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جملة اسالمیة ثقافیة شهریة
تصدر من جامعة دارالعلوم 

زاهدان - ایران -السنة التاسعة 
-شوال 1434 هـــ

سامحة الشیخ عبداحلمید 

اهلیئة التحریریة

املشرف العام

رئاسة التحریر

املقاالت ال تعرب بالرضورة عن وجهة نظر 
املجلة و اجلامعة.

تستقبل املجلة مقاالت الکتاب و املفکرین فی 
جمال تقدمها.

املجلة غری ملزمة باعادة أي مادة تتلقاها 
للنرش.

املحتویات

رشوط النرش:
تنرش املجلة املقاالت و البحوث التي تتسم باألصالة و 
العمق و املوضوعیة و تتمیز بأسلوب البحث العلمی.
 A4 یرجی أال یزید حجم املقالة علی ثالث صفحات

بفونت 14.
الیکون البحث قد نرش أو قدم للنرش يف مکان آخر .
یرجی االحتفاظ بصورة من املقاالت ، فإهنا ال تعاد 

نرشت أم مل تنرش .
یرجی أن یکون البحث مکتوبا علی اآللة الکاتبة 

متجنبا من األخطاء ، و إال فبخط واضح.
 للمجلة احلق يف التلخیص و تعدیل العبارات دون أی 

مساس يف املحتوی.

56
االفتتاحیة :

مرص اإلسالمیة؛  من الرئیس الرشعي إىل الدیکتاتور اجلزار/ عبد الرمحن حممد مجال
السرية والتاریخ: 

الرسول صىل اهلل علیه وسلم ترك رجاال ومل یرتك أمواال/ عائض القرين
دراسات إسالمیة: 

الرحلة إىل أرض اإلیامن ؛ الیمن/ املفتي حممد تقي العثامين* تعریب: سعادت عبید اللهي
العام الدرايس اجلدید؛ بني الطالب الناجح والطالب الفاشل/ الشیخ عبد اللطیف الناروئي

 أثر السعي والطلب يف حصول العلم/ الشیخ أمان اهلل سعدي
السعي و احلركة رضورة لتحصیل العلم/ واحد بخش یار أمحد زهي

مـنثــــورات:
اقتباسات علمیة، أدبیة، اجتامعیة، ثقافیة، فکریة، عملیة/ سامحة األستاذ املفتي عبد القادر 

العاريف
شخصیات إسالمیة:

اإلمام أمحد الرسهندي؛ نظرة إىل حیاته وأعامله التجدیدیة/ عبد الرئوف الرخشاين
 اخلطب واحملاضرات:

من خطب شیخ اإلسالم موالنا عبد احلمید:
أمواج الصحوة اإلسالمیة ال تنحرص يف الرشق األوسط:

تأسیس دولة وحدة وطنیة هي أفضل خطة الرئیس املنتخب اجلدید
واحة الشعر:

ألقی القرطاس و الدفرت/ابن عیسی
رحالت دینیة:

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

اجعلوا من مرص كلها أرض ثورة ومیدان اعتصام/ سعادت عبید اللهي
جمزرة غوطة تشیب هلوهلا الولدان /عبداهلل 

احلوار: 
حوار مع الشیخ ثناء اهلل حول أحداث مرص األخریة

على مائدة املثنوي:
مثنوي موالنا جالل الدین الرومي

األخالق واآلداب اإلسالمیة:
تربیة األبناء واألوالد/ إبراهیم آل حسني

بأقالم الطلبة:
عامنا الدراسی اجلدید/عادل عارفی

إىل العربیة من جدید، نداء إىل إخواين الطالب/ أمحد غمشادزهي
القاموس:

معجم املصطلحات اجلدیدة وطریقة استعامهلا )8(
ینابیع املعرفة:

