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حنن املسلمنی!
سلوا عنا دیارالشام وریاضها، والعراق وسودها، واألندلس وأرباضها سلوا مصر ووادیها، سلوا اجلزیرة وفیافیها، سلوا 
اللوار، ووادي  الدنیا ومن فیها، سلوا بطاح أفریقیة، وربوع العجم، وسفوح القفقاس، سلوا حفايف الكنج، و ضفاف 
الدانوب، سلوا عنا كل أرض يف »األرض«، وكل حي حتت السماء. إن عندهم مجیعًا خربًا من بطوالتنا وتضحیاتنا 

ومآثرنا ومفاخرنا وعلومنا وفنوننا. 
البطولة إال أجساد شهدائنا؟ عرفت الدنیا أنبل منا  حنن املسلمنی!  هل روی ریاض اجملد إال دماؤنا؟ هل زانت جنات 
أوكرم، أوأرأف أوأجل أوأعظم، أوأرقی أوأعلم؟ حنن محلنا املنار اهلادي واألرُض تتیه يف لیل اجلهل وقلنا ألهلها هذا 

الطریق! 
حنن نصبنا موازین العدل یوم رفعت كل أمة عصا الطغیان. حنن بنینا للعلم دارًا یأوي إلیها حنی شرده الناس عن 
داره. حنن أعلنا املساواة یوم كان البشر یعبدون ملوكهم ویؤهلون سادتهم. حنن أحیینا القلوب باإلمیان، والعقول 

بالعلم، والناس كلهم باحلریة واحلضارة.  حنن املسلمنی! 
حنن بنینا الكوفة والبصرة والقاهرة وبغداد. حنن أنشأنا حضارة الشام والعراق ومصر  واألندلس. حنن ِشدنا بیت 
رأی«  من  و»ُسر  الصخرة  وقبة  األموي  عمرنا  حنن  األزهر.  واجلامع  قرطبة  وجامعة  النظامیة  واملدرسة  احلكمة 
والزهراء واحلمراء ومسجد السلطان أمحد وتاج حمل. حنن علمنا أهل األرض وكنا األساتذة وكانوا التالمیذ. حنن 

املسلمنی! 
الظاهر.  وامللك  القاسم  وابن  وقتیبة  وطارق  خالد  منا  زیب.  وأورنك  الدین  وصالح  ونورالدین  وعمر  أبوبكر  منا 
منا  والرازي.  سینا  وابن  رشد  وابن  الغزالي  منا  خلدون.  وابن  حزم  وابن  القیم  وابن  تیمیة  وابن  والطربي  البخاري  منا 
اخللیل واجلاحظ وأبوحیان. منا أبو متام واملتنيب واملعري. منا معبد وإسحاق وزریاب. منا كل خلیفة كان الصورة 
احلیةللمثل البشریة العلیا. وكل قائد كان سیفًا من سیوف اهلل مسلواًل. وكل عامل كان من البشر كالعقل 

من اجلسد. منا مئة ألف عظیم وعظیم. حنن املسلمنی!
فینا،  قوي  احملق  وضعیفنا  خادمنا.  وأمرینا  نبینا،  وإمامنا  قرآننا،  قانوننا  بربنا.  وثقتنا  بدیننا،  وعزنا  بإمیاننا،  قوتنا 

وقوینا عون لضعیفنا.وكلنا إخوان يف اهلل، سواء أمام الدین. حنن املسلمنی!
ملكنا فعدلنا، وبنینا فأعلینا، وفتحنا فأوغلنا، وكنا األقویاء املنصفنی، سننا يف احلرب شرائع الرأفة، وشرعنا يف 
السلم سنن العدل، فكنا خری احلاكمنی، وسادة الفاحتنی. أقمنا حضارة كانت خریًا كلها وبركات، حضارة روح 
الناس، وتفیًا ظالهلا أهل األرض مجیعًا. وسقیناها حنن من دمائنا، وشدناها  وجسد، وفضیلة وسعادة، فعم نفعها 
علی مجاجم شهدائنا. وهل خلت أرض من شهید لنا قضی يف سبیل اإلسالم والسالم، واإلمیان واألمان؟ حنن املسلمنی!
هل حتققت املثل البشریة العلیا إال فینا؟ هل عرف الكون جممعًا بشریًا )إال جممعنا( قام علی األخالق والصدق 
واإلیثار؟ هل اتفق واقع احلیاظ وأحالم الفالسفة وآمال الصلحنی، إاليف صدر اإلسالم؟ یوم كان اجلریح املسلم جیود 
بروحه يف املعركة یشتهي شربة من ماء، فإذا أخذ الكأس رأی جرحیًا آخر فآثره علی نفسه ومات عطشان. یوم 
املرأة املسلمة میوت زوجها وأخوها وأبوها فإذا أخربت بهم سألت: ما فعل رسول اهلل؟ فإذا قیل هلا: هو حي،  كانت 
قالت: كل مصیبة بعده هینة. یوم كانت العجوز ترد علی عمر وهو علی املنرب يف املوقف الرمسة وعمر حیكم 
إحدی شرة حكومة من حكومات الیوم. یوم كان الواحد منا حیب ألخیه ما حیب لنفسه ویؤثره علیها ولوكان 
به خصاصة. وكنا أطهارًا يف أجسادنا وأرواحنا ومادتنا واملعنی. وكنا ال نأتي أمرًا وال ندعه وال نقوم والنقعد وال 
نذهب  وال جنيء إال هلل؛ قد أمتنا الشهوات من نفوسنا فكان هوانا تبعًا ملاجاء به القرآن. لقد كنا خالصة البشر 

وصفوة اإلنسانیة. وجعلنا حقًا واقعًا ما كان یراه الفالسفة واملصلحون أماًل بعیدًا. حنن املسلمنی! 
یعد  من  والحتصی.  تعد  ال  ألنها  تفنی،  وال  أجمادنا  تنقضي  ال  ثم  شاهنامة.  وألف  إلیاذة  مئة  مفاخرنا  يف  تنظم 
معاركنا الناظفرة اليت خضناها؟ من حیصي مآرنا يف العلم والفن؟ من یستقري نا بغینا وأبطالنا؟ إال الذي یعد جنوم 
السماء. وحیصي البطحاء. اكتبوا »علی هامش السریة « ألف كتاب. و»علی هامش التاریخ« مثلها، وأنشئوا مئة يف 

سریة كل عظیم. ثم تبقی السریة ویبقی التاریخ كاألرض العذراء واملنجم املبكر. حنن املسلمنی! 
البقية ص 6
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لدینا القناعة التامة بأن أسالیب فرعون القمعیة يف احلکم مل تغشها من 
وباتت مسطورة  بقیت  األمحربل  البحر  نفسهفي  فرعون  ماغشی  الیم 
بنی  الرصاع  مسریة  وتستمرهبا  جدد  فراعنة  لریثها  الظلم  قاموس  يف 
احلق والباطل يف کل زمان ویتواصل السعي لتطبیق املعایری نفسها علی 

احلیاة.
یطلب  وقمعي  سلطوي  نظام  نموذج  إال  الفرعوين  النظام  یکن  مل 
السلطة للسلطة ولدیه اجلاهزیة الکاملة للتضحیة بکل القیم واملباديء 

اإلنسانیة إزاء االحتفاظ باحلکم وتبدید خماوف هتدد نظام السلطة .
ضوء  يف  الفرعوين  للنظام  املعایری  أبرز  مناقشة  هذا  بحثنا  يف  نحاول 

اآلیات القرآنیة :
ا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن. َقاَل َسنَُقتُِّل َأْبنَاَءُهْم َوَنْسَتْحِیي نَِساَءُهْم َوإِنَّ

1.اللجوء إلی احلل األمني واحلسم العسکري هو األسلوب املختار 
احلریةواحلیاة  إلی  الشعب  تطلعات  مع  التعامل  يف  الفرعوين  للنظام 
الکریمة والتعویل علی اآللة القمعیة هواجلانب البارز يف ملفه األمني 
وال یتشکل قاموس النظام الفرعوين سوی مصطلحات القتل املمنهج 
والتعذیب واالعتقال والترشید والیعرف سوی  منطق القوة والعنف.
 والکالم عن التداول السلمي للحکم واحلقوق واحلریات تعد جریمة 
فیها  بردود فعل عنیفة المرونة  فیواجه  النظام  سیاسیة وحماولة لقلب 

والرمحة.
أداءحکومة االنقالب يف مرصکان متثیال کامال هلذا املنهج الفرعوين.

أمل یکن القمع املفرط الذي مارسه العسکر املرصي لفض االعتصامات 
وقتل  األبریاء  أرواح  وإزهاق  الرشعیة  بعودة  تطالب  التي  السلمیة 
الرجال والنساء وحرق جثثهم  أکثر من مخسة آالف مسلم مسامل من 
البارزة  والشخصیات  العلامء  من  وفیهم  اآلخرین  وإحالة  وجتریفها 
واملفیدة للبالد بتهم اإلرهاب والتحریض علی القتل إلی النیابة العامة 
أشارت  إلیه  الذی  املعیارالفرعوين  هلذا  جتسیدا  العسکریة  واملحاکم 

اآلیة القرآنیة ؟
واألعراف  الرشائع  مجیع  من  املرصي  سخرالعسکر  احلقیقة   ويف 

والقواننی الدولیة التي تنادي بصیانة حقوق اإلنسان و کرامته.   
للحکومة  أبواقا  اإلعالم  وسائل  بجعل  العام  الرأي  علی  2.التأثری 

وتطبیق سیاسة التعتیم اإلعالمی جتاه املعارضنی لألهداف التالیة:
أ.تلمیع صورة النظام وتسویغ سیاساته االستبدادیة:

النظام الفرعوني يف مصر

عبد الرمحن عیدوزائي

َشاِد. َقاَل فِْرَعْوُن َما ُأِریُکْم إاِلَّ َما َأَرى َوَما َأْهِدیُکْم إاِلَّ َسبِیَل الرَّ
تعامله مع  إلی احلل األمني يف  الفرعوين بجانب جلوئه  النظام  أن  أي 
بأهنا  ویدعي  زائفة  بتسویغات  القمعیة  تربیرترصفاته  حیاول  الشعب 
وقعت حتت ضغط اإلرادة الشعبیة والشعب هوصاحب القرارویصبغ 
قراراته بوطنیة زائفة و یرضب علی طبل محایة الشعب مع أن الواقع 
صیانة السلطة حتت غطاء شعبي کاذب وقد ظهر ذلک يف علم العسکر 
التلمیحي ویذهب بعیدا يف هذا املیدان ویطلب من حاشیته التفویض 
التفهم  لیجلب  کاملة  رشعیة  ضوء  يف  استئصاله  لیتم  الشعب  لقمع 

اإلقلیمي والدويل ملوقفه بدل اإلدانة واالستنکار:
َقاَل فِْرَعْوُن َذُرويِن َأْقُتْل ُموَسى.

رمضان  من  عرش  اخلامس  يف  السیيس  األول  الفریق  خطاب  یکن  مل 
إقدام  دعا  يف  فقد  الفرعوين،  الدور  أداء واضحا هلذا  إال   )14349(
املرصیلالحتشاد  الشعب  والدولیة  الوطنیة  لألعراف  وخارق  وقح 

وتفویضه التصدي للعنف واإلرهاب املزعوم . 
بأمن  خملة  کفئة  وإظهارهم  وشیطنتهم  املعارضنی  صورة  ب.تشویه 
واإلحیاء  الشعب  عن  وطردهم  هبم  التهم  وإلصاق  واستقراره  البالد 
صالح  يف  تصب  املخالفنی  جتاه  القمعیة  ممارساهتم  بأن  الشعب  إلی 

استقرارالبالد وصیانته عن األخطاراملهددة:
َلنَا  ُْم  َوإهِنَّ  . َقِلیُلوَن  ِذَمٌة  َلرِشْ َهُؤاَلِء  إنَّ  َأْرِضُکْم.  ِمْن  ُيِْرَجُکْم  َأْن  ُیِریُد 

َلَغاِئُظوَن .
إِنَّ َهَذا مَلَْکٌر َمَکْرمُتُوُه يِف امْلَِدینَِة لُِتْخِرُجوا ِمنَْها َأْهَلَها َفَسْوَف َتْعَلُموَن.

تم  فقد  االنقالب  فعالیات حکومة  الفرعوين علی  املبدأ  هذا  وینطبق 
حشد وسائل اإلعالم والتواصل االجتامعی بام فیها الصحف واجلرائد 
إقدام  يف  هنار  لیل  تعمل  الوسائل  هذه  واشتغلت  اهلدف  هذا  لتنفیذ 
والفاقدة  الکاذبة  لإلدعاءات  والرتویج  التهم  لکیل  وفج  مهني  غری 
للموضوعیة والسعی إلظهار املعارضنی عنرصإخالل الستقرار البالد 
واإلخوان  لزعزعة  األمناملرصي،  أجنبیة،یسعون  جلهات  والعمالء 
عمالء  يابرون األجانب وأن أوباما عضو يف التنظیم العاملي لإلخوان 
املرصي  واألمن  الغرب(  العسکر)ربیب  علی  جیب  لذلک  املسلمنی 
مرصومن  أمن  علی  للحفاظ  وطني  کواجب  )البلطجیة(استئصاهلم 
مصداقیة  من  حط  التي  واملکشوفة  الفجة  األکاذیب  من  هذاالقبیل 

اإلعالم کوسیلة موثوقة هبا لالستطالع.

اإلفتتحاية
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الفرعوين  النظام  الکاذبة والرتویج هلا وهي ما یمد  الشعبیة  ج.تکوین 
علی  تسلیطها  تم  نفعیة  مکونات  إال  هي  ولیست  للبقاء  قوهتا  منها 
رشائنی احلیاة االقتصادیة وحتقق مجیع مطامعها املادیة والسیاسیة مقابل 

والء هذه املکونات للحکومة.
 فال یتمکن الشعب من االتصال باحلکومة إالاّ عن طریق هذه  الواسطة 
ة بحیث ال یتمُّ اخرتاق  هیکلة  املفروضة التي هي بمثابة حاشیة حدیدیاّ
للنظام  األمان  عنها  وهم صامم  یصدر  إال عن ضوء أخرض  احلکومة 
مجیع  يف  الرسطان  هذا  جذور  متتد  و  إالبقدرالوالء  اخلدمات  التقدم 
املراکز احلکومیة ويف هیکلة النظام الفرعوين؛ املدين والعسکري وعن 

طریقهم تتشکل تلک الشعبیة الکاذبة.
إقدام شعبي  أفعاهلم شدیدة مقابل أي  أن تکون ردود  الطبیعي   ومن 
یستهدف منافع هذا الفریق ویساوي ذلک يف منطقهم اإلخالل باألمن 
واالستقرار ورضبا من اإلرهاب ولن یرتدد عن تفویض أي جهة أمنیة 

الستئصال هذه التحرکات الشعبیة:
اأْلَْرِض  يِف  لُِیْفِسُدوا  َوَقْوَمُه  ُموَسى  َأَتَذُر  فِْرَعْوَن  َقْوِم  ِمْن  امْلَأَلُ  َوَقاَل 

َوَیَذَرَك َوآهِلََتَك.
فی  املعروف  خطابه  بعد  السیيس  تلقاه  الذي  التفویض  نفس  هذا  و 
اخلامس عرش من رمضان )1434 (من هذه الفئات حیث أطلقوا یده 
الرتکاب أي جریمة حتت غطاء مکافحة اإلرهاب و رأینا ما حدث إثر 

ذلک من قتل أهل اإلیامن واضطهادهم.
ه. افتعال األزمات و خلق أجواء متوترة و الترصفات اإلیذائیة  للضغط 

علی  املخالفنی يف الفکر والرأي من خصائص النظام الفرعوين  :  
 َقاُلوا ُأوِذینَا ِمْن َقْبِل َأْن َتْأتَِینَا َوِمْن َبْعِد َما ِجْئَتنَا.

و قد کانت الدولة العمیقة  يف مرص سائرة يف طریق فرعون فیهذا اجلانب 
حیث افتعل أزمات کاذبة مثل أزمة الکهرباء، البرتول، و اخلبز و التقلیل 
من تقدیم اخلدمات ومارست  الضغوط املعیشیة األخری علی الناس 
لیتم حتول الناس من معسکر الرشعیاّة إلی معسکر االنقالب و ما إن 

أطیح بالنظام الرشعي إال و انفرجت هذه األزمات املفتعلة.
ج .استناد النظام الفرعوين لقابلیته للحکم بام یملکه من وسائل ترفیهیة 
والتسهیالت املعیشیة و املیزانیة الضخمة وبام توفاّر له األجواء املواتیة 

من املوارد الداخلیة و اخلارجیاّة:
اأْلهَْنَاُر  َوَهِذِه  ِمرْصَ  ُمْلُك  يِل  َأَلْیَس  َقْوِم  َیا  َقاَل  َقْوِمِه  يِف  فِْرَعْوُن  َوَناَدى 

وَن. تِي َأَفاَل ُتْبرِصُ ِري ِمْن حَتْ جَتْ
و قد ظهر هذا املبدأ يف حکومة االنقالب حیث بتلقیها الدعم املبارش 
و التمویل من الدول اإلقلیمیة و الغربیاّة  استدلت لصالحیتها للحکم 
ولتعکس بذلک صورة غری واقعیة عن رفاه سیعیشه  الشعب يف ظل 

حکمهم ووعدهم برساب مل جید الشعب املرصي فیه ماء.
علی  أفکارها  و  السلطة  رأي  فرض  الفرعوين  النظام  مظاهر  من  ح.  
ة  حریاّ و  املدنیاّة  احلریات  سلب  و  املعارضنی  أفواه  تکمیم  و  الشعب 

الرأي عنهم و هذا یشکل إحدی الدعائم األساسیاّة للنظام الفرعوين: 
َشاِد. َما ُأِریُکْم إاِلَّ َما َأَرى َوَما َأْهِدیُکْم إاِلَّ َسبِیَل الرَّ

النظام الفرعوين یقوم برتویع الناس و إلقاء بذور اخلوف يف قلب کل 
من يالفه يف الرأي بشتی الوسائل و اآلالت الرتویعیاّة: 
َهُبوُهْم َوَجاُءوا بِِسْحٍر َعظِیٍم. َسَحُروا َأْعنُیَ النَّاِس َواْسرَتْ

من خالل ما ناقشنا من معایری النظام الفرعوين يف ضوء اآلیات القرآنیة 
نتخلص إلی أهنا تصدق و تنطبق کاملة علی حکومة االنقالب يف مرص 

السیاسیة  التحفظات  و  املجامالت  ترکنا  و  الواقعیة  إلی  اقرتبنا  لو  و 
التاریخ  و  نظام فرعوين  بأنه  انقالب مرص  والدبلوماسیة حلکمنا علی 
التاریخ  يف  العریقة  البالد  هذه  يف  جدید  من  نفسه  أعاد  الفرعوين 

اإلسالمي.
و  األزمنة  و  الظروف  ر  بتطواّ التغری  علیها  الیطرأ  ثابتة  معایری  هذه 
التي تعاملت مع   الدول األخری  بإمکاننا أن نحکم هبا علی مواقف  

حکومة االنقالب بردود أفعال متباینة؛
من  وفاّر  و  الرشعیة  احلکومة  علی  جری  ما  علی  شامة  أبدی  ما  منها 
الدعم املادي و املعنوي ماأدی بترسیع عجلة اإلطاحة و منها ما أبدی 
موقفا ضعیفا و منها ما انطلق من مبادیء إسالمیة سامیة و أدان بقوة 
نوعیة  علی  لیحکم   القاریء  إلی  فاألمر  القمعي.  العسکر  ممارسات 

هذه األنظمة يف ضوء ما ذکرنا من املعایری.
و املقابلة الناجعة للنظام الفرعوين هو اتباع األسلوب املوسوي و إلیه 

نشری يف ضوء اآلیة القرآنیة يف النقاط التالیة: 
وا إِنَّ اأْلَْرَض لَِِّ ُیوِرُثَها َمْن َیَشاُء  َقاَل ُموَسى لَِقْوِمِه اْسَتِعینُوا بِالَِّ َواْصرِبُ

ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَی.
ِ امْلُْؤِمننَِی. اَلَة َوَبرشِّ اْجَعُلوا ُبُیوَتُکْم ِقْبَلًة َوَأِقیُموا الصَّ

االستعانة بال: أي طلب العون و النرص من ال  للتغلب علی املکدرات 
و األزمات التي یواجهها أهل التوحید و اإلیامن علی خلفیة االعتقاد 
القدیر املترصف يف الکون و أن األحوال کلها التتغری إال  بأن ال هو 
إرادته عن  مواجهة  تغني يف  و ال  الکونیة  القوات  تعجزه   لن  و  بإذنه 
أمام  خاشعنی  نکون  و  االستعانة  يف  جادین  خملصنی  ندعوه  و  شیء 
الفرج من غریه و النتکل إال علیه و هنتم  النرص و  عظمته و النتوقع 

بعبادته قبل کل شیء فإن االستعانة بعد العبادة : 
اَك َنْسَتِعنُی. اَك َنْعُبُد َوإِیَّ إِیَّ

له  من  و کل  و أرستنا  أنفسنا  علی  ال  دین  بإقامة  إلرضائه   نسعی  و 
عالقة بنا و نحاول بث هذه الفکرة يف األمة کلها و نحرتز عن کل ما 

یؤدي إلی سخطه من مظاهر الفسق و العصیان و اتباع الکفار.
سبیل  يف  الصدمات  و  املشکالت  من  نواجهه  ما  کل  أمام  الصرب: 
الوصول إلی اهلدف  وهو إقامة رشع ال يف األرض و عدم التخيل من 
ما  أن  نعرف  و  الطغاة  قبل  من  املتنوعة  الضغوط  إثر  طریقنا  مواصلة 

ر من النرص حلکمة یعلمها ال أو دلیله عجز يف أنفسنا.  تأخاّ
َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقنَی. وبرش املؤمننی.

إنعاش اآلمال: نعرف أن األجواء مهام کانت معاکسة ألهل احلق أما 
النتیجة النهائیة تأيت موافقة لطموحات املؤمننی فنسعی لبث األمل يف 

أهل اإلیامن و نبرشهم بنرص ال.
إقامة الصالة:

إهنا أقوی مظاهر العبودیة و أعظم قنطرة االتصال بنی العبد و رباّه و من 
خصائصها أهنا تعطي صاحبها القوة و الصمود أمام القوات الزائفة و 
جتعلها يف معرض نسائم النرص و الرمحة و هیئة إقامتها تؤلف بنی قلوب 
اإلیامن و جتمع شملهم و هو ما تشتد حاجة املؤمننی إلیها يف مواقف 
املواجهة و التصدي و هي عمود الدین و یتعلق سائر جوانب الدین هبا 
و لن  تقوم قائمة الدین إال هبا و إقامته إقامة لدین ال و لن تفلح أمة 
دون االهتامم هبا. إن النرص یأيت علی جناح االتباع و العبادة اخلاشعة 
املومنون  یفرح  یومئذ  و  الظروف  استعصت  و  األوضاع  تأزمت  مهام 

بنرصال.

اإلفتتحاية
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بالطیبة  الطاهر  الطیب  زواج  تم  کیف  باإلجیاز  األولی  احللقة  يف  عرفنا  لقد 
الطاهرة فمن املناسب أن نتعرف قلیاًل عن نسب و والدة السیدة الطاهرة و 

نبذة من سریهتا قبل الزواج.
نسبها:

هي السیدة خدجیة بنت خویلد بن نوفل بن أسد بن عبد العزي بن قيص بن 
کالب القریشیة األسدیة فکان یلتقي 
و  علیه  الصالة  الرسول  مع  نسبها 
السالم يف قيص بن کالب، ألن النبي 
علیه  الصالة و السالم هو ابن عبدال 
عبد  بن  هاشم  بن  عبداملطلب  بن 

مناف بن قيص بن کالب. 
زعیم  هو  نوفل  بن  خویلد  فوالدها 
عبد  شقیق  العزي  عبد  بن  أسد  بني 
الفضل  له  یذکر  و  خلیفته  و  املناف 
وقد  والشجاعة  والسیادة   والکرم 
يف  واملجاب  قومه  يف  املطاع  کان 
لقد  رأیه  وحیرتمون  هيابونه  عشریته 
ظهرت شجاعته عندما تصدی له ُتباّع 

ملك الیمن حنی أراد أن حیمل معه احلجر األسود إلی بالده فمنعه من ذلك 
فمن هنا عرف شجاعًا و مدافعًا للحرم و معامله فنصبته قریش زعیام علیها ال 

ینازعه يف ذلك أحٌد و قد مات والدها یوم حرب الفجار.
أبیها اکتسبت السیادة  و الشجاعة و الذکاء و الکیاسة  فإذن ال شك إن من 

يف األمور.
أمها:

 فاطمة بنت زائدة بن جندب األصم بن هذم بن رواحة بن حجر بن عبد بن 
لعیص بن عامر بن لؤی.

إهنا »فاطمة والدة خدجیة« کان من أمجل السیدات بمکة و أکثرهن صباحة 
الطاهرة  خدجیة  خویلد  من  ولدت  إهنا  منظر  هباء  و  حسن،  وروعة  وجه 

فکانت تعادل و متاثل بل تفوق والدهتا يف اجلامل و الکامل و احلسن الفتان.
عمها:

 ورقة بن نوفل الذي اشتهر يف املجتمع املکي الوثني آنذاك باحلکمة وسداد 
الرأي و الدیانة و هو ممن کان یتضجر عن صنیع قریش لعبادة األصنام و قد 
کان ياصم قریشًا يف عبادة األصنام و یؤنبهم علی ذلك فاعتزل قریشًا و ما 

تعبد من دون ال.
تذکر الروایات التاريیة أنه قد تنرص و قد کان حقًا آنذاك و مصری األحداث 
یؤید أنه کان منتظرًا ملبعث النبي اخلاتم، یقول أبوبکر الصدیق: »کنت جالسًا 
بفناء الکعبة  و کان زید بن عمرو بن نفیل  قاعدًا فمراّ    أمیة  بن أيب الصلت ـ 
الشاعر احلکیم يف العرب ـ فقال:  کیف أصبحت یا باغي اخلری قال: ـ زید بن 
عمروـ بخری، قال: هل وجدت؟ قال: ال، ومل آل من طلب.... یقول أبوبکر 
اخلاتم هل هو  النبي  بعثة  أو مکان   نقاش يف قوم  بینهام  ثم جری  الصدیق: 
أمیة بن أيب الصلت أو من قوم زید بن عمرو بن نفیل أو من أهل  من قوم 
فلسطنی ـ أي الیهود ـ قال أبوبکر الصدیق: ومل أکن سمعت قبل ذلك بنبي 
ینتظر أو یبعث قال: فخرجت أرید ورقة  بن نوفل و کان کثری النظر يف السامء 
ـ الذي جری  کثری مههمة الصدر، قال: فاستوقفته ثم اقتصصت علیه احلدیث 
بنی زید بن عمرو و أمیة يب أيب الصلت ـ، فقال:  نعم یا ابن أخي! أبی أهل 
النبي الذي ینتظر من أوسط  العرب نسبا ويل  الکتاب و العلامء إال أن هذا 

حفلة زواج الطيب الطاهر بالطيبة 
الطاهرة )القسط الثاني(

معايل الدکتور عبید ال بني کامل 
أستاذ احلدیث والتاریخ باجلامعة

یقول  ما  و  عم!  یا  قلت:  قال:  نسبًا.  العرب  أوسط  قومك  و  بالنسب  علم 
النبي: قال: یقول ما قیل له إال أنه ال ظلم و ال تظامل، فلام بعث النبي صلاّی ال 

قت .   علیه  وسلاّم آمنت و صداّ
وعن عائشة ريض ال عنها قالت: سئل رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم عن 
قك و إنه مات قبل أن تظهر، فقال رسول  ورقة فقالت له خدجیة: إنه کان صداّ
ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: أریته يف املنام و علیه ثیاب بیاض، ولو کان من أهل 
130(. قال ابن  النار لکان علیه ثیاب غری هذا )ابن حجر: فتح الباري1/ 

منده: اختلفوا يف إسالم ورقة )النووي: هتذیب األسامء ص 631(.
 و لورقة  بن نوفل ـ عم خدجیة الطاهرة ـ   دور بارز يف تربیة بنت أخیه، لقد 
کانت تستأنس به و جتلس إلیه و تسمع کالمه و تکسب منه العلم و احلکمة.
احلکمة  و  العلم  األم،  من  اجلامل  و  احلسن  األب،  من  الذکاء  و  فالشجاعة 

من العم. 
أ ماه!  یا  حظِك  و  َجدِك  أحسن  ما  و 
هذه  اإلهلیة  القدرة  لك  مجعت  قد 
اخلصائص الثالثة. نعم، و لیعلم العامل 
الذي  هو  حظه  حممدًا  بأن  جدًا  یعلم  و 
صاحبة  لتکون  اخلصائص  هذه  هلا  هيیاّأ 
الرساّ له و والدة و حاضنة زهرت بیت 

النبوة.
الصالة  علیه  النبي  قبل  زواجها 

والسالم:
إن خدجیة أم املؤمننی ريض ال عنها قد 
النبي علیه الصالة  قبل  تزوجت مرتنی 

والسالم باثننی من سادات العرب.
1ـ أبو هالة هند بن زرارة بن النباش بن 
وصافا  وکان  بدرا  وشهد  أسلم  هندا  وإن  وهالة،  بن  هند  حبیب  بن  عدي 

للنبي صىل ال علیه وسلم.
2ـ عتیق بن عائذ بن عمر بن خمزوم، وجاءت منه هبند بن عتیق، وإن عتیقا 
إلدارهتا  بنفسها  فقامت  عریضة  وجتارة  وفریا  ماال  لزوجته  ترك  وفاته  بعد 
وتنمیتها کام استطاعت أن متيض يف أمور احلیاة وتسیطر علیها بمنتهى احلکمة 
والفطنة، وکانت کلام تقدم إلیها خاطب ردته بأدب ولباقة، عازفة عن الزواج 
ألهنا قد مرت من قبل بتجربتنی مریرتنی وأسست يف مکة بیتا ضخام ألمورها 

التجاریة وإهنا لقبت يف اجلاهلیة بالطاهرة. 
)یتواصل(.

