ الموت يأتيني بغتةً و  -3

 .فانا استحي منه. ،علمت  بأني ال اخلو من عين اهلل عز وجل حيث كنت  و  -1
 

 
ّ
 يتقل

 
 !ب االنسانكيف

 رتهم كرهذتَ ِبذخَ فذأذا  ،بعض الناس تسمعهم فتتمنى صحبتهم ولو فذي النذارقال السباعي: " 
تتمنذى  ثذم اصذبحتَ  ،ن كنذت تتمنذى صذفعهميكثير  كم من"  :.. وقال ايضاً "صحبتهم ولو في الجنة

 .(2)" تقبيلهم
 

 
 
 صد

 
 الشاعر ق اهلل وكذب

جذاء يشذكو اليذه  -المعذروف بذالظلم واالضذطهاد-جاء رجلل الى الحجاج بن يوسف الثقفي 
ظلمني عامل ك بذنب  اقترَفه  رجلل مذن ابنذاء  :قال الرجل ،مظلمة حلَّْت به على ايدي رجاله وع م اله

 فبناًء على ذنبه عاقبني بأْن هدَم منزلي وحرمني من عطائي وحلَق على اسمي؟  ،العشيرة
 ا سمعَت قوَل الشاعر:أمَ هيهات  :فأجابه الحجاج

 ربِ الجُ  مباركُ  عدي الصحاحَ تُ          من يجني عليك وقد كَ يجان

                                                 

 مي.عه اساظرف، مألبصفلمعسادرف اه كل ( 1)

 .69-53 صلمسل اي،اةدل  ه ذل اوعاني لمحع و، ب. ( 2)
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 ونجا المقارف صاحُب الذنبِ                 بذنب عشيرةٍ  بَّ مأخوذٌ ولرُ 
 :قذذال ..ذاك؟ ومذا :قذال ..نذي سذذمعت اهلل يقذول غيذر هذذاإ ،اصذلح اهلل االميذر :الرجذلفقذال 

ذ فُخب كبيبراً  شبيخاً  أبباً  لبهُ  إنَّ  هبا العزيبزُ )قبالوا يبا أيّ : قال اهلل على لسذان اخذوة يوسذف عليذه السذالم
 ا إذاً إّنب هُ تاعنبا عنبدَ جبدنا مَ ن وَ إال َمب ن نأخبذَ أَ  اهللِ  معاذَ  . قالَ حسنينَ المُ  منَ  نراكَ ا لَ إنّ  هُ نا مكانَ أحدَ 
 .(1)(ظالمونَ لَ 

افكذك عذن اسذمه وابذن  :فقال ،ف مثَل بين يديهِ  ،يافالن عليَّ بزيد بن ابي مسلم :قال الحجاج
 وأَمَر مناديًا ينادي في األسواق أْن صَدق اهلل  وكذب الشاعر. .له منزله وأمَر له بعطاء.

ممذن ي َضذرب  بهذم المثذل فذي االضذطهاد والظلذم هذا مع العلم ان الحجاج بن يوسف الثقفي 
 في العصور األولى.

 

 لو زدتنا لزدناك
ايهذا النذاس ان  :فقذال مذرة ،كان معاوية رضي اهلل عنه يوما جالسًا في مجمع من االنصار

 قريشًا بثالث آيات. قال اهلل تعالى: -زي  م- اهلل َحَبا
 عشيرته  االقربون. نونح ..(2) )وأنذر عشيرتك األقربين( -1
 )وإنه لذكر لك ولقومك( -2

 ونحن قومه. ..(3)

أليالف قريش( ) -3
 ونحن قري . ..(1)

 ..فقام اليه رجل  من االنصار وقال على رْسلك يا معاوية
 )وكذب به قومك وهو الحق(: ان اهلل يقول -1

 وانتم قومه. ..(1)
 وانتم قومه. ..(9) )ولما ضرب ابن مريم مثَل إذا قومك منه يصدون(: ان اهلل يقول -2

 وانتم قومه. ..(9) )وقال الرسول يارب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا(: ان اهلل يقول -3
 لو زدتنا لزدناك. ،يا معاوية ثالثة بثالثة

                                                 

 .78-77وم و فموف: آفن ( 1)

 .213 وم و لمصعرل : آفن( 2)

 .43 وم و لمز رف: آفن( 3)

 .1 وم و  رفش: آفن( 4)

 .66 وم و ل نع م: آفن( 5)

 .56 وم و لمز رف: آفن( 6)

 .31 وم و لملر  ن: آفن( 7)
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 ربعة آالفأربعة من أ
 بتهن من اربعة آالف حديث:خاربع كلمات انت :قال عبداهلل بن المبارك رحمه اهلل

ذذذ -3      وأْن ال تغتذذذرنَّ بمذذذال. -2      بذذذأمراة.التذذذثَقنَّ  -1 .     ل معذذذدتك مذذذاال ت طيذذذقوان ال تحم 
1- .  وتعل ْم من العلم ما ينفعك 

 

 
ٌ
 دعوة عثمان اصابته رجل

ينادي  ،ًا على وجههِ رجلل من التابعين برجل اعمى مقطوع  اليدين مبتور الساقين مكب   مرَّ 
 ..النار.. النار :بأعلى صوته
 ..النار.. النار :ينفك يرددتم ال 

كنت  من الذين دخلوا على عثماَن بن عفان  :ما شأنك؟ قال :وسأله التابعي رضي اهلل عنه
دافعْت عنه امرأته   ،فلما كنت  على ب عد خطواِت منه شاهرًا سيفي ،الدار ألقتله   (رضي اهلل عنه)

ي عثمان لفقال  ،َص الى عثمانل  ودفعت ها عني ألخ ،شديدهً  ، فلطمت ها لطمةوحاولْت صد ي عنه
 ..وادخلك النار ،واعمى عينيك ،وبتر  ساقيكَ  ،قطَع اهلل  يديك مالك؟ :َلطم  زوجَته  أحين رآني 

 ..فلم يبق من دعوة عثمان اال النار ،وها انت كما تراني ،عثمان هلل دعاءوأستجاب ا
 

يب  سؤالهمرضي اهلل عن عثمان فقد كان ِمَن الذين ال ت َرد  أدعيت هم   .(1)وال ي خ 
 

 يا أمة اهلل ختايفال 
وماذا بلغ من  :قيل ..ن عاصمبمن قيس  :ممن تعل مَت الحلم؟ قال :قيل لألحنف بن قيس

لقت ه خلف أثم  ،َلقْت الشواَء منهفأ ،له عليه شواء (2)كانْت له جارية جاءت بسفود :حلمه؟ قال

                                                 

 .11اقباس روحانية، محمود شيت خطاب، ص( 1)

 السفود: حديدة يشوى عليها اللحم.( 2)
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ال تخافي يا أمة  :فقال لها ،فاخذْت ترتعد  الجارية ،فسقط على ولد  له فماَت في الحال ،ظهرها
رةل اهلل  .(1) لوجه اهلل تعالى ، انِت ح 

 

 
ٌ
  ثالث

َّ
 اال نبي اليعلمهن

َعْن َأَنس  َقاَل َسِمَع َعْبد  اللَِّه ْبن  َساَلم   ،سلم له لفظ قريب من هذا السياقماخرج البخاري و 
َعَلْيِه َوَسلََّم َوْهَو ِفي َأْرض  َيْخَتِرف  َفَأَتى النَِّبيَّ َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِبق د وِم َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  

 ؛ِإنِّي َساِئل َك َعْن َثاَلث  اَل َيْعَلم ه نَّ ِإالَّ َنِبيٌّ  :َفَقالَ 
  ِل  َأْشَراِط السَّاَعة   ؟َفَما َأوَّ
  ِل  َطَعاِم َأْهِل اْلَجنَّة   ؟َوَما َأوَّ
  َ؟ا َيْنِزع  اْلَوَلد  ِإَلى َأِبيِه َأْو ِإَلى أ مِّهِ َوم  

 
َذاَك َعد وص اْلَيه وِد ِمْن  :َقالَ  .َنَعمْ  :َقالَ  ؟ِجْبِريل   :َقالَ  ..َأْخَبَرِني ِبِهنَّ ِجْبِريل  آِنًفا :َقالَ 
َلُه َعَلى َقْلِبَك ِبِإْذِن اللَّهِ َمْن َكاَن َعُدوًّا ِلِجْبِريَل َفِإنَّ ) :َفَقَرَأ َهِذِه اآْلَيةَ  !اْلَماَلِئَكةِ   ..-39البقرة/– (ُه َنزَّ

ل  َأْشَراِط السَّاَعِة َفَنارل َتْحش ر  النَّاَس ِمْن اْلَمْشِرِق ِإَلى اْلَمْغِربِ  ل  َطَعام  َيْأك ل ه   ،َأمَّا َأوَّ َوَأمَّا َأوَّ
َذا َسَبَق َماء  اْلَمْرَأِة  ،َأْهل  اْلَجنَِّة َفِزَياَدة  َكِبِد ح وت   ِل َماَء اْلَمْرَأِة َنَزَع اْلَوَلَد َواِ  َذا َسَبَق َماء  الرَّج  َواِ 

 ..-الَولدَ – َنَزَعتْ 
 

َيا َرس وَل اللَِّه ِإنَّ اْلَيه وَد َقْومل ب ه تل  ،َأْشَهد  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه  َوَأْشَهد  َأنََّك َرس ول  اللَّهِ  :َقالَ 
نَّه ْم ِإْن َيْعَلم وا ِبِإْساَلِمي َقْبَل َأْن َتْسَأَله ْم َيْبَهت وِني َفَقاَل النَِّبيص َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه  ،َفَجاَءْت اْلَيه ود   ..َواِ 

ل  َعْبد  اللَِّه ِفيك مْ  :َوَسلَّمَ  َنا َواْبن  َخْيِرَنا َوَسيِّد َنا َواْبن  َسيِّ  :َقال وا ؟َأيص َرج  َأَرَأْيت ْم ِإْن َأْسَلَم  :َقالَ  ..ِدَناَخْير 
َأْشَهد  َأْن اَل ِإَلَه ِإالَّ اللَّه  َوَأنَّ  :َفَخَرَج َعْبد  اللَِّه َفَقالَ  ..َأَعاَذه  اللَّه  ِمْن َذِلكَ  :َفَقال وا ؟َعْبد  اللَِّه ْبن  َساَلم  
َنا َواْبن  َشرِّ  :َفَقال وا ..م َحمًَّدا َرس ول  اللَّهِ  وه  َشرص  َفَهَذا الَِّذي ك ْنت  َأَخاف  َيا َرس وَل اللَّهِ  :َقالَ  !َنا َواْنَتَقص 

(2). 

                                                 

 روح االسالم، محمد عطية االبراشي.( 1)

 .32/1مختصر ابن كثير، محمد علي الصابوني، ( 2)
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هم
ّ
 اخلليفة مت

 
 أمام

كَي أن ه  أحضر نصر  بن مني فقال  ،ع بين يدي الخليفة ليضرب عنقه بجريمة أرتكبهاح 
 فأنشد يقول: ..قل :قال ،يا أمير المؤمنين اسمْع مني كلمات  اقولها :نصر

 عصفوَر بٍر ساقه الببتقديرُ          زعموا بأنَّ الصقر صادَف مرةً 
 عليه يطيرُ  نقٌض والصقر م        فتكلمَّ العصفور تحت جنباحبه

 ولئن ُشويُت  انني لحببقيرُ        بلك ال أتمببُم لبقبببببببمةً ثإني لمِ 
 .(1)كرمًا وافلَت ذلك العصفورُ         المدّل بصبيده تهاون الصقبرُ ف

 

 األصحابمراتب 
 قيل األصحاب خمسة:

فهو الذي ي فيدك في دينك وتلذك عشرته وتمتعك  ،فصاحب كالهواء ال ي ستغنى عنه  -1
 صحبته.

فهو الذي  ،ولكن ربما ساء طعمه وصعب هضمه ،وصاحب كالغذاِء ال عيَ  اال به  -2
 لكنه يزعجك احيانا بغلظته وثقل دمه وجفاء طبعه. ،يفيدك في الدين والدنيا

فهو الذي تضطرك الحاجة اليه  ،وصاحب كالدواء مرْ  كريه ولكن البدَّ منه احياناً   -3
 وينالك النفع منه وال ت سليك عشرته.

فهو الذي يبلغك لذتك  ،فهشر ولكنها تودي بصحته و  ،هابوصاحب كالصهباء تلذ شار   -1
 خلقك ويهلك آخرتك.ولكن يفسد  ،لك رغبتكيوين

 فهو الذي الينفعك في دنياك وال دينك وال يمتعك بعشرة والء، وصاحب كالبال  -1
كما قال احد  ،الن المجالسة تع دي ،نفسك ألصالحه واال فدعه ولكن وط نْ  ،بحديث
 . (2)بالشمع اال صحبة الفتل ضر   ما ..فاحذر ان تجالسه ،من لم تجانسه :الحكماء

                                                 

 المستطرف من كل فن مستظرف لالبشيهي.( 1)

 صور وخواطر.( 2)
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 صباحاه واسوء
فذاتى  ،يقذرأو رأيتذه ذات ليلذة قائمذًا يصذلي  ،العزيز رضذي اهلل عنذه زوجة عمر بن عبدتقول 

 -(َوَتُكببوُن اْلِجَببباُل َكبباْلِعْهِن اْلَمْنفُببوشِ  .َيببْوَم َيُكببوُن النَّبباُس َكبباْلَفرَاِش اْلَمْبثُببوعِ : )اتعلذذى هذذذه اآليذذ
حتذى ظننذذت   يخذور  فجعذل  ،ثذم وثذب فسذذقط ..واسذوء صذباحاه :فصذذاح ،-سذورة القارعذةاآليذات مذن 

ويلذي مذن ": فذي الذدار ويقذول يجذول   فجعذلَ  ثم أفاقَ  ،بَض فظننت  انه قد ق   م هدأَ ث   ،ه ستخرج  انَّ نفسَ 
   "..يوم يكون الناس فيه كالفرا  المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفو 

 
فذو اهلل  ..تذاه أذان  الفجذرأحتذى  كأن ذه ميذتل  ثذم سذقطَ  ،طلع الفجر فلم يزل كذلك حتى :قالت

 .(1)ملك ردَّ عبرتيأ فلمْ البكاء  ته  اال غلبني ليلَ  تما ذكر 
 
 

 أملاني مستشرقمع 
إنَّ انتفاضذذة العذذالم  ":االسذذالم قذذوة الغذذد العالميذذة"فذذي كتابذذه  (ول شذذترابذذ)يقذذول المستشذذرق 

وهتذذذذاف يجذذذوب آفاقهذذذا يذذذذدعوها الذذذى التجمذذذذع والتسذذذاند لمواجهذذذذة  ،االسذذذالمي صذذذوت  نذذذذذير ألوربذذذا
 .(2)"العمالق الذي بدأ يصحو

 
 

 الغربة
 قال احد الشعراء:

 بِ وان كنَت مشغوفًا بها فتغرّ          دٍة ُيهينَك اهلهالاذا كنَت في ب
 يثرِب بفاستقاَم ب أمرٌ كة ببم              فانَّ رسوَل اهلل لم يستقْم له

 

                                                 

 لمعةل ح لمعضي   به لمجمةي.(1)

 .39اجون ل ان، اطب(2)
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 واأللغازاألوابد 
قذال أمذرؤ  ؟كيف معرفتك باألوابذد :فقال له ،القيس يوماً  أقيل ان عبيد بن االبرص لقي امر 

 فسأله: ،على ما احببتَ  :القيس
 اَء ما انبتْت نابًا واضراسا؟ددر     ميتٌة قامت بميتتها  ماَحبةٌ 

 قال امرؤ القيس:
 كداساأخرجْت بعد طوِل المكع أقد   تلك الشعيرة تسقى في سنابلها

 قال عبيد:
 ساسا؟مهنَّ الناُس تلالتستطيع  والبيض واالسماُء واحدة  لُسودُ ا ما

 قال:
 ن محول االرِض ايباساا مروى به  تلك السحاُب اذا الرحمن انشأها

 قال عبيد:
 ا؟سار ميرًا وأالمدى س طولَن عيْقط     اكبهار على هوٍل م ما مرتجاتٌ 

 قال:
 شبهتها في سواِد الليل أقباسا  مطالُعهاْت لاذا حا مُ تلك النجو 
 قال عبيد:

 تأتي سراعًا وما يرجعهن انكاسا؟   ال َأنيَس بها ما القاطعات ألرضٍ 
 قال:

 رب كناساتيالها للأذكفى ب  اذا هبْت عواصفها تلك الرياحُ 
 قال عبيد:

 باسا؟ ةً ءلو ماشدُّ من فيلٍق م  لفاجعاُت جهارًا في عَلنيةٍ ا ما
 قال:
 كياساأيأخذَن حمقى وما يبقين   تلك المنايا فما يبقيَن من أحٍد  

 قال عبيد:
 ؟ألجمتها فاساولو  ناليشتكي  لسابقات سراَع الطير في َمهلٍ ا ما

 قال امرؤ القيس:
 اسكانوا لهنَّ غداة الروع احَل   قد سحبواتلك الجياد عليها القوم 
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 قال عبيد:
 ين قرطاسا؟ر قبل الصباح ومايس  طلقٍ  فيما القاطعات ألرض الجِو 

 قال:
 ه رأسابدوَن السماء ولم ترفع   ى َمِلكاً فتتلك األماني يتركن ال

 قال عبيد:
 ل ُيعجب الناسا؟يوال لساٍن فص  لحاكمون بَل سمٍع والبصرٍ ا ما
 قال:

 .(4)رُب البرية بين الناس مقياسا  تلك الموازين والرحمن أرسلها
 

 ربعأطلب قلبك يف أ
قلبذك عنذد اطلب قلبك فذي اربعذة مذواطن، اطلذب "قال عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه: 

ن إقراءة القرآن، واطلب قلبك عند ذكر اهلل، واطلب قلبك عند الخلوة، واطلب قلبذك فذي رمضذان، فذ
 ."فاسأل اهلل ان يرزقك قلبًا فانك ال قلب لك ،لم تجده في هذه المواطن

 

 ربعأواحد من 
 ،نعمذة ونقمذة وطاعذة ومعصذية ،اليخلذو الوقذت فذي واحذد مذن اربذع" الصذالحين:قال احذد 

، والمعصذية لهذا -المنذةأي شذهود -والطاعذة لهذا الشذهود  ،والنقمذة لهذا الصذبر ،شذكرالفالنعمة لهذا 
 ."األنابة والتوبة
 

 من قيوده
 
 العقل

 
ص االسالم

ّ
 كيف خل

ن الرسذذالة إ): قذذال" العذذرب ديانذذة"كتذذب المسذذتر سذذنكس المستشذذرق االميريكذذي فذذي كتابذذه 
قياً  وخل صذت العقذَل البشذري مذن قيذوده الثقيلذة التذي كانذت  ،جدًا فذي العذالم اً ر يكب االسالمية أحدثْت ر 

                                                 

 .1/417جملهر ل بب،  (1)
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ل محمدل  تأسره حول الهياكل بين يدي الكهان. بطذل أن يمحذو كذلَّ صذورة فذي الجوامذع و أولقد توص 
 .(1) نساني من عقيدة التجسيد(الفكر اال خل ص محمدل  ..كل تمثيل لذاِت الخالق المطلق

 
 

 ليك يارسول اهللإشكوى 
 بالدين حتى ضاعت األحكامُ             هوْ بعلماُء دينك يا محمُد قد لَ 

 نامُ بم أصبفكأنهم بجموده               التفكر في أمور فَلحهم اتركو 
 د الُحكامُ عبَ بمن دون ربك تُ                 د بهبنطقون الحَق في بلبالي

 ها اآلرامُ بباب ُكناسبطافْت                طافوا بباب أولي األمارة مثلما
 اخامُ الح نحو المعالّي يركض            تركوا المعالي قاعدين ودونهم

 (2)ياويحهم خدعتهم األوهبامُ                      البائعبون فَلَحهبم ببدراهمٍ 
 
 

 
ٌ
 يطلب مشرتين تاجر
 :فقذال ،فسذأله عنهذا ،محملذة دواب   وهذو يسذوق اربذع   إبليسقيل ان عيسى عليه السالم لقي 

   ..احمل تجارة واطلب مشترين
 ..السالطين :قال ؟ومن يشتريه له عيسى: قال ،الدابة االولى تحمل جورًا وظلما :قالو 

 ..العلماء :قال ؟ومن يشتريه :قال ،واما الثانية فأنها تحمل الحسد :قال
 ..رالتجا :قال ؟ومن يشتريها :قال ،تحمل الخيانة والغ  والثالثة :لقا

 .(3) النساء!! :قال ؟وَمن يشتريه :قال ،والرابعة تحمل الكيد :قال
 

                                                 

 .41ص لمعساصر من ملمارلث ملمعساصر من مل والم، (1)

 .لمزملب ، ممعط لألاظعي (2)

لغ ثن لمومل ن اه اة ئط لمصعد ن  به لمقع  لمجمةفن؛  بع  ل برل  منةمص ل  ع   موزايصري،  (3)

4/291. 
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 أ
ٌ
 ينجو من املوت بكلمة عرابي

امذام الذوالي  ، فلمذا مثذلحضر احذد االعذراب امذام الذوالي لمحاكمتذه علذى جريمذة أتهذم بهذا
 ..(هتابيَ وا كِ أُ اقر  مهاؤُ ) :وهو يقول ،وقدمه  الى الوالي ،اخرج االعرابي كتابًا ضمنه قضيته  

 انما يقال هذا يوم القيامة؟..  :فقال الوالي له
ففي ذلك اليذوم يذؤتى بحسذناتي ايضذًا مذع  ،هذا اليوم ايها االمير لشرل من يوم القيامة :فقال

 ..وتركتم حسناتي ،انتم اليوم فقد جئتم بسيئاتي فقط اام ،تيئاسي
 .(1)فضحك الوالي وعفا عنه واطلق سراحه

 

 
 
 وصفك

 
 يف االجنيل وجدت

مذذع وفذذد مذذن قومذذه الذذى رسذذول اهلل صذذلى اهلل  ىقذذدم الجذذارود بذذن العذذالء مذذن علمذذاء النصذذار 
 :  فقال للنبي صلى اهلل عليه وسلم ،عليه وسلم
فذذي  . والذذذي بعثذذك بذذالحق نبيذذًا لقذذد وجذذدت  وصذذفكَ .ونطقذذَت بالصذذدقواهلل لقذذد جئذذَت بذذالحق "
ال  ،فطذول التحيذة لذك والشذكر لمذن اكرمذك ،-عيسى عليه السذالم–وبش ر بك ابن البتول  ،األنجيل

 .."وانك رسول اهلل ،نا اشهد  ان ال اله اال اهللأف ،مدَّ يدك ..والشك بعد يقين ،ثَر بعد عينأ
 .(2)القيس وكان هو من وفد عبد ،اسلم معه قوم ه ،اسالمه نولما اعل

 

 طويالا 
 
 ال يعيش

 
 املع لم

َّ
 إن

  :وكان مطلعها، ثني فيها على المعلميألمير الشعراء أحمد شوقي قصيدة 
 كاد المعلُم أن يكون رسوال         جيَلببته الم وفّ علقْم للم

 ها:منفرَّد عليه احد المعلمين وهو ابراهيم طوقان بقصيدة 
 "قم للمعلم وّفببه التبجيَل"           شوقي يقول وما درى بمصيبتي

 ليَلبمن كان للنشئ الصغير خ           َلً ببجبوُن مبديتك اليكبْد فعاق
                                                 

 .121ل جمبن لمعس ان، ص (1)
 طي.أفنهللا  ،  حعنلظم   لمحق (2)
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 "كاد المعلم أن يكون رسوال"!!            ويكاد يفلقني األمير بقوله
 وخموال شقاوةً  لقضى الحياةَ            التعليم شوقي ساعةً  لو جّربَ 
 يَلببصأمرأى الدفاتر بكرًة و                 بةً آبًة وكببعلم غمملاَحْسُب 
 وَجد العمى نحو العيون سبيَل       تْ حلى مئٍة اذا هي ُصلِّ بمئٌة ع

 يَلببخون بُك بالعيأوابيك لم          رتجىبيُ  لوكان في التصليل نفعٌ 
 يَلببتاب دلببمثًَل واتخذ الك                 ةً بحويبلطًة نبُل غبأصلّ لكن 
 ن اهل القرون االولىبوذويِه م         لبلىاعُع سيبويه من باُد اببواك
 فعوالبضاَف اليه والمبرفع الم               لهِ بد ذلك كبيدًا بعبارى بلبف

 يَلبنوك قتبين الببووقعت ماب            بوا إن صحُت يومًا قائَلً بالتعج
 َلبويبعيُش طبعلَم اليبإنَّ الم               هُ بدتبحار وجبيامن يريُد األنت

 توفي ابراهيم طوقان وعمره يناهز السادسة والثالثين.فعال قد و 
 

 سئلة حرجةأ
رسذل ابذو أ ،بو يوسف رحمه  اهلل للتدريس من غير اعالم ابي حنيفذة رحمذه اهللألما  جلس 

ذذه جوابهذذا ،فسذذأله عذذن خمذذس مسذذائل ،حنيفذذة رحمذذه اهلل اليذذه رجذذال فوقذذف يسذذأل ابذذا يوسذذف  ،وعلم 
 ..والناس يسمعون ،عنها

ذذار جحذذد الثذذوب وجذذاء بذذه مقصذذورا -ىاالولذذ ال؟ فاجذذاب ابذذو  مهذذل يسذذتحق االجذذر ا ،قص 
ثذم  ..أخطذأت :فقذال لذه الرجذل ،اليسذتحق :فقذال ،أخطأت :فقال له الرجل ،يستحق األجر :يوسف

 .ال.ف الا  كانت القصارة قبل الجحود استحَق األجر و  انْ  :قال الرجل
 ،أخطذذأت :فقذذال ،بذذالفرض :هذذل الذذدخول فذذي الصذذالة بذذالفرض ام بالس ذذنة؟ فقذذال -ةالثانيذذ
نَّ التكبيذر فذرض : بذالفرض والسذنة ألفقذال الرجذل ،فتحيذر ابذو يوسذف ،أخطأت :فقال ،فقال بالس نة

 ..ورفع اليدين سنة
ابذذو  :ال؟ فقذذال معلذذى النذذار فيذذه لحذذمل ومذذرقل هذذل يذذؤكالن اطيلذذر سذذقط فذذي قذذْدر  -ةالثالثذذ
ن كذان اللحذم مطبوخذا قبذل سذقوط إ :ثذم قذال الرجذل ،أهفخط   ،ال يؤكل :فقال ،أهفخط   ،يوسف يؤكل

 ..ال يرمى الكلا  و  ،الطير يغسل ثالثا ويؤكل وترمى المرقة
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فذذي مقذذابر  ،رفذذي اي  المقذذاب نذذه  تذذدفن  مسذذلم لذذه زوجذذة ذميذذة ماتذذت وهذذي حامذذل م -ةالرابعذذ
فذذي مقذذابر اهذذل  :ثذذم قذال ،أهفخط ذذ ،فذذي مقذابر المسذذلمين :المسذلمين ام فذذي مقذذابر اهذل الذمذذة؟ فقذذال

تذدفن فذذي مقذذابر اليهذذود ولكذذن يحذذول وجههذذا عذذن  :فقذذال الرجذذل ،فتحيذذر ابذذو يوسذذف ،أهفخط ذذ ،الذمذة
 ..ألن الولد في البطن وجهه الى ظهر امهالقبلة حتى يكون وجه الولد الى القبلة 

 :ة من المذولى؟ فقذالالعد   جب  لرجل تزوجت بغير اذن موالها فمات هل تَ  ولد   م  أ -ةالخامس
ن كذذان الذذزوج دخذذل بهذذا ال تجذذب واال إ :ثذذم قذذال الرجذذل ،أهفخط ذذ ،التجذذب :ثذذم قذذال ،أهفخط ذذ ،تجذذب
 ..وجبت

 
 :فقذذال لذذه ابذذو حنيفذذة ،فعذذاد الذذى ابذذي حنيفذذة رحمذذه اهلل ،فعلذذم ابذذو يوسذذف رحمذذه اهلل تقصذذيره

مذذن ظذذن انذذه يسذذتغني عذذن " :ثذذم قذذال ،-سيدر تذذأي تعجلذذت فذذي امذذر ال- "صذذرمحَ ن ت  اَ  قبذذلَ  تَ بذذب  زَ ت"
 .(1)"ك على نفسهفليبالتعلَّم 

 
 

 
 
 ق

ّ
 هم حىت ينامواييلومي عل

انذذذذي جذذذذائع  ، فقذذذذال:ي ذذذروى انَّ رجذذذذال اتذذذذى النبذذذي صذذذذلى اهلل عليذذذذه وسذذذلم وقذذذذد اصذذذذابه جهذذذدل 
والذذي بعثذك  :فبعث النبي صلى اهلل عليه وسذلم الذى نسذائه هذل مذن طعذام؟ فكلهذن قلذن ،فاطعمني

مذذن ي ضذذي ف هذذذا  :فقذذال النبذذي صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ألصذذحابه ،بذذالحق ال يوجذذد عنذذدنا غيذذر المذذاء
هذذا ضذيف  :تذهأوقذال ألمر  ،فذذهب بذه الذى بيتذه ..انذا :فقال رجل وهو ابو طلحة ؟الرجل هذا اليوم

قذومي  :فقذال لهذا ،بيةواهلل ال ي وَجذد  عنذدنا غيذر قذوت الِصذ :فقالذت ،ال تكتمي عنه شذيئارسول اهلل ف
 ..لسنتنا حتى يأكل هوأي السراج وتعالي نمضغ ئفعليليهم حتى يناموا ثم اطف

لقذد  :فقذال لهمذا ،الى النبي صلى اهلل عليه وسلم افلما اصبحا جاء ،وباتا طاويين بال طعام
- (ةٌ اَصبصَ هبم خَ بِ  و كبانَ َلبهم وَ ِسبنفُ أَ لبى عَ  ؤثرونَ ُيبوَ ) :فذانزل اهلل قرآنذا ،ضحك اهلل من صنيعكما

 . (2) -3/ من اآلية سورة الحشر
 

                                                 

 .424 ، عنج هل بل ه ملمنظ ئر  ب (1)

 .موة بمني 474/3 -لبه كثعرهلسعر اياةر  (2)
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 ميان يف القلباإل ملبغ

جذاءت الذى  ،وكانذت مطلقذة ،وكانذت مشذركة ،كذربابذي  العزى زوجة   عبد بنت   تيلة  فجاءت 
فرفضذذت اسذذماء اسذذتقبال امهذذا ولذذم تأخذذذ الهذذدايا وغلقذذت  ،المدينذذة تحمذذل الذذى ابنتهذذا اسذذماء هذذدايا

فذذهبت تشذتكي  ،وكانت لها أخت اخرى وهذي عائشذة أم المذؤمنين رضذي اهلل عنهذا ،بوجههاالباب 
فذذذانزل اهلل قرآنذذذا يذذذأمر  ،صذذذلى اهلل عليذذه وسذذذلم مذذذن صذذذنيعة اسذذماء مذذذع امهذذذا فتيلذذةالذذى رسذذذول اهلل 

ُم اللَُّه َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُكْم ِفبي البدِّيِن َوَلبْم ُيْخِرُجبوُكْم ِمبْن ال َيْنَهاكُ : )باألحسان الى األم واكرامها
وُهْم َوُتْقِسُطوا ِإَلْيِهْم ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ   .(1) -3 /نةحتمسورة الم -( ِدَياِرُكْم َأْن َتَبرُّ

 

 
 
  الكوفة   فقيه

 
 يقول

 ..ةأدتني امر وزه   ،ةأهتني امر وفق   ،ةأخدعتني امر  قال ابو حنيفة رحمه اهلل تعالى:
 ،ةل الذى شذيء مطذروح  فذي الطريذقأفاشذارت الذيَّ امذر  ،فكنت  مجتازًا فذي الطريذق ؛ما االولىأ

 .احفظه حتى تسلمه الى صاحبِه. :قالت ،فلما رفعته  اليها ،فتوهمت  انها خرساء وان الشيء لها
فقالذذْت قذذواًل تعلمذذت  الفقذذه مذذن  ،يض فلذذم اعرفهذذاة عذذن مسذذألة فذذي الحذذأسذذألتني امذذر  ؛الثانيذذةو 

 ..اجله
 ؟أهذذذا الذذذي يصذلي الفجذذر بوضذذوء العشذذاء :ةأفقالذت امذذر  ،مذذررت  بذذبعض الطرقذذات ؛الثالثذةو 

فتعه دت  ذلك حتى صار دأبي
(2).. 