/ إبراهیم آل حسني
برید القراء:
يف ذمة اهلل

وفاة احلاج عبد اهلل شقیق فضیلة الشیخ عبد احلمید
أهل السنة يف إیران

فضیلة الشیخ عبد احلمید یدین بشدة اهلجوم الکیاموي يف دمشق
احلکم بالسجن 6 سنوات والتجرید من الزي الدیني للشیخ عبد السالم كلنواز

من أنباء اجلامعة:
بدایة العام الدرايس اجلدید يف جامعة دار العلوم بمدینة زاهدان 

أخبار العامل:
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من البدهييات التي ال ینبغي ألحد أن ینکرها أن ما حدث يف مرص يف 3یونيو كان انقالبا مکتمل األركان، وأن فلول نظام مبارك وأذرع 
الرش عادت إىل السلطة مرة أخرى، أما وكيف أطيح بالنظام الرشعي وحل حمله النظام الدیکتاتوري،  فهذا ما سنحاول اإلجابة عنه 

يف السطور التالية.
عاشت مرص حتت استبداد الدیکتاتوریة حينا من الدهر، وجترعت كأسها عىل مضض، بدءًا من مجال عبد النارص وانتهاء بحسني 
مبارك، وكانت الدیکتاتوریة قد بلغت أوجها يف عهد مبارك حتى إذا بلغ السيل الزبى انتفض الشعب انتفاض األسد اهلصور وثار 

عىل النظام اجلائر.
وقد ساعد عىل سقوط النظام الدیکتاتوري عدة عوامل، من أمهها: 

األول: نقص البنى التحتية لالقتصاد نتيجة فشو الرشوة والفساد.
النظام  ظل  يف  كرايس  هلا  جتد  مل  الني  تلك  والتقدميني،  والعلامنيني  والليرباليني  الدیمقراطيني  من  السياسية  األذرع  غضب  الثاين: 

الدیکتاتوري.
الثالث: موج الوعي الدیني واإلسالمي يف الشعب بفضل اجلامعات اإلسالمية كاإلخوان وغریهم.

الرابع: رشاسة النظام الدیکتاتوري واستخدامه العنف والقمع جتاه التيارات املعارضة.
والنصيب األوفر هلذه الثورة كانت جلامعة اإلخوان التي عاشت ثامنني سنة حتت االستبداد والظلم والقمع، ولکنها صربت وجاهدت 
كان  كبریة  إمکانيات  ومتلکت  والصحفيني،  واملثقفني  والدعاة  املفکرین  من  هبم  یستهان  ال  عددا  إليها  جتذب  أن  استطاعت  حتى 

بإمکاهنا أن تؤدي دورا حاسام للنهوض بالبالد.
وملا ظهرت مجاعة اإلخوان وعدد من اجلامعات اإلسالمية األخرى كأبرز تيار معارض يف الساحة واجتازت العقبات الکؤود وتفاقم 

أمرها انضم إليها اجلامعات غری اإلسالمية التي متثل الليربالية والعلامنية وغریها، وأصبحت یدا واحدة جتاه نظام مبارك.
مل یکن انضامم الرشذمة القليلة من الليربالية والعلامنية والتقدمية إىل اإلخوان عن مصالح لإلسالم وال عن مصالح ملرص، بل لتجعل 
اإلخوان سّلام للوصول إىل سدة احلکم، ألن هذه اجلامعات كانت من القلة بمکان ال تتأهل لقلب نظام دیکتاتوري مع وجود دعمها 

من الدول الغربية والصليبية وبعض الدول العربية الليربالية.
د مباركا استخدام العنف وقتل املتظاهرین السلميني سوى تزاید املظاهرات واالعتصامات مما جعل مباركا يف نفق مسدود. مل يجُ

قامت ثورة شعبية واسعة النطاق يف 25 ینایر 2011م شاركت فيها مجيع القوى الشعبية والسياسية، فهاب اجليش املشهد فاختار 
احلياد مما أرغم مبارك إىل التنحي.

