احلمد هلل رب العاملني والعاقبة للمتقني والصالة والسالم األمتان األكمالن عىل سيد ولد عدنان نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وموالنا حممد وعىل آله وصحبه
:أمجعني أما بعد
فإن زيارة العلامء واالستفادة منهم ال سيام ـ األكابر منهم ـ سنة ماضية أقبل عليها السلف واخللف طرا .قال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل ـ ملا سئل كيف حصل له
هذا العلم الغزير ـ "ما استنكفت عن االستفادة وما بخلت عن اإلفادة" وأما الرحلة يف هذا السبيل فدونك كتاب اخلطيب املشهور أال وهو "الرحلة يف طلب
احلديث" فتحقي ًقا هلذا الغرض وقاصد ًا التشبه بام اعتاده سلفنا الصالح ريض اهلل عنهم أمجعني عزمنا ـ وما توفيقنا إال باهلل عليه توكلنا وإليه ننيب ـ ان نزور
فضيلة الشيخ أستاذ أساتذتنا العالمة املحدث حممد عوامة حفظه اهلل تعاىل من مجيع املكاره آمني ،فو ّفق لنا لقاءه واحلمد هلل اليوم السابع عرش من رجب سنة
١٤٤٠.هـ .ونشكر الشيخ وأهله عىل إتاحتهم هذه الفرصة الغالية لنا
.جلسنا مع الشيخ يف بيته لساعة تقريب ًا .وكان املجلس املبارك مملوء ًا باحلكم والعرب

.ومما أفادنا به حرضة الشيخ شيئان يمكن أن يعدّ ا خالصة املجلس
.أحدمها حض عىل أمر إجيايب ،واآلخر حتذير من أمر سلبي
:أما األمر اإلجيايب فكلمة مشهورة يقوهلا الشيخ مرار ًا وتكرار ًا وهي
اإلخالص يصنع العجائب
:وم ّثل الشيخ هلذه الكلمة ببيان مثالني
إخالص العالمة موالنا حممد قاسم النانوتوي رمحه اهلل تعاىل ،فإنه بربكة إخالصه وفكره حلالة املسلمني :أهلمه اهلل تعاىل إنشاء دار العلوم بديوبند ،فانتفع هبا 1.
.وبفروعها املوجودة يف مجيع العامل :املسلمون ،وهبا استيقظوا من رقدهتم ،وانتبهوا من غفلتهم
.إخالص الداعية الكبري موالنا حممد إلياس الكاندهلوي رمحه اهلل .فإنه بربكة إخالصه أهلمه اهلل تعاىل بتجديد جهد الدعوة العامة يف مجيع العامل 2.

:أما النقطة السلبية
.فأمر ينهدم معه مجيع اخلريات أال وهو :اخلالف والشقاق والتنازع
!وأكد الشيخ هذه الفكرة بقوله" :أحذركم منه كام أحذركم من الكفر!" وحذر من أن يدخل بني املسلمني دخيل ولو كان رئيس القوم

•

•
•

:ومما أفادنا به حفظه اهلل
ـ قواعد الفقه هي روح اإلسالم
.ـ أمهية العقل مع العلم ،وأن العلم بغريه يؤدي إىل املصائب
.ـ العقل وهبي وكسبي ،ويزداد باخلربة
ـ الفرق بني ال ّلب والعقل :أن اللب :هو العقل اخلالص من الشهوات والنزعات
".ـ وقال يف حق األحاديث املشكلة" :ابدأ بحجية احلديث وال تدخل يف اجلزئيات مبارشة فتضيع وقتك
:وقال :إن سبب رفض احلديث أمران
.جتفيف املنابع (أي :منابع الدين) من جانب الكفار ،ومن ذلك جهودهم يف القضاء عىل املدارس ،وإفقار العلامء 1.
.اجلهل وعدم رجوع العوام إىل العلامء الربانيني 2.
.وقال" :جيب أن نكفي طالبنا من اجلامعات الغربية باجلامعات اإلسالمية
.ـ الفرق بني الريب والشك :الريب هو االضطراب الناتج عن الشك
.وقال كلمة جيدر بنا أن نكتبها بامء الذهب ،وهي :اتقوا اهلل يف دينكم ،اتقوا اهلل يف أمتكم
:وآخر ما أوصانا به شيخنا حفظه اهلل
ال متقب ً
.ـ أن نقول بعد صالة الصبح" :اللهم أين أسألك عل ًام نافع ًا ،ورزق ًا طيب ًا ،وعم ً
ال
ـ وأن نقول بعد قراءة الفاحتة يف الركعة الثالثة من صالة املغرب" :ربنا ال تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة أنك أنت الوهاب" ،وقد كان هذا من
.فعل سيدنا أيب بكر الصديق ريض اهلل عنه
].ويويص فضيلته من ال يقرأ خلف اإلمام أن يدعو هبذه الكلامت دبر صلوة املغرب[
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!.وكام أفادنا فضيلة الشيخ بكالمه ،أفادنا هبديه وسمته؛ كذلك شأن العلامء الربانيني
فمام الحظنا أن الشيخ حفظه اهلل يكثر ذكر اهلل تعاىل ،فلم يذكر لنا نصيحة وال جوا ًبا لسؤال إال أمته بذكر اهلل ،أو الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم ،أو بدعاء
.للحارضين
لألمة مجيع ًا رشق ًا وغرب ًا
اجلم ،ونصحه ّ
.وكذلك رأينا تواضعه ّ
خاصا بأمريكا والبالد الغربية ،رعاية لنا
ختريوا لنا طعام ًا ّ
وكذلك أهله الكرام ،وبخاصة نجله الكريم الشيخ حميي الدين حفظه اهلل ،فإهنم ـ عىل كثرة أشغاهلم ـ ّ
تأخرنا عن املوعد بسبب بعض العوائق االضطرارية التي ال يد لنا فيها ،وهم بذلك مشكورون جدّ ا
.وألذواقنا ،وأكرمونا رغم ّ
.جزى اهلل الشيخ وأهله ّ
كل خري ،ووقاهم من كل ضري ،وو ّفقنا مجيع ًا لالمتثال بنصائحه الغالية .آمني
جمموعة طالب العلم من مدرسة دار السالم من شيكاغو ،الواليات املتّحدة (أمريكا
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