 

 
ٌ
 يف مجع املسلمني للقرآن قوة

ان قذذوة القذذرآن فذذي جمذذع شذذمل  ":االسذذالم قذذوة الغذذد العالميذذة"فذذي كتابذذه  (بذذاول شذذتر)يقذذول 
وان الذروح االسذالمية  ،ولذم ت فلذْح االحذداث  الكثيذرة فذي زعزعذِة ثقذتهم بذه ،المسلمين لم يصْبها الوهن

وسذذذتظل كذذذذلك مادامذذذت الشذذذعوب  االسذذذالمية قذذذد  ،ال تذذذزال تسذذذيطر علذذذى تفكيذذذر القذذذادة وعذذذواطفهم
 .(3)ع بين اجناسها المختلفةربطْت مصَيرها بتعاليم االسالم واعتقدْت انه  الرباط الجام

                                                 

 موة بمني. 484/3 -لبه كثعرهلسعراياةر  (1)

 .425نجع ،  هل بل ه ملمنظ ئر،  ب (2)

 .1983ونن  39اجون ل ان لمقدرفن لمعطب (3)
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 أشهد أ
ٌ
 نك للعلم وعاء

وال  ،وال اخذاف النذار ،انذا ال ارجذو الجنذة :سئل االمام ابو حنيفذة رضذي اهلل عنذه عمذن قذال
 ،وابغذض الحذق ،واشذهد مذا لذم أره ،واصذلي بذال قذراءة وبذال ركذوع وسذجود ،وآكذل الميتذة ،اخاف اهلل

   ..واحب الفتنة
 ،الجنذذذةال هذذذذا الرجذذذل يرجذذذو اهلل  :فقذذذال االمذذذام ،لشذذذكِ م  هذذذذا الرجذذذل  : أمذذذرفقذذذال اصذذذحابه
ويصذذلي علذذى  ،ويأكذذل السذذمك والجذذراد ،وال يخذذاف الظلذذم مذذن اهلل فذذي عذابذذه ،ويخذذاف اهلل ال النذذار

 ..ويحب المال والولد وهما فتنة ،ويبغض الموت وهو حق ،ويشهد بالتوحيد ،الجنازة
 .(1)"اشهد انك للعلم وعاء" :سه وقالل رأفقام السائل الى ابي حنيفة وقب  

 

 
 
 امللوك واألمراء من االسالم موقف

 ،حولذذه مذذن أمذذراء وملذذوك يذذدعوهم الذذى االسذذالم ارسذذل النبذذي صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم الذذى مذذا
 فكان موقفهم كما يلي:

 اسلم على يد جعفر بن ابي طالب رضي اهلل عنه. ؛النجاشي ملك الحبشة -1
 دب واكرم رسول النبي صلى اهلل عليه وسلم.ألكنه رد  ب ،لمْ سلم ي   ؛هرقل ملك الروم -2

 بأدب وارسل للنبي هدية جاريتين وبغلة. لم يسلْم ورد   ؛المقوقس ملك مصر -3

ملذذك الفذذرس كيذذذف م  محمذذد يعل ذذ :ومذذزق الكتذذذاب وقذذال ،لذذم يسذذلم ؛كسذذرى ملذذك الفذذرس -1
 ول.امله ليجلب لهم الرسعوارسل الى  !..يركع

 اسلم وآمن باالسالم دينًا. ؛البحرينالمنذر بن ساوى ملك  -1

وآمنذا برسذول اهلل صذلى اهلل عليذه  اعمان اسذلم املك عبد بن الجلندام جيفر بن الجلندا -9
 وسلم.

وهذذذو ان  ،اشذذذترط شذذذرطًا للنبذذذي صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم ؛هذذذوذة بذذذن علذذذي ملذذذك اليمامذذذة -9
 االمر هلل تعالى وحده. :بى النبي ذلك وقالأف ،يجعل له االمر من بعده ويسلم

وقتل رسول النبذي صذلى اهلل عليذه  ،لم يسلمرث بن شمر الغساني امير الغساسنة؛ حا -3
 .(1)ولم ي قتْل لرسول اهلل رسول سواه ،وسلم

                                                 

 ،  به نجع .426ل بل ه ملمنظ ئر،  (1)
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ٌ
 بني امرأتني رجل

 فانشد يقول: ،ة على زوجتهأقال عبدالعزيز الديريني وكان قد تزوج بامر 
 نتينِ بَل زوج اثبالب وقد حازَ              ليبهبج ين لفرطِ تاثن تزوجتُ 
 تينِ بجبنع ن اكرمِ ببُم بيعّ انَ                  ابروفببينهما خ اصيرُ  فقلتُ 

 تينِ بذئب بعِ بن اخبتداول بي            تضحي وتمسي فصرت كنعجةٍ 
 بليتينِ ببما بببذابًا دائببع                وماً دفجاء الحال عكس الحال 

 فما اخلو من احدى السخطتينِ          ذيبخط هبيهّيج سا هذي ضر 
 يلتينِ بٌم في اللببقاٌر دائببن                    رىبك اخبيلٌة ولتلبذي لبله

 من الخيبرات مبملوء اليدينِ               اذا ما شئَت اْن تبحيا سعبيداً 
 .(3)تكفي عسكرينِ  فواحببدةٌ             فعْش عزبًا فاْن لبم تسبتطعه 

 
 

 
 
  أحد

 
سأل

 
 فالسفة العصر ي

لمذذاذا بعذذث الللذذه األنبيذذاء ومؤسسذذي  ،اقبذذالس ذذئل شذذاعر األسذذالم وفيلسذذوفه األسذذتاذ محمذذد 
 ..األديان في آسيا ولم يبعث احدًا في اوربا؟ 

 ،سذذيا نصذذيب اهللآولمذذا كانذذت  ،َم بذذين هدايذذة اهلل وغوايذذة الشذذيطانفاجذذاب سذذاخرًا: الن العذذال
 ..كانت اوربا نصيب الشيطان

 ؟..قد عرفنا رسل اهلل فاين رسل الشيطان :ل لهيفق
 ..رسل الشيطان هم زعماء الخداع والمكر في اوربا :فأجاب

 وانشد شعرًا:
 وصبورُ  سٍ مواو  هو عف          َأهدِت الشام الى الغرِب نبيًا 

 ونساء وخمورُ  من قمارٍ         هدايا رقومن الغرب الى الش
 

                                                                                                                                 

 فقه لمسعرو موطكام  احعط وععط  اض ن لملمطي. (1)

 .752ي، ممل ح ل نمل ، الطلممه ب لمصعرلن (2)
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ٌ
 ساتذةمن األ جنود

يقذذدمون لذذك الحكمذذة الجميلذذة  ،ان للشذذيطان جنذذودًا مذذن أسذذاتذة واسذذاطين وخبذذراء متمرسذذين
فلربمذذذا نفذذذث احذذذدهم فذذذي روع النذذذاس كلمذذذة خبيثذذذة مهلكذذذة علذذذى انهذذذا حكمذذذة  ..المعجونذذذة بالسذذذموم

 ..خالدة
 ،زن كذل كلمذة تقرأهذا او تسذمعها بذالميزان االسذالمي والمعيذار الشذرعي ،ايها المسذلم الكذريم
 قة.وال تخدعنك االلفاظ المنم  

 

 
ٌ
 مام القضاءأ غريم

 ما تقول؟ :فقال له الوالي ،واد عوا عليه بألف درهم ،قد م قوم غريمهم الى الوالي
ثذذذم  ،وغنمذذذيلذذذي بِ ا  عذذذذاري و  سذذذألهم أن يمهلذذذوني ألبيذذذعأولكنذذذي  ،صذذذدقوا فيمذذذا يقولذذذون :قذذذال
 ..ينهماعطيهم دَ 
 !..قد كذب واهلل ماله شيء من المال ال قليل وال كثير ،ايها الوالي :فقالوا 

 فكيف يطالبوني؟ ،قد سمعت شهادتهم بافالسي ايها الوالي :فقال
 .(1)فأمر الوالي باطالقه

 

 
 
 الناس للغني  والفقري نظرة

 قال احد الشعراء:
 َلم فقاالبالك واعَ بتاه انبشف          درهمين تعلمتْ  من كان يملكُ 

 سوء حاالألوجدته في الناس         وال دراهمه التي يزهو بهابل
 محاال وما نطقتَ  قالوا صدقتَ          كلّم بالخطأبغنيَّ اذا تبانَّ ال

 قاال ابوابطلوا م كذبتَ   قالوا          ادقابكلم صباما الفقير اذا ت
 مهابة وجماال رجالَ بتكسو ال         كلهاان الدراهم في المواطن 

 راد قتاالألمن  حَلبوهي الس        راد فصاحةً أفهي اللسان لمن 
                                                 

 .اجون لمماي ل والاي لم مفاعن (1)
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  احلق

 
 والقوة

وامذا الحذق الذذي لذيس لذه  ..والسيف بحاجة الى حذق يوجهذه ،الحق بحاجة الى سيف يؤيده
لسذذيف اذا لذذم يكذذن اامذذا  ل..فهذو شذذبيه بالباطذذ ،وال جنذذود اقويذذاء يذذدافعون عنذذه ،انصذار يطذذالبون بذذه

 ،سذس الباطذل والكفذرانأوتقذويض  ،يصذرفه فذي تشذييد دعذائم الحذق وااليمذان ،كم عادلافي كف ح
 فهو معول للخراب وآلة للدمار. ،ويهزه في وجه الظلم والظالم

 

 ي من اهلليستحأاني 
وبذين يديذه كلذبل اذا  ،يأكذل عنذد حذائط بسذتان مر عبيد  اهلل بن معمر رحمه اهلل على زنجي  

فِلذَم تطعمذه مثذل  :قذال ،ال :هذا الكلب كلبك؟ قذالأ :فقال له ..طرح للكلب لقمة ،اكل الزنجي لقمة
 ما تأكل؟

 :حرَّ انذت ام عبذد؟ قذالأ :قال ..كل دونهآي من ذي عينين ينظر الي وانا يستحأاني  :قال
   ..عض بني عاصمبنا عبد لأ

 عتقك؟أشعرت ان اهلل قد أ :ثم جاءه فقال ،بستانواشترى ال ،فاتى ناديهم فاشتراه  
شذذهدك انذذه وقذذف أ :قذذال ،وهذذذا البسذذتان لذذك :قذذال ..الحمذذدهلل وحذذده ولمذذن اعتقنذذي بعذذده :قذذال

 تفعل هذا مع فقرك وحاجتك؟أويحَك  :قال له ..على فقراء المدينة
 .(1)ي من اهلل عز وجل ان يجود لي بشيء فأبخل به عليهيني استحإ :قال له

 

 
 
 املادة يف األنسان تغلغل

بذه  بنفسذه قال العباس   ألنذه  ،عم  النبي )صلى اهلل عليذه وسذلم( رضذي اهلل عنذه فذي أمذر جر 
 : قال، كان من اغنياء قري  وتجارها

وارفذع مذن  ،عذذب مذن المذاءأوهذو عنذدهم  ،الناس لصاحب المال ألزم من الشذعاع للشذمس"
ال  ،وقولذذه مقبذذول، سذذيئاته حسذذنات ؤه صذذواب،خطذذ ،وازكذذى مذذن الذذورد ،واحلذذى مذذن الشذذهد، السذذماء

قذذذذل مذذذذن ثوا ،والمفلذذذذس عنذذذذد النذذذذاس اكذذذذذب مذذذذن لمعذذذذان السذذذذراب ل حديثذذذذه..وال يمذذذذ ،ي رفذذذذع  مجلسذذذذه
                                                 

 .37حض  و ل والم،  (1)
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ن حضذذر ،والي سذذئل عنذذه إن غذذاب ،م عليذذه إن قذذدمال ي سذذلَّ  ،الرصذذاص  ،ن غذذاب شذذتموها  و ازدروه،  وا 
 .(1)"وقراءته تقطع الصالة ،مصافحته تنقض الوضوء ،وان غضب صفعوه

 

 
ٌ
  وقفة

 
 بمع سعيد بن املسي

 وليذذد بذذن عبذذدالفتقذذدم  ،كانذذت عنذذده بنذذتل  -امذذام اهذذل المدينذذة–نَّ سذذعيد بذذن المسذذيب روى أيذذ
وكذان عنذده تلميذذ فقيذر الحذال  ،وعذرض عليذه امذوااًل فذرفض ،فرد ه سعيد ولم يعطه ،الملك يخطبها

وكذذان  ،فلمذذا جذذاء التلميذذذ .مصذذاب.فقيذذل انذذه  ،لذذه رؤيتذذهغذذاب عذذن مجلسذذه فسذذئل عنذذه وعذذن عذذدم 
لذه  زوجفذ ..واشذتغلت بالتعزيذة ثالثذة ايذام ،-زوجتذي-هلذيأيا امذام ماتذت  ، قال:)ابن وداعة( اسمه

 :فقذال لذه ،قادهذا سذعيد بنفسذه اليذه ،الليذل .. وفذيسعيد ابنته على ثالثة دراهم فقذط وعقذد لذه عليهذا
فذدفعها اليذه ورجذع  ..وهذذه امرأتذك ،ان تبيذَت الليلذة وحذدكفكرهذت   ،تزوجذتفانك كنذت رجذاًل عزبذًا 

 ..سعيد
 ،وأحفظهذذم لكتذذاب اهلل والسذذنة ،النذذاس وجهذذاً  أجمذذلا هذذي ذدخلذذت بهذذا فذذا" :اعذذةوديقذذول ابذذن 

فاجذذد عنذذدها  ،سذذالها عنهذذاأف ،ي الفقهذذاءيذذقذذد كانذذت المسذذألة المعضذذلة تعول ،واعذذرفهم بحذذق الذذزوج
 .(2)"علما

 

 
 
 ؟لوال الرجاء ملاذا حدث

ولقتذَل الجنذدي فذي الحذرب مذن  ،لوال الرجاء لمات المريض في وهمه قبل ان ي ميتَه المرض
حتمذذاالت العقذذل ركذذت األمذذو ر الولذذو ت   ..ولذذوال الرجذذاء لمذذا كانذذت الحيذذاة ،خوفذذه قبذذل ان يقتلذذه عذذدو ه

 ،داءو تشذذرب المذذاء خشذذية أن تكذذون فيذذه جرثومذذة أوقذذوانين المذذادة لمذذا اسذذتطعت  أْن تتذذنفَس الهذذواء 
وال اسذتولدت ولذدًا ألنذه  ،مكذان أن ينهذدم، وال صعدت بناءًا إلصطدمتوال ركبت سيارة ألحتمال أن 

وال بنيذَت دارًا  ،ولما أطمأننت على مال  ألنه قذد ي سذرق   ،نه قد يخون، وال أتخذت خلياًل ألقد يموت
 ..النها قد ت حرق  

                                                 

 لمعسادرف اه كل فه اساظرف. (1)

 لمجز  ل ما. ،اه محي لمقو ، اةدل  ص بق لمرلفعي (2)
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ففذي النذاس  ،اهلل تعذالى فاحمذد -ولذدب– ألنذه إْن قذدَّر عليذك بمصذاب فاأليمان بالقذدر راحذة،
ْن خسرتمن أ صيب بولدين  (1)ن حكمة القدر؟.. فهل عرفتم اآللفينأفيهْم من خسر ف ،لفاً أ ، وا 

 
 

 
 
 عداءيف منظور األ املسلمون

   :-المستشرقين وهو أحد-( ورنس براونمل)يقول 
ر اليابذذاني فوالخطذر االصذ ،ف بذالخطر اليهذذوديك نذذا نخذوَّ  ،شذعوب  مختلفذة  بف لقذد كنذا ن خذذوَّ "

 ،لهذذذذا الخذذذوف ال اننذذذا بعذذذد االختبذذذار لذذذم نجذذذد مبذذذرراً إ ..وبذذذالخطر البلشذذذفي ،وتزعمهذذذا علذذذى الصذذذين
ولكذذن الخطذذر  ..ورأينذذا البالشذذفة حلفذذاء لنذذا اثنذذاء الحذذرب العالميذذة الثانيذذة ،وجذذدنا اليهذذود اصذذدقاءنا

وفذي الحيويذة المدهشذة التذذي  ،وفذي قذدرتهم علذى التوسذع واالخضذاع ،الحقيقذي كذامن فذي المسذلمين
 .(2)"نهم هم السد الوحيد في وجه االستعمار االوربيإال أ ..يملكونها
 
 

 
 
 ملسلم بقرآنها عزة
 كالببدر في كبد السما يتألبقُ            قرآنبكم يا مسلبمون سبناؤهُ 

 زوٌر وبببهتاٌن وظلٌم مطببقُ               ببه وبببغيره العبدُل موفورٌ 
قُ        الحجاب عن العيون فباطلٌ وا فكّ   ما يدعيه ُمغببرِّب ومشبرِّ
 حقًا وال عببداًل بببه اتوثقُ           نا ال ارى في غير نهج محبمدٍ أ

 نهجًا يشُذ عن الكتباب ويفسقُ       ان ارتضبي علّى كمسلبمٍ  عيبٌ 
 اتملقُ  وانببا العببزيُز لكافرٍ              ةٌ نا مبسلٌم عباٌر عليَّ وسببَّ أ
 ليقبودنبي فبيها حماٌر ينطقُ             ن امبارس كبل يوم فكرةً أو أ

 
 

                                                 

 صم  م ملطر، اوي لمدند مي. (1)

 اجون ل ان لمقدرفن. (2)
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هم 
َّ
 مت

ٌ
 اخلليفةأأمري

 
 مام

وسذألهم عذن اميذرهم سذعيد بذن عذامر  ،زار عمر بن الخطاب رضذي اهلل عنذه مدينذة حمذص
 ماذا تشكون منه؟ :فجمع الخليفة بينهم وقال ،فشكوه ،الجمحي

ومذا  :قذال عمذر رضذي اهلل عنذه ،يتعالى النهذارلينا حتى إانه اليخرج   ؛االولى ،ربعةً أ :قالوا
فانذه لذيس ألهلذي  ،نذه الب ذد منذها  امذا و  ،واهلل اني كنذت  اكذره  ان اقذول ذلذك :ذاك يا سعيد؟ قال سعيد

ثذذم  ،ثذم اتريذث قلذيال حتذى يختمذر ثذم اخبذزه لهذم ،فذاقوم فذي كذل صذباح فذاعجن لهذم عجيذنهم ،خذادم
 ..توضأ واخرج للناسأ

انذي واهلل  :ومذا تقذول فذي ذلذك يذا سذعيد؟ قذال :قذال ..انذه ال يجيذب احذدًا بليذل ؛الثانيذة :قالوا
 ..والليَل هلل جل وعز في عليائه ،فأنا قد جعلت  النهاَر لهم ،كنت اكره ان اعلنه

لذيس عنذدي  :وما هذا يا سعيد؟ قذال :قال ،شهرالفانه ال يخرج الينا يومًا في  ؛الثالثة :قالوا
فانذا اغسذلها فذي الشذهر مذرة وانتظرهذا  ،وليس عندي ثياب غير التي علذي ،م يا امير المؤمنينخاد

 ثم اخرج اليهم في آخر النهار.. ،حتى تجف
عمذر  :. قذال.فيغيب عمذن فذي مجلسذه ،شيةغصيبه من حين الى آخر تانه  ؛الرابعة :قالوا

وانذا  ،يذب بذن عذديبشذهدت مصذرع خ، يذا اميذر المذؤمنين :وما ذاك يا سعيد؟ قال :رضي اهلل عنه
 :فيقذذول ؟مكانذذك أتحذذب ان يكذذون محمذذدل  :ورأيذذت قريشذذًا تقطذذع جسذذده وهذذي تقذذول ،ذاكمذذمشذذرك يو 

اربذًا اربذذًا يذذتهم يقطعذون لحمذذه أور  .."شذوكة تشذوكه   ومحمذذدل  ،هلذيأكذذون آمنذًا فذذي أواهلل مذا احذب ان "
ثذذذذم لفذذذذظ انفاسذذذذه  ،مذذذذنهم احذذذداً  وال تغذذذذادرل  ،بذذذددا واقذذذذتلهم،حصذذذذهم عذذذذددا أاللهذذذم  :وهذذذو حذذذذيص ويقذذذذول

اال ظننذت ان اهلل  ،واهلل يا امير المؤمنين ما ذكرت ذلك اليذوم وكيذف انذي تركذت نصذرته .االخيرة.
 .  .هل حمص فيَّ أومن اجل ذلك تصيبني تلك الغشية والفقدان التي يشكوها  ..ال يغفر لي

لذف دينذار يسذتعين بهذا أثم بعَث لذه  ..الحمدهلل الذي لم يخيب ظني به :عند ذلك قال عمر
 .(1)ن ينقضي الليلأرامل ومساكين حمص قبل أنفقها على أولقد .. على حاجتِه 

 

نه
ّ
سم باهلل لتفعل

 
ق  أ 

 فقال: ،عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه ىروي أن اعرابيا ات
                                                 

 .15صصم  اه حع و لمةح بن موطكام  الطلمرحعه  لفت لمل ب ،  (1)

 



134 

 

 هّنهْ منياتي واباكُس ب        يا عمر الخير جزيَت الجّنةْ 
 تفعلّنهْ بباهلل ل  مبُ أُقس            ّنةْ ان جُ بوكن لنا من الزم
 وان لم افعل يكون ماذا؟ :قال له عمر رضي اهلل عنه

 ..نَّهبذهأبا حفص  ألاذًا : قال 
 :قال ..واذا ذهبت يكون ماذا؟ :قال له

 يوم تكون األعطيات ثمةْ     ألّنهْ بيكون عن حالي لُتس
 واما جّنةْ  ارٍ با الى نبمأ       وموقُف المسؤول بينهّنهْ 

يذذاغالم اعطذذه قميصذي هذذذا ألجذذل ذلذذك  :وقذال، ت لحيتذذة بالذذدموع لخضذافبكذى عمذذر حتذذى 
 .(1)نا واهلل ال املك غيرهأ ،عرهاليوم ال ألجل شِ 

 

 الشيطان ومصايده   من مكائد  
ويكثذذر عنذذدك  ،وينسذيك افعالذذك الحسذذنة ،يذذذكر افعالذذك السذذيئة، انذه يذذدخل بينذذك وبذذين نفسذك

ل بذك عذذن حسذذن الظذن بذذاهلل وكرمذذه الذى سذذوء الظذذن دليعذذ ،ويقلِّذذل عنذدك ذات اليمذذين ،ذات الشذمال
فقذذد أَخذذَذ منذذه الشذذيطان خلقذذًا كثيذذرًا مذذن العبذذاد  ،لنحذذذر هذذذا البذذاب يذذا أخذذوة األيمذذان ..بذذاهلل ورسذذوله

 .(2)هل الطاعة والسدادأوالزهاد و 
 

 
 
 كلماتٍ  مخس

خمذذس  كلمذذات  ،ن يذذا موسذذىأ :موسذذىجذذاء فذذي اخبذذار االمذذم الماضذذية ان اهلل اوصذذى الذذى 
 .وان لم تعمل بها لم ينفعك شيء. إن عملت بها نفعك العلم كله، ،ختمت  لك بها التوراة

 ابدا. ، وخزائنه مملوءة ال تنفداالولى: كن واثقًا برزق اهلِل مادامْت خزائنه مملوءةً 
 ودائم ال يزول ابدا. وسلطاني باق   ،ذا سلطان ما دام سلطاني باقيا نن ال تخافأالثانية: 
 والعبد ال يخلو من عيب ابدا. ،ما دام فيك عيبعيب غيرك  ن ال ترَ أالثالثة: 

 فانه  ال يدع محاربتك ابدا. ،الرابعة: ال تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في جسدك

                                                 

 مي.عصبرف مالظه اسافلمعسادرف في كل  (1)

 اه اة ئط لمصعد ن  به  ع  لمجمةفن. نمل و ثن لمغل (2)
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وفذذذي الجنذذذة أصذذذاب آدم مذذذا  ،ن ال تذذذأمن مكذذذري حتذذذى تذذذرى نفسذذذك فذذذي الجنذذذةأالخامسذذذة: 
 .(1)مكري أبدا نفال تأمن ،أصاب

 

 
 
 االسالم والنصوص علماء

طيعذة لتزويذذق الحقذائق باسذم انهذم رجذذال حذذين يفسذدون ان يصذبحوا اداة  (2)آفذة رجذال الذدين
نعرفهذذا نحذذن جيذذدًا فذذي  ،وهذذذه الحذذال التذذي يذذذكرها القذذرآن عذذن هذذذا الفريذذق مذذن اهذذل الكتذذاب ،ديذذن

يزعمذون  ،ليصذلوا منهذا الذى مقذررات معينذة ،فهذم يؤولذون نصذوص كتذابهم ويلوونهذا ليذاً  ،زماننا هذا
ًا دونحذن اليذوم نعذرف هذذا النمذوذج جيذ ..وانهذا تمثذل مذا اراده اهلل منهذا ،انها مدلول هذه النصذوص

رونه  فذذذي تلبيذذذة فذذذون الذذذدين ويسذذذخ  الذذذذين ي حر   ،بون الذذذى الذذذدين ظلمذذاً نَسذذذالذذذذين ي   ،فذذي بعذذذض الرجذذذال
حيثمذذذا الح لهذذذم ان هنذذذاك  ،راء هذذذذه االهذذذواءويحملذذذون النصذذذوص ويجذذذرون بهذذذا و  ،االهذذذواء كلهذذذا

وان هناك عرضًا من اعذراض هذذه الذدنيا يحصذل .. ليوافقذوا بينذه وبذين اتجاهذات  ،مصلحة تتحقق
 .(3)!  ويقولون هو من عنداهلل ،مة لهذا الدين وحقائقه األساسيةدمصا

 

 
ٌ
  الدنيا بادية

 
 حاضرتها وبغداد

 :هذل رأيذت بغذداد؟ قلذت :قذال لذي الشذافعي رحمذه اهلل :االعلذى الصذدفي قال يونس بن عبذد
ني حذين دخلتهذا إاال بغذداد فذ ،عددتذه سذفراً  بلذدًا قذط اال مذا دخلذت  " :وقال !ما رأيت الدنيا :قال ..ال

 .."عددتها وطنا
فذذاجتمع  ،احضذذر مذذن كذذل الذذبالد صذذناعًا ومهندسذذين ،ان بغذذداد لمذذا قذذرر المنصذذور بناءهذذا

بسذذم اهلل  :ثذذم كذذان اول مذذن وضذذع لبنذذة بيذذده هذذو المنصذذور وقذذال ،هذذذ111لذذوف مذذنهم سذذنة أعنذذده 
– (ِعَبباِدِه َواْلَعاِقَببُة ِلْلُمتَِّقبينَ  ِمبنْ  َيَشباءُ  َمبنْ  ِإنَّ اأَلْرَض ِللَّبِه ُيوِرُثَهبا) :وتذال قولذه تعذالى ،هلل والحمد

جانذذذب  ببنائهذذذا مذذذدورة فذذذي مذذذرَ أو  .."ابنذذذوا علذذذى بركذذذة اهلل" :ثذذذم قذذذال لمذذذن حولذذذه، -123األعذذذراف/
 (1)الكرخ.

                                                 

 ن.ل  في برح لمح    به اجععإِفق ظ لمم (1)

 .مم ه اوع   مفقم   فوعس في ل والم  ج ا بفه ،لن صح لماعلعر(2)

 . 621-3/619في ظالا لمقرآن، وعط  دب،  (3)

 .11/97منم فن موح فظ لبه كثعر، لملطلفن مل (4)
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ن تكذذون ارفذذع مذذن هذذذا أ ،يذذة مذذن كتذذاب اهللآنشذذأت علذذى اسذذاس أ  قذذول ينبغذذي للبلذذدة التذذي أ
 هل من معتبر؟ف ..المستوى التي هي فيه بكثير

 

 
 
 ويل

 
 هذا كم أنتم تقولون

رت  بذخأ   ،دعذوني :فقذال لهذم ..سأل بعض  الزنادقة ابا حنيفذة رضذي اهلل عنذه عذن وجذود اهلل
وهذي مذع ذلذك  ،ولذيس بهذا أحذد  يحرسذها وال يسذوقها ،فيها انذواع مذن المتذاجر ،البحرنة في ين سفأ

   !..من غير ان يسوقها مالح وال ربان ،تسير بنظام حيث شاءت بنفسها
تسذير  ،؟ سذفينة فيهذا مذن المتذاجر والجذواهرعاقذلوهل يقوله  ؟وانت تقول هذا يا أمام :قالوا

   !..بنظام في خضم االمواج بال مالح
لذيس أ ،هذذه الموجذودات بمذا فيهذا مذن العذالم العلذوي والسذفلي هذا!.. ويلكم انتم تقولون :لقا

 لها صانع وال خالق؟
 سلموا على يديه.أو  ،ورجعوا الى الحق ،القوم   ب هتَ ف
 

 
 
 أ ملن يريد

 
  ن يعظ

 
 الناس

 ،ني اري د أْن آمَر الناس بذالمعروف وانهذاهم عذن المنكذرإ :قال رجل البن عباس رضي اهلل
 ..رجو ان أكون بلغتهأ :قال ؟بلغَت ذلكأ :قال

 قال: ؟ما هي :قال ..فافعل أن تفتضح بثالث   َ  ن لم تخإ :قال
 ..ال :قال ؟أأحكمت ذلك (1)(َأتَْأُمُروَن النَّاَس ِباْلِبرِّ َوَتنَسْوَن َأنُفَسُكمْ : )قوله تعالى -1
َكُبببَر َمْقتًببا ِعنببَد اللَّببِه َأن . َتُقولُببوَن َمببا ال َتْفَعلُببونَ ا َأيَُّهببا الَّببِذيَن آَمُنببوا ِلببَم َيبب: )قولذذه تعذذالى -2

 ..ال :قال ؟ت ذلكمأأحك (2)(َتُقوُلوا َما ال َتْفَعُلونَ 

َوَمبا ُأِريبُد َأْن ُأَخباِلَفُكْم ِإَلبى َمبا َأْنَهباُكْم َعْنبُه ِإْن ُأِريبُد ِإالَّ : )قوله تعالى على لسان شعيب -3
 ..ال :قال ؟أأحكمت ذلك (3)(اإِلْصَلَح َما اْسَتَطْعتُ 

 ذن فأبدأ بنفسك. إ :قال

                                                 

 .44وم و لملقرو، آفن  (1)

 .3م2 وم و لمةف، آفن (2)

 .88وم و همب، آفن  (3)
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ٌ
  هجاء

 
 فة  يحضر اخلليف م

 ،سذذودأوكذذان احذذدهما  ..ليهجذذو كذذل منكمذذا صذذاحبه :فقذذال لهمذذا ،دخذذل رجذذالن علذذى الخليفذذة
 .بيضًا.أواآلخر 

 :فقال األسود يذم البياض
 بَدرهمِ  لٌ وأنَّ بياَض الفجل حم           ألم تر أنَّ المسك الشيء مثلهُ 

 وانَّ بياض العين الشيء فاعلمِ           نَّ سواَد العين الشك نورها أو 
 :فأجابه االبيض ذامًا للسواد

 وانَّ سواد الفحم حمل بدرهمِ             ر الشيء مثلهألم تَر أنَّ البد
 .(1) هُل جهنمِ أوالشك انَّ السوَد         رجاَل اهلل بيٌض وجوههم أنو 

 

 
ٌ
 من ملكٍ  اعرتاف

يقذذول الجلنذذدي ملذذك ع مذذان لمذذا بلغذذه كتذذاب  رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم يذذدعوه بذذه الذذى 
 :  االسالم

وال ينهذذى  ،)واهلل لقذذد دلنذذي علذذى هذذذا النبذذي األمذذي أنذذه ال يذذأمر بخيذذر اال كذذان أوَل آخذذذ بذذه
وينجذز  ،ويفذي بالعهذد ،ب  فذال يضذجروي غَلذ ،ب  فذال يبطذرل ذغوانذه يَ  ،وَل تذارك  لذهأعن شذر اال كذان 