  قیل: إنه خرج يف اجلاهلیة یطلب الدین هو وورقة بن نوفل فلقیا الیهود فعرضت 
النصاری فعرضوا علیهام دینهم فرتك ورقة  علیهام هيود دینهم فتهود ورقة ثم لقیا 
إال  هذا  ما  قال:  و  ذلك،  من  شیئا  یأيت  أن  عمرو  بن  زید  أبی  و  تنرصاّ  و  الیهودیة 
کدین قومنا ترشکون و یرشکون و لکنکم عندکم من ال ذکر وال ذکر عندهم... 

االستیعاب 185.
وکان یعیب علی قریش ذباحههم علی األنصاب وال یأکل مما ذبح علی النصب و 

کان إذا دخل الکعبة قال: 
لبیك حقا حقا تعبدًا و رقًا   

عذت بام عاذ به إبراهیم )النووي: هتذیب األسامء، ص 293(  
و هو والد سعید الصحايب اجللیل من العرشة املبرشة باجلنة.

النبي علیه  السالم ومل یسلم و  أمیة بن أيب الصلت: کان شاعرًا و قد أدرك زمن    
کان یتعبد يف اجلاهلیة و یؤمن بالبعث و کان يف شعره حکمة و لقد سمع النبي علیه  
السالم  شعره من الصحايب الرشید بن سوید فاستزاد حتی سمع مائة بیت، فقال: 

فلقد کاد یسلم يف شعره. )النووي: هتذیب األسامء ص 203(.
  ابن األثری: أسدالغابة 639/1

املراجع

السرية و التاريخ
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الوصول  سبل  یسلک  من  البدایة  يف  الطالب 
یکون  الذي  و  رضاه  یطلب  و  تعالی  ال  إلی 
الذي  هو  احلقیقة  يف  و  کتابه  و  لرشیعته  حاماًل 
نافعًا ألمته و  الدین لیکون  العلم و  أمانة  حیمل 
جمتمعه و ینرش هذا العلم الرشیف يف الناس کام 
قال النبي صلی ال علیه وسلم: حیمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله ینفون عنه حتریف الغالنی 
و انتحال املبطلنی و تأویل اجلاهلنی )احلدیث(.

ترک  و  األهل  و  األحبة  فارق  الذي  الطالب  و 
له  البد  املدرسة  أبنیة  رجح  و  املألوف  الوطن 
التي یقضیها يف  یتفکر يف کل حنی يف حیاته  أن 
أعامله  علی  نفسه  حیاسب  أن  علیه  و  املدرسة 
فریکض  خریا  کان  إن  الثمینة  أوقاته  و  الیومیة 

إلیها و إن کان رشًا فیرتکها و هيجرها.
فإن  وسلم،  علیه  ال  صلی  النبي  وارث  فإنه 
ورثوا  إنام  و  الدرمها  و  دینارا  یورثوا  مل  األنبیاء 
واملدرسة  وافر.  بحظ  أخذ  أخذه  فمن   . العلم 
برشط  تعالی  ال  إلی  للوصول  معبَّد  طریق 
الراحل  العالمة  یقول  و  الصحیحة.  االستفادة 
اإلمام أبواحلسن عيل الندوي رمحه ال: أعتقد أن 
املدرسة مکان یربط بنی ال تعالی و بنی الطلبة و 

یستحکم رابطته مع ال تعالی.
و لکن متی ینجح الطالب يف حتقیق هذه األمنیة 
و  النجاح؟  و  السعادة  ذروة  إلی  یصل  کیف  و 
ألفت  أن  أرید  السؤال  هذا  عن  اإلجابة  قبل 
أنظارکم إلی نکتة هامة هي أن العلامء الربانینی 
العامل  مکتبات  و  ذاخرة  مآثر  لنا  ترکوا  الذین 
القیمة کیف  بآثارهم اخلالدة و تصانیفهم  ملیئة 
وصلوا  وکیف  املفیدة  الیومیة   حیاهتم  قضوا 
الیومیة  املجد والکامل؟ کانت حیاهتم  إىل ذروة 
عامرة بأعامل و مشاغل حسنة قلام نجدها يف هذا 
الزمان و السبیل إلی نجاح الطالب إال باالقتداء 
الصحیح هلم و التأيس بنهجهم الصالح يف سبیل 
ما  منها  آخذ  أن  أرید  و  املعرفة  و  العلم  کسب 
یریدون  للذین  أفضل  طریقا  لیکون  يل  تیرس 

الفوز و النجاح.
1-اإلخالص يف األعامل:

كيف تكون طالبا ناجحًا؟
الشیخ عبد اللطیف الناروئي

األستا1ذ باجلامعة

هذا  نحو  العنایة  بعنی  ینظر  أن  للطالب  البد 
اجلانب و علیه أن هيتم بإخالص النیة يف تعلمه 
بناء  يف  الرئیسی  العمود  هو  اإلخالص  فإن 
الفضیلة و املکارم و الفائدة للعلم بالإخالص 
، بل هو تضییع للعمر الرشیف و الجیدي التعلم 
بغریه و قد أشار النبي صلی ال علیه وسلم إلی 
یبتغی به وجه ال  "من تعلم علام مما  هذا فقال: 
فابتغاء وجه ال و رضاه من  تعالی". احلدیث. 
األرکان األساسیة يف هذا املجال و العلم إذا کان 
خالیًا عن األغراض الدنیویة و النیات الفاسدة  
املجد  ذروة  یبلغه  و  القویم  الطریق  إلی  هيدیه 
مشقة  و  عناء  بالإخالص  العلم  و  الکرامة.  و 
و  الریاء  أودیة  يف  اإلنسان  هالک  إلی  یتسبب 
الشهرة و الشهوات النفسانیة، و یتطرق به إلی 

کهوف الذل و اهلوان.
قال سهل بن عبدال رمحه ال:نظر األکیاس يف 
تفسریاإلخالص فلم جیدوا غری هذا: أن تکون 
تعالی  ل  عالنیته  و  ه  رساّ يف  سکونه  و  حرکته 
عن  .و  دنیا  ال  و  الهوًی  و  نفس  الیامزجه  و 
األستاذ أيب عيل الدقاق قال: اإلخالص التوقي 

عن مالحظة اخللق. )األذکار(.
و  النجاح  سبیل  یسلک  الذي  الطالب  فعلی 
ر قلبه و باطنه عن شوائب الریاء  الفالح أن یطهاّ
و  قواه  یرکز  بل  بعلمه،  الشهرة  و  الدنیا  مجع  و 
طاقته البتغاء وجه ال تعالی و رضاه و یغمض 
عینیه عن الدنیا و ما فیها ففي هذا األوان یرتقي 
یبارک  و  النبوغ  و  الکامل  سلم  علی  الطالب 
العلوم  نحو  قرحیته  یتفتح  و  تعالی يف علمه  ال 
عرف  ملن  الصادقة  النیة  هبذه  فحبذا  املعارف  و 

قدرها و سعی يف کسبها.
22-األدب

الرشیعة  میزان  يف  سامیة  مکانة  لآلداب  إن 
اإلسالمیة و له دورکبری يف تکوین الشخصیات 
املتضلعنی يف  النبغاء  و  الربانینی  العلامء  و  الفذة 
الطالب  تعالی  ال  یکرم  و   ، اإلسالمیة  العلوم 
املتأدب باآلداب الرشعیة بفضله و مناّه و یبارک 
للتدرج  الطریق  له  د  یمهاّ و  معنویته  و  علمه  يف 

إلی املعايل و املکارم. و إشارة إلی مکانته العالیة 
فاز إال باألدب  فاز من  بنی: ما  املجراّ قال بعض 
األدب.)أدب  بسوء  إال  سقط  من  سقط  ما  و 

االختالف للمحدث حممد عوامه(.
برعایة اآلداب  أن هيتم  الناجح  للطالب  و البد 
یعرف  أن  وعلیه  حاالته،  و  شؤونه  مجیع  يف 
الدرسیة  حق األستاذ و أدبه و کذا حق الکتب 
الفصول  و  املقاعد  و  العلمیة  الکراسات  و 
أن  علیه  کذا  و  أدبه  واحد  لکل  فإن  الدراسیة 
یراعي آداب املدرسة و الغرفة حتی یفوز برضی 
بذلوا  املتقدمون  العلامء  و  تعالی  و  تبارک  ال 
حرکة  منهم  الیصدر  ألن  جهدهم  قصاری 
العلم  إلی حرماهنم عن  فیسبب  خالف األدب 
املعرفة  و  العلم  عن  الطالب  حیرم  أن  الیبعد  و 
قال  و  األدب.  خالف  منه  صدرت  بحرکة 
الهيتم  الذي  إن  الرومي:  الدین  جالل  موالنا 
و  تعالی  و  تبارک  ال  فضل  من  حیرم  باألدب 
إنه الیلحق الشنی بنفسه فحسب بل یلقي النار 
وهب:  ابن  یقول  اآلفاق.و  مجیع  يف  اجلذوة  و 
أحصل  مل  ما  مالک  اإلمام  أدب  من  حصلُت 
من العلم. و ذکر اخلطیب البغدادي أن  عيل بن 
صالح بن حي و احلسن بن صالح بن حي إخوة 
قبله بساعة و کان احلسن  توأم إال أن علیا ولد 
و  أبوحممد   : قال  یقول:  و  الساعة  بتلک  یوقره 
یه. و کان احلسن بن  قال أبوحممد و کان الیسماّ
مقعد  يف  أخوه  صالح  بن  علی  قعد  إذا  صالح 
بتلک  یعظمه  منه  قعد أسفل  بل  بجنبه،  یقعد  مل 
املناوي:  العالمة  قال  و  قبله.  ولد  التي  الساعة 
البقاعي أنه سأله بعض العجم أن  ذکر الربهان 
من  فامتنع  مرتبعا  فجلس  له،  فأذن  علیه  یقرأ 
منک  األدب  إلی  أحوج  أنت  له:  وقال  القراءة 
االختالف  تطلبه.)أدب  جئت  الذي  العلم  إلی 

ص167(.
و من الذي مل یقرأ قصة موسی علیه السالم مع 
متعلام فجاء  إلیه  السالم حینام ذهب  خرضعلیه 
يف قصته  أنواع من اآلداب، قال الفخر الرازي: 
إن هذه اآلیات تدل علی أن موسی علیه السالم 
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اللطف عندما  و  األدب  أنواعا کثریة من  راعی 
أراد أن یتعلم من اخلرض. فعداّ العالمة الرازیاثني 

عرشة فائدة )من شاء فلریاجع(.
عوامة  حممد  املحدث  الکبری  األستاذ  یقول  و 
الشیخ  الراحل  املحدث  الکبری  العالمة  تلمیذ 
أدب  کتابه:  هامش  يف  أبوغدة  عبدالفتاح 
: إن مما کنا  العلم والدین  االختالف يف مسائل 
)اعلم(  کلمة  علینا  مرت  إذا  أن  علیه:  نؤدب 
نقرأها  أن  الکتاب  من  نصا  علیهم  قراءتنا  حنی 
لألستاذ  التلمیذ  خماطبة  يف  یکون  لئال   . لُیعلم 

صیغة األمر)أدب االختالف ص170(.
أمحد:  صدیق  للشیخ  املتعلمنی  آداب  يف  جاء  و 
أن شیخ األدب العالمة إعزازعيل إذا أراد سؤاال 
أو مل یفهم شیئا من الکتاب کان یذهب إلی باب 
الکشمریی  أنورشاه  الشیخ  الکبری  العالمة  دار 
فیسأله  بیته  من  يرج  أن  إلی  جالسا  ینتظر  و 
هذا  علی  یداوم  کان  و  الباب  یدق  أن  غری  من 
العمل. و الشک أن الشیخ إعزازعيل تعلم هذا 
عباس  بن  عبدال  حرباألمة  من  الرفیع  األدب 
ريض ال عنه فإنه کان یذهب و ینام علی باب 
دارأيب بن کعب إلی أن يرج إلی صلوة الظهریة 
فیسأله ما شاء أن یسأل.و تسبب هذا األدب و 
التکریم إلی أن وفقه ال تعالی لفهم کتابه العزیز 
بکامله و کان فرید زمانه و وحید عرصه و زمانه 

و هو الذي یقول: ذللت طالبا فعززت مطلوبا.
و کذا یلزم علی الطالب أن یداوم علی الوضوء 
أوان  السیام  احلاالت  مجیع  يف  علیه  یواظب  و 
التعلم و التکرار و املطالعة و أن حیرتم الکتب و 
الیضع علیها شیئا و کان العالمة شمس األئمة 
الریاحیة  باألمراض  االبتالء  مع  الرسخيس 
من  قریبا  توضأ  مرة  و  بالوضوء  کتابا  الیمس 
سبع عرشة مرة أوان املطالعة. و قال یوسف بن 
حسنی : و یسهل فهم العلم باألدب، و بالعلم 
یصحح العمل و حتصل احلکمة بالعمل. )آداب 

املتعلمنی ص43(.
فاملتأدب بآداب الرشیعة ینفعه ال بعلمه و یصری 

لسانه میزاب احلکمة و املعاين القیمة.
أن  النجاح  یبغي  الذي  للطالب  البد  33-و 
یبادر إلی العمل بالسنن النبویة و علیه أن یتتبع 
أعامل النبیصلی ال علیه وسلم و سریته العطرة 
الفواحة لیجعلها مرمی برصه و نصب عینیه فإن 
أکثر  الرشعیة  العلوم  لتحصیل  یوفقه  تعالی  ال 
فأکثر و قد قال الشافعي رمحه ال: "من عمل بام 
الشیخ  قال  و  یعمل".  مل  ما  علم  ال  علاّمه  علم 
املحدث سحبان حممود رح: سمعت مرارا عن 
العالمة  أن  ال  رمحه  حممدشفیع  املفتي  الشیخ 
يف  اللهقال  رمحه  الکشمریي  أنورشاه  الکبری 
اجلهال:  البخاري:"أهيا  الصحیح  هنایة  حفلة 
إلی  العمل  طلب  العلم  و  العلم  تعلمتم  إنکم 

و  صاحبه  ینفع  و  العلم  یؤثر  أجابه  فإن  مدة 
و  یرحتل  فالعلم  جیبه  مل  إن  و  عزته  إلی  یتسبب 
ینسی ألن العلم نوٌر و القلب اخلايل عن العمل 

کالبیت اخلرب و الیسکنه العلم".
و یصل العامل بالعمل إلی بحراملعاين و الدرر و 
یصری حمببا إلی ال و إلی الناس فإن العلم اخلايل 
ال  قال  قد  و  یرضصاحبه  ما  کثریا  العمل  عن 
تعالی يف وصف علامء الیهود و النصاری الذین 
باحلامر:  شبههم  و  الکتاب  يف  بام  العمل  ترکوا 
کمثل  حیملوها  مل  ثم  التوراة  محلوا  الذین  »مثل 

احلامر حیمل أسفارا«اآلیة.
و قد استعاذ النبي علیه السالم يف أدعیته املأثورة 
عنه عن العلم الذي الینفع فقال: اللهم إين أعوذ 
بک من علم الینفع .)احلدیث( و نری الصحابة 
العمل  علی  الناس  أحرص  عنهم  ال  ريض 
من  آیة  الیتجاوزون  کانوا  أهنم  حتی  علموا  بام 
اآلیات إال بالعمل و کان أکرب مههم أن یعملوا 
بام علموا و ینتفعوا بام علاّمهم النبي علیه السالم 
سفره  يف  کان  عنه  ال  ريض  عمر  ابن  أن  حتی 
إلی احلج یتتبع أماکن اسرتاحة النبیعلیه السالم 
طلبا  و  السالم  علیه  هبدیه  اقتداء  فیها  فیسرتیح 
لألجر الکثری و الجرم أهنم وصلوا إلی غایتهم 
أماکن  يف  عنهم  رضاه  ال  أعلن  و   املنشودة 
النبیعلیه  حذر  قد  و  الکریم  القرآن  من  خمتلفة 
الذي  العلم  عن  و  بالعمل  العلم  عن  السالم 
الناس عندال  إن من رش  فقال:  الینفع صاحبه 
منزلة یوم القیامة عامل الینتفع بعلمه )جامع بیان 

العلم( و قال الشاعر:
إذا أنت مل ینفعک علمک مل جتد                     

لعلمک خملوقا من الناس یقبله  
و إن  زانک العلم الذي قد محلته              
   وجدت له من جیتنیه و حیمله

يف  جواده  یرکض  أن  العامل  و  الطالب  فعلی 
مرسح العمل و الیمهل حلظة عن أداء واجباته 
الدینیة و أن حیتذي يف طریقه العميل حذو العلامء 
رایة  أعلوا  الذین  املوفَّقنی  النوابغ  و  العاملنی 
العزواملجد يف آفاق السامء و الزال یفتخر العامل 
املوفاّق  الطالب  الدهر،  و  اإلسالمی هبم مد ی 
بالسنن  حیاته  ر  وعماّ السنن   سایر  الذي  هو 
النبویة و ازدان مجیع مظاهره بأداءالسنن، فکان 
مأکله و ملبسه ومظهره موافقا ملا جاء به النبیعلیه 

السالم )یتواصل(.

دراسات إسالمية

...    لسنا أمة كاألمم تربط بینها اللغة، 
ففي كل أمة خری وشریر. ولسنا شعبًا 
كالشعوب یؤلف الدم، ففي كل شعب 
صاحل وطاحل، ولكننا مجعیة خرییظ 
كربی. أعضاؤها كل فاضل من كل 
إن  التقوی  بیننا  جتمع  نقي.  تقي  أمة، 
إن  العقیدة  بیننا  وتوحد  الدم،  فصل 
إن  الكعبة  وتدنینا  اللغات.  اختلفت 
تناءت بنا الدیار. ألیس يف توجهنا كل 
الكعبة،  هذه  إیل  مرات  مخس  یوم 
رمز  عرفات،  يف  مرة  عام  مل  واجتماعنا 
إیل أن اإلسالم قومیة جامعة، مركزها 
العربي  النيب  وإمامها  العربیة  احلجاز 

وكتابها القرآن العربي؟ حنن املسلمنی!
األبلج.  واحلق  الظاهرة،  الفضیلة  دیننا 
واضح  هو  أسرار.  وال  والخفایا  الحجب 
املعنی؟  ذلك  فیها  أفلیس  املئذنة.  وضوح 
تكرر  حِنلة  أو  مجاعة  الدنیا  يف  هل 
مبائها وُتذاع عشر مرات كل یوم كما 

تذاع مبایء دیننا،علی ألسنة املؤذننی:
»أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدًا 

رسول اهلل«. حنن املسلمنی!
ال َنِهُن وال حنزن ومعنا اهلل. وحنن نسمع 
العلوي  النداء  هذا  مرة  ثالثنی  یوم  كل 

املقدس، هذا النشید القوي: اهلل أكرب. 
التضحیة  وحب  فینا،  سجیة  البطولة 
جیري يف عروقنا. ال تنال نت ذلك صروف 
أحداث  نفوسنا  من  متحوه  وال  الدهر، 
علی  ُیشوی  اليت  اجلریرة  لنا  الزمان. 
ویعیش  ثراها،  یطأ  طاغ  كل  رماهلا  
الشام  لنا  جنات.  يف  جحیمها  من  أهلها 
فیها  لنا  بالدم،  سقیت  اليت  وغوطتها 
الرمیثة  لنا  العراق،  لنا  األشم.  اجلبل 
وسهول الفرات. لنا فلسطنی اليت فیها جبل 
ومثابة  والفن  العلم  دار  مصر  لنا  النار. 
اإلسالم. لنا املغرب كله، لنا»الریف« دار 
البطوالت ئالتضحیات. لنا القسطنطنیة 
واألفغان  فارس  لنا  والقباب،  النآذن  ذات 
واهلند وجاوة. لنا أرض یتلی فیها القرآن 
املستقبل  لنا  باألذان.  مناراتها  وتصدح 
حنن  دیننا.  إیل  عدنا  إن  لنا  املستقبل   ...

املسلمنی!
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أحبوا أهل العلم
قال أبوالدرداء ريض  ال  عنه :

من یغَش أبواب امللوك یقم و یقعد، و من جید بابًا مغلقًا، جید إلی جانبه بابًا 
مفتوحًا، إن دعا أجیب و إن سأل أعطي. )العقد الفرید 74/1(

التحذير من الفتن
قال حذیفة ريض  ال  عنه:

إیاکم والفتن، ال یشخص)ال یطلع( إلیها أحد.
دمنه،  الدمن)مجع  السیل  ینسف  کام  نسفه  إال  أحد  فیها  شخص  ما  فوال 
وهي آثار الناس و ما سودوا(. فإذا رأیتموها فاجثموا يف بیوتکم، وکرسوا 
أوتار  واألوتار:   273/1 األولیاء  )حلیة  أوتارکم.  واقطعوا  سیوفکم، 

األقواس.(
حقائق و ِحَكم

قال عبدال بن مسعود ريض  ال  عنه:
. وجلاّ إن أصدق احلدیث کتاب ال عزاّ

وأوثق العري کلمة التقوی.
وخری امللل ملة إبراهیم.

وأحسن السنن سنة حممد صلاّی  ال   علیه  وسلاّم.
وخری اهلدي هدي األنبیاء.

وأرشف احلدیث ذکرال.
وخری القصص القرآن.

و خری األمور عواقبها، و رش األمور حمدثاهتا.
وما قل و کفی خری مما کثر وأهلی.

و نفس تنجیها، خری من إمارة  ال حتصیها.
ورش املعذرة حنی حیرض املوت.
رش الندامة، ندامة یوم القیامة.

ورش الضاللة بعد اهلدی.

وخری الغنی  غنی النفس.
وخری ما ألقي يف القلب الیقنی.

والریب من الکفر.
ورش العمی عمی القلب.

واخلمر مجاع کل إثم.
والنساء حبالة الشیطان. )التي یصاد هبا.(

والشباب شعبة من اجلنون.
والنَّوح من عمل اجلاهلیة.

ومن الناس من ال یأيت اجلمعة إال دْبرًا،)أي يف آخر وقتها( وال یذکرال إال 
هجرًا. )هجرًا: اهلجر: ضد الوصل. أي ال یذکر ال إال يف املناسبات.(

وأعظم اخلطایا الکذب.
وسباب املؤمن فسوق، وقتاله کفر، وحرمة ماله کحرمة دمه.

ومن یعُف یعُف ال عنه، ومن یکظم الغیظ یأجره ال، ومن یغفر، یغفر ال 
له.

ة،)املصیبة( یعقبه ال. ومن یصرب عيل الرزیَّ
ورش املکاسب کسب الربا.

ورش املأکل مال الیتیم.
والسعید من وعظ بغریه، والشقي من شقي يف بطن أمه.

وإنام یکفي أحدکم ما قنعت به نفسه، وإنام یصرب إيل أربعة أذرع.
واألمر إيل آخره، ومالك العمل خوامته.

ورش الروایا روایا الکذب.
وأرشف املوت قتل الشهداء.

ومن یعرف البالء یصرب علیه، ومن ال یعرفه ینکره.
ومن یستکرب یضعه ال.