الفرح بني اآلالف من  اهلتافات ومشاعر  وما إن تنحى مبارك عن احلکم وتوىل املجلس العسکري األعىل زمام األمور حتى علت 
شعب مرص واستبرشت مرص بوالدة نظام جدید، نظام قائم عىل أساس العدل، وأیقنوا أن مرص ستکتب هلا تارخيا جدیدا، تارخيا 

معاكسا من التاریخ السابق امليلء باالستبداد والظلم واحليف.
ثم جاء دور االنتخابات الربملانية املتسمة بالنزاهة والشفافية، فصّوت الشعب ملحمد مريس الذي كان یمثل حزب العدالة واحلریة 

التابعة جلامعة اإلخوان املسلمني. فجاءت الکفة لإلسالميني مما أثار سخط النخبة العلامنية التي ال ترىض باإلسالم منهجا للحياة.
وكان فوز النخبة اإلسالمية يف مرص لعدة عوامل، من أمهها:

األول: صدقية اإلسالميني ورصاحتهم وأمانتهم مما جعل الشعب یرتاحون هبم.
الثاين: تضجر الشعب من العلامنية، فقد جّربوها غری مرة، فوجدوها غری مالئمة ملرص.

الثالث: موجة الصحوة اإلسالمية التي شملت معظم البالد العربية.
كان فوز اإلسالميني يف االنتخابات الربملانية صدمة كربى للعلامنيني والطبقة الليربالية، إذ انقلب السحر عىل الساحر، انقلبت عليهم 
دیمقراطيتهم التي هتفوا هبا ردحة من الزمن ليغطوا عىل جرائمهم، وینّفذوا خمططاهتم اخلطریة التي هتدف إىل هدم اإلسالم وإقصاءه 

عن احلکم.
لقد جاء فوز اإلسالميني  ليکشف حقيقة الدیمقراطية ویظهر سوآهتا وإجرامها وعجزها، وقد تم عهدها بالفعل بقبض الدكتاتوري 
الغاشم حسني مبارك وتويل عرش الزعامة للرئيس مريس املمثل احلقيقي لإلسالم يف مرص والشعب الذي ال یرىض إال باإلسالم 

دستورًا ومنهجًا للحياة.
الدهشة  وأخذهتم  واحتاروا  فانصدعوا  املزعومة،  والدیمقراطية  والليربالية  العلمنة  لدعاة  حزینة  مفاجأة  الثورة  هذه  كانت  لقد 
واالرتداع، كام احتوى اخلوف عىل املوساد اإلرسائييل وختوفت أمریکا وأوربا والدول العربية العلامنية عن مستقبلها ومستقبل مرص 
من أن تکون بارقة أمل إلعادة اخلالفة اإلسالمية املفقودة، فتصوروا هيکل اخلالفة اإلسالمية العثامنية التي كانت أكرب هتدید لدول 
ینال من عرضه. وقد عربوا عام یضمرون  أو  الغرب، وأكرب حصن لإلسالم ال يرتئ أحد بفضله أن یتعرض عىل بيضة اإلسالم 

عبدالرمحن حممد مجال

مصر اإلسالمیة؛  من الرئیس الشرعي إىل الدیكتاتور اجلزار

غری مرةتارة باسم منع »إمرباطوریة إسالمية« كام قال السييس وتارة باسم منع »النظام اإلسالمي« كام قال وزیر خارجية االفتتاحية
االنقالب.

فکانت أن حتالفت قوى الرش بام فيها املوساد اإلرسائييل، دول أوربا وأمریکا، الدول العلامنية العربية كالسعودیة واإلمارات 
واألردن لتوجيه رضبات أخریة لالنقضاض عىل اإلسالميني يف مرص. وساعدهم عمالؤهم وأذناهبم املشتملون عىل فلول 
النظام السابق واألحزاب املتمثلة يف الليربالية والعلامنية والدیمقراطية املزعومة بقيادة اجليش الذي رضع بلبان حب العلمنة 

