الصداقة بني العلماء

حممد بن إبراهيم احلمد

3

بسم اهلل الرمحن الرحيم

مقدمة
احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله
أما بعد :
فإن وظيفة العلم أشرف األعمال قدراً ،وأمساها منزلةً ،وأرحبها أُفقاً،
وأثقلها تبعةً ،وأوثقها عهداً ،وأعظمها عند اهلل أجراً.
وإن العلماء هم ورثة األنبياء ،اآلخذون بأهم تكاليف النبوة ،وهي
الدعوة إىل اهلل ،وتوجيه خلقه إليه ،وتزكيتهم بالعلم ،وترويضهم على احلق؛
حتى يفهموه ،ويقبلوه ،ويعملوا به ،ويعملوا له.
وإن الصداقة لعاطفةٌ ساميةُ القدر ،غزيرة الفائدة ،لذيذة املطعم.
وإن احلديث عنها حللوٌ ،عذب ،شائق ،رائق ،كيف ال ،والشارع احلكيم
قد قرر هذا املعنى ،وأرسى دعائمه ،ورغب فيه؟
أال ترونه كيف يقرر أن األرواح جنود جمندة ،ويُ َرغِب يف أن تكون املعاملة
بني املسلمني قائمة على هذا األساس؟
أال ترونه كيف أمر املسلم أن حيب ألخيه ما حيبه لنفسه؟ ب استحب
للمسلم أن يؤثر أخاه املسلم وإن كان به خصاصة.
وذلك أقصى ما يفعله الصديق مع صديقه.
ولئن كانت الصداقة عذبة سائغة يف أصلها  -فلهي بني أه العلم واإلميان
أعذب مشرباً ،وألذ مساغاً ،وأمج وأنب معنى؛ إذ هي مؤسسة على

4

الصداقة بين العلماء

نماذج تطبيقية معاصرة

التقوى ،ومبنية على طلب السالمة يف العقبى؛ فليست ملنفعة ،أو لذة ،وإمنا
هي لفضيلة ،باعثُها اعتقادُ ك ٍ من الشخصني أن صاحبه على جانب من كمال
النفس؛ فلذلك هي أحرى بالدوام.
أَفَمَنْ َأسَسَ بُنْيَانَهُ َعلَى تَقْوَى مِنَ اللَهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ َأمْ مَنْ َأسَسَ بُنْيَانَهُ
َعلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ التوبة901 :
ثم إن أه العلم أوثق مودة من جهة أنهم أعلم باهلل ،وأتقاهم له.
جعَ ُ
واهلل  -عز وج  -يقول  :إِنَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَ ِملُوا الصَاِلحَاتِ سَيَ ْ
لَهُمُ الرَحْمَنُ وُدّاً  مريم 19 :
وألنهم أعرف الناس بأقدار بعضهم لبعض ،وإمنا يعرف الفض من الناس
ذووه.
وألنهم يعلمون أن الصداقة احلقة املؤسسة على الرب والتقوى تؤتي أكلها
ك حني بإذن ربها؛ فال تنتهي باملوت ،أو بنهاية هذه الدنيا ،ب هي باقية تنفع
أهلها يوم ال ينفع مال وال بنون.
أليس من حمكمات القرآن أنَ 

األَخِالءُ يَوْ َمئِذٍ َبعْضُهُمْ ِلَبعْضٍ َعدُوٌ إِال

الْمُتَقِنيَ  الزخرف 96 :
صدِيقٍ
وأنَ من حسرة الكافرين قوهلم  :فَمَا لَنَا مِنْ شَا ِفعِنيَ  وَال َ
حَمِيمٍ  الشعراء909:
أليس من السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظ إال ظله  -رجالن
حتابا يف اهلل ،اجتمعا عليه ،وتفرقا عليه؟.
ولقد شاع عند بعض الناس مسألة حتاسد العلماء ،وتغاير األقران ،وأُلِف
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يف ذلك كتب ،حتى خي لبعضهم أن ذلك هو دأب أه العلم يف ك عصر
ومصر ،و َعدَوا ذلك قضاءًا مربماً ال حميد عنه ،ومتلكهم خاطر اليأس من أن
جيدوا صداقة حقة ،ومودة محيمة بني أه العلم.
ولكن الناظر يف التاريخ ،وسري العلماء يرى أن األمر أهون من ذلك؛ إذ إن
هناك جوانبَ مشرقةً يف صداقات العلماء ،وموداتهم ،ووفائهم ،واعرتافِ
بعضهم لبعض بالفض  ،سواء كانوا أقراناً ،أو أن بعضهم تلميذٌ لبعض.
وال ينكر أن يوجد بني بعض العلماء شيء من التحاسد ،والتغاير إال أن
ذلك قد يبالغ فيه ،وجيمع بعضه إىل بعض؛ فيظن أنه كثري.
وقد يقول عامل يف حق عامل آخر كلمة يسرية ال تستدعي سوى غض
الطرف والتغاف عنها ،فتتلقاها الركبان ،ويسري بها من يسري حبسن نية أو فساد
طوية ،فَُتخَْت َلقُ عداوٌة ليس هلا من أساس.
ورمبا كان للسعاية ،وقاَلَة السوء نصيبٌ غري منقوص يف هذا اجلانب.
وقد يكون هناك جفوة بني عامل وآخر؛ فتجد من يوريها؛ فينشأ عن ذلك
فساد عريض.
وقد تكون اجلفوة يف فرتة ما ،وتعود األلفةُ ،دون أن يعلم بها كثري من
الناس ،فيظنوا أن اجلفوة باقية.
ورمبا كان األمر جمردَ رأيٍ يُطرح ،أو فهماً يفهمه العامل؛ فيخالفه يف ذلك
الرأي ،أو الفهم عامل آخر؛ فريى من ال يَ ْقدُر اخلالف قدره أن ذلك حسد،
وبغي ،وعدوان.
ورمبا وقر يف النفس شيء من اجلفاء ،ولكن سرعان ما يزول عند اللقاء،
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وعند املصلحة العامة ،خصوصاً إذا كان ذلك بني من ينظرون يف العواقب،
ويقدمون مصاحل األمة على أهواء النفوس؛ ومن هنا يظن بعض الناس أن
اجلفاء باقٍ ،وأن األلفة بعيدة أو مستحيلة.
وليس املقصود من كتابة هذه الصفحات نفيَ وجود التحاسد ،والتغاير،
والبغي والعدوان بني أه العلم؛ فما هم إال بشر ،وما كان لبشر أن خيلو من
النقائص والعيوب.
وإمنا املقصود من ذلك أن يبني أن أه العلم واإلميان أق الناس عيوباً،
وأنهم أقرب الناس إىل التقوى.
وإذا وجد عندهم شيء من النقائص والعيوب فعند غريهم من أرباب
الوجاهة ،والتجارة ،والرياسات  -أضعاف ما عند أه العلم.
واملقصود من ذلك  -أيضاً  -إيضاح اجلانب املشرق من سري العلماء أال
وهو جانب الصداقة ،واحملبة ،والوفاء ،وما يدور يف هذا الفلك؛ حتى يعلم
هذا اجلي الذي يقوم العلماء املصلحون واملربون الناصحون على رعايته
وتربيته أن يف الدنيا بقايا من الوفاء واحملبة ،تتماسك بها أجزاء هذا الكون
اإلنساني ،وأنه لوال هذه البقايا اليت يسخرها اهلل  -عز وج  -الحندر
اإلنسان إىل حيوانية عارمة ،كاليت بدت آثارها يف األمم اليت جفت نفوسها من
الوفاء واحملبة؛ فخلت من اإلحسان والرمحة؛ فهوت بها املطامع إىل ما يراه
الرائي ،ويسمعه السامع.

()9

وما أحوجنا يف هذا العصر  -إىل تلك املعاني السامية اليت تعيد السكينة
 -انظر  51 - 51من هذا الكتاب.
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إىل النفوس ،وتزرع الطمأنينة يف القلوب.
وما أحرانا أن نقدر أه العلم ،ونسعى إىل مجع الكلمة ،وتآلف
القلوب ،ومل الشعث ،والبعد عن إيغار الصدور وإثارة الكوامن؛ فهذا ما
استثار اهلمة ،وأخذ برأس القلم جيره إىل الكتابة يف هذا الشأن.
وال ريب أن احلديث يف هذا الباب ذو شجون؛ َفسِري العلماء من الصحابة
ومن بعدهم من التابعني ،ومن تبعهم بإحسان حافلة مبعاني الصداقة ،واألخوة
احلقة.
وال خيفى على كثري من طلبة العلم ما كان بني الصحابة من املودة،
والوفاء ،واألخوة الصادقة ،واالعرتاف بالفض .
وكذلك احلال بالنسبة ملن جاء بعدهم من التابعني ومن تبعهم بإحسان؛
فالذي كان بينهم من الود واإلخاء أشهر من أن يذكر ،كالذي بني ابن املبارك،
والفضي  ،وسفيان الثوري.
وكالذي كان بني أبي حنيفة وتلميذه أبي يوسف ،وكالذي كان بني مالك
والشافعي ،وبني الشافعي وأمحد ،وأمحد وتالميذه ،وكالذي كان بني
البخاري ومسلم ،وغريهم  -رمحهم اهلل . -
ولقائ أن يقولِ  :ت ْلكَ أُمَ ٌة َقدْ َخلَتْ  فأنى لنا مبث أولئك ،فــ:
ال تعرضن بذكرهم مع ذكرنا

ليس الصحيح إذا مشى كاملقعد

فتلك املعاني اجلميلة قد ذهبت مع أولئك الرجال.
ويقال ملن قال ذلك :ال ريب أن أولئك قد نالوا ال ِقدْح املعلى ،والنصيب
األوفى من تلك املكارم ،ولكن اخلري باق يف هذه األمة ،وال تزال تلك املعاني
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تُبعث بني الفينة واألخرى ،وال يزال اهلل يغرس هلذا الدين غرساً ،يتوالهم
برعايته ،ويصنعهم على عينه؛ ففي عصورنا املتأخرة صور كثرية مؤكدة هلذه
املعاني العظيمة.
وما من شك أنَ لتلك الصداقات أثراً بالغاً يف تقوية الرابطة العلمية ،وتآزر
أهلها ،واحتاد كلمتهم ،وعدم التجرؤ على الوقيعة فيهم ،واإليضاع خالهلم.
وألج أن يطرد شبح اليأس من القلوب ،ولئال يتشعب احلديث يف هذا
الباب إليكم معاشر القراء مناذج لثالثة من العلماء املعاصرين املتأخرين تؤكد
هذا املعنى وتربهن عليه؛ حيث سيتناول احلديث نظرتهم للصداقة ،وقيامهم
حبقها.
وهؤالء العلماء هم :صاحب الفضيلة الشيخ العالمة حممد اخلضر حسني
ت  ،9766وصاحب الفضيلة الشيخ العالمة حممد البشري اإلبراهيمي ت
 ،9731وصاحب السماحة اإلمام شيخنا الشيخ العالمة عبدالعزيز بن عبداهلل
بن باز ت 9240هـ -رمحهم اهلل . -
والباعث على اختيار أولئك األعالم ما يأتي:
 -9الشهرة الواسعة ألولئك الثالثة.
 -4كثرة عالقاتهم بعلماء عصرهم.
 -7أنهم من بالد متفرقة ،فالشيخ اخلضر من تونس ،والشيخ اإلبراهيمي
من اجلزائر ،والشيخ ابن باز من السعودية.
 -2أنه قد تيسر لي االطالع على كثري من أحواهلم وآثارهم إما عن طريق
القراءة والسماع وخصوصاً اخلضر والبشري ،أو املشاهدة والقراءة والسماع
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ألحوال مساحة شيخنا الشيخ عبد العزيز  -رمحهم اهلل . -
ومن خالل ما يأتي من صفحات سيتضح لك مناذج رائعة يف الصداقة
تنظرياً وتطبيقًا مما يدلك على نفوس زاكية ،وهمم عالية.
ولع الضمري يعود إىل أقرب مذكور؛ فسماحة الشيخ عبدالعزيز آخر
أولئك العلماء وفاةً؛ ولذا ستكون البداية به؛ فإىل ذلك النموذج األول.
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النموذج األول:

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
قب احلديث عن جانب الصداقة يف حياة مساحة الشيخ عبدالعزيز
 رمحه اهلل  -حيسن الوقوف على شيء من سريته ،وأخباره ،وأخالقه.أوالً :نبذة يف سرية مساحة الشيخ:
هو مساحة الشيخ اإلمام العالمة اجملدد عبدالعزيز بن عبداهلل بن
عبدالرمحن بن حممد بن عبداهلل آل باز.
ولد يف الرياض يف ذي احلجة سنة  9770هـ ،وكان بصرياً يف أول طلبه
للعلم  -كما يقول . -
ويقول:

((

ثم أصابين املرض يف عيين عام  9729هـ فضعف بصري

بسبب ذلك ثم ذهب بالكلية يف مسته حمرم من عام  9710هـ واحلمد هلل على
ذلك.
وأسأل اهلل  -ج وعال  -أن يعوضين البصرية يف الدنيا ،واجلزاء احلسن
يف اآلخرة ،كما وعد بذلك  -سبحانه  -على لسان نبيه حممد  -صلى اهلل
عليه وسلم  -كما أسأله  -سبحانه  -أن جيع العاقبة محيدة يف الدنيا
واألخرى)) .

ويقول  -رمحه اهلل  (( : -وقد بدأت الدراسة منذ الصغر ،فحفظت
القرآن الكريم قب البلوغ على يدي الشيخ عبداهلل بن مفرييج  -رمحه اهلل -

ثم بدأت يف تلقي العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثري من علماء الرياض،
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ومن أعالمهم:
 - 9الشيخ حممد بن عبداللطيف بن عبدالرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن
عبدالوهاب  -رمحهم اهلل . -
 - 4الشيخ صاحل بن عبدالعزيز بن عبدالرمحن بن حسن بن الشيخ حممد بن
عبدالوهاب قاضي الرياض  -رمحهم اهلل . -
 - 7الشيخ سعد بن محد بن عتيق  -رمحه اهلل  -قاضي الرياض.
 - 2الشيخ محد بن فارس وكي بيت املال بالرياض  -رمحه اهلل . -
 - 1الشيخ سعد وقاص البخاري من علماء مكة املكرمة أخذت عنه علم
التجويد يف عام  9711هـ ،حيث كنت أتردد على الشيخ سعد يف دكانه
مدة شهرين ،آخذ عنه علم التجويد.
 - 9مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ  -رمحه
اهلل  -وقد لزمت حلقاته صباحاً ومساء ،وحضرت ك ما يقرأ عليه ،ثم
قرأت عليه مجيع املواد اليت درستها يف احلديث والعقيدة ،والفقه،
والنحو ،والفرائض ،وقرأت عليه شيئاً كثرياً يف التفسري ،والتاريخ،
والسرية النبوية حنواً من عشر سنوات ،وتلقيت عنه مجيع العلوم الشرعية
ابتداء من سنة  9726هـ إىل سنة  9716هـ حيث رشحت للقضاء من قب
مساحته)) .
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ثانياً :من أخبار مساحة الشيخ يف صباه:
من أخباره يف صباه أن والده تويف وهو صغري حيث إنه ال يذكر والده.
أما والدته فتوفيت وعمره مخس وعشرون سنة.
ومما يذكر أنه كان يف صباه ضعيف البنية ،وأنه مل يستطع املشي إال بعد أن
بلغ الثالثة ،ذكر ذلك ابنه الشيخ أمحد.
وكان مساحة الشيخ معروفاً بالتقى واملسارعة إىل اخلريات ،واملواظبة على
الطاعات منذ نعومة أظفاره.
وقد ذكر الشيخ سعد بن عبداحملسن الباز  -وهو قريب لسماحة الشيخ
ويكربه بعشر سنوات  -ذكر أن مساحة الشيخ منذ نعومة أظفاره كان شاباً تقياً
سباقاً إىل أفعال اخلري ،وأن مكانه دائماً يف روضة املسجد وعمره ثالثة عشر
عاماً.
وقد ذكر مساحة الشيخ  -رمحه اهلل  -فيما كان يذكره من أخبار صباه
موقفاً ال ينساه مع شيخه الشيخ صاحل بن عبدالعزيز آل الشيخ قاضي الرياض
آنذاك.
يقول مساحته(( :كنت يف مقتب عمري ،وقد رآني الشيخ صاحل
 رمحه اهلل  -يف طرف الصف مسبوقاً ،فحزن الشيخ صاحل ،وقال :بعضالناس يسوِف ،وجيلس يأك ويشرب حتى تفوته الصالة.
وكأنه  -رمحه اهلل  -يعنيين ويعرِض بي ،فخجلت مما كان مين،
وتكدرت كثرياً ،ومل أنس ذلك املوقف حتى اآلن)).

ومل يكن الشيخ صاحل  -رمحه اهلل  -ليقول ذلك إال ألنه كان يتوسم
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ويتفرس يف مساحة الشيخ نبوغه املبكر.
ثالثاً :من أبرز الصفات اخللقية لسماحة اإلمام  -رمحه اهلل : -
تفرد مساحة اإلمام عبدالعزيز  -رمحه اهلل  -بصفات عديدة ال تكاد
جتتمع يف رج واحد إال يف القلي النادر ،ومن أبرز تلك الصفات ما يلي:
 - 9اإلخالص هلل  -وال نزكي على اهلل أحداً  -فهو ال يبتغي بعمله محداً
من أحد وال جزاءًا ،وال شكوراً.
 - 4التواضع اجلم ،مع مكانته العالية ،ومنزلته العلمية.
 - 7احللم العجيب الذي يص فيه إىل حد ال يصدقه إال من رآه عليه.
 - 2اجللد ،والتحم  ،والطاقة العجيبة حتى مع كرب سنه.
 - 1األدب املتناهي ،والذوق املرهف.
 - 9الكرم والسخاء الذي ال يدانيه فيه أحد يف زمانه ،وذلك يف شتى أنواع
الكرم والسخاء ،سواء باملال أو بالوقت ،أو الراحة ،أو العلم ،أو
اإلحسان ،أو الشفاعات ،أو العفو ،أو اخللق ،وحنو ذلك.
 - 6السكينة العجيبة اليت تغشاه ،وتغشى جملسه ،ومن خيالطه.
 - 3الذاكرة القوية اليت تزيد مع تقدمه يف السن.
 - 1اهلمة العالية ،والعزمية القوية اليت ال تستصعب شيئاً ،وال يهوهلا أمر
من األمور.
 - 90العدل يف األحكام سواء مع املخالفني ،أو املوافقني.
 - 99الثبات على املبدأ ،وعلى احلق.
 - 94سعة األفق.
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 - 97بعد النظر.
 - 92التجدد؛ فهو دائماً  -يتجدد ،ويواكب األحداث ،وحيسن التعام مع
املتغريات.
 - 91الثقة العظيمة باهلل  -ج وعال . -
 - 99الزهد بالدنيا ،سواء باملال أو اجلاه ،أو املنصب ،أو الثناء ،أو غري
ذلك.
 - 96احلرص على تطبيق السنة حبذافريها ،فال يكاد يعلم سنة ثابتة إال عم
بها.
 - 93بشاشة الوجه ،وطالقة احمليا.
 - 91الصرب بأنواعه املتعددة من صرب على الناس ،وصرب على املرض ،وصرب
على حتم األعباء ،إىل غري ذلك.
 - 40املراعاة التامة ألدب احلديث ،واجمللس ،وحنوها من اآلداب.
 - 49الوفاء املنقطع النظري ملشاخيه ،وأصدقائه ،ومعارفه.
 - 44القيام حبقوق األه  ،واألرحام ،واجلريان.
 - 47عفة اللسان.
 - 42ال يُعرف عنه أنه مدح نفسه ،أو انتقص أحداً ،أو عاب طعاماً ،أو
استكثر شيئًا قدمه للناس ،أو نهر خادماً.
 - 41وكان ال يقب اخلرب إال من ثقة.
 - 49حيسن الظن بالناس.
 - 46قلي الكالم ،كثري الصمت.
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 - 43كثري الذكر والدعاء.
 - 41ال يرفع صوته بالضحك.
 - 70كثري البكاء إذا مسع القرآن ،أو قرئ عليه سرية ألحد العلماء ،أو
شيء يتعلق بتعظيم القرآن أو السنة.
 - 79يقب اهلدية ويكافئ عليها.
 - 74حيب املساكني ،وحينو عليهم ،ويتلذذ باألك معهم.
 - 77حيافظ على الوقت أشد احملافظة.
 -72يشجع على اخلري ،وحيض عليه.
 -71ال حيسد أحداً على نعمة ساقها اهلل إليه.
 - 79ال حيقد على أحد ب يقاب اإلساءة باإلحسان.
 - 76معتدل يف مأكله ومشربه.
 - 73دقيق يف املواعيد.
 - 71كان متفائالً ،وحمبًا للفأل.
هذه نبذة يسرية عن بعض أخباره ،وأخالقه ،وصفاته.
ومن أراد التفصي يف ذلك فلريجع إىل كتاب ( :جوانب من سرية اإلمام
عبدالعزيز بن باز ) رواية الشيخ حممد املوسى مدير مكتب بيت مساحة الشيخ،
وإعداد كاتب هذه األوراق؛ حيث بلغ ذلك الكتاب  916صفحة ،واحتوى
على تفاصي دقيقة من سرية ذلك العلم اإلمام املبج .
فتلك الرواية متث صورة صادقة حلياة مساحة الشيخ  -رمحه اهلل  -فهي
تبني أحواله يف صباه ،وتصور أخالقه ،وعلمه ،وعبادته ،وحاله يف الصحة،
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واملرض ،واحلضر ،والسفر ،ومواقفه الرائعة ،وقصصه املؤثرة ،وأياديه
البيضاء ،وأعماله اجلليلة ،ومآثره اخلالدة ،ومنهجه الفريد ،يف التعام مع
الناس على اختالف طبقاتهم.
كما أنها حتتوي على أخبار ،وإمالءات ،ومكاتبات نادرة تلقي الضوء
على جوانب من تلك السرية الغراء.
كما أنها اشتملت على تفصي ألحواله يف الصالة ،ويف رمضان ،ويف
احلج ،ويف العيد ،ويف العم الرمسي ،ويف جملسه يف املنزل.
كما أنها تضمنت تفصيالً دقيقاً آلخر أيام الشيخ إىل أن لفظ أنفاسه
األخرية.

07

الصداقة عند سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز
يعد مساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز  -رمحه اهلل  -أمنوذجاً رائعاً ،ومثاالً
حيتذى يف الصداقة ،والقيام حبقوقها ،يشهد لذلك ك من وقف على سريته،
أو عاشره ،أو مسع عنه ،وإن مل يكن لسماحته كثريُ كالم حول الصداقة.
ولقد انعقدت بينه وبني أكثر أه العلم يف زمانه صداقات وثيقة ،سواء من
مشاخيه ،أو أقرانه ،أو طالبه ،أو كافة معاصريه.
ولقد استمرت تلك الصداقات إىل أن فرَق املوت بينهم.
ولو أُطلق العِنان للقلم يف هذا الشأن لطال احلديث ،واملقام ال يسمح إال
بالقلي  ،ومبا يومىء إىل ذلك ولو على سبي اإلمجال؛ فإليكم  -معاشر
القراء  -صورةً جمملة لصداقات مساحة الشيخ مع أه العلم ،ثم يذكر مناذج
يسرية من املكاتبات بينه وبينهم.
فمن سريته مع أه العلم يف زمانه أنه كان مُجِـالً ملشاخيه ،معرتفاً
بفضلهم ،كثري الذكر والدعاء هلم.
وكان أقربهم إىل قلبه ،وأعظمهم أثراً يف نفسه شيخه مساحة الشيخ اإلمام
حممد بن إبراهيم آل الشيخ  -رمحه اهلل  -فقد كان مساحة الشيخ عبدالعزيز
جيله ،ويَ ْقدُره َقدْره ،وال يستطيع احلديث كثرياً عنه؛ إذ يغلبه البكاء إذا أراد
ذلك.
وكان يتأدب معه غاية األدب ،ويتلطف يف مكاتباته ،ويلقبه بالوالد،
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ويتعاون معه يف املناصحات ،والقضاء على املنكرات  -كما سيأتي مناذج من
ذلك . -
وكان  -رمحه اهلل  -حمباً ألقرانه ومعاصريه من أه العلم ،فلم يكن بينه
وبينهم إال ك حمبة ،وتقدير ،وإجالل ،وتعاون على الرب والتقوى ،وُب ْعدٍ عن
احلسد ،و التنقص ،و الذم.
وكان كثري املشاورة أله العلم ،كثري االستضافة هلم ،واحلفاوة بهم،
والسؤال عنهم ،واالستماع إليهم ،والقراءة هلم ،وتشجيعهم ،واحلرص
على التعرف عليهم.
وكان كثري الذَب عنهم ،وإحسان الظن بهم ،والوفاء هلم ،واحلرص على
مجع كلمتهم.
ومما كان يقوم به من واجب جتاه إخوانه من أه العلم أنه كان يكاتبهم،
ويرد على مكاتباتهم ،ويتواصى معهم باحلق والصرب ،وحيثهم على بذل مزيد
من اجلهد ،ويشرتك مع بعضهم يف حترير كثري من الكتابات والنصائح،
ويكاتب من يلحظ عليه اخلطأ؛ ليستدرك ما وقع فيه.
وكان يكاتبهم للسالم ،والسؤال عن احلال ،وحنو ذلك.
واملطلع على تلك املكاتبات يلحظ غرية صادقة على الدين ،ويرى فيها
احملبة والوفاء والتقدير والنصح أله العلم يف شتى األمصار.
ويرى فيها مثاالً للعامل العام الذي جي أه العلم ،وينزهلم منازهلم،
ويتأدب بآداب العلماء الربانيني ،ويقوم بصغار األمور وكبارها.
وسريى فيها عِظم مكانة مساحة الشيخ عند أه العلم.
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وسريى األساليب الكتابية الراقية املهذبة.
ولقد اقُتُصِر يف هذا السياق على بعض املكاتبات القدمية  -يف الغالب -

ليقف القارئ على شيء من سريته األوىل اليت ال ختتلف عن سريته األخرية.
وهذه املكاتبات نزر يسري مما كان يقوم به يف ذلك الصدد ،.ولو كُتِبَتْ
جملدات يف ذلك ملا كفى.
وإليكم  -معاشر القراء  -بعض النماذج من املكاتبات الصادرة من
مساحة الشيخ ،والواردة إليه.
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نماذج من مكاتبات سماحة الشيخ
-9

هذا منوذج من كتابات مساحة الشيخ عبدالعزيز لسماحة

الشيخ حممد بن إبراهيم  -رمحهما اهلل  -وقد كتبه الشيخ عبدالعزيز ملا كان يف
املدينة إبان عمله يف اجلامعة اإلسالمية ،وجاء فيه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز إىل حضرة مساحة الوالد املكرم شيخنا
الشيخ حممد بن إبراهيم وفقه اهلل لك خري ،وجع التوفيق حليفه يف القول
والعم آمني.
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
بعده أفيد مساحتكم أني وصلت املدينة ليلة السبت الساعة الثانية ومخس
بتوقيت املدينة حبال من الصحة وهلل احلمد ،وأسأله  -سبحانه  -أن يُوْ ِزعَ
اجلميع شكر نعمه ،وأن ينصر دينه وحزبه ،وخيذل أعداءه وحربه ،وأن مينح
مساحتكم النشاط والقوة يف احلق ،وأن يسدد خطاكم ،ويعينكم على ك
مافيه رضاه ،وصالح عباده؛ إنه جواد كريم.
ثم أفيد الوالد أنه وردنـي كتاب من بعض الزهرانيني حول قاضيهم نسيت
عرضه عليكم ،وهو إليكم بطيه لإلشراف عليه.
والذي يراه ابنكم أن ترك قاضيهم عندهم أوىل من نقله ،إذا مل يكن هناك
موجب لنقله من جهة أعيان البلد؛ ألن ثناءهم عليه ،ونشاطه يف ح
مشاكلهم ،وإصالح ذات بينهم أمر له أهميته ،وق َ مَنْ يوفق له من القضاة.
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وإذا كان األمر هكذا فبقاؤه عندهم أصلح ،وإن كان الواقع خالف ذلك
فسماحتكم به أعلم.
وأما حاجة حمكمة اإلحساء إليه فال أرى أن ذلك مسوغ لنقله عن حمله،
وميكن سد حاجة احملكمة بغريه ،والنظر هلل ،ثم لكم.
كان اهلل يف عونكم ،ويسر لكم ك أمر عسري؛ إنه مسيع قريب.
والرجاء التكرم بإبالغ السالم األبناء ،واألخوين الشيخ عبداهلل والشيخ
عبداللطيف ،كما أن املشايخ وعيال اإلخوان يف اجلامعة يبلغونكم السالم.
واهلل يتوالكم والسالم
مالحظة :األحوال يف اجلامعة هادئة ،والدراسة سائرة على ما يرام وهلل
احلمد.
-4

وهذا كتاب وجهه مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم إىل مساحة

الشيخ عبدالعزيز  -رمحهما اهلل  -برقم  ،9973وتاريخ 9731 / 2 / 47هـ
جاء فيه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
من حممد بن إبراهيم إىل حضرة صاحب الفضيلة عبدالعزيز بن عبداهلل بن
باز
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:
فقد وصلين خطابكم بتاريخ  94اجلاري ،واطلعت على الصور املرفقة
له...
وهو كتاب سديد يف بابه ،جزاكم اهلل خري اجلزاء ،ووفق اجلميع للقيام
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حول هذه األمور وأمثاهلا مبا جيب ،وما فيه براءة الذمة.
كما نسأله أن يتوىل توفيق والة األمور ،ويعينهم على ما فيه رضاه
والسالم.
 -7وهذا كتاب من مساحة الشيخ عبدالعزيز إىل الشيخ العالمة حمب
الدين اخلطيب  -رمحهما اهلل  -ينبهه على ملحوظة وردت يف مقال نشر يف
جملة األزهر اليت كان يرأس حتريرها حمب الدين اخلطيب؛ فإليك نصها:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز إىل حضرة األخ املكرم العالمة الشيخ حمب
الدين اخلطيب رئيس حترير جملة األزهر الغراء  -وفقه اهلل  -آمني.
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أما بعد:
فقد اطلعت على الكلمة املنشورة يف جملتكم الغراء عدد ربيع الثاني سنة
 9769صفحة  712للشيخ حممد الطنينحي مدير عام الوعظ واإلرشاد
للجمهورية املصرية؛ حيث يقول يف آخرها ما نصه (( :قد علمت أن اإلميان
عند مجهور احملققني هو التصديق مبا جاء به النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -

وهذا التصديق هو مناط األحكام األخروية عند أكثرهم؛ ألنه هو املقصود من
غري حاجة إىل إقرار أو غريه؛ فمن صدَق بقلبه ،ومل يقر بلسانه ،ومل يعم
جبوارحه كان مؤمناً شرعاً عند اهلل -تعاىل  -ومقره اجلنة إن شاء اهلل )) انتهى.
فاستغربت صدور هذا الكالم ،ونشره يف جملتكم الغراء احلافلة باملقاالت
العلمية واألدبية النافعة من جهتني:
إحداهما :صدوره من شخصية كبرية متث الوعظ واإلرشاد يف بالد واسعة
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األرجاء ،كثرية السكان.
واجلهة الثانية  :نشره يف جملتكم وسكوتكم عن التعليق عليه ،وهو كالم
 كما ال خيفى -فيه تفريط وإفراط:تفريط يف جانب الدين ،ودعوة إىل االنسالخ من شرائعه ،وعدم التقيد
بأحكامه.
وإفراط يف اإلرجاء يظن صاحبه أنه على هدى ،ويزعم أنه مبجرد التصديق
قد بلغ الذروة يف اإلميان ،حتى قال بعضهم :إن إميانه كإميان أبي بكر وعمر
بناءاً على هذا األص الفاسد ،وهو أن اإلميان جمرد التصديق وأنه ال يتفاض !
والشك أن هذا خالف ما دل عليه القرآن والسنة ،وأمجع عليه سلف
األمة.
وقد كتبت يف رد هذا الباط كلمة خمتصرة تصلكم بـِطَيِه ،فأرجو نشرها يف
جملتكم ،وأرجو أن تالحظوا ما ينشر يف اجمللة من املقاالت اليت خيشى من
نشرها هدم اإلسالم ،فرتيح اإلسالم من شرها والرد عليها ألمرين:
أحدهما :أن نشر الباط من غري تعليق عليه نوع من تروجيه والدعوة إليه.
والثاني :أنه قد يسمع الباط من ال يسمع الرد عليه فيغرت به ،ويتبع قائله،
ورمبا مسعهما مجيعاً فعشق الباط ومتكن من قلبه ،ومل يقوَ الردُ على إزالة
ذلك من قلبه ،فيبقى الناشر للباط شريكًا لقائله يف إثم من ض به.
عصمين اهلل وإياكم وسائر إخواننا من أسباب الضالل واإلضالل ،وجعلنا
وإياكم من اهلداة املهتدين ،وليكن على بال فضيلتكم ما ثبت يف الصحيح عن
النيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -أنه قال (( :من دعا إىل هدى كان له من األجر
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مث أجور من تبعه ال ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ،ومن دعا إىل ضاللة كان
عليه من اإلثم مث

آثام من تبعه ال ينقص ذلك من آثامهم شيئاً ))

واهلل أعلم ،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ترس صورته حملب الدين
 -2وهذه رسالة بعثها مساحة الشيخ إىل الشيخ عبدالفتاح اإلمام ،من علماء
الشام  -رمحهما اهلل  -وقد بعثها مساحته يف 9766 / 1 / 41هـ؛ وقد
ضَمَنها أشواقه ،وحمبته لذلك العامل؛ ملا مسع عنه من الفض والعلم،
وحثَه فيها على بذل املزيد من اجلهد يف سبي الدعوة ،وأبدى له استعداده
بالتعاون معه يف سبي اخلري ،وطبع الكتب ،وأوصاه بإبالغ السالم أله
العلم هناك ،وخص منهم العالمة الشيخ حممد ناصر الدين األلباني -

رمحه اهلل . -
فإليك نص الرسالة:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز إىل حضرة األخ املكرم ،والعالمة الفاض
الداعي إىل اهلل  -سبحانه  -الشيخ عبد الفتاح اإلمام وفقه اهلل ملا يرضيه آمني.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته أما بعد:
فإنـي أمحد لكم اهلل الذي ال إله إال هو على مجيع نعمه ،وأسأله
 تعاىل -أن يوزعين وإياكم شكرها ،وأن مين علينا مجيعاً بالفقه يف دينه،والقيام حبقه ،والنصح له ،ولعباده؛ إنه على ك شيء قدير.
ثم إني أشعر أخي احملبوب يف اهلل أن اإلخوان القادمني من طرفكم ،وهم

