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

رجب املرجب 1434 هـــ

مساحة الشيخ عبداحلميد 

اهليئة التحريرية

املشرف العام

رئاسة التحرير

املقاالت ال تعبِّ بالضرورة عن وجهة نظر اجمللة 
واجلامعة.

تستقبل اجمللة مقاالت الكّتاب واملفّكرين يف 
جمال تقّدمها. 

اجمللة غريملزمة  بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر .

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

العلمي.
  a4 يرجى  أال يزيد حجم املقالة عىل ثالث صفحات 

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

تعاد  فإهنا ال  املقاالت،  االحتفاظ بصورة من  يرجى   
ًنرشت أم مل ًتنرش.

الكاتبة  اآللة  عىل  مكتوبًا  البحث  يكون  أن  يرجى   
متجنبًا من األخطاء، وإال فبخط واضح.

 للمجلة احلق يف التلخيص وتعديل العبارات دون أي 
مساس يف املحتوى.
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االفتتاحية :

هل نتيجة االنتخابات يف باكستان بارقة أمل؟/سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم 
القاسمي

على مائدة القرآن:

التقوى يف ضوء القرآن/ عبد الرمحن بني مجعة
السرية والتاريخ: 

فضل الصالة عىل النبي صىل اهلل عليه وسلم/ الشيخ عبد املحسن بن محد
دراسات إسالمية: 

ما أكثر القول وما أقل العمل!!/ الشيخ حممد عبده  
لغة وأدب:

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

األستاذ أمحد أمني من خالل كتابه »حيايت«)احللقة األوىل(/ عبد الرمحن حممد مجال
اخلطب واحملاضرات:

من خطب شيخ اإلسالم موالنا عبد احلميد:
الوصول إىل التقدم املادي والسعادة األخروية يكمن يف سعي اإلنسان

ضعف األمة اإلسالمية يعود إىل الضعف يف اإليامن
واحة الشعر:

أهزوجة طالب احلديث الرشيف ألساتذته/ ابن عيسی
رحالت دينية:

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

ماذا يقصدون من اإلرهاب؟!/ رشيدامحد ابن عيسی
األخالق واآلداب اإلسالمية:

إصالح األرسة )2(/ إبراهيم آل حسني
الدعاء والذكر املأثور يف ضوء القرآن والسنة/واحد بخش يار أمحد زهي

بأقالم الطلبة:

الوقت ينادي :يا طالَب العلم كن عايل اهلّمة/ حممدعمر الناروئي
القاموس:

معجم املصطلحات اجلديدة وطريقة استعامهلا )7(
ينابيع املعرفة: 

 إبراهيم آل حسني
بريد القراء:

من أنباء اجلامعة:

الدورة الثامنة عرشة ملجمع الفقه اإلسالمي ألهل السنة يف إيران
احلفلة االختتامية للنادي العريب 

أخبار العامل:
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أسفرت نتائج االنتخابات يف باكستان عن فوز نواز رشيف بفارق 
أعلنتها  التي  النتائج  أظهرت  و  السياسيني.  منافسيه  عن  مريح 
]مسلم  باكستان  مسلمي  رابطة   حصول  االنتخابات  مفوضية 
ليك[ بزعامة نواز رشيف عىل أكثر من 120 مقعدًا من بني 254 
وجل  عز  اهلل  وشكر  ورسوره  ارتياحه  أبدى  الرجل  إن  مقعدًا. 

وأظهر عزمه عىل إصالح األوضاع املتأزمة.
إّن نواز رشيف ليس برجل جديد يمتحنه أهل باكستان، ألنه هو 
ثم  1993م   و  1990م  بني  الوزراء  رئيس  منصب  الذي شغل 
بني 1997 و 1999م، و قد أطيح به إثر االنقالب الذي قام به 
اجلنرال الغاشم برويز مرشف يف اكتوبر/ ترشين األول 1999م.
هذه  يف  أمل  بارقة  رشيف  نواز  فوز  يكون  هل  الناس  يتساءل   
يعود  أن  يمكن  هل  و  املتأزمة؟  األوضاع  و  احلالكة  الظروف  
الفائز  الرجل  أخذ  هل  و  باكستان؟  ساحة  عىل  األمن  و  اهلدوء 
أن  ريب  ال  املشاكل؟  من  عانى  و  مىض،   قد  ممّا  عربًا  و  دروسًا 

هنالك حتديات كربى تواجهها احلكومة املقبلة يف باكستان.
جترح  و  قلوهبم  تتأمل  و  باكستان  أحداث  يتابعون  الذين  إّن 
مشاعرهم مما جرى و جيري يف البالد يف املايض و احلال من  ابتعاد 
باكستان ،وانتهاكات للدستور، وفوىض يف  عن أهداف تأسيس 
يف  وخسائر  للدماء،  وإراقة  املدن،  يف  تدمري  و  وتفجري  البالد، 
األرواح، وقتل العلامء و املشايخ املرموقني، وضغط عىل املراكز 
الدينية، واقتصاد منهار، وهتديد لألمن العام، وعنف و تطرف، 
وتطلعات لألعداء، ونزعات علامنية الدينية،  ونزاعات طائفية، 

ومتييزات عنرصية و...و...
األزمات  حّل  و  السافرة  التحديات  هذه  مواجهة  أن  الشك  و   
و  صادقة،   نية   و  راسخًا،   وعزمًا  قوية،   إرادة   تطلب  العصيبة 
ختطيطًا شاماًل، و وحدة متامسكًة و.. و.. فهل يملك نواز رشيف 
إرجاع  و  األوضاع  إلصالح  املطلوبة  املؤهالت  حزبه  أعضاء  و 
اجلامعات  ثقة  يكسبوا  أن  هلم  يمكن  هل  و  جمارهيا؟  إىل  املياه 
خيطوا  أن  هلم  يمكن  هل  و  والسياسة؟  الدين  رجال  و  األخرى 
الرشيعة  تطبيق  و  الوضعية  القوانني  أْسَلمة  نحو  جادة  خطوات 
أكثر  مىض  لقد  باكستان؟!.  تأسيس  غاية   هي  التي  اإلسالمية 
من ستني عامًا عىل إنشاء باكستان و استقالهلا من اهلند، وحترير 
البالد من احلكم اإلنجليزي، ولكن ما زال تطبيق الرشيعة حلاًم 

مل يتحقق بعُد.
ست باسم اإلسالم كام رصح بذلك  إن باكستان بلدة وحيدة أسِّ
باكستان  وزراء  رئيس  عيل خان  لياقت  قال  وُبناهتا،  مؤسسوها 
باكستان  »إن  بيشاور:  يف  اجتامع  يف  1948م  ينابر   14 يف  سابقًا 

معمٌل لنا، و سنربهن به أمام الدنيا عىل صالحية املبادئ اإلسالمية 
التي جاءت قبل ثالثة عرش قرنًا وقيمتها« 

و قال يف حديث آخر:» إننا طالبنا بباكستان ليعيش فيها املسلمون 
وفق تعاليم اإلسالم و إننا أردنا معماًل نقيم فيه دولة مؤسسة عىل 
بني  )الرصاع  منها".  بأفضل  العامل  يتمخض  مل  إسالمية،  مبادئ 
نقاًل  اإلسالمية،  األقطار  يف  الغربية  الفكرة  و  اإلسالمية  الفكرة 

من جريدة نواي وقت الباكستانية، 8 ينابر سنة 1950م(.
املؤسسني  آمال  االستقالل،  هل حتققت  بعد  ماذا حدث  لكن  و 
جنى  هل  و  املسكني؟  الشعب  و  السياسة  رجال  و  العلامء  من 
يف  حتملها  التي  املصائب  و  قّدمها  التي  التضحيات  ثامر  الشعب 

سبيل تأسيس باكستان؟ 
وهنا يتساءل الناس: هل أنشئت باكستان لرتمتي يف أحضان النظم 
العلامنية )Secular(؟ وهل أنشئت باكستان لريقص عىل عرش 
و  الزرداري  مثل  الغربية  الثقافة   بلبان  رضعوا  رجال  احلكومة 
املرشف و سلفهم؟ و هل أسست باكستان لتكون قاعدة عسكرية 
الدولة  هذه  أنشئت  هل  و  أخواهتا؟  و  أمريكا  الكربى  للدول 
اجلديدة ليتعاطى أهلها اخلمور و الربا و القامر و أنواع املنكرات؟ 
وهل أنشئت لتكون جامعاهتا مراكز للتغريب و العلمنة؟ أليس ما 
نشاهده يف باكستان اليوم و ما شاهدناه يف باكستان األمس انرصافًا 
عن أهدافها األساسية األولية أو غدرًا بذمة املاليني من املسلمني،  
الذين حتملوا يف سبيلها من املصائب ما يشيب هلوهلا الولدان، و 

قّدموا هلا ثمنًا باهظًا من الدماء و األرواح و األعراض؟.
ههنا تتوجه مسئولية كبرية إىل أهل الغرية من مَحَلة العلم و رجال 
السياسة  و املعنيني باألمر و الذين تذوب قلوهبم عن كمٍد جتاه املآيس 
املريرة التي يعاين منها أهل باكستان، و هل يشعر نواز رشيف و رجال 
حزبه هبذه املسئولية  الكبرية، أو اليشعرون، بل سيسعون ليشغلوا 
و  اخلداع  إال  هتدف  ال  رنانة  شعارات  و  فارغة  هبتافات  املواطنني 
التضليل،  كام فعل ذلك من قبله.  و هل من املرجو  أن يقوم محلة 
العلم و زعامء األحزاب اإلسالمية بدور جديد إلصالح ما فسد و 
تقويم ما اعوج؟ وهل سيتناسون اخلالفات القائمة بينهم ويسعون 
مجيعَاً وراء حتقيق أهداف سامية أساسية ألجلها ُاسست البالد؟ و هل 
يكون للعلامء املصلحني املخلصنيـ  وال يقل عددهمـ  دور لتوحيد 
اجلامعات و تربية الرجال و تبصري اجلامهري بعد أن قاسوا حمنًا قاسية 
و ذاقوا مرارة التفرق والشقاق؟ و هل سوف يسجل املؤرخ املعارص 
دور العلامء املخلصني و زعامء اإلصالح و جهودهم بأسطر ذهبية  
يتباهى هبا اجليل القادم؟ و يومئد يفرح املؤمنون. و هو املستعان و 

عليه التكالن. و ال حول و ال قوة  إال باهلل. 

هل نتيجة االنتخابات يف باكستان بارقة أمل؟!
سامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي

االفتتــاحيــة
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تعقد مؤمترات وندوات عىل املستوى اإلقليمي والدويل جتري فيها 
مناقشة أزمات أقلقت الفكر اإلنساين واستعصت عىل املعاجلة.

متثل هذه الندوات االجتاهات الفكرية واملهنية املتعددة من خرباء يف 
االجتامع واالقتصاد والسياسة واألكادميني لكن ضيق أفقهم الفكري 
يضغط عليهم أن يناقشوا املوضوع يف إطار معلوماهتم اخلاصة، وال 
تسمح هلم أن يكونوا واقعيني يف البحث عن األزمة احلقيقية فتأيت نتيجة 
املذاكرات  غري مالئمة للمعضلة ويصدق عليهم: هم يف واد واملشكلة 
يف واد آخر. وأصبحت النتيجة أن يعيش اإلنسان املعارص بجانب 
كل الرفاهية والتسهيالت التي وفرهتا التقنية احلديثة يف اكتئاب وخيبة 
دائمني دون أن تعرف مصدرمها، تعيش يف عرص الرسعة واإلنرتنت 
وما إىل ذلك من التطورات احلديثة يف الوسائل واآلالت لكن الكآبة 
تطارده وكابوس اهلموم ال تفارقه ومل يزده ذلك كله إال مزيدا من 
املعاناة وسبب أن تئن روح اإلنسان البائسة حتت وطأة اهلموم والغموم 
تضخم اجلسم عىل حساب الروح وتضخم املادة عىل حساب املعنى، 
وبلغ به األمر إىل اجلاهزية للتفادي بكل هذه الرفاهية مقابل الراحة 
النفسية والسكون الروحي لكن أنى له ذلك؟ يطرح السؤال هناك ما 
سبب هذه املعاناة واالكتئاب؟ وال نعثر عىل جواب مقنع إال يف قول 
ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب ِمْن َقْبِلُكْم  ْينَا الَّ خالق اإلنسان ومالكه: َوَلَقْد َوصَّ

اَمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض  ُقوا اهللََّ َوإِْن َتْكُفُروا َفإِنَّ هللَِِّ َما يِف السَّ اُكْم أَِن اتَّ َوإِيَّ
َوَكاَن اهللَُّ َغنِيًّا مَحِيًد. النساء: 131. 

فقد شملت هذه التوصية اإلهلية أهل الكتاب واملسلمني كأهنا موجهة 
إىل مجيع األطياف اإلنسانية وفيها مزيد من األمهية، ألهنا صادرة عمن 
خلق اإلنسان ورباّه ومطلع عىل خفاياه النفسية وحاجاته اجلسدية، 
فواضح أن هذه التوصية حتمل ما يستقر به أمر اإلنسان وتبعده عن 
أسباب الزعزعة والال استقرارية يف حياته النفسية واجلسدية، فجواب 
املعضلة أن كل ما نشاهده من معاناة يف احلياة ناتج عن إمهال هذه 
آثار هذا  التوصية اإلهلية وال سيام يف حياة املسلمني حيث ظهرت 
اإلمهال يف مجيع جوانب احلياة؛ حياة سياسية غري مستقرة، حكومات 
استبدادية قمعية ورؤساء ظلمة خونة حيث ال يتورعون عن القمع 
واحلياة  بسلطتهم  االحتفاظ  والترشيدمقابل  والتعذيب  والقتل 
االقتصادية مزرية واحلكومات اإلسالمية غارقة يف ديون يتوقعون 
النجدة من الدول القوية أو من صندوق النقد الدويل والشعب عىل 
أحط مراتب الفقر والبطالة، ومقومات احلياة الكريمة مفقودة والنقص 
الشديد يف موارد العيش واقع ملموس يف الدول اإلسالمية، ختلف يف 
العلوم والتكنولوجيا ووتبعية يف السياسة واألسلوب القمعي واألمني 
هو األبرز يف التعامل مع الشعب اإلسالمي، كل ذلك يرجع إىل ختيل 

عبد الرمحن بني مجعةالتقوى يف ضوء القرآن

على مائدة القرآن:
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الناس عن التقوى.
والتقوى معناه رعاية اهلل يف أوامره ونواهيه تفادياً من سخطه وكسبًا 
لرضاه، واألوامر والنواهي متثالن دستور احلياة الطيبة، وهي توفر 

لإلنسان مجيع أسباب الرفاهية النفسية واجلسدية 
و«إن تكفروا« فقد ذكر  مقابل التقوى الكفر وكفر أهل الكتاب يتجسد 
يف إعراضهم عن اإلسالم، وهذا أعىل مراتب الكفر، وانعدام التقوى 
ومعايص أهل اإلسالم تدخل يف كفران النعم، وأعظم النعم نفس 

التقوى حيث جيلب مجيع اخلريات يف الدنيا واآلخرة.
»فإن هلل ما يف السموات وما يف األرض وكان اهلل غنياً محيداً« فليس 
تقوى اإلنسان جير نفعاً هلل، فإن اهلل ال يعوزه يشء حتى يتم بتقوى 
اإلنسان فله ما يف السموات وما يف األرض ال حيتاج إىل أحد فهو الغني 

وال إىل محد أحد فهو احلميد.
التقوى حل لألزمات

فقد ذكرنا أن اإلنسان مع تقدمه يف توفري الوسائل واآلالت الرفاهية 
الضخمة ال يزال يعاين من األزمات املتعددة ونرى حلها يف التقوى، 
ونعد هذه األزمات؛ نبدأ من االقتصاد حيث تدور به عجلة احلياة وبه 
يتحقق قوام العيش، يقول اهلل سبحانه وتعاىل: َوَلْو أَنَّ أَْهَل اْلُقَرى آَمنُوا 

اَمِء َواأْلَْرِض. األعراف: 96. َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ َواتَّ
إن نبات التقوى ال ينبت إال يف أرض اإليامن وال وجود للتقوى 
الربكات  التقوى والتقوى سبب الستنزال  قّدمه عىل  لذا  به،  إال 
املعيشة،  يف  بركة  السياسة،  يف  بركة  االقتصاد،  يف  بركة  املتعددة: 
وبركة يف العالقات الشخصية واالجتامعية، وبركة يف كل يشء، 
السياسة املربوكة تسعى لتوفري األمن والرفاهية لإلنسان، وتقدم 
لتوفري  وصالحياته  اإلنسان  تستغل  أن  بدل  لإلنسان  اخلدمات 
رغائبها ويكون سيفًا يذب اخلطر بدل أن تكون سيفًا مصلتًا عىل 
رقبته يكرهه عىل ما ال يشتهي، ويوفر األمن واحلرية بدل أن تعد 
يوىّل  التقوى  وبسبب  واحلرية،  األمن  وتسلبهم  األنفاس  عليهم 
عليهم من حيبونه وال يكرهونه، فليس الفوىض السيايس  يف العامل 
يأيت  الفوىض  بل  انعدام نوع خاص من احلكم،  ثمرة  اإلسالمي 
من بناءها عىل أسس تنايف التقوى، واالقتصاد املربوك كفيل بدفع 
الفقر عن  املجتمعات اإلسالمية وهو ما يديره مستثمرون متقون 
االقتصاد  ال  التقوى  أهل  يرأسها  جتارية  ومؤسسات  ورشكات 
من  اجلياع  حساب  عىل  املالية  األوراق  من  البنوك  يمأل  الذي 
يتبلغون به يف احلياة. املجتمع املربوك  الناس حيث ال جيدون ما 
والرسقة  واخلطف  القتل  من  املدن  يف  اإلجرام  ظواهر  عن  بعيد 
الناس  وسلبت  العامل  بلدان  أرقى  هبا  حتفل  التي  واملعاكسات 
اهلدوء واألمان وأقلقت مضاجعهم حتى يف عقر دارهم وتنشط 
فيها فئات إجرامية تبث الذعر واخلوف بني املواطنني بسلسلة من 
والرشطة  أقصاها  إىل  أقصاها  من  البالد  تعم  إجرامية  ترصفات 
والتنصت  املراقبة  أجهزة  أحدث  امتالكها  رغم  األمن  وقوات 
كظاهرة  تعاملها  وبدأت  السيئة  الظواهر  هذه  الحتواء  عاجزة 
اجتامعية مألوفة، ملاذا كل ذلك؟ فجوابنا واضح، لفقد الربكة عىل 

أثر فقد التقوى يف املجتمع.

اإلنسان  أصبح  التقوى  دون  واألرسية  الشخصية  العالقات 
التحابب  مركز  األرسة  تعد  ومل  هبا  يتعذب  ما  لكثرة  هبا  يضيق 
البقاء  أفرادها يؤثرون االنعزال واالنفراد بدل  والتفاهم بعد بل 
فيها. الشخص عاجز عن إدارة حياته واستغالهلا يف مصالح دينه 
ودنياه، الكآبة خميمة عىل األفراد أينام كانوا وأي من كانوا وأصبح 
الزوجان كرقيبني ِمأْلُ نظرهتا الشك والتنافر وال عالج لذلك كله 

إال بام وصفه اهلل تعاىل دواء ناجعًا وهو التقوى.
ُقوا اهللََّ َواْعَلُموا أَنَّ اهللََّ َمَع امْلُتَِّقنَي. البقرة: 194.  َواتَّ

العلم إنام يتحقق بالقلب وال يستقر يف القلب إال باليقني فمعية اهلل 
بالتقوى أمر يقيني ال يقبل الشك والنقاش ،لذلك أّكدها بطلب العلم 
السموات واألرض تتحقق  فإذا كانت معية مالك  من املخاطبني، 
أما يكفي  العبد فيه؟  يبقى بعده من مطلوب يرغب  بالتقوى فامذا 
اإلنسان الضعيف أن يكون اهلل معه يف حياته وبعد مماته؟ واإلنسان 
السموات  خزائن  من  عنده  ما  مع  اهلل  يستصحب  التقوى  بذريعة 
واألرض ومفاتيح اخلري والسعادة والعز والكرامة، فأين اإلنسان من 

هذه السعادة؟
التقوى ينجي من املآزق اخلانقة

هذه  أن  يشعر  حد  إىل  احلرية  من  حياته  يف  اإلنسان  يصل  قد 
األرض برحبها وسعتها قد ضافت عليه وربام يتجاوز هذا احلد 
َضاَقْت  عليه،   ضاقت  قد  جنبيه  بني  التي  النفس  أن  ويتصور 
َعَلْيِهُم اأْلَْرُض باَِم َرُحَبْت. التوبة: 118. وهذه مرحلة نفسية لن 
يدفعها عن اإلنسان أطباء النفس بجميع ما عندهم من القدرات 
هذه  إىل  اإلنسان  وصل  إذا  إال  يشء  حيلها  ولن  واإلمكانيات 
القناعة بأنه ال ملجأ من  اهلل إال إليه ولن تتوفر لإلنسان هذه القوة 
تزيل  واملعرفة  يعرفه  من  إال  اهلل  يتقي  وال  بالتقوى   إال  النفسية 
احلجاب املادي وتفتح آفاقا جديدة يرى فيها اإلنسان أن قدرة اهلل 
وترصفه وراء كل حادثة ويؤمن أنه ال يصيب اإلنسان من يشء 
إال بإذنه فهناك يتيقن بأنه ال ملجأ من اهلل إال إليه، أي يعرف أن 
فإذا وصل  منه وال يغريه إال هو  بأمر  كل تطور نفيس وجسدي 
اإلنسان إىل هذه القناعة متده الرمحة اإلهلية وخترجه من كل مأزق. 
َتِسُب. فقد  َعْل َلُه خَمَْرًجا )2( َوَيْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل حَيْ َوَمْن َيتَِّق اهللََّ جَيْ
ذكر املخرج مطلقًا، أي املخرج من مجيع املآزق النفسية، الروحية 

واجلسدية واالقتصادية والسياسية.
إن تواتر الصدمات النفسية تنشئ يف اإلنسان حالة يقطع فيها اآلمال 
عن مجيع ما يف األرض، لكن إذا كان البديل هو االلتفات إليه فتأيت 
يفعل  ماذا  حلظة  تصور  لكن  املآزق،  من  وخترجه  اإلهلية  الرمحة 
النفسية إىل هذه احلالة ووصل إىل  إذا بلغت به األحوال  اإلنسان 
نقطة الصفر لكن حالت أمواج األهواء املادية أن يعتقد أنه ال ملجأ 
من اهلل إال إليه، وبالتبعية مل يصل إىل ساحل الترضع فهذا اإلنسان 
يعيش كئيبًا مهمومًا طيلة حياته ويبحث عن املرحيات الكاذبة وتأتيه 
عليه  وحيق  والذنوب  املعايص  يف  ويغرق  القلبية  القساوة  مرحلة 
ُعوا  العذاب، وهذا ما أشارت إليه اآلية: َلْواَل إِْذ َجاَءُهْم َبْأُسنَا َترَضَّ

َوَلِكْن َقَسْت ُقُلوهُبُْم. األنعام:43. )يتبع(.  
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قد ورد يف فضل الصالة عىل النبي صىل 
مجعها  كثرية  أحاديث  وسلم  عليه  اهلل 
يف  القايض  إسحاق  بن  إسامعيل  احلافظ 
ابن  احلافظ  أشار  وقد  هلا،  أفرده  كتاب 
حجر يف فتح الباري عند رشحه حديث 
عليه  اهلل  صىل  النبي  عىل  الصالة  كيفية 
كتاب  يف  البخاري  أورده  الذي  وسلم 
من  اجليد  إىل  صحيحه  من  الدعوات 
صىل  النبي  عىل  الصالة  فضل  أحاديث 
من  حجر  ابن  واحلافظ  وسلم.  عليه  اهلل 
الواسع  واالطالع  التام  االستقراء  أهل 
عىل دواوين السنة النبوية، فأنا أورد هنا 

ما ذكره يف هذا املوضوع. 
فضيلة  عىل  به  واستدل  اهلل:  رمحه  قال 
وسلم  عليه  اهلل  صىل  النبي  عىل  الصالة 
واعتناء  هبا  األمر  ورود  جهة  من 
كيفيتها وقد ورد  بالسؤال عن  الصحابة 
مل  قوية  أحاديث  بفضلها  الترصيح  يف 

خيرج البخاري منها شيئا.
أيب  حديث  من  مسلم  أخرجه  ما  منها 
هريرة رفعه: "من صىل عيل واحدة صىل 
اهلل عليه عرشا" وله شاهد عن أنس عند 
أمحد والنسائي وصححه ابن حبان وعن 
نيار وأيب طلحة كالمها عند  أيب بردة بن 

بردة:  أيب  ولفظ  ثقات  ورواهتام  النسائي 
خملصا  صالة  أمتي  من  عيل  صىل  "من 
من قلبه صىل اهلل عليه هبا عرش صلوات 
هبا  له  وكتب  درجات  عرش  هبا  ورفعه 
سيئات"  عرش  عنه  وحما  حسنات  عرش 
وصححه  نحوه  عنده  طلحة  أيب  ولفظ 

ابن حبان. 
"إن  رفعه:  مسعود  ابن  حديث  ومنها 
عيل  أكثرهم  القيامة  يوم  يب  الناس  أوىل 
ابن  الرتمذي وصححه  صالة". وحسنه 
أيب  عن  البيهقي  عند  شاهد  وله  حبان 
عيل  تعرض  أمتي  "صالة  بلفظ:  أمامة 
عيل  أكثرهم  كان  فمن  مجعة  يوم  كل  يف 
بأس  منزلة" وال  مني  أقرهبم  كان  صالة 
عليه  الصالة  بإكثار  األمر  وورد  بسنده، 
أوس  بن  أوس  حديث  من  اجلمعة  يوم 
ابن  وصححه  داود  وأيب  أمحد  عند  وهو 

حبان واحلاكم.
عنده  ذكرت  من  "البخيل  حديث  ومنها 
فلم يصل عيل" أخرجه الرتمذي والنسائي 
القايض  وإسامعيل  واحلاكم  حبان  وابن 
وأطنب يف ختريج طرقه وبيان االختالف 
ابنه  حديث  ومن  عيل  حديث  من  فيه 

احلسني وال يقرص عن درجة احلسن. 

