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جملة اسالمية ثقافية شهرية
دارالعلوم  جامعة  من  تصدر 
التاسعة  -السنة  ايران   - زاهدان 

شعبان - رمضان 1434 هـ

مساحة الشيخ عبداحلميد 

اهليئة التحريرية

املشرف العام

رئاسة التحرير

املقاالت ال تعبِّ بالضرورة عن وجهة نظر اجمللة 
واجلامعة.

تستقبل اجمللة مقاالت الكّتاب واملفّكرين يف 
جمال تقّدمها. 

اجمللة غريملزمة  بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر .

شروط النشر:
تتسم  التي  والبحوث  املقاالت  املجلة  تنرش   
باألصالة والعمق واملوضوعية، وتتميز بأسلوب 

البحث العلمي.
ثالث  عىل  املقالة  حجم  يزيد  أال  يرجى    

صفحات A4  بفونت 14.
 ال يكون البحث قد نرش أو قدم للنرش يف مكان 

آخر.
 يرجى االحتفاظ بصورة من املقاالت، فإهنا ال 

تعاد نرُشت أم مل ُتنرش.
 يرجى أن يكون البحث مكتوبًا عىل اآللة الكاتبة 

متجنبًا من األخطاء، وإال فبخط واضح.
العبارات  وتعديل  التلخيص  يف  احلق  للمجلة   

دون أي مساس يف املحتوى.

احملتويات 55 - 54
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االفتتاحية :

االنتخابات الرئاسية و آمال الشعب/سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي
على مائدة رمضان املبارك:

شياطني اإلنس.. هل هتدأ يف رمضان أو تتوارى؟!/ الدكتور توفيق الواعي
شهر رمضان؛ شهر القرآن واهلداية/ عبد الرمحن حممد مجال

السرية والتاريخ: 

إّن لنبيكم عليكم حقًا..!/ حبيب اهلل مرجاين
دراسات إسالمية: 

أزمة الثقافة/ صفي اهلل كراتشوي 
مـنثــــورات:

اقتباسات علمية، أدبية، اجتامعية، ثقافية، فكرية، عملية/ األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
 لغة وأدب:

النقد األديب؛ نشأته وتطوره )احللقة األخرية(/ األستاذ أدهم سباهي
شخصيات إسالمية:

نبذة من حياة العامل الرباين الشيخ باجيان آخوند قزل رمحه اهلل
ـدوي * إعــداد : الشــيخ  األئمــة األربعــة و خصائصهم/للســيد أيب احلســن عــي النَـّ

قلندرزهــي  عبدالواحــد 
اخلطب واحملاضرات:

ــكار  ــراين ألف ــعب اإلي ــّوت الش ــد: ص ــد احلمي ــا عب ــام موالن ــيخ اإلس ــب ش ــن خط م
»روحــاين« وخططــه 

األســتاذ حممــد احلســني فقيــد الدعــوة اإلســامية )احللقــة األخــرية(/ األســتاذ املفتــي عبــد 
القــادر العــاريف

واحة الشعر:

ها رمضان يا شهر األتقياء/ ابن عيسی
رحالت دينية:

من هنر السند إىل جبال سوات)القسط الرابع( / أيب عامر حممد مجال
صور وأوضاع:

يف حديث الثورة/ أيب عدنان البلويش
أفغانستان بعد 12 عامًا؛ هل ربحت فيها أمريكا؟!/ عبد الرمحن حممد مجال

نساٌء البواكي هلّن/ رشيد أمحد البلويش
على مائدة املثنوي:

مثنوي موالنا جال الدين الرومي
األخالق واآلداب اإلسالمية:

إصاح األرسة )3(/ إبراهيم آل حسني
صلة األرحام يف ضوء الكتاب والسنة /واحد بخش يار أمحد زهي

بأقالم الطلبة:

كلمة إىل العلامء/ أيب مصعب عبداهلل دشتي 
القاموس:

معجم املصطلحات اجلديدة وطريقة استعامهلا )8(
بريد القراء:

ينابيع املعرفة: 

 إبراهيم آل حسني
أهل السنة يف إيران

لقاء فضيلة الشيخ عبد احلميد مع الرئيس اإليراين املنتخب 
أخبار العامل:
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االنتخابات الرئاسية و آمال الشعب
مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم القامسي

اثنان من  ثامنية مرشحني، ستة من األصوليني و  الرئاسية يف 15يونيو2013م، اشرتك يف هذه االنتخابات  متت االنتخابات 
اإلصاحيني، فتنازل اثنان و بقي ستة منهم إلی اليوم األخري. فاختار الشعب أكثره السيد حسن روحاين زعاًم منهم أنه من دعاة 

اإلصاح و سيأيت بتغيري جزري يف الساحة السياسة الراهنة.
 ال شك  أّن بادنا إيران ال تزال تواجه أزمات صعبة منذ بداية الثورة اإلسامية، و السبب األسايس هو مؤامرة أعداء البلد 
و الدين، و لكن ازدادت األوضاع تأزمًا و تعقدًا منذ أن أخذ الدكتور أمحدي  نژاد دفة إدارة الباد و شؤوهنا سّيام يف دورته 
األخرية. فالّرجل و إن كان يدعي املغامرة و التقدم  غري أنه كان ينقصه االتزان و التدبري و احلنكة السياسية، و إّنام كان يغلب 
اهتم  الرجل  أّن  ذلك  زد علی  التدبري.  و سوء  التطرف  و  الغوغائية  و  املغامرة  و  الظهور  و حب  واالستعجال  االدعاء  عليه 
مرحلة  النووي يف زمن حكومته  امللف  و محايته. ودخل  و حبه  الشعب  ثقة  ففقد  املاضية،  االنتخابات  الغش يف  و  بالتزوير 
خطرية سببت ضغوطًا كثرية من قبل الدول الكربی املعادية وعّرضت الباد لعقوبات اقتصادية حادة أّثرت علی مجيع مكّونات 

الشعب اإليراين، فارتفعت األسعار و غلت األشياء و قّلت اإلنتاجات و توقفت نشاطات التصدير و التوليد.
اإلصاحيني  من  كثري  اعتقل  و  الصحف  و  اجلرائد  علی  الرقابة  فرضت  و  الطائفية  و  التمييز  سياسة  غلبت  آخر  جانب  يف 
وكربائهم. و بدأ اليأس يأخذ بتابيب الشعب حتی جاء موعد االنتخابات الرئاسية األخرية فاغتنم الشعب الفرصة و وصّوتو 
لصالح املرشح الذي ادعی االعتدال و دعا إليه فظهرت النتيجة كصعفة لتيار املتشددين، واملتطرفني. فتعلقت آمال الشعب 

أكثره بالرجل املنتخب السيد حسن الروحاين بعد أن سئموا من احلكومة السابقة.
 ههنا يتساءل الكثريون: هل الرجل يقدر يف هذه الظروف احلالكة أن حيّقق آمال الشعب و أمانيه؟ هذا سؤال يدور يف أذهان 
اجلميع، فكل ينتظر بفارغ الصرب تغيريًا جزريًا يف الشؤون الداخلية و اخلارجية. فا شك أّن الرئيس اجلديد يواجه حتديات شتی 
تثبت جدارته أو عدمها يف األيام املقبلة، و لكنا نرجو أّنه سوف حياول إنجاز ما وعده يف أيام االنتخابات، و جيتنب األخطاء 

التي ارتكبها سلفه يف هذا املجال. نری أن نلفت نظره إلی ما يي و نحن له ناصحون:
1ـ إعادة الثقة إلی الشعب.

2ـ االستفادة من كافة ذوي الكفاءات و الفئات يف إدارة الباد.
3ـ تطبيع العاقات مع الباد املجاورة و مواصلة املفاوضات علی أساس التعايش السلمي و املصالح املشرتكة و التجنب عن 

التطرف و االستفزار يف مجيع أشكاله.
حة يف الدستور. 4ـ منح األقليات حقوقهم املرشوعة و املرصَّ

5ـ اإلفراج عن السجناء السياسيني و االستفادة من جتارهبم لصالح النظام و الباد.
6ـ و أّما بالنسبة  ألهل السنة و اجلامعة فاملرجو من الرئيس اجلديد أن هيتم بشؤوهنم و يتفقد أمرهم و يستمع إلی كلمتهم و 
مطالباهتم حتی يزدادوا ثقة بالنظام و احلكومة، و خيدموا الباد، و بذلك تتحقق الوحدة املطلوبة بني الشيعة و السنة و تنتج 
اجلهود املبذولة لتقريب الفريقني و يأس األعداء و املؤامرين، و الريب أّن الرئيس اجلديد سوف يقع يف امتحان كبري، و قدياًم 
قالوا: عند االمتحان يكرم الرجل أو هيان، فسوف يمتحن عقله و تدبريه و عدله و اعتداله و فكره و صاحه، و سوف يسّجل 

ِذي َجَعَلُكْم َخَاِئَف يِف اأْلَْرِض". التاريخ ما يقع يف املستقبل. "َوَما اهللَُّ بَِغافٍِل َعامَّ َيْعَمُلوَن" . "ُهَو الَّ

االفتتاحية
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مصر ومؤامرة إقصاء 
اإلسالميني

أبي عامر

سقطت حكومة مريس وهي عىل أعتاب عامها الثاين، وقد تم 
التوتر  ذلك حدة  وتزامن  والرشطة.  اجليش  قبل  من  اإلطاحة 

األمني، وتزايد العنف يف أنحاء مرص.
من  اإلسامي  العامل  اهتز  عنيفة  هزة  مريس  سقوط  كان  لقد 
يف  والتنديد  املظاهرات  موجات  وانتفضت  أقصاه،  إىل  أقصاه 

مرص وكثري من الباد اإلسامية وحتى األوربية.
لقد كانت هذه الكارثة مفاجئة حزينة لكافة مستويات الشعب 
اإلسامي الذي عّلق آماالً كبرية عىل مرص اجلديدة التي كانت 
حكومة  ظال  يف  لإلسام  مرشق  مستقبل  لبناء  أمل  بارقة 

اإلخوان املسلمني.
ملاذا  السقوط؟  هذا  تداعيات  هي  ما  كثريون:  اآلن  ويتساءل 
فشلت حكومة اإلخوان يف كسب ثقة اجلامهري وإثبات جدارهتم 
عىل الساحة املرصية؟ وملاذا سقطت احلكومة هبذه الرسعة وهبذه 

الكيفية املحزنة؟ وهل يمثل عزل مريس انتكاسة للديمقراطية؟
إن أسباب هذا السقوط كثرية، نجملها فيام يي:

العامل  خارطة  يف  كربى  اسرتاتيجية  أمهية  حتتل  مرص  إن  1ـ 
وأعداء  والدينية،  والثقافية  الفكرية  الناحية  من  اإلسامي 
اإلسام،  تقدم  يعني  مرص  تقدم  أن  جيدا  يدركون  اإلسام 
ورصيده  تراثه  إىل  اإلسامي  العامل  عودة  تعني  مرص  وزعامة 
احلضاري والثقايف؛ لذلك فإن الدول املستعمرة لن ترىض أن 
حتظى مرص بتقدم ملحوظ يف ظل حكومة اإلساميني، فا تألو 

جهدا إلفشال الثورة، وإقصاء اإلساميني.
مرص،  يف  اإلساميني  تقدم  من  الصهيونية  الدولة  ختوف  2ـ 
إرسائيل،  مستقبل  عىل  كبريا  خطرا  اإلخوان  يشكل  حيث 
خطريا  دورا  يلعبون  يزال  وال  لعبوا  لقد  اإلخوان  وأن  خاصة 

يف اجلهاد الفلسطيني، لذلك يمثل اإلخوان أكرب حتّد للدولة 
إثارة  يف  كبريا  إسهامما  الصهيونية  الدولة  فأسهمت  الصهيونية، 

الفتن وإقصاء املريس.
السعودية  العربية  واململكة  كاإلمارات  اخلليجية  الدول  3ـ 
متّثل  أهنا  ملا  وذلك  مرص،  يف  اإلساميني  لصعود  مرتاحة  غري 
الليربالية املعادية لإلسام، وإسهام هذه الدول يف إقشال الثورة 

وتنحية اإلساميني عن احلكم ال خيفى.
4ـ استعجال اإلخوان يف تغيري الدستور، وفرضه عىل الشعب 
ملتطلبات  تلبيتهم  وعدم  دولية،  ومؤامرات  مشاغبات  وسط 

التيار املعارض.
5ـ االستئثار باحلكم، التعصب والتحزب، والعمل يف إطار فئة 
خاصة تشكل نظرية خاصة، وعدم اإلفساح لآلخرين، قد شّكل 
أثرا ملموسا يف السخط الشعبي، واإلساءة إىل حكومة اإلخوان.
أين  وإىل  مرص،  يف  املقبلة  الفرتة  سيناريوهات  هی  ما  وأما 
ستتجه مرص، فإن املحللني يتوقعون أربعة سيناريوهات لألزمة 
املرصية القادمة: األول: حتول احلكم إىل الدكتاتورية العسكرية 
املبارشة  غري  العسكرية  الدكتاتورية  سيطرة  الثاين:  املبارشة. 
وراء  كاملة ولكن من  للجيش سيطرة  يكون  بأن  احلكم،  عىل 
الكواليس بوضع شخصية مدنية يف الواجهة. الثالث: نشوب 
حرب أهلية شاملة. الرابع: عودة اإلخوان واملريس إىل احلكم، 

وذلك مستبعد.
الساحة  عىل  كثرية  تبعات  ترتك  قد  مريس  حكومة  سقوط  إن 
الدولية واإلقليمية، وجتر الباد إىل حرب ال تنتهي، وستكون 
املرصي،  الشعب  مستويات  كافة  عىل  مأساوية  األوضاع 
عىل  سلبيتها  ثؤثر  قد  حادة  اقتصادية  أزمة  مرص  وستواجه 

مستقبل مرص لقرون.
العامل  قلب  مرص  أن  واإلسامية  العربية  األمة  فلتعلم  أال 
اإلسامي النابض، صاحها صاح العامل اإلسامي وفسادها 
العربية واإلسامية  الدول  اإلسامي، وعىل مجيع  العامل  فساد 
واالجتامعية  السياسية  الصعد  يف  معها  والتعاون  منارصهتا 

واالقتصادية والدينية بدل بذل اجلهود لإلطاحة هبا وإسقاطها.

 علی هامش األحداث
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يف  نوره  فيسكب  السجود،  ع  والركَّ الُعّباد  موسم  رمضان  يأيت 
وجاله  النفوس،  يف  وهداه  القلوب،  يف  ورحيقه  الصدور، 
اهلموم.  وتزول  اآلثام،  وتطرد  األوضار،  فتذهب  األفئدة،  يف 
رمضان.. موسم التقوى واخلشية واملراقبة والقربى، يشعر الناس 
فتسأل  الربانيـة،  والعناية  القدسية،  اإلهليـة، واحلرضة  باملعية  فيه 
القريب املجيب، وتناجي العزيز احلبيب، وتنال اإلجابة، وحتظى 
القرآن،  باملغفرة إن شاء اهلل. رمضان.. نسائم  بالرضوان، وتفوز 
وروائح اجلنان، ومنائح الرمحن، يضاعف اهلل فيه األجر، وجيزل 
الثواب، ويكثر اخلري، من أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعني 
كمن  كان  اخلري،  من  بخصلة  فيه  تقّرب  ومن  سواه،  فيام  فريضة 
األلسنـة،  به  وتطهر  األفواه،  فيه  تطيب  سواه،  فيام  فريضة  أّدى 
وُتصان  املسك،  ريح  من  اهلل  عند  أطيب  الصائم  فم  فخلوف 
من  ووقاية  الزلل،  من  ة  ُجنَـّ ألنه  اآلثام،  فيه  ومُتنع  الفروج،  فيه 
املعايص، وحصن من السيئات. رمضان.. ال عدل له؛ ألنه مغفرة 
ملا تقدم من الذنوب، ومطهرة ملا تأخر من األعامل، ودعوة ال ُترد 
النار،  من  عتق  وآخره  مغفرة،  وأوسطه  رمحة،  أوله  اد،  الُقصَّ من 
يوىف  إنام   ( اجلنة:  ثوابه  الصرب، والصرب  الدين، نصف  يوم  شفيع 
ُسؤٌل،  فيه  )الزمـر(، ال خييب   ) بغري حساب  أجرهم  الصابرون 
بليلة  ج  توِّ قد  عميم،  وفيضه  عامر،  عطاؤه  حمروم،  عنه  ُيطرد  أو 
َدت  ف بنزول القرآن، وُبورك بنزول املائكة، فيه ُصفِّ ُ القدر، ورَشَََ
املسلمني  نرصة  فيه  وبرزت  املوحدين،  راية  وُرفَِعت  الشياطني، 

يف بدر، وتم به فتح اهلل يف مكة، فكان هو الفوز يف البدء واخلتام، 
والشكر هلل  والتعظيم،  الفرح  بالسيادة واإليامن، فوجب  والفرح 
َمْن  والطيبات.  الرمحات  من  فيه  وحبانا  النعم،  من  فيه  أوالنا  ملا 
ُحِرَم فيه فهو املحروم، ومن ُطِرَد فيه فهو املطرود، »بعد من أدرك 
ُيغفر له«، من ضل فيه عن الطريق هلك، ومن حاد  رمضان ومل 
باغي  »يا  مناديه:  نادى  الدين، فكم  يوم  إىل  اهلدى خرس  فيه عن 
اخلري أقبل، ويا باغي الرش أقرص«، سمع املتقون نداءه فأقبلوا عىل 
عن  وتاهوا  فبغوا  دعوته  عن  آذاهنم  اآلثمون  وأصم  ففازوا،  اهلل 
ثوا  ولوَّ وجوههم،  صعروا  خلوف  بعدهم  من  وخلف  الطريق، 
دوا صحائفهم. ُصفِّدت شياطني  جباههم، وقبَّحوا أعامهلم، وسوَّ
اجلن يف رمضان، وانطلق شياطني اإلنس ليعيثوا يف األرض فسادًا، 
وُسلسلت مردة األبالسة يف األيام الفضيلة، واندفعوا هم ليهلكوا 
الطاعة  مواسم  فانقلبت  الفساد،  حيب  ال  واهلل  والنسل،  احلرث 
باملخلوقات،  واجلَْور  للعسف  ومسابقات  للمظامل،  مباريات 
فسابقت يف رمضان شياطني اإلنس شياطني اجلن، وفاقت يف شهر 
الرمحات أبالسة البرش أبالسة اجلان، يف كل هاك، ورش، وعسف، 
وجور، وبغي، وعتو للمسلمني املوحدين، مع ُجبن وَخور لألعداء 
الغازين القاهرين. يقول جباُن القوِم يف حاِل ُسـْكِرِه وقد رشب 
الوغى؟  يف  األعجوياُت  اخليوُل  وأين  ُمبارِز؟  من  هل  الصهباء 
كر قيٌس وابن سعد وعامر  أنـازل منهـم كـل ليٍث مناهز ففي السُّ
ُبليت  قد  اإلسامية  األمة  إن  العجائِز  كبعض  تلقاه  الصحو  ويف 

شياطني اإلنس.. هل تهدأ يف رمضان أو تتوارى؟!

د. توفيق الواعي

علی مائدة رمضان المبارک
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بشياطني ال تتوارى عىل طول العام، وال هتدأ عىل امتداد األيام، 
ال يقلل من رشورها رمضان وال شوال، وال يدفع أذاها أيام َقْدٍر 
أو فضل، أو إحسان، أو قرآن، بل قد هتيجها هذه األيام، وحيّفزها 
 - الكريم. شياطيننا  الكتاب  آيات  تاوة  أو  اهلل،  ذكر  البغي،  إىل 
شياطني  االجتاهات،  متعددة  الطالع  ولسوء  كثرية،   - ولألسف 
سياسية، وشياطني جنسية، وشياطني إعامية، وشياطني إحلادية، 
وشياطني للفساد من كل لون وجنس وقبيل، تعاهدت وتكاتفت 
عىل خراب البيوت، وفساد األخاق، وخنق احلريات، ورضب 
الرش  واليابس، وجتد عىل  الصاح واإلصاح، وحرق األخرض 
أعوانًا، وعىل اخلراب أصحابًا من رشق وغرب، ال ترعى ألحد 
من  الرشق  شياطني  حرمة،  أو  كرامة،  لِِعرٍض  وال  ذمة،  وال  إالًّ 
نوع فريد خيالف شياطني الغرب. فشياطني الغرب ال تؤذي بني 
وإنام  مصاحلهم،  خترب  أو  ديارها،  أو  قومها  هُتلك  أو  جلدهتا، 
تنطلق لتفسد أقوامًا ال متت هلم بصلة، أو تتصل هبم بسبب، لتأخذ 
وعزة  أممهم،  لصالح  أمرهم  ومتلك  بأسهم،  وتذهب  خريهم، 
أمتها  هتلك  فعاهلا،  وعجيبة  أعامهلا،  فغريبة  شياطيننا  أما  بنيهم. 
والضياع،  واإلفساد  اإلهاك  ملجرد  أو  غريها،  لصالح  ألمرين: 
هي شياطني من نوع خاص، ُخِلقت لشعوبنا املنحوسة، وُصنِعت 
ألمتنا البئيسـة، لتهدر هويتها، وتبدد طاقتها، وتقتل عزمها. َنِعَم 
ترىض  ال  ولكنها  والكرامة،  باحلريات  وغرب  رشق  من  الناس 
شامل  من  بالديمقراطيات  الناس  ومتتع  العبودية،  عن  بديًا  لنا 
ويمني، ومن أصحاب األديان أو ُعباد احلمري، ولكنها يف كثري من 
أصقاعنا ال ترىض لنا إال باالقرتاع املوّجه يف ظل األحكام اهلامية، 
ضد  شياطيننا  والسجون..  واملعتقات  العسكرية،  والتوجهات 
الرأي  وأهل  والعباقرة،  واملثقفني  والعدالة  والقوانني  الدساتري 
واألحرار!! شياطيننا حتب احلامقة، واجلنون، والتهم، والعبودية، 
والتعذيب،  والفساد،  والتنكيل،  والبؤس،  واملرض،  والفقر، 
وهتوى  واالفرتاء،  واجللد،  واالنتقام،  الدماء،  ورشب  والقتل، 
املدح والتزلف، والنفاق، والطبل، والزمر. شياطيننا مسؤولة عن 
قتل العبقريات، وضياع املواهب، وإهدار الطاقات بمناخ فاسد، 
وهواء ملوث، وأجواء ال تصلح للنبوغ، وصدق القائل: َغَزلُت 
وبعد..  ِمْغَزيل  ُنساجًا فكرسُت  لَِغْزلِـي  أجد  َفَلم  رقيقًا  هلم غزالً 
وتغتسل  يدخل رمضان،  أن  قبل  الشياطني  تتوضأ هذه  أن  جيب 
هلا  ُيكتب  أن  أرادت  إن  وتصوم  لياليه،  يف  وتتوب  عتباته،  عىل 
ر ألمتها الفاح، وُتقلع عن الكوارث واآلثام، فأمتنا  اخلري، أو ُيقدَّ
ر هلا اخلري يف ليلة القدر فا  إذا مل ينقذها رمضان فا منقذ، أو ُيقدَّ
للشياطني، وُمصفدة  الفاحلني، وطاردة  إال من  أظنها  فاح، وما 
العظيم،  الثورات  بربيع  املبني  الفتح  بشائر  هلت  وقد  لألبالسة، 
وجاء رمضان هذا؛ ليأذن بالفرقان ويسطع بالبينات، ويفرق بني 
احلق والباطل يف ربوع أوطاننا، فمنها من سار عىل الدرب، ومنها 
من جتاهد للوصول، وبشائر النرص حتدوها وترودها وتقودها لغد 

سعيد؛ وإن غدًا لناظره قريب.

األمطار تنفجر يف اهلواء قبل مالمسة األرض

بعد  األمطار  مياه  قطرات  أن  فرنسيون  علامء  اكتشف 
تتحول  الغيوم  داخل  اندماج  عملية  خالل  من  تشكلها 
وتتشظى منفصلة عند احتكاكها باهلواء خالل سقوطها، 
جاء ذلك يف جملة »نيترش فيزيكس« املتخصصة. وأوضح 
»إيامنويل فيلريمو« الباحث يف جامعة »إيكس- مارسيليا« 
وأحد واضعي الدراسة لوكالة »فرانس برس«: »الفرضية 
من  تفلت  التي  املاء  قطرات  أن  هي  سائدة  كانت  التي 
ومن  القطرات  من  بجاراهتا  تتصل  متطر  عندما  الغيوم 
أحجام  إىل  توزعها  جمموع  يتشكل  العملية  هذه  خالل 
خمتلفة«. وأضاف الباحث »عملية االندماج هذه مسؤولة 
عن تشكل املطر يف الغيوم إال إننا أظهرنا أن العملية ليست 
نفسها عندما يتعلق األمر بقطرات املطر عندما تصل إىل 
األرض«. وأوضح »فيلريمو«: »كل قطرة تنزل بمفردها 
األرض«،  إىل  رحلتها  خالل  يف  جاراهتا  عن  مستقلة 
مسطحًا  شكاًل  تأخذ  القطرات  تبدأ  سقوطها  وخالل 
الصغرية  القطرات  من  كبرية  جمموعة  إىل  تنفجر  أن  قبل 
والسوائل  املياه  حتول  عملية  ومعرفة  األحجام.  املختلفة 
فمثاًل  كبرية،  تكنولوجية  أمهية  هلا  ذرات  إىل  عام  بشكل 
يف رش مبيدات احلرشات يف حقل زراعي، فمع أجهزة 
حتى  اهلواء  بعض  هناك  يكون  أن  يكفي  احلالية  الرش 
ينتقل نصف كمية مبيدات احلرشات إىل احلقل املجاور«.
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اخلريات  شهر  واهلداية،  القرآن  شهر  رمضان؛  شهر  جاء  لقد 
شهر  واجلود،  والسخاء  الصرب  شهر   ، واملرّبات  والربكات 
اجلد  شهر  والتوبة،  واإلنابة  الدعاء  شهر  واحلرية،  والقوة  احلق 
يقبل  الذي  الشهر  والرجاء.  األمل  شهر  والسهر،  واالجتهاد 
وينفقون  اخلريات،  يف  ويتسابقون  القرآن،  تاوة  إىل  املسلمون 
يف سبيل اهلل، ويصربون عىل مرارة اجلوع والعطش، ويتحررون 
تعاىل،  اهلل  عبادة  عىل  ويتقوون  أهنكتهم،  التي  املادية  عبودية  من 
ويتحلون بالتقوى التي هي أنفع زاد للمسلم، ويتخلون عن كل 

ما خيدش بالتقوى من املنكرات.
لقد جاء رمضان؛ شهر املحبة واأللفة، شهر التزكية واإلحسان، 
ويمحص  املعايص،  لريمض  رمضان  جاء  الرمحن.  ضيف  شهر 

الذنوب، ويزكي النفوس، ويلقي املودة يف القلوب. 
أمته عىل صوم رمضان وفضل  اهلل عليه وسلم  النبی صىل  حث 

العمل فيه: 
إن شهر رمضان املبارك  من أفضل الشهور وأعظمها منزلة عند 
فيه  ويضاعف  اخلطايا،  فيه  وتعاىل  سبحانه  اهلل  يمحو  تعاىل،  اهلل 
ووسطه  رمحة  أّوله  شهر  إنه  والرمحة،  والربكة  باخلري  عباده  عىل 
مغفرة وآخره عتق من النّار كام جاء يف احلديث . وقد حّث النبي 

صىّل اهلل عليه وسّلم عىل صوم شهر رمضان وفضل العمل فيه: 
وسّلم  عليه  اهلل  صىّل  النّبّي  أّن  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  عن  1ـ 
“قد جاءكم شهر مبارك افرتض عليكم  مّلا حرض رمضان:  قال: 
أبواب اجلحيم وُتغل  فيه  اجلنّة، وتغلق  أبواب  فيه  تفتح  صيامه، 
الّشياطني، فيه ليلة خري من ألف شهر، َمن ُحرَم خريها فقد  فيه 

ُحرم” أخرجه أمحد والبيهقي والنسائي.
اهلل  اهلل صىّل  قال رسول  قال:  عنه  اهلل  أيب هريرة ريض  2ـ وعن 
عليه وسّلم: “الّصلوات اخلمس واجلمعة إىل اجلمعة ورمضان إىل 

رمضان مكّفرات ملا بينهّن إذا اجتنبَت الكبائر” أخرجه مسلم.
اهلل  اهلل صىّل  قال رسول  قال:  عنه  اهلل  أيب هريرة ريض  3ـ وعن 

عليه وسّلم: “َمن صام رمضان إيامًنا واحتساًبا ُغفر له ما تقّدم من 
ذنبه” أخرجه أمحد وأصحاب السنن.

عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  أّن  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  وعن  4ـ  
وسّلم قال: قال اهلل عّز وجّل: “كّل عمل ابن آدم له إالّ الصيام، 
فإّنه يل، وأنا ُأجزي به، والصيام ُجنّة، فإذا كان يوم صوم أحدكم 
فا َيرَفث وال يصخب وال جيهل، فإن شامته أحد أو قاتله، فليُقل: 
إيّن صائم مّرتني، واّلذي نفس حمّمد بيده خللوف فم الصائم أطيُب 
عند اهلل يوم القيامة من ريح املسك، وللصائم فرحتان يفرحهام، 
إذا أفطر فرح بفطره، وإذا ألقى رّبه فرح لصومه” أخرجه البخاري 

ومسلم والنسائي وأمحد.
5ـ وعن أيب سعيد اخلُذري ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل 
ممّا  “َمن صام رمضان وعرف حدوده، وحتفظ  قال:  عليه وسلم 

ر ما قبله” أخرجه أمحد والبيهقي. كان ينبغي أن يتحفظ منه كفَّ
اهلل  رسول  قال  قال:  عنه  اهلل  ريض  اخلُذري  سعيد  أيب  وعن  6ـ 
ووأعظمها  رمضان،  شهر  الّشهور  “سّيد  وسّلم:  عليه  اهلل  صىّل 

حرمة ذو احلجة” أخرجه البيهقی.
7ـ وعي أيب مسعود الغفاري ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل 
“لو يعلم العباد ما يف شهر رمضان لتمنّى  صىّل اهلل عليه وسّلم: 
الكبري  يف  الطرباين  أخرجه  سنة”  رمضان  شهر  يكون  أن  العباد 

وابن ُخزيمة يف صحيحه والبيهقي.
8ـ عن ُعبادة بن الصامت ريض اهلل عنه أّن رسول اهلل صىّل اهلل 
شهر  رمضان  “أتاكم  رمضان:  حرض  وقد  يوًما  قال  وسّلم  عليه 
الّرمحة، وحيط اخلطايا، ويستجيب  فينزل  فيه،  بركة، يغشاكم اهلل 
فيه الدعاء، ينظر اهلل تعاىل إىل تنافسكم فيه، ويباهي بكم مائكته، 
فأروا اهلل من أنفسكم خرًيا، فإّن الّشقي َمن حرم فيه رمحة اهلل عّز 

وجّل” رواه الطرباين.
عليه  اهلل  صىّل  اهلل  رسول  أّن  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  وعي  9ـ  
“كّل عمل ابن آدم يضاعف احلسنة بعرش أمثاهلا إىل  وسّلم قال: 

شهر رمضان؛ شهر القرآن واهلداية

عبد الرمحن حممد مجال
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سبعامئة ضعف، قال اهلل تعاىل: إالّ الصوم فإّنه يل وأنا ُأجزي به، 
يدع شهوته وطعامه من أجي، للصائم فرحتان: فرحة عند فطره 
وفرحة عند لقاء رّبه، وخللوف فم الصائم أطيب عند اهلل من ريح 

املسك” أخرجه مسلم.    
10ـ عن أنس ريض اهلل عنه قال: دخل رمضان، فقال رسول اهلل 
صىل اهلل عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حرضكم، وفيه ليلة خري 
من ألف شهر، من حرمها فقد حرم اخلري كله، وال حيرم خريها 

إال حمروم. رواه ابن ماجه.
خصائص هذا الشهر البارزة يف ضوء اآليات واألحاديث النبوية:

إن أهم خصائص الشهرهي عىل ما يي:
1ـ شهر القرآن:

ِمَن  َوَبيِّنَاٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى  اْلُقْرآُن  فِيِه  ُأْنِزَل  ِذي  الَّ َرَمَضاَن  َشْهُر 
اهْلَُدى َواْلُفْرَقاِن.
2ـ شهر اهلداية:

اْلُقْرآُن  ُأْنِزَل فِيِه  ِذي  َشْهُر َرَمَضاَن الَّ
اهْلَُدى  ِمَن  َوَبيِّنَاٍت  لِلنَّاِس  ُهًدى 

َواْلُفْرَقاِن.
3ـ شهر التقوى:

َعىَل  ُكتَِب  َكاَم  َياُم  الصِّ َعَلْيُكُم  ُكتَِب 
ُكْم َتتَُّقوَن. ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم َلَعلَّ الَّ

4ـ شهر فيه ليلة القدر الذي هو خري 
من ألف شهر:

َأْدَراَك  َوَما  اْلَقْدِر،  َلْيَلِة  يِف  َأْنَزْلنَاُه  ا  إِنَّ
ِمْن  َخرْيٌ  اْلَقْدِر  َلْيَلُة  اْلَقْدِر،  َلْيَلُة  َما 

َأْلِف َشْهٍر.
وتكفري  واملغفرة،  التوبة  شهر  5ـ 

الذنوب:
اخلمس،  الصلوات  احلديث:  يف 

واجلمعة إىل اجلمعة، ورمضان إىل رمضان، مكفرات ملا بينهن إذا 
بموعود  إيامنًا  وقامه  من صامه  احلديث:  وويف  الكبائر.  اجتنبت 
اهلل، واحتسابًا لألجر والثواب عند اهلل، غفر له ما تقدم من ذنبه. 

إىل غري ذلك من األحاديث النبوية.
6ـ  شهر العتق من النار:

يف احلديث: ينادي مناد: يا باغي اخلري أقبل، ويا باغي الرش أقرص، 
وهلل عتقاء من النار، وذلك كل ليلة.

وتصفيد  النريان،  أبواب  وغلق  اجلنان  أبواب  فتح  شهر  7ـ 
الشياطني:

وغلقت  اجلنة،  أبواب  فتحت  رمضان  جاء  إذا  احلديث:  يف 
أبواب النار، وصفدت الشياطني. )أي: أهنم جيعلون يف األصفاد 
إليه يف  كانوا يصلون  ما  إىل  فا يصلون يف رمضان  والساسل، 

غريه(.
8ـ شهر الصرب:

وهو شهر الصرب، فإن الصرب ال يتجىل يف يشء من العبادات كام 
يتجىل يف الصوم، يف احلديث: صوم شهر الصرب وثاثة أيام من 

كل شهر يذهبن وحر الصدر".
9ـ شهر الدعاء:

واإلمام  يفطر،  حتى  الصائم  دعوهتم:  ترد  ال  ثاثة  احلديث:  يف 
العادل، ودعوة املظلوم.

10ـ شهر اجلود واإلحسان: 
الصحيح-  ثبت يف  اهلل عليه وسلم - كام  النبي صىل  كان  حيث 

أجود ما يكون يف شهر رمضان.
األخاق،  وهتذيب  النفوس،  لتصفية  سعيدة  فرصة  رمضان  إن 
والتقرب إىل اهلل تعاىل، فيجدر للمسلم أن يستغل كل حلظة من 
حلظاته باألعامل الصاحلة، والذكر والدعاء والصلوة، ويبتعد كل 

االبتعاد عن كل ما خيدش بالصوم من املحرمات واملعايص.
إن عمل املسلم ال يقترص يف هذا الشهر عىل اإلمساك من املأكوالت 
الذي  بل  فحسب،  واملرشوبات 
ينبغي عليه أن يمسك املسلم عن كل 
ما يشني بالصوم من رذائل األخاق.
إن ما يدعو إىل األسف أن املسلمني 
كثريًا ما يتوسعون يف األكل والرشب 
ويتفننون  والسحور،  اإلفطار  عند 
من  وألوان  املختلفة،  األطعمة  يف 
أكثر  هبا  وهيتمون  اللذيذة،  الفواكه 
والتحي  بالعبادة  اهتاممهم  من 
باألخاق والتجنب من الرذائل. إن 
هذا ما يفقد جوهر الصيام، ومقصده 
الذي فرضه اهلل تعاىل أال وهو العبادة 
وحصول التقوى الذي هو خري زاد 

للمسلم يف الدنيا واآلخرة.
إن خري ما حيقق الصيام غايته وجيعله مقبوال عند اهلل هو أن يكون 
خطوات اإلنسان يف مجيع املراحل طبقا ملا سّن به  رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم، وأن يكون إفطاره وسحوره خفيفا ال يؤدي إىل 

التخمة وملء البطون الصارف عن الصلوة والنشاط يف العبادة.
إن رمضان دورة تدريبية يتدرب فيها املسلم عىل اجتناب الذنوب 
اهلل  ورىض  التقوى  وحصول  العبادة،  إىل  واإلقبال  واملعايص، 
يامرسه  الذي  الروحي  النمو  نحو  بنّاءة  خطوة  وهو  سبحانه، 
من  ويتحصن  واإلنس،  اجلن  شياطني  عن  نفسه  ليصون  املسلم 
عليه  وقفوا  الذين  الشياطني  قبل  من  به  حتدق  التي  األخطار 
باملرصاد. فينبغي للمسلم أال يضيع هذه الدورة بعد رمضان، بل 

يستمر عىل احلالة التي حصل عليها يف هذا الشهر. 
بتوافه  يضيعها  وال  الدورة،  هذه  خيرق  ال  الذي  هو  العاقل  إن 
عليها  حيافظ  بل  األخاق،  ورذائل  األمور  وسفساف  األعامل 

حمافظة تامة، ويتغلب عىل كل ما يتحداها.

لتصفية  سعيدة  فرصة  رمضان  إن 
والتقرب  األخالق،  وتهذيب  النفوس، 
أن  للمسلم  فيجدر  تعاىل،  اهلل  إىل 
حلظاته  من  حلظة  كل  يستغل 
والدعاء  والذكر  الصاحلة،  باألعمال 
عن  االبتعاد  كل  ويبتعد  والصلوة، 
احملرمات  من  بالصوم  خيدش  ما  كل 

واملعاصي.
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السرية والتاريخ

إنا  تعاىل:  قال 
شاهدًا  أرسلناك 

و مبرشاً و نذيراً. وقال 
تعاىل: لتؤمنوا باهلل ورسوله 

و تعزروه و توقروه و تسبحوه 
بكرة و أصياً )فتح: 8-9(.

إّن اهلل سبحانه تعاىل َلَطَف بالبرشية و 
إليه  الناس  أحّب  هم  ُرساً   إليهم  أرسل 

لُينقذوا  فأرسلهم  إليه،  أقرهبم  و  أفضلهم  و 
و رمحة  البرشية من اهلاك األبدي، أرسلهم خرياً 

و فضاً من اهلل و نعمة، ونوراً و هدايًة، فاجتهد األنبياء 
عليهم  الصلوات و التسليامت هلداية الناس. و إّن سيدنا و 

نبينا حممد صىّل  اهلل   عليه  وسّلم بّلغ رسالته و أّدى األمانة و نصح 
األمة ومل يأل جهداً يف سبيل إرشاد األمة واإلشفاق عىل البرشية، و 
إّنه حمسن اإلنسانية ولقد أحسن إلينا ـ نحن املسلمني ـ و أهدى إلينا 
أفضل الرشائع اإلهلية و أكرب الكتب الّساموية و نّجانا من براثن الكفر 
و الرشك و عذاب النار و أرشدنا إىل أقوم سبيٍل؛ سبيل التوحيد و 
اإليامن باهلل و نعيم اجلنة و ... و لو سجدنا هلل إىل يوم القيامة شكراً عىل 
هذه النعم الغالية ملا أّدينا حّق الشكر . فالنبي  صىّل  اهلل   عليه  وسّلم هو 
واسطة اخلري و سفينة النجاة و هادي اخللق و رمحة للعاملني و الشك أّن 
له علينا حقوقا كثرية جيب علينا أداؤها. ونذكر هنا بعض أهم احلقوق 

التي وجب عىل كواهلنا أداؤها؛
األول: اإليامن بالرسول  صىّل  اهلل   عليه  وسّلم:

كام جيب اإليامن باهلل جل  جاله كذلك جيب اإليامن من صميم الفؤاد 
و سويداء القلب بأّن حمّمداً رسوٌل من اهلل. قال اهلل سبحانه و تعاىل» 
لتؤمنوا باهلل و رسوله .. و قال تعاىل: آمنوا باهلل و رسوله. و قال: فالذين 
آمنوا به و عز ّروه و نرصوه و اتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم 

املفلحون.
نؤمن به و برشيعته و برسالته، فا نعدل به أحداً من اخللق و ال نعدل 
برشيعته رشيعًة و قانوناً من الرشائع و القوانني البرشية، فنعلن بالقلب 
و القالب و مجيع اجلوارح مباهاتنا هبذا الرسول و نفتخر به و برشيعته. 
إيامٌن متغلغٌل يف األحشاء ، خمتلط باللحوم و الدماء ، باعث عىل احلّب 
و االتباع. نؤمن بأنه أفضل اخللق وأكمل الرسل، وخاتم النبيني ال نبي 

اً..!
عليكم حق

لنبيكم 
إّن 

جاني
هلل مر

ب ا
حبي

بعده، وأنه سيد ولد آدم وصاحب الشفاعة الكربى واملقام املحمود، 
وصاحب اللواء يوم القيامة، وبأن اهلل حّرم اجلنة عىل مجيع األنبياء 

واألمم إال بعد دخوله، وبأنه معصوم كسائر األنبياء عليهم السام.
ثانياً: نرصته و محايته  صىّل اهلل   عليه  وسّلم: 

قال تعاىل: و عّزروه و نرصوه. نرصته واجب عىل كل من آمن به ، 
نرصة الرسول معناه نرصة دينه و رشيعته و الدفاع عن شخصيته و 
رسالته ، والدعوة إىل سنته و طريقة حياته، فمن آمن به ال حيتمل أن 
يصيبه أذى. ومن  صور نرصته عليه السام  والدفاع عنه عليه  السام، 
الدفاع عن األزواج املطهرات ريض  اهلل  عنهن، والدفاع عن أصحابه 
الكرام ريض  اهلل  عنهم  أمجعني. فمن نرص اآلل و األصحاب فقد نرص 
رسول اهلل، و من ترك نرصهتم و قرص عن الدفاع عنهم فقد خذل 

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم.
و   ، املعاندين  أمام  اجلهاد  يف  بالسنان:  دفاع  أنواع؛  له  الدفاع  وهذا 
باللسان يف الدعوة إىل سريته عليه  السام و سنته و طريقة حياته و 
رّد األباطيل و الشبهات الفكرية و العقائدية يف رسالته و أصحابه و 
أزواجه و سنته، و له جمال وسيع ملن أراد أن يكمل وظيفته و يؤدي 
حّق نبييه  صىّل  اهلل   عليه  وسّلم. والدفاع بالقلم: ، فيجب عىل أصحاب 
القلم أن يدّبجوا برياعاهتم و يكتبوا بأقا مهم يدافعون به عن عرض 
الرسول و عن رسالته و عن سريته و يردون به الشبهات و جييبون عن 
األسئلة، فريفعون اللثام عن وجه احلقيقة و يكشفون الستار فيبدو احلّق 
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جلياً واضحاً كوضوح الشمس يف رابعة النهار فيستنري به القايص و 
الداين وهيتدي كل من ضّل يف ميدان الشكوك و الشبهات.

الثالث: تعظيمه و توقريه و التأّدب معه عليه السام:
 قال اهلل تعاىل: ... وتوّقروه .. وقال أيضاً يف مقام بيان عظمة النبي  
صىّل  اهلل   عليه  وسّلم وقد قرن اسمه باسمه جل  جاله: يا أهيا الذين 
آمنوا ال تقّدموا بني يدي اهلل و رسوله. فمن تقدم عىل اإلمام ال تقبل 
صاته، و من أفرط يف الدين و زاد أكثر مما جاء به النبي عليه  السام 

فقد ابتدع ، و من ترك االقتداء و االقتفاء فقد تعدى و جتاوز.
وقال أيضاً: يا أهيا الذين آمنوا ال ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
و ال جتهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن حتبط أعاملكم و أنتم 

ال تشعرون.
فالتأدب مع أفضل البرش و أكمل الرسل وسيد ولد آدم واجب عىل 

كل مسلم. ال جيوز للمسلم أن يتكلم 
مع النبي بتلك البساطة التي يتكلم هبا 
يف جملس أصحابه و أحبابه، كام ال جيوز 
أن ينادي الرسول كام ينادي إخوانه و 
الرسول   دعاء  جتعلوا  »ال  أصدقاءه، 
جيوز  وال  بعضاً«  بعضكم  كدعاء 
جلسة  يف  األصوات  رفع  و  الغوغاء 
درس احلديث. فإذا سمعنا اسم حمّمٍد  
صىّل  اهلل   عليه  وسّلم فيجب التصلية و 
التسليم. وعليه، فقد أمر اهلل سبحانه و 
تعاىل املؤمنني بالصاة و السام عىل 
الرسول و قد قّدم نفسه و مائكته يف 
هذا العمل، فقال عزّ  من قائل: إّن اهلل و 
مائكته يصّلون عىل النبي، يا أهيا الذين 

آمنوا صّلوا عليه و سّلموا تسلياًم )األحزاب(. وقال عليه  السام: من  
صىّل  عّي واحدة صىّل اهلل عليه عرشاً.

فهذا كله من تعظيم النبي عليه  السام و توقريه.
وال شك أن تعظيم أصحابه و أهل  بيته )أزواجه(  ريض اهلل عنهم 
أمجعني كذلك من تعظيمه عليه  السام، فمن وّقر أحداً وعّظمه يوّقر 
أصدقاءه أهله و أحبابه،كام ورد يف احلديث وجوب اتصال الولد بأهل 
وّد أبيه بعد وفاته؛ يعني ال بد للولد أن حيب و يتصل بأحباب أبيه ، 
فتعظيم الصحابة ريض  اهلل  عنهم هو نفس تعظيم النبي عليه  الصاة و 
السام ، واإلساءة إىل الصحابة ريض  اهلل  عنهم و عدم التأدب معهم 

هو اإلساءة إىل ساحة النبي صىّل  اهلل   عليه  وسّلم.
ومن توقريه صىل اهلل عليه وسلم توقري أحاديثه؛ فقد كان املحّدثون 
غاية  السام  و  الصاة  صاحبها  عىل  النبوية  األحاديث  يعّظمون 
التعظيم. هذا اإلمام البخاري  رمحه  اهلل، يغتسل و يتطيب ويستخري 
اهلل قبل كتابة كل حديث يف كتابه. و هذا اإلمام مالك  رمحه  اهلل يلدغه 
العقرب سبع عرشة مرة و هو جالس يف درس احلديث يتغري لونه 
فا يتحرك احرتاماً و تعظياًم حلديث الرسول  صىّل اهلل   عليه  وسّلم ، 

واألمثلة يف ذلك كثرية.
رابعاً: اإلطاعة و االتباع:

قال تعاىل: و من يطع الرسول فقد أطاع اهلل.
وقال أيضاً: أطيعوا اهلل و أطيعوا الرسول.

وال حتصل النجاة و اهلداية  و السعادة األبدية إال بإطاعة الرسول عليه 
 السام واتباعه، فقال تعاىل: إن تطيعوه هتتدوا.

به  أمرنا  فام  السام كله خري و رمحة،  الرسول عليه   به  ما جاء  وإّن 
الرسول واجب االتباع و ما هنانا عنه واجب االنتهاء، )و ما آتاكم 

الرسول فخذوه و هناكم عنه فانتهوا(.
إّن السعادة كل السعادة و اخلري كل اخلري يف اتباع النبي  صىّل  اهلل   عليه 

 وسّلم.
وال يفيد إيامٌن وال تعظيم و ال دفاع با إطاعة و اتباع ، فاهلل خيترب العباد 
بالطاعة و االمتثال. فقال سبحانه و تعاىل:  فليحذر الذين خيالفون عن 
أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال: ومن يعص اهلل 
نارًا  ُيدخله  يتعد حدوده  و  و رسوله 

خالداً فيها وله عذاب مهني.
خامساً: املحبة: 

ليس جمرد اإليامن و الطاعة يكفي، بل 
أيضاً،  املحبة  منا  يطلب  تعاىل  اهلل  إّن 
أحدكم  يؤمن  ال  عليه السام:  فقال 
حتى أكون أحب إليه من ولده و والده 
يؤمن  لن  وقال:  أمجعني.  الناس  و 
أحدكم حتى يكون اهلل و رسوله أحب 

إليه مما سوامها.
ليس كام يظن البعض أن حّب النبي  
صىّل  اهلل   عليه  وسّلم مستحّب، بل إّنه 
من الواجبات الرشعية، يزعم بعض 
املسلمني أّن املسلم إذا أطاع أوامر اهلل 
و رسوله و أّداها موافقاً لألحكام الفقهية تكفيه للنجاة و الفاح. هذا 
أمر غري مقبول، فلتكن املحبة النبوية واقعة يف القلب موقعها و داخلة 

يف أحشاء املسلم، و هذا احلّب منبع للعجائب والروائع من األعامل.
الناس حيّبون اآلخرين إما جلامل أو كامل أو نوال )إحسان وجود( 

فالنبي صىّل  اهلل   عليه  وسّلم قمة اجلامل والكامل و اإلحسان.
بلغ العــىل   بكــامله              كـشف الـّدجى بجامله
حسنـت مجيــع خصاله             صــّلوا عليــه و آله

وهذا احلّب صنع العجائب يف حياة الصحابة ريض  اهلل  عنهم أمجعني و 
إّنه مصدر للبطوالت يف املعارك و املواقف اخلطرية.

فتعالوا نجّدد هذا احلّب يف أعامق قلوبنا ، وقد ذكر بعض العلامء عدة 
من أسباب احلّب فيها:

1. اتباع السنة النبوية عىل صاحبها الصاة والسام.
2. مطالعة سريته عليه  السام مطالعة مستمّرة مع التدّبر فيها.

3. الصاة والسام عىل رسول اهلل يف كل يوم.
4. جمالسة حمّبي الرسول  صىّل  اهلل   عليه  وسّلم، فإّن يف جمالستهم تأثريا 

عجيبا كاإلكسري يبّدل احلجر ذهباً و الرتاب ترباً.
5. الدعاء، وطلب حّب الرسول من اهلل تعاىل.

اللهم ارزقنا حّبك و حّب نبيك

النيب   حّب  أن  البعض  يظن  كما  ليس 
صّلى  اهلل   عليه  وسّلم مستحّب، بل إّنه من 
الواجبات الشرعية، يزعم بعض املسلمني 
أّن املسلم إذا أطاع أوامر اهلل و رسوله و أّداها 
موافقًا لألحكام الفقهية تكفيه للنجاة 
فلتكن  مقبول،  غري  أمر  هذا  الفالح.  و 
القلب موقعها و  النبوية واقعة يف  احملبة 
داخلة يف أحشاء املسلم، و هذا احلّب منبع 

للعجائب والروائع من األعمال.
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دراسات إسالمية

كان من دأيب عند رجوعي من املدرسة كل مخيس أن أنزل من السيارة 
بعيداً من الدار، وأقطع املسافة التي تستغرق 20دقيقة  راجاً، هناك 
أرى يف الطريق مناظر متنوعة هبيجة ومهيبة يرسين بعضها ويقلقني 

أخرى.
أحياناً أرى االشتباكات الدامية بني األحزاب العصبية التي تسفر عن 
ر صفوهم وهتدد أمنهم، وأحياناً أرى  مقتل عرشات من األبرياء وتعكِّ
األفراح بمناسبة الزواج يف قاعات الزواج عىل الطريق واألزهار املنتثرة 
راً يف قضية الزواج  عىل العروس التي تسحب فكري وأخوض مفكِّ
وما له من مكانة يف الرشع، وما له من أثر بالغ نافع يف املجتمع وما 
أحدث فيه الناس اليوم بدعات ورشوطاً ال وجود هلا يف الرشع حتى 
تصّعب الزواجد عىل الناس، وهذا مما ينتج إىل شيوع الفساد والفحاشة 

والدعارة وكثرة الزنا.
وتارة أشاهد هتافات مكتوبة عىل اجلدران من قبل األنظمة السياسية 
واملذهبية تدعو إىل توحيد صفوف األمة ومجع شملها، ولكن الداهية 
أن واحدة منها ال تستعد للتوحيد واجلمع، بل تفّرقوا شيعاً وكل حزب 

بام لدهيم فرحون.
ولكن املهم من كل هذه والذي استحوذ عىل فكري وأوقعني يف احلرية 
وورطة التفكري هو قضية ثقافتنا وأحوال مكاتبنا التي أشاهدها طول 

الطريق يأيت إليها األطفال.
إن املكاتب منابع تنبعث منها العلم وتنفجر األهنار، ومناهل تشيع 
نوراً وتدفع الظلامت وتقدم بدور هام يف الرقي والتطور واالزدهار، 
إهنا بالغة األثر يف ترسية التيارات الدينية يف املجتمع ويف إزالة اجلهل 
واهتدائه إىل النور، ويف إخراج الناس من اجلور والتطرف إىل العدل 
واالعتدال، ومن العنف إىل الرفق، ومن العنت إىل االنقياد واحلق، 
ومن اجلفوة إىل الثقافة، ويف انقياد الدولة من الفوىض واالهنيار إىل 

التنمية واالزدهار.
واألسف أن هذه املكاتب ال تقوم بمسئوليتها يف ديارنا، بل أصبح 

األمر عكساً، فإهنا يف بادنا عىل نوعني: الرسمية وغري الرسمية.
أما الرسمية فإهنا خمابئ املفسدين ومهدد األمن ومراكز السياسة، وإنام 
شعارها تعليم العصبية بني الشعب؛ ولذا نرى التحارب بني الفريقني 

كل يوم فيها حتى يقتل بعضهم بعضاً.
وأما غري الرسمية: فإهنا قد انحرفت عن جادة الصواب وتسيطرت 
عليها الثقافة الغربية، وختدمها با أجر يف نرش تعاليمها وتبليغ آرائها 

الزائفة الزائغة املصادمة لتعاليم احلنيفية السمحة البيضاء، وأهنا لفي 
انفعال شديد من اإلنجليز تقبل كل يشء جاء إليها من قبلهم بدون 
أثرهم،  واقتفاء  حذوهم  اتباع  يف  وفاحها  نجاحها  وترى  روّية، 
بدون  الغرب  قبحها  ما  والقبيح  الغرب  حسنه  ما  عندها  فاحلسن 
التجشم لاستدالل والنظر، هكذا هلذه املكاتب دور حاسم وفضل 

كبري يف نرش هذه الضالة.
ومن املثري للدهشة أن بعضها تديرها املؤسسات النرصانية بدعمها 
وحتت إرشافها، وتريد بذلك بذر جرثومتها يف شبابنا حتى متوت 
غريهتم وتقىض عىل محيتهم، وتقلع حيائهم من النفوس ثم تلعب 
بعفتهم وبمذهبهم كيفام شاءت، وإين ألراهم منترصين يف هذه املجال 
ملا نرى الشباب يف غفلة عن محيتهم الدينية وأن عاطفتهم اإلسامية قد 
انطفئت ومهمهم العالية، هم كأذناب ال وجود هلا برأسها بل اتباع ملا 
حدث وجرى، ال هيتدون السبيل إىل القدام وال يستطيعون أن يفّكوا 
هذه األغال والساسل، وكذا نرى الفتيات السافرات الكاسيات 
االكرتاث  دون  بزينتهن  متربجات  األسواق  يف  يتقلبن  العاريات 
ملخالفة حكم اهلل الناطق برصاحة يف شأهنن: وال ترّبجن ترّبج اجلاهلية 
األوىل، وقوله تعاىل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن وحيفظن 
فروجهن وال يبدين زينتهن اآلية. وقد ترّسبت فيهن جرثومة الثقافة 
إفساد  يف  تستخدم  هلا  الفاتك  كالساح  وهن  وأحكمت،  الغربية 

املجتمع اإلسامي وحتويله إىل الادينية.
وذات مرة أمر بمكتب وسمعت منه صوت الغناء، فإذا أنا بشباب 
قون وفتاة ترقص أمامهم، وأساتذهتم ينظرون إليهم فرحني.  يصقِّ
فسألت أحد مسئول املكتب عن ذلك فبادر قائاً: إنام نريد إزالة العي 
واحلرص من لساهنم، واخلوف من قلوهبم حتى يقدروا فيام يستقبل 
عىل بيان مّدعاهم بأبني بيان وأن يطالبوا حقوقهم بجرأة، وأال يعوقهم 
احلياء يف سبيل التعليم!.... إنا هلل ... ما أحسن العنوان! وما أقبح 
املعنون! يعربَّ إقاع احلياء عن النفوس بإزالة احلرص، وشيوع الدعارة 
بتصحيح املسار إىل التعليم ومساوئ األخاق، »فزيّن هلم الشيطان 

أعامهلم فصّدهم عن السبيل وكانوا مستبرصين. اآلية«.
من الواجب عىل العلامء أن ينتبهوا ملثل هذه التحديات بجد واجتهاد، 
وأن يصمدوا ضدهم بُعّدة وَعَدد، وأن يفتحوا املكاتب عىل مستوى 
أعىل قبل أن يتسع اخلرق عىل الراقع وأن جيتهدوا يف بث اللغة العربية 

اإلسامية ملا هلا تأثري يف حتويل البيئة من الادينية إىل اإلسامية.

أزمـة الثــقافة

صفي اهلل كراتشوي



13

السنة التاسعه شعبان ـ رمضان 1434 هـ.ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایران

الفقر وسببه إلنشاد الشعر اجلميل فيه

هم بنا به، ُينشدون قوَل األديب الوزير  إذا حّل الفقر بالعلامءوعضَّ
امُلهّلبي)احلسن بن حممداألزدي( املولود سنة 291هـ ، واملتوفی سنة 
352هـ رمحه اهلل تعالی، و كان قد حّل به اإلماق و أقام عنده طويا:

أال مــوٌت ُيباع فأشرتيه                 فهذا العيش ما  الخري فيه
أال موت لذيذ الطعم يأيت               خيلصنی من العيش الكريه
إذا أبصـرُت قرباً من بعيد             وددت لو أننـــــی مما يليه 
ق بالوفاة عـلی أخيه أال رحَم امُلهيِمن نفَس حرٍّ              تصدَّ

أبو نصر الفارابي يعرف سبعني لسانًا )لغة(وهو أحد أذكياء العامل
ترمجة  يف   ،5:155 األعيان«  »وفيات  يف  خلكان  ابن  القايض  قال 
َطرخان(  بن  حممد  بن  )حممد  الفارايب  نرص  أيب  اإلسام  فيلسوف 
املولود يف فاراب قرب ختوم الصني سنة 260 واملتوىف بدمشق سنة 
339 رمحه اهلل تعاىل: »و رأيُت يف بعض املجاميع أن أبانرص الفارايب ملا 
ورد علی سيف الدولة ، و كان جملسه جممع الفضاء يف مجيع املعارف، 
ه دائام.فوقف ، فقال له  فأدخل عليه و هو بِزيِّ األتراک ، و كان ذلک زيُّ
سيف الدولة: اقعد، فقال: حيث أنا أم حيُث أنَت، فقال سيف الدولة 
: حيث أنت، فتخطی رقاب الناس حتی انتهی إلی مسند سيف الدولة 
و زامحه فيه حتی أخرجه عنه، و كان علی رأس سيف الدولة مماليک ، 
و له معهم لسان خاص يسارهم به قّل أن يعرفه أحد.فقال هلم بذلك 
اللسان: إن هذا الشيخ قد أساء األدب، و إين ُمسائله عن  أشياء إن مل 

ُيوفِّ هبا فاخرقوا به، فقال له أبونرصبذلک اللسان: أهيا األمري، اصرب 
فإن األمور بعواقبها، فعجب سيف الدولة منه و قال له: أحتسن هذا 

اللسان ؟ فقال: نعم أُحسن أكثر من سبعني لسانا، فعُظم عنده.
ثم أخذ يتكلم مع العلامء احلارضين يف املجلس يف كل فن، فلم يزل 
كامه يعلو و كامهم يسُفل، حتی صمت الكل و بقي يتكلم وحده، 
ثم أخذوا يكتبون ما يقوله، فرصفهم سيف الدولة وخا به.فقال له: 
هل لک يف أن تأكل ؟ فقال: ال، فقال: فهل ترشب؟ فقال :ال، فقال: 
فهل تسمع؟ فقال :نعم، فأمر سيف الدولة بإحضار القيان، فحرض 
كل ماهر يف هذه الصناعة بأنواع املاهی، فلم حُيّرک أحد منهم آلته 
إال وعابه أبونرص، و قال له: أخطأت.فقال له سيف الدولة : و هل 
حتسن فی هذه الصناعة شيئا؟ فقال : نعم، ثم أخرج من وسطه خريطة 
–كيسا صغريا لفمه رباط- ففتحها و أخرج منها عيدانا و رّكبها، ثم 
بها  ها و ركَّ لعب هبا، فضحک منها كل من كان يف املجلس، ثم فكَّ
تركيبا آخر و رضب هبا، فبكی كل من يف املجلس، ثم فّكها و غرّي 
تركيبها و حّركها ، فنام كل من يف املجلس حتی البّواب ، فرتكهم نيامًا 
ل  و خرج. و حُيكی أن اآللة املسامة : "القانون" من وضعه،  و هو أوَّ

من رّكبها هذا الرتكيب.