15

أبناؤكم حممد اجلبَان ،واألخ صاحل ضيف اهلل ،واألخ حممد ناصر ،واألخ
عبداهلل علوش وغريهم  -قد بلغوني كثرياً من صفاتكم احلميدة ،وجهادكم
املبارك؛ فسررت بذلك كثرياً ،وشكرت اهلل عليه ،ودعوته  -سبحانه  -لكم
باملزيد من التوفيق ،واهلداية ،والنشاط يف الدعوة إىل احلق؛ إنه ولي ذلك
والقادر عليه.
ثم قرأت ألول مرة بعض كتابكم الصغري حجماً ،الكبري شأناً وقدراً
املوسوم ( املشكالت وجوابها ) وبعض كتابكم الثاني العظيم الشأن املوسوم بـ:
( حكم اإلسالم ) فأعجبت بهما كثرياً ،وسرني ما تضمناه من الدعوة إىل
اإلسالم ،وبيان كثري من حكمه ،وأسراره ،وكثري من قواعده العظيمة،
وحتدي العاملِ أمجع أن يأتوا مبا يناقض ذلك؛ فأسأل اهلل أن يزيدكم من
فضله ،ويثبت أقدامكم على احلق ،وأن ينفع عباده بكتبكم اجلليلة النافعة،
وأن يفسح يف أجلكم على خري عم ؛ إنه مسيع جميب.
وحنن  -يا أخي  -يف عصر قد استحكمت فيه غربة اإلسالم ،وق فيه
ناصروه ،والدعاة إليه ،وكثر فيه أعداؤه والصادَون عنه ؛ فاغتنم يا حمبُ بقية
حياتكم يف الدعوة إىل احلق ،واصرب وصابر ،وأبشر بالذكر اجلمي  ،واألجر
اجلزي  ،والعاقبة احلميدة ما دمت على هذا النهج القويم  ،ثبتين اهلل وإياك،
وسائر إخواننا على دينه حتى نلقاه  -سبحانه . -
وال خيفاكم احلديث الصحيح(( :من دل على خري فله مث أجر فاعله))،
واحلديث الثاني (( :من دعا إىل هدى كان له من األجر مث أجور من تبعه ال
ينقص من أجورهم شيئاَ )) احلديث ،واحلديث الثالث  (( :إذا مات ابن آدم
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انقطع عمله إال من ثالث)) احلديث.
وقد اشتقت كثريًا إىل مؤلفاتكم؛ فأرجوا إحتايف بها من ك نوع نسخة ،وإذا
كان عندكم منها مجلة فأخربوني بها وبقيمتها حتى أسعى يف تسديد قيمتها،
وأخذها من فضيلتكم وتوزيعها بني الطلبة بطرفنا.
وقد أبلغين بعض اإلخوان أن فضيلتكم قد مجع تفسرياً خمتصراً،
وترغبون طبعه؛ لينتفع به املسلمون.
وهذا عم مشكور ،أجزل اهلل مثوبتكم عليه ،وإذا كنتم ترغبون طبعه
كما بلغين ،ورأيتم إرساله إليَ لإلشراف عليه ،والتوسط بطبعه بواسطة
الشربتلي ،أو احلكومة ،أو غريهما فال مانع من ذلك؛ ملا أرجو يف ذلك من
النفع لطلبة العلم.
واهلل املسؤول أن جيعلين وإياكم ،وسائر إخواننا من املتعاونني على الرب
والتقوى ،وأن يزيدنا مجيعاً من العلم النافع والعم به ،وأن مين على اجلميع
بالصدق يف معاملته ،واالستقامة على دينه ،والدعوة إليه على بصرية؛ إنه
جواد كريم.
وأرجو إبالغ سالمي ملن حولكم من خواصِ املشايخ واإلخوان ،وأخص
منهم فضيلة أخينا وحمبوبنا يف اهلل الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباني،
كما منا األوالد ،واملشايخ ،واإلخوان خبري وعافيه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،وصلى اهلل وسلم على عبده ورسوله
حممد وآله وأصحابه ومن تبعهم
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حرر يف  9766 / 1 / 41هـ
 -1وهذا كتاب من مساحة الشيخ عبداهلل بن محيد إىل مساحة الشيخ
عبدالعزيز  -رمحهما اهلل -

بسم اهلل الرمحن الرحيم
من عبداهلل بن محيد إىل حضرة األخ فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل
بن باز سلمه اهلل وتواله.
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته وبعد:
وصلين كتابكم املكرم املتضمن للتهنئة بدخول شهر الصيام ،تقب اهلل منا
ومنكم ،ووفقنا مجيعاً ملا فيه رضاه.
نصيحتكم القيمة وصلت ،شكر اهلل لكم ،وكثَر من أمثالكم ،ونفع بها،
وستقرأ  -إن شاء اهلل  -يف احلرم يف امليكرفون العام غداً أو بعد غد.
هذا ما لزم ،أبلغوا سالمنا كافة اإلخوان ،واملشايخ.
والسالم عليكم.
عبد اهلل بن محيد
 9733 / 1 / 3هـ
 -9وهذا كتاب بعثه صاحب الفضيلة الشيخ عبداهلل بن زيد آل حممود
رئيس احملاكم الشرعية يف دولة قطر إىل مساحة الشيخ عبدالعزيز  -رمحهما
اهلل. -
ولقد أبان فيه عن حمبته العميقة لسماحة الشيخ ،وشرح له ما لقيه من
احلفاوة يف زيارته إىل اململكة ،واعتذر عن عدم متكنه من زيارة املدينة،
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واالجتماع بسماحة الشيخَ ،وشَ َرحَ ما دار بينه وبني مساحة الشيخ حممد ابن
إبراهيم  -رمحهما اهلل  -إىل آخر ما جاء يف ذلك الكتاب الذي كتب يف 9 / 1
 9739 /هـ ،وهذا نصه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
من عبداهلل بن زيد آل حممود إىل احملب احلَفِيِ والصديق الصفي فضيلة
األستاذ الشيخ عبدالعزيز بن عبداهلل ابن باز  -حفظه اهلل  -باإلسالم ،وأسدل
عليه سوابغ النعم واإلحسان.
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته على الدوام ،وإني أسأل اهلل أن جيمع
بيين وبينك يف الدنيا يف سالمة ،وإسالم ،وصحة حال ،وسرور بال.
وبعد أيها الشيخ فإنين أقدم اعتذاري عن تقصريي بأداء حقك ،وإنفاذ
وعدي ،ألسباب اقتضت ذلك ،ولك العتبى حتى ترضى.
كنت يف ابتداء رحليت مُصمماً على زيارتك يف املدينة ،واإلقامة بها مدة ال
تق عن ثالثة أيام ،للتمتع حبديثك العالي؛ ألنين إن أَنْسَ ك شيء مضى يف
سفري فلن أنسى طيب منادمتك ،وحسن معاشرتك ،ومجي حديثك من
قب ويف هذا السفر ،حتى صرت أمح لك ودًَا مكيناً.
ولوال أن اإلخبار باحملبة سُنَةٌ ملا أبديت تعبريه ،وأنت قد تشم على البعد
ريح عبريه ،الزالت حمبتنا يف اهلل وهلل ،وجع جزاءها الزلفى بيوم املزيد.
يا حمب! لقد مكثت يف الطائف شهراً كامالً أمتتع فيه باجملالسة مع املشايخ
واألصحاب ممن حيبنا وحنبه ،وقد وجدت عند فضيلة الشيخ حممد بن إبراهيم
مجي احلفاوة ،واملودة ،ورفع املنزلة يف اإلكرام واالحرتام.
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وكذلك الشيخ عبداللطيف ،والشيخ عبدامللك وعبداهلل ،وأوالد الشيخ:
عبدالعزيز وإبراهيم كلهم قد بذلوا لي غاية اجلهد يف احلفاوة والكرامة حتى
انصرفت عنهم وقد امتأل قليب سرورًا وحمب ًة هلم جزاهم اهلل عنا خرياً.
استدعاني الشيخ حممد بعد صالة العشاء ،ومل يكن عنده أحد فتكلم معي
بكالم لطيف ظريف حاصله النصح ،واحملبة ،وإزالة ما أوقعه الناس يف نفسي
من الوحشة.
وقال :إمنا قصدت باستدعائك النصح ،والتنبيه على ما يلزم ،ثم تكلم يف
ثالثة مواضع من الرد أو أربعة.
أوالً :قال :استشهادك حبديث(( :يا بين عبداملطلب ال متنعوا أحداً طاف
بهذا البيت ،وصلى أية ساعة شاء من لي أو نهار)) وأنه ال عالقة له باملوضوع.
ثانياً :قولي إنه لو ذهب السي بهذا احلجر ،فلم يعثر له على عني أو خرب
فإنه لن يتغري بذلك شيء من مشروعية صالة ركعيت الطواف؛ عمالً بقوله :
صلّىً  البقرة941 :
خذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُ َ
وَاتَ ِ
وقال إن هذا الكالم يعطي عدم االحرتام باملقام.
والثالثة :الرمي قب الزوال ،وقال :إمنا قال جبوازه أناس من العلماء ال
يعتد بهم.
ثم قال :وأنا أنظر يف األمر ،ولعلنا نأمرهم برمي مجيع اجلمار يف وقت
واحد.
فهذا حاص ما دار احلديث فيه ،وحينما أردت أن أتكلم مبا يلزم قال لي:
إمنا قصدت بالبحث معك على سبي النصيحة ال غري ،ثم انقطع الكالم،
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وشكرت له حسن مالحظته ،ومجي مالطفته.
يا حمب لقد استأنست بهذه السفرة يف مصيف الطائف ،وأحسن ما أدخ
علي السرور فيها هو منادمة األمري عبداهلل بن عبدالرمحن آل فيص  -حفظه
اهلل  -فهو عندي زينة املصيف ،وبهجته؛ من أج حسن منادمته ،وصريح
حمبته ،جزاه اهلل عنا خرياً.
أحوال البالد هادئة ،ومل جير فيها شيء جيب ذكره ،هذا ما لزم مع إبالغ
السالم فضيلة االبن واحملب عبدالعزيز بن ناصر ،وكافة اإلخوان ،واملشايخ،
والباري حيفظكم.
حمبكم
رئيس احملاكم الشرعية
 -6وهذا كتاب من الشيخ أمحد خمتار بزرة من أه دمشق بعثه إىل
مساحة الشيخ يف  9711 / 9 / 6هـ يبث فيه حمبته ،وأشواقه لسماحة الشيخ،
ويعتذر يف تقصريه يف حقه.
وقد بدأ الكتابة مبقدمة أدبية رائعة ،ثم ختمه بقصيدة مجيله تعرب عن
املعاني السابقة ،وتذكر بعض فضائ مساحة الشيخ ،فإليك نص ما جاء يف
ذلك الكتاب:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
دمشق يف 9711 / 9 / 6هـ
9161 / 9 / 91م
فضيلة الشيخ الوالد عبدالعزيز بن باز رئيس اجلامعة اإلسالمية املكرم
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حفظه اهلل ورعاه
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
أمحد إليك اهلل الذي جع ما بني املؤمنني أُخوَة ،وحبَب إليهم املواصلة
والتغاضي عن تقصري املقصِر منهم حبق إخوانه.
وإني معرتف بتقصريي حبقك علي ،حقِ الوالد واألخ والشيخ املربي.
وإن أنسَ ال أنس أيامي عندكم وما أ َفدْتُه من شخصكم الكريم من علم
ثرٍ ،وأدب جمٍ ،وخلق مسح.
وإن طمعي بتساحمكم خيفف من شعوري بالذنب ،ولكنْ  -يشهد اهلل -

إن أبطأ القلم فما تباطأ القلب عنكم ،وما شُغ :
واهلل ما طلعت مشس وال غربت

من غري ذكرٍ لكم جادت بإسعادي

وعافيــةً

كما عال البدرُ للسارين واحلـادي

نظ ُ نعرف منكم بسمةً طُـلُقاً

عنوان قلبٍ كثري الربَ مـزداد

كم كان لي مورداً عذباً ُألِمَ به

إذا ظمئت لعلـم غيـر صـُرَادِ

بطـائِنُه

خمافة اهلل مل ُيحْجَـبْ لـورَادِ

يأوي إليه لفيف الناس ما سألوا

نبعٌ من العلم ثبت رأس أطــوادِ

مسح السجية مل تَكْدُرْ نقـائبُه

مُطهَر الذي

عَفُ الصدر والـزادِ

بقية من رجال طاب منبتهـم

أسالف صدقٍ ليـوثِ الدين ُذوَادِ

لو كنتُ أَملِكُ من أمري جماريه

حبست نفسي عليهم طوعَ منقـادِ

إذنْ ظفرت بنُعمى ال نديد هلا

حسيب النصيحة من أه وأعضادي

لو كنت أعلم أن البعد يقطعين

قطعـت بُعْدي بإتهـامٍ وإنـجادِ

والح

احلبُ

طيفُكمُ

والبُر

نوراً

والتقوى
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وجئت ربعَكمُ سعياً على قدمي

ولست آلو ولو أُجْهدْتُ إجهادي

لكن قليب على األيام مشتع ٌ

مل ينسَ أنكم كاملـاء للصـادي

قومي وأهلي وإخواني هلم مِقَيت

ويعلـم اهلل مين السـرَ والبـادي

لي يف محاكم عهود لست أُخفِرها

وال يُضيِع صدقـيْ َربَيَ الـهادي
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وال يفي السطر مبا يف الصدر ،وحمبتكم يضيق عنها الشعر ،ولكنه بعض ما
أعان اهلل عليه يف موقف األُخوَة ،أدامكم اهلل لنا ذخراً ،والسالم عليكم
ورمحة اهلل وبركاته.
ولدكم
أمحد خمتار بزرة
وبعد أن وص ذلك الكتاب إىل مساحة الشيخ ،رد عليه بالكتاب التالي يف
 9711 / 3 / 91هـ ،وإليك نصه:
بسم اهلل الرمحن الرحيم
من عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز إىل حضرة األخ املكرم الشيخ أمحد خمتار
بزرة وفقه اهلل لك خري آمني
سالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته
بعده يا حمبُ وص إليَ كتابُكم الكريم املؤرخ يف  9711 / 9 / 6هـ
وصلكم اهلل بهداه ،وأشكركم على ما تضمنه من املشاعر الكرمية ،والعواطف
النبيلة ،وما عرب عنه من احملبة الصادقة ،جزاكم اهلل عن ذلك خرياً ،وجعلنا
وإياكم من املتحابني يف جالله ،وثبتنا مجيعاً على دينه ،إنه خري مسؤول.
وعذركم عن انقطاع املراسلة مقبول ،والشك زاي  ،بارك اهلل فيكم،
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والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
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خاتمة الحديث عن صداقات سماحة الشيخ
ويف خامتة احلديث عن صداقات الشيخ أحب التذكري بأن ما مضى ذكره من
الكالم يف ذلك اجلانب من سرية الشيخ  -اليفي مبعشار حقه ،ولكن اجملال ال
يتسع لذلك.
وأذكِر مرة أخرى بأن من أراد التفصي فلرياجع كتاب:
( جوانب من سرية اإلمام عبدالعزيز بن باز )

رواية حممد املوسى مدير مكتب بيت مساحة الشيخ ،وإعداد كاتب هذه
األوراق.
ففي ذلك بيان ،وتفصي جلوانب سريته ،ومن ذلك جانب الصداقة
والعالقة مع العلماء.
ومما ورد يف ذلك الكتاب من العنوانات ما يلي:
أوالً :مساحة الشيخ مع أه العلم وذلك من ص .491 -421
ومما جاء يف ذلك املبحث ما يلي:
 .9إجالل مساحة الشيخ ملشاخيه والتأدب معهم.
وقد مت ذكر مخسة مناذج من مكاتباته لشيخه الشيخ حممد بن إبراهيم.
 .4حبه ألقرانه ومعاصريه من أه العلم :حيث ورد فيه ذكر لعالقته بعلماء
عصره ،ومما جاء يف ذلك ما يلي:
أ  -عالقته بسماحة الشيخ عبداهلل بن محيد  -رمحه اهلل . -
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ب  -عالقته بصاحب الفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن حممد الشثري أبو حبيب
 رمحه اهلل . -ج  -عالقته بسماحة الشيخ العالمة حممد األمني الشنقيطي  -رمحه اهلل . -
د  -عالقته بسماحة الشيخ عبدالرزاق عفيفي  -رمحه اهلل . -
هـ -عالقته بسماحة الشيخ العالمة حممد ناصر الدين األلباني  -رمحه اهلل. -
و-

عالقته بصاحب الفضيلة الشيخ العالمة عبدالرمحن الدوسري -

رمحه اهلل . -
ز  -عالقته بالشيخ أبي احلسن الندوي  -رمحه اهلل . -
ح  -عالقته بسماحة الشيخ العالمة محود التوجيري  -رمحه اهلل . -
ط  -عالقته بسماحة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني  -رمحه اهلل . -
ي  -عالقته بعلماء آخرين ورد ذكرهم.
ثانياً :من نوادر تراجم مساحة الشيخ وإمالءاته :وهذا العنوان من ص
213 - 223؛ وقد جاء فيه ما يلي:
 -9بيان ملا استفاده مساحة الشيخ يف حج عام 9797هـ ومن اتفق به من أه
العلم :حيث التقى يف تلك احلجة عدداً من العلماء؛ حيث التقى بالشيخ
إبراهيم بن حممد آل محود ،والشيخ عبداحلميد اخلطيب ،والشيخ حامد
التقي والشيخ بهجة البيطار ،والشيخ حممد حامد من تالمذة الشيخ مجال
الدين القامسي.
 -4ترمجة أنشأها مساحة الشيخ عبدالعزيز يف شيخه مساحة الشيخ حممد بن
إبراهيم.
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 -7فائدة أنشأها تتعلق برتمجة مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم.
ثالثاً :مناذج من نوادر مكاتبات مساحة الشيخ أله العلم ومع أه
العلم :وقد جاء ذلك يف ص  219 - 211من الكتاب املذكور.
وقد ورد فيه ذكر لتسعة عشر كتاباً بينه وبني أه العلم على اختالف
بلدانهم.
وباجلملة فالكتاب مليء مبا يؤكد معنى الصداقة واألخوة احلقة بني العلماء.

37

النموذج الثاني:

الشيخ العالمة محمد الخضر حسين
أوالً :نبذة يف سريته:
قب احلديث عن جانب الصداقة عند الشيخ  -رمحه اهلل  -حيسن الوقوف
على شيء من سريته.
 -9ولد  -رمحه اهلل  -يف بلدة ( نفطة ) بتونس عام 9417هـ 9367 -م
من أسرة علم ،وصالح ،وتقوى.
 -4يتص نسبه بالنيب  -صلى اهلل عليه وسلم  -وجده لألب علي بن
عمر ،وجده ألمه مصطفى بن عزوز ،وخاله العالمة الشيخ حممد املكي بن
عزوز ،وشقيقاه العالمة اللغوي حممد املكي بن احلسني ،والعالمة زين
العابدين بن احلسني.
 -7ملا بلغ الثانية عشرة من عمره انتق مع والده إىل العاصمة تونس،
والتحق بطالب العلم جبامعة الزيتونة أرقى املعاهد الدينية وأعظمها شأناً يف
املغرب ،وحص منها على الشهادة العاملية يف العلوم الدينية والعربية.
 -2أوتي بياناً ساحراً ،وقلماً سياالً قلما يوجد له نظري يف العصور
املتأخرة ،ب إنه يضارع أرباب البيان األوائ .
 -1كان ذا همة عالية ،ونفس كرمية ،وغرية إسالمية.
 -9كان هادئ الطبع ،حسن املعشر ،لَيِن العريكة ،جم التواضع ،ذا زهد
وقناعة.
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 - 6كان متفنناً يف علوم الشريعة من أصول ،وتفسري ،وفقه ،وحنو ذلك.
 - 3كان إماماً من أئمة العربية يف العصور املتأخرة ،وفذاً من أفذاذ علماء
اإلسالم كما قال عنه العالمة حممد الطاهر بن عاشور  -رمحهما اهلل . -
 - 1أصدر جملة ( السعادة العظمى ) عام  9749هـ ،وهي أول جملة ظهرت
يف املغرب ثم أغلقتها سلطات االستعمار الفرنسي.
 - 90توىل القضاء يف مدينة بنزرت عام 9109م ،ومل يرقْ ُه ميدان القضاء؛
إذ حال بينه وبني الدعوة إىل اإلصالح واجلهاد ،فرتكه إىل التدريس يف جامع
الزيتونة أستاذاً للعلوم الشرعية والعربية ،كما توىل التدريس يف مدرسة
الصادقية بتونس.
 - 99حكم عليه باإلعدام  -إبان االستعمار الفرنسي لتونس  -الشتغاله
بالسياسة ودعوته إىل التحرير ،فهاجر إىل دمشق مع أسرته عام 9779هـ،
وأقام فيها مدة طويلة توىل يف مطلعها التدريس وأعاض اهلل به أه الشام بعد
رحي عالمة الشام الشيخ مجال الدين القامسي  -رمحه اهلل  -فكان اخلضر
من أسباب النهضة العلمية يف بالد الشام.
 - 94رح رحالت عديدة ،حيث رح إىل اآلستانة ،وأملانيا ،وقد أتقن
اللغة األملانية وكتب عن مشاهداته يف برلني.
وبعد ذلك عاد إىل دمشق ،فلحقته سلطات االحتالل الفرنسي ،فرح إىل
مصر الجئاً سياسياً عام 9140م  ،والتقى كبار علمائها ورجاهلا.
 - 97قام بتأسيس مجعية اهلداية اإلسالمية ،وأصدر جملة حتم نفس
االسم ،واشرتك يف تأسيس مجعية الشبان املسلمني ،واستلم رئاسة حترير جملة
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( نور اإلسالم ) اليت يصدرها األزهر ،واملعروفة اليوم باسم جملة (األزهر ).
 - 92انضم إىل علماء األزهر ،وعني مدرساً للفقه يف كلية أصول الدين،
ثم أستاذاً يف التخصص.
 - 91عني عضواً يف جممع اللغة العربية يف القاهرة أول إنشائه ،كما عني
عضواً يف اجملمع العلمي بدمشق ،واختري عضواً يف مجاعة كبار العلماء بعد أن
قدم رسالته العلمية ( القياس يف اللغة العربية ).
 - 99استلم رئاسة حترير جملة ( لواء اإلسالم ) كما ترأس مجعية ( جبهة
الدفاع عن أفريقيا الشمالية ).
 - 96اختري عام 9114م إماماً ملشيخة األزهر ،فقام باألزهر خري قيام،
وهو آخر عامل توىل األزهر برتشيح العلماء ،ثم أصبح بعد ذلك يعني من قب
الدولة.
 - 93تويف عام 9766هـ9113 ،م ،ودفن يف املقربة التيمورية إىل جانب
صديقه العالمة أمحد تيمور باشا  -رمحهما اهلل  -بناءً على وصيته.
 - 91قد خلف آثاراً علمية عديدةً منها احلرية يف اإلسالم ،ورسائ
اإلصالح ،والسعادة العظمى ،واهلداية اإلسالمية ،وحماضرات إسالمية،
والدعوة إىل اإلصالح ،ونقض كتاب الشعر اجلاهلي ،ونقض كتاب اإلسالم
وأصول احلكم ،والرحالت ،وتراجم الرجال ،وأسرار التنزي  ،واخليال يف
الشعر ،ودراسات يف الشريعة اإلسالمية ،وبالغة القران ،وله ديوان شعر
مجعه بعض حمبيه وامسه ( خواطر احلياة ).
وقد اعتنى ابن أخيه األستاذ علي الرضا احلسيين بتلك الكتب ،وبالرتمجة
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للشيخ اخلضر.
 - 40لقد كان لتلك اآلثار أثرها البالغ يف حياة الشيخ ،وبعد وفاته ،وال
زال الناس يفيدون منها ،ويقبسون من نورها.
وال زالت حياته ،وآراؤه ،ومؤلفاته ،موضع الدراسة ،والتحلي .
والزال العلماء يتلقون كتبه بالعناية ،والقبول ،والثناء.
وإليك بعض ما قاله الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي  -رمحه اهلل  -يف
بيان رأيه يف كتب ستة قرأها للشيخ اخلضر ،وهي :تونس وجامعة الزيتونة،
وبالغة القرآن ،ورسائ اإلصالح ،والشريعة صاحلة لك زمان ومكان،
وحممد رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم  -خامت النبيني ،واخليال يف الشعر
اجلاهلي.
قال الشيخ عبد الرزاق  -رمحه اهلل : -
(( بيان عن هذه الكتب مجلة يف أمور مشرتكة بينها:
أ .تشرتك هذه الكتب الستة يف قوة األسلوب ،وعلوه ،مع سالسة
العبارة ،ووضوحها ،ومسو املعاني ،ودقتها ،وإصابة اهلدف من قرب بال
تكلف فيها ،وال غموض ،وال حشو ،وال تكرار.
ب .تشرتك يف الداللة على سعة علم املؤلف ،وتضلعه يف العلوم العربية،
واالجتماعية ،والدينية ،واستقصائه يف حبثه ،ويف نقاشه آلراء خمالفيه،
وأدلتهم ،واعتداله يف حكمه ،وفتاويه.
ج .يتمث فيها نزاهة قلم املؤلف ،وحسن أدبه ،ونب أخالقه.
لكن مل مينعه ذلك أن ينقد امللحدين ،ومَنْ احنرفَ به هواه عن اجلادة،
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والصراط املستقيم نقداً الذعاً ال خيرج به عن اإلنصاف ،وال يتجاوز حد
األدب يف املناقشة؛ رعاية حلق خمالفيه ،وصيانة لعلمه ولسانه عما يشينه ،وسرياً
مع الكتاب والسنة وآدابهما يف الدعوة إىل اهلل باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ فال
جه  ،وال سفاهة ،إمنا يقاب سيئة خصمه وسبَه باحلسنة ،وغض الطرف
عنها.
د .ويتمث فيها الصدع باحلق ،والكفاح عنه حبسن البيان ،وقوة احلجة ما
استطاع إىل ذلك سبيالً ،ال خيشى يف ذلك لَومة الئم ،عماده يف ذلك كتاب
اهلل ،وسنة رسوله ،ودلي العق  ،وشاهد احلس ،والواقع مع ذكر الشواهد
من اللغة ،والقضايا اليت جرت يف العامل))

()9

ثم شرع الشيخ عبدالرزاق  -رمحه اهلل  -يف األمر الثاني ،وهو بيان ما
جاء يف تلك الكتب على وجه التفصي .
وقال عنه تلميذه عالمة الشام الشيخ حممد بهجة البيطار  -رمحه اهلل : -
((

أستاذنا اجللي الشيخ حممد اخلضر حسنيَ ،ع َلمٌ من أعالم اإلسالم

هاجر إىل دمشق يف عهد عالميت الشام املرحومني :جدي عبدالرزاق البيطار،
وأستاذي الشيخ مجال الدين القامسي؛ فاغتبطا بلقائه ،واغتبط بلقائهما،
ت بيننا روابط
ح ِكمَ ْ
وكنا نلقاه ،ونزوره معهما ،وحنضر جمالسه عندهما ،فَُأ ْ
الصحبة واأللفة والود من ذلك العهد.
وملا تويف شيخنا القامسي  -تغمده املوىل برضوانه  -أوائ سنة  9774هـ
 انظر  :الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي  -حياتي  -وجهيده العمييية والدعد يةوآثار احلييدة ،تأليف حميد بن أمحد سيد أمحد 552 - 545/
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مل جند حنن معشر تالميذه مَ ْن نقرأ عليه أحب إلينا وال آثر عندنا من األستاذ
اخلضر؛ ملا هو متصف به من الرسوخ يف العلم ،والتواضع يف اخللق ،واللطف
يف احلديث ،والرقة يف الطبع ،واإلخالص يف احملبة ،والرب باإلخوان،
واإلحسان إىل الناس ،فكان مصداق قول الشاعر:
كأنك من ك

الطباع مركبٌ

فأنت إىل ك ِ النفوس حمبَبُ

وأخذنا من ذلك احلني نقتطف مثار العلوم واآلداب من تلكم الروضة
األُنُف ،ونرتشف كؤوس األخالق من سلسبي اهلدى والتقوى ،ومل يكن
طالب املدارس العالية يف دمشق بأق رغبة يف دروسه ،وإجالال ملقامه،
وإعجابًا بأخالقه من إخوانهم طالب العلوم الشرعية ،ب كانوا كلهم مغتبطني
يف هذه احملبة والصحبة ،جمتمعني حول هذا البدر املنري
وقد قرأنا عليه يف املعقول واملنقول ،والفروع واألصول ،طائفة من أفض
ما صنف يف موضوعه ،وهي لعمر احلق دالة على حسن اختياره ،وسالمة
ذوقه ،وقوة علمه ،وشدة حرصه على النهوض بطالبه ،وإعدادهم للنهوض
بأمتهم.
وقد كنت نظمت أبياتًا مجعت فيها بني ذكر هذه الكتب ،ووصف دروس
األستاذ ،وجعلتها ذكرى لنفسي وملن شاركوني يف الطلب والتحصي  ،عند
أستاذنا اجللي  ،فقلت:
يا سائلي عَ ْن درسِ ر
اب ن

احلسني

التونسيِ

سَ ْ عنهُ ُمسْتصفى األصـ

بِ الفضْ
حممد

موالنا اإلمام
اخلضر

اهلمام

ـول لليث معرتك الزحام
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احلكيـ

ـم رئيس أعالم الكالم

أعين

اخلال

ف

املقام

أعين ابن رشد من غدا

بط

وكذا صحيح أبي حسيـ

ـن

وكذاك

الغزالي
فن

يف

وكذلك

الفالسفة
مسلم

حبْر
َ

العظام
األنام

إىل

شيخ النحاة ابن اهلشام

يزيـ

ـد ابن املربّد يف اخلتام

تلك الدروس كما الشمو

س

تنري

أفالك

الظالم

حقا

ئق

ك

علم

بانسجام

وكذا

املغين

بداية

العالي

كتاب

أبي

يدني

إليك

بها

فتكون

منك

دقائق

فاحلق
فعليه

ما

الـ

ـمعنى على طرف الثمام

عوضنا

به

من شيخنا شيخ الشآم

ذرّ

الغزا

لة رمحة امللك السالم

()9

أبقى اهلل  -تعاىل  -أستاذنا اخلضر اجللي للدين والعلم واألدب ركناً
ركيناً ،وحصناً حصيناً)).

()4

 الغزالة  :ه الشيس - 5جممة أ ((اهلدا ة اإلسالمية)) اجلزء الثان من اجملمد العاشر الصاهر يف شعبان  251هي
 وه كمية املؤليف ألااهيا عايا حما يرة اإلميا حمييد اضرير ح ي يف اجملييع العمييالعرب (جميع المغة العربية حالياً) يف همشق يف مجاهى اآلخرة سنة  251هي حتت عنيدان ((
أثر الرحمة يف احلياة العميية واألهبية)) وانظر حميد بهجة البيطار اعداه عم الر ا احل يين.
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الصداقة عند الشيخ محمد الخضر حسين


للشيخ حممد اخلضر حسني عناية كبرية يف موضوع الصداقة ،فلقد أوالها
اهتمامه ،وكتب يف شأنها ،ونظم الشعر.
وكان له من خالل ذلك نظرات ثاقبة ،وآراء صائبة ،وضوابط نافعة.
كما كانت حياته مسرحاً للصداقات احلميمة ،والعالقات الرائعة،
واملطارحات األدبية اليت تنم عن نفس طاهرة ،وسرية زكية ،وحسٍ مرهف.
ولقد كتب  -رمحه اهلل  -يف الصداقة كتابات كثرية متفرقة يف كتبه وديوانه
الشعري.
ومن ذلك ما صدّر به اجلزء الثاني من كتابه ( رسائ اإلصالح ) حيث كتب
مقاالً رائعاً ماتعاً ال تكاد تظفر مبثله يف غري ذلك الكتاب.
وعنوان ذلك املقال :الصداقة
حيث عرَف الصداقة ،وتكلم على ماهيَتها ،وبيَن صداقة املنفعة ،وصداقة
اللذة ،وصداقة الفضيلة.
وحتدث عن الداعي إىل اختاذ األصدقاء ،وعن االستكثار من األصدقاء،
والسبب الباعث على ذلك.
كما حتدث عن عالمة الصداقة الفاضلة ،وبيَن أن الصداقة تقوم على
التشابه.
كما حتدث عن البعد عن صداقة غري الفضالء ،وعن مسألة االحرتاس من
الصديق وه هي على إطالقها أو أن األمر حيتاج إىل تفصي ؟
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كما حتدث عن الصداقة وه هي اختياريه أو غري ذلك ،وعن دعوى أن
الصداقة اخلالصة مفقودة ،وصحة هذه املقولة من عدمها ،وبني أن األمر ليس
على إطالقه.
كما حتدث عن الصديق املخلص ،وعن مسألة اإلغماض عن عثرات
الصديق ،وعن مسألة معاملة األصدقاء باملث  ،وعن عتاب األصدقاء ،وعن
كتم السر عن األصدقاء وإفشائه هلم ،وعن أثر البعد يف الصداقة.
وأخرياً ختم املقال باحلديث عن الصداقة بني الشعوب.
فهذا ملخص جمم ألهم ما ورد يف ذلك املقال الذي جاء يف اجلزء الثاني
من ص  91 - 6من رسائ اإلصالح.
كما أنه  -رمحه اهلل  -ضمَن ديوانه ( خواطر احلياة ) مجلة من أرائه يف
الصداقة ،وعددًا من مراسالته ومكاتباته مع أصدقائه املعاصرين له.
وقد جاءت تلك اآلراء واملكاتبات يف الصفحات التالية من ديوانه الذي
حققه وعلق عليه ابن أخيه علي الرضا احلسيين:
،944 ،990 ،900 ،17 ،19 ،10 ،91 ،91 ،94 ،90 ،17 ،24
،479 ،470 ،449 ،934 ،969 ،962 ،999 ،923 ،921 ،970
.469 ،460 ،426
كما أن ابن أخيه علي الرضا احلسيين مجع يف كتاب عدداً من الرسائ اليت
كتبها عمه الشيخ حممد اخلضر ألصدقائه ،وقد مساها األستاذ علي الرضا:
(( من أوراق ومذكرات اإلمام حممد اخلضر احلسيين :رسائ

اخلضر ))

يقول األستاذ علي الرضا يف مقدمة ذلك الكتاب املذكرات ص - 1

(( : 9
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وملا باشرت يف مجع أوراقه ورسائله مل أعثر بادئ ذي بدء إال على وريقات
متناثرة بني الكتب وحمفوظات العم املرحوم حممد املكي بن احلسني يف تونس،
وسعدت بها سعادة الظامئ وقد ابتلت شفتاه بقطرات من املاء الفرات ،وقلت:
محدًا هلل على نعمائه ،وفرزتها يف مغلف خاص منتظرًا املزيد هلا.
ثم جاءتين صور من رسائ أخرى بها زودني األخ الدكتور عياض عاشور
حفيد وابن العاملني األجلَني حممد الطاهر بن عاشور ،وحممد الفاض بن
عاشور.
كما أكرمين األخ العالمة املفضال الشيخ حممد الشاذلي النيفر  -حفظه اهلل
 بتقديم ما لديه من رسائ اإلمام إىل الشيخ حممد الصادق النيفر.ال شك عندي أن رسائ اإلمام أكثر مما يضمه هذا الكتاب؛ فأصدقاؤه يف
أحناء العامل اإلسالمي منتشرون ،وحمبوه أكثر من أن حيصوا.
ولكن تعذر علي اإلحاطة بها ،أو الوصول إىل من تقبع يف مكتبته.
وسألت ،وخاطبت ك َ مَنْ عرفت عن تلك الرسائ  ،فلم ُأ ْسعَف إال
بالذي طربت جبمعه وتقدميه.
مل يكن اإلمام حيتفظ بصور من رسائله ،فكان خيطها بيده الكرمية،
ويبعث بها إىل املرسَ إليه وحيدة فريدة )) ا .هـ
هذا وقد تضمن ذلك الكتاب املذكور ستاً وأربعني رسالة ،وللشيخ الطاهر
بن عاشور نصيب األسد من تلك الرسائ .
وبعد هذا العرض املوجز لسرية الشيخ اخلضر ،ونظرته للصداقة ،وتطبيقه
هلا إليك التفصي  ،وذلك من خالل ما يلي:
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أوالً :نص مقالة ( الصداقة ) اليت كتبها الشيخ اخلضر.
ثانياً :نصوص خمتارة من ديوان ( خواطر احلياة ) للشيخ اخلضر ،حيث مت
اختيار عدد من النماذج اليت متث صداقاته ،ونظرته للصداقة.
ثالثاً :رسائ خمتارة من كتاب ( من أوراق ومذكرات اإلمام حممد اخلضر:
رسائ اخلضر ).
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أوالً :نص مقالة الصداقة
الصداقة
عاطفة سامية القدر ،غزيرة الفائدة ،تلك هي الصداقة ،والشارع رغب يف
أن تكون املعاملة بني املسلمني معاملة الصديق للصديق ،أال ترونه كيف أمر
املسلم بأن حيب ألخيه املسلم ما حيبه لنفسه،؟ ب استحب للمسلم أن يؤثر
أخاه املسلم وإن كان به حاجة ،وذلك أقصى ما يفعله الصديق مع صديقه.
هذا األدب اإلسالمي نبهين ألن أحتدث إليكم يف هذه الليلة عن الصداقة:
ما هي الصداقة؟:
احملبة إما أن تكون للمنفعة ،وإما أن تكون للذة ،وإما أن تكون للفضيلة،
وقد يطلق على ك واحد من هذه األقسام الثالثة اسم الصداقة.
صداقة املنفعة:
هي أن حيب اإلنسان شخصاً ملا يناله منه من منافع ،وشأنُ هذه الصداقة أن
تبقى معقودة بني الشخصني ما دامت املنافع جارية ،فإن انقطعت املنافع
انقطعت هذه الصداقة.
صداقة اللذة:
هي احملبة اليت تثريها الشهوة ،وقد تشتد فتسمى عشقاً ،وشأن هذه
الصداقة  -أيضاً  -أن تنقطع عندما تنصرف النفس عن اللذة اليت بعثتها.
صداقة الفضيلة:
هي احملبة اليت يكون باعثُها اعتقادُ ك ٍ من الشخصني أن صاحبه على
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جانب من كمال النفس ،وهذه هي الصداقة اليت يهمنا احلديث عنها يف هذا
املقام.
الصداقة فضيلة:
ليست صداقة املنفعة وال صداقة اللذة مبعدودة يف خصال الشرف ،وإمنا
الذي يصح أن يعد خصلة شريفة هو الصداقة اليت يبعثها يف نفسك جمردُ اعتقادِ
أن صاحبك يتحلى خبلق كريم.
وهذه الصداقة تشبه سائر الفضائ يف رسوخها يف النفس ،وإيتائها مثراً
طيباً يف ك حني ،وهي اليت توجد من اجلبان شجاعة ،ومن البخي سخاءًا؛
فاجلبان قد تدفعه قوة الصداقة إىل أن خيوض يف خطر؛ ليحمي صديقه من
نكبة ،والبخي قد تدفعه قو ة الصداقة إىل أن يبذل جانباً من ماله إلنقاذ صديقه
من شدة؛ فالصداقة املتينة ال حت يف نفس إال هذبت أخالقها الذميمة؛ فاملتكرب
تنزل به الصداقة إىل أن يتواضع ألصدقائه ،وسريع الغضب تضع الصداقة يف
نفسه شيئاً من كظم الغيظ ،وجيلس ألصدقائه يف حلم وأناة ،ورمبا اعتاد
التواضع واحللم ،فيصري بع ُد متواضعاً حليماً.
والفض يف خروجه من رذيليت الكرب وطيش الغضب عائد إىل الصداقة.
وإن شئت فق  :إن حب الشخص لك لفضيلتك عالمة على كمال أص
خلقه؛ فإنك ال ترجو من شخص أن حيبك لفضيلتك إال أن يكون صاحب
فضيلة.
وليس يعرف لي فضلي وال أدبي
الداعي إىل اختاذ األصدقاء:

إال امرؤ كان ذا فض وذا أدب
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يف اختاذِ صديقٍ محيمٍ لذةٌ روحية يدركها من َيسَر اهلل له أن انعقدت بينه
وبني رج من ذوي األخالق النبيلة ،واآلداب العالية مودة ،وال منشأ هلذه
اللذة الروحية إال الشعور مبا بينه وبني ذلك الرج النبي املهذب من صداقة.
وصديق الفضيلة هو الذي جيد يف لقاء صديقه ارتياحاً وابتهاجاً ،ويعد
الوقت الذي يقضيه يف األنس به من أطيب األوقات اليت ال تسمح بها األيام إال
قليالً.
ثم إن الصداقة  -وإن قامت على أساس الفضيلة ،ومل يكن للمنفعة أثر
يف تكوين رابطتها  -تستدعي بطبيعتها جلب املنفعة أو دفع الضرر؛ فإنها تبعث
الصديق على أن يدفع عن صديقه األذى مبا عنده من قوة ،وتهزه ألن يسعده
يف الشدائد مبا أوتي من جاه أو سطوة.
وملث هذا أوصى بعض احلكماء باختاذ األصدقاء فقال (( :أعجز الناس من
فرط يف طلب األخوان ،وأعجز منه من ضيع من ظفر به منهم )).
وقال الشاعر احلكيم:
لعمرك ما مال الفتى بذخرية

ولكن إخوان الثقات الذخائر

االستكثار من األصدقاء:
متى حظي اإلنسان بأصدقاء كثريين فقد ساقت له األقدار خرياً كثرياً ،ففي
الصداقة ابتهاج القلب عند لقاء الصديق ،وفيها لذة روحية ولو يف حال غيبة
الصديق ،وفيها عون على ختفيف مصائب احلياة.
وكذلك أوصى بعض احلكماء ابنه فقال:
فاستكثر من الصديق أما العدو فال يهمنك )).