وتربى يف حضن الغرب. 
املسلمني والقوى اإلسالمية  املتمثل يف مجاعة اإلخوان  إىل اإلسالم  والنهائية  الرضبة األخریة  لتوجه  القوى  اجتمعت هذه 
األخرى فربز الربادعي العميل اإلرسائييل عىل الساحة كأكرب تيار معارض للحکومة، وجاء السييس اخلائن اجلزار رجل 
ليکون   مريس  حممد  املنتخب  الرئيس  وعزل  الدستور  إلغاء  وجراءة  سفاهة  بکل  ليعلن  إلرسائيل  املطيع  والعبد  املوساد 
السيطرة الکاملة للجيش ولکن من وراء الکواليس بوضع رجل مدين يف الواجهة أال وهو عديل منصور هو اآلخر من خونة 

مرص وعمالء الغرب.
مجال،  بصورة  ملتصقة  صورته  بالفعل  مدافعوه  رفع  وقد  النارص،  عبد  مجال  دور  ليمثل  نارصي  بثوب  السييس  جاء  لقد 
ليعيدوا ذلك الدور القمعي املظلم املتخم بالظلم واالستبداد واالضطهاد، فانتهك احلرمات، وختطى مجيع احلدود اإلنسانية، 
ومأل السجون واملعتقالت، وارتکب جمازر بشعة، وظن أنه سریتاح من الشعب ومن املريس وأنصاره، إال أنه فوجئ بحملة 
شعبية كاسحة، ونيس الرجل أن العهد النارصي قد انتهى بال رجعة، وأن الشعب قد جّرب عبد النارص وأمثاله، فلن یعود 

إىل الوراء أبدًا.
قام الربادعي العميل األجنبي ليکمل مهمتهویلقي مرص يف نار تلتهب كام فعل يف العراق، فظهر كأبرز تيار معارض للنظام 
اإلسالمي، فضم إليه بدعم من اجليش األذرع السياسية الناقمة عىل النظام اإلسالمي، فتکونت جمموعة قليلة تسمت بجبهة 

اإلنقاذ الوطني وأخریا بحركة التمرد.
وعندما حتركت املعارضة ضد مريس وسياساته ووجهت إليه هتام واهية كأخونة الدولة وغریها، تدخل اجليش بقيادة السييس، 
وطلب من الطرفني االجتامع حلل اخلالف،ومن الالفت للنظر أنه كانت هناك مؤمترات مستمرة مع اجليش والتيار املعارض 

منذ تويل مريس الزعامة لإلطاحة بمريس، وساعدهم اإلعالم العميل لقلب احلقائق وتلفيق التهم لإلخوان.
فجاء 30 یونيو كرد فعل عنيف عىل التيار اإلسالمي فحشدت املعارضة من أجل دعوة مريس إىل االستقالة، فقام اجليش 
ليکمل املشوار فأعطى مهلة 24ساعة ملريس من أجل فض النزاع مع املعارضة وإال فإنه سيتدخل، فکان آن أعلن السييس 

فی 3 یوليو عزل مريس وإلغاء الدستور.
كان من أهم العوامل التي أطاحت بمريس كالتايل:

األول: خوف أذرع الرش املتمثلة يف الليربالية والعلامنية والقومية من حکم اإلسالميني وبسط نفو1ذهم.
الثاين: فشل مجاعة اإلخوان يف إدارة احلکم حيث مل یکن هلم سابق جتربة يف إ1دارة حکومة ناجحة.

عىل  كبریا  خطرا  اإلخوان  یشکل  حيث  مرص،  يف  اإلسالميني  تقدم  من  الغربية  والدول  الصهيونية  الدولة  ختوف  الثالث: 
مستقبل إرسائيل، خاصة وأن هلم یدًا بيضاء يف اجلهاد الفسطيني

الرابع: عدم ارتياح الدول اخلليجية كاإلمارات واململکة العربية السعودیة لصعود اإلسالميني يف مرص.
اخلامس: استئثار اإلخوان باحلکم، وحتيزهم، وعدم إفساحهم لآلخرین.