الفتاح أبو غدة وتشجيعه للطالب والعلماء على قراءة الكتب  العالمة عبد 
وإعادتها عشرات املرات، وذْكُره مناذَج من أخبار العلماء األجالء الذين درسوا 

الكتب وأعادوها
 يقول العامة عبد الفتاح أبو غدة:"فليعلم الطلبة اليوم كيف كان 

املنثورات
)اقتباسات علمية، أدبية، اجتماعية، ثقافية، فكرية، عملية(

 مساحة األستاذ املفيت عبد القادر العاريف

املنثورات
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صربالعلامء علی حتصيل العلم، و كم تعبوا يف تكوين أنفسهم، حتی 
غدوا بحق أئمًة يف علومهم عند الصديق و العدو. و حاُل طابنا اليوم 

يف ختلفهم و كسلهم ، و تطلعهم و أملهم ، يصدق عليه قول القائل:
تسألني أم الوليد مجا                     يميش رويدا و جييئ أوال!!

و أغلب طلبة اجلامعات اليوم يدرسون التفسري واحلديث و األصول 
و النحو....، بالساعات املعدودة، و كل علم من هذه العلوم حيتاج 
الطالب النابه إلتقانه إلی السنوات الطوال و قراءة كتبه مّرات تلَو 
مرات، فكيف يمكن أنيحصله أو يتقنه بجملة معدودة من الساعات!! 
و هذه نامذج يسرية من أخبار العلامء الذين قرأ الواحد منهم الكتاب 
عرشات املرات أو مئة مرة أو أكثر، لعلها حتفُز الطالَب املجدَّ علی 

الصرب علی إعادة القراءة للكتاب بعض املرات:
القريواين  العرب  أليب  تونس«  و  إفريقية  علامء  1-ففي»طبقات 
ص224، يف ترمجة املحدث الكبري الرحال ) عباس بن الوليد الفاريس( 
تلميذ سفيان بن عيينة، و الفضيل بن عياض:» قال أبوالعرب: ولقد 
حدثني أيب أمحد بن متيم رمحه اهلل، أهنم ربام وجدوا يف آخر بعض كتب 
ـ رمحه  عباس بن الفاريس: درسُته ألف مرة، و كان قد ُقتل سنة 218ه

اهلل تعالی.
2-يف »شجرة النور الزكية يف طبقات املالكية« البن خملوف ص 95، يف 
ترمجة )أيب حممد عبداهلل بن إسحاق ( املعروف بابن التبان، إمام الفقهاء 
ـ رمحه اهلل تعالی : و  الراسخني، املولود سنة 311، واملتوفی سنة371ه

نة« نحو "األلف" مرة. أخذ عن ابن اللباد و غريه، درس »املدوَّ
املدارک« للقايض عياض 6:186، يف ترمجة اإلمام  3-يف »ترتيب 
الفقيه املالكي املحدث أيب بكر األهبري )حممدبن عبداهلل بن صالح( 
التميمي البغدادي، املولود قبل سنة 290هـ ، واملتوفی سنة 375رمحه 
اهلل قوله: »قرأت "خمترص ابن عبداحلكم" مخس مئة مرة، و"األسدية" 
مخسا و سبعني مرة، و "املوطأ" مخسا و أربعني مرة، و "خمترص الربقي" 

سبعني مرة، و"املبسوط" ثاثني مرة«.رمحةاهلل عليه.
4-يف مقدمة اإلمام النووي علی »صحيح مسلم « 1:8، يف ترمجة 
املعّمر،  النيسابوري(  حممدالفاريس  بن  عبدالغافر  احلُسني  )أيب 
املولود سنة 353هـ ، واملتوفی سنة448هـ رمحه اهلل تعالی :»كان 
األئمة  منه  اآلفاق، سمع  من  ثقة صاحلا مشهورًا مقصودا  شيخا 
والصدور، و أحلق أحفاد األحفاد باألجداد، و قرأ احلافظ احلسن 
نيفًا و ثاثني مرة. وقرأ عليه  السمرقندي عليه »صحيح مسلم« 

أبوسعيد البحريي نيفا  وعرشة مرة«.
5-يف»طبقات الشافعية الكربی« للسبكي 7:233، يف ترمجة اإلمام 
ايس–أي الكبري اخلائف- )عي بن حممد بن عي( النيسابوری  إلكيا اهلرَّ
ثم البغدادي، املولود سنة 450هـ ، واملتوفی سنة 504هـ رمحه اهلل 
تعالی ، تلميذ إمام احلرمني و معيد درسه، و أجّلّ تامذته بعد رفيقه 
الغزايل:» عن إلكيا قال: كانت يف مدرسة "رسهنك" بنيسابور قناة هلا 
سبعون درجة، و كنت إذا حفظت الدرس أنزل القناة و أعيد الدرس 
يف كل درجة مرة، يف الصعود و النزول، قال: و كذا كنت أفعل يف كل 

درس حفظته«.

6-يف كتاب »الصلة« البن بشكوال األندليس ص433هـ، يف ترمجة 
املحاريب  عطية  بن  عبدالرمحان  بن  بكرغالب  )أيب  املحدث  احلافظ 
األندليس( املولود سنة 441هـ ، و املتوفی سنة 518هـ وهو والد 
املفرساملشهور عبداحلق بن عطية، »كان حافظا  للحديث و طرقه 
و علله،  عارفا بأسامء رجاله ونقلته، منسوبا إلی فهمه، ذاكراً ملتونه 
ومعانيه، أديبا شاعراً لغوياً ، ديناً فاضاً ، قرأت بخط بعض أصحابنا 

أنه سمع أبابكربن عطية يذكر أنه كرر البخاري سبع مئة مَرة«.
7-يف »طبقات الشافعية الكربی« للسبكي 6:169، يف ترمجة اإلمام 
)أيب عبداهلل حممدبن الفضل بن أمحد الُفراوي النيسابوري( ، املولود 

سنة 441هـ ، واملتوفی سنة 530هـ بنيسابور:
»قال أبوسعدالسمعاين-تلميذ الفراوي- سمعت عبدالرزاق بن أيب 
نرص الطبيس يقول: قرأت "صحيح مسلم" عىل الفراوي سبع عرشة 
نوبة، ففي آخر األيام قال يل: إذا أنا مت أوصيک أن حترض غسي، وأن 
تصي أنت بمن يف الدار، و أنت تدخل لسانک يف يّف، فإنک قرأت به 

كثريا حديث رسول اهلل صلی اهلل عليه وسلم«.
شيخنا  ص134-135بتعليق  احلافظ«  تذكرة  »ذيول  8-يف 
اإلمام الكوثري رمحه اهلل تعالی ما ملخصه: »مسندالدنيا و رحلة 
اآلفاق أبوالعباس شهاب الدين أمحد بن أيب طالب ، املشهور بابن 
الشحنة احلّجار الدمشقي الصاحلي احلنفي، ولد يف سنة 622هـ ، 
وعّمر أكثر من مئة سنة، حتی أحلق األحفاد باألجداد،  و حّدث 
عليه  نتخب  غريها.وا  و  بدمشق  مرة  سبعني  من  أكثر  بالصحيح 
احلفاظ و رحلوا إليه من الباد و تزامحوا عليه، و قد صام رمضان و 
هو ابن مئة سنة و أتبعه ستا من شوال، رشع حمب الدين بن املحب 
يف قراءة الصحيح عليه قبل موته بيوم، ثم قرأ امليعاد الثاين يف يوم 
وفاته إلی الضحی، فامت قبيل الظهر سنة 730هـ رمحه اهلل تعالی«.
9-يف »فهرس الفهارس و األثبات« لشيخنا احلافظ عبداحلي الكتاين 
عي  )حممدبن  السنويس  ابن  ترمجة  يف   ،2:1045 تعالی  اهلل  رمحه 
السنويس( :ويف »احلطة« نقا عن السيد مجال الدين املحدث، عن 
أُستاذه السيد أصيل الدين أنه قال: قرأت صحيح البخاري نحومئة و 

عرشين مرة.
الامع«  »الضوء  من  احللبي  الدين  برهان  احلافظ  ترمجة  10-و يف 
للسخاوي 1:141أنه قرأ البخاري أكثر من ستني مرة ، و مسلاًم نحو 

العرشين، سوی قراءته هلام يف الطلب أو قراءهتام من غريه عليه.
11-و قال احلافظ السخاوي: حكی احلافظ الذهبي، عن احلافظ 
رشف الدين أيب احلسن اليونيني أنه سمعه يقول: إنه قابل نسخته من 

صحيح البخاري ، و أسمعه يف سنة إحدی عرشة مرة.
12-ويف »طبقات اخلواص« لشهاب أمحد الرشجي اليمني، يف ترمجة 
سليامن بن إبراهيم العلوي : أنه أتی علی البخاري نحوا من مئتني و 

ثامنني مرة، قراءة و سامعا و إقراءا.
13-و وجدت يف »ثبت الشهاب أمحدبن قاسم البوين« : رأيت خط 
الفريوزآبادي، يف آخر جزء من صحيح اإلمام البخاري، قال: إنه قرأ 

صحيح البخاري أزيَد من مخسني مرة«.
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اخليال
اخليال، أيضا عنرص هام لألدب، ويعني العاطفة علی إثارة الشعور. 
فنحن إذا سمعنا زلزاال أو إحراقا دّمر مدينة ما ومل يمتزج هذا اخلرب 
بالتخيل، نری أننا الهنتاج باخلرب كثريا بقدر ما هنتاج عند سامع خرب 

عادي ممتزج بالتخيل.
إن قوة اخليال غامضة يف التعريف وظاهرة يف الترصف واآلثار ، فإذا 
تصورت طائرا رأسه رأس الكلب، أو تصورت شكا، ما كان يف 

الواقع و رسمته علی الورق أو علی احلجر فهناک قوة اخليال.
و يمكن أن نقول: أن اخليال هو امللكة التي تربط احلقائق املفككة، و 

بعض األدباء أحوج إلی اخليال من بعض كالروائي والقصيص.
أقسام اخليال

ينقسم اخليال إلی أقسام:
األول: اخليال اخلالق، وهو الذي خيلق العنارص األولی، كالروائي 
خيلق خياله أشخاصا من رجال و نساء و يمنح لكل شخصية خاصة 
معتمدا يف ذلک علی ما يناسب هذه الشخصيات التي مل تكن يف 

اخلارج و إنام خلقها الروائي خلقا.
الثاين: اخليال املؤلِّف، كأن يری الشاعر منظرا من املناظر فيقارن بينه 

وبني منظر آخر كقول امرئ القيس:
             و ليٍل  كموج   البحر  أرخی سدوَله 

                                                عيَّ     بأنواع        اهلموم       ليبتي   
وكقول أيب متّام:

              إذا   أتاح   اهللُّ         نرش         فضيلة 
                                                    أتاح    هلا         لسان      حسود

                لو ال اشتعال النار فيام جاورت
                                                        ما كان ُيعَرف طِيٌب عرَف العود

الثالث: اخليال املجنّح أو املوحی، وخيتلف عام قبله من اخليال املؤلف 
يراها  التي  الصورة  يفيض علی  يقرن صورة بصورة،  أن  بدل  بأنه 
صفاٍت و معاٍن روحيًة تؤثر يف النفس ، وبعبارة أخری يغوص يف 
باطن األشياء فيصل إلی مكان احلياة ثّم خيرجه إلی الناس كام يشعر به.

ارتباط اخليال بالعاطفة:
بالعاطفة، حتی أّن ضعف أحدمها يؤّثر يف  و للخيال ارتباط قوي 
اآلخر، فإذا كانت العواطف مرسفة مبالغة ذهب اخليال كل مذهب 

و كان ومهاً، كقول أيب متّام:

                     التسقني    ماء    املام   فإّنني
                                          صبٌّ  قد  استعذبُت  ماء   بكائي

ضعف اخليال يف األدب العريب:
و ُيرَمی الشعر العريب عادة بضعف اخليال إذا قيس باآلداب األخری 

لقّلة ما فيه من قصص و أساطري خرافية.
نقد اللفظ واألسلوب

من املعروف أن كل عمل أديب يف دائرة التعبري يتكون من أمرين معًا، 
املضمون والشكل، أو املعنی و املبنی، فنحن ال نريد يف هذا املجال 
التدّخل يف بيان أمهّية أّي منهام أو ترجيح أحدمها علی اآلخر، ألن 
ذلک معركة عنيفة دخل الكّتاب و النقاد فيها و أطالوا الكام يف 

ذلک املوضوع.
ياحظ يف التعبري من ناحية الشكل و اللفظ ، املفرداُت والتأليُف ، 
وينقد من هذه الناحية املفردات واألسلوب واجلملة و تقاس بمقاييس 

و موازين نقدية كام تری فيام يي:
الف  دراسة املفردات واجلمل:

يقاس املفردات بمقاييس، منها:
1(الدّقة يف انتخاب اللفظ كقول ابن هرمة :

                       باهللّ ربِّک وإن دخلَت فقل هلا
                                          هذا ابن هرمة واقفا بالباِب

،قيل إن رجا أنشد ابن هرمة قوله هذا:
                        باهللّ ربِّک وإن دخلَت فقل هلا

                                          هذا ابن هرمة قائام بالباِب
ل؟  فقال ابن هرمة ما قلُت هكذا، أكنُت أتسوَّ

قال الرجل:فقاعدا.قال:أكنت أبول؟
قال فامذا؟ قال: »واقفا« ليتک عرفت الفرق بني الكلمتني!! 

2(اإلحياء: ومعنی اإلحياء إنارهتا يف النفس معاين كثرية أحاطت هبا مع 
مرور الزمن، حتی صار النطق بالكلمة موحيا لتلک املعاين.ولذلک مل 

يقبل احلجاج قول ليلی األخيلية بأن تصفه بالغام:
               إذا   ورد   احلجاج   أرضا     مريضة 

                                                           َتَتبََّع   أقصی        دائها  فشفاها
شفاها   من الداء  الُعضال  الذي هبا        غاٌم     ،  إذا  هزَّ    القناَة    سقاها

ة واجلهل و... ُبوَّ ملا يف الغام من معاين الصُّ
3(السهولة: هو ما كان سها علی اللفظ غري عرس يف النطق.

النقد األدبي؛ نشأته وتطوره )احللقة األخرية(

األستاذ أدهم سباهي

لغة و أدب
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4(األلفة: بأن يكون الكلمة غري غريبة االستعامل، مثل اجلرشی يف 
قول املتنبي:

مبارک  االسم أغرُّ اللقب              كريم   اجلرشی   رشيف النسب 
5(اإلفادة: وهلذا عيب علی الشاعر استعامل الكلمة الزائدة واستخدام 

الرتادف واملجيئ يف كامه باحلشو كقول زهري:
فأعلم علم اليوم واألمِس قبله                  ولكنّني عن علم ما يف غٍد عمي 

وكقول البحرتي:
بوّدي لو هيوی الَعذوُل، ويعشق            فيعلم أسباب اهلوی كيف تعّلُق

6(التكرير يف بيت:
ام با وعلی األّيام السَّ با و توّلت األّيام                  و علی الصِّ ذهب الصِّ

7(اإلزدياد من حروف الصات:
و يسعدين يف غمرة بعد غمرة                       سبوح هلا منها عليها شواهد

8(االشرتاک و اإلهبام: قال جرير:
لو كنُت أعلم أن آخر عهدكم                 يوُم الرحيل ، فعلت  ما  مل أفعل

مقياس اجلملة
األول: مقياس النحوـ  قال املتنبي:

باد هواک صربت أم مل تصربا...   . بأي مناسبة قيل  نصب)مل تصربا(
الكلامت(:قال شاعر:وقرب  تنافر  الثاين:االنسياب يف سهولة)عدم 

حرب...
الثالث: الوضوح بأن اليكون فيه تعقيد لفظي و معنوي كقول املتنبي:
َجَفَخت و هم ال جيفخون هبا هبم             شيٌم علی احلسب األغّر دالئل
أصله:جفخت)افتخرت(هبم شيم دالئل علی احلسب األغّر، وهم ال 

جيفخون هبا.فيه تعقيد لفظي.
وكقول عباس بن األحنف:

سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا             و تسكب عيناي الدموع لتجمدا
وبعيد.ومجود  خفّي  وهو  الرسور..،  عن  كناية  العني  مجود  جعل 
احلزن.كقول  شّدة  حالة  البكاء  عدم  عن  كناية  العرب  عند  العني 

اخلنساء:أعيني جود ا  وال جتمدا...
الرابع:املحسنات البديعّية،ماجاء عفوا ال بأس هبا.

اخلامس: التاؤم بني اللفظ واملعنی:كقول عنرتة  واصفا فرسه  حني 
أصيب بجروح:

                        فازورَّ    ِمن   َوقِع   القنا   بلبانِِه
                                   وَشَكا إيلَّ  بعربةٍ    و حَتَمُحِم 

و كقول البشار:
                 إذا ما   َغَضبنا  غضبــًة   مضـــرّيًة 

ما                                            هتكنا حجاب الشمس أو تقطرالدِّ
السادس: التاؤم بني األلفاظ: »و ما جعل اهللّ لرجل من قلبني يف 

جوفه« اآلية 
السابع: وحدة النسيج)وحدة التعبري(هلذا عابو علی املتنبّي قوله:

لِک يا منازُل يف القلوب منازُل                 أقفرِت أنِت، و هنَّ منِک أَواِهُل
الثامن: اإلجياز و اإلطناب.
بـ   دراسة املعنی و نقده:

يقاس املعنی و ينقد من نواٍح متعددة منها:
1(الصحة و اخلطأ:فمن األخطاء التي سببها اجلهل باحلقائق كقول أيب 

نواس يف وصف األسد:
كأّنام   عينُه    إذا    نظرت۫                               بارزَة   اجلفن  ،  عنُي   خمنوِق

شبه عينه بعني املخنوق جها و من اجلهل ايضاً عّد الشاعر الفستق من 
احلبوبات يف البيت التايل يف وصف امرأة تعيش يف الصحراء :

دستّيٌة،    مل تأكِل     امُلرّققا                                و مل تذق من البقول الفستقا
و قد يقع اخلطأ ناشئا عن الوهم:

و مقاٍم    ضّيٍق     فّرجُته                  بمقامي و لساين ، و َجَدل۫
لو  يقوم  الفيل أو فّياله                    زّل عن مثل مقامي وَزَحل۫

وقد يقع اخلطأ خافاً مع واقع الطبيعة:
كانت بنو غالب ألّمتها                    كالغيث يف كل ساعة َيِكف۫

فليس من املعهود أن يكف الغيث يف كل ساعة.
ومن اخلطأ اللغوي قول البحرتي يف وصف روضة:

تشقُّ  عليه الّريُح كلَّ َعشّيٍة                   جيوب الغامم، بني بِكٍر وأّيِم
و املقابل للبكر الثّيب ، ال األّيم.

2(االبتكار والتقليد، من املعاين املبتكرة قول امرئ القيس:
و قد أغتدي و الطرُي يف ُوُكناهِتا                 بمنجردٍ قيِد األوابِد هيكِل

فمن املعاين التي مل ينازعها أحد قول مالک بن الريب:
العبد    ُيقَرع      بالعصا                            و احلرُّ يكفيه الوعيُد

3(الوفاء باملعنی، و هو أن يأيت الشاعر بكام يويف املعنی حّقه، فيبدو 
للقارئ كاما ال نقص فيه كقول زهري:

إن  الثمــانـني ،  و  ُبلِّغَتهــا                قد أحوجت سمعي إلی ترمجان
بلغتها مجلة دعائية لتامم الكام. وقوله أيضا:

فإن احلقَّ مقطعه ثاث:        يمني، أو نفار، أو جاء
4( الدين واخللق، هذا مقياس ينبئ عن جليل خطر الشعر، و قوة 

تأثريه يف النفوس و قيادته هلا.
5( مقياس الرشف و اخلسة.

ربابُة    رّبُة   البيت                    َتُصبُّ اخللَّ يف الزيِت
هلا عرُش دجاجات                   وديک حسن الصوت

6(التناقض، كقول امرئ القيس:
فتوضَح فاملقراَة مل يعُف رسُمها                ملِا نسجتها من جنوب وشمأل
فإن     شفائي      عربٌة       مهراقٌة            فهل عند رسم  دارس من معّول

7(الصدق والكذب، يقول حسان:
و إن  أشعر  بيت   أنت  قائله               بيت يقال،إذا أنشدته: صدقا

8(اإلحالة واإلغراق: و هي ما خيالف العقل و الواقع.كقول املتنبي:
كفی بجسمي نحوال أّنني رجٌل           لو ال خماطبتي إّياک مل ترين

9(اخللو عن التقصري: أعني به تقصري الشاعر عن رسم ما يريد أن يعرب 
عنه علی أكمل صورة، فلهذا ال يرضون قول الكميت حينام يقول:
مامک يف أهل النهی فإهّنم           أحّباي ما عاشوا وأهل ثقايت

 يقول األستاذ:»أعتقد أّن األولی أن يقول:ما عشُت بدل ما عاشوا.«
وآخر دعوانا أن احلمد هللّ رّب العاملني.
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ــل  ــامء أه ــار عل ــن كب ــزل م ــد ق ــان آخون ــتاذ باجي كان األس
الســنة يف منطقــة )تركمــن صحــرا( كلســتان. ولــد الشــيخ يف 
ســنة 1304 هـــ ش و 1343 هـــ ق تقريبــا يف حــوايل »آجــي 
يــاب« يف مملكــة تركامنســتان يف أرسة ملتزمــة متدينــة؛ و أهنــي 
دراســته االبتدائيــة فــی موطنــه حتــی الصــف الســادس فــی 
ــن  ــوق اآلخري ــا يف ــذا ذكي ــة، وكان تلمي ــدارس احلكومي امل
ــه فــی دراســته ومل يبلــغ األســتاذ الرشــد حيــث  مــن زمائ
ــن،  ــاد للدي ــيوعی املض ــجن الش ــی الس ــده ف ــهد وال استش
وترعــرع الشــيخ حتــی وصــل الــی ســتة عــرش مــن عمــره، 
ــة للنظــام  و عندمــا وصلــت املضايقــات السياســية واملذهبي
الشــيوعی وتضييــق اخلنــاق علــی املتدينــني ذروهتــا رأی لــه 
عمــه اخلــري فــی الذهــاب الــی ايــران لصيانــة دينــه و مذهبــه 

وفــرارا مــن الشــيوعيني.
وهاجــر األســتاذ الــی ايــران وحيــدا بعيــدا عــن ارستــه مــع 
حتمــل العنــاء واملشــقة فــی هــذه الرحلــة االيامنيــة فــی ســتة 
عــرش مــن عمــره وملــا أتــی الــی ايــران لقــی أخــاه مــن أمــه 
وأصبــح حتــت تكفلــه و تلمــذ ســنتني ونيــف فــی الكتــاب 
ــرش  ــع ع ــی التاس ــم ف ــاج« ث ــره توم ــا ق ــتاذ »م ــد األس عن
ــة  ــی قري ــة ف ــة الرشعي ــميا بمدرس ــق رس ــره التح ــن عم م
»آخونلــی اوبــه« )مــراد بــردی احلاليــة( وانتفــع مــن جمالــس 
ــم(  ــراغ مغص ــد« )چ ــق آخون ــل »آرتي ــار مث ــاتذة الكب أس
جوغــان واألســتاذ »عزيــز آخونــد« جوغــان، وكان أســاتذته 

ــه عنايــة خاصــة. يعتنــون ب
ــی عــرش ســنة وختــرج فــی  ــم اثن ــا للعل وظــل الشــيخ طالب
ــی  ــافر ف ــهر س ــد أش ــم بع ــره، ث ــن عم ــني م ــد وثاث الواح
حوالــی ســنة 1376 مــن اهلجــرة بدعــوة األســتاذ »مشــهد 
ــارة  ــوک، وبإش ــامن كت ــة نع ــس مدرس ــری« موس ــد اي آخون
ــهد  ــيخ مش ــني الش ــوک ليع ــة كت ــی قري ــاتذته ال ــن أس م
ــورة  ــة املذك ــک املدرس ــی تل ــس ف ــر التدري ــی ام ــد ف آخون
ــا  ــی فيه ــا ورب ــة اموره ــذ زعام ــة وأخ ــی ادارة املدرس وتول

ــريون. ــامء الكث العل
وكان األســتاذ عاملــًا متواضعــًا، داعيــًا الــی اهلل بقولــه وعملــه 
ــاح  ــی الص ــم ويعتن ــيخ هيت ــد كان الش ــق، وق ــًا للح وطالب
جمتمعــه الــذی يعيــش فيــه، وجاهــد الصاحــه وفــی ســتني 

ونيــف مــن عمــره وجــد ضالــة قلبــه التــی كان يتفقــد منهــا 
إلصــاح جمتمعــه، وهــو التعــارف بإخــوة مجاعــة الدعويــة 
فقــام بنرصهتــم واجابــة داعيهــم فصحبهــم وحســن صحبتــه 
ــزج  ــویٍّ ممت ــاج دع ــی منه ــته ال ــج مدرس ــري منه ــی غ حت

بالــدرس.
ــوة  ــارت الدع ــنة فص ــم لس ــرج معه ــه خ ــة لقائ ــی حداث وف
ــذ  ــوًة وال يأخ ــا خط ــو عنه ــه وكان ال خيط ــک حيات ــد ذل بع
ــل  ــی بقي ــا كان يبال ــاخر، وم ــخرية س ــم وال بس ــة الئ بلوم
النــاس وقــال التــی حتــول بــني مقاصــده وبــني مّهــه الصاح 

ــة إســامية علــی أســاس التقــوی. ــن بيئ املجتمــع وتكوي
ــام  ــات قل ــب وصف ــات ومواه ــيخ مزي ــی اهلل الش ــد أعط وق
ــن  ــد، وال يمك ــل واح ــی رج ــال ف ــک اخلص ــت تل اجتمع
فــی هــذه الســطور املوجــزة إحاطــة مجيــع صفاتــه وخصائلــه 
احلميــدة، فمنهــا أنــه كان منخفــض اجلنــاح ألرستــه و 
ــوی  ــه غضــب قــط فــی امــر دني ــه، ومــا شــوهد عن تامذت
ومــا اشــتكی قــط مــن قلــة املعــاش وكان متــوكا علــی اهلل 
حتــی رزقــه اهلل رزقــا واســعًا و أفــرج عــن ُكَربــه الدنيويــة و 

ــه فأخــذ طريــق اإلقتصــاد فيــه. مــع ذلــک مــا اغــرت ب
ــة  ــر املدرس ــّوض أم ــه ف ــن أبنائ ــد م ــن الرش ــا أيق ــم بعدم ث
إليهــم تامــا وباّتــًا ولكــن مــا تقاعــد عــن أمــر الدعــوة حتــی 

أن ضعــف جســمه وعجــز عــن اخلــروج.
ومــن ميزاتــه أيضــا أنــه مل يكــن يتخلــف عــن الصــف االول 
فــی صلــوات اخلمــس ومل يدخــل عليــه أحــد اال رءاه مصليــًا 
وذاكــرا هلل تعالــی او تاليــًا لكتــاب اهلل املجيــد، حتــی أبتلــی 
ــا  ــن الدني ــل ع ــل أن يرح ــن قب ــهر م ــاة بأش ــرض الوف بم
ــة و  ــاة اجلامع ــجد لص ــی املس ــروج ال ــن اخل ــزه ع فأعج
ألزمــه الفــراش الــی أن أدركتــه املنيــة بعــد الظهــرية فــی يــوم 
الســبت 22 مــن مجــادی االولــی 1433 مــن اهلجــرة النبويــة 

وتوفــی الشــيخ وهــو ذاكــر هلل تعالــی.
اللهــم ارمحــه وعافــه، وأكــرم نزلــه ووســع مدخلــه، وأبدلــه 
دارا خــريا مــن داره، وأهــا خــريا مــن أهلــه، اللهــم ال تفتنــا 

بعــده وال حترمنــا أجــره.
كتبه: اسحاق توماج)الرتكامنی(
الدارس فی جامعه دارالعلوم زاهدان

نبذة من حياة العامل الرباني، املصلح الداعية 
الشيخ باجيان آخوند قزل 

) 1343 ـ 1433 هـ (

شخصيات إسالمية
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األِئمـّة اأَلربعة و خصـاِئـُصهم
دوي، إعداد: الشيخ عبدالواحد قلندرزهي     لإلمام السيد أبي احلسن علي النَّ

لقد كان ِمن ُلطف اهلل هبذه األمة ، وكان من التيسري،  أن قيَّض هلذه املهّمة اجلليلة رجاالً ُيَعدون من األفذاذ والنوابغ الذين أنجبتهم 
اإلنسانية  فقهًا و أمانة ، وإخاصًا و كفاية. 

كان منـهم هؤالء األربعة ) أبوحنيفة م 150هـ . ومالك م 179 هـ .   والشافعي م 204 هـ . وأمحُد بُن حنبل م  241 هـ . ( الذين 
ر لفقهـهم أن يعيش إلی هذا اليوم و خيضع له العامل اإلسامي. ُقدِّ

وقد فاق هوالء يف فهمـهم الدقيق الواسع ، و وقفوا حياتـهم ، واستعملوا مواهبـهم بسخاء يف تكوين هذه الثروة الفقهية والقانونية 
التي ال تعادهلا ذخريٌة فقهية يف العامل ، و التي ال تزال َمرجعًا و مادة واسعة للترشيع هلذا العرص.