((

يا بين إذا دخلت املصر،
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وقال بعض األدباء:
ولن تنفك تُحسد أو تُعادى

فأكثر ما استطعت من الصديق

ومبنى هذه النصيحة على أن شأن حساد الرج وأعدائه تدبري الوسائ
للكيد له ،وطَرْقُ ك ِ باب حيتم أن يكون من ورائه ما يشفي صدورهم؛ فإذا
ساعده القدر على أن يُكْثِر من األصدقاء فقد أكثر من األلسنةِ اليت تدحض ما
يُرمى به من املزاعم ،واأليدي اليت تساعده على السالمة من األذى.
عالمة الصداقة الفاضلة:
ليس من عالمة الصداقة الفاضلة أن يقوم لك الرج ُمبْتَدراً ،أو يالقيك
بامساً ،أو يثين عليك يف وجهك مسهباً ومكرراً؛ فذلك شيء يفعله كثري من
الناس مع من حيملون له أشدَ العداوة والبغضاء ،وأصبح كثري منهم يعدونه من
الكياسة ،وخيادعون به من إذا أمسعوه مدحاً فكأمنا سقوه مخراً.
ورمبا استثقلوا من مل يسلك هذه الشعبة من النفاق ،ونسبوه إىل جفاء
الطبع ،وقلة التدرب على اآلداب اجلارية يف هذا العصر.
وقد ذكر األدباء للصداقة اخلالصة عالمات منها أن يدفع عنك وأنت غائب
عنه.
قال العتابي:
وليس أخي مَنْ ودَني رأي عينِه

ولكن أخي من صدَقْتهُ املغائب

ومنها أن تكون مودته يف حال استغنائك عنه واحتياجك إليه سواءًا.
قال األحنف بن قيس (( :خري اإلخوان من إن استغنيت عنه مل يزدك يف
املودة ،وإن احتجت إليه مل ينقصك منها )).
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ومنها أن ينهض لكشف الكربة عنك ما استطاع كشفها ،ال حيمله على
ذلك إال الوفاء بعهد الصداقة ،قال بعضهم يف صديق له:
وكنت إذا الشدائد أرهقتين

يقوم هلا وأقعد أو أقوم

واألملعي َيعْرف الصداقة من نظرات العيون ،وحيسها من يف أساليب
اخلطاب ،ويلمحها من وراء أحرف الرسائ :
والنفس تدرك من عيين حمدثها

إن كان من حِزْبها أو مِنْ أعَاديها

ومن الْمُثُ العالية للصداقة املتينة صداقة الوزير الوليد بن عبد الرمحن بن
غامن للوزير هاشم بن عبدالعزيز.
نقرأ يف تاريخ األندلس أن الوزير هامشاً بعثه السلطان حممد بن عبد
الرمحن األموي على رأس جيش ،فوقع هذا الوزير أسرياً يف يد العدو،
وجرى ذكره يوماً يف جملس السلطان حممد بن عبدالرمحن ،فاستقصره
السلطان ،ونسبه للطيش والعجلة واالستبداد بالرأي ،فلم ينطق أحد
احلاضرين يف االعتذار عنه بكلمة ،ما عدا صديقه الوليد؛ فإنه قال:
(( أصلح اهلل  -تعاىل  -األمري ،إنه مل يكن على هاشم التخري يف األمور ،وال
اخلروج عن املقدور ،ب قد استعم جهده ،واستفرغ نصحه ،وقضى حق
اإلقدام ،ومل يكن مالك النصر بيدهِ ،فخذله مَنْ وثق به ،ونَكَ عنه من كان
معه ،فلم يزحزح قدمه عن موطن حفاظه ،حتى ُملِكَ مقبالً غري مدبر ،ملبياً
غري فش  ،فجوزي خرياً عن نفسه وسلطانه؛ فإنه ال طريق للمالمة عليه،
وليس عليه ما جنته احلرب الغشوم.
وأيضاً فإنه ما قصد أن جيود بنفسه إال رضاً لألمري ،واجتناباً لسخطه ،فإذا
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كان ما اعتمد فيه الرضا جالب التقصري ،فذلك معدود يف سوء احلظ )).
وقع هذا االعتذار من السلطان موقع اإلعجاب ،وشكر للوليد وفاءه
هلاشم ،وترك تفنيد هاشم ،وسعى يف ختليصه.
ووص خرب هذا االعتذار إىل هاشم ،فكتب خطاب شكر للوليد ومما يقول
يف هذا اخلطاب (( :الصديق من صدقك يف الشدة ال يف الرخاء ،واألخ من ذب
عنك يف الغيب ال يف املشهد ،والويف من وفى لك إذا خانك زمان )).
ومما جاء يف هذا اخلطاب من الشعر:
أيا ذاكري بالغيب يف حمف به

تَصَامَتَ جَ ْمعٌ عن جوابٍ به نصري

أتتين والبيداءُ بيين وبينها

رُقَى كلماتٍ َخلَصَتْين من األسر

لئن قَرَب اهلل اللقاء فإنين

سأجزيك ما ال ينقضي غابر الدهر

فكتب إليه الوليد جوابًا يقول فيه:
((

وصلين شكرك على أن قلتُ ما علمتَ ،ومل أخرج عن النصح

للسلطان مبا ذكرته للسلطان من ذلك ،واهلل  -تعاىل  -شاهد على أني أتيت
ذلك يف جمالس غري اجمللس املنقول إىل سيدي ،إن خفيت عن املخلوق فما
ختفى عن اخلالق ،ما أردت بها إال أداء بعض ما اعتقده لك ،وكم سهرتَ وأنا
نائم ،وقمتَ يف حقي وأنا قاعد ،واهلل ال يضيع أجر من أحسن عمالً)).
الصداقة تقوم على التشابه:
ال تنعقد الصداقة الصافية بني شخصني إال أن يكون بني روحيهما تقارب،
ويف آدابهما تشابه ،قال عبيد اهلل بن عبد اهلل ابن عتبة:
وما يلبث اإلِخوان أن يتفرقوا

إذا مل يُؤلِف روحُ شك ٍ إىل شك
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فإن وجدت صحبة بني خبي وكريم ،أو جبان وشجاع ،أو غيب وذكي،
أو مهتد ومبتدع  -فاعلم أن الصحبة مل تبلغ أن تكون صداقة بالغة ،قال
الطائي:
عصابةٌ جاورتْ آدابُهم أدبي

فهم وإن فُرِقُوا يف األرض جرياني

أرواحنا يف مكان واحد وغدت

خُراسان

أبدانُنا

بشآم

أو

البعد من صداقة غري الفضالء:
ينبغي للرج أن يتخري لصداقته الفضالء من الناس ،فهؤالء هم الذين جتد
الصداقة فيهم قلوباً طيبة ،فتنبت نباتاً حسناً ،وتأتي بثمر لذيذ،
قال عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة:
عزيزٌ إخائي ال ينال مودتي

من القوم إال مسلمٌ كام ُ العق

وقال آخر:
وبغضاء التقىِ أق ُ ضرياً

وأسلم من مودة ذي الفسوق

وكثرياً ما يقاس الرج بأصدقائه ،فإن رآه الناس يصاحب الفساق
ض عن االبتداع وال يتحرج من الفسوق.
واملبتدعني سبق إىل ظنونهم أنه را ٍ
وقد صرح أحد الشعراء بأنه ترك مودة رج من أج أنه يصاحب األراذل
من الناس ،فقال:
يزهدني يف ودك ابن مساحق

مودتُك األرذال دون ذوي الفض

االحرتاس من الصديق:
قد يوصي بعض األدباء باالحرتاس من الصديق ،كما قال أحدهم:
أما العداة فقد أروك ظنونهم

وأقصد بسوء ظنونك اإلخوانا
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وأتى على هذا املعنى آخر ،وأبدى له وجهاً ،هو اخلوف من أن ينقلب
الصديق إىل عدو ،فيكون أدرى بوجه الضرر ،فقال:
احذر
فلرمبا

عدوك
انقلب

مرة

واحذر صديقك ألف مرة

الصديـ

باملضرة

ـق

فكان

أعلم

والقول الفص يف هذا أن صديق املنفعة متى عرف اإلنسان وجه صداقته
كان له أن حيرتس منه ،ويكون هذا موضع األشعار اليت تنصح باالحرتاس مع
األصدقاء.
أما من انعقدت بينك وبينه صداقة الفضيلة ،وكنت على يقني من أن هذا
وجه صداقتكما  -فال موضع لالحرتاس منه.
فإن اجتهدت أيها األملعي َرْأيَك يف صداقة شخص ،وبدا لك أنها صداقة
فضيلة ،ثم رأيت منه ما مل تكن حتتسب  -فال يَحْ ِملْك هذا اخلطأُ يف االجتهاد
على االحرتاس من ك صداقة؛ فإن ما وقع إمنا هو أمر نادر ،واألمور النادرة ال
تتخذ مقياساً يف معاملة األصدقاء ،وال تستدعي أكثر من أن تستعيذ باهلل من
شرها ،ثم متضي مع أصدقائك الفضالء يف وداعه خلق ،ومساحة نفس.
ه الصداقة اختيارية؟
إذا كانت الصداقة الشريفة ترجع إىل حمبة الشخص لفضيلته ،كانت غري
اختيارية؛ ألنها ترتبط بسبب هو الفضيلة.
وقد أشار بعض األدباء إىل أنه ال منة له يف الصداقة حتى يستحق عليها
احلمد ،فكتب إىل صديق له (( :إني صادفت منك جوهر نفسي ،فأنا غري
حممود على االنقياد إليك بغري زمام؛ ألن النفس يتبع بعضها بعضاً ))
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والواقع أن االختيار يرجع إىل فتح الصدر هلا ،وربط القلب عليها،
والسري يف األقوال واألفعال على مقتضى عاطفتها؛ فإذا محدت الرج على
صداقته فإمنا حتمده على أنْ أَقرَها يف صدره مغتبطاً بها ،ثم جرى على ما
تستدعيه من حنو املواصلة واملؤانسة.
دعوى أن الصداقة اخلالصة مفقودة:
يزعم بعض األدباء أن الصداقة اخلالصة من ك شائبة مفقودة ،ومن هؤالء
من ينفيها من الدنيا بإطالق كما قال أبو اجلوائز احلسن ابن علي:
دعِ الناسَ طرَاً واصرف الودَ عنهمُ

إذا كنت يف أخالقهم ال تسامح

وال تبغ من دهرٍ تظاهرَ رَنْقُهُ

صفاء بنيه والطباع جــوامح

وشيئان معدومان يف األرض :درهمٌ

حاللٌ ،وخ ٌ يف احلقيقة ناصح

( )9
()4

وقال آخر:
زمانٌ ك ُ

حبٍ فيه خِبٌ

سوق

نِفَاق

له

بضاعته

وطعم اخلِ ِ خَ ٌ لو يذاق
فناِفقْ

فالنِفَاقُ

له

()7

نَفَاق

ومنهم من يشكو أه زمانه ،وخيرب بأنه مل جيد من بينهم من يصطفيه
للصداقة ،كما قال بعضهم:
َخبَرْتُ بين األيام طُرَاً فلم أجد

صديقاً صدوقاً مسعداً يف النوائب

وأصفيتهم مين الودادَ فقابلوا

صفاءَ ودادي بالنَوى والشوائب

 طراً :مجيعاً - 5رنا  :كدر
 - 2اضا :اضداع
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وما اخرتت منهم صاحباً وارتضيته

فأمحـدته يف فعله والعواقب

وكما قال الطُغرائي:
فال صديق إليه مشتكى حزني

وال أنيس إليه منتهى جذلي

()9

واحلق أن صاحب الفضيلة ال يعدم الصديق الفاض  ،وُتحْمَ هذه
األشعار وأمثاهلا على أن أصحابها قد نظموها يف أحوال خاصة ،كأن يروا من
بعض من كانوا يعدونهم أصدقاء أموراً يكرهونها ،أو يروا منهم سكوناً حيث
جيب عليهم أن يتحركوا إلسعادهم.
الصديق املخلص عزيز:
إن كان أصدقاء املنفعة كثرياً فإن الذي حيبك لفضلك ،وحتبه لفضله حباً
يبقى ما بقيت الفضيلة  -عزيزُ املنال.
قال يونس :اثنان ما يف األرض أق منهما وال يزدادان إال قلة :درهم
يوضع يف حق ،وأخ ُيسْكن إليه يف اهلل.
وهذا الصديق هو الذي حثك الشاعر على التمسك به فقال:
وإذا صفا لك من زمانك واحدٌ

فاشددْ عليه و ِعشْ بذاك الواحدِ

وكلما قضى اإلنسان مرحلة من عمره يف االعتبار والتجارب ازداد علماً
بأن أصدقاء الفضيلة ال تسمح بهم األيام إال قليالً.
وإذا بدا لك أن أصدقاءك يف وقت الشباب أكثر من أصدقاءك وأنت شيخ
 فإن الشاب مقب على احلياة يف شيء كبري من النشاط واالرتياح؛ فيكون -اجلذل :الفرح
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أسرع إىل اختاذ األصدقاء من الشيخ الذي ترك طولُ السنني يف عظامه فتوراً،
وأبقت احلوادث يف صدره ضيقاً.
وإن شئت فق  :إن الشباب مل يزل على الفطرة ،فيقيم صداقته على
الظواهر ،وال يبالغ يف نقد الناس مبالغة الشيخ الذي حيمله طول التجارب على
أن يرتيث يف اختيار األصدقاء.
ويضاف إىل هذا أن الشيخ ال يبلغ السن الذي يبلغه حتى يأخذ املوت من
أصدقائه فوجاً أو أفواجاً.
وفَقْد األصدقاء يرتك يف نفس الرج وحشة ،ورمبا وقع يف ظنه ،وجرى
على لسانه استبعاد أن جيد بعد أولئك األصدقاء من مياثلهم يف إخالص املودة
والوفاء بالعهد.
اإلغماض عن عثرات األصدقاء:
يرى الباحثون يف طبائع البشر أن ليس فيهم من يتخذ صديقاً ،ويُرْجَى منه
أن يسري على ما يُرْضِي صديقه يف ك حال ،ودَلَتْ ُهمُ التجارِبُ على أنَ الصديق
 وإن بلغت صداقته املنتهى  -قد يظْهر لك من أمره ما ال يالئم صلةالصداقة؛ فلو أخذت تهجر من إخوانك ك َ مَنْ صدرت منه هفوةٌ مل تلبث أن
تفقدهم مجيعاً ،وال يبقى لك على ظهر األرض صديق غري نفسك اليت بني
جنبيك.
عرَف هذا املعنى الشاعر الذي يقول:
ولست مبستبق أخاً ال تُلِمُه
والذي يقول:

على َشعَثٍ أيُ الرجالِ املهذبُ
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ُأغْمِض للصديق عن املساوي

خمافة أن أعيش بال صديق

والذي يقول:
ومن يتتبعْ جاهداً ك

عثرة

جيدْها وال َيسْلمْ له الدهرَ صاحبُ

وقد عرب عن هذا املعنى بشار بن برد إذ قال:
األمور معاتباً

صديقك مل تلق الذي ال تعاتبه

إذا كنت يف ك

فعش واحداً أَ ْوصِ ْ أخاك فإنه

مُقَارِفُ ذنبٍ مرة

ومُجَانبه

إذا أنت مل تشرب مراراً على القذى

ظمئت وأيُ الناسِ تصفو مشاربه

وإذا كان الصفح عن الزالت من أفض خصال احلمد  -فأحق الناس بأن
تتغاضى عن هفواتهم رجالٌ عرفت منهم املودة ،ومل يقم لديك شاهد على
أنهم صرفوا قلوبهم عنها.
معاملة األصدقاء باملث :
يذهب بعض الناس إىل أن يسريوا مع األصدقاء على مث سريتهم معهم
شرباً بشرب ،وذراعاً بذراع ،وأشار إىل هذا املذهب أبو القاسم احلريري يف
مقاماته مبث قوله (( :ب نتوازن باملقال وزن املثقال ،ونتحاذى يف الفعال حذو
النعال)).
والقول الفص يف هذا أنَ ما يصدر من الصديق إن كان من قبي العثرة اليت
تقع يف حال غفلة ،أو خطأ يف اجتهاد الرأي  -فذلك موضع الصفح
والتجاوز ،وال ينبغي أن يكون له يف نقض الصداقة أثر كثري أو قلي .
أما إن كان عن زهد يف الصحبة ،وانصرافٍ عن الصداقة ،فلك أن تزهد
يف صحبته ،وتقطع النظر عن صداقته.
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وهذا موضع االستشهاد مبث قول الكُميت:
وما أنا بالنِكس الدنيء وال الذي

إذا صدَ عين ذو املودةِ يقرب

ولكنه إن دام دمت وإن يكن

له مذهب عين فلي فيه مذهب

أال إن خري الودِ ودٌ تَطَوَعت

له النفس ال ودٌ أتى وهو مُْتعَب

والفرق بني عثرة قد تصدر من ذي صداقة ،وبني جفاء ال يكون إال من
زاهد يف الصداقة  -يَرْجِـعُ فيه الرج ُ إىل الدالئ اليت ال يبقى معها ريب.
والتفريط يف جانب الصديق ليس باألمر الذي يستهان به؛ فال ينبغي اإلقدام
عليه دون أن تقوم على قصده لقطع املودة بَيِنةٌ واضحةٌ.
عتاب األصدقاء:
ال خيلو الرج  -وهو معرض للغفلة والضرورة واخلطأ يف الرأي  -أن
ُيخِ َ بشيء من واجبات الصداقة؛ فإن كنت على ثقة من صفاء مودة صديقك
أقمت له من نفسك عذراً ،وسرت يف معاملته على أحسن ما تقتضيه الصداقة.
فإن حام يف قلبك ُشبْهةٌ أن يكون هذا اإلخالل ناشئاً عن التهاون حبق
الصداقة  -فهذا موضع العتاب؛ فالعتاب يستدعي جواباً ،فإن اشتم اجلواب
على عذر أو اعرتاف بالتقصري ،فاقب العذر ،وقاب التقصري بصفاء خاطر،
ومساحة نفس.
وعلى هذا الوجه ُيحْمَ قول الشاعر:
أعاتبُ ذا املودةِ من صديقٍ

إذا ما سامين منه اغرتاب

إذا ذهب العتابُ فال وداد

ويبقى الود ما بقي العتاب

ومما يدلك على أن صداقة صاحبك قد نبتت يف صدر سليم أن جيد يف
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نفسك ما يدعوه إىل عتابك ،حتى إذا لقيته بقلبك النقي ،وجبينك الطلق
ذهب ك ُ ما يف نفسه ،ومل جيد للعتاب داعياً.
قال أحد األدباء:
التقينا

تكلمت الضمائر يف الصدور

أزور

حممداً

وإذا

فأرجع مل أَلُمْهُ ومل يلمين

وقد رضي الضمريُ عن الضمري

فإن أكثر صاحبك من اإلجحاف حبق الصداقة ،ومل جتد له يف هذا
اإلجحاف الكثري عذراً يزي

من نفسك االرتياب يف صدق مودته

 فذلك موضع قول الشاعر:أَ ْقلِ ْ عتابَ مَن اسْتَرَبْتَ بودِه

ليست

تُنَال

مودةٌ

بعتاب

كتم السر عن األصدقاء:
من املعروف أن اإلنسان ال يكتم عن أصدقائه سراً خيشى من إفشائه
ضرراً ،وقد جيد الرج يف نفسه شيئاً متى شعر بأن صديقه قد كتم عنه بعض ما
يعلم من الشؤون.
وأشار إىل هذا بعضهم فقال:
واْلخِ ُ كاملاء يبدي لي ضمائره

مع الصفاء وخيفيها مع الكدر

ومن األدباء من ذهب يف النصح بكتم السر الذي ُيخْشى من إذاعته ضررٌ
إىل حدِ َأنْ نَصَح بكتمه حتى عن األصدقاء.
ووجه هذا الرأي إمنا هو اخلوف من أن يكون لصديقك صديق ال يكتم عنه
حديثاً ،وإذا انتق السر إىل صديق مل يؤمن عليه أن يصبح خرباً مذاعاً ،قال
حممد بن عبشون :
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إذا ما كتمت السرَ عمَن أَوَدُهُ

توهم أنَ الودَ غريُ حقيقيْ

ومل أُخْفِ عنه السرَ مَنْ ظنَةٍ به

ولكنين أخشى صديقَ صديقيْ

والقول الفص يف هذا أن األمر يرجع إىل قوة ثقتك بصديق الفضيلة،
وذكائه ،وفهمه قصدَك ألن يكون هذا السرُ يف صدره ،ال يتجاوزه إىل غريه؛
فإن كان صديقك على هذا املثال فأطلعه على ما يف نفسك؛ فإمنا أنت وهو روح
واحدة ،ولكنها يف بدنني ،فإن كان مع صداقته اخلالصة ال تأمن أن جيري على
لسانه بعض ما أفضيت به إليه فذلك موضع قول الشاعر:
ولكنين أخشى صديق صديقي
ومن األذكياء من حيرص على كتم سرِ صديقه ،فال يفضي به إىل صديق له
آخر ،وال سيما صديقاً ليس بينه وبني الذي أودع عنده السر صلة صداقة ،قال
مسكني الدارمي:
أواخي رجاالً لست مُطلعَ َبعْضِهم

على سرِ بعضٍ غري أني جِماعُها

يَظلَون شتى يف البالد وسرُهم

إىل صخرة أعيا الرجالَ انصداعُها

أثر البعد يف الصداقة:
شأن الصداقة أن تنعقد بني شخصني يقيمان يف موطن ،وتبقى حافظة
املظاهر ما دام الصديقان يتمتعان بأنس القرب والتزاور ،فإن فرَقت األيام بني
داريهما ،وبدَلَتْهما بالقرب بعداً ،وباألنس شوقاً بقيت الصداقة يف قوتها ،وإمنا
يكون للبعد أثر يف مظاهرها.
وذكر أرسطو أن الغَْيبَة الطويلة من شأنها أن تنسي الصداقة ،وساق على
هذا املث الذي يقول(( :كثرياً ما أودى بالصداقة سكوت طوي )).
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وحنن نرى أن صداقة الفضيلة متى بلغت منتهاها ال تأخذ الغَيبة الطويلة
شيئاً أكثر من مظاهرها.
ورمبا عُ ِقدَت الصداقة بني شخصني مل يتجاورا ومل يلتقيا ،وإمنا عرف ك ٌ
منهما فض اآلخر على بعد ،ومل يكن بينهما اتصال إال من طريق املراسلة:
وإني امرؤ أحببتكم ملكارم

مسعت بها واألذن كالعني تعشق

وكثرياً ما تأتي هذه الصداقة بثمار طيبة غزيرة ،وإن كان مسلكها يف الروح
غري مسلك الصداقة الناشئة عن لقاء ومشاهدة.
الصداقة صلة بني الشعوب:
ال غنى للشعوب أن ترتبط بصالت جتعلها كأمة واحدة ،تسري إىل غاية
واحدة ،وهذه الرابطة تتحقق بالصداقات اليت تستوثق بني علمائها وزعمائها
الناصحني.
فالصداقة اليت تنتظم بني طائفة من علماء الصني وطائفة من علماء املغرب
األقصى مثالً  -جتع القطرين يف احتاد أدبي ،ولالحتاد األدبي غايات سامية ال
يستهان بها.
وإذا دلنا التاريخ أو املشاهدة على صداقة كانت بني علماء متباعدي
األقطار ،ومل تعد على تلك األقطار بفائدة  -فإن هذا الزمن يدعونا إىل أن
نعم على تقوية روابط الصداقة بني علماء الشرق والغرب ،ونوجه جانباً من
هذه الصداقات إىل خدمة املصاحل العامة ،والتعاون على أسباب السعادة
املشرتكة يف احلياة.
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ثانياً :نصوص مختارة من ديوان خواطر الحياة
إليكم  -معاشر القراء  -بعض النماذج واملراسالت اليت جاءت يف ديوان
(خواطر احلياة) بني الشيخ حممد اخلضر وأصدقائه من علماء عصره.
وسرتى يف هذه النماذج مثاالً رائعاً يف صدق املودة ،ورعاية احلقوق ،ورقة
الشعور ،وحسن التذمم والوفاء ،وحرارة األشواق ،وحنو ذلك من املعاني
اجلميلة.
ويأتي على رأس أولئك صديقه احلميم العالمة الشيخ حممد الطاهر بن
عاشور  -رمحه اهلل  -فهو من خاصة أصدقاء الشيخ اخلضر؛ حيث تعرف
عليه يف مطلع حياته ،فكانا قرينني يف طلب العلم جبامع الزيتونة ،وبينهما من
العمر أربع سنوات حيث ولد اخلضر عام  9417هـ ،وولد الطاهر عام
9416هـ.
ولقد تعرفا على بعض يف مطلع القرن الرابع عشر اهلجري ،واستمرت
صداقتهما إىل أن فارق اخلضر الدنيا عام  9766هـ..
وأما الطاهر فعاش إىل عام  9717هـ حيث عُمِر سبعاً وتسعني سنة.
ولقد فَرَق االستعمار بينهما ،حيث حكم على الشيخ اخلضر باإلعدام
واجلالء ،فخرج من تونس عام  9779هـ وتقلَب يف عدد من البالد ومات يف
مصر.
وكان كثرياً ما يكاتب الطاهر ،ويرد على كتاباته ،ويبعث إليه أشواقه،
وحتاياه ،وتهانيه إذا ما تقلد منصباً.
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ومن أصدقائه  -أيضاً  -العالمة أمحد تيمور باشا املتوفى عام  9723هـ..
ومن حبه هلذا الرج َأنْ أوصى أن يدفن جبانبه ،وَأنْ كان كثري التذكر له،
والثناء عليه.
وهناك  -أيضاً  -علماء وأصدقاء آخرون سريد ذكرهم  -إن شاء اهلل  -يف
النماذج التالية ،فإىل تلك النماذج املختارة.
-9

قصيدة بعنوان ( عواطف الصداقة ).