السادس: قلق القوى العسکریة من حکم اإلسالميني وبسط سيطرهتم، حيث یسری العسکر عىل هنج العلمنة. 
ومن املالحظ أن اجليش كان یلعب دورا رئيسا يف عهد مجال عبد النارص وعهدي السادات ومبارك، وكان احلکام هيتمون به 

كأهم أداة لقمع املعارضني اإلسالميني، إذا فال غرابة أن تتوتر العالقة بني اجليش واإلخوان، ومتتأل باملخاوف وعدم الثقة.
املوساد اإلرسائييل ومع اجليش األمریکي خافيا عىل أحد، فقد أمر رئيس االستخبارات  مل یکن عالقة السييس اجلزار مع 
مصادر  سيجفف  إسقاطه  ألن  عنه،  الرشعية  ونزع  مريس  بمحارصة  والعسکر  اجليش  یدلني  عاموس  األسبق  الصهيونية 

الرشور التي تنتظرهم من الربيع العريب.
وللجيش املرصي عالقات وثيقة باجليش األمریكي وقد التزمت أمریكا بتزوید اجليش املرصي بالسالح، كام التزمت بدفع 

أكثر من مليار دوالر مساعدة سنویة له ليبقى اجليش حتت سيطرته. 
وما إن تم التخطيط الذي كان هيدف اإلطاحة بالرئيس املريس، وإلغاء الدستور، واعتقال قيادات اإلخوان وقمعهم وأخریا 
إقصاء اإلسالميني من احلکم هنائيًا حتى امتألت شوارع مرص من حشود مؤیدة ملريس، هنا اضطرب دعاة الدیمقراطية، 
أین ذهبت اجلهود؟ أین ما كان ینفقونه من األموال الضخمة ليشغلوا الشعب باملصطلحات اخلادعة ویرقصوا عىل عرش 
الزعامة؟ أین تلك اجلهود عرب الفضائيات ووسائل اإلعالم للتشویه بسمعة اإلخوان وافتعال التهم هلم؟!.هنالك اضطروا 
أن يعلوا دیمقراطيتهم عىل املحك، ویتخطوا احلدود التي تقتضيه دیمقراطيتهم املزعومة ویلجئوا إىل القمع واإلبادة اجلامعية 
فوجهوا الرصاصات إىل صدور املتظاهرین السلميني واملعتصمني وقاموا بمذبحة بشعة يف احلرس اجلمهوري وميدان رابعة 

العدویة والنهضة ومسجد الفتحوغریها، فقتل مئات املتظاهرین وجرح آالف واعتقل عدد ال حيىص.
لقد كان السييس اجلزار املتغطرس سکران بحکمه العسکري، وقد أعمته السلطة أن یراعي اخلطوط احلمراء ویرحم األبریاء 
من األطفال والنساء والشيوخ، فصب كل ما يف جعبته، وشن محلة قمعية دمویة عىل املعتصمني السلميني، وارتکب جریمة 
نکراء مل یشهد هلا التاریخ املرصي مثيال، فقد فاق حسني مبارك وفاق مجال عبد النارص بل وفاق بشارا يف اهلمجية والرببریة، 
الشهداء أحياء وأمواتا وفجروا رؤوسهم بطلقات خارقة ومنعوا  فقتلوا وأحرقوا  أنحاء مرص  فنرش سفهاءه وبلطجته يف 
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سيارات اإلسعاف من نجدة املصابني، حتى قال أحد الضباط: دعوهم یموتوا لنرتاح منهم. ومل یکتفوا بذلك، بل أحرقوا املستشفى 
امليداين بام فيه من جثث الشهداء حتى تفحمت، وأحرقوا مسجد الرابعة بام فيه من اجلثث واألدویة واملعتصمني. 

مل يد السييس من یوقفه عن اإلبادة، بل تفرجت الدنيا بام یفعله جنوده، وساد صمت دويل العامل كله حتى انتهى اجلزار من بربریته 
وفعل ما فعل!.