وقد توفر هؤالء علی هذه اخلدمة التي َتدين هلا األمة و يدين هلا العامل ، وآثروها علی كل راحة ولذة وجاه و منصب يف احلياة ، و قد 
ع عقوهَلم و أوقاهتم ، وقد ُعرض علی  خاَب ملوك عرصهم و امراؤهم ، و خابت األطامع و اإلغراءات أن تشغل ُقلوهبم ، أو َتتوزَّ
أيب حنيفة منصب القضاء الذي كان منصبًا كبريًا و رشفًا عظياًم مرتني ، فرفض وامتنع ، ومات يف السجن . وقد رُضب مالٌك مئتي 

سوٍط ألجل مسألة جهر هبا و ُخلعت كتفاه . وهي أن طاق املكره ليس بيشء .
وَقضی الشافعي معظَم حياته يف ُعرْس و َضنك ، وبذَل صحته و قوته يف استنباط األحكام و تدوين الفقه ، و عارض أمحُد بن حنبل 
السنُّة والفكر اإلسامي الصحيح حتی  ، و دافع عن  أقواها علی ظهر األرض يف عرصه  اجتاَه حكومٍة هي كربی احلكومات و 

ُعوقب وُعّذب و رُضب و ُسجن .
وقد أنتَج كلُّ واحد منهم ثروًة علمية ، و خّلف تراثًا فقهيًا ينوء باملجامع العلمية واملؤسسات الكبرية يف هذا العرص ؛  فقد ُروي 
أن أبا حنيفة قال ستنَي ألف مسألٍة . وقال بعضهم: ثامنيًة و ثاثني ألفًا يف العبادات ، ومخسة وأربعني ألفًا  يف املعامات  .  )   ضحی 

اإلسام : ج 3 ص 188 نقًا عن مناقب أيب حنيفة للمكي: 96 (
هنا يبلغ إلی ستِمئِة ألف . سرية النعامن للعامة شبي النعامين ، نقًا عن قائد  وقد ذكرشمس األئمة الكردري : أنَّ عدد املسائل التي دوَّ

عقود العقيان . 
و مهام كان العدد مبالغًا فيه فا شك أنه أنتج ثروة فقهية ضخمة هي أساس هذا الفقه احلنفي الذي استطاع أن حيُكم املساحة الكربی 

يف اململكة اإلسامية أيام ازدهارها، و يكوَن دستور مملكة هي أرقی اململكات يف عرصها هي الدولة العباسية .
نة ( الذي هو جمموعُته الفقهية ، تبلغ نحو ست وثاثني ألف مسألة.  وكذلك شأن مالك يف الفقه ، فكتابه : ) امُلدوَّ

وكتاب ) األم ( الذي هو إفادات الشافعي جمموعة فقهية ضخمة تقع يف سبعة أجزاء . ) انظر: ترمجة أيب بكٍر اخلال يف شذرات الذهب 2 
 )  . 261 /

وقد مجع أبوبكر اخلال ) م  311 هـ ( مسائل اإلمام امحد يف أربعني جملدا .  اجلامع لعلوم اإلمام أمحد بن حنبل . 
... لقد كان وجود هؤالء الفقهاء واملجتهدين و املرّشعني يف قرون اإلسام األولی ُبرهانًا ساطعًا علی صاحية هذه األمة للبقاء و 
اإلنتشار، وقد أوجدت بفضل مساعيهم و نبوغهم وحدة األمة العلمية يف اجتامعها و معاماهتا و سياستها املالية ، و هذه الوحدُة 
عامٌل مهم من عوامل الوحدة الدينية و الفكرية و بذلك أِمنت هذه األمُة من تلك الفويض اإلجتامعية و الترشيعية التي أصيبت هبا 
جت هبا إلی حياة الدينية تسري فيها علی النظم الادينية أو تقتبُس الترشيع األجنبي  األمم والديانات يف عهدها األول . والتي تدرَّ
الثائر علی روح دينها و مبادئه ، و أجلأهتا إلی التمسك بمبدأ فصل الدين عن السياسة ، الذي هو اخلطوة األولی احلاسمُة إلی 

اإلحلاد و االرتداد .  ] » رجال الفكر والدعوة يف اإلسام « ج 1 ص 105 [ 
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اخلطب و احملاضرات

اعترب فضيلة الشيخ عبد احلميد إمام وخطيب أهل السنة، يف خطبة 
اجلمعة )12 شعبان 1434( »يوم اجلمعة املاضية« )5 شعبان( يوما 
حاسام يف تاريخ إيران، حيث أقبل الشعب اإليراين بحضوره الرائع 
ومحاسته الفذة إىل صناديق االقرتاع النتخاب رئيس الباد وأعضاء 

املجالس املحلية.
وأضاف قائا: احلضور الواسع للشعب يف يوم االنتخابات كان حمريا 
للعامل. هذا احلضور الذي مل يكن يتوقعه العامل، حيمل روحا ورسالة، 
وأهم رسالته املطالبة بتغيري األوضاع االقتصادية والسياسية، وحل 

األزمات الداخلية واخلارجية يف الباد.
وتابع فضيلة الشيخ عبد احلميد: انتخب الشعب مرشحا يعتقدونه 
األصلح حلل املسائل واملشكات يف املجتمع وإدارة الباد. واألهم 
من حضور الشعب، إقامة االنتخابات بطريقة عادلة، ومل ترد شكاوى 

إال يف مواضع بسيطة يف االنتخابات 
الرئاسية واملجالس املحلية.

احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  واستطرد 
حرة  انتخابات  شهد  العامل  قائا: 
وعادلة من غري شكاوي شعبية. العامل 
أشاد بانتخاب الشعب. جيدر أن نشكر 
هذا الشعب وكذلك القائمني باملسائل 
الباد  وزارة  خاصة  االنتخابية، 

وجملس صيانة الدستور.
ووصف رئيس منظمة احتاد املدارس الدينية ألهل السنة يف حمافظة 
سيستان وبلوشستان، مشاركة أهل السنة يف االنتخابات األخرية يف 
أنحاء الباد »بالواسعة وامللحمية«، قائا: انتخاب الدكتور حسن 
وال  لعاممته  يكن  مل  واملنسجمة  املتحدة  الشعب  بأصوات  روحاين 
االنتخاب  لكن  وحرمته،  مكانته  له  العلامء  زي  كان  وإن  لعبائته، 

املذكور يف احلقيقة انتخاب ألفكاره وآرائه.
وتابع فضيلة الشيخ عبد احلميد قائا: الشعب اإليراين وصل إىل 
تصويت  عليه.  وكاء  إىل  حيتاج  وال  السيايس،  والنضج  الفراسة 
الشارع لروحاين، يف احلقيقة تصويت ألفكاره وخططه وبراجمه حلل 
األزمات الداخلية واخلارجية التي تطرق إليها يف محلته االنتخابية 
بجرأة، وصوت الشعب هلذه األفكار والربامج بالدراية والوعي بعد 

االستامع إليها.
وأضاف قائا: مسئولية روحاين جتاه مطالب الشعب وحقوقهم ثقيلة 
جدا، وليس الشعب اإليراين فحسب، بل العامل امتدت أنظارهم إىل 

تعامل روحاين مع القضايا. نرجو أن ينجح يف تلبية مطالب الشعب 
وتوقعاهتم وحقوق األقوام والطوائف  وكل ما وعد هبا.

وتابع فضيلة الشيخ عبد احلميد: املهم لنجاح »روحاين« يف مسؤوليته، 
تنفيذ الدستور وحتقيق احلريات املرشوعة املنصوصة هبا يف الدستور، 
وإنام حتصل مرضاة الشعب اإليراين إذا نفذت احلريات األساسية 
وحرية الكتل واألحزاب وحرية الصحافة يف املستوى الذي نص به 

دستور الباد.

واستطرد فضيلته: مشاركة القوميات املتنوعة والطوائف، ومراعاة 
حقوقهم واالهتامم هبا، والتي كانت من هتافات روحاين أثناء محلته 
اكتسابا  هبا  يقوم  أن  جيب  التي  األعامل  أهم  من  تعترب  االنتخابية، 
ملرضاة الشعب. ومطالبات أهل السنة أيضا كجزء كبري من املجتمع 
اإليراين هي املشاركة يف دولة روحاين، 
يف  الباد  إدارة  يف  العادلة  واملشاركة 

كافة املستويات.
العلوم  دار  جامعة  رئيس  وأضاف 
إليراين  ليس  قائا:  زاهدان،  بمدينة 
بالتقوى.  إال  آخر  إيراين  عىل  فضل 
يكافح  أن  املنتخب  الرئيس  وعىل 
الواحدة  الدرجة  يف  املواطن  ظاهرة 
والثانية التي نشأت أخريا، ويستخدم 

مجيع اإليرانيني يف  إدارة الباد وعمراهنا وأمنها بطريقة متساوية.
وقال فضيلة الشيخ عبد احلميد: يعتقد الناخبون لروحاين أنه شخصية 
قوية، وسوف يظهر عمله ووفائه بوعوده مدى قوته. هناك حتديات 

واسعة يف مواجهة الباد يطلب حلها دراية وتدبريا.
وتابع عضو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني، قائا: حل املشكات 
االقتصادية وإعادة إعتبار العملة الوطنية حتتاج إىل ختطيط وتدبري. 
يرجى أن يفوق الرئيس اجلديد بتعامله البناء مع العامل وبسعة األفق 

عىل هذه املشكات.
عىل  زاهدان  مدينة  أهايل  إىل  شكره  خطبته  هناية  يف  فضيلته  وقدم 
لروحاين  الغالب  وصوهتم  االنتخابات  يف  العالية  مشاركتهم 
انتخابات  يف  واملذاهب  األقوام  من  املتشكل  األخرض  ولائتاف 
املجالس املحلية قائا: أهل هذه املدينة جديرون باخلدمة، ونرجو أن 
خيدم أعضاء املجالس املحلية مجيع املواطنني دون النظر إىل قوميتهم 

ومذهبهم.

صّوت الشعب اإليراني ألفكار »روحاني« وخططه 

من خطب الشيخ عبد احلميد:

الشعب  بأصوات  روحاني  حسن  الدكتور  انتخاب 
املتحدة واملنسجمة مل يكن لعمامته وال لعبائته، 
وإن كان زي العلماء له مكانته وحرمته، لكن 
انتخاب ألفكاره  املذكور يف احلقيقة  االنتخاب 

وآرائه.
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كتبت يف احللقات السابقة عن حياة هذا العماق الكبري الذي 
البرشي  والعامل  اإلسامي  العامل  إن  بمثله،  الزمان  جيود  قلام 
يقدم يف كل عرص ومرص من الرجال األفذاذ والعامليق الذين 
هلم مكانة مرموقة يف املجتمع البرشي والذين يقدمون خدمات 
جليلة لكل جيل من األجيال ولكل عرص من العصور ولكن 
املشكلة التي حلت بالعامل البرشي وال سيام بالعامل اإلسامي 
أنه قلام يوجد من يملك إيامنا راسخًا قويًا، آمن مع قلبه، قالُبه، 
شعاره  أصبح  اإلسام  وإن  وأعضاءه،  جسُمه  روحه،  ومع 
ودثاره!!، وإن حياته حياة مسلم مؤمن قوي ال هتزه األفكار 
اخلاطئة واألعامل الشاقة والدعايات الباطلة والقوات الفتاكة، 
اجلزور وال  تستأصل عن  التي  القوية  الزلزاالت  تزلزله  وال 

حتركه عاصفة اقتلعت املجتمعات البرشية عرب التاريخ.
رصاط  إىل  وهداهم  رهبم  اجتباهم  الذين  هم  هؤالء  نعم 
امْلُْؤِمننَِي  ِمَن  فيهم سبحانه وتعاىل:  قال  الذين  مستقيم، وهم 
َنْحَبُه  َقىَض  َمْن  َفِمنُْهْم  َعَلْيِه  اهللََّ  َعاَهُدوا  َما  َصَدُقوا  ِرَجاٌل 

ُلوا َتْبِديًا . َوِمنُْهْم َمْن َينَْتظُِر َوَما َبدَّ
وإين كطالب علم أعتقد يف األستاذ حممد احلسني أنه من هؤالء 
وصيانة  اإلسام  حلامية  تعاىل  اهلل  عند  واملختارين  املنتخبني 
الدين، ـ هذا ما نعتقده وال نزكي عىل اهلل أحدا ـ إنه دافع عن 
حوزة اإلسام دفاعًا قويًا، ومما وفقه اهلل تعاىل وكتب له القبول 
أن مؤلفاته وكتاباته ومقاالته ليست بعدد كبري، ولكن قّدر اهلل 
له أن يكتب عددًا من املقاالت وأن يؤلف رسائل فوضع هلا 
القبول، ويشعر املسلم عند قراءهتا ومطالعتها ودراستها قوة 
يف اإليامن واعتقادًا راسخًا يف اإلسام، وقلبًا يتدفق باحلب هلل 

عز وجل ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم.
ويف احللقات املاضية قّدمت بعض مقاالته لكي يشعر القارئ 
بقوهتا، بل جيد حاوهتا كي يبحث عن أصلها ويكحل عينيه 

بقراءهتا واستعراضها.

القارئ عن طوالة  وملا كان املوضوع يطول ونخاف أن يمل 
اإلمام  اقتبسها  باقتباسات  وختمناه  املقال  اخترصنا  البحث 
حممد  األستاذ  مقاالت  من  الندوي  عي  احلسن  أبو  السيد 
احلسني رح يف تقديمه عىل كتاب »املنهج اإلسامي السليم« 

وقد طبع هذا الكتاب مع جمموعة »اإلسام املمتحن«.
وإن هذه االقتباسات نقدمها يف احللقة األخرية لتكون ختام 

املسك، يقول اإلمام أبو احلسن الندوي:   
إنا نعرض هنا بعض نامذج تدلُّ علی سداد رأيه، و متانة  "و 
 ، اس  احلسَّ الوتر  علی  ورضبه   ، املحز  إصابته  و  استنتاجه، 
البارع للحقيقة  والواقع ، يقول يف مقالٍة عنواهنا :  وتصويره 

»جيلنا اجلديد يف حاجٍة إلی إيامٍن جديد« :
» أما إذا اعتقدنا أننا نستطيع حماربة الغرب بتعليمه ، و ثقافته 
، أو نستطيع أن نحاربه ـ يف تعبري أصح و أفصح ـ بمخلفات 
فلسفته ، و فتات أفكاره ؛ فذلك وهٌم و خيال ، ورضب من 
املحال ، إننا ال نستطيع أن هنجم علی حضارة الغرب ، ونقاوم 
الذي  باإليامن  إال   ، اهلل  بإذن  عليه  وننترص   ، الفكري  غزوه 
الوحيد،  الساح  هو  ذلك  شائنا،  إفاسا  الغرب  فيه  أفلس 
الساح األكيد، الساح املضمون الذي نستطيع به تصحيح 
التاريخ ، و تغيري اجتاه اإلنسانية ، و حتويل قياده من أيٍد خائنٍة 
أثيمٍة ، إلی أيٍد مؤمنٍة بريئٍة ، أحسنت قيادهتا يف أحط األدوار، 
األمواج  بني  املتاطمة  سفينتها  وأرست   ، الظروف  وأقسی 

الثائرة و الرياح العاتية علی برِّ األمان.
إننا مل نفّرق بني الفلسفات واآلالت ، ومل نمّيز بني الوسائط 
فيها  ظهر  التي  الطبيعية  العلوم  بني  نمّيز  ومل   ، والغايات 
العمرانية   العلوم  وبني   ، والعقيدة  النزعات  عن  جمردا  العلم 
الغرب  نزعة   عليها  سيطرت  التي  اإلجتامعية  والفلسفات 
املادية ، بل كان نصيبنا من ثقافته و أفكاره أكثر من نصيبنا من 

علمه و صناعاته .

األستاذ حممد احلسين؛ فقيد الدعوة اإلسالمية 
)احللقة األخرية(

األستاذ املفيت عبد القادر العاريف
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ر من عبودية  الغرب الفكرية ، وتبعيته الثقافية  فإذا شئنا أن نتحرَّ
؛ فعلينا أن نستعرض مناهجنا التعليمية  ، والرتبوية استعراضًا 
اجلديد  جيلنا  إلی  يعيد  جديدًا  صوغًا  نصوغها  و   ، جديدًا 
إيامنه املفقود باهلل ، وثقته الضائعة بوعده و نرصه ، وبرسالته 
 ، الباطل  و شخصيته ، وجيعله عونًا علی احلق ، حربًا علی 
مؤمنًا باهلل ، كافرًا بكّل ما عداه ، مستخّفًا بمظاهر املال والثراء 
، والرعب و اجلاه ، وحينئٍذ يدرك نظامنا التعليمي  و الرتبوي 
الذي  اجلديد  اجليل اإلسامي  وينشأ   ، ، وحيقق هدفه  غايته 
اإلنسانية  حاجة  بل   ، فحسب  اإلسامية  الباد  حاجة   ليس 

كلها«.
ويقول يف مقال عنوانه »فقه و إيامن«:

» إنَّه البد للّدعوة من إيامٍن راسخ قوّي باهلل ، والصلة به صلة 
دائمة ، صلة احلب و اخلوف ، صلة الدعاء والترّضع ، صلة 
الشكر والرجاء ، صلة التوّكل واليقني ، صلة جتعل اإلنسان 
يلتذُّ بأدنی نعمة جيدها ، وخيشی من أدنی سخط يشعر به ، 
ويستحرض مهانته وضآلته أمام عظمته وكربيائه ، ويری نفسه 
عبدًا بائسًا مسكينًا هلل سبحانه ، ويدعوه دعاء من خضعت له 

رقبته ، وفاضت عربته ، وذّل جسمه ، ورغم له أنفه .
الدعوة  اإلسامية ليست أفكارًا ونظريات فحسب ، بل إهّنا 
احلّب  بحرارة   تكييفها   ، النبوّي  املنهاج  علی  احلياة  تكّيُف 
اإلهلي والصلة  به ، والتفاين يف سبيله ، واجلهاد إلعاء كلمته 

باملهج و األرواح .
 ، وتفكريه  اإلنسان وسلوكه  يكّيف أخاق  اإلنسان  إّن هذا 
ويؤثر فيه تأثريًا مدهشًا حتی إن كّل نظرة من نظراته ، وكّل 
كلمة من كلامته ال تصدر إال عن إخاص عميق ، يشهد به 
كّل من جيالسه ، حتی إّن إرشاق وجهه ينمُّ عن قلب كبري جتّرد 
عامَّ سوی اهلل ، جمالسه تذكر اآلخرة ، وأحاديثه تقّوي الوازع 
الّديني ، وكلامته العادية تنشئ يف قلب اإلنسان رغبة عن الدنيا 

، وإقباالً إيل اإلخرة .
إّن هذا اإليامن هو حاجة  كلِّ إنساٍن ؛ ألنه املستوی املطلوب 
عنداهلل ، بل هو الشئ الوحيد املقصود عنده . إّن نقصان هذا 
 ، األديب  الذوق  بأصالة  يمأل  وفراغه ال   ، يعّوض  اإليامن ال 
الواسع  الفنية ، واألساليب األدبية ، وال باالطاع  والرباعة 
 ، اخلارق  والذكاء   ، الدقيق  بالنظم  وال   ، الواسعة  واخلربة   ،
إّنه شئ فوق هذا كله ، وال جيرب نقصانه وال يمأل فراغه إال 
باإليامن نفسه ، والبحث عنه بجدٍّ و اجتهاد ، واحلصول عليه 
مهام كّلف ذلك من مشقٍة ، وعناء ، وخمالفِة النفس واهلوي« .

ويقول يف مقاٍل عنوانه »دور العاطفة واحلب« :
» من أجل الوصول إلی هذه األهداف البّد  أن يكون يف كّل 
وتبعث   ، الوعي  تنرش  كشافة«  موفقٌة»  عصبٌة  إسامّي  بلٍد 
اإليامن ، وجتنّد القوی ، وتكون مركز اتصال ، ونقطة انطاق 
ويقدرون   ، الفكرة  هذه  حيملون  الذين  األفراد  تستكشف   ،

تربيهم  ثم   ، واحد  سلٍك  يف  وجتمعهم   ، قيمتها  و  أمهيتها 
علی هذه املعاين ، ويرسخ فيهم هذا اإليامن ، وتغذي القلب 
والعاطفة  بجانب الشعور والوعي ،  العاطفة التي تزيد من قوة  
الشعور ، وختّفف من عبء »العقل«  وآالم الطريق ، وترفع 
عنه األفكار اهلدامة  والفلسفات السامة ، العاطفة  التي تقوم 
وتعيش   ، اإلسامية  والرشيعة   ، النبوية  السنة  أساس  علی 
هذا   ، املعلومة  املحددة  وخطوطها  حدودها  منيٍع  سياٍج  يف 
والشعور   ، والعقل  والقلب   ، واملبدأ  العاطفة   بني  االجتامع 
، ال  أسايّس هائل  ، وفراغ  اجلديد  ، حاجة  جيلنا  والوجدان 

يمأل إال هبذا االجتامع املتزن العادل « .
ويقول يف مقال عنوانه » الغرب املتكرب والرشق املتنكر« :

»ومن مل جيعل اهلل له نوراً  فام له من نور« ]النور: 40[
إنه نتيجة االستغناء عن نور النبوة  وهداية السامء ، إنه نتيجة 
احلقد الذي تغي به صدور الصليبيني اجلدد يف الغرب علی 
سيدنا حمّمد  صّلی  اهلل   عليه  وسّلم و نبوته األخرية اخلالدة ، 
وعلی كتاب اهلل املقدس األخري ، الذي »اليأتيه البطل من بني 

يديه و ال من خلفه تنزيل من حكيم محيد« ]فصلت: 43[
إّن املسيحية  والصليبية  ال تزاالن تشكان خطرا علی اإلسام 
واملسلمني ، وتضمران احلقد هلام ، وتدّبران املكر عليهام ، ومها 
والتمويه   ، واحلقد  الكرب  حقيقة   ، واحدة  حلقيقة  صورتان 
والتضليل ، والفساد يف األرض ، وجناحان ملعسكر واحٍد ، 
معسكر الكفر والضال ، أو بتعبري أدق و أفصح ، معسكر 

املسيح الّدجال .
هذه  نغامت  علی  نرقص  الرشق  يف  املسلمني  نحن  لنا  فام 
الصليبية احلاقدة ، ونتجاوب مع أصدقائها ، ونسّبح بحمدها 
، ونتفانی يف حّبها ، وال متنعنا الذلة واإلهانة التي لقيناها من 
كتلة  أو   ، آخر  معسكر  يف  حّظنا  نجرب  أن  كتلة  أو  معسكر 
سيدا ً  سنة   عرشين  أو  سنوات  عرش  بعد  ونستبدل   ، أخری 
قدياًم بسيد جديد ، واستعامرا قديام باستعامر جديد ، العبيد هم 

العبيد ، ال تغيري وال تبديل « .
الكتابات  هذه  مثل  إلی  حاجة   يف  اجلديد  الناشئ  وجيلنا 
بالعودة إلی  الثقة  إلی نفسه  الفكر إلعادة   القوية األصيلة يف 
دينه ، وكتابه اخلالد ، وتعاليمه القائدة لألجيال البرشية علی 
البرشّي  الركب  قيادة  وإعداد   ، واألمكنة  األزمنة  اختاف 
واحلسبة علی العامل ، وحتّمل مسؤولية  الوصاية علی البرشية  ، 
واالعتزاز بالدين ، والقيم واملثل التي دعا إليها ، وباعتبار نبي 
اإلنساية األخري اخلالد » خاتم الرسل ، ومنري السبل ، وإمام 

الكل«. 
اهلل  ورحم  الكبري،  الداعية  احلسني  حممد  األستاذ  اهلل  فرحم 
أرسته وكل من قام برتبيته وتثقيفه، وكل من استفاد منه وأفاد 
األمة اإلسامية ال سيام أوالده وذريته. وصىل اهلل تعاىل عىل 

خري خلقه حممد وعىل آله وأصحابه أمجعني.
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هال رمضان يا شهر األتقياء

هــال رمضـــان يــا شهــر األتقيــاء            أقبل علينـا بالجـــود والنعمــــاء

بــال غــــــواء وجـــد بنــــا فـــي طيــــــــــاتـــک            هــدًی قويمـــــــــــــا ً

عــــدنــــا نتــــــوب جميعـــــــــــــــا ً           الرتقـــاء المجــــــد والعليـــــــــاء

وننفــــــض غبــــار الــــذل عنـــــــا           نمضـــي بــدربنـــــــــــــــا الــوّضاء

ونعيــد مجــدنــا الســامي التليــد           بالمعمعـات وأضــــــــــرم الهيجاء

بتنـــا نعـــاهــد ربنـــا الکــــريـم           أن نوطــــد األخّوة بالصفــــــــــاء

ونــــراود بطـــــــوالت األفــــــــذاذ           ببدر وفتــح مّکة الشّمــــــــــــاء

يــــا يقظــــة اإلســـــالم دومــــــي            و أزيحــــي بلبـــلة األشقيــــــــــاء

عــــاثــــوا فســـــــــــادا ودمــــــــــارا           وأجلــــوا المسلـم بال مــــــــــــأواء

وقهقهـــــوا ســـاخـــريــن بــأمـــــة            تشخب جــراحهــا من الدمــــــــاء

فينکــأون جـــــراحــــــها تــــــارًة            وطـــورا يـــورطـونها بالعنــــــــــاء

ونفــــاخــــر األمــــم بـــــديننـــــــا           فــاإلسـالم لنـا رمـز البقـــــــــــــاء

ونبنـــي مجــــد أمـــــة اإلســـــالم            بــرؤسنــا وحمــــــــــــرة واألشـالء

ربــــــــاه أمتنـــــــــــا محتضــــــــــرة            فالطف فإنک أرحم الرحمــــاء

ابن عيسی
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الطريق إىل سوات
نحن اآلن يف الطريق إىل  سوات....نعم سوات التي سمعت عنها 
كثريًا...ورغبت إىل رؤيتها منذ زمن....إهنا جنة األرض وبستان 
اجلهاد  واخلرض....أرض  اخلصب  األبطال....سوات!....أرض 
والكفاح....السيارة حتث اخلطى لتصل إىل مينكورة....وقار يشري 
إىل النافذة...انظر...انظر يا عبد الرمحن!. ألقي نظرات مستعجلة 
ألفاجئ تلك البلدة اخلصبة التي طاملا سمعت عنها... آه يا وقار! 
من  أروع  رأيت  وما  بادًا  جبت  لقد  األرض...  جنة  إهنا  حقا 
سوات. ألول مرة تطأها قدمي، وقد كنت يف يوم أخاطب سوات: 
عىل  ألتعرف  قريب  من  أراك  أن  ليسوقني  سوات  يا  الشوق  إن 

ذكرياتك املرتعة باحلزن واألمل، وأي أمل؟!.
ركبنا السيارة متجهني إىل سوات أخصب أرض يف باكستان. 

بالشارع،  التي حّفت  احلدائق  إىل هذه  الرمحن  عبد  يا  انظر  نعيم: 
وصبغته لونًا جديدًا، أال ترى إىل هذه البسيطة التي أّهلتها النفوس 

البرشية، مترح وترتع يف أرض اهلل اخلصبة؟!.
عبد الرمحن: بىل! إهنا رسحد املشهورة أرضها باخلصب واجلامل!

نعيم: واهلل لو ال والدي لقلت: نقيض العيد هناك نلتذ بأنعم اهلل 
الباهرة ونرتّوح بالطبيعة، ولكن..

عبد الرمحن: دْع لكن، والدك أْرِضه، فإنك قلام تظفر هبذه الفرصة 
الثمينة.

 نعيم: واهلل إن والدي ليحبني وحيب أن أقيض العيد عنده.
مدنًا وأريافًا فجزنا مدينة  مردان وجار سدة وبلغنا جبال  قطعنا 

الروعة واحلسن، تأخذ باأللباب،  ما ال كند، وكانت يف غاية من 
بنا وصلنا  فإذا  بألبابنا  الرباين آخذ  املكلول. اجلامل  الذهن  وتفّتح 

مدينة مينكورةـ  املدينة املركزية ملديرية سواتـ 
وذلك قبيل العرص، وبفور وصولنا اتصل نعيم بزميله حممد خان 
بنا إىل مدنته كبل،  السوايت، فجاءنا صاحبه الذي كّلفه أن ينطلق 

فاجتهنا إليها دون توقف يف مينكورة.
مدينة كبل

وصلنا هذه املدينة والشمس قد تدّركت إىل املغيب، وحممد خان 
وبأقاربه،  به  فالتقينا  املسجد،  زاوية  قابع  وهو  قدومنا  يرتقب 
فرّحبوا بنا، واستبرشوا بقدومنا، وأكرموا وفادتنا. أفطرنا بألوان 
نعيم  مع  ذلك  أثناء  يف  احلديث  وكان  واألطعمة،  الفواكه  من 
وزميله وإخوانه البتانيني، ويتبادل معهم العواطف، ويتناغم مع 
مشاعرهم، فصعب عي أن أشاركهم يف الكام، إذ أنا ال أحسن 

هذه اللغة، فانزعجت بعض اليشء.
إذ  جوهرية؛  أمهية  املختلفة  اللغات  لتعلم  إن  نفيس:  يف  فقلت 
وآخر،  رجل  بني  وآخر،  شعب  بني  األوارص  تتوطد  بفضلها 
د  أجوِّ كنت  ولو  خمتلفة،  ثقافات  عىل  اإلنسان  يتعرف  وبفضلها 
كام  يب  الناس  والنبسط  الورطة،  هذه  يف  وقعت  ملا  اللغة  هذه 
ثقافاهتم،  عىل  وتعرفت  ثقافتي،  عىل  ولتعرفوا  بنعيم،  انبسطوا 
وأنقبض  يب  فينقبضون  اآلن  وأما  وسيعًا،  القول  جمال  وأللفيت 
هبم. إن من سيطر عىل لغة قوم فقد سيطر عىل عقوهلم ونفوسهم، 
وألصبحت له كلمة نافذة يف األسامع والقلوب. وإن لنا أن نتلقى 

من نهر السند إىل جبال سوات
) القسط الرابع (

أبي عامر حممد مجال

رحالت دينية
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املرسلني صىل اهلل عليه وسلم، حيث كان  الدرس من سيد  هذا 
اللغات، ويرسل إىل امللوك من جييد لغتهم، وحيسن  يعنى بتعلم 
والطامة  الناحية،  هذه  يف  املسلمني  نحن  قرّصنا  ولقد  ثقافتهم. 
فخيِّم  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  نبينا  منهج  عن  ابتعدنا  أنا  الكربى 

علينا اجلهل وسادنا األجانب. 
نعيم: نعم يا عبد الرمحن! ما يل أراك منقبضًا ال تتكلم؟

عبد الرمحن: وكيف ال أنقبض وأنتم تتكلمون بالبشتو وأنا ال أفقه 
حديثكم؟!

نعيم: إن الكام باألردوا لشاّق عىل القوم، فا عليك إال الصرب!
عبد الرمحن: و ال حول وال  قوة إال باهلل العي العظيم.