بعد هجرة الشيخ اخلضر من تونس عام  9779بعث إليه صديقه حممد
الطاهر بن عاشور وهو كبري القضاة بتونس رسالة مصدرة باألبيات التالية :
َب ُعدْتَ ونفسي يف هواك تصيدُ

فلم يُغِنِ عنها يف احلنان قصيد

وخلَفت ما بني اجلوانح غصة

هلا بني أحشاء الضلوع وقود

وأضحتْ أمانيْ القرب منك ضئيلةً

ومرُ الليالي ضعفها سيزيد

أتذكر إذ و َدعْتنا صبحَ ليلةٍ

ميوج بها أنسٌ لنا وبرودُ

كان ذا رمزاً لتوديع أنسنا

وه بعد هذا البني سوف يعود

أمل ترَ هذا الدهر كيف تالعبت

أصابعه

نضيد

إذا ذكروا للود شخصاً حمافظاً

جتلى لنا مرآك وهو بعيدُ

إذا قي  :مَنْ للعلم والفكر والتقى

فريد

وه

فق

جدِدي من نظامنا
للياليَ :

ذكرتُك

بالدر
إيقاناً

وهو
بأَنْكَ

فحسبك ما قد كان فهو شديد

ثم كتب حتت هذه األبيات (( :هذه كلمات جاشت بها النفس اآلن عند
إرادة الكتابة إليكم ،فأبثها على عِالتها ،وهي وإن مل يكن هلا رونق البالغة
والفصاحة فإن الود واإلخاء والوجدان النفسي يرتقرق يف أعماقها )).
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وملا وصلت تلك الرسالة إىل الشيخ حممد اخلضر حسني أجاب باألبيات
التالية:
أينعم لي بالٌ وأنت بعيد

وأسلو بطيف واملنام شريد

ضلَتْ
إذا أجَجتْ ذكراك شوقيَ أُخْ ِ

لعمري بدمع املقلتني خدود

َب ُعدْتُ

وآمادُ

احلياة

كثريةٌ

ولألمد األمسى عليَ عهود

()9

بعدت جبثماني وروحي رهينةٌ

لديك وللودِ الصميم قيود

عرفتُك إذ زرتُ الوزير وقد حنا

عليَ بإقبال وأنت شهيد

فكان غروبُ الشمس فجْرَ صداقةٍ

هلا بني أحناء الضلوع خلود

لقيت الودادَ احلرَ من قلب ماجدٍ

وأصدق من يُصْفي الوداد جميد

أمل تَ ْرمِ لإلصالح عن قوس نافذٍ

درى كيف يُرعى طارفٌ وتليدُ

وقمتَ على اآلداب حتمي قدميها

خمافةَ أن يطغى عليه جديد

أتذكر إذ كنا نباكر معهداً

حُميَاه ِع ْلمٌ والسقاة أسود

أتذكر إذ كنا قرينني عندما

حيني صدورٌ أو حيني ورود

وأمسارها

اليت

تُب ُ بها عند الظماء كبودُ

بتونسَ

ليتها

تعود وجيش الغاصبني طريد

فأين

ليالينا

ليالٍ

قضيناها

( )4

()7

 عين باألمد األمسى  :خدمة الد ن  ،والايا بالدعدة  ،وحماربة االستعيار. - 5الدز ر :هد حميد العز ز بد عتَدر ( ) 255 - 541من كبار رجال ال ياسة والعمم
يف تدنس ،والبيت إشارة إىل أول لااء ب اضرر وابن عاشدر.
 - 2نباكر  :نيأت مبكير ن ،واملعهيد  :جيامع الز تدنية ،واحليييا  :شيدة الغريا وأولي ،
و عين ب هنا  :النشاط ،و ر د بال ااة :أساتذة املعهد وميا كيان هليم مين مهابية وإجيالل يف
قمدب املتعمي .
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وهذه مقطوعة عنوانها ( الوفاء بعهد الصداقة ) ،وقد قاهلا الشيخ

اخلضر عندما سأله بعض األدباء :كيف كانت صلتكم بالشيخ حممد الطاهر بن
عاشور يف تونس؛ فأجابه بهذه األبيات:
وإمنا

أحببت من مأل الودادُ فؤادَهُ

أحببتُه

فظفرتُ منه بصاحبٍ إن يدرِ ما

أشكوه جافى ما شكوتُ رقادَه

ودريت منه كما درى مين فتىً

عرف الوفاء جناده ووهادَه

-7

م ءَ

الفؤاد

()9

وهذه مقطوعة عنوانها ( برقية الشوق ) ،قاهلا الشيخ حممد اخلضر

أثناء رجوعه من اآلستانة إىل تونس سنة  9770هـ ،وقد مرت به الباخرة
بالقرب من شاطئ ( املرسى ) حيث كان يقيم صديقه العالمة الشيخ حممد
الطاهر بن عاشور:
قليب حييِيك إذ مرت سفينتنا

تُجاه واديك واألمواج تلتطم

حتيةً أبرق الشوق الشديد بها

يف سلكِ ودٍ بأقصى الروح ينتظم

-2

وهذه قصيدة عنوانها ( تهنئة بالقضاء ) قاهلا وهو يف دمشق؛ لتهنئة

صديقه الشيخ حممد الطاهر بن عاشور عند واليته القضاء بتونس:
َبسَط اهلناءُ على القلوب جناحا

فأعاد مسودَ احلياة صباحا

إيهِ حميا الدهر إنك مؤنسٌ

ما افرت ثغرك بامساً وضَاحا

وت ُعدُ ما أوحشْتَنا يف غابر

خاالً بوجنتِك املضيئة الحا

لوال سواد اللي ما ابتهج الفتى

إن آنس املصباح واإلصباحا

 -النجاه  :ما ارتفع من األرض  ،والدهاه  :ما اخنفض منها.
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يا طاهر اهلمم احتمتْ بك خُطَةٌ

تبغي هدىً ومروءةً ومساحا

سحبت رداء الفخر واثقة مبا

لك من فؤاد يعشق اإلصالحا

ستشد باحلزم احلكيمِ إزارها

واحلزم أنفس ما يكون وشاحا

وتذود بالعدل القذى عن حوضها

والعدل أقوى ما يكون سالحا

يف الناس مَنْ ألقى قِالدتها إىل

خَلفٍ فحرَم ما ابتغى وأباحا

إنه

فكرٌ يرد من العويص مجاحا

أنسى وال أنسى إخاءك إذ رمى

صَرْفُ الليالي بالنوى أشباحا

أسلو وال أسلو عالك ولو أتت

لبنان

نرجساً

فياحا

أو مل نكن كالفرقدين تَقَارَنا

والصفو

بيننا

أقداحا

فأدِرْ

-1

قضاياها

بفكرك

تهدي
ميأل

وهذه مقطوعة قاهلا يف صديقيه العالمة أمحد تيمور باشا،

والشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،مبيناً عظيم حمبته هلما ،حيث قاهلا بعد موت
أمحد تيمور ،ويف وقت ُبعْده عن ابن عاشور:
تقاسم قليب صاحبان ودِدْتُ لو

تَ َملَـتْهما عيناي طول حياتي

وعلَلت نفسي باملنى فإذا النوى

ُتعِ ُ احلشا طعناً بغري قناةِ

فأمحد يف مصر قضى وحممد

بتونس ال حتظى بـه حلظـاتـي

أعيش وم ءُ الصدرِ وحْشَةُ مُتْرَفٍ

رَمَتْهُ َيدُ األقدارِ يف َفلَواتِ

()9

 معنى البييت ايدل :إن حيال يف بعيدع عين هيذ ن الصياحب كجيال رجي عيا يفخصَا؛ فييااا سيتكدن حالي ن إنهيا
نعيم ،ثم حتدل عن إىل صجراء جرهاء ال نعيم فيها وال ِ
حال بؤس وشااء ،ولد أن عا يف أول أمر يف شظف عيش هلان عمي األمير؛ فجيال هيذا
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وهذه قصيدة عنوانها ( مساعي الورى شتى ) ،قاهلا مهنئاً صديقه

العالمة ابن عاشور عند واليته التدريس يف جامع الزيتونة بتونس سنة 9747هـ
مساعي الورى شتى وك ٌ له مرمى

ومسعى ابن عاشورٍ له األمد األمسى

فتى آنس اآلداب أول نشئهِ

فكانت له رُوحاً وكان هلا جسما

وما أدبُ اإلنسانِ إال عوائد

ختط له يف لوح إحساسه رمسا
()9

فتى شب يف مهد النعيم ومل تن

زخارفه من عزمه املنتضى ثلما

ويف بهجة الدنيا وخضرة عيشها

غرور لباغي اجملد إن مل يفق حزما

وشاد على التحقيق صرح علومه

فما اسطاع أعداء النبوغ له هضما

ومن شد بالتفويض هلل أزره

ومد شباك اجلد صاد بها النجما

وذي خطة التدريس توطئة ألن

نراه وقسطاس احلقوق به حيمى

()4

رجاءٌ كرأي العني عند أولي احلجا

يوافيه كاملعطوف بالفاء ال ثُمَا

()7

بلونا حُلى األلفاظ يف سلك نطقه

ف صايف الذوق يف عقدها جشما
فلم يَ ْل ِ

ويف الناس مهذار تراه يلوكها

بلهجته

اللجما

بِطانةُ صدري صورت من إخائكم

وجاء بنان اخللدِ يرقمها رقما

لوك

املسومة

املرتف الذع تاما يف النعيم ثم حتدل عن إىل الشااء كجال مع صاحّيبَ؛فبينيا أنا أعيش
يف أنس وسرور ونعيم ب با قرب منهيا وأن

بهيا إاا ب بعيد عنهيا ،حز ن لفراقهيا.

وهذا تشبي بد ع رائع.
ٍ ،ومل ثمم الك من عزميت  ،ومل ن مين
 عين أن ابن عاشدر عا يف بيت غنى وعزهيت  ،وهذا هلي كيال ومروءة.
 - 5عين أن تدلي لمتدر س مؤانة ألن تدىل الاراء.
 - 2عين أن هذا الرجاء قر ا كاملعطدف بأهاة العطف ( الفاء ) الي تفييد التعاييا ال بيي(
ثم) ال تفيد الرتتيا والرتاخ .
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وإني أرى باب املداجاة ضيقاً

فال يسعُ النفس اليت كَبُرت همَا

وإن شِمْت يف نسج القريض ختاذالً

وآنست يف مغزى فواصله وصْمَا

فزهرة فكري ال تَطيب عُصارةً

إذا نفث اإلحياش فى أضلعي مسَا

أمل تر أزهار الربى حينَما نأت

()9

وهذه قصيدة بعنوان

-6
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أفانينها كان الذبول هلا ومسا
(

حتايا الود ) ،حيث بعث األديب

التونسي األستاذ حممد املأمون النيفر إىل الشيخ العالمة حممد اخلضر حسني
بقصيدة تنم عن عاطفة أدبية رقيقة يقول فيها:
والربكات

وأهدي سالماً عاطر النفحات

أَزُفُ

حتايا

الود

وأُ ْرسِ ُ طاقاتِ الثناء مجيلةً

مُنضدةَ

والزهرات

إىل عاملٍ أخباره ذاع صيتها

وآثاره أضحت حديث رواةِ

بصري بأدواء النفوس طبيبها

إذا ما رماه حادثٌ بشكاةِ

وهذه

أجزاء

(اهلداية)

مثابة

حتقيق

ومهبط

بيننا

األوراد

تدل على اإلبداع يف النظَرات

()4

حكمة

وعنوان تدقيق ونبع عظات

وروضة حسنٍ قد تَفَتَق زهرها

وفاح فأحيا لي ربيع حياتي

جزاك إله العرش أفض ما جزى

به ناصحاً عن نافع اخلدمات

وال برح اللطف اخلفي حيفكم

وأنتم لدين اهلل خري محاةِ

فأجابه الشيخ اخلضر بقوله:
 -معنييى األبييياث الثالثيية األخييوة اييدل :إاا حلظييت يف أبيييات هييذ

ييعفاً فييال تميييين؛

فالفرقة هلا أثرها عمى الارحية.
 - 5اصد بي ( اهلدا ة ) جممة اهلدا ة اإلسالمية ال كان صدرها الشيخ حميد اضرر.
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أهذي

حتايا

الودِ

والربكات

أم الروض يُهدي أطيب النفحات

خلْتُهُ
وهذا رقيمٌ لو بدوتُ َل ِ

وقد جاد باإليناس حلظ مهاة

أج هو شعر حيم األنس من رُبى

بالدٍ بها قَضَيت صدر حياتي

ذكرت رُبى (املرسى) األنيقة والصبا

تذيع شذا أزهارها البهجات

وسامر

آداب

حسَانٍ

كأنه

مابالقاع

مراتعُ

من

()9

()4

َظبِيات

وروضة علمٍ كنت أجين مثارها

وأرشف منها أعذب اللهجات

فيا ُمذْكِرِي عهداً طوتُه يدُ النوى

وأذكت له يف مهجيت حسراتِ

أحييك من مصرٍ حتية والدٍ

تربُ

والغدوات

بعثتَ بشعرٍ طارف ملعت به

من األدب املوروث خريُ مسات

أراك ظلمت الغيد إذ صغت لؤلؤاً

ونضَدته شعراً على صفحات

()7

وأهديت طاقات الثناء وليتين

مألت يدي من تلكمُ احلسنات

( )2

فيا أسفاً مل أقضِ حق العال وما

بلغتُ من العرفان شأو لِداتي

()1

وآنست يف روح اخلطاب سنا اهلدا

وبعض بين األجماد غري هداةِ

وما أبصرت عيناي أمج َ من فتى

خياف مقام اهلل يف اخللوات

به

اآلصال

 الرقيم  :الكتاب  ،بدوث  :خرجت إىل الباه ة ،عين أن هذا الشيعر  -مين مجاليوروعت  -شبي ٌ بباطن ع املهاة.
 - 5املرسى :بمدة يف احية العاصية تدنس.
 - 2الغيد :مجع غييداء وهي امليرأة الناعيية المينية األعطياف ،ومعنيى البييت :أن مجيال
شعرك أزرى جبيال الغيد.
 - 4عين أنك مدحتين مدحاً ال أستجا وليتين كنتُ كيا ظننتَ.
 - 5لدات  :أقران .

71

الصداقة بين العلماء

نماذج تطبيقية معاصرة

وال خري إال يف نفوس ترشفت

لِبان التقى من حكمة وعظات

فأمحدُ منك الودَ والقلمَ الذي

جنى لي طاقاتٍ من الدعوات

وال زلتَ مث َ الغصنِ ينمو مبنبت

كريمٍ فيؤتي أطيب الثمرات

-3

وهذه مقطوعة عنوانها ( على لسان قلم ناض عن حق ) ،وقد

قاهلا على لسان القلم الذي كان آخر أقالم استعملها الشيخ يف الرد على كتاب
( يف الشعر اجلاهلي ) لطه حسني ،وقد أهدى بقية القلم إىل خزانة العالمة
أمحد تيمور باشا ،وفاءًا له ،وعرفانًا حبقه.
سَفَكتْ دمي بالطِرس أمن ُ كاتب

وطوتين املرباة إال ما ترى

ناضلت عن حقٍ حياول ذو هوى

تصويره

ال تضربوا وجه الثرى ببقية

مين كما تُرْمى النواةُ وتزدرى

فخزانةُ األستاذِ تيمورَ ازدهت

حبلىً من العرفان تُبهر منظرا

فأنا الشهيد وتلك جنات اهلدى

ال أبتغي بسوى ذُراها مظهرا

-1

للناس

شيئاً

()9

منكرا
()4

وهذه مقطوعة بعنوان ( ذكرى ).

وقِصَتُها أن أمري شعراء تونس السيد الشاذلي خازندار بعث إىل الشيخ
اخلضر بقصيدة فرد عليه الشيخ ،وهذا نص قصيدة أمري الشعراء خازندار:
يزجي القوايفَ بني األجنم ال ُزهُرِ

حتنانُ توِنسِنا اخلضراءِ ِل ْلخَضِرِ

منحىً لزيتونيِ جامعهِ

يعقوبُ يوسفَ يستأسيه للبصرِ

ويف الشوارد من (مكيِه) أدب

فيه استعادة ما للشيخ من أثر

يف ك

 الطرس :الصحيفة والورقة. -يعين باخلزانة :مكتبة العالمة أمحد تيمور باشا املشهورة.
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ولألخوة

منه

والبنوُةِ

يف

أبناء

مستلفت

جلدته

النظر
((9

و(للسعادة) فيما خط من صحف

ذكرى تعيد ملثلي سالف العمر

لي يف البواكر من غرس بروضتها

ما استظهرته بناتُ الفكر من زهر

للجانبني بها الذكرى تعيد لنا

عهد الشباب وني الفخر من صغر

سائ ْ ( سعادتنا العظمى ) وثالثنا

فيها (ابن عاشور) شيخ اجلامع النَضر

ما بيننا نصفُ قرنٍ برزخٌ فصلت

بالصور

فيه احلقائق

واجتزناه

إىل آخر ما قاله يف قصيدته الطويلة ،اليت تناول فيها الذكريات ،وفساد
األحوال بعد االحتالل.
ثم رد عليه الشيخ اخلضر بالقصيدة التالية اليت تذكر فيها ماضيه،
وأودعها أشواقه إىل بالده فقال:
طال البقاءُ وباعُ العزمِ يف ِقصَر

فما قضيت به للمجد من وطر

أبيت سبعني عاماً واهلوَى يقظٌ

أرى مبرآته احلصباء كالدرر

()4

وحسنُ ظنِك بي وارى نقَائَص ال

تغيب عن أعني النّقاد للسِيَ ِر

وللرضا منطقٌ لو شاء صور لي

وجهَ الدميمةِ منحوتاً من القمر

ماذا يرى شاعرُ اخلضراء يف صلة

شدَت عراها يدٌ حممودةُ األثر

ذكرت عهداً زكت آدابُه وزهت

كما زهت حِليةٌ يف سيف منتصر

نسيت نفسي إنْ أُنسيته وله

يف طيِها صورةٌ من أبهج الصور

 عين بال عاهة :جممة ال عاهة العظيى ال أصدرها الشيخ اضرر ملا كان يف تيدنس يفمطمع حيات .
 - 5إشارة إىل سن الشيخ وهد سبعدن عاماً ح نظم تمك الاصيدة.
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ما زلت أذكر مَا خطت ميينك يف

سفر السعادة من آدابك الغرر

يف

يوم النضال بها نبالً من الشرر

وأنفعُ الشعرِ ما هاج احلماسة يف

شعب يقاسي اضطهاد اجلائر األشر

لو مل أ َخفْ وَخْزَ تثريبٍ يصول به

عليَ ناقدُ شعري من بين مُضر

لقلت :ال شعر إال يف قرحية مَنْ

يبيت من شقوة األوطان يف سهر

()9

من ذا يقيم على أرضٍ يظلِلها

ضيم وحيسن وصف الدَلِ واحلور

()4

دريت حقاً وما أدراك أنيَ من

حرِ اشتياقيْ إىل اخلضراء يف ضجر
َ

أقبلتَ تبحث عن ذِكرى أبيت هلا

يف سلوة عُصرت مِنْ جأش مصطرب

وصُ ْغتَها كالصَبا يف رِقَةٍ فَ َسرَتْ

والط ُ بلَ زهر الروض يف سحر

خلْنا صباح العيد حنَ لنا
وافت فَ ِ

وعاد كي نتحلَى األنس يف صغر

من لي بأن أَ ِردَ األرض اليت صدرت

منها وأفتح يف أرجائها بصري

هناك ما شئتَ من علم ومن أدب

ومن حدائق تؤتي أطيب الثمر

وشاطئها

السمر

ومل تَفُتْين قوافٍ كنتَ ُترْسِ

أسيمُ طريفَ
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بـ(املرسى)

الصداقة بين العلماء

وأحتسي

نماذج تطبيقية معاصرة

بلقاها

قهوة

وهذه قصيدة عنوانها ( الرتيمة ).

وقصتها أن الشيخ حممد اخلضر  -رمحه اهلل  -كان مقيما يف دمشق عام
 ،9773وذلك ملا نفاه االستعمار ،وحكم عليه باإلعدام.
وكان قد عزم على االرحتال إىل تونس؛ فكتب إليه الشاعر الكبري األستاذ
خلي مردم ( 9111 - 9311م ) وزير خارجية سورية ،ورئيس اجملمع
العلمي بها يف ذلك العهد  -كتاباً رقيقًا قال فيه:
 ادل :لدال خشية النااه لامت :ال شعر حااً إال ما عرب عن آال األمة. - 5ادل :كيف بشاعر تئن باله حتت وطأة الريم وهد مشغدل باهلزل والغزل.
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((

إن من خري ما أثبته يف سج حياتي ،وأشكر اهلل عليه معرفيت إىل

األستاذ اجللي السيد حممد اخلضر التونسي ،وإخوانه الفضالء وصحبيت هلم،
فقد صحبت األستاذ عدة سنني ،رأيته فيها األستاذ الكام الذي ال تغريه
األحداث والطوارئ ،فما زلت أغبط نفسي على ظفرها بهذا الكنز الثمني،
حتى فاجأني خرب رحلته عن هذه الديار؛ فرتاءت لي حقيقة املث :
(( بقدر سرور التواص تكون حسرة التفاص

))

فلم يعد لي إال الرجاء بأن يكون لي نصيب من الذكر يف قلبه ،وحظ من
اخلطور يف باله؛ لذلك فأنا أتقدم بهذة القصيدة الوطنية؛ لتكون لي رتيمة
عنده ،وذكرى أحد املخلصني إليه ،أمتع اهلل به ،وأدام الكرامة ،وكتب له
السالمة يف حله وترحاله))
ثم أتبع اخلطاب بقصيدة مطلعها:
طيفٌ لِلمياءَ ماينفك يبعث لي

يف آخر اللي إن هوَمت أَشجانا

وملا وصلت اىل الشيخ العالمه اخلضر قال جميباً:
ما النجم جترى به األفالك يف غسقِ

كالدُر تقذفة األقالم يف نسق
()9

لقد سلوتُ حميا البدر إذ طلعت

عقيلةُ الطِرسِ واألجفانُ يف أرق

وكنت أرشف من جدوى بالغتها

راحاً فيهدأ مايف اجلأش من قلق

ختشى إذا أفصحتْ عما توهَج من

محاسة أن تشبَ النار يف الورق

وكم

ذاق احلشا لوعةً من ناعس احلدق

فألْبَ َستْها

أساليب

النسيب

 -عين بعايمة الطرس :الرسالة والاصيدة.
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هي (الرتيمة) فيما قال مبدعها

وه يغيب السنا عن طلعه الفلق

إني على ثقة يف أن ذكرَك ال

ينفك مُرتسماً يف النفس كاخللق

ال) قد تضوع يف
وكيف أنسى (خلي ً

حُشاشيت ودُه كالعنرب العبق

()4

ويف الورى خزف لكن تبَرج يف

ق
نضارة الذهب الصايف أو الور ِ

صرْتَ بكف النقد مهجته
ولو َع َ

ملا تقاطر غري الضَعن واملل ِق

ال عتب إن ضاق باعيْ يف القريض فلم

يُضِئ كما ضاءت اجلوزاءُ يف األف ِق

فإن إحساسي الشِعريَ أوشك أن

جيود بالنَفس األقصى من الرمق

()7

مل تبق لي حادثات الدَهر منه سوى

أثارةٍ كبقايا الشمس يف الشف ِق

-99

الصداقة بين العلماء

نماذج تطبيقية معاصرة

()9

وقال  -رمحه اهلل  -يف مقطوعة عنوانها ( رقة الطبع تزيد املودة

صفاءً):
جفا الصديق فناجيت الفؤادَ بأن

يبيت يف جفوة تلقاء جفوته

أبى وقال أصون العهد متَئداً

فَرُبَ ودٍ صفا من بعد غربتهِ

عاد الصديق فأصفى ودَه فإذا

حديث جنواي منسوخ بـِرُمَتِهِ

إن تلقَ طبعاً رقيقاً فاغرسنَ به

مو َدةً يُسقِها من ماء رقته

-94

( )2

وقال يف مقطوعة عنوانها ( زهرة الدنيا أخالئي ) ،وقد قاهلا يف

 الرتيية :خيط شد ب األصبع؛ لت تذكر بي احلاجية ،ولعي ماصيدهَ باعيقِ الاصييدةِتذكوُ الشيخِ بأال ن ا .
 - 5عين بادل (خميالً) الشاعر الذع بعق الاصيدة ،وهد خمي مره  ،ويف البيت حم ِين
بالغ بد ع  ،وهد التدر ة.
 - 2شو بذلك إىل كرب سن  ،ونردب قرحيت .
 - 4الريو يف قدل (أبى) عده إىل الفؤاه.
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مصر عقب وداع بعض أصدقائه من تونس:
يومُ بَنيٍْ مل أذُقْ من قبله

لوعةً

ودّعوا والصبح حيدو بالدجى

حامالً من بني جنبيه سراجا

وامتطوا ساحبةً يف اجلوِ ال

لقيت من أختها الريح جلاجا

()9

جرية أصفيتهم ودي وال

جيد ا َملذْقَ من الود رواجا

()4

ال أبالي إن أنا جاورتهم

أفراتاً كان وردي أم أُجاجا

زهرة الدنيا أخالئي ولو

شفَين البني وأعياني عالجا

-97

كالنار

حراً

وهياجا

وهذه مقطوعة بعنوان (رفقاً بها) ،وقد قاهلا يف تونس مداعباً

أستاذه الشيخ سامل أبو حاجب بعد درس تعرض فيه إىل حكم التضحية
بالظباء:
حلبَالةَ يبغي
مدَ يف وجرةَ ا ِ

قَنَصاً والظِباء ترتع مرحى

صادها ظبيةً وهمَ بأن يصـ

ـرعَها كاخلروف يف عيد أضحى

قلت :رفقاً بها وال تُ ْرهِقَنْها

وهي ترنو إليك صرعاً وذحبا

ما أظن السكِني ترضى وفيها

ح َدةٌ أن ختط يف اجليد جرحا
ِ

أذكرتنا

عني أمساء وهي بالبشر طفحى

خِ

عنها
-92

فعينها

()7

وقال يف مقطوعة عنوانها ( الصداقة والعزلة ):

أريد أخاً كاملاء جيري على الصفا

نقياً فيصفو لي على القرب والبعد

 عين بادل  :ساحبة يف اجلد :الطائرة - 5املذق :الده غو الصايف.
 - 2وجرة :مرتع لمدحش ،واحلبالة :املصيدة ،والانص :الصيد.
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الصداقة بين العلماء

نماذج تطبيقية معاصرة

وأرسلت حلظ الفكر يف القوم ناقداً

وأوصيته أال يبالغ يف النقد

فال ضري يف ودٍ تغاضيت فيه عن

لواذعَ يأتيها الصديق بال عمد

فعاد وكم القى لساناً مماذقاً

ومن خلفه قلبٌ خليٌ من الود

ولوال ارتياحي للنضال عن اهلدى

لفتَشْت عن وادٍ أعيش به وحدي

وقال يف مقطوعة عنوانها ( احملبة الصادقة ) ،تصويراً للصداقة

-91
الصحيحة:
ُنِبئْتُ
ما

أنك
ضر

وجع
ال

لو

كنتُ

املريـ

ضَ وزال عن خِلي املرض

القلوب

أشد

من

وجع اجلسوم إذا

عرض

إال

من

يبيـ

ـت إذا مرضت على مضض

خَ
-99

موجعٌ

فارتاع

قليب

وانتفض

وهذه مقطوعة عنوانها ( :بني الشفقة والشوق ) ،وقد قاهلا عند

زيارة بعض األصدقاء بتونس:
وأديبٍ

أيقظتُه

من

رقادٍ

لنصيد اإليناس من ألفاظه

طاب يف جفنه النعاسُ وظنَتْ

رُفقةٌ أن تهيج نارُ اغتياظه

وصحا بامساً وحيا فأَبْصَرْ

نا سنا البشر جال يف أحلاظه

حنن نهوى له اهلناءة لكن

حرُ شوقٍ دعا إىل إيقاظه

-96

وقال يف مقطوعة عنوانها ( الصداقة وحرية الرأي ):

 عين أن أصجاب ظندا أن سيغرا إاا أوقظ من رقاه  ،كعاهة أكثر الناس. - 5ادل :حنن حنا راحت  ،ولكن شدة شدقنا إلي محمتنا إىل أن ندقظ ؛ لنأنس ب .

()9

()4
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أيصفو لي من األصحاب خ ٌ

له أدبٌ أرق من السُالف

((9

أَهيم به احلياةَ وما هيامي

بغري

األملعية

والعفاف

يناقش أو خيالف بعض رأي

فأبهج

بالنقاش

وباخلالف

وأوثر أن أكون حمبَ حرٍ

فحرُ الرأي أمث

من تصايف

-93

وقال يف مقطوعة عنوانها ( أنت رحيانة احلياة) ،قاهلا عقب وداع

أحد أصدقائه:
قلت إذ هم صاحيب برحي

أتذيق احلشا عذاب احلريق

أنت رحيانة احلياة إذا ما

غبت عن ناظري غصصت بريقي

فابق لألنس واترك البني حيدو

باألعادي إىل مكان سحيق

-91

وقال يف مقطوعة عنوانها ( يا قطار ) عند مسري القطار بعد وداع

األه بدمشق مسافراً إىل اآلستانة سنة  9772هـ:
أردد أنفاساً كذات الوقود إذ

رمتين من البني املشتِ رواشقُ

وما أنت مثلي يا قطار وإن نأى

بك السري تغشى بلدة وتفارق

فما لك ُتلْقي زفرةً بعد زفرةٍ

ومشلك إذ تطوي الفال متناسق

-40

وهذه مقطوعة عنوانها ( مروحة الروح )

ومناسبتها أن صديقه الشيخ حممد املقداد املورتاني كتب وهو يف تونس إىل
الشيخ اخلضر بيتني من الشعر ،وبعث بهما إليه وهو يف مصر ،وكان مع البيتني
هدية وهي عبارة عن مروحة مصنوعة من سعف النخي  ،والبيتان هما:
 -ال الف :ما سال من عصو العنا قب أن عصر.
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الصداقة بين العلماء

تونـسٍ

مِروحةٌ

مـن

نسيمها

يهـدي

لـه

نماذج تطبيقية معاصرة

إىل األعـز األخضـر
سـالم

أزكـى

()9

عطـر

فأجاب الشيخ اخلضر بقوله:
يا أخا اآلداب صغت الشعر من

َك ِلمٍ يعذب يف مسع وفم

ودريت احلَرَ يف مصر إذا

الصيف تلظى واحتدم

ألن

فتخريت

تهديَ

لي

أنا يف حَرٍ من الشوق فما
الناجعُ

ِطبُهُ

من بالد النخ

مهداء النسم

طِبُ حَرِ الشوقِ إنْ شوقٌ أَلَمْ

أال

تبتغي مِصْرَ سبيالً للحرم

()4

هذه مروحةُ الروحِ و َدعْ

سعف النخ إىل حلم ودم

()7

-49

ملقاك

أقب

وقال يف مقطوعة عنوانها ( الزيارة دعامة الصداقة ):

لـي صديق ألقاه يوماً فيوماً

يف احتفاءٍ وما شعرنا بغنب

فعتِبـنا

خَوْفَ أن يُبتلى الودادُ بوهن

وإذا رُمْتَ للصداقة حصناً

َفعِتابُ الصديقِ أمنعُ حِصْن

قال :أخشى إذا وصلتُ لقاءًا

بلقاءٍ أن يسأم اخل

مين

قلت :أصفيتُك الوداد ألخال

قٍ مساحٍ كأنها ماءُ مزنِ

فإذا ما سئمت ملقاك فايقنْ

أَنين قد سئمت حلظي وجفين

غاب

عنـا

ثالثةً

ئ

 - 44وهذه مقطوعة عنوانها ( الدعاء للميت خري من تأبينه ) وقد قاهلا يف
 األخرر هد اسم الشيخ اضرر ،ولكن األخو غما عمي . - 5قدل  :مصر سبيالً لمجر  :أع طر ااً ب تدنس ومكة ألهاء فر رة احلج.
 - 2عين أن جميئك ولاياك مروحة لمروح ،أما مروحة ال عف فيروحة لمج د.
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مستشفى فؤاد األول بالقاهرة يف ربيع اآلخر سنة 9793هـ ،ويف ضمنها معنى
من معاني الوفاء ،أال وهو الدعاء للميت؛ فهو خري ما يقدمه الصاحب لصاحبه
بعد موته.
وهذه املقطوعة من أمج ما قي يف هذا املعنى من شعر؛ يقول  -رمحه
اهلل : -
يف صحابك شاعرٌ

إذا مت قال الشعر وهو حزينُ

تسائلين ه

فقلت هلا :ال همَ لي بعد موتيت

سوى أن أرى أخراي كيف تكون

وما الشعر باملغين فتيالً عن امرئ

يالقي جزاءًا واجلزاءُ مُهني

وإن أحظ بالرُمحى فماليَ من هوىً

سواها وأهواء النفوسِ شجون

َفخَ ِ فعولنْ فاعالتنْ تقال يف

أناس هلم فوق الرتاب شؤون

وإن شئت تأبيينْ فدعوةُ ساجدٍ

هلا بني أحناءِ الضلوع حننيُ

وإىل هنا تنتهي النماذج املختارة من ديوان خواطر احلياة.

 -التأب  :الثناء عمى امليت

()9
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ثالثاً :نماذج من المراسالت الواردة في كتاب (:رسائل الخضر )

هذه بعض رسائ الشيخ حممد اخلضر الواردة يف كتاب ( رسائ اخلضر

)

وهي مرتبة حسب تارخيها:
 - 9هذه أول رسالة بني الشيخني اخلضر ،والطاهر بن عاشور ،وقد بعثها
اخلضر عندما كان قاضياً يف مدينة بنزرت سنة  9747إىل صديقه الطاهر ،وهذا
نصها من كتاب رسائ اخلضر ص :99 - 3
بسم اهلل الرمحن الرحيم
فضيلة العالمة النحرير ،وجمد اإلسالم الذي هو بعالجه بصري ،األستاذ
صديقي الوحيد الشيخ سيدي حممد الطاهر بن عاشور ،أيَده اهلل  -تعاىل . -
حتية كاملة ،وتشوقًا مفرطًا ،ورد عليَ مكتوبكم يشفُ عن مودة شريفة
الغاية ،طاهرة الذمة ،بعد أن قلبت وجه االنتظار إليه ليالي وأيامًا.
ثبطين عن مكاتبتكم أيها الصديق قب وروده مع قوة الباعث على األخذ
بأطراف األحاديث ()9بيننا ما هتف على خاطري من أنها رمبا قصرت

 هذا األسمدب في لدن من ألدان البالغة وهد التري ؛ حيق ين كالم بيتاً لكيثوعزة ،وهد قدل :
أخييذنا بييأطراف األحاه ييق بيننيييا

وماليت بأعنيياق املطي ِ األبيياط

والشيخ اضرر فارس هذا امليدان الذع ال شق ل غبار.
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بها األهمية أن تطأ موطئًا ينال من االلتفات نيالً.

()9

علَك أيها النقَاد تعلق على هذا االعتذار مالمًا أطول ينال مما قبله مما يلوح
على ظاهره من مبدأ سوء الظنة ،فاعرتف بأنه هاتف خيالي ،وما كنت بالرج
الذي تؤثر عليه عوام اخليال ،ويتبع آثار روايته قب أن يتخبطين البعاد من
احلس.
أخشى أن أُلقي إليك مبعذرة تزاحم الشواغ عليَ ،فال تدفع حرج املالمة
من املالمة دفاعًا بليغًا.
ال أمرتي أن من األشغال حقوقًا اليرضى أربابها غري اقتضائها خالف شأن
احلقوق الودادية من الرتبص بها إىل مساعفة الغرض وال جناح ،بيد أني يتمث
لي فراغ بعض دقائق من الوقت؛ فأراها فرصة مساعفة على عمارتها مبناجاة
ذلك الودود ،فيرتدد مع النفس هاجس عتاب ،ال يسكن إال بعد حني أغالب
فيه اخليال.
من ههنا آثرت ذلك االعتذار وإن كان َمحَالً للتعليق ،واقتبست من
مكتوبكم عن التخلف عذراً واضحاً غري ما صرحتم به إليَ.
بشرمتوني باقرتاب وفائكم مبوعد الزيارة عندما يأخذ الشيخ منبع اآلداب يف
متام الشفا واالرتياح ،وعراني أسف على ما عرض للشيخ من السقم ،فنرجو
له مزيد العافية والسالمة ،ويبلغ له منا أمت السالم.
نبأمتوني مبوضوع املسامرة اليت أردمت التفض بها ،وهو غرض صعب
 هذا األسمدب اقتباس من قدل  -تعياىل   -وَال َطَيأوونَ مَدططِئياً ُغِييظو الّفكوفَيارَ وَالٍ نَيطالً  التدبة51 :
َنَالودنَ مِنط عَدُو
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املراس ،وما هو عن جنابكم الذي أبدع السباحة يف جلج الفصاحة والتحرير
ببعيد املنال ،وقد عقدت القصد على احلضور ليلتها إن شاء اهلل.
أما ما أشرمت إليه من انتخابي إللقاء مسامرة أدبية أو علمية بناء على ما طلبه
منكم رئيس مجعية قدماء املدرسة الصادقية  -فال أظنه يعسر ،فإن رأى
جنابكم عرض بعض موضوعات تالئم منهج اجلمعية أرس بها إليَ عسى أن
نعيِن منها ما ميكن لنا حتريره يف أج مسمى ،ودمتم يف عز وتأييد.
والسالم من أخيكم حممد اخلضر بن احلسني كتب يوم األحد  92يف صفر.
 - 4وهذه رسالة بعثها اخلضر إىل الطاهر بن عاشور ،ومضمونها شفاعة
لدى الطاهر ،بشأن ملهوف يريد إعانته ،وإحلاقه يف مكان يقال له:
( التكية ) ،وهي كلمة تركية تعين رباط الصوفية ،وانصرفت يف العصر
احلاضر إىل املكان الذي يأوي إليه الفقراء ،ويقدم هلم الطعام ،أو املسكن ،أو
بعض املال ،وتنفق عليه دائرة ،أو مجعية األوقاف اإلسالمية ،فإليك نص
الرسالة من كتاب ( رسائ اخلضر ) ص 97
بسم اهلل الرمحن الرحيم
جناب العالمة العمدة النحرير األكم األعز الشيخ سيدي حممد الطاهر بن
عاشور  -حرسه اهلل تعاىل . -
أما بعد إهداء أكم السالم وأسناه فنقدم إىل حضرتكم أن الفاض اخلري
الزكي الشريف سيدي عبدالرمحن بن علي التَمَس مين أن أخاطب جنابكم،
وَأسَْتلْفِتُ نظركم الكريم إىل أن تهبوا له شيئاً من مساعيكم احلميدة بإدخاله يف
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زمرة املنتفعني من فواض ( التكية ).
وقد كان بيده مكتب لتعليم الصبيان انتزع منه ،وسيشرح لكم حالته،
واملرجو من مكارمكم أن تشملوه برعاية خاصة كما نعهد منكم ودمتم يف عز
واحرتام.
والسالم من أخيكم حممد اخلضر بن احلسني ،وكتب يف  49ذي القعدة عام
9747هـ
 - 7وهذه رسالة بعثها إىل شقيقه العالمة حممد املكي بن احلسني
 -وهو أصغر من اخلضر بثمان سنوات  -وهذا نصها من (رسائ

اخلضر)

ص:99 - 91
حضرة األخ الفاض السيد حممد املكي بن احلسني  -حفظه اهلل -

السالم عليكم ورمحة اهلل.
بلغين خطابكم ويف طيه كلمة ( العامل األدبي) فأمحد اهلل على عافيتكم.
أما تلك الكلمة فإنها ال تضرنا إن شاء اهلل ،وال تنفعهم.
جدْتُ إدارة اجمللة قطعت عنهم اجمللة ،وقد
يصلكم كشف به أمساء مَنْ و َ
أعدنا إرسال اجمللة هلم ،وكتبنا لك واحد خطاباً يف العدد األخري الذي أرس
إليه بأن خياطبنا أو خياطب الشيخ الثميين وكي اجمللة ببيان األعداد اليت تأخرت
عنه لنرسلها إليه.
وص الشيخ حممد شاكر العامل الصفاقسي إىل مصر عائدًا من احلجاز.
بلغوا أعز حتياتنا إىل حضرات األساتذة الشيخ ابن عاشور ،والشيخ
الصادق النيفر ،والشيخ حممد املقداد ،وك من يسأل عنا.
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أما ( العارضة ) ( )9فقد شرع يف طبعها ،وقد جنز منها طبع ثالثة أجزاء،
وشرعوا يف الرابع وستكون  3أجزاء ،واملراد االستعانة بنسخة األستاذ الشيخ
أبي احلسن النجار لصحتها فيما مسعت ،والقائم بطبعها هنا تاجر مغربي يقال
له :التازي.
وبلغوا أعز حتياتي إىل األخ الشيخ أبي احلسن النجار ،وإن كان له حترير يف
بعض املوضوعات العلمية فليتكرم بإرساله؛ لينشر يف اجمللة.
وصلين درس الشيخ حممد البشري النيفر ،وقد نشرنا قسماً منه يف عدد
صَفر ،وننشر القسم الباقي يف عدد ربيع األول؛ ألنه حبث مفيد ،ونريد إطْالع
املصريني وعلماء الشرق على آثار علماء تونس ،وخصوصاً بعد أن رأيناهم
يعجبون مبا يكتبه أولئك األساتذة ،ويقوم لديهم شاهد على أن يف تونس
نهضة علمية راقية.
وكذلك حماضرة شيخ اإلسالم قرأوها بغاية االستحسان.
وسلموا لنا على ابننا عبدالعزيز ووالدته.
ودمتم خبري ،والسالم من أخيكم حممد اخلضر حسني.