بعد هذا كله یبقى السؤال هل هذه الرببریة واالعتقاالت تؤثر يف اإلخوان والتيارات اإلسالمية، وهل تدفعها إىل الوراء، وهل تسمح 
الظروف احلالية املتأزمة بامليض قدما لإلخوان؟

ال یمکن التکهن بمستقبل اإلخوان يف مرص خاصة وأن اإلخوان ليس هلم أنصار وحلفاء، إال أن املؤرشات تقول بأن اإلخوان أخفقت 
يف خمططاهتا اهلادفة نحو اكتامل الثورة وتوسيع الربيع العريب والصحوة اإلسالمية.

النضج،  باملنافسة يف سدة احلکم قبل  الرشد، وسارعوا  یبلغوا  أن  بالتجميع قبل  البدایة، وبادروا  الطریق ومنذ  واحلق أهنم أخطئوا 
وانحرفوا عن اجلادة التي رسمها هلم قائدهم األول، وانخدعوا بالشعارات واملصطلحات، وأحسنوا الظن إىل الغرب.

وكان اجلدیر باإلخوان أن ال یستخدموا اسم الدین عند منافستهم صنادیق االقرتاع وذلك ألن الدین له هيبته وسلطانه وال ینبغي أن 
سيتخدم كأداة للمصالح احلزبية أو السياسية، إن استخدام الدین يف حركة اإلخوان یعني أن كل ما یفعله اإلخوان هو الدین بعينه، 
وهناك كثریون من اإلخوان یتورطون يف أداء مهمتهم أو یعملون عمال مناهضا  لإلسالم فينسب ذلك إىل اإلسالم، وهناك كثریون ممن 
هيابون من اسم اإلسالم فإذا ذكر اسم اإلسالم اقشعرت جلودهم وقامت قيامتهم ألن اإلسالم عدو ملصاحلهم الذاتية وشهواهتم التي 
عکفوا عليها منذ دهر، وهلم أنصارهم وحلفاءهم يف أرجاء العامل، وليس للجامعات اإلسالمية من اإلمکانيات واألنصار ما یؤهلهم  
لقلب نظام  أو إحکام السيطرة عىل املناهضني لإلسالم،  وهلم أسوة يف االنقالب الرتكي حيث مل یستخدم اإلسالميون اسم اإلسالم 

كأداة للوصول إىل سدة احلکم، بل انتهجوا نفس املنهج الذي یستخدمها العلامنيون وأعداء اإلسالم لالعتالء عىل العرش.
ومن املآخذ عىل اإلخوان أهنم نسوا ما یرمي إليه احلکم اإلسالمي، وأنه ليس املقصود بذاته، بل هو املوعود الرباين رشیطة العمل 
الصالح وإقامة الصلوة وإیتاء الزكوة، قال تعاىل: وعد اهلل الذین آمنوا منکم وعملوا الصاحلات ليستخلفنهم يف األرض كام استخلف 

الذین من قبلهم وليمکننهم دینهم الذي ارتىض هلم.
فاخلوض يف السياسة وإمهال الرتبية اإلسالمية والعمل اجلهادي ليس من منهاج النبوة يف يشء، الدعوة واجلهاد بمعنامها الواسع مها 
كفيالن يف كل عرص ومرص أن خيرجا املسلمني من املآزق ویمکناهم، أعني بالدعوة الدعوة املکية التي كانت تركز عىل تصحيح العقائد 
وترسيخ كلمة التوحيد يف قلوب املسلمني، وأعني باجلهاد اجلهاد املدين الذي كان هيدف إىل بناء جمتمع مثايل یتعبد فيه املسلمون بکل 

ارتياح، ویزیلون العقبات التي تعرتض طریقهم بالسيف واللسان.
فال رأي للمضطر إال ركوهبا إذا مل تکن إال األسنة مركب   

ويف الرش نجاة حني ال ینجيك إحسان
وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة.