 فضل الصالة على النيب
الشيخ عبد املحسن بن محد 

ومنها "من نيس الصالة عيل خطئ طريق 
ابن عباس  ماجه عن  ابن  أخرجه  اجلنة" 
أيب  حديث  من  الشعب  يف  والبيهقي 
جابر  حديث  من  حاتم  أيب  وابن  هريرة 
عيل  بن  حسني  حديث  من  والطرباين 

وهذه الطرق يشد بعضها بعضا.
عنده  ذكرت  رجل  أنف  "رغم  وحديث 
من  الرتمذي  أخرجه  عيّل"  يصل  فلم 
حديث أيب هريرة بلفظ "من ذكرت عنده 
فأبعده  النار  فلم يصل عيل فامت فدخل 
احلاكم  وصححه  عنده  شاهد  وله  اهلل" 
وله شاهد من حديث أيب ذر يف الطرباين 
أيب شيبة وآخر  ابن  عند  أنس  وآخر عن 
مرسل عن احلسن عند سعيد بن منصور 
أيب  حديث  من  حبان  ابن  وأخرجه 
احلويرث  بن  مالك  حديث  ومن  هريرة 
عند  عباس  بن  اهلل  عبد  حديث  ومن 
الطرباين ومن حديث عبد اهلل بن جعفر 
حديث  من  احلاكم  وعند  الفريايب  عند 
ذكرت  من  "بعد  بلفظ  عجرة  بن  كعب 
عنده فلم يصل عيل" وعند الطرباين من 
ذكرت  عبد  "شقي  رفعه  جابر  حديث 
الرزاق  عبد  وعند  عيل"  يصل  فلم  عنده 
من مرسل قتادة "من اجلفاء أن أذكر عند 

رجل فال يصيل عيل".
ومنها حديث أيب بن كعب "أن رجال قال 
أجعل  فام  الصالة  أكثر  إين  اهلل  رسول  يا 
الثلث  لك من صاليت قال ما شئت قال 
إىل   - خري  فهو  زدت  وإن  شئت  ما  قال 
أن قال - أجعل لك كل صاليت قال" إذا 

تكفي
مهك" احلديث أخرجه أمحد وغريه بسند 

حسن.
يف  الواردة  األحاديث  من  اجليد  فهذا 
الباب أحاديث كثرية ضعيفة  ذلك، ويف 
يف  القصاص  وضعه  ما  وأما  وواهية. 
األحاديث  ويف  كثرة،  حيىص  فال  ذلك 
القوية غنية عن ذلك. انتهى كالم احلافظ 
ابن حجر رمحه اهلل. واملراد من الصالة يف 
حديث أيب بن كعب )فام أجعل لك من 

صاليت(: الدعاء.

السرية والتاريخ:
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مــن أخــس األوصــاف وأدناهــا أن يقــول اإلنســان مــا ال يفعــل، وأن يــدل غــريه عــىل 
مــا ضــل هــو عنــه، وأن َيِعيــب عــىل النــاس مــا ال َيِعيبــه هــو عــىل نفســه، وذلــك أن َمــْن 
كانــت هــذه صفتــه فهــو جاهــل مــن وجــه ومعــرِتف بنقصــه مــن وجــه آخــر، وخبيــث 

املقصــد دينء اهلمــة مــن الوجــه الثالــث.
ــاس ال  ــون الن ــع ك ــل م ــم أو فض ــن عل ــه م ــس في ــام لي ــى ب ــه إذا اّدع ــه: فألن ــا جهل أم
يــرون أثــًرا ظاهــًرا لعلمــه أو فضلــه بمعنــى أنــه مل يؤلــف تأليًفــا نفيســا مثــاًل ينتفــع بــه 
عمــوم النــاس، ويعــرتف بنفاســة مــا فيــه العقــالء واملتبــرصون مــن أي أمــة، ومل يكشــف 
حقيقــة ومل حيــل مشــكلة، وإذا اعتقــد أن ســامعيه يصدقونــه فيــام يدعيــه فقــد جهــل أن 
النفــوس جمبولــة عــىل تطبيــق املســموعات عــىل املشــاهدات وواقــع األمــر، فــإن مل جتدهــا 
ــه، ويســقط مــن قلــوب  ــا علي مطابقــة رمــت هبــا يف وجــه قائلهــا، فتنقلــب دعــواه مقًت
ــاف ال  ــه بأوص ــن نفس ــرب ع ــوى أن خي ــم س ــًرا يفيده ــه أث ــروا ل ــني، إذ مل ي ــاس أمجع الن
حقيقــة هلــا. وكذلــك إذا أرشــد إىل غايــة هــو متوجــه صــوب ضدهــا، ويظــن أن النــاس 
ــب اجلهــل، إذ يعلــم أن األفعــال  يسرتشــدون بإرشــاده، فهــو ال حمالــة ُمْطبـِـق الغفلــة مركَّ
تؤثــر يف النفــوس أضعــاف مــا تؤثــر األقــوال، فــإن القــول عنــد النفــس حيتمــل التصديق 
والتكذيــب، فتــرتدد يف مفهومــه، فــال يقودهــا إىل العمــل إال بعــد تكــرار وتــذكار، أمــا 
ــا إن  ــه خصوًص ــع إلي ــاع فتندف ــد انطب ــس أش ــع يف النف ــهود ينطب ــر مش ــو أم ــل فه الفع
لــة. وإن عــاب عــىل غــريه وصفــًا هــو موجــود فيــه، فقــد جهــل  كانــت فيــه لــذة معجَّ
ــاًل إذا ذم  أن ذكــره لعيــب الغــري ينبــه األذهــان للنقــص القائــم بنفســه، فــإن املتكــرب مث
الكــرب يف غــريه فقــد ذم نفســه مــن حيــث هــو ال يشــعر، فهــو جاهــل بنفســه ومــا يعــود 

عليهــا وهــو ظاهــر. 
وأمــا اعرتافــه بنقصــه وعجــزه: فإنــه مل يصــدر عنــه ذلــك )أي الدعــوى بــام ليــس فيــه، 
وترغيــب النــاس فيــام ال يرغبــه لنفســه، أو فيــام ليــس بمتصــف بــه، بــل هــو منحــرف 
ــه،  ــه وفضل ــامعني كامل ــني للس ــل أن يب ــه( إال ألج ــي في ــري وه ــب الغ ــره ملثال ــه وذك عن
ويظهــر هلــم وصوهلــم ملــا هيدهيــم إليــه، وخلــوه مــن النقــص الــذي يلــوم عليــه الغــري، 
ــذي  ــامل ال ــم أن الك ــث عل ــه، حي ــض حاجت ــاء بع ــه بقض ــوا ل ــوه ويقوم ــى يعّظم حت
ــه مل  ــه بأن ــىل نفس ــادي ع ــك ين ــه بذل ــع، وكأن ــب املناف ــم وجْل ــاط التعظي ــو َمن ــه ه يدعي
يبلــغ مــن ذلــك شــيئًا؛ ألنــه لــو بلــغ الكــامل الــذي يدعيــه لكانــت نتائــج ذلــك الكــامل 
ناطقــة برفعــة قــدره، شــاهدة بعلــو مقامــه، ســواء اّدعــى ذلــك عــن نفســه أو مل يــّدع، 
ــل  ــريه، ب ــه لغ ــه أو ذم ــه نفس ــاك داع ملدح ــن هن ــل، ومل يك ــريه أو كم ــص غ ــواء نق وس
ــه بذاهتــا، فمــن تكلــف اإلطــراء  ــة هلــا إلي ــة يف النفــوس جاذب ــه فاعل ــار فضل تكــون آث
ــدر  ــن ق ــط م ــه باحل ــار كامل ــة أو َراَم إظه ــاف الفاضل ــن األوص ــف م ــه بوص ــىل نفس ع
غــريه، فــذاك معــرِتف بأنــه خــال مــن الفضيلــة، حيــث مل تشــهد لــه احلقيقــة، فاضطــر إىل 

ــه كذلــك. ــع الســامعني بأن ــداء بالكــذب ليقن الن
وأمــا خبــث مقصــده ودنــاءة مهتــه: فــألن َمــن هــذه صفتــه ال يريــد أن يكــون ذا فضيلــة 
ــس  ــإذا جل ــق، ف ــام اتف ــًا حيث ــب عيش ــه يطل ــه، ولكن ــول إىل كامل ــي الوص ــط، وال يبتغ ق

ما أكثر القول وما أقل العمل!! *

الشيخ حممد عبده 
دراسات إسالمية:
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ــه  ــهم أن ــرر يف نفوس ــم، ليق ــىل عقوهل ــس ع ــب التلبي ــم طل ــطاء أو غريه ــض البس إىل بع
ــب  ــن العي ــاٍل م ــه خ ــا، وأن ــد إليه ــه أو يرش ــن نفس ــا ع ــي يذكره ــة الت ــف بالصف متص
الــذي يســّب بــه غــريه ليوّقــروه، فيكتســب منــه مســاعدة عــىل بعــض أغراضه اخلسيســة، 
ِهــِه، فهــو يف ذلــك بمنزلــة  أو يســتفيد منهــم حطاًمــا يســد بــه باًبــا مــن أبــواب هَنَْمتـِـِه ورَشَ
املشــعبذين أو املختلســني أو الســارقني، ونحــو ذلــك مــن كل ذي حيــاة خسيســة جللــب 
ــاس  ــش الن ــه غ ــال: إن ــث يق ــط حي ــم فق ــؤالء، ال باالس ــن ه ــف ع ــوال، وال خيتل األم
بحكايــة الكــذب، وهــو املســمى يف عرفنــا )بالفــرْش، ويقــال لصاحبــه: فّشــار( . فالقــول 
ــود  ــعر بوج ــه يش ــا؛ ألن ــاف وأقبحه ــن أردأ األوص ــب م ــل حيس ــده الفع ــذي ال يعض ال
أوصــاف تشــهد البداهــة بقبحهــا، ومــن األســف أن هــذا الوصــف يوجــد يف كثــري مــن 
ا)وإننــا  أهــايل بالدنــا، بــل يف الغالــب منهــم، بــل ال يوجــد القائــل الفاعــل إال قليــاًل جدًّ

نخجــل مــن تســجيل مثــل ذلــك يف اجلرائــد، ولكــن أي فائــدة يف إخفــاء عيــب فينــا
عرفه الغري منا، فحق علينا أن نذّكر به لعله تنفع الذكرى( .

إننــا إن طرقنــا املجالــس الــخ صوصيــة يف بواطن البيــوت واألنديــة العموميــة يف األماكن 
ــع  ــا، وطال ــا ومنقوهل ــوم معقوهل ــن العل ــرأ م ــه ق ــه: إن ــن نفس ــاًل ع ــدم قائ ــة ال نع العام
ــة،  ــق اخلفي ــن الدقائ ــف بواط ــة، وكش ــث اجلليل ــىل املباح ــف ع ــة، ووق ــب العالي الكت
ــذكاء،  ــة وال ــتغال بالفطن ــن االش ــهوًرا يف زم ــك مش ــع ذل ــتطلع األرسار، وكان م واس
وَوْقــد الفكــرة، وقــوة احلافظــة، ونحــو ذلــك. وآخــر يقــول: إنــه بلــغ مــن االقتــدار عــىل 
ا  اإلقنــاع يف اجلــدل، واإلفحــام عنــد املخاصمــة، وتفهيــم الطالــب عنــد االســتفادة حــدًّ
ال يصــل العاملــون إىل غبــاره، وإن لــه مــن طــرق اإلقنــاع واإلفهــام مــا ال يتيــرس لغــريه 
ِيــي بكالمــه األذهــان امليتــة، وحيــرش إليهــا صــور املعلومــات، ويــودع  معرفتهــا، وإنــه حُيْ

فيهــا أرسار الكائنــات. 
ولــو ســألت كل واحــد مــن الذيــن يظــن فيهــم وصــف العلــم والتعليــم لرأيتــه حيــدث 
ــذي  ــلك ال ــذا املس ــلكون ه ــاس يس ــو كان الن ــول: ل ــاه ويق ــذي قلن ــكل ال ــه ب ــن ذات ع

أســلكه النتــرش العلــم وعمــت املعرفــة.
لكننــا إذا رجعنــا إىل الواقــع ونفــس األمــر رأينــا أن التآليــف والتصانيــف مفقــودة، وإن 
وجــد منهــا يشء كان ناقًصــا، إمــا مــن جهــة املعنــى، وإمــا مــن جهــة اللفــظ، بحيــث ال 
تــدل عبارتــه عــىل مــا قصــد منــه، فيكــون كعدمــه، والطالبــون للعلــوم عــىل اختالفهــم 
قــارصون عــن إدراك مــا أضاعــوا عمرهــم فيــه، ودليلنــا عــىل ذلــك: احتياجهــم دائــاًم إىل 
غريهــم، وعــدم قدرهتــم عــىل االســتقالل بعمــل يعملونــه يف نفــس العلــم أو الصناعــة 
ــام  ــني )ورب ــض الوطني ــرى إىل بع ــب، وأخ ــون إىل األجان ــارة حيتاج ــا، فت ــي تعلموه الت

نبــنّي هــذه اجلملــة يف وقــت آخــر( .
ومــن النــاس مــن إذا ذاَكْرتــه يف املنافــع العامــة واملصالــح الكليــة أخــذ يــرشح غوامضهــا 
ــائل  ــار، والوس ــع الض ــع ورف ــب الناف ــة إىل جل ل ــرق املوصِّ ــا والط ــب فيه ــنّي الواج ويب
ــث روح  ــة وب ــار العدال ــع من ــن رف ــأهنا، م ــاع ش ــم وارتف ــال األم ــم ح ــة إىل تقوي املؤدي
العلــم، وتقريــر املســاواة، ومــا شــاكل ذلــك، ثــم إذا ُفــّوض إليــه أمــر مــن تلــك املصالح 
رأيتــه أبعــد النــاس عــن اخلــري، وأقرهبــم إىل الــرش، واســتنكف مــن املســاواة واســتهجن 
ــهواته،  ــه وش ــع أغراض ــار م ــا، وس ــه بلفظه ــن نفس ــرب م ــة، وإن كان يع ــى العدال معن
ــا، وهــو يف درجــة وعظــه األوىل مل خيجــل وال  وجعلهــا قانوًنــا ُيّتبــع، ويعــد كل ذلــك حقًّ
يتلعثــم لــه لســان يف النصــح ودعــوى معرفــة احلــق، ولــو أن أحــًدا عارضــه بحــق يف أي 
جزئيــة عقــب ترغيبــه يف قبــول النصــح واملســاواة لرأيتــه يتذمــر ويتضجــر ويــود أن يفتك 

بَمــن يناقضــه يف بعــض آرائــه، وهيــدي إليــه ُنصًحــا يف بعــض أعاملــه. 
ــة أملــت بالنــوع اإلنســاين مل يكــن منشــؤها إال التباغــض  ومنهــم مــن يقــول: إن كل مصيب
والتحاســد، وتفــرق الكلمــة وامليــل إىل املنافــع الشــخصية وعــدم االكــرتاث بمنافــع العامــة 
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, ونحــو ذلــك مــن األقــوال الصحيحــة املســّلمة، ولــو أنــك القيــت كل يــوم ألــف شــخص 
لرأيتــه ُيقــّر بذلــك ويعــرتف بــه، مدعًيــا أنــه يميــل كل امليــل إىل االحتــاد واالئتــالف، وإنــام تــأيت 
النفــرة مــن غــريه، ثــم لــو أتــى إليــه ُمطالــب بحــق يف وقــت املذاكــرة لرأيتــه يعــد هــذه املطالبــة 
أمــًرا كبــرًيا، وإن كانــت بغايــة مــن اللطــف واإلنســانية، واْلَتوى مــن الغيظ التــواء الثعبــان. ولو 
دعــي إىل إغاثــة ملهــوف أو إزالــة مكــروه عــن بعــض إخوانــه أو الداخلــني حتــت إمرتــه رأيتــه 
يتعلــل ويعتــذر، أو يتمنــع ويســتكرب ويقــول: )ليــس هــذا مــن اختصــايص( ، ولــو طلــب إىل 
تأســيس أمــر خريي يفيــد الزراعــة أو الصناعــة، أو يســاعد عىل الرتبيــة احلقة، وجدته يســتصغر 
ذلــك وُيســّفه آراء طالبيــه ويقــول: مــاذا يعــود عىل شــخيص من ذلــك، ومــا يل وللعامــة، دعهم 
يف شــأهنم يرزقهــم اهلل مــن غــريي. كأن جنابــه يظــن أن املحبــة واالجتــامع واأللفــة التــي يّدعيها 
ويميــل إليهــا جيــب أن تكــون لــه مــن الغــري ال يف مقابلــة منفعــة وال جــزاء لدفــع مــرضة، بــل 
ال بــد أن ينفعــه النــاس وهــو ال ينفعهــم! ! ومــا أجهــَل أمثــال هــؤالء الســفهاء وأضــلَّ رأهيــم 

ا(.  )ومــن العجــب أهنــم كثــري جــدًّ
ومنهــم مــن ُيرشــد إىل العــدل ويدعــو إىل اإلنصــاف، ولكــن إذا عــرض لــه حــق يف طريــق 
ــن  ــك م ــد ذل ــه يع ــه، وكأن ــول إىل غايت ــا للوص ــه طلًب ــق برجل ــه داس احل ــة ل ــة خاص منفع

قبيــل اإلنصــاف الــذي يدعيــه أو أرضَب عــن النصــح والرشــاد إىل وقــت آخــر.
ــري،  ــيئي التدب ــدي اإلدارة وس ــم وفاس ــي اجلرائ ــة ومرتكب ــىل الظََّلم ــد ع ــن ينتق ــم م ومنه
ثــم تراهــم واقعــني فيــام ينتقدونــه عــىل الغــري، كأن حمــل االنتقــاد أن يكــون الفعــل صــادًرا 
ــة.  ــم املقدس ــن ذواهت ــن م ــب احلس ــد اكتس ــم فق ــادًرا عنه ــا إذا كان ص ــواهم، أم ــن س ع
ــال هــؤالء الذيــن ذكرهتــم ال يعرفــون يف العــامل قبيًحــا وال حســنًا وال صحيًحــا وال  فأمث
ــوا اســتعامهلا  ــا وال يتفهموهنــا حــق الفهــم، وَألُِف ــام هــي ألفــاظ ورثوهــا نطًق فاســًدا، وإن
ــة،  ــا حقيق ــوا هل ــدون أن يعلم ــمعوها ب ــام س ــتعملوهنا ك ــم يس ــة، فه ــع خمصوص يف مواق
ووجودهــم يف اهليئــة االجتامعيــة شــؤم عليهــا، وهــم يف رتبــة احليوانيــة األوىل، ال يعرتفــون 
باحلقائــق الثابتــة، بــل ال يــرون حســنًا إال مــا يصــل إىل إحساســاهتم الظاهــرة مــن اللذائــذ 
ــنها إال إذا وردت  ــون حلس ــا، وال ينتبه ــم عنه ــت أذهاهن ــا ذهل ــىض وقته ــإذا م ــة، ف الوقتي
عليهــم مــرة أخــرى وهكــذا، وال يــرون قبيًحــا إال مــا يصــل إىل إدراكاهتــم مــن املؤملــات 
الوقتيــة، كذلــك فــإذا زال أملهــا غفلــوا عنهــا كأهنــا مل متســهم، فــإن رأوهــا الحقــة بغريهــم 
ــن  ــم حس ــف عنده ــتنكر، فيختل ــف املس ــر اآلس ــا نظ ــروا إليه ــة ومل ينظ ــا مؤمل مل يعدوه
الــيء وقبحــه، باإلضافــة إىل أنفســهم تــارة وإىل غريهــم تــارة أخــرى، وليــس عندهــم 
صــورة ثابتــة ملاهيــة احلســن وماهيــة القبيــح، وال حقيقــة النافــع أو حقيقــة الضــار، وإنــام 
ــة  ــة كاملصلحــة العامــة واملنفعــة العمومي هــي أهواؤهــم يعــرّبون عنهــا باأللفــاظ املطنطن
واحلقــوق الوطنيــة، ومــا شــاكل ذلــك مــن املحفوظــات اخلاليــة عــن املعــاين، يلوكوهنــا 
بألســنتهم، ومــع ذلــك فهــم ال َيْســَلمون مــن رش مــا يقولــون، فجهلهــم ال حمالــة يعــود 

ــة. ــة بئســت العاقب عليهــم بعاقب
ولكنــا ال نحــب ذلــك ونــود أن يكــون الفعــل أكثــر مــن القــول، وأن يكــون كل شــخص 
ا يف نيــل الفضيلــة الثابتــة التــي يلهــج بتحســينها،  ــدًّ مــن أبنــاء بالدنــا صغــرًيا كان أو كبــرًيا جُمِ
ــول،  ــا يق ــا مل ــة صاحبه ــىل أهلي ــدالً ع ــاهًدا، ع ــا ش ــون بذاهت ــى تك ــا حت ــراء مقتضاه وإج
ــىل رصاط  ــح ع ــري املصال ــة، فتس ــع احلّق ــىل الرشائ ــة ع ــة املنطبق ــامل الصاحل ــرش األع وتنت
مســتقيم، وينــال كل شــخص حظــه احلقيقــي مــن ثمــرات أتعابــه اآلتيــة عــىل وجــه منتظــم، 
فيعــود النفــع عــىل العامــة واخلاصــة، أمــا الفخفخــة وكثــرة اللغــو، فإهنــا مــن شــدة العجــز 

ال تعيــد وال تبــدي واهلل املوفــق.

)*( مأخوذ من جملة املنار.
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العاطفة والتنبه إليها
مل  هلا  األقدمني  إدراک  ومع   ، العريب  األدب  يف  هام  عنرص  هي 

تستعمل يف األدب العريب هبذا العنوان  إاّل يف العرص احلديث .
أو   ، قتيبة  البن  والشعراء   مثل:الشعر  كتابًا  راجعت   إذا  فأنت 
فيه  جتد  ال  ولكن   للرهبة«  أو  للرغبة  »الشعر،  قول  جتد  العمدة 

كلمة العاطفة ، ألهنا مل خترتع إاّل يف العرص احلديث .
ولكن جتد بكثري يف قول املعارصين األدباء: فالن مشبوب العاطفة 

أو بليد العاطفة.
 ، والبقاء  اخللود  صفة  األدب  متنح  التي  هي  العاطفة  وهذه 

فالنظريات العلمية ال تبلغ يف اخللود والبقاء منزلتها.
وعلل أمحد أمني بأن العلم خاضع للعقل ، و العقل رسيع التغيري 
َنرتئي(  نرتإي)  نرتإي )َنرتئي( رأيًا يف زمن و  أنفسنا  فلهذا نجد 

رأيًا يف زمن آخر يف غري ذلک الزمن.
ختتلف  كانت  إن  و  تبقی  ألهنا   كذلک  ليست   العاطفة   ولكن 
قوم  عند  مضبوطة  تكون  امليت،  علی  احلزن  كعاطفة  أشكاهلا، 
بالبطولة،  اإلعجاب  كعاطفة  و  آخر،  قوم  عند  مضبوطة  غري  و 
فتجلی عند قوم يف شكل العبارة و عند قوم آخر يف شكل إقامة  

التامثيل.
وأيضا إن العلم يتعلق باملوضوع وهو يتجدد كلام بدأ شيئ جديد، 

و لكن العاطفة تتعلق بالذات و هو قليل التغيري.
الفردويس  جامعة  يف  أستاذالنقد  الفاضيل  األستاذ  يقول  و 
سابقا:»لكن أعتقد أن علة البقاء واخللود هي أن ما تنتجه العاطفة 
ألصق بالروح و النفس ، وأنه يفرس و يؤول علی حسب اختالف 

طبايع اإلنسان.«
العاطفة أوسع جماال من العقل 

ففهم   ، الشخصية  لتوضيح  العقل،   من  جماال  أوسع  العاطفة 
فيه  يشرتک  عنها  والتعبري  للواقع  مطابقا  فهام  العلمية  احلقائق 
هو  املستقيم  قلنا:»اخلط  إذا  تقريبا.فنحن  السواء  علی  الناس 
أقرب مسافة بني نقطتني« كانت هذه احلقيقة عامة يستوي الناس 
إلی درجة كبرية يف فهمها و التعبري عنها ، فليس فيها كبري جمال 

للتعبري عن الشخصية.
ولكن ما نشعر به يتفاوت  من ذلک ، و ذلک ألن كّل ما حيّس به 

شخص خيالف مما أحّس به شخص آخر.
األدب و إرتباط العاطفة به :

يقال: إن األدب تفسري احلياة و استخراج معانيها.و من الواضح 
أن استخراج املعاين ، إنام يرجع إلی العاطفة أكثر من عامل آخر.

ُكنا إلی العمل ، وهي التي توّجه اإلرادة،  والعواطف هي التي حترِّ
و هي التي حتدد جمری احلياة.

واحلياة ال تطّبق علی أعامهلا كّلها املنطَق ، ألن املنطق قانون العقل 
ولذلک  معًا،  العقل  و  للعواطف  خاضعة  احلياة  العاطفة.و  ال 
ما  هذا  العقَل:إن  املنطِق  تطبيق  من  عجزوا  إذا  يقولون  تراهم 

يقتضيه منطق الواقع.
عاٍق،  بابن  كالرّب   ، العقل  منطق  خيالف  أحيانًا  العاطفة  منطق  و 

والبكاء علی رّشير.
العاطفة ، ألنه حيّدث عن شعور الكاتب ويثري  ، أداته  و األدب 

شعور القارئ، ويسّجل أدق مشاعر احلياة وأعمقها.
إثارة العاطفة أهم غرض لألديب:

فإثارة العواطف هي العنرص الظاهر  يف األدب ، فإذا كانت هذه 
اإلثارة هي أهم غرٍض للكاتب أو األديب كان لنا من هذا  شعٌر 

أو أدب كفّن من الفنون اجلميلة.
ال  عرضيًا  غرضًا  كان  أو   ، غاية  ال  وسيلة  اإلثارة  كانت  إذا  و 
أساسيًا قلنا إن علی هذه الكتابة َمسحة من األدب بقدر ما فيها 

من إثارة العواطف.
إن إثارة العواطف و تشبيبها عنرص كبري يف األدب و لكن ليس 
كّل العنارص ، فال بّد فيه من عنارص أخری كالفكر و اخليال و...