 .(2) شهد انه نبي(أو  ،الوعود
 

 طوبى ملن يسمعها
 :بو العتاهية يعظ الرشيدَ أقال 

 تأكبلُه فبي زاويبة             رغيبُف خببٍز يبابسٍ 
 تشربُه من صبافبية            وكببوُز مباٍء بباردٍ 
 نفسك فيبها  خبالية           وغبرفبٌة  ضبيقبةٌ 

                                                 

 جملهر ل بب موم بعي. (1)

 لمروما ، وععط حمى. (2)
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 الورى  في ناحية عن      أو مسبجبٌد ببمعزلٍ 
 ًا لسباريةدمسبتن            تبدرس فيبه دفبتراً 
 من البقرون البخالية       معتبرًا ببمن مبضى
 فبي القبصور العالية       خيُر مبن الساعبات

 هْ اليَ حب رةبمبخبب                فهببذه وصبيتبي
 تلك لعمري كافَيهْ           طوبى لمن يسمعها

 .(1)ببا العتاهيةأيبدعى      مشفقٍ فاسمع لنصٍل 
 
 

 إدعها ف
 
 احلق

َّ
 خرسأنطقها والباطل أن

 
 ه

وعليهذا هيئذة  ،وقذد هَّذم بالقيذام ،أةل مذن تقذد م اليذه امذر  ، فكذان آخذرجلس المأمون يومًا للمظالم
فقذال لهذا  ،ن اكذثمبذفنظر المأمون الذى يحيذى  ..فوقفت بين يديه وسلمت ،رثةل  بوعليها ثيا ،السفر
 فقالت: ..تكلمي في حاجتك ،وعليك السالم يا آمة اهلل :يحيى

 ويا إمامًا به قد اشرَق البلدُ        شدُ يا خيَر مُنتصٍف ُيهدى له الرَ 
 دُ بعدا عليها فلم يترْك لها سَ         لةٌ بتشكو اليك عميَد القوم أرم

َق       عتهابمن بعد اعيبي ضيبوابتزَّ من  والولدُ ي األهُل منظلمًا وُفرِّ

 ثم رفع رأسه وقال: ،فَأطرَق المأمون  حيناً 

 ني القلب والكبدُ برح مبي واقبعن              جلدُ بصبُر والبفي دوِن ماقلِت زال ال
 عدُ أضري الخصَم في اليوم الذي أحو          رفيبنصاصر فبَلة العبهذا أواُن ص

 واال المجبلُس األحبدُ  ُنصفك منبهل       ن ُيقضى الجلوُس لناإالمجلُس السبُت 

الواقذذف علذذى رأسذذك يذذا  :قالذذت ؟ايذذن الخصذذم   :فقذذاَل لهذذا ..وسذذل متفلمذذا كذذان األحذذد جذذاءت 
 ..يذا أحمذد بذن ابذي خالذد خذذ بيذده فأجلسذه معهذا :فقذال ..ومأْت الى العباس ابنذهأو  ،أمير المؤمنين

                                                 

 .اه اعمن لألبب (1)
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هذذا احمذذد بذذن ابذذي فقذذال ل ..فجلذذس الخصذذمان بذذين يذذدي الخليفذذة، فجعذذل كالمهذذا يعلذذو كذذالم العبذذاس
   ..فاخفضي صوتك ،مة اهلل انك في حضرة امير المؤمنينأيا  :خالد

ثذم قضذذى لهذذا بذذرد  .."خرسذذهأوالباطذذل  ،نطقهذذاأيذا احمذذد دعهذذا فذذان الحذق " :قذال لذذه المذذأمون
 .(1)ضيعتها
 

 اهلل يف أرض  
 
 هدالئل

رأيذذت   ،العلذذومينمذذا اتجهذذت  ببصذذري فذذي دنيذذا أ"ا: عذذالم بيولوجيذذوهذذو  (سيسذذل هامذذات)قذذال 
فذذي  ْر ِسذذ ..علذذى وجذذود الخذذالق االعلذذىتذذدل علذذى القذذانون والنظذذام و ألدلذذَة علذذى التصذذميم واألبذذداع ا

نظذذر الذذى عجائذذب أو  ،واسذذتمع الذذى تغريذذد الطيذذور ،بذذدائع تركيذذب األزهذذار مذذلْ وتأ ،مشذذمس  طريذذق 
مصذذذذادفة ان تنذذذذتج االزهذذذذار  ذلذذذذك الرحيذذذذق الحلذذذذو الذذذذذي يجتذذذذذب  محذذذذضفهذذذذل كذذذذان  ..االعشذذذذا 
 محذذذضوهذذذل هذذذو  ؟..وتذذذؤدي الذذذى زيذذذادة المحصذذذول فذذذي العذذذام التذذذالي ،فذذذتلقح األزهذذذار ،الحشذذذرات

وتسذذير فذذي القلذذب حتذذى تصذذل  ،سذذم الزهذذرة فتنبذذتميمصذذادفة ان تهذذبط حبذذوب اللقذذاح الرقيقذذة علذذى 
ن البذذور؟ راهذا نفلذيس مذن المنطذق ان نعتقذَد بذان يذَد اهلل التذي ال أ ..الى المبيض فيتم اللقاح وتتكذو 

تبعًا لقوانين مازلنا فذي بدايذة الطريذق نحذو معرفتهذا والكشذف  ،التي رتبت ونظمت هذه األشياءهي 
 .."عنها؟

ولذذيس  ،واعتقذذد انذذه هذذو القذذدير الذذذي خلذذق الكذذون وحفظذذه   ،ننذذي اعتقذذد  بوجذذود اهللإ" :ثذذم قذذال
هذذذا نعذذم أننذذي أومذذن بذذاهلل رب " :ثذذم قذذال .."بذذل هذذو الذذذي يرعذذى خلقذذه  وهذذو األنسذذان ،ذلذذك فحسذذب
 .(2)"كما أنني اراه في نفسي وفي كل ما هو حولي ،الكون وربي
 

 
 
 بينهما كالفحم والد

 
 رر  الفرق

 هدي الرسول وعاشوا عيشًة البقرِ         ُرحماك يارب ان الناّس قد تركوا
 ي ظِل حكِم رسول اهلل او ُعمرِ بف           مُ بظروَن الى ما كان أولهبال ين

                                                 

 .1/411جملهر ل بب،  (1)

طكام له اه ج اعن بم بم مهم لمصم بو م  ئل هذه هم ح ال  )م 139هللا فاجو  في اةر لمعو ، ص (2)

 (.لوا   في ج اعن كنا كي ل ة ئي في هقع  لمدلعوع ا لمحعملنعن
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 وِن كالقمرِ ببهذا الكبكانوا ل أيام                تهميباغان اهلل بيام كانوا وكأ
 مرِ ثوب الحياء وصاروا اليوم كالحُ           عوابناس قد خلببكبر انَّ الأاهلل 
 الفحم والدررِ بينهما كبرُق ببالف         عهد الرسول غداً نا اليوم مع عهدُ ف

 

 
 
 بن عبداهلل بكرٍ  وصية

رأيذت  اكبذَر منذك فقذل سذبقني باالسذالم والعمذل الصذالح فهذو خيذر اذا " :قال بكر بن عبذداهلل
واذا رأيذذَت اصذذغر منذذك فقذذل سذذبقته بالذذذنوب والمعاصذذي فهذذو خيذذر منذذي، واذا رأيذذت اخوتذذك  ،منذذي

 .."ولو رأيت منهم تقصيرا فقل بذنب  أحدثت ه ،يكرمونك فقل نعمة احدثوها
 

 
 
 م
 
 تعر ف

 
 والعجنأن العرب

 
 كرت

 
 م

فلذم  ،لَم الحجذر االسذودتواراَد ان يسذ ،فطاف بالبيذت ،و اخوه الوليدأحجَّ هشام بن عبدالملك 
 ،اذا بعلذذي بذذن الحسذذين فذذي ازار ورداء ،فبينمذذا هذذو كذذذلك ..فنصذذب لذذه منبذذر فجلذذس عليذذه ،يقذذدر

ذذى لذه النذذاس  هيبذذًة  ،وبذذين عينذذة اثذر السذذجود ،واعطذذرهم رائحذة ،وكذان مذذن احسذذن النذاس وجهذذاً  فتنح 
 ؟ن هذا الذي اكرمه الناس هذذا االكذراممَ  :فقال رجل من اهل الشام ،فغاظ ذلك هشاماً  ،الاًل لهواج

   ..لئال يعظم في صدور اهل الشام ،ال اعرفه :فقال هشام
 ابياتًا منها: -وكان حاضراً  -دقز فقال الفر 

 َلمُ بَ العُر بطاهبقيُّ النقي البهذا الت              كلهم   عباد اهلل  خيرِ  هذا ابنُ 
 والببيت يعبرفُه والحببُل والبحرمُ               هذا الذي تعرف البطحاء وطأته

 الى مكبارم هببذا يببنتهي الكرمُ                    ا رأته قريٌش قبال قبائبلهاذا
 اببجده انببيباء اهلل قبد خبتمبو               ن كنت جاهلهإهذا ابن فاطبمة 

 بعمُ ه نَ لبوال البتشهد كبانبت الءُ                 دهاال في تبشهّ  طٌ ما قال ال ق
 كفبٌر وقبربهُم منبجى ومعبتصبمُ             وبغضُهم  هْبم ديبنٌ حبُ  رٍ شمن مع

 او قيل من خير اهل االرض قيل همو      التقى كانوا ائمتهم إن ُعدَّ اهبلُ 
 .(1)تعبِرُف من انكرَت والعجمُ  بُ العُبر            هذا بضائرهِ  وليس قبولك َمبنْ 

                                                 

 موقعرملني. 1/113ةهر ل بلب،  (1)
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ح م اجلواب

 
 املف

واليهذودي كذان فذي حالذة  ،بهذى زي  واحسذنهاى يهودي الحسن عليه رضوان اهلل عليه في أر 
قذذال لذذه  بذذيكم الذذدنيا سذذجن المذذؤمن وجنذذة الكذذافر؟نلذذيس قذذد قذذال أ :فقذذال اليهذذودي ،رثذذة بايذذرديئذذة وث
   !  هذا حالي وهذا حالك :قال ..نعم :الحسن

لو رأيذت مذا وعذدني اهلل  مذن الثذواب  ،غلطَت يا اخا اليهود" :فقال له الحسن رضي اهلل عنه
 .(1)!"ي في سجن  أننو  نك في َجنة  ألعلمت   ،وما اعد  اهلل لك من العقاب

 

 كي
 
 أ ف

 
 قن

 
 جبواب عه

هذل تذرى علذيَّ مذن بذأس اذا  :وسأله قذائال ،ياس بن معاوية قاضي البصرةإذهب رجلل الى 
فِلذَم تحرمذون الخمذر  :قذال السذائل ..جذائز :قذال ؟فان شربت  عليه ماءاً  :قال ..ال :تمرًا؟ قال اكلت  

 اذًا وانما هو مما ذكرت لك؟
فلذو نثذرت عليذك ترابذا  :قذال ..ال :قذال ؟يضذركهذل كذان ت  عليذك مذاءًا صببلو  :قال اياس

 هل كان يضرك؟ قال: ال..
 ،فضذذربت  بهذذا رأسذذك ،وجعلذذت منذذه لبنذذًة كبيذذرة ،ن اخذذذت  مذذن ذلذذك فخلطتذذه وعجنتذذهإفذذقذذال: 

 !تقتلني :قال ؟هل كان يضرك
 .(2)هذا مثل ذاك :قال
 

 إ
ٌ
 يف الشخصية زدواج

 حد الشعراء:أقال 
 فقُ نبباعًة ال تَ ببوبض رجعيةً              ديَن محمدٍ  رين يرُوَن بومسخ
 مقُ بحأ جبانٌ  ُت الضمير واليم        ملحدٌ  ا فما عرف الحقيقةَ خِسئو 

 قُ زوّ بيره ويبقلد غبهًَل يبج                 روى لهبقول ما يبكالببغاء ي

                                                 

 ، احعط وععط لمع ني.25ل جمبن لمعس ان، ص (1)

 .لمع ني ، احعط وععط51لألجمبن لمعس ان، ص (2)
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 تَبزندقُ م افرٌ بومًا كبومًا ويبي            ب الظروف فمؤمنٌ بحس متقلبٌ 
 ومتى استقر مدى الحياة الزئبقُ            اليستبقر عبلى قبراٍر طببُعهُ 

 حبقًا وال عبداًل  ببه اتبوثقُ              رى فبي غير نهج محمدٍ أنا ال أ
 

 استع  
ْ
 الغنم بصاحب   ن

َل لذك الخطايذا؟ قذال :نه قال لتلميذذهأحكي عن بعض السلف   :مذا تصذنع  بالشذيطان اذا سذو 
   ..اجاهده :فإن عاد؟ قال :قال ..اجاهده :فإن عاد؟ قال : قال ..جاهدهأ

مذذذا  ،منعذذك مذذَن العبذذورو أ ،هذذذان مذذررَت بغذذنم فنبحذذك كلب  إيذذذت أر أ ،هذذذا يطذذول عليذذك :قذذال
 ..رده جهديأكابر ه و أ :تصنع؟ قال
 .(1)ولكن استعن بصاحب الغنم يكف ه  عنك ،هذا يطول عليك :قال
 

 
ٌ
 ال يصاحبون ثالثة

 اجتنب صحبة ثالثة اصناف من الناس: :قال سهل بن عبداهلل التستري رحمه اهلل تعالى
 المتصوفة الجاهلين. -3    العلماء المداهنين. -2  الجبابرة الغافلين. -1
 

 أيا 
 
 أ بتاه

 
 !حديتاركي هنا و

ذذبكذذى النبذذي صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم عنذذدما سذذمع قذذيس بذذن عاصذذم ي نذذه كذذان أث عذذن نفسذذه د  ح 
خوالهذا ظن ذًا بهذا أفذدفعتها الذى  ،مهذا وهذو فذي سذفرأن واحده منهن ولذدتها أو  ،يئد بناته في الجاهلية

ثذذم  ..قالذذت لذذه انهذذا ولذذدت مولذذودًا ميتذذاً  ،وسذذألها عذذن الحمذذلعلذذى المذذوت واشذذفاقا عليهذذا، فلمذذا عذذاد 
 ،هذذا عنذذدهاآفر  ،فذذزارت امهذذا ذات يذذوم ،حتذذى كبذذرت البنذذت ويفعذذت ،مضذذْت علذذى ذلذذك سذذنواتل عذذدة

ولم تكتمه شذيئا طمعذًا  ،فحدثته على ما فعلت ،وسألها عنها ،عقلها وجمالها وذكائهابفأعجب بها و 
 ،عنهذا ذات يذومأمهذا ثذم تغف ذل  ،مسذك عنهذا ايامذاً أف ..عطفذهويمنحها رحمته و  ،ضمها اليهين أفي 

   ..وجعلها فيها ،فاحتفر لها حفرةً  ،بعدأحتى  ،وخرج بها الى الصحراء
                                                 

 ، لبه لمجمةي.37هولعس لبوعس، ص (1)
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وهذذو يهيذذل عليهذذا  .."؟بتذذاه مذذا تريذذد  ان تصذذنع بذذي؟ ومذذا هذذذا الذذذي تفعذذلأيذذا " :فاخذذذت تقذذول
ابتي وحدي في هذذا المكذان ومنصذرف نت يا أتاركي أ" :وهي تئن  وتقول ..وال يلتفت اليها ،التراب
 .(1)نينهاأوانقطع  ،راها التراباحتى و ؟! "عني

 

 إ
 
  ن احلرب

 
 مبدؤها الكالم

كتذب لهذم كتابذًا يلفذت انظذارهم الذى مذا  ،والذي بنذي اميذة ،كتب والي خرسان نصر بن يسذار
 :لهم في جنح الظالم أعداؤهميحيكه 

 اح الحمامُ باهلل ما ن َلمُ بس                نيببيك مبالمؤمنين عل ميرَ أ
 يوشببك أن يكببون لببه ضببرامُ و          جمرٍ  َض بالرماد ومي تحتَ  ىر أ

 َلمُ بوانَّ الحرب مبدؤها الك                ذكىبت ودينِ نار بالعببفاّن ال
 .(2) أم نيامُ  ميةُ أ أأيقاظٌ               ريبعشِ ليت جب ببفقلُت من التعّ 

 

 فليسوفٍ ر
 
 يف األسالم أي

لبرناردشذذو  رأيذذاً  ،در باللغذذة االنكليزيذذةصذذة تيذذمجلذذة دين وهذذي و"،ذي مسذذلم رفيذذ"نشذذرت مجلذذة 
فهذو وحذده  ،لما فيذه مذن القذوة الحيويذة ،انني دائمًا احترم الدين االسالمي غاية االحترام: )جاء فيه

 ،ذلذك ألنذه يوافذق كذل جيذل ،يملذك القذوة القذادرة التذي تغيذر صذورة الكذونالدين الذي يظهر لذي انذه 
وربذذا فذذي أن ديذذن محمذذد سذذيكون ديذذن أنذذا علذذى يقذذين أ ،ويتمشذذى مذذع مصذذلحة البشذذر فذذي كذذل زمذذان

 .(3)(لون عليه اليومقبكما انه قد اخذ االوربيون ي  ، غد  
 

 
ٌ
 جائر مع سلطانٍ  عامل

ذ ،بن محمذد نبا الحسن بناأذكر المؤرخون ان  قذد انكذر يومذا علذى ابذن  ال،المعذروف بالحم 
مر ابذن طولذون فذألقي بذين أفذ ،مره في ذات اهلل ونهاهأو  ،شيئًا من المنكرات ،مصرطولون سلطان 

                                                 

 .، اةدل  مدلي لمعنلومطي1/17لمنظرلا،  (1)

  ي.لطلق ا لمص فععن  به لمس (2)

 .42لمعساصر من ملمارلث ملمعساصر من مل والم،  (3)
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ويحجذذم  ،هقبذذل علذذى الرجذذل يشذذم  أولكذذن االسذذد  ..ليقضذذي عليذذه ،جذذائع عنذذده فذذي حدائقذذه سذذد  أيذذدي 
 ،مذذذه ويذذذوقرهظعقبذذذل يأو  ،مذذذر بأخراجذذذه مذذذن بذذذين يذذذدي االسذذذدأو  ،فاخذذذذ ابذذذن طولذذذون العجذذذب ..عنذذذه

   ..ويعتذر اليه
مالذذي كذان فذي قلبذك حذين  ،خذرج مذن بذين يذدي االسذدأعنذدما  ،الحسذن يوقد قيل للعالم اب

 طذذاهر أم هذذل هذذو ،السذذباع ولعابهذذا رسذذؤ  يتفكذذر فذذي اخذذتالف النذذاس فذذأكنذذت  :قذذال ؟شذذمك األسذذد
 !نجس؟

 .(1)هذ319بمصر سنة  ابو الحسن توفيقد و  
 
 

  واهلل  
 
  ال ميلك

 
 هغري

 :  فاطمة بنت عبدالملك بن مروان ،تقول زوجة عمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنه
منذذ ان ولذي الخالفذة الذى  ،وال مذن احذتالم ،اغتسل ال مذن جنابذة -أي عمر -ما اعلم انه)
 (..ان مات

مذذذوا ثيابذذذه جميعذذذًا حذذذين اسذذذتخلف فكانذذذت اثنذذذي عشذذذر درهمذذذا اغسذذذلي  :وقيذذذل لزوجتذذذه ،وقو 
 .(2)واهلل ال يملك غيره :قالت ،قميصه

 
 

 
ّ
 وا يف دينه  ال تشك

ورفقذذاؤه فذذي  ،ثنذذى علذذى الرجذذل جيرانذذه فذذي الحضذذرأاذا " :قذذال ابذذو حامذذد الغزالذذي رحمذذه اهلل
 .(3)"وا في دينهفال تشك   ،ومعاملوه في األسواق ،السفر

 
 

                                                 

 لمرو من لمقصعرفن، الطلم رف  لمقصعري. (1)

 لمعةل ح لمعضعئ  به لمجمةي. (2)

 اه حطفث لمقوب، الطلمحععط لمعةري. (3)
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  كيف

 
 سحاقإكم يا أبا شأن

كيذف  :فقذال لذه ابذو جعفذر ،المؤمنينمير أابراهيم بن ادهم على ابي جعفر المنصور  دخل
 يا امير المؤمنين: :شأنكم يا با اسحاق؟ فقال

 .(4)عُ نا يبقى وال ما نرقّ فَل دينُ           ديننا ع دنيانا بتمزيقِ نرقّ 
 
 

 بني 
َّ
 أكأن

ٌ
 يديهم جنازة

والقيامذذة  فيتذذذكرون المذذوت ،العزيذذز يجمذذع الفقهذذاء كذذل ليلذذة كذذان عمذذر بذذن عبذذد :قذذال عطذذاء
 .(2)يديهم جنازةأحتى كأن بين  ،ثم يبكون ،واآلخرة

 
 

 ومن كلٍ تأكلون حلماا طرياا 
ألخذذه مذن القذوانين الغربيذة  -م لتقذى البحذرين–ل ذف كتابذا سذماه أيذر القاضذي منكان االستاذ 

رسذل أف ،وقد أطلع عليه العالم السيد محمد مهدي الخالصذي ،1313وذلك سنة  ،والقوانين الشرقية
ن التشذذذريع الغربذذذي او التقنذذذين : إحذذين قذذذال لذذذه فيهذذذا ،نذذذوع مذذذن العتذذذاب والمداعبذذذةاليذذه رسذذذالة فيهذذذا 

َوَمببا َيْسببَتِوي اْلَبْحببرَاِن ): واستشذذهد باأليذذة الكريمذذة ،الغربذذي ال يرقذذى الذذى جانذذب التشذذريع االسذذالمي
منيذر القاضذي  فمذا كذان مذن ،-12/سذورة فذاطر–( َهَذا َعْذٌب ُفرَاٌت َسباِئٌغ َشبرَاُبُه َوَهبَذا ِمْلبٌل ُأَجباجٌ 

َوِمن ُكل  تَبْأُكُلوَن َلْحًمبا َطِريًّبا َوَتْسبَتْخِرُجوَن ِحْلَيبًة ) :وال يفوتنا تتمة االية الكريمة :ليهإاال ان كتب 
 (3)..(َتْلَبُسوَنَها
 

فذذال يجذذوز ان نعمذذل بذذبعض  ،مذذع اعتقادنذذا بذذان االسذذالم كذذل ال يتجذذزأوهذذذا جذذواب ظريذذف، 
 ..فال حاجة ألن نعمل ببعض ونخلط معه غيره من قوانين البشر ،ونترك بعضاً 

                                                 

 .869لماربعن ل والاعن، اجون  (1)

 لمعةل ح لمعضي   به لمجمةي. (2)

 ، احعط وععط لمع ني.39ل جمبن لمعس ان،  (3)
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  سر

 
 فياهلل قد خ

بحذذر عميذذق ال  :ئل الخليفذذة عمذذر بذذن الخطذذاب رضذذي اهلل عنذذه عذذن القذذدر مذذا هذذو؟ قذذالس ذذ
   ..لجه  ت

ر السؤال عليه قال    ..سلكه  تطريق مظلم ال  :ولما كر 
 .(1)فال تفتشه   ،سرَّ اهلل قد خفي :ولما كرر ثالثا قال

 

ك
 
ك يابني لقتلت

 
و رأيت

 
 ل

كان أبو بكر رضي اهلل عنه في صف الرسول صذلى اهلل عليذه وسذلم ، وابنذه قبذل أن يسذلم 
كان في صف الكفار، وبعد ذلك اسلم وآمن.. يقول لذه: يذا أبذت لقذد رأيتذك يذوم بذدر  فوليذت وجهذي 

، فيقذذول لذذه أبذذو بكذذر -كأنذذه يقذذول كذذان مذذن الممكذذن أن أقتلذذك لكنذذي صذذرفت وجهذذي عنذذك–عنذذك 
 .."أما واهلل لو رأيتك في المعركة لقتلتك"رضي اهلل عنه: 

 .  (2)فموقف أبي بكر يمثل الحق الذي اليجامل
 

 حىت أفتضح
ْ
 أقم

ْ
 مل

أريدوا بعلمكم اهلل، فإني لذم أجلذس فذي مجلذس قذط أنذوي فيذه أن "قال أبو يوسف رحمه اهلل: 
علذذوهم، إال لذذم اقذذم حتذذى أأتواضذذع، إال لذذم اقذذم حتذذى أعلذذوهم، ولذذم أجلذذس مجلسذذا قذذط انذذوي فيذذه ان 

 (3) "افتضح!
 

 على حالةٍ حسنةٍ 
 
 تعلم أنك

 
 كيف

اهلل أخرج البيهقي وابن المبارك، عن عمر بن الخطاب رضذي اهلل عنذه ، عذن النبذي صذلى 
 عليه وسلم، انه قال: 

                                                 

 .57لألجمبن لمعس ان،  (1)

 .اح ضرلا إوالاعن، لمصعم احعط ااممي لمصعرلمي (2)

 بسا ن لمع  فعه مونممي. (3)
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ذا رأيَت شيئا مبن أمبور  إذا رأيتَ ) كلما طلبَت شيئا من أمور اآلخرة وابتغيَته، ُيسَر لك، وا 
 الدنيا وابتغيَته، ُعسَر عليك، فاعلم أنك على حالة حسنة.. 

ذا رأيَت كلما طلبَت شيئا مبن أمبور اآلخبرة وابتغيتَبه ُعسبَر عليبك، واذا طلببَت شبيئا مبن  وا 
 (..امور الدنيا ُيسَر لك، فإنك على حالة قبيحة

 
 

 
 
 األخالص   مبلغ

  علذى -أي العلذم-ن الخلق تعل موا هذذا أ)وددت  :نه قالأي روى عن الشافعي باسناد صحيح 
 ..حرفل منه( ال ي نسَب الي   ان

 ن يظهذر الحذق أوودت  اذا ناظرت احدًا  ..لبةغَ )ما ناظرت احدًا قط على ال :وقال رحمه اهلل
 ..على يديه(

 فذَق وي سذذد د ويعذانأمذذا كلمذت  احذذدًا قذط اال : )وقذال ويكذذون عليذه رعايذذة مذذن اهلل  ،حببذذت  ان يو 
 .(1)(تعالى وحفظ

 :التجذذذد حذذذالوة العبذذذادة حتذذذى تجعذذذل بينذذذك وبذذذين الشذذذهوات حائطذذذًا مذذذن ) وقذذذال بشذذذر الحذذذافي
 .(حديد
 
 

 
 
 هلم البدء
فنذذزل معهذذم  ،وهفاضذذفأست ،خبذذز سذذريان معهذذم كبمذذر الحسذذن بذذن علذذي رضذذي اهلل عنذذه بصذذ

البذدء لهذم ألنهذم لذم يجذدوا اال " :وقذال ،فذاطعمهم وكسذاهم ،ثذم حملهذم الذى منزلذه ،وأكل مما عنذدهم
 .(2)"ونحن نجد اكثر منه ،طعمونيأما 

 
 

                                                 

 .61بسا ن لمع  فعه مونممي، ص (1)

 ، لبه اع ب لمحنلوي.1/56بذ لا لمذهب في ل ل   اه  هب،  (2)
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ّ
 قو
 
 أذا إماا القد كنت

 
 جىظلم الد

مذذا فعذذل  :فقلذذت لذه ،رأيذذت  سذفيان الثذذوري رحمذذه اهلل فذي المنذذام :بذذي قبيصذة يقذذولأروي عذن 
 اهلل بك يا سفيان فانشد:

 سعيدِ  نهنيئا رضائي عنك يا اب      نظرُت الى ربي كفاحًا فقال لي
 عميدِ  وقلببِ  مشبتاقٍ  بعببرةِ ى           َت قّوامًا اذا اظلم الُدجبلقد كن

 .(1)وزرنبي فانبي منك غير بعيدِ         ردتهأفدونبَك فاختر أيَّ قصر 
 

 أ
 
  عزم

 
  عليك

 
 على ظهري أن تصعد

فمر عمذر رضذي اهلل عنذه  ،كان للعباس عم النبي صلى اهلل عليه وسلم ميزاب على طريق
ذ ،فلمذا وافذى الميذزاب ،انخذللعبذاس فر  ذ بذحوقذد كذان  ،وهو البس ثيابه يوم الجمعذة ب المذاء بذدم ص 

 ،ابذهيولذبس ثيابذا غيذر ث ،ثم رجع فطرح ثيابذه ،مر بقلعهأف ،فاصاب عمر رضي اهلل عنه ،الفرخين
   ..ثم جاء فصلى بالناس

فقذال عمذر  ..واهلل انه للموضع الذي وضعه النبي صلى اهلل عليه وسلم :فأتاه العباس فقال
حتذى تضذعه فذي الموضذع الذذي  ،ن تصعد على ظهذريأعزم عليك أنا أو " :رضي اهلل عنه للعباس

مذذذر رضذذذي اهلل ففعذذذل ذلذذذك العبذذذاس لمذذذا رأى اصذذذراَر ع ،"وضذذذعه رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم
 .(2)عنه

 

  هذه  
 
 أك بوصيت

 
  خيك

 
 صعبيا م

فلمذا اسذلم  ،وكذان هذذا الثذراء واضذحا علذى ابنذه مصذعب ،بو مصذعب بذن عميذر غنيذاً أكان 
حتذذذى ان رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم راه فذذذي  ،تذذذرك التذذذرف وعذذذا  عيشذذذة الفقذذذر ،مصذذذعب

 ،ببه االيمبانُ  فعبلَ  كيبفَ  هبذا الرجبلِ  روا البىانُظب: )فقال ،المدينة يلبس جلد ماعز ليستر به عورته
 (..منهُ  عزُّ أفتًى  ه وما في مكةَ لقد رايتُ  واهللِ 

                                                 

 .65بسا ن لمع  فعه مونممي، ص (1)

 . 1/246لمعةل ح لمعضي  في  الفن لمعساضي   به لمجمةي،  (2)
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وفذي  ..كفر بمذا جذاء بذه محمذد صذلى اهلل عليذه وسذلم ،خ اسمه ابو عزيزأوكان لمصعب  
فيقذذذول مصذذذعب  ،مصذذذعب بذذذه فمذذذر   ،مصذذذعب ابذذذا عزيذذذز أخذذذا نصذذذاريل أ سذذذرَ أَ معركذذذة مذذذن المعذذذارك 

   ..كثير وستفديه بمال   ،غنية مه  أنَّ إسيرك فأشدد يدك على أ   :لألنصاري
هذذو اخذذذي  هذذذا االنصذذذاري :فيقذذول لذذذه ؟هذذذه وصذذذيتك بأخيذذك يذذذا مصذذعبأفيقذذول لذذه اخذذذوه: 

 .(1)دونك
 
 

 
 
 يتنل

ْ
 أكن شيئاا  ي مل

خذذذذ تبنذذذة مذذذن أرأيذذذت  عمذذذر بذذذن الخطذذذاب رضذذذي اهلل عنذذذه قذذذد  :عذذذن عبذذذداهلل بذذذن عذذذامر قذذذال
 ،كذن شذيئاأليتنذي لذم  ،مذي لذم تلذدنيأليذت  ،خلذقأ  ليتنذي لذم  ،هذذه التبنذةليتني كنت " :فقال ،االرض

 .(2)"ليتني كنت نسيًا منسيا
 
 

 
 
 أن م

 
  ظاملاا  عان

ّ
 سل

 
  طه

 
 عليه اهلل

جذذاء بذذه  ،رأس الحسذذين بذذن علذذي رضذذي اهلل عنهمذذا فذذي معركذذة كذذربالءبذذجذذاء بعذذض الفجذذرة 
 وهو يقول: ،قائد جي  يزيد ،الى عبيداهلل بن زياد

 المحّجبا ني قتلُت الملكَ إ  ركابي فضًة وذهبا  أوقرْ 
 مًا وأباأقتلُت خيَر الناس 

 
رب ضذذو  ..لحقنذذك بذذه اذا علمذذَت انذذه كذذذلك فلمذذاذا قتلتذذه؟ واهلل أل :فغضذذب ابذذن زيذذاد وقذذال

 ..عنقه
 .(3)العشي الليالي وكر   على مر   وهذا مصير كل من يعين طاغيةً 

 
                                                 

 رلا لوالاعن موصعرلمي.ضاح  (1)

 .1/349لمعةل ح لمعضي   به لمجمةي،  (2)

