
 مع  كوكبة من أهل العلم

 بقلم خادم اهل العلم : عبد اهلل بن حنبل احلاج عبده

ىل مرافقة ومال زمة العلماء مال زمة الظّل إكما أسلفت يف احللقة األوىل قادتين  فاحتة األلطاف   
ستفيد من خرياهتم وخرباهتم، وقدروي عن ابن مسعود رضي اهلل عنه انه قال :" املتقون لصاحبه، أل

 وجمالستهم زيادة " والفقهاء قادة، سادة،

  : وهلل در القائل

 َمَع الِعْلِم َفاْسُلْك َحْيُثَما َسَلَك الِعْلُم  * َوَعْنُه َفَساِئْل ُكلَّ َمْن ِعْنَدُه فْهُم
 َفِفيِه َجاَلٌء للقلوب ِمَن الَعَمى   * َوَعْون َعَلى الدِّين الَِّذي َأْمُرُه َحْتُم

الِعْلِم ِفي اأَلْقَوام َيرَفُعُه الِعْلُمَوُذو   َفِإنِّي َرَأْيُت اجَلْهَل َيْزِري ِبَأْهِلِه  * 
 َفَأيُّ َرَجاٍء ِفي اْمِرىٍء َشاَب َرْأُسُه * َوَأْفَنى َشَباَبًا َوُهَو ُمْسَتْعِجٌم َفِدُم

َعْيَناَك َأْقَبَح َمْنَظَراَوَهْل َأْبَصرْت  * ِمَن الشَّْيِب اَل ِعْلٌم َلَدْيِه َوال حلُم  
 َوَخالط ُرَواَة الِعْلِم َواْصَحْب ِخَياَرُهْم * َفُصْحَبُتُهْم َنْفٌع َوَخْلَطُتُهْم ُغُنُم

 َواَل تعدون َعْيَناَك َعْنُهْم َفِإنَُّهُم  * ُنُجوُم ُهَدى َما ِمْثُلُهْم ِفي الَوَرى جنُم
ُمَواَل اَلَح ِمْن عيب األمور َلَنا َرْس    َفَوالّله َلْواَل الِعْلُم َما اتضح اهُلَدى * 

 

مع العلماء، ويف الصباح  اقترح بعض من  أبيت ول ليلة أ 2002-00- 02فقد كانت اجلمعة 
يخ حممد عبد مة  الشَّااكتوبر  بأن نصلي  صالة اجلمعة  مع العلَّ-6خوة  الساكنني يف مدينة اإل

 يف كل شهر يف املسجد القريب من مكان إقامة العلماء،  الذي كان خيطب أول مجعة املقصود



ومن الغرائب  عند اجلاليات الصوما لية يف املهجر خاصة يف الغرب  بأن سنحت الفرصة زيارة العلماء 
قولة املوتذكرُت  وال غرو يف ذالك فالدنيا  دار غرائب ،تلك اجلمعة ومل خيطبوا يف  ،يف بلدجال ء األ 

 الصومالية: 

 " Dahab ninkaan aqoon dhagax oogama duwane "  

يخ حممد عبد امة الشَّدخلنا ذاك املسجد ، وكانت عيوين تراقب املنرب لتقّر عيين برؤية اخلطيب العلَّ    
فضيلة  وهوحد خطباء املسجد أاملقصود ، ولكن الرياح تأيت مبا ال تشتهي السفن ، فصعد املنرب 

يخ حممد عبد املقصود مل يتمكن اليوم من القاء للناس بان الشَّ وبدأ يعلن ،يخ صفوت حجازيالشَّ
فتنة فبدأ الشيخ بإلقاء خطبة بليغة، بعنوان  -نسأل اهلل له الشفاء العاجل –اخلطبة ملرض طرأ به 

صر مل يكتمل بعد فال بد من الصرب واملصابرة النَّ حتدث عن جناحات ثورة شعب مصر وانَّ ، النصر
.مريستتّب األحىت   

واملناقشات احلادة، واملشادات الكالمية ،ر املستمعني من مغبة اللغو والضجة ذوقبيل انتهاء اخلطبة ح
عبد املقصود، وهذا مما ينايف  / حممدامةالعلَّخطبة  داخل املساجد، كما حصل يف اجلمعة الفائتة مع 

.من اخالقيات املسلمذاك  حرمة املساجد وتوقري العامل  وليس   

ىل إاس الة، بدأت الضجة وتوجه النَّكأن التاريخ يعيد نفسه، فبعد قضاء الصَّ -سفاأل مع –ولكن 
،  يخ أملشَّالامة صوات ورفع كل عقريته، اصطحبت العلَّفلما علت األ مام املنرب،أوجتمهروا  احملراب ،

صلت بالعلماء اآلخرين واجتمعنا، ووصلنا بسالمة ساحة املسجد،واتَّ وخرجنا من املسجد،  

  .أكتوبر 6لقاء مفتوح ألهل مدينة  و بعد الغذاء مساء ،حصل

-:ولياء وفق العناوين التاليةمن السادة األ وافتتحنا االجتماع بالقاء حماضرات قيمة،   



  سودايناليخ أمحد للشَّ  : أخالق املسلم  

  ييخ حممود شبلللشَّ : أحوال األسرة املسلمة 

  يخ عثمان   شَّاليخ حممد للشَّ :تربية األوالد 

استفاد احلاضرون من احملاضرات، وتالها بعد ذالك استفسارات، وأسئلة اجاب عنها العلماء بأجوبة  
  .ثلجت الصدورأشافية،كشفت الظلمة ، و

   َيطيُب الَعيَش َأن َتلقى َحكيمًا * َغـذاُه الـِعلُم َوالرأي امُلصيب
َفـَفضُل الـِعلِم َيـعِرُفُه اأَلديـب    َفـَيكِشُف َعنَك حرَيَة ُكلِّ َجهل  * 

   َسقاَم احِلرِص َليَس َلُه َدواُء * َوداُء الـَجهِل َلـيَس َلـُه َطبيب
سوداين الذي غادر اليخ أمحد أكتوبر ، ما عدا فضيلة الشَّ 6ويف ليلة السبت بات كّل املشائخ  مدينة 

 الشيخ يخ حممدالشَّ /مبرافقة الدكتورأكتوبر  6اىل القاهرة، ويف ضحى السبت رحلنا من مدينة 
اكتوبر بعدما  6حممد عبده أمل مكث مع اهل مدينة  يخفضيلة الشَّ ألنَّ ،شبلي حممود يخعثمان، والشَّ

يخ وجزاه اهلل خري ه مل يشارك يف حماضرات مساء اجلمعة فقبل منهم الشَّطلبوا منه القاء حماضرة ألنَّ
 اجلزاء.

القاهرة، وبعيد الظهر اجتمع اهل القاهرة  –وقبيل الظهر وصلنا مسجد بالل بن رباح يف مدينة النصر 
من طور االنتظار  مع  املوكب املوقر  بعد ما كاد صرب هم ينفذ  

 مع احللقة الثالثة ان شاء اهلل 

 