 -كتاب ( :عار ة األحداع يف شرح الرتمذع) البن العرب .
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 - 1وهذا كتاب موجه إىل وزير املعارف املصرية حممد حلمي عيسى
باشا ،وهذا نصه من (رسائ اخلضر) ص :63 - 66
حضرة صاحب املعالي وزير املعارف العمومية.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
وبعد فقد عرف الناس منذ سنني أنَ الدكتور طه حسني يعم هلدم العقائد
اإلسالمية ،وإفساد األخالق الكرمية ،فكانوا يأسفون األسف الشديد على
طائفة من شبابنا يدخلون اجلامعة ليتغذوا بلبان العلوم الصافية والرتبية
الصحيحة ،فيقعون بني يدي هذا الرج الذي يعمد إىل تلك الفطر السليمة
فينفخ فيها زيفاً ،ويثري فيها أهواءاً ،ب دلت حماضراته ومؤلفاته على أنه ينحو
بالطالب حنواً يبعد بهم عن طريق التفكري املنتجة.
وطاملا ضجت األمة ،ورفعت صوتها بالشكاية من نزعته املؤذية للدين،
واملفسدة لألخالق ،واملعكرة لصفو العلم ،وطاملا ترقبت أن ترى من ناحية
وزارة املعارف ما حيقق أمانياتها ،فكنت  -يا صاحب املعالي  -ذلك الوزير
الذي عرفت حقيقة الدكتور طه حسني كما هي ،فأقصيته عن دائرة التعليم،
وأرحت ضمائر األمة.
فكفاك مفخرة أن محيت الدين والفضيلة والعلم من لسان شَدَ ما جه
عليها ،وأفسد يف طريقها.
وإنَ مجعية اهلداية اإلسالمية اليت تنظر إىل تصرفات وزارة املعارف من
ناحية الدين والعلم واألخالق  -لَتُ َقدِم ملعاليكم أخلص الشكر على هذه اهلمة
الدالة على ما رُزقتموه من غرية وحزم وسداد رأي.
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وتفضلوا يا صاحب املعالي بقبول عظيم االحرتام.
رئيس مجعية اهلداية اإلسالمية
حممد اخلضر بن احلسني
حمرم 9719
 - 9وهذه رسالة إىل الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وقد جاءت يف
ص 907من (رسائ اخلضر) ،هذا نصها:
فضيلة العالمة األج صديقي الشيخ سيدي حممد الطاهر بن عاشور دام
جمده.
بعد تقديم أعز التحية.
تشرفت خبطابكم املبشر بأن لكم قصداً يف القدوم إىل مصر ،فسررت واهلل
سرورًا عظيماً ،وأرجو من اهلل  -تعاىل  -أن ييسر ذلك يف أقرب وقت ،وليس
من شك يف أن قدومكم إىل مصر فيه خري كبري إىل تونس ،وسيكون له أثر
عظيم يف النوادي العلمية مبصر.
وهو  -بعد هذا  -سيكون يف سلسلة حياتكم العامرة باملفاخر حلقة بديعة.
وأرجو أن ختربوني ه شرعتم يف أسباب حتقيق هذا العزم؟
ومن فوائد قدموكم فيما أرى تأكيد الصلة بينكم وبني اجملمع اللغوي،
وعسى أن تبلغ هذه الصلة أن يفتخر اجملمع بعضويتكم يف جملسه.
وتفضلوا بقبول عظيم احرتامي.
يف  40ذو احلجة 9711هـ  -القاهرة.
حافظ عهد أخوتكم
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حممد اخلضر حسني
 - 6وهذه رسالة بعثها إىل الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ،وهذا نصها من
(رسائ اخلضر) ص 901 - 902
بسم اهلل الرمحن الرحيم
حضرة صاحب الفضيلة العالمة اهلمام صديقي األعز الشيخ سيدي حممد
الطاهر بن عاشور أدام اهلل النفع بعلمه وفضله.
السالم عليكم ورمحة اهلل ،وصلت إىل دمشق يف التاريخ الذي كنت
ذكرته يف مراسلة فضيلتكم ،ولقينا من أه العلم والفض ورجال النهضة
احتفاءًا ،وكثرةُ التزاور والدعوات كانت من أسباب تأخري مراسلتكم.
سأرس إىل فضيلتكم نسخًا من ( الوقف وآثاره ) بعد عودتي إىل مصر.
كتاب ( العارضة ) مت طبعه ،ولكن السيد عبدالواحد التازي( )9باملغرب،
وَت َسلُم النسخة موقوف على قدومه ،كما أن نسختنا ما زالت باملطبعة ،فعند
رجوعي إىل مصر نكاتبكم يف شأنها.
ألقيت حماضرة باقرتاح من اجملمع العلمي يف اجملمع عنوانها ( أثر الرحلة يف
احلياة العلمية واألدبية ) وحضرها وزير املعارف بسوريا ،وقد دعانا اليوم
لتناول الغداء عنده ،ورجال الدولة هنا يودون بقائي وأه العلم كذلك ،حتى
أن بعض اهليآت تقدموا باقرتاح هلذا لدى احلكومة ،وألقوا خطاباً يف بعض
احلفالت اليت حضرها بعض رجال الدولة ،وخاطبين بعض الوزراء يف هذا،
ولكين مل أصرح بالقبول وال بالرفض ،وقلت هلم :ال أرى مانعاً من ذلك
 -هد الاائم عمى طبع الكتاب املذكدر وقد وره امس قر باً.
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عندما تساعد الظروف ،وبلغين أنهم ينوون إنشاء كلية دينية ،وإذا مت املشروع
خاطبوني بطريقة رمسية ،وأنا ال أرجح مصر إال أنها جمال للعم العام،
ونرجو من اهلل التوفيق.
وقد سررنا مبا أشرمت إليه من قرب املالقاة  -حقق اهلل ذلك . -
أخونا السيد زين العابدين يقدم إىل فضيلتكم أزكى التحية مع خالص
الشكر ،وأرجو أن يبلغ أزكى سالمي إىل حضرات السادة :سيدي الرضا،
وسيدي الفض  ،وسيدي الكاظم ،وسيدي حممود حمسن ،وسيدي حممد
املقداد ،وسيدي الطاهر املهريي ،وأرجو لسيدي الكاظم الشفاء التام ،وأسافر
إىل مصر إن شاء اهلل يوم السبت القادم  2يف سبتمرب.
وتفضلوا بقبول أسنى حتييت ،وعظيم احرتامي
يف  49مجادى اآلخرة  -القاهرة

عظيم الشوق إىل لقائكم
أخوكم
حممد اخلضر حسني
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 - 3وهذه رسالة  -أيضاً  -إىل الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وهي يف
ص  903 - 909من رسائ اخلضر وهذا نصها :
سيدي األخ األج  ،نفع اهلل بعلمه وفضله ،وأبقاه اهلل للصداقة اخلالصة.
أما بعد إهداء أسنى التحية ،وإبداء أعظم األشواق ،فقد بلغين كتاب
(هدية األريب) فأقدم لفضيلتكم خالص الشكر على اهلدية القيمة ،وقد
سررت لزفاف جنلكم النابغة السيد الفاض  ،فأرجو أن يكون هذا القِرَان بـِيُمْنٍ
وهناءة دائمني ،وأن يطي اهلل بقاءكم وبقاءه يف صفاء وخري كثري.
أه األدب ممن نالقيهم يسألون عن ديوان بشار وشرح فضيلتكم له،
ومتشوقون لظهوره.
الزال السيد عبدالواحد التازي يعد ومياط  ،وقد كلفت منذ يومني أحد
املتصلني به باإلحلاح عليه يف إرسال نسخة فضيلتكم ،ورد نسخيت من
العارضة ،وقد وعدني بأنه سيتوىل ذلك.
وضع للمجمع نظام جديد يف عهد حكومة الوفد ،ووص هذا النظام إىل
جملس الشيوخ ،وبتغري األحوال بقي هناك مل يبت فيه بشيء ،واجملمع سائر
على نظامه القديم ،وسأتسلم من اجملمع مقال فضيلتكم يف الرسم ،وأنشره يف
اهلداية ،ولع عدم نشرهم له تَوهُم أنه غري داخ يف منهج اجمللة.
وأعز حتياتي حلضرات األساتذة والسادة آل عاشور وآل حمسن ومن يتم به
أنس جملسكم الرفيع.
أعجبت مبقالكم يف جتديد أمر الدين ،وردكم ملا قاله ابن السبكي غاية
االعجاب ،وال أدري ه َعدُ الزخمشري يف هذا الباب مما يسه قبوله ،أخشى
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أن يقال :إن شرط اجملدد أن يكون على هدى يف عقيدته ،واملتمسكون بطريق
أه السنة يرون يف الزخمشري مآخذ من حيث العقيدة  ،وهلذا أبقيت القطعة
األخرية املتعلقة به إىل جزء ربيع األول ،وتضاف إىل بقية املقال املنتظر وروده
من فضيلتكم عسى أن تزيدوا ما يتعلق بالزخمشري بياناً ،أو يكون لفضيلتكم
رأي آخر.
سألقي  -إن شاء اهلل  -حماضرة موضوعها ( الشجاعة وأثرها يف عظمة
األمة ) وقد عينت هلا حمطة اإلذاعة الساعة التاسعة ونصف من مساء يوم
االثنني  43من هذا الشهر (شهر مارس)

ألف اجملمع جلنة لعم معجم وسيط ،وشرعت اللجنة يف العم  ،واللجنة
تتألف من  9أعضاء من املقيمني يف القاهرة ،كما قررت املعارف وضع معجم
للمصطلحات العلمية ،وقرر اجملمع أيضًا تأليف جلنة للنظر يف الكتابة العربية.
وملا أراد اجملمع تأليف جلنة للنظر يف الكتابة العربية وقف السيد حسن
حسين وقال :أقرتح أن يكون أعضاء هذه اللجنة هم فالن وفالن ،وذكر
أمساء األعضاء املقيمني يف القاهرة ،ومل يرتك من أمساء أساتذة دار العلوم
واألزهر إال امسي ،حتى قام بعض األعضاء املصريني ،واقرتحوا ضمي إىل
هذه اللجنة!
وإن كان لفضيلتكم رأي يف طريقة كتابة احلروف العربية حبيث تقرأ على
وجه صحيح مع احملافظة على أصول احلروف العربية  -فتفصلوا بتوجيهه
ليعرض على اللجنة.
ودمتم للعلم والفض
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وتفضلوا بقبول أسنى حتييت
وعظيم احرتامي

القاهرة  99يف احملرم سنة 9716
 93مارس 9173
أخوكم املخلص
حممد اخلضر حسني
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النموذج الثالث:

الشيخ العالمة محمد البشير اإلبراهيمي
نبذة يف سريته:
قب الدخول يف ثنايا احلديث عن الصداقة عند الشيخ البشري حيسن الوقوف
على شيء من سريته الغراء؛ فلقد كُتِبَ العديد من الدراسات واألحباث يف
سريته.
واألجزاء اخلمسة اليت مجعها وقدم هلا جنله الدكتور أمحد طالب
اإلبراهيمي ومساها ( آثار اإلمام حممد البشري اإلبراهيمي ) حافلة باملقاالت
اليت رَقَمَتْهَا يراعة الشيخ ،واليت تصور شخصيته ،وأطوار حياته.
كما أن تلك األجزاء  -وخصوصاً مقدماتها  -قد تضمنت عدداً من
الكتابات اليت تناولت سرية الشيخ بالدراسة والتحلي .
ب إنه  -رمحه اهلل  -كتب عن سريته الذاتية؛ حيث جاء يف اجلزء اخلامس
من ( اآلثار ) ترمجتني كتبهما الشيخ عن نفسه.
أما الرتمجة األوىل فهي يف 960 - 997 / 1
وقد جاءت بعنوان ( من أنا ) وهي يف أصلها جواب عن أسئلة جملة املصور
املصرية ،ونشرت يف 9111م.
وأما الثانية فهي يف  419 - 494 / 1من اآلثار ،وعنوانها ( :خالصة
تاريخ حياتي العلمية والعملية )

وقد كتب هذه الرتمجة بطلب من جممع اللغة العربية بالقاهرة عام 9199م
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عندما عني عضو عاماً فيها.
كما حتدث بشيء من سريته يف مقابلة مع جملة الشبان املسلمني 9194م
وهذه املقابلة يف اآلثار .704 - 413 / 1
وإليكم نبذة موجزة عن بعض ما جاء يف تلك الكتابات حول تلك السرية،
وذلك من خالل الوقفات التالي:
 .9ولد عند طلوع الشمس من يوم اخلميس الثالث عشر من شهر شوال عام
9709هـ ،املوافق للرابع عشر من شهر يونيو سنة 9331م.
 .4وهبه اهلل حافظة خارقة ،وذاكرة عجيبة تشهدان بصدق ما حيكى عن
السلف ،وكانتا معينتني له يف العلم يف سن مبكرة  -كما سيأتي مناذج
لذلك . -
 .7تلقى تعليمه يف بيت أسرته ،وقام على تربيته عمُه الشيخُ حممد املكي
اإلبراهيمي الذي كان عَالمة زمانه يف العربية.
يقول الشيخ حممد البشري  -رمحه اهلل : -عن نشأته ،وبداية طلبه للعلم،
وحمفوظاته (( :نشأت يف بيت والدي كما ينشأ أبناء بيوت العلم ،فبدأت التعلم
وحفظ القرآن الكريم يف الثالثة من عمري على التقليد املتبع يف بيتنا ،الشائع يف
بلدنا.
وكان الذي يعلمنا الكتابة ،ويلقننا حفظ القرآن مجاعة من أقاربنا من
حفاظ القرآن ،ويشرف علينا إشرافاً كلياً عامل البيت ،ب الوطن كله يف ذلك
الزمان عمي شقيق والدي األصغر الشيخ حممد املكي اإلبراهيمي
 -رمحه اهلل . -
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وكان حام لواء الفنون العربية غري مدافع؛ من حنوها ،وصرفها،
واشتقاقها ،ولغتها.
أخذ ك

ذلك عن البقية الصاحلة من علماء هذه الفنون بإقليمنا))

ويقول  -رمحه اهلل : -

((

()9

فلما بلغت سبع سنني استلمين عمي من

معلمي القرآن ،وتوىل تربييت وتعليمي بنفسه ،فكنت ال أفارقه حلظة ،حتى
يف ساعات النوم؛ فكان هو الذي يأمرنِي بالنوم ،وهو الذي يوقظين على نظام
مطرد يف النوم ،واألك  ،والدراسة.
وكان ال خيليين من تلقني حتى حني أخرج معه ،وأماشيه للفسحة،
فحفظت فنون العلم املهمة يف ذلك السن مع استمراري يف حفظ القرآن؛ فما
بلغت تسع سنني من عمري حتى كنت أحفظ القرآن مع فهم مفرداته وغريبه.
وكنت أحفظ معه ألفية ابن مالك ،ومعظم الكافية له ،وألفية ابن معطي
اجلزائري ،وألفييت احلافظ العراقي يف السري واألثر ،وأحفظ مجع اجلوامع يف
األصول ،وتلخيص املفتاح للقاضي القزويين ،ورقم احلل يف نظم الدول
البن اخلطيب ،وأحفظ الكثري من شعر أبي عبداهلل بن مخيس التلمساني شاعر
املغرب واألندلس يف املائة السابعة ،وأحفظ معظم رسائ بلغاء االندلس مث
ابن شهيد ،وابن برد ،وابن أبي اخلصال ،وأبي املطرف ابن أبي عمرية ،وابن
اخلطيب.
ثم لفتين عمي إىل دواوين فحول املشارقة ،ورسائ بلغائهم ،فحفظت
صدراً من شعر املتنيب ،ثم استوعبته بعد رحليت إىل املشرق ،وصدراً من شعر
 -اآلثار .572/5
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الطائيني ،وحفظت ديوان احلماسة ،وحفظت كثرياً من رسائ سه بن
هارون ،وبديع الزمان.
ويف عنفوان هذه الفرتة حفظت بإرشاد عمي كتاب كفاية املتحفظ لألجدابي
الطرابلسي ،وكتاب األلفاظ الكتابيه للهمذاني ،وكتاب الفصيح لـ:ثعلب،
وكتاب إصالح املنطق ليعقوب بن السكيت.
وهذه الكتب األربعة هي اليت كان هلا معظم األثر يف مَلَكيت اللغوية.
ومل يزل عمي  -رمحه اهلل  -يتدرج بي من كتاب إىل كتاب تلقيناً وحفظاً
ومدارسة للمتون والكتب اليت حفظتها حتى بلغتُ احلادية عشرة ،فبدأ لي يف
درس ألفية ابن مالك دراسة حبث ،وتدقيق ،وكان قبلها أقرأنِي كتب ابن هشام
الصغرية قراءةَ تف ُهمٍ وحبث ،وكان يقرئين مع مجاعة الطالب املنقطعني عنده
لطلب العلم على العادة اجلارية يف وطننا إذ ذاك ،ويقرئين وحدي ،ويقرئين
وأنا أماشيه يف املزارع ،ويقرئين على ضوء الشمع ،وعلى قندي الزيت يف
الظلمة حتى يغلبين النوم.
ومل يكن شيء من ذلك يرهقين؛ ألن اهلل  -تعاىل  -وهبين حافظة خارقة
للعادة ،وقرحية نَيِرة ،وذهناً صيوداً للمعاني ولو كانت بعيدة.
وملا بلغت أربع عشرة سنة مرض عمي مرض املوت ،فكان ال خيليين من
تلقني وإفادة وهو على فراش املوت؛ حبيث إني ختمت الفصول األخرية من
ألفية ابن مالك عليه وهو على تلك احلالة ))

()9

ويقول يف موضع آخر ((:ولقد حفظت وأنا يف تلك السن  -الرابعة
 -اآلثار .574 -572/5

98

الصداقة بين العلماء

نماذج تطبيقية معاصرة

عشرة -أمساء الرجال الذين تَرجم هلم نفح الطيب ،وأخبارهم ،وكثرياً من
أشعارهم؛ إذ كان كتاب نفح الطيب  -طبعة بوالق  -هو الكتاب الذي تقع
عليه عيين يف ك حلظة منذ فتحت عيين على الكتب.
وما زلت أذكر ( )9إىل اآلن مواقع الكلمات منذ الصفحات ،وأذكر أرقام
الصفحات من تلك الطبعة.
وكنت أحفظ عشرات األبيات من مساع واحد ،مما حيقق ما نقرؤه عن
سلفنا من غرائب احلفظ.
وكان عمي يشغلين يف ساعات النهار بالدروس املرتبة يف كتب القواعد
وحدي أو مع الطلبة ،وميتحنين ساعة من آخر ك يوم يف فهم ما قرأت،
فيطرب لصحة فهمي.
فإذا جاء اللي أملى علي من حفظه  -وكان وسطاً  -أو من كتاب ما خيتار
لي من األبيات املفردة ،أو من املقاطيع حتى أحفظ مائة بيت ،فإذا طلبت املزيد
انتهرنِي ،وقال لي :إن ذهنك يتعب من كثرة احملفوظ كما يتعب بدنك من مح
األثقال ،ثم يشرح لي ظواهر املعانِي الشعرية ،ثم يأمرنِي بالنوم  -رمحه اهلل
-

))

( )4

ثم يقول  -رمحه اهلل  -بصدق وصراحة(( :مات عمي سنة 9107م ولي
من العمر أربع عشرة سنة ،ولقد ختمت عليه دراسة بعض الكتب وهو على
فراش املرض الذي مات فيه وأجازني اإلجازة املعروفة عامة ،وأمرنِي أن أخلفه
-

ادل هذا الكال وعير  11عاماً.

 - 5اآلثار . 15/5
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يف التدريس لزمالئي الطلبة الذين كان حريصاً على نفعهم ،ففعلت ،ووفق
اهلل ،وأمدتين تلك احلافظة العجيبة مبستودعاتها ،فتصدرت دون سن
التصدر ،وأرادت لي األقدار أن أكون شيخاً يف سن الصبا.
وما أشرفت على الشباب حتى أصبت بشرِ آفة يصاب بها مثلي ،وهي آفة
الغرور واإلعجاب بالنفس؛ فكنت ال أرى نفسي تَقْصُر عن غاية حفَاظ اللغة
وغريبها ،وحفاظ األنساب والشعر ،وكدت أهلك بهذه اآلفة لوال طبع أدبي
كريم ،ورحلة إىل الشرق كان فيها شفائي من تلك اآلفة)) (.)9
هذا وقد أشار  -رمحه اهلل  -يف بعض املواضع إىل أنه كان حيفظ
املعلقات ،واملفضليات ،وكثرياً من شعر الرضي ،وابن الرومي ،وأبي متام،
والبحرتي.
وأشار إىل أنه حيفظ موطأ مالك وغريه من الكتب.

((4

 .2بعد موت عمه خلفه يف الدروس على تالمذة عمه ،وغريهم ،واستمر
على ذلك إىل أن جاوز العشرين من عمره.
 .1بيته عريق يف العلم ،خرج منه مجاعة أفذاذ يف علوم الدين والعربية يف
اخلمسة قرون األخرية بعد احنطاط عواصم العلم الشهرية يف املغرب.
 .9رح إىل املدينة هو ووالده ،مهاجرين فراراً من االستعمار الفرنسي،
فكان من مدرسي احلرم النبوي الشريف ،وتلقى فيها علم التفسري ،وعلم
احلديث رواية ودراية ،وعلم الرجال ،وأنساب العرب ،واملنطق ،ومكث
 اآلثار . 15/5 - 5انظر اآلثار  ، 15/5و .575/5
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يف املدينة قريباً من ست سنني ،ثم انتق إىل دمشق يف أثناء احلرب العاملية
األوىل ،فكان من أساتذة العربية يف املدرسة السلطانية مدة سنتني يف عهد
حكومة االستقالل العربي.
 .6بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل رجع إىل بلده اجلزائر ،وبقي فيها ينشر
العلم يف فرتات منقطعة إىل سنة 9179م.
 .3يرجع الفض  -بعد اهلل  -إليه وإىل الشيخ عبد احلميد بن باديس يف
تكوين مجعية العلماء يف اجلزائر.
 .1وكان يف طليعة العاملني على إحياء العلوم الدينية والعربية يف اجلزائر من
االبتدائية إىل العالية.
 .90وكان أبرز املشيدين ألربعمائة مدرسة يف مدن اجلزائر وقراها.
 .99وكان يف طليعة اجملاهدين يف سبي اإلصالح الديين ،وحماربة الدج ،
والبدع ،واخلرافات ،والشركيات.
 .94كان من الشجعان احلكماء الذين حيسب هلم ألف حساب ،ومواقفه يف
ذلك ال تكاد حتصر ،ومنها على سبي املثال ما حدث له عام 9120م إبان
االستعمار الفرنسي للجزائر عند ما أصدر الوالي العام أمر اعتقال
اإلبراهيمي يف ساعة خمتارة طبقاً لإلجراءات املقررة؛ حتى ال يقع جتمع يف
الشوارع.
وقبي اعتقال اإلمام اإلبراهيمي جرب الفرنسيون وسيلة كانوا يستنْزلون
بها اهلمم ،ويشرتون الذمم ،وهي وسيلة الرتغيب اليت تعودوا استعماهلا مع
الذين أخلدوا إىل األرض ،وأتبعهم الشيطان؛ فلم يعيشوا ملبدأ ،وقضوا
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حياتهم يأكلون ويتمتعون كما تأك األنعام.
فبعثوا إليه القاضي ابن حورة يعرض عليه منصب شيخ اإلسالم الذي
سيحدث ألول مرة يف اجلزائر يف مقاب تصريح يؤيد فيه فرنسا اليت كانت طرفاً
يف احلرب العاملية الثانية ،واملشاركة يف حترير صحف أنشأوها ،ويف كتابة
حماضرات تسج لإلذاعة مقاب مَِنحٍ مغرية ،فخيب ظنهم ،ورفض ك تعاون
معهم.
وكرر الفرنسيون احملاولة ،واستدعت إدارة تلمسان الشيخ ،وحاولت
إقناعه بسداد طلب احلكومة ،فرفض ،فقي له:ارجع إىل أهلك،وودعهم،
وأحضر حقيبتك  -يعين أنك ذاهب إىل السجن . -
فقال هلم :قد ودعتهم ،وهاهي حقيبيت جاهزة.
وملا علم اإلمام الشيخ عبداحلميد بن باديس مبوقف أخيه اإلمام اإلبراهيمي
ازداد إكباراً له ،وإعجاباً به ،وكتب إليه رسالة عام  9120قبي وفاته  -أي
ابن باديس  -بثالثة أيام ،ما نصه:
((

األخ الكريم األستاذ البشري اإلبراهيمي  -سلمه اهلل -

وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته وبعد
فقد بلغين موقفكم الشريف اجللي العادل فأقول لكم  ((:اآلن يا

عمر))

( )9

فقد صنت العلم والدين ،صانك اهلل وحفظك ،وتَرِكَتـَك ،وعظَمتها
 كمية قاهلا النّيب  -صمى اهلل عمي وسمم  -لعير بين اضطياب  -ر ي اهلل عني -عندما قال ل (( إنك أحا إل َ من نف

)) واحلد ق يف صجي البخارع.
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عظَم اهلل قدرك يف الدنيا واآلخرة ،وأعززتهما أعزك اهلل أمام التاريخ الصادق،
وبيضت حمَُيـَاهما بيض اهلل حمياك يوم لقائه ،وثبتك على الصراط املستقيم،
وجب أن تطالعين برغباتك ،واهلل املستعان.
والسالم من أخيك عبد احلميد بن باديس ))

()9

كما أنه قد زج به يف السجن بعد أحداث مايو  ،9121وبقي فيه عاماً كامالً
ذاق األمرين يف زنزانة حتت األرض؛ حيث الظلمة ،والرطوبة مما استدعى نقله
إىل املستشفى العسكري بقسنطينة؛ فتحمَ هذه احملنة بصرب اجملاهد ،ويقني
املؤمن.

( )4

 .97كان ذا شخصية فذة ،فقد أوتي مواهب عديدة ،فكان خطيباً مِصْقعاً،
وشاعراً مُ ْفلِقاً ،وكاتباً ال يكاد أحد يدانيه يف وقته ،يشهد له بذلك ك من
عرفه ،وقرأ له.
كما أنه ذو نفس مرهفة ،وذو خلق عال ،وأدب جم ،ووفاء منقطع النظري.
يقول ابنه الدكتور أمحد طالب اإلبراهيمي  (( :لقد مسعت الشيخ العربي
التبسي  -نائب البشري يف مجعية العلماء رمحه اهلل  -يردد كثرياً يف جمالسه :إن
اإلبراهيمي فلتة من فلتات الزمان ،وأن العظمة أص

يف طبعه ))

ثم يواص الدكتور أمحد قائالً (( :والعظمة يف رأيي تكمن يف القلب،
واحلقيقة أن اإلبراهيمي كان عظيماً بعقله ،ووجدانه ،وبقلبه ولسانه؛ فك من
تقلب يف أعطافه نال من ألطافه؛ فالقريب ،والرفيق ،والسائ واحملروم،
 انظر اآلثار .21 -21/ - 5انظر اآلثار . 5/

013

واملريد والتلميذ جيد فيه األب الشفيق ،واألخ الصديق الذي ال يبخ جبهده،
وجاهه وماله  -وإن ق  -لتفريج الكروب ،وتهوين اخلطوب.
وما تقرَبتَ منه إال ملك قلبك حبلمه ،وغمر نفسك بكرمه قب أن يشغ
عقلك بعلمه ،ويسحر لبك بقلمه.
وكانت اخلصال البارزة فيه اإليثار ،واحللم ،والوفاء ))

()9

 .92وكان عاملًا باحلديث وروايته؛ حتى إنه كان يعطي اإلجازات يف ذلك.
 .91وكان مفسراً للقرآن يف دروس عمومية ،ودروس للطلبة اخلواص،
أتى فيها بإبداعات سجلتها عنه ذاكرة الرجال ،ولو مل جتمعها املكتوبات.
 .99وكان معلماً للتاريخ اإلسالمي يف براعة وحتلي  ،وسعة نظر؛ حيث
تطرق إىل فلسفة التاريخ ،وعلم االجتماع ،واألخالق لينري التاريخ مبنظار
اإلسالم.
 .96وكان  -مع هذا كله  -قدوة يف سهولة املعاملة ،واالتصال ،بشوشاً،
مرحاً يف جملسه ،واسع الصدر يف ممارسة املسؤوليات ،متدفق احليوية يف
األنشطة الثقافية.
 .93وكان  -أيضاً  -متميزًا بثقافة عصرية عالية.
يقول ابنه الدكتور أمحد (( :سألين يف إحدى ليالي عام 9123م وأنا بقسم
الفلسفة يف خامتة تعليمي الثانوي عن آخر درس تلقيته يف علم النفس ،فاخذ
رأس املوضوع ،وشرح لي آراء ( وليم جامس ) أحد مؤسسي املذهب العملي
( الربامجاتي ) ،وحتدث عن كثري من مفكري الغرب ممن مل أكن أمسع بهم
 -اآلثار . 7 - 1/
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قب ذلك اليوم مث  :داروين ،وجون لوك ،وجون ستيوارات.
كما أوضح لي مساهمة العلماء املسلمني يف كثري من اجلوانب ))

) )9

 .91وكان على جانب كبري من عزة النفس ،والرتفع عن الدنايا.
 .40وكان شديد العناية بقضايا املسلمني يف شتى البلدان ،وعلى رأسها
قضية فلسطني ،وكذلك قضية كشمري ،وقضايا املسلمني عموماً؛ فلقد كان
يتابع تلك القضايا بدقة ،ويكتب عنها ويسربها.
ومل تشغله قضيته األساس ،وهي قضية حترير اجلزائر عن بقية قضايا
املسلمني يف ك مكان.
 .49وخالصة القول أن اهلل  -عز وج  -قد فتح عليه أبواباً عظيمة من
اخلري من علم نافع ،وعم صاحل ،وخلق كريم ،وذلك فض اهلل يؤتيه
من يشاء.
وإليك  -يف خامتة احلديث عن سريته  -هذه الكلمة اليت تبني كثرياً من
صفات اإلبراهيمي مما قد مر منها ومما مل مير.
وهي كلمة قاهلا أحد رفاقه ،وهو األستاذ أمحد توفيق املدني  -رمحه اهلل
 وذلك عندما تبوأ اإلبراهيمي كرسيه يف جممع اللغة العربية يف القاهرة ،يقولاألستاذ أمحد:

((

فتقدم اإلبراهيمي األمني حيم الراية باليمني ،ال يأبه

للمكائد والسجون ،وال يبالي باملنايف يف الفيايف.
ب دخ املعمعة بقلبِ َأسَد ،وفكرٍ َأ َسدّ ،ووضع يف ميزان القوى
املتشاكسة يومئذ تلك الصفات اليت أودعها اهلل فيه:
 -اآلثار . 1/
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 علمًا عزيزاً فياضاً متعدد النواحي ،عميق اجلذور. واطالعاً واسعًا عريضاً خييِ إليك أن معلومات الدنيا قد مجعت عنده. وحافظة نادرة عز نظريها. وذاكرة مرنة طيِعة جعلت صاحبها أشبه ما يكون بالعق االلكرتوني. كدائرة معارف جامعة سهلة التناول من علوم الدين اليت بلغ فيها مرتبةاالجتهاد حبق ،إىل علوم الدنيا مهما تباينت واختلفت ،إىل شتى أنواع األدبني
القديم واحلديث بني منظوم ومنثور ،إىل أفكار الفالسفة واحلكماء من ك
عصر ومصر ،إىل بدائع املُلح والطرائف والنكت.
ك ذلك انسجم مع ذكاء وقَاد ونظرات نافذة ،خترتق أعماق النفوس،
وأعماق األشياء.
 وفصاحة يف اللسان ،وروعة يف البيان ،وإملام شام بلغة العرب الختفى عليه منها خافية.
 وملكة يف التعبري مدهشة جعلته يستطيع معاجلة أي موضوع ارجتاالً علىالبديهة إما نثرًا أونظماً.
 ودراية كاملة جبميع ما يف الوطن اجلزائري ،حيدثك حديث العليماخلبري عن أصول سكانه وقبائله ،وأنسابه ،وهلجاته ،وعادات ك ناحية منه،
وأخالقها ،وتقاليدها ،وأساطريها الشعبية ،وأمثاهلا ،وإمكاناتها االقتصادية،
وثرواتها الطبيعية.
 ك ذلك قد تُوِج بإميان صادق ،وعزمة ال تلني ،وذهن جبار ،منظم،خيطط عن وعي ،وينفذ عن حكمة ،وقوة دائبة على العم ال تعرف الكل
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وال املل .
هذا هو البط الذي اندفعنا حتت قيادته املوفقة امللهمة ،خنوض معركة
احلياة اليت أعادت لشعبنا بعد كفاح طوي لسانه الفصيح ،ودينه الصحيح،
وقوميته اهلادفة )).