أحس بعض من يف املجلس أين منقبض، منطو عىل نفيس، فأخذ يف 
الكام باألردو لكـــــ ــ ــ ــن بــ ـــــ ــــــ ــــتلعثـ ثـ ثـم. 
وكان احلديث غالبًا يدور حول قضايا سوات احلارضة والغابرة، ما 
ارتكبته احلكومة الغاشمة بعامة الناس، وبحركة املجاهدين الذين 
طالبوا بتنفيذ الرشيعة املحمدية، فكان الناس يشكون ظلم احلكومة 
تقشعر  ما  األبرياء  قتل  الظاملون من  اقرتفه  وحيفها، وحيكون عام 
منه اجللود، وتشيب من ذكره الولدان مما سأشري إليها يف الكلامت 

اآلتية.
أداء  من  فاعتذرت  الشقة،  بعد  ألجل  شديدًا  تعبًا  أقايس  كنت 
أن  االثنني  نحن  لنا  يتيرس  فلم  تومل،  فبطنه  نعيم  وأما  الرتاويح، 
نشرتك يف الرتاويح، فمضيناـ  مع دليل لناـ إىل شاطىء النهر لنرتاح 
الشاطئ،  طرف  عىل  فجلسنا  الطلق،  اهلواء  ونستنشق  بالنسيم، 
نتفاوض ونتامزح متازح اخلان، والكام جيرنا من واد إىل أخرى، 

والنسيم يف غاية الروعة، يزيد فينا النشاط، ويزيل منا التعب.
....نعم يا  فضيلة الشيخ! من فضلك يل سؤال!

عبد الرمحن: تفضل!
.....إن الكاب حينام تنبح يف هذه املنطقة ترفع رأسها إىل السامء، 

وخاصة إذا أّذن املؤذن، فلم ذلك؟!
نفيس  يف  ضحكت  وقد  ـ  ذلك!  عن  الكاب  سل  الرمحن:  عبد 

وضحك من معيـ  
....وكيف  يل ذلك؟

عبد الرمحن: ما واهلل يل عاقة معها، فا عليك إال أن تسأل الكاب 
نفسها عن السبب.

نعيم: كام الشيخ معقول.
عدنا إىل املسجد وقد أديت الرتاويح، وحممد خان حلس املسجد، 
يذكر اهلل تعاىل، فجلسنا عنده ساعة ثم انطلقنا إىل غرفة الضيوف 
لنأخذ مقاعدنا، ومل يتيرس ملحمد خان أن يصحبنا، ألنه كان معتكفًا.
فقلت يف نفيس: إن حممد خان قد مجع الفضائل من أطرافها، ومنها 
أنه وفِّق باالعتكاف، وذكر اهلل تعاىل، إن رمضان هي اجلديرة أن 
يتفرغ اإلنسان هلا، وخيصها بذكر اهلل تعاىل، إن من وفِّق لذلك فقد 

حظي بنصيب وافر.
أجواء سوات،  أقرباء حممد خان حول  نتكلم مع  كنا  الغرفة  ويف 
التي تؤيت  لنا زرائعها الصاحلة، وأرضها اخلصب  فكانوا يصفون 

أكلها كل حني يانعة ناضجة، وكنت معجبًا بحياة هؤالء األحرار 
الذين مل تفسدهم املدنية احلديثة، ومل تؤثِّر فيهم الثقافة املوبوءة.

املدنية  هي  احلياة  يف  والبساطة  السذاجة  إن  نفيس:  يف  فقلت 
املدنية  خصيصة  وهي  وسلم،  عليه  اهلل  صىل  حممد  أنشأها  التي 
الصاحلة، وإن التصنع والتكلف الذي أنجبته احلضارة الغربية قد 
مّلت البرشية، وكّلفتها بام ال يستطاع، إن احلضارة هذه جحيم ال 
تطاق، ونار تلتهم الناس، إن الغرب يف احتضار...االضطراب، 
القلق، االنتحار، الدعارة، املجون، وأخريًا....الفرار من احليـــ 
ــ ــ ـاة؛ من أكرب ما متتاز به هذه احلضارة، ومما يبعث احلزن أن 
واحتضن  املوبوءة،  املدنية  نحو هذه  أقبل  قد  الباكستاين  الشعب 
غثها وثمينها، فدخل يف فخ يصعب عليه اخلروج، وأما سوات 
بعد  الناس  كان  وإن  حد،  إىل  الوبيل  الداء  هذا  من  سلم  فقد 
توغل احلكومة العلامنية أخذوا يقبلون نحو هذه احلضارة، ولكن 
كام  وكان  املدن.  من  غريها  عن  حاالً   أحسن  إهنا  حال  بكل 
رين  العامة الندوي )رح( واألستاذ املودودي وغريهم من املفكِّ
اإلساميني يدور يف خلدي، وكأين أعيش مع هؤالء وأصّدقهم 
الداء  ه بموقفهم احلازم جتاه هذا  يف حتلياهتم، وانتقاداهتم، وأنوِّ

العضال.
 نعيم: ما لك يا عبد الرمحن! يف أي عامل تعيش؟!

فمن  املنكوبني،  هؤالء  عن  ثني  وحدِّ أنا  عاملي  دع  الرمحن:  عبد 
يمسح دمعتهم، ومن يوايس قرحتهم؟!.

نعيم: إن هذا الشعب يعالج اضطهادًا بشعًا من احلكومة، وما أراه 
تقّله، وال أرضًا تظله. لقد حصدهتم احلكومة حصاد  يلفي سامء 

السنبل.
عبد الرمحن: إن اهلل إذا أحب قومًا ابتاهم رشيطة أن يصربوا.

نعيم: ولكن ما أرى القوم إال وقد ارتد عىل أعقابه، ووضع الساح، 
وأذعن لقانون احلكومة الدجالية املصطنع.

عبد الرمحن: اللهم نعم! يبدو أن احلكومة قد أّثرت فيهم، واجتّثت 
يا نعيم تطلب  جرثومة املجاهدين. إن املصابرة والثبات واملثابرة 
القوم إال  طموحًا بوبكريًا، ومهة عمرية، وجرأة ربعية، وما أرى 

فاقد الصاحية، منهار اهلمة.
ولكن عزيز يف الرجال ثبات لكل إىل شأو العىل حركات      * 

نعيم: صدقت!
عبد الرمحن: اللهم أصلح شأهنم.

إىل  يصغون  باملعصم،  السوار  إحاطة  بنا  حميطني  الناس  ن  وكا 
قون كامنا. وكان احلديث مع هؤالء حلوًا لذيذًا،  حتلياتنا، ويصدِّ

لذلك تأخرنا يف النوم.
ويف الصباح الباكر وّدعنا حممد خان وأقاربه، وقصدنا مدينة صخرة 
إىل  ثم  ومن  بته  إىل  فتحركنا  اجلميلة،  ومدهنا  سوات  ل  أعام  من 

صخرة.
بدارالعلوم كراتيش،  الصف  نعيم يف  وحممد خان هذا من زماء 
والوقار،  بالتواضع  متصفًا  الوجه،  طلق  صاحلًا،   رجاً  وكان 

منبسطًا للضيف.
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يف غطاء وطني واألولی منه استهدف 
صعد؛  ثاثة  يف  اإلسامي  العامل 

اجلغرايف ، السكاين والفردي.
االستعامرية  قرارالقوی  تم  أن  بعد 
قلب  يف  اخلبيثة  اليهود  شجرة  لغرس 
العامل اإلسامي اصطدمت بعقبة كؤود 
وهي اخلافة العثامنية التي رغم ضعفها 
اإلسامي  العامل  وحدة  حتمي  كانت 
اتفاقية»سايكس  يف  تقسيمها  تم  وملا 
وقوی  الغرب  اسرتاح  بيكو«الشهرية 
الذي  املخيف  كابوسه  عن  الرش 
نجح  وهكذا  دائام  يطاردهم  كان 
املساحة  متزيق  يف  الرش  وقوی  الغرب 
والتزال  اإلسامي  للعامل  اجلغرافية 
القوة البرشية اهلائلة واملتمحورة حول 
عليهم  خطرا  متثل  الواحدة  الفكرة 
بذور  بإلقاء  متزيقها  عملية  فتمت 
الفرقة واخلاف بينهم وجتسد ذلک يف 
إحياء  إلی  والدعوة  القومية  اهلتافات 
األفكار  وسائر  البائدة  احلضارات 
املناوئة لإلسام كالعلامنية والليربالية.

احلد،  هذا  التدمريإلی  عملية  تقف  مل 
الشيطان  برغبة  رغبتهم  التقت  بل 
اإلسامي  الرصح  لبنات  لتدمري 
املتمثلة  يف أفراد األمة، تم استهدافهم 
يف عقيدهتم وأخاقهم برتويج مظاهر 
املادية  والفلسفات  واإلباحية  التحلل 

اخلادعة لزعزعة اإليامن والعقيدة.
عامل  كانت  للرش  الداخلية  واألذرع 
التهديمية  وهن داخي وباتت حماوالته 
وتسعی  اخللف  من  لألمة  طعن  بمثابة 
وطني  بقناع  لكن  األهداف  لنفس 
والعقلية  الفكرية  التوترات  ومهدت 
من  الداخي  لنموالذراع  مساعدا  جماال 
الرش و زاد حتالفه مع قوی الرشالدويل 
اثنان  وجد  حيث  إبالة  علی  ضغثا 
السيطرة  يف  مشرتكة  اسرتاتيجية  منافع 
واهلل  اإلسامي  العامل  مفاصل  علی 
أمرنا  يصري  كان  أين  إلی  يعلم  وحده 
اخلارج  وسندان  الداخل  مطرقة  حتت 
العريب  الربيع  بثورات  اهلل  نبهنا  لوالأن 
يت  معلو ما ء ضو أنا شخصيا يف  

يف حديث الثورة
أبي عدنان البلوشي

صادر  عدد  مستهل  كان  أعوام  قبل 
مقال  اإلسامية«  الصحوة  »جملة  من 
رشقد  من  للعرب  بعنوان:»ويل 
ـ  القاسمي  الشيخ  لألستاذ  اقرتب« 
أن  آنذاك  رأينا  قد  ـ  تعاىل  اهلل  حفظه 
املقال يصب يف صالح سلسلة مقاالت 
حمدد  زمني  جدول  هلا  عامة  صحفية 
األوضاع  مامح  علی  الضوء  تلقي 
الراهنة وتعكس جانبا من االنتكاسات 
وربام  اإلسامية  األمة  تعايشها  التي 
املسجع  العنوان  كلامت  توازن  كان 
كان  الذي  املفهوم  من  لنا  أكثرإثارة 
لكن  العمق  متجذريف  لواقع  تسطريا 
اتضح يل اليوم أن املفهوم مل يكن جمرد 
كان  بل  املؤمل،  للواقع  صحفي  رسد 
لآلفاق  واع  مؤمن  وتنبئ  تطلع  يمّثل 
بعد  تربزمؤرشاهتا  التي مل  املستقبلية 
الشامات  لذوي  إال  الساحة  علی 
الواعية ومل يفتح مثل هذه التحذيرات 
جتاوزت  وربام  القلوب  يف  طريقها 
األحداث الزمان حتی حان الرشوبات 
العامل  علی  بظاله  وألقی  مستطريًا 

اإلسامي كله.
مماساعد علی تزايد فاعلية الرشواتساع 
تطبيق  يتم  كان  أنه  نفوذه  ساحات 
وتعقد  بالغني  وخفاء  بحذر  مرشوعه 
املواقف  واضطراب  األحداث 
يرتک  مل  الواعية  األمة  قوة  وضعف 
وهذا  أخطاره  وحتديد  الستيعابه  جماال 
التدمريي  ليستمر فی مرشوعه  مادفعه 
أي  من  خطر  هيدده  أن  دون  بإرصار 

جانب.
كان للرش أذرع خارجية وأذرع داخلية 

صور وأوضاع
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املتواضعة أری أن الثورات رغم ما كان فيها من التضحيات 
يف  أمهيتها  وتكمن  األمة  علی  اهلل  من  فضا  كان  اجلسيمة 
كشفها احلقائق املستورة بحيث تم لنا خاهلا وضوح ماكسب 
أن  قبل  الفائت  لنستدرک  واسعة  مساحات  من  فينا  الرش 
يكمل املشوار وفتح أمامنا عهدا جديدا من الكفاح واجلهاد 
وليست فرصة يتمتع يف ظلها اإلساميون بعد عناء وعذاب 

لقوها يف األنظمة القمعية الساقطة.
أن  بعد  للثورات  تبعا  السطح  التی برزت علی  االنقسامات 
كانت نائمة بسبب التخويف والتطميع نذيررش كنا يف غفلة 
عنه، صحيح أن األكثرية بقيت يف معسكرنا بعد لكن جيب 
التنبه إلی أن املعسكر املعارض مل يتشكل إال من خرية شبابنا 
وأفاذ كبد األمة اإلسامية ليسوا قوی الرش بل قوانا وقعوا 
قبلهم  تم حشدهم من  منا  الرش ويف غفلة  يف شبكات قوی 
يف صف موازلنا ويطلب منا املوقف إقداما حاسام النقاذهم.

القتل  مشاهد  لنا  تعكس  الثورة  لقصة  األخری  الصفحة 
والناس  املظلومات  والنساء  األطفال  والتهجريقتل  والتدمري 

يف  نظريها  انعدم  بوحشية  العزل 
التاريخ البرشي.

السيايس  التصعيد  هذا  كل  ملاذا 
كل  ملاذا  جتاهنا؟  والعسكري 
حق  يف  واجلنايات  اجلرائم  هذه 
املسلمني؟أكل ذلک جزاء انتفاضتنا 

النتزاع حريتنا؟
أضخم  وما  احلرية  أغلی  ما 

الثمن!!
منه  ومسمع  العامل  من  مرأی  علی  حيدث   ذلک  كل  أليس 

؟ملاذا كل هذه املحاوالت الفاشلة إليقاف الثورات؟
ما  أهم  إن  ؛  النقطة  هذه  يف  يكمن  اجلواب  أن  شک  ال 
واملكر  اخلفاء  دهاليز  من  الرش  أبرزت  أهنا  الثورة  أنتجت 
واخلديعة والنفاق إلی السطح وأبدت سوءاته وأفشی أمره 
إلی  أدت  ألهنا  ثورتنا  علی  غضب  معايريه،  ازدواجية  و 
تكديرجمال كان ينشط فيه بفراغ بال فجاءت الثورة وقطعت 
اإلقليمي  مرشوعه  يف  التامدي  من  منعته  السبيل،  عليه 
طاء  وانقشع  بجدارالثورة  مشاريعه  واصطدمت  والدويل 

زخارف قوله ومواقفه.
حيث  عليهم  أمرنا  وهوان  فينا  املفرط  من طمعهم  نتعجب 
اليتحملون اليوم حريتنا الذاتية  يف عقر دارنا ويف مصائرنا.
نحوالتقارب  وتسريبنا  الفجوات  لتسد  الثورات  جاءت 
واالنسجام ال أن تعمق الفجوة وتزيد االنقسام. إن السبب 
الرئييس يف هذا االصطفاف املوازي واالستقطاب الذي تبع 

مل  ألننا  أنفسنا،  إلی  يرجع  اخلارجية  العوامل  بعد  الثورات 
يف  زدنا  الضيقة  احلزبية  علی  وبرتكيزنا  نداءالثورات  نتلق 
االنقسام والشعب مل يعد يتحمل أكثرمن هذه االنقسامات 

فانتفضت لطردنا كام طرد اآلخرين.
نحواالنسجام  التحرک  يف  األكثرية  نستغل  أن  والعاج 
الغطاء  يف  البقاء  بدل  اإلسامية  األمة  بمحيط   وااللتحاق 

احلزيب :وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأناربكم فاتقون.
مناوئة  حركة  تعد  التي  الليربالية  بني  نفّرق  أن  البد 
السياسية  احلياة  عن  لتهميشه  تسعی  و  اإلسامي  للحكم 
يف  وقع  من  وبني  التحرروالتحلل  إلی  واالجتامعيةوتدعو 
رشاكها من املسلمني وتم حشدهم يف قوی معارضة ألغراض 
سياسية وسلطوية دون أن يمثلوا الفكرة الليربالية وربام كان 
اصطفافهم يف صفوف موازية رد فعل لنظرتنا احلزبية وضيق 

أفقنا الفكري.
نتوقف مع دروس الثورات يف النقاط التالية:

1. تصحيح نظرتنا إلی الثورات، فإهنا مل تكن منحة وصلتنا 
نتيجة نشاطنا وجهودنا لنتمتع هبا 
بعد عناء وعذاب، بل إهنا كانت 
يف  اتضح  إهلية  ومضات  بمثابة 
مساحات  جتاه  تقصرينا  ضوءها 
الرشاستدراكا  قوی  عليها  أّثرت 

للفوائت وحمافظة علی املتبقی.
مل  معسكرنا  يف  األكثرية  بقاء   .2
يكن إال رمحة من اهلل ووعده ببقاء 
هذه األمة فإذا تم هبا وصولنا إلی 
نعدها  بل  حزبية،  كغنيمة  النستأثرهبا  الشعب  علی  احلكم 

مسؤولية لقيادة األمة نحو االنسجام و طرد االنقسام.
3.إن أهم مصدرشقائنا يتمثل يف احلضارة الغربية وثقافتها،  
ألننا فتحنا الباب هلا بمرصاعيه دون متييزبني خريها ورشها 

فتغريت معايرينا واضطربت حياتنا.
املسلمني  بني  اإلسامية  األخوة  أن  الثورات  أبرزت   .4
يف  يبق  مل  املظلومني  املسلمني  لنرصة  والقيام  والشعورهبا 
املسلمني  واستغاثة  النجدة  فرصخات  أمورهم،  أولويات 

الحترک فينا شيئا.
العامل  يف  األزمات  جلميع  الوحيد  احلل  إن  األخري  ويف   .5
كل  ونبذ  وعمليًا  نظريًا  اإلسام  علی  هواإلقبال  اإلسامي 
ماخيالفه من األفكار والترصفات. لعل اهلل حيدث بعد ذلك 

أمرا.


داخلية  وأذرع  خارجية  أذرع  للشر  کان 
استهدف  منه  واألولی  وطين  غطاء  يف 

اجلغرايف،  صعد؛  ثالثة  يف  اإلسالمي  العامل 

السکاني والفردي.
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كانت أحداث 11 من سبتامرب يوما تارخييا خطرياً يف خارطة العامل، 
وتغيري  البرشي،  العامل  عقلية  يف  وأّثرت  العامل،  كيان  هّزت  حادثة 

مصريه.
كانت أحداث 11 من سبتامرب إيذاناً عىل ما سيقع يف العامل اإلسامي 
من التطورات اخلطرية، وما سيقع يف أمريكا من األزمات االقتصادية 

واالضطرابات النفسية. 
عقب أحداث 11 من سبتامرب ظهر بوش عىل شاشة التلفزيون ليعلن 
أنه ال فرق بني اإلرهابيني الذين تولوا هدم املبنى التجاري العاملي وبني 

من آواهم من اإلرهابيني، وعليه فيجب ماحقتهام مجيعاً.
ومن هنا احتشدت أمريكا وأوربا لغزو العامل اإلسامي بعلة استئصال 
واألوريب،  األمريكي  وخاصة  العامل،  يف  األمن  وتوفري  اإلرهابيني، 
املدمرة،  باآلليات  وجاءت  عليم،  به  اهلل  ما  األموال  من  فرصفت 
واملنشآت الكيمياوية لتصبها عىل رؤوس األبرياء من البرش الذين ال 

ناقة هلم يف القضايا وال مجل.
قام هذا األخطبوط االستعامري الذي أصابه مس من اجلنون بكل 
العامل  بغباء ممزوج ليفرض السيطرة عىل  غطرسته وقوته مصحوباً 
وممتلكاته،  موارده  ويستغل  وصفوته،  شعبه  ويستعبد  اإلسامي، 
ووصل به االستفزاز والكربياء عىل أن يمّثل دوره الفرعوين ويقول 

بلسان حاله بكل جراءة وسفاهة: أنا ربكم األعىل.
كان العامل اإلسامي آنذاك قد غزي بغزو فكري كاسح من أقصاه إىل 
أقصاه، فلم يكن املسلون يعرفون من اإلسام إال رسمه، وكان شأن 
أكثرهم كشأن األمم املادية األخرى؛ عاكفون عىل شهواهتم، ال هيمهم 

دينهم وال يقلقهم سيطرة املستعمرين الفكري عىل العامل اإلسامي.
كان العامل األمريكي واألوريب عىل اطمئنان تام ملا سيحوزون من النرص 
والغلبة، وملا حيصلون من الذخائر واملعادن يف الباد اإلسامية بعد غزو 
عسكري شامل، وملا سينجحون يف صهر املسلمني يف بوتقة احلضارة 
املسيحية املحرفة، خاصة وقد سقط آخر معقل للمسلمني أال وهي 
الدولة العثامنية، وباألمس القريب استوطن اليهود فلسطني فلم حيرك 

ذلك من املسلمني ساكناً وغري ذلك من األحداث اجلسام، واألوضاع 
املأساوية التي مرت يف العامل اإلسامي، فكان غزو أفغانستان والعراق 
وباكستان والباد األفريقية طعاًم سائغاً هلذا األخطبوط،وكان املتوقع 
أن يسري كل يشء وفقاً ملخططاته املدروسة، ولكن هيأ يب لندرس 
األوضاع بعد اثنتي عرشة سنة، ونجيب عن هذا السوال الذي ال يزال 
منقوشاً عىل جبني كل معني بأوضاع العامل، وهو هل نجحت أمريكا 
وحلفائها يف فرض السيطرة عىل املسلمني، وهل ربحت يف هذا الغزو، 
وهل اكتسبت املعركة، وما هو مدى تأثر املسلمني هبذا الغزو، هل 

تركوا دينهم وانصهروا يف بوتقة احلضارة الغربية؟؟.
فأما عن مدى تأثر املسلمني بالغزو وذوباهنم يف بوتقة الغرب، فإن 
العامل  انتفض  محاهتا  مع  بالتزامن  حيث  بالفشل  باءت  قد  أمريكا 
اإلسامي من أقصاه إىل أقصاه، وظهرت طائع احلركات اجلهادية يف 
كل بقعة من بقاع العامل اإلسامي بكل قوة ومحاسة، وأخذ املسلمون 
يعودون إىل اإلسام زرافات ووحداناً، وينقمون عىل أمريكا فرض 
أفغانستان وقيام  النتيجة هي جهاد  سيطرهتا عىل بادهم، وكانت 
الثورات العربية احلديثة التي أصبحت بارقة أمل إلعادة الثقة يف نفوس 

األمة اإلسامية وهنضتها من جديد.
وأما عن مدى ربح أمريكا وخسارهتا ومدى نجاحها وإخفاقها يف 
خمططاهتا فاجلواب أهنا قد خرست هنائياً ومل تظفر بيشء، ال يف العراق، 
يف  قتل  األخرى.حيث  اإلسامية  الباد  يف  وال  أفغانستان  يف  وال 
أفغانستان والعراق من اجلنود األمريكيني آالف مؤلفة، وهذا باإلضافة 
إىل اخلسائر املادية التي أدت إىل أزمة اقتصادية حادة يف أمريكا.واتتحار 
اجلنود األمريكيني يف حصوهنم املنيعة وعند العودة إىل بادهم إىل حد 

الكثرة هي األخرى من املآزق التي وقعت فيها أمريكا.
وال شك أن ما أنفقته أمريكا يف أفغانستان من األموال كان من أهم 
أسباب دخول أمريكا يف األزمة االقتصادية، يقول املؤرخ األمريكي 
"إن احلروب  العظمى:  القوى  "نشوء وسقوط  بول كنيدي يف كتابه 
ونفقاهتا الباهظة لعبت دوراً أساسياً يف سقوط كثري من القوى العظمى 

أفغانستان بعد
 12 عامًا؛

هل رحبت فيها 
أمريكا؟!

عبد الرمحن حممد مجال
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خال اخلمسامئة سنة املاضية".
ومنذ أن دخلت أمريكا إىل أفغانستان رأى أكثر املحللني السياسيني 
واخلرباء العسكريني أن هزيمة األمريكان يف هجمتها هذه من األمور 
احلتمية ولكن أمريكا برغم ذلك كانت مرصة عىل موقفها لسببني 

رئيسني:
1- إثبات قدرهتا للعامل عىل تدمري وحمو من يعادهيا.

2- جعل العامل حتت قيادهتا وخاصة الدول الدائمة العضوية يف 
جملس األمن .

ترى! ماذا حققت أمريكا يف أفغانستان يف املجال اإلداري والسيايس 
واألمني والعسكري واالقتصادي واالجتامعيبعد هذا كله؟

اجلواب إهنم مل حيّققوا سوى اإلتيان بحكومة عميلة متزلزلة، ولكن 
هل يكفيهم اإلتيان بحكومة عميلة يف أفغانستان؟

لقد استخدم  اإلنجليز شاه شجاع عام 1886م عمياً هلم وقت 
هجومهم عىل أفغانستان ، وكذلك الروس الشيوعيون استخدموا 
بربك كارمل عمياً هلم وقت غزوهم ألفغانستان عام 1978م ولكن 
األمن  توفري  أو  عمائهم  حراسة  الروس  وال  اإلنجليز  يستطع  مل 

هلم ، حيث قتل شاه شجاع من قبل 
املجاهدين وأطيح بربك كارمل وأزيح 
أنه  عن السلطة.و ليعرف األمريكان 
لن يكون العميل كرزاي أوفر حًظا من 
أسافه"شاه شجاع"أو"بربك كارمل".
معدالت  من  أخريا  يزيد  وما 
العمليات  تزايد  ألمريكا  اإلحباط 
اليومي  املتكرر  واهلجوم  اجلهادية  
 ، ومعسكراهتم  قواعدهم  عىل 
الطائرات  سقوط  معدل  وارتفاع 

التابعة للجيش األمريكي ، وقد اضطروا كثرًيا يف الفرتة األخرية 
باالعرتاف باهلجامت التي يشنها املجاهدون ولكن يمنعهم الكرب 

من ذكر أعداد القتىل واجلرحى يف صفوفهم.
يقول بول كيندي: أعتقد أن ما تواجهه الواليات املتحدة هي صعوبات 

ال يستهان هبا يف أفغانستان.
إن أمريكا أصبحت اليوم ال متلك من أمرها شيئاً، وال تستطيع أن 
تسيطر عىل جزء صغري من األرض، إهنا قد باءت بالفشل يف مجيع 
ميادينها، لقد قامت بدعاياتـ   بعد أن فشلت يف ميدان العنف والقمع 
ـ واسعة النطاق عرب وسائل اإلعام لتشويه سمعة املجاهدين،فزادهم 
اهلل رشفا وعزاً، فلام أخفقت جلأت إىل التطميع، وأنفقت من األموال 
لتجلب قلوب املجاهدين وتغرهيم باملال، فلام خابت يف ذلك أخذت 
تدعو احلركة إىل احلوار، واجللوس يف طاولة املفاوضة، فلام مل تنجح 
بدأت تدّرب اجليش األفغاين لتحويل املسؤولية إليهم، واخلروج من 
أفغانستان هنائياً، فوىض يف فوىض! ال خيرجون من مأزق إال ودخلوا 
يف أعنف منه، واحلق أهنم دخلوا يف نفق مسدود، ال يمكنهم اخلروج 
منه إال وهم مترسبلون بلباس الذل والعار واهلزيمة النكراء كام حدث 

لشقيقتهم الروس.أجل إهنا بداية النهاية ألمريكا بإذن اهلل.
وا  ِذيَن َكَفُروا ُينِْفُقوَن أَْمَواهَلُْم لَِيُصدُّ وقد ُحّق عليهم قوله تعاىل: إِنَّ الَّ
ِذيَن  ًة ُثمَّ ُيْغَلُبوَن َوالَّ َعْن َسبِيِل اهللَِّ َفَسُينِْفُقوهَنَا ُثمَّ َتُكوُن َعَلْيِهْم َحرْسَ

وَن . األنفال:36. َكَفُروا إىَِل َجَهنََّم حُيْرَشُ
وأما مسؤولية املقاومة بعد االنسحاب:

إن القوات الصليبية ستنسحب وهي جتر أذيال اهلزيمة واخليبة وال 
بد، ولكن املهم هو بعد االنسحاب، كيف ختطط احلركة، وما هي 

االسرتاتيجية التي ينبغي للنهضة أن تتخذها؟
إن أول واجب لقادة احلركة أن يقوموا به بعد االنسحاب هو أن 
يعرفوا الفرق بني العدو والصديق، بني اخلائن واألمني، بني الذي 
يعمل لصالح األمة، والذي يعمل لنفسه أو حزبه أو لألجانب، إن 
هذا أول فرض عىل احلركة، ألنه ما دامت العنارص الفاسدة فيها 

فإنه ال يمكنها أن متّثل الدور املنشود.
إن النبي صىل اهلل عليه وسلم أهلمه اهلل تعاىل الفرق بني املنافق اخلادع 
املنافقني، وحيذر منهم،  وبني املؤمن املخلص، فكان يتقي جوانب 

ويتخذ تدابري حكيمة جتاههم.
فإذا عرفت احلركة التمييز بني الصالح 
والناصح،  اخلادع  بني  والطالح، 
تاريخ  يف  حاسم  دور  هلا  فسيكون 
أفغانستان وتاريخ العامل، وستستطيع 
جمرى  تغرّي  أن  اخلالصة  املؤمنة  الفئة 
حتيي  وأن  العامل،  خارطة  يف  التاريخ 
الذين  العادلني  اخللفاء  عهد  ذكرى 

مّثلوا أروع دور يف التاريخ البرشي.
وليعرف قادة احلركة أن هزيمة القوات 
أسهل بكثري من بناء املجتمع الصالح 
العفيف العادل، املجتمع املثايل الذي ترنو إليه األمة اإلسامية، وتتطلع 
إليه أنظار البرشية البائسة التي مّلت احلياة األوربية اخلادعة، ولتكن عىل 
ـ هذه الدماء الطاهرة التي أهريقت  ـ ال قّدر اهلل  حذر تام من أن تضيع 

يف هذه األرض املقّدسة يف سبيل تكوين هذا املجتمع املثايل العفيف.
إهنا مهمة لتنوء بالعصبة أويل القوة الذين وهبهم اهلل تعاىل فكراً صائباً، 
ونظراً ثاقباً، ومحاسة بوبكرية، وشجاعة فاروقية، وجرأة ربعية، وخربة 

بأحوال األمة اإلسامية والعامل املعارص.
وإنه حلري هبذه الفئة التي تصدت أكرب أمرباطورية عىل وجه األرض 
بأبسط الوسائل املادية، وأحلقت هبا اخلسارة الفادحة، جلدير هبذه اجلامعة 
أن تنهض لتعلب دورها يف هذا العرص الذي كثرت فيه الفتن، وأصيب 

العامل اإلسامي بشلل فكري، وأزمة اقتصادية وعسكرية فادحة.
لقد جاء دور أفغانستان ليمثل عهد اخلافة اإلسامية املفقودة وحييي 
دور اإلمرباطوريات اإلسامية الكربى كالعثامنية واملغولية وغريها 

بإذن اهلل تعاىل، وحينئذ يفرح املؤ منون.
امْلَنُْصوُروَن  هَلُُم  ُْم  إهِنَّ امْلُْرَسِلنَي )171(  لِِعَبادَِنا  َكِلَمُتنَا  َسَبَقْت  َوَلَقْد 

ُم اْلَغالُِبوَن )173(. الصافات. )172( َوإِنَّ ُجنَْدَنا هَلُ

وما يزيد أخريا من معدالت اإلحباط ألمريكا تزايد 
اليومي على  املتكرر  العمليات اجلهادية  واهلجوم 
سقوط  معدل  وارتفاع   ، ومعسكراتهم  قواعدهم 
الطائرات التابعة للجيش األمريكي ، وقد اضطروا 
اليت  باهلجمات  باالعرتاف  األخرية  الفرتة  يف  كثرًيا 
يشنها اجملاهدون ولكن مينعهم الكرب من ذكر 

أعداد القتلى واجلرحى يف صفوفهم.
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يف 16 من ديسمرب من العام املايض قامت جمموعة من األشخاص 
باغتصاب الفتاة بشكل مجاعي مما أثار غضب املايني من اهلنود 
ظاهرات  يف  وخرجوا  اهلندوسية،  الفتاة  تلک  اغتصاب  بسبب 
حاشدة استنكارًا هلذا العمل الشنيع وتضامنًا مع الضحية املتوفية.
و لكن  ومع األسف الشديد مل تتحرك نخوة إسامية واحدة ملئات 
إن مل يكن ألوف املغتصبات يف سوريا والعراق، وأفغانستان ووو.
 أليس العراق وأفغانستان و... أرض اإلسام واملسلمني ونساؤه 
املسلمة  الشعوب  تثور  مل  ملاذا  طاهرات؟  عفيفات  مسلامت 
اهلوية  عىل  والقتل  األعراض  انتهاك  عن  وصمتت  تغضب  ومل 

وغريها؟! هل اهلندوس أكثر غرية ونخوة منا؟!
يا أمة املليار ونصف املليار إن كنت ال تعلمني بذلك ومل تسمعني 

به فتلك مصيبة ، وإن كنت تعلمني بذلك فاملصيبة أعظم .
يا أمة املليار ونصف املليار .. ما بالكم .. أين غريُتكم ؟!