فاملوسيقی ختاطب   ، املوسيقی  و  يفرق بني األدب  ما  و هذا هو 
العاطفة  وتثريها من غري اعتامد علی حقائق علمية أو مادة عقلية 
تدّل من  معناها ؟وعالم  ما  املوسيقی  نتساءل يف قطعة  لسنا  و   ،
الناحية العقلية ؟ و لو فعلنا ُعّد سخفًا، نعم إن التلذذ قد يزداد إذا 

قرن بشعر لذيذ.
فاملوسيقی أوضح لغة للعواطف اليشاركها يف ذلک ااّل الضحک 

والبكاء والرصاخ وماشاهبها.
العاطفة أظهر ميزة يف األدب وأقوی عنرص فيه

حرص بعض األدباء العاطفة يف أربعة:
الرهبة،  و   ، أربعة:الرغبة  الشعر  :»قواعد  العمدة  صاحب  قال 
الرهبة  املدح و الشكر ، و مع  الرغبة  والطرب، والغضب، فمع 
اإلعتذار و االستعطاف ، و مع الطرب الرقة و النسيب ، و مع 

الغضب اهلجاء والوعيد«.
 ، إلی شيئ واحد  العواطف  املشاعر و  و حاول قوم إرجاع كّل 
فقال بعضهم:األدب ما يثري الشعور باجلامل ، و عرفوا اجلامل بأنه 
اللذة التي حتدث من إدراک صفات الشيئ سواء كان هذا الشيئ 

امر أة أو شعرًا أو فكرة أو حركة  أو عماًل أو غري ذلک.
و قال آخرون منهم :األدب ما يزيدناشعورًا باملشاركة يف احلياة.

نقد العاطفة
كثرياما تثار عواطف اجلمهور بشيئ ليس له قيمة أدبية، فامكانت 
أن  أديب.فعلينا  عمل  جودة  علی  حجًة  املحضة  العاطفة  إثارة 

النقد األدبي؛ نشأته وتطوره )احللقة الرابعة(
األستاذ أدهم سباهي

لغة وأدب:
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نبحث عن املقياس الصحيح للعاطفة.
تقّدر العاطفة بام ييل:

األول ـ بصحتها و اعتداهلا و صدقها و نعني بصحتها و اعتداهلا 
أن األسباب التي أثارهتا أسباب صحيحة جيدة.

فلهذا عاب ابن العميد قول املتنبي حني زار أّرجاَن و أنشده  قوله 
يف مطلع القصيدة:

باٍد  هواک  صربَت     أم     مل تصربا 
 و بكاک إن مل جيِر دمُعَک   أو جری

كم غّر صربک  و ابتسامک صاحبا
 مّلا     رآک  و يف احلشی  ما   ال يری

قال ابن العميد :بم نصبت »مل تصربا«.
فقال سلوا الشارح يعني ابن اجلني.

التخفيف من  و علل العكربي بأن نصب »مل تصربا« مبني علی 
نون التوكيد، و أورد لذلک أمثلة من القرآن الكريم.مثل:»لنسفعًا 

بالناصية«.
أسلوب  بني  البيَت  هذا  للمتنبي:خالفَت  قيل  أنه  أيضا  وروي 
الثاين  ويف  النفي  قبل  باإلجياب  األول  يف  جئت  إذ  املرصاعني، 

بالعكس.
فقال:إن كنت خالفت بينهام يف اللفظ فقد وّفقُت بينهام يف املعنی، 

ألن من صرب مل جيِر  دمعه و من مل يصرب جرت عربته.  
و عند ما قال بيته الثاين، قال ابن العميد:يا أبا الطيب! تقول باد 
هواک...،ثّم تقول بعده: غّر صربک...  .ماأرسع ما نقضت ما 

ابتدأت به !!
قال:تلک حال و هذه حال.

و من ناحية أخری  ُتنقد العاطفة بأهنا نبتت عن أسباب صحيحة 
أم ال؟ و هلذا عابوا عاطفة احلب عند جمنون ليلی بأهنا نشأت من 
عاطفة مريضة، و عاطفَة احلزن يف أيب العال املعري بأهنا متشائمة.

املحّب من  يالقي  ما  املمعن يف وصف  الغزل  كّل شعر  و هكذا 
احلرقة والتعب و ذوبه رّقة وحنانًا ليس ناشئا عن عاطفة صحيحة 

قوّية.
أدبية  قطعة  أو  كتاب  علينا  ُعرض  وحيويتها،فإذا  بقوهتا  ـ  الثاين 
وأهاجت  عواطفنا  القطعة  هذه  أو  الكتاب  حّرک  هل  تساءلنا 
شعورنا؟ وهل وّسعت نظرنا و أحيت قلبنا ؟ وأدرک القدامی هذا 

املقياس أيضا فلهذا قالوا إن لشعر ابن أيب ربيعة لصوقا بالقلب.
وتعتمد قّوة العاطفة علی ركنني:

1(علی طبيعة الكاتب أو األديب، فيجب أن يكون قويَّ الشعر 
واإلحساس فيام يكتب ،و إاّل مل يستطع  إثارة شعور القارئني.

املضطربة،  املعربدة  اهلّدامة  العاطفة  القوية  بالعاطفة  نعنی  ولسنا 
فهذه الصفات تكون عالمة الضعف، وتفضلها العاطفة القوية يف 
ثبات، ألن البخار احلاّر املضبوط خري من نار رسيعة االشتعال و 

رسيعة اخلمود.
ينقل  أن  يستطيع  األديب  ألن  وذلک  األسلوب،  قوة  2(علی 
معانيه إلی فهم السامعني، ولكن اليستطيع أن ينقل عواطفه إاّل 

بقوة األسلوب.
الثالث ـ باستمرار العاطفة و ثباهتا ،ولذلک معنيان:

الف (بقاء أثرها يف نفوس السامعني زمنا طويال، فتكون كالقطعة 
املوسيقية يسمعها السامع ثّم اليزال ترّن يف أذنه.

متسلسال،  متجانسا  شعورا  تثري  األدبية  القطعة  تكون  أن  ب( 
أن  الشاعر  نريد من  لسنا  و  الشعور،  يكون هناک وحدة يف  بأن 
هناک  يكون  أن  منه  نطلب  بل  خمتلفة  موضوعات  إلی  ينتقل  ال 

ارتباط واتصال بني تلک املوضوعات.
الرابع  أن تكون العواطف خصبة غنّية غري حمدودة و ال منحرصة 
يف نوع أو أنواع خاّصة. فأحوج الناس إليها أصحاب الروايات 

والقصص واملرسحيات.

1- عليك بالصمت.
2- عليك أن تدرك أّن يف إصغائك نجاحك.

3- أنصت بفهم. 
4- تواضع يف تقييم ما عندك وأعِط فرصة لآلخرين.

5- جاهد كي تركز أثناء اإلصغاء. 
6- جهز نفسك لإلصغاء.

7- انتبه لإلشارات التي تصدر عن املتحدث. 
8- أمسك عليك لسانك. 

9- ال تنشغل بالرد عىل املتكلم أثناء حديثه. 
10- جتنب كل ما يرصفك عن االنتباه. 

11- قل لنفسك: إنك تريد معرفة شخصية املتحدث. 
12- تعلم أال حتكم عىل األشخاص أو األحداث إال بعد فهمها جيدًا.

12طريقة 
لتحسني

 االستماع 
للناس
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طالب  وأنا  العلمية  وإنتاجاته  أمني  أمحد  باألستاذ  تعرفت  لقد 
الصيت  الطائر  كتابه  عىل  برصي  وقع  حيث  الرشيد  بجامعة 
عن  تتحدث  التي  السلسلة  اإلسالم«،  »ضحى  اإلسالم«  »فجر 
هناية  إىل  اإلسالم  صدر  منذ  اإلسالمية  احلياة  يف  العقلية  احلركة 
القرن الرابع اهلجري، وطالعت بعض مباحثها وأعجبت بأسلوبه 
العلمي وعمق تفكريه، وإملامه الواسع، ودقته يف عرض الوقائع 
بعض  عىل  املالحظة  )مع  العلمية  األمانة  مراعاة  مع  التارخيية 
فكنت  اهلل(،  شاء  إن  التالية  احللقات  يف  وسأرشحها  املآخذ، 
عىل  ساعدت  التي  والعوامل  وبشخصيته،  به  التعرف  إىل  أحن 
به وطالعته بكل  تكوينه إىل أن ظفرت بكتابه »حيايت«، فتعلقت 
شغف ورغبة، وحتّصل يل من خالل مطالعة الكتاب أن األستاذ 
اجتاز  وأنه  به،  ويتفاعل  الواقع  مع  يعيش  واقعيا يف حياته،  كان 
احلياة  معرتك  من  فخرج  قاسية  وظروفا  صعبة  مراحل  حياته  يف 
ظافرًا ناجحًا حتى صار يف زمرة املبتكرين، ونال قصب السبق يف 
ميدان العلم والتحقيق بحيث أصبح فريد عرصه ووحيد دهره يف 

الناحية العلمية والتحقيقية. 
يرى األستاذ أن الكتابة عن الذات من أصعب األمور عىل النفس 
وأشقها؛ ألن اإلنسان يكون فيه العارض واملعروض، الواصف 
كهذا،  كتاب  تأليف  من  األستاذ  يتهيب  فال  وعليه  واملوصوف، 
ألنه يقّدم فيه ما له وما عليه،  واإلنسان مفطور عىل أال يذكر إال 

ما له، لذلك هو يرى نفسه يف أدق مرحلة وأصعبها، يقول: »مل 
فإن  الكتاب،  هذا  إخراج  من  هتيبت  ما  تأليف  من  شيئًا  أهتيب 
غريي  أو  العارض  وأنا  املعروض  غريي  كان  أخرجته  ما  كل 
املوصوف وأنا الواصفـ وأما هذا الكتاب فأنا العارض واملعروض 
والواصف واملوصوف، والعني ال ترى نفسها إال بمرآة، واليء 

إذا زاد قربه صعبت رؤيته«.
فيحّبذون  ذواهتم  عن  يؤرخون  الذين  من  كثري  خالف  ولكنه 
أنفسهم حتبيذًا مفرطا ويربءوهنا من مجيع املؤاخذات، ويعرضون 
حياهتم كأهنا مل يشبها يشء من القبح أبد الدهر، حتى خييل إليك 
ذنبا ومل يعمد  َمَلكًا، مل يقرتف  َمَلكًا ومات  َمَلكًا وعاش  أنه ولد 
خطأ، بل إنه يذكر يف حياته كل ما حدث له من حماسن ومثالب، 
من  له  جرى  وما  ومقابح،  حمامد  من  وحسنات،  سيئات  من 
ويمّجد  ارتكبه  خطأ  ألجل  تارة  فيتلوم  واملرة،  احللوة  احلوادث 
نفسه أخرى ألجل عمل صالح قام به، وباجلملة إنه يتحرى احلق 
والصواب يف كتابته عن الذات قدر مستطاعه، ويف ذلك يقول: 
»عىل املرء أن يبذل جهده يف تعرف احلق، وحتري الصدق، ليربئ 
نفسه ويريح ضمريه، وال يكلف اهلل نفسا إال وسعها. عىل ذلك 
وضعت هذا الكتاب، ومل أذكر فيه كل احلق، ولكني مل أذكر فيه 

أيضا إال احلق«
مره  وجله،  بدقه  جمتمعه  يصور  أن  أمني  أمحد  األستاذ  اجتهد 

األستاذ أمحد أمني من خالل كتابه »حياتي«

عبد الرمحن حممد مجال

شخصيات إسالمية:

)القسط األول(



14

السنة التاسعه رجب املرجب 1434 هـ.ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایران

يتعرف  حتى  فيه،   ومؤّثرًا  منه  متأثرًا  باملجتمع  متفاعاًل  وحلوه، 
عاناه  ما  املؤرخ  ويعرف  زمنه،  يف  احلياة  أنامط  عن  القادم  اجليل 
عرصه، ويتلقى املثقف من جمتمعه دروسا تعينه عىل تثقيفه ونموه 
تلقبات  يواجه  كيف  اهلمة  وصاحب  الَطموح  ويعرف  العلمي، 
أحداث  مع  يتفاعل  وكيف  الدهر،  رصوف  ويقاوم  العرص، 
الزمن، ماذا يأخذ منه وماذا يلفظ؟ يقول ـ بعد أن يرتدد يف عرض 
حياته طوياًل، يقّدم رجاًل ويؤّخر أخرى ـ : »ملاذا ال أؤرخ حيايت 
أنامط  من  نمطا  وتصف  جيلنا،  جوانب  من  جانبا  تصور  لعلها 
حياتنا، ولعلها تفيد اليوم قارئا، وتعني غدا مؤرخا، فقد عنيت أن 

أصف ما حويل مؤثرًا يف نفيس، ونفيس متأثرة بام حويل«.
إن كتاب »حيايت« من الكتب النادرة التي ألفت يف الرتاجم، فهو 
التعامل مع األوضاع والتصدي  يقدم حصيلة صاحلة عن كيفية 
للتحديات التي تواجه اإلنسان،  وقد حتصل يل من خالل كتابه 
كان  التي  الظروف  وعن  حياته  عن  األمور  من  كثري  »حيايت« 
إىل  الوصول  يريد  من  عىل  زاد  خلري  األمور  هذه  وإن  يعايشها، 
احلياة  تواجهه يف  التي  العقبات  بالرغم من  والتقدم  الرقي  ذروة 
كام حدث ألمحد أمني، وأهم األمور التي توصلت إليها من خالل 

الكتاب هي عىل ما ييل:
1ـ أهم العوامل التي كّونت شخصيته وجعلته من املربزين يف ميدان 
العلم والتحقيق 2ـ عقيدته وفكرته 3ـ موقفه من احلركات  والفرق 
السائدة يف عرصه ومدى انشغاله فيها 4ـ موقفه من احلضارة الغربية 
5ـ املجتمع اإلسالمي كام يراه األستاذ أمحد أمني 6ـ أهم الوقائع 
واحلوادث املؤثرة يف حياته 7ـ عكوفه عىل العلم وقلة اكرتاثه بالدنيا 

7 ـ الرصاحة يف الكالم والبساطة يف األسلوب.
يف هذه احللقة نحاول أن نكشف عن  بعض اجلوانب من العوامل 
املهمة التي أّثرت يف حياته وجعلته شخصية فذة مربزة، إذ إن بناء 
الشخصية نابع عن العوامل التي ساعدت يف تكوينها، ومن خالل 
مطالعة الكتاب يتضح لنا أن العوامل التي كونت ذاته هي كثرية 
من أمهها: 1ـ األحداث والعواطف 2ـ البيئة واألرسة 3ـ احلارة 
واجلريان 4ـ املدرسة 5ـ األساتذة 6ـ الكتب 7ـ اجلد واالجتهاد.

ولنذكر بعض هذه العوامل بيء من البسط والتفصيل: 

األحداث والعواطف
يرى األستاذ أن األحداث، وكذلك العواطف واملشاعر واألخيلة 
أول ما تكّون شخصية اإلنسان، فكل ما يلقاه اإلنسان يف حياته منذ 
الوالدة تستقر يف ذهنه وجتعله يف ميزان اخلري أو الرش يف املستقبل 
سواء يف ذلك ما وعى وما مل يعي، ما ذكر وما نيس، ما لّذ وآمل، كل 
ذلك يرتاكم ويتجمع ويتفاعل ثم يكون هذا التفاعل وهذا املزيج 
أساسا لكل ما يصدر من اإلنسان من حسن أو قبيح، يقول: »كل 
ما لقينا من أحداث يف احلياة، وكل خربتنا وجتاربنا، و كل ما تلقته 

حواسنا أو دار يف خلدنا هو العامل األكرب يف تكوين شخصيتنا«
وليد  هو  اإلنسان  أن  وهو  هذا  يف  كلية  قاعدة  األستاذ  ويذكر 
فيه  يؤثر  قبح  أو  حسن  من  حياته  يف  يلقاه  ما  فكل  األحداث 

عليها  ساخطا  باحلياة  مكتئبا  رأيت  فإن   « يقول:  كثريًا،  أو  قلياًل 
متربما هبا، أو مبتهجا باحلياة راضيا عنها متفتحا قلبه هلا، أو رأيت 
أو جبانًا ذلياًل خاماًل  النفس،  القلب واسع  شجاعا مغامرًا كبري 
وضيعًا ضيق النفس، أو نحو ذلك، فابحث عن سلسلة حياته من 

يوم أن تكّون يف ظهر آبائه«.  
فعىل هذا العامل األكرب واألول يف تكوين شخصيته وبناء نبوغه 
والتجارب  هبا،  تفاعل  التي  األحداث  هو  والثقايف  العلمي 
واخلربات التي لقيها من أحداث احلياة، وامتزجت  بقلبه وقالبه.

األسرة
العامل الثاين الذي أّثر يف تكوين شخصيته هو األرسة والبيئة، حيث 
كان لألوضاع االقتصادية التي تسود بيتهم، والدين الذي يسيطر 
عليهم، واألحوال االجتامعية التي متر بأرسهتم أثر كبري يف تكوين 
شخصيته، يقول: » لقد عمل يف تكويني إىل حد كبري ما ورثت عن 
الذي  والدين  بيتنا،  تسود  كانت  التي  االقتصادية  واحلياة  آبائي، 
يسيطر علينا، واللغة التي نتكلم هبا، وأدبنا الشعبي الذي يروى لنا 
ونوع الرتبية الذي كان مرسوما يف ذهن أبوي ولو مل يستطيعا التعبري 
عنه ورسم حدوده ونحو ذلك؛ فأنا مل أصنع نفيس ولكن صنعها اهلل 

تعاىل عن طريق ما سنّه من قوانني الوراثة والبيئة«.
يتكلم عن بيته الذي وضع اللبنة األوىل لتكوينه بيء من البسط 
يف  دروسه  أهم  فيها  تعلم  مدرسة  أول  أنه  ويرى  والتفصيل،  
احلياة، يقول: »كان هذا البيت أهم مدرسة تكونت فيها عنارص 
جسمي وخلقي وروحي، فإذا تغريت بالنمو أو الذبول وبالقوة 

أو الضعف، فمسائل عارضة عىل األصل«. 
فيقول:  الذي كان يسودهم،  بيته، والنظام  يتكلم عن خصائص 
فيه  ليس  متحفظا  فيه،  هزل  ال  جدا  ـ  اجلملة  عىل  ـ  بيتنا  »كان 

ضحك كثري وال مرح كثري، وذلك من جد أيب وعزلته وشدته«.
بيتهم  تسود  كانت  التي  االقتصادية  األحوال  سوء  عن  ويتكلم 
أن  فدفعهم  عليهم  حيكم  كان  الذي  الظامل  البلدة  رصاف  ونظام 
ويغادروا  ـ   والفالحة  الزراعة  بلد  ـ  سمخراط  بلدهتم  يرتكوا 
نقطة  اهلجرة  هذه  فكانت  ـ  والفنون  العلوم  مركز  ـ  القاهرة  إىل 
حتول يف نظام األرسة، إذ أقبل الوالد إىل العلم وبذر بذور العلم 
من  أيب  أخرج  البلدة  رصاف  »ظلم  يقول:  هذا  ويف  األرسة،  يف 
ذلك  لوال  وتعلمت،  ولدت  حيث  القاهرة  وأسكنه  سمخراط 
توالدا  األحداث  تتوالد  ولكن  وأقلع،  أزرع   فالحًا  لنشأت 
عجيبًا، فقد ينتج أعظم خري من أعظم رش كام ينتج أعظم رش من 
أعظم خري، وال تستبني األمور حتى يتم هذا التوالد ويظهر عىل 

مرسح الكون«. 
ويتكلم عن سلطة األبوة التي كان حتكم البيت، وتؤثر يف أنامط 
حياهتم وسلوكهم، وعن تعب والده ألجل تربيتهم تعبا ال مزيد 
عليه، يقول: »وكان بيتنا حمكومًا بالسلطة األبوية، فاألب وحده 
مالك زمام أموره، ال خترج األم إال بإذنه، وال يغيب األوالد عن 
البيت بعد الغروب خوفا من رضبه، ومالية األرسة كلها يف يده 
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يرصف منها كل يوم ما يشاء كام يشاء، وهو الذي يتحكم حتى فيام 
نأكل وما ال نأكل، يشعر شعورًا قويا بواجبه نحو تعليم أوالده، 
فهو يعلمهم بنفسه ويرشف عىل تعليمهم يف مدارسهم، سواء يف 
ذلك أبناءه وبناته، ويتعب يف ذلك نفسه تعبا ال حد له حتى لقد 

يكون مريضا فال يأبه بمرضه«.
ويرى أن بيتهم كان مغمورًا بالشعور الديني، معمورا بالنشاطات 
باإلسالم  وااللتزام  اإلسالمية،  بالشعائر  واالحتفاظ  الدينية، 
كمنهج للحياة، يقول: » ويغمر البيت الشعور الديني، فأيب يؤدي 
ومساء.... صباحا  القرآن  قراءة  من  ويكثر  ألوقاهتا،  الصلوات 
وعىل اجلملة فأنت إذا فتحت باب بيتنا شممت منه رائحة الدين 

ساطعة زاكية«.
فبيئة األرسة التي كانت تتميز باجلد والعمل، والعلم والكسب، 
بناء  عىل  ساعد  ما  أهم  من  واإلسالم  للدين  باحلب  ومتتلئ 
وبيته  أرسته  هبا  متيزت  التي  اخلصائص  هذا  فعىل  شخصيته. 

تتخلص يف النقاط التالية«
1ـ عناية الوالد التامة باألرسة.

الوالد ورصامته يف تعليم األوالد وتربيتهم حيث يتعب  2ـ جد 
نفسه تعبا ال حد له وإن أدى ذلك إىل مرضه.

3ـ الشعور الديني الذي كان يغمر البيت.
4ـ البساطة والسذاجة وعدم التكلف يف احلياة.

5ـ بيتهم الذي كان  يتحمل املشاق ويتميز باجلد والشدة ال هزل 
فيه وال مرح.

ثم إن هذه اخلصائص كلها انعكست يف حياة األستاذ بحيث مل تنفك 
عنه بحال، ويف هذا يقول: » إن كل خصائص البيت التي ذكرهتا 
يفَّ  رأيت  فإن  حيايت.  مميزات  أهم  وكّونت  طبيعتي  يف  انعكست 
إفراطًا يف جانب اجلد وتفريطًا معيبًا يف جانب املرح، أو رأيت صربًا 
عىل العمل وجلدًا يف حتمل املشقات، واستجابة لعوامل احلزن أكثر 
من االستجابة لعوامل الرسور، فاعلم أن ذلك كله صدى لتعاليم 
البيت ومبادئه. وإن رأيت دينًا يسكن يف أعامق قلبي، وإيامنًا باهلل 
ال تزلزله الفلسفة وال تشكك فيه مطالعايت يف كتب امللحدين، أو 
رأيتني أكثر من ذكر املوت وأخافه، وال أتطلع إىل ما يعده الناس 
جمدًا وال أحاول شهرة، وأذكر يف أسعد األوقات وأهبجها أن كل 
العيش  يف  بساطتي  رأيت  أو  عارض،  وعرض  زائل  ظل  ذلك 
وعدم احتفائي بمأكل أو بمرشب أو ملبس، وبساطتي يف حديثي 
وإلقائي، وبساطتي يف أسلويب وعد تعمدي الزينة والزخرف فيه، 
وكراهيتي الشديدة لكل تكلف وتصنع يف أساليب احلياة، فمرجعه 

إىل تعاليم أيب وما شاهدته يف بيتي«.
ثم خيلص إىل نتيجة حتمية التي ال  بد وأن تؤّثر يف تكوين اإلنسان 
أيام تأثري، وجتعله إنسانًا سلبيًا أو إجيابيًا، ذا طابع حسن أو قبيح، 
وتنشئته،  اإلنسان  تكوين  يف  األوىل  البذرة  يبذر  البيت  أن  وهو 
التي  للرتبة  ويرتكها  للحياة  األوىل  البذور  يبذر  »فالبيت  يقول: 
تعيش فيها، واجلو الذي يعاكسها أو ينميها، حتى تعيش عيشتها 

املقدورة هلا وفقًا لنظام الكون وقوانينه«.