ومن یتولاّ الدنیا تعجز عنه.
األولیاء  )حلیة  یعذبه.  ال  یعص  ومن  ال،  یعص  الشیطان  یطع  ومن 

138/1، هتذیب احللیة 124/1(.
احلث علی العمل

قال عيل ريض  ال  عنه:
إن الذي یعیش من أیدي الناس، کالذي یغرس شجرة  يف أرض غریه. )حلیة 

األولیاء 71/1(.
صالح أمر األمة

قال عمر ريض  ال  عنه:
إن هذا األمر، ال یصلحه إال لنی يف غری ضعف، وشدة يف غری عنف. )البیان 

والتبینی 255/3(
التواضع

قالت عایشة ريض  ال  عنها:
ص  أمحد  لإلمام  )الزهد  التواضع.  العبادات،  أفضل  عن  تغفلون  إنکم 

).206
كثرة  األصدقاء

قال عمرو ريض  ال  عنه:
کلام کثر األخالء، کثر الغرماء یوم القیامة، ومن مل یواِس إخوانه بکل ما یقدر 
علیه، نقصوا من حمبته بقدر ما نقص من مواساهتم. )تنبیة املغرتین ص 143(

منثورات

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

 سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف
األستاذ باجلامعة ورئیس قسم التخصص يف 

اإلفتاء
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والدته:
بالتدین  ملتزمة  متواضعة  أرسة  يف  طفل  ولد 
املدن  )من  "زابل"  قرى  إحدى  يف  والعلم 
وبلوشستان(  سیستان  حمافظة  يف  الشاملیة 
من  القریب  املستقبل  يف  لیکون  یذهب  وکان 
املنطقة  هذه  أهل  ویمتع  املنطقة  علامء  أبرز 

الواسعة بضیاء الفقه وحکم الرشیعة.
بـ  املبارك  املولود  هذا  األبوان  سمى  لقد 
نظر  تعاىل  ال  أن  یعني  اسم  وهو  "خدانظر" 
إلیهم نظرة لطف وکرم وأعطامها هذا الولد. 
املکانة  اآلونة  تلك  يف  یدري  أحد  یکن  ومل 
التي سوف یکتسبها  هذا الطفل يف املجتمع. 
فکان من قضاء ال وتقدیره أن ینتفع به جمتمع 
والفقه،  بالعلم  قدیمة  کبریة  صلة  هلم  یکن  مل 
يف  التالمیذ  من  کبریة  جمموعة  علیه  ویتلمذ 
القادم القریب؛ فحدى به التقدیر املحتوم إىل 
مکتب القرآن الکریم وتعلم العلوم الرشعیة، 
نعومة  منذ  القیم  الکتاب  هذا  بأنوار  لیتعرف 

أظفاره.
رحلته للتعلم:

العلوم  ال،  رمحه  نظر"  "خدا  الشیخ  تعلم 
الوالیات  "نیمروز" )من  منطقة  يف  اإلبتدائیة 
اجلنوبیة يف أفغانستان تسکنها قبائل البلوش( 
يف  زائد  بعطش  شعر  ملا  لکنه  أفغانستان،  يف 
للتلمذ عىل  نفسه ظمأ  للعلم، ورآى يف  طلبه 

قبسات من حياة  العالمة املفيت خدانظر رمحه اهلل

)املفتي السابق بجامعة دار العلوم زاهدان(*

سافرإىل  اإلسالمي،  العامل  يف  العلامء  کبار 
مدینة  "کویتا" عاصمة بلوشستان الباکستانیة. 
ومن هنا سافر إىل "سبي" و"مستونك" لیتلمذ 
والشیخ  البنوري  یوسف  حممد  الشیخ  عىل 
علامء  أکرب  من  )ومها  الکاندهلوي  إدریس 
هذه  إىل  هاجروا  الذین  املعارصین  باکستان 
انفصال باکستان من اهلند(. وبعد  البالد بعد 
إقامته وانتفاعه هبذین العاملنی، رجح رمحه ال 
و"الهور"  "الرکانه"  مدینتي  نحو  یتوجه  أن 
يف   استقر  املطاف  هنایة  ويف  بنجاب.  إقلیم  يف 
له من هذه  "ملتان" هي غایة  "ملتان" لتکون 
الرحلة الطویلة الشاقة، وصار تلمیذا ومرافقا 
لفضیلة الشیخ العالمة الفقیه السیايس املحنك 
املفتي حممود رمحه ال مؤسس مدرسة "قاسم 

العلوم".
مکث رمحه ال يف هذه املدرسة وانتفع بعلوم 
هذا  نتیجة  وکانت  ال،  رمحه  حممود  املفتي 
الثبوت واملکث واملدوامة هي تقدمه يف الفقه 
والعلوم الرشعیة کلها، وصار مصداقا  ملقولة 
نبت،  ثبت  "من  ال:  رمحه  أبوحنیفة  اإلمام 

فثبت عند محاد بن سلیامن فنبت".
مشائخه:

يف  الطویلة  جولته  يف  ال  رمحه  تلمذ  لقد 
العلم،  أهل  من  کبری  عدد  عىل  العلم  سبیل 
املفتي  الشیخ  ذکره  آنفا   مر  کام  أبرزهم  ومن 

حممود رمحه ال العامل والفقیه السیايس البارع 
"خذانظر"  الشیخ  درس  حیث  باکستان،  يف 
لإلمام  الصحیح  اجلامع  مثل  کبریة  کتبا  علیه 
للعالمى  واهلدایة  والرتمذي،  البخاري، 
والترصیح،  والتلویح،  والتوضیح  املرغیناين، 
الشریازي،  ومالصدرا  العامة،  واألمور 

والشمس البازغة، والدر املختار.(
"خدا نظر" یناقش أساتذته يف  قد کان الشیخ 
واعرتاضات  عدیدة  أسئلة  ویطرح  املسائل 
کثریة. وقد حاز مرتبة الرشف من بنی زمالئه 
الدراسة، حیث سجلت يف وثیقة وشهادة  يف 
ومل  غریه"  عند  توجد  ال  ملکة  "له  خترجه 
یسجل هذه اجلملة يف وثیقة غریه من زمالئه 
خترج  وثیقة  يف  إال  التعلم  يف  عارصه  ومن 
الشیخ العالمة "موسى خان البازي" رمحه ال 

تعاىل.
املفتي رمحه اهلل عىل كريس التدريس:

"غالم  الشیخ  أستاذه  منه  طلب  البدایة  يف 
رسول عبايس" رئیس مدرسة "دارالفنون" أن 
"الرکانه"، فمکث  املدرسة يف  حیرض إىل هذه 
ذهب  ثم  التعلیم،  بأمر  فیها  اشتغل  مدة  فیها 
إىل کویتا عاصمة إقلیم بلوشستان الباکستانیة 
بالدراسة ملدة سنوات، إىل  واشتغل هنا أیضا 
مالزاده"  العزیز  "عبد  الشیخ  علیه   ألح  أن 
رمحه ال، لیأيت إىل جامعة دارالعلوم بزاهدان، 

شخصيات  اسالمية
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واشتغل  اإلفتاء  وتوىل  زاهدان   إىل  ال  رمحه  خدانظر  الشیخ  فجاء 
بالتدریس يف جامعة دارالعلوم إىل أن تويف رمحه ال.

براعته يف الفقه:
دروسه  حلقات  وکانت  الفقه،  يف  واسعا  فهام  یملك  ال  رمحه  کان 
متتاز بأنه مل یکن یرتك جماال لالعرتاض ألحد عندما کان یطرح مسئلة 
فقهیة ویطرح فیها آراء املذاهب املختلفة وآراء األئمة الفقهاء، ویقوم 
برتجیح رأي عىل آخر، وربام کان یرتك کثریا من املسائل للنقد، فیورد 
تلك  يف  رأهيا  یذکر  أو  جواهبا  إىل  یتطرق  أن  غری  من  اعرتاضا  علیها 
املسئلة تشحیذا ألذهان الطلبة  وترغیبا هلم للبحث املزید، إضافة إىل 
هذا فکانت حلقات تدریسه متتاز يف الفقه بسمة قلام نجدها يف حلقات 
غریه وهي طرح القواعد الکلیة ورشحها يف املذهب أوال ثم توضیح 

املسائل اجلزئیة بناء عىل تلك القواعد.
الدقة والتأين يف اإلفتاء:

مل یکن رمحه ال یوقع عىل مسئلة من مسائل الفتوى واألحکام  إال بعد 
حذر شدید ودقة بالغة وتیقن بمدارك املسئلة وفهم صورهتا فهام دقیقا. 
لذك کان یقيض معظم أوقاته وساعاته يف املطالعة وتقلیب صفحات 
الکتب، و لطاملا یغلبه النوم وهو غارق يف املطالعة أو باحث يف مسئلة 
أو قضیة فقهیة من القضایا. وکان منهجه يف اإلفتاء أنه مل یکن یقبل بام 
ورد يف الکتب الفقهیة حتى یتضح له دلیل تلك األحکام اتضاحا ال 
یقبلوا مسئلة من غری  بأن ال  تالمذته  دائام  یشوبه شك. وکان یويص 

دلیل.
حسن معاملته مع الطلبة والضيوف:

من خصائصه رمحه ال أنه کان یتفقد أحوال الطلبة ومشاکلهم وحیب 
باألستاذ  صلة  أو  معرفة  وله  الصف  من  طالب   غاب  وإذا  معیتهم، 
املفتي رمحه ال، کان یسئل عنه وعن سبب تغیبه، ویلح عىل ذلك حتى 
یقتنع، کام أنه کان یشارکهم يف احلفالت املختلفة. وإذا وضع له طعام 

أو رشاب أحب أن یشارك واحدا من الطلبة.
وعند حضور أحد من أهل العلم أو من کان له أدنى معرفة باألستاذ 
له،  بام تیرس  إکرامه وإحرتامه  یبادر إىل  املفتي رمحه ال، کان رمحه ال 

وینفق يف ذلك من نخاصة ماله، ومل یکن یقبل ذلك من غریه.
تفقد الطلبة املساكني وإعانتهم:

املساکنی  الطلبة  یتفقد  کان  أنه  ال  املفتي رمحه  الشیخ  أبرز سامت  من 
والفقراء يف جامعة دارالعلوم بزاهدان، فیتعرف علیهم مجیعا ویعینهم 
باملال مما یکفیهم. کام أنه إذا وصله نبأ بأن طالبا يف اجلامعة حیتاج إىل 

مال، کان ینفق علیه من ماله شفقة وحبا هلم.
سعة األفق ورحابة الصدر:

الذین  ال  الفقه اإلسالمي  داريس  الفقه وعادة  أهل  لکثری من  خالفا 
العالمة  کان  والنظر،  الرأي  يف  يالفهم  من  رؤیة  یتحملون  یکادون 
رمحه ال یمتاز بسعة األفق ورحابة الصدر يف حتمل خمالفیه، وإن کانوا 
من املبالغنی يف املخالفة والطاعننی فیه ويف آرائه. فکان اخلالف دائام مل 

یکن یتعدى دائرة النظر والرأي  يف املسئلة.
الورع والزهد:

لقد کان رمحه ال أسوة ومثال يف الزهد والورع والتقشف يف املعیشة، 
املعیشة  وسائل  بأدنى  عرصنا  يف  یعیشون  ممن  أمثاله  یندر  وقد 
بذلتنی  وفاته  بعد  الدنیا  مال  من  ال  رمحه  خلفه  ما  فکل  وإمکانیاهتا. 
أفغانیة  یتوکأ علیها ونعلنی وشاممة  کان  الثیاب ونظارتنی وعصا  من 

یستعملها يف الشتاء، وبعض الکتب.

الوعي السيايس لألوضاع الراهنة:
کان الشیخ املفتي رمحه ال یتابع دائام القضایا السیاسیة واألخبار من 
غری تعب، وکانت له حتلیالت رائعة  وآراء قویة حول شتى القضایا 
اخلوض  دائام عدم  یفضل  کان  ذلك  مع  املجتمع.  وأوضاع  السیاسیة 
يف معرتك القضایا السیاسیة. وکان شجاعا ال یعرف اهلوادة يف أصعب 
وجهة  أو  مکانة  بسبب  احلق  یکتم  یکن  ومل  والظروف.  األحوال 

األشخاص والشخصیات. 
آثاره وتصانيفه:

کتب رمحه ال رسائل حتقیقیة کثریة تدل عىل غزارة علمه وسعة فهمه. 
نشری إىل بعضها هنا. فمن رسائله:

1- رسالة إرشاد احلریان يف حشو األسنان )رسالة تبحث عن مسئلة 
تعبئة األسنان باملواد الکیمیاویة واألحکام املتعلقة(  

2-"بیع الوفاء" )هذه رسالة حول الرهن والسلف يف کراء املنازل(
هذه  عىل  )للرد  لألموات"  الطعام  اختاذ  يف  الطیبات  "الکلامت   -3

الظاهرة(
4-"حاشیة عىل رشح ابن عقیل" )وملا تطبع هذه الرسالة(

5-"حممود الفتاوى" يف جملدات )مجع يف هذا الکتاب مجیع فتاویه رمحه 
ال(

وفاته رمحه اهلل:
 1421 سنة  األول  ربیع  من  عرش  الثالث  يف  ال  رمحه  وفاته  کانت 
کان  ما  بعد  زاهدان  مدینة  يف  األنبیاء  خاتم  مستشفى  يف  اجلمعة  یوم 
رهنی الفراش ملدة یومنی أو أکثر يف املستشفى املذکور بسبب اجللطة 

الدماغیة.
ألف  مخسنی  من  أکثر  علیه  فصىل  املکي  اجلامع  إىل  جنازته  محلت  ثم 
إىل  وحمبیه  تالمیذه  من  آالف  اجلنازة  شیع  ثم  اجلمعة،  م  یو  يف  مصل 
مقربة املدینة، وشارکوا أروع مشارکة يف تفویض هذه األمانة إىل مأواه 

اخلالد.
رمحه ال تعاىل وجعل اجلنة مثواه.

* مأخوذ من املوقع الرسمی من ألهل السنة فی إیران

شخصيات  اسالمية
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لغة و إدب

معاجم األلفاظ
رئیسینی  قسمنی  إىل  املعاجم  قسمنا  أن  سبق 
املعاين،  ومعاجم  األلفاظ  معاجم  ومها: 
ويف  الفننی،  هذین  يف  املؤلفات  أهم  وذکرنا 
األلفاظ  معاجم  عن  نتحدث  اآلتیة  احللقات 
تراجم  مع  منها  االستفادة  وکیفیة  وأسالیبها 

مؤلفیها.
كيفية البحث عن كلمة يف املعاجم

أن  ینبغي  املوضوع  صلب  يف  ندخل  أن  قبل 
نشری إىل بعض القواعد العامة التي تعنی عىل 
من  مستمدا  املعاجم  من  املبارشة  االستفادة 

کتاب املوسوعة العربیة العاملیة.
يف  کلمة  عن  یبحث  أن  الطالب  یرید  عندما 
وذلك  الکلمة،  أصل  بمعرفة  فعلیه  املعاجم 

یتطلب اخلطوات التالیة: 
إذا  وذلك  الزیادة،  من  الکلمة  جترید  األول: 
نحو  مزیدة،  عنها  املبحوث  الکلمة  کانت 
)نرص(  أصلها  عن  زادت  التي  )استنصار( 
فإذا  ا(  ت،  س،  )أ،  وهي  حروف،  بأربعة 
دت الکلمة من هذه الزیادة، تبقى أصلها  جراّ
مجیع  جتد  نرص  يف  فتنظر  ر(،  ص،  )ن،  وهي 
ما یتعلق بالکلمة من املزید وغریها حتت هذه 

الکلمة.
الثاين: وإذا کانت الکلمة مثنى أو مجعا فال بد 
حیث  )رجالن(  مثل:  مفردها،  إىل  ردها  من 
ونحو:  ل(،  ج،  )ر،  وهي  مفردها  إىل  ترد 

)أقالم(، ترد إىل مفردها وهي)ق، ل، م(.
الکلمة  کانت  إذا  املايض،  إىل  الرد  الثالث: 
من  بد  فال  أمرا،  أو  مضارعا  عنها  املبحوث 

املعاجم اللغوية، نشأتها وتطورها )احللقة الثانية(
اخلليل بن أمحد الفراهيدي ومنهجه يف كتابه العنی

عبد الرمحن حممد مجال

تفقد  األفعال  بعض  ألهنا  املايض،  إىل  ردها 
یعي  فکلمة  االستعامل،  عند  أصوهلا  بعض 
کان  املايض  الفعل  إىل  رددهتا  إن  املضارع  
فعلها وعى، فإن الواو حذفت عند املضارع، 
أصل  لیعرف  املايض  إىل  الرجوع  من  بد  فال 
بِْع،  ُقْل،  ِصْل،  مثل:  کلامت  وهکذا  الکلمة. 
املايض  إىل  رددهتا  إن  األمر،  أفعال  کلها  اْلُه، 

کانت: وصل، قال، باع، هلا.
عنی  کان  فإذا  أصلها،  إىل  األلف  رد  الرابع: 
الفعل يف املايض ألفا ُرداّت إىل أصلها )الواو أو 
الیاء(، ذلك باإلتیان بمضارع الفعل املتضمن 
يف  و)یبیع(  )قال(،  يف  )یقول(  مثل:  ألفا، 
يف  األلف  فأصل  )هلا(،  يف  و)یلهو(  )باع(، 
)قال( الواو، ويف )باع( الیاء، ويف )هلا( الواو. 

انظر: املوسوعة العربیة العاملیة: 458/23.
ترتيب  املعاجم يف  التي سارت عليها  الطريقة 

األلفاظ
يف  أساسیة  طرق  ثالث  املعاجم  اختذت  لقد 

ترتیب األلفاظ، وهي:
األوىل: ترتیب احلروف حسب خمارجها دون 
الطریقة  وهي  أواخرها،  أو  أوائلها  إىل  النظر 
التي ابتکرها اخللیل بن أمحد وتبعه مجاعة من 

اللغوینی.
األواخر،  بحسب  األلفبائیة  الطریقة  الثانیة: 
أبوابا  األواخر  باعتبار  األلفاظ  رتبت  حیث 

واألوائل فصوال والوسط حشوا.
حیث  األوائل،  بحسب  األلفبائیة  الطریقة 
رتبت األلفاظ باعتبار أوائل األصول فالثواين 
علیها  سارت  التي  الطریقة  وهي  فالثوالث. 

کلفة  وأقلها  أسهلها  وهي  احلدیثة،  املعاجم 
کیفیة  یوضح  التايل  واجلدول  اإلطالق.  عىل 

هذه الطرق.

رواد التآليف املعجمية
ابتکر  من  أول  هم  األول  املعاجم  مؤلفي  إن 
من  وکل  العربیة،  للمعاجم  قواعد  وضع 
بعضا،  أو  کال  منهجهم  اتبعوا  بعدهم  جاء 
وأول من ابتکر هذا الرتتیب يف تاریخ املعاجم 
من  اآلخرون  تبعه  ثم  اخللیل،  هو  العربیة 

أصحاب املعاجم.
رواد  عطار  الغفور  عبد  األستاذ  حرص  وقد 
وذهب  مدارس،  أربع  يف  املعجمي  التألیف 
ابتداء  إىل أن کلها وجدت خالل ثالثة قرون 
من أواخر القرن الثاين إىل أواخر القرن الرابع، 
وهذه املدارس هي کام یيل: 1ـ مدرسة اخللیل 
2ـ مدرسة أيب عبید 3ـ مدرسة اجلوهري 4ـ 

مدرسة الربمکي .
عرفتها  مدرسة  أول  فهي  اخللیل  مدرسة  أما 
رأس  وهي  اإلطالق،  عىل  العربیة  املعاجم 
مدرسة نظام املخارج التقلیبیة، وکل من جاء 
ومرهون  مائدته  عىل  متطفل  فهو  اخللیل  بعد 

به.
وقد سار عىل منهج اخللیل بعض املؤلفنی يف 
عباد  وابن  التهذیب،  يف  کاألزهري  املعاجم 
يف  خالفوه  وقد  البارع.  يف  والقايل  املحیط  يف 

بعض املناهج کام سنبینه.
ويف هذه احللقة نتحدث عن حیاة اخللیل ونبنی 

منهجه يف کتابه العنی وکیفیة االستفادة منه.

أوال: حياته 
اسمه ونسبه:

هو أبو عبد الرمحن اخللیل بن أمحد بن عمرو 
الُفْرهوِدي،  ویقال:   ، الَفَراِهیديُّ متیم  بن 

الطریقة                     الکلمة                  حرف الرتتیب

طریقة املخارج

الطریقة االلفبائیه
بحسب االواخر

الطریقة االلفبائیة
بحسب االوائل

شعر

ملع

علم

شعر
ملع

علم
شعر
ملع

علم

العنی

العنی

العنی
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العنی
املیم

الشنی
الالم
العنی

58.indd   12 ظ.ب 05:36:29   2013/11/07



13السنة التاسعة ذواحلجة 1434 هــ ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان إيران

األزدي. والفراهیدي نسبة إىل فراهید، وهي 
بطن من األزد.

مولده:
زمن  يف  )100هـ(  اهلجرة  من  املائة  ولديف 
العزیز.  عبد  بن  عمر  العادل  األموي  اخللیفة 
وإن  مولده،  کان  أین  التحقیق  عىل  ُیعلم  وال 
عىل  ُعامن  بمدینة  ولد  إنه  یقول  بعضهم  کان 

شاطئ اخللیج العريب ، وعاش يف البرصة
مالمح شخصيته وأخالقه:

الزهد  يف  رائعا  مثال  ال  رمحه  اخللیل  کان 
آیة يف يف  والورع والتقشف والصالح، وکان 
وقد   ، الذهبي  یقول  کام  والعقل  الذکاء  قوة 
جعل اخلشونة يف العیش واالنقطاع إىل العلم 
"أقام  شمیل:  بن  النرض  تلمیذه  یقول  غایته، 
ال  البرصة،  أخصاص  من  ُخصٍّ  يف  اخللیل 
بعلمه  یکسبون  وأصحابه   ، َفْلَسنْیِ عىل  یقدُر 

األموال"
وايل  عيلٍّ  بن  سلیامن  أن  زهده  روائع  ومن 
الشخوص  منه  یلتمس  إلیه  ه  وجَّ البرصة 
علیه،  جُیِریه  راتب  نظری  أوالده  وتأدیب  إلیه 
فأخرج اخللیل إىل رسول سلیامن خبًزا یابًسا، 
فال  أجده  دمت  وما  غریه،  عندي  ما  وقال: 

حاجة يل يف سلیامن. 
وکان شدید التواضع یقول عنه تلمیذه النرض 
بن شمیل: "ما رأیت أحًدا ُیطلب إلیه ما عنده 

أشد تواضًعا منه".
شيوخه:

وقد تتلمذ علیه کثری من الشیوخ من أشهرهم: 
أیوب السختیاين البرصي،عاصم األحول بن 
النرض البرصي، والعوام بن حوشب، وغالب 
بن  عمرو  وأبو  البرصي،  القطان  خطاف  بن 

العالءوغریهم.
تالميذه:

أبرزهم: سیبویه  منه خلق کثری من  أخذ  وقد 
النحوي البرصي الشهری، عبد امللك بن قریب 
یزید،النرض بن شمیل،  األصمعي، ومحاد بن 
نرص،  بن  عيلاّ  حازم،  بن  جریر  بن  وهب 
دوسیاّواللیث بن املظفر. ومؤرج بن عمرو الساّ

مؤلفاته:
)العینفي  أمهها:  من  عدیدة  مؤلفات  له 
آالت  )مجلة  احلروف(،  اللغة(،)معاين 
العرب(،)تفسری حروف اللغة (، )العروض(، 
)النغم(،)العوامل(،  والشکل(،  )النقط 

)ترصیف الفعل( وغریها.
آراء العلامء فيه:

وأحلوه  العلامء  من  واحد  علیه غری  أثنى  لقد 
املنزلة التي یستحقها، یقول تلمیذه النرض بن 
رأى  مثالخللیل وال  الرأوون  رأى  ما  شمیل: 
احلسن  بن  محزة  ویقول  نفسه.  مثل  اخللیل 
حدوث  عىل  )التنبیه  کتاب  يف  األصبهاين 

خترج  مل  اإلسالم  دولة  فإن   " التَّصحیف(: 
أبدع للعلوم التي مل تکن هلا أصول عند علامء 

العرب من اخللیل.
وقال عنه سفیان بن ُعَیْینة رمحه ال: "من أحبَّ 
الذهب واملسك،  ینظَر إىل رجٍل ُخِلق من  أن 

فلینظر إىل اخللیل بن أمحد"
ویقول ابن درید يف مقدمة اجلمهرة: قد ألف 
الفرهودي  أمحد  بن  اخللیل  الرمحن  عبد  أبو 
من  فأتعب  العنی،  کتاب  علیه  ال  رضوان 
هنایته،  إىل  سام  من  وعنى  لغایته،  تصدى 
واملعاند  معرتف،  بالغلب  له  فاملنصف 
بذلك  أقر  تبع،  له  بعده  من  وکل  متکلف، 
مشاکال  کتابا  ألف  ال  رمحه  ولکنه  أجمحد، 
لثقوب فهمه، وذکاء فطنته ".مقدمه اجلمهرة.

تصحیح  يف  الغایة  "کان  السریايف:  وقال 
وتعلیله".  النحو  واستخراج مسائل  القیاس، 
أهل  "کان  احلريب:  إسحاق  بن  إبراهیم  وقال 
أصحاب  من  العربیة-  أهل  -یعني  البرصة 
ُسنَّة:  کانوا أصحاب  فإهنم  أربعة  إال  األهواء 
أمحد،  بن  واخللیل  العالء،  بن  عمرو  أبو 
عنه  وقال  واألصمعي"  حبیب،  بن  ویونس 
ابن حبان يف کتاب الثقات: "کان )أي اخللیل( 
من خیار عباد ال املتقشفنی يف العبادة" ویقول 
ًا  خریاّ اللسان،  علم  يف  رأسًا  وکان  الذهبی: 
متواضعًا، ذا زهد وعفاف. ویقول السیوطي: 
مل  یقولون:  الناس  وکان  الذکاء،  يف  آیة  کان 

یکن يف العربیة بعد الصحابة أذکى منه.
وفاته:

تويف سنة سبعنی ومائة، قال الذهبي يف سبب 
قال:  أناّه  اخللیل  موت  سبب  کان  وفاته:یقال 
به  متيض  احلساب  من  نوعًا  أعمل  أن  أرید 
اجلاریة إىل البایع فال یمکنه أن یظلمها، فدخل 
املسجد وهو یعمل فکره، فصدمته ساریة وهو 

غافل فانصدع، فامت من ذلك.
وقیل: بل صدمته الاّساریة وهو یقطع بحرًا من 

العروض.

ثانيا: كتابه العنی
العربیة  املعجامت  رائد  هو  اخللیل  إن 
االبتکار  هذا  عىل  ساعده  وقد  ومبتکرها، 
مهارته يف علم املوسیقي حیث کان أول خمرتع 
العروض  مبتکر علم  کان  أنه  کام  العلم،  هلذا 
الفتحة  ابتکر  من  أول  وهو  األول،  ومبدعه 
إعرابیة.یقول  کعالمات  والکرسة  والضمة 
العروض،  استخرج  من  أول  هو  احلموي: 

وضبط اللغة، وحرص أشعار العرب. 
کل هذا وغریه أعانه عىل أن ینهج هنجا جدیدا 
يف تألیف املعجم العريب، منهجا جیمع شتات 
األلفاظ  ویستوعب  واحد  صعید  يف  اللغات 
عىل  احلصول  الطالبنی  عىل  وییرس  العربیة، 

الکلمة املرادة بال شق نفس.
فجمع کل ما صنفه سابقوه يف تآلیف مفردة، 
أسلوب  إجیاد  يف  وفکر  العرب،  کالم  وتتبع 
سهل إىل أن هداه اشتغاله باملوسیقي أن یرتب 

األلفاظ العربیة عىل هذا النمط الفرید.
نسبة الكتاب إليه:

حول  وحدیثا  قدیام  الباحثون  اختلف  وقد 
نسبة الکتاب إىل الفراهیدي، فمنهم من ذهب 
آخرون  ذهب  بینام  اخللیل،  تألیف  من  أنه  إىل 
إىل أنه من تألیف اللیث، وذهبت طائفة أخرى 
اللیث،  بتألیفه وأمته تلمیذه  إىل أن اخللیل بدأ 
نسبة  یمکن  ال  أنه  وهو  متوسط  قول  وهناك 
الکتاب کله للخلیل وال نفیه کله عن اخللیل؛ 
بل بعضه من صنع اخللیل بن أمحد وبعضه من 
العباس  أيب  قول  وهو  املظفر  بن  اللیث  صنع 

ثعلب وابن جني وغریمها.
والنقاش   "  : سزکنی  فؤاد  الربوفیسور  یقول 
النص  أن  أم  املعجم  هذا  اخللیل  ألاّف  هل  يف 
التعقید،  شدید  تصنیفه،  من  لیس  املتداول 
ویرجع إىل عرص متقدم وبعض املصادر تسند 
إىل اللیث بن املظفر دورًا بالغ األمهیة يف روایة 
الکتاب وتعدیله، بل حتى يف إمتامه فیقال إنه 
استحوذ عىل الکتاب بعد موت اخللیل وأمتاّه؛ 
ومن هنا کانت األخطاء واألوهام الکثریة فیه 

!
اخللیل  إىل  الکتاب  نسبة  أنکروا  الذین  فمن 
األزهري،  حاتم،  أبو  شمیل،  بن  النرض  هم: 
الندیم،  ابن  القايل،  جني،  ابن  فارس،  ابن 
الفخر الرازي، وغریهم. یقول ابن الندیم: مل 
یرو هذا الکتاب عن اخللیل أحد وال روي يف 

يشء من األخبار أنه عمل هذا ألبتة .
املؤیدین  أدلة  یناقش  أن  بعد  عطار  یقول 
للخلیل  العنی  أن  القول  وموجز  واملنکرین: 
وجیوز  االطمئنان،  کل  ذلك  إىل  مطمئن  وأنا 
غریه، وجیوز  فأمته  إمتامه،  یستطع  ومل  ألفه  أنه 
أن یکون أمته کله، فأضاف إلیه الناسخون ما 
متأخرین  تعلیقات وروایات عن  من  وجدوا 
وقد  منهم،  جهال  الکتاب  متن  عىل  أدخلوها 
العنی  أن  درویش  ال  عبد  الدکتور  أثبت 

للخلیل .
مدى  يف  السیوطي  العالمة  أفاض  وقد  هذا 
نسبة الکتاب إىل اخللیل يف کتابه املزهر خلص 

أخریا إىل أن العنی للخلیل .
نقد العني:

وقد انتقد الکتاب غری واحد من العلامء وذلك 
ملا فیه من اخللل واألخطاء الفاحشة، کام عابوا 
علیه صعوبة االهتداء إىل الکلمة املرادة إال بعد 
شق النفس، یقول فیه ابن اخلطیب الرازي: قد 
أطبق اجلمهور من علامء اللغة عىل الطعن فیه. 
ویقول أبوبکر الزبیدي: نحن نربأ باخللیل عن 

لغة و إدب
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نسبة هذا اخللل إلیه، أوالتعرض للمقاومة له 
والرد علیه. ویقول این اجلني يف اخلصائص: 
واخللل  التخلیط  من  ففیه  العنی  کتاب  وأما 
والفساد ما ال جیوز أن حیمل عىل أصغر أتباع 
هذا  أن  حمالة  وال  نفسه،  عن  فضاًل  اخللیل، 
ختلیط حلق هذا الکتاب من قبل غریه رمحه ال 
ر  .ویقول ابن منظور يف مقدمة اللسان: قد أخاّ
ْهن  ق الذاّ م، وقصد َأن ُیعرب فأعجم. فراّ وقداّ
د الفکر  بنی الثنائي واملضاعف واملقلوب وبداّ
َفضاع  واخلاميس  والرباعي  واملعتل  باللفیف 

املطلوب .
وقد أخذ علیه األستاذ أمحد أمنی مجلة عیوب 

من أمهها:
األول: صعوبة األخذ منه لصعوبة ترتیبه، ألنه 
الصعب  ومن  املخارج،  حسب  حروفه  رتب 
املضاعف  الثالثي  بنی  خلط  وألنه  هذا،  تتبع 

والرباعي املضاعف. 
الثاين: أنه یذکر الکلمة ویذکر مقلوهبا، فیذکر 
يف مادة ع ب د مثال ب ع د، د ب ع إلخ، فمن 
أهيا  معرفة  کلمة  عن  البحث  عند  الصعب 

األصل وأهيا املقلوب.
أنه وقع فیه تصحیف کثری ألجل أن  الثالث: 

الکتابة يف ذلك العرص مل تکن تنقظ إلخ .
منها  أخرى:  هنات  العنی  ويف  عطار:  قال 
الصیغ  استیفائه  وعدم  مستعملة،  أبنیة  إمهاله 
أخطاء  ووجود  العرب  کالم  يف  الواردة 

رصفیة، وتصحیف وحتریف . 
منهجه يف معجم "العني":

إلیه  هداه  منهج  العنی  يف  اخللیل  منهج  إن 
کثریا  ووساعده  واألنغام  باملوسیقي  اشتغاله 
التي مل  ذهنه الریايض وعقله الکبری وعبقریته 

تشهد العربیة هلا مثیال إال نادرا .
رئیسیة:  أسس  ثالث  يف  منهجه  ویتخلص 
الثالث:  األبنیة،  الثاين:  املخارج،  األول: 

التقالیب.
ـ املخارج :

بحسب  احلروف  عىل  معجمه  اخللیل  رتب 
أبعد  ألنه  احللق  بحروف  فبدأ  خمارجها، 
إىل  تصل  التي  باحلرف  وانتهى  خمارجها، 
وسمى  باهلمزة  وانتهى  بالعنی  الشفة،ابتدأ 
باسم  الکل  تسمیة  باب  من  )العنی(  معجمه 
سمى  کتابا  وعرشین  تسعة  إىل  اجلزءوقسمه 
کال منها بحرف من حروف اهلجاء، فعىل هذا 
ع،  کالتايل:  هو  اخللیل  اتبعه  الذي  الرتتیب 
ح،هـ، خ، غ، ق، ك، ج، ش، ض، ص، س، 
ز، ط، د، ت، ظ، ث، ذ، ر، ل، ن، ف، ب، م، 

و، ا، ي، مهزة.
- األبنیة :

وبعد أن اختار الرتتیب بدأ یستقيص الکلامت، 
الذین  الرصفینی  منهج  ذلك  يف  اتبع  وقد 

والثالثي  الثنائي  يف  العرب  کلامت  حرصوا 
والرباعي واخلاميس. وقد وجد أن مبلغ عدد 
عىل  واملهمل  املستعمل  العرب  کالم  أبنیة 
مراتبها األربع من الثنائي والثالثي والرباعي 
واخلاميس من دون تکرار، اثنا عرش ألف ألف 
وثالثامئة ألف ومخسامئة آالف وأربعامئة واثنا 

عرش )12305412(:
الثنائي: سبعامئة وست ومخسون.