 .1/67بذ لا لمذهب في ل ل   اه  هب  به اع ب لمحنلوي،  (3)
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 سنلقاكم غداا  هذا السيف   مبثل  
يتقذدمهم  ،اميذراً  129يقودهذا ، م 1131قبل ملذوك الغذزوة الصذليبية الثالثذة الذى الشذام سذنة أ

صذذالح وطلبذذوا مذذن . فيليذذب اغسذذطس ملذذك فرنسذذا وريكذذاردوس ملذذك بريطانيذذا الملقذذب بقلذذب االسذذد.
فسذذار الذذيهم فذذي  ،ليسذذمع مذذنهم ويسذذمعوا منذذه ،الذذدين االيذذوبي رحمذذه اهلل قبذذل القتذذال ان يجتمذذع بهذذم

القبذل لذك بذه مذن ملذوك  ن اوربا رمتك بماإ :وسألهم مأذا تريدون؟ فقالوا له ،ن اقوياء جندهكتيبة م
 ..واال ذقذذت وبذذال امذذرك ،وان مذذن الخيذذر لذذك ولقومذذك ان تجلذذوا عذذن بيذذت المقذذدس ،وجيذذو  وقذذادة

وانكذم تحبذون الذدنيا  ،ونحذن نعتذز بقذوة االيمذان ،نكذم تعتذزون بكثذرة العذددإ" :فقال لهم صالح الذدين
ولذن ينهذزم مذن طلذب  ،ولن ينتصر من احذب الحيذاة ،ونحن نحب االخرة ونعمل لها ،تتعلقون بهاو 

 .."الموت
 ،نذذي قلذذب االسذذدإ :فذذنهض ملذذك انجلتذذرا مذذن بذذين الملذذوك وقذذال للترجمذذان قذذل لصذذالح الذذدين

وسذل سذيفه واهذوى بذذه  ،ثذم دعذا بقضذيب مذن حديذد ..ريه البرهذانأوسذ ،والقذوة عنذدنا هذي كذل شذيء
   ..وانفه شامخ ،ثم عاد الى مكانه بين تصفيق الحضور ،يب فاخترطه نصفينعلى القض

ليسذت الحذرب صذالبة سذيف  :وقذال لريكذاردوس ،فضحك صالح الدين ضحكة المستهزيء
 ،منذدياًل مذن الحريذر الرقيذق هخذرج مذن منطقذأثذم  ..يذد   حذد  وسذداد   وانما الحرب مضاء   ،وقوة ساعد

 ،سذذذيفه ةباشذذثذذذم تنذذاول شذذطري المنذذذديل ب ،فشذذذطره نصذذفين ،ثذذذم تلقذذاه بسذذيفه ،علذذىأوقذذذف بذذه الذذذى 
 .."بمثل هذا السيف سنلقاكم غداً " :وهو يقول ،لقاهما في حجر قلب االسدأو 

وقذذذد  ،ينظذذذر بعضذذذهم الذذذى بعذذذض ،وانصذذذرف وتذذذرك الملذذذوك والفرسذذذان مبهذذذوتين مشذذذدوهين
حذذين حذذذاول ريكذذاردوس قلذذذب  ،ثذذم افترقذذذوا معجبذذين بصذذذالح الذذدين ،اسذذتولى علذذيهم صذذذمتل عميذذق

 .(1)االسد ان يقطع المنديل بامراره على حد سيفه فلم ينقطع
 

 
ٌ
 احلسن يام  أيف  مواقف

ن بذن علذي رضذي اهلل عنهمذا بجيوشذه سذمير المذؤمنين الحأهذ سار 11في ربيع االول سنة 
 ..وسار معاوية بجيوشه فذالتقوا فذي ناحيذة االنبذار ،وعلى مقدمة جيشه قيس بن عبادة ،نحو الشام

 ..كمذذا هذذو مقذذرر فذذي صذذحيح البخذذاري ،وتذذرك االمذذر لمعاويذذة ،فذذي حقذذن الذذدماء الحسذذنَ  اهلل   قَ فوف ذذ
                                                 

 ، أحعط حسه لمزف ا.21في ضم  لمرو من، ص (1)

 



151 

 

 ،ابنبي هبذا سبيدٌ  نّ إ: )حينما قال النبذي صذلى اهلل عليذه وسذلم ،وظهر حينئذ صدق الحديث النبوي
   (..المسلمينَ  منَ  عظيمتينِ  فئتينِ  بينَ  بهِ  لَ صلِ يُ  نْ أ اهللَ  ولعلَّ 

انذذذي " :بذذذرز الحسذذذن رضذذذي اهلل عنذذذه مذذذن بذذذين الصذذذفوف وقذذذال ،ولمذذذا تذذذم الصذذذلح بشذذذروطه
وان كذذان لذذه فمذذا  ،فذذان كذذان لذذي فقذذد تركتذذه هلل ،وتركذذت هذذذا االمذذر لمعاويذذة ،اختذذرت  مذذا عنذذد اهلل

–( ينٍ لبببى ِحبببإ متببباعٌ كبببم وَ لَ  تنبببةٌ فِ  هُ عّلبببدري لَ أَ  نْ ا  و : )ثذذذم قذذذرأ قولذذذه تعذذذالى ،"ينبغذذذي لذذذي ان انازعذذذه
 ..-111/االنبياء

وتمذذت  ،وسذذميت تلذذك السذذنة سذذنة الجماعذذة ..واختلطذذوا مذذن سذذاعتهم ،وكبذذر  المسذذلمون فرحذذاً 
 .(1)الخالفة لمعاوية رضي اهلل عنه

 

 
 
 غل

 
 مرتني   بني البدوي

الذي كان يحفظ اربعة عشر الف ارجذوزه منهذا المائذة والمائتذان كمذا ذكذر )يقول االصمعي 
وجذذاء بذذدوي  ،فجاءنذا بذذدقيق وسذذويق ،دعذاني بعذذض العذذرب الذذى طعذذام :يقذذول (،ابذن عمذذاد الحنبلذذي

 ..وسال السمن على ذراعيه ،ونسف االرض نسفا ،فلم يترك امامه شيئا ،من غير دعوة
 :ببيت من الشعر إال أن هجاه االصمعيما كان من ف

 رشِّ  بعدِ ن مِ  تاها وابلٌ أ               أرض هشِّ في  ةٌ أثلكأنك 
 :الكالم انثى والجواب ذكر :البدويفقال 

 شييم ة وذاك الكبُش مدالّ             كبشِ  سِت إفي  نك بعرةٌ أك
 :قذذذذال االصذذذذمعي !..نذذذذا ابذذذذو الشذذذذعر وامذذذذهأ :فقذذذذال ،عذذذذن الشذذذذعر ته  ألسذذذذف :فقذذذذال االصذذذذمعي

ان عنذدي  :فقلذت لذه ،فلم اجد قافية اصعب من الذواو السذاكنة ،الشعر والقوافي بحورفغطست  في 
 :فقلت   ،هات :قال ،-تكملةأي -قافية تحتاج الى غطاء
 وْ وسقاهم اهلل من النّ                  قد عهدناهمُ  بنجدٍ  قومٌ 

 :قال ؟تدري ما النو يا بدويأ
 وْ لَ  مظلمةٍ  حالكةٍ                      ليلةٍ  ىفي دج ٌو تألألَ نَ 

 :لو ماذا؟ قال :قلت
 وْ االرض منطَ  على بساطِ          ىنثالن فيها فارٌس  لو سارَ 

                                                 

 .1/52بذ لا لمذهب في ل ل   اه  هب،  (1)
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 :منطو ماذا؟ قال :قلت
 وْ ينقضُّ من الجَ  كالبازيّ         االحش هظيمَ  لالكش منطويَ 

 :الجو ماذا؟ قال :قلت
 وْ االرض فاعلَ  اشتم ريلَ           تعلو به السماء والريلُ  جوُّ 

  :قال ؟فاعلو ماذا :قلت
 وْ القوم ينعَ  نحوَ  فصارَ               من صبرهِ  فاعلو لما عيلَ 

 :عو ماذا؟ قالني :قلت
 واوا وما يلقَ القَ  ُكفيَت ما               تعَ ا شر نقللينعو رجااًل 

 ؟يلقذوا مذاذا :قلذت ،ري وال ي جذرى معذه فذأردت  ان ا ثقذل عليذهيجذقلت علمت أن البدوي بحذر 
 :قال

 وْ بَ  عندي رجلٌ  فانتَ                    ن كنَت ال تفهُم ما قلتهُ إ
 :البو ماذا؟ قال :قلت

 أوْ  رناٍن تقمْ قَ  لفَ أيا                    قد ُحشي جلدهُ  خٌ البو ِسل
 :قال ؟ْو ماذاأ :قال االصمعي

 وْ في ضربتها قَ  تقولُ                     نةٍ و اضرب الرأَس بَصواأ
انذذذت  :وقلذذذت لذذه ..يذذتم البيذذتو فيضذذذربني  ،ْو مذذاذاخشذذذيت ان اقذذول لذذه َقذذذ :يقذذول االصذذمعي

 ..  فقال: ال يأبى الكرام إال لئيم ،ضيفي الليلة
 :وقلذذت لذذه ،وزوجتذذي ي  بنتَذذاو  ي  وجئذذت بولذذدَ  ،فصذذنعت ،ةجذذاصذذنعي لنذذا دجا :وقلذذت لزوجتذذي

 ،والذذرجالن للبنتذذين ،للولذذدين نوالجناحذذا ،واعطذذاني الذذرأس ،الذذرأس للذذرأس :قذذال ..اقْسذذم لنذذا يذذا بذذدوي
 ..ننظر اليهجة ونحن افأكل الدج !..والعجز للمرأة
 ي  وجئتذه ايضذًا بولذذدَ  ،فصذنعت ،اصذنعي لنذا خمذس دجاجذات :وقلذت لهذا ،ته للعشذاءيفاسذتبق

يحذب  إنَّ اهلل وتذرل  ،وتذرل  ،ال :قلنذا ؟ام شفعاً  اً وتر  :فقال ،اقسم لنا يا بدوي :فقلنا له ،وزوجتي ي  بنتَ او 
 وأنا ودجاجتان!..: أنت وزوجتك ودجاجة، وولداك ودجاجة، وبنتاك ودجاجة، فقال ..الوتر

نذا أو  ،وزوجتك وبنتاها ودجاجذة ،جاجةدنت وولداك و أ :قال ،-أي زوجاً  -قلنا : نريد شفعًا 
 !!وثالث دجاجات

 ..كل الدجاجأومرة في  ،مرة في الشعر ،مرتين غلبني البدوي   :يقول االصمعي
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  احلق

ْ
  به   ما شهدت

 
 االعداء

 العذالمَ  قذاد االسذالم   ،م1211م حتذى سذنة 911مذن  نلمدة خمسة قذرو "(: يورانتدول )قال 
فذذذي نمذذذاذج المعيشذذذة  كمذذذا قذذذاده   ،فذذذي الحيذذذاة رقيقذذذا مهذذذذباً  واسذذذلوباً  ،سذذذؤددا ونظامذذذا واتسذذذاع ملذذذك  

وميذذادين  ،وفذذي مجذذاالت االدب وبحوثذذه ،وفذذي التشذذريعات االنسذذانية والتسذذامح الذذديني ،ومسذذتوياتها
 ."العلوم والطب والفلسفة

 

 كلم
ٌ
 هلا معىن ات

 اهلل كأنك لم تعصه وارج   ،هعنك لم تطأف اهلل كخَ  :قال ابن السماك رحمه اهلل تعالى.. 
 ن استصذذغر ن اهلل َمذذمذذا دخذذل سذذاحة القذذرب ِمذذ :وقذذال احمذذد الرفذذاعي عليذذه سذذحائب الرحمذذة

 ..الناس واستعظم نفسه
 االزهذر هذذه بذواب أال ليتهم يكتبذون علذى أ :وقال االديب مصطفى صادق الرافعي رحمه اهلل

واسذذتغنى عذذن  ،احتجنذذا الذذى علمذذه :سذذاد فذذالن بكذذم؟ قذذالوا ئل بعذذض العذذرب بذذمَ س ذذ: )الحكمذذة
 .(1)(دنيانا
 

 صاحبيأل  
َّ
 صاحلن

بلذذذغ معاويذذذة ان  ،ومعاويذذذة رضذذذي اهلل عنذذذه ،لمذذذا كانذذذت صذذذفين بذذذين علذذذي رضذذذي اهلل عنذذذه
قتتذذال امسذذتغاًل فرصذذة  ،يريذذد ان يغذذزو بذذالد الشذذام ،-اسذذطنبول حاليذذا -قيصذذر ملذذك القسذذطنطينية

 :فكتب اليه معاوية كتابا قال فيه ،معاوية وعلي
أُلصبالحن  ،فاهلل لبئن بقيبَت علبى بلغبي مبن عزمبك ،لقد بلغني انك تريد غزو بَلد الشام)

 ،جعلببنَّ القسببطنيطنية البخببراء حمببة سببوداءوأل ،كببونن بمقدمببة جيشببه اليببكوأل  ،صبباحبي عليببا
 كمبا -ادمبا ترعبى الخنبازيرخأي زراعبا -رباأ كَ وألردنّ  ،االرض الجرزة من ونزعُتَك من الملك نزعَ 

 (..كنت
 .(1)ترك ما عزم عليه ،ى قيصر  هذا التهديدأفلما ر 

                                                 

 اجون لمعسوعمن. ،و كنمل لمثع ب مورلفعي -في  ا م اق من (1)
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 ل

 
  و اتبع

 
 االسالم كل انسان تعاليم

  لهذم عذدة قذروناليؤبذه كان العرب يضذربون فذي الصذحراء  :(كارليك)قال احد المستشرقين، 
وعذذزوا بعذذد  ،وكثذذروا بعذذد القلذذة ،اصذذبحوا قبلذذة انظذذار العذذالم والعرفذذان ،فلمذذا اعتنقذذوا االسذذالم

ولذذو اتبذذع كذذل  ،ولذذم يمذذض قذذرن حتذذى استضذذاءت اطذذراف االرضذذين بعقذذولهم وعلذذومهم ،الذلذة
 ..-يعني الكون-الصبح امامًا كبيرًا لهذا المعبد  ،انسان تعاليم االسالم

  ن موجذذذذودًا فذذذذي ايذذذذدي آهذذذذذا القذذذذر  مذذذذادام وزراء بريطانيذذذذا سذذذذابقًا:رئذذذذيس  (غالدسذذذذتون)وقذذذذال
 .(2)قر فلن تستطيع اوربا السيطرة على الش ،المسلمين

 

 شيئاا 
َّ
 ال حتتقرن

ال تحتقذذروا صذذغيرًا تأخذذذون عنذذه، فذذأني  ،يذذا بنذذي ريذذاح قذذال الريذذاحي فذذي خطبتذذه بالمربذذد:
ومذذن  ،راب بكذذوَرهغ ذذ، ومذذن الخنزيذذر حرصذذه، ومذذن الومذذن الحمذذار صذذبره ،اخذذذت  مذذن الليذذث ببسذذالته

ومذذن ابذذن آوى  ،ووفذذاءه ، ومذذن الكلذذب نصذذرته-خضذذوعه -ومذذن السذذنور ضذذرعه ،الثعلذذب روغانذذه
 ..ومن الشمس ظهور الحين بعد الحين ،ولقد تعلمت من القمر سير الليل ..رهذح

 

 
 
 بليسإ يف نظر   بنو آدم

انذي اريذد  :فقذال ،بلغنا ان ابليس تمث ل ليحيى بن زكريا عليهما السالم :قال وهيب بن الورد
هذذم  :قذذال ..ولكذذن اخبرنذذي عذذن بنذذي آدم ،الحاجذذة لذذي فذذي نصذذحك :قذذال لذذه يحيذذى ،ان انصذذحك

 :عندنا ثالثة اصناف
 ،نقبذل  علذى احذدهم حتذى نفتنذه ونذتمكن منذه ،وهم اشذد االصذناف علينذا ،اما الصنف االول

وال نحذن نذدرك  ،فال نحن نيأس منه ،ثم نعود ،فيفسد علينا كل شيء ،فيفرب الى االستغفار والتوبة
بهم كيذذف نقل ذذ ،مذذا الصذذنف االخذذر فهذذم فذذي ايذذدينا بمنزلذذه الكذذرة فذذي ايذذدي الصذذبيانوأ..منذذه حاجتنذذا

 .(3)منهم على شيء نقدر  ، الما الصنف الثالث فهم مثلك معصومونوأ..ونا انفسهمفوقد ك نشاء،
                                                                                                                                 

 مي.عصبرف مالظه اسافلمعسادرف اه كل  (1)

 .39الارق لمدرق،  احعط لوط، ل والم او  (2)

 .57 مل ب لمنج و، فاحي ف ه،  (3)
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 ل
 
  يس

 
 من اإل وراء ذلك

 
 خردلٍ  ميان حبة

 :  صلى اهلل عليه وسلممحمد نبي ال قال
 يأخبذونَ  ،واصبحاب حواريبونَ  تبهِ مبن امّ  اال كبان لبهُ  ،ما من نبي  بعثُه اهلل في ُأمٍة قبلبي)

ال  ويفعلبون مبا ،يقولون مباال يفعلبونَ  ،عدهم خلوفٌ ن بَ مِ  خلفُ ثم انها تَ  ..ويقتدون بأمرهِ  تهِ بسنّ 
 جاهدهم بقلببهِ ن ومَ  ،فهو مؤمن ن جاهدهم بلسانهِ ومَ  ،فهو مؤمن هم بيدهِ من جاهدَ فَ  ،ُيؤمرونَ 

 .(1)(خردلٍ  حبةُ  ذلك من االيمانِ  وراءَ  ليَس  ،فهو مؤمن
 
 

 أوهل 
 
 يف شٍك من ذلك نت

بكذذم تبيذع هذذذه الببغذذاء؟  :قذال ،يبيذذع ببغذذاءفذذرأى بائعذًا  ،بسذذوق الطيذور غنذي غبذذي   مذرَّ تذذاجرل 
 ..سله يجيبك ،نعم :قال !عجيب :قال ،انه ببغاء ذكي يتكلم بمختلف اللغات :قال له

صذذحيح انذذك يذذا ببغذذاء تتكلمذذين بمختلذذف اللغذذات؟ : أفتوجذذه التذذاجر الغبذذي الذذى الطيذذر قذذائال
 وهل انت في شك من ذلك؟  :قالت

 وهل انت في شك من ذلك؟  :قالت ؟هل تتكلمين االنكليزية :قال
 وهل انت في شك من ذلك؟ :قالت ؟والفرنسية :قال

 :وقذذال ،وجمذذع جلسذذاءه واقربذذاءه ،واخذذذها الذذى محلتذذه ،ودفذذع بهذذا ثمنذذًا غاليذذاً  ،فاعجذذب بهذذا
وهذل انذت  :قذال لذه ،وكلمذا سذأله احذدهم سذؤاالً  ،فجلسوا حوله ..جئتكم بطير يتكلم بمختلف اللغات

 !في شك من ذلك؟
 

وهذل - هذذه الكلمذة م الطيذرَ حيذث علَّذ ،وعرف بانذه قذد خدعذه البذائع ،حسَّ التاجرأعند ذاك 
لذيس أ ،لقذد كنذت  غبيذا بذل حمذارًا حينمذا اشذتريتكَ  :قال وهذو منذزعجف فقط.. -انت في شك من ذلك
 .(2)!!وهل انت في شك من ذلك؟ :كذلك؟ فأجابه الطائر

 

                                                 

  مله اسو  في كا ب ل فع ن. (1)

  ن لمععطلني.حلنو، الطلمرحعه حسه طصرلع ا  لمعالح (2)
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َّ
 وآتوا حق
 
  ه

 
 هحصاد   يوم

َأِبذذي ه َرْيذذذَرَة رضذذي اهلل عنذذذه ، َأنَّ َرس ذذوَل اللَّذذذِه فيمذذذا رواه  ،النبذذذي صذذلى اهلل عليذذذه وسذذلم عذذن
 : صلى اهلل عليه وسلم َقالَ 

َبْيَنَما َرُجٌل َيْمِشبي ِبَفبََلٍة ِمبَن اأَلْرِض ، َفَسبِمَع َصبْوتًا فبي َسبَحاَبٍة : اسبِق َحِديَقبَة فُبَلٍن ، )
ى َذِلَك السََّحاُب َفأْفَرَغ َماءُه في َحرٍَّة ، فِإَذا َشْرَجٌة ِمْن ِتْلَك الشِّرَاِج َقبِد اْسبَتْوَعَبت َذِلبَك ال مباَء َفَتَنحَّ

ُل المباَء ِبمسبَحاِتِه، َفَقباَل َلبُه : َيبا َعْببَد اهلِل، ُكلَُّه ، َفَتَتبَّ  َع الَماَء ، فإَذا َرُجٌل َقائٌم فبي َحِديَقِتبِه ُيَحبوِّ
ما اسُمَك ؟ قال : فُبَلٌن لَلسبم البذي َسبِمَع فبي السَّبحابِة ، فقبال لبه : يبا عببَد اهلل ، ِلبَم َتْسبأُلِني 

في السَّحاِب الَِّذي َهَذا َماُؤُه ، يقوُل : اْسِق َحِديَقبَة فُبََلٍن  َعِن اْسِمي ؟ َفَقاَل : إنِّي َسِمْعُت َصوْتاً 
السِمَك ، َفَما َتْصَنُع ِفيَها ، َفَقاَل : أَما إذ قلَت َهَذا ، َفإنِّي أْنُظبُر ِإَلبى َمبا َيْخبُرُج ِمْنَهبا ، َفأَتَصبدَُّق 

 .(1)(ُثُلَثهُ ِبُثُلِثِه ، َوآُكُل أَنا َوِعَياِلي ُثُلثًا ، َوأردُّ ِفيَها 
 

 
 
 م

 
 موتاا  ن يبيع

 :وقد مل  العي  واهل زمانه ،للحياة ء وهو كارهل قال احد الشعرا
 يهِ بفهذا العيُش ماال خير ف          وٌت ُيباُع فاشتريهِ بال مأ
 الكريهِ  يخلصني من العيشِ        الطعم يأتي لذيذُ  ال موتٌ أ

 ما يليهٍ بني فيبوددُت لو ان          بصرُت قبرًا من بعيدٍ أاذا 
 

 
 
 املخطوبة صفات

 االلباب مختصرا يا ألولبهجلوتُ           خطبتها ب الشرعُ تحصفاُت من يس
 ْت في حسنها القمراحكَ  بكٌر ولودٌ                  ُه أدبٌ ببنزان بٌه ذات دييّ بص
 .(2) نظرا منل جلوأالتي  تلك الصفاتُ        ل خاطبهابكن من اهببٌة لم تيغر 

 

                                                 

  مله اسو  في صحعحه. (1)

 مي.عصبمالا م ل  2/249لمعسادرف،  (2)
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 م   هلل  
ٌ
 ن خلقه  جنود

 ،اخطذذذأ الجذذذي  بذذذارض الذذذروم ،مذذذولى رسذذذول اهلل صذذذلى اهلل عليذذذه وسذذذلم ،ي ذذذروى ان سذذذفينةَ 
نذذا أ -كنيذذة االسذذد–يذذا ابذذا الحذذارث  :فقذذال ،فذذاذا هذذو باألسذذد مسذذلمين،فذذانطلق هاربذذا يلذذتمس جذذي  ال

ة صذذفاقبذذل  االسذذد لذذه بصب ..كذذان مذذن امذذري كيذذت وكيذذت ،مذذولى رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم
ثم اقبل يمشي الى جنبه حتذى بلذغ  ،كلما سمع صوتا اهوى اليه ،حتى قام الى جنبه ،يحرك الذنب

 .(1)ثم رجع االسد مسلمين،جي  ال
 
 
 

 معد
ٌ
 على االسالم   ة

والعذذذزة  ويغذذذرس فذذذي قلذذذوبهم الشذذذرف ،جذذذاء االسذذذالم بعقيذذذدة التوحيذذذد ليرفذذذع نفذذذوس المسذذذلمين
ضذذعيفهم واليهذذاب  ،فذذال يذذذل صذذغيرهم لكبيذذرهم ،وليعتذذق رقذذابهم مذذن رق العبوديذذة ،واالنفذذة والحميذذة

بفضذل عقيذدة  ،وقذد تذرك االسذالم ..واليكون لذي السذلطان بيذنهم سذلطان اال بذالحق والعذدل ،قويهم
فكذانوا ذوي انفذة وعذزة وابذاء  ،ذلك االثر الصالح في نفوس المسلمين في العصور االولذى ،التوحيد
فانمذا انذت  ،ويقولون للسلطان اذا جذاوز حذده قذف مكانذك ،ن على يد الظالم اذا ظلميضربو  ة،وغير 

   ..هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد ..عبد مخلوق ال رب معبود
فقذد ذلذت  ،والظذاهر اخذرى ،ما اليوم وقد داخل عقيدتهم مذا داخلهذا مذن الشذرك البذاطن تذارةأ
ولذذذن يبلغذذذوا مذذذا يريذذذدون  ،واهلل لذذذن يسذذذترجع المسذذذلمون سذذذالف مجذذذدهم ..وخفقذذذت رؤوسذذذهم ،رقذذذابهم

 ،اال اذا اسذذترجعوا قبذذل ذلذذك مذذا اضذذاعوه مذذن عقيذذدة التوحيذذد ،تهذذائالنفسذذهم مذذن سذذعادة الحيذذاة وهنا
اقذذرب مذذن رجذذوع االسذذالم الذذى سذذالف  ،انصذذباب المذذاء فذذي منبعذذهو  ،وان طلذوع الشذذمس مذذن مغربهذذا

 .(2)وانكباب على البدع والضالالت ،عميقما دام المسلمون في سبات  ،مجده
 

                                                 

 .83لملر  ن، ص يلبه هعععن فح ك  م  ا صحعح او  برط اسو  مملفقه لمذهلي؛ م كره  لم مله  (1)

 ، باةرف.2/68لمنظرلا، اةدل  مدلي لمعنلومطي،  (2)
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ٌ
  قافلة

 
 حبس

 
 ها االسد

 ،انذذه مذذر بقافلذذة  قذذد حبسذذهم األسذذد   ىيذذرو .. كذذان عذذامر بذذن عبذذد قذذيس مذذن الذذذين ايذذدهم اهلل
انمذذذا انذذذت كلذذذب مذذذن كذذذالب  :وقذذذال ،ثذذذم وضذذذع رجلذذذه علذذذى عنقذذذه ،فجذذذاء حتذذذى مذذذسَّ بثيابذذذه االسذذذدَ 

 ..واني استحي من اهلل ان اخاَف شيئًا غيره ،الرحمن
 .(1)ت القافلة بسالمومر  
 

 أ
ٌ
  مانة

 
 حريف الب

 :  عن النبي صلى اهلل عليه وسلم انه قال ،هريرة رضي اهلل عنه وروى اب
 فلمببا حببلَّ  ،عها اليببهفببدفَ  ،ألببَف دينببار رجببًَل ان يسببلفهُ  سببألَ  نببي اسببرائيلَ مببن بَ  رجببَلً  نّ إ)
 ،مبى بهبافرَ  ،دينار لفَ أفيها  فادخلَ  ،رهاخشبًة فنقَ  خذَ فأَ  ،جد مركباً فلم يَ  ،في البحرِ  خرجَ  ،اجلها
 .(2) (المالَ  رها وجدَ ا نشَ فلمّ  ،حطباً  خذها ألهلهِ فاَ  فاذا بالخشبةِ  ،الذي اسلفه الرجلُ  فخرجَ 

 

  هلل  
 
  املنة

 
 هعلى عباد   واحلجة

 ،يسذأله عذن القضذاء والقذدر ،الحسذن بذن علذي رضذي اهلل عنهمذا إلذىكتب الحسن البصذري 
 فقال:

حمذل علذى ربذه ذنبذه فقذد فجذر. ومن  .فقد كفر ،خيره وشره ،من لم يؤمن بقضاء اهلل وقدره"
 ،وقذذادر علذذى اقذذدرهم ،كهذذمألنذذه تعذذالى مالذذك لمذذا مل   ،لبذذةغوال يعصذذى ب ،ن اهلل ال يطذذاع اسذذتكراهاا  و 
بالمعصذية فلذو شذاء لحذال بيذنهم وبذين عملذوا وان  ،ن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين مذاعملواإف

ولذذو جبذذر اهلل الخلذذق علذذى الطاعذذة  ،فذذان لذذم يفعذذل فلذذيس هذذو الذذذي جبذذرهم علذذى ذلذذك ،مذذا عملذذوا
اهملهم كان ذلذك عجذزًا  وول ،ولو جبرهم على المعصية السقط عنهم العقاب ،ألسقط عنهم الثواب

وان  ،وا بالطاعذة فلذه المنذة علذيهمن عملذفذإ ..غيب هذا عذنهم ،ولكن له فيهم خفذي المشذيئة ،في القدرة
 ."والسالم ..ه الحجة عليهملعملوا بالمعصية ف

                                                 

 مع   لمصعد ن مالا م لبه هعععن.ململر  ن بعه لممع   لمرحعه مل (1)

  مله لملي  ي ملحعط في اسنطه. (2)
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 أ
 
 بنن

 
 ن ذهبٍ ك م  ي لك صومعت

 :  انه قال ،عن النبي صلى اهلل عليه وسلم ،هريرة رضي اهلل عنه واب ىرو 
 :فقببال ،فدعتببهُ  هُ ّمببأتببه فجاءَ  ،ييصببلّ  كببانَ  ،ريجلببه ُجبب يقببالُ  رجببلٌ  فببي بنببي اسببرائيلَ  كببانَ )

 ..-دعت عليه- المومساتِ  وجوهَ  حتى تريهِ  متهُ تُ  ال اللهمّ  :فقالت -تردد- ؟صليّ أُ و أجيبها أُ 
مبن  تبهُ مكنأَ ف راعيباً  تبتْ أَ ف ،فبأبى ،هفكلمْتب ،ةٌ أامبر  ت لبهُ َضبفتعرّ  ،فبي صبومعتهِ  جبريجُ  وكانَ 

   ..وسّبوهُ  ، وانزلوهُ وكسروا صومعتهُ  هُ و تَ أف !..ريجن جُ مِ  :فقالت ،غَلماً  فولدتْ  ،نفسها
 نبنبي لبكَ أ :فقبالوا ..الراعبي :يا غَلم؟ فقالَ  ن ابوكَ مَ  :وقال الغَلمَ تى أثم  ،ىفتوضأ وصلّ 

 .(1)( ن طينٍ  مِ الّ إال  :فقال ؟هبٍ من ذَ  صومعتكَ 
 

 
 
 املاضي واحلاضر بني

 قال احد الشعراء:
 وكيف صرنا وصار الدهُر يؤذينا              يخدمنا ا وكان الدهرُ كيف كنّ 

 كنَت الخدوَم لنا واليوَم تؤذينا             للدهر ما هذي الفعاُل وقد تُ فقل
 لكْن اسأتم وهذا فعُل والينا               سيء لكممُ ُر ماكنُت الهاجابني الد

 نا خابْت مساعيناملُ مآخابْت            فأصبَل الدهُر في نابيه يمضغنا   
 الى الُيسر بعد الُعسر ايدينا ذْ وخ            شداً من أمرنا رَ لنا  ياربِّ ّهيء

 

 
ٌ
 بليسإمع  حمادثة

اللهذم انذك سذلطت علينذا " :ان محمد بَن واسع كان يقذول كذل يذوم بعذد صذالة الصذبح حكىي
 ،يسذه منذا كمذا آيسذته مذن رحمتذك اللهذم ف ،يرانا هو وقبيله مذن حيذث ال نذراهم ،عدوًا بصيرا بعيوبنا

انذك علذى كذل  ،كما باعدت بينذه وبذين رحمتذكوبينه وباعد بيننا  ،وقنطه منا كما قنطته من عفوك
 .."شيء قدير

                                                 

  مله لملي  ي في صحعحه. (1)
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 :قذال ؟ومذا انذت :يا ابن واسع هذل تعرفنذي؟ قذال :َل له ابليس  يومًا في الطريق فقال لهفتمث  
قذال محمذد  ..اريد ان ال تعلمَّ احذدًا هذذه االسذتعاذة وال اتعذرض لذك :قال ؟وما تريد :قال ،انا ابليس
 .(1)فاصنْع ما شئتَ  ،واهلل ال امنع ها من ارادها :بن واسع
 