احلارة واجلريان

أما العامل الثالث الذي ترك أثرًا ملموسًا يف حياته وساهم يف بناء 
شخصيته هو طبيعة أهل احلارة واجلريان الذين كان يتبادل معهم 
عواطف احلب والبغض، ويتعلم منهم مبادئ السلوك، وطبية البيئة 
بيئة بسيطة مل تغزها  بيئتهم  التي كانت تسود حارهتم، فقد كانت 
فكان  اجلاهلية،  والتقاليد  العادات  فيها  ترس  ومل  األوربية،  املدنية 
األستاذ يتبادل يف هذه البيئة البسيطة مع لداته أيام الطفولة وغلواء 
التفاعل  هذا  فكان  وأفراحهم،  أحزاهنم  مع  ويتفاعل  الشباب، 
السلوك وطريقة  مبادئ  منها  تعلم  تربوية كبرية  والتامزج مدرسة 
ومشاعرهم،  الناس  انطباعات  مدى  عىل  وتعرف  املعامالت، 
وتعرف عىل مواضع الضعف والقوة فيهم يف العقائد واألخالق 
والسلوك، يقول: وكانت املدرسة الثانية هي حاريت فقد لعبت مع 
عواطف  معهم  وتبادلت  السلوك،  مبادئ  منهم  وتعلمت  أبنائها 
وألفاظ  الرقيقة  واأللفاظ  واالنتقام،  والعطف  والكره،  احلب 
يف  املرصية  للحياة  صورة  أول  ذهني  يف  منها  وانطبعت  السباب 
سلوكها وأخالقها وعقائدها وخرافاهتا وأوهامها ومآمتها وأفراحها 
لألرس يف  مثاالً  ذلك، وكانت حارتنا  إىل غري  وزواجها وطالقها 

القرون الوسطى قبل أن تغزوها املدنية بامديتها ومعانيها«.
العامية  اللغة  منها  تعلمت  يل،  مدرسة  حوهلا  وما  احلارة  »كانت 
وزجلها،  وأمثاهلا  وأساليبها  ألفاظها  من  الصميمة،  القاهرية 
وكان حينا يمثل احلياة القاهرة اخلالصة، فمثلها مثل مراكز اللغة 
وسفىل  قيس  لعيا  اللغة  علامء  إليها  يرحل  كان  التي  الفصيحة 
ورأيت  البلدية،  والتقاليد  العادات  كل  منها  وتعلمت  هوازن، 
كيف تقام األفراح عند الطبقة الدنيا وكيف يفرحون ويمرحون 
وكيف يغنون وما يغنون، ورأيت الفروق يف كل ذلك بني عادات 
الدنيا والوسطى والعليا، ورأيت كيف تقوم لذائذ احلياة  الطبقة 

وآالمها عند كل طبقة«.
ويرى األستاذ أن احلارة والتعامل مع أهل احلي قد أّثر فيه تأثريًا 
كثريًة،  عملية  دروسًا  والتبادل  املخالطة  هذه  من  وتلقى  عميقًا، 
ويقارن بني تلك املدنية البسيطة التي كانت حاكمة عليهم وهذه 
فيشيد  الزمن،  التي سيطرت عليهم يف هذا  التي األوربية  املدنية 
بتلك املدنية املليئة باحلب واملخالطة ومعرفة حق اجلريان وذخرية 
الراهنة  املدنية  من  وينقبض  واملجاراة  املخالطة  بفضل  األلفاظ 
املائعة التي ال يعرف أهلها حق اجلريان وال يتصلون بأهل احلارة 

وال يعرفون اللغة والتجشم يف احلياة، يقول: 
» كل ذلك كان دروسًا عملية وجتارب قيمة ال يستهان هبا، فإذا 
حاريت،  من  استفدهتا  التي  هذه  جتاريب  يف  نفيس  بني  قارنت  أنا 
وأوالدي يف مثل سني التي أحتدث عنها وقد ربوا تربية أخرى، 
هذه  مثل  وال  يتصلون،  حارة  بأهل  وال  يعرفون،  جريان  فال 
العالقات التي ذكرهتا يشاهدون؛ أدركت الفرق الكبري بني تربيتنا 
ومعجم  لغتنا  ومعجم  جتارهبم،  وقلة  جتاربنا  وكثرة  وتربيتهم، 

لغتهم، ومعرفتنا بصميم شعبنا وجهلهم«.
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 أشار فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة يف مدينة 
زاهدان، يف خطبة خطبة اجلمعة 29 مجادي الثانية 1434 إىل أمهية 
املساعي واجلهود التي يبذهلا اإلنسان يف الدنيا، معتربا »التقدم املادي 

والسعادة األخروية« لكل إنسان رهني مساعيه واجلهود التي يبذهلا.
وقال فضيلة الشيخ عبد احلميد بعد تالوة آية »وأن ليس لإلنسان إال ما 
سعى«: إن اهلل تعاىل جعل الدنيا مكانا للسعي واجلهد، واعترب السعي  
والعمل رأس املال الوحيد الذي يمكن لإلنسان االستفادة منهام يف 

هذه اآلية. 
وأضاف: جعل اهلل تعاىل مساعي اإلنسان يف املجاالت املختلفة مؤثرة. 
فيجب أن يسعى اإلنسان يف الدنيا ملعاشه واكتساب الرزق. هذه سنة 
الرزق واملعيشة. بل  اهلل تعاىل حيث جعل جماالت وطرق لكسب 
احليوانات كلها تسعى ألجل الرزق. نحن كام أننا نسعى الكتساب 
الرزق وفقا هلذه السنة اإلهلية، جيب أن نسعى لسعادتنا ومعادنا وعزتنا 
وصالحنا وإصالح جمتمعنا. فإذا أردنا أن نكون ورثة اجلنة ونصل إىل 
مرضاة الرب تبارك وتعاىل ونكون مقبولني عند اهلل عز وجل، لنعلم 
جيدا أن هذه الغاية اهلامة لن حتصل إال من خالل السعي والعمل 

اجلاد.
وتابع فضيلته قائال: اإلنسان يرى نتائج سعيه وعمله، سواء بذل هذا 
السعي يف دنياه أو دينه. ستظهر نتائج سعي اإلنسان يف الدنيا واآلخرة. 
الذين يسعون ألجل الدنيا ستظهر نتائج سعيهم يف الدنيا. الشعوب 
واألمم التي تقدمت وتطورت يف املسائل املادية والدنيوية ويشعرون 
بالفخر يف املجاالت املادية، كلها نتيجة ملساعيهم يف حياهتم الدنيوية. 
كذلك الشعوب التي وصلت إىل اإليامن الكامل، ووصلوا إىل احلق، 
وقاموا بتكوين اإلنسان وحتليته باألخالق الربانية؛ كل ذلك كانت 

نتيجة جهودهم يف األمور الدينية.

واستطرد رئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان، قائال: إن كنا 
نشهد اليوم انتشارا لإلسالم يف العامل ورواجا له، السبب األصيل له 
هي جهود املؤمنني املخلصني. الرمحة اإلهلية والنرص املبني هلل تعاىل 
سيأيت بعد اجلهد والسعي. اإلنسان لن حيصل شيئا من دون السعي 
والعمل. فإذا جلس اإلنسان فارغ اليدين، لن تكون دنياه عامرة 
وال يصل إىل السعادة األخروية. إن اهلل تعاىل يظهر مقدار مساعي 
وعملوا  آمنوا  فالذين  القيامة؛  يوم  لإلنسان  األخروية  اإلنسان 
يقدموا  مل  والذين  مبيضة،  بوجوه  اليوم  هذا  الصاحلات حيرضون 

سعيا وال عمال لدينهم، حيرضون عند اهلل تعاىل بوجوه مسودة.
حل الكثري من أزمات العامل يف احلوار عىل أسس العدل والعقالنية:

عىل  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  أكد  خطبته،  من  آخر  قسم  ويف 
والعدل  اإلنصاف  قائال:  العامل«،  يف  والعدل  اإلنصاف  »رضورة 
من  فقط  ليس  والعدل  املعارص.  عاملنا  يف  األساسية  احلاجة  هي 
مسئوليات احلكام، بل جيب أن يراعي كافة أفراد املجتمع اإلنصاف 

والعدل يف حياهتم.
خاصة  عاملنا،  يف  املشكالت  من  كثري  حلل  الطريق  قائال:  وأضاف 
مشكالت املسلمني، هو احلوار والتفاوض عىل أسس التعامل والتعادل 
والعدل والعقالنية. وجيب عىل كافة اجلامعات من التيارات املعتدلة إىل 
التيارات املتطرفة أن يقبلوا حلل مسائلهم إىل احلوار والعقالنية. أعظم 
املشكالت يف العامل كاإلرهاب، واهلجامت االنتحارية وغريها، يمكن 

معاجلتها باحلوار.
املتحدة  والواليات  األطليس  احللف  غزو  قائال:  فضيلته  وتابع 
ألفغانستان بحجة مكافحة اإلرهاب ذنب ال يغفر، كام أن الكثري من 
اخلرباء يعتقدون أن غزو العراق الذي جلب اخلسائر الباهظة كان 
خطأ كبريا. حترير فلسطني هو احلل للسالم يف املنطقة. قضية فلسطني 

الوصول إىل التقدم املادي والسعادة األخروية يكمن يف سعي اإلنسان

اخلطب واحملاضرات

من خطب شيخ اإلسالم موالنا عبد احلميد
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متعلقة بأمن العامل. لو سمع العامل كالم الشعب الفلسطيني واستقلت 
بالدهم، حللت املشكالت كلها، وملا واجه املسلمون والعامل األورويب 

واألمريكي هذه اخلسائر واملشكالت.
وأردف: إن نتيجة إمهال مطالب الشعوب جتلب السخط واحلقد، 
ويؤدي إىل اهلجامت االنتحارية. إنني ال أبرر هذه األعامل، لكن هذا 
العدل  بتنفيذ  العامل  أزمات  معاجلة  يكمن  هذا  ألجل  جمرب.  رأي 

وسامع مطالب الناس وشكاوهيم.
وأكد فضيلته عىل رضورة االنتباه إىل مطالبات األقليات يف العامل: 
أعتقد أنه جيب أن تسمع احلكومات يف البالد العربية واإلسالمية 
كالم معارضيها وحتل مشكالهتم باحلوار. جيب أن ُيسمع صوت 
سنة،  أم  شيعة  كانوا  سواء  حقوقهم،  وتراعى  العامل  يف  األقليات 

ومسلمني أو غري مسلمني.
وطالب فضيلة الشيخ عبد احلميد املسئولني بمراعاة حقوق أهل السنة 
يف إيران، قائال: عىل املسئولني يف إيران أن يسمعوا مطالبات أهل السنة 
الذين يشكلون أكثرية األمة اإلسالمية يف العامل، ويف إيران يشكلون 
العدد األكرب من سكان البالد بعد الشيعة. نحن نرجو أن تستجاب 
أي شكوى ُترفع إىل أي مسئول، ويدرسوا مشكالتنا، ويقوموا بحلها، 

ويراعوا حقوقنا وحقوق شعبنا.
أهل  نحن  قائال:  املسلمني،  لعلامء  العاملي  االحتاد  عضو  وأضاف 
التعامل واحلوار، ونجلس مع كل من يستمع كالمنا ونحاوره. وإن مل 
يسمعوا كالمنا ورصاخنا، نرفع األكف إىل اهلل تعاىل ونبكي مترضعني 

مبتهلني إليه، بكاء هيز عرش الرمحن.
اإلساءة إىل صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حرام رشعا وهي 

من املعايص الكبرية:
إىل  خطبته  من  آخر  قسم  يف  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار 
هدم قرب حجر بن عدي ونبش قربه يف سوريا، قائال: إن هدم قرب 
حجر بن عدي ونبش قربه يف سوريا، الذي هو من الصحابة عند 

البعض، كان حدثا مؤملا.
وأضاف رئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان، قائال: الصحابة 
به ودافعوا عن  اهلل عليه وسلم وآمنوا  لقوا رسول اهلل صىل  الذين 
املسلمني، وجيب  لدى  مكانة عظيمة وكبرية  الكريم، هلم  الرسول 
احرتام صحابة رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وعبيده وإمائه عىل كل 

أبناء األمة املسلمة.
وتابع فضيلته قائال: احرتام صحابة الرسول الكريم أحياء وأمواتا الزم 
والعرشة  الراشدين  اخللفاء  من  الصحابة  إىل  واإلساءة  ورضوري، 
املبرشين باجلنة وزوجات الرسول الكريم وأهل بيته وسائر الصحابة 
حرام رشعا، وتعترب من املعايص والذنوب. نبش القبور عمل مغايرمع 

تعاليم الرشع، ونحن ندين اإلساءة ونبش قرب حجر بن عدي.
واستطرد رئيس منظمة احتاد املدارس الدينية ألهل السنة يف حمافظة 
سيستان وبلوشستان، قائال: وإن كنا ال نعلم من وراء هذه اإلساءة، 
لكننا نعترب من ارتكبوا هذه اإلساءة متطرفني. وربام هذه من مؤامرات 
الصهاينة إلثارة الفتنة الطائفية بني األمة املسلمة، وحتريض املسلمني 

بعضهم ضد بعض. لكن هذه احلادثة جيب أن توّحد املسلمني.

ضعف األمة اإلسالمية يعود إىل الضعف يف اإلميان
اعترب فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة يف مدينة 
رجب 1434  اجلمعة 14  خطبة  اجلمعة،  هذه  خطبة  يف  زاهدان، 

»ضعف اإليامن« سببا للضعف يف األعامل لدى املسلني.
وقال فضيلته بعد تالوة آية »فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال 
صاحلا وال يرشك بعبادة ربه أحد«: األمة املسلمة تواجه يف العامل ضعفا 
يف العمل، وال ينبغي القول أن املسلمني ال يعانون من الضعف يف 
العلوم. ألن هناك الكثري من التعاليم الرشعية وأحكامها جيهلها األمة 
املسلمة، لكن الضعف العميل يغلب يف املجتمع اإلسالمي عىل غريها 

من النقائص.
واستطرد فضيلته قائال: كثري من األعامل يعلمها الشخص املسلم 
أهنا من األعامل الصاحلة والرشعية التي تريض الرب تبارك وتعاىل، 
لكنه ال يفعلها. وكثر يف جمتمعاتنا الظلم وتضييع احلقوق وأنواع من 
املعايص التي يعلم الشخص املسلم أهنا من املعايص، ولكن مع ذلك 

ال يبايل بارتكاهبا.
 وتابع خطيب أهل السنة يف زاهدان: فال يوجد شخص مسلم جيهل 
املقدسة.  الرشيعة  يف  واملنهيات  واملعايص  املحرمات  من  الغيبة  أن 
يعلم مجيع املسلمني أن الرسقة حرام، لكن نرى البعض يرتكب هذه 
املعصية ويقوم برسقة أموال الناس وممتلكاهتم، مع أن الذي يرسق 

أموال الناس يبتىل بعذاب اهلل ويسوّد وجهه يوم القيامة.
 واستطرد فضيلة الشيخ قائال: املسلم الذي يرتكب الزنا، يعلم جيدا 
أن الزنا عمل شنيع ومعصية. وتبلغ شناعة هذه املعصية إىل حد يريد 
اهلل أن ينزل العذاب عليه يف ذلك الوقت غرية منه عىل هذه املعصية؛ 
لكن الدنيا دار االمتحان واهلل تعاىل صبور يريد أن يتوب عبده ويرجع 
إليه. فعمل الزنا من املعايص الكبرية. الزنا مغاير للعفة واحلياء؛ والذي 
يرتكب الزنا أو يلقي النظر بشهوة يف املحرمات، لقد رفع يده عن 

احلياء والعفة يف احلقيقة.
البالد  يف  املسلمون  يعاين  قائال:  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأكد 
اإلسالمية نقصا وضعفا يف العمل يف تأدية األحكام الرشعية. ال يوجد 
التزام بالصالة؛ والذي يصيل ال خشوع وال خضوع يف صالته. يقرص 
املسلمون يف أداء زكاهتم وال يؤدوهنا كامال، وهناك قصور يف تأدية 

حقوق الناس.
 واعترب خطيب أهل السنة »ضعف اإليامن« سببا لضعف العمل 
قائال: الضعف العميل معلول وعلته ضعف اإليامن. يوجد ضعف 
يف التقوى والورع واخلوف من اهلل تعاىل يف املجتمعات اإلسالمية. 
بعذاب  يؤمن  املسلم  اإليامن.  وضعف  االعتقادات  ضعفت  لقد 
قلبه  إيامن قوي راسخ يف  يوجد  لكنه ال  والنار.  القرب واحلساب  
يكون سببا للتغيري يف حياته ويدفعه إىل العمل الصالح. فالضعف 
يف  تقوية  حتدث  مل  فام  اإليامن.  يف  الضعف  إىل  يعود  األعامل  يف 
اإليامن، ال يمكن حل الضعف العميل. والسبب يف أن الصحابة 
األعامل  يف  موفقني  كانوا  الصاحلني  والسلف  عنهم  اهلل  ريض 
الصاحلة واالجتناب من املعايص، أهنم كانوا يملكون إيامنا قويا، 
وكان يبلغ يقينهم إىل حد جعلوا اجلنة والنار نصب أعينهم، وما 



18

السنة التاسعه رجب املرجب 1434 هـ.ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایران

كانوا يغفلون حلظة، وكانوا يؤدون حقوق اهلل وحقوق الناس. لكن 
املسلمني يف عرصنا بسبب الضعف يف اإليامن واليقني، ال يراعون 

املسائل واألحكام الرشعية عند مواجهتهم املسائل.
إصالح  إىل  اجلميع  خطبته  من  القسم  هذا  ختام  يف  فضيلته  ودعا 
االعتقادات وإقامة العالقة مع اهلل تعاىل وتقوية اإليامن وتالوة القرآن 

الكريم والتدبر فيه واالستفاد من احلياة للمزيد من العبادة والعبودية.
يرجى من جملس صيانة الدستور املزيد من رحابة الصدر وسعة األفق:
وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد يف قسم آخر من خطبته إىل قضية 
رفض أو تأييد أهلية مرشحي االنتخابات الرئاسية املقبلة يف البالد 
قائال: القضية املطروحة يف البالد هذه األيام هي قضية رفض أو تأييد 
أهلية املرشحني لإلنتخابات الرئاسية من قبل جملس صيانة الدستور. 
أن  وأرى  القضية،  باملسؤولية جتاه هذه  إيراين  أشعر كمواطن  إنني 

أتطرق إىل بعض املطالب حوهلا.
وتابع خطيب أهل السنة قائال: يف الظروف الراهنة التي تواجه البالد 
أزمات عديدة، كان املتوقع أن تكون املعاملة يف رفض أو تاييد أهلية 
املرشحني بمزيد من رحابة الصدر وسعة األفق. لكن اآلن بعد إعالن 
أسامء املرشحني من قبل جملس صيانة الدستور، مع األسف يوجد قلق 

بالنسبة إىل هذه القضية.
»هاشمي  ترشح  رفض  إىل  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأشار 
رفسنجاين« من قبل جملس صيانة الدستور، قائال: تم رفض ترشح 
السيد »رفسنجاين« وهو من الرموز الوطنية والثورية يف البالد، ومن 

السياسيني املشهورين يف الداخل واخلارج الذي يعرفه الكثريون.
 وتابع فضيلته قائال: كان الشعب يتطلع نظرا إىل األزمات العديدة 
التي تواجهها البالد، أن يكون املرشح الذي يأيت إىل امليدان قادرا عىل 
ختفيف هذه األزمات وحل املشكالت السياسية واالقتصادية. لقد 

ذكرت سابقا هذا املوضوع أن السياسة واالقتصاد يرتبطان معا وال 
يمكن حل املشكالت االقتصادية إال بإصالحات سياسية.

ترشح  رفض  قائال:  املسلمني،  لعلامء  العاملي  االحتاد  عضو  وتابع   
»رفسنجاين« أقلق قسام كبريا من الشعب اإليراين.

إن كانت هناك انتقادات جتاه بعض ترصفاته ومعامالته أثناء توليه 
رئاسة البالد، لكن نظرا إىل أنه رجل يتمتع بذكاء، حدثت يف شخصيته 
تطورات يف السنوات األخرية، فكان الرجاء أن يقدر عىل حل األزمات 

وإنقاذ البالد من التحديات.
وتوقع فضيلة الشيخ عبد احلميد يف هناية خطبته أن يتم إعادة النظر يف 
هذا القرار من قبل املسؤولني ومن بيدهم األمر وكذلك أعضاء جملس 

صيانة الدستور.
 الفرق اإلسالمية متفقة عىل االعرتاف بمناقب وفضائل عيل بن أيب 

طالب ريض اهلل عنه:
وأشار فضيلة الشيخ عبد احلميد يف هناية خطبة هذه اجلمعة إىل مناقب 
سيدنا عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه قائال: سيدنا عيل ريض اهلل عنه 
من الشخصيات العظيمة. والفرق اإلسالمية كلها متفقة عىل  فضائله 

ومناقبه، معتربة إياه أسوة هلم يف العدل.
وأضاف رئيس جامعة دار العلوم بمدينة زاهدان: أهل السنة بجميع 
طوائفهم يرون يف سيدنا عيل ريض اهلل تعاىل عنه أسوة هلم يف التقوى 

والعبادة واإليامن والعمل.
وتابع فضيلة الشيخ قائال: سيدنا عيل ريض اهلل تعاىل عنه من صحابة 
العلمية  الشخصيات  من  وهو  األولني،  السابقني  ومن  اهلل  رسول 

البارزة بني الصحابة.
 وأكد خطيب أهل السنة يف زاهدان قائال: الصحابة كلهم ذوو مناقب 

وفضائل عندنا، و لنا أسوة يف تقواهم وإيامهنم.

إذا مل يكن من املوت بد.. فمن العجز أن متوت جبانًا!
ذات يوم ضاع كلب يف الغابة، وكان خائفاً جداً من أن يراه أسد قادم نحوه، فكر الكلب يف نفسه: »لقد انتهى أمري اليوم. لن 
يرتكني األسد حياً«. ثم رأى بعض العظام ملقاة حوله. أخذ الكلب عظمة وجلس معطياً ظهره لألسد، وتظاهر بأنه مستمتع 
بلعق العظمة وبدأ بالرصاخ، ثم بدأ يتجشأ بصوت عاٍل قائالً: »يا للروعة، عظام األسد لذيذة حقاً. إذا حصلت عىل املزيد منها 
فسيتحول يومي إىل حفل«. خاف األسد وقال لنفسه: »هذا الكلب يصطاد األسود، عيّل أن أنقذ حيايت وأهرب«. ثم ركض 
األسد بعيًدا عن الكلب وبرسعة. وكان هناك عىل إحدى األشجار قرد يتفرج عىل تلك اللعبة بأكملها. فكر القرد قائالً: »هذه 
فرصة جيدة ألعيد األسد بثقة بإخباره بكل هذه الكذبة«. حيث حاول القرد أن جيعل من األسد صديًقا له، وبالتايل لن يضطر 
إىل القلق واخلوف منه بعد ذلك. ركض القرد باجتاه األسد ليفيش له األمر. أما الكلب فقد شاهده يركض خلف األسد فأدرك 
أن مكروًها سيقع له إن مل يترصف. أخرب القرد األسد بكل يشء، حيث رشح له كيف قام الكلب بخداعه. زأر األسد بصوت 
عاٍل وأمر القرد بأن يمتطي ظهره وتوجه إىل الكلب مرسًعا. كان الكلب ذكياً جداً؛ فقد جلس مرة أخرى معطياً ظهره لألسد، 
وبدأ يتكلم بصوت عاٍل: »استغرق هذا القرد وقتاً طويالً. لقد مضت ساعة كاملة وهو عاجز عن اإليقاع بأسد آخر«! سمع 

األسد الكالم.. فرمى القرد من عىل ظهره وقام بافرتاسه عقاباً له عىل اخليانة!
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لـــک أ دارس اإلســـــالمي واهـــــا ً
دارالعــــــلوم لک معين  صافي

ننهل العلـوم بال نکـد أو غصص
بفضــل اإللــه الصمـــد البــاري

ثم بفضلک شيخنا عبدالحميـد
ياحبيب العين وصاحب المعالي

إمــض بنــا حــيث شئــت فنحـــــــن
للدين جنود ولإلســالم نتفادي

جهـــــــــــوداتـک لـن ينسـی أبــدا ً
کل طـالب أو دارس إســــــالمي

عمـــــــــــالق الفکــر اإلســالمـــي 
شيخنــــا قــاســــم القــــاسمــــي

لــإلسـالم حمـــــــــــاک اهلل دومــا ً
حّب الطالب والعــــــالم الرباني

دومـــــا ً شکــــرنـــــا لـــــک دومـــا ً
بمــــا تغذينا الفکر الصـــافي

کم امتزج الحـــــــديث واختــلط 
بــــــدم شيخنـــــيــا المحبـــــــي

أضـــاءاهلل محّيـــاه بنـورالحـــديث 
 أعلی اهلل مقامـــــه بکل نادي

ونور مّکي ومن تحّلی بالتزکية
شيخنـــــا وحّبنــــا الــــرودينـــي

وابتکر القــــــــوافي في هواکم 
أهون فيکم کل شعـر وقافي

تعجــــز کلمــــاتــي لّمــــا أصــــف 
نجم دارالعلوم، عبدالغني البدري

حبـــــــــاه اهلل هيبــــــة و وقـــــــارا ً
يذعن بهـــا القــاصي والـــداني

ولـــو ُشبهت الجـــامعـــة بروضــــة 
فـــوردهــــا شيخنـــــا النــــاروئي

فکم لنا في محبتکم غـــــــرام
أ احمـــــــد حّبــــــي و أستــــاذي

هلل در الــــدکتـــــور عبيـــــداهلل
أنعـم بـــه من محقـــق مثـــالـــي

ونــــــــال الشـــــــــــرف والعليــــــــاء
بعـــــــزم أکيــــــد ســـــــامــــــي

حلو الحــديث، مـرهـف الـذهـــن  
يقظ الفؤاد عبدالحليم القاضي

استــأنـــس بـالکتب وغـــــورهـــا   
بعــالـــم عـزٍب نطـــــــاسي شبهــا ً

وحضــــرة شيخنــــــا الســـــــالمي 
أهـدي إليــه شکــــري والتهـاني

وسّيـدي شه بخش واسمه محمـد
له علم غزير وفضل مکـــــافـي

أهزوجة طالب احلديث الشريف ألساتذته
ابن عيسی

واحة الشعر



20

السنة التاسعه رجب املرجب 1434 هـ.ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایران

يف مدينة بشاور
يف  عنها  وقرأت  كثريًا  عنها  سمعت  التي  العريقة  بشاور  هذه 
الكتب، وال أنسى ما قرأته يف كتاب »إذا هبت ريح اإليامن« عن 
عرفان  بن  أمحد  اإلمام  املجدد  أنشأها  التي  اإلسالمية  احلكومة 
البرشي  التاريخ  التي مل يعهد هبا  الفريدة  الشهيد، تلك احلكومة 
هبذه  حّلت  ما  أنسى  ال  كام  التاريخ،  من  قصرية  فرتات  يف  إال 
ذلك  الولدان،  هلوهلا  تشيب  بشعة  وجمازر  نكبات  من  احلكومة 
الدوائر  تربصوا  الذين  املتآمرين  من  طائفة  به  قام  الذي  الغدر 
باملجاهدين، وحسدوهم يف هذه احلكومة العادلة، فدّبروا تدبريًا 
خفيًا يف غاية من اإلتقان، وهجموا عىل املجاهدين هجوم رجل 

واحد، وقتلوهم بأبشع صورة.
أجل! إن بشاور وما جاورها من املدن لو بقيت إىل اآلن متمسكة 
التي أهريقت  الذكية  الطاهرة  الدماء  باإلسالم فهي بفضل تلك 
حلكومة  وجهادًا  اإلسالم،  حياض  عن  دفاعا  األرض  هذه  يف 

إسالمية خالصة.
فلوال جهود اإلمام الشهيد يف هذه البقعة ملا بقيت باقية لإلسالم، 
وألصبحت بشاور فريسة العابثني، ولعبة املتالعبني، ولطويت يف 

صفحات التاريخ.
فلتعرف بشاور هذا احلق يف عنقها، ولتكن عىل صلة بالبقية الباقية 
من أبناء اإلمام الشهيد الذين مل يزالوا يقاومون التيارات اإلحلادية 
التي تريد اقتالع جذور اإلسالم من بشاور وباكستان، تلك احلفنة 
املباركةـ  الالجئة يف جبال سوات وكوهستان وما جاورها من اجلبال 
ـ التي شقيت بحياهتا ليسعد شعب باكستان، تلك التي ضحت بغاهلا 
األعداء،  كيد  من  مصونة  باكستان  وحتيى  بشاور  لتحيى  ونفيسها 
ومؤامرة الغربيني، وغباوة احلكام، وخيانة العمالء الذين رشوا هذا 
الرتبية  رشحات  من  رشحة  احلفنة  تلك  إن  بخس.  بثمن  الوطن 
اجلهادية التي قام هبا اإلمام الشهيد، وهي مل تزل وال تزال ملعة مبعثرة 

عىل صفحات التاريخ املظلمة، تبقى ما بقيت هذه البسيطة. 
حضارة  وملتقى  رسحد  حمافظة  حارضة  بشاور  يف  ذا   أنا  فها 
اإلمام  عهد  يف  اإلسالمية  اخلالفة  ومركز  وباكستان،  أفغانستان 

السيد أمحد الشهيد. 
أرهقنا  وقد  الرشيد  عبد  فقصدنا  العرص  قبيل  بشاور  إىل  وصلنا 
بعبد  التقينا  العرص  وبعد  ساعة،  واسرتحنا  فاغتسلنا،  الظمأ، 
الرشيد وتالميذه، فاستقبلونا بكل برش وترحاب، ملكتهم املرسة 
بقدومنا، وطاروا بجناح الفرح، وبالغوا يف إكرامنا، وكا ن الشيخ 
املغرب  بعد  مضجعه  فأخذ   الرأس،  يف  أملًا  يعاين  الرشيد  عبد 
الرشيد  عبد  الشيخ  تالميذ  مع  فتسامرنا  ونعيم  أنا  وأما  مبارشة، 
الليل، وكان احلديث يدور حول ظروف  إىل أن مىض هزيع من 

الطالب  بعض  وكان  اخلاصة.  بشاور  وظروف  العامة  باكستان 
بعض  هلم  فرشحت  ونظامها،  كراتي  مدراس  عن  سألني 
اخلصائص التي تتميز هبا مدارس كراتي عن املدراس األخر يف 

باكستان، ورّغبتهم عىل االلتحاق هبا.
فلم  الصداع،  يقايس  يزل  مل  الرشيد  وعبد  السحور  وقت  حان 
يتسنى لنا التبادل معه كام نحب، وتكلمنا معه يف بعض القضايا 

العامة.
عبد الر شيد: نعم يا عبد الرمحن كيف قضيتم الليل؟

عبد الرمحن: احلمد هلل بخري وعافية، وكيف صحتك أنت وهل 
غلبتك عيناك يف البارحة؟

عبد الرشيد: نعم احلمد هلل! لقد ارتاحت أعصايب بعض اليء.
نعيم: كل يا شيخ ال تستحي، ـ رافعًا صوته ـ 

عبد الرمحن: دعني أنا عىل راحتي ـ  وقد انقبضت من كالمه هذاـ 
  عبد الرشيد: وما هي برناجمكم اآلتية يا عبد الرمحن؟

الكالم،  نعيم  عيل  قطع  وقد  اآلتية...ـ  برناجمنا  الرمحن:  عبد 
فسخطت عليه يف نفيس ـ .