هذا ما أمهله اإلخوان وأمهله الرئيس مريس، إن التاریخ شاهد عىل أن بناء احلکم ال یمکن بدون إراقة دم، وبدون استخدام العنف 
جتاه الذین ال یعرفون إال لغة القوة والسيف، تعقد مؤمترات علنية لإلطاحة بالرئيس ویشتم الرئيس جهارا بال هوادة والرئيس ال ینبس 
ببنت شفة، أمل یدبر النبي صىل اهلل عليه وسلم للذین یکيدون له والذین ینالون منه أو من أي أحد من املسلمني، إذا فام معنى احلکم 

اإلسالمي؟!. ال نقول: یعاقبهم باسم اإلسالم بل یعاقبهم عىل نطاق القانون الذي خّوله حق العتاب والعقاب.
إن اجلهاد هو الذي یمحو مجيع الشعارات الرنانة التي یتفوه هبا العدو ليجذب السذج من الناس كالدیمقراطية والليربالية والعلامنية 
وغریها من األلفاظ اخلادعة. إن هذه ألفاظ  بنيت عىل أساس النفاق واخلداع، یراد هبا إقصاء اإلسالم عن احلکم هنائيا، فاخلضوع 
هلذه املصطلحات وإذعاهنا یدخل الناس يف نفق مسدود، وأما اجلهاد فهو فوق كل هذا، فهو ال یعرف النفاق وال یعرف لغة اخلداع 
والغش والکذب، فهو إعالن إلعالء كلمة اهلل، وهو إعالن إلهناء اإلبادة البرشیة والظلم واالضطهاد الذي تبيحه ذئاب البرشیة عىل 

بني نوعهم.
فلتعرف مرص ولتعرف البالد اإلسالمية األخرى أهنا لن تعيش عزیزا ولن تستمر يف هنضتها ما دام مل حييى فيها اجلهاد يف سبيل اهلل.

بالفناء وعدم  فهي جدیرة  الوعي وال  جتاهد  یعوزها  التي  واألمة  والکرامة واالستمرار،  والعزة  باحلياة  الدم جدیرة  منها  یراق  أمة 
االستقرار، وهي تفنى بأول صيحة وتصبح حربا عىل ورق.

الواقع  نعيش يف عامل  بالقيود واألغالل، ونعيش يف عامل أوسع وأشمل،  دائرة مصطلحات رسفتنا  أن نخرج من  اآلن  لنا  لقد حان 
واجلد، لقد ظهرت لنا سوآت املصطلحات وعلمنا أن العمل حتتها نفخة يف رماد وضياع للعمر وإهدار للوقت وتفویت للفرصة، بل 

قد تکون ضغثا عىل إبالة.
ّرب طيلة أربعة عرش قرنا، ميدانا فيه العز والکرامة، فيه البقاء واالستمرار، فيه السيادة والتمکني،  فلندخل اآلن ميدانا آخر ميدانا ججُ
ْم َما اْسَتَطْعتجُْم  وا هَلجُ ميدانا مّثل دوره وال یزال یمثل يف خارطة العامل وتغيری مصریه، أال وهو ميدان اجلهاد، ميدان القوة والرمي: َوَأِعدُّ

ْم.  كجُ وَّ وَّ اهللَِّ َوَعدجُ ْرِهبجُوَن بِِه َعدجُ ْيِل تجُ ٍة َوِمْن ِرَباِط اخْلَ وَّ ِمْن قجُ
 إن الدیمقراطية شجرة موبوءة قد عافتها البرشیة اليوم، ومّلت االستظالل بظالهلا، ولن تنتفع هبا بعد، وال بدیل عنها إال باإلسالم 
اخلالص، اإلسالم اخلايل عن الشعارات واملصطلحات، اإلسالم الذي حيمل رسالة عاملية خاصة حتت أصول وقواعد رصينة. اإلسالم 
الوهن واحلزن، وال یرضهم من  لن یعرتهيم  لو أخذها حاملوها  إهنا كلمة  باسم اجلهاد،  قاموس مصطلحاته كلمة  الذي یضم يف 
خذهلم، إهنا كلمة متحيص، متحيص بني احلق والباطل، بني املنافق اخلادع واملؤمن املخلص، بني الذي یعيش وحيرتق ألمته والذي 

یعيش لبطنه وحول مصاحله، بني الذي یركن إىل الذین ظلموا وبني الذي ال یركن إال إىل اهلل.