وست  وستامئة  ألًفا  عرش  تسعة  الثالثي: 
ومخسون.

ألفا  وتسعون  وأحد  ألف  أربعمأة  الرباعي: 
وأربعمأة.

وسبعامئة  ألف،  ألف  عرش  أحد  اخلاميس: 
وثالثة وتسعون ألًفا وستامئة .

الصحاح  احلروف  من  حرف  کل  إن  حیث 
الثنائي،  باب  هي:  أبواب،  ستة  علی  حیتوي 
الثالثي  وباب  الصحیح،  الثالثي  وباب 
املعتل، وباب اللفیف، وباب الرباعي، وباب 

اخلاميس.
الکلامت  حیتوى  حرف  کل  من  الثنائي  باب 

الثنائیة التي تبدأ بذلك احلرف.
الکلامت  حیتوى  الصحیح  الثالثي  وباب 

الثالثیة التي تبدأ بذلك احلرف.
وکذلك سائر االبواب.

وعك  عق  العنی:  حرف  من  الثنائي  ومثال 
عىل  جمموعة  متثل  منها  کلمة  وکل  عم،  إىل 
حدة، ويف کل جمموعة من الثنائي وجهان أو 
: عق وقع، ويف  ففي جمموعة )عق(  تقلیبان، 

جمموعة )عم( : عم ومع.
االنتهاء  بعد  إال  )عك(  ملجموعة  یرتجم  وال 

من جمموعة )عق( التي قبلها.
العنی: عقر وعقم،  الثالثي من حرف  ومثال 
حتتوى  حدة  عىل  جمموعة  یمثل  ثالثي  وکل 
ستة أوجه أو تقلیبات، فمجموعة )عقر( هي: 

عقر، عرق، قرع، قعر، زعق، رقع.
وقد  مستعلمة  کلها  املجموعة  تکون  وقد 

یکون بعضها مستعمال وبعضها مهمال.
وال یثبت من املجموعة إال املستعمل.

عقرب  العنی:  حرف  من  الرباعي  ومثال 
حتتوي  جمموعة  یمثل  رباعي  وکل  وعلقم، 

أکثرها  تقلیبا،  أو  وجها  وعرشین  أربعة  علی 
مهمل.

ومثال اخلاميس من حرف العنی: قرعبل، وکل 
مخايس یمثل جمموعة یندرج فیها عرشون ومئة 
القلیل  إال  منه  یستعمل  وال  تقلیب،  أو  وجه 

القلیل.
- التقالیب :

وتغیریها  الکلمة  قلب  هنا  یعني  التقلیب 
هذا  اخللیل  اختار  وقد  خمتلفة،  صور  إىل 
األسلوبلیقف عىل کل ما یمکن أن یتکون من 
حروف اهلجاء من ألفاظ مستعملة أو مهملة . 
املضعف  أو  للثنائي  أن  التقلیب عنده   ونظام 
منهام  یتکون  ال  مثال  والراء  فالدال  صورتنی 
صور  ست  فله  الثالثي  أما   . رد(   ، )در  غری 
غری  منها  یتکون  ال  مثال  والباء  واهلاء  فالذال 
: )ذهب ، ذبه ، هبذ ، هذب ، بذه ، هبذ(  ويف 
ويف  صورة  وعرشین  أربع  إىل  تصل  الرباعي 

اخلاميس إىل مائة وعرشین صورة.
كيفية الكشف عن كلمة يف معجم العني:

وإذا أردت أن تبحث عن کلمة يف کتاب العنی 
فعلیك أن تتبع اخلطوات التالیة: 

الزیادةاإلتیان  حروف  من  الکلمة  جترید  1ـ 
إعادة  مع  ومجعها،  تثنیتها  عند  الکلمة  بأصل 

املعل إىل أصله.
أن  يف  والنظر  األصلیة  احلروف  يف  النظر  ـ 
اخللیل،  عند  املخرجي  الرتتیب  يف  أسبق  أهيا 
فکلمة املرضب من مادة رضب توجد يف باب 

الضاد.
زلزل  مثل:  مضعفة  الکلمة  کانت  وإذا  ـ   2
الکلمة إىل  لتعود  التضعیف  فإنه یستغني عن 
أصوهلا ثنائیة أو ثالثیة مثال، ثم یبحث عنها يف 

باب الثنائي أو الثالثي.
ترتیبا صوتیا حسب  املادة  3 ـرتتیب حروف 
لعب(   ( اخللیل،ففعل  اختاره  الذي  النظام 
للحروف  اخللیل  ترتیب  بحسب  یرتب  مثال 
والالم   ، الالم  قبل  العنی  إذ  )علب(  فیکون 

قبل الباء. وهلذا یبحث عنه يف باب العنی.

 انظر: مقدمة الصحاح 92.
للصفدي،  التالیة:الوافیبالوفیات  باملصادر  ترمجته  لکتابة  وقداستعنت 
دار  للذهبي،  اإلسالم  240/13.تاریخ  بریوت،   – دارإحیاءالرتاث 
الرسالة،  مؤسسة  النبالء،  أعالم  سری   .355/4 اإلسالمي،  الغرب 
دار  والنهایة،  البدایة   .1260/3 الغرب،  دار  األدباء،  معجم   .429/7
بریوت،  صادر  دار  األعیان،  وفیات   .172/10 العريب،  الرتاث  إحیاء 
بغیة   .229/8 العثمامنیة،  املعارف  دائرة  حبان،  البن  الثقات   .244/2

الوعاة للسیوطي: 557/1، املکتبة العرصیة األعالم للزرکيل، 314/2.
 الفهرست: ص65، دار املعرفة.

 مقدمة الصحاح70.
 انظر: املزهر: 86/1، دار الفکر.

 اخلصائص: 291/3.

 مقدمة اللسان: ص7.
 ضحى اإلسالم، 202/2.

 مقدمة الصحاح: 58.
 انظر: مقدمة الصحاح: 55.

 انظر: بغیة الوعاة للسیوطي559/1.

املراجع

لغة و إدب
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أشار فضیلة الشیخ عبد احلمید يف خطبة اجلمعة إىل مقتل 14 من 
اجلنود يف املنطقة احلدودیة ملدینة رساوان رشقي إیران قائال: هذه 
احلادثة کانت مؤملة ومل یکن أهل املحافظة یتوقعون مثلها من وراء 

احلدود.
وأضاف خطیب أهل السنة قائال: أهل املحافظة من السنة والشیعة 
تدهور  ویکرهون  للتطرف،  املحافظة  تتعرض  أن  یرضون  ال 
األوضاع األمنیة يف املحافظة. ومن حاول يف أي لباس وبأي طریقة 

أن يل بأمن املحافظة یطرد من جانب أهلها.
من  والقومیة  الطائفیة  احلروب  احلمید  عبد  الشیخ  فضیلة  واعترب 
والطائفیة  القومیة  احلروب  قائال:  األمن،  فقدان  أشکال  أسوء 
حروب عمیاء، وسبب لإلنحطاط واالهنیار، وهي حروب خطریة  
ومثریة للکراهیة. ال مربر للحروب الطائفیة بنی السنة والشیعة أو 
احلروب بنی األقوام رشعا وال عقال. هذه األعامل هلا عواقب سیئة 

للشعوب وکانت مکروهة عرب التاریخ.
اإلیراين  الشعب  قائال:  زاهدان  العلوم  دار  جامعة  مدیر  وأضاف 
األخریة  الرئاسیة  االنتخابات  يف  شارکوا  املحافظة  أهل  وخاصة 
مشارکة عظیمة، وصوتوا للتغیری الذي کان هتاف الرئیس روحاين 

األسايس يف االنتخابات األخریة وخلططه يف التدبری واألمل.
ألفکار  کان  الناس  صوت  احلمید:  عبد  الشیخ  فضیلة  وأضاف   
الرئیس روحاين، ومعنى ذلك أن الشعب اإلیراين یریدون التغیری 
فیها  وتکون  والتدبری،  االعتدال  بیئة  البالد  تسود  أن  ویریدون 
الدستور  تنفیذ  الرئیس  هتافات  أحد  والسیاسیة.  املدنیة  احلریات 

والتجنب من اهلروب من القانون من قبل املؤسسات احلکومیة.
وتابع: حتقیق تنفیذ الدستور کمیثاق وطني شعبي، یضمن حقوق 

األقوام واملذاهب، واالهتامم حلقوقهم املهضومة ومراعاة العدل.
سیستان  حمافظة  أهل  قائال:  احلمید  عبد  الشیخ  فضیلة  واستطرد   
عالیة،  بمشارکة  روحاين  الدکتور  للرئیس  صوتوا  وبلوشستان 
احلوار  خالل  من  مشکالهتم  حتل  أن  و  أفضل  ملستقبل  آملنی 
واملفاوضات. هذا الشعب ال یرضون بالتطرف وتدهور األوضاع 
األمنیة. مع األسف بعض املتطرفنی ال یریدون أن تکون املحافظة 
يف أمن وهدوء، وأن ینجح الرئیس يف نشاطاته، وجیلب مرضاة کافة 
املواطننی خاصة أهل السنة، ألن سوق املتطرفنی تتعرض للعطلة 
والکساد حینئذ. إذا وصل الشعب ملطالبهم، فالیبقى هلم حدیث 
حقا  یرون  ال  وهم  أیضا  الشیعة  بنی  موجودون  املتطرفون  إذا. 
اختیار کتلتهم. واملتطرفون  السلطة يف  أن تکون  ألحد، ویریدون 

يف الطائفتنی )السنة والشیعة( یعرقلون مسری االعتدال والتدبری.
يف  وسنة  شیعة  املحافظة  أهل  احلمید:  عبد  الشیخ  فضیلة  وتابع   
بأمن  یمس  أن  ألحد  یسمحون  وال  ة،  واالخواّ االعتدال  مسری 
األعامل  هبذه  یرضون  ال  الشعب  أن  الواضحة  رسالتي  املحافظة. 

یرید  الشعب  احلدود.  حلرس  البعض  یتعرض  أن  یسمحون  وال 
األمن ویرید حل مشکالهتم من خالل احلوار واملفاوضات؛ ألجل 

هذا دعموا شعار الدکتور روحاين يف التغیری.
 واستطرد فضیلة الشیخ عبد احلمید: جیب أن تعطى للرئیس فرصة 
وزیر  تعریف  جلسة  يف  الرئیس  أکد  االنتخابیة.  وعوده  لتحقیق 
اخلارجیة اجلدید أننا لو مل نلتفت إىل کالم الشعب نواجه اهلزیمة. 

هذه فکرة جیدة یتطرق إلیها رئیس بلد.
وقال رئیس منظمة احتاد املعاهد الرشعیة يف سیستان وبلوشستان: 
لئال  البیئة  هذه  یکدروا  أن  املتطرفنی  من  عدد  حیاول  االسف  مع 
ینجح روحاين يف حتقیق وعوده، فالینبغي عرقلة األمور أمام دولة 

منتخبة. الشعب ال یتحمل هذه املوانع والعراقیل.
وتابع فضیلته قائال: نرید األمن ملحافظتنا. الشعب یتفق مع املسئولنی 
باملشورة والتدبری. حماولة  نعتقد أن یستقر األمن  يف قضیة األمن. 
والغضب  واألحاسیس  املشاعر  خالل  من  األمنیة  القضایا  حل 
مع  واملشاورة  بالتضامن  إال  یأيت  ال  األمن  إجیابیة.  بنتیجة  تأيت  ال 
وبسیادة  واملسئولنی  القبائل  ورؤساء  واملفکرین  والعلامء  الشعب 
والتي  باملشاعر  األمنیة  امللفات  مواجهة  الینبغي  والتدبری.  الفکر 

تثری قلق الناس.
الفاصل  اجلدار  أوافق  ال  أنا  قائال:  السنة  أهل  خطیب  وأضاف   
الشعب  ثقة  بناء  الرضوري  من  أن  وأرى  املحافظة،  حدود  عىل 
بدال من بناء السیاج واجلدار الفاصل، ألننا لو اکتسبنا ثقة الناس 
لکانت احلدود آمنة لألبد، ولن نواجه مشکلة أبدا. يف عرصنا تدمر 
السیاج واجلدار  بناء  نفکر يف  أن  والسیاجات. الینبغي  اجلدارات 

الفاصل عىل حدودنا.
بالتدبری  نتابع مشکالتنا  نحن  احلمید:  عبد  الشیخ  وأردف فضیلة 
املنطقة  يف  تستورد  أن  املتطرفة  للجامعات  نسمح  وال  واحلوار، 
املجاورة،  البالد  بعض  يف  جتري  التي  والقومیة  الطائفیة  احلروب 
املراکز  يف  بالتفجریات  یسمحون  ال  أیضا  املحافظة  يف  وأهلنا 
ة  بیئة األخواّ أن تسود  باألمن. جیب  املذهبیة والتجاریة واإلخالل 

واألمن يف هذه املحافظة.
وقال خطیب أهل السنة يف زاهدان: کام وعد الرئیس أن ترفع البیئة 
األمنیة من مستوى البالد، جیب أن تکون البیئة بیئة حرة، وال ینبغي 
أن تکون بیئة املحافظة بشکل یتصور منها البیئة األمنیة يف األذهان، 
االستخبارات،  وزیر  وعد  کام  البیئة.  هذه  من  یعانون  الناس  ألن 
نرجوا أن ترفع البیئة األمنیة بتدبری العلامء والنخب يف املنطقة وأهل 
املحافظة، وتسود يف املحافظة بیئة احلریة والتدبری واألمن واحلوار.

من خطب شيخ االسالم موالنا عبداحلميد
جيب بناء ثقة الشعب بدال من بناء السياج واجلدار الفاصل

خطب و حماضرات
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م إلیکم التهنئة  إخويت يف ال قبل کل يشء أری من اللزام أن أقداّ
بدوری  وأشکرکم  نشاطاتکم  نحو  وارتیاحي  رسوري  وأبدي 
باملسئولیة  وشعورکم  النادي  هبذا  واهتاممکم  حضورکم  علی 
أخونا  أشار  کام  ـ  إنکم  املستقبل.  يف  کاهلکم  علی  تقع  التي 
أمحد ـ تعیشون يف زمن متأزم أیام تأزم، أزمات فوق أزمات ال 
تنتهی أزمة إال إلی أزمة، ال تنتهي حرب إال إلی حرب . تسمع 
ویثریغریتك  وهيمك  ویقلقك  یسوءك  وتشاهدما  یسوءك  ما 
ویذهب بشهوة الطعام، وقد یقض املضجع إن کان لدی الرجل 

الغریة.
 ملثل هذایذوب القلب من کمد 

إن کان يف القلب إیامن وإسالم     
يف  سمعت  ولعلك  إلینا؟  تتوجه  مسئولیة  أي  و  واجبنا  ماذا 
القصص اإلرسائیلیة أن الکفارواملرشکنی وعبدة األوثان عندما 
أرادوا کیدا بسیدنا إبراهیم أوقدوانارا ذهبطائر إلی الربکة وألقی 
املاء!  هذاالطائرمن  منقار  حیمل  وکم  ماء،  وأخذ  فیها  املنقار 
وألقی قطرة يف النار اجلحیم، وهل هذه القطرة تطفئ نارا؟ کال! 
إذن، مل فعل هذا؟ قال: هذا وسعی وطاقتي. یقول أستاذناالشیخ 
واألنباء  األخبار  بسامع  تعودنا  نحن  العثامين:  تقي  حممد  املفتي 
موجزهاوتفاصیلها وقلامیوجد رجل إال وعنده إمکانیات لسامع 
األخبارتلفازا أو فضائیة أومذیاعا أوإنرتنتا أوصحفا . واآلن يف 
الناس  باکستان  يف  بالعامل.ویقال  تتصل  أن  لك   یمکن  اجلوال 
قبل   . یفطروا  أن  قبل  األنباء  وقراءة  األخبار  بسامع  متعودون 
الصحف. وقراءة  األخبار  قراءة  ؟  یقدمونه  يشء  أي  الفطور 
أي  أو يف  اجلرائد  األخبار يف  استامع  تعودنا  الشیخ: نحن  یقول 
يشء ثم منا من یتأثر ومنا من تدمع عینه ومنامن یتأسف ـ وهم 
یتأسف فضال عن أن خترج  یتعود وال  ـ  ومنا من  قلیلون جدا 
ولکن  وینام  ویقرأ  ویقص  یتعود  الدمع،  من  قطرة  عینیه  من 
کان  وإن  یتوضأ  أن  إلی  ـ  غریوضوء  علی  کان   إن  ـ  الیذهب 
علی وضوءال یقرأ سورة الفاحته من املصحف أو قدال حیتاج إلی 
إلی  ثواهبا  وهيدي  سورا  للتالوةفیقرأ  رشطا  لیس  ألنه  وضوء، 
املوتی. وال یدعو للمجروحنی، وإن کان علی طعام یواصل أکل 
الطعام ولعله یأکل يف هذا الیوم أکثر من ذي قبل، الیقول: کیف 
یسوغني طعاموکیف یطیب يل رشاب وهذا حال املسلمنی، دماء 
أرامل، الیقول هکذا، هکذا  مهراقة وأطفال مذبوحون ونساء 
ثم یکون کل يشء  لعله هکذا، ولکن  البدایة  یتعود يف  مل  الذي 
عنده کذلك وال یغری يف براجمه الیومیة،واليیل إلیه وال یأيت يف 
الدعاء  یستجاب   السحر  ألنعند  مبکرا،  الیوم  یستیقظ  أنه  باله 
تسبیح ألن يف صلوة  أو یصيل صلوة  یتصدق بيشء  یفکرأن  ال 
التسبیح ـ کام یقول أبوعثامن النهدي ـ  تفریج اهلموم، والیقول:  
إن هذا  حال املسلمنی إذن ال بد أن أحفظ وال بد أن أقرأ وال 
بد أن أتعلم التجوید وال بد أن أجید اللغة العربیة کتابة وقراءة 
وبیانا و...فال ینوي نیة جدیدة استمع فامذا أفاده االستامع؟ هذه 

مساحة العالمة املفيت حممد قاسم يف حفلة النادي العربي

العامل يتطلع إليكم أيها الطالب!!

األخبارحجة علینا، ولذلک کان یقول الشیخ حممد یوسف بن الشیخ حممد 
إلیارسمحهام ال هم ماکانوا یستمعون إلی اإلذاعة، قیل ملاذا؟ أجاب ما وصلنا 
من األحوال هل أدینا حقها ؟ هذه األخبار واألوضاع هلا متطلبات تطلب 
منک شیئا تطلب منک غریةکام قال أخونا، تغریاّ نفسک وحتاول لتغیری العامل 
من اآلن تتعود وتدرب نفسک علی اإلصالح علی التغیری، والتغیری الیکون 
اإلرادةوقد  البدایة  ويف  باإلرادة  یکون  وقد  بالدعاء  قدیکون  بالنیات  فقط 
یکون بالشعور. فیا أخي اآلن العامل اإلسالمي حیتاج إلی رجال یغریون  وال 
الکفر،  تیار  التیارات  وجه  يف  یقفون  التیار،  یغریون  بل  التیار  مع  یندفعون 
تیارالطغیان،تیار املادیة، تیار الفساد، تیار الفتن، العامل اإلسالمي حیتاج إلی 
ین بمجری التاریخ،ومن أین هؤالء؟ینبتون  جمددین إلی مصلحنی إلی مغریاّ
الشیخ  أمهات،  أنجبتهم  رجال  هم  إنام  السامء؟  من  أمینزلون  األرض  من 
یکون  من  املنام،  يف  إال  النراه  العامل  يف  یأيت،  ال  اآلن  ال  رمحه  عبدالعزیز 
؟انت.  عبدالعزیز  عمربن  یکون  ومن  أخي  یا  أنت  العزیز؟  عبد  الشیخ 
ومن یکون السلطان صالح الدین األیويب ؟ أنت.ففي هذه األحوال وهذه 
األوضاع ینبغي أن تزداد نشاطا حیویة وطموحا وإرادة قویة ونیة لإلصالح 
والتغیری،نخطط من اآلن نربمج من اآلن وندعو فنغری حالتنا يف الدعاء ونغری 
حالتنا يف التالوة وندعو للمسلمینونحاول للتغیری. ملاذا هذه األحوال تنزل 
علینا ؟ ومن الذی یأيت هبذه األحوال؟ ال.  فلوال إذ جاءهم بأسنا ترضعوا 

ولکن قست قلوهبم وزین هلم الشیطان  ما کانوا یعملون.
باملسئولیة،  النادي خطوة  لشعورک  أنتم، فاهتاممك هبذه  فاآلن املخاطبون 
واهتاممک بالنادي ألجل أن تکون أهال، ودعوتک يف اخللوات واستغفارک 
ألنک  األرض،   من  خطة  أي  يف  أو  سوریا  يف  للمصابنی  ثوابا  واهداءک 
وکذلک  فتنرصهم.   هناک  إلی  فتذهب  اآلن  البندقیة  استعامل  التستطیع 
والطموح  الشعور  لتوقظ  ما  کتاب  يف  وقراءتک  لإلصالح  أخاک  دعوتک 
وتوجد الوعي؛ هذه کلها خطوة لألمام، خطوة للتغیری. ال حتقر هذه اخلطوة 
وإیاک أن حتقر من املعروف شیئا  ولو أن تلقی أخاک بوجه طلق، وال هذه 
من  خترج  قد  و  شابا  القرآن؟وکان  حفظت  کیف  قلت:  أخ،  کان  خطوة، 
الثانویة، قال:عندما وصلني خرب هدم مسجد بابري يف اهلند صممت العزم 
قلت : الکفرة هکذا یعملون إذًا عيل أن أحفظ القرآن و أفهم هذا الکتاب و 

أنرش هذا الکتاب و أخدم هلذا الکتاب. إهنا الغریة.
 ، اآلخرین  وتوقظون  تستیقظون   و  اآلخرین  حتمسون  و  تتحمسون  هکذا 
تعون و توجدون الوعي يف اآلخرین تبتهلون إلی ال وإنشاءال ال سبحانه 
وال  یبالون  ال  الذین  من  التکونوا  التیار  یغریاّ  بکم  العامل  یغریاّ  بکم  وتعالی 

هيمهم شیئ.
ال  رمحه  أبااحلسن  الشیخ  إن  لی:  قیل  أفغانستان،  علی  الروس  هامجت  ملا 
حتریوا کیف يربونه؟ قالوا: کیف نخرب الشیخ؟ ثم ملا أخرب الشیخ أصیب 
باحلمی ألجل ما أخربوه، کان هکذا یتأثر. سمعتم عن حکیم األمة موالنا 
أملاّت  مصیبة  بأي  األمة  حکیم  الشیخ  يرب  کان  إذا  أنه  علیالتهانوي  أرشف 
الطعام عنه فال یرجع  إن کان وقت طعامه غابت شهوة  الشخ  للمسلمنی، 

ون، يطون اخلطوة يف اختیارهم. إلیه. کانوا یستیقظون، کانوا هيتماّ
رًاللکسل  راآلن للکسل، وال ال مربر، إن کان مربَّ فکونوا ذلك الطالب، المربِّ
قبل سنواٍت  اآلن المربر .المربرللراحة، المربر للکسل، والمربرلالتکاء، 

والمربر إلضاعة حلظٍة من حلظاتکم، وال دقیقٍة من عمرکم.