إىل  ذهايب  عىل  به  وأستأثر  سوات،  إىل  بالشيخ  سأذهب  نعيم: 
كراتي وإن ألّح عيل والدي، وأنا طوع أمره سأذهب به إىل حيث 

يريد، وسريى ما يرّسه.
عبد الرمحن: إن نعياًم رجل نشيط جريء، أرجو أال أنقبض به يف 
الطريق ـ  وقلت يف نفيس: إن فيه شيئًا من آثار البـ...فأخاف أن 

تزعجني عاداته تلك ـ .
البطاقة  لو محلت  يا حبذا  أنتام!  الرجالن  نعم  الرشيد: واهلل  عبد 

الوطنية ـ وهو رجل أفغاين ـ لصحبتكام يف هذه النزهة املباركة.
عبد الرمحن: ويلك يا نعيم! أما وعدت بأن تصنع له بطاقة وطنية؟

عبد الرشيد: ها ها! إنه رجل القول ال العمل.
نعيم: إنه حيمل بطاقة أفغانية، وحسبه تلك.

عبد الرمحن: إذن يمكنه أن يصحبنا.
عبد الرشيد: نعم، ولكن عىل أي حال إين خائف فإن األوضاع 

هنالك متدهورة.
اجلميل  بصوته  آذاننا  وتشنّفت  الرشيد،  عبد  خلف  الصبح  أدينا 
الرنان، وبعد الصالة آوينا إىل الفراش، واسرتحنا بعض ساعات، 
وبعد الظهرية أخذنا نستعد للمغادرة إىل سوات، ويف هذا األثناء 
كبار علامء رسحد حول  أّلفه واحد من  بكتاب  الرشيد  عبد  جاء 
عبد  عيل  فألّح  بالعربية،  أّلف  رائعًا  كتابًا  وكان  واإلفتاء،  القضاء 
ظ له، فكتبت سطورًا عن أمهية الكتاب، وعرضت  الرشيد أن أقرِّ
بعض توصيات يف طباعته. ويل عودة إىل الكالم عن بشاور وعبد 

الرشيد.  )يتبع(.

من نهر السند إىل جبال سوات )القسط الثالث(
ذكريات ممتعة مع الزمالء يف مشال باكستان

 أيب عامر حممد مجال

رحالت دينية
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املصطلحات  أكثر  من  واحدة  هي  ومشتقاهتا  اإلرهاب  كلمة  إّن 
السيايس  العمل  عن  احلديث  عند  اإلعالم  وسائل  يف  تداوالً 
اإلسالمية  واالجتاهات  عام،  بشكل  الرسمي  غري  اإلسالمي 
لفرض  تسعی  التي  اخلارجية  القوی  مواجهة  يف  عنفًا  األكثر 
سيطرهتا الكاملة علی العامل اإلسالمي والقوی الداخلية املتنفذة 

والتي ختدم خمططات الغرب بشكل خاص.
عّمن  تتحدث  املعّقدة  امللتوية  والنرصانية  اليهودية  النفسية  إهنا 
اإلرهاب  بتهم  أن تصمه  إالّ  الرتاب الجتد سبياًل  أنفها يف  يمّرغ 
وكيفام  شاءت  من  علی  إرادهتا  متيل  أن  تتمكن  كي  والتطرف، 
لنرصة  جاءوا  الذين  العرب  ذلک  علی  شاهد  وخري  شاءت 
هؤالء  نال  لقد  روسيا  قبل  من  حمتلة  كانت  عندما  أفغانستان 
وكان  والتقدير،  باالحرتام  وحظوا  مساعدة  كل  آنذاک  العرب 
اسمهم )املجاهدون(، وكانت وسائل اإلعالم العاملية تتسابق يف 

احلديث عن بطوالهتم، فام الذي جعلهم اآلن إرهابيني؟
وهتيء  أفغانستان،  إلی  السفر  هلم  تسهل  الدول  كانت  ملاذا 
بجمع  هلم  وتسمح  املجانّية،  أو  املخفضة  الطريان  بطاقات  هلم 
وتعقد  برؤوسهم  تطالب  اآلن  أصبحت  وملاذا  التربعات، 
وتبادل  ملالحقتهم  بينها  فيام  الرشف  معاهدات  وتقيم  املؤمترات 

املعلومات حوهلم؟
لقدكان هؤالء العرب جماهدون أبطاالً عندما كانوا يقفون يف وجه 
االمرباطورية الشيوعية الرشيرة التي كانت علی رأس اإلرهاب 
يف العامل آنذاک، أّما اآلن فقد اهنارت تلک االمرباطورية وأصبح 
أمريكا والغرب،  الوقوف بوجه  القادرة علی  القوة  اإلسالم هو 
الذي  التغيري  مع  ذلک  لينسجم  األسامء  تغيري  من  البد  فكان 

حصل يف العالقة مع املسميات!
يف  "اجلهاد  كتابه  يف  قال  عندما  املودودي  االستاذ  أحسن  وما 
االسالم": )ولقد جرت عادة االفرنج؛ أن يعربوا عن كلمة اجلهاد 
بـ "احلرب املقدسة" ]Holy war[، ولقد فرسوها تفسريا منكرا 
امللفقة،  املموهة  املعاين  ثوبا فضفاضا من  وألبسوها  فيها  وتفننوا 
وقد بلغ االمر يف ذلك أن أصبحت كلمة اجلهاد عندهم؛ عبارة 
كان  وقد  الدماء،  وسفك  واهلمجية  واخللق  الطبع  رشاسة  عن 

من لباقتهم انه كلام سمع الناس اجلهاد متثلت أمام أعينهم صورة 
صدورها  متقدة  سيوفها،  معلقة  املحتشدة،  اهلمج  من  املواكب 
بنار التعصب والغضب، متطايرا من عيوهنا رشار الفتك، عالية 
رسم  ولقد  االمام...  إىل  زاحفة  اكرب”،  “اهلل  هبتاف؛  اصواهتا 
الدهان هذه الصورة بلباقة فائقة وتفننوا فيها بريشة املتفنن املبدع، 
وكان من دهائهم ولباقتهم يف هذا الفن أن صبغوها من النجيع 
األمحر، وكتبوا حتتها نقاط شائقة؛ هذه الصورة مرآة لسلف هذه 

األمة من رشه لسفك الدماء وجشعة إىل الفتك باألبرياء(.
وتشتق كلمة )إرهاب( من الفعل املزيد )أرهب(؛ فيقال أرهب فالنًا 
عه، وهو نفس املعنى الذى يدل عليه الفعل املضعف  فه وفزَّ : أى خوَّ
)َرّهَب( . أما الفعل املجرد من نفس املادة وهو )َرِهَب(، َيْرهُب َرْهَبة 

وَرْهًبا فيعنى خاف، فيقال: َرِهَب الشىء رهًبا ورهبة أى خافه)1( .
ىف  للعبادة  انقطع  فيعنى  َب(  )َتَرهَّ وهو  بالتاء  املزيد  الفعل  أما 
والرهبانية  والرهينة  والراهبة  الراهب  منه  ويشتق  صومعته، 
كان  إذا  توعد  بمعنى  ترهب  الفعل  يستعمل  وكذلك  ...إلخ، 
متعدًيا فيقال: ترهب فالًنا : أى توعده. وكذلك تستعمل اللغة 
املادة فتقول : )اسرتهب( فالًنا  العربية صيغة استفعل من نفس 

َبه .)2( أى َرهَّ
)اإلرهاب(  مصطلح  يستعمل  مل  الكريم  القرآن  أن  ويالحظ 
القوة ألهداف سياسية  استخدام  الغرب وهو  الشائع ىف  باملعنى 
، وإنام اقترص عىل استعامل صيغ خمتلفة االشتقاق من نفس املادة 
يدل  اآلخر  والبعض  والفزع،  اخلوف  عىل  يدل  بعضها  اللغوية، 
املادة )رهب( سبع  الرهبنة والتعبد، حيث وردت مشتقات  عىل 
معنى  عىل  لتدل  احلكيم)3(  الذكر  ىف  خمتلفة  مواضع  ىف  مرات 

اخلوف والفزع كالتاىل :
لرهبم  هم  للذين  ورمحة  هدى  نسختها  )وىف   : )َيْرَهُبون(   -

يرهبون( األعراف:154 .
- )فاْرهُبون( : )وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وإياى فارهبون( 

البقرة:40. )إنام هو إله واحد فإياى فارهبون( النحل:51 .
- )ُتْرِهُبوَن( : )ترهبون به عدو اهلل وعدوكم وآخرين من دوهنم( 

األنفال:60.

ماذا يقصدون من اإلرهاب؟!
رشيد أمحد ابن عيسی

صور وأوضاع
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عظيم(  بسحر  وجاءوا  )واسرتهبوهم   : )اَسرْتَهُبوُهم(   -
األعراف:116.

خاشعني(  لنا  وكانوا  ورهًبا  رغًبا  )ويدعوننا   : )َرَهًبا(   -
األنبياء:90.

ىف  مرات  أربع  )رهب(  املادة  نفس  من  مشتقات  وردت  بينام 
مواضع خمتلفة لتدل عىل الرهبنة والتعبد كالتاىل :

ورد لفظ )الرهبان( ىف سورة )التوبة:34(، كام ورد لفظ )رهباًنا( 
وأخرًيا  )التوبة:31(  ىف  )رهباهنم(  ولفظ  )املائدة:82(،  ىف 

)رهبانية( ىف )احلديد:27(.
القارىء  يالحظ  وسوف  التاريخ  ىف  اإلرهابية  اجلرائم  أبرز  من 

فوًرا أهنا كلها من صنع غري املسلمني :
1- إحراق روما عىل يد الطاغية نريون.

 ، الناضب  باليورانيوم  وفيتنام  وأفغانستان  بغداد  رضب   -2
واملياه  اخلبز  توزيع  ومراكز  واملدارس  املستشفيات  وقصف 
وغريها من أماكن جتمع املدنيني بالعراق وأفغانستان مما نتج عنه 

استشهاد مئات األلوف من املدنيني.
3- اإلبادة اجلامعية لعرشين مليون مسلم عىل يد جوزيف ستالني.
4- إبادة عرشات املاليني من األفارقة أثناء اختطافهم وهتجريهم 
هناك  األراىض  الستصالح  أمريكا  إىل  أفريقيا  من  اإلجبارى 
عىل  يتمرد  من  جزاء  وكان   .. البيض  السادة  مزارع  ىف  والعمل 
أو  حتقيق  بال  فوًرا  اإلعدام  هو  اآلدمية  وإهدار  والتعذيب  الرق 

حماكمة من أى نوع !!
5- احلربان العامليتان األوىل والثانية نجم عنهام مرصع ما يرتاوح 
املتبادلة بني  املروعة  . واملذابح  بني 60 إىل 100 مليون أوروبى 

الكاثوليك والربوتستانت ىف أوروبا كذلك.
6- رضب مدينتى هريوشيام ونجازاكى اليابانتني بالقنبلة النووية 
وإصابة  شخص  مليون  ربع  ومرصع  أمريكية  طائرات  بواسطة 

ماليني آخرين بالرسطان بسبب اإلشعاع.
7- مذابح دير ياسني وصابرا وشاتيال ومدرسة بحر البقر وملجأ 
قانا وإعدام عرشت األلوف من األرسى املرصيني عامى 1956 

و 1967 عىل أيدى عصابات بنى صهيون.
8- قتل 250 ألف مسلم بوسنى عىل أيدى الرصب والكروات ، 

وعرشات اآلالف من الشيشان عىل أيدى الروس.
اجلحافل  اجتاحتها  عندما  بالقدس  مسلم  ألف   70 إبادة   -9
الصليبية بعد أن وعدهم القائد الصليبى بالعفو إن استسلموا ثم 
الصليبيني  الدين األيوبى عن  املقابل عفا صالح  غدر هبم !! ىف 

عندما فتح القدس.
10- إعدام أكثر من مليون مسيحى مرصي عىل أيدي االحتالل 

الروماين ملرص قبل الفتح اإلسالمي)4(.
سجل طويل من اإلرهاب والتقتيل والترشيد، ثم يلصقون هتمة 
اإلرهاب باآلخرين. إّن سياسة البلطجية واالبتزاز باإلكراه التي 
العامل اإلسالمي هي أوضح  الصليبي ضد  الغرب  متارسها دول 
الصور لإلرهاب الذي تطنطن به وسائل اإلعالم العاملية، وليس 
أمام املسلمني طريق للتخلص من هذا اإلرهاب الذي خيضعون له 
وْا  إال بأن يعودوا إلی االلتزام بأمر رهبم سبحانه وتعالی:»}َوَأِعدُّ
اهللِّ  َعْدوَّ  بِِه  ُتْرِهُبوَن  اخْلَْيِل  َباِط  رِّ َوِمن  ٍة  ُقوَّ ن  مِّ اْسَتَطْعُتم  ا  مَّ هَلُم 
ُكْم َوآَخِريَن ِمن ُدوهِنِْم الَ َتْعَلُموهَنُُم اهللُّ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا  َوَعُدوَّ
ٍء يِف َسبِيِل اهللِّ ُيَوفَّ إَِلْيُكْم َوَأنُتْم الَ ُتْظَلُموَن{ )60( سورة  ِمن يَشْ

األنفال

 املــراجــــع
)1( لسان العرب البن منظور - اجلزء الثالث - مادة )رهب(.

)2( املعجم الوسيط - اجلزء األول - مادة )رهب) .
)3( املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم - دار الشعب - القاهرة .

)4( اإلرهاب بضاعة الغرب، محدي شفيق.

طرق بسيطة تسعد بها نفسك 
نستكمل عرض مقتطفات من كتاب »2002 طريقة لتسعد نفسك« للمؤلفة »سيندي هاينز«، حيث يقدم لنا 
املتقاطعة حتى تشغل نفسك  الكلامت  املعنوية والوصول للسعادة، منها: 1- حل  2002 طريقة لرفع روحنا 
عن التفكري يف املشكالت. 2- النظافة واحدة من أفضل الطرق للشعور بالبهجة، قم بتنظيف خزانة مالبسك 
والتربع بمالبسك القديمة للفقراء؛ فإن العطاء أيضًا إحدى أفضل الطرق للشعور باالبتهاج. 3- ارسم ابتسامة 
عريضة عىل وجهك؛ حتى وإن مل تكن تشعر برغبة يف ذلك. 4- توقف عن تناول الطعام برشاهة يف أثناء مشاهدة 
التلفاز. 5- أمِض مخس عرشة دقيقة يوميًا لتتعلم فيها لغة أجنبية متنيت أن تتقنها. 6- القراءة، القراءة، القراءة؛ 
أي  من  لنفسك  هدية  اطلب   -7 حياتك.  يف  نجاحك  يف  كبري  بشكل  يسهم  قد  الكتب  من  الكثري  قراءة  فإن 
كتالوج عن طريق الربيد وانتظر قدومها إليك. 8- تناول العشاء يف مطعمك املفضل الليلة وال تنتظر مناسبة 
خاصة حتى تتناول طعامك فيه. 9- أعِط لنفسك زهرة كل شهر، حتى ينتهي العام فتكون معك جمموعة رائعة 
العطور عىل وسادتك  النوم؛ فقم برّش بعض  إذا كنت تشعر باألرق وال تستطيع  من األزهار اجلميلة. 10- 

سيساعدك هذا عىل النوم الرسيع.
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4ـ تكليف الزواج بالقوامة عىل األرسة
األرسة   سفينة  لقيادة  يؤهله  ما  اخلصائص  من  الرجل  اهلل  أعطى 
شأنه:  جل  قال  عليها،  واملسئولية  بالقوامة  األحق  هو  فكان 
َبْعٍض َوباَِم  َبْعَضُهْم َعىَل  َل اهللَُّ  باَِم َفضَّ النَِّساِء  اُموَن َعىَل  َجاُل َقوَّ الرِّ

ْم. سورة النساء: 34. َأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواهِلِ
رعاية   ليحسن  للرجل  تعاىل  اهلل  من  تكليف  القوامة  و  املسئولية  
تتكامل  مسئولية   لكنها  و  تسلطا  ليست  املسئولية  فهذه  األرسة،  
هبا األرسة  التي تبغي أن حتيا حياة طيبة، والقوامة رضورة  لألرسة  
قوامة  غابت  اذا  و  املجتمع،  سلوك  يتزن  و  سلوكها  يتزن  فيها 
اهنيار  و  األرسية  احلياة  باهتزاز  تغيري  ذلك  فإن  بيته   عن  الرجل 

أركاهنا »رؤوف شلبي، الدعوة  اإلسالمية، ص 190«
5ـ تكليف الزوجة باإلرشاف و املسئولية عن البيت من الداخل

التي كّلفها اهلل تعايل هبا، و هي  الزوجة  و وظيفتها  و هذه مهمة  
و  املسئولية،  حتمل  يف  الزوج  تشارك  والوظيفة   املسئولية   بذلك 
بنص  رعيتها  عن  مسئوله  و  بيتها  يف  راعية   فهي  األبناء  تربية  يف 
و  زوجها  بيت  يف  راعية   واملرأة   ...« الرشيف  النبوي  احلديث 

مسئولة عن رعيتها« أخرجه مسلم يف اإلمارة  و أمحد يف مسنده.
املشكالت الزوجية  و عالجها يف ضوء القرآن الكريم

لقد وضع اإلسالم يف ميزانه الترشيعي تقديرًا للحياة الزوجية  يف 
الزوج ليس  ظروف الضيق و احلرج. فمن املسلامت أن ترصف 

يف  بصواب  ليس  الزوجة  مسلك  أن  كام  حاالته  كل  يف  بصواب 
مجيع األحوال و موقف كل من الزوجني جتاه صاحبه إذا ما تقلبت 
القلوب و تنافرت املشاعر، ملؤثرات قد تفد هبا بعض املواقف أو 
عنيفًا ال  هّزًا  الزوجية   العالقة   الذي هيز  األمر  األحداث،  بعض 
عالجية   مواجهة  غري  من  ذلك  اإلسالم  يدع  ومل  عواقبه،  حتمد 
حتول دون خماطر هذه املؤثرات السلبية، و كان تنظيم اإلسالمي 
العالجي ملسار احلياة الزوجية  مما يكدر صفوها أو يلتوي هبا عن 

طريق القصد و االعتدال .
بالنصيحة   الزوج  أن اإلسالم رّكز عىل  النظر  ما يسرتعي  أول  و 
استعجال  و  سقطاهتا  تلمس  عدم  و  باملعروف  زوجته  بمعارشة 
تعاىل:  اهلل  قال  اإلسالمية(.  الدعوة  شلبي،  فراقها.)رؤوف 
َشْيًئا  َتْكَرُهوا  َأْن  َفَعَسى  َكِرْهُتُموُهنَّ  َفإِْن  بِامْلَْعُروِف  وُهنَّ  َوَعارِشُ

ا َكثرًِيا. سورة النساء: 19. َوجَيَْعَل اهللَُّ فِيِه َخرْيً
فهذه وصية من اهلل تعاىل بالصرب و األناة و عدم العجلة يف الفراق 
كره  إن  مؤمنة  مومن  اليفرك   « صىّل اهلل  عليه وسّلم:  النبي  قال  و 
يبغض«. صحيح  أي  يفرك  معنى  و  آخر.  منها  منها خلقًا ريض 

مسلم، كتاب النكاح.
يتعاملوا  حتى  النساء  طبيعة  إىل  الرجال  نظر  اإلسالم  لفت  وقد 
معهن عىل بصرية، و جاء ذلك يف حديث النبي صىّل اهلل  عليه وسّلم، 
الذي يقول: استوصوا بالنساء خريًا، فإهنن خلقن من ضلع و إن 

إصــالح األســـرة 
إبراهيم آل حسني)احللقة الثانية(

األخالق واآلداب اإلسالمية



24

السنة التاسعه رجب املرجب 1434 هـ.ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایران

أعوج يشٍء يف الضلع أعاله فإن ذهبت تقيمه كرسته و إن تركته مل 
يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خريًا. ومعنى الكرس هنا: الطالق. 

صحيح البخاري، النكاح.
العالجية ،  املواجهة  إىل  طريقه  اإلسالم  يأخذ  ذلك  بعد  ثم 
نزعة  كانت  فإن  التسديد  و  النصيحه  عىل  األمر  استعىص  إن 
القرآن طريق  فقد أوضح  املرأة  الشقاق من جانب  االختالف و 
ُنُشوَزُهنَّ  خَتَاُفوَن  يِت  َوالالَّ تعاىل:  قوله  يف  أسلوبه  و  العالج 
َفاَل  َأَطْعنَُكْم  َفإِْن  ُبوُهنَّ  امْلََضاِجِع َوارْضِ َواْهُجُروُهنَّ يِف  َفِعُظوُهنَّ 

َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِياًل إِنَّ اهللََّ َكاَن َعِليًّا َكبرًِيا. سورة النساء:34.
فيه ثالث مراحل: التوجيه اهلادئ بالنصح احلسن، فإن مل ينجح 
البدنية  فالعقوبة  فإن مل جيد  انقطاع عنه،  املنزل دون  فالقطعية يف 
برضهبا رضبًا غري مربح. قال القرطبي: وُفرسِّ هذا الرضب بأن ال 
يقطع حلاًم و ال يكرس عظاًم و ال يشني جارحة، فإن املقصود منه 
 . يِت خَتَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ العالج. النشوز و عالجه، قوله تعاىل: َوالالَّ
زوجها  عىل  املرتفعة  هي  الناشزة  فاملرأة  االرتفاع،  هو  النشوز 
التاركة ألمره املعرضة  عنه املبغضة له. فمن ظهر له منها أمارات 
قد  اهلل  فإن  عصيانه  يف  اهلل  عقاب  ليخّوفها  و  فليعظها  النشوز 
أوجب حق الزوج عليها و طاعته و حرم عليها معصيته ملا عليها 
من الفضل و اإلفضال وقد قال رسول اهلل صىّل اهلل  عليه وسّلم: لو 
كنت آمرا أحدا أن يسجد ألحد ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها 

من عظيم حقه عليها. حتفة األحوذي 323/4.
اهلل  قال رسول  قال:  أيب هريرة ريض اهلل عنه  البخاري عن  وروى 
عليه  فأبت  فراشه  إىل  امراته  الرجل  دعا  إذا  صىّل اهلل  عليه وسّلم: 

لعنتها املالئكة  حتى تصبح. فتح الباري. رواه مسلم 305/9.
و إذا اشتد اخلالف و استعيص عىل الزوجني إصالح ما بينهام فإن 
واجبهام أن يعتصام بام ينبغي أن يعتصم به املومن من ضبط النفس 

و جمانبة  االعتداء و حتتم التدخل لتسوية  ما بينهام من مشاكل.
 قال اهلل تعاىل: َوإِِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِمْن َبْعِلَها ُنُشوًزا َأْو إِْعَراًضا َفاَل 
. النساء:128.  ْلُح َخرْيٌ ُجنَاَح َعَلْيِهاَم َأْن ُيْصِلَحا َبْينَُهاَم ُصْلًحا َوالصُّ
ويف قوله "والصلح خري" قال عيل  بن طلحة عن ابن عباس: يعني 
متادي  من  خري  الفراق  و  اإلقامة  بني  هلا  الزوج  خيرّي  أن  التخيري 

الزوج عىل أثرة غريها عليها . الطربي 272/9.
و  للزوج  حقها  بعض  ترك  عىل  صلحهام  أن  اآلية  من  والظاهر 
قبول الزوج ذلك خري من املفارقة  بالكلية  كام أمسك النبي صىّل 
لعايشة   يومها  تركت  أن  عىل  زمعة  بنت  سودة   اهلل  عليه وسّلم، 
ريض اهلل عنها، و مل يفارقها بل تركها من مجلة  نسائه، و فعل ذلك 
لتتأسى به أمته يف مرشوعية  ذلك و جوازه، و ملا كان الوفاق أحب 
إليه  بغيض  الطالق  بل  خري،  الصلح  و  قال:  الفراق  من  اهلل  إىل 

سبحانه و تعاىل.
ِسنُوا َوَتتَُّقوا َفإِنَّ اهللََّ َكاَن باَِم َتْعَمُلوَن َخبرًِيا.   و قوله تعاىل: َوإِْن حُتْ
النساء:128. و أن تتجشوا مشقة الصرب عىل من تكرهون منهن 
و تقسموا هلن أسوة أمثاهلن فإن اهلل عامل بذلك و سيجزيكم عىل 

ذلك أوفر اجلزاء.