كم اإلسامي ؟!  أين حسَّ
عليه  اهلل  صلی  النبي  رسمه  الذي  الواحد  باجلسد  الشعور  أين   
ِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َكَمَثِل  وسلم بقوله: َتَرى امْلُْؤِمننَِي يِف َتَرامُحِِهْم َوَتَوادِّ
ى. َهِر َواحْلُمَّ اجْلََسِد إَِذا اْشَتَكى ُعْضًوا َتَداَعى َلُه َساِئُر َجَسِدِه بِالسَّ

"صحيح البخاري/6011"؟!
ر الوجوه ؟!  أين متعُّ

أين عاطفتكم ؟! 
أال نتحرك ونرى هذه املنغصات واإلساءات؟

زالزل  من  املتعددة  بعقوباته  اهلل  نا  يُعمَّ أن  لنخشى  إننا  واهلل   
وفَيضانات وفْقد لألمن وجوع وغري ذلك " َوَما َلُكْم ال ُتَقاتُِلوَن 
ِذيَن  الَّ َواْلِوْلَداِن  َوالنَِّساِء  َجاِل  الرِّ ِمَن  َوامْلُْسَتْضَعِفنَي  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف 
ِمْن  َلنَا  َواْجَعْل  َأْهُلَها  الظَّامِلِ  اْلَقْرَيِة  َهِذِه  ِمْن  َأْخِرْجنَا  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن 

َلُدْنَك َولِّيًا َواْجَعْل َلنَا ِمْن َلُدْنَك َنِصريًا " .
حترك  الذي  فام  رأيناها،  كثرية  وأهوال  سمعناها،  كثرية  نداءات 
وعائلة  أرسة  عىل  وبكينا  صوتية،  تظاهرات  يف  حتركنا  فينا، 
املغتصبات .. ومن حرك منا يده فبالقلم أو باهلتافات والشعارات 
املنربية، أو بالدعوة للمقاطعة عن املنتجات األمريكية تضامنًا مع 

مثل هذه القضايا .

الطغاة  سجون  بأّن  اليوم  نشاهد  عندما  ليندی  جبيننا  إن  واهلل 
األسريات  باملسلامت  امتألت  قد  ومغارهبا  األرض  مشارق  يف 
رجًا  ينتظرن  مساء،  صباح  العربات  يسكبن  الايت  الطاهرات 
يفک رساحهن من غياهب تلک السجون املظلمة حيث صنوُف 
العذاب وألواُن النكال وأنواُع اإلذالل، ولكن ذهبت رصخاهتن 
االكرتاث  وعدِم  والَوهِن  اخلََوِر  بحر  يف  وذابت  ياح  الرِّ أدراج 
َمن رحم ربُّك، وال حول وال  أمتنا إال  َغَلب عىل  الذي  والتبلُّد 

قوة إال باهلل.
أين نحن من املعتصم واحلجاج مع أننا نقرأ يف التاريخ اإلسامي 
رصخًة  فرصخت  الروم  يد  يف  أسريًة  وقعت  مسلمًة  امرأًة  أن 
نادت  حني  آنذاك  املرتامية  اإلسامية  الدولة  أرجاء  هلا  ارجتت 
العبايس  اخلليفة  فام كادت رصخاهتا تامس سمع  )وامعتصامه( 
املعتصم حتى انتفض انتفاضة األسد امُلغَضب فثارت فيه الغرية 
رسيره:  عىل  جالس  وهو  وأجاهبا  العربية،  والنخوة  اإلسامية 
النفرَي،  النفرَي  لبيك! وهنض من ساعته، وصاح يف قرصه:  لبيك 
بنفسه،  مجوَعه  وقاد  جنده  ومجع  جيشه  فجيش  دابته  ركب  ثم 
وأرس،  وَقتَّل  ر  ودمَّ ق  فحرَّ )عمورية(  الروم  باد  أحصن  وغزا 
وأصبحت خاويًة عىل عروشها كأن مل تغَن باألمس، حتى رجعت 

مًة. تلك املرأة معززة مكرَّ
األسرية  تلك  رصخات  كانت  إذ  أنفسهم،  عىل  الروم  فَجنى 
عليهم  مكرهم  وحاق  ديارهم،  وخراِب  ذهلم،  يف  سببًا  املسلمة 
أيب  بقصيدة  الفتوح  فتُح  فتُّوج  بأهله،  إال  السيئ  املكر  حييق  وال 

متاٍم السائرة:
السيف أصدق أنباء من الكتب ... يف حده احلد بني اجِلد واللعب
بل ذكرت كتب التاريخ أن ملَك السند أرس امرأة مسلمًة ودخل 
السنَد  فغزا  اح  السفَّ يوسف  بن  احلجاج  عليه  فغضب  باده،  هبا 

وأنفق بيوت األموال حتى استنقذ تلك املرأة وردها إىل مدينتها.
ولكن اليوم مشاهد تقشعر منها من له أدنی شعور بالواقع املؤمل 
حكمت  صديقي  عافية  الدكتورة  املسلمة  املرأة  هي  فها  املرير، 
حمكمة أمريكية عليها بالسجن أكثر من ثامنني عامًا بعد أن أذاقتها 
والنفيس،  اجلسدي  العذاب  من  أشكاالً  الرسية  سجوهنا  يف 

نساٌء البواكي هلّن
رشيد أمحد البلوشي
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هذه  حترک  مل  ولكن  سنواٍت،  عرش  من  أكثر  مرارهتا  وجرعتها 
اجلريمة الفادحة فينا أي ساكن، فإنا هلل وإنا إليه راجعون.

يقول الشاعر نزار قباين:
أبحث ىف دفاتر التاريخ ... 

عن أسامة بن منقذ ... 
وعقبة بن نافع ... 

عن عمر ... عن محزة ... 
عن خالد يزحف نحو الشام ... 

أبحث عن معتصم باهلل ... 
حتى ينقذ النساء من وحشية السبى ... 

ومن ألسنة النريان !! 
أبحث عن رجال أخر الزمان .. 

فا أرى ىف الليل اال قططا مذعورة ... 
ختشى عىل أرواحها ... 
من سلطة الفئران !!... 

هل العمى القومى ... قد أصابنا؟ 
أم نحن نشكو من عمى األلوان ؟؟

واهلل يعلم بأن هناک قائمة طويلة من هذه االنتهاكات و لكن با 
أي صدی من املسلمني، فاملتطلب من املسلمني وحكوماهتم يف 

ظل هذه األحداث املريرة األمور اآلتيتة:
األسريات  فكاك  إىل  والبالغ  الدؤوب  السعي  يشء  كل  قبل  ـ 
يمكن  بام  العدو  عىل  والضغط  األعداء،  خمالب  من  بفدائهن 

الضغط عليهم فيه لفداء األسريات وفكاكهن .
ـ استغال احلدث بكسب الرأي العام للضغط عىل العدو .

ـ رعاية ذوي األسارى والقيام عليهم بتخصيص أعطيات دورية هلم.
ـ إشعارهن بشدة قرهبم منهن كالدعاء هلن يف العام.

- بذل اجلاه يف سبيل فكاكهن .
ـ احرتام غيبتهن والذب عنهن وعن أهليهن .

ـ بيان واجب الناس األوجب نحوهّن ونحو أهاليهن وأبنائهن .
ـ تربية األمة عىل التعبئة واملواجهة وتعريفهن بطبيعة هذه املواجهة 

من االبتاء والصرب واملصابرة .
ـ النصح هلن باللني واحلكمة .

ـ أما العلامء فواجبهم كبري جدا فاهلل قد أتم عليهم نعمته بالعلم 
وأوجب عليهم البيان والصدع باحلق ، وويل ملن كتم منهم وآثر 
احلياة الدنيا فإن اجلحيم هي املأوى فقد توعدهم اهلل بذلك، وأما 
بإذن  املأوى  هي  اجلنة  فإن  احلق  لألمة  وبني  ربه  مقام  خاف  من 
اهلل تعاىل، هذا واجب عىل علامء الرشيعة مهام كان منصب العامل 
ومهام كانت مكانته، جيب عليه الرد عىل أعداء اإلسام وبيان ما 
يمكرون بأخواتنا العفيفات خلف قضبان السجون، وأن يكون 
هذا مههم، وال حيل هلم ترك شيئ من ذلك حمابة لفان أو إرضاء 
لفان بل يكون هدفهم رضا اهلل سبحانه ورىض املسلمني لقوله 
َم ـ : " من التمس رضا الناس بسخط  َعَلْيِه وآله َوَسلَّ ـ َصىلَّ اهللَُّ 

اهلل  رضا  التمس  ومن  الناس  عليه  وأسخط  عليه  اهلل  سخط  اهلل 
بسخط الناس ريض اهلل عنه وأرض عليه الناس " فِحْمُل العلامء 
ثقيل واألمانة التي محلوها عظيمة وال ينظروا إىل حاكم وال كبري 
وال صغري وال عامة وال خاصة بل يصدعوا باحلق رغم كل كاره 
له ، أما إذا تقاعسوا وتركوا ما أوجبه اهلل عليهم فهم خارسون ، 
وينبغي للعلامء أن تكون مواقفهم مع اهلل فا يبالوا بأحد سواه، 
فاهلل مّن عليهم بعلم وتفضل عليهم به وجعلهم من محلته فعليهم 
فيه، وقد أخذ اهلل  أن يؤدوا واجبه ويقوموا بام فرض اهلل عليهم 
اْلِكَتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  الَّ ِميَثاَق  اهللَُّ  َأَخَذ  )َوإِْذ   : فقال  العلامء  ميثاق 
ْوا بِِه َثَمنًا  َلُتَبيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوال َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشرَتَ

وَن( )آل عمران:187(. َقِليًا َفبِْئَس َما َيْشرَتُ
وقد وصف ابن القيمـ  رمحه اهللـ  حال بعض العلامء فقال : ) وأي 
دين وأي خري فيمن يرى حمارم اهلل تنتهك وحدوده تضاع ودينه 
يرتك وسنة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد 
بالباطل  املتكلم  أن  كام   ، أخرس  شيطان  اللسان  ساكت  القلب 
شيطان ناطق ، وهل بلية الدين إال من هؤالء الذين إذا سلمت 

هلم مآكلهم ورياساهتم فا مباالة بام جرى عىل الدين .
املتلمظ ، ولو نوزع يف بعض ما فيه غضاضة  املتحزن  وخيارهم 
واستعمل   ، واجتهد  وجد  وتبذل  بذل  ماله  أو  جاهه  يف  عليه 
مراتب اإلنكار الثاثة بحسب وسعه ، وهؤالء مع سقوطهم من 
عني اهلل ومقت اهلل هلم ؛ قد بلوا يف الدنيا بأعظم بلية تكون وهم 
ال يشعرون وهو موت القلوب ، فإن القلب كلام كانت حياته أتم 

كان غضبه هلل ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل (
فقد  بنّي  ، ومن  الدنيا واآلخرة  فرط يف  فقد  دينه خلفه  نبذ  فمن 
باع نفسه هلل تعاىل فبخ بخ وقد ربح البيع والفردوس هي املوعد .
يف  وقوة  وأمواالً  زينة  والنصارى  اليهود  آتيت  إنك  ربنا  اللهم 

احلياة الدنيا . .
اللهم إهنم يصدون عن سبيلك ..

ويقتلون أهل دينك . .
ويقيمون رشيعة الطاغوت يف األرض ..

ويقبضون الصاحلني والصاحلات بجرائم تافهة..
اللهم الجريمة هلم إال أهنم قالوا ربنا اهلل..

اللهم ربنا اطمس عىل أمواهلم
واشدد عىل قلوهبم . .

وال تبق هلم قوة . .
بقوتك يا ذا اجلربوت وامللكوت والعظمة

اللهم كن ألخواتنا األسريات . .
اربط عىل قلوهبن ..

وأنزل عليهن األمن واإليامن . .
وأعذهن يا اهلل من أن يفتّن يف دينهن . .

يا أكرم األكرمني ..
اللهم آمني .
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مضرة تعظيم اخللق وكون املرء مشارًا إليه بالبنان
ـ إن اجلسد عىل شكل القفص، صار شوكا عىل الروح قائام بخداع 

الداخلني واخلارجني.
ـ يقول له هذا: ألكن موضعا ألرسارك، ويقول له ذاك: ال، إنني 

رشيك لك.
ـ ويقول له هذا: ال مثيل لك يف الوجود يف اجلامل والفضل واإلحسان 

واجلود.
لفتات  آكلة  أرواحنا  وكل  لك،  كامها  العاملان  ذاك:  له  ويقول  ـ 

»مائدة« روحك.
 ـ وعندما يرى هو اخللق ثملني به، من الكربياء يضيع من يدي نفسه.
 ـ وهو ال يدري أن آالفًا من أمثاله، قد ألقى هبم الشيطان يف ماء اجلدول.
ـ ولطف الدنيا وخداعها لقمة حلوة، فقّلل من أكلها، فهي لقمة 

مألى بالنار.
ـ ونارها خمتفية ولذهتا ظاهرة، ومن ثم يتصاعد الدخان منها يف هناية 

املطاف.
ـ وال تقل: متى خييل عّي ذلك املديح؟ إنه يقول طمعا، وأنا أفهم 

ذلك.
ـ فإذا حدث وهجاك مادحك هذا عىل املأل، الحرتق قلبك عدة 

أيام من وخز »هجائه«.
طعمه  وألن  إياه،  حرمانك  من  ذلك  قال  أنه  تعلم  أنك  ومع  ـ 

فيك مل جُيِد فتيًا.
 ـ وأثر ذلك املديح يبقى يف داخلك، وحالتك هذه معيار عند املديح.
ـ ويبقى هذا األثر لعدة أيام، ثم يصبح مادة للكرب، وخداعا للروح.

ـ لكنه ال يظهر، ذلك ألن املدح حلو، ويظهر األثر السيئ ألن القدح 
مر.

ـ مثل الدواء املطبوخ عىل هيئة احلَب الذي تزدرده، تظل لفرتة طويلة 
يف هياج منه وضيق.

ـ وإن أكلت احللوى تكون لذهتا عىل الفور، وال يثبت أثرها عىل 
الدوام مثل ذاك األثر.

ـ وما دام ال يثبت يف الظاهر فإنه يثبت يف اخلفاء، فاعلم إذن كل ضد 
من ضده.

ـ مثل السكر الذي يبقى تأثريه خفيا، وبعد فرتة يؤدي إىل طفح اجللد 
الذي يطلب املبضع.

ـ والنفس من كثرة املديح حتولت إىل فرعون، »كن ذليل النفس هونا 
ال تسد«.

ـ وكن عبدا ما استطعت وال ترص سلطانا، وكن متلقيا للرضبات 
كالكرة، وال ترص صوجلان.

يتأتى  اجلامل،  ذلك  وال  اللطف  ذلك  لك  يبقى  ال  فعندما  وإال  ـ 
لرفاقك منك املال.

ـ وتلك اجلامعة التي كانت مقيمة عىل نفاقك، عندما تراك تقول: إنه 
شيطان.

ـ ويقولون لك مجيعا عندما يرونك واقفا ببابك: هل أنت ميت أطل 
من قربه؟

مثنوي موالنا جالل الدين الرومي

الفلسفي  مؤلفات  أبرز  من  املثنوي  كتاب  إن  متهيد: 
من  وهو  الرومي.  الدين  جالل  موالنا  الكبري  اإلسالمي 
من  الرغم  وعلى  اإلسالمية،  اآلداب  كالسيكيات  أروع 
عشر  الثالث  اهلجري،  السابع  القرن  يف  كتب  النص  أن 
امليالدي، إال أنه مل يفقد جدته، وال يزال القارئ جيد فيه 
مشاكل  من  يصادفه  ما  إىل  وإملاحات  جديدة  أفكارًا 
احلثيث  سعيه  ويف  اجملتمع   ومع  نفسه  مع  تعامله  يف 
فيما  العيش  ومتطلبات  احلياة  صراع  فوق  التسامي  حنو 
موالنا  قّدم  الراقي،  الشعر  من  بيت  ألف  ثالثني  من  يقرب 
جالل الدين خالل عمله العظيم عامله اخلاص، وحماولته 
املعارف اإلسالمية األخرى فيه، فأخذ  الرائدة لصب كل 
وتعرف  السمو،  ومن  املعرفة  من  زاده  عصر  كل  منه 
اإلسالم  روح  منه  فعرف  ترمجاته،  خالل  من  العامل  عليه 
التعصب  عن  ترتفع  اليت  اإلنسانية  العظيمة  السمحة 
املتذوق  القارئ  يكتشف  املطالعة  وخالل  األفق.  وضيق 
خالصا  صوفيا  نصا  ليس  موالنا  مثنوي  أن  الواعي  املتفهم 
واملستويات،  اجلوانب  متعدد  نص  هو  بل  يشاع،  كما 
يهتم برتبية اإلنسان على األرض، قبل أن يوصله بأسباب 
الندوي  اإلمام  يقول  كما  ـ  الشاعر  استخدم  لقد  السماء. 
وموسيقي  اجِلرس،  وحالوة  التعبري،  ولطف  الشعر  رقة  ـ 
فلسفته  لـتأدية  األدب؛  وفكاهة  والقوايف،  الوزن 
واملبادئ  الغامضة،  اللطيفة  واملعاني  العميقة،  الدقيقة 
فكان  خاطره؛  يف  وجتيش  فكره،  تشغل  اليت  الرفيعة 
وأسهل  القلوب،  يف  وأحلى  النفوس،  يف  أوقع  كالمه 
اجملتمع  يف  وتغلغاًل  نفوذًا  وأكثر  تناواًل،  وأيسر  فهمًا، 
واآلداب. املثنوي نص يقرأ أكثر من مرة، وُيعايش، شأنه 
جدتها  تذهب  ال  اليت  العامل  كالسيكيات  شأن  هذا  يف 
مبرور الزمن، وال تفقد قيمتها مبر العصور. ويسر مكتب 
متعددة  حلقات  يف  ينشر  أن  اإلسالمية  الصحوة  جملة 
ترمجة  من  مستمدا  اجلليل  السفر  هذا  من  مقتطفات 
األستاذ الفاضل الدكتور إبراهيم الدسوقي شتا لينتفع بها 

قراء اللغة العربية. 

علی مائدة املثنوي
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ـ مثل ذلك األمرد الذي يلقبونه بالسيد، لكي يلقوا به يف الفخ هبذا 
اخلداع.

ـ وما دامت حليته قد نبتت يف سوء السمعة، فأن الشيطان من النظر 
إليه يشعر بالعار.

ـ والشيطان يتجه إىل اإلنسان للوسوسة بالرش، لكنه ال يأيت نحوك، 
ألنك أرش.

ـ وطاملا أنت إنسان يرسع الشيطان يف أثرك ويذيقك من مخره.
ـ وعندما رصت بطبعك شيطانا راسخا، فإن الشيطان الرجيم يفر 

منك.
ـ وذلك الذي تعلق بطرف ثوبك، عندما رصت عىل هذا النحو، فّر 

منك. 

حكاية ما جری بني النحوي و املالح
ـ ركب أحد النحاة سفينة ، فالتفت إلی املاح ذلك العابد لنفسه؛

ـ وسأله : هل قرأت شيئا من النحو؟ قال : ال ، قال : ضاع إذن 
نصف عمرك هدرًا.

ـ فصار املاح كسري القلب من هذا التحقري ، لكنه صمت يف تلك 
اللحظة عن اجلواب.

ـ ثم ألقت الريح السفينة يف دوامة ، فصاح ذلك املاح بالنحوي:
ـ هل تعرف شيئا من السباحة ؟ أخربين ، قال : ال يا حسن اجلواب 

و يا حلو املحيا.
ـ قال : كل عمرك إذن ضاع هدرا أهيا النحوي، ذلك أن السفينة 

»الحمالة« غارقة يف الدوامات.
ـ فاعلم أن ما ينبغي هنا هو املحو ال النحو ، فإن كنت عاملا به فسق 

يف املاء با خطر.
ـ و إن ماء البحر ليجعل امليتة »تطفو« علی سطحه ، و من كان حيا، 

متی ينجو من البحر ؟
ـ وإذا ما مت عن أوصاف البرش ، فإن بحر األرسار يضعك علی 

مفرق رأسه.
ـ ويا من كنت تدعو الناس محريا ، لقد عجزت هذه اللحظة كحامر 

فوق ثلج!!
ـ وإذا كنت عامة الدهر يف احلياة الدنيا ، فانظر »حني« فناء الدنيا و 

الدهر.
ـ ولقد قمنا بإفحام الرجل النحوي ، وذلك حتی نعلمك حمو املحو.
ـ فتجد فقه الفقه و نحو النحو ورصف الرصف يف تنزل أهيا الرفيق 

العظيم.
ـ وإننا لنحمل اجلرار املمتلئة إلی الدجلة ، فإن مل نعترب أنفسنا محريا 

، فنحن محري.
ـ ولعل األعرايب كان معذورا فيام فعل، فلقد كان غافا عن دجلة ، 

شديد البعد عنه.
ـ ولو كان مثلنا علی علم بدجلة ، ملا محل تلك اجلرة من مكان إلی 

آخر.
ـ بل إنه لو كان علی علم بدجلة ، حلطم تلك اجلرة فوق الصخرة.

الفارغون يف احلياة هم أهل األراجيف والشائعات؛ 
َمَع  َيُكوُنوْا  بَِأن  }َرُضوْا  موزعة؛  أذهاهنم  ألن 

اخْلََوالِِف{)التوبة:87(.
من  صاحبه  يفرغ  يوم  الذهن  حاالت  أخطر  إن   
با  انحدار  يف  املرسعة  كالسيارة  فيبقى  العمل، 
سائق جتنح ذات اليمني وذات الشامل. يوم جتد يف 
حياتك فراغًا فتهيأ حينها للهم والغم والفزع؛ ألن 
هذا الفراغ يسحب لك كل ملفات املايض واحلارض 
واملستقبل من أدراج احلياة فيجعلك يف أمر مريب، 
ونصيحتي لك ولنفيس أن تقوم بأعامل مثمرة بدالً 
، وانتحار  من هذا االسرتخاء القاتل، ألنه وأد خفيٌّ
بكبسول مسكن. إن الفراغ أشبه بالتعذيب البطيء 
السجني  بوضع  الصني  سجون  يف  يامرس  الذي 
فرتات  ويف  قطرة،  دقيقة  كل  يقطر  أنبوب  حتت 
باجلنون.  السجني  يصاب  القطرات  هذه  انتظار 
هو  وعقلك  حمرتف،  لص  والفراغ  غفلة،  الراحة 
اآلن  قم  إذن:  الومهية.  احلروب  هلذه  ممزقة  فريسة 
صلِّ أو اقرأ، أو سبِّح، أو طالِع، أو اكتب، أو رتب 
مكتبك، أو أصلح بيتك، أو انفع غريك حتى تقيض 
الفراغ  الناصحني. اذبح  الفراغ، وإين لك من  عىل 
 %50 العامل  أطباء  لك  ويضمن  العمل،  بسكني 
الطارئ فحسب،  السعادة مقابل هذا اإلجراء  من 
يغردون  والبنائني  واخلبازين  الفاحني  إىل  انظر 
باألناشيد كالعصافري يف سعادة وراحة، وأنت عىل 
ملدوغ.  كأنك  وتضطرب  دموعك  متسح  فراشك 

مقتطفات من كتاب »ال حتزن« د. عائض القرين

طرد الفراغ بالعمل
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يٌح بِإِْحَساٍن َواَل  َتاِن َفإِْمَساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َترْسِ قال تعاىل: الطََّاُق َمرَّ
اَفا أاَلَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ  حَيِلُّ َلُكْم أَْن َتأُْخُذوا مِمَّا آَتْيُتُموُهنَّ َشْيًئا إاِلَّ أَْن خَيَ
َفإِْن ِخْفُتْم أاَلَّ ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َفَا ُجنَاَح َعَلْيِهاَم فِياَم اْفَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد 
اهللَِّ َفَا َتْعَتُدوَها َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفأُوَلِئَك ُهُم الظَّاملُِوَن )229( َفإِْن 
َقَها َفَا ُجنَاَح  ُه َفإِْن َطلَّ َقَها َفَا حَتِلُّ َلُه ِمْن َبْعُد َحتَّى َتنِْكَح َزْوًجا َغرْيَ َطلَّ
اَجَعا إِْن َظنَّا أَْن ُيِقياَم ُحُدوَد اهللَِّ َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ ُيَبيِّنَُها لَِقْوٍم  َعَلْيِهاَم أَْن َيرَتَ

َيْعَلُموَن )230(. سورة البقرة.
هذه اآلَية الكريمة رافعة ملا كان عليه األمر يف ابتداء اإلسام من أّن 
ة ما دامت يف العّدة،  الّرجل كان أحّق برجعة امرأته وإن طّلقها مائة مرَّ
فلاّم كان هذا فيه رضر عىل الّزوجات قرصهم اهلل إىل ثاث طلقات، 
ة والثِّنتني، وأباهنا بالكّلية يف الّثالَثة، فقال: الطَّاُق  وأباح الّرجعة يف امْلرَّ
يٌح بِإِْحساٍن. قال أبو داود رمحه اهلل يف  تاِن َفإِْمساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َترْسِ َمرَّ
بَّْصَن بِأَْنُفِسِهنَّ َثاَثَة ُقُروٍء َوال  سننه: عن ابن عّباس، َوامْلَُطلَّقاُت َيرَتَ
حَيِلُّ هَلُنَّ أَْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اهللَُّ يِف أَْرحاِمِهنَّ اآْلَيَة، دل أّن الّرجل كان 
إِذا طلَّق امرأَته فهو أَحّق برجعتها وإن طلَّقها ثاثا، فنُِسَخ ذلك، فقال: 

تاِن اآْلَيَة. الطَّاُق َمرَّ
يٌح بِإِْحساٍن: أي إذا طّلْقَتها واحدة  وقوله: َفإِْمساٌك بَِمْعُروٍف أَْو َترْسِ
أو اثنتني، فأنت خمريَّ فيها ما دامت عّدهتا باقية بني أن ترّدها إليك ناوًيا 
اإلصاح هبا واإلحسان إليها، وبني أن ترتكها حّتى تنقيض عّدهتا فتبني 
منك وتْطلَق رساحها حمسنًا إليها، ال تظلمها من حّقها شيئا وال ُتَضارُّ 
هبا. وقال ابن أيب طلحة. عن ابن عّباس، قال: إذا طلَّق الّرجل امرأته 
تطليقتني، فْليتَّق اهلل يف ذلك، أي يف الثَّالثة، فإّما أن يمسكها بمعروف 
ها شيًئا. حها بإحسان فا يظلُمها من حقِّ فيحسن صحابتها، أو ُيرسِّ

تفسري ابن كثري: ص167.
وال حيل لكم أهيا الرجال أن تضاجروهن وتضّيقوا عليهن ليفتدين 
وال  تعاىل:  قال  كام  ببعضه  أو  الصداق  من  أعطيتموهن  بام  منكم 
تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلخ. اآلية. فأما إن وهبت 
املرأة شيئاً عن طيب نفسه فكلوها هنيئاً مريئاً، وأما إذا تشاقق الزوجان، 
ومل تقم املرأة بحقوق وأبغضته ومل تقدر عىل معارشته فلها أن تفتدي 

منه بام أعطاها، وال حرج عليها يف بذهلا له وال حرج عىل الزوج يف 
قبول ذلك من الزوجة، وأما إذا مل هلا عذر وسألت االفتداء منه فقد 
روى ابن جرير عن ثوبان، أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: أيام 
امرأة سألت زوجها طاقا يف غريما بأس، فحرام عليها رائحة اجلنة. 