خطب و حماضرات

58.indd   16 ظ.ب 05:36:31   2013/11/07



17السنة التاسعة ذواحلجة 1434 هــ ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان إيران

ساديت وإخويت واألساتذة الکرام! کان املقرر أن تفتح هذه احلفلة بحضور 
األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي ونیابة عنه األستاذ العاريف ألن الطالب 
تعود يف بدایة املطاف وهکذا يف هنایة املطافأن یستمع عن هذین الشخصنی 
اجللیلنی يف مثل هذه اجللسة، ولکنهام قد طرأ هلام عذر وقد ذهبا إىل السفر، 
أن  نفيس  املبارکة وقد شاورت يف  احلفلة  أن أخطب يف هذه  أمرونا   لذلك 
أتکلم يف موضوعنی، وقد شاورت يف نفيس أن أتکلم يف موضوعنی، املطلب 
األول يف أمهیة النادي وأمهیة اللغة العربیة وبعض أصول وجتارب لدراسة 
هذه اللغة وللرتقي يف التکلم والکتابة يف اللغة العربیة لکن أخانا مجال حتمل 
أتکلم  أن  بقي بعض اجلوانب لکن ال یسعني  قد  املسؤولیة، وإن کان  هذه 
فیه ألجل ضیق الوقت، لذلك أترك الکالم يف املطلب األول إن شاء ال يف 
فرصة أخرى، وأما املطلب الثاين: کام تعود بعض الطلبة دائام يف بدایة األمر 
أهنم یستمعون بعض النصائح وبعض األمور اهلامة األساسیة لطلبة العلم يف 
حیاهتم الطالبیة من الشیخ القاسمي فأردت أن أحتاکى عنهم بعض األمور 

يف خالل بعض الدقائق إن شاء ال.
ساديت وإخويت! خماطبي أنتم، لیس هؤالء الذین جلسوا يف الیمنی والشامل 
من األساتذة ألهنم یعرفون هذه األمور ومنکم أیضا الطالب اجلدد الذین 
األمور  وبعض  املسائل  هذه  بعض  ربام  السنة  هذه  يف  الدار  هذه  يف  جاؤوا 
التي سأشری إلیها ـ کام قلت أحتاکى عن األساتذة ـ ما سمعوها أو ما تعودوا 
املطروحة  الذین درسوا هنا سنوات عدیدة ربام تکون األمور  أما  بسامعها، 

والکالم املطروح شیئا متکررا هلم ولکن ال تنسى أن اليشء إذا تکرر تقرر.
ساديت! تلوت آیتنی من القرآن الکریم، اآلیة األوىل: ثم أورثنا الکتاب الذین 
اصطفینا من عبادنا. اآلیة: ولکل وجهة هو مولیها وبخاصة اآلیة األوىل يف 
سورة فاطر. إن هذه اآلیة بمفهومها العام تعم آحاد األمة اإلسالمیة ولکن 
بمفهومها اخلاص إن الوارث احلقیقي أو قادة الورثة الذین یرثون الکتاب 
إخويت وزمالئي: هذه  نعمة عظیمة.  العلامء وهذه  الطالب وهؤالء  هؤالء 
نعمة عظیمة حیث إن ال سبحانه وتعاىل قد شوقنا هبذه النعمة حیث نرث 
کتابه . فهذا االصطفاء وهذا االجتباء اإلهلي لنرث الکتاب لنأخذ الکتاب 
نکون  أن  املستقبل  ويف  اإلسالمیة،  الرشیعة  کتاب  لندرس  الواسع  بمعناه 
قادة ودعاة األمة اإلسالمیة. فهذا رشف عظیم علینا وعلیکم، تفکروا قلیال 
کم کان لکم أتراب وزمالء وأقرباء يف هذا الدرب ويف هذه الطریق ولکنك 
الیوم ال تراه معك قد حدثت هلم أعذار ومشکالت أو أصال من االبتداء ما 
الطریق، لکن ال سبحانه وتعاىل قد اختار  سلکوا يف هذا الدرب ويف هذه 
ال  من  العظیمة  النعمة  هذه  دائام  نستقدر  أن  نتفکر  أن  علینا  لذلك  إیاك. 

سبحانه وتعاىل.
جادا  وعیا  ونعي  نعلم  أن  ینبغي  أو  وافیا  علام  نعلم  لعلنا  وإخويت!  ساديت 
کل  لکم  قلت  کام  العلم،  طریق  اخرتنا  وملاذا  الدرب  هذا  يف  سلکنا  ملاذا 
واحد نعلم ینبغي أن نعلم ملاذا؟ للنجاح والفالح والفوز والسعادة واحلیاة 
الطیبة يف الدنیا واآلخرة، فهذه ألفاظ مرتادفة ومصطلحات رشعیة وقرآنیة 
ومؤیدة باآلیات القرآنیة، قد أفلح من تزکى. من یطع ال ورسوله فقد فاز 
السموات  فیها ما دامت  الذین سعدوا ففي اجلنة خلدین  فوزا عظیام. وأما 

واألرض إال ما شاء ربك عطاء غری جمذوذ.
نرید  کأننا  العلم  سبیل  يف  الدرب  هذا  يف  سلکنا  نحن  الطلبة!  إخويت  نعم 
هذا الفوز وهذا النجاح وهذا الفالح واحلیاة الطیبة عن طریق العلم، وعن 
طریق املعرفة، واحد یرید الفالح والنجاح ويرج يف سبیل ال وآخر یرید 
الفالح والنجاح فیسلك طریقا آخر یذهب إىل شیخ أو مرشد أو إىل زاویة 
املسجد یذکر ال تعاىل لکننا اخرتنا هذا الدرب، طریق العلم واملعرفة، وهذا 

خطاب معالي الدكتور عبيد اهلل بين كمال يف احلفلة االفتتاحية للنادي العربي

ما هو األهم لك أيها الطالب يف هذا الوقت؟!

یتطلب منا بعض األمور، نعم ینبغي لنا حیث سلکنا يف هذا 
بدایة  يف  املطاف  بدایة  يف  األمور  بعض  نتذکر  أن  الدرب 
هؤالء  احلیاة  بدایة  يف  البعض  إىل  وبالنسبة  الدرايس  العام 
الذین يف الصفوف األول لیتیرس لنا النجاح بنمعمة العلم 
والفوز به، نعم کام یؤکد ویرکز لنا دائام األساتذة وبخاصة 
اخلالصة  باإلرادة  السنة  بدایة  يف  ال  حفظه  اإلسالم  شیخ 
والنیة الصاحلة أو کام یؤکد ویرکز دائام األستاذ القاسمي ـ 
حفظه ال ـ بعض األمور کام أشار أخونا بعلو اهلمة، فأنا ال 
أتکلم يف هذه املوضوعات: اإلرادة اخلالصة والنیة الصادقة 
نتکلم  أن  یمکن  التي  املوضوعات  من  وغریها  والشاملة 
فیها ساعات وساعات لکني أرکز وأشری إىل بعض األمور 

األخرى.
تکون  اإلرادة  وبعد  النیة  بعد  العمل  يف  اجلدیة  األول: 
اجلدیة يف العمل جزءًا من أخالقنا جزءًا من فطرتنا، جزءًا 
من خصلتنا وطبیعتنا، ألن الناجح وبخاصة يف هذا الدرب 
العربیة أو  اللغة  أو  العلم مطلقا  العلم سواء کان  يف سبیل 
وغری  والتفسری  الفقه  أو  العريب  األدب  أو  الفارسیة  اللغة 
ذلك، ألن الناجح ال یکون إال جادا ال حارسا وال خامال 
وال کسوال نائام، یقول بعض املحققنی أو بعض املربنی: يف 
املثابرة واملداومة،  اجلدیة رکنان عظیامن أساسیان: األول: 
ألننا عرفنا وقد جربنا کل برنامج أو مطالعة کتاب أو حفظ 
شعر أو آیة أو خطبة أو کتابة موضوع أو أي مرشوع ترید 
فإن  علیها،  وتواظب  علیها  تثابر  أن  فعلیك  إنجازها  أنت 
يف  أنه  سریته  ثنایا  من  حتام  فرتى  سریته  قرأت  لو  الناجح 
اخلصال  وبعض  العادات  بعض  عىل  واظب  قد  حیاته 
املثابرة  هي  اجلدیة  يف  األعظم  الرکن  فإذن  احلمیدة، 
واملداومة کام قیل: إن النرص مع الصرب، أو کام قیل: قطرات 

املاء املتتابعة حتفر جدودا يف الصخر األصم.
التسویف  التسویف،  عدم  هو  للجدیة  الثاين  والرکن 
يف  اجلدیة  معنى  یفسد  الذي  وهو  اجلدیة  یفسد  الذي  هو 
علامء  وحتى  ورجاال  طالبا  ونسمع  نعرف  ما  کثریا  املرء. 
وبرامج  وأمنیات حسنة  نوایا حسنة  له  بأنفسنا  وقد جربنا 
حسنة جیدة قویة أنه یفعل کذا وکذا لکنه ال یبدأ، فشعاره 
سوف أبدأ، سوف أفعل، فالتسویف ـ کام قلت لکم ـ هو 
الذي یفسد معنى اجلدیة يف املرء، وکثری من الناس أصبح 
إنجازه  تستطیع  الذي  فاليشء  التسویف أصال يف حیاهتم، 
الیوم ال تنجزه غدا، ألنك تستطیع أن تبدأ به الیوم، أن تقرأ 
هذا الکتاب الیوم، لك الفرصة واملجال، الوقت متسع أن 
تبدأ لکنك ال تبدأ ويف انتظار فرصة أخرى، تقول: سوف 
فقط  جتربتي  لیست  تشهد  والتجربة  تقول  فالتجربة  أبدأ، 
بل جتارب العلامء تشهد عىل ذلك، فذاك الذي یستطیع أن 
یفعل الیوم شیئا ولکنه ال یفعله ویقول: سوف أفعل، سوف 
نیاته  أبدا، وهکذا تضیع  إنه ال یفعله  أفعل، أو غدا أفعل، 

وأمنیاته ونوایاه احلسنة وبراجمه اجلیدة يف هذا التسویف.
واألمر الثاين: الفرصة، الناجح السعید الذي یرید النجاح 
سجل  يف  أسامؤهم  وکتبت  التاریخ  يف  نجحوا  الذین  أو 

خطب و حماضرات
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يف  وأمثاال  أعالما  وأصبحوا  الناجحنی 
النجاح، هلم تاریخ، هلم أسامء وهلم صیتهم 
الکتب،  طیات  يف  وجهودهم  وشهرهتم 
تستطیع أن تبدأ باختصار من مجاعة األنبیاء 
ريض  الرسول  وصحابة  السالم  علیهم 
والعظامء  والفضالء  واألئمة  عنهم  ال 
هؤالء  زماننا،  يف  حتى  والطلبة  والعلامء 
حلظات  من  واستفادوا  الفرصة  استغلوا 
األیام  ال  الساعات  ال  ثوانیها  حتى  احلیاة 
فأنجزوا  ثوانیها،  بل  والسنوات  والشهور 
األعامل اجلسیمة وترکوا باقیات صاحلات 
ال  عند  عظیمة  بأجور  وذهبوا  الدنیا  يف 
الشهری  الکتاب  طالعتم  ولعلکم  تعاىل. 
أيب غدة  العلامء" للشیخ  الزمن عند  "قیمة 
رمحه ال. قال علیه السالم: نعمتان مغبون 
والفراغ.  الصحة  الناس،  من  کثری  فیهام 
اليشء  أرخص  الزمان  هذا  يف  والطالب 

عنده الوقت. 
ترتب  أن  أوال:  األهم  الثالث  األمر 
أولویاتك، وإن هذا األمر جیعلك دائام يف 
هذا  يف  اآلن  لك  املهم  ما  وتفکری،  ترکیز 
يف  الیوم،  هذا  يف  السنة،  هذه  يف  الوقت، 
هذا  يف  أو  الدقیقة،  هذه  يف  اللحظة،  هذه 
أنت  زمن  يف  الطالب،  عنوان  العنوان 
العلوم،  دار  يف  أي  الدار  هذه  يف  طالب، 
يف  دائام  الذي  لك؟  ماذا  األهم،  فتختار 
ل وذهنه يف الرتکیز،  وراء هذا فذهنه مشغاّ
ما هو أهم يل يف هذا الوقت؟ وسریة النبي 
صىل ال علیه وسلم خری شاهد وهي خری 
قدوة  وتصف لنا أم املؤمننی عایشة ريض 
ال عنها أن رسول ال صىل ال علیه وسلم 
الصلوة  وقت  حان  حینام  بأهله  مشغول 
یقول: الصلوة الصلوة، ألنه یعرف ما املهم 
یفعل  أن  علیه  فالطالب  الوقت؟  هذا  يف 
هکذا، یعرف األهم فاألهم، ما هو املهم؟ 
ما هو األهم؟ کم يف هذه السنة من العلوم 
واألحادیث  الکتب  ومن  الفنون  ومن 

واألعامل؟.
والسلوك  احلرکة  األخری:  الرابع  األمر 
جتارب  ظل  يف  الناجحنی  ظل  يف 
رأیت  إذا  حیاهتم،  الناجحینبمطالعة 
واخرت  معه،  فکن  الطالب  من  ناجحا 
ناجح  بأنه  عرفت  إذا  ومعایشته،  جلسته 
إذا  ولکنك  األساتذة  من  ابحث  وهکذا 
أنت،  تظن  کنت  کام  ناجحا  وجدت  ما 
من  رأیت  وما  الطالب  من  رأیت  ما 
هذا  فابحث  األحیاء  من  أو  األساتذة 
الناجح حیث أنت تعیش وتتحرك يف ظله 
من األموات يف طیات الکتب، وهم أکثر 
العلامء،  من  األموات  هؤالء  أحیانا،  حیاة 
تبدأ من رسول ال صىل ال علیه وسلم إىل 

شخصیة معارصة.

حي على دار اخللود يا ذا اهلمة العالية
والنفس األبية

فقـد مهة  ذا  کنت  إن  فحیـَّـهال 
وقـــل ملنــــادحیبـــهم ورضاهـم
فإن  دوهنم  من  األطالل  تنظر  وال 
قاعـد رفقة  بالسـری  تنـظر  وال 
عىل وسـر  إلیهم  زادا  منهم  وخذ 
دنت إذا  شـراك  بذکراهم  وأحـي 
هلا فقـل  الکالل  تـخافن  وإما 
به سـر  ثم  نورهم  من  قبسا  وخذ 
به فقل  األراك  وادى  عىل  وحي 
الـ معرف  عندى  نعامن  ففى  وإال 
فإن بلیلتـه  مجـع  وإالففـى 
فإهنا عدن  جنات  عىل  وحي 
ذا ألجل  الکاشحون  سباك  ولکن 

املراحال  فاطو  الشوق  حادى  بك  حدا 
کوامــــال ألفا  لبیـــك  دعا  إذاما 
حوائــال عدن  األطالل  إىل   نظرت 
حامــال یکفیـك  الشوق  فإن  ودعه 
واصـال تصبح  واحلب  اهلدى  طریق 
عامــال تعیدك  فالذکـرى  رکابك 
املناهـال فابغى  الوصل  ورد  أمامك 
املشاعـــال لیس  هيدیــك  فنورهم 
قائــال کـنت  إن  ثم  تراهم  عسـاك 
سائـــال إذاکــنت  فاطلبهم  ــأحبة 
غافــال کان  من  ویح  یا  فمنى  تفت 
نـــازال کــنت  هبا  األوىل  منازلــك 
املنــازال تبکى  األطالل  عىل  وقفت 

مأخوذ من: زاد املعاد ال بن القیم اجلوزیة

واحة الشعر
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مدينة كوهات
املدرسیة  القضایا  بعض  حول  بیننا  الکالم  جرى  کوهات  إىل  الطریق  ويف 
وکأنه  عنه،  القول  ویکثر  کثریًا،  الزواج  عن  یتکلم  نعیم  کان  والشخصیة، 
یؤسفه عدم وجود خلیله وقار الذي کان یستحيل الکالم عن قضیة الزواج، 
ومن قبل ـ يف کراتيش ـ کانا یتغلغالن يف هذا املیدان العــــریض کام یتغلغل 
الفتى الغریب بوصف منزله الفقید؛ ومل أکن أنقبض هبذه القضیة الشائکة، 

ب بعذابه. ه، وأتعذاّ بل أشارك نعیاًم بنی فینة وأخرى يف مهه، أغتم بغمِّ
إذا ما بکى دمعًا بکیت له دمًا ویبکي فأبکي رمحة لبـکائه  

أجل! الزواج...احلدیث عنه هو الفطرة، وقد جعل ال املرأة سکنًا للرجل ـ 
لتسکنوا إلیهاـ إن الرجل العازب هو يف عذاب من حیاته، کئیب، مغموم، 
کاسف البال، کأنه میت ال حراك له، میت الروح والنفس، قلیل األمل، بال 

علیك! هل هناك من یعاين مثل ما یعانیه العازب املسکنی.
إنام امَلْیت میِّت األحیاء لیس من مات فاسرتاح بمیت  

کاسفًا باله قلیل الرجاء إنام امَلْیت من یعــیش کئــیبًا  
تقول:  والفطرة  العذاب،  هذا  يف  ألقته  الفطرة،  إهنا  نعیم،  عىل  مؤاخذة  فال 
الشباب أکرب أمانیه الزواج، وقد خاطب الصادق املصدوق ـ صىل ال علیه 
وسلم ـ الشباب فقال: ـ ونعم القائل ـ: یا معرش الشباب! من استطاع منکم 
الباءة فلیتزوج إلخ. وحقًا إن الزواج یکمل نصف اإلیامن، کام قال الصادق 

املصدوق ـ صىل ال علیه وسلم ـ .
إن الذي ذاق مرارة العزب یعرف مدى أمهیة الزواج يف صالح الرجل، وإذا 
عرفت أن تعرف عن العزب، ومدى أرضاره الفادحة فسل العازب املسکنی، 

ب وال تسل احلکیم. ألن صاحب البیت أدرى بام فیه، سل املجرِّ
قلت لنعیم: یا رجل! أنا مثلك عازب مسکنی وال، تسألني عن يشء لست 
يف يشء منه، وأنت تعرف أن فاقد اليشء ال یعطیه، ولکنها الصبابة! تستعذب 

ذکر لیىل، فکأن لسان نعیم ینشد بلسان احلال ـ ال املقال ـ :
وکاد ضمری القلب ال یتقطع تذکرت لیىل فاعرتتني صبابة  

آه! إن املرأة الصاحلة وال نعم متاع الدنیا، فمن ظفر هبا فقد حظي بنصیب 
وافر.

العفیف،  الصالح  املجتمع  بناء  يف  لبنة  أوىل  هي  املرأة  إن  نفيس:  يف  وقلت 
إذا صلحت صلح املجتمع بأرسه، وإذا فسدت فسد املجتمع بحذافریه، إن 
أول معول استعمله أعداء اإلسالم ـ الغربیون ـ هلدم املجتمع اإلسالمي هو 
تقویض املرأة املسلمة، وقد أفسدوها فعاًل، فقد أخرجوا املسلمة العفیفة من 
ع  عشها، یتالعبون هبا کام یتالعب الصبي بالدمیة. إن نداء احلریة الذي تذراّ
به الغرب إلخراج املرأة عن حظریة العفة واإلسالم، قد أتى أکله اخلبیث، 
نسیت املرأة العفة واحلیاء، فکان أن تربقع احلیاء، وانتهى دور العفة، ورست 
اخلالعة واملجون والعري يف عروق املجتمع اإلسالمي کرسیان الکهرباء يف 
األسالك، وأصبح املجتمع أشبه باجلاهلیة أکثر منه باإلسالم،ـ  بل ربام فاقها! 
ـ وأصبح احلدیث عن احلجاب والربقعة حدیث األماين، والرجعیة، وطوي 

احلجاب يف صفحات الدهر الغابر، وأصبحت قضیته حربًا عىل ورق!.
املرأة. وإن  بنا هي فساد  نکبة أصبنا هبا وأول هزیمة حلاّت  أول  إن   أجل! 

من نهر السند إىل جبال سوات )القسط السابع(

أيب عامر حممد مجال

اللبنة،  االنحطاط اخللقي الذي مني به العامل اإلنساين هو ألجل فساد هذه 
وحقًا أن هذه اللبنة قد أثاّرت يف هدم الرصح اإلنساين الشامخ، وأصبح هذا 
الرصح عىل وشك االهنیار. إن هذا الرصح اإلنساين بحاجة إىل هدم کامل، 
ثم بناء من جدید، بناء صالح متنی مؤسس عىل لبنات صاحلة لئال  یتعرض 

البناء إىل اهلدم تارة أخرى.
الرصح  یصلح  من  هناك  وهل  املهمة؟  هذه  بأعباء  ینهض  من  هناك  فهل 
اإلنساين لتصان البرشیة من اهلالك؟ إن العامل اإلنساين یرصخ بأعىل صوته: 
ل أن تضطلع هذه املسئولیة سوى  هل منقذ؟!. وأرى أنه لیست هناك أمة تؤهَّ
عىل  ظهرت  أن  منذ  املسؤلیة  هذه  کاهلها  عىل  ألقیت  التي  اإلسالمیة  األمة 

مرسح الوجود.
فیا أمة اإلسالم! ویا منقذة العامل! اهنيض من جدید، واستیقظي من هذا النوم 
الشامل،  الدمار  هذا  من  اإلنساين  العامل  وأنقذي  أمده!  طال  الذي  العمیق 
الدهر،  أبد  البرشیة  تنساها  اإلنسانیة خدمة جلیلة ال  إىل  مِت  قدَّ قد  فحینئذ 

وال ینساها التاریخ ما دام هلذه البسیطة رمق من احلیاة.
یومًا عىل األحساب نتکــل لسنا وإن أحسابنا کرمت  

تبني ونصنع مثل ما صنعوا    نبني کام کانت أوائـلنا  
 نعیم: ما انتابك یا عبد الرمحن! أراك مهمومًا؟!.

املظلومة،  املسکینة  املرأة  قضیة  شغلتني  إنه  وحايل!  دعني  الرمحن:  عبد 
املهضوم حقها عىل الصعید العاملي.

ارة ناشطة إلشالل قوانا، وإفساد جمتمعنا،  إن املرأة یا نعیم أصبحت آلة دماّ
وتدمری شبابنا الناهض، إىل من نشکو؟! ومع من نبدي تذمرنا؟!.

وتفرتسها  العابثنی،  فریسة  تقع  أن  من  األمة  هبذه  یأخذ  من  هناك  لیس  آه! 
وا أمورنا، وتالعبوا بمصرینا، وزادوا يف  ذئاب البرشیة  اللهم إال أرشارًا تولاّ

الطنبور نغمة! بل نغامت!.
إن کان يف القلب إسالم وإیامن ملثل هذا یذوب القلب من کمد  

هبا کبدًا لیست بذات قروح ويل کبد مقروحة من یبیعني  
ال،  صفي  أخینا  نعیم  صفي  بیت  إىل  فاجتهنا  املغرب،  عند  کوهات  وصلنا 

وهو یسکن يف ناحیة املدینة. 
بلغنا والناس قد انتهوا من اإلفطار، وقاموا بأداء فریضة ال، فأخذنا ناحیة 
البیت، وأفطرنا بتمرات وکوب من املاء، فابتلاّت العروق، وذهب الظمأ، ثم 
وا عینًا  بوا بنا، وقراّ أدینا املغرب، وبعد الصالة التقینا بصفي ال وأشقاءه، فرحاّ

بقدومنا، ثم تعشینا بألوان من األطعمة الشهیة.
کان صفي ال مغمورًا بالفرح والرسور، ناشطًا يف الکالم، فمرة یفاوضني، 

وأخرى نعیاًم، ويرب أحواله.
انظلقنا ألداء الرتاویح إىل مسجد .......وکان شقیق صفي ال، الشیخ ثناء 
ما  ألجل  جل  الرِّ يف  آالمًا  أعاين  وکنت  املسجد،  هذا  يف  ومعتکفًا  إمامًا  ال 
أصابتها من القرحة يف جبال سوات، فاعتذرت من أداء الرتاویح، فأجلسوين 

يف غرفة واقعة بالقرب من املسجد.
وبعد أداء الرتاویح التقینا بالشیخ ثناء ال، فقابلنا بکل فرح ورسور، وجلس 
معنا جلسة الرجل مع أشقاءه، وفاوضنا مفاوضة احلبیب حبیبه، فکان خری 

رحالت دينية
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يف  ونشطت  له،  فانفسحت  دمثة،  أخالق  صاحب  الصدر،  رحیب  رجل، 
الکالم معه.

قیت أهل الوفاء والکرم يف انقباض وحشمة فإذا ال   
قلت وما قلت غری حمتشم أرسلت نفيس عىل سجیتها    

أفکار  نرش  يف  عریض  دور  وله  إسالم،  علامء  مجعیة  يف  ناشط  هوعضو  و 
ومفرس  مناضل،  وجماهد  متحمس،  داع  هو  کام  املنطقة،  هذه  يف  اجلمعیة 
س ضلیع، لذلك وددنا أن نسعد باجللوس عنده، واال رتشاف  بارع، ومدرِّ
من منهله العلمي. وملا أنه کان من أعضاء اجلمعیة، کان للنعیم جمال واسع 
لالنفتاح معه، والرد عيل ملا أرى يف اجلمعیة بعض املآخذ، فألفى نعیم میدان 
الکالم ذا سعة، فتحمس حتمسًا زائدًا بظن أنه ینافح عن اجلمعیة، ویقلِّدها 

تقلیدًا أعمى،  وأبدى تذمره عني بأين أنکر عىل اجلمعیة بعض األمور
کان الشیخ ثناء ال رجاًل متثبِّتًا متأنیًا، متصفًا باالعتدال والتوازن، فبدأ أوالً 
ته اجلمعیة يف  یصف مآثر اجلمعیة وأثرها العریض يف صعید باکستان، وما أداّ
مضامر العمل اإلسالمي.  ثم أصغى إىل انتقادايت أنا، وأجاب عنها إجابة تامة 

بعضها أقنعتني وبعضها اآلخر ال.
نعیم: فضیلة الشیخ! أخونا عبد الرمحن ال یؤمن باجلمعیة! وقد رشحت له 
غری مرة خصائص اجلمعیة ودورها الکبری عىل نطاق باکستان، ولکن.....
إنام هو التعنت والتعصب...محله عىل اإلباء واإلنکار، ولو تفضلتم بإزاحة 

ما اعرتى ذهنه من الشبهات حول اجلمعیة؟
ف! ومثل  الشیخ ثناء ال: إن اجلمعیة أعرف من أن تعرَّ
املتفتح ال  والفکر  الواسع،  اإلملام  الرمحن صاحب  عبد 

أرى أن جیهل مثلها.
العاطفة  تنتابه  محايس  رجل  فإنه  نعیاًم  دْع  الرمحن:  عبد 

اجلافة.
عبد  زاملت  أنا  شیخ!  یا  ال  غضبًاـ  یتاّقد  وهو  ـ  نعیم: 
ه وقضیضه، إنه منکر اجلمعیة، فیا  الرمحن، وأعرفه بقضِّ

حباّذا لو ألقیتم بعض األضواء عىل نشاطاهتا؟
دورًا  لعبت  قد  اجلمعیة  إن  نعم!  ال:  ثناء  الشیخ 

عریضًا يف میدان العلم والسیاسة؛ فقد کان هلا الفضل األکرب يف قضیة ختم 
بتنفیذها،  العلامنیة  احلکومة  مهاّت  التي  املهمة  املسائل  من  النبوة،وغریها 

فکانت اجلمعیة هي السد املنیع أمام تلك التنیارات اجلارفة.
هذه  يف  يفى  ال  باجلمعیةـ  امللحقنی  غری  ـ  علامئنا  دور  ولکن  الرمحن:  عبد 

املعرکة!
الشیخ ثناء ال: نعم ال ینکر ولکن مرد الفضل إىل اجلمعیة.