 و قوله تعاىل: َوَلْن َتْسَتطِيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبنْيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم. 
النساء: 130. أي لن تستطيعوا أهيا الناس أن تساووا بني النساء 
من مجيع الوجوه، فإنه و إن وقع القسم الصوري ليلة  و ليلة فال 
بد من التفاوت يف املحبة  و الشهوة و اجلامع، كام قال ابن عباس و 

جماهد و احلسن البرصي. الطربي 285/9.
وروى اإلمام أمحد و أهل السنن عن عايشة ريض اهلل عنها، قالت: 
كان رسول اهلل صىّل  اهلل  عليه وسّلم، يقسم بني نسائه فيعدل ثم يقول: 
اللهم هذا قسمي فيام أملك فال تلمني فيام متلك و ال أملك. يعني 

القلب. و هذا لفظ أيب داود، و إسناده صحيح. ابن كثري 329.
َقِة. أي إذا ملتم  امْلَْيِل َفَتَذُروَها َكامْلَُعلَّ و قوله تعاىل: َفاَل مَتِيُلوا ُكلَّ 
إىل واحدة  منهن فال تبالغوا يف امليل بالكلية  فتذروها كاملعلقة،  أي 
فتبقى هذه األخرى معلقة،  قال ابن عباس و جماهد و احلسن و 
مقاتل بن حيان: معناه ال ذات زوج و ال مطلقة.  و روى أبو داود 
الطياليس عن أيب هريرة  قال: قال رسول اهلل صىّل اهلل  عليه وسّلم: 
من كانت له امرأتان فامل إىل إحدامها جاء يوم القيامة و أحد شقيه 

ساقط.
 و قوله تعاىل: إِْن ُتْصِلُحوا َوَتتَُّقوا َفإِنَّ اهللََّ َكاَن َغُفوًرا َرِحياًم. أي 
إن أصلحتم يف أموركم و قسمتم بالعدل فيام متلكون و اتقيتم اهلل 
النساء  بعض  إىل  ميل  من  كان  ما  لكم  غفراهلل  األحوال  مجيع  يف 

دون بعض.
ُيْغِن اهللَُّ ُكالًّ ِمْن َسَعتِِه َوَكاَن اهللَُّ َواِسًعا  َقا  َيَتَفرَّ إِْن   ثم قال تعاىل: 
اهلل  الفراق و قد أخرب  الثالثة  و هي حالة  َحِكياًم.   و هذه احلالة  
تعاىل أهنام إذا تفرقا فإن اهلل يغنيه عنها و يغنيها عنه بأن يعوضه اهلل 
هبا من هو خري له منها و اهلل واسع الفضل عظيم املن حكيم يف 

مجيع أفعاله و أقداره و رشعه. تفسري ابن كثري.
ال  الذي  املر  الدواء  إىل  يلجأ  إنام  الطالق  يرشع  إذ  واالسالم، 
مفر منه جتنبا لألرسة من أذى قد يطول و يتضاعف، وقد وضع 
من  ختفف  و  دائرته  تضيق  ضوابط  و  حدودا  للطالق  اإلسالم 

حدته، و تقلل من أرضاره، و من أهم هذه الضوابط و احلدود: 
1ـ جعل العصمة  يف يد الرجل فهو الذي دفع املهر، و تكفل بنفقة 
الزوجية  و هو أضبط لعواطفه، و أدرى بالتبعات التي ترتتب عىل 

الفراق. 
2ـ حّذر اإلسالم املرأة حتذيرا شديدا من طلب الطالق من غري 
رضورة ، فقال: أيام امرأة سألت زوجها طالقا يف غري بأس فحرام 

عليها رائحة اجلنة. رواه امحد عن ثوبان 277/5.
فحّذر من صدور  العبث  الزوجية  من  قداسة   3ـ صان اإلسالم 
كلمة  الطالق حتى عىل سبيل اهلزل. ففي احلديث: ثالث جدهن 
الرتمذي  الرجعة. رواه  النكاح، و الطالق، و  جد و هزهلن جد: 

عن أيب هريرة.400/2
احلياة  هبدم  حيكم  فلم  مراحل،  عىل  الطالق  اإلسالم  جعل  4ـ 
الزوجية من أول نزاع بني الزوجني، بل جعله عىل ثالث مراحل: 
بعد كل من األوىل و الثانية  أن يراجعها، و ال حتل له بعد الثالثة 

حتى تتزوج غريه.
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أوال: اآليات القرآنية
1ـ قال اهلل تعاىل: َوإَِذا َسأََلَك ِعَبادِي َعنِّي َفإيِنِّ َقِريٌب أُِجيُب َدْعَوَة 

اِع إَِذا َدَعاِن. البقرة: 186. الدَّ
ْبُتْم َفَسْوَف  2ـ وقال تعاىل: ُقْل َما َيْعَبأُ بُِكْم َريبِّ َلْواَل ُدَعاُؤُكْم َفَقْد َكذَّ

َيُكوُن لَِزاًما. الفرقان:77.
ما يعبأ بكم: أي ال يبايل بكم. تفسري غريب القرآن.

ًعا َوُخْفَيًة. األعراف: 55. ُكْم َترَضُّ 3ـ وقال تعاىل: اْدُعوا َربَّ
4ـ وقال تعاىل: َواْدُعوُه َخْوًفا َوَطَمًعا. األعراف:56.

5ـ وقال تعاىل: َوهللَِِّ اأْلَْساَمُء احْلُْسنَى َفاْدُعوُه هِبَا. األعراف: 180.
وَء. النمل: 62. ْن جُيِيُب امْلُْضَطرَّ إَِذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّ ـ وقال تعاىل: أَمَّ 6

إَِلْيِه  ا  َوإِنَّ هللَِِّ  إِنَّا  َقاُلوا  ُمِصيَبٌة  َأَصاَبْتُهْم  إَِذا  ِذيَن  الَّ تعاىل:  وقال  7ـ 
ِْم َوَرمْحٌَة َوُأوَلِئَك  َراِجُعوَن )156( ُأوَلِئَك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمْن َرهبِّ

ُهُم امْلُْهَتُدون. البقرَة.157.
ْح يِل  ُه َطَغى )24( َقاَل َربِّ ارْشَ 8ـ وقال تعاىل: اْذَهْب إىَِل فِْرَعْوَن إِنَّ
ْ يِل أَْمِري )26( َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسايِن )27(  َصْدِري )25( َوَيرسِّ
َيْفَقُهوا َقْويِل )28( َواْجَعْل يِل َوِزيًرا ِمْن أَْهيِل )29( َهاُروَن أَِخي )30( 
ْكُه يِف أَْمِري )32( َكْي ُنَسبَِّحَك َكثرًِيا )33(  اْشُدْد بِِه أَْزِري )31( َوأرَْشِ

َوَنْذُكَرَك َكثرًِيا. )34(. طه.
ثانياً: األحاديث النبوية

َعاُء ُمخُّ  َم َقاَل: »الدُّ 1ـ َعْن أََنِس ْبِن َمالٍِك، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
الِعَباَدةِ«: رواه الرتمذي وقال: »َهَذا َحِديٌث َغِريٌب ِمْن َهَذا الَوْجِه اَل 

يَعَة«. َنْعِرُفُه إاِلَّ ِمْن َحِديِث اْبِن هَلِ
َعاُء ُهَو  َم َقاَل: »الدُّ 2ـ َعْن النُّْعاَمِن ْبِن َبِشرٍي، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُكْم اْدُعويِن أَْسَتِجْب َلُكْم إىَِل َقْولِِه -}َداِخِريَن{  الِعَباَدُة«، َوَقَرأَ: َوَقاَل َربُّ

]غافر: 60[: رواه الرتمذي وقال: »َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح«.
3ـ َعْن َعْبِد اهللَِّ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »َسُلوا اهللََّ 
ِمْن َفْضِلِه، َفإِنَّ اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ حُيِبُّ أَْن ُيْسأََل، َوأَْفَضُل الِعَباَدةِ اْنتَِظاُر 

الَفَرِج«. رواه الرتمذي.
4ـ َعْن َثْوَباَن، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اَل َيِزيُد يِف 
ْزَق  ُجَل َلُيْحَرُم الرِّ َعاُء، َوإِنَّ الرَّ ، َواَل َيُردُّ اْلَقَدَر إاِلَّ الدُّ اْلُعْمِر إاِلَّ اْلرِبُّ

بَِخطِيَئٍة َيْعَمُلَها«. رواه احلاكم.
َعاُء: املراد بالقدر ما خيافه العبد من من  قوله: َواَل َيُردُّ اْلَقَدَر إاِلَّ الدُّ
نزول املكروه ويتوقاه، فإذا ُوّفق للدعاء رفع اهلل عنه، ومن مجلة القدر 

رّد البالء بالدعاء. رشح الطيبي:307/4.
ْوِح إِْن مَلْ حَيُجَّ ُفاَلٌن أَْو  اَل َيِزيُد يِف اْلُعْمِر إاِلَّ اْلرِبُّ: َوُصوَرُتُه: أَْن َيْكُتَب يِف اللَّ
َيْغُز َفُعْمُرُه أَْرَبُعوَن َسنًَة، َوإِْن َحجَّ َوَغَزا َفُعْمُرُه ِستُّوَن َسنًَة، َفإَِذا مَجََع َبْينَُهاَم 
ا َفَلْم َيَتَجاَوْز بِِه اأْلَْرَبِعنَي َفَقْد َنَقَص  َر، َوإَِذا أَْفَرَد أََحَدمُهَ َفَبَلَغ الِستِّنَي َفَقْد ُعمِّ

ِذي ُهَو اْلَغاَيُة َوُهَو الِستُّوَن. مرقاة املفاتيح: 38/5. ِمْن ُعُمِرهِ الَّ

َعَلْيِه َوَسلََّم، َقاَل: »إِنَّ  ، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ  5ـ َعْن َسْلاَمَن الَفاِريِسِّ
ا ِصْفًرا)أي  ُجُل إَِلْيِه َيَدْيِه أَْن َيُردَّمُهَ اهللَ َحِييٌّ َكِريٌم َيْسَتْحِيي إَِذا َرَفَع الرَّ

«رواه الرتمذي وقال: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب. خالية( َخاِئَبَتنْيِ
6ـ َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: " إِنَّ اهللَ 

َيُقوُل: أََنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب َوأََنا َمَعُه إَِذا َدَعايِن ". رواه مسلم.
ٌء  َم َقاَل: »َلْيَس يَشْ  7ـ َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ

َعاِء«. رواه الرتمذي. أَْكَرَم َعىَل اهللِ َتَعاىَل ِمَن الدُّ
»َمْن  َوَسلََّم:  َعَلْيِه  اهللُ  اهللِ َصىلَّ  َرُسوُل  َقاَل  َقاَل:  ُهَرْيَرَة،  َأيِب  َعْن 
َعاَء يِف  َداِئِد َوالَكْرِب َفْلُيْكثِِر الدُّ ُه َأْن َيْسَتِجيَب اهللَُّ َلُه ِعنَْد الشَّ رَسَّ

َخاِء«. رواه الرتمذي. الرَّ
َعاُء ِساَلُح  ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »الدُّ 8ـ َعْن َعيِلٍّ

اَمَواِت َواأْلَْرِض«. رواه احلاكم. يِن، َوُنوُر السَّ امْلُْؤِمِن، َوِعاَمُد الدِّ
ُه َقاَل: »اَل َيَزاُل  َم أَنَّ 9ـ َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة، َعِن النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
ُيْسَتَجاُب لِْلَعْبِد، َما مَلْ َيْدُع بِإِْثٍم أَْو َقطِيَعِة َرِحٍم، َما مَلْ َيْسَتْعِجْل« ِقيَل: َيا 
َرُسوَل اهللِ َما ااِلْستِْعَجاُل؟ َقاَل: َيُقوُل: »َقْد َدَعْوُت َوَقْد َدَعْوُت، َفَلْم 

َعاَء«. رواه مسلم. أََر َيْسَتِجيُب يِل، َفَيْسَتْحرِسُ ِعنَْد َذلَِك َوَيَدُع الدُّ
10ـ َعْن أيَِب ُهَرْيَرَة، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَِّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم: »اْدُعوا 
اهللََّ َوأَْنُتْم ُموِقنُوَن بِاإِلَجاَبِة، َواْعَلُموا أَنَّ اهللََّ اَل َيْسَتِجيُب ُدَعاًء ِمْن َقْلٍب 

َغافٍِل اَلٍه«. رواه الرتمذي.
11ـ َعْن َجابٍِر، َقاَل: َسِمْعُت النَّبِيَّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم، َيُقوُل: 
ِمْن  ا  َخرْيً اهللَ  َيْسَأُل  ُمْسِلٌم،  َرُجٌل  ُيَوافُِقَها  اَل  َلَساَعًة  ْيِل  اللَّ يِف  »إِنَّ 
اُه، َوَذلَِك ُكلَّ َلْيَلٍة«. رواه مسلم. ْنَيا َواآْلِخَرِة، إاِلَّ َأْعَطاُه إِيَّ َأْمِر الدُّ

12ـ عن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
قال: ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا حني يبقى ثلث 
الليل اآلخر يقول: من يدعوين فأستجيب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من 

يستغفرين فأغفر له؟ رواه البخاري.
َسِمْعُت  َقاَل:  َعنُْهاَم  اهللَُّ  َريِضَ  ُسْفَياَن،  َأيِب  ْبِن  ُمَعاِوَيَة  َعْن  13ـ 
َم َيُقوُل: } َمْن َدَعا هِبَُؤاَلِء اْلَكِلاَمِت  َرُسوَل اهللَِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلَّ
َيْسَأِل اهللََّ َعزَّ َوَجلَّ َشْيًئا إاِلَّ َأْعَطاُه: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللَُّ َواهللَُّ  اخْلَْمِس مَلْ 
َوُهَو  احْلَْمُد  َوَلُه  امْلُْلُك  َلُه  َلُه  يَك  َوْحَدُه اَل رَشِ إاِلَّ اهللَُّ  إَِلَه  ، اَل  َأْكرَبُ
 .} بِاهللَِّ  إاِلَّ  َة  ُقوَّ َواَل  َحْوَل  َواَل  اهللَُّ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  َقِديٌر،  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعىَل 

رواه الطرباين.
َثاَلُث   { َقاَل:  َم  َوَسلَّ َعَلْيِه  اهللُ  َصىلَّ  النَّبِيَّ  أَنَّ  ُهَرْيَرَة،  أيَِب  َعْن  14ـ 
امْلَُسافِِر،  َوَدْعَوُة  اْلَوالِِد،  َدْعَوُة   : فِيِهنَّ َشكَّ  اَل  ُمْسَتَجاَباٌت  َدَعَواٍت 

َوَدْعَوُة امْلَْظُلوِم{. رواه أبوداود.
َم َكاَن إَِذا َرأَى  15ـ عن َطْلَحَة ْبِن ُعَبْيِد اهللَِّ، أَنَّ النَّبِيَّ َصىلَّ اهللَُّ َعَلْيِه َوَسلَّ
اَلَمِة َواإِلْساَلِم،  اهِلاَلَل َقاَل: »اللَُّهمَّ أَْهِلْلُه َعَلْينَا بِالُيْمِن َواإِلياَمِن َوالسَّ

َريبِّ َوَربَُّك اهلل«. رواه الرتمذي.

الدعاء والذكر املأثور يف ضوء الكتاب والسنة
واحد بخش يار أمحد زهي
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احلمد هلل رب العلمني و الصلوة و السالم علی خري خلقه حممد و آله و 
صحبه أمجعني و من تبعهم بإحسان إلی يوم الدين ،أّما بعد :

فلّعلكم سمعتم هذا الشعر لإلمام الشافعي يف قيمة الوقت و نفاسته :
الوقت أنفس ما عنيت بحفظه 

وأراه أسهـل مـاعليـک يضيع     
و قوله: »الوقت كالسيف، إن مل تقطعه قطعک« . 

و السؤال هنا ، هل تدّبرنا يف هذا الشعر؟ وفهمنا مفهومه ؟ فاجلواب 
أننا مل نتدّبرفيه قّط . إذ لو تدّبرنا فيه لفهمنا معناه وتفسريه . ما رأيک  بأن 

نتدّبر يف الوقت والزمن .
تفقد  و  السحاب  مرور  األيام  متّر  و  برسعة   يميض  الوقت   . نعم 
اللحظات من بني يديك و ال تشعر. و هل فّكرت ملاذا يقال للحظات 
: الفرص؟ فاجلواب هو أّن اللحظات هي الفرص املوجودة لتغيري 
احلياة من الشقاوة إلی السعادة و إلنقاذ النفس من العذاب األليم إلی 
اجلنّات النعيم . و هل فّكرت أنه ملاذا مل تكن الساعة يف الزمن القديم ، 
و ظهرت يف هذا العرص ؟ فاجلواب أهنم كانوا - يف الزمن القديم - 
يستفيدون من أوقاهتم أحسن االستفادة، و لكن بعد ما انترشت الساعة 
أصبح الناس يعتمدون عليها و اليدرون بأهنا ليست العتامد بل إّنام هي 
لإلنذار و اإلخبار بأّنک يا فالن قد فاتک األوان، فقم وابدأ بالعمل من 
اآلن. و هل تدري ماذا تقول ؟ إهّنا تتكّلم و تقول يف كل ثانية :»َقّلـت، 
َقلَّت«،أي قّلت من عمرک حلظة، فكأهنا قّلت فرصة . و يف كّل فرصة 
كنت تستطيع تتعّلم علاًم، أو تتلو آيًة، أو تستغفر ربک، أو - علی األقّل 
- كنت تستطيع أن تغرس نخلة يف اجلنة بحمدلة و حتصل علی كنز من 
كنوز اجلنة بحوقلة .فعليک أن تغتنم الفرص و اللحظات و ال تضّيعها 
يف ما ال يعنينا ، و لتلتفت إلی ما تقوهلا الساعة، قبل أن تأيت عليک 
الشيخوخة فتندم آنئٍذ علی ما فاتک من األوقات . فاعلم أن الوقت يف 
الكرب أضيق و اجلسم فيه أضعف و الصحة فيه أقّل و النشاط فيه أدنی . 
و للوقت قيمة ال تساوهيا قيمة الذهب و األملاس . و قد أُّلف  فيها كتاب 
اسمه )قيمة الذهب عند العلامء( - و حقٌّ ما قيل: ال يقدر قيمة الزمن 
إال العلامء - أعجبني ُحسن منهج هذا الكتاب و رسده أحوال العلامء 

و نشاطاطهم و جهودهم  -السيام - مهمهم العالية . أذكر شياً منها :   
- يذكر املؤلف كلمًة حول اإلمام النووي  قائالً:» ما وضعُت كتفي 

علی األرض طوال سنتني )كنايًة عن النوم مستلقياً( .   
- يقول العاّلمة الذهبي يف حق العاّلمة ابن اجلوزي - الذي كان ُيبكيه 
األكُل لفوت وقته - :»ما علمُت أحداً صنّف ما صنّف ابن اجلوزي« 
.و يف هذا إشارة لطيفة إلی أنه ما وصل إلی هذه الدرجة العليا إالّ 
بعزمه الراسخ و مّهته العالية التي كانت جتربه علی حفظ أوقاته .                                                                     
ما   ، الدمشقي  ابن عساكر  القاسم  أيب  احلافظ  املؤلف عن  ذكر  قد 
حيّرک العزائم و ُيوقظ النائم ، و هو أنه قّدم علی املكتبة اإلسالمية 
كتباً و تآليف تعجز مكاتب العلمية اليوَم عن طبعها . و قد كتبها ابن 
عساكر بيده و قلمه و أّلفها وحده و حّررها و حّققها و مجع أصوهلا و 
انتخب منها و نّسقها و رّتبها أخرجها آيًة باقيًة ناطقًة بأنه كان أعحوبة 

األعاجيب يف سعة احلفظ و وفرة املعرفة . 
و ها هم علامئنا و أسالفنا ، قد فهمنا أهنم كانوا أصحاب اهلمم العالية و 
ما ضّيعوا من أوقاهتم ال ساعًة و ال ُسويعة .  فعلينا أن نقدر أوقاتنا حق 
قدرها و ال نشغل بالنا بام ال ينفعنا .إّن الشیء الوحيد الذي ال يوجد 
فينا - مع األسف البالغ - هو اهلّمة العالية، و عدم اهلّمة يدّل علی عدم 
االهتامم بالوقت . ال بّد أن ال ننظر إلی حياة أسالفنا كـأساطري ، بل 
ننظر إليها من حيث إهنم قد استطاعوا أن يؤّثروا علی العامَل ، فنحن - 

كذلک - نستطيع )إن شاءاهلل(. و ما ذلک علی اهلل بعزيز .
إّن الناجح هو الذي يتفّكر يف الغد ولكّن الفاشل و اخلارس هو الذي 
تبحث يف أمسه، و قدياًم قالوا: إذا أفلس التاجر فّتش يف دفاتره . و إّنام 
خلق اهلل تعالی الوجه يف األمام و مل خيلقه يف اخللف، و جعل العني 
تنظر إلی القّدام و مل ينظر إلی الوراء؛ و أراد - بذلک - أن جيعل لنا 
عقالً ينظر إلی األمام و إلی اخللف و يكون نظره إلی األمام وسيلًة إلی 

النظر إلی األمام .                                  
القوي يف  املايض الأملنا  إلی  الشديد  فينا حنيننا  إّن رّش ما يالَحظ 
املستقبل، و اعتقادنا أّن خري أّيامنا ما أسفلت ال ما أقبلت، و إعجابنا 
نا أن نقول بأّن  الشديد بأعامل املاضني و إمهال املعارصين ، و يرُسّ

الوقت ينادي: يا طالَب العلم كن عالي اهلّمة
حممد عمر الناروئي/ الطالب يف الصف الثاين من املعهد

بأقالم الطلبة
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املايض كان أحسن من احلارض و نلوک دائاًم:»الجديد حتت الشمس« 
نا أن نقول إّن كّل ما حتت الشمس يف جّدة مستمّرة . و هل  و ال يرُسّ
تدري ممن نكسوا يف اخللق كانوا هم الذين مجدت عقوهلم إلی املايض 
فاعتقدوا أّن كّل شيئ كان خريه يف األمس و رّشه يف الغد ، فخري النحو 
ما وضعته سيبويه و خري البالغة ما قاله اجلاحظ  و.. و أّنه مل يبق يف هذا 
الزمن إال احلثالة من كّل علم و أدب دين و خلق ، و أّن العامل يف ذلک 
كّله سائر - دائاًم - إلی التدهور ، فأمس خري من اليوم و اليوم خري 
من الغد . فهذه الفكرة فكرة ال طائل حتته - بل جدير أن يقلع من 

األساس - .
فعلينا أن نلزم علو اهلمة يف مجيع أمورنا و لنختار االستفادة الصحيحة 
كام اختارها الرعيل األّول فغرّي هبا جمری التاريخ  و ما لنا نذهب بعيداً و 
العرص الذي نعتربه و نسّميه مظلاًم أنتج مثل العاّلمة الندوي و العاّلمة 
املجدد ألف الثاين و العاّلمة النانوتوي و غريهم من الكبار . و ال شّک 
يف أهنم اجتهدوا و سعوا سعيهم حتی وصلوا إلی هذه املنزلة اجلليلة  

و قد قال الشاعر :
بقدر الكّد تكتسب املعايل       و من طلب العلی سهر الليايل

فإذاً البّد أن نبذل جهودنا و نسعي جّل سعينا للحصول علی رضی 
اهلل تعالی و الصعود علی قمم العلوم ،كام يف القرآن )والذين جاهدوا 

فينا لنهدينّهم ُسُبلنا( و قيل: من جّد وجد . و قال الشاعر:  
بقدر الكّد تعطی ما تروم         فمن رام املنی ليالً يقوم
 و أيام احلداثة فاغتنمها            أال إّن احلداثة ال تدوم

فالوقت و اهلمة مّتصالن الينفّكان ، و من عال مهته فيغنتم أوقاته و 
من ال مّهة له فاليبال علی ضياع أوقاته ، فلعدم ضياع األوقات حيتاج 
اإلنسان إلی العزم الراسخ و املانع الوحيد لعدم العزم الراسخ إنام هو 
الكسل . و قد قيل : الكسل يوجد من قّلة التأّمل يف مناقب العلم و 
فضائله ، فينبغي للطالب أن يبعث نفسه علی اجلّد و املواظبة علی 

األوقات و حتصيل العلوم مع التأّمل يف فضائل العلم .   
و أخرياً أقول مّرًة أخری أّن عدم ضياع الوقت حيتاج إلی علّو اهلمة، 
قال اإلمام احلسن البرصي:) يا ابن آدم  إنام أنت أيام ، إذا ذهب يوم 
ذهب بعضک . فلنرحم علی أنفسنا و لنبدأ من اآلن ، وإال فكأّننا 

ظلمنا أنفسنا و ظلمنا علی األمة املسلمة كاملًة . 
و ليس يف الناس أحوج إلی علّو اهلمة من طالب العلم ؛ألّن حاجة 
األمة إلی علمه أكثر من حاجتها إلی غريه من الصانعني و املحرتفني 
. فيا طالب العلم! كن عايل اهلمة ، و حّذر أن يملک اليأس عليک 
قّوتک و شجاعتک ، فتستسلم - جتاه - استالم العاجز الضعيف و 
تقول : من يل بسّلم أصعد هبا إلی السامء حتی أصل إلی قّبة الفلک 
فُأجالس فيها عظامء الرجال وعلامء اإلسالم . و يا طالب العلم! أنت 
ال حتتاج - يف بلوغک الغاية التي بلغها الكبار من قبلک - إلی ُخُلق 
غري خلقک ، و جّو غري جّوک، وال إلی سامء وأرض غري سامءک 
وأرضک ، ولكنّک له يف حاجٍة ماّسٍة إلی مهة عالية كهممهم أمل 
.  و أختم  يقعدّن بک عن ذلک مانع  أوسع من رقعة األرض ال 
الناس  ينفع  ما  أّما  و  جفاء  فيذهب  الزبد  )فأّما  اآلية  هبذه  كالمي 

فيمكث يف األرض( . 