 
 
 تقول العقول   بعض

اال ان يفهمذوا االسذالم  ،نهضذوايلقد راحْت بعض  العقول تتوهم انه ليس بذين المسذلمين وان 
وان يضذذذعوا حقذذذائق  ،أو كمذذذا فهمذذذْت اروبذذذا الديانذذذة النصذذذرانية هنذذذاك ،هنذذذا كمذذذا فهمْتذذذه اوربذذذا هنذذذاك

وال يعرجذوا علذى  ،لم ي دركذه  علذمفال يؤمنوا بغيب  ،وراء اكتشاف العلوم الماديةمن االسالم الغيبية 
 !!فاذا فعلوا ذلك نهضوا نهضة اوربا في علومها كما يزعمون ،مع جزة لم يؤيدها اكتشافل واختراعل 

 ،س بالذذذنبأحيذذث قاسذذوا الذذر  ،ة هذذذه الفكذذرة الهاويذذةهذذوال يخفذذى علذذى المسذذلم الكذذريم مذذدى تفا
 .(2)كالفحم والدرر ،الفهمين والفرق بين
 

 
 
 غداا ملن خ األمان

 
 ربه اف

 قال عمر بن عبدالعزيز رضي اهلل عنه:
 ،وان لكذذم معذذادا يحكذذم اهلل فيذذه بيذذنكم ،ولذذم تتركذذوا سذذدى ،ايهذذا النذذاس انكذذم لذذم تخلقذذوا عبثذذاً "

رم الجنة التي عرضها السذموات وح   ،التي وسعت كل شيء ،فخاب وخسر من خرج من رحمة اهلل
اال تذروِن انكذم  ..وفانيذًا ببذاق   ،وباع قلياًل بكثيذر ،من خاف ربهلواعلموا ان االمان غدًا  ..واالرض

ثذذم انذذتم فذذي كذذل يذذوم  .وسذذيخلفكم مذذن بعذذدهم حتذذى تذذردوا الذذى خيذذر الذذوارثين. ،فذذي اسذذالب الهذذالكين
ثذم  ،ثذم تغيبونذه فذي صذدع مذن االرض ،قذد قضذى نحبذه وبلذغ اجلذه ،تشيِّعون غاديًا ورائحًا الى اهلل

غنيذذًا عمذذا  ،وواجذذه الحسذذاب ،وفذذارق االحبذذاب ،قذذد خلذذع االسذذباب ،دد وال ممهَّذذوسَّذذتدعونذذه غيذذر م
اعلذذم  احذذدًا مذذنكم عنذذده  مذذن ومذذا  ،قذذول لكذذم هذذذه المقالذذةاهلل انذذي أل يذذم  أو  ..فقيذذرًا الذذى مذذا قذذدم ،تذذرك

 .(3)"فاستغفروا اهلل لي ولكم ،الذنوب اكثر مما عندي
 

                                                 

 .56 مل ب لمنج و مالوا   فاحي ف ه، ص (1)

 مطي.لطكام  احعط وععط  اض ن لمفقه لمسعرو مو (2)

 لمطامو ل والاعن مل االم لمطفني، الطهللا بح هه لمعةري. (3)
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 الطرق فرتق  على م

وا حامذا ان يتقذدم العذرب فيضذ ،لقد وقف العالم العربي في القرن السادس على مفترق طرق
 ..فيسذعد العذالم وتسذتقيم البشذرية وتقذوم سذوق الجنذة ،يعز علذيهم بانفسهم واموالهم واوالدهم وكل ما

فيبقذى العذالم فذي  ،العذالم ان يذؤثروا شذهواتهم ومطذامعهم الفرديذة علذى سذعادة البشذرية وصذالحواما 
 .  .شقاء وضالل الى ما شاء اهلل

ووقذف العذالم علذى  ،يوم بعث الرسول صذلى اهلل عليذه وسذلم تهواليوم قد استدار الزمن كهيئ
ليقذذودوا العذذالم ويغذذامروا بكذذل مذذا  ،مذذا ان يتقذذدم العذذرب الذذى الميذذدانأف ..ة اخذذرىر مفتذذرق الطذذرق مذذ

واما ان يستمروا فيما هم فيه مذن الطمذع والحصذول . رض.فينهض على رجليه وتتبدل اال ،عندهم
 .(1)الذي يتردى فيه منذ قرون ،فيبقى في هذا المستنقع ،مععلى الترف والتن

 

 
 
 اجليالني والس

 
  نة

 
 املطهرة

   :القادر الجيالني رحمه اهلل تعالى قال الشيخ عبد
قذال  ،ل والهذوىيذوال تغتذر بالقذال والق ،وانظر فيها وأعمذل بهذا ،اجعل الكتاب والسنة امامك"
وتتركذوا العمذل بمذا جذاء  التخذالفوهو  (،هوافبانتَ  م عنبهُ هباكُ مبا نَ وَ  خبذوهُ فَ  م الرسبولُ تباكُ آا َمبوَ ) :تعالى
: سذذبيلسذذواء الكمذذا قذذال جذذل وعذذال فذذي حذذق قذذوم ضذذلوا عذذن  ،النفسذذكم عمذذاًل وعبذذادة خترعذذواوت بذذه،
 .(2).."(هميلعَ بناها تَ وها ما كَ دعُ ابتَ  رهبانيةً و )

 

 نظرات عن التصوف
فا التصوف:مقال ابن الحاج في المدخل   عر 

 المغنُّونا  غّنىَك إن اؤُ بوال بك            ترقعهُ  َس الصوفِ بُلبْ  التصوفُ  ليَس 
 ت مجنُونار وال اختباٌط كأن قد ص              َربٌ ببوال طَ  ُص بياٌح وال رقْ بوالص
 والّدينا بع الحقَّ والُقرآَن بَتتْ و                 َدرٍ بَل كبصُفو ببأْن ت صّوفُ ببل التَ 

                                                 

 ا  ل  سر لمع م  ب نحد ط لمعسوععه  بي لمحسه لمنطمي. (1)

 فامح لمغعب موصعم الطلمق ب  لمجعالني. (2)
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 .(1)ُنوبَك طُول الدَّهر محزوناذُ   على             باً بكتئبًا هلل مباشعبرى خبوأْن تُ 
 

 
 
 يف الدنيا احلضارة   نشر

ان ينشذروا حضذارتهم فذي الذدنيا ان المسذلمين يمكذنهم ": المستشذرق المعذروف (بذاكثول)قال 
بذذنفس السذذرعة التذذي نشذذروها سذذابقًا، اذا رجعذذوا الذذى االخذذالق التذذي كذذانوا عليهذذا حذذين قذذاموا  ،اآلن

 ."ألنَّ هذا العالم الخاوي ال يستطيع ان يقف اماَم روح حضارتهم ،بدورهم األول
 

 
ٌ
 يرفو  واحد

 
 أو الثياب

ٌ
  لف

 
 خي

ّ
 ر

 
 ق

 تّفرقُ فلقد اصباب المسلميبن               عفوًا رسوَل اهلل يا نببراسنبا
 فتهاونوا في دينهبم وتبمزقوا            دبَّ التناحُر والتباغُض بينبهم

 قُ رّ خلٌف يأيرفو الثياب لبهم و            الفساد فواحبدٌ  وتشعبْت طرقُ 
 ويأبى الخندقُ  وتعافبها ببدرٌ            حاٌل ُتسيء الى الرسول ودينه

 

 إبكم أح
 
 م
َّ
 يل

 
 مني حقاا  ن أخذ

ت  لذذه دَمذذن كنذذت  جلذذ) :صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم قبذذل موتذذِه فذي مجمذذع مذذن اصذذحابهقذال النبذذي  
وان احذبكم ، ومن كنت  شتمت  له عرضًا فهذا عرضي فليستقد منذه، ظهرًا فهذا ظهري فليستقد منه

 ..(لقيت  اهلل وانا طيب  النفس ،ان كان له احلني منه ،الي من اخذ مني حقاً 
 :ي صذلى اهلل عليذه وسذلمبذ. فقذال الن.ي عندك ثالثة دراهميارسول اهلل ان ل :فقام رجل فقال

ايهذا النذاس َمذن كذان عنذذده ) :ثذم قذال النبذي صذلى اهلل عليذه وسذلم.. عطذهِ أيذا فضذل  )ابذن العبذاس( 
 .  .(ال وان فضوح الدنيا أيسر  من فضوح اآلخرةأ ،وال يقل فضوح الدنيا ،شيء فليؤده

فقذام  ،(لذه ع  دالناس من خشي من نفسه شذيئًا فلذيْقم اَ ايها ) :قال النبي صلى اهلل عليه وسلم
، إنذي لفذاح ، إنذي لنذؤوم..  رجل  :فقذال النبذي صذلى اهلل عليذه وسذلمفقال: يارسول اهلل إني لكذذابل

واهلل يذذا رسذذول اهلل انذذي  :ثذذم قذذام رجذذل آخذذر فقذذال ..(اللهذذم ارزقذذه صذذدقا وايمانذذا واذهذذب عنذذه النذذوم)
                                                 

 .171وععر لمعؤانعه، احعط لمحج  ،  (1)
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 :فقذام عمذر بذن الخطذاب رضذي اهلل عنذه قذائالً  .تذه  يء اال وقذد جنوما من شذي ،اني لمنافق ،لكذابل 
وح  الدنيا اهذون  مذن فضذوح يا ابن الخطاب فض) :فقال النبي صلى اهلل عليه وسلم !نفسك فضحتَ 
 ..(1)(اللهم ارزقه صدقا وايمانا وصي ر امره الى خيراآلخرة، 
 

 
 
  املؤمن

 
 الشدائد بني

 ،يقاتلذذذه   وكذذذافرل  ،بغضذذذه  ي   ومنذذذافقل  ،يحسذذذده   مذذذؤمنل  :ض لشذذذدائد خمذذذسقيذذذل ان المذذذؤمن ي عذذذرَ 
 .(2)نازعهت   ونفسل  ،هضلص وشيطانل ي  
 

 
ٌ
 ةاملقنع من املناظرة   صورة

يناظرونذه عذن عيسذى  ،دل من نصارى نجذران الذى النبذي صذلوات ربذي وسذالمه عليذهفجاء و 
 فأجابهم النبي صلى اهلل عليه وسلم بما يلي: ،بن مريم عليه السالم انه ابن اهلل

 .بلى. :وأن عيسى يأتي عليه الفناء؟ قالوا ،ألستم تعلمون أن اهلل حي ال يموت :قال
 :قذذال ،بلذذى :رزقذذه؟ قذذالواينذذا قذذي مل علذذى كذذل شذذيء يكلذذؤ ه ويحفظذذه و بألسذذتم تعلمذذون ان ر  :قذذال

 ..ال :قالوا فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟
، بلذذى :ألسذذتم تعلمذذون ان اهلل ال يخفذذى عليذذه شذذيء مذذن االرض وال مذذن السذذماء؟ قذذالوا :قذذال

 ..ال :قالوا؟ لِّمفهل يعلم عيسى من ذلك شيئا اال ما ع   :قال
ذور عيسذى فذي الذرحم كيذف يشذا :قال ؟ وان ربنذا ال يأكذل الطعذام ءألستْم تعلمون ان ربنذا ص 

 ..بلى :وال يشرب الشراب وال يحدث الحدث؟ قالوا
ة رأة ثذذم وضذذعته كمذذا تضذذع المذذألسذذتم تعلمذذون ان عيسذذى حملتذذه  امذذه كمذذا تحمذذل المذذر أ :قذذال

 :قذالوا ثذم غذذي كمذا يغذذى الصذبي ثذم كذان يأكذل الطعذام ويشذرب الشذراب ويحذدث الحذدث؟ ،ولدها
 ..بلى

 .(3)! ا زعمتم؟مفكيف يكون هذا ك :قال
 

                                                 

 .496فقه لمسعرو موصعم احعط لمغزلمي،  (1)

  مل ب لمنج و في حع و لمطا و، فاحي ف ه. (2)

 لمروما، وععط ّحمى. (3)
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 نل  
 
 حذ

 
 ر االستدراج

 :يهعلذذذى معاصذذذ وانذذذت مقذذذيمل  ،ه  يتذذذابع عليذذذك نعمذذذ اذا رأيذذذت اهلل تعذذذالى قذذذال بعذذذض السذذذلف 
 ..به كفانما هو استدراج منه يستدرج ،فاحذره

  ًبَّ ور   ،مفتذون بثنذذاء اهلل وهذو ال يعلذذم بَّ ور   ،بذنعم اهلل وهذذو ال يعلذم ج  سذذتدرَ م   بَّ ر   :وقيذل ايضذا 
 .(1)اهلل عليه وهو ال يعلم مغرور بستر

 

 
ٌ
 يد وال أديبفي فال أدب

والذذذى جانبهذذذا جذذذرو  ،نذذذا بعجذذذوز بذذذين يذذذديها شذذذاة مقتولذذذةل أدخلذذذت الباديذذذة فذذذاذا  :قذذذال بعضذذذهم
 ،هذذذذا جذذذرو ذئذذذب اخذذذذناه صذذذغيرا وادخلنذذذاه بيتنذذذا :قالذذذت ،ال :تذذذدري مذذذا هذذذذا؟ قلذذذت  أ :فقالذذذت ..ذئذذذب  

واخذذذْت تنشذذد  ..فلمذذا كبذذر قتذذل الشذذاة وفعذذل بهذذا مذذا تذذرى ،وربينذذاه علذذى هذذذه الشذذاة ورضذذعناه منهذذا
 شعرًا:

 ا ولٌد ربيبُ بلشاتن نتَ أو             تي وفجعَت قلبيبقْرَت شويه
 اك ذيبُ ببأفَمن أنباَك ان              ْعهابغذيَت بدَرها ونشأَت م

 (2) ديبُ أدٌب يفيد وال أفَل            وءٍ باذا كان الطباُع طباَع س
 

 
 
  األمام

 
 والثياب الشافعي

 :قال االمام الشافعيروي ان 
 زيُن الرجال بها ُتَعزُّ وتكَرمُ             استطعَت فانهان ثيابَك ما بّ حس

 علم ما ُتسر وتكتمُ باهلل يبف            ودع التخشن في الثياب تواضعاً 
 له وتتقي ما يحرمُ تخشى اإل              يضرَك بعدماالوبك بديُد ثبفج
 (3)نت عبٌد مجرمُ أله و عند اإل             وبك ال يزيُدك رفعةً بُت ثبورثي

 
                                                 

 لمجملب لم  في  به  ع  لمجمةفن. (1)

 مي.عمألبص ،2/277لمعسادرف،  (2)

 ، احعط لمحج  .96وععر لمعؤاعه،  (3)
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 من ه
ٌ
 اختبار

 
 ل رقل

 
 لمسلمني

ِكذذَي أنَّ هرقذذل ملذذك الذذروم كتذذب الذذى  يسذذأله عذذن  ،ميذذر المذذؤمنين معاويذذة رضذذي اهلل عنذذهأح 
 :وهي ،اشياء

س غذذر وعذذن  ؟عذذن الشذذيء؟ وال شذذيء؟ وعذذن ديذذن ال يقبذذل اهلل غيذذره؟ وعذذن مفتذذاح الصذذالة
اصذذالب الرجذذال وارحذذام هم الذذروح ولذذم يركضذذوا فذذي فذذيالجنذذة؟ وعذذن صذذالة كذذل شذذيء؟ وعذذن اربعذذة 

ال أم لذه؟ وعذن قبذر  جذرى بصذاحبه؟ وعذن قذوس قذزح مذا وعذن رجذل  ؟ له بوعن رجل  ال أاء؟ سالن
هذذو؟ وعذذن بقعذذة طلعذذت عليهذذا الشذذمس مذذرة واحذذدة ولذذم تطلذذع عليهذذا قبلهذذا وال بعذذدها؟ وعذذن ظذذاعن 

اء؟ وعذذن ظعذذن مذذرة واحذذدة ولذذم يظعذذن قبلهذذا وال بعذذدها؟ وعذذن شذذجرة نبتذذْت مذذن غيذذر أن ت سذذقى بمذذ
شذذيء تذذنفس وال روح لذذه؟ وعذذن اليذذوم وامذذس وغذذدًا وبعذذد غذذد؟ وعذذن البذذرق والرعذذد وصذذوته؟ وعذذن 

 المحو الذي في القمر؟
ألنذه  ،ليس عندك مذن يجيبهذا اال ابذن عبذاس رضذي اهلل عنذه :فقيل لمعاوية رضي اهلل عنه
 . فكتذذذب الذذى ابذذذن عبذذاس يخبذذذره عذذن هذذذذهه.سذذذقطت مذذن عينذذ ،متذذى أخطذذأت فذذذي شذذيء مذذذن ذلذذك

 :فأجاب بما يلي، فكتب ابن عباس ،االسئلة
 31/االنبياء–( حي   شيءٍ  كلّ  الماءِ  علنا منَ جَ وَ : )ما الشيء فالماء، قال تعالىأ-.. 
  الشيء فانها الدنيا النها تفنى وتبيد وهي زائلةلما اأو..   
  ما دين اليقبل اهلل غيره فهو ال اله اال اهللأو..   
 واما مفتاح الصالة فاهلل اكبر..   
  له اال اهلل وال حول وال قوة اال باهللإفسبحان اهلل والحمد هلل وال واما غْرس الجنة.  . 
  بحمدهو واما صالة كل شيء فسبحان اهلل..   
  ولذذم يركضذذوا فذذي اصذذالب الرجذذال وارحذذام النسذذاء فهذذم آدم الذذروح مذذا االربعذذة الذذذين فذذيهم أو

 ..وحواء وناقة صالح وكب  اسماعيل
  ب له فالمسيح عليه السالمأما الرجل الذي ال أو..   
  عليه السالم.. م له ف دمأواما الرجل الذي ال   
 سار به الحوت في البحر ،واما القبر الذي جرى بصاحبه فحوت يونس عليه السالم..   
  ما قوس قزح فأمان من اهلل لعباده من الغرقأو..   
  ي اسرائيلنانفلق لبواما البقعة التي طلعت عليها الشمس مرة واحدة فبطن البحر حين.. 
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 كذان بينذه  ،واما الظاعن الذي ظعن مرة واحدة ولم يظعن قبلها وال بعدها فجبذل طذور سذيناء
فنذذذادى منذذذاد  إْن قبلذذذتم  ،فلمذذذا عصذذذت بنذذذو اسذذذرائيل رفعذذذه اهلل فذذذوقهم ،وبذذذين االرض المقدسذذذة
لذذذذى مكانذذذه فذذذذي فذذذذردَّ اهلل الجبذذذل ا ،فاخذذذذوا التذذذوراة ،واال ألقيتذذذه علذذذذيكم ،التذذذوراة كشذذذفته  عذذذذنكم

–( هبببمبِ  واقبببعٌ  هُ ّنبببأوا ظّنبببلبببٌة وَ ُه ظُ أّنبببهم كَ وقَ َفببب ببببلَ تقنبببا الجَ نَ  ذْ ا  و : )يقذذذول تعذذذالى ،االرض
 ..-191األعراف/

  تعذذالى علذذى يذذونس مذذا الشذذجرة التذذي نبتذذت مذذن غيذذر مذذاء فشذذجرة اليقطذذين التذذي انبتهذذا اهلل أو
   ..عليه السالم

 ( َس نفّ ذا تَببببببإ بلِ والّصبببببب: )قذذذذذال تعذذذذذذالى ،وامذذذذذا الشذذذذذذيء الذذذذذذي تذذذذذذنفس بذذذذذال روح فالصذذذذذذبح– 
   ..-13/التكوير

  واما بعد غد  فأملل  ،واما غدًا فأجلل  ،مس فمثلل أواما  ،ما اليوم فعملل أو.. 
  مخاريق بأيدي المالئكة تضرب بها السحابفما البرق أو..   
  وصوته زجرة ،ما الرعد فأسم الملك الذي يسوق السحابأو..   
  يبلِ اللّ  ونبا آيبةَ محَ فَ  آيتبينِ  هبارَ والنّ  يبلَ نبا اللّ علْ جَ وَ : )تعذالىيقذول ف ما المحو الذذي فذي القمذرأو 

عذرف الليذل مذن النهذار ولذوال ذلذك المحذو لذم ي   ،-12/االسذراء –( بصبرةً مُ  هبارِ النّ  علنا آيةَ وجَ 
قل شعاعًا من الشذمس لمذا أو ا أي لو لم يجعل اهلل ضوء القمر ضعيف - وال النهار من الليل

 .(1) -ع رف الليل من النهار
 

 على سطح  
ٌ
 البحر حماورة

فسألوه وهم في البحر اثنذاء سذيرهم عذن  ،ال ي جيد القراءة في سفينة لمال ح أمي   ركب تالميذل 
البذذد مذذن دراسذذذة  :فقذذال احذذدهم ..ماسذذمعت  بهذذا: وقذذال ،قذذال انذذه مذذا درس شذذيئا ،أي العلذذوم درس

 :وقذالوا، فضذحكوا ..المذالح لذم اسذمع بهذا :قذال ،وتكلم ثالث وسأل عن الجغرافية والتذاريخ ..العلوم
 !اضعَت نصف عمرك :قالوا ،اربعون :كم يبلغ سنك  يا عم؟ قال
فكانذت اول  ،رابطوبذدأت السذفينة باالضذ ،وارتفعت االصوات واالمذواج ،فهاج البحر وماج

د لقذذ :فقذذال لهذذم ،وجذذاء دور المذذالح األمذذي ..علذذى الغذذرقالسذذفينة واشذذرفت  ..تجربذذة لهذذؤالء الشذذباب

                                                 

 مي.عمالبص ،1/46رف، ظاسافه لمعسادرف اه كل  (1)
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اذا انقلبذذذت هذذذذه  اتسذذبحو أن سذذتم علذذذم السذذباحة؟ وهذذذل تعرفذذذون ر فهذذذل د ،درسذذتم هذذذذه العلذذوم الكثيذذذرة
 ..واهلل يا عم هو العلم الوحيد الذي فاتنا دراسته واأللمام به :السفينة وسط البحر؟ قالوا

ان كنذت ضذيعت  نصذف عمذري فذي عذدم دراسذة علذذوم : "هنذاك ضذحك المذالح االمذي وقذال
 .".ألنَّ هذه العلوم ال تغني عنكم في هذا الطوفان شيئا ،فقد اتلفتم اعماركم كلها ،الحياة

غرقذذت  ..ريخ يذذدلنا علذذى ان سذذفينة الحيذذاة غرقذذت لفسذذاد االخذذالق وسذذيئات االعمذذالأن التذذإ
وان هذذذذه السذذذفينة لذذذم تغذذذرق ابذذذدًا مذذذن اجذذذل  ،بكذذذل مذذذا فيهذذذا مذذذن مجموعذذذة بشذذذرية ورصذذذيد حضذذذاري

انهذذا غرقذذت الن  ،المذذدارس والجامعذذات وفقذذدان التعلذذيم العذذالي أو قلذذة مذذالاالنحطذذاط األدبذذي وقلذذة 
 .(1)انه صار معواًل هدامًا لذلك البناء الذي فيه متاعه  واهله ..نفسه لالنتحار االنسان اعد  

 
 

 
 
 أالعقبات

 
 درجة الصاحلني مام

  تنذذذال درجذذذة علذذذم انذذذك ال إ :فقذذذال لذذذه ،ى ابذذذراهيم بذذذن األدهذذذم رحمذذذه اهلل رجذذذاًل فذذذي الطذذذوافأر
 :الصالحين حتى تجتاز ست عقبات

 أن تغلق باب النعمة وتفتح باب الشدة. -1
 ان تغلق باب العز وتفتح باب الذل. -2

 أن تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. -3

 ان تغلق باب النوم وتفتح باب السهر. -1

 ان تغلق باب الغنى وتفتح باب الفقر. -1

 ت.ان تغلق باب األمل وتفتح باب األستعداد للمو  -9

 

  اعطنذا مذن هذذا  :فقذال لذه ،فمذر  بذه جنذدي ،نبذاً يحفذظ عِ مرًة وكان ابراهيم بن االدهم رحمه اهلل
 رأسذذه، فطأطذذأ ابذذراهيم ،خذذذ الجنذذدي يضذذرب ه بسذذوطهأف ،مذذا امرنذذي بذذه صذذاحبه :فقذذال ..العنذذب

 .(2)فاعجز الرجل ومضى ..ى اهللصضرْب رأسًا طالما ع: اوقال للجندي
 

                                                 

 مسعرو لمنلمفن ألبي لمحسه لمنطمي لممنطي.ل (1)

 لمرو من لمقصعرفن، الطلم رف  لمقصعري. (2)
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ٌ
  رسول

ٌ
  كهذا حقيق

ّ
 باع رسالتهبات

  ننذي ال ادعذو الذى بدعذذة وال "إ :(التمذدن االسذالمي)قذال غوسذتاف لوبذون الفرنسذي فذي كتابذه
ًا نذميأفكذان  ،وحاه اهلل الى نبيه محمد صلى اهلل عليه وسلمأبل الى دين عربي  ،الى ضاللة

وتعذذذذي   ،نذذذذو لعبذذذذادة االحجذذذذار واالصذذذذنامحالتذذذذي كانذذذذت ت ،علذذذذى نشذذذذر دعوتذذذذه بذذذذين القبائذذذذل
ووجذه  ، فجمع صفوفهم بعد أن كانت مبعثرة، ووحد كلمتهم بعد أن كانذت متفرقذة،الجهاالت

وهذذا  ،حسذبًا ونسذبًا وزعامذة ونبذوة ،فكان خير البرية علذى االطذالق ..انظارهم لعبادة الخالق
منتشرون فذي  -المستشرقذلك في زمان  -محمد الذي اعتنق شريعته اربعمائة مليون مسلم

 .."قرآنًا عربيايرتلون  ،انحاء المعمورة
 :انهذا  ،حقيذق باتبذاع رسذالته والمبذادرة الذى اعتنذاق دعوتذه ،كهذذا الرسذول رسذولل " وقال ايضذا

بذل كذل مذا  ،والحض على المعروف والنهي عن المنكر ،قوامها معرفة الخالق ،دعوة شريفة
 .(1)"وهو الذي ادعو اليه ،انشودة المؤمن ،جاء فيها يهدف الى الصالح واالصالح

 
 

 ال
 
 والقضاء دعاء

د لذذه؟  ،إن ق لذذَت مذذا فائذذدة  الذذدعاء :قذذال االمذذام الغزالذذي رحمذذه اهلل تعذذالى ثذذم والقضذذاء ال مذذر 
 بما يلي: أجاب عنها

كمذا ان  ،حمذةر واسذتجالب ال ،فالذدعاء سذبب لذرد الذبالء ،القضاء رد البالء بالذدعاءمن ن إ"
ولذذيس مذذن شذذروط االعتذذراف  ..والمذذاء سذذبب لخذذروج النبذذات مذذن االرض ،التذذرس سذذبب لذذرد السذذهم

حيذذذث انذذذه  (،كمذرَ وا ِحبببذُ ُخببب: )وقذذذد امرنذذا اهلل بذذذذلك اذ قذذال ،بقضذذاء اهلل تعذذذالى ان التحمذذل السذذذالح
سذذببات علذذى موترتذذب تفصذذيل ال ،لقضذذاء االولا ووهذذ ،سذذبحانه وتعذذالى ربذذط االسذذباب بالمسذذببات

ر والذذذي قذذد   ،ره لسذذببالخيذذر قذذد   رَ فالذذذي قذذد  . هذذو القذذدر.و  ،تفاصذذيل االسذذباب علذذى التذذدرج والتقذذدير
 ."عند من تفتحت بصيرته ،اذن في هذه االمورفال تناقض  ،الشر قدر لدفعة سبباً 

 
 

                                                 

 ، جع ا لمطفه لآلمموي.33لمعساصر من ملمارلث ملمعساصر من مل والم، ص (1)
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 جمرمٍ أن م

 
 يف عظم

ّ
 العرب؟  حق

هذو مذن  ،ضذر علذى هذذه األمذة مذن هوالكذو وجنكيزخذانأو  ،عظم مجرم في حق العربأإن 
ومذن يحذول بينهذا وبذين محمذد  ،االيمان واليقينب في نفوسها معين ضنيي وهن صلتها بهذا الدين و 

ان مذذن يرتكذذب هذذذه الجريمذذة هذذو الذذذي يمهذذد الطريذذق لضذذياع هذذذه االمذذة  ..صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم
ات ويحولنهذا مذن امذة مؤمنذة ذ ،بذل علذى وجودهذا ،ويت مر علذى قوتهذا ،ارها وافالسهايالكريمة وانه

وال  ،الذذى امذذة مشذذككة ضذذعيفة ال عقيذذدة لهذذا وال رسذذالة وال هذذدف عقيذذدة ورسذذالة ونبذذي قائذذد م حبذذب،
 قائد تجتمع القلوب على حبه.