عبد الرمحن: ما هي نشاطات اجلمعیة عىل الصعید العلمي والرفاهي ومعاجلة 
شئون الوطن وإصالح الشعب؟ وقد کانت اجلمعیة من قبل صاحب اهلیمنة 
الکبریة ـ إن مل تکن الکاملة ـ ولکنها مل ترتك أثرًا حممودًا تلفت األنظار من 
الناحیة العلمیة والثقافیة، وعکس ذلك... وما قضیة الل مسجد )املسجد 

األمحر( ببعید!.
نعیم: ها! ها! ها! ظننتك یا عبد الرمحن صاحب النظر الثاقب، وما خلت 
إال  هو  خاطرك!...ما  يف  جیول  السخیف  االعرتاض  هذا  مثل  أن  وال 

التعصب!.
الشیخ ثناء ال: مهاًل یا أخي فإن عبد الرمحن صائب يف نقده. إن ما ذکرتم 
الدور  أن  تعرفون  کام  فهو  الغابر  الزمن  اجلمعیة يف  دور  من  الرمحن  عبد  یا 
خ  ودواّ بأرسه،  الشعب  عىل  ف  مرشَّ هیمن  فقد  الدیکتاتوریة،  الدور  کان 
العلامء ، واستأصل شأفة املجاهدین، فلم یکن ألحد أن یرفع رأسًا، أو یبثاّ 
الزمن  من  الردحة  هذه  يف  بارز  بدور  اجلمعیة  قامت  ذلك  ومع  شکوى... 
ف اجلامح إىل حد کبری، ومنعته عن کثری من أحالمه  حیث عرقلت سری مرشاّ
بتنفیذها ال یسع املجال هنا بسطها. وأما ما ذکرتم من قضیة الل  التي هماّ 
مسجد فإن اجلمعیة قد استقطبت جهودها يف هذه الناحیة، ولکن مع ذلك 
ف العمیل کان أصم  مل تکن هلا کلمة مسموعة، ومن داهیة الدواهي أن مرشاّ
ال یعي القول ، وال یصغي إىل أحد، فام ذنب اجلمعیة إذن؟....وإن املؤاخذة 

الناس  ولکن  ..و..و..!  من  القضیة  هذه  يف  قرصاّ  من  مجیع  إىل  هة  موجاّ
هون املؤاخذة إىل اجلمعیة لیس إالاّ. یوجِّ

صاحبة  کانت  اجلمعیة  ألن  النقد؛  هذا  يف  حقًا  للناس  وإن  الرمحن:  عبد 
املظلومنی،  حق  ومطالبة  املضطهدین،  عن  املنافحة  علیها  فکان  الزعامة، 

ولکنها الذت بالصمت، وأذعنت للحکومة!.
  وکان نعیم یثور غضبًا ویستشیط غیظًا ملا یرى أن عبد الرمحن ال یعقل َبْس...
الشیخ ثناء ال: إن ما انترش عند الناس حول اجلمعیة کلها دعایات باردة ال 
الدیکتاتوریة،  الدور کان دور  أن  الصحة، وقد أسلفت لك  نصیب هلا من 
فلم تکن لنا کلمة نافذة يف احلکومة، ونحن وإن کنا حزب الشامل، ولنا من 
ف، ولکن...احلکومة کام تعرف مل تکن يف  ناهزت حزب مرشاّ ما  الکرايس 
أیدینا، نسریها کیفام نشاء، واألدلة متضافرة بل وناصعة عىل ذلك ال حتتاج 

إىل البیان.
عبد الرمحن: وکام تعرفون ـ وأنتم صاحب الوعي والفکرـ أن السیطرة عىل 
الشعب،  إصالح  تبغي  التي  النهضة  واجبات  أهم  من  والقلوب  النفوس 

س نشاطًا کبریًا للجمعیة يف هذا املیدان؟. ولکنا مل نتلماّ
ر ساعة ثم قال ـ أعطیك حقًا يف هذا النقد. الشیخ ثناء ال: ـ تفکاّ

عبد الرمحن: وکام تعرفون ـ وأنتم أهل الثقافة واملطالعة ـ أن الغزو الفکري 
والثقايف قد أثاّر تأثریًا عمیقًا يف الشعب، واستطاع امللحدون وعمالء الغرب 
الناس ال یستهان هبم، بل  أن یستمیلوا إلیهم عددًا من 
قد مال إلیهم شطر الشعب الباکستاين أو أزید، وأرى أن 
أکرب سبب نجاح هذا الغزو هو قیامه بإنشاء اجلامعات 
نمط  عىل  متيش  مدارس  البقاع،  هذه  شتى  يف  واملعاهد 
العداء  من  الغرب  ارتآه  ما  وترتئي  الغريب،  التفکری 
السافرللدین وأهله، وقد حدث فعاًل، ونجحوا يف هذا 
اجلمعیة  يف  توسمت  ما  ولکني  باهرًا،  نجاحًا  املضامر 
التیار، ویناهض هذه التحدیات، ویقوم  من یقاوم هذا 
املعاهد واملدارس عىل أوسع نطاق، وعىل غرار  بإنشاء 
تلك اجلامعات لیصان شبابنا من هذا الغزو، وال یقعوا 
الناحیة،  هذه  يف  ت  قرصاّ وقد  إال  اجلمعیة  أرى  وما  البرشیة،  ذئاب  فریسة 

ألیس کذلك؟.
نا يف هذا املیدان. الشیخ ثناء ال: نعم قولك وجیه! لقد قرصاّ
نعیم: یا شیخ! ال أرى يف اجلمعیة من الکدورة ما یقدحها!.

األخرى  النهضات  عىل  لها  أفضِّ ولکني  وصفاء،  کدورة  فیها  الرمحن:  عبد 
العاملة يف باکستان بغض النظر عن مؤاخذاهتا.

الشیخ ثناء ال: وإين مع عبد الرمحن، وأنت یا نعیم هات برهانك إن کنت من 
الصادقنی أن اجلمعیة ال تشوهبا شائبة الکدورة.

نعیم: ال....إين مقلِّد اجلمعیة....سکت وبکت.
الشیخ ثناء ال: ال مؤاخذة عىل نعیم فإنه رجل عاطفي، ولکن بکل حال یا 
عبد الرمحن! إن حماسن اجلمعیة تغلب عىل مساوئها، وإذا غلبت املحاسن ال 

ُتذکر املساوئ.
أتوقع من  القاعدة ولکني  وأنا عامل هبذه  قلت وال،  ما  نِعَم  الرمحن:  عبد 
ع، وتبتکر، وجتتهد مزیدًا إلعادة  اجلمعیة أن ال تکتفي بالنزر الیسری، بل تنوِّ

الثقة املفقودة يف األمة املنکوبة,.
ُجلاّ من ال عیب فیه وال خلال إن جتد عیبًا فُسدَّ اخللل  

رحالت دينية
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 يف مدینة الرسول صلاّی  ال   علیه  وسلاّم
تلك  املدینة  إلی  مکة  من  اهلجرة  طریق  نعم، 
الطریق الصعبة بنی الصخور و السهول و اجلبال، 
العامل  هذا  اخلیال  عامل  يف  أنا  و  نفيس  ورت  تصاّ
العذب األثری احلبیب للحظات أين ترکت قافلة 
رافقت  املهاجرین،  موکب  رافقت  و  احلجاج 
ال  النبي صلاّی  ال   علیه  وسلاّم والصدیق ريض 
إلی  أْکِرم هبا من صحبة فأسافر  عنه و دلیلهام و 
أعامق التاریخ من نفق الزمان إلی القرون املاضیة 
و أستأنس هبا و أندم من صحبة أهل هذا الزمان 
رجلنی  األفق  يف  أری  کأين  رح(  إقبال  قال  )کام 
و  العاملنی  إلی  نبٌي حیمل رسالة  یصعدان جباًل؛ 
سبیل  يف  أرسته  و  ماله  و  بنفسه  یفدي  صاحبه 

نرصته...
يف  حیمالن  رجلنی  الثور  غار  يف  إناّ  نعم! 
األمة،  علی  مشفقنی  اقنی  خفاّ قلبنی  صدرهيام 
الذي نيس  املجتمع اجلاهيل  یریدان إصالح  إهنام 
رباّه و خالقه وقد أدى النبي صىل ال علیه وسلم 
ال  فأذن  الدعویة ألهل مکة  وأصحابه مهمتهم 
الرسالة.  لیکملوا  یثرب  مدینة  إىل  باخلروج  هلم 
بل  ال  یثرب  أهل  ینتظرمها  یثرب  يف  وهناك 
ینتظرمها مجیع أهل األرض ینتظرون طلوع ذلك 
البدر املنری من ذلك الغار املظلم! و طوبی لذلك 
الدلیل الذي یرافق هذین الرجلنی العظیمنی، إنه 
السالم  علیه   النبي  ـ  إهنام  و  یثرب  إلی  هلام  دلیل 
و صاحبه الصدیق ريض  ال  عنه ـ دلیل للبرشیة 

إلی السعادة.
فهل یمکن لقریش أن متنع هذا اخلری من الناس؟

وهل یمکن لرساقة بن مالك و هو حیرص يف مائة 
صاحبه  و  حممد  علی  بالعثور  علیها  حیصل  مجل 
الرسالة   بینهام و بنی  یعرقل مسریمها و حیول  أن 

العاملیة اخلالدة التي ستسعد البرشیة مجعاء؟!
انیة تأبی کل  ، إناّ القدرة اإلهلیة و الرمحة الرباّ کالاّ

ذلك! 
إنه موکب اهلدایة و قافلة النور و رکب اإلیامن...
الکاتب  کتبه  ما  لکم  أنقل  أن  هنا  يل  وحیلو 
الدفاّاق  بقلمه  رمحه  ال  الطنطاوي  عيل  األدیب 
علی  مشی  موکب  أعظم  کان  »لقد  السیاّال: 
ومل  ضخاًم،  موکبًا  یکن  مل  األرض  هذه  ثری 
تکن  ومل  الصنجات،  و  الطبول  تتقدمه  تکن 
الرایات،  ومل یکن حیفاّ  و  ترفرف فوقه األعالم 

حبیب ال مرجاين

حتفاّ  ولکن  األعوان،  و  اس  احلراّ معه  اجلیش  به 
به مالئکة الرمحن و ترفرف فوقه رایة القرآن، و 
تتقدمه البشائر من السامء بأن رمحة ال للعاملنی قد 

أقبلت! « )ذکریات، 180/3(.
فیصل رکب أکرب املهاجرین يف العامل إلی املدینة و 
یطلع البدر علی أهل یثرب فیتغنی العامل مع أهل 

یثرب منشدین:
طلع البـــدر علینا       من ثنیات الــوداع
وجب الشکر علینا      ما دعــــــا ل داع
أهيا املبعوث فیــنا        جئت باألمر املطاع
جئت رشفت املدینه     مرحبًا یا خــری داع

الرسول  لعشاق  النشید  هذا  تعالی  ال  خلاّد  و 
أرشف  قدوم  ذکر  بأبیاته  فیتجدد  علیه  السالم 
األنبیاء و طلوع بدره املنری... فأقبِل یا رسول ال 
و َضع قدمیك املبارکتنی علی عیوننا. فقد فرشنا 
من  له  فیا  أفئدتنا..  و  قلوبنا  األرض  علی  لك 

رشف عظیم إذا أکرمتنا هبذا القدوم املبارك!...
القبة  لنا  بدت  عندما  حايل  عن  تسأل  ال 

اخلرضاء...!
الذي هتف:  ما أعذب صوت ذلك األخ احلاج 
هذه  صلاّی  ال   علیه  وسلاّم،  النبي  مسجد  هذا 
سکبت  و  العنی  ت  قراّ برؤیتها  و  املنورة،  املدینة 
وفارت األحاسیس ثم سکنت، یا ال! هذه مدینة 

الرسول و هذه هي القبة اخلرضاء!
و  املهاجرین  علی  و  املختار  النبي  علی  أسلاّم 
إلی  تنظران  مها  و  عیناي  سالت  قد  و  األنصار 

القبة اخلرضاء و أنا علی مشارف املدینة.
سالم علی مدینة الرسول صلاّی  ال   علیه  وسلاّم.

ألفي  یثرب  کانت  التي  القریة  املنورة،  املدینة 
القرون  تلك  إلی  أخي  یا  معي  ارجع  عام، 
روما  إیران وال  یعتني هبا ال  یثرب ال  اخلالیة يف 
حتی  حدث  فامذا  الصنی،  وال  قسطنطنیة  وال 
علیه  حممد  نور  اإلسالم،  بنور  منورًة  أصبحت 
املنریة  الوهاجة  کالشمس  أصبحت  و   السالم 
د الظلامت و تغریاّ جمری التاریخ و تفوق املدن  تبداّ

و القری يف العامل.
نعم! إناّ هذه الرحلة املیمونة وهذه اهلجرة املبارکة 
إلی  و  املنورة  املدینة  إلی  یثرب  من  یثرب  رحلة 
أعراب  من  ألهلها  رحلة  و  املهاجرین،  مأوی 
يف  رجل  ألعظم  خملصنی  أنصار  إلی  جاهلینی 
التاریخ و أکرب نبياّ يف العامل. ما أسعد یثرب! وما 

املنورة!  املدینة  أهل  یا  لکم  طوبی  أهلها!  أسعد 
یا أنصار الرسول األعظم صلاّی  ال   علیه  وسلاّم.

األفئدة،  مهاد  و  القلوب  مأوی  املنورة  املدینة 
منزل  اإلسالم،  شمس  مرشق  النور،  مبعث 
و  صلاّی  ال   علیه  وسلاّم  حممد  دار  هنا  احلبیب، 

أصحابه ريض  ال عنهم أمجعنی.
صلیت رکعتنی يف مسجد الرسول علی صاحبه 
تلك  لزیارة   حننی  قلبي  يف  و  والسالم  الصالة 
ت حممدًا صلاّی ال   علیه  البقعة النورانیة التي ضماّ

 وسلاّم بنی جوانبه.
ثم خطوت خطوات نحو الرسول الطیب الطاهر 
اللذان  صاحباه  وبجنبه  قربه  يف  یسرتیح  وهو 
البعث  عند  وسیصحبانه  ومیتًا،  حیًا  صحباه 
الفردوس  يف  وسریافقانه  القیامة  یوم  القبور  من 
بإذن ال. سبحان ال! ما  نعیم  األعىل يف جنات 
أبقاها من صحبة وحمبة، وما أخلده من إخالص 

وصداقة!.
امللوك  قصور  تعدهلا  ال  اجلنة  من  قطعة  هذه 
تدانیها  وال  اجلمیلة  الزهور  حدائق  وال  الشاخمة 
من  قطعة  وأسمى  أعز  إهنا  احلدیثة،  العامل  أبنیة 

األرض.
أتقدم رویدا رویدا وکيل إحساس وکيل حکایات 
عرصا  نفيس  عرصت  کلام  ولکن  وکلامت، 
ألخرج من الداخل کلمة لتکون أکثر داللة عىل 
للرسول  صدري  يف  أمحله  الذي  العمیق  احلب 
احلبیب صىل ال علیه وسلم فال أملك، فأقرتب 
عامل  غری  اخلیال  عامل  ألن  بالزحام  أشعر  وال 
بنی  فأقف  مضامة  وال  هناك  زحام  فال  احلقیقة 
ست  یدي رسول ال صىل ال علیه وسلم وقد نکاّ
رأيس خجال يف قصوري يف أداء حقه وأنا أشعر 
الصالة  فأقول:  کواهيل،  عىل  النبویة  املنن  بثقل 
علیك  السالم  ال!  رسول  یا  علیك  والسالم 
ال!  حبیب  یا  علیك  السالم  ال!  خلق  خری  یا 
أشهد أنك رسول ال قد بلاّغت الرسالة، وأداّیت 
الغمة،  وکشفت  األمة،  ونصحت  األمانة، 
وجاهدت يف ال حق جهاده، وعبدت ال حتى 

أتاك الیقنی...
بکر  أيب  الوفینی  صاحبیه  عىل  کذلك  وسلاّمت 
عندما  قلبي  عنهام....ینکرس  ال  ريض  وعمر 
إىل عامل احلقیقة وأجد نفيس  أفیق يف عامل اخلیال 
و...فأقول  مقروحة  وکبد  مکلوم  بقلب  هنا 
یمأل  واجلوى  یغمزين  واألمل  یعرصين  واحلزن 
متى  وإىل  الفراق؟  هذا  متى  إىل  إهلي!  صدري: 
املتعال  املقتدر  القادر  أنت  إنك  احلرمان؟  هذا 
ال  صىل  الرسول  ومسجد  املدینة  رؤیة  يل  ر  قداّ
املطهرة  الروضة  زیارة  لذة  وأذقني  وسلم،  علیه 
يف احلیاة قبل املامت، وزدين إیامنا به وحبا له، إنك 

عىل کل يشء قدیر.
یا لیل قد طلت فهل مات السحر  

أم استحالت شمسه إىل القمر؟!

يف موكب احلجاج؛ رحلة خيالية إىل 
احلجاز...! )القسط األخري(

رحالت دينية
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أبرزها  ومن  األمور  من  الکثری  املسلمة  لألمة  کشفت  السوریة  الثورة  إن 
التعامل املزدوج واملنافق للمجتمع الدويل بقیادة الوالیات املتحدة مع األمة 
ونفطیة يف  مالیة  أکربقوة  السعودیة وهي  ترفض  أن  الطبیعي  فمن  املسلمة. 

املنطقة مقعد جملس األمن وحتتج يف األمم املتحدة.
مع  وخاصة  اخلارجیة  سیاساهتا  يف  السعودیة  حتدث  أن  أمل  بادرة  تعترب 
الوالیات املتحدة تغیریا. وتتجه نحو االستقاللیة نابذا التبعیة التي  کدرت 
عقود.  منذ  والتأنیب  للوم  بسببها  تعرض  والتي  شعبها  وبنی  بینها  العالقة 
فتصبح هذه الدولة القویة التي الزالت تعتربأکرب قوة مالیة ونفطیة يف العامل 

اإلسالمي وقبلة املسلمنی مستقلة يف إختاذ قرارات هتمها واألمة املسلمة.
بسبب  له  لدودا  یعرف يف اإلسالم عدوا  الغرب  أن  السعودیة  أدرکت  لقد 
اجلهادیة  احلرکات  نشأة  وبسبب  الصلیبیة  احلروب  من  التاریخ  يف  مىض  ما 
التي حتارب الوالیات املتحدة من بطن العامل اإلسالمي. فلن یکون املسلمون 

بأفکارهم وأحزاهبم موضع ثقة للغرب أبدا.
حیث  طائفیة.  صبغة  أخذت  ما  بعد  السوریة  الثورة  کشفتها  حقیقة  وهذه 
.بل  النصریي  للنظام  املسلحة  املعارضة  بمقاطعة  املتحدة  الوالیات  قامت 
النصریي يف  بالنظام  اإلطاحة  الغرب ضد  اجلادة يف  الرغبات  تصدت ضد 

دمشق.
ضد  املحسوبة  األقلیات  يف  الرشق  يف  بغیته  ویبتغي  قرون  منذ  والغرب 
اإلسالم کالنصرییة واالسامعیلیة واملارونیة  والیهودیة واألقباط والقادیانیة 
والبهائیة. هذه األقلیات أصبح والئها منذ قرن للغرب وهلا قواعد ومراکز 
نشاط يف الدول الکربى. ویتم متویلها ودعمها اإلنساين  واإلعالمي بشکل 
أو  باکستان  القادیانیة يف  إىل  ینتمي  یغتال من  منذ عقود. لذلك عندما  کبری 
اإلعالم  وسائل  قیامة  تقوم  إیران،  يف  البهائیة  إىل  ینتمي  شاب  یتعرض 
ومنظامت حقوق اإلنسان يف الغرب. بینام جتري مئات املجازربشأن األطفال 
عن  فضال  جوارها  يف  یعیش  من  ضامئر  ذلك  حترك  وال  سوریا  يف  األبریاء 

منظامت حقوق اإلنسان يف الغرب!
العرب  والعلامنیون  اللیربالیون  یزعم  أن  والسذاجة  البساطة  من  فکم 
واملسلمون أن املجتمع الدويل یدعمهم يف قضایاهم ونشاطاهتم ألجل بضعة 
هلم  وأن   وغریها.  املزیفة  الدیموقراطیة  من  یرددوهنا  وشعارات  هتافات 
منافع مشرتکة مع الغرب وأهنم یسعون لبناء جمتمع حر مثقف متقدم؟ وکل 
ذلك کان رسابا يف هذه العقود التي مضت حسبه هؤالء املساکنی ماءا. وکان 

سلاّام لوصول  األقلیات للوصول إىل السلطة يف العامل اإلسالمي.
استقاللیة  نحو  السعودیة  مثل  دولة  تتحرك  أن  الطبیعي  فمن  هذا  کل  بعد 
وعىل  إرسائیل  مع  تتصادم  قرارات   وتتخذ  الدويل  املجتمع  من  واستغناء 
من  وثوارها  أهلها  التي خذل  السوریة  والثورة  فلسطنی  تبني قضیة  رأسها 

قبل دول اخللیج إال قطر.
األزمات  حل  يف  ودورها  قوهتا  ختترب  أن  للسعودیة  قیمة  فرصة  کانت  بل 
التي دخلت مرحلة  السوریة  العامل اإلسالمي وعىل رأسها األزمة  التي هتم 
خطریة ومعقدة.کأکرب دولة يف اخللیج وأقواها .لکن هل اختذت السعودیة 

يف سیاساهتا جتاه املنطقة اجتاها صحیحا؟ 
من املؤسف أننا عندما نبحث أحداث السنة اجلاریة من االنقالب يف مرص 
الغرب  الیأس من حلفائها يف  بعد  السعودیون  الذي اختذه  نرى  أن االجتاه 
واملنطقة  اخللیج  دول  من  معها  ومن  السعودیة  بذل   . صحیحا  اجتاها  لیس 
للثورة  نصفها  بذلو  لو  مرص،  يف  اإلخوان  بحکم  لإلطاحة  باهظة  أمواال 
السوریة النترصت الثورة يف بدایة أمرها وملا اقرتبت من دخوهلا السنة الثالثة.
من  القادم  اخلطر  کأن  حلفائها  مع  عالقاهتا  تدهور  بعد  السعودیة  عملت 
اخلطر  وکأن  هلم  ألداء  أعداء  احلرکات  هذه  يف  فرأى  اإلسالمیة  احلرکات 
الطوائف  من  ولیست  واإلخوان  مرص  من  بالسعودیة  القادم  املحدق 

واألقلیات املحسوبة ضد اإلسالم التي رصت صفوفها يف الشام.
فکان املوتقع من السعودیة بعد تدهور عالقها بالوالیات املتحدة وحلفائها 
واجتاهها نحو اختاذ قرارات جادة أن حتدث أیضا تغیریا يف الرؤى السیاسیة 

للقضایا العربیة واإلسالمیة.
لکن التحرکات التي اختذهتا السعودیة ومن معها من دول اخللیج يف بعض 
األقلیات  مصلحة  يف  إال  تصب  ال  السوریة  القضیة  أمهها  ومن  القضایا 
التي  واخلطوات  هلا.  السابقنی  واحللفاء  واملسلمنی  اإلسالم  ضد  احلاقدة 
الصهیوين  للمرشوع  إکامال  إال  لیست  اخللیج  دول  يف  السیاسیون  یرفعها 
من  للتصدى  إقلیمیة  قوة  بناء  نحو  وتطلعاهتم  الشعوب  أصوات  قمع  يف 

طموحات األجانب، وتالعب القوى العظمى بمصائرهم.
الثائر  السوري  الشعب  لدعم  احلشد  اخللیج  منابردول  يف  متنع  کانت  فبینام 
والتربعات ملساعدة املعارضة املسلحة يف الشام. کان رجال األعامل والقوى 
األمنیة يف هذه البالد يف سعي کبری وبذل أموال ضخمة يف مرص لإلنقالب 

ضد دولة منتخبة.
األمة  لقضایا  رؤیتك   يف  دقیقا  کنت  کم  الندوي  احلسن  أيب  یا  ال  رمحك   
قادة  مع  مقارنتهم  يف  وحکوماهتم  املسلمنی  قادة  وصفت  حیث  املسلمة  
من  مرتنی  وباللدغ  السیاسیة  املجاالت  يف  والذکاء  الوعي  بقلة  الغرب 
جحر واحد. فها هم الیوم یلدغون مرة أخرى بمساعیهم لتسلیط العلامنیة 
واللیربالیة واألقلیات عىل املسلمنی بعد تسلیطهم القومیة العربیة النارصیة 
والبعثیة التي وقفت ضدها وضد شعاراهتا يف کتاباتك وکنت حمقا صائبا يف 

ذلك. 

السعودية والواليات املتحدة ؟

سعادت عبید اللهي

صور و أوضاع

58.indd   22 ظ.ب 05:36:33   2013/11/07



23السنة التاسعة ذواحلجة 1434 هــ ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان إيران

قصة حكيٍم رأی يف الغابة مجاعة من الناس وقال هلم : جتدون يف الطريق أبناَء الفيل فحذار أن تأكلوها، ونبذوا موعظته وراء ظهورهم

ة بأنَّ حکیاًم حاذقًا ورحیاًم يف اهلند وجد مجاعة من األحباب،  وکانت هذه اجلامعة حیب بعضهم بعضًا حباّا مجاًّا وکانوا بعیدًا  أما سمعَت هذه القصاّ
من البلد والعمران بل هم يف قفٍر ومفازة ويف ُکلفٍة وعذاٍب حتی جاءهم احلکیم الناصح.

وکانوا حفاة عراة، جیاعًا عطاشًا، ال یملکون من حطام الدنیا شیئًا، وصلوا يف تلک املفازة من سفرطویل شاق وطریق بعیٍد وکانوا يف تعب 
املحبة  وأنار من  قرحیته،  وطلق وجهه وتأل أل  فرحا فاض علمه وفهمه وهاجت عواطفه، وتدفقت  فرح هبم  احلکیم   ، وحینام رآهم  شدیٍد 
والرسوروتفتح کوردة متفتحة، وقال هلم: مرحبًا بکم أهاًل وسهاًل ، ثم خاطبهم قائاَل: أعلم جیدًا بأنکم يف أمل وکرب من اجلوع وخلواّ البطن من 
الرشاب والطعام، وقد تصاعد وتضاعف هذا البالُء عند اقتحامکم هذا القفر واملفازة والغابة وکان ضغثًا علی اإلبالة، ولکني أهيا القوم اجللیل! 
رکم کل احلذر أن تأکلوا من  أوالد الفیِل وإن متاّم جوعًا؛ ألنه یفيض إلی اهلالک والردی، ترون وجتدون أوالَد الفیل يف طریقکم بسهولة  أحذاّ
تامة وتلذ أنفسکم صیدها، وأوالد الفیل لطیفة سمینة ومعجبة ولکناّ أمها ـ وإن مل تروها ـ   بمرصاٍد لالنتقام والثأريف طلب قاتل ولدهاحیثام 

جتده تقتله، وهي غضبان کأنَّ النار والدخان خترج من خرطومها. احلذر کلَّ احلذرمن إیذاءها  وقتلها وأکلها وإن طابت هلا أنفسکم.
إن أولیاء ال وأحباءه هم أطفال احلق، وهو یعلم أمورهم وبصری بأحواهلم يف احلضور والَغیبة ، کام تثور وتفور أم الفیل لولدها وتفتك من یعادي 
ولدها، کذلك ال یعادي من عاد ولیه ولوکان ولیه نبیا مرسال أو نائب رسول سوآء کانوا يف ذکر أوعبادة أو يف خدمة ودعوة ، هم مشغولون 
باحلق أو یوجهون اخللق إلی احلق ، عرباّ موالنا جالل الدین رمحه ال  اإلنابة إلی ال باحلضور والتوجه إلی عباده لرتبیتهم وتزکیة قلوهبم من 
دنس الرشك وفساد األخالق بالغیبة ، کلاّ منهم يف حفظ ال تعالی وعنایته وهو نارصهم وحامیهم، ومذل أعداءهم ولو بعد حنی، سبحان ال 
أن یتخذ ولدًا . قال موالنا: أولیاء ال أطفال حق ؟ قال بعضهم حلدیث: اخللق عیال ال والطفل من العیال أحق باحلامیة و الرحم والعطف و 
النرصة و الدفاع عنه، و لکن احلدیث عام واخللق شامل للمؤمن و الکافر و املوحد واملرشك و الويل و العدو. قال بعضهم حلدیث: من عادی يل 
ولیا فقد آذنته باحلرب. و لکن موالنا قايض ثناءال زاد يف احلدیث يف تفسریه املظهري، یقول ال: أنا بنسبة أولیایي أغری من أم األشبار. والقايض 

له ید طولی للحدیث و زیادة الثقة  مقبول عند املحدثنی.