الطربي: 569/4.
وروى البخاري عن ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس ابن شامس أتت 
النبي صىل اهلل عليه وسلم، فقالت: يا رسول اهلل! ما أعتب عليه يف 
خلق وال دين ولكني أكره الكفر يف اإلسام، فقال رسول اهلل صىل اهلل 
عليه وسلم: أترّدين عليه حديقته؟ قالت: نعم، قال رسول اهلل صىل 

اهلل عليه وسلم: اقبل احلديقة وطلقها تطليقة. فتح الباري: 206/9.
ْقُتُم النَِّساَء  وأمرنا اهلل تعاىل بحسن املعاملة مع املطلقة، وقال: َوإَِذا َطلَّ
َواَل  بَِمْعُروٍف  ُحوُهنَّ  رَسِّ أَْو  بَِمْعُروٍف  َفأَْمِسُكوُهنَّ  أََجَلُهنَّ  َفَبَلْغَن 
اًرا لَِتْعَتُدوا َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه َواَل َتتَِّخُذوا  مُتِْسُكوُهنَّ رِضَ
آَياِت اهللَِّ ُهُزًوا َواْذُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ َعَلْيُكْم َوَما أَْنَزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب 
ٍء َعِليٌم )231(.  ُقوا اهللََّ َواْعَلُموا أَنَّ اهللََّ بُِكلِّ يَشْ ْكَمِة َيِعُظُكْم بِِه َواتَّ َواحْلِ

البقرة.
هذا أمر من اهلل، عّز وجّل للّرجال، إذا طلَّق أحدهم املرأة طاقا له 
عليها فيه رجعة، أن حيسن يف أمرها إذا انقضت عّدهتا، ومل يبق منها 
إاّل مقدار ما يمكنه فيه رجعتها، فإما أن يمسكها، أي يرجتعها، إىل 
عصمة نكاحه، بمعروف وهو أن ُيشهد عىل رجعتها، وينوي عرشهتا 
حها، أي يرتكها حّتى تنقيض عّدهتا وخيرجها من  باملعروف، أو يرسِّ
تي هي أحسن، من غري شقاق وال خماصمة وال تقابح، قال  منزله بالَّ
اهلل تعاىل: َوال مُتِْسُكوُهنَّ رِضاراً لَِتْعَتُدوا، قال ابن عباس،: كان الّرجل 
يطلِّق املرأة، فإذا قاربت انقضاء العّدة راجعها، رضاًرا لئاَّ تذهب إىل 
غريه، ثّم يطّلقها فتعتّد، فإذا شارفت عىل انقضاء العّدة طّلق لتطول 
عليها العّدة، فنهاهم اهلل عن ذلك، وتوّعدهم عليه، فقال: َوَمْن َيْفَعْل 

ذلَِك َفَقْد َظَلَم َنْفَسُه. أي بمخالفته أمر اهلل تعاىل.ابن كثري: 169.
وحرم اإلسام للرجل أن يلعب ويعبث بالطاق ليفسد عىل املرأة 
سمعتها، فيطلقها ثم يراجعها، ثم يطلقها ثم يراجعها، حتى ال تنتهي 

إصالح األسرة )3(

إبراهيم آل حسني

األخالق واآلداب اإلسالمية
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عدهتا إال بعد فرتة تسوء فيها سمعتها وصحتها النفسية وهكذا يعمل 
اإلسام جاهدا عىل أن يسود املعروف واجلميل واحلسنى جو احلياة 
األرسية سواء اتصلت حباهلا أو انقضت حباهلا أو انفصمت عراها. يف 

ظال القرآن: 250/1.
النفقة عىل األرسة

خيتلف النظام اإلسامي عىل النظام الغريب يف أن اإلنفاق عىل شؤون 
املنزل واألرسة إنام هو عىل الرجل وال تكلف املرأة باإلنفاق عىل أحد 
سواء كانت زوجا أو بنتا أو أما أو غري ذلك، أما يف الغرب فإن كل 
واحد من أفراد األرسة زوجة أو ولد كبري مكلف باإلنفاق عىل نفسه، 
وبأن يعمل ويكسب معيشته ونفقة الرجل عىل زوجته وأهله أو عياله 
يثاب عليها ثواباً جزياً، عند اهلل تعاىل كثواب الصدقة متاماً عىل فقري أو 
مسكني، فا حيل لرجل غني أن يبّذر يف نفقته عىل أحد، وال أن يبخل 
بواجبه يف النفقة، فإن إنفاق ما يف اجليب يأيت اهلل ببديله عن الغيب كام 
هو املعروف، واإلنفاق مقرر يف القرآن الكريم والسنة النبوية اللذان 
بواجب  املكلف  مبّيناً  تعاىل  اهلل  قال  الترشيع واإللزام،  مها مصدرا 

النفقة: َوَعىَل امْلَْوُلودِ َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوهُتُنَّ بِامْلَْعُروِف. البقرة: 233.
أي عىل األب أو الزوج اإلطعام واإلكساء واإلسكان بحسب قدرته 
يساراً أو إعساراً أو وسطا من غري إرساف وال تقتري بدليل قوله تعاىل: 
لُِينِْفْق ُذو َسَعٍة ِمْن َسَعتِِه َوَمْن ُقِدَر َعَلْيِه ِرْزُقُه َفْلُينِْفْق مِمَّا آَتاُه اهللَُّ اَل ُيَكلُِّف 

ا. الطاق. )7(. اهللَُّ َنْفًسا إاِلَّ َما آَتاَها َسَيْجَعُل اهللَُّ َبْعَد ُعرْسٍ ُيرْسً
ويبرش اهلل تعاىل املنفق باإلخاف واإلبدال، فقال سبحانه: َوَما أَْنَفْقُتْم 
اِزِقنَي. سبأ )39( .وَعْن أيَِب ُهَرْيَرَة  ِلُفُه َوُهَو َخرْيُ الرَّ ٍء َفُهَو خُيْ ِمْن يَشْ
َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُينَادِي ُمنَادٍ ُكلَّ َصَباٍح: 

اللَُّهمَّ أَْعِط ُمنِْفًقا َخَلًفا، َوأَْعِط مُمِْسًكا َتَلًفا«.
واملمسك  بالتعويض،  له  امللك  ويدعو  تعاىل  اهلل  يعوضه  فاملنفق 
أوالبخيلمهدد بتلف ماله الذي بخل به، ومل ينفقه فيام أوجب اهلل عليه، 
وال حيسبن الرجل الذي ينفق ماله يف سبيل اهلل أو يف نفقة أهله أو نفقة 
والديه أو عىل الفقراء واملساكني إن ماله ضائع بل اهلل تعاىل يعوضه 
ويثيبه عىل ما أنفق ويثني الناس عىل جوده وبسط يده، كام جاء يف 
احلديث: َعِن أيَِب ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم - فِياَم أَْعَلُم 
َشكَّ حَيَْيى - َقاَل: " دِينَاٌر أَْنَفْقَتُه يِف َسبِيِل اهللِ، َودِينَاٌر يِف امْلََساِكنِي، َودِينَاٌر 
ِذي ُتنِْفُقُه َعىَل أَْهِلَك.  ينَاُر الَّ يِف َرَقَبٍة، َودِينَاٌر يِف أَْهِلَك، أَْعَظُمَها أَْجًرا الدِّ
رواه مسلم. ويف حديث آخر: َوإِنََّك َلْن ُتنِْفَق َنَفَقًة َتْبَتِغي هِبَا َوْجَه اهللَِّ 
َعُل يِف اْمَرأَتَِك. ويف حديث آخر: »إَِذا أَْنَفَق  إاِلَّ أُِجْرَت هبا َحتَّى َما جَتْ

َتِسُبَها َفِهَي َلُه َصَدَقٌة«. ُجُل َعىَل أَْهِلِه النََّفَقًة حَيْ الرَّ
اإلنفاق  يف  يقرص  الذي  الرجل  وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  وحيذر 
عمن جتب عليه نفقته، ألنه مسؤول عنهم، واملسؤولية تشمل الزوجة 
يف  وجاء  واخلدم،  املحتاجني  األرحام  وذوي  والفروع  واألصول 
احلديث: »َكَفى بِامْلَْرِء إِْثاًم أَْن ُيَضيَِّع َمْن َيُقوُت«. ويف حديث آخر: »اْلَيُد 
َدَقِة َما  ْفىَل، َوْلَيْبَدأْ أََحُدُكْم بَِمْن َيُعوُل، َوَخرْيُ الصَّ اْلُعْلَيا َخرْيٌ ِمَن اْلَيِد السُّ

ُه اهللَُّ، َوَمِن اْسَتْغنَى، أَْغنَاُه اهللَُّ« . َكاَن َعْن َظْهِر ِغنًى، َوَمْن َيْسَتِعفَّ ُيِعفَّ
إن العفة والقناعة من أصول صفات املؤمن وأفضل الصدقات.

أوال: اآليات القرآنية:
إِْحَساًنا  َوبِاْلَوالَِدْيِن  َشْيًئا  بِِه  ُكوا  ُترْشِ َواَل  اهللََّ  اْعُبُدوا  تعاىل:  قال  1ـ 
َوبِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواجْلَاِر ِذي اْلُقْرَبى َواجْلَاِر اجْلُنُِب 
بِيِل َوَما َمَلَكْت َأْياَمُنُكْم إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ  اِحِب بِاجْلَنِْب َواْبِن السَّ َوالصَّ

َمْن َكاَن خُمَْتااًل َفُخوًرا. النساء. )36(.
بنسب.  واتصال  قرب  اجلوار  مع  له  الذي  القربى:  ذي  اجلار 
اجلالني.  اجلوار.  يف  عنك  والبعيد  أي  اجلنب:  اجلار  البيضاوي. 
الصاحب باجلنب: هو الرفيق يف أمر حسن كتعلم وترصف وصناعة 
وسفر فإنه صحبك وحصل بجنبك. البيضاوي. وابن السبيل: هو 

املنقطع يف سفره املسافر أو الضيف. خمتاال: متكربا. البيضاوي.
اْلُقْرَبى  ِذي  َوإِيَتاِء  ْحَساِن  َواإْلِ بِاْلَعْدِل  َيْأُمُر  اهللََّ  إِنَّ  تعاىل:  وقال  2ـ 
ُروَن.  َتَذكَّ َلَعلَُّكْم  َيِعُظُكْم  َواْلَبْغِي  َوامْلُنَْكِر  اْلَفْحَشاِء  َعِن  َوَينَْهى 

النحل. )90(.
ثانيًا: األحاديث النبوية

َعَلْيِه  اهللَُّ  َصىلَّ  ]ص:311[  النَّبِيِّ  َعِن  َعْمٍرو،  ْبِن  اهللَِّ  َعْبِد  َعْن  1ـ 
بِّ يِف َسَخِط  بِّ يِف ِرىَض الَوالِِد، َوَسَخُط الرَّ َم َقاَل: »ِرىَض الرَّ َوَسلَّ

اْلَوالِِد«. رواه الرتمذي.
ْبِن ُعَمَر، َأنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »َأَبرُّ  2ـ َعْن َعْبِد اهللِ 

ُجُل ُودَّ َأبِيِه«. رواه مسلم. اْلرِبِّ َأْن َيِصَل الرَّ
3ـ  عن َعْبد اهللَِّ ْبُن ُعَمَر َقاَل َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َمْن 
ابن  رواه   . َبْعَدُه«  َأبِيِه  إِْخَواَن  َفْلَيِصْل  ِه  َقرْبِ يِف  َأَباُه  َيِصَل  َأْن  َأَحبَّ 

حبان.
4ـ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »َرِغَم َأْنُف، 
»َمْن  َقاَل:  اهللِ  َرُسوَل  َيا  َمْن؟  ِقيَل:  َأْنُف«،  َرِغَم  ُثمَّ  َأْنُف،  َرِغَم  ُثمَّ 
رواه  اجْلَنََّة«.  َيْدُخِل  َفَلْم  ِكَلْيِهاَم  َأْو  ا  َأَحَدمُهَ  ، اْلِكرَبِ ِعنَْد  َأَبَوْيِه  َأْدَرَك 

مسلم.
5ـ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة َقاَل َجاَء َرُجٌل إىَِل َرُسوِل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم 
َقاَل  َمْن  ُثمَّ  فَقاَل  َك"  "ُأمُّ َقاَل  بُِحْسِن ُصْحَبتِي  النَّاِس  َأَحقُّ  َمْن  فقال 
َك" َقاَل ُثمَّ َمْن َقاَل "أبوك". رواه ابن حبان  َك" َقاَل ُثمَّ َمْن َقاَل "ُأمُّ "ُأمُّ

فی صحيحه.
َم َفَقاَل: َيا  6ـ َعْن اْبِن ُعَمَر، َأنَّ َرُجًا َأَتى النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
َتْوَبٌة؟ َقاَل: »َهْل َلَك ِمْن  َذْنًبا َعظِياًم َفَهْل يِل  َرُسوَل اهللَِّ، إيِنِّ َأَصْبُت 
َها«.  ؟« َقاَل: اَل، َقاَل: »َهْل َلَك ِمْن َخاَلٍة؟« َقاَل: َنَعْم، َقاَل: »َفرِبَّ ُأمٍّ

رواه الرتمذي.
7ـ  عن أيب أمامة قال: قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »صنائع 
الرب،  غضب  تطفئ  الرس  وصدقة  السوء،  مصارع  تقي  املعروف 

وصلة الرحم تزيد يف العمر«. 

صلة األرحام يف ضوء الكتاب والسنة
واحد خبش يار أمحد زهي
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كلمة إىل العلماء
 أبي مصعب عبداهلل دشيت قسم الدعوة و الفكر اإلسالمي

يِهْم إِنََّك أَنَت الَعِزيُز احلَِكيُم  ْكَمَة َوُيَزكِّ ُمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ نُْهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتَِك َوُيَعلِّ نَا َواْبَعْث فِيِهْم َرُسوالً مِّ قال اهلل عّزوجل: َربَّ
)بقره/129(.

يف هذا املجال،  بتوفيق اهلل أريد أن أفرغ ما يف كنانتي من بضاعتي العلمية التي تعّلمتها من أساتذيت إصاح نفيس أوالً، ثم إصاح هذه 
األمة، و ليس قصدي يف العريضة سوى ذلك!

قد جعل اهلل تعاىل دينه يتفرع إىل أربعة أقسام،  من حيث نرشه و إباغه و اجلهد فيه، و هي :)1( الدعوة إىل اهلل )2( التعليم و التعّلم )3( 
التزكية )4( اخلافة. و األقسام الثاثة األخرية قطبها هي »الدعوة« التي تدورحوهلا، و يكون القائمون عليها من أفاضل األمة اإلسامية، 
ومل يكّلف مجيع أبناءها برعاية هذه األقسام، و ال كان ذلك ىف مقدورهم؛ فلذلك اصطفى اهلل أخريهم ألداِء هذا الواجب؛ و ُعّينت عىل 
ٍة أُْخِرَجْت لِلنَّاِس َتأُْمُروَن بِامْلَْعُروِف  الدعوة بجميع أفرادها فثبتت من هنا أمهية هذا القسم، كام يظهر ذلك من قوله تعاىل: ُكنُتْم َخرْيَ أُمَّ

َوَتنَْهْوَن َعِن امْلُنَكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللِّ .  )آل عمران/110(.
أّما التعليم و التزكية و اخلافة، فلم يكن القيام برعايتها و محايتها عىل مجيع األفراد، بل اخُتص هبا بعض أفرادها كام يقول اهلل تعاىل: َفَلْوالَ 

يِن .)توبة/122(. ُهواْ يِف الدِّ َيَتَفقَّ نُْهْم َطآِئَفٌة لِّ َنَفَر ِمن ُكلِّ فِْرَقٍة مِّ
إن يف علوم النبوة شيئني رئيسيني، و مها التعليم، و الرتبية.  و لقد حتىّل هبام األنبياء عىل أكمل وجٍه، و مها الزمان و ملزومان كلزوم العلم 

مع العمل.  »و أهيا مقّدم عىل اآلخر؟«.
املقدم إذا نظرنا هو الرتبية، فالرتبية مقصودة و التعليم سبب هلا، كالوضوء بالنسبة إىل الصاة، فاملقصود هو العلم املزين بالرتبية، أما 
العلم بذاته فليس بمطلوب، العلم بذاته يوجد عند الشيطان أيضاً، فإن مل تكن علوم النبوة مزينة برتبية فإن األمة املحمدية ستحرم منها و 

يستعملها ىف احلصول عىل الدنيا، فإن الرتبية صفة العلم، و قيمة األشياء ليست عىل ذاهتا بل عىل قدر صفتها، 
لذا قال العلامء: العلم النبوي بغري خشية اهلل يستعمل يف الشهوات و اهلوى،ويكون عائقا يف سبيل ارتفاع اإلسام واملسلمني ،  ونا فعا يف 
حق أعداء اإلسام! وإنه ليس بجدير أن يستعمل يف مقاصد النبوة، ألنه نجس بغري الرتبية، وإن تعلمه صاحبه يف أمجل موضع ، أو حتصله 

من أجّل عامل من علامء أهل األرض.  
فهكذا التعليم و الرتبية و اجبان عىل السواء فإذا كان التعليم مع الرتبية النبوية، فإنه يسوق إىل األمة خرياً كثرياً. و إذا مل تكن الرتبية النبوية 

مع التعليم فيعود و باالً عىل األمة، و يكون مسبباً الختافها. 
و ُرئي أيضاً أن الطلبة يميلون دائام إىل السهولة، و احلصول عىل األشياء املرغوبة، و ينفرون من املشقه و التعب و األمل، و هم يكونون دائاًم 
يف البحث عن السهولة و الراحة. يتخرج اآلالف من العلامء كل سنة من املدارس الدينية، و لكن بسبب عدم الرتبية مع األخاق النبوية 

حيرمون من مزايا علمهم بأنفسهم، و حترم األمة أيضاً من علمهم. 
»السببان االصليان لفقدان الرتبية«

األّول: اليزين الطلبة أثناء حتصيلهم للعلم برتبية الزهد و التقوي و املشقة. 
و الثاين: مل يكن يريد أن يتحصل عي الصفات احلميدة التي يكمن فيها نور العلم!

فحياة الكفار متيض عي الفحش، و الشهوات، و اإلرساف، و حياة املؤمن متيض عي التقوي، و احلياء، و الزهد و هى صفات املؤمن عاّمًة.
صفات أهل العلم:

صفات أهل العلم كثرية، منها: اليقني، و التقوى، و التوكل، و العبادة، و الطاعة، و اإلخاص، و الزهد، و الصرب، و الشكر، و العلم، 
و احللم، و اخلشية، و الرجاء، و اخلدمة، و األمانة، و السخاء، و املجاهدة، و التوجه، و التوبة، و العفو، و الوفاء، و احلياء، و الطاعات، 

اَم خَيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَبادِِه اْلُعَلاَمء  )فاطر/28(.  والذكر. وغريها كثرية: ألن اهلل تعايل رّصح يف القرآن: إِنَّ
ذكر اهلل سبحانه و تعاىل يف  هذه اآلية اجلزء و أراد الكل، أراد مجيع صفات اإليامن و ذكر صفًة واحدة من أهم تلك الصفات، و هي 

اخلشية، ألن اخلشية غالبة عىل مجيع الصفات اإليامنية، فإّن من دخلت َقلَبه خشية اهلل تعاىل، تدخل الصفات الباقية بسهولٍة.
العلم الذى هو خاٍل عن خشية اهلل يستعمل يف الشهوات و اهلوى و ال يستعمل يف الرشعية، و ال يعصم صاحبه من حياة الشهوات أبداً.  
لذلك ذكر اهلل  تعاىل صفة اخلشية و أراد منها مجيع صفات اإليامن و خصوصاً  ألهل العلم، فإن مل نعمل عىل مجيع مقتضيات اإليامن و 
اَمِر حَيِْمُل  ِذيَن مُحُِّلوا التَّْوَراَة ُثمَّ مَلْ حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احْلِ نحن العلامء، َفَمثلنا كمثل علامء بني إرسائيل كام ذكره اهلل تعاىل يف سورة اجلمعة: َمَثُل الَّ

أَْسَفاًرا  )/5(.
»فإَذن ما وظيفتنا؟«

وظيفتنا هي عبادة اهلل، اتباع النبي صىل اهلل عليه وسلم، و خدمة اخللق. 
 مقتطفات من خطبات املرشد الكبري حكيم حممد أخرت رمحه اهلل تعاىل عميد جامعة أرشف املدارس بكراتيش

بأقالم الطلبة
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شنت: يورش بردن
ـ دهم: هجوم ناگهانی

اعتقاالت: دستگري كردن
املنضوية: پيوستن

انحازت: متاميل شد
التطورات التقنية: پيرشفت های تكنولوژی

تنامي الوعي: باال رفتن آگاهی
تنحرس: بی رونق شدن

 األطر التقليدية: حمورهای سنتی
تفادي : جلوگريی
اخلوذة: كاه ايمنی

أشجة خايا: بافت های سلولی
حشد : مجع كردن 

يؤرش: داللت كردن
تيار معارض: جناح خمالف، اپوزيسيون

تشّبث: چنگ زدن
فرض الرأي: حتميل كردن نظر

ـ طال:  در بر گرفت
صورايخ أرض  ـ أرض: موشک های زمني به زمني

جّسدت: جمسم كردن
 عبقرية: توانمندی فوق العاده

 الناقورة: آبشار
 تتدفق: رسازير شدن

كيفية استعماهلا
ـ إن قوات النظام شنت محلة دهم واعتقاالت يف حي طريق حلب.
ـ إن األغلبية غري املنضوية يف أحزاب سياسية انحازت للثورة.

التكنولوجي  الوعي  وتنامي  اهلائلة  التقنية  التطورات  ظل  يف  ـ 
بني الطاب تنحرس األطر التقليدية يف جمال التعليم وتتحول من 

املحور إىل اهلامش.
ـ يمكن تفادي الدراجات اهلوائية املميتة بارتداء اخلوذة.

طبقات  خايا  أشجة  تلف  نتيجة  حتدث  الشمس  حروق  إن  ـ 
اجللد العليا بفعل التعرض الشديد لألشعة فوق البنفسجية.

األزمة  عمق  عىل  يؤرش  املؤيدين  وحشد  امليادين  إىل  النزول  ـ 
السياسية بمرص.

ـ كل تيار معارض يف مرص تشّبث بمواقفه لينقل املشهد السيايس 
من مرحلة التعبري عن الرأي إىل مرحلة فرض الرأي.

ـ طال القصف بصورايخ أرض ـ أرض نواحي عدة من سوريا.
املهندسني  عبقرية  جّسدت  معامرية  عجائب  احلمراء  قرص  يضم  ـ 
واملعامريني العرب واملسلمني يف باد األندلس مثل الناقورة املحاطة 
بخمسة أسود تتدفق من أفواهها املياه بشدة ترتبط بارتفاع الشمس 

خال النهار.

معجم املصطلحات اجلديدة 
وكيفية استعماهلا)8(

عام  األنزاء  قرية  يف  الرسبازي  عمر  حممد  العامة  ولد 
1355هـ، وقد أّلف كتبا كثرية، وأكرب تأليفه »تفسري تبيني 

الفرقان« يقرأه تفسري تبيني الفرقان
املؤلف،  أمل  ختطى  كبريا  به  العناية  فكانت   ، العلامء  أكثر 
وقد تلقاه رجال التعليم والعلامء واألساتذة الكرام ونوه به 
الطاب ونشطوا لقراءته وورغبوا فيه رغبة مل يكن املؤلف 

يرتقبها.
وقرأ  الطاب  أكثر  عقول  هضمته  مثايل  التفسري  وهذا 
الرسور  سطور  الوضاحة  جباههم  أسارير  يف  األساتذ 
التفسري، وصدرت  والنشاط. وقد بقي جزء كبري من هذا 

أجزاءه األخر. 
مسائل  فيه  ألن  جدا  التفسري  هذا  نحب  الطاب  ونحن 
فوائد علمية  الكتاب ومطاويه  ثنايا  ومتنوعة. ويف  جديدة 
وموضوعات تارخيية، وأجوبة عن أسئلة خفية قد يتناجى 

هبا الضمري.
القرآن  يفهم  لكي  الناشئ  الطالب  يساعد  الكتاب  وهذا 
ويعيه، وهو من إحدى الكتب التي تفيدنا يف علمنا وعملنا، 

ويساعدنا أن نتقدم يف سبيل العلم والعمل والعرفان. 
كتبه: عبد القيوم بليده

بــريــد القــراء

القاموس
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ينابيع املعرفة

 إبراهيم آل حسني

عليه  اهلل  صىل  النبي  قال  املنورة:  املدينة  حرم  حدود  ـ 
فيها  إلی ثور، فمن أحدث  املدينة حرم ما بني عري  وسلم: 
ال  أمجعني،  والناس  واملائكة  اهلل  لعنه  حمدثًا  آوی  أو  حدثًا 
مسلم:  "صحيح  عدالً  وال  رصفًا  القيامة  يوم  منه  اهلل  يقبل 
1370"وبني جبل عري وثور مسافة 15 ك م تقريبًا ومها حد 
احلرم يف الطول جنوبًا وشامالً أما جهة الرشقية والغربية فقد 
البتي   بني  ما  أحرم  إين  وسلم(:  عليه  اهلل  )صىل  النبي  قال 

املدينة. )صحيح مسلم: 1363(.
البة  وهناك  السود  احلجارة  ألبست  التي  األرض  الابة: 
الرشقية  احلرة  والابيتان  غربيها  وأخری  املدينة   رشقي 
السعودية  الداخلية  وزارة  من  جلنة  وإن  الغربية،  واحلرة 
وتم  الرشيف  املدين  احلرم  حدود  لتعيني   علمها  أنجزت 
الزائر  يتمكن  وهبذا  احلدود  هذه  علی  فرسانيًا  161علام 
بمشاهدة حدود احلرم برًا وجوًا وقال النبي صىل اهلل عليه 
وسلم عن املدينة:)إهنا حرم آمن إهنا حرم آمن ( قال اهليثمي 

رواه الطرباين يف الكبري ورجاله صحيح.

للحرم  الثابتة  السعودية  التوسعة  عن  موجزة  معلومات  ـ 
املدين.

لزخرفتها  املستخدم  الذهب  27قبة  املتحركة:  القبات  عدد   
.الدوراألريض2/174عممودًا.النحاس  أعمدة  68كغ. 
املستخدم  1/600طنأعمدة البدرم 2/554عمودًا مساحة 
البدروم 79/000 م2. أعمدة السطح 550عمودًا. السامل 
املتحركة 4سامل. السامل الثابتة 18سلاًم وزن الباب اخلشبي 
مساحة  543كامرية.  للمراقبة  الكامريات  عدد  2/5طن. 

ساحات املسجد 235000م2
الساحات املسكوة باجلرانيت امللون 45000م2 . الساحات 
األسايس  عمق  190000م2.  اإلبيض  بالرخام  املسكوة 
6/10م.  النفق  عرض  7كم.  الكيف  نفق  طول  5/4م. 
الكهرباء  و  الكيف  حمطة  مساحة  النفق4/10م.  ارتفاع 

70000م2

ـ قال اإلمام جعفر الصادق: عجبت ملن خاف و مل يفزع 
فإين  الوكيل)آل عمران(  نعم  و  اهلل  تعالی: حسبنا  قوله  إلی 
رأيت بعدها قوله "تعالی فانقلبوا بنعمة اهلل من اهلل و فضل" 
)آل عمران 174(. عجبت ملن اغتّم )أصابه احلزن( ومل يفزع 
إلی قوله تعالی)حكاية عن يوسف(:"الإله إال أنت سبحانك 
قوله  رأيت  فإين   )187 )األنبياء  الظاملني".  من  كنت  إين 
تعالی بعدها:"فاستجبنا له ونجيناه من الغم و كذلك ننجي 
و  املاكرين  ملكر  تعرض  ملن  عجبت  املؤمنني.)األنبياء:88(. 
خداع املخادعني و مل يفزع لقوله تعالی "وأفوض أمري إلی 
تعالی  قوله  فإين رأيت  بالعباد" )غافر:44(  اهلل بصري  إن  اهلل 
بعدها :"فوقاه اهلل سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء 

العذاب".)غافر:45(
و  عفوه  الراجي  لربه  الفقري  بذنبه  املّقر  عبداهلل  أنا  أزيد  و 
تعالی  قوله  إلی  يفزع  ومل  املرض  أصابه  ملن  عجبت  رمحته: 
)األنبياء:83(فإين  الرامحني".  أرحم  أنت  و  الرضُّ  "أين مسني 
رأيت قوله تعالی بعدها:" فاستجبنا له فكشفنا ما به من رض و 
آتيناه أهله و مثلهم معهم رمحًة من عندنا وذكری للعابدين".

)األنبياء:84( عالج نفسك بالقرآن.أبوالفداء حممد عارف.

ـ  اجلبال التي تقع عليها مدينة القدس:
القدس  من  الرشق  إلی  يقع  الزيتون  الطور-جبل  جبل   *

القديمة وارتفاعها حوايل 825مرت عن سطح البحر.
القديس  احلرم  عليه  يقوم  الذي  اجلبل  وهو  موريا  جبل   *
الرشيف و تقع علی قمته قبة الصخرة املرشفة كام يقع علی 
سفحة من اجلهة الغريبة )الرباق( أو حائط املبكي كام يسميه 

اليهود كام يقع السور القديم الذي حييط باملدينة املقدسة.
القدس  عن  الغربية  اجلنوبية  اجلهة  يف  يقع  و  املكرب  جبل   *
املومنني عمربن اخلطاب  أمري  القديمة. وسمی كذلك؛ ألن 
ريض اهلل عنه  أطل منه علی املدينة املقدسة و هو يف طريقه 
لتسليمها، وقال: اهلل أكرب! و رددت مجوع اجليوش اإلسامية 

النداء خلفه.

ـ أصغر دولة يف العامل من حيث املساحة دولة فاتيكان و تبلغ 
مساحتها 0.44كيلومرتمربع. يف املرتبة الثانية إمارة مونا و 

تبلغ مساحتها كيلومرتا مربعا واحدا.
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التقى فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة 
ورئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان، يوم السبت 13 
من شعبان 1434 مع الدكتور »حسن روحاين«، الرئيس 
املنتخب يف البالد، وحتدث معه يف عدد من القضايا اهلامة.

مركز  يف  للرئيس  املؤقت  املكان  يف  املذكور  اللقاء  تم 
البحوث االسرتاجتية ملجمع تشخيص مصلحة النظام.