 -اآلثار . 7/
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الصداقة عند الشيخ اإلبراهيمي
لصاحب الفضيلة الشيخ حممد البشري اإلبراهيمي شهرة واسعة يف شتى بقاع
العامل اإلسالمي ،وله حضوره املميز يف كافة اجملاالت واملناسبات ،كما أنه كان
كثري الرتحال واللقاء بالناس على اختالف طبقاتهم ،وخصوصاً أه العلم
والرأي واألدب منهم؛ فال غرو -إذاً  -أن يكثر معارفه ،وحمبوه.
والناظر يف سرية هذا الرج العظيم يرى أنه منوذج رفيع للصداقة احلقة؛
ت ثاقبةً ،وآراءًا مسددة يف هذا الباب.
كما أن له نظرا ٍ
والذي يستعرض آثاره ،وما خَطَته يراعتهُ ،وما كتبه اآلخرون عنه يرى
ذلك األمر واضحاً جلياً.
ومن مظاهر ذلك ما يلي:
 .9كثرة معارفه وأصدقائه :فال يكاد يوجد يف عصره عامل كبري ،أو كاتب
شهري ،أو أديب ذو مكانة إال وله معرفة واتصال به ،سواء كان داخ
اجلزائر ،أو يف البالد العربية ،أو اإلسالمية  -عموماً . -
ويأتي على رأس هؤالء صديقه ،ورفيق دربه العالمة الشيخ عبداحلميد بن
باديس ،والعالمة الشيخ حممد اخلضر حسني ،والعالمة الشيخ حممد الطاهر بن
عاشور ،والشيخ السيد حممد رشيد رضا ،ومساحة العالمة الشيخ حممد بن
إبراهيم آل الشيخ ،وصاحب الفضيلة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ،
وعالمة الشام الشيخ حممد بهجة البيطار ،واألستاذ الشيخ أبو األعلى
املودودي ،واألستاذ سيد قطب ،والشيخ مبارك امليلي ،واألستاذ الفضي
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الورتالني،واألستاذ عبدالعزيز امليمين ،وغريهم كثري -رمحهم اهلل-

 .4وفاؤه ألصدقائه.
 .7وقوفه جبانب من أوذي منهم.
 .2تواضعه ألصدقائه ولو كانوا يصغرونه ،ولو كانوا من طالبه.
 .1رثاؤه ملن مات منهم ،وبعث التعازي ألهليهم وذويهم.
 .9تعاونه معهم على الرب والتقوى ،وتشجيعهم على عم اخلري.
 .6حرصه على مجع كلمة أه العلم على احلق.
 .3كثرة حنينه إليهم ،وتذكرهم.
 .1كثرة ثنائه على إخوانه ،وذكره هلم باخلري ،وذبه عن أعراضهم.
 .90كثرة الكتابة عن إخوانه ،واملراسلة هلم.
 .99كثرة التودد إلخوانه ،واملداعبة هلم.
 .94تطرقه للصداقة ،وحديثه عن فلسفته فيها.
هذه بعض املعامل البارزة يف هذه الشأن ،وسيتضح ذلك يف األمثلة املختارة
التالية:
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نماذج من صداقات الشيخ اإلبراهيمي
 -9صداقته للعالمة الشيخ عبد احلميد بن باديس  -رمحه اهلل : -
لقد كان بني البشري وابن باديس صداقة محيمة عظيمة ق أن يوجد هلا
نظري؛ فهما رفيقا الدرب يف اجلهاد ،والرتبية والتعليم.
وقد كان ابن باديس يكرب البشري بسنة ونصف تقريباً ،وكان البشري حمباً
البن باديس ،كثري الثناء عليه ،والدعاء له ،وكان وفيًَا له بعد موته؛ إذ كان كثري
الذكر له يف ك مناسبة يتحدث فيها عن اجلزائر ،أو عن مجعية العلماء.
ولو استعرض القارئ آثار البشري بأجزائها اخلمسة لوجد أن أبرز
شخصية حتدث عنها البشري هو الشيخ عبد احلميد بن باديس.
وإليك هذا املثال الواحد الذي جاء يف  13 - 17 / 4من اآلثار وهو
عبارة عن مقامة كتبها البشري يف رثاء اإلمام ابن باديس ،وعنوانها:
(( مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة ))
وقد قدم هلذه املقامة تلميذ البشري األستاذ حممد الغسريي؛ فإليك شيئاً
من مقدمة الغسريي ،ثم مقامة البشري:
يقول الغسريي:
الوفاء قلي يف البشر ،وأوفى األوفياء من يفي لألموات؛ ألن النسيان
غالباً ما يباعد بني األحياء وبينهم ،فيغمطون حقوقهم ،وجيحدون فضائلهم.
وما رأينا يف حياتنا رفيقني مجع بينهما العلم والعم يف احلياة ،ومجع
بينهما الوفاء حني استأثر املوت بأحدهما  -مثلما رأينا إمامي النهضة اجلزائرية
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عبد احلميد بن باديس ،وحممد البشري اإلبراهيمي ،رحم اهلل امليت ،وأمد يف
عمر احلي حتى حيقق للجزائر أمنيتها.
من أعلى ما امتاز به أستاذنا اجللي  ،ورئيسنا األكرب ،حممد البشري
اإلبراهيمي من شرف اخلالل ( نكران الذات ) فهو ال يزال يعم األعمال اليت
تعجز عنها اجلماعات وتنوءُ بها العُصَب ،وهو مع ذلك ال ينسب الفض إال
إلخوانه ورفقائه األموات واألحياء.
يصرح بذلك يف خطبه الدينية ،وحماضراته اجلامعة ،ويقول :إن ك
فض يف هذه احلركة العلمية النامية يرجع إىل مجعية العلماء ،وإنه لوال مجعية
العلماء ملا كان هو.
وحنن  -أبناءه  -نشهد ،وإخوانه يشهدون أنه لوال علمه ،ولسانه،
وصربه وتأثريه الذي يشبه السحر  -ملا كانت مجعية العلماء ،ولوال براعته يف
التصريف والتسيري ملا سار جلمعية العلماء شراع يف هذه األمواج املتالطمة من
الفنت.
مات ابن باديس ،يف حني كان رفيقه يف اجلهاد وقسيمه يف العلم والعم
حممد البشري اإلبراهيمي منفيّاً يف قرية ( آفلو ) من اجلنوب الوهراني ،حبيث مل
حيضر دفنه ،ومل يؤبّنه بكلمة ،فعوّض ذلك برسائ تعزية كتبها إىل إخوانه
بثَ فيها حزنه للمصيبة ،وصوّر فيها آثارها ،ومل تنسه الفجيعة ما جيب من
النصائح بالثبات ،واستمرار السري ،فجاءت رسائ َ من ذلك الطراز الساحر
الذي ال حيسنه إال اإلبراهيمي ،وال أدري أحيتفظ إخواني بتلك الرسائ الفنية
أم ضيّعوها؟!
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وملا مضت على موت األستاذ سنة ،ورفيقه ال يزال يف املنفى ،أرس
الرئيس اجللي من منفاه هذه املقامة؛ فأبكت العيون ،وجدّدت األسى.
رغبنا إىل أستاذنا أن ننشر هذه املقامة فأذن  -أبقاه اهلل  -بعد امتناع؛ ألن
أستاذنا  -حفظه اهلل  -ال يرى السجعَ معبّراً عن النوازع العميقة ،وإن كان هو
إمامَ العصر بال منازع يف هذه الطريقة األندلسية البديعة اليت ال حيسنها إال من
مجع بني الطبع والصنعة ،وملك أزمة اللغة والغريب …
وحلّت يف األخري رغبتنا منه حم القبول ،حرصاً على هذه املقامة أن تضيع
إن مل تسج  ،وكم نفائس مث هذه املقامة ،وكم من رسائ  ،وكم من حتف
فنية من أدب اهلزل والنكتة ،وكم من مالحم شعرية ،بلغت اآلالف من
األبيات! ما زالت مطمورة يف أوراق األستاذ ،ويف حافظته العجيبة.
وإذا مل حيرص أمثالنا من تالمذة األستاذ على استخراجها ونشرها
ضاعت ،وخسر األدب والعلم خسارة ال تعوّض ،وهاهي ذي املقامة
الباديسية ،وننبِه إىل أن األستاذ حذف منها كثريًا مما ال تسمح الظروف بنشره.
تلمسان
حممد الغسريي
وإليك أيها القارئ الكريم نص املقامة:
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(( مناجاة مبتورة لدواعي الضرورة ))
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سالم يتنفس عنه األقاحُ بإزهاره وإيراقه ،ويتبسم عنه الصباحُ بنوره
وإشراقه.
وثناءٌ يتوهج به من عنرب الشجر عبريُه ،ويتبلج به من بدر التمام على
الركب اخلابط يف الظالم منريه.
وصلوات من اهلل طهورها الروح والرحيان وأركانها النعيم والرضوان،
وحتيات زكيات تتنزل بها  -من املأل األعلى  -املالئكة والروح ،ونفحات
ذكيات تغدو بها رس الرمحة وتروح ،وخريات مباركات يصدّق برهانُ احلقِ
قولَها الشارحَ بفعلها املشروح.
وسالم من أصحاب اليمني ،وغيوث من صوادق الوعود ،ال صواعق
الرعود ال ختلف وال متني )4(،وسحائب من الرمحات تنه سواكبها ،وكتائب
من املبشرات تزجى مواكبها ،وسوافح من العربات تنح ّ عزاليها ،ولوافح من
الزفرات تسابق أواخرها أواليها على اجلدث الذي التأمتْ حافَتاه على العلم
اجلم والفض العد ،ووارَى ترابُه جواهرَ احلِجا والذكاء والعزم واجلد ،وطَوى
البحرَ الزخار يف عدة أشبار ،فأوقف ما ال حدّ له عند حد ،واستأثر بالفضائ
 قد ال تغين الاارئ الكر م عن اصطجاب أحد املعاجم إاا أراه قراءة هذ املاامة؛ ملافيهيا مين كثيرة الغر يا ،وإحكيا الرتكيييا ،كييا ال يتغين عين اإلمليا بأمهياث الكتييا يف
األهب ،والدواو ن الشعر ة ،والتدار خ ،والعاائد؛ ملا يف تميك املاامية مين كثيرة التريي ،
والبد ع ،وحند الك من األلدان البالغية ،واإلشاراث التارخيية وما جرى جمرى الك.
ولد ُشرِحت ألفاظ تمك املاامة ،وعُز ت إشاراتها  -لبمغت صفجاث عد دة.
 - 5ال مت  :امل هد الكذب.
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الغُزْر )9(،واملساعي الغرّ )4(،واخلالل الزُهر ،فلم يكن له يف األجداث ند،
وأصبح من بينها املفردَ العلم كما كان صاحبه يف الرجال العلمَ الفرد.
وسالم على مشاهدَ كانت بوجوده مشهودة ،وعلى معاهد كانت حتت
ظالل رعايته وتعهّده عليها ممدودة ،وعلى مساجد كانت بعلومه ومواعظه
معمورة ،وعلى مدارس كانت بفيضه الزاخر ،ونوره الزاهر مغمورة ،وعلى
مجعيات كان مشلها بوجوده جمموعاً ،وكان صوته اجلهري كصوت احلق الشهري
مدوّياً يف جنباتها مسموعاً.
مشاهد كان يراوحها للخري والنفع ،وكانت آفاقها بأنواره مسفرة ،ومعاهد
كان حادي زُمَرها إىل السلم ،وهادي نُزَاعها إىل اإلحسان والعلم؛ فأصبحت
بعده مقفرة.
ومدارس ،ما مدارس؟ مَهَدها للعلم واإلصالح مغارس ،ونَصَبَها يف حنور
ط وحمارس.
املبطلني حصوناً ومتارس ،وشيّدها للحق والفضيلة مراب َ
وسالم على شيخه الذي غذّى وربّى ،وأجاب داعيَ العلم فيه ولبّى،
وآثر يف توجيهه خري اإلسالم ،فقلّد اإلسالم منه صارماً عضباً ،وفجّر منه
للمسلمني معيناً عذباً ،فلئن ضايقته األيامُ يف حدود عمره  -فقد أبقت له منه
الصيت العريض ،والذكر املستفيض ،ولئن سلبته احللية الفانية فقد أَلْبستْه من
مآثر حُل التاريخ الضافية ،ولئن أذاقتْه مرارة فقده فقد متّعته بقلوب أمّة
كاملة ،ولئن حرمته لذة ساعات معدودة فقد أسعدته به سعادةً غري حمدودة.
 الغزر :الكثوة. - 5الغُر :األفعال الكرمية.
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وسالم على إخوان كانوا زينة ناديه ،وبشاشةَ واديه ،وكانوا عمَار سامره،
والطِيبَ املتضوع( )9من جمامره ،واجلوارحَ املاضيةَ يف تنفيذ أوامره.
وسالم على أعوان كانوا معه بناة الصرح ،ومحاة السرح ،وكانوا سيوف
احلق اليت بها يصول ،وألسنة الصدق اليت بها يقول.
أبت هلم عزة اإلسالم أن يضّرعوا أو يذلّوا ،وأبتْ هلم هداية القرآن أن
يزيغوا عن منهاجه أو يضلّوا ،تشابهت السب على الناس فاختذوا سبي اهلل
سبيالً ،وافرتق الناس شيعاً فجعلوا حممداً وحزبه قبيالً.
ولقد أقول على عادة الشعراء  -وما أنا بشاعر  -لصاحبني من تصوير
اخليال أو من تكييف اخلَبال ،تُمثِلهما اخلواطر متثي َ صفاء ،وتقيمهما يف ذهين
متثالَ وفاء :بكِرا صاحيب فالنجاح يف التبكري )4(،وما على طالب النّجْح بأسبابه
من نكري ،تنجحا لصاحبكما طِيةً )7(،ال تبلغ إالّ بشد الرح وتقريب املطية،
فقد خُتِمت  -كما بُدئت  -األطوار ،بدولة الرحال واألكوار ،فادفعا بالْمهريّة
القُ ْود( )2يف حنر الوديقة الصيخود )9(،وال ختشيا لذع اهلواجر )4( ،وإن كنتما يف
 املتردع :املنتشر ،واملنبعق. - 5هذا تري لبيت بشار بن بره ،ادل في :
بكِييرا صَيياحّيبَ قبيي اهلَجييو

إنَ ااك النجيياح يف التييبكو

 - 2الطَية  :احلاجة والدطر.
 - 4املهر ة الاده  :ه الفيرس الطد مية الظهير والعنيق ،واملهر ية من يدبة إىل مَهَيرة
بن حيدان بطن من قراعة ،والايده الطيدال ،ومفرههيا قيدهاء وأقيده ،وهيذا مريين
بيت املتنّيب الذع ادل في :
و ُمِيهييا خطيية و م يمِ قابمييها

ملثمييها خُمِييق املهر يية الاييده
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صمّ
شهري ناجر )7(،وال يهولنَكما بُ ْعدُ الشُقة ،وخيال املشقَة ،وال الفلَواتُ يُ ِ
صداها ،ويقصر الطرف عن مداها ،وال السراب يرتجرج رقراقُه ،وخيدع
الظامئ احملرور مُراقُه.
سريا  -على اسم اهلل  -يف نهار ضاح ،وفضاء منساح ،ضاحك األَسَرَة
وضَاح ،وختلَال األحياءَ؛ فستجدان السم مَ ْن تَْنتَجعانِه ذكراً ذائعاً يف األفواه،
وثناءً شائعاً على الشفاه ،وأثراً أزكى مناءً وأبقى بركةً على األرض من أثر
الغمام املنه  ،فإذا مَسّكُما املاللُ أو غشّى مطيّكما الكاللُ ،فاحدوا بذكراه
ينبعث النشاط ،وينتشر االغتباط ،وتَغْنيا بها عن مح الزاد ،ومَ ءِ املزاد،
وتأمنا غوْل الغوائ  ،من أفناء دراج ونائ .

( )2

سريا  -روحي فدائكما من رضيعي همة ،وسليلي منجبة من هذه األمّة

 الده اة الصيخده  :الده اة :ه حر نصف النهار ،والصيخده :الشد دة= ،= واملعنى :إهفعا بالفرس الطد مة يف عز اهلا جرة واحلر الشد د.
والده اة الصيخده :شدة احلر ،أو احلر الشد د.
-5

لذع اهلداجر :حرها الشد د.

 - 2شهرع ناجر :قي  :صفر ،وقي  :رجا ،وقيي  :كي شيهر يف صيييم احلير فامسي
ناجر؛ ألن اإلب َتنطجُر في  ،أع شتد عطشها حتى تيبس جمدهها.
 - 4هارج ونائ  :أواله هارج جميدعة قبائ ترجع أصدهلا إىل هالل بن عاصم جد الابائ
العربية ال أغارث عمى مشال أفر ايا.
وأواله نائ مثمهم ،ولكنهم أكثر عدهاً.
وسكناهم ما ب امل يمة ( احمليد ة ) وطنبة يف مااطعة ق نطينة.
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 حتى تدفعا يف مَ ِسيَ خامسٍ ،له يوم الرتح خامس )9(،إىل الوادي الذيحلْي الرتصيع ،وحل
طرّز جوانبه آذار ،وخلع عليه الصانع البديع من َ
التفويف( )4والتوشيع ما تاه به على األودية فخلع العذار.
وأتِيا العُدوة الدنيا فثمَ املنتجعَ واملرَاد ،وثمّ املطلب واملراد ،وثمّ حملة
حالّل احلق ،وجرية
الصدق اليت ال يصدر عنها الوُرّاد ،وثمّ مناخ املطايا على ُ
الصدق ،وعُشراء اخللود ،الذين حما املوت ما بينهم من حدود ،اهتفا فيها
بسكان املقابر عين:
ما للمقابر ال تُجيب الداعي

أوَ ما استقلَت بالسميع الواعي

وخصّا القرب الذي تضمّن الواعيَ السميع ،والواحدَ الذي بذّ اجلميع،
فقوال له عين:
يا قرب ،عزَ على دفينك الصرب ،وتعاصى كسرُ القلوب احلزينة على من
فيك أن يُقابَ باجلرب ،ورجع اجلدال إىل االعتدال بني القائلني باالختيار
والقائلني باجلرب.
يا قرب ،ما أقدر اهلل أن يطويَ عَلمًا مأل الدنيا يف شرب!
يا قرب ،ما عهدنا قبلك رمساً ،وارى مشساً ،وال مساحة ،تكال بأصابع
الراحة ،ثم تلتهم فلكاً دائراً ،وحتبس كوكباً سائراً.
يا قرب ،قد فص بيننا وبينك خط التواء ال خط استواء ،فالقريب منك
 هذا تري لبيت أب نداس:أقينيييا بهيييا دمي ياً و دمي ياً ثالثي ياً
 - 5التفد ف  :من الفَدَف وهد الزهر.

و دماً ل د الرتح خيامس
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والبعيد على السواء.
يا قرب ،أتدري من حويت؟ وعلى أي اجلواهر احتويت؟ إنك احتويت
على أمة ،يف رمّة ،وعلى عالَم يف واحد.
يا قرب ،أيدري مَ ْن خطّك ،وقاربَ شطّك ،أي حبر ستضُم حافتاك؟ وأي
معدن ستزن كفتاك؟ وأيَ ضرغامةِ غابٍ ستحتب كفتاك؟ وأي شيخٍ كشيخك؟
وأي فتى كفتاك؟ فويح احلافرين ماذا أودعوا فيك حني أودعوا؟ وويح املشيعني
ماذا شيعوا إليك يوم شيّعوا؟ ومن ذا ودّعوا منك إذ ودّعوا؟ إنهم ال يدرون
أنهم أودعوا بنَاء أجيال يف حفرة ،وودَعوا عامر أعمال بقفرة ،وشيعوا خِدَن
أسفارٍ ،وطليعة استنفارٍ إىل آخر سَفْرة.
يا قرب ،ال نستسقي لك ك وطفاء سكوب ،تهمي على تربتك الزكية
وتصوب ،وال حنذو يف الدعاء لك حذو الشريف الرضي ،فنستعري للنبت جنيناً
ترضعه املراضع ،من السحب اهلوامع ،تلك أودية هامت فيها أخيلة الشعراء،
فنبذتهم بالعراء ،وزاغوا بها عن أدب اإلسالم ومنهاجه ،وراغوا عن طينته
ومزاجه ،ب تلك بقية من بقايا اجله  ،ما أنت وال صاحبك هلا بأه .
ض ٍو طليح ،صادرةً
قوال لصاحب القرب عين :يا ساكنَ الضريح ،جنوى نِ ْ
عن جفن قريح ،وخافق بني الضلوع جريح ،يَتََأوَبُهُ يف ك حلظةٍ خيالُك
وذكراك ،فيحمالن إليه على أجنحة اخليال من مسراك اللهب والريح ،وتؤدي
عنهما شؤونه املنسربة ،وشجونه امللتهبة ،وعليهما شهادة التجريح.
إن من تركت وراءك ،مل حيمد الكرى فه محدت كراك؟ وهيهات ،ما
عانٍ كمسرتيح!
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يا ساكن الضريح ،أأكين؟ أم أنت كعهدي بك تؤثر التصريح؟ إن بُعدك،
أتعب من بَعدك.
لقد كانوا يلوذون من حياتك احلية بكنف محاية؛ ويستذْرُون من كفاءتك
ت
للمهمات حبصن كفاية ،ويستدفعون العظائم منك بعظيم؛ وأيم اهلل لقد تَ َلفَتَ ْ
ت ،تبحث عن إمام
ت ،وماجت اجلموع واتألبَ ْ
بعدك األعناق ،واشرَأبَ ْ
لصفوف األمة ،ميأل الفراغ ويسد الثلمة ،فما عادت إال باخليبة ،وصِفْر
العَيبة.

()9

يا ساكنَ الضريح؛ مِتَ فمات اللسان القوّال ،والعزم الصوّال ،والفكر
اجلوّال ،ومات الشخص الذي كان يصطرع حوله النقد ،ويتطايرُ عليه شرر
احلقد؛ ولكن مل ميت االسم الذي كانت تقعقع به الربد ،وتتحلّى به القوايف
الشُ رد ،وال الذكرُ الذي كانت تطنطن به األنباء ،وتتجاوب به األصداء ،وال
اجلالل الذي كانت تعنوا له الرقاب ،وتنخفض جملاله العقاب ،وال الدوي
الذي كان ميأل مسعَ الزمان ،وال يبيت منه إال احلق يف أمان.
مات الرسم ،وبقي االسم ،واتفق الودود والكنود على الفض والعلم.
وعزاء فيك ألمّة أردت رشادَها ،وأصلحت فسادَها ،ونفقت كسادَها،
وقوّمت منآدها ،وملكتَ باالستحقاق قيادَها ،وأحسنتَ تهيئتها للخري
وإعدادَها ،ومحلتها على املنهج الواضح ،والعَ َل ِم الالئح ،حتى أبلغتها
سدادَها ،وبنيت عقائدها يف الدين واحلياة على صخرة احلق ،ومثلك مَنْ بنى
العقائد وشادها؛ أعليت امسها بالعلم والتعليم ،وصيّرت ذكرها حم تكريم
 -ال َع طيبَة :ه الدعاء الذع د ع في املتاع.
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وتعظيم ،وأشربتها معاني اخلري والرمحة واحملبة والصدق واإلحسان والفضيلة
فكنت هلا نعم الراحم وكنت بها الرب الرحيم.
ولقد حييتَ فما كانت لفضلك جاحدة ،ومتّ فما خَيَبتْ من آمالك إال
واحدة.

()9

وهنيئاً لك ذخرك عند اهلل مما قدّمت يداك من باقيات صاحلات ،وعزاءًا لك
فيمن كنت تستكفيهم ،وتضعُ ثقتك الغاليةَ فيهم ،من إخوانك العلماء
العاملني ،الصاحلني املصلحني.
فهم  -كعهدك بهم  -رُعاة لعهد اهلل يف دينه ،ويف كتابه ،ويف سنّة نبيه،
حال ،واألذى من العس
دعاةٌ إىل احلق بني عباده ،يلقَوْن يف سبيله القذى كُ ْ
أحلى.
وسالم عليك يف األوّلني ،وسالم عليك يف اآلخرين ،وسالم عليك يف
العلماء العاملني ،وسالم عليك يف احلكماء الربّانيني ،وسالم عليك إىل يوم
الدين.
آفلو( 44 ،)4ربيع أول  9790هـ  1 /أفري .9129
 -4وهذه مقالة يف  192 / 7من اآلثار ،وعنوانها:
 هيي الايييا بثييدرة جارفيية تكت يي االسييتعيار الفرن يي  ،وتنتييزع بهييا منيي حر تهيياواستاالهلا ،فهذ ه األمنية ال كنا نتنياجى بهيا ونعيي لتصيجي أصيدهلا ،وقيد حاايت
األمة اجلزائر ة املاجدة هذ األمنية بعد حند أربع عشرة سنة عمى أكي وج .
 - 5آفمد :قر ة نائية يف جب العيدر من اجلندب الدهران  ،وهذ الار ة ه ال اختارتها
ال مطة الع كر ة الفرن ية منفى لكاتا هيذ الكميياث يف أول احليرب العامليية الثانيية فاريى
فيها ثالث سنداث.
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( من نفحات الشرق :األستاذ الشيخ حممد بهجة البيطار )
وقد كتبها الشيخ اإلبراهيمي سنة 9121م.
والباعث له على كتابتها رسالة كتبها إليه صديقه عالمة الشام الشيخ
حممد بهجة البيطار؛ فذكَرَ ْته تلك الرسالة ما كان بينهما من ودٍ صافٍ ،وذكَرته
أيامه اجلميلة اليت قضاها يف دمشق ،وما كان يف تلك األيام من مسامرات
علمية ،ومطارحات أدبية ،وتذكَر أصحابه هناك ،فكتب هذه املقالة الرائعة
اليت تُبيْنُ عن وفائه وحنينه ألصحابه هناك ،وتكشف عن عالقته بالشيخ
البيطار ،وعن مدى ما يُكِنُه لدمشق وأهلها إىل غري ذلك مما ستجده يف ثنايا
تلك املقالة؛ فإليك املقالة بنصها:
(( من نفحات الشرق :األستاذ الشيخ حممد بهجة البيطار ))
علم من أعالم اإلسالم ،وإمام من أئمة السلفية احلقّة ،دقيق الفهم
ألسرار الكتاب والسنة ،واسع االطّالع على آراء املفسّرين واحملدثني ،سديد
البحث يف تلك اآلراء ،أصوليّ النزعة يف املوازنة والرتجيح بينها ،ثم له
 بعدُ  -رأيه اخلاص.يوافق ما يوافق عن دلي  ،وخيالف ما خيالف إىل صواب؛ ألنه مستكم
لألدوات املؤهلة لذلك ،وألنه يفهم القرآن على أنه أص ترجع إليه اآلراء
واملذاهب والفهوم ،وأنه كتاب الكون ،ودستور اإلنسانية ،ال كما يفهمه كثري
ممن كتبوا يف التفسري؛ فجرّدوا أقالمهم لتسطري أفهام غريهم ،وجرّدوا القرآن
من خصائصه العليا ،وقيّدوا هدايته العامة مبذاهبهم اخلاصّة.
واألستاذ البيطار جمموعة فضائ  ،ما شئت أن تراه يف عامل مسلم من ُخلُق
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فاض إال رأيته فيه ،جماوز للحدود املذهبية واإلقليمية ،يزِن هذه املذاهب
الشائعة بآثارها يف األمة ،ال بأقدار األئمة ،ويعطي ُكالً ما يستحق ،جريء
على قولة احلق يف العلميات ،ولكن اجلرأة منه يلطفها الوقار ،والوقار فيه تُزَيِنه
اجلرأة ،فيأتي من ذلك مزاجٌ خُلقي لطيف ،متساوي األجزاء ،مزدحم
اخلاليا ،ق َ أن جتده يف أحد من علمائنا املعدودين.
واألستاذ البيطار مفكر عميق التفكري ،وخصوصاً يف أحوال املسلمني،
بصري بعللهم وأدوائهم ،طَبٌ بعالجهم ودوائهم؛ يرى أن ذهاب رحيهم من
ذهاب أخالقهم ،وأن معظم بالئهم آتٍ من كربائهم وأمرائهم وعلمائهم،
وهو يعين كرباء الدعوى ،وأمراء السوء ،وعلماء التقليد.
يرجع يف ذلك كله إىل استقالل يف الفهم واالستدالل ،ومقارنات يف
التاريخ واالجتماع ،وتطبيقات مصيبة للحقائق الدينية على السنن الكونية؛
وله يف اإلصالح الديين سلف صدق ،حققوه علماً ،وطبّقوه عمالً.
يعتمد يف حتصيله وتربيته على طو َديْن شاخمني من أطواد العلم والعم :
أحدهما عبدالرزاق البيطار ،والثاني اإلمام احملدّث مجال الدين القامسي،
عنهما أخذ ،ويف كنفهما نشأ ،وعلى يديهما خترّج؛ فجاء عاملاً من ذلك الطراز
الذي نقرؤه يف الرتاجم ،وال جنده فيمن تقع عليه العني من هؤالء العلماء الذين
يقرأون وحيفظون وينقلون ،ولكنهم ال يفقهون…
هذا العديد املتشابه الذي كأنه نُسخ من طبعة واحدة من كتاب ،ال يقع
التحريف يف واحدة منها إال وقع يف مجيعها ،وال يزيد واحد منهم يف العدد إال
كما يزيد كتاب يف مكتبة ،ال كما يزيد فارس يف كتيبة؛ بآية أنهم ما كثروا يف
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األمة إال قلّت بهم األمة ،وال ثقلوا يف أنفسهم إال خف وزنها يف األمم ،وال
تغالوا يف التعاظم إال كان ذلك نقصاً من معاني العظمة فيها ،وبآية أن علمهم
مل يؤهّلهم لقيادة األمة ،فرتكوا القيادة لغريهم ،وأصبحوا كأدوات التصدير
اليت يسبقها حرف اجلر ،فيدخ عليها وال يعم فيها؛ وبآية أن العامل يف أوربا
ال يعد عاملاً إال إذا زاد يف العلم شيئاً ،أو كشف من خفيِه شيئاً ،أو جال من
غامضه شيئاً ،ونفض  -مع ذلك  -على العلم من روح زمنه شيئاً؛ وال
عجب! فالعلم عندهم ياقوتة يف منجم ،وعندنا لفظة يف معجم ،واألُوىل
تستخرج بالبحث واإلحلاح ،والثانية تستخرج مبعرفة االصطالح ،واألوىل
حظ اجملتهد العام  ،والثانية حظ املقلّد اخلام .
بدء معرفيت به:
خرجت من املدينة  -فيمن خرج  -إىل دمشق يف أخريات سنة ست
عشرة ميالدية ،وكنت أمتنى لو أن دواعي ذلك اخلروج كانت تقدمت ببضع
سنوات ألدرك اإلمامني اللذين كانت هلما يف نفسي مكانة ،وهما عبد الرزاق
البيطار ومجال الدين القامسي.
وكنت  -وأنا باملدينة  -قرأتُ للقامسي عدة كتب عرفت منها قيمته
ومنزلته ،وقرأت عن البيطار ،ومسعتُ ما دلين عليه ،وأدناني منه.
ويف أول اندالع الثورة الشريفية قدم املدينة من دمشق جندي شاب من آل
املارديين ،وتعرّف إليّ يف مكتبة شيخ اإلسالم عارف حكمت ،وتردّد على
دروسي مرات يف احلرم النبوي ،فانعقدت بيننا ألفية روحية ال تأتي مبثلها
األسباب ،وذلك الشاب شقيق األستاذ جودت املارديين ،وألسرة املارديين
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بدمشق صلة متينة بأسرتَي القامسي والبيطار.
فكنت أسأله عما يهمُين من دمشق وأحواهلا وعلمائها ،وعن القامسي
والبيطار ،كأن هاتفًا من وراء الغيب ألقي إليَ أنين سأرح إىل دمشق.
فأخربني ذلك الشاب أن اهلل  -تعاىل  -أبقى من بيت البيطار وارثاً لعلم
اإلمامني ومشربهما يف اإلصالح ،وهو األستاذ حممد بهجة البيطار ،وأن له من
الشباب املصلح صحباً قليالً عددهم ،يوافقونه على الفكرة ،ويلتقون معه
على املبدأ؛ وأنه هو إمامهم ومرجعهم؛ فشوَقين حديث الشاب إىل األستاذ،
وعلمت أن الروحني تعارفتا ،فائتلفتا ،ومل يبق إال تعارف األجساد.
ثم رجع الشاب إىل دمشق فأخرب األستاذ عين مبث ما أخربني عنه ،فتمّ
التجاوب الروحاني بيننا ،وتنادت الروابط الفكرية إىل االجتماع فكان.
وملا دخلت دمشق بعد ذلك بقلي  ،كان أول من زارني  -بعد كرام اجلالية
اجلزائرية  -من أصدقائي السوريني الذين عرفوني باملدينة املنورة :األستاذ
عبدالقادر اخلطيب املظفر ،وذلك الشاب املارديين الذي أنساني الزمان امسه
وإن مل يُنسين ذكراه ،فكاد يطري فرحاً مبقدمي ،وطار إىل أبناء املشرب  -كما
كان يسمّيهم  -يُؤذّن فيهم بزيارتي فزاروني ألول مرة يف رهط أذكر منهم شيخ
اجلماعة األستاذ البيطار ،واألستاذ عبد احلكيم الطرابلسي ،واألستاذ جودت
املارديين ،واألستاذان قاسم ورضا القامسيني ،واألستاذ سعيد الغزي،
واألستاذ عبد القادر املبارك ،وكان بيننا يف حلظة ما يكون بني إخوان الصفا
وإخوان الصبا من تأكُد احملبة وارتفاع الكلفة ،وسقوط التحفّظ.
ثم تعاقبت االجتماعات وانتظمت ،واتّسقت أسباب اللقاء ،واتسعت
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آفاق البحث يف األمسار ،وكثُر الصحب ،وما منهم إال السابق الْمُغَبِر،
والكاتب الْمُحَبِر؛ واللِسِن املعبّر ،فكنّا ال نفرتق من اجتماع إال على موعد
الجتماع ،وكان واسطة العقد يف تلك اجملالس األستاذ اجللي واألخ الويف
الشيخ األستاذ حممد اخلضر حسني مد اهلل يف حياته.
ولقد أقمت بني أولئك الصحب الكرام أربع سنني إال قليالً ،فََأ ْشهدُ صادقاً
أنها هي الواحة اخلضراء يف حياتي اجملدبة ،وأنها هي اجلزء العامر ،يف عمري
الغامر ،وأنين كنت فيها أقرّ عيناً وأسعد حاال ً من ذلك الذي نزل على آل
املهلب شاتياً ،فوجد اإلدبار رائحاً واإلقبال آتياً.

()9

وال أكذب اهلل ،فأنا قرير العني بأعمالي العلمية بهذا الوطن ( اجلزائر )،
ولكن … من لي فيه بصدر رحب ،وصحب كأولئك الصحب؟
إن نسيت فلن أنسى ساعات كنت قضيتها يف مكتبة آل القامسي ممتعاً عيين
وذهين يف خمطوطات مجال الدين ،ومسودات مباحثه يف التفسري واحلديث،
ويف ذلك املخطوط احلاف

الذي ما رأت عيين مثله يف موضوعه ،وهو كتاب ((

بدائع الغرف ،يف الصنائع واحلِرف )) جلدّه الشيخ حممد سعيد احلالّق ،أرّخ
 شو إىل قدل أب اهلندع:نزليييت عميييى آل املهميييا شييياتياً

غر باً عن األوطيان يف بميد مَجطي ِ

فيا زال ب إكرامهم وافتااههم

وبيييرهم حتيييى ح يييبتهم أهمييي

قال ابن عبدالرب  -رمح اهلل  -يف بهجية اجمليالس  (( :514 /تيذاكر أهي البصيرة مين
اوع األهب واألح يياب يف أح يين مييا قالي املدلَييدون يف ح يين اجلييدار ميين غييو تع ييف وال
تعجرف ،فأمجعدا عمى بي أب اهلندع)).
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فيه لصناعات دمشق اجلليلة اليت أخنى الزمان على أكثرها ،وجال فيه
صفحات من جمدها الصناعي البائد.
ويا رعى اهلل عهد دمشق الفيحاء وجادتها اهلوامع( )9وسقت ،وأفرغت
فيها ما وسقت.