ألمذة العقيذدة ا حوان الوعي غير العقائدي ال يمن ن،ون بالزعماء السياسيفَ ان االنبياء ال ي خل
 ،ي بلذدولو اغنى هذا الوعي فذ. ومكارم االخالق.خير الالجازمة والدوافع النفسية العميقة الى فعل 

 ،ولمذا كانذت شذعوبها فريسذة المزيذد الذدائم مذن بلبلذة النفذوس وتحلذل الخلذق ،ألغنى في ديار الغرب
 .(1)التي توشك ان تعصف بها جميعا ،ولما تعرضت للنهاية األليمة

 

 
 
 ربه عن مناجاة   الغافل

 قال بعض  الصالحين:
 والخفض والرفعِ سوى رؤية المحراب         َلتهِ بصّل ماله ِمن صكم ِمْن مُ 

 (2)ه في السوق في األخذ والدفعِ بهمتَ         تراه على سطل الحصيرة قائماً 
 

 إ
ٌ
 ولكن ال تدرون نكم سعداء
هذذذا  ..كيذذف تذذراه؟ ،انظذذر الذذى مذذن اسذذتغل الوقذذت ..السذذعادة وقيمتهذذا تنحصذذر فذذي الوقذذت

   ..وهو مجلدات ،ى بالمبسوطمأملى كتابه المس ،لى وهو محبوس في بئرأمسي خْ رَ االمام الس  

                                                 

 اجون لمعسوعمن، اق من  بي لمحسه لمنطمي لممنطي. (1)

 ، احعط لمحّج  .33وععر لمعؤانعه،  (2)
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مذر مذن أ ،حتى انذه ان قذام الذى الوضذوء او قعذد لألكذل ،وهذا ابن عابدين كان يطالع دائماً 
وهذو مذن اعظذم كتذب الحنفيذة  ،فألف كتابذه المسذمى حاشذية ابذن عبذادين ،يتلو عليه شيئا من العلم

 ..المتأخرين
بذل كذل  ،ال اقول كل يوم ،يات رى لو انه قرأ مثله ،انظروا الى كم يقرأ الطالب ليلة االمتحان

   ..لكان عالمة الدنيا ،اسبوع مرة
مذا خلطذوا لذه مائذة حينوالبخاري  ..والجاحظ ،والسيوطي ،الطبريو  ،انظروا الى ابن الجوزي

 ،واختصذذذما فاستشذذذهداه ،يتحاسذذذبان رمنيذذذينِ أوالمعذذذري الذذذذي سذذذمع  ..حذذذديث بسذذذندها ومتونهذذذا 111
وابذذن  ،وحمذذاد ،واالصذذمعي ..النهذذا ليسذذت لغتذذه ،عذذاد مذذا سذذمعه مذذن كذذل منهمذذا وهذذو ال يفهمذذهأف

   ..وغيرهم ،واحمد ،معين
كذذم نحفذذظ مذذن اسذذماء النذذاس والبلذذدان  ..ولكذذن ال نفعذذل ،كلنذذا قذذادرون علذذى ان نكذذون مذذثلهم

فلذو وضذع مكذان  ؟والصحف والمجالت واالغاني والنكذات والمطذاعم والمشذارب؟ وكذم قصذة  نحفذظ
 ..لكنا مثل هؤالء الذين ذكرت   ،خالصاً هذا الباطل علمًا 

ألف آفانذذك احسذذن مذذن  ،وسذذاءت حالذذك ،مرتبذذك فانذذك مهمذذا قذذل   ،نظذذر الذذى مذذن هذذو دونذذكأ
 من ال يقل عنك فهمًا وعلمًا وحسبًا ونسبًا.. مالناس 

ن لمذذذذذاذا؟ أل ،ملكذذذذذي االرض ،وهذذذذذارون الرشذذذذذيد ،انذذذذذت احسذذذذذن مذذذذذن عبذذذذذدالملك بذذذذذن مذذذذذروان
 ..وانذذت التؤلمذذك ضرسذذك وتنذذام هادئذذاً  ،تؤلمذذه الينذذام الليذذلعبذذدالملك كانذذت عنذذده ضذذرس منخذذورة 

 ..وانت تسهر على الكهرباء وتركذب السذيارة والطيذارة ،ويركب الدواب ،والرشيد يسهر على الشموع
   ..في ساعاتطعها وانت تق ،وكانا يرحالن الى مكة من دمشق في شهر

 .(1)يها السادة انكم سعداء ولكن ال تدرونأ
 

 
 
 ملاذا حنارب

 
 ؟الفقهاء

لذذو عذذدنا مذذن  :لمذذاذا ال نعذذود الذذى الكتذذاب والسذذنة مباشذذرة؟ نقذذول :ربمذذا يقذذول بعذذض النذذاس
وهذذل هذذذه  :. ونقذذول كذذذلك.لوصذذلنا بعذذد مئذذات السذذنين الذذى بعذذض مذذا وصذذل اليذذه السذذابقون ،جديذذد

 االجتهادات خارجة عن الكتاب والسنة حتى نلغيها؟

                                                 

 صم  م ملطر، موصعم اوي لمدند مي. (1)
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، ناوجعذذذل للمصذذذيب اجذذذر  ،وسذذذلم االجتهذذذادجذذذاز الرسذذذول صذذذلى اهلل عليذذذه أ :ونقذذذول ايضذذذاً 
نكذر أقر هذا الرسذول صذلى اهلل عليذه وسذلم؟ ومذا أ ة  مذمقد جذةَ يوكيذف ننكذر نت ،واحذد وللمخطيء اجر

نبي  فبي بَ الّ إ كم العصبرَ حبدُ أصبليّن ال يُ ) :رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على اصحابه حينما قال
ولكذن نرغذب الذى  ،شذيء آخذر ابذدًا ألنَّ هذذا كفذرنحن ال نرغب عن الكتاب والسنة الى . .(ريظةَ قُ 

 ..من هو اعلم منا بذلك
فهذذل يسذذتطيع  ،لذذف صذذفحة فذذي الوضذذوء فقذذط مذذن االحاديذذثأجمذذع ابذذن حذذزم اكثذذر مذذن لقذذد 

 ،جمذذذذلموال هوالمشذذذذكل والمتشذذذذابه خو سذذذذمذذذذع مذذذذا فيهذذذذا مذذذذن المن ،فذذذذي هذذذذذا صكذذذذل انسذذذذان ان يغذذذذو 
لذذزمن لمعرفذذة كافذذة المسذذائل؟ بينمذذا يذذدرس ثذذم كذذم يحتذذاج االنسذذان مذذن ا ؟تعذذارض فذذي الظذذاهرموال

   ..معتمد مع دليله مخالل ايام متن فقه  على مذهب اما
وهذذذي ان الكتذذذب التذذذي بذذذين ايذذذدينا اآلن  ،يذذذا اخذذذوة االسذذذالم وال ننسذذذى مذذذع هذذذذا قضذذذية هامذذذة

الف آلقيذذذذت فيهذذذذا أفذذذذنحن نعذذذذرف كارثذذذذة بغذذذذداد التذذذذي  ..لفذذذذه علمذذذذاء المسذذذذلمينأليسذذذذت هذذذذي كذذذذل ما
نا ؤ ومذا فعذل اعذدا -الفردوس المفقذود-وكذلك كارثة االندلس  ،شتى العلوم في دجلةالمجلدات من 
رويهذا تن الكتذب التذي بذين ايذدينا ألن هناك كتبا واحاديث نحكذم بضذعفها اآلن إ ..بمئات المكتبات

 .(1)عن طريق ضعيف
 

 إ
ٌ
 أ   ني مسيحي

 
 حممداا  جل

 :يمدح رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،وهو نصراني (2)كي حال قر يو قال االستاذ عبداهلل 
 هل عن دنيانابفجَل ظَلم الج         نوره قَبٌس من الصحراء شعبشعَ 
 وانابكّطر األ بريج فضل عأو           الهدى ومشى وفي اردانه  عببقُ 

 ياناببنبغاء يعرب حكمًة وب                   بَلُم سبببفرهُ عمبّي يألمرحى 
 اناببي تعليمك األديفجّدَت م              يمبينه  جأمحببمٌد والمجُد نس

 تانابهبصفعاٍت صدق تزهق ال      غىطوتساعد الضعفا وتصفع من 
 وانابُعن واراه في سفر العَل                جببّل مببحمداً أاني مسيبحٌي 
 رآناببوعلم الق صاغ الحديعَ            مبنْ  الرفيع لذكرِ  َس أواطاطئ الر 

                                                 

 جنط هللا ثق فن مل الق، وععط حمى. (1)

 م ئعس هحرفره  في حوب مهم نةرلني. ب"لمض "مهم ص حب اجون  (2)
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 صقَل النفوَس وهّذب الوجدانا              باهبي بببالرسببول ألنَّهُ أإني 
 .(1)زماناللعُرب مجدا رافق األ             وألنَّببه حببفظ العروبة وابتنى

 
 

 
 
 مستشرق يف نظر   االسالم

  كذذدَّ مذذن السذذاعة األولذذى أديذذن محمذذد قذذد " مذذا نصذذه:( تذذينري)قذذال المذذؤرخ االسذذباني الذذدكتور
وكذذان صذذالحًا بالضذذرورة  ،نذذه صذذالح لكذذل جذذنسأو  ،ماعذذ أنذذه ديذذنل  ،وفذذي حيذذاة النبذذي ،لظهذذوره

 .لحرارة"درجة من درجات ا، ولكل لكل عقل
 ليذذك اطذذأط  ا  و  ،قذذدم اجاللذذي بخضذذوع وتكذذريمأ ،ليذذك يذذا محمذذد وانذذا الخذذادم الحقيذذرإ": وقذذال

عذذالم الغيذذب دة مذذن متسذذى ممذذقوتذذك الع ظ ،نذذك لنبذذي حذذق مذذن اهللإ ،سذذي احترامذذًا واجذذالالً أر 
 .(2)"األزلي

 
 

 
 
  العزم

 
 واالصرار

لذذم يكذذن يصذذبر عذذن  ،وعبقذذري الحذذرب والسذذلم ،رجذذل الذذدم والحديذذد ،األلمذذاني (بسذذمارك)هذذذا 
خذذلَّ فكذذره  ،فذذاذا افتقذذدها، ة نهذذاره كلذذهنذذة مذذن الدخينذذوكذذان اليفتذذأ ي وقذذد الدخي ،التذذدخين دقيقذذة واحذذدة

   ..وساء تدبيره
رهذا خ  أف ،ولذم يصذل الذى غيرهذا ،دخينذة واحذدة فنظر فلم يجد معه اال ،وكان يومًا في حرب
وبقذي اسذبوعًا كذاماًل مذن  ..لهذم  ا الذى الوقذت الذذي يعظذم فيذه عليهذا  و  ،الى اللحظة التي يشتد عليهذا

 ،وانصذذرف عنذذه نهائيذذاً  ،فلمذذا رأى ذلذذك تذذرك التذذدخين ،آمذذاًل بهذذذه الدخينذذة ،غيذذر دخذذان صذذابرًا عنذذه
 ..ة تبغ  واحدةبلفافألنه أبى أن تكون سعادته مرهونًة 
 .(3)يها المدخنونأفاعرفوا قدر التدخين وفعله 

 
                                                 

 .41، ص1966ونن  6اجون لمماي ل والاي، اطب (1)

 ، مالمموي.36لمعساصر من ملمارلث ملمعساصر من مل والم، ص (2)

 ند مي.اوي لمد ،صم  م ملطر (3)
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  التنفري

 
  رب  من ش

 
 خانالد

 قال احد الشعراء:
اناأقد         لهم في الناس قوٌم سخاف ال عقولَ   بدلوا عوض التسبيل دخَّ

 انًا ونيرانابقلب ُدخبجرُّ للبت                      نار داخلهابم والبي فببوبٌة فبنأ
 َلاًل لموالنابناُر إجبيهم البلإ                  ا قرُبتبَر اهلل مبان ذلك ذكبلو ك

 (1)امن جهلهم قد كان ما كانحبٌر وناٌر وتصبفيٌر لشبارببهم              لكن 
 

 أمكاف
ٌ
 اخرتاع لصاحب   ة

ذذذ ،الشذذذطرنجَ لمذذذا اختذذذرع صذذذاحب  الشذذذطرنج  فقذذذال لصذذذاحب  ،رض عليذذذه ان يطلذذذب مكافذذذأةع 
ثذذم تضذذع فذذي  ،واحذذدة مكذذافئتي ان تضذذع فذذي البيذذت االول مذذن بيذذوت الشذذطرنج حبذذة قمذذح :العذذرض

وهكذذذا حتذذى تذذتم بيذذوت الشذذطرنج  ،والرابعذذة ضذذعف الثالثذذة ،الثانيذذة والثالثذذة ضذذعف ،الثانيذذة ضذذعفها
 ..بيتاً  91البالغة 

يكفذذي فيذذه اقذذل مذذن رطذذل مذذن  ،هذذذا الطلذذب بسذذيط كلذذهوتصذذور الملذذك صذذاحب العذذرض ان 
ِسذذبْت المسذذألة ،القمذذح ال يكفيذذه  ،طذذَي لذذهأ علذذو أنَّ قمذذَح العذذالم كلذذه يومذذذاك تبذذي َن  ،ولكذذن عنذذدما ح 

 .(2)تمام العمليةإل
 

 
 
  كيف

 
 ج

 
 ببطاقة رى النيل

تذذى اليذذه أ ،علذذى يذذد عمذذرو بذذن العذذاص ،حذذت مصذذر فذذي خالفذذة عمذذر رضذذي اهلل عنذذهتلمذذا ف  
عمذدنا الذى جاريذة بكذر  ،)يؤتذه( مذن اشذهر القذبطاذا كان أثنتي عشرة ليلة مذن شذهر  :فقالوا ،اهلها
فقذال  ،لقيناهذا فذي النيذلأثذم  ،لبسذناها مذن الحلذي والثيذاب افضذل مذا يكذونأفارضيناها و  ،هايبو أمن 

   ..هذا ال يكون في االسالم وان االسالم يهدم ما قبله :لهم عمرو بن العاص

                                                 

 ، احعط لمحّج   لمحولي.28وععر لمعؤانعه،  (1)

 ، وععط حّمى4/719لألوالم،  (2)
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ال يجذري النيذل بهذا ال قلذيال  -لقبطلوهي اسماء ثالثة اشهر  - بيب ومسرىأؤته و يواقاموا ب
كتذب الذى اميذر  ،فلمذا رأى ذلذك ابذن العذاص ..حتى انهذم همذوا ان يرحلذوا عنهذا ويخلوهذا ،وال كثيرا

   ..المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه
وكتب فيها الى عمرو بن العاص بما يفعل فذي البطاقذة.. فذاذا مكتذوب  ،فكتب عمر بطاقة

 :بالبطاقة ما نصه
فذال  ،فان كن َت انما تجري مذن ِقبَلذك ،أما بعد ..الى نيل مصر ،من عبداهلل أمير المؤمنين"

 .."فنسأل اهلل ان يجريك ،ن كان اهلل  الواحد القهار هو الذي يجريكا  .. و تجرِ 
 ،قبذذل يذوم الصذذليب بيذوم واحذذد ،رضذذي اهلل عنذه فذذي النيذل البطاقذة لقى عمذرو بذذن العذاصأفذ

اصذبحوا يذوم الصذليب وقذد اجذراه اهلل  ،لقذى بطاقذة فذي النيذلأفلما  ،وقد ته يأ الناس في مصر للخلو
 .(1)فقطع اهلل تلك السنة السيئة من اهل مصر ،تعالى ستة عشر ذراعًا ليلة واحدة

 

 
 
  ال اخلوالني

 
 يسمع

اتشذهد انذي رسذول  :فقال لذه ،طلبه االسود العن سي لما اد عى النبوة ،الخوالنيهذا ابو مسلم 
فذذألقي،  نعذذم، فذذأمر بنذذار  فأضذذرمت :اتشذذهد ان محمذذدًا رسذذول اهلل؟ قذذال :قذذال ،مذذا اسذذمع :اهلل؟ قذذال

 ..وقد صارت عليه النار بردًا وسالماً  ،وه قائمًا يصلي فيهادفوج
ه وبذذين ابذذي نذذفاجلسذذه عمذذر بي ،صذذلى اهلل عليذذه وسذذلموقذذدم المدينذذة المنذذورة بعذذد مذذوت النبذذي 

أمذة محمذد صذلى اهلل مذن وقال الحمدهلل الذي لم يمتنذي حتذى أرى  ،بكر الصديق رضي اهلل عنهما
   ..عليه وسلم من ف عل به كما ف عل بابراهيم خليل اهلل

 .(2)ووضعْت له جاريته السم في طعامه فلم يضره
 

 
 
  شرود

 
 العلماء الذهن عند

صذذذاحب دائذذذرة المعذذذارف التركيذذذة  ،فنذذذدي( التركذذذيأاهلل  عذذذالم اسذذذمه )أمذذذر  شذذذيخ هنذذذاك كذذذان 
ة فذي السذفينة موظذف كبيذر فذي السذفارة بذلذى جنا  و  ،فذي البحذر ذات يذوم ةقد ركب مركب ،االسالمية

                                                 

 ، احعط وععط لمع ني58ل جمبن لمعس ان، ص (1)

 لبه هعععه.   لمرحعه ملممع   لمصعد ن مالا ململر  ن بعه لممع  (2)
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شذرود اهلل افنذدي( عنذده  وكذان )أمذر   ،فسذتق حلبذي الموظذف وكذان فذي جيذب ،البريطانية فذي تركيذا
فسذقطت يذده فذي جيذب هذذا الموظذف  ،فجذال بيذده وهذو ال يشذعر ،مشغول الفكذرما هو نيبف ..ذهن

ولكذذن  ..فسذكت ،انذذه يمذزح معذذهفظذن الرجذل  ،كذل منذذه وهذو ال يشذذعرأفذاخرج الفسذذتق و  ،البريطذاني
   ..وغل في االكل حتى كاد يستنفد الفستق كلهأالشيخ عاد و 
ان يتلطذذف بالشذذيخ حتذذى حذذب أف ؟مذذن هذذذا نكليذذزياإلاين يذذذهب فذذ ،نذذت السذذفينة مزدحمذذةاوك

   ..كله وتفكيرهأوعاد الى  ،عال :الشيخ :كيف وجدَت الفستق؟ قال :يكف عن اكل الفستق فسأله
. .الني اذا دخلت عليهم مذن غيذر فسذتق بكذوا ،بقاء شيء ألوالدياافال تتكرم في  :فقال له

   ..ثم عاد الى االكل والتفكير !عجيب؟ :قال الشيخ
فذدفعها الذى  ،رج طائفذة مذن الفسذتقخذوا ..بلذى بكذل امتنذان :قال ؟اً افال تترك لهم شيئ :فقال
   !..ل الباقيكَ أو  ،االنكليزي

 .(1)وكان الشيخ وزير المعارف التركية
 

 
ٌ
رة كلمات

ّ
 ني

   ثر انه قيل:جاء في األ
   م يومًا شديد الحر ليوم النشورص.. 
  ِّفي ظلمة الليل لوحشة القبور نركعتي وصل.. 
  ًلعظائم االمور وحج حجة.. 
  وامسك عن كلمة باطل ،ل كلمة حققو.. 
 (2)وتصدق بصدقة واخفها. 

 

 
 
  مكانة

 
 الناس الفقري عند

 قال ابو دلف الخزرجي رحمه اهلل:
 ناس تغلق دونه ابوابهابوال           يء ضدهُ بوكل ش يمشي الفقيرُ 

                                                 

 صم  م ملطر موصعم اوي لمدند مي. (1)

  مل ب لمنج و في حع و لمطا و، فاحي ب عه. (2)
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 ال يرى اسبابها يرى العداوةَ               مذنبٍ بس ببوتراه ممقوتا ولي
 اذنابها لديه وحّركتْ  خضعتْ         جل الغنىحتى الكَلب اذا رأْت رَ 

 (1)انيابها رتْ عليه وكشّ  تْ نبح            ابراً بيرًا عبوما فقبواذا رأت ي
 وقال آخر:

 وحكمُة لقماٍن وزهد ابُن ادهمِ         قلةٍ بُن مبان وخط ابحسّ  فصاحةُ 
 اع بدرهمِ بونودي عليه ال يب      مفلٌس  ءُ المر و  ءِ ر اذا اجتمعْت في الم

 وقال احدهم:
 خَلني وان زاد مالي فكل الناسِ        يصاحبني فَل خل  ن قلَّ مالي إ

 ال عادانيبلفقد الم وكم صديقٍ         فكم عدٍو ألجل المال صاحبني
 

 أ
 
  شد

ّ
 جنود اهلل اهلم

   :جابأف، شد جنود اهللأسئل االمام علي رضي اهلل عنه عن 
والنذذار  ،-قذذوىأأي فهذذو -والحديذذد يقطذذع الجبذذال  ،الجبذذال الرواسذذي ؛شذذد جنذذود اهلل عشذذرةأ"

دم يغلذب آن بذوا ،يقطذع السذحاب يحوالذر  ،المذاء يحمذلوالسحاب  ،لفي النارطوالماء ي ،تذيب الحديد
 ،-أي يفقذذده توازنذذه-دم آر يغلذذب ابذذن كَ والَسذذ ،حاجتذذهلالذذريح فيسذذتتر بذذالثوب او بالشذذيء ويمضذذي 

 .(2)"شد جنود اهلل الهم  أف ..يغلب النوم والهم   ،ركَ والنوم يغلب السَ 
 

 
 
 الصادقني اهلل لعباده   تأييد

  فلمذذا كذذان  ،فكذذادت تمذذوت مذذن العطذذ  ،ولذذيس معهذذا زاد وال مذذاء ،يمذذن مهذذاجرةأم أخرجذذت
فشذربت منذه  ،لذقعفرفعْتذه فذاذا دلذول م ،على راسذها سمعت حساً  ،وقت الفطر وكانت صائمة

 ..وما عطشت بقية عمرها ،حتى رويت
  ًفقذذال لذذه اهذذل الحصذذن ال ن سذذلم   ،ولمذذا حاصذذر خالذذد بذذن الوليذذد رضذذي اهلل عنذذه حصذذنًا منيعذذا 

 ..م يضرهلفشربه ف ،حتى تشرب السم

                                                 

 اه حطفث لمقوب، الطلمحععط لمعةري. (1)

 رلمي.عاح ضرلا في ل والم، احعط ااممي لمص (2)
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 ذذ قذذال  ،وذهذذب بصذذرها ،ال االسذذالمإفأبذذت  ،علذذى االسذذالم فذذي اهلل بت الزنيذذرة  ذِّ وكذذذلك لمذذا ع 
 .(1)فرد  اهلل عليها بصرها ..كال واهلل :قالت !ا الالت والعزىاصاب بصره :المشركون

 
 

 
 
  مكانة

 
 اخللق سن  ح

ل وًسا  َأَنس  عن  اإلمام أحمد رحمه اهلل في مسنده روى ْبن َماِلك  رضي اهلل عنه َقاَل : ك نَّا ج 
( َفَطَلَع َرج لل َعَلْيُكْم اآْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَّةِ َيْطُلُع َمَع َرس وِل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َفَقاَل: )

وِئِه َقْد َتَعلََّق َنْعَلْيِه ِفي َيِدِه الشَِّماِل، َفَلمَّا َكاَن اْلَغد   َقاَل النَِّبيص ِمْن اأْلَْنَصاِر َتْنِطف  ِلْحَيت ه  ِمْن و ض 
ل  ِمْثَل اْلَمرَِّة اأْل وَلى، َفَلمَّا َكاَن اْلَيْوم  الثَّاِلث  َقاَل َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َذِلَك،  َفَطَلَع َذِلَك الرَّج 

ل  َعَلى ِمْثِل َحاِلِه اأْل و   ..َلىالنَِّبيص َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم ِمْثَل َمَقاَلِتِه َأْيًضا َفَطَلَع َذِلَك الرَّج 
لَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم تَِبَعه  َعْبد  اللَِّه ْبن  َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص َفَقاَل: ِإنِّي َفَلمَّا َقاَم النَِّبيص صَ 

َل َعَلْيِه َثاَلثًا، َفِإْن َرَأْيَت َأْن ت ْؤِوَيِني ِإَلْيَك َحتَّى َتْمِضَي فَ  َعْلَت. َقاَل اَلَحْيت  َأِبي َفَأْقَسْمت  َأْن اَل َأْدخ 
 ..َنَعمْ 

: َوَكاَن َعْبد  اللَِّه ي َحدِّث  َأنَّه  َباَت َمَعه  ِتْلَك اللََّياِلي الثَّاَلَث َفَلْم َيَره  َيق وم  ِمْن اللَّْيلِ َقاَل أَ   َنسل
 اْلَفْجِر.  اَلةِ َشْيًئا، َغْيَر َأنَّه  ِإَذا َتَعارَّ َوتََقلََّب َعَلى ِفَراِشِه َذَكَر اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َوَكبََّر َحتَّى َيق وَم ِلصَ 

َفَلمَّا َمَضْت الثَّاَلث  َلَيال  َوِكْدت  َأْن  .َقاَل َعْبد  اللَِّه: َغْيَر َأنِّي َلْم َأْسَمْعه  َيق ول  ِإالَّ َخْيًرا.
: َيا َعْبَد اللَِّه ِإنِّي َلْم َيك ْن َبْيِني َوَبْيَن َأِبي َغَضبل َواَل َهْجرل َثمَّ،  َوَلِكْن َسِمْعت  َأْحَتِقَر َعَمَله  ق ْلت 

( : ( َيْطُلُع َعَلْيُكْم اآْلَن َرُجٌل ِمْن َأْهِل اْلَجنَّةِ َرس وَل اللَِّه َصلَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلََّم َيق ول  َلَك َثاَلَث ِمَرار 
، َفَأَرْدت  َأْن آِوَي ِإَلْيَك أِلَْنظ رَ  َأَرَك َتْعَمل  َكِثيَر  ، َفَلمْ َتِدَي ِبهِ َما َعَمل َك َفَأقْ  َفَطَلْعَت َأْنَت الثَّاَلَث ِمَرار 

 ؟ لَّى اللَّه  َعَلْيِه َوَسلَّمَ ، َفَما الَِّذي َبَلَغ ِبَك َما َقاَل َرس ول  اللَِّه صَ َعَمل  
َر َأنِّي اَل ، َقاَل: َفَلمَّا َولَّْيت  َدَعاِني َفَقاَل: َما ه َو ِإالَّ َما َرَأْيَت؛ َغيْ َما ه َو ِإالَّ َما َرَأْيتَ  :َفَقالَ 

 . .َأِجد  ِفي َنْفِسي أِلََحد  ِمْن اْلم ْسِلِميَن ِغشًّا َواَل َأْحس د  َأَحًدا َعَلى َخْير  َأْعَطاه  اللَّه  ِإيَّاه  
 (2) . َهِذِه الَِّتي َبَلَغْت ِبَك ، َوِهَي الَِّتي اَل ُنِطيقُ َفَقاَل َعْبد  اللَِّه : 

 

                                                 

 لملر  ن بعه لممع   لمرحعه ملممع   لمصعد ن، مالا م لبه هعععن. (1)

  مله ل ا م لحعط ب ون ب صحعح او  برط لملي  ي. (2)
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 رهأثعلى اهلل و التوكل

فذذذأمر  ،فلذذذم يقذذذدر عليذذذه ،هذذذارون الرشذذذيد اراد ان ي عاقذذذب رجذذذاًل مذذذن أهذذذل التوكذذذلحكذذذي ان 
مذذن اخرجذذك مذذن  :وقذذال لذذه ،حضذذرأ  ف ،وهذذو فذذي بسذذتان ،فقيذذل لذذه انذذه خذذرج مذذن السذذجن ،بسذذجنه
 !ادخلني يالذ :قال السجن؟

 !الذي اخرجني :قال ؟من ادخلك :قال
 ،راد هذذارون الرشذذيد اهانتذذهأهذذذا جذذزاء عبذذد " :مذذر مناديذذًا ينذذادي عليذذهأو  ،فاركبذذه علذذى فذذرس

 "..فأعزه اهلل
 وانشد قائاًل:
 يقدَر المخلوُق يومًا ُيهينهُ  نفل         عزهِ بعبدًا ب كرَم الرحمنُ أاذا 
 (1)يُنهُ عٌد بالعز يومًا يبحأَل بف          العزيُز أهانهُ  ن كان موالهُ ومَ 

 

 
 
ل كٍ  خصومة

 
 وأعرابي م

لجبلذة ان  اوقذد بذد ،في خالفة عمر بن الخطاب رضي اهلل عنه (2)بن األيهم سلم جبلة  ألقد 
وكتذذب  ،عمذر بذذلك ر  ينضذوي الذى ابنذاء قومذه ويتخلذى عذذن ملكذه المهذدد فذي ظذل دولذذة الذروم، فس ذ

ومعذذه خمسذذمائة فذذارس علذذيهم  ،فقذدم جبلذذة الذذى الحجذذاز ..ن اقذذدم ولذذك مالنذذا وعليذذك مذذا علينذذاأاليذه 
وحضذذر جبلذذة  موسذذم  .وكذذان فتحذذًا للمسذذلمين بغيذذر عنذذاء. ،الذذذهب والفضذذةالمنسذذوج ب يشذذو ثيذذاب ال
علذذى  الفذذزاريَّ  ة  فلطذذم جبلذذ ،فذذداس علذذى ازاره رجذذل مذذن بنذذي فذذزاره ،وخذذرج ليطذذوف بالكعبذذة ،الحذذج

   ..فهشم انفه ،وجهه لطمة شديدة
فبعذذث الخليفذذة  ،فذذهب الفذذزاري الذذى عمذر رضذذي اهلل عنذذه ليأخذذذ لذه حقذذه ممذذن اعتذدى عليذذه

مالذذذي دعذذاك يذذا جبلذذة الذذى ان لطمذذت اخذذاك فهشذذمت انفذذه؟  :فسذذأله –ملذذك غسذذان-الذذى المعتذذدي 
لذوال  :وقذال ،وقد خطر لذه انذه َرفذَق بذاالعرابي واشذفق عليذه ،بعجبفاستمع الملك الى السؤال وهو 

فذذده   ..واال اقتصصذذت  لذذه منذذك ،فامذذا أن ترضذذيه ،انذذك اقذذررت :فقذذال عمذذر !حرمذذة البيذذت لقتلتذذه
لقذذد سذذو ى االسذذالم  :قذذال عمذذر !-العامذذة -تقذذتص لذذه منذذي وانذذا ملذذك وهذذو مذذن السذذوقة :جبلذذة وقذذال

                                                 

 ، احعط لمحّج  .36 وععر لمعؤانعه، (1)

 ل  لنم  ك نمل ه بععه م  ضععه مطممن لمرمم. ،هم اوك اه اومك غس ن مهم أ ره  م ط ك نمل ارب  (2)
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فمذذازاد ان قذذال  !ان اكذذون فذذي االسذذالم اعذذز منذذي فذذي الجاهليذذة رجذذوت  انذذي  :فقذذال الملذذك ..بينكمذذا
   ..اذن اضرب عنقك :قال عمر ،اذن اتنصر :قال جبلة .االسالم سوى بينكما :عمر

وخذرج جبلذة  ..فوافذق وأرجذأ االمذر الذى غذد   ..لذى غذد  إلني أج   :قال جبلة ة،فتن وكادْت تكون
ثذم نذِدَم وقذال وهذو يتحس ذر  علذى تركذه  ،هنذاك وأرتذد   ،ملذك الذرومنذة الذى قيصذر يهاربًا لذياًل مذن المد

 االسالم:
 برُت لها ضررْ صوماكان فيها لو             تنصرْت األشراف من عاِر لطمةٍ 

 ها العين الصحيحة بالعورْ لبعُت و                  ةٌ نخو و  لبجاجٌ  منهاي نتكبنف
 عبمرْ لي رجعُت الى االمر الذي قال             ياليبت امبي لم تلدني وليتنيف

 مبضرْ يرًا في ربيبعة او سأكنت و                 وياليتني ارعى المخاض بقفرة
 (1)ي ذاهب السمع والبصرْ أجالس قوم         دنى معيشةٍ أي بالشام لوياليت 

 

 
 
 املسلم عن خذالن   الكف

عن جابر بن َعْبِد اللَِّه وأبي َطْلَحَة ْبَن َسْهل  اأْلَْنَصذاِريَّ رضذي اهلل عذنهم جميعذًا، قذاال: َقذاَل 
 َرس ول  اللَِّه صلى اهلل عليه وسلم: 

ِفيِه ُحْرَمُتُه، َوُيْنَتَقُص ِفيِه ِمْن ِعْرِضبِه،  َما ِمْن اْمِرٍئ َيْخُذُل اْمرًَأ ُمْسِلًما ِفي َمْوِضٍع تُْنَتَهكُ )
ِفيبِه ِإالَّ َخَذَلُه اللَُّه ِفي َمْوِطٍن ُيِحبُّ ِفيِه ُنْصَرَتُه. َوَما ِمْن اْمِرٍئ َيْنُصُر ُمْسِلًما ِفي َمْوِضبٍع ُيْنبَتَقُص 

 .(2) (ُه ِفي َمْوِطٍن ُيِحبُّ ُنْصَرَتهُ ِمْن ِعْرِضِه، َوُيْنَتَهُك ِفيِه ِمْن ُحْرَمِتِه، ِإالَّ َنَصَرُه اللَّ 
 

 
 
  األمور

 
 األربعة

فذانظر عينذك ال تنظذر بهذا  ..وقلبذك وهذواك نكعينذك ولسذا :انما هي االمذور اربعذة ال غيذر
، وانظذذر قلبذذك اليكذذن فيذذه يعلذذم اهلل خالفذذه مذذن قلبذذكال تقذذل بذذه شذذيئا  نكوانظذذر لسذذا ،ال يحذذلاالذى مذذ

                                                 

 لبي.ر، احعط ادعن ل ب243 مح لألّوالم،  (1)

 هللا. ع لبم بلمب  حعمأحعط م مله  (2)
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فذاذا لذذم يكذن فيذك هذذه األربذذع  ..ى بذه شذذيئا مذن الشذرو وانظذذر هذواك ال تهذ ،احذدغذل وال حقذد علذى 
 .(1)فقد شقيت ،فاجعل الرماد على رأسك ،من الخصائل

 

 
 
 بملن أ عجبت

 
 خبمسٍ  تلي

كيذذف يغفذذل عذذن  ،قذذال االمذذام جعفذذر الصذذادق رضذذي اهلل عنذذه، عجبذذت لمذذن ابتلذذي بخمذذس
 ؛خمس

 رحببمُ أ نببتَ أو  رُّ الّضبب نيَ نببي مّسببإ ربِّ : )عجبذذت لمذذن ابتلذذي بالضذذر كيذذف يذذذهب عنذذه ان يقذذول -1
 -33/االنبياء–( رّ ن ضُ مِ  بهِ  شفنا مافكَ  هُ بنا لَ جَ فاستَ : )واهلل يقول -32/االنبياء–( الراحمينَ 

 مببنَ  نببي كنببتُ إ سبببحانكَ  نبتَ أ الّ إ لببهَ إال : )كيذف يذذذهب عنذه ان يقذذول عجبذت لمذذن ابتلذي بذذالغم  -2
نجبببي نُ  وكبببذلكَ  ن الغبببمّ ِمببب ينببباهُ جّ ونَ  هُ بنا َلبببفاسبببتجَ : )واهلل يقذذذول -39/االنبيذذذاء–( الظبببالمينَ 
 -39/االنبياء–( المؤمنينَ 

 بصبببيرٌ  اهللَ  نّ إ لبببى اهللِ إمبببري أَ  ُض فبببوّ أو : )كذذذر بذذذه كيذذذف يذذذذهب عنذذذه ان يقذذذولعجبذذذت لمذذذن م  -3
 -11/غافر–( كرواما مَ  ئاتِ سيّ  اهللُ  قاهُ فوَ : )واهلل يقول -11/سورة غافر-( بالعبادِ 

 ةَ ال قبوّ  اهللُ  ما شباءَ : )اهلل عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهب عنه ان يقولنعم أعجبت لمن -1
 الّ إ ةَ ال قبوّ  اهللُ  مبا شباءَ  قلتَ  تكَ جنّ  ذ دخلتَ إوال ولَ : )واهلل يقول -33/سورة الكهف-(  باهللِ الّ إ

 -33/سورة الكهف-( باهللِ 
ل آ- (الوكيببببلُ  عببببمَ ونِ  نا اهللُ بُ سببببحَ ) :عجبذذذذت لمذذذذن خذذذذاف شذذذذيئًا كيذذذذف يذذذذذهب عنذذذذه ان يقذذذذول-1

ل آسذذورة - (وءٌ هم ُسببسببم يمسَ َلبب وفضببلٍ  اهللِ  نَ ِمبب عمببةٍ لبوا بنِ فببانقَ ) :واهلل يقذذول -192/عمذذران
 .(2) -193/عمران

 

 
ٌ
 الرجال يف أقوال   تأمالت

   بشر الحافي رحمه اهلل(.ن َيعرفه الناسأب ححالوة اآلخرة رجل ي اليجد( . 