    تعریب: الشیخ عبدالواحد قلندرزهي 

كليد مثنوي شرح مثنوي معنوي للعالمة التهانوي

متهید: إن کتاب املثنوي من أبرز مؤلفات الفلسفي اإلسالمي الکبری موالنا جالل الدین الرومي. وهو من أروع کالسیکیات اآلداب اإلسالمیة، 
وعىل الرغم من أن النص کتب يف القرن السابع اهلجري، الثالث عرش املیالدي، إال أنه مل یفقد جدته، وال یزال القارئ جید فیه أفکارًا جدیدة 
وإملاحات إىل ما یصادفه من مشاکل يف تعامله مع نفسه ومع املجتمع  ويف سعیه احلثیث نحو التسامي فوق رصاع احلیاة ومتطلبات العیش فیام 
م موالنا جالل الدین خالل عمله العظیم عامله اخلاص، وحماولته الرائدة لصب کل املعارف  یقرب من ثالثنی ألف بیت من الشعر الراقي، قداّ
اإلسالمیة األخرى فیه، فأخذ منه کل عرص زاده من املعرفة ومن السمو، وتعرف علیه العامل من خالل ترمجاته، فعرف منه روح اإلسالم السمحة 
العظیمة اإلنسانیة التي ترتفع عن التعصب وضیق األفق. وخالل املطالعة یکتشف القارئ املتذوق املتفهم الواعي أن مثنوي موالنا لیس نصا 
صوفیا خالصا کام یشاع، بل هو نص متعدد اجلوانب واملستویات، هيتم برتبیة اإلنسان عىل األرض، قبل أن یوصله بأسباب السامء. لقد استخدم 
فلسفته  لـتأدیة  األدب؛  والقوايف، وفکاهة  الوزن  اجِلرس، وموسیقي  التعبری، وحالوة  الشعر ولطف  رقة  ـ  الندوي  اإلمام  یقول  ـ کام  الشاعر 
يف  وأحىل  النفوس،  يف  أوقع  کالمه  فکان  خاطره؛  يف  وجتیش  فکره،  تشغل  التي  الرفیعة  واملبادئ  الغامضة،  اللطیفة  واملعاين  العمیقة،  الدقیقة 
یقرأ أکثر من مرة، وُیعایش، شأنه يف هذا شأن  املثنوي نص  نفوذًا وتغلغاًل يف املجتمع واآلداب.  تناوالً، وأکثر  القلوب، وأسهل فهاًم، وأیرس 
کالسیکیات العامل التي ال تذهب جدهتا بمرور الزمن، وال تفقد قیمتها بمر العصور. ویرس مکتب جملة الصحوة اإلسالمیة أن ینرش يف حلقات 
متعددة مقتطفات من هذا السفر اجللیل مستمدا من کلید مثنوي حلکیم األمة العالمة أرشفعيل التهانوي رمحه ال حتى ینتفع هبا قراء اللغة العربیة.

على مائدة املثنوی
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معجم املصطلحات احلديثة وكيفية استعاهلا )10(
عملیة تسلسل: نفوذ کردن

بث:پخش کردن
لقطات: صحنه هایي

املستوطنات اإلرسائیلیة: شهرك هاى هيودى نشنی
تتزامن: هم زمان بودن

اإلخفاء القرسي: اقامت اجبارى
اهلبات: بیدارى ها

إطاللتها األوىل: اولنی خیزش
حدة الفلتان األمني:شدت آشفتگی امنیتی

الناحیة التعبویة:ناحیه آمادگی
حالة الطوارئ:وضعیت فوق العاده

منکفئة: به حوادث مشغول بودن
أجندات:ارزیابى حوادث
الدم املنفلت:خون جارى

یتشنج: خمتل شدن
جهازنا العصبي:دستگاه عصبی

رشیاهنا:رگ
تستفحل: وخیم شدن

مصداقیة: اعتبار
التصدي: رویارویى

كيفية استعماهلا:
عند  تسلسل  عملیة  نفذت  الثوار  كتائب  ـ 

مدخل السفریة.
جللسة  لقطات  املصري  التلفزیون  بث  ـ 

احملاكمة.
باستمرار  املتحدة مسحت  الوالیات  ـ سیاسیات 

بناء املستوطنات اإلسرائیلیة.
11یوما  متتد  اليت  كریي  جولة  تتزامن  ـ 
يف  جبنیف  مقررة  حمادثات  مع  باملنطقة 

حماولة لتحدید موعد ملؤمتر جنیف 2.
األویل  إطاللتها  يف  العربیة  اهلبات  أوقعت  ـ 

مفاجأة يف أوربا.
األمحر  اهلالل  نشطاء  من  عدید  تعرض  ـ 

السوري لالعتقال واإلخفاء القسري.
الفلتان األمين يف سیناء جیعل  ـ تصاعد حدة 
مهمة اجلیش من الناحیة التعبویة والقتالیة 

والنفسیة واالعتباریة بالغة الصعوبة.
اآلخر  الصوت  وتغییب  الطوارئ  حالة  فرض  ـ 

بالقوة نفق مسدود.
ـ املعارضة السوریة منكفئة علی حساباتها 

اخلاصة وتسریها أجندات إقلیمیة ودولیة.
يف  املنفلت  الدم  مشهد  صباح  كل  یطالعنا  ـ 

سوریا من شریانها املفتوح.
ـ املشهد الذي یتعثر به یومنا ویتشنج من هوله 

جهازنا العصيب.
الصراعات تستفحل ویطول أمدها يف غیاب  ـ 
أنشئ  الذي  األمن  جملس  من  الالئق  التحرك 

حللها.
ـ اخلطر األعظم الذي نواجهه اآلن یتخلص يف 
تآكل مصداقیة جملس األمن وتضاءل قدرته 

علی التصدي للتهدیدات.

رعایة األبناء واإلحسان إلیهم:
أبناءها وهذا واقع مشاهد ولذا  بالرضورة علی  ینعکس  األم  إن صالح  األم:  اختیار  1. حسن 
أوصی النبي صلاّی ال   علیه  وسلاّم برضورة انتقاء الزوجة الصاحلة التي تکون بعد ذلك أم األبناء و 
راعیتهم و تتولی تربیتهم، فقال رسول ال صلاّی ال   علیه  وسلاّم: ختریوا لنطفکم فانکحوا األکفاء 

و انکحوا إلیهم. )رواه ابن ماجه يف سننه عن أم املؤمننی عایشة ريض  ال  عنها(.
2. حسن اختیار االسم: و هذا من حق الولد علی أبیه، إذ إن االسم بمثابة الثوب الذي یرتدیه 
اإلنسان فهو یزینه و حیسنه أو یشینه و یقبحه، و لذا أوصی النبي صلاّی  ال   علیه  وسلاّم برضورة  
اختیار األسامء  احلسنة  فقال: إنکم تدعون یوم القیامة بأسامئکم و أسامء آبائکم فأحسنوا أسامئکم. 

)4948 أبوداود(. و قال تعالی: ولیس الذکر کاألنثی و إناّی سمیتها مریم. )آل عمران36(.
جیوز تسمیته یوم والدته. عن أنس بن مالك قال: ذهبت بعبد ال بن أيب طلحة األنصاري إلی 
رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم حنی ولد  ورسول ال يف عباءة هينأ بعریًا له. فقال: هل معکم 
ه يف فیه فجعل الصبي  مترًا؟ قلت: نعم. فناولته متراٍت فألقاهناّ يف فیه فالکهن ثم فغرفا الصبي فمجاّ
ه عبدال. )مسلم 2144(. یتلمظه فقال رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: حباّ األنصار التمر و ساماّ
یته  و عن أنس بن مالك رض قال: قال رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: ولد يل اللیلة غالم فسماّ

باسم أيب إبراهیم. )مسلم 2315(.
عن  شعیب  بن  عمرو  عن  احلدیث  يف  ثبت  کام  والدته،  من  السابع  الیوم  يف  لذلك  یسمي  • و 
أبیه عن جده أن النبي صلاّی  ال   علیه  وسلاّم أمر بتسمیة املولود یوم سابعه و وضع األذی عنه و 

.)الرتمذي 2841(. العقاّ
أحب  إن  صلی  ال   علیه  وسلاّم:  ال  رسول  قال  قال:  عمر  ابن  عن  ال:  إلی  األسامء  أحب   •

أسامئکم إلی ال عبد ال و عبد الرمحن. )مسلم 3132(.
وا بأسامء األنبیاء و أحب  و عن أيب وهب اجلشمي قال: قال رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: تسماّ
ة. )مسند  األسامء إلی ال عبد ال و عبد الرمحن، و أصدقها حارث و مهام، و أقبحها حرب و مراّ

اإلمام أمحد445/4(.
• بعض األسامء املکروهة: عن سمرة  بن جندب قال: قال رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: ال 

ُتسماّ غالمك رباحًا و ال یسارًا وال أفلح و ال نافعًا. )مسلم 2136(.
وعن أمری املومننی عمر بن اخلطاب ريض ال عنه قال:  قال رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: لئن 

عشت إن  شاء ال ألهننی أن یسمی رباح و نجیح و أفلح و یسار. )إبن ماجه 3729(.
ویکره التسمي بأسامء اجلبابرة  الطغاة کفرعون و هامان و قارون ونمرود و أيب هلب و کذلك أسامء 
املالئکة کجربیل و میکائیل و إرسافیل. قال البخاري يف تاريه: قال أمحد بن احلارث: حدثنا أبو 
قتادة الشامي، حدثنا عبدال بن جراء، قال: صحبني رجل من مزینة فأتی النبي صلاّی  ال   علیه 
 وسلاّم و أنا معه، فقال: یا رسول ال! ولد يل مولود فام خری األسامء؟ قال: إن خری األسامء لکم 
وا بأسامء األنبیاء و ال تسموا بأسامء  احلارث و مهام، و نعم االسم عبدال و عبدالرمحن، و تسماّ

املالئکة، قال: و باسمك؟ قال: و باسمي، وال تکنوا بکنیتي.
• بعض األسامء املحرمة: قال أبو حممد بن حزم اتفقوا علی حتریم کل اسم معباٍّد لغری ال: کعبد 

العزي و عبد هبل و عبد عمرو و عبد الکعبة و عبد عيل، عبد احلسنی، عبد احلسن، عبد النبي.
وعن أيب  هریرة قال: قال رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: أخنی األسامء یوم القیامة عند ال رجل 

تسمی ملك األمالك. )بخاري 6205(. أخنی بمعنی أفحش، و قیل: أذل، أوضع.

تربية األبناء واألوالد )القسط الثاين(
إبراهیم آل حسنی
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وحیرم التسمیة بسید الناس و سید الکل و سید ولد آدم لغری رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم کام حترم األسامء املخصوصة باحلق تبارك و تعالی مثل األحد، 
اخلالق، الرازق. عن یزید بن مقداد بن رشیح عن أبیه عن جده رشیح عن أبیه هاين أنه ملا وفد إلی رسول ال مع قومه سمعهم یکنونه بأيب احلکم، فدعاه 
رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم، فقال: إن ال هو احلکم و إلیه احلکم َفِلم تکني أبا احلکم؟ فقال: إناّ قومي إذا اختلفوا يف يشء أتوين فحکمت بینهم فريض 
کال الفریقنی، فقال رسول ال: ما أحسن هذا فام لك من الولد؟ قال: يل رشیح و مسلم و عبدال. قال: فمن أکربهم؟ قلت: رشیح، قال: فأنت أبو رشیح 

)أبوداود 4955(.
من  فقال:  ال  عنه  ريض   اخلطاب  بن  عمر  لقیت  قال:  مرسوق  عن  خنزب.  و  الوهلان  و  األجدع  أمثال  الشیاطنی  أسامء  من  باسم  الولد  تسمیة  • وتکره 

أنت؟ قلت: مرسوق بن األجدع. فقال عمر ريض  ال  عنه: سمعت رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم یقول: األجدع شیطان. )أبوداود 4957(.
قدم علی  أناّ جده حزنًا  املسیب فحدثني  بن  إلی سعید  قال: جلست  بن شیبة  بن جبری  ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم: عن عبداحلمید  ها رسول  • أسامء غریاّ
النبي صلاّی  ال   علیه  وسلاّم فقال: ما اسمك؟ قال: اسمي حزن. قال: بل أنت سهل. قال ما أنا بمغریاّ اساًم سامنیه أيب. قال ابن املسیب: فام زالت فینا احلزونة 

بعد. )البخاري 6193(.
وعن عبدامللك بن عمری قال: حدثني ابن أخي عبدال بن سالم عن عبدال بن سالم قال: قدمت علی رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم و لیس اسمي عبدال 

بن سالم فسامين رسول ال صلاّی  ال   علیه  وسلاّم عبدال بن سالم. )ابن ماجه 3734(.
وعن عيل کرم ال وجهه قال: ملا ولد احلسن سمیته حربًا، قال: فجاء النبي صلاّی  ال   علیه  وسلاّم، فقال: أروين ابني ما سمیتموه؟ قلنا: حربًا، قال: بل هو 
حسن، فلام ولد احلسنی سمیته حربًا، فجاء النبي صلاّی  ال   علیه  وسلاّم، فقال: أروين ابني، ما سمیتموه؟ قلنا: حربًا، قال: بل هو حسنی. قال: فلام ولد الثالث 
سمیته حربًا فجاء النبي صلاّی  ال   علیه  وسلاّم، فقال: أروين ابني، ما سمیتموه؟ قلنا: حربًا. قال: بل هو حمسن، ثم قال: إين سمیتهم بأسامء ولدها دون شرباّ 

. )مسند إمام أمحد(. و شباّری و مبرشاّ

قالوا... ولكن هل اتعظنا؟
يف  سریي  فقال:  الرسور،  عن  ريض ال عنه  اخلطاب  عمربن  سئل   •
أطیب  ینطقون  أقوامًا  جمالستي  و  ل،  جبهتي  وضع  و  ال،  سبیل 

أطایب احلدیث کام ینتقی أطایب التمر.
عاریة  ماله  و  ضیف  هو  و  إال  أحد  أصبح  ما  مسعود:  ابن  وقال   •

فالضیف مرحتل و العاریة مردودة.
• وقال إسحاق بن خلف: لیس اخلائف من بکی و عرص عینیه ولکن 

اخلائف من ترك األمر الذي ياف أن یعذب علیه.
فهو  رباّه  به  یعرف  ما  اإلیامن  من  أصاب  من  جریج:  ابن  وقال   •

مهتدي القلب.
إن  و  یبقی  الرب  و  یزول  التعب  فإن  الرب  يف  تعبت  إن  حکیم:  • وقال 

تلذذت باإلثم فإن اللذت تزول و یبقی اإلثم.
لکم  الزمان  یذم  فألن  حظًا  به  تنالوا  مل  إن  و  العلم  تعلموا  • وقالوا: 

أحسن من أن یذم بکم.
الناس من بخل بالسالم. • أبخل 

فهي  أقبلت  إن  لصاحب  ختلو  ال  و  لشارب  تصفو  ال  الدنیا  • وقیل: 
و  عنك  تعرض  أن  قبل  عنها  فأعرض  مهنة  فهي  أدبرت  إن  و  فتنة  
أطوارها  و  تنقل.  التزال  أحواهلا  بك.  تستبدل  أن  قبل  هبا  استبدل 

التربح التربح تتبدل.
اإلمام  العافیة.  و  الشباب  فقدمها:  إال من  یعرف فضلهام  • شیئان ال 

عيل  بن أيب طالب،  جریدة اخللیج.
العمل  أیام  من  ما  صلاّی  ال  علیه وسلاّم:  قال  عرش.  لیال  و  • والفجر 
قالوا:  العرش  أیام  یعني  األیام  هذه  من  ال  إلی  أحب  فیهم  الصالح 
إال  ال  قال وال جهاد يف سبیل  ال؟  ال وال جهاد يف سبیل  یارسول 
رجل خرج بنفسه و ماله فلم یرجع من ذلك بيشء. )رواه البخاري(.

التاریخ اهلجري سیدنا عمربن اخلطاب. خ  • أول من أراّ
• أول من وضع نظام الربید يف اإلسالم معاویة بن أيب سفیان األموي.
• أول من کتب يف الرسائل بسم ال الرمحن الرحیم سیدنا سلیامن بن 

داود علیهامالسالم.
هو  شکواهم  و  الرعایا  أحوال  لتفتیش  باللیل  عساّ  من  أول   •

أمریاملؤمننی عمربن اخلطاب ريض ال عنه.
فیثاغورس  املشهور  الفیلسوف  األرض  بکرویة  قال  من  أول   •

الیوناين.
علیه السالم  سلیامن  قال  کام  اهلدهد  هو  الربید  يف  یعمل  طائر  أول   •
یرجعون«  ماذا  فانظر  عنهم  تول  ثم  إلیهم  فألقه  هذا  بکتبي  »اذهب 

نمل 28 .
بن  حممد  اإلمام  الصحیحة   األحادیث  يف  کتابًا  صنف  من  أول   •

إسامعیل البخاري 194ـ256هـ
بن  احلسن  حممدبن  أبو  اإلمام  احلدیث  علوم  يف  صنف  من  أول   •

عبدالرامحن الرامهرمزي )ت 360هـ(.
القتل قابیل بن آدم. • أول من سن 

الکفار الذین جاءت أسامءهم يف القرآن الکریم
1. آزر والد سیدنا إبراهیم علیه السالم. 

2. جالوت سورة البقرة آیة 249
3. فرعون  4. هامان

5. قارون.6 أبوهلب .
معرکة  هي  اخلوارج  و  طالب  أيب  بن  عيل  بنی  حدثت  التي  • املعرکة 
هنروان التي انترص فیها عيل بن أيب طالب کرم ال وجهه و کان ذلك 

يف عام 37 هـ

ينابيع املعرفة
إبراهیم آل حسنی
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الناجحون يف احلياة
أمحد غمشادزهي

الطالب بالصف الثالث من املعهد

الناجحنی ال تعیقهم أحداث املايض ولو کانت کبریة والتثنیهم  إن 
العراقیل ولو کانت کثریة ألهنم أکرب من أن تؤثر فیهم مؤثرإذا أردت 
هب  حیاتك.  من  جدیدة  وابدأصفحة  فقم  مجاعتهم  من  تکون  أن 
أنك فشلت يف دراسة أو وقعت يف هزیمة العلیك من ذالك کله،قم 
فکرب من جدید واصدح يف العاملنی. قم أهيا الغافل املتسوف واترك 
تصمدأمام  ال  فإهنا  قویة  کانت  مهام  فالقیود  ظهرك  وراء  التسویف 
مهم األقویاء والتاریخ مهام کان مظلام تضیئه شمس الرجال.قم وثق 
بنفسك وال ختف وال تتهیب من التکلم أمام اجلامهری قم فاقرأ قصص 
الناجحنی، قرائتك املتکررة يف سریهتم تدفعك إىل عاملهم وحتدوك إىل 
فإن  واملتمیزین،  الناجحنی  رافق  معینهم  آثارهم والرشب من  بلوغ 
صحبتهم الشعلة التي ال تنطفئ. احرتم أستاذك من کان ومهام کانت 
فإهنم  الناجحنی  مع  کن  الناجحنی،  أرسار  من  هذا   فإن  الظروف، 
نامذج حیة یشعلون يف نفسك نار اجلدیة بمجرد حدیثهم یشعرونك 
مشاعر التمییز بأفعاهلم کن معهم فإهنم بلسم احلیاة ونورها املرشق 
وضیاءها اجلمیل احرص عىل حضور الدورات التدریبیة واحلفالت 
العلمیة والتغب يف حصص الدروس فکم من کلمة أو مجلة أنارت 
طرقا مظلام والیعرف إال من جرب وال یستلذ إال من ذاق. فذق کي 
والعیش  السلبینی  خمالطة  حذار  واحلذار  تعرف  کي  وجرب  تستلذ 
هم  السلبیون  هؤالء  تنقشع.  ال  التي  املظلمة  السحابة  فإهنم  معهم 
ظلمة للقلب الواعي إهنم جزء من الظالم املنترش وهؤالء هم الذین 
له  لیس  من  التائه  الفاشلفإن  أهيا  الفاشلنی.فقم  فشل  يف  أسهموا 
هدف قم فاکتب تاريك وإال فارحل ارحل إىل عامل غری هذا العامل 
فال بقاء لفاشل وال مکان لقاعدیموت أناس عىل أرسهتم يف أجواء 
العافیة وال یبقى منهم أثر بینام یموت الناجحون وهم یکتبون تاریخ 
الناجحنی لیسو  أمتهم بمداد من الذهب إن کنت کلیل الذهن فإن 
سریهتم  قرأت  لو  ولکنك  ذکاء  واألکثر  األفضل  هم  بالرضورة 
لرأیت أهنم أکثرا التزاما. االلتزام بالعمل واملواظبة عىل الربامج هو 
بأنفسهم  الناجحینألقوا  األهداف.إن  إىل  للوصول  الوحید  الطریق 
إىل املهالك حتى ظفروا وبلغو غایتهم اختاروا الطریق الصحیح وإن 
کانت صعبة فالذینیختارون الطریق السهلة لن یصلوا إىل القمة أبدا، 

وکام یقول الشاعر:
إذ الشعب یوما أراد احلیاة                      فالبد أن یستـــجیب القــدر
وال بد للیـــــل أ ن ینجيل                        وال بد للقــیــد أن  ینـــکرس 
اذا ما طمحت إىل غــــایة                     رکبت املنى ونسیـــت احلذر
 ومن یتهیب صعود اجلبال                        یـعـــــش دائـام بـــنی ا حلفر
باع ابن مالك سقف بیــته                            حـتــــى أورثـــنـــا املؤطـا
ومانیل املطالب بالتـــمني                             ولـــــکن تؤخذ الدنیا غالبا 
ومااستعيص عىل قوم منال                             إذااإلقــــــدام کان هلم رکابا

 فقم واجعل نصب عینیك قول الشاعر حیث یقول:
ألستهلن الصعب وأدرك املنى                فام انقادت اآلمال إاللصابر 

وکام یقول املنفلوطي: )إما الثریا وإما الثرى(
 فبقدر الکد تکتسب املعايل                     ومن طلب العال سهر اللیال
فقم بجد وال تنس أن قطرات املاء املتتابعة حتفر أخدودا يف الصخر 
األصم والأزال أتذکر قول األستاذ غالم ال حنی یقول: ذو اهلمة 
املجد  إىل  للوصول  السبیل  وما  النجاح  طریق  هو  أمة.فام  حییي 
وما الرس الدي أفىض بالناجحنی إىل علیاء السامء. أقول لك بکل 
اختصار: إن کنت ترید أن هتتف بك املعايل فالبد لك من اهلدف 
فالذي یعیش بال هدف فموته أجدر من حیاته فیجب علیك أهيا 
الباحث عن املجد بنی سمع األرض وبرصها أن تضع شیئا نصب 
یومیا،  نفسك  علیه  وحتاسب  به  وأمانیك  آمالك  وتعلق  عینیك 
تنام  مهك  ذلك  فیکون  میدانه  يف  الرقي  أشواط  من  قطعت  کم 
علیه وتستیقظ علیه وال خترت هدفا قد خاطه غریك. حدد هدفك 

بمفردك واعمل ألجله حتت إرشاف أحد العلامء.
 فإن العادة هي التي یعاونك أو یزیدك متاعبا ستدفعك إلیاألمام 
إن کانت حسنة وترمي بك إىل اهلوة السحیقة إن کانت سیئة إهنا 
وکن  دربني  تقول  هبا  کأين  و  للفاشلنی  وأسفا  للعظامء  خادمة 
معیسأضع العامل حتت قدمیك کن متساهال معي و سأدمرك فابدأ 
احلیاة  ناجح يف  عادة کل  غایتك وهذا  تنس  ذهنك ال  والغایة يف 
ختیل  مت  أنك  ختیل  قصری  العمر  فإن  باخلری  املبجل  أخي  یا  بادر 
عندما حتمل عىل األعناق يف تلك اللحظة ماذا یقال عنك؟ ماهي 
اآلثار التي أحدثتها ؟ فقبل أن یطرق املوت أبوابك فکريف أطوار 
حیاتك وشؤوهنا. متى رأیت يف نفسك عجزا أو کسال فسل املنعم، 
فهذه سبیل النجاح وهذه نبذ من عادت الناجحنی من سلکها يف 
حیاته أشعلت له قبسا منریا ومن یتمسك هبا فسیهتف به وله املعايل 

عن قریب بعون ال.

باقالم الطلبة
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انتقد فضیلة الشیخ عبد احلمید إمام وخطیب أهل السنة يف زاهدان 
وبلوشستان  سیستان  حمافظة  يف  الرشعیة  املعاهد  احتاد  ورئیس 
مکارم  ال  آیة  املعروف  الشیعي  للمرجع  األخریة  الترصحیات 
يف  واجلامعة  السنة  أهل  إىل  هتم  عدة  فیها  ه  وجاّ التي  الشریازي 
إیران، منها أهنم یشرتون أرايض الشیعة يف ضواحي املدن الکربى 

لتغیری الرتکیبة السکانیة.
"زاهدان  موقع  مع  مقابلة  يف  احلمید  عبد  الشیخ  فضیلة  واعترب 
السنة  ألهل  السکانیة  الرتکیبة  حول  الشریازي  ترصحیات  فردا" 
غریبة  الترصحیات  هذه  قائال:  والغرابة،  للعجب  مثریة  إیران  يف 
العامل  لسان مرجع شیعي مشهور يف  تنطلق من  أهنا  جدا خاصة 
أرايض  السنة یشرتون  أهل  بأن  فیها  ادعى  أنه  اإلسالمي، حیث 

الشیعة يف ضواحي املدن الکربى.
الترصحیات  هذه  کانت  لو  قائال:  السنة  أهل  خطیب  وأضاف 
إیرانیون  السنة  فأهل  ذلك؟  يف  املشکلة  ما  وصائبة،  صحیحة 
السیاسیة  املیادین  کافة  وحرضوا  الوطن،  ألجل  وضحوا 
واحلرمان  التمییزات  کافة  ورغم  ومحاس.  بحفاوة  واالنتخابات 
من أبسط حقوقهم،  حافظوا عىل أمن البالد ووحدهتا عرب تاریخ 

الثورة.
هل  متسائال:  املسلمنی،  لعلامء  العاملي  االحتاد  عضو  وأضاف 
ضیقت  واملحافظات  املناطق  سائر  إىل  السنة  أهل  بعض  هجرة 
املناطق  إىل  الشیعة  أن هجرة  الشیعة؟ فکام  العیش عىل مواطنیها 
السنیة مل حتدث مشکالت ألهل السنة، کذلك مل توجد مشکالت 
بسبب  نشأت  وقد  الشیعیة.  املناطق  إىل  السنة  أهل  هجرة  نتیجة 
هجرة الشیعة إىل کثری من املناطق السنیة التي مل یکن فیها الشیعة 
کمدینة  الشیعة  للمواطننی  مشهودة  سکانیة  کثافة  املايض،  يف 
"زاهدان" و"بندر عباس" و"تشاهبار"، إال أهنا مل تکن سببا لقلق 
أهل السنة واجلامعة ومل یشتکوا منها، ألننا أهل السنة نعترب الشیعة 

مواطننی ونعتقد التعایش السلمي.
وتابع رئیس جامعة دار العلوم ألهل السنة بمدینة زاهدان، قائال: 
يف  الشیعي  السکاين  النمو  بسبب  القلق  أبدى  سنیا  عاملا  أن  لو 
املناطق السنیة، أال تعترب بیاناته طائفیة؟ أال یعاتب وال یالم عىل 

ذلك؟!
وتابع فضیلته قائال: مع األسف تنقل تقاریر کاذبة وملفقة إىل آیة 

ال مکارم الشریازي والکثری من املراجع الشیعیة.
ال  آیة  مع  السنة  أهل  علامء  من  وعدد  لقائه  إىل  فضیلته  وأشار   
مکارم الشریازي قبل سنوات، قائال: يف لقائي قبل سنوات مع آیة 
ال مکارم الشریازي، قالوا لنا أهنم تلقوا تقاریر أن أهل السنة يف 
زاهدان یشرتون منازل وحمالت الشیعة وجعلوا الشیعة يف ظروف 
مثل ظروف الفلسطیننی يف األرايض املحتلة. يف ذلك اللقاء فندنا 
للتحقیق  هیئة  یبعث  أن  سامحته  عىل  واقرتحنا  التقاریر  هذه 
مع  املنطقة.  يف  الساکننی  الشیعة  اإلخوة  من  ویسألوا  املنطقة  إىل 
األسف أعاد آیة ال الشریازي الترصیح مرة أخرى بتلك األقوال 

العاریة عن الصحة، والتي تنشأ عىل أساس نوایا سیئة.
 وتابع فضیلة الشیخ عبد احلمید: لدینا أدلة کافیة عىل أن عنارص 
متطرفة یبثون الطائفیة بنی الشیعة والسنة، ویقومون بنقل تقاریر 
خالل  من  لیمکنوا  الشیعة  ومراجع  املسئولنی  إىل  وملفقة  کاذبة 
ال  األشخاص  هؤالء  املناصب.  وتوىل  السنة  أهل  هتمیش  ذلك 
من  یرتزقون  أشخاص  بل  للشیعة،  وال  للنظام  ال  اخلری  یریدون 

هذا الطریق.
وتابع عضو املجلس األعىل لرابطة العامل اإلسالمي، متسائال: هل 
من املناسب الترصیح هبذه األقوال املثریة للیأس والطائفیة يف ظل 
صبغة  والشام  العراق  يف  احلروب  أخذت  التي  الراهنة  األضاع 
یثریوا  أن  الصهاینة  وکذلك  العاملي  االستکبار  ویسعى  طائفیة 
الطائفیة يف العامل اإلسالمي؟ أال ینبغي لبطانة املراجع وحاشیتهم 
أن یتثبتوا ویتبینوا يف مثل هذه التقاریر لیبلغوا احلقیقة إىل املراجع 
الذین معظمهم من املعمرین والطاعننی يف السن وعندهم أعذار؟ 
لسبب  ینتبه هؤالء  أمل  قائال:  احلمید  عبد  الشیخ  فضیلة  وأضاف 
بنبأ  فاسق  جاءکم  إن  آمنوا  الذین  أهيا  "یا  احلکیمة  اآلیة  نزول 
نادمنی"،  ما فعلتم  فتبینوا أن تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا عىل 
يف سورة احلجرات.  أال ینتبه املراجع أن أعداء اإلسالم حیاولون 
اإلیراين  الشعب  شوکة  بذلك  لیکرسوا  إیران  يف  الطائفیة  بث 

ووحدهتم؟
سیستان  يف  السنة  ألهل  الرشعیة  املعاهد  احتاد  رئیس  وتابع 
وبعض  الشیعة  علامء  یبنی  أن  املناسب  من  قائال:  وبلوشستان، 
بـ  یقصدون  هل  "الوهابیة".  مصطلح  من  مرادهم  املسئولنی 
"الوهابیة" أهل السنة أم فریقا خاصا؟ إن مل یکن یقصدون أهل 
قمع  ویریدون  بالوهابیة  السنة  أهل  یتهمون  فلامذا  بذلك  السنة 
"الوهابیة"  أهل السنة هبذه الوصمة؟ مع األسف تبدلت وصمة 
آلة لقمع أهل السنة. وإن کانوا یقصدون بالوهابیة فریقا خاصا يف 

البالد، فال یوجد مجاعة هبذا اإلسم يف البالد.
یعلموا  أن  الشیعة  مراجع  عىل  احلمید:  عبد  الشیخ  فضیلة  وقال 
بمن  یغرتون  وال  وحذر،  واع  شعب  اإلیراين  الشعب  أن  جیدا 
ینفخ يف نریان الطائفیة بنی الشیعة والسنة. ولقد أثبتت التجارب 
یواجهون  عندما  املسئولنی  أو  السنة  أو  الشیعة  علامء  بعض  أن 

املأزق یسعون يف إثارة الطائفیة وهيتفون بنعرات طائفیة.
وتابع خطیب أهل السنة قائال: نحن نعلن عن إخالص ونصح 
من  للعداوة  تعرض  اإلسالم  أن  والسنة  الشیعة  علامء  کافة  إىل 
الرشق والغرب يف األوضاع الراهنة، والعدو ال یفرق بنی الشیعة 
والسنة. فإذا هلك أصل اإلسالم فال یبقى الشیعة وال السنة. ألیس 
من الرضوري أن نحافظ عىل أصل اإلسالم ونوفر احلریة املذهبیة 

لکافة الفرق، وال نقرع عىل طبل النزاعات الشیعیة السنیة؟
هذه  ختام  يف  السنة  ألهل  الرشعیة  املعاهد  احتاد  رئیس  وقال 
املقابلة: عاش أسالفنا من العلامء الصاحلنی عرب التاریخ بطریقة مل 
یفرقوا بنی الشیعة والسنة وال بنی األفکار املختلفة. لذلك اعتربهم 

فضيلة الشيخ عبد احلميد يرد على 
التصرحيات األخرية آلية اهلل مكارم الشريازي

أهل السنة فى إيران
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الکثری من الناس ملجأ هلم ومرجعا هلم. عاش أئمة أهل البیت بنی املسلمنی بطریقة یعتربهم أهل السنة من کبارهم ورموزهم، بینام 
یعتربهم الشیعة أئمة هلم. فینبغي أن نختار يف التعایش طریقة األئمة وندافع عن املظلوم أیا کان وأینام کان.