معجم املصطلحات اجلديدة )7(

العقوبات االقتصادية: حتريم هاى اقتصادى
رفع حظر السالح: برداشتن ممنوعيت )ارسال( اسلحه

احتدام القتال: شدت گرفتن جنگ
مشارف: ورودى

مدعومة: پشتيبانى شده
رابطا حيويًا: راه ارتباطى اسرتاتژيكى

استعادة: پس گرفتن
مقاطعة االنتخابات: حتريم انتخابات

إجراءات تعسفية: تدابري قهر آميز، اقدامات خشن
مضايقات أمنية: تنگناهاى امنيتى
االنسداد الرئوي: گرفتگى ريه ها

مرض السكري: ديابت )مرض قند(
استثامر: هبره بردارى

الطاقات الكامنة: پتانسيل
دوام دائرة احلكومة: رسويس ادارى حكومتى

كيفية استعماهلا
� االحت��اد األورب��ي ق��ّرر متدي��د العقوب��ات االقتصادي��ة 

عل��ى النظام الس��وري.
� ق��ّرر وزراء خارجي��ة االحتاد األوربي يف بروكس��ل رفع 

حظر الس��الح املفروض على املعارضة السورية.
� احت��دام القت��ال عل��ى مش��ارف مدين��ة القص��ر ب��ن 
مقاتل��ي اجلي��ش الس��وري احل��ر وق��وات النظام الس��وري 

مدعوم��ة بعناص��ر م��ن ح��زب اهلل.
� إن مدينة درعا متثل رابطا حيويًا بن دمش��ق وساحل 

البحر املتوسط.
� الق��وات احلكومي��ة عاجزة عن اس��تعادة املواضع اليت 

سيطرت عليها املعارضة.
� املعارضة تقاطع االنتخابات الربملانية.

� مت��ارس القي��ادة العراقي��ة إج��راءات تعس��فية ض��د 
الصحفي��ن فيتعرض��ون ملضايق��ات أمني��ة م��ن قب��ل 

الش��رطة.
� االنسداد الرئوي يزيد خطر مرض القلب.

� أظه��رت دراس��ة حديث��ة ارتف��اع مع��دل اإلصابة مبرض 
الس��كري يف أملانيا.

� رئي��س اجلمهورية يدعو الس��تثمار الطاقات الكامنة 
يف البالد.

� يب��دأ دوام دائرة احلكومة من الس��اعة الثامنة صباحًا 
إىل الثالثة بعد الظهر.

القاموس
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ينابيع املعرفة
إبراهيم آل حسني

التني وفوائده الصحية
له  التني  إن  ْيُتوِن.  َوالزَّ َوالتِّنِي  العاملني  به رب  أقسم  التني  إن 
قيمة  ذو  التني  أن  أعلنوا  األغذية  علامء  وإن  صحية  فوائد 
غذائية عالية و أن التني دواء ناجح للنقرس و البواسري، كام 
ريض اهلل عنه،  درداء  أيب  عن  صيّل اهلل  عليه وسّلم،  النبي  قال 
فاكهة  إن  قلت  لو  صيّل اهلل  عليه وسّلم:  اهلل  رسول  قال  قال: 
و  البواسري  يقطع  فإنه  منه  كلوا  التني،  قلت  اجلنة  من  نزلت 

ينفع النقرس.
اكتشف علامء األغذية أن التني عايل القيمة الغذائية الحتوائه 
عىل السكريات األحادية، و العنارص املعدنية، و الفيتامينات، 
وشاع استخدامه يف عالج اإلمساك، و مغىل أوراقه يستخدم 
يقطع  كونه  أما  احليض.  اضطراب  يف  البدو  أو  عندالعرب 
خيصُّ  ما  وأما  قابضًا،  و  مسهاًل  كونه  ذلك  فريجع  البواسري 
يف  البوريك  محض  أمالح  ترسب  هو  و  النقرس  عالج 
املفاصل فقد ثبت أن التني له عالقة باإلنزيم اخلاص بتحويل 
ُتعطى  التي  األدوية   فجميع  البوليك،  محض  ايل  الزانسني 
ينظم  التني  لكن  جزئيًا  اإلنزيم  عمل  تثبط  النقرس  لعالج 
الكريم،  القرآن  إعجاز  يف  الذهبية  اإلنزيم.»املوسوعة  عمل 

أمحد مصطفى متويل«.

 قال يزيد: حّدثني أيب أّن عمر بن اخلطاب ملا قدم الشام قدم 
عىل محار ومعه عبد الرمحن بن عوف عىل محار، فتلّقامها معاوية 
يف موكب ثقيل، فجاوز عمر معاوية حتى أخرب به، فرجع إليه. 
إليه، فأعرض عنه، فجعل يمي إىل جنبه  نزل  منه  فلام قرب 
راجال. فقال له عبد الرمحن بن عوف: أتعبت الرجل. فأقبل عليه 
عمر فقال: يا معاوية، أنت صاحب املوكب آنفا مع ما بلغني من 
وقوف ذوي احلاجات ببابك؟ قال: نعم يا أمري املؤمنني. قال: ومل 
ذاك؟ قال: ألنا يف بلد ال نمتنع فيها من جواسيس العدّو وال بّد 
هلم مما يرهبهم من هيبة السلطان؛ فإن أمرتني بذلك أقمت عليه، 
وإن هنيتني عنه انتهيت. فقال: لئن كان الذي تقول حقا فإنه رأي 
أريب؛ وإن كان باطال خدعة أديب، وما آمرك به وال أهناك عنه. 
فقال عبد الرمحن بن عوف: حلسن ما صدر هذا الفتى عام أوردته 

فيه! فقال: حلسن موارده جّشمناه ما جّشمناه. أي محلناه.

ــيل  ــن ع ــن ب ــد احلس ــيبة: وف ــن أيب ش ــر ب ــو بك ــال أب  ق
ــال  ــة، فق ــام اجلامع ــد ع ــة بع ــىل معاوي ــام ع ريض اهلل عنه
لــه معاويــة: واهلل ألحبوّنــك بجائــزة مــا أجــزت هبــا أحــدا 
ــف. ــة أل ــه بامئ ــر ل ــدك. فأم ــدا بع ــا أح ــز هب ــك وال أجي قبل
ويف بعــض احلديــث إن النبــي صــىّل اهلل عليــه وســّلم دخــل 
ــني  ــب ب ــال يلع ــن طف ــد احلس ــة، فوج ــه فاطم ــىل ابنت ع
يدهيــا، فقــال هلــا: إن اهلل تعــاىل ســيصلح عــىل يــدي ابنــك 

هــذا بــني فئتــني عظيمتــني مــن املســلمني.

 آخر ما نطق به النبي صىل اهلل عليه وسلم قبل موته اللهم 
الرفيق األعىل ثم راح إىل رمحة اهلل تعاىل كام ثبت يف الصحيح 
َيُقوُل َوُهَو  َم  َعَلْيِه َوَسلَّ النَّبِيُّ َصىلَّ اهللُ  أن عائشة قالت: َكاَن 
ُثمَّ  اجْلَنَِّة،  ِمَن  َمْقَعَدُه  َيَرى  َحتَّى  َنبِيٌّ  ُيْقَبْض  مَلْ  ُه  »إِنَّ َصِحيٌح: 
َأَفاَق،  ُثمَّ  َعَلْيِه،  ُغِيَ  َفِخِذي،  يِف  َوَرْأُسُه  بِِه  َنَزَل  َفَلامَّ   ،  » ُ خُيَريَّ
فِيُق  الرَّ »اللَُّهمَّ  َقاَل:  ُثمَّ  اْلَبْيِت،  َسْقِف  إىَِل  َبرَصُه  َفَأْشَخَص 
ِذي  الَّ احْلَِديُث  ُه  َأنَّ َوَعَرْفُت  َتاَرَنا،  خَتْ اَل  إًِذا  َفُقْلُت:   ، األَْعىَل« 
َم هِبَا:  ُثنَا، َوُهَو َصِحيٌح. َقاَلْت: َوَكاَنْت آِخُر َكِلَمٍة َتَكلَّ َكاَن حُيَدِّ

فِيُق األَْعىَل. اللَُّهمَّ الرَّ

عام  وانتهت  1500م،  عام  الصفوية  الدولة  قامت 
عىل  وانتهت  الصفوي،  إسامعيل  الشاه  بيد  قامت  1722م، 

يد حممد القاجاري.

اليمن،  يف  معني  مملكة  هي  العرب  جزيرة  يف  مملكة  أقدم 
قامت سنة 3000ق ـ م وانتهت عام 1000 ق ـ م. التاريخ 

العريب القدم.

جنوب  من  قريبًا  األطليس  املحيط  يف  برمودا  مثلث  يقع 
أمريكا.
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كلمة إىل الطالب
يا أخي الكريم الطالب! لقد استخلفت وراءك أياماً مشهورة بمتاعبها 
ومشاكلها وكوارثها، وبكل ما فيها من اإلقبال واإلدبار، وأهنيت عامًا 
دراسياً كامالً، وقد تتذكر بداية هذه السنة كيف كان أول اليوم الذي 
جلست يف فصل جديد ووجدت كتبا جديدة بني يديك عىل املنضدة، 

وكذلك األساتذة اجلدد.
فيا أهيا الطالب الكريم! بإمكانك أن جتلس يف مكان هادئ بعيد عن 
الضوضاء، نقي املناخ، يف بستان مجيل أو يف حديقة تنظر إليك األزهار 
وتبتسم، يف مكان ال خيالج فكرتك وال ينهب نظرتك حتى يمكن لك 

أن جتمع شتات فكرتك وأفكارك.
اصرب يا أخي! ...اآلن ال!

بعدما توفرت األرضية املناسبة وأنت فيه وحيد، تبدأ باملطالعة، وتتابع.
أريد أن أساعدك عىل حماسبة سهلة، هل أنت مستعد بذلك؟ علك 

تسأل يف نفسك....ماذا جيدي نفعاً؟
يا أخي الكريم! أما رأيت عامال يبدأ باسم اهلل يومه بالعمل حينام 
بزغت الشمس ويكتسب من كد يمينه وعرق جبينه إىل أن ختتفي 
م راتبه بني يديه،  الشمس وراء اآلكام وتغيب يف األفق، ثم جيلس ويقدَّ
وحياسب ويقول: احلمد هلل لقد انتهى يومي هذا، وهذا ما اكتسبته كذا 
وكذا من تومان. ثم حياسب حماسبة أخرى، ويقول: هل أفادين عميل؟ 
وهل جيدر يب أن أواصل عميل هذا أم ال؟ ألين حتملت مشاكل كثرية 
ولكنني حصلت عىل مال قليل! ما هي الفكرة الرئيسية إذن؟ هل 

القصور يرجع إىل بأين تكاسلت يف العمل أم ال؟!!!.
نعم يا أخي الكريم! لكل بداية هناية، ويف النهاية حماسبة ويف املحاسبة 
خريات وبركات لرقي املرء وتقدمه، ولذلك يقول سيدنا عمر ريض 
اهلل عنه: حاسبوا قبل أن حتاسبوا. وسمعت الشيخ املفتي حممد قاسم 
القاسمي يقول: إن فاتتكم األعامل اليومية وتركتموها فال أقل أن 
تواظبوا عىل املحاسبة، أال ترتكوها، وحاسبوا أنفسكم قبل أن ترقدوا 

وتناموا.
وللمحاسبة فوائد عديدة، من أمهها:

1ـ تظهر عليك األخطاء.
2ـ تتميز األعامل التي أخطأت أو أصبت فيها.

3ـ تتبني لك األسباب التي أوقعتك يف اخلطأ فتجتنب عنها.
4ـ ختطط وتربمج ملستقبلك.

قد  وأظن  كالمي  أطيل  أن  أريد  ال  الطالب!  أخي  يا 
التالية: باألسئلة  نفسك  فحاسب  املحاسبة.  أمهية   فهمت 

1ـ ما اهلدف الذي أثار رغبتي حتى أدرس؟
2ـ ما األماين التي كنت أن تتحقق يف هذا العام؟

3ـ هل حتققت وكم يف املأة؟
4ـ هل اشرتكت يف نشاطات اجلامعة من اخلطابة و...يف هذا العام؟

5ـ ماذا جنيت يف هذه السنة وعىل ماذا حصلت؟
وكثري من مثل هذه األسئلة، فإن كان اجلواب إجيابا فاشكر اهلل وإال 

فاستغفر ربك.
ابن حممد صديق

جامعة دار العلوم السنة اليت قضيتها فيها
إن جامعة دار العلوم بزاهدان أكرب جامعة دينية يف بلدنا إيران. هذه 
اجلامعة جامعة الناس، يأتون إليها من كل فج عميق، ألهنا منبع النور 
واملعرفة. مسجد هذه اجلامعة من أمجل املساجد وأوسعها يف إيران، 
والناس يذكرون اهلل تعاىل فيه ليل هنار. مؤسس هذه اجلامعة الشيخ 

عبد العزيز )رح( وهي تذكاره.
أنا اآلن أدرس هبذه اجلامعة وأفتخر هبذا، عندما أريد التكلم من البيئة 

هنا، ال يساعدين القلم، ألن هذه اجلامعة أكرب من أن أصفها أنا.
حينام جئت هنا للدراسة ذهبت إىل أحد املفكرين واألساتذة ورجال 
العلم والدعوة وهو املفتي العام يف البلد الشيخ حممد قاسم القاسمي 
وشاورته حول الدراسة هنا، سألني عن اسمي وعائلتي، قلت: اسمي 
رساج الدين. فقال الشيخ بتعجب: أنت تريد أن تكون رساجاً هلذه 
األمة مع أنه ال ييضء يف هذا العرص! ال بد أن تكون شمساً مرشقة 

لترشق العامل بنورها، ثم شاورين للدراسة هنا.
احلمد هلل أنا وجدت أساتذيت هنا رجاال صاحلني مصلحني، هؤالء 
أساتذة الفن، وهلم أخالق أطهر من ثلج اجلبال، وهلم قلوب أثمن من 

الذهب، وأنا أحبهم حب الولد أباه.
جزى اهلل عني الشيوخ واألساتذة خرياً وجزى اخلري كل من عّلمني 

قبلهم أو بعدهم، فمنهم أخذت جل بضاعتي يف العلم.
أول كتاب طالعته، كتاب أرشدين أحد شيوخي اسمه »ردة وال أبابكر 
هلا« ألفه اإلمام الندوي، استفدت من أفكار وآراء الشيخ أيب احلسن 
الندوي )رح( مفكر اإلسالم، الذي كان أديباً يف اللغة والعربية، وأيضًا 
من كتب وجتارب عيل الطنطاوي الذي كان عاملا كبرياً يف سوريا وأّلف 
كتباً كثرية، وهو كام يقولون: أديب الفقهاء وفقيه األدباء، واستفدت 

من أفكاره احلمد هلل.
طوال السنة كنت أفكر دائام حول احلياة ومشاكلها ومصائبها، وألجل 
هذا وقع فيها أكرب منعطف يف حيايت، وهو أين حاولت أن أترك الدراسة 
وأكون تاجراً، لكن احلمد هلل بعد أيام تداركتني رمحة اهلل، وفهمت أهنا 
من وسواس الشيطن، فعدت إىل ما خلقت له وهو العلم واألدب، 

وعزمت أن أستمر يف الدراسة. »نحن الشباب ولنا الغد«
رساج الدين )فرهاد( رجيي   

بريد القراء
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الدورة الثامنة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي ألهل السنة يف إيران
انعق��دت ال��دورة الثامن��ة عش��رة جملم��ع الفق��ه 
اإلس��المي ألهل الس��نة يف إي��ران، خ��الل يومي 16- 
17 م��ن مجادى الثاني��ة 1434 من اهلج��رة النبوية، يف 

جامع��ة دار العل��وم مبدين��ة زاه��دان.
حض��ر ه��ذه اجللس��ة ال��يت انطلق��ت أعماهل��ا صباحا 
الس��بت 16 من مجادى الثاني��ة، بعض كبار علماء 
الس��ّنة، م��ن حمافظ��ات »سيس��تان وبلوشس��تان« 
و«كلس��تان« و«ف��ارس« و«خراس��ان الرضوي��ة« 

و«خراس��ان اجلنوبي��ة«.
 ج��رت املناقش��ات والبحوث يف الدورة الثامنة عش��رة 
للمجمع الفقهي ألهل الس��نة يف إيران حول املسائل 

التالية:
1. حكم الصيد باألسلحة النارية.

2. حك��م امله��ر املؤج��ل ال��ذي فق��د قيمت��ه بس��بب 
مض��ي الوقت.

3. مسألة التورق.
4. مسالة رهن املنازل.

5. مس��الة روات��ب األس��اتذة العاطلن ع��ن العمل أو 
املتوفن.

6. مسألة التداخل والتعدد يف كفارة القتل.

احلفلة االختتامية للنادي العربي

انعق��دت احلفل��ة االختتامي��ة للن��ادي العرب��ي املش��تمل عل��ى 
الفئ��ات الثالث: كعب بن مالك، حس��ان بن ثاب��ت وعبد اهلل بن 
رواح��ة )رضي اهلل عنهم وأرضاهم(على مس��توى اجلامعة مس��اء 
ي��وم االثنن بعد صالة العصر مباش��رة يف س��احة اجلامعة 9 من 
رجب املرجب 1434ه� ق حبضور مساحة األستاذ املفيت حممد قاسم 
القامس��ي وج��م غف��ر م��ن األس��اتذة والطالب حبي��ث اكتظت 

س��احة اجلامعة الواسعة.
ب��دأت احلفل��ة بت��الوة آيات م��ن الق��رآن الكريم، ثم ق��ام املعلن 
)ك��رام الدي��ن األيوب��ي( وتكل��م ع��ن أهمي��ة اللغ��ة العربي��ة 
واهتم��ام ه��ذه اجلامع��ة بها، ث��م تكل��م الطالب أمح��د صادقي 
ني��ا ال��دارس يف الصف األول م��ن معهد اللغة العربية والدراس��ات 
اإلس��المية عن موضوع التقوى، ثم حّرض مساحة األستاذ املفيت 
عب��د القادر الع��اريف )رئيس الن��ادي العرب��ي باجلامعة( الطالب 
عل��ى أن يقوم��وا ويلق��وا حماض��رات أو أناش��يد  باالرجت��ال حول 
موضوعات معينة، وعّن للفائزين منهم جوائز قيمة كسلسلة 
وحي القلم للعالمة األديب مصطفى صادق الرافعي، فقام ستة  
من الطالب، وحاضروا وأنشدوا مرجتلن، واستحقوا جائزة وحي 

القلم.
ويف نهاي��ة احلفل��ة تكل��م مساح��ة األس��تاذ املبج��ل املفيت عبد 
الق��ادر الع��اريف � حفظ��ه اهلل تعاىل � فش��كر مس��اعي الفئات 
الث��الث للنادي العربي يف جمال تقدم اللغ��ة العربية وازدهارها، 

ورّغ��ب الطلبة  على اللغ��ة العربية.

من طرق تقوية الذاكرة
1- الفهم أوالً.. فهو يساعد عىل احلفظ والتخزين. 2- استذكر موضوعات متكاملة. 3- 

عامل  عام  بشكل  الصحة   -4 الذاكرة.  يقوي  معلومات  من  لديك  وما  تستذكر،  ما  بني  الرتابط 
أسايس لتقوية الذاكرة: النوم املريح، الغذاء املتكامل، الرياضة البدنية، احلالة النفسية، التفاؤل، االسرتخاء، 

التعامل مع الناس. 5- خلق االهتامم، الفرح، حب االستطالع، التمعن، الرتكيز الفكري، كلها وسائل لتقوية 
ل عملية االستذكار. من أجل  ذاكرتك. 6- تصنيف املواد حسب املواضيع، وحسب البساطة والصعوبة يسهِّ
حفظ متقن: 1- صمم عىل تسميع ما ستحفظ. 2- افهم ثم احفظ. 3- قسم النص إىل وحدات ثم احفظ. 
4- وزع احلفظ عىل فرتات زمنية. 5- كرر ثم كرر. 6- اعتمد عىل أكثر من حاسة يف احلفظ )%10 
تقرأ - 20% تسمع - 30% ترى -50 % ترى وتسمع - 80 % مما تقوله - 90% تقول وتفعل( 
احلفظ،  تؤجل  ال   -7 الرئيسة.  الفقرات  أو  الرسوم  بعض  لّون  ختطيطية  صورًا  ارسم 
أرسع إىل احلفظ. 8- قاوم النسيان ودعم التذكر )احلامس- الراحة - التخيل والربط 

-التكرار- التلخيص- املذاكرة قبل النوم(.

من أنباء اجلامعة
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140 اعتداًء وحترًشا مبسلمي بريطانيا خالل يومني
صحيفة  أفادت  املسلمني،  ضد  العنرصية  جرائم  يف  استمراًرا 
ملسلمي  مساجد  عىل  هجامت  تسع  بوقوع  الربيطانية  اإلندبندنت 

بريطانيا خالل اليومني املاضيني.
لالعتداء  تعرضوا  مسلاًم   140 من  أكثر  أن  الصحيفة  وأوضحت 
للمسلمني  مسيئة  رسومات  إىل  باإلضافة  العرقية،  وللتحرشات 
يد  عىل  بريطاين  جندي  مقتل  عقب  وذلك  اجلرافيتي،  باستخدام 
إفريقي »مسيحي« اعتنق اإلسالم مؤخًرا، بمنطقة ووليتش جنوب 

رشقي لندن.
املناهضة  اإلنجليزية  الدفاع  رابطة  فإن  الصحيفة،  نرشته  ما  ووفق 
لإلسالم تعتزم تنظيم تظاهرة يف وسط لندن ضد املسلمني اليوم حتت 

شعار »متحدون ضد اإلرهاب اإلسالمي«.
ض نيك جريفني زعيم احلزب القومي الربيطاين عىل طرد  وقد حرَّ
املسيئة واملعادية  تغريداته  بريطانيا، وذلك من خالل  املسلمني من 
للمسلمني عىل موقع تويرت، قائاًل: »إن اهلجامت جاءت نتيجة ملوجات 

اهلجرة التي تستقبلها بريطانيا«.
ونقلت اإلندبندنت حتذير أئمة نحو مائة مسجد يف بريطانيا من تصاعد 
موجة العداء ضد املسلمني يف البالد عقب احلادث، وأكدوا إدانتهم 
الالعقالنية  التصنيفات  يف  االنزالق  عدم  عىل  مشددين  للهجوم 

للمتطرفني من اجلهتني الذين جيب عزهلم وحماسبتهم طبًقا للقانون.
ومن جانبه، وصف رئيس الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون احلادث 
بأنه »خيانة لإلسالم« مشدًدا عىل أنه ال ينبغي حتميل املسلمني كلهم 

جريمة واحد من سفهاء أبنائهم.
كام استهل نيك كليج نائب ديفيد كامريون حديثه أمس باآلية القرآنية: 
اَم َقَتَل النَّاَس مَجِيًعا �   � َمن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس أَْو َفَسادٍ يِف اأْلَْرِض َفَكأَنَّ
وذلك خالل اجتامعه أمس بممثيل كل الديانات واألحزاب السياسية 
يف املركز املحيل يف إيزلينجتون بوسط لندن؛ للتعبري عن وحدة املجتمع 
الربيطاين يف مواجهة هذا احلادث الذي وصفه باإلرهايب. املصدر: 

مفكرة االسالم.

تشييد أكرب متحف بالعامل عن حياة »النيب حممد« يف اسطنبول
 بدأ صندوق البحوث اإلسالمية يف تركيا يف تشييد وتصميم أكرب 
متحف يف العامل عن حياة النبي الكريم حممد � صىل اهلل عليه وسلمـ  

ويتوقع افتتاحه بحلول عام 2016. 

وأعلن أوغوهان يافوز مدير صندوق البحوث االسالمية أنه سيتم 
افتتاح أكرب متحف عن النبي الكريم حممد يف مدينة اسطنبول الرتكية 

بحلول عام 2016، وفقا لوكالة أنباء موسكو. 
وأضاف أنه سيتم استعادة الظروف املعارصة حلياة النبي حممد � صىل 
اهلل عليه وسلمـ  بالنامذج ونسخ عن حاجياته اخلاصة، مشريا إىل أهنم 
املتخصص   ،»1453« البانورامي  اسطنبول  متحف  عىل  اعتمدوا 
و  للتخطيط  كأساس  العثامين،  اجليش  بيد  القسطنطينية  بسقوط 

التصميم املعامري. 
وأوضح مدير الصندوق أن صندوق البحوث االسالمية سيتحمل 
كافة تكاليف التشييد و التصميم، وأن احلكومة لن تشارك يف بناء 
املتحف، وهو ما أكده نائب مدير إدارة اسطنبول التابعة لوزارة الثقافة 

والسياحة حسني جوشان.
املصدر: مفكرة االسالم.