أعلن فضيلة الشيخ عبد احلميد بعد هذا اللقاء أنه بعد هتنئة 
سامحة الرئيس عىل فوزه يف االنتخابات الرئاسية احلادية 
عرشة، أجرى معه بحثا يف العديد من القضايا الداخلية 
واإلقليمية، خاصة يف العامل اإلسالمي ومشكالت املناطق 

السنية يف البالد.
بـالباعثة  الرئيس  ترصحيات  واصفا  فضيلته  وأضاف 
لألمل: نعتقد أن السيد روحاين يريد تأسيس دولة شاملة 
متكونة من عنارص أقوياء ومعتدلني، تضم كافة األحزاب 

واألقوام واملذاهب املختلفة.
»التدبري  دولة  أن  نعتقد  السنة:  أهل  خطيب  وأضاف 
واألمل« إن استطاعت حتقيق األمور املذكورة وتأسيس 
دولة وطنية شاملة تضم كافة األجنحة والطوائف، ستكون 
هذه الدولة هي أكثر الدول نجاحا يف تاريخ إيران املعارص.

لقاء فضيلة الشيخ عبد احلميد 
مع الرئيس اإليراني املنتخب 

أهل السنة يف إيران
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أردوغان يزور غزة يف اخلامس من يوليو
أعلن األمني العام ملجلس الوزراء يف حكومة حركة املقاومة اإلسامية 
)محاس(، التي تسيطر عىل قطاع غزة، عبدالسام صيام، أن رئيس الوزراء 

الرتكي، رجب طيب أردوغان، سيزور غزة األسبوع املقبل.
وقال صيام لصحيفة »فلسطني«، التي تصدر يف قطاع غزة، إن »زيارة رئيس 

الوزراء أردوغان ستجري يف اخلامس من يوليو/متوز«.
ونقلت الصحيفة عن صيام قوله إن »وفدين تركيني، أحدمها حكومي 
واآلخر إعامي، وصا غزة خال اليومني املاضيني، واجتمعا مع رئيس 
وزراء احلكومة الفلسطينية املقالة إسامعيل هنية، ووكيل وزارة اخلارجية 

غازي محد لبحث تفاصيل الزيارة«.
وتابع: »أبلغنا الوفدين باملوعد املذكور ما مل حيدث أي طارئ«، مشرياً إىل أنه 

سيتم التباحث بني احلكومة والوفدين يف جدول زيارة أردوغان.
والتقى هنية ورئيس املكتب السيايس حلركة محاس، خالد مشعل، بأردوغان 

األسبوع املايض يف أنقرة لبحث تفاصيل الزيارة القادمة.

إسرائيل تعتقل خالل ستة أشهر 1790 فلسطينيًا بينهم 30 امرأة
أن  اإلنسان«  وحقوق  األرسى  لدراسات  أحرار  »مركز  لـ  تقرير  ذكر 
السلطات اإلرسائيلية اعتقلت يف النصف األول من الشهر اجلاري )أي 
خال ستة أشهر( 1790 فلسطينياً، بينهم 30 امرأة، كام سقط 16 شهيدًا 

خال الفرتة نفسها
وجاء يف تقرير للمركز نرش أن السلطات اإلرسائيلية اعتقلت الشهر املايض 
سياسية  وقيادات  ونواب  ومسنون  وأطفال  نساء  بينهم  مواطن   300

وحمارضين جامعيون وصحافيون.
وأشار إىل أن من بني املعتقلني 33 امرأة، بينهن زوجات وقريبات أرسى. 
وأفرجت السلطات عن غالبية هؤالء النساء يف وقت الحق، لكنها ما زالت 

تعتقل بعضهن.
امرأة،   17 اإلرسائيلية  السجون  يف  الفلسطينيات  النساء  عدد  ويبلغ 
بينهن ثاث أمهات، هن: هبة بدير )أم لطفلتني(، وانتصار الصياد )أم 
ألربعة أطفال(، ونوال السعدي )أم ألحد عرش ابنا وبنتا وشهيدين(. 
املعتقلني يف  الفلسطينيني  النواب والوزراء  التقرير إىل أن عدد  وأشار 

السجون اإلرسائيلية يبلغ 13.
وجاء يف التقرير أن االعتقاالت شملت كل مناطق الضفة الغربية بام فيها 
قطاع غزة الذي اعتقل منه 25 شخصاً بينهم 20 صياداً اعتقلوا يف عرض 
البحر، و5 مواطنني اعتقلوا عىل املعابر. وبني التقرير أن النسبة األكرب من 

املعتقلني كانت من مدينة اخلليل تبعتها القدس ثم نابلس.
وذكر التقرير إن 16 مواطناً قتلوا خال النصف األول من هذا العام، بينهم 
12 من الضفة الغربية و 4 من قطاع غزة. وبني الشهداء اثنان سقطا يف 

السجون اإلرسائيلية مها عرفات جرادات وميرسة أبو محدية.
ولفت فؤاد اخلفش مدير املركز إىل أن السلطات اإلرسائيلية تعتقل حوايل 

عرشة أشخاص كل يوم يف األرايض الفلسطينية.
من  الغربية  الضفة  يف  مواطنني  تسعة  اإلرسائيلية  السلطات  واعتقلت 
حمافظات نابلس واخلليل وبيت حلم وطولكرم، بينهم رئيس بلدية حوارة 

نارص جهاد مفيض )43 سنة(.
واالعتقال  أسرياً.   22 بحق  إداري  اعتقال  أوامر  السلطات  وأصدرت 
اإلداري هو حكم يصدر بحق األسري من دون هتمه حمددة. وعادة ما يستند 
القضاء العسكري اإلرسائيي يف هذه األحكام إىل ملفات رسية ال تعرض 

يف املحكمة.
بينهم 300  فلسطيني  أسري  آالف  مخسة  اإلرسائيلية  السلطات  وتعتقل 
معتقل إداري. وغالباً ما جيري متديد اعتقال هؤالء املواطنني لفرتات طويلة.  

»احلياة«

احلكومة الرتكية جترى تعدياًل فى قوانني اتاتورك من أجل العلويني
وفقاً للخرب الذى نرشته صحيفة »صباح«، تسعى احلكومة الرتكية لتقديم 
رواتب  شيوخهم  ومنح  تركيا  ىف  املوجوده  الشيعيه  للزوايا  مساعدات 
شهريه، ولكى تتمكن من القيام بذلك عليها أوالً أن ُتكسب زوايا الشيعه 
صفًة رشعية وقانونية.. األمر الذى حيظره قانون غلق الزوايا والتكايا الذى 

سنَّه )مصطفى كامل أتاتورك( عام 1925م.
تنوى احلكومة طرح املسألة للنقاش ىف القريب.. ومن املتوقع أن تلجأ لطرق 
باب املعارضه للحصول عىل دعمها لتمرير ذلك التعديل. وسيتم املىض ىف 
بالدعم  التعديل  حذى  إذا  القادم  أكتوبر  شهر  خال  الترشيعيه  املرحلة 

الكاىف.
وأكد نائب رئيس الوزراء )بكري بوزداغ( أن املخاوف التى كانت قائمة ىف 
املاىض والتى ُفِرَض من أجلها هذا القانون مل تعد موجودة اآلن، مشرياً أن 
أى خطوة يمكن املىض فيها مع جتاهل ذلك القانون ُتعد باطله. وأوضح 
املامرسات  كافة  أن  حيث  ُتذكر،  فاعليه  له  يعد  مل  القانون  أن  )بوزداغ( 

واألنشطة التى حيظرها القانون مُتارس بالفعل ىف تركيا.

14 قتياًل يف انفجار سيارة مفخخة قرب بيشاور يف باكستان

أخبار العامل
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قتل 14 شخصاً وأصيب 25 آخرون بجروح، األحد، يف اعتداء بسيارة 
بيشاور شامل  الباكستانية يف ضواحي  مفخخة استهدف قوات الرشطة 

غرب باكستان، بحسب ما أعلن مسؤول حمي.
وقال املسؤول يف ترصحيات صحافية: »إن اهلجوم استهدف قافلة للرشطة 
عىل الطريق الرئييس املوصل إىل قرية كوهات قرب األقاليم القبلية التي تعد 
معقل طالبان وجمموعات عىل صلة بالقاعدة«. مضيفاً أن »14 شخصاً قتلوا 

يف هذا االعتداء يف مادابري وأصيب 25 آخرون«.

وفاة ابنة ملك مصر وزوجة شاه إيران اإلمرباطورة فوزية
توفيت، الثاثاء،  23 شعبان 1434هـ - 2 يوليو 2013م ابنة ملك مرص 
السابق فؤاد األول وإمرباطورة إيران السابقة فوزية فؤاد، عن عمر يناهز 

92 عاماً.
وأعلن امللك فؤاد الثاين، آخر ملوك مرص، عىل صفحته الرسمية بموقع 
»فيسبوك«، وفاة األمرية فوزية، وأشار إىل أنه سيتم تشييع جنازهتا عقب 

صاة الظهر، األربعاء، من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.
األمرية فوزية فؤاد ابنة امللك فؤاد األول وأخت امللك فاروق األول، الذي 
أطاحت به ثورة 1952، وعّمة امللك فؤاد الثاين، تزّوجت من ويل عهد 
إيران، حممد رضا هبلوي، يف 1939 قبل عامني من تويل زوجها مقاليد 

احلكم بعد تنحي أبوه عن العرش.
وأنجبت فوزية من زوجها ويل عهد إيران ابنتهام الوحيدة األمرية شاهيناز 
هبلوي، وتم الطاق بينهام يف القاهرة يف 1945 قبل أن يتم بشكل رسمي 

يف إيران يف 1948.
وقال املحامي حممد يكن إن »فوزية التي كانت أول زوجة لشاه إيران الراحل 
حممد رضا هبلوي ستدفن يف القاهرة غداً بمقابر أرسة زوجها الثاين الراحل 

إسامعيل شريين«.
وكانت فوزية تزّوجت هبلوي عام 1939 قبل جلوسه عىل عرش إيران 

وُطّلقا بعد تسع سنوات من الزواج.

إدانة خليجية أوروبية لتدخل حزب اهلل بسوريا
االورويب  واالحتاد  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  خارجية  وزراء  أدان 
يف  األخرى  األجنبية  والقوى  اللبناين  اهلل  حزب  مليشيات  »مشاركة 

العمليات العسكرية يف سوريا«.
بيان مشرتك عقب اجتامعهم  الوزراء اخلليجيون واألوروبيون يف  وأكد 
التشاوري يف العاصمة البحرينية املنامة أمس األحد »احلاجة املاسة« إلجياد 
تسوية سياسية عاجلة. وتعهدوا ببذل كل اجلهود التي تساعد عىل خلق 

الظروف املائمة إلنجاح عقد مؤمتر للسام بشأن سوريا.
وأوضح البيان املشرتك، الذي صدر يف ختام أعامل الدورة الثالثة والعرشين 
للمجلس املشرتك بني دول جملس التعاون واالحتاد األورويب، أن الوزراء 
الدويل إلجياد حل سيايس شامل  املجتمع  توافق  أمهية  أكدوا  املشاركني 
ينهي األزمة السورية ويوقف نزف دماء الشعب السوري وحيقق تطلعاته 
املرشوعة، وحيفظ لسوريا أمنها ووحدهتا، ويقي املنطقة تداعيات خطرية 

حمدقة هبا.
كام أكد احلاجة املاسة إلجياد تسوية سياسية عاجلة لألزمة السورية ودعوة 
كافة األطراف للمسامهة اإلجيابية الفاعلة لتحقيق هذا اهلدف، متعهدين 
ببذل كافة اجلهود التي تساعد عىل خلق الرشوط املائمة إلنجاح عقد 

مؤمتر السام حول سوريا.
وأدان الوزراء مشاركة من وصفوها مليشيات حزب اهلل والقوى األجنبية 
عىل  إيران  اجلانبان  وحث  سوريا.  يف  العسكرية  العمليات  يف  األخرى 
االضطاع بدور بنّاء يف املنطقة مبني عىل احرتام مبدأ السيادة الوطنية وعدم 

التدخل يف الشؤون الداخلية.
وعرّب الوزراء عن قلقهم من عدم إحراز أي تقدم حلل النزاع القائم بني 
اإلمارات وإيران حول اجلزر الثاث أبو موسى وطنب الصغرى وطنب 
عرب  الدويل  للقانون  وفقا  النزاع  هذا  لتسوية  دعمهم  وأكدوا  الكربى، 

املفاوضات املبارشة أو بإحالة القضية إىل حمكمة العدل الدولية.
وأكدوا دعمهم للجهود الدبلوماسية حلل األزمة حول الربنامج النووي 
األمن وجملس حمافظي  قرارات جملس  تطبيق  إىل  إيران  اإليراين، ودعوا 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن االستخدام احلرصي السلمي للطاقة 
السامة  واشرتاطات  بمعايري  االلتزام  إىل  إيران  الوزراء  ودعا  النووية. 

الدولية يف مفاعل بوشهر النووي.
إرسائيل  الوزراء  طالب  اإلرسائيي،  الفلسطيني  الرصاع  موضوع  ويف 
بالوقف الفوري جلميع األنشطة االستيطانية يف القدس الرشقية ويف بقية 
الضفة الغربية، بام يف ذلك نموها الطبيعي، وبإزالة كافة املستوطنات القائمة. 
واملايل  السيايس  الدعم  تقديم  االستمرار يف  الوزراء عىل رضورة  واتفق 

للجهود الفلسطينية املبذولة لبناء الدولة.
جنيف 2

وكان وزراء خارجية دول جملس التعاون اخلليجي أدانوا أول أمس السبت 
تدخل حزب اهلل يف سوريا، واعتربوا أنه يعيق عقد مؤمتر جنيف 2.

االجتامع  خال  الفيصل  سعود  األمري  السعودي  اخلارجية  وزير  ودعا 
برفع احلظر عن  القايض  السابق  قراره  بتنفيذ  البدء  إىل  االحتاد االورويب 
العسكرية عىل األرض  القوى  السورية لقلب موازين  املعارضة  تسليح 

لصالح املعارضة.
وقال »إننا نشهد مستجدات خطرية يف األزمة السورية تتمثل يف مشاركة 
قوات أجنبية ممثلة يف مليشيات حزب اهلل وغريها مدعومة بقوات احلرس 

الثوري اإليراين وبدعم غري حمدود بالساح الرويس«.
وأضاف أن املقاومة السورية مل تعد تقاتل نظاماً فقد رشعيته، بل أصبحت 
أيضاً يف حرب رضوس ضد حمتل أجنبي للوطن مما أكد عىل رشعيتها طبقًا 
مليثاق األمم املتحدة الذي كفل هلا احلق املرشوع يف الدفاع عن النفس وطرد 

املحتل األجنبي.
ودعا إىل رضورة صدور موقف دويل يمنع تزويد النظام السوري بالساح، 
ويطالب بإخراج القوات األجنبية املحتلة من سوريا، ويؤكد يف الوقت نفسه 
عىل عدم مرشوعية هذا النظام التي فقدها منذ بداية األزمة برفضه للمطالب 
املحدودة للشعب وشنه حرب إبادة مجاعية ضده، وبعد أن فقد عضويته يف 
كل من اجلامعة العربية ومنظمة التعاون االسامي، كام جردت جمموعة 

أصدقاء سوريا النظام من رشعيته.
تسليم  مسألة  إىل  إشارة  األورويب  اخلليجي  املشرتك  البيان  يتضمن  ومل 

الساح إىل املعارضة السورية.
املصدر:اجلزيرة + وكاالت

الشعارات اجلهوية يف ليبيا حلت حمل الثورية 
مل تعد تستمع يف ليبيا هذه األيام إىل شعارات الثورة مثل » شهداء شهداء من 
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أجلك يا ليبيا« واألغاين التي تغنى هبا الليبيون يف جبهات القتال وساحات 
الشعارات  هذه  حمل  حلت  فقد  األخرية.  الثورة  فرتة  طيلة  الثائرة  املدن 
واألهازيج الوطنية حديث عن طرابلس وبرقة وفزان، أو باألحرى »رشق 

وغرب ».
كام حلت اهتامات متبادلة بني الليبيني عىل صفحات التواصل االجتامعي 

ويف وسائل اإلعام قد حترق األخرض واليابس.
وعن هذا املنعطف اخلطري يف مسار األزمة الليبية، قال عضو املؤمتر الوطني 
»التجاذبات  إن  نت  للجزيرة  يونس  مدينة طربق رشقا حممد  العام عن 
اجلهوية الضيقة« حتاول إثبات ذاهتا يف املرحلة االنتقالية، مؤكدا أن ليبيا يف 

طور اإلنشاء، وهذه إحدى سامت الدولة الناشئة.
لكن عضو املؤمتر الوطني العام عن منطقة العزيزية بضواحي طرابلس 
عبد الفتاح اخللبوص أكد للجزيرة نت أن انتخاب رئيس املؤمتر الوطني 
من أصول أمازيغية، وهو نوري أبو سهمني »رسالة رصحية إىل من أسامهم 

املتطرفني من اجلانبني بأن ليبيا »لن تقبل القسمة عىل اثنني«.
من مظاهرة ضد الفدرالية يف بنغازي )اجلزيرة نت(   

وحصل أبو سهمني عىل 96 صوتا مقابل ثامنني صوتا ملنافسه عضو املؤمتر 
الوطني العام عن مدينة املرج ) 120 كلم رشق بنغازي ( الرشيف الوايف.

وأرجع القيادي بجامعة اإلخوان املسلمني عامد البناين، بحديثه للجزيرة 
نت، والدة اجلهوية كنزعة للحفاظ عىل الذات وتقويتها شأن الفدرالية، 
واعترب أن مؤسسات الدولة والقطاع العام تدافع عن املركزية خشية تفككها 
يف ظل دولة ناشئة، متوقعا انضباط احلالة بشكل كبري عند تشكل الدولة 

الامركزية ودولة القانون واملؤسسات.
وتساءل البناين إن كانت الدولة احلالية قادرة عىل التصدي هلذا التحدي 

الكبري أم أهنا بحاجة إىل وقت حتى تتأزم فيه احلالة بشكل غري حممود؟
قوة انفصالية

وعزا الناشط السيايس حممد بويصري بروز معيار اجلغرافيا بقوة إىل غياب 
رؤية وطنية شاملة، مشريا إىل أهنا »قوة انفصالية مدمرة« وأن الرصاع الدائر 
هو عىل » صكوك النفط » الذي قال إن نضوبه سيؤدي إىل حتول ليبيا الواحدة 

إىل دويات صغرية متناثرة.
اآلن  السيايس  العمل  إن  نت،  للجزيرة  ترصحيات  يف  بويصري،  وقال 
حمصور يف مائتي شخصية، عكس أيام الثورة التي كان فيها العمل السيايس 
والتطوعي واملدين يشمل اجلميع، مؤكدا أن ما جيري يف ليبيا رصاع عىل 

السلطة الضيقة.
وأقر الصحفي عبد اهلل الكبري، من مدينة مرصاتة، يف مقابلة مع اجلزيرة نت، 
بأن مشاعر اجلهوية زادت عىل حدها الطبيعي، وانطوت كل مدينة عىل 
ذاهتا، لكنه دعا إىل التقليل من خطورة القضية حيث إن الشعب الليبي عىل 

مدى تارخيه يتحالف تلقائيا عند شعوره باخلطر الداخي أو اخلارجي.
من جهتها، وصفت الناشطة السياسية انتصار الباهي، يف ترصيح للجزيرة 
نت، سكان املنطقة الرشقية باملتعصبني، وأكدت أن النعرات اجلهوية ال 
جتدها يف مناطق الغرب، وأن من ينادي باجلهوية ال يمثل نسبة كبرية يف 
الرشق بعد الثورة، والدليل عىل ذلك -وفق حديثها- ارتفاع أعداد نزالء 
الرشق يف فنادق طرابلس لعدم قدرهتم عىل التعايش مع هذه النعرات، 

وأكدت أنه »ال خوف عىل ليبيا من بعبع التقسيم ».
شعارات رفعت أيام الثورة )اجلزيرة نت(

جنراالت وفرسان

ويتهم الكاتب الصحفي نارص الدعييس، يف ترصيح للجزيرة نت، رصاحة، 
من وصفهم بـ »جنراالت وفرسان« الفضائيات بتأجيج ما اعتربها اجلهوية 

املقيتة.
العام واحلكومة عن دورمها  الوطني  املؤمتر  الدعييس »إن غياب  ويقول 
ودمارا«.  دما  يوميا  ليبيا  تكلف  السياسية  باملهاترات  وانشغاهلام  الكبري 
وأضاف أن ليبيا »تورطت مع نخبة ليس هلا عاقة ال بالسياسة وال بالعمل 
الوطنى، وهي من تود جر الباد إىل بوابة النار« مؤكدا أن ليبيا تسري عىل وقع 
حقل ألغام بدأت بوادره بتهديد لواء القعقاع التابع للزنتان الذي يتخذ من 

طرابلس مقرا.
واستطلعت اجلزيرة نت آراء رشحية واسعة من املواطنني، فقال القايض 
فوزي الكزة إنه للقضاء عىل األصوات التي تطالب بحقوقها عىل الدولة أن 
تكون عادلة بني أقاليمها، مشريا إىل أن دولة هبذا الوصف حتتاج إىل حكومة 

رشيدة، وهذا  »ما مل نر بوادره حتى اآلن«.
وبينام تقول الطالبة اجلامعية فاطمة العوامي إن هذه النعرات لن تؤثر يف 
وحدة ليبيا، حتمل املعلمة إيامن عبد الرازق املؤمتر الوطني العام واحلكومة 
برئاسة عي زيدان املسؤولية  الكاملة عن تعطيل بناء الدولة، لكنها قالت إنه 

مهام بلغت الصيحات اجلهوية فلن تطول الوحدة الوطنية.

اللغة الرتكية تدخل ضمن مناهج مدرسة يف أملانيا
اختذت أمانة حزب اليسار الديمقراطي يف والية »بادنـ  فورمتبريج« جنوب 
أملانيا قراًرا بإدخال اللغة الرتكية يف املناهج التعليمية بمدارس اجلمنازيوم يف 

الوالية، كلغة أجنبية ثالثة.
اختذت أمانة حزب اليسار الديمقراطي يف والية »بادنـ  فورمتبريج« جنوب 
أملانيا قراًرا بإدخال اللغة الرتكية يف املناهج التعليمية بمدارس اجلمنازيوم يف 

الوالية، كلغة أجنبية ثالثة.
إذ  جاء اإلعان عن هذه اخلطوة خال اجتامع احلزب، أمس األربعاء، 
اختذ ممثلو احلزب بالوالية قراًرا يقتيض جتربة تدريس اللغة الرتكية بمدارس 
اجلمنازيوم كلغة أجنبية ثالثة، هتميًدا لتعميم هذا اإلجراء يف بقية مدارس 

الوالية.
وقد أعرب »زين العابدين قاراجوز«؛ امللحق التعليمي بالقنصلية العامة 
الرتكية يف مدينة »شتوجتارت«، عن سعادته هبذا القرار اهلام، مشرًيا إىل أن 
اجلمعيات الرتكية العامة يف املنطقة طالبت املسؤولني بالوالية مراًرا وتكراًرا 

بإدخال لغتهم األم ضمن املناهج التعليمية باملدارس. جيهان

معتقلو غوانتانامو يطالبون بالكف عن إطعامهم باإلكراه
طلب أربعة معتقلني مرضبني عن الطعام يف غوانتانامو من حمكمة فدرالية 
يف واشنطن أن تصدر أمراً بمنع احلكومة من إطعامهم باإلكراه باستخدام 
أنبوب يوضع يف املعدة عرب األنف، معرتضني عىل سياسة املعسكر هذه التي 
وصفت »بغري اإلنسانية« من قبل الكثري من املؤسسات الدولية واإلنسانية.

وقال حمامو املعتقلني يف التامسهم إن »إجبار معتقل غري متهم بأي جريمة 
بتناول الطعام من أجل إطالة فرتة اعتقاله غري املحدود أمٌر خيالف قوانني 

حقوق اإلنسان وليس له أي غرض رشعي«.
وال يتوقع اخلرباء أن ينجح التامس املعتقلني، حيث إن املحاكم كانت قد 

أقرت لصالح احلكومة يف مثل هذه احلاالت سابقا.
واملعتقلون األربعة هم السعودي شاكر عمر، واجلزائريان أمحد بلباشا ونبيل 
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حادجرب والسوري أبو وائل دياب، وهم ليسوا متهمني بأي جرائم، ومن 
ضمن جمموعة تريد احلكومة اإلفراج عنها ونقلها إىل دول أخرى.

وكان اإلرضاب عن الطعام- و الذي شمل جمموعة كبرية من املعتقلني- قد 
بدأ يف شهر فرباير من هذا العام اعرتاضا عىل طريقة تفتيش احلراس لنسخ 

القرآن يف الزنازين.
االعتقال من دون االهتام او املقاضاة

فيام أصبح اإلرضاب أسلوبا إلعان املعتقلني عن يأسهم بعد سنوات من 
االعتقال من دون االهتام او املقاضاة.

 قال املعتقل حادجرب يف مكاملة مع حماميته كرايدر، وحسب نص االلتامس 
»لسنوات مل أفكر أبدا باإلرضاب عن الطعام، ولكني أقوم بذلك اآلن ألنني 

أريد أن أعرف مصريي«.
حاجرب يف جوانتانامو منذ 11 عاما، و تقول كرايدر إنه ال يريد أن يموت، 

ولكنه قال »أنا مستعد للموت ألنني أؤمن أال هناية العتقايل«.
تقول احلكومة إن هناك 106 معتقلني مرضبني عن الطعام من بني 166 

معتقا يف جوانتانامو يتم اآلن إجبار 44 منهم عىل تناول سائل مغذ.
ويسمى هذا األسلوب بالغذاء عرب األنبوب، وُيفرض عىل املعتقلني الذين 
فقدوا نسبة معينة من وزهنم أو الذين يستمرون يف اإلرضاب أكثر من 21 

يوما.
تكبيل وتكميم

ويضمن االسلوب الذي يفرض مرتني يف اليوم استخدام احلراس إلجبار 
املعتقل عىل اجللوس يف كريس خاص، وتكبيل ساقيه وذراعيه وتكميم فمه.
ومن ثم يدفع طبيب أو ممرض بأنبوب رفيع عرب األنف اىل املعدة لضخ 
سائل مغذي قد يشمل أدوية ملنع التقيؤ، ثم يرتك املعتقل يف هذا الوضع 

لساعتني حتى يتم هضم السوائل ومنع املعتقل من التقيؤ.
وقد اعرتض كثري من املؤسسات الدولية، ومن ضمنها الصليب األمحر 
الدويل عىل هذا االسلوب وهو يصنف »بغري األخاقي« حسب املؤسسة 

الدولية الطبية.
وسيلة اعرتاضهم الوحيدة

من جانبها، تقول وزارة الدفاع إهنا تتبع سياسة السجون الفدرالية التي تقوم 
هي أيضا بإجبار السجناء املرضبني عن الطعام بتناول السوائل املغذية وبأهنا 

لن تسمح للمعتقلني بأن يقتلوا أنفسهم هبذه الطريقة.
وتقول كوري كرايدر، وهي حمامية املعتقلني األربعة »االعرتض ليس عىل 
وسيلة إطعامهم، بل هو حول خيارهم يف أن يأكلوا أم ال«، مشرية إىل أن 

االرضاب عن الطعام هو وسيلة اعرتاضهم الوحيدة الباقية.
ويكمن التحدي يف الكونجرس الذي أقر قانونا بمنع نقل املعتقلني اىل 
الواليات املتحدة وصعب من قدرة االدارة عىل االفراج عن اي منهم حتى 

لو كان غري متهم بأية جرائم.
وترى كرايدر أن االمر مقلق اآلن، بسبب اقرتاب شهر رمضان، وتساءلت 
»هل يستطيع اطباء املعتقل استخدام اسلوب االطعام باالنبوب مرتني يوميا 

عىل 44 معتقا بدون تعطيل صيامهم؟ هل لدهيم االمكانيات؟«.
هناك قضية اخرى تقلق املحامني، واثريت يف االلتامس، هي استخدام دواء 
اسمه »رجيالني« مع السائل املغذي ملنع املعتقلني من التقيؤ، ومن املعروف 
أن هناك آثارا جانبية قد تكون خطرة تزيد فرص حدوثها ان تم استخدام 

الدواء بطريقة متواصلة.
وتساءل الرئيس باراك اوباما الشهر املايض إن كان إجبار املعتقلني املرضبني 

عن الطعام عىل تناوله هو يشء تريد الواليات املتحدة أن تفعله قائاً »هل 
هذه أمريكا التي نريد أن نرتكها ألطفالنا؟ إن التزامنا بالعدالة أقوى من 

هذا«. العربية

بوتني قلق من الفراغ السيايس يف سوريا حال رحيل األسد

قال الرئيس الرويس فادمري بوتني إن روسيا قلقة من خطر حدوث فراغ 
سيايس يف سوريا يف حال رحيل الرئيس بشار األسد، كام دافع بوتني جمددًا 
عن صفقات الساح الرويس املربمة مع نظام الرئيس السوري بشار األسد.
وقال بوتني خال مشاركته يف حلقة نقاشية مع املستشارة األملانية انجيا 
مريكل بمنتدى اقتصادي رويس، إن عىل الغرب أال يرسل أسلحة ملقاتي 
املعارضة وبينهم مجاعات إرهابية، مستغرباً من رغبة الغرب يف تسليح 

املعارضة السورية.
وتساءل بوتني كيف يمكن للواليات املتحدة, التي تعترب »جبهة النرصة« 

تنظياًم إرهابيًا, أن تسلم أسلحة ألعضاء املعارضة املسلحة يف سوريا.
وأشار بوتني اىل أن تسليح املعارضة ومتويلها جيري منذ فرتة وأن نحو 600 

مقاتل من روسيا وأوروبا حياربون يف صفوف املعارضة

طالبان: رفع رايتنا والفتتنا على مكتب »الدوحة«
قالت حركة طالبان ، إهنا رفعت رايتها والفتتها عند افتتاح مكتبها بالدوحة 
نقطة خاف ىف  لتخطى  قد تكون غري مستعدة  أهنا  إىل  ىف خطوة تشري 

حمادثات السام األفغانية.
ورفض حممد نعيم املتحدث باسم طالبان ىف الدوحة ىف بيان ترصحيات 
وزير اخلارجية األمريكى جون كريى، التى قال فيها إن احلركة وقعت اتفاقا 

مع الواليات املتحدة فيام يتعلق باستخدام املكتب.
وقال نعيم ىف بيان »مل يتم توقيع اتفاق من هذا النوع. ال وجود هلذا االتفاق 
عىل الرغم من أنه تم تبادل الوثائق بني اإلمارة اإلسامية واحلكومة القطرية 

فيام يتصل بظروف املكتب
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