فضيلة الشيخ "حممد حسني كركيج" :إقامة صالة العيد يف مجيع مناطق البالد من حقوق أهل السنة األساسية
أشار فضیلة الشیخ "حممد حسنی کرکیج" خطیب أهل السنة يف مدینة "آزاد شهر" )شاميل إیران( وأحد أبرز علامء السنة يف إیران، يف 
خطبة اجلمعة )5 ذواحلجة 1434( إىل بعض املضایقات ملنع أهل السنة يف بعض املناطق التي یعیش فیها السنة کأقلیات، من إقامة 

العید يف السنوات املاضیة، منتقدا هذه الترصفات.
وقال فضیلته: إن إقامة صالة العید حق أسايس من حقوق أهل السنة أینام کانوا، ونحن نطالب کأهل السنة يف إیران من وزارة الداخلیة 
الراحة  إقامة صالة عید األضحى، ویوفروا هلم  السنة يف  یتعاونوا مع إخوهتم من أهل  أن  املحافظات وقوات الرشطة  وإدارة کافة 

واإلمکانیات، ویتجنبوا من فرض رؤیة خاصة علیهم يف شؤوهنم الدینیة. إقامة العیدین يف إیران من احلقوق األساسیة ألهل السنة.
وتابع فضیلة الشیخ حممد حسنی کرکیج متسائال: ما اخلطر يف الرکعتنی اللتنی یقیمها هؤالء ل تعاىل يف یوم العید؟ واعلموا أن هذه 

الصالة من شعائر الوحدة وهي لصالح املسلمنی.
واستطرد فضیلته قائال: املصلون ال حیملون معهم أسلحة وال یقصدون ثورة وال ختریبا.

 وقال مدیر مدرسة "فاروقیة" الدینیة يف مدینة کالیکش: اسمحوا ألهل السنة سواء کانوا أهل البلد أو مهاجرین أن یقیموا صالهتم 
يف یوم العید بحریة تامة، واسمحوا أن یعود إخوتنا املهاجرون بذکریات مجیلة من إیران إىل بالدهم. هؤالء سیکونوا دعاة خری لکم.

وأضاف فضیلة الشیخ کرکیج: يف السنوات املاضیة بعثنا أشخاصا معروفنی إىل بعض املدن إلقامة العید، لکن مع األسف منعوا عن 
إقامة العید بحیث صىل الناس يف بعض املدن رکعة واحدة ومنعتهم الرشطة من الرکعة األخرى.

منع أهل السنة يف طهران من إقامة صالة العيد يف بعض املصليات
قامت رشطة األمن بمنع أهل السنة يف العاصمة طهران من إقامة صالة عید األضحى يف بعض املصلیات واألماکن املعروفة.

تفید التقاریر الواصلة إىل موقع "سني أون الین"، أن القوات األمنیة منعت املسلمنی السناّة من االقرتاب إىل بعض األماکن التي کانوا 
یقیمون فیها صالة العید يف طهران، وخاصة يف منطقتي "صادقیه" و"سعادت آباد".

هذا وقد تم إبالغ احلکم الشفوي بمنع إقامة صالة العید إىل جملس أمناء مصىل "صادقیة" ومصىل "سعادت آباد". ومتزامنا مع صباح 
یوم العید، استقرت وحدة من قوات الرشطة مکونة من عرشات األشخاص يف الشوارع املحیطة باملکاننی، وقامت بإغالق الطرق 

ومنع أهل السنة من الوصول إىل هذین املکاننی.
جدیر بالذکر أن أهل السنة يف العاصمة طهران یبلغ عددهم إىل أکثر من ملیون نسمة، ومع ذلك هم حمرومون عن امتالك مسجد 
واحد، ویقیمون اجلمعة والعیدین وکذلك الصلوات اخلمسة يف منازل مستأجرة يف بعض املناطق يف طهران، وقد یواجهون التضییق 

يف إقامة الصالة يف هذه األماکن أیضا.

فضيلة الشيخ عبد احلميد يصل إىل زاهدان بعد أداء مناسك احلج
وصل فضیلة الشیخ عبد احلمید، إمام وخطیب أهل السنة يف مدینة زاهدان ورئیس احتاد املدارس الدینیة ألهل السنة يف سیستان وبلوشستان، یوم اإلثننی 

)15 ذواحلجة 1434( إىل مدینة زاهدان، بعد أداء مناسك احلج.
وقد جتمع عدد کبری من حمبیه يف مطار زاهدان يف انتظار قدومه، واسقبلوا فضیلته استقباال حارا. وبعد دعاء وترضع إىل ال تعاىل يف املطار، توجه فضیلة 

الشیخ إىل اجلامع املکي حیث جتمع آالف من حمبیه يف اجلامع املکي والشوارع املحیطة به. 
وبعد ما صىل فضیلته رکعتنی يف ناحیة من املسجد، ألقى خطبة وجیزة بنیاّ فیها مکانة احلج واملسجد احلرام وأرض احلرمنی الرشیفنی. واعترب فضیلة الشیخ 
عبد احلمید يف هنایة کلمته، رضورة "الصلة بال تعاىل"، و"التمسك بالقرآن والسنة"، و"االبتعاد عن الذنوب واملعايص"، و"االستقامة يف الدین"، و"الوحدة 

ة" من رسالة احلج للمسلمنی.  واألخواّ
جدیر بالذکر أن فضیلة الشیخ عبد احلمید سافر یوم الثالثاء )اخلامس والعرشین من ذي القعدة 1434( إىل دیار احلرمنی الرشیفنی ألداء مناسك احلج، وبقي 

فضیلته بضعة أیام يف املدینة املنورة، ثم سافر إىل مکة املکرمة ألداء مناسك احلج.

من أنباء اجلامعة

أهل السنة فى إيران

58.indd   28 ظ.ب 05:36:36   2013/11/07



29السنة التاسعة ذواحلجة 1434 هــ ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان إيران

اهلل  حكيم  قائدها  مقتل  تؤكد  باكستان  طالبان 
حمسود

باکستان  طالبان  حرکة  باسم  املتحدث  أکد 
حمسود  ال  حکیم  احلرکة  زعیم  مقتل  للجزیرة 
طیار  بال  بطائرة  أمریکیة  غارة  يف  اجلمعة  الیوم 
احلدود  من  القریبة  وزیرستان  شامل  منطقة  يف 
شخصا   25 إن  أمنیة  مصادر  وقالت  األفغانیة. 

قتلوا يف العملیة.
غارة شنتها  إن  باکستان  اجلزیرة يف  مراسل  وقال 
طائرة بال طیار أمریکیة استهدفت اجتامعا ملسؤويل 
حرکة طالبان باکستان يف منطقة داتا خیل بشامل 
کان  االجتامع  إن  املصادر  وقالت  وزیرستان. 
نواز  یرأسها  التي  احلکومة  مع  احلوار  یدرس 

رشیف.
رفیع  أمني  مسؤول  عن  رویرتز  وکالة  ونقلت 
ال  حکیم  أن  نؤکد  أن  "یمکننا  قوله  املستوى 

حمسود قتل يف غارة بطائرة بال طیار".
وکانت تقاریر سابقة قد أعلنت مقتل حمسود عدة 
املخابرات  قبل، لکن عدة مصادر من  مرات من 
الیوم  أکدت  باکستان  يف  واملسلحنی  واجلیش 
اجلمعة أنه قتل يف غارة عىل منطقة شامل وزیرستان 

القریبة من احلدود مع أفغانستان.
منتصف  يف  أنه  یعتقد  -الذي  حمسود  وکان 
املطلوبنی  أهم  من  ویعترب  العمر  من  الثالثینیات 
لدى الوالیات املتحدة- قد توىل رئاسة احلرکة يف 
أغسطس/آب 2009 بعد مقتل قائدها السابق يف 

غارة أمریکیة مشاهبة.
مکافأة  عرضت  قد  املتحدة  الوالیات  وکانت 
القبض  لقاء  دوالر  مالینی  مخسة  قدرها  مالیة 
علیه، وذلك بعد ظهوره يف رشیط مصور وهو مع 
موظفنی  عىل  هجوما  شن  الذي  األردين  الشاب 
أمریکیة  قاعدة  يف  املرکزیة  املخابرات  وکالة  يف 

بأفغانستان عام 2009.
املصدر: اجلزیرة.نت

مريس يتحدى القضاة وحماكمته تتأجل إىل يناير
الرئیس  الیوم  أمامها  مثل  التي  املحکمة  أجلت 
قضیة  يف  آخر  متهام  و14  مريس  حممد  املعزول 
االحتادیة،  قرص  أحداث  خالل  متظاهرین  قتل 
إىل الثامن من ینایر/کانون الثاين القادم، ورفض 
القضاة من أن  ر  مريس االعرتاف باملحکمة وحذاّ

یکونوا "غطاء لالنقالب العسکري".

أخبار العامل

بدایة  إىل  اجللسات  تأجیل  املحکمة  وقررت 
الدفاع  هبیئة  املحامنی  لتمکنی  القادم  العام 
واملحامنی املدعنی مدنیا من االطالع عىل القضیة 

واالستعداد.
وتضاربت األنباء بشأن مکان نقل املتهمنی، فبینام 
أشارت تقاریر إىل نقلهم رفقة الرئیس املعزول إىل 
سجن طرة، قال التلفزین الرسمي إن مريس نقل 

إىل سجن برج العرب باإلسکندریة.
وکالة  ووفق  کبریا،  توترا  الیوم  جلسة  وشهدت 
اعتالء  وفور  فإنه  الرسمیة  األوسط  الرشق  أنباء 
رئیس  یرشع  أن  وقبل  للمنصة  املحکمة  هیئة 
بدء  يف  یوسف  صربى  أمحد  املستشار  املحکمة 
إجراءات اجللسة، سارع مريس بالتحدث بصوت 

عال من داخل قفص االهتام.
غطاء  هو  اآلن  حیدث  ما  "إن  مريس  وقال 
تبعاته  من  اجلمیع  وأحذر  العسکري،  لالنقالب 
یوما  یکون  أن  العظیم  املرصي  بالقضاء  وأربأ 
املجرم  اخلائن  ام  اهلداّ العسکري  لالنقالب  غطاء 

قانونا".
إشارة  رفع  مريس  أن  للجزیرة  مصادر  وذکرت 
"أنا رئیسك الرشعي وأنت  رابعة، وقال للقايض 
الباطل". وأضاف "أنا رئیس اجلمهوریة وموجود 
ومحاّل  االنقالب".  نتیجة  غصبا  املکان  هذا  يف 
املسؤولیة عن عدم خروجه  املحکمة  مريس هیئة 
ملامرسة عمله رئیسا ملرص. وطالب بمحاکمة قادة 

اإلنقالب.
وقالت الوکالة الرسمیة إن حمامنی من هیئة الدفاع 
عن املتهمنی تبادلوا مع بعض احلارضین باجللسة 
طرف  کل  وردد  باألیدى،  واالشتباك  السباب 
رفع  يف  تسبب  نحو  عىل  لرأیه  مؤیدة  شعارات 

اجللسة بعد عرش دقائق من بدئها.
االهتام  قفص  املتهمنی  دخول  وفور  أنه  وذکرت 
ورددوا  رابعة،  بإشارة  بأیدهيم  بالتلویح  قاموا 
املسلحة  للقوات  ومناهضة  معادیة  هتافات 
معسکر".  يف  مش  احنا  العسکر..  حکم  "یسقط 
وتعمد املتهمون االبتسام والضحك بصورة الفتة 

يف مواجهة املوجودین بقاعة املحکمة.
احلارضین  من  عدد  قام  اآلخر،  اجلانب  وعىل 
اإلخوان  جلامعة  املناهضة  العبارات  برتدید 
إعدام  یرید  "الشعب  بینها  ومن  املسلمنی، 
الرئیس" فضال عن العبارات األخرى التى تکیل 

االهتام باخلیانة لإلخوان.

رفض املحاکمة
من  العریان،  عصام  اإلخواين  القیادي  وقال 
داخل قفص االهتام قبیل بدء اجللسة، إنه یرفض 
بقرار  الواردة  االهتامات  وکافة  برمتها،  املحاکمة 
االهتام، بینام تزعم القیادي اآلخر حممد البلتاجي 
املناهضة  اهلتافات  تردید  القفص  داخل  من 
للقوات املسلحة، وفقا ملا نقلته وکالة أنباء الرشق 

األوسط.
املعزول  الرئیس  أن  للجزیرة  مصادر  وأوضحت 
رشق  الرشطة  بأکادیمیة  املحاکمة  مقر  دخل 
القاهرة وهو یرتدي بذلته الرسمیة رافضا ارتداء 
متسکه  إىل  إشارة  يف  االحتیاطي،  احلبس  زي 
مجاعة  وأکدت  للجمهوریة.  رئیسا  برشعیته 
أوراق  عىل  التوقیع  رفض  مريس  أن  اإلخوان 

إجراءات حماکمته، وأکد أنه سیرتافع عن نفسه.
الرئیس  عن  للدفاع  القانوين  الفریق  عضو  وقال 
من  ُمنعوا  إهنم  الطرباين،  سید  حممد  املعزول، 
دخول قاعة املحکمة ألن رئیس حمکمة استئناف 
دون  من  الدفاع  تصاریح  منحهم  رفض  القاهرة 

تقدیم مربرات لذلك.
 وأوضح الطرباين للجزیرة أن أربعة حمامنی سمح 
هلم بالدخول فقط، کان من بینهم املرشح السابق 
وأشار  العوا،  سلیم  حممد  الرئاسیة  لالنتخابات 
للدفاع عن  منتدبا دخلوا  هناك 12 حمامیا  أن  إىل 
مريس الذي سیدافع عن نفسه ورفض االعرتاف 

هبذه املحاکمة.
بدوره اعترب حممد الدماطي، املتحدث باسم هیئة 
أوراق  الدفاع  هیئة  تسلم  أن  مريس،  عن  الدفاع 
الدعوى أمس األحد فقط، وعدم تسلیم تصاریح 

لدخول فریق الدفاع، مقدمة ملحاکمة غری عادلة.
الدفاع  من جانبه قال حممد طوسون، عضو هیئة 
املحکمة  هذه  إن  مريس،  بمحاکمة  املتهمنی  عن 
اجلمهوریة حتتاج  رئیس  غری خمتصة، ألن حماکمة 
ملوافقة جملس الشعب وانعقاد جلنة قضائیة خاصة 

هبا، وفق قوله.

جتمع املؤیدین
مقر  أمام  مريس  أنصار  من  عرشات  وجتمع 
املکان  نفس  وهو  الرشطة،  بأکادیمیة  املحکمة 
حسني  السابق  الرئیس  حماکمة  فیه  جرت  الذي 
الثاين  ینایر/کانون  ثورة  به  أطاحت  الذي  مبارك 

.2011
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املحکمة  أمام مقر  بکثافة  وانترشت قوات األمن 
وبنی  بینها  صدامات  أي  تقع  ومل  لتأمینها، 
الصحة  وزارة  أعلنت  حنی  يف  املتظاهرین. 
أنحاء  بجمیع  الطوارئ  درجة  رفع  والسکان 

بًا لوقوع اشتباکات. البالد، حتسُّ
ووصل الرئیس املعزول صباح االثننی يف مروحیة 
املتهمنی  باقي  هناك  إىل  وسبقه  املحکمة،  مقر  إىل 

الذین وصلوا فجرا.
وحیاکم مريس أمام حمکمة جنایات القاهرة مع 14 
سبعة  بینهم  من  اإلخوان،  بجامعة  القیادینی  من 
قوات  "حتریض"  بتهمة  غیابیا،  حماکمتهم  جتري 
دیسمرب/کانون   5 يف  املتظاهرین  قتل  عىل  األمن 
األول 2012 عىل أبواب قرص االحتادیة الرئايس.

املصدر: اجلزیرة.نت

كي  مرص  بمساعدة  أرسعوا  "إرسائيل" للغرب: 
ال يعود "اإلخوان"

دعا نائب وزیر اخلارجیة الصهیوين "زئیف الکنی" 
الدول الغربیة إىل رسعة تقدیم الدعم االقتصادي 
اإلخوان  عودة  ملنع  مرص،  يف  اجلدیدة  للسلطات 

املسلمنی للحکم.
الصهیوين يف مؤمتر مرکز بجنی-  املسئول  وحذر 
یوم  الصهیونیة  إیالن  بر-  بجامعة  السادات 
االثننی من أن غیاب هذه املساعدات سوف یؤدي 
إىل عودة ما سامها بالقوى اإلسالمیة املتطرفة، يف 
ملوقع  وفقا  املسلمنی،  اإلخوان  مجاعة  إىل  إشارة 

مرص العربیة. 
الذي  الغرب  أن  الصهیوين  املسئول  وأضاف 
علامنینی،   - "أخیار"  إىل  اإلسالمي  العامل  قسم 
العون  ید  یقدم  أن  علیه  إسالمینی  و"أرشار" 
اإلسالمینی  بدمج  یطالبهم  أن  من  بدال  حللفائه، 

جمددا يف املنظومة السیاسیة.
املصدر: مفکرة اإلسالم

إرضاب عام بالعراق احتجاجا عىل سب الصحابة
إىل  عراقیة  وشخصیات  وهیئات  منظامت  دعت   
تندیدا  اخلمیس  غد  یوم  البالد  يف  عام  إرضاب 
حذر  بینام  الصحابة،  عىل  تطاول  من  جرى  بام 
بإذکاء  وصفه  مما  املالکي  نوري  الوزراء  رئیس 
هجوم  تسبب  ذلك  غضون  ويف  الطائفیة.  الفتنة 
عىل موکب رئیس الربملان أسامة النجیفي بمقتل 

وإصابة عدد من أفراد محایته.
أصدرته  بیان  عن  حملیة  إعالم  وسائل  ونقلت 
العراق  يف  الشعبي  للحراك  التنسیقیة  اللجان 
تعلن فیه اإلرضاب العام عن العمل یوم اخلمیس 

احتجاجا عىل اإلساءة لصحابة الرسول.
وکانت جمموعة من األشخاص قامت قبل بضعة 
أیام بدخول حي األعظمیة بشامل بغداد يف مسریة 
بشعارات  هتتف  وهي  أمنیة  محایة  وسط  راجلة 
املؤمننی  وأم  ال  رسول  صحابة  وتشتم  طائفیة 
السیدة عائشة. وهو ما اعترب حماولة الستفزاز حي 
السنیة  بغداد  أبرز أحیاء  یعد من  الذي  األعظمیة 
املعارضة حلکومة املالکي، وجلر البالد نحو حرب 

طائفیة.
طه  حممد  الشعبي  احلراك  باسم  املتحدث  وقال 
الدین  وصالح  األنبار  حمافظات  إن  احلمدون 
العاصمة  إىل  باإلضافة  ودیاىل  ونینوى  وکرکوك 
بغداد ستشهد یوم غد اخلمیس إرضابا عاما یشمل 
والصحیة،  األمنیة  عدا  ما  العامة،  املرافق  مجیع 

احتجاجا عىل اإلساءة لصحابة رسول ال.
تشهد  الست  املحافظات  هذه   أن  إىل  یشار 
عام  قرابة  منذ  متواصلة  واعتصامات  مظاهرات 

احتجاجا عىل سیاسات املالکي.
"التدخل  إىل  املرکزیة  احلکومة  احلمدون  ودعا 
الدینیة"،  الرموز  عىل  املتجاوزین  مجیع  ملحاسبة 
الذي  التحدي  هذا  جتاه  املناسب  بـ"الرد  مهددا 

جتاوز مجیع اخلطوط احلمراء".
حتذیر املالکي

يف املقابل، حذر رئیس احلکومة نوري املالکي من 
إذکاء الفتنة الطائفیة يف البالد، وقال إن "انتکاسة 
مدبرة" حصلت يف العراق بفعل ما وصفه باجلهل 
بعض  تسب  جمموعة  خرجت  حیث  واجلهالء, 
رجاالت املسلمنی والصحابة "من أجل إثارة فتنة 

طائفیة".
العراق،  یشهدها  التي  التداعیات  أن  وأضاف 
هي  الطائفیة،  الفتنة  شکل  تتخذ  أن  هلا  و"یراد 

أعامل إرهابیة حترکها إرادات سیاسیة دولیة".
اإلرهاب  ملکافحة  الدويل  املؤمتر  املالکي يف  وقال 
يف بغداد، إن الدول "الداعمة لإلرهاب" رضبت 
العملیة السیاسیة يف العراق، وعطلت عملیة البناء 
واالستثامر، داعیا املجتمع الدويل للتعاون األمني 
هتدد  التي  اإلرهاب  "آفة  عىل  القضاء  أجل  من 

اجلمیع".
"اإلرهاب املمنهج"  وألقى رئیس الوزراء بالئمة 
يف العراق عىل بعض وسائل اإلعالم التي قال إهنا 
تبالغ أحیانا حنی تتحدث عن وجود فتنة طائفیة.

من  االثننی  یوم  أیضا  حذر  قد  املالکي  وکان 
انتقال ما وصفها بـ"احلرب األهلیة" يف سوریا إىل 

العراق.
نجاة النجیفي

ويف ضوء سلسلة اهلجامت التي یشهدها العراق، 
نجا مساء رئیس الربملان أسامة النجیفي من حماولة 
اغتیال الیوم جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت 

موکبه جنويب مدینة املوصل.
لوکالة  املوصل  رشطة  قیادة  يف  مصادر  وقالت 
مساء  انفجرت  ناسفة  "عبوة  إن  األملانیة  األنباء 
منطقة  يف  النجیفي"  موکب  مرور  لدى  الیوم 
اثننی  بمقتل  تسبب  مما  املوصل،  جنويب  القیارة 
من عنارص محایته وإصابة تسعة آخرین بجروح، 
يف  موجودا  یکون  مل  النجیفي  إن  مصادر  وقالت 

املوکب.
بدوره استنکر ائتالف "متحدون" -الذي یتزعمه 
نفذها  آثمة  "عملیة  ها  وعداّ احلادثة،  النجیفي- 
مأجورون ال یریدون اخلری وال االستقرار لبلدنا".
مل  النجیفي  أن  صحفي  بیان  يف  االئتالف  وأکد 
العراق يف مهمة  املوکب کونه خارج  یکن ضمن 

الوطنیة  الرموز  استهداف  أن  إىل  مشریا  رسمیة، 
"وسیلة خائبة ألعداء العراق".

املصدر: اجلزیرة.نت

اشتباك  يف  اإليراين  احلدود  حرس  من   17 مقتل 
قرب باكستان

ُقتل 17 عنرصًا من حرس احلدود اإلیراين، أمس 
اجلمعة، يف اشتباك مسلح عىل احلدود الباکستانیة، 
نقال  الرسمیة،  اإلیرانیة  األنباء  أوردت وکالة  کام 

عن مصدر مطلع.
اإلیراين  احلدود  عنارص  "بأن  املصدر  ورصح 
يف  رساوان  منطقة  يف  مسلح  اشتباك  يف  قتلوا 
حمافظة سیستان بلوشستان، کام أصیب 5 آخرون 

بجروح".
وأضاف املصدر أنه ال یعلم ما إذا کان املسلحون 
"من العصابات أو املتمردین املناهضنی للنظام".

وذکرت وکالة "فارس" لألنباء أن جثامنی القتىل 
ُنقلت إىل مستشفى بمدینة زاهدان.

أن  الرسمیة  اإلیرانیة  األنباء  وکالة  وأفادت 
وحدات من اجلیش انترشت يف املنطقة احلدودیة 

التي شهدت االشتباك املذکور.
بأن  ذاهتا  الوکالة  أفادت  صلة  ذي  تطور  ويف 
ممن   16 الیوم  أعدمت  اإلیرانیة  السلطات 
بجامعات  املرتبطنی  باملتمردین  وصفتهم 

"مناهضة" للنظام شنقا.
حمافظة  يف  العام  املدعي  عن  الوکالة  ونقلت 
"املتمردین"  هؤالء  أن  مرزیة  حممد  سیستان 
زاهدان  سجن  يف  الصباح  هذا  شنقا  أعدموا 
حرس  مقتل  عىل  "ردا  املحافظة(  مدن  )کربى 

احلدود يف رساوان".
املتمردین  "لقد حذرنا جمموعات  وأضاف مرزیة 
أو  املدنینی  السکان  یستهدف  هجوم  أي  أن  من 

أفراد قوات األمن لن یبقى بدون رد".
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