                                                 

 علطهللا به  لعق، لمرو من لمقصعرفن، الطلم رف  لمقصعري. ما م (1)

 ، مومل  لمركه احعمب بعت  د ب.119أ ل س  مح نعن،  (2)
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   عبذداهلل .اهلل ظذاهره بالمجاهذده واتبذاع السذنة نَ زي ذ ،ح باطنه بالمراقبذة واالخذالصمن صح( .
 ي رحمه اهلل(بالمحاس

  ي(خهيم البلا)شفيق بن ابر  .خذه ومنعه وكالمه.أفي  :شياءأت عَرف  تقوى الرجل في 

  َعِّذذذَب قلبذذًا يواهلل تعذذالى اكذذرم  مذذن أْن  ،ذهذذَب اهلل بهذذا مذذن قلبذذه ،ق فذذي تذذرك شذذهوة  مذذن صذذد
 بن عطية الداراني(. )عبدالرحمن .ركْت لهت   وةبشه

  ِه فذذي فذذال تعذدص  ،ولذذم يذتهم خذواطره ،افعالذه واحوالذه فذذي كذل وقذذت بالكتذاب والسذنة نْ مذن لذم يذذز
 . )عمر بن مسلمة الحداد االفغاني(.ديوان الرجال

 علمنذا هذذا مقيذد  ، ألنال ي قتذدى بذه فذي هذذا األمذر ،الحذديث من لم يحفظ القذرآن ولذم يكتذب
 بغدادي رحمه اهلل( . )الجنيد ال.بالكتاب والسنة

  محمذذذذد بذذذذن علذذذذي  .كذذذذان الشذذذذيطان عبذذذذده. ،مذذذذن أَخذذذذذ بزمامذذذذهِ  ،الشذذذذهوة  زمذذذذام الشذذذذيطان(
 .(1)الكتاني(

 

 
 
 أ القلوب

ٌ
 ربعة

ْدِريِّ ، َقاَل : َقاَل َرس ول  اللَِّه َصلَّى اللَّه  عَ   :  َلْيِه َوَسلَّمَ َعْن َأِبي َسِعيد  اْلخ 
 :  اْلُقُلوُب َأْرَبَعةٌ )

  .َفَقْلٌب َأْجَرُد ِفيِه ِمْثُل السِّرَاِج َأْزَهُر ، َوَذِلَك َقْلُب اْلُمْؤِمِن ، َوِسرَاُجُه ِفيِه ُنوُرُه 
  .َوَقْلٌب َأْغَلُف َمْرُبوٌط َعَلى ِغََلِفِه ، َفَذِلَك َقْلُب اْلَكاِفِر 
  ُرَ َناِفِق ، َعَرَف ثُمَّ َأْنكَ َوَقْلٌب َمْنُكوٌس ، َوَذِلَك َقْلُب اْلم  . 
  يَمباِن ِفيبِه َكَمثَبِل اْلَبْقَلبِة َوَقْلٌب ُمَصبفٌَّل ، َوَذِلبَك َقْلبٌب ِفيبِه ِإيَمباٌن َوِنَفباٌق ، َفَمثَبُل اإلِْ

َيُمدَُّها َماٌء َطيٌِّب ، َوَمَثُل النَِّفاِق َكَمَثِل اْلُقْرَحِة َيُمدَُّها اْلَقْيُل َوالدَُّم ، َفَأيُّ اْلَمبادََّتْيِن 
 (..َصاِحَبَتَها َغَلَبْت َعَلْيهِ َغَلَبْت 
 .(2)ولم يخرجاه جيد هاسناد في التفسير: قال ابن كثير

                                                 

 لمرو من لمقصعرفن، الطلم رف  لمقصعري. (1)

 ، وععط حمى.55هربعان  لمرمحعن،  (2)
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  ال
 
 ي

ّ
 ي مع اجلماعة  صل

إلى المحكمة  -أحد  سالطين العثمانيين - حضر السلطان بايزيد بن محمد الفاتح
ليشهد أمامه  ،الشرعية بين يدي الشيخ شمس الدين محمد بن حمزة الفناري قاضي القسطنطينية

 . شهادة السلطان ولم يقبلها. في قضية من القضايا، فما كان من الشيخ الفناري إال أن رد  
وسأل السلطان الشيخ الفناري عن أسباب رد شهادته، فقال له الشيخ: إنك تاركل للصالة 

عد مع الجماعة. وابتسم السلطان، ثم أمر ببناء مسجد أمام داره، ولم يترك صالة الجماعة ب
 .(1)ذلك

 

 
ّ
 تأل

 
 على االسالم األعداء   ب

الشذذيخ  ةترجمذذ -" محمذذد رسذذول اهلل"فذذي مقدمذذة كتابذذه  (نيذذهيآتين ر قذذال المستشذذرق الفرنسذذي)
 :الدكتور عبدالحليم محمود شيخ االزهر

وهمذا رجذال  ،بذان علذى االسذالم ويهاجمانذه فذي عرينذهن عنصرين مذن عناصذر الشذر يتأل  )إ
ن اهذذذل السذذذوء ال ينفكذذذون إ والمبشذذذرون مذذذن رجذذذال الكنيسذذذة المتعصذذذبون. ،السياسذذذة االسذذذتعماريون

واذا شذئنا ان نحصذي اكذاذيبهم  ..فتريذاتلمويحاربونهم با ،ويرمونهم باالباطيل ،يهاجمون المسلمين
يشذذترك فذذي  ،د الصذذفحات خزيذذا فذذي سذذجل التعصذذبسذذوَ ألبذذرزت لهذذم صذذفحات هذذي  ،علذذى االسذذالم

 (..وغيرهم( ن الماسال)أ و (دغالوستون)مثال أديثهم تسويدها اعداء االسالم قديمهم وح
واوصذى ان يذدفن فذي  ،ولقذد كذان نزيهذا فذي كتاباتذه ،المهسهذا المستشرق ا نوهذا وقد اعل

 .(2)مقبرة بوسعادة في الجزائر
 

 
 
  هذا جزاء

 
مىن فسحة

ّ
ن ت

 
 األجل م

 :غرائيقال الط
 العيشَّ لوال فسحُة اأَلمبلِ ما اضيُق          أعّلُل النفَس باآلمبال ارقببها

                                                 

 .141ل ل س  مح نعن، احعمب بعت  د ب،  (1)

 .45لمعساصر من ملمارلث ملمعساصر من مل والم،  (2)
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 فكيف أرضى وقد ولت على عجلِ         لم أرتِض العيَش واأليام مقبلةً 
 حبتى ارى دولَة االوغباِد والسبفلِ          ماكنُت أوثُر ان يمتّد بي زمني
 وراَء خطوَي إذ أمشي على َمَهلِ            تقدَّمتني أناٌس كان َشوُطُهُم 
 من َقْبلِه فتمنَّى ُفسحَة األجلِ                هذا َجزاُء امرٍئ أقراُنه دَرُجوا 

ْن َعَلِنَي َمْن ُدوِني فَل َعَجٌب     لي ُأسوٌة بانحطاِط الشمس عن ُزَحلِ   وا 
 فهل َسِمْعَت بظل  غيِر منتقلِ              ترجو الَبقاَء بداِر ال َثباَت لها  

ْمِت َمْنجاٌة من الزََّللِ ويا خبيرًا على األسر   (4)ار ُمّطِلعًا     اْصُمْت ففي الصَّ
 

 ماذا 
ْ
  مجعت

 
 ؟التقوى كلمة

ن خيذذرات الذذدنيا واالخذذرة جمعذذت فذذي كلمذذة واحذذدة وهذذي إ قذذال بعذذض العذذارفين فذذي التقذذوى:
 ولنذكر من خصالها: ،التقوى

ل آ-( مبببورزِم األُ مبببن َعببب ذلبببكَ  نّ إتقبببوا فبببصببببروا وتَ ن تَ ا  و : )قذذذال تعذذذالى، دح والثنذذذاءمذذذال :ولذذذىاأل
 -139/عمران

آل -( هم شببببيئاً كم كيببببدُ رُّ ضببببي تقببببوا الصبببببروا وتَ ن تَ ا  و : )قذذذذال تعذذذذالى ،الحفذذذذظ والحراسذذذذة: الثانيذذذذة
 -121/عمران

 -123/النحل –( او قَ اتّ  مع الذينَ  اهللَ  نّ إ) :قال تعالى ،التأييد والنصر :الثالثة
ويرزقبه  ،مخرجباً  جعبل لبهُ يَ  اهللَ  تقِ ن يَ ومَ ) تعالى:، قال النجاة من الشدائد والرزق الحالل: الرابعة

 -9/الطالق–( بحتسِ ال يَ  ن حيعُ مِ 
صببلل يدًا يُ دوقولبوا قبواًل سب قبوا اهللَ منبوا اتّ آ هبا الببذينَ يّ أيبا : )قذال تعذالى ،صذالح العمذل: الخامسذة
 -33/االحزاب– (كمعمالَ أكم لَ 
 - 1/التوبة – (ينَ المتقّ  يحبُّ  اهللَ  نّ إ): قال تعالى ،محبة اهلل: السادسة
   -29مائدة/ال–( قينَ المتّ  منَ  اهللُ  لُ تقبّ ما يَ نّ إ): قال تعالى ،قبول االعمال: السابعة
 - 13/الحجرات– (تقاكمأ اهللِ  كم عندَ مَ كرَ أ نّ إ) :قال تعالى ،عزازكرام واإل: اإلالثامنة
ثببم  ،مقضببياً  ك حتمبباً علببى رّببب كببانَ هببا  واردُ الّ إنكم ن ِمببا  و ) :قذذال تعذذالى ،النجذذاة مذذن النذذار: التاسذذعة
 .(1)  -92و 91/سورة مريم-( اً ثيفيها ج الظالمينَ نذُر قوا وَ اتّ  نّجي الذينَ نُ 

                                                 

 اةرف.ب، 2/41 ملئ  لوالاعن،  (1)
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 قالم واأللسنة  األ خداع

 قال االستاذ مصطفى السباعي رحمه اهلل:
 ..هذواؤهم ومطذامعهمأوتبكذي علذى الذدنيا  ،لسذنتهمأإحذر الذين تبكذي علذى الحذق اقالمهذم و "

واليخذدعنََّك مذن  ..ينلذغذرار الم غفَّ فانهم رسل إبليس الذى الصذالحين واأل ،احذرهم على دينك وعقلك
ملذذذذه علذذذذى اواليخذذذذدعن ك منذذذذه تح ..فقذذذذد يكذذذذون هذذذذو مذذذذن أكبذذذذر أسذذذذبابه ،شذذذذكواه مذذذذن الفسذذذذاد ن  إنسذذذذا

فقذذد يكذذون  ،وال يخذذدعنك منذذه تأسصذذفه علذذى ضذذياع الذذدين ..فقذذد يكذذون هذذو مذذن اسذذاطينهم ،المفسذذدين
ول مذذن قضذذى أفقذذد يكذذون هذذو  ،علذذى المصذذلحين همذذحواليخذذدعن ك منذذه تر  ..ضذذاعهأول مذذن أهذذو 
 .(2)"عليهم

 

 
 
  فضل

 
 على الغرب املسلمني

 ":تاريخ العرب"حد وزراء فرنسا في كتابه أ (سديو)قال العالمة 
ينمذا أوقذد نشذروها  ،كان المسلمون في القرون الوسطى منفذردين فذي العلذم والفلسذفة والفنذون

 .(3)فكانوا سببًا لنهضتها وارتقائها ،وتسربت عنهم الى اوربا ..ت اقدامهمحل  
 

  كالطري  
 
 مقصوصاا جناحاه

 اهلل تعالى: هقال الشاعر محمود غ نيم المصري رحم
 بأيدينا أضعناهُ  تليداً  مجداً                  والذكرى مؤرقةٌ  إني تذكرتُ 

 جناحاهُ  تجده كالطير مقصوصاً        في بلدٍ  ى اتجهت إلى اإلسَلمأنّ 
 فأصبحت تتوارى في زواياهُ         مسرحها  العروبة كان الكونُ  ويلَ 

 ملكناهُ  وبات يملكنا شعبٌ                 كنا نصرفها  فتنا يدٌ كم صرّ 
 نسيناهُ  نا ماضٍ لونحن كان         استرشد الغرب بالماضي فأرشدهُ 

 نا شضاياهُ ته فأصابئياض من          بُس قتن نا مشينا وراء الغربإ
                                                                                                                                 

 .11، لمعطب12اجون لماربعن ل والاعن، لمسنن  (1)

 .161ب. اةدل  لمسل اي، ه ذل اوعاني لمحع و،  (2)

 .3جمة، صعان هج لمصرفعن ل والاعن، ب. لحعط احي لمطفه لم (3)
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 اهللُ  هسنّ  ال محض دينٍ  رقللش          االسَلم جامعةً  تبراني ألع
 كالنحل اذ يتَلقى في خَلياهُ               رواحنا تتَلقى فيه خافقةً أ

 (1)ن شتوا رعاياهُ ا  والمسلمون و      عاهلهُ  الوحي والمختارُ  دستورهُ 
 

 
 
 للرسول صحاب  األ مدى حب

 ،الصذذبر عنذذهقليذذل  ،شذذديد الحذذب لذذه ،مذذولى رسذذول اهلل صذذلى اهلل عليذذه وسذذلم ،كذذان ثوبذذان"
مذا  :فقال له الرسذول صذلى اهلل عليذه وسذلم ،ي عَرف  الحزن في وجهه ،فأتاه ذات يوم  وقد تغي ر لونه

شذذة رك استوحشذذت وحأغيذذر انذذي اذا لذذم  ،بذذي مذذرض وال وجذذع يذذا رسذذول اهلل مذذا :غي ذذَر لونذذك؟ قذذال
 ،نذذك ترفذذع الذذى العليذذين مذذع النبيذذينألراك أال أخذذاف  أثذذم انذذي اذا ذكذذرت  االخذذرة  ،لقذذاكأشذديدة حتذذى 

 ..رك ابداً أدخلها لم أن لم ا  و  ،الجنة كنت  في منزلة أدنى من منزلتك ن دخلت  إني ا  و 
َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمبَن النَِّبيِّبيَن َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَك َمَع الَِّذيَن ): فنزل قوله تعالى

اِلِحيَن َوَحُسَن ُأوَلِئَك َرِفيقاً  دِّيِقيَن َوالشَُّهَداِء َوالصَّ  .."-93النساء/-(َوالصِّ
 .(2)والحديث صحيح ،حمد والحاكمألترمذي و اخرجه أ
 

 أماذا تعني 
 
 ؟االنسان عضاء

 ولكن اكثر الناس ال ينظرون اال بعين واحدة ،خلق اهلل لكل انسان عينين.. 
  ويسذذمعون بذذاذن  ،ولكذذن اكثذذر النذذاس يتكلمذذون بلسذذانين ،ذنذذينأوخلذذق اهلل لكذذل انسذذان  لسذذانًا و

   ..واحدة
 ويذذدًا اخذذرى يسذذتعملها ليعذذين  ،يذذدًا يسذذتعملها ليعذذين بهذذا نفسذذه ،وخلذذق اهلل لكذذل انسذذان يذذدين

   ..يدًا واحدةال إولكن اكثر الناس ال يستعملون  ،غيره
  ِورجذذاًل يسذذذعى بهذذذا ، جذذذاًل يسذذتعملها ليسذذذعى بهذذا الذذذى الذذذدنيارِ  ،جلذذذينوخلذذق اهلل لكذذذل انسذذان ر

   ..ال رجاًل واحدةإولكن اكثر الناس ال يستعملون  ،لآلخرة

                                                 

 بعرل  لمطامو ل والاعن. (1)

 ن لمسعرو، احعط لمغزلمي.فق (2)
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  ًولكذذن اكثذذر النذذاِس يجلذذب  ، لحمذذل همذذوم حياتذذه القصذذيرة،وخلذذق اهلل لكذذل انسذذان  قلبذذًا واحذذدا
 .(1) لنفسه من الهموم ما تنوء بحملها القلوب الكثيرة

 
 

 
ٌ
 وانصاف شهادة

 (اللذورد سذالزبوري)مثذال  ،ْت لجنةل من االنكليذز االكفذاء حقيقذةً ني  ذا ع  إ" :(المستر آرثر)قال 
 ،لفحذذذص الذذذدين الذذذذي يجذذذب أن يتذذذدين  بذذذه العذذذالم كلذذذه ،لذذذخإ.. ( اللذذذورد السذذذير روفذذذس اسذذذحاق) و

والذذي يجيذب رغبذة الفذؤاد  ،الذذي يشذهد لذه العقذل ،ن يختاروا الدين االسالميأألجمعوا امرهم على 
 .(2) "والروح الشديدة من االتصال بالخالق سبحانه وتعالى

 
 

 
ّ
 أا كن

 
  ساتذة

 
 تهاالدنيا وساد

ولذم يصذمد  ،منذه الذذئاب وتوارتْ  ،الغاب ا سادَ لم   ..ةبكاألسد في غا -نحن المسلمين–كنا 
ه فلمذذا اسذذتغرقَ  ..الوسذذن ه  وغلَبذذ ،كذذه النعذذاسدرَ فأ ،طمذذأنَّ وسذذكن واسذذترخىاف ،نذذاب لذه منهذذا ظفذذر وال

   ..وطمعْت فيه الثعالب   ،ت الذئاب  ظقياست ،المنام
والزجذاج  ،الوحذلتذه فذي ميوالجذوهر ال يصذير زجاجذًا ولذو ر  ،سدًا ولو نامأولكن االسد يبقى 

، وينذزل الذى اذا ألقذي فذي المذاء يرسذب الذذهب   ..لماسذًا ولذو وضذعته فذي صذناديق الحديذدأال يغدو 
 ..برترخص الوال ي   ،غلي التبنولكن هذا ال ي   ..ويطفو التبن والبعر ،ناءقعر اإل

 لقذذذد بذذذدأْت حركذذذات   ..ثذذذم يسذذذترخي فيعذذذاود المنذذذام ،نذذذه يمذذذد  يديذذذهإ ،خذذذذ االسذذذد  يسذذذتيقظألقذذذد 
 ..النضال

 (2)صبحنا من الخدمِ أ ما بالنا اليومَ   ادتهاببالدنيا وس ساتذةَ أا كنّ 
 

                                                 

 .157ه ذل اوعاني لمحع و ، موسل اي،  (1)

ان هج لمصرفعن ل والاعن، ب. لحعط احي لمطفه لمعجمة، نقالً اه كا ب لمعومم لمدلعععن في لمقرآن،  (2)

 فموف ارمو.

 .1/219اوي لمدند مي،  ، كرف ا (3)
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 على الصدقة؟ كيف جيازي اهلل

اسمه ابو الخير الميداني رحمذه  ،يذكر االستاذ علي الطنطاوي عن عالم من علماء دمشق
كذذذان كريمذذذا حتذذذى انذذذه جذذذاوز حذذذد  ه،زميلذذذو ابذذذي وهذذذو صذذذديق  ،كذذذان يسذذذكن قريبذذذا عنذذذا :يقذذذول ،اهلل

وكانذذت  ،وكذان مجلسذه قريبذًا مذن بذاب الذدار ،كذان يومذًا فذي رمضذذان ..ل والبسذطغذبذين ال ،التوسذط
فذي البيذت صذي ام  هم ان اهلذويقِسذ ،فقذرع البذاب فقيذر يسذأل ،ودنذا المغذرب ،مائدة االفطار قد اعدت
 ..وليس عندهم شيء يؤكل

احمذل  :وقال لذه ،فتناول طبقًا ووضع األكل فيه ،أهله منوله أحدًا حَت الشيخ فلم يجد فتلف  
مذَن حَن عليذه وتكل  فسخطَن وِصذ ،فلم يجدَن الطعام ،ودخل نساء بيته ..فحمله فذهب به ..هذا كله

   ..وهو صامت ال يتكلم ،كالمًا شديداً 
الطعذام لوان أذا بذا  و  ،فاذا الباب ي قرع ،ن المؤذن من جامع التوبةذ  أو  ،رَب مدفع  االفطاروض  

احذذد كبذذار  ،ن سذذعيد باشذذا شذذمدينأواذا القصذذة  ..مذذن الحذذار والبذذارد والحلذذو والحذذامض تذذدخل عليذذه
فقذال ابذو  ..فذأمر بحمذل الطعذام كلذه الذى دار الشذيخ ،فلذم يحضذروا ،كان قد دعذا ضذيوفاً  ،الوجهاء

 (1) رأيتَن مكافأة الصدقة؟أ :هيالخير الميداني ألهله بعد سخطهم عل
 

 ا
 
 إفصنع كيف شئت

َّ
 رزاقنا  عليكأن

 نه قال:أ (2)ذكر المدائني في كتابه عن االصمعي
 ،وقذذد توالذذْت علذذيهم السذذنونَ  ،وكذذانوا مجذذدبينَ  -حذذي كلذذب–بحذذي مذذن احيذذاء العذذرب  نزلذذت  

فجعلذت انظذر الذى  ،وامسذكت السذماء قطرهذا ،فماتت المواشي ومنعت االراضي من اخذراج النبذات
لهذذا اهذذل الحذذي  ففيتشذذو  ،حتذذى تطبذذق االرض ،سذذوداء متقاربذذةتفذذع مذذن ناحيذذة القبلذذة ر السذذحابة ت

خرجذذذت عجذذذوز مذذذنهم  ،فلمذذذا كثذذذر ذلذذذك ..ثذذذم يعذذذدلها اهلل عذذذنهم مذذذراراً  ،ويرفعذذذون اصذذذواتهم بذذذالتكبير
   :على صوتهاأثم نادت ب ،فصعدت مرتفعًا من االرض

   "..رزاقنا عليكأن إاصنع كيف شئت ف ،ر عياذا ال"

                                                 

 .1/193اوي لمدند مي،  ، اف كر (1)

 حط لئعنأ لمفن لمعرب م ،ل صععي هم لبم وععط الطلمعوك به  رفب به اوي به لصع  لمل هوي (2)

 .4/317هـ ب ملةرو، ل االم، 216همفي  ،لمعو  مل بب ملمصعر
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نذا أو  ،وامطذروا مطذرًا كذاد يغذرقهم ،شذديداً  تغي مت السذماء غيمذاً فما نزلت من موضعها حتى 
 .(1)حاضر

 

 
 
 عابد عاملٍ  رجولة

 :فقذال لذه ،الخليفذة العباسذي ،مذرًة يذد الرشذيد لمذَس  ،أن الفضيل بذن عيذاض رحمذه اهلل كيَ ح  
   !..ن نجْت من عذاب اهلل يوم القيامةإآه من يد  ما ألينها 

فانذذك تحتذذاج ألن  ،يذذا أميذذر المذذؤمنين اسذذتعد لجذذواب اهلل تعذذالى يذذوم القيامذذة :فقذذال ه  ثذذم وعَظذذ
اسذكت  :فقذال لذه وزيذر الرشذيد ،فجعذل الرشذيد يبكذي ..تتقدم مع كل مسلم ومسذلمة ومذؤمن ومؤمنذة

. .وتقذول لذي انذت قتلتذه ،ياهامان قتلته انذت واصذحابك :فقال له الفضيل ،فقد قتلت أمير المؤمنين
 .(2)! ال وجعلني فرعونإاك هامان ما سم   :رهفقال الرشيد لوزي

 

 
ٌ
 اخللفاء للعلماء ن انقياد  م   مناذج

 :نذت شذقيق الزاهذد؟ قذالأفقال لذه الرشذيد:  ،ي دخل على هارون الرشيدخأن شقيقا البل رويَ 
 ..ظنيعِ  :قال له الرشيد ..ما الزاهد ف يقالأو  ،ما شقيق فنعمأ

 ..بذه منذهوهو يطلب منك الصدق كمذا تطل   ،يقالصد  نزلك منزلة أن اهلل تعالى : إقال شقيق
نزلذك منزلذة أو  ..بذه منذهوهذو يطلذب منذك الفذرق بذين الحذق والباطذل كمذا تطل   ،نزلك منزلة الفاروقأو 

وهذذو يطلذذب  ،نزلذذك منزلذذة علذذيأو  ..لبذذه منذذهوهذذو يطلذذب منذذك الحيذذاء والكرامذذة كمذذا تط   ،ذي النذورين
 ..ثم سكت ..به منهالعلم منك كما تطل  

 !زدني :فقال له الرشيد
 ،واعطذاك بيذَت مذال المسذلمين ،وجعلك بوابذًا لهذا ،ن هلل تعالى دارًا سماها جنهمإ ،نعم :قال

تذاك مذن أفمذن  ..ك أن تذرد الخلذق عذن هذذه الذدار بهذذه الذثالثمذرَ أو  ،وسوطًا موجعذاً  ،وسيفًا قاطعاً 
ه بهذذا عذينهذى اهلل عنذه فأوجومن تقدم بمذا  ،-أي بيت المال–فاعطه من هذا البيت  ،أهل الحاجة

                                                 

 .1/286لملرج بعط لمصطو موعحسه به اوي لمانم ي،  (1)

 .54ل والم نظ م لنس ني، ب.اةدل  لمرلفعي،  (2)
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 ،ن لذم تفعذل ذلذكإنذك إف ..ومن قتل نفسًا بغير حق فاقتله بهذذا السذيف بذأمر ولذي المقتذول ،السوط
 ..والخلق تابع لك ،نت السابق الى النارأف

 !زدني :فقال الرشيد
ر كذذدر فذذي ضذذلذذم ي ،ْت العذذينفَ إن َصذذ ..االنهذذار -الذذوالة-والعمذذال ،نذذت العذذين، أنعذذم :فقذذال

 .(1)لم ي َرَج صفاء االنهار ،العين تْ وان كدرَ  ،االنهار
 

 
 
 البقاء لوال الليل ما أحببت

  لذذد  مذذن اهذذذل اللهذذو فذذذي أهذذل الليذذذل فذذي لذذذيلهم أ :بذذو سذذذليمان الذذداراني رحمذذذه اهلل تعذذالىأقذذال
 ..حببت البقاءأولوال الليل ما  ،لهوهم

 نهذذذم خلذذذوا بذذذالرحمن أل :دين مذذذن احسذذذن النذذذاس وجوهذذذًا؟ قذذذالجذذذمذذذا بذذذال المته :وقيذذذل للحسذذذن
 ..لبسهم نورًا من نورهأف

 طذوى فراشذه ،ربعذين سذنة مذن عمذرهأحذدهم اذا بلذغ أكذان : وقال عبذداهلل بذن داود رحمذه اهلل. 
 ..(رىحمد  القوم الس  ي)عند الصباح  :فاذا نظر الى الفجر قال ،ي الليليوكان بعضهم يح

 يقذذول اهلل ،حسذذين ايذذ :عيذذاض فذذي يذذدي وقذذال نضذذيل بذذفخذذذ ال: أوقذذال الحسذذين بذذن حسذذن: 
 ؟بحبيببه خلبوهُ  يحببّ  لبيس كبل حبيببٍ أ ،نام عنبي لاللي هُ أجنّ واذا  ،عى محبتيمن ادّ  كذبَ "

نفسبي  تُ ومثّلب ،ابصبارهم فبي قلبوبهم هم الليبل جعلبتُ جبنّ اذا ا ،نذا مطلع علبى احببائيأ ها
 .(2)" موني على الحضوروكلَّ  ة،بوني على المشاهدفخاطَ  ،بين اعينهم

 

 فال 
َّ
 إتيأسن

ٌ
فر
 
 ك
 
 ن اليأس

وكذذان  ه،ليذذه عسذذرًا وضذذيقًا اصذذابإيشذذكو  ،حذذد التجذذار الذذى جعفذذر بذذن محمذذد رحمذه اهللأجذاء 
 :فقال له ،يعرفه جعفر بحسن حال ويسر
 لطويلِ افي الزمن  فقد ايسرتَ       عسرَت يوماً أفَل تجزع وان 

 اهلل يغني عن قليلِ  لعلَّ               فأن اليأس كفرٌ  نَّ والتيأس

                                                 

 .54ل والم نظ م لنس ني، ب.اةدل  لمرلفعي،  (1)
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 ولى بالجميلِ أن اهلل إف                وال تظنن بربك غير خيرٍ 
 ذوي العقولِ  كان المال عندَ ل       رزقاً  تسوقُ  ن العقولَ أولو 

 .(1)نا اغنى الناسأخرجت من عنده و  :يقول الرجل
 
 

 
ٌ
  رجال

 
 هم عن احلرامصانوا اعضاء

 رغذم تجذاوزه  ،نذه كذان ذا بصذر حذادأعذن شذيخه رضذا الذواعظ  ،ذكر االستاذ محمذد رمضذان
ذذ ،بقذذدر االمكذذان" :قذذال بكذذل تواضذذع ،ئل عذذن هذذذاوحذذين س ذذ .المائذذة مذذن العمذذر بصذذري  نت  ص 

 .".عن الحرام
 فقذد جذاء عنذه انذه عذا   ،صاحب متن الغاية والتقريذب ،ومثل هذا قول القاضي ابي شجاع

اهلل  مذا عصذيت  " :فقذال ،فسئل عن ذلذك ،ل عضو من اعضائهتولم يخ ،اكثر من مائة سنة
 .(2)" حفظها اهلل لي في الكبر ،ها في الصغر عن معاصي اهللفلما حفظت   ،بعضو منها

 
 

 
 
  اهلل

 
  يف كل

ٌ
 العجائب ماثل

 شيخ علماء االسكندرية في مصر: ،قال الشيخ ابراهيم علي بديوي

 أقلها هو مببببا إليه هداكببببببببا                لعلَّ  آيببباتٌ  بببباقِ في اآلفببببببب هللِ 
 عجاب لو ترى عيناكببببببببا عجبٌ         مببببا في النفس من آيببببباته  ولعلَّ 

 حبببببباولت تفسيرًا لها أعياكببببببببببببا         إذا  مشحون بأسرارٍ  والكببببببببببونُ 
 ن أرداكببببببببببببا؟األمراض : مَ شافي  يا        الردى  تخطفته يدُ  قل للطبيبِ 

 ن عافاكا؟عجزت فنون الطب : مَ         قل للمريض نجا وعوفي بعد ما 
 صحيل دهاكبببببببا؟ من بالمنبببببايا يا          قل للصحيل يموت ال من علةٍ 
 فهوى بهبببا من ذا الذي أهواكبببببببببا؟        قل للبصير وكببببببان يحذر حفرةً 

                                                 

 .1/295لملرج بعط لمصطو موانم ي،  (1)

   احعط لنعس.عم مب اه  ف ض لألوالم، الطلمح  (2)
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 بَل اصطدام : من يقود خطاكا؟        ئل األعمى خطا بين الزَّحام بل سا
 ومرعى : مببببببببالذي يرعاكببببببببا؟ راعٍ          ببببَل  قل للجنين يعيش معزوالً 

 لدى الوالدة : مالذي أبكاكبببببببا؟          قل للوليد بكى وأجهش بالبكببببببباءِ 
ذا ترى الثعببببببان ينفع سمّ   فاسأله : من ذا بالسموم حشاكا؟           هُ وا 