()4

وخصّت باملثقالت الدواحل( )7جمامع األحباب ،وأندية األصحاب ،من
الصاحلية واجلسر والنَريبني( )2املزة والربوة.
فكم كانت لنا فيها من جمالس ،نتناق فيها األدب ،ونتجاذب أطراف
األحاديث العلمية ،على ودِ أصفى من بردى تصفق بالرحيق السلس ،

()1

ووفاء أثبت من أواسي قاسيون ،وأرسى من ثهالن ذي اهلضبات.
ال توبَن يف جمالسنا حرمة ،وال يُكلم عرض ،وال يقارف مأثم.
وإمنا هو األدب ،بال جدب ،نهصر أفنانه؛ والعلم ،بال ظلم ،نطلق
 اهلدامع :ال جا امليطرة. - 5ما وسات :أع ما مجعت من ماء.
 - 2الدواحل :مجع هلدح وهلدحة ،وه ال جابة املثامة باملاء.
 - 4النَوبان :هيا جانبا همشق الشيال واجلندب حدل نهر برهى.
 - 5قدل  :عمى وه أصفى من برهى تصفق بالرحيق ال م
بن ثابت  -ر

 ،هذا تري لبييت ح يان

اهلل عن  -وهد ين قصييدت الي ت ييى البتيارة ،الي ميدح بهيا آل

جفنة من الغ اسنة ،وال مطمعها:
اسألتَ رسيم اليدار أ مل ت يألِ

ب ي اجلييداب فالبريييع فَجدق ي ِ

إىل أن ادل
َ اودن مَنط وَرَهَ الرب ص عمييهم

برهى صيفِق بيالرحيق ال م ي
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عنانه ،والفن بال ضن نروّق دنانه ،والنادرة بال بادرة نتلقفها ،والنكتة بال
سكتة نتخطفها.
ويا تربة الدحداح ،بوركت من تربة ،ال يذوق فيها الغريب مرارة الغربة،
وال زلت مسقطًا لرمحات اهلل.
إنين أودعت ثراك أعزّ الناس عليّ :أبي وابين وجَدَي أوالدي؛ فاحفظي
الودائع إىل يوم تُجزى الصنائع.
ويا جناتِ الغوطة ،وقراها املغبوطة ،ال زلت جملى الفطر ،واحلد الفاص
ت من الغرب إىل نار ،وال عشيت منه بنور.
بني البدو واحلضر ،أشهد ما عشو ِ
تبارك من رواك بسبعة أودية ،وكساك من وشي آذار خبضر األردية.
ت
كم فُتنِْتُ مبناظرك الشعرية ،وأخذت مبجاليك السحرية ،وكم تزوّد ْ
عيناي فيك بروضة وغدير ،وكم متتعت أذناي من جداولك وأشجارك حبفيف
وهدير.
ويا يوم الوداع ما أقساك ،وإن كنت ال أنساك.
ال أنسى بعد ثالثني سنة ولن أنسى ما حييت موقف الوداع مبحطة الربامكة
واألستاذ اخلضر يكفكف العربات ،وتالمذتي األوفياء :مجي صليبا ،وبديع
املؤيد ،ونسيب السكري ،واأليوبي ،يقدّمون إلي خبطوطهم كلمات يف
ورقات ،ما زلت حمتفظاً بها احتفاظ الشحيح مباله.
عهود مل يبق إال ذكراها يف النفس ،وصداها يف اجلوانح ،واحلننيُ إليها يف
جمامع األهواء من الفؤاد.
ولوال أن السلوّ كالزمن يتقادم ،وأن اهلوى مع العق يتصادم ،لقلت مع
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املتنيب :أبوكم آدم!...

()9

ولقد راجعت (( مذكراتي )) املنقوشة يف ذاكرتي فوجدُتها حافظة لتلك
العهود بأيامها ولياليها وأحاديثها ،فليت شعري أيذكر األحياء من إخوان
الصفا مث ما أذكر؟
ذلك ما تكشف عنه رسالة األخ األستاذ حممد بهجة البيطار اليت ننشر
بعضها بعد هذه الكلمات.
وهي اليت أثارت هذه الذكريات يف نفسي؛ فكتبتها ،ليعلم هذا اجلي الذي
نقوم على تربيته أن يف الدنيا بقايا من الوفاء واحملبة ،تتماسك بها أجزاء هذا
الكون اإلنساني ،وأنه لوال هذه البقايا الحندر اإلنسان إىل حيوانية عارمة كاليت
بدت آثارها يف اجلماعات اليت جفّت نفوسها من الوفاء واحملبة ،فخلت من
اإلحسان والرمحة ،فهوت بها املطامع ،إىل ما يراه الرائي ويسمعه السامع.
وإن منبت الوفاء الشرقُ ،وإن زارعه وساقيه والقيّم عليه هو اإلسالم،
وعسى أن حتم (( البصائر ))( )4هذه الذكريات إىل اإلخوان األصفياء يف دمشق
فنتنادم على البعد ،ونلتقي على الذكريات ،ونتناشد:
إنا

على

البعاد

والتفرق

لنلتقي بالذكر إن مل نلتق

وعهداً ألولئك اإلخوان أني ما جفوت وال غفوت ،وأني مل أزل  -منذ
-

-5

ادل املتنّيب يف قصيدة شِعا بَدَانٍ :
ايييدل بشيييعا بيييدان حصيييان

أعييين هيييذا يييار إىل الطعيييان

أبييييييدكم آه سيييييين املعاصيييي ي

وعميكيييييم مفارقييييية اجلنيييييان

عين صجيفة البصائر ال كان رأسها.
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افرتقنا  -أتسقّط أخبارهم من الصحف ومن السفار ،ولوال اهلزاهز والفنت ما
انقطع بيننا للصلة حب .
 -7وهذه مقالة يف  466 / 9من اآلثار ،وعنوانها:
( بني عامل وشاعر )
وقصة هذه املقالة أن مكاتبة خاصة دارت بني الشيخ اإلبراهيمي وشاعر
الشباب يف اجلزائر آنذاك حممد العيد اخلليفة الذي أصبح فيما بعد شاعر
اجلزائر؛ حيث كتب الشاعر حممد العيد قصيدة حتم معاني اليأس ،والبؤس؛
بسبب طائف طاف به ،وقد نشرت تلك القصيدة يف جملة الشهاب اجلزء الثاني
اجمللد الثاني عشر ماي  9179ص  62حتت عنوان ( زفرات ) فلما قرأها الشيخ
البشري كتب رسالة إىل الشاعر ،ثم رد عليه الشاعر بقصيدة؛ فإليك كتاب
العامل ،ثم جواب الشاعر:
كتاب العامل
احلمد هلل وحده
تلمسان يوم  7صفر 9711
إىل ولدي الروحي األستاذ حممد العيد
ولدي:
طاملا قرأت يف وجهك الشاحب آيات احلزن ،وتلمحت يف قسماتك دالئ
اهلم واألسى ،وكم حَرَكْتُك مبعاريض من القول علين أستبني شيئاً من حقيقة
هذا اهلم الدفني الذي تنطوي عليه أحناؤك وهذا األسى املربح الذي أعلم أنك
تقاسيه.
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فكنت كمن يستجلي املعنى الدقيق من اللفظ املعقّد ،وإن بني التعقيد
ونفوس الشعراء (( األتقياء )) نسبًا وثيقاً.
ويا هلل للنفوس الشاعرة التقية وما تالقيه من عناء مُمضٍ يتقاضاها الشعر
إطالقاً ،فيتقاضاها التقى تقييداً … هلا اهلل فماذا تفع ؟!
أتظن أننا جاهلون بهذه املنازع العجيبة اليت تنزعها يف شعرك ومبناشئها من
نفسك؛ فامحد اهلل على أن يف قومك من يعرفها ويتذوقها ويطرب هلا…

ما هلذه النفس الكبرية يف هذا اهليك الصغري يهفو بها الشعر يف مضطربه
الواسع فال يبلغ مداه حتى يقول:
خال القلب من حب العباد وبغضهم

وأصبح بيتاً للذي حرم البيتا

ويقول :وتبت يارب تبت
ويقول اليوم:
ولـوال

رجـاء

إليـه

الـذي

أنـا

زالـف

إنها واهلل ،لنَزوة الشعر تعتلج يف الفؤاد بنزعة التقى.
طاملا مسعت منك كلمة

((

اليأس )) ،وبودي أن ال أمسعها منك مرة

أخرى؛ ألنين أعدها غميزة يف شاعريتك.
ولوال شذوذ نعرفه يف نفوس الشعراء كأنه من معاني كماهلم ملا صدّقنا
باجتماع اليأس والشعر ،وكيف ييأس الشاعر وهو ملك مملكة اآلمال وسلطان
جو اخليال؛ فإن كان تقياً رجع من (( رجاء اهلل )) إىل ما ال حيدّ له أمد؛ فكيف
تيأس نفس الشاعر لوال ذلك الشذوذ؟
لقد قال أولكم:
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مناك

حرك

اغتمـ

إذا

ـمت

نماذج تطبيقية معاصرة

مراوح

فإنهن

وما قاهلا لغريه إال بعد أن جربها يف نفسه؛ فال تيأس يابين ،وال تكذب
إمامك الذي يقول:
خُ ِلقَ الشاعرُ مسحاً طرباً
قرأت زفراتك هذه الساعة يف الشهاب وأنا طريح الفراش ،أعاجل زكاماً
مستعصياً ونزلة شعبية ،وسعاالً مزمناً ،وأوالداً يطلبون القوت أربع مرات يف
اليوم ،وتالميذ يطلبون الدرس سبع مرات يف اليوم والليلة؛ فقلت :وهذه
أخرى.
إن ولدنا هذا لذو حق ،وكتبت لك هذه الكلمات كما يكتب األب الشفيق
إىل ولده الرفيق.
وعسى أن يكون فيها ترويح خلاطرك.
حممد البشري اإلبراهيمي
جواب الشاعر

()9

أبي

((

ال

زلت

وافى
تذكو

البشري

))

فينا

كتابُك
العبارة

سالمٌ

زاكٍ

مناراً

بـضوئه

يهدي

إىل

وشوقٌ

كبيـرُ
نستنيـر

املنـى

ويشيـر

فيه

ما ليـس يذكو العبيـر

إذا

فؤاديَ

سالٍ

قريـر

َقدِ

ارتددت

بصرياً

به

وطَرْيف

فكيف يغوى البصري؟
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ألقى

به عليَ ( البشري ) !

يوسف

قميص

يا آسيَ اليأسِ زدني

كشفاً

فأنت

خبري

اليأس

داءٌ

عسيفٌ

والربء

منه

عسري

َفرَجت

عن

مستطارٍ

بالؤه

وكدت

جتلو

ضمريي

لو كان جيلى الضمري!

فليس

جيزيك

عين

القدير

غفرانه

لِمَ

يَ ْش َقى

يف اخللق جمٌ غفري! ؟

شقّ

املرائر

إرْباً

هذا

الشقاء

املرير!

كم

للمعافَنيَ

جارٌ

من

بوسه

يستجري

يرى

كجذالن

حرٍ

وهو األسيف األسري

يا الهج الذكر بامسي

واجلاحدون

كثري!

ال باد فينا لك اسم

وال انقضى لك خري

يراعي

عيٌ

وباعي

قصري

به

إليك

أطري

فوق

الثريا

يسري

وهو

نضري

فإن

عفواً

عفواً فما لي جناح
ال

إثرَ

قَفْوَ

نفحتين

سَريٍ
خبطاب

إال

مستطري
اإلله

كالزهر

فه

تعري

بياناً

لرده

يعيا

الفرزدق

عما

تقوله

ه

تعري؟؟
وجرير

يا واصفَ اخلريِ زدني

من وصف ما تستخري

ضلوعي

كسري

يدق

بني

قلب

كسيف

031

الصداقة بين العلماء

أخشى

انتكاساً

عليه

صِفْ وصفة ليَ أخرى

نماذج تطبيقية معاصرة

واالنتكاس
فيها

خطري

الشِفاء

األخري

حممد العيد
-2

وهذه أرجوزة عنوانها (( :إىل علماء جند ))

وهي موجودة يف اآلثار  970 - 949 / 2وأبياتها  67بيتاً ،وقد قاهلا
الشيخ اإلبراهيمي  -رمحه اهلل  -خماطباً بعض علماء جند وقد تضمنت ثناءًا
عاطراً على جند ،وعلى علمائه وأئمة الدعوة ،ثم ثنى باملعاصرين ،وعلى
رأسهم صديقه وأخوه مساحة اإلمام الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ
وصاحب الفضيلة الشيخ عمر بن حسن آل الشيخ  -رئيس هيئات األمر
باملعروف والنهي عن املنكر آنذاك -رمحهم اهلل -ومما قاله يف تلك القصيدة :
إنَا إذا ما لي ُ جندٍ عسعسا
والصبح

عن

تنفسا

ضيائه

وغربت هذا اجلواري خُنَسا
قمنا

نؤدِي

الواجب

()9

املقدسا

ونقطع اليوم نناجي الطُرُسا

وننتحي بعد العشاء جملسا

()4

مؤسَسا

يف شِيخةٍ حديثهم جيلو األسى

()7

خالئقٌ زهرٌ تنري الغلسا

( )2

موطَداً

على

التقى

وعلمهم غيث يغادي اجلُلسا

 ع عس الميي  :مريى؛ أظميم ،اجليدارع :الكداكيا ال ييارة ،اضينس :الرواجيع،مجع خانس أع راجع.
 - 5الطروس ،مجع طِرس :الصجيفة ،واملراه بها الكتا ،وحذف الداو لمررورة.
 - 2الشِيخة ،مجع شيخ ،األسى :احلزن.
 - 4الغمس :الظمية آخر المي .

وهمم

غُرٌ

تعاف

الدَنسا

وذممٌ

ُيحْيُون

فينا

مالكاً

وأنسا

واألمحدين واإلمام املؤتسا

()9

قد لبسوا من هدي طه ملبسا

ضافٍ على العق يفوق السندسا

()4

فسمتهم مِن مسته قد قبسا

وعلمهم من وحيه تبجَسا

()7

بوركتِ يا أرضٌ بها الدين رسا

وَأَمِنَتْ آثاره أن تُدْرُسا

()2

والشرك يف ك ِ البالد عرَسا

جذالن يتلو ُكتْبَه مُدرِسا

()1

مصاوالً

مواثباً

مفرتسا

ج َلسَا
جلْساً َ
حتى إذا ما جاء َ

()9

منكمشاً

مُنخذالً

مُقْعَنسسا

مَُبصْبصاً قي له اخْسأْ فخسا

()6

خنسا

ملا رأى إبليسه قد أبلسا

()3

شيطانه

بعد

ونُكِستْ

العُرَام
راياته

فانتكسا

وقام

طهر

يف

جتايف
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النَجَسا

أتباعه

مبتئسا

 ر د باألمحد ن :اإلما أمحد بن حنب  ،واإلما شيخ اإلسال تا الد ن أمحد بينتييية ،واإلما املؤت ى :هد اإلما حميد بن عبدالدهاب ،املؤتَ ى :املاتدى ب .
 - 5ال ندس :ندع من احلر ر.
 - 2ال يت :هيئة أه اضوَ ،تبَجَس :تفجر.
 عين بها جند. - 5ع َرس باملكان :نزل ب السرتاحة من ال فر واملراه هنا أقا .
 - 1جَ ّفمسٌ :باله جند (قال يف الاامدس) عين أن الشرك انكيش ،واخنذل ملا جاء إىل جند.
 - 7املاعن س :من خيرج صيدر وهخي ظهير  ،بصيبص الكميا :حيرَك انبي  ،اخ يأّف:
ااطهَاط ،وأبعد.
 - 1العُرا  :الشراسة واألاى ،أبمس :ئس.
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صوته

حمرتسا

نماذج تطبيقية معاصرة

()9

وقال إنَ شيخكم قد يئسا

من بلد فيها اهلدى قد رأسا

وم ْعلَمُ الشرك بها قد طُمِسا

ومعهدُ العلم بها قد أسسا

()4

ومنه ُ التوحيد فيها انبجسا

إني رأيت (( واحلجى لن يبخسا))

شُهباً

خللْفَ ومدوا املَ َرسَا
فطاولوا ا َ

وجاذبوهم إنْ أالنوا امللمسا

ال تيأسوا :وإن يئستُ :فعسى

أنْ

على
تبلغوا

آفاقِهِ
باحليلة

وحَرَسا
()7

امللتَ َمسَا

أباكم

لَبسَا

حتى يروا ضوء النهار حندسا

()2

الزاخرات

يبسا

وجنِدوا جنداً َيحُوط احملرسا

()1

أباكم

لَبسَا

حتى يروا ضوء النهار حندسا

()9

مَنْ هَمُهُ يف اليوم أك

وكسا

ولبِسوا

إنَ

والطاميات
ولبِسوا

إنَ

وهمُهُ

باللي

مخر

وِنسَا

وفيهمُ حظٌ لكمْ ما وُ ِكسَا

ومَنْ جيدْ تُرْباً وماءًا غَ َرسَا

ج َسسَا
جتسسوا عنهم فمن تَ َ

تََتَبعَ اخلطوَ وأحصَى النفسَا

()6

 قدل ( :وقال) :الريو عده إىل الشيطان ،والكال اآلت عمى ل ان . - 5انبجس :انفجر.
 - 2ا َملرَسُ :مجع َمرَسةٍ :احلب  -فاملرس :احلبال
حلنطدِس :الظمية ،مجع حناهس.
 -4ا ِ
 - 5الطامياث :امليتمئاث ،الزاخراث :املرتفعاث ،وهيا وصفان ملدصدف حمذوف تاد ر
والبجار الطامياث اخل ،...احملرس :مكان احلراسة ،وأراه ب الشخص احملروس جمازاً من
إطالق احمل وإراهة احلال في  ،وقد أبدل من قدل  :مَنط هي اخل..
حلنطدِس :الظمية ،مجع حناهس.
 -1ا ِ
 - 7الدكس :الناص  ،ما وكس :ما ناص.
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تدسَسوا فيهم فمن تدسَسا

صيُ مُسلِسا
دَانَ لهُ احلظُ الق ِ

()9

ضعُوا خِالهلمْ زَكىً َخسَا
وأو ِ

واختلسوا فَمَنْ أضاعَ اخلُلسَا

()4

تَلقَونهُ يف األخريات مُفلسا

أفدي بروحي التَيِهانَ الشَكسا

()7

مرتكسا

حبِسا
ومن يرى املسجد فيهم َم ْ

( )2

باألذان اجلرسا

ومَنْ َيعُبُ اخلمر حتَى خيرسا

()1

ومن ُيحِبُ الزَمْرَ صبحاً ومسا

ومَنْ َيخُبُ يف املعاصي مُو ِعسَا

()9

ومن يَشِبُ طِرْمذاناً شرسا

ومَنْ يُقِيمُ للمخازي عُرُسا

()6

حلقِ وقيتَ األبؤسا
يا عمر ا َ

وال لقيت ((ما بقيت)) األَْنحُسا

()3

لك الرضى إنَ الشباب انتكسا

وانتابه داءٌ حياكي اهلَ َوسَا

()1

يغدو

بك

ومن يدي

محأة

 هسَ عمي وتد َسسَ :اعي املكر في . - 5أو ع :أسرع ،الزَكا :العَدَه الزَوج ،اضَ ا :العده الفره.
 - 2التيهان :املتكرب ،الشكس :الصعا اضمق.
 - 4احلَيطأة :الط األسده ،واملراه هنا :الراائ واألوساخ ،املرتكس :املنتكس املنغيس.
َ - 5عُا :شرب بال تنفس.
 - 1خيوا :هرول ،مُدعِس :سارَ يف الرم .
 - 7ال ِطرطمِذَان :املباه ؛ املفاخر ،وهنا انتهى الكال الذع عمى ل ان الشيطان ،الذع
دص أتباع بالبجق عن األوصاف املا ية.
-1

عين ب الشيخ عير بن ح ن  -رئيس هيئاث األمر باملعروف والنه عن املنكر

آنذاك ،األبؤُس ،مجع بؤس :الشدة والفار ،األحنس ،مجع حنس :د ال عد.
 - 1اهلَدَسُ :رب من اجلندن.
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أفكاره

وانعكستْ

فانعكسَا

نماذج تطبيقية معاصرة

وفُتحت له الكُوَى فأسلسا

()9

فإن أبت جندٌ فال تأبى احلسا

فاقْسُ على أشْرَارِهم كما قسا

()4

أُسى)

نَصرُ بْن حجَاج الفتى وما أسا

()3

مسيُك الفاروق (فالدين

غرَبَهُ إذ هتفتْ به النِسا

وال

أوْ ذا خَبالٍ للخنا َتحَمَسا

أو ذا سُعارٍ بالزِنَى تَمرَسا

()4

وسوسا

وال تشَمت مِنهمُ من عطسَا

()5

شيطانه

باملُنديات

وال تقف بقربه إنْ رُمسا

وال

تُبال

تثقْ

تغطرسا

عاتِباً

بفاسق

تَطَْي َلسَا

 أسطمس :انااه. - 5احل ا :بمد بنجد.
 - 2األسى ،مجع أسدة :وه الادوة ،ونصر بن حجاج اخل ...شو إىل قصة عير مع
هذا الشاب اجليي الذع فنت الن اء جبيال  ،فاد روع أن أمو املؤمن عير بن اضطاب -
ر

اهلل عن  -كان ااث ليمة ُعس باملد نة ف يع امرأة تادل:
أال سبي

مخرٍ فأشربها
إىل ّف

أ ه سبي إال نَصرِ بن حجَاج

فميا أصب استدعا  ،فإاا هد أصب ُ الناس وجهاً وأح نهم شعراً؛ فأمر باص شعر  ،فبدا
ح ن  ،فأمر أنط ُعتمَ فازهاه ح ناً ،فاال عير (( :واهلل ال ايم بأرض أنا فيها ،وأمر ل مبا
صمج وسيَر إىل البصرة )).
ادل الشاعر :أقس عمى األشرار كيا ق ى عير بن اضطاب  -ر

اهلل عن  -؛

ٍ واقتداء؛ فمك يف عير قدوة فهد مسيك ،ألن خياطا عير بن ح ن.
فالد ن تأس
و ادل :إن نصر بن حجاج غرب عير وما أساء نصر...
 - 4اضبال :الف اه واضنا  :الفجش ،ال ُعار :احلر؛ شدة اجلدع والعطش.
 - 5املوند اث ،مجع ُمنط ِدَة :وه الكمية الابيجة ال

ندى هلا اجلب حياءً.
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فإن يف بُرْدْيهِ ذئباً أطلسا

وإن

َفسَ ْ به ذا الطُفيتني األملسا

تأَمْرَكَ امللعونُ أو تَفَرَْنسَا

()9

يا شَْيبَةَ احلَ ْمدِ رئيس الرُ َؤسَا

حدَ العصرِ اهلُمَامَ الكَِيسَا
وَوَا ِ

()4

ومفيتَ الدِينِ الذي إنْ َنَبسَا

ح ِسبْتَ يف بُرْدَتهِ شيخَ َنسَا
َ

()7

راوي األحاديثِ مُتُوناً ُسَلسَا

غُرّاً إذا الراوي افرتى أو دََلسَا

ح َدسَا
حلدْسِ إذا ما َ
وصَادِقَ ا َ

تَفَ َرسَا

وصادعاً باحلقِ حني هَ َمسَا
وفارساً

با َملعْنَيَيْنِ

اقتبسا

تراءى

ومُوقِنَ
به

الظَنِ

املُرِيبُ

مُحفياً

إذا
خائفاً

مُ َقلِْنسَا

ُمخَْت ِلسَا

غرائباً منها إياس أَِيسَـا
قب ُ

موحشاً

( )2

معِبسَا

بك اغَْتدَى رَْبعُ العلوم مُوِنسَا

وكان

ذَللْتَهَا َقسْراً وكانت شُ ُمسَا

فأصبحتْ مث َ الزُالَلِ ا ُملحَْتسَا

()1

فتحتَ بالعلمِ عيوناً ُن َعسَا

جدُ العلم جَداً َت ِعسَا
وكان َ

()9

 او الطفيت  :ندع من احلياث اضبيثة ،وقدل  :تأمرك :صار أمر كياً ،وتفرنس :صارفرن ياً.
 - 5عين بشيبة احليد :مساحة الشيخ حميد بن إبراهيم  -رمح اهلل  ، -وهذا شروع
يف الثناء عمي .
 - 2ر د اإلما الن ائ صاحا ال نن (  212 - 5 5هي ).
 - 4عين إ اس بن معاو ة.
 - 5ق راً :قهراً ،الشيُس :برم الش وامليم ،مجع مشدس ،بفت الش  :وهد الفرس
الصعا الذع ال ُيكِن من الركدب.
 - 1اجلد :بالفت  :احلظ.
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ا ُألسَاَة النُ ُطسَا

جسَا
وكان داءُ اجله ِ داءً نَ َ

()9

رمى بك اإلحلادَ رامٍ قَ ْر َطسَا

وَوَتَرَتْ يد اإللهِ األَقْ ُوسَا

()4

جدُكَ األ ْعلَى اقْتَرَى وَأ َسسَا
وَ

وتركَ التَوحيدَ مَ ْر ِعيَ الْ َوسَا

()7

ح َلسَا
حَتَى إذا الشركُ دَجَا وَاسَْت ْ

ُلحْتَ فكنتَ يف ال َديَاجِي ال َقَبسَا

( )2

ومل تَزَلْ تَفْرِي الْفَ ِريَ سَاِئسَاً

حتى غدا اللي ُ نهاراً مُشْ ِمسَاً

()1

مُ َغِلسَا

َلمْ ت ْعدُ نَهْجَ القوْم بِرّاً وائِْتسَا

()9

صِبحُ الشَ ْهمُ نَشِيطاً ُم ْس ِلسَا
إذْ يُ ْ

صِبحُ ال َف ْدمُ كسوالً لَ ِقسَا
ويُ ْ

()6

دَاعِياً

يا

مُنَاجياً

 األساة :مجع آس :الطبيا .النطس :احلذاق املاهرون - 5قرطس :أصاب املرمى .وتر الادس :جع هلا وتراً؛ شدَ وترها .األقدس :مجع
قدس
 - 2جدك األعمى :ر د ب الشيخ حميد بن عبد الدهاب ،اقرتى الباله :تتبعها وطاف
فيها.
وقدل  :وترك التدحيد مرع الدسا :أع ترك حمفدظ اجلناب؛ حيق سد الذرائع املفرية إىل
الشرك ،والدسا يف البيت :ه الدسائ  ،وإمنا حذف آخرها؛ لمررورة الشعر ة.
 - 4هجا المي  :أظمم ،استجمس :اشتد ظالم .
 - 5اال فالن فرع فالن :أع أت بالعجا يف عيم ؛ ومن قدل  -تعاىل (( : -
شيطئاً َف ِرّاً )) :أع شيئاً ُتجو في  ،وُتعجا من .
ج طئتِ َ
لَاَدط ِ
 - 1الغمس :ظمية المي ؛ أع هاعياً مناجياً باألسجار ،الرب :اضو والصالح ،االئت اء:
االقتداء.
 - 7الشهم :ال يد الذك الفؤاه ،امل مس :الم ال ه  ،الفد  :البميد ال َعيِ  ،والمَاِس:
الغق النفس خبيثها.
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كان الثـَرى بنيَ اجلُمُوع مُوِبسَا

فجئتَهُ بالغيثِ حَتَى أَ ْو َعسَا

()9

قُ ْ لِألُلَى قادوا الصفوف سُ َوسَا

َخلَوا الطَريقَ لِفَتىً ما سَ َوسَا

()4

وطَ ْأ ِطئُوا اهلَامَ له واألَرْ ُؤسَا

إنَ النَفِيسَ ال يُجارِي األَنْ َفسَا

إىل آخر ما قاله يف تلك األرجوزة املاتعة.
 -1وهذه  -أيضاً  -أرجوزة بعثها الشيخ البشري إىل علماء جند ،وعدد
أبياتها  64بيتاً ،وفيها  -أيضاً  -ثناءٌ على علماء جند األوائ واملعاصرين،
وفيها حث على تعليم النساء ،وأن يكون ذلك حتت إشرافهم ،وعلى رأس
أولئك الشيخ حممد بن إبراهيم  -رمحه اهلل  -يقول:
قد كنت يف جِنِ النَشَاط واألشرْ

()7

كأنَين خرجتُ عَن طورِ البَشَر

وكنت نَجْدِىَ اهلوى من الصغرْ

أهيمُ يف بَدْر الدُجى إذا َسفَرْ

وَأتْبَعُ الظْبيَ إذا الظيب نفرْ

أَنْظِمُ

ِب َسحَرْ

هلوَى وما َسحَرْ
ما رقَ من شعر ا َ

وأقطع اللي

يف مجع أطراف العَشَايَا وَالبُك ْر

وإنْ هَوَى نَجْمُ الصَباحِ وانْكدَر

لبَيتُ مَنْ أعْلى النِداءَ وابتدر

ثم ارْ َع َويْتُ بَعْدَ ما نادى الكِبَرْ

إنْ

هَبَ

نسيمٌ

إذا اللي

ا ْعتَكَرْ
( )2

 أوعس :صار سهالً ليناً ،والدعس :الرم الم الذع ت دخ في األقدا . - 5األىل :الذ ن ،سدسا :مجع سائس ،وسَدس األخو :فع ماض اال سدّس
الطعا  :وقع في ال دس ،وت د س الشخص :كنا ة عن كرب وهرم  ،ادل :خمدا الطر ق
لفتى ال زال جمداً قد اً مل بمغ من الكرب عتياً ومل نخر ال دس عظي من اهلر  ،وقد راه
بذلك أن مل خيمِط يف أمر  ،ومل ُمبس حاّ بباط .
 - 2األشر :املرح والتبخرت واالختيال.
 - 4من أعمى النداء :ر د املؤان ،ارعدى :كفَ ورجع.
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وأكَ َدتْ شهو ُدهُ صِدق اخلرب

بَاكَرَني

فكان

فيه

مُزْدَجَر

َولَستُ أنْسَى وَصله ملن هَجَرْ
حُسناً

وظِالً

َوِلحَاءً

وثـَمَرْ

الصداقة بين العلماء
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و َكتَبَ الشَيبُ على الرَأسِ النُذُر
فلستُ أنْسى فضلهُ فيما حَجَرْ

()9

أ ْكسَبَين ما يكسِبُ املاءُ الشَجرْ
طَبَعَين عفواً ومِنْ غَيْرِ ضَجَرْ

()4

صفَاتٍ َأشَْبهَت نَقشَ احلجر
على ِ

عَقيدَتي يف الصّاحلات ما ُأثِرْ

عَن أمحد وما تَرَامَى وَنُشِرْ

مِنْ

تَنْدَثِر

َوسُننٍ ما شَانَ رَاويهَا احلَصَرْ

قد طابقت فيها البصريةُ الَبصَرْ

سِيَرٍ

لَمْ

أَعالمُها

صحْبهِ ال ُطهْرِ الغُرَر
وما أَتى عَنْ َ

والتَابعيـنَ

وقائدي يف الدين آيٌ وأَثـَر

صحَ بَرَاوٍ ما وَنَى وَال عَثـَر
َ

وَعُمَر

الزُمرْ

وَمَذهيب

حُبُ

َع ِليٍ

واخللفاءِ

املُقْتَـفِيْن

()7

الصَّاحلني

ألثَرْ
لَ
يف

هذا وَال أحْصُرُهُمْ يف اثين عَشَر

ال

( )2

وَال أنَالُ وَاحداً مِنهم بِشَرْ

(

وشيعيت يف احلاضرينَ

دَينَ اهلُدَى وذبَ عَنهُ وََنفَرْ

لِ ِعلْمِهِ

حتَى قَضَى من نُصْرة احلقِ الوطر
َ

هم شِيْ َعتِي يف ك ِ ما أَجدَى وضَرْ

ما ساءَ َوسَرّ

بدوٍ وحضَر

وَمَعشَري يف ك

أمَا إذا صَبَبْتُ هذه الزُمر
 حجر :منع - 5المجاء :قشر العده أو الشجر.
 - 2احلصر :الع يف النطق.
 - 4لعمها  :كال
 - 5الزمر مجع زمرة وه اجلياعة.

وال أَرْفَعُهمْ فّوقّ البّشر
وَفقَ

وَعُصبيت يف ك ِ

الدَلي

)

مَنْ نَشَر
املُستَطَرْ

يف وَاحدٍ جيمعُ ك َ ما انتثر

()1

(

)
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()9
جلَى وَبهَرْ
يف الدَعوةِ الكُربى فَ َ

وَقهَرْ

وانتصر

خ َلتِي مَنْ بينهم أخٌ ظهَرْ
َف ُ

وَجَال يف نَشرِ ال ُعلُومِ

َكتَائبَ

املغريِ

اجلَه

()4

(عبداللطيف) املُرتَضَى النَدبُ األبر

سُالَلةُ الشَيْخ اإلمام املُ ْعتَربْ

مَنْ آلِ بيت الشيخِ إنْ غابَ قمرْ

عَنِ الوَرَى خَ َلفهُ منهم قَمَرْ

وبَذَرْ

َفصَبَرْ

فَجَدُهم

نَقَى

الرتاب

ولَ ِقيَ

شديدًا

األَذَى

على األذى فكان عُقبَاه ال َظفَرْ

واالبنُ واىل السَقيَ كي يَجْنِي الثَمَرْ

لَزُمَرْ

()7

(

وإن أحفادَ اإلمام

)

(

حمم ٌد ) من بينهم حَادِي الزُمَرْ

تقامسوا األعمالَ فاختصَ َنفَرْ

مبا

واختص بالتعليمِ قومٌ فازْدَهَرْ

يبين عقولَ النشءِ مِن غَريِ َخوَرْ

قادَ جيوشَ العِلمِ لِلنَصرِ األغَرْ

كالسورِ يعلو حجراً فوقَ حجرْ

واجليشُ حملولُ الزِمَامَ مُنتَثِرْ

ما

مُستَقِرْ

ومل يَقُدهُ يف املال بُعدُ نَظَرْ

من قائدٍ ساسَ األمورَ وخبَرْ

ونَشَرْ

صوَرْ
واجليشُ يف ك ِ الَمَعاني وال ُ

تَنَا ُسقٌ كالربطِ ما بنيَ ال ُسوَرْ

يُدَخَرْ

مُحنَكٍ
واجليشُ

طوى
أشبالٌ

الزمانَ
ليومٍ

يُْنتَظَرْ

نهى

مل

واجليشُ

حممدٌ

ُي َسوَرْ

أستاذٌ

وما

بنظامٍ

لِنَفعٍ

أمرْ
()2

والكُ ُ قد سِيقُوا إليكَ بِقَدَرْ

 اضمة :الصد ق. - 5عين ب  :الشيخ عبدالمطيف بن إبراهيم آل الشيخ  -رمح اهلل  -و عين باإلما
املعترب  :الشيخ حميد بن عبدالدهاب  -رمح اهلل -
 - 2عين ب الشيخ حميد بن إبراهيم
 - 4اضدر :الرعف
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هلل العزيزِ املُقتَدِرْ
صُنعٌ مِنَ ا ِ
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حتَقَرْ
هل َويْنَى للضعيفِ اُمل ْ
خِ اُ
أخاً

واركبْ جوادَ احلزمِ فاألمرُ خَطَرْ

فَيَا

عَفَ اُلخُطَى عفَ اللسانِ والفِكَرْ

ويا أخاً جعلُتهُ مُرمُى ال َسفَرْ

حلضَرْ
وغايةَ اجلمعِ املفيدِ يف ا َ

تَجمَعُنِي

وسِيَرْ

ما اجتَمَعَت إال ثوَى اخلَريُ وَقَرّْ

وليسَ فيها تاجرٌ وما تَجَرْ

()4

وليس منها ما بَغَى الباغِي وَجَرْ

وما تَقَارُضُ الثَنَا فِينَا يُقَرْ

()7

إنَ ُفضُولَ القولِ جزءٌ مِن سَقَرْ

فال أقولُ يف أخي ليثٌ خَطَرْ
عِظَاتٌ

وَعِبَرْ

عر ْفُتهُ

ُنصْحٍ

تُدَكَرْ

بِكَ

وال يقولُ إنَنِي غَيثٌ قَطَرْ

وإمنا

هِي

تَمَ اخلَبَرْ

وبَينَنَا

أسبابُ

عَرَفْتَ مَبْدَاهَا فَه
ِكتْمانُها

غَنبٌ

وَغِشٌ

وضَرَر

عفَ

()9

النَظَرْ

خِاللٌ

س ( حوَا ) إنَها أُخْتُ الذَكر
ال تن َ

()2

َتحْمِ ُ ما حيمِ ُ من خَريٍ وشر

تُثـْمِرُ ما يُثمِرُ مِنْ حُلوٍ وَمُر

الثـَمر

استَقَرْ

وَكَيفَما

تكوَنتْ

كانَ

فكَيفَ يرضَى عاق ٌ أنْ تستمر

وكُ ُ

ما

َتضَ ُعهُ

فيها

مَزي َدةً على احلَواشِي والطُرَر

()1

 اهلد نى :التؤهة والرفق - 5ثدى :أقا  ،قر :ثبت
 - 2التاارض :التباهل
 - 4أع ال تنس البنت يف التعميم فإنها أخت االبن ،وهذا هد املاصده الذع مهَد ل الشيخ
اإلبراهيي  -رمح اهلل  -بك ما سبق.
 - 5الطرر :مجع طرة وه َطرَف الش ء وحاشيت .