طفل نابغة.. حيفظ القرآن الكريم و11 ألف حديث يف 130 يوًما
 متكن طفل مرصي نابغة يبلغ من العمر 13 عاما من حفظ القرآن 
وأضاف  السابعة،  سن  يف  وهو  شهور  ثالثة  خالل  كامال  الكريم 
البخاري ومسلم  نبوي من صحيحي  إليه حفظ 11 ألف حديث 

ومفردات البخاري يف 40 يوما فقط.
وذكرت صحيفة املرصيون أن الطفل رشيف سيد مصطفى قد حفظ 
القرآن بالقراءات العرش يف ستة أشهر، علام بأن الطالب العادي يلزمه 

8 سنوات حلفظها.
وأضافت الصحيفة أن الطفل املرصي حيفظ كذلك أصعب املتون، 
كتحفة األطفال ومتن اجلذرية والشاطبية والدرة وألفية ابن مالك 
ونونية ابن القيم، باإلضافة إىل تفسري اجلاللني، الفتة إىل أنه يقوم حاليا 
بدارسة علم مقارنة األديان وجيتهد يف حفظ العرشات من نسخ التوراة 

واإلنجيل والزبور.
ومن جانبه رصح رشيف مصطفى بأن اهلل من عليه برسعة احلفظ 
القرآن والسنة من  والفهم، ما جعله يوظف تلك املوهبة يف حفظ 
خالل نشاط يومي يمتد إىل 18 ساعة ما بني حفظ ومراجعة ومعرفة 

وثقافة متنوعة .
وأشار مصطفى إىل اشرتاكه يف العديد من املسابقات يف حفظ القرآن 
وحصل عىل املركز األول فيها، ولديه 75 شهادة تقدير عىل مستوى 
األزهر واألوقاف، وكان ترتيبه األول ملدة 3 سنوات يف مسابقات 

أخبار العامل
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قطاع املعاهد االزهرية، وتم تكريمه من قبل عدة دول عربية وإسالمية، 
حتى أنه اختري سفري العرب للطفولة من قبل احتاد السفراء العرب.

ويقوم رشيف حاليا بتدريس أصول القراءات العرش عىل الفضائيات 
وتدريس الفقه عىل املذهبني احلنفي والشافعي، بجانب علم العروض 
التالوة  املصلني  لتعليم  مقرأة  يف  ويشارك  املصحف،  رسم  وعلم 

الصحيحة يف أحد املساجد، وأنشأ له والده دارا لتعليم القرآن باملجان
ويعترب الطفل املرصي النابغة الشيخ عبد احلكيم عبد اللطيف شيخ 
مقرأة األزهر قدوته يف القرآن وعلم القراءات، بينام يرى يف الشيخ عبد 
الباسط عبد الصمد، والشيخ املنشاوي قدواته يف األصوات، وأما علم 

احلديث فقدوته الشيخ أبو إسحاق احلويني املحدث املرصي.
ويتمنى الطفل النابغة أن يصبح عامًلا يف العلوم الرشعية ويتخصص يف 
علم القراءات لعشقه هذا العلم قائالً: »دائاًم أضع أمنية والدي نصب 
عيني وهي »يا رشيف أمتنى أن أراك أفضل عامل يف األرض تطوف 
العامل بأمجعه لنرش الدين اإلسالمي احلنيف ونرش مبادئه السامية النافعة 

للبرشية مجعاء«. املصدر: مفكرة االسالم.

يف أعنف هجوم..أردوغان لـ«األسد«:قسًما بربي ستدفع الثمن غالًيا
طيب  رجب  الرتكي  الوزراء  رئيس  توعد  له،  هجوم  أعنف  يف   
أردوغان، رئيس النظام السوري بشار األسد، بدفع الثمن غاليا عىل 

جرائمه بحق الشعب السوري، مقساًم باهلل عىل ذلك. 
وقال يف ختام اجتامع للجنة تابعة حلزب العدالة والتنمية احلاكم خماطًبا 
بشار األسد »لقد اقرتب عدد الضحايا الذين قتلوا يف سوريا، من 100 
ألف قتيل، وقسام بريب ستدفع الثمن غالًيا«، وأضاف أن »بكاء وعويل 
األطفال هيز عرش الرمحن، ونحن لن نسكت عن احلق ونكون مثل 

الشيطان األخرس«. 
وأشار أردوغان إىل أن بشار األسد »ال يستطيع أن يتجرأ عىل اآلخرين 
بنفس الكيفية التي يقتل هبا شعبه، سيدفع ثمنًا ثقياًل جًدا لكل ما اقرتفه 
بحق هذا الشعب واألطفال الصغار الذين ليس هلم أي ذنب ليقتلوا 

هبذه الوحشية التي يراها اجلميع«. 
وأوضح أن ما جيري يف سوريا اآلن فاق كل طاقات التحمل، وأن هذا 
القاتل واجلاين سيحاسب عىل كل ما فعل يف الدنيا قبل موته، داعيا 
املجتمع الدويل للتحرك العاجل واختاذ خطوات حلل األزمة السورية 

الراهنة لوقف نزيف الدماء. 
وأشار إىل أن نواب حزبه ليسوا معنيني هبموم املواطنني األتراك يف 
املحافظات الرتكية فحسب، بل معنيني كذلك هبموم املسلمني يف باكو 
ونيقوسيا وكابول ورساييفو، وبغداد وأربيل وغزة والقدس ومحاه 

ومحص. 
وهاجم أردوغان حزب الشعب اجلمهوري املعارض واملؤيد لبشار، 
وقال »فليتفضل أعضاء حزب الشعب اجلمهوري الذين قاموا بالتقاط 
صور فوتوغرافية مع اجلاين يف دمشق، ويفرسوا لنا املذبحة التي وقعت 
يف بنياس«، معتربا أهنم من نفس فصيل بشار. املصدر: مفكرة االسالم.

املسيحية تنحسر بسرعة يف بريطانيا
حفلت الصحافة الربيطانية باألخبار املتنوعة يف موضوعات شتى، 
فبعضها حتدث عن اضمحالل املسيحية أرسع مما كان يعتقد، وبعض 

يف  يمينيني  يكونوا  ألن  يميلون  األقوياء  الرجال  أن  إىل  أشار  آخر 
السياسة، بينام للنحاف منهم آراء أكثر ليربالية. ونرشت إحداها خربا 
عن أن شحذ املخ بنبضات كهربائية يؤدي إىل حتسني القدرة عىل حل 
املعادالت الرياضية ذهنيا، كام نرشت نامذج من األعذار التي ينتحلها 

املوظفون للتغيب عن العمل.
بريطانيا  املسيحية يف  الديانة  أن  تلغراف  أوردت صحيفة دييل  فقد 
يمكن أن تواجه اهنيارا كارثيا بحسب إحصاءات رسمية تشري إىل أهنا 
تضمحل أرسع مما كان يعتقد بنسبة 50%، حيث أن واحدا من كل 

عرشة أشخاص ممن هم حتت سن الـ25 هو مسلم.
وأشارت الصحيفة إىل حتليل جديد إلحصاء أجري عام 2011 أظهر 
أن عقدا من اهلجرة اجلامعية ساعد يف إخفاء حجم تدين االنتساب 
إىل املسيحية بني السكان الربيطانيني، بينام كانت هناك زيادة كبرية يف 
اإلسالم، وخاصة بني الشباب. وهذا يعني ألول مرة أن أقلية من 

الناس سيصفون أنفسهم بأهنم مسيحيون خالل العقد القادم.
العام  نرش  -الذي   2011 إلحصاء  األولية  النتائج  أظهرت  وقد 
املايض- أن إمجايل عدد الناس يف إنجلرتا وويلز الذين يصفون أنفسهم 
بأهنم مسيحيون تدنى بواقع 4.1 ماليني، أي بنسبة 10%. ويف نفس 

الوقت زاد عدد املسلمني يف إنجلرتا وويلز بنسبة %75.
وأشار اإلحصاء إىل أن الشباب األصغر سنا ابتعدوا عن الدين بالكلية، 

حيث يصف 6.4 ماليني شخص أنفسهم بأهنم بال دين.
يميني وليربايل 

وأشارت دراسة أوردهتا نفس الصحيفة إىل أن الرجال الذين يتمتعون 
ببنية قوية هم أكثر ترجيحا ألن يكونوا من ذوي االجتاه اليميني يف 

السياسة، بينام للنحاف منهم آراء أكثر ليربالية.
وقد وجد الباحثون أن آراء الرجال حول إعادة توزيع الثروة يمكن 
التنبؤ هبا من خالل بنية اجلسم العلوية، حيث أن الرجال األشداء أكثر 

ترجيحا ألن يتخذوا موقفا متحفظا حلامية مصاحلهم الشخصية.
ويف املقابل، فإن الرجال األغنياء النحفاء كانو أقل معارضة لسياسات 
مثل تلك التي يتبعها زعيم العامل إد ميليباند، التي تشمل التخيل عن 

بعض ثروهتم للمجتمع.
ووجد العلامء أن الرجال األثرياء ذوي السواعد القوية أقل ترجيحا 
لدعم إعادة التوزيع االقتصادي، بينام أيدها الرجال األقوياء الذين 

لدهيم مال أقل.
الدماغ  شحذ  أن  الصحيفة  بنفس  جديدة  أخرى  دراسة  وذكرت 
بنبضات كهربائية رسيعة يمكن أن حيسن القدرة عىل القيام باحلسابات 

الرياضية الذهنية لنحو ستة أشهر.
فقد أظهر العلامء أن بإمكاهنم حتسني قدرة الشخص عىل حل املسائل 
احلسابية بإخضاعه لدورة قصرية من احلث الكهربائي غري الضار عىل 
فروة الرأس. وبعد تعريض أشخاص لتيار كهربائي بسيط لعرشين 
دقيقة يوميا عىل مدى مخسة أيام حتسنت قدراهتم بنسبة 28% واحتفظوا 

بقدراهتم تلك لستة أشهر.
ويشار إىل أن نحو 20% من سكان بريطانيا يعتقد أهنم يالقون مشقة يف 
العمليات احلسابية الذهنية، بينام يعاين واحد من كل عرشين من عدم 

القدرة عىل حل املعادالت الرياضية.
أعذار العمل
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ومن األخبار الطريفة التي أوردهتا صحيفة دييل تلغراف أيضا بعض 
األعذار التي خيتلقها املوظفون للتخلف عن العمل.

أن  املوضوع-  هذا  حول  دراسة  كشفتها  -التي  األعذار  هذه  ومن 
أحدهم اتصل بمسؤوله يف العمل قائال له »كلبي يشعر باخلوف وال 

أريد تركه وحده يف البيت«.
نتائج الدراسة أن ستة من كل عرشة رؤساء عمل ال  وقد كشفت 
يصدقون أعذار املوظفني عندما يبلغوهنم أهنم سيتغيبون عن العمل 

بسبب مرضهم.
ومع ذلك، أشارت الدراسة إىل رضورة أن يظهر أصحاب العمل 
بعض احليطة، ألن توتر الشخص يف عمله أو اإلرهاق من كثرته يمكن 
أن يؤدي إىل تزايد أعداد األيام املرضية التي يأخذها. وأنه ينبغي عليهم 
أن يقوموا بدورهم يف ضامن أن رفاهية العاملني تتم معاجلتها من خالل 

سياسة صحة ورفاهة فعالة يف حميط العمل.
كذلك كشفت الدراسة أن ستة من كل عرشة رؤساء عمل يثقون يف 
موظفني معينني أكثر من غريهم عندما يتعلق األمر باإلبالغ باملرض، وأن 
ثلثي الرؤساء ما زالوا يطالبون املوظفني باالتصال شخصيا عند املرض، 

ويتشددون يف عدم قبول رسالة نصية أو ما شاهبها من وسائل اإلبالغ.
ومن بعض األعذار التي يبتكرها األشخاص للتغيب عن العمل:

برسعة  أسبح  »كنت  بقوليات«،  علبة  قدمي  أصبع  عىل  »وقعت 
ورضبت رأيس برصيف حوض السباحة«، »عضتني حرشة«، »فرملة 
اليد بسياريت انكرست فارتطمت السيارة بعمود نور«، »مل أنم جيدا 
بالليل«، »أمي ماتت )وهذا العذر استخدمه شخص مرتني(، »حرقت 
يدي بمحمصة اخلبز«، »الكلب أكل حذائي«، »سمكتي مريضة«، 
»أصبع قدمي حمشورا يف حنفية احلامم«، »بنطلوين متزق وأنا يف طريقي 

للعمل«، و«عندي زكام«. املصدر: اجلزيرة.نت.

رئيس املوساد السابق: بشار األسد رجل إسرائيل بدمشق
قال الرئيس السابق جلهاز املوساد اإلرسائييل أفرايم هاليفي إن بشار 
األسد هو رجل تل أبيب يف دمشق، وإن إرسائيل تضع يف اعتبارها منذ 
بدأت أحداث الثورة السورية أن هذا الرجل ووالده متّكنا من احلفاظ 
عىل اهلدوء عىل جبهة اجلوالن طيلة 40 سنة، منذ تم توقيع اتفاقية فّك 

االشتباك بني الطرفني يف عام 1974.
وقال هاليفي يف مقال نرشته جملة »فورين أفريز« األمريكية حتت عنوان 
»رجل إرسائيل يف دمشق« إنه »حتى عندما نشب قتال عنيف بني 
القوات اإلرسائيلية والسورية عىل األرايض اللبنانية يف عام 1982 

فإن احلدود عىل جبهة اجلوالن ظلت هادئة«.
سوف  أبيب  تل  فإن  السابق  اإلرسائييل  األمني  املسؤول  وبحسب 
هذه  حتى  لكن  فقط،  الرضورة  عند  بسوريا  األحداث  يف  تتدخل 

اللحظة ال يوجد أية مؤرشات عىل أهنا قد تتدخل يف املستقبل.
لكن هاليفي يقول إن استمرار الفوىض يف سوريا ملدة طويلة وتوسع 
العمليات القتالية سوف جيلب اإلسالميني إىل البالد من كافة أنحاء 
املنطقة، وهو ما سيهدد اهلدوء يف الدول املجاورة إلرسائيل بام فيها 
لبنان واألردن والعراق، فضالً عن أن األسد قد يفقد السيطرة عىل 

خمازن األسلحة الكياموية، أو أنه قد يقرر أن يفقد السيطرة عليها.
ويؤكد هاليفي أن من بني أسباب حرص احلكومة اإلرسائيلية عىل عدم 

التدخل يف األحداث بسوريا أهنا ال تريد جّر قوات النظام السوري 
لتوجيه رضبات بالصواريخ إىل إرسائيل لتحويل املعركة، إضافة إىل 
أهنا ال تريد استعداء الطائفة العلوية التي ستظل يف البالد بغض النظر 

عن نتائج األحداث الراهنة.
وبحسب الرئيس السابق للموساد فإنه يف الوقت الذي أكدت فيه 
لن  بأهنا  السورية  املواقع  عىل  األخرية  اجلوية  غارهتا  عرب  إرسائيل 
تسمح بانتقال األسلحة من سوريا إىل لبنان، فإهنا اتصلت بنظام بشار 
األسد عرب قنوات رسية وأخرى علنية أبلغته من خالهلا بأن »إرسائيل 
مصممة عىل البقاء حمايدة يف احلرب األهلية السورية«، مشرياً اىل أن 
ولذلك  دمشق،  يف  صاغية  آذاناً  وجدت  اإلرسائيلية  الرسائل  هذه 
متوسط  لسان مسؤول  اإلرسائيلية عىل  الغارات  باستنكار  اكتفت 

املستوى يف اخلارجية السورية.
ُيشار اىل أن أفرايم هاليفي يعترب أحد أبرز اخلرباء األمنيني يف إرسائيل، 
بعد أن شغل منصب رئيس املوساد اإلرسائييل، وكان الرئيس التاسع 
هلذا اجلهاز منذ تأسيس الدولة العربية، كام أنه شغل منصب رئيس 
جملس األمن القومي اإلرسائييل، وكان هاليفي أحد أبرز مهنديس 
اتفاق السالم مع إرسائيل الذي تم توقيعه يف وادي عربة عام 1994. 

املصدر: وكاالت.

إطالق سراح اجلنود املصريني السبعة احملتجزين يف سيناء
أنه تم إطالق رساح اجلنود  أعلن املتحدث باسم القوات املسلحة 
السبعة املختطفني يف سيناء، وأهنم يف طريقهم إىل القاهرة بعد وساطة 
مشايخ من املنطقة. وقال العقيد أمحد حممد عيل، املتحدث الرسمي 
باسم القوات املسلحة،  عرب صفحته الرسمية عىل موقع التواصل 
يف  السبعة  املختطفني  املرصيني  »اجلنود  إن  »فيسبوك«،  االجتامعي 
طريقهم إىل القاهرة، بعد إطالق رساحهم نتيجة جهود للمخابرات 

احلربية املرصية، بالتعاون مع شيوخ قبائل وأهايل سيناء الرشفاء«. 
مؤمترًا  املسلحة  القوات  باسم  املتحدث  يعقد  أن  يتوقع  ذلك،  إىل 
صحفياً، لكشف تفاصيل اطالق رساح اجلنود. من جهة أخرى، أفاد 
مراسل العربية أن اجلنود الذين تم حتريرهم اتصلوا بذوهيم لطمأنتهم، 
وأنه من املتوقع أن يعمد اجلنود املتواجدون حالياً عىل معرب رفح إىل 

فتحه بعد االفراج عن زمالئهم. 
اجليش  قوات  بني  اشتباكات  عن  أنباء  ورود  بعد  التطور  هذا  يأيت 
ومسلحني يف مدينة رفح املرصية، بالتزامن مع االستعدادات العسكرية 
املكثفة لقوات اجليش املرصي لبدء عملية حترير اجلنود املختطفني. يف 
حني أفاد فيه مراسل »العربية« بأن حادث انفجار اللغم الذي وقع يف 
رفح مساء أمس الثالثاء، كشف عن استعدادات اجلامعات املسلحة 

للمواجهة مع اجليش.
اجلامعات  أن  يبدو  املكثفة  العسكرية  االستعدادات  مع  وبالتزامن 
املسلحة هناك بدأت هي األخرى االستعداد فعليا للحظة املواجهة 
االنفجار  حادث  عىل  عسكريون  حمللون  علق  هكذا  العسكرية، 
الغامض الذي وقع يف رفح مساء الثالثاء، وأودى بحياة مسلح جمهول 
اهلوية. وبحسب حمللني فقد كشف احلادث عن حتركات لعنارص 
مسلحة، يشتبه بكوهنا جهادية، تعد ملواجهة مع قوات اجليش املنترشة 
يف املنطقة، هذه العنارص عىل ما يبدو تعد عدهتا ملباغتة القوات هبجوم 
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عن بعد، أو بزرع عبوات ناسفة يتم تفجريها عن بعد عىل الطرق 
املحتملة لتحركات القوات.

لغز اللغم املنفجر
ولعل زيارة ملوقع االنفجار ترسم مالمح أقرب للمشهد، وتوضح 
حقيقة ما حدث، فالقتيل بحسب مصادر، قام بزرع لغم أريض وهم 
بزرع لغم آخر، إال أنه انفجر يف وجهه أثناء إعداده، وقد تم العثور عىل 

اللغم املعد سلفا مغطى بأغصان زيتون.
من جهتها أصدرت عائلة محادة أبوشيتا، املعتقل الذي يطالب خاطفي 
اجلنود بإطالق رساحه كرشط لإلفراج عن املختطفني، بيانا دانت فيه 

حادث االختطاف.
صمت إرسائييل

سياسيا لفت الصمت اإلرسائييل الرسمي عىل انتشار قوات اجليش 
اجلنود  لتحرير  العسكرية  االستعدادات  ضمن  سيناء،  يف  املرصي 
املختطفني، وذلك باملخالفة لبنود اتفاقيات كامب ديفيد، أنظار املحللني 
الذين اعتربوا أن الصمت اإلرسائييل هو بمثابة البطاقة اخلرضاء ملرص 
إلطالق يدها ملواجهة االنفالت األمني الذي جيتاح شبه جزيرة سيناء 

بعد مرور عامني عىل ثورة يناير. املصدر: العربية.نت.

الصالة تقود فيلسوًفا أملانًيا لإلسالم
دفعت نظريات التأمل واملعرفة والتحليل املفهومي يف الفلسفة إىل 
اعتناق الفيلسوف األملاين أندرياس كامس الدين اإلسالمي، وحتول 
اإلسالم  مبدأ  إىل  الفلسفة  إليه  ترمز  الذي  احلكمة  حّب  من  مبدأه 

كرسالة حب، والذي تعلمه من حسن معاملة صديقه املرصي له.
د الفيلسوف األملاين أنَّ السبب احلقيقي الذي دفعه للتعرف عن  وأكَّ
الدين اإلسالمي جاء عقب زيارته إىل مرص منذ ستة أعوام، والتقائه 
بشاب مرصي، مشرًيا إىل أنه »كان يفعل كل يشء بحب كبري، وهو 

األمر الذي مل أجده يف حيايت إطالًقا يف أملانيا«.
واستطرد أندرياس يف حديثه قائالً وفًقا لصحيفة »البيان« اإلماراتية: 
»إنَّ صديقي حسن كان يفعل كل ما يف وسعه ليساعد اآلخرين، وهو 
ما جعلني أمتنى أن أكون مثله، وجعلني أسأل ما األمر الذي جيب أن 
أفعله ألكون مسلاًم؟«، وعند ذلك أجابه حسن بأن ينطق الشهادتني، 

»وهو ما فعلته وشعرت بعدها بارتياح كبري«.
وأكد أندرياس أنَّ »اإلسالم رسالة حب بالنسبة يل بعد سنتني من 
القراءة والتعمق، وهذه أمجل رسالة ممكن أن يراها اإلنسان يف حياته«.
عىل  التغلب  هو  الديانات  »جوهر  أنَّ  األملاين  الفيلسوف  وأضاف 
التواصل مع  الغرور، واإلسالم يشجع عىل احلب، وهو ما يسهل 

الناس بحب، وهو أمر غري موجود يف باقي الديانات«.
احلروب  غري  اإلسالم  عن  أعرف  أكن  »مل  أندرياس:  وتابع 
الصليبية وبعض التعاليم البسيطة والصورة السيئة املتجسدة عن 
اإلسالم يف أوروبا وباقي دول العامل، وهو األمر الذي وجدته غري 

مشجع يف بداية األمر«.
املتاعب الصحية بسبب صيام  أندرياس »واجهت بعض  وأوضح 
رمضان، وهو ما جعل طبيبي ينصحني بأن ال أصوم شهر رمضان يف 

فصل الصيف لكنني تغلبت عىل ذلك بالروحانية«.
من جانبه، كشف الشاب املرصي من صعيد مرص عن أرسار اعتناق 

خالل  أندرياس  عىل  تعرف  أنه  أوضح  حيث  لإلسالم؛  أندرياس 
زيارته القصرية ملرص منذ ستة أعوام.

وأشار حسن صديق الفيلسوف إىل أن »القصة بدأت عندما التقط 
أندرياس صورة حلسن وهو يصيل، فقام باالعتذار له عن تصويره أثناء 

تعبده«، فأجابه حسن: »أنا سعيد ألين أعبد ريب«.
واستطرد حسن: »سألني أندرياس نحن أصدقاء لكني غري مسلم«، 

فأجبته: »أنا أعاملك هلل«.
وأضاف حسن- الذي كان سبًبا رئيًسا يف اعتناق أندرياس لإلسالم 
-: »بعد سنتني من الصداقة قرر أندرياس القراءة والتعمق يف اإلسالم 
والقراءة عن القرآن وتعلم اللغة العربية«. وأكد أن األخري بعدما تعلم 
اللغة العربية ساعدته يف قراءة القرآن الكريم. املصدر: اإلسالم اليوم.

بعد قرون من بكاء اجلذع للنيب.. علماء: األشجار تصرخ كالبشر
 كشف باحثون وعلامء فرنسيون من خالل دراسة علمية حديثة أن 
األشجار احلية ُتصدر ضجيًجا يشبه الرصاخ تم رصده باملوجات فوق 

الصوتية.
وذكرت الدراسة أن األشجار يصدر عنها ذلك الضجيج عند تعرضها 
ملستويات عالية من الرطوبة وشعورها باجلفاف ونقص املاء، متاًما 

كحال البرش لدى شعورهم باالختناق واحلاجة للهواء.
وأكد فريق البحث بقيادة الفيزيائي الفرنيس فيليب مارموتنت من 
جامعة جرونوبل أن األذن البرشية ال تستطيع سامع هذه األصوات 
التي تصدر عن الشجر، حيث إهنا تفوق قدرة األذن البرشية مائة 
مرة، مشريين إىل أهنم متكنوا من إطباء عملية الضجيج ليتمكنوا من 

االستامع إليها من خالل جتارب املخترب العلمي.
واعتمد الباحثون يف جتارهبم عىل استخدام شظايا من فروع خشب 
الصنوبر امليت، ووضعها يف مادة اهليدروجل إلعادهتا إىل احلياة مرة 
أخرى، ثم عرضوا »اجلل« إىل بيئة جافة بشكل صناعي، وكانت النتيجة 

أن شظايا اخلشب أصدرت أصواًتا مزعجة، بحسب اليوم السابع.
وأشاروا إىل أن الضجيج جاء من فقاعات اهلواء التي ترتفع ثم ختتفي 
فجأة يف عملية تعرف باسم التجويف، الفتني إىل أنه عند قيام أوراق 
األشجار بجمع ثاين أكسيد الكربون، فإهنا تفتح فوهاهتا، ما جيعلها 
عرضة لفقدان املياه، وحتى تتالشى ذلك؛ يمكن لألشجار مجع املاء 

من األرض من خالل االعتامد عىل جذورها.
وقالت مارموتنت: »إن هذه األحياء لدهيا خربة جيدة للقيام بذلك، لذا 
فإننا نأمل أن جتلب دراستنا بعض املعلومات اجلديدة حول األصوات 
التي يمكن سامعها من األشجار، ويسعي العلامء للتوصل إىل معدات 
قادرة عىل االستامع إىل هذه األصوات الفريدة التي أوجدهتا الطبيعة 
من خالل جهاز استشعار حساس للغاية«، مشرية إىل أن تلك العملية 

الطبيعية أظهرت فائدة كبرية لبقاء األشجار عىل قيد احلياة.
وتعيد هذه الدراسة إىل أذهان املسلمني تلك املعجزة التي حدثت يف 
أيام النبوة، عندما سمع الصحابة مع النبي صىل اهلل وسلم أنني وبكاء 
اجلذع الذي ترك احلبيب صىل اهلل عليه وسلم االعتامد عليه بعدما بنى 
له الصحابة منرًبا، فحنَّ اجلذع كالصبي لفراق الرسول الكريم، ونزل 
من عىل منربه � صىل اهلل عليه وسلم � ومسح عليه فسكن. املصدر: 

مفكرة االسالم.
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