 تحيا وهذا السم يمأل فاكببببببببببا؟          ثعبان أو  وأسبببببأله كيف تعيش يا
 من حَلَّكببببببا؟ شهدًا وقل للشهدِ         وأسأل بطون النحل كيف تقاطرت 

 ببببببببببا؟مالذي صفاكبب وفرعٍ  دمٍ          ى كان بين بل سبببائل اللبن المصفّ 
ذا رأيت الحي يخرج من حنايبببببببا   فاسأله: من أحياكببببببببببا؟ ميتٍ          وا 
ذا ترى ابن السوِد أبيَض ناصعًا   ِمْن أين البياُض أتاكا؟ فاسأله:         وا 
ذا ترى ابن البيِض أسوَد فاحمًا   فاسأله: مْن ذا بالسواد طَلكا؟        وا 

 ورعاية : من بالجفاف رماكبببببببببببا؟         د ف بعد تعهّ قل للنببببببببات يج
ذا رأيت النبت في الصحراء يربو   وحده فاسأله : من أرباكببببببببا؟         وا 

ذا رأيبببت البدر يسري ناشرًا   أنواره فاسأله : من أسراكببببببببببببببببببببا؟         وا 
 أبعد كّل شيء مالذي أدناكا؟             وأسأل شعاع الشمس يدنو وهي
 من دون الثمار غذاكا؟ بالمرّ             قل للمرير من الثمار من الذي 
ذا رأيت النخل مشقوق النوى   نخل شق نواكا؟ فاسأله : من يا           وا 
ذا رأيت النببببار شب لهيبها   فاسأل لهيب النار: من أوراكبببببببا؟            وا 

 قمم السحاب فسله من أرساكا؟             ذا ترى الجبل األشم مناطحًا وا  
ذا رأيت النهر بالعذب الزالل   جرى فسله؟ من الذي أجراكبببببببببا؟             وا 
ذا رأيت البحر بالملل األجاج   طغى فسله: من الذي أطغاكبببا؟              وا 

ذا رأيت الليل يغشى داجياً   فاسأله : من ياليل حاك دجاكببببببا؟               وا 
ذا رأيت الصبل ُيسفر ضاحيًا   فاسأله: من ياصبل صاغ ضحاكا؟          وا 
 عيناك وانفتحت بها أذناكبببا!                هذي عجائب طالمببببببببا أخذت بها

 إن لم تكن لتراه فهو يراكببببببببببببببببببا!              واهلل في كببببل العجائب ماثلٌ 
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دنا يا صالح

 
 الدين لقد ع

عنذدما تغلَّذَب علذى  ،مذا فعلذه الجنذرال غذورو ،وفذي قلذب كذل مذؤمن ،إن مما يحزص في قلوبنذا
 ،عنذذد الجذذامع االمذذوي ،توجذذه فذذورًا الذذى قبذذر صذذالح الذذدين االيذذوبيف ،جذذي  ميسذذلون خذذارج دمشذذق

 .(1)! ها قد عدنا يا صالح الدين: وقال له مفتخراً  ،وركله برجله
 

 
 
 الف رص إغتنام

 قال احد الصالحين:
 "  رأيك ال يتسع لكل شيء ، ففرغه للمهم إن.. 
   ن  ..مالك ال يرضي الناس كلَّهم ، فتوخ  ِبِه أهَل الحق   وا 
   ن ، فاخصذذذذذْص ِبَهذذذذذا أهذذذذذل -تسذذذذذع لهذذذذذمتأي ال تعمهذذذذذم و –كرامتذذذذذك ال تطيذذذذذق العامذذذذذة وا 

 ..الفضل
   ن ِبهمذا فأحسذن قسذمتهما بذين عملذذك  ، فذإن دأبذتَ بان حاجتذكليلذك وَنهذارك ال يسذتوع وا 

 ..تكعَ ودِ 
  َمذن مالذك إلذى  من رأيك ِفذي غيذر المهذم أزرى بذك ِفذي المهذم، ومذا صذرفتَ  فإن شغلت

ِبِه من كرامتك إلذى أهذل الذنقص أضذرَّ  أهل الباطل فقدته عند طلب الحق، وما عدلتَ 
هل الفضل، وما شذغلت مذن ليلذك وَنهذارَك ِفذي غيذر الحاجذة أزرى بك ِفي العجز َعن أ

 .(2) بك ِفي الحاجة"
 

 
 
 احللم عند

 
غ
 
 معن بن زائدة مبل

ان يمتحنذذذه لمذذذا سذذذمع انذذذه حلذذذيم ال  ، وهذذذو يريذذذدعرابذذذي ذات يذذذوم الذذذى معذذذن بذذذن زائذذذدةأتقذذذدم 
   :فقال له ،وانه كريم ال يخشى الفقر ،يغضب

 نعَلك من جلد البعيرِ  واذٍة   افَك جلد شالح ذتذكر اأ

                                                 

 .32  بو لمغرب فقمممن بارمل ل والم، ص (1)

 .56 ععن لمزاه انطلمعوع  ، الطلملا ح لبم غطو، ص (2)
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 :قال االعرابي ،نساهأذكر ذلك وال : أقال معن
 الجلوس على السريرِ  مكَ وعلّ        الذي اعطاك ملكاً  فسبحانَ 

 قال االعرابي: ،سبحانه وتعالى :قال معن
 االميرِ  على معن تسليمَ       مًا ان عشُت يوماً ُمسلِّ  فلستُ 

   األعرابي: قال ..السالم س نة وشأنك في األمر ،خا العربأيا  :قال معن
 الزمان على الفقيرِ  ولو جارَ         انت فيها عن بَلدٍ  رحلُ أس
قذذال  ..وان رحلذذَت فمصذذحوبًا بالسذذالمة ،ن جاورتنذذا فمرحبذذًا بذذكإ ،خذذا العذذربأيذذا  :قذذال معذذن

 االعرابي:
 سيرِ مني قد عزمُت على الإفد لي يا ابن ناقصٍة بشيٍء       فجُ 

  :وقالاألعرابي فاخذها  ،لفًا يستعين بها على سفرهأاعطوه  ن:قال مع
 ألطمُع منك بالمال الكثيرِ           نيا  تيَت به و أما  قليلٌ 

   :خذها وقالأف ،لف دينار اخرىأاعطوه  :قال معن
 ك في البرية من نظيرِ فمالَ        أن يبقيك ذخراً  اهللَ  سألتُ 

ال مختبذرًا حلمذك لمذا بلغنذي إيا معن ما جئذت  فقال االعرابي: ..خرآلفًا أاعطوه  :قال معن
 ..فلقد جمع اهلل فيك ما لو قسم على اهل االرض لكفاهم ،عنك

عطذه مثلهذا علذى أ :قذال ،ثالثة اآلف دينار :قال ؟عطيته على شعرهأياغالم كم  :قال معن
 .(1) هفي طريق ضىوم ،خذها االعرابيأف ..نثره

 

 
ٌ
  يف رحاب   جولة

ّ
 ةالفوقي

 ما يلي: "هموم داعية"قال االستاذ الشيخ محمد الغزالي في كتابه 
ثذذم شذذرعت  ،يذذة بالنسذذبة هلل تعذذالى؟ تريثذذت  قلذذيالً فوقوقذذال مذذا رأيذذك فذذي ال ،طذذرق بذذابي شذذابل 

وبذذين الحذذين  ،علذذىنذذا مذذع اهذذل االسذذالم كلهذذم اسذذبح باسذذم ربذذي األأ. .دري كيذذف اجيبذذكأال  :اتكلذذم
 يخببافونَ ) :مذا اظننذي بذه واحذدًا مذذن الذذين قيذل فذيهم ، واعظامذذهوالحذين يطذوف بذي مذن اجذالل اهلل

يقولذون نا مع العقذالء الذذين أدري أال  ،تسألني عن هذه الفوقية..  -11/النمل–( هموقِ ن فَ م مِ هُ ربَّ 
عرفذذذت  انَّ االرض التذذذي ف ،ثذذذم بعذذذد ذلذذذك اتسذذذعت مذذذداركي العلميذذذة ..السذذذماء فوقنذذذا واالرض تحتنذذذا

                                                 

 .2/81لمسععر لمعمذِّب، اوي ف ري،  (1)
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التذذذي هذذذي  ،مهذذذن الشذذذمسأوانهذذذا مذذذع اخذذذوات لهذذذا يتسذذذقَن فذذذي نظذذذام مذذذع  ،طذذذائرةاسذذكنها كذذذرة دائذذذرة 
 ..االخرى تجري مع اخوات لها في مجرة معروفة االبعاد والمداد

وحسذذذذبوا بعذذذذد  ،وقذذذذد احصذذذذى علمذذذذاء الفلذذذذك مجذذذذرات كثيذذذذرة عذذذذامرة بالشذذذذموس مثذذذذل مجرتنذذذذا
يذذين الماليذذين مذذن تذذم كشذذفت لهذذم المراصذذد علذذى مسذذافة مال ،مطالعذذات انهذذم عرفذذوا حذذدود الكذذون

فعرفذذوا ان الكذذون ارحذذب ممذذا  ًا،تألقذذ شذذدأو  اً السذذنين الضذذوئية أنَّ هنذذاك مجذذرات اخذذرى اسذذطع ضذذوء
وانما زاد اعظامي لربي انه يهب لهذذه االكذوان وجودهذا  ،نا لم يهلني امر هذه الكشوفأ. .يضنون

 .  .وبقاءها لحظة بعد اخرى
فتاتهذذا ألسذذراب  موتسذذل   ،عذذة مذذن الحلذذوىواذكذذر انذذي رأيذذت مذذرة اسذذرابًا مذذن النمذذل تحذذف بقط

لذوف اخذرى مؤلفذة مذن أ م  وثَذ :فاتجهذت الذى السذماء وانذا اقذول ..لذوفألوفذًا تأخذذ مذن أرأيت  ،خرىأ
ي الدقذذة التذذي ، هذذورهحذذن الدقذذة التذذي تحكذذم حيذذاة النمذذل فذذي جإ ..النجذذوم الثابتذذة والكواكذذب الذذدوارة

ونحذن علذى ارضذنا  ..فهي فوقنا وتحتنا ،ما دامت السماء محيطة بنا ..تحكم الشموس في دائرتها
   ..قد نكون فوق قوم يعيشون على االرض من جانب آخر منها

 .(1) هر الخالئق.. وذلك ما أعرفقفالخالق األعلى له فوقية ت ،ية حالأوعلى 
 

 
 
 عن الدنيا العلماء   عزوف

بعذد طلذذب منذه اثنذذاء مرضذه الذذذي مذذات  ،شذذرفعنذد زيذذارة العذز بذذن عبدالسذالم للسذذلطان األ
ها ضذرف ،هدية لقذاء موعظتذه ،ليه السلطان مائة دينار مصريةإم قد   ،ةر عند نهاية هذه الزياثم  ،فيه

 .(2) رها بشيء من الدنياكد  أهذه اجتماعة هلل ال  :الشيخ عليه وقال له
 

 
 
  ابن

 
  تيمية وسنة

ّ
 ةاجلمعة القبلي

ر نَكذذلذذم ي   . ومذذن تذذركَ .ر عليذذهنَكذذلذذم ي   عذذلَ ن فَ تعذذالى: )وَمذذقذذال االمذذام ابذذن تيميذذة رحمذذه اهلل 
 ،الصذذالة قبذذل الجمعذذة جذذائزة وحسذذنة :وقذذال ،حمذذد يذذدل عليذذهأوكذذالم  ،عذذدل االقذذوالأوهذذذا  ..عليذذه

 .(3)(وليست براتبه
                                                 

 .11هعمم بلاعن، احعط لمغزلمي، ص (1)

 .66الطلمسالم،  ضملن اوي لمنطمي، ص لمعز به (2)

 .1/138لملا مى لم لرى،  (3)
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 تيمية واأل ابن

 
 يف اجلمعة ولاأل ذان

ذانذذًا أصذذار  ،واتفذذق عليذذه المسذذلمون ،ه عثمذذانذان لمذذا سذذن  وقذذال ايضذذًا رحمذذه اهلل: )هذذذا األ
كالصذالة  ،وليسذت سذنة راتبذة ،ذان الثذاني جذائزه حسذنةتكذون الصذالة بينذه وبذين األ وحينئذ   ،شرعياً 

 .(1)(قبل المغرب
  

                                                 

 .2/186اجعمان لمرو ئل لم لرى،  و من ونن لمجععن،  (1)
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 املصادر واملراجع
 لكتاب "لطائف ذات بهجة"

 

 القرآن الكريم 

  كتب التفسير 

 تفسير القرآن العظيم  للحافظ ابن كثير* 
 سيد قطب، القرآن في ظالل* 

 كتب الحديع الشريف 

 * الجامع الصحيح، لالمام محمد بن اسماعيل البخاري
 يسابورين* صحيح مسلم، لالمام مسلم بن حجاج ال
 * مسند االمام احمد، لالمام احمد بن حنبل

 * سنن ابي داود، لالمام المحدث ابي داود

 * سنن االمام الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي
  والتاريخالسيرة 

 فقه السيرة، للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي *
 * الرسول، للشيخ سعيد حوى

 * السيرة النبوية، للشيخ ابي الحسن علي الحسن الندوي

 * فقه السيرة، للشيخ محمد الغزالي

 * المصباح المضيء في خالفة المستضيء، لالمام ابن الجوزي
 الحنبلي دشذرات الذهب في اخبار من ذهب، البن عما* 

 طبقات الشافعية، لالمام ابن السبكي* 

 ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، للشيخ ابي الحسن علي الحسن الندوي* 

 ذكريات علي الطنطاوي، للشيخ علي مصطفى الطنطاوي* 
 كتب االدب 

 * وحي القلم، مصطفى صادق الرافعي
 * جواهر االدب، سيد احمد الهاشمي

 واني* زهر االداب، للقير 
 * صور وخواطر، للشيخ علي الطنطاوي
 * النظرات، مصطفى لطفي المنفلوطي
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 في ضوء الرسالة، احمد حسن الزيات* 
 هيين مستظرف، لالمام االبشف* المستطرف من كل 

 غاني المعركة، وليد عبدالكريم االعظميأ* 
 * الفرج بعد الشدة، للمحسن بن علي التنوخي

 الدينوي ة* عيون االخبار، ابن قتيب
 كتب االخَلق والتربية 

 * احياء علوم الدين، لالمام ابي حامد الغزالي
 * الرسالة القشيرية، لالمام عبدالكريم القشيري

 * الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، البن قيم الجوزية
 * تنوير القلوب، للشيخ امين الكردي

 يكن* قوارب النجاة في حياة الدعاة، لالستاذ فتحي 
ار الحلبي  * سمير المؤمنين، للسيد محمد الحج 

 لالمام ابي زكريا محي الدين النووي* بستان العارفين، 
 قباس روحانية، للحاج محمود شيت خطابأ* 

 ةعجيبم، لالمام ابن م* ايقاظ اله
 * االجوبة المسكته، محمد سعيد العاني

 * تربيتنا الروحية، للشيخ سعيد حو ى
  سَلمية عامةإكتب 

 * االسالم نظام انساني، د. مصطفى الرافعي
 من حديث القلب، للشيخ عبدالحميد المصري* 

 * تلبيس ابليس، لألمام ابن الجوزي
 مام ابن قيم الجوزيةمن مصائد الشيطان، لف ن* اغاثة اللهفا

 مام ابن نجيم* االشباه والنظائر، لف
 االنوار، للشيخ عبدالوهاب الشعراني ح* لواق
 ان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، لالمام احمد بن تيمية* الفرق

 اهلل افندي ة* اظهار الحق، للشيخ رحم
 الدعوة االسالمية واالعالم الديني، للدكتور عبداهلل شحاتة المصري* 

 افت الباشأ* صور من حياة الصحابة، للدكتور عبدالرحمن ر 
 العلم ليس كافرًا، للدكتور محسن عبدالحميد* 
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 * روح االسالم، محمد عطية االبراشي
 * المستشرقون والتراث والمستشرقون واالسالم، للسيد جمال الدين اآللوسي

 * االسالم، للشيخ سعيد حو ى
 سالمية، للشيخ محمد متولي الشعراويإمحاظرات * 

 لنخبة من العلماء االمريكان* اهلل يتجلى في عصر العلم، 
 * المنطلق، محمد احمد الراشد

 * صراع مع المالحدة حتى العظم، للشيخ عبدالرحمن حسن حنبكة الميداني
 * هموم داعية، محمد الغزالي
 * السمير المهذب، علي فكري

 * قادة الغرب يقولون، جالل العالم
 * مع الناس، علي الطنطاوي

 * قيمة الزمن عند العلماء، عبدالفتاح ابو غدة
 * البدع والحوادث، للطرطوشي

 عبدالسالم، رضوان علي الندوي * العز بن
 * مناهج الشريعة االسالمية، د. احمد محي الدين العجوز

 * هكذا علمني الحياة، د. مصطفى السباعي
 المجَلت االسَلمية 

 مجلة االمة، الصادرة في دولة قطر* 
 * مجلة الوعي االسالمية، الصادرة في دولة الكويت

 دولة العراق* مجلة التربية االسالمية، الصادرة في 
 * مجلة المسلمون، الصادرة في دولة سوريا

 * مجلة حضارة االسالم، الصادرة في دولة سوريا
  

 



199 

 

 الفهرســــــــت

 فهرست كتاب 
 "عبد اجلليل الفهداويالدكتور محات من مسرية الشيخ ـل"

 6                                                                                         االهبببببببداء
 7                                                    )حفظه اهلل( الشيخ خليل ابراهيم الكبيسي تقديم

 41                                                                                        المقبدمبببببة
 42                                                                نشأُة الشيخ وحياُته الفصل األول:
 13                                                                                     الوالدة  والنشأة

 11                                                                 وانتقال ه إلى بغداددراست ه الجامعية 
 11                                                                                            زواج ه

 19                                                                    دور ه في مرحلة الحصار الجائر
 19                                                                            دور ه بعَد احتالل العراق

 19                                                             دور ه في مرحلِة العنف والتدهوِر األمني
 13                                                            لمباشر  للشيخ وسفر ه إلى األردنالتهديد  ا

 21                                                                             عودة  الشيخ إلى بغداد
 33                                            من صفات الشيخ عبد الجليل الفهداوي الفصل الثاني:

 22                                                                             كرم ه  رحمه  اهلل  تعالى
 21                                                                           تواضع ه وزهد ه في الدنيا

 29                                                                                   رنشاط ه المستم
 31                                                     تحصيُل الشيخ ومؤلفاُته وآثارُه الفصل الثالع:

 23                                                                                 تحصيل ه الجامعي
جازات هم له  23                                                                  دراست ه على المشايخ وا 

 23                                                                              عمل ه في المؤسسات
 31                                                                                  الكتب  التي أل فها
 32                                                                                   بحوث ه ومقاالت ه
 33                                                                                   مؤلفات ه األخرى

 31                                                               جولةل في كراسات الشيخ المخطوطة
 31                                                                             كراسل شعريل مخطوط

 39                                                                  أوائل  الشيخ عبد الجليل الفهداوي
 39                                                               م َلحل نقلها الشيخ  عن بعِض مشايخه

  33                                                     لمجازوَن من األستاذ الشيخ عبد الكريم الدبانا
 11                                                                     ِمن َنظم الشيخ األستاذ الدبان

 13                                                          من أقواِل الشيخ عبد الكريم بيارة المدر س
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 11                                                                                   مؤلفات  شيوخه
 17                                       من ذكرياتي مع الشيخ عبد الجليل الفهداوي الفصل الرابع:

 19                                                                                قراءتي على الشيخ
 13                                                              ِمن كراماِت الشيخ.. واقعة  المستشفى

 12                                                                                   رقة  قلِب الشيخ
 12                                                                                ح بص الشيِخ لبغداد

 12                                                                               ِمن أرَيحيات الشيخ
 13                                                                       فهم  الشيخ للتأريخ االسالمي

 13                                                                       اثقاله على اآلخرين    عدم
ي َعت  13                                                                                     علومل ض 

  11                                                                            موقف  الشيخ من الفتنة
 11                                                                    رأي  الشيخ في الَظَلمة وأعوانهم

 11                                                                              آخر لقاء  جمعني به
ؤيتي للشيخِ   11                                                                           في المنام ر 

 66                                    مواقٌف من حياة الشيخ َعبد الَجليل الفهداوي الفصل الخامس:
 19                                                  موقف ه مع الر ئيس الفلسطيني الر احل ياسر عرفات

 19                                                                 موقف ه مع مسؤول  كبير في الدولة
 13                                                          وفاة  وَلده األكبر صهيب رحمه  اهلل  تعالى

 91                                                                   حماديوفاة  والِده الحاج  ابراهيم 
 62                                                        خَلٌف في ُوجهات النظر الفصل السادس:
 61                                                              مشروٌع لْم يَر النور الفصل السابع:
 72                                    حواٌر مع الشيخ الدكتور عبد الجليل الفهداوي الفصل الثامن:
 71                                                         نماذٌج ِمن مقاالت الّشيخ الفصل التاسع:

 93                                                  صورل المعةل ومواقف  مشر فةل مع ح جاج هذا العام
 31                                                عالقة  المسلم بالرسوِل الحبيب صلى اهلل  عليه وسل م

 31                                                   تقريظ الشيخ الدكتور عبد الجليل الفهداوي لكتاب
 16                                                      وفاُة الشيخ رحمه اهلل تعالى الفصل العاشر:

 11                                                          مما قيَل في رثاِئه الفصل الحادي عشر:
 12                                                                                          خباتببمة

 "لطائف ذات بهجة"فهرست كتاب 
 11                                             المقدمة بقلم اللواء الركن الحاج محمود شيت خطاب

 414                                                                                         الدعاء
 413                                                                                          تمهيد

 411                                                                                        االهداء
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 119                                                                           صيحة في بئر مظلمة
 119                                                                          ماذا تعني هذه الحادثة؟

 119                                                                     نزهة العلماء في مذاكرة العلم
 119                                                                    أبو حنيفة وحثه على الحديث

 119                                                                                 االجتهاد والدليل
 113                                                                    من أولى الناس بانكار البدع؟
 113                                                                    ماذا قال أولياء اهلل في البدع؟
 113                                                                   خالفة تعمل على منهاج النبوة

 113                                                                                     فأرنا عفوك
 111                                                                                     الفقيه الحق

 111                                                     االسالم رفع أعالم المدينة في أقطار االرض
 111                                                                               إن في الدنيا جنة

 111                                                                        أنزيغ عن هدي الرسول؟
 111                                                                  لعلك أن تمر بمسجدي وبقبري

 111                                                                                    اتهام النفس
 111                                                                        حري بهذا الدين أن يتبع

 112                                                             الشعور نحو الصديق واالحسان إليه
 112                                                                           أتراه يضيعني يا عم؟

 113                                                                    تصور السعادة عند الجاهلين
 113                                                                        ال أدري من أيكم أعجب

  111                                                                    عالم بنيت أمرك في التوكل؟
 111                                                                         كيف يتقلب االنسان    
 111                                                                        صدق اهلل وكذب الشاعر

 111                                                                                 لو زدتنا لزدناك
 119                                                                           أربعة من أربعة آالف

 119                                                                       رجل أصابته دعوة عثمان
 119                                                                              التخافي يا َأمة اهلل

 119                                                                        ثالث ال يعلمهن إال نبي
 113                                                                               متهم أمام الخليفة
 113                                                                               مراتب األصحاب
 113                                                                                 واسوء صباحاه

 113                                                                             مع مستشرق ألماني
 113                                                                                         الغربة 

 121                                                                                 األوابد واأللغاز
 121                                                                    أطلب قلبك في أربعة مواطن
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 121                                                                                   واحد من أربع
 121                                                             كيف خلص االسالم العقل من قيوده

 122                                                                         شكوى إليك يا رسول اهلل
 122                                                                             تاجر يطلب مشترين

 123                                                                   أعرابي ينجو من الموت بكلمة
 123                                                                      وجدت وصفك في االنجيل
 123                                                                       إن المعلم ال يعي  طويالً 

 121                                                                                    أسئلة حرجة
 121                                                                       قومي عليليهم حتى يناموا
 129                                                                          مبلغ االيمان في القلب

 129                                                                                فقيه الكوفة يقول
 129                                                               للقرآن قوة في جمع شمل المسلمين

 129                                                                            أشهد أنك للعلم وعاء
 129                                                               موقف الملوك واالمراء من االسالم

 123                                                                                رجل بين امراتين
 123                                                                       لأأحد فالسفة العصر يس

 123                                                                              جنود من االساتذة 
 123                                                                               أمام القضاءغريم 

 123                                                                        نظرة الناس للغني والفقير
 131                                                                                     الحق والقوة

 131                                                                             إني أستحيي من اهلل
 131                                                                        تغلغل المادة في االنسان
 131                                                                      يبوقفة مع سعيد بن المس
 131                                                                         لوال الرجاء لماذا حدث؟

 132                                                                   المسلمون في منظور االعداء
 132                                                                               عزة المسلم بقرآنه

 133                                                                          أمير متهم أمام الخليفة
 133                                                                                أقسم باهلل لتفعلنه

 131                                                                    من مكائد الشيطان ومصائده
 131                                                                                   خمس كلمات

 131                                                                       اء االسالم والنصوصعلم
 131                                                                     الدنيا بادية وبغداد حاضرتها

 139                                                                           ويلكم أنتم تقولون هذا
 139                                                                        لمن يريد أن يعظ الناس 

 139                                                                       هجاء في محضر الخليفة
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 139                                                                                اعتراف من ملك
 139                                                                              طوبى لمن يسمعها

 133                                                           دعها فان الحق انطقها والباطل أخرسه
 133                                                                             دالئل اهلل في أرضه

 133                                                                      الفرق بينهما كالفحم والدرر
 111                                                                           بن عبداهللوصية بكر 

 111                                                                  العرب تعرف من أنكرت والعجم
 111                                                                                  الجواب المفحم

 111                                                                             كيف أقنعه بجواب؟
 111                                                                            ازدواج في الشخصية
 112                                                                           استعن بصاحب الغنم

 112                                                                              ثالثة ال يصاحبون
 112                                                                        يا ابتاه أتاركي هنا وحدي
 113                                                                         إن الحرب مبدؤها الكالم
 113                                                                        رأي فيلسوف في االسالم
 113                                                                           عالم مع سلطان جائر

 111                                                                               واهلل ال يملك غيره
 111                                                                                ال تشكوا في دينه

 111                                                                        كيف شأنكم يا ابا اسحاق
 111                                                                            كأنَّ بين أيديهم جنازة

 111                                                                      لحمًا طرياومن كل تأكلون 
 119                                                                                 سر اهلل قد خفي

 119                                                                           لو رأيتك يا بني لقتلتك
 119                                                                              لم أقم حتى أفتضح

 119                                                                  كيف تعلم أنك على حالة حسنة
 119                                                                                 مبلغ االخالص

 119                                                                                        البدء لهم
 113                                                                   لقد كنت قواما إذا أظلم الدجى

 113                                                                أعزم عليك أن تصعدعلى ظهري
 113                                                                 أهذه وصيتك باخيك يا مصعب؟

 113                                                                               ليتني لم أكن شيئاً 
 113                                                                  من أعان ظالمًا سلطه اهلل عليه
 111                                                                    بمثل هذا السيف سنلقاكم غدا

 111                                                                           مواقف في أيام الحسن
 111                                                                             غلبني البدوي مرتين
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 113                                                                      الحق ما شهدت به االعداء
 113                                                                                كلمات لها معنى

 113                                                                              ألصالحن صاحبي
  111                                                                لو اتبع كل انسان تعاليم االسالم

  111                                                                                 قرن شيئاتال تح
 111                                                                         بنو آدم في نظر إبليس

 111                                                            ليس وراء ذلك من االيمان حبة خردل
 111                                                                     وهل أنت في شك من ذلك؟

 119                                                                           حصادهوآتوا حقه يوم 
 119                                                                                  من يبيع موتًا؟

 119                                                                               صفات المخطوبة
 119                                                                               هلل جنود من خلقه
 119                                                                              دمعة على االسالم
 113                                                                              قافلة حبسها االسد

 113                                                                                 أمانة في البحر
 113                                                                     هلل المنة والحجة على عباده

 113                                                                    أنبني لك صومعتك من ذهب
 113                                                                          بين الماضي والحاضر

    113                                                                               محادثة مع ابليس
 191                                                                              بعض العقول تقول

 191                                                                       األمان غدًا لمن خاف ربه
 191                                                                              قعلى مفترق الطر 

 191                                                                        الجيالني والسنة المطهرة
 191                                                                            نظرات عن التصوف

 192                                                                         نشر الحضارة في الدنيا
 192                                                                   واحد يرفو الثياب وألف يخرق
 192                                                                     اأحبكم الي من أخذ مني حق

 193                                                                              المؤمن بين شدائد 
 193                                                                      صورة من المناظرة المقنعة

 191                                                                                لنحذر االستدراج
 191                                                                          فال أدب يفيد وال أديب
 191                                                                          االمام الشافعي والثياب

 191                                                                      اختبار من هرقل للمسلمين
 199                                                                        محاورة على سطح البحر

 199                                                                    العقبات أمام درجة الصالحين
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 193                                                                  رسول كهذا حقيق باتباع رسالته
 193                                                                                 الدعاء والقضاء

 193                                                                 من أعظم مجرم في حق العرب؟
 193                                                                           الغافل عن مناجاة ربه

 193                                                                      إنكم سعداء ولكن ال تدرون
 191                                                                            لماذا نحارب الفقهاء؟

 191                                                                         إني مسيحي أجل  محمداً 
 192                                                                       االسالم في نظر مستشرق

 192                                                                                 العزم واإلصرار
 193                                                                        التنفير من شرب الدخان
 193                                                                          مكافأة لصاحب اختراع

 193                                                                        كيف جرى النيل ببطاقة؟
 191                                                                                يسمعالخوالني ال

 191                                                                        شرود الذهن عند العلماء
 191                                                                                     كلمات نيرة

 191                                                                         مكانة الفقير عند الناس
 199                                                                              أشد جنود اهلل الهم  

 199                                                                        تأييد اهلل لعباده الصادقين
 199                                                                              مكانة حسن الخلق

 193                                                                            التوكل على اهلل وأثره
 193                                                                           خصومة ملك وأعرابي

 193                                                                        الكف عن خذالن المسلم
 193                                                                                  األمور األربعة

 131                                                                        عجبت لمن ابتلي بخمس
 131                                                                        تأمالت في أقوال الرجال

 131                                                                                  القلوب األربعة
 132                                                                          ال يصلي مع الجماعة

 132                                                                      تألب االعداء على االسالم
 132                                                                 هذا جزاء من تمنى فسحة األجل

 133                                                                         ماذا جمعت كلمة التقوى
 131                                                                          خداع االعالم وااللسنة

 131                                                                     فضل المسلمين على الغرب
 131                                                                       كالطير مقصوصًا جناحاه

 131                                               مدى حب االصحاب للرسول صلى اهلل عليه وسلم
 131                                                                     ؟عضاء االنسانأماذا تعني 
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 139                                                                                 شهادة وانصاف
 139                                                                        كنا أساتذة الدنيا وسادتها

 139                                                                  كيف يجازي اهلل على الصدقة؟
 139                                                              اصنع كيف شئت فإن أرزاقنا عليك

 133                                                                                رجولة عالم عابد
 133                                                                 نماذج من انقياد الخلفاء للعلماء

 133                                                                       لوال الليل ما أحببت البقاء
 133                                                                        ال تيأسن  فان اليأس كفرل 

 131                                                               رجال صانوا أعضاءهم عن الحرام
 131                                                                       اهلل في كل العجائب ماثل
 132                                                                        لقد عدنا يا صالح الدين

 132                                                                                  اغتنام الفرص
 132                                                                    مبلغ الحلم عند معن بن زائدة

 133                                                                          جولة في رحاب الفوقية
 131                                                                        اء عن الدنياعزوف العلم

 131                                                                   ابن تيمية وسنة الجمعة القبلية
 131                                                              ابن تيمية واالذان االول في الجمعة

 416                                                    كتاب "لطائف ذات بهجة"ل المصادر والمراجع
 411                                                                                       الفهرست
 411                          "لبمحات من مسيرة الشيخ الدكتور عبد الجليل الفهداوي كتاب فهرست

 311                                                              "لطائف ذات بهجة"فهرست كتاب 
 
 
 
 
 
 

ا يف سبيل اهلل تعاىل(
ا
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