خلوَر
تَزرَعُ فِي فِي النَشءِ أفَانِيْنَ ا َ
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()9
تُرضِ ُعهُ أخالقَها مع الدِرَر

وإنَها إنْ أهملت كان اخلَطَر

كان البَال كان الفَنَا كان الضَرَر

وإنَها إن ُعلِمت كانت وَزَرْ

()4

ومَنْعها

والنَظرْ

لَم تأتِ فيهِ آيةٌ وال خَبَر

والفُضليَاتُ مِن ِنسَا صَدرٍ غَبَرْ

َلهُنَ فِي العِرفان وِردٌ وَصَدَر

()7

وانْظُرْ هَدَاك اهللُ ماذا يُنْتظر

صفَها اخلَدَر
مِن أُمَة قدْ ش َ ِن ْ

()2

وانظُرْ فقدْ يهديكَ للخَري النَظَر

وَخُذ مِنَ الدَهرِ تَجَارِيب العِرب

أ َمةٌ مِنْ اجلماهري الكُبَر

حضَر
فيما مَضَى مِنَ القُرون و َ

خَطَت مِنَ املَجدِ وَمِن حُسنِ السِري

وذَكَر؟

هَ

ومَن يَقُ

من

الكتابِ

َأوْال فَوزْرٌ جالبٌ سُوءَ األثرْ

تَا ِرْيخُها

إِال

بأُنْثَى

يف عِلمِها غّيٌ َوشَر

جلهْ ِ َأشَر
فَقُ ْ لَه ِهيَ مَعَ ا َ

وال يكونُ الصَفو إال عَن كَدَر

املُنحدِر

لَجَارِفٌ

كُ َ

بناءٍ

مُشْ َمخِر

وَاعلَم بأنَ املُنكراتِ وَالغِيَر

وإنَ

الزَمانِ

تَيَار

فاحذَر وَسابق فَعَسى يُجدِي احلَذَرْ
تَ َد َسسَت

للغُرُفاتِ

()1

وَاحلُجَر

مِن مِصرَ والشَامِ وَمِنْ شّطِ هَجر
وأنَها

قارئةٌ

وال

مَفر

إنْ مل يَكن عَنك فَعن قومٍ أخر

 الدِرر :مجع هرَرة وه المنب. - 5الدَزَرُ :املمجأ ،الدِزطرُ :اإلثم واحلي الثاي .
 - 2غرب :مرى ،الدره :الذهاب إىل املاء ،الصدر :الرجدع عن .
 - 4اضَدَر :تشنج صيا العردَ فال تطيع احلركة ،اال خدرث رجم .
 - 5املشيخر :العال .
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مَنْ قال قِدْمًا ( بِيَدِي ثم انتحر

خللُقِ األبر
حُ ْطهَا بِعلْم الدِين وا ُ

صَبَيةً

ُخذها إليك دُرَة مِنَ الدُرر

مِنْ صاحب رَازَ األمُور وَخَبَرْ

صَمِيمَةً يف املُنجِباتِ من ُمضَر

ِنسَْبتُها

تَأمن
البَدوُ

بَوائق

)

َوسُكناها

()9

الضَرر
()4

احلَضَر

إىل آخر ما قاله يف تلك القصيدة.
 -9وهذه رسالة إىل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ وهي يف اآلثار
 ،447 -449/1وإليك نصها:
حضرة األخ األستاذ األكرب الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ ،مفيت
اململكة العربية السعودية ،أطال اهلل بقاءه.
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
أما بعد  ،فإنين أكتب إليكم  -كتب اهلل لنا ولكم السعادة والتوفيق -

وأدام علينا وعليكم نعمة اإلميان وأمتها ،أذكركم ما لستم عنه غافلني من حال
 بيدع ثم انتجر :شو إىل َمَث مشهدر أرسمت الزَبَاء ،وخالصةو قصت أن الزباء قتمتجذمية األبر خال عيرو ،فدَبر وز ر جذمية  -وامس َقصِو  -مكيدة ألخذ الثأر منها،
فجدع قصو أنف  ،واها إليها باكياً مدَعياً أن عيراً جدع أنف  ،فصدقت  ،ومكق عندها
مدة ،ثم أت بالرجال ومعهم عير لياتمدها ،وكان هلا نَفَق أعدت لدقت احلاجة ،فميا
أراهث أن تهرب من النفق وجدث عيراً عمى باب  ،فيصَت خامتاً م يدماً كان بيدها
وقالت ( :بيدع ال بيد عيرو ) وقد أشار حميد بن هر د يف ماصدرت إىل هذ الاصة فاال:
وقد مسا عيرٌو إىل أوتار

فاحطتطَ مِنها وك َ عَال

فاستنزل الزباء ق راً وَه َ مِن

عُااب لودح اجلَدِ أعمى مُنتيَى

 - 5خذها :عين الاصيدة ،ومعنى راز :أع جرب ،وفجص وحمَص.

املو َيَى
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إخوانكم اجلزائريني اجملاهدين ،وما هم فيه من الشدة واحلاجة إىل العون
واإلمداد ،وما أصبحت عليه األمة اجلزائرية كلها من ورائهم من البؤس
والضيق.
أذكركم أن لكم باجلانب الغربي من وطن العروبة ومنابت اإلسالم األوىل،
وجمرى سوابق اجملاهدين األولني إلخوانًا يف العروبة وهي رحم قوية ،ويف
اإلسالم وهو سبب مرعي ،ويف ذلك املعنى اخلاص من اإلسالم وهو السلفية
اليت جاهدمت وجاهد أسالفكم األبرار يف سبي تثبيتها يف أرض اهلل ،وقد لقوا
من عنت االستعمار وجربوته ما أهمَهم وأهمَ ك مسلم حقيقي يعلم أن
اإلسالم رحم شابكة بني بَِنيه أينما كانوا ،وأن أق واجباته النجدة يف حينها
والتناصر لوقته.
مضى على ثورة إخوانكم اجلزائريني اليت انتصروا بها هلل ولدينه أربع
سنوات ،وما فرتت هلم عزمية ،وال بردت هلم فيها محية ،وأراهم اهلل من
آيات نصره للفئة القليلة على الفئة الكثرية ما دل على إخالصهم له ،وصدقهم
يف معاملته ،وقد شهد هلم العامل حتى أعداؤهم فيما أظهروه من ضروب
الشجاعة املقرونة حبسن التدبري والتقدير ،وباملواقف اجلليلة املبيضة لوجه
اإلسالم اليت بَعُد العهد مبثلها ،غري أن احلرب كاحلبلى ال ندري ما تلد ،وال
على أية حال تسفر.
أيها األخ  ،إن العاِلم املسلم  -خصوصاً من أهَله اهلل للقيادة مثلكم -

مؤمتن على دين حممد  -صلى اهلل عليه وسلم  -ومن ثمَ فهو مسؤول عنه،
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فإمّا له إن قام مبا جيب عليه من التثبيت له ومتكينه يف األرض والدفاع عن
حقائقه؛ وإما عليه إن فرط يف تلك األمانة ،وإنها لثقيلة.
إن الواجب الذي يفرضه الدين على أمثالكم أن تقوموا هلل حبملة صادقة
أنتم أه للقيام بها يف قضية اجلزائر؛ َفتُوجِهوا نداءًا جهرياً إىل املسلمني الذين
يشهدون املوسم ليحملوه إىل من خلفهم من املسلمني حني ينقلبون إىل
أوطانهم؛ تَحُضُونهم فيه على مساعدة إخوانهم جماهدي اجلزائر ،وتبيِنون هلم
ما يرتتب على قعود املسلمني عن نصرة إخوانهم اجلزائريني من آثار ،أيسرها
أن االستعمار املتساند سينتقم  -إن انتصر  -لنفسه من املسلمني انتقامًا
عاجالً ،وإن طرق االنتقام لكثرية ،وإن وسائله مجيعها يف يده.
ثم تُوجِهوا نداءً خاصًا إىل إخواننا سكان اململكة العربية السعودية
تُحَرِضُونهم به على اجلهاد باملال ،وأنه قرين اجلهاد بالنفس ،ب هو مقدم عليه
يف كتاب اهلل العزيز ،وإن املال هلو الركن الركني يف جناح إخوانكم اجملاهدين.
وقد قام الشعب اجلزائري وحده بهذا الواجب يف سنوات الثورة كلها،
وك ما وصله من إعانات مالية كان نواف .
أما اآلن فإن الشعب مضيق عليه وحمصور ،وقد انقطعت به الوسائ
املالية ،فالتجارة معطلة ،والفالحة كذلك ،والشعب الذي هو حتت قبضة
العدو اشتدَ عليه اخلناق ،وأرهقته املظامل واملغارم ،وشتته القت والتشريد،
فقد مات منه حنو مليون شخص كلهم من املستضعفني من الرجال والنساء
والولدان ،وأخرج منه حنو ذلك العدد من ديارهم حفاة عراة ال ميلكون قوت
يومهم ،هائمني على وجوههم إىل مراكش غربًا ،وإىل تونس شرقاً ،ك ذلك
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انتقام من اجليش الفرنسي الذي عجز عن قمع الثورة ،والقضاء على جيش
التحرير املسلَح ،فلجأ إىل هذه الوسائ الوحشية.
وبهذه الباليا التى يصبُها االستعمار على الشعب اجلزائري األعزل بهضت
التكاليف املالية على جيش التحرير اجلزائري ،فأصبح مطالبًا باإلنفاق على
نفسه يف التسليح وتوابعه ،وباإلنفاق على هؤالء املشردين من الشعب،
ونبشركم بأن اجليش والشعب كالهما حمتفظ مبعنوياته على أكم ما يكون،
وكالهما مصمِم على مواصلة الكفاح حتى النصر أو املوت.
وقد كان جيش التحرير مؤلفاً يف أول أمره من ثالثة آالف مقات  ،فأصبح
بعد أربع سنوات مؤلفاً من أكثر من مائة ألف مقات مسلَح مبا يلزم من السالح
على أكم تنظيم وأحسن تدريب ،وهو يف ك يوم يذيق عدوَه ألواناً من
اهلزائم ،واحلمد هلل.
حنن نعلم أن اململكة العربية السعودية قامت بواجبها يف فرتات متباعدة،
ولكن ذلك كله كان دون ما يطالبها به اإلسالم ،ال يف املبالغ احلالية اليت
قدمتها ،وال يف املواقيت اليت كانت تقدم فيها هاتيك املبالغ ،وفضيلتكم
تعلمون أن املعونة كالغيث إمنا تفع فعلها وتؤتي مثرتها إذا جاءت يف الوقت
املناسب.
أيها األخ اجللي  ،إن الثورة اجلزائرية تعدكم كهفها األمحى ،وإنَ موقفًا
منكم يف سبيلها كاملدد يف وقت احلاجة إليه ،فَهَال صيحة منكم حترِك النفوس
ق بضاعتُها
اجلامدة إىل البذل يف سبي اهلل ،وتهز اهلمم اخلامدة فتتبارى يف سو ٍ
شرفُ الدنيا وعز اآلخرة ،وقيمتهما مال زائ  ،وحال حائ .
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أيها األخ الكريم ،هذه رساليت حيملها إىل مساحتكم وفد جبهة التحرير
اجلزائرية إىل اململكة العربية السعودية؛ ملناسبة موسم احلج ،ولالتصال
باحلكومة السعودية املوقَرة يف شؤون اجملاهدين اجلزائريني اليت أهمُها تسلُم
املبالغ املالية اليت تربَع بها الشعب السعودي الكريم؛ فالرجاء أن تأخذوا بيد
الوفد املذكور ،وأن تكونوا عونه لدى املراجع احلكومية العليا حتى يقضي
حاجته ،ويؤدي مهمته على أكم وجه.
أيها األخ ،هذا عرضٌ عرضته عليكم وأنتم تعلمون ما أكنُه لسماحتكم
من التقدير واالحرتام واالعرتاف مبكانتكم يف الدولة ويف األمة.
وتقبَلوا يف ختام حديثي إليكم حتياتي األخوية اخلالصة.
القاهرة يف  97يونيو .9113

من أخيكم
محد البشري اإلبراهيمي
رئيس مجعية العلماء اجلزائريني

 -6وهذه مقالة جاءت يف  941 -944 /2من آثار اإلمام البشري ،وهي
يف أصلها كلمة ألقاها الشيخ البشري اإلبراهيمي  -رمحه اهلل  -يف احلف
العلمي التكرميي الذي أقامه له الشيخ حممد نصيف  -رمحه اهلل  -يف بيته يف
جدة يف أكتوبر 9114م ،مبناسبة انتهاء زيارة اإلبراهيمي للملكة العربية
السعودية.
ويف هذه الكلمة حتدث اإلبراهيمي عن الشيخ حممد نصيف ،وعن صداقته
له ،وحتدث  -أيضاً  -عن بعض نظراته يف الصداقة ،وطريقة معاملته
ألصدقائه إىل غري ذلك مما ورد.
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وهذه الكلمة جاءت يف اآلثار حاملة املسمى التالي:
( الشيخ حممد نصيف )

وهذا نصها:
أيها اإلخوان:
إن هذه احلفالت اليت تقام لتوديع األصدقاء أو الستقباهلم ،وغري هذا من
املناسبات االجتماعية  -هي من دواعي الفطر السليمة ،والنفوس الكرمية.
وإن الصداقة قد ختمد واملودة قد تركد ،وإمنا يصقلها وجيددها مث هذه
احلفالت …
وإن إقامة هذه احلفالت ليست من ابتكار املدنية الغربية ،وإمنا قد سبقتهم
إليها مدنية اإلسالم ،وإن الذين ابتكروها هم األسالف من أه األندلس،
وقد مسّوها (( صنيعاً )).
أيها اإلخوان:
رؤوس األموال أنواع ،وحظوظ النفس منها متفاوتة :منها املادي الذي
يقدر خبصائص املاديات من الكي والوزن ،أو بالذرع واملسح ،أو بالعدد الذي
كلما انتهى صارت ماليينه آحاداً.
ومنها املعنوي الروحاني الذي يقاس باملوازين الروحية ،ويوازن بالقيم
العلوية مبعرفة صيارف ٍة من طراز مساوي يتسامى عن املادة وأوضارها،
وأكدارها ،وشرورها ،وآثامها.
ولو خُيِر موفق بني اجلنسني ملا اختار املادة ،وإن تعرضت بزخارفها،
وعرضت بقطوفها الدانية خلارفها ،وإمنا خيتار أقوات الروح من املعنويات.
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ولكن األذواق كاألرزاق منها احلالل ومنها احلرام ،ومنها السامل واملعت ،
ومنها السديد واملمت .
إن املوفقني لَيعرفون أن رؤوس األموال املادية كرؤوس الشياطني ،تتحرك
قرونها للفتنة والشر ،ويستمس حَرَوْنها للفساد والضر.
وقد صرنا إىل زمان أصبحت فيه رؤوس األموال املادية مبعث شقاءٍ
لإلنسانية ،وكفى حبال العامل اليوم شاهداً أدى وسج وأمن التجريح.
أيها اإلخوان:
من سعادة أخيكم هذا أنّ حظّه من هذه الثروة املعنوية موفور ،وأنه يكاثر
حسْبُه من احلظوظ يف احلياة
بها ويفاخر ،ويعتز بها ويغالي ،ويعتد ويقالي ،و َ
أن يكون له أصدقاء أصفياء من هذا الطراز ،يصدقونه احملبة ،واحملبةُ مالك،
ويصدقونه اهلوى ،واهلوى مسَاك ،وميحضونه التقدير ،والتقدير ِمسَنّ،
ويشاركونه يف املبدأ ،واملبادئ أرحام عند أهلها.
وما لي ال أكون موفور احلظ من هذه الثروة وهؤالء اإلخوان الذين أجتلي
غررهم ،وكأمنا أستشف من وراء الغيب سرائرهم ما اجتمعوا إال بسائق واحد
ليس من حدائه نغم الرغبة والرهبة ،وال هرج الرياء والنفاق ،وإمنا هو الوداد
اخلالص والصفاء الصايف ،والتكريم ألخٍ أحبهم وأحبوه يف املشهد واملغيب،
والتقوا به يف ميدان القلم بعيداً ،ويف ميدان اللسان قريباً؛ فكان بني أرواحهم
وروحه جتاوب هو من أثر يد اهلل يف األرواح املتعارفة.
أيها اإلخوان:
إن من مذاهيب اليت انتهتْ بي جتارب احلياة إليها أنين ال أفهم الصداقة كما
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يفهمها الناس ،وإمنا أفهمها امتزاجاً فكرياً َسبَبتْهُ عوام خفية املسارب يف
جلَبلّة األوىل؛ ولذلك فأنا أفهم أن الصداقة ال تزول وال تنتهي بعداوة من
اَ
اجلانبني ،فإن انتهت بعداوة من الطرفني دلّ ذلك على أنها ليست صداقة ،وإمنا
هي شيء مقنّع يسميه العرف املنافق املتساه صداقة وليس بها ،إمنا هو جتارة
انتهت بانتهاء املصلحة ،أو زواج متعة انتهى بانتهاء األج .
أما الصداقة الطاهرة الربيئة فهيهات أن تنتهي بعداوة.
ولقد يعرف مين إخواني املالبسون لي أني مل أُعادِ يف عمري صديقاً ،فإذا
بادأنِي بالعداوة مل أُجارِه يف ميدانها خطوة ،ووكلته إىل الزمان الذي يقيم
صعْر ،فإذا هو تائب منيب ،أو خجالن متسرت.
ال ّ
وقد يسبين أقوام يف ما ليس يفّ ،فال أقطع عنهم عادة من عوائد الرب
والرفق؛ لعلمي أنهم إمنا يسبون غريي بعد أن يلبسوه امسي ،وإن هذا ملن
طوابع الرتبية احملمدية ،بني أتباع سنته ،عرب عنها جبملة من جوامع كلمه:
(( إنهم يقولون مذمم وأنا حممد )).
أيها اإلخوان:
لقد مسعت كلمات من بعض خطباء هذا احلف وأنا غري راض بها وال
عنها ،وأنا كنتُ  -وما زلتُ  -أحارب هذه األلقاب ،وقد مسعنا من شوقي
قوله (( :إذا كثر الشعراء ق َ الشعر )) ،وعلى هذا الوزن يصح أن نقول :إذا كثر
اجملاهدون ق َ اجلهاد.
إن اجملامالت ال تكون إال حيث يكون الضعف ،وإن هذه األلقاب ال
تتمكن إال حيث تفقد املناعة اخللقية املتينة ،ولذلك ال جندها عند أسالفنا
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الذين قوي يف نفوسهم سلطان األخالق ،وما نبتت هذه اجملامالت إال يف
العصور اإلسالمية املتأخرة حينما وقف تيار العلم واخللق ،وضعفت دولة
السيف والقلم ،قادتهم هذه احلالة إىل التمَجُد األجوف بالكلمات الضخمة
اجلُوفِ ،ولذلك كثرت األلقاب وصرنا نسمع هذه (( الطّغراء ( :)) )9الكاتب
الكبري ،اجملاهد العظيم ،الزعيم الكبري …
إنين مل أكن جماهداً ،وإذا كنت ففي شيء واحد هو حماربة البدع
والضالالت وحمو األمية ،وتعليم األمة ،وهذه أمور عادية ال ترفع القائم بها
إىل مستوى اجلهاد.
وحقاً إن األلقاب اليت اعتدنا استعماهلا إمنا هي (( طغراءات )) جُوف ال
حتقق أمنية ،وال تؤدي إىل غاية شريفة.
إن عبد احلميد بن باديس كان إماماً يف العلم والتواضع ،ومع ذلك فما كان
إخوانه خياطبونه بشيء من ألقاب الزعامة الفضفاضة.
والذي أستحسنه هو أن يتخاطب املسلمون فيما بينهم بكلمة ((األخ))،
أخْذًا من قوله تعاىل  :إِنَمَا الْ ُمؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  احلجرات .)4( 90:
أيها اإلخوان:
 الطغراء :ه الطرة ال تكتا يف أعميى الكتيا ،والرسيائ  ،أو تايال يف مادماثاضطييا ،وتترين نعدتاً ،وألااباً وأصمها :طدرغاع ،وه كمية ترت ة ،ثم استعيمها
الرو  ،والفرس ،ثم أخذها العرب عنهم ،انظر املعجم الدسيط.
 - 5هذا من تدا ع  -رمح اهلل  -وإال فهد تجق الك ،ب إن نف
منازهلم ،و مابهم باأللااب ال

تجادنها.

نزل الناس
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إن من بني األصدقاء الذين مجعتهم الصداقة يف هذا احلف الصادق ثالثة
قدم عهدي بصداقتهم فلم يزدد إال جِدَة :هم األصدقاء املخلصون حممد
شوي  ،وحسونة البسطي ،وحممد نصيف ،فقد مجعنا الشباب الطامح،
واألم الالمح باملدينة املنورة منذ أربعني سنة ،وجتاذبنا مالءة العلم فضفاضة،
وتنازعنا كأس األدب روية ،وزجّينا األيام باآلمال العذاب.
ولكننا مننا يف يقظة الدهر فما استيقظنا إال وبعضنا مشرّق وبعضنا مغرّب،
وبعضنا يف مدار احلوادث يُدارُ به وال تدور ،وهاحنن أوالء اجتمعنا بعد بضع
وثالثني سنة ،وكأن خامتة الفراق وفاحتة التالق مخيس ومجعة هلما ما
بعدهما ،وكأن ما بينهما من هذه املدة الطويلة انطوى وحمي ،وكأن الذكريات
بينهما حبال ممدودة أو سالس مشدودة ،وكأننا مل نفرتق حلظة ،وكأن تلك
الصداقة الصادقة بيننا شباب أمن اهلرم ،كما أمن الصيدَ محامُ احلرم.
إيه أيها الرفاق ،ه تذكرون ما أذكر من تلك الليالي اليت كانت كلها مسراً
كما قالوا يف لي منبج؟
ه تشعرون مبا أشعر به من تفاوت بني تاريخ الفراق وتاريخ التالق؟
ه تشعرون كما أشعر بأننا كنا يف هذا الفراق الطوي أشبه بامليت أغمض
عينيه عن الدنيا وفتحهما على اآلخرة؟
ه حتسون كما أحسّ بأن مدة االفرتاق كانت صفحات كلها عرب ،ووخز
إبر ،وجُمَ من احلوادث مسعنا مببتداها وما زلنا يف انتظار اخلرب؟
ه أنتم شاعرون مثلي بأن آمال املسلمني من يوم تركناها باالفرتاق إىل يوم
لقيناها باالجتماع  -حتققت ولكن باخليبة ،وأن أعماهلم جنحت ولكن بالفش .
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أما آماهلم فما زالت كَموتاً يسقيه وعد ،وأما أعماهلم فما زالت إبالً
يوردها سعد (( وَمَا ظَلَمَ ُهمُ اللَهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْ ُفسَ ُهمْ يَ ْظلِمُون )) النح .77
إيه أيها الرفاق :إن الزمان فرّقنا شباباً ومجعنا شيباً ،ولئن أساء لي هذا فلقد
أحسن يف أننا اجتمعنا أصلب ما كنا قناةً يف عقيدة احلق ،وأجرى ما كنا ألسِنةً يف
كلمة احلق ،وأجرأ ما كنا رأياً يف تأييد احلق ،وأثبت ما كنا عزميةً يف الدفاع عن
احلق.
إن اهلمم ال تشيب ،وإن العزائم ال تهرم ،وليس هذا البياض غبار وقائع
الدهر كما يقول الشاعر ،وإمنا هو غبار الوقائع مع الدهر ،فال تهنوا وال تفشلوا
وأنتم األعلون إن كنتم مؤمنني.
أيها اإلخوان:
إني أتوسم يف هذه الوجوه ،وأتل ّمحُ ما وراءها من علم ومكارم ،ال أقول
فيهما بالتقليد ،ولكنين خربت وبلوت؛ فأجد مصداق احلديث (( :هذه مكة
رمت إليكم بأفالذ كبدها )).
ب أقول :هذا احلجاز رمى إليكم بأفالذ كبده.
ومَ ْن غري أستاذنا اجللي حممد نصيف يستطيع أن جيمع العامل يف دار ،أو
يدّخر كنزاً مثيناً حتت جدار؟
ومن عجب أن القضيتني متعاندتان :فالذي يستطيع أن جيمع عاملاً يف دار ال
يستطيع أن جيمع كنزاً حتت جدار ،وما دامت املوائد تنصب ،واللقم ترفع،
والصحون تُجرّ ،واألفواه تفتح وتضم ،والطعام كُرات ،واملالعق خماريق
بأيدي العبينا  -فإن حال أستاذنا معنا حال أبي دالمة من شيوخ بين متيم إذ
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يقول:
حنن شيوخ بين متيم … وأنت  -يا أستاذنا  -أبو دالمة ،فاجهد جهدك،
وإن شيوخ بين متيم موفون بعهدهم فأوف بعهدك ،وإن هذه الدار مهدنا فإنْ
برمت أو ضجرت فاجع غريها مهدك.
وإن دار الشيخ نصيف مل تربم بنا ومل تضجر ،فأعانك اهلل على هذا اجلند أيها
الشيخ احلصيف الكريم.
أيها اإلخوان:
إذا مل يُنصف احلجاز شيخه ،وخملد جمده ،ورافع رايته أستاذنا الشيخ نصيفاً
 فإن العامل اإلسالمي كله ينصفه؛ فكلنا أَْلسِنة شاهدة بأنه جمموعة فضائ نعدمنها وال نعددها ،وأنه جممع يلتقي عنده علماء اإلسالم وقادته وزعماؤه ،فريدون
ظماءًا ،ويصدرون رواءًا.
وإنين أقوهلا بصيحة صرحية ،وأؤديها شهادة للحق والتاريخ بأنه حميي السنة
يف احلجاز من يومٍ كان علماؤه  -ومنهم أشياخنا -متهورين يف الضاللة ،وأنه
صَنَع للسلفية وإحياء آثارها ما تعجز عنه اجلمعيات ب واحلكومات ،وأنه أنفق
عمره وماله يف نصرها ونشرها ،يف هدوء املخلصني وسكون احلكماء ،وسيسج
التاريخ العادل آثاره يف عقول املسلمني ،وسيشكر له اهلل غزوه للبدع جبيوش
السنن املتمثلة يف كتبها وعلوم أئمتها.
ومجعية العلماء نفسها َمدِينة له؛ فإن الكتب السلفية مل تصلنا إال عن يده،
وسيسج أنه مفخرة من مفاخر اإلسالم ،وأنه كفارة عن تقصري العلماء ،وأنه
زهرة فواحة يف أرض احلجاز ،وأنه مجاله الذي يغطي ك شني؛ إني كنت قلت يف
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الشيخ نصيف أبياتاً منها:
ق

للذي

هيهات

عاب
لست

احلجا

ز

وجانب

املث

احلصيفا

ببالغ

مدَ

احلجاز

وال

(نصيفا)

 - 3وهذه رسالة كتبها الشيخ البشري إىل الشيخ أبي األعلى املودودي
 رمحهما اهلل  -وقد جاءت يف  994 -999/1من اآلثار؛ فإليك نصها:القاهرة يف  43يوليو سنة 9111
حضرة األخ األسعد العالمة الناصر لدين اهلل األستاذ الكبري أبي األعلى
املودودي أمري اجلماعة اإلسالمية -الهور بباكستان:
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
وصلتين رسالتكم الكرمية تهب بنفحات من تلك النفس الزكيَة اليت
صفت كما يصفو الذهب على السبك ،وابتالها اهلل بأقسى ما يبتلي به عباده
املؤمنني ،فصربت ،وحققت أنَ صاحبها ممن وصفهم القرآن بأنهم أحسن
عمالً ،وحمصها بأصناف من التمحيص فخلصت متأللئة مشرقة سامية عن
املعاني الرتابية اليت ارتكس فيها كثري من هذا الصنف العلمي ووا أسفاه.
اإلسالم  -أيها األخ اجللي  -يف حاجة اليوم إىل ذلك الطراز السامي
الذي قام عليه عموده يف األرض يوم نزل فيها على قلب حممد  -صلى اهلل
عليه وسلم  -حمتاج إىل تلك األمثلة العالية من الصرب على احلق واملوت يف
سبيله ،ولقاء املنايا كاحلات يف ميدان نصرته ،وإعزاز قبيله ،ومتهيد سبيله،
وقطع الرباري والبحار لنشره ،وغرسه ،وتثبيت عقائده يف النفوس ،وقواعد
ملكه يف األرض.
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وما احنصر اإلسالم إىل هذه الدركة اليت تشكوها ،ويشكوها أخوك والنفر
القلي من العلماء الربانيني  -إال يوم أهان علماء الدين أنفسهم ،فهانوا على
اهلل ،فهانوا على الناس ،وأصبحوا صورًا مزورة عن احلقائق ،وأصبح
اإلسالم يف نفوسهم وألسنتهم وأحواهلم وأعماهلم صورًا مزورة عن حقائقها
أيضاً ،ويا شؤمهم على اإلسالم.
وصلتين رسالتكم فوردت على قلب مفعم حببكم يف اهلل ،وعلى نفس
مملوءة بعرفان قدركم ،وذهن عامر بأعمالكم لإلسالم ،وتفانيكم يف جتلية
حقائقه ،والذود عن حياضه يف وقت ق فيه الذادة عنه ،والقادة إليه ،والسادة
به ،فما منا إال املذود اَلْمَقود اَلْمَسود.
مل تذكِر رسالتكم مين ناسيًا ،وهيهات أن أنساكم ،ب ما زال لساني رطبًا
بذكركم ،وجمالسي معطرة بالثناء عليكم وعلى أعمالكم ،متصالً ذلك أوله
بآخره ،وأوله منذ قرأت أول كتاب لكم من إهداء أخي العربي البليغ املأسوف
على بيانه وجهاده األستاذ مسعود عامل الندوي ،وآخره منذ شرفين اهلل باللقاء
بكم يف مِنزلكم العامر بالهور ،وجاءت احملنة اليت جعلها اهلل لكم رفعة قدر،
ومنبع فخر ،وحسن ذكر ،فضيَقت على لساني جمال القول إال فيكم،
واحلديث إال عنكم ،وطاملا أرسلت الربقيات صارخة باالحتجاج القوي
املنطق ،وكنت على يقني كرأي العني بأن اهلل جاع لكم من أمركم خمرجًا،
وأنه ال خيذل عباده املؤمنني به ،الذابني عن دينه ،حتى هتفت األنباء بالفرج،
وتناقلت الصحف البشائر ،وتبني ما كنت أعتقده من اللطائف ،وهو أن هلل
فيكم سرًا هو جملِيه لوقته ،وأنه مستبقيكم ألداء أمانة ،وإظهار خارقة خلري
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اإلسالم قد أظ زمانها ،وأن قليب ليحدثين بها حتى كأني أراها؛ ذلك أنين
عميق التأم يف تاريخ اإلسالم ومراحله املتدرجة يف الكون مع الدهر ،وطاملا
وقف هذا التأم بي على أن البدء تتبعه إعادة ،وأن هذا االحنطاط قد بلغ
غايته ،ومل يبق إال االرتقاء ،سنة اهلل يف األديان وحامليها.
وإذا كانت اإلرهاصات مقدمات للنبوة والدين فإنها كذلك مقدمات
لتجديد شباب الدين.
ويقيين أن هذه البوارق ستتبعها صواعق ،وأن هذه الرعود سيتبعها غيث
مدرار ،وأن وجودكم ووجود عصبة من أمثالكم  -متفرقة يف األقطار
اإلسالمية -إليذانٌ من اهلل  -جلت قدرته  -بقرب تبلج الفجر الصادق
املرتقب بعد هذا اللي الطوي احلالك.
أما ما أشرمت إليه من عدِي يف زمرة املنتصرين لقضيتكم السَاعني يف
خالصكم من احملنة  -فأنا فخور بهذا ،متحدث بتوفيق اهلل إياي لرفع صوتي
بكلمة احلق فيه.
ولكنين مع ذلك أكاد أتوارى خجالً من ذكره ،فضالً عن شكره؛ ألنين
قمت بأيسر اليسري من واجب تبذل فيه املهج ،وبقي علي آخر شيء يف جدول
الواجبات ،وهو املبادرة بتهنئتكم بربقية على املألوف بني الناس ،ولكنين
فكرت يف غمرة من الفرح ،ونشوة من االغتباط لإلفراج عنكم ،فصورت لي
اخلواطر املنثالة على مشاعري أنين ( صاحب الدار ) وأنين أحق الناس بأن
أكون اَلْمُهنَأ ال املهنِئ.
ويف جلة هذا اخليال الشعري الغامر  -الذي ال يصح عذرًا إال عند الشعراء
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اهلائمني يف آفاق اخليال  -ذهبت األيام واألسابيع حتى أيقظتين رسالتكم
الكرمية ،فعلمت أن اهلل أبى إال أن تكونوا البادئني بالفض  ،السابقني إليه.
نرجو أن تتص الرسائ بيننا والكتب ،والنشريات املتعلقة باإلسالم
وحقائقه؛ فإن يف ذلك صلة بني األجزاء ،وقوة للعاملني ،وعونًا على وعورة
الطريق.
وسالم اهلل عليكم ،ورمحته تغشاكم ،وبركاته تراوحكم وتفاديكم(،)9
من أخيكم املشتاق إليكم ،املعتز بكم.
حممد البشري اإلبراهيمي
 -1وهذه أبيات كتبها البشري إىل الشيخ عبدالعزيز العلي املطوع
 رمحهما اهلل  -وهي يف اآلثار 292/2عبدالعزيز
فالدين

كنز

والكف ينه

العليا

نلتَ املقام العليا

مثني

أصبحت منه مليا

جودًا

والوليا

وَ ْسميُهُ

مَ ْن يرجُ عندك خريًا

مل يلق مطالً ولِيَا

إن ريع للحق سرب

كنت النصري الوليا

وفهم

يتلو جليٌ جليا

لو ينشر اهلل عبسًا

ومازناً

وبليا

ألفوك صغت حالهم

ألصبعيك

حليا

قد أورثتك قريش

فخارها

رأي

وعق

 -لعمها :وتغاه كم.

النوفليا
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متيم

لواءها

النهشليا

إرث العروبة حمضًا

مؤثالً

أزليا

مضريا

وحزته

وائليا

حويته
إن

املعالي

هَ ٌم

ما بت منه خليا
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الخاتمة
وبعد هذه اجلولة يف صداقات العلماء يص البحث إىل منتهاه؛ فعسى أن
ييسر اهلل فرصة أخرى ،أو يقيض من يقوم بالكتابة املستوفية هلذا الباب؛
لُِيعْطى حقه من الدراسة ،والتحلي  ،وليكون سبيالً للتأسي ،ومجع الكلمة،
وتقارب القلوب.
واهلل املستعان ،وعليه التكالن ،وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وآله
وصحبه
حممد بن إبراهيم احلمد
9247 / 9 / 41هـ
الزلفي 99174
ص.ب 290