الشيخ عائض القرين

مات الرسول، صىل اهلل علیه وسلم، بعدما أنزل اهلل علیه آخر آیة من القرآن 
َلُکُم  َوَرِضیُت  نِْعَمتِي  َعَلْیُکْم  َوَأْتَْمُت  ِدینَُکْم  َلُکْم  َأْكَمْلُت  »اْلَیْوَم  نزوال: 
وسلم  علیه  اهلل  صىل  وربَّى  امللة  وكملت  الرشیعة  تت  وقد  ِدینًا«  اإِلْسالَم 
واألئمة  الراشدون  اخللفاء  منهم  الساعة،  قیام  إىل  األمة  أئمة  هم  رجاال 
الزهد..  وأعالم  اجلهاد  وأبطال  التفسری  وشیوخ  الفقهاء  ونجوم  املهدیون 
أساتذة  هم  ورباهم  وسلم  علیه  اهلل  صىل  علمهم  الذین  الصحابة  وهؤالء 
الفتوح وقادة املجد اإلسالمي وقدوة األجیال الالحقة عرب القرون يف تاریخ 
درعه  كانت  وسلم،  علیه  اهلل  صىل  الرسول،  مات  ویوم  الطویل.  اإلسالم 
مرهونة عند هيودي يف ثالثني صاعا من شعری، ومل یرتك درمها وال دینارا، ومل 
یرث منه بناته وقرابته شیئا؛ ألنه القائل: »نحن معارش األنبیاء ال نورث.. ما 
تركناه صدقة«، ومات يف غرفة من طني كانت قربه صىل اهلل علیه وسلم، فلم 
یرتك دارا وال قرصا وال بستانا وال كنزا، بل ذهب من الدنیا كام أتى تاما، لکنه 
ترك منهجا ربانیا وعقیدة عظیمة وسنة مطهرة ودولة إسالمیة وجیال مؤمنا 
ورسالة ربانیة حممدیة ال یدفنها الدهر وال تحوها الریح وال یغسلها املاء وال 
تغفلها األیام، ربى أبا بکر الصدیق آیة يف الصدق واإلیامن والتضحیة، وعلَّم 
عمر بن اخلطاب أستاذ العدل وإمام احلزم وفاروق اإلسالم، وأخرج عثامن 
طالب  أيب  بن  عيل  ودرب  اجلواد،  السخي  القرآن  حامل  الرباين  عفان  بن 
عباس  وابن  املواقف،  ورجل  العلوم  بحر  املنتىض  والسیف  املرتىض  اإلمام 
ترمجان القرآن وحرب األمة، وأيب بن كعب سید القراء، ومعاذ بن جبل قائد 
العلامء إىل اجلنة، وأبا ذر الغفاري أصدق من مشى عىل الغرباء، وسعد بن 
معاذ الذي اهتز له عرش الرمحن، وخالد بن الولید سیف اهلل املسلول، الذي 
وكانت  النور  مشاعل  محلوا  ممن  األلوف  وغریهم  قط..  معركة  يف  ُهزم  ما 
كانت  السبب  وهلذا  والصالح.  والصرب  الصدق  يف  مصاحف  صدورهم 
حضارة اإلسالم هي األبقى واألتقى واألنقى عىل طول الزمان؛ ألهنا تركت 
وتعالیم  زكیة  وصفات  طاهرة  وشامئل  راقیة  وأخالقا  علیا  ومثال  أفکارا 
ربانیة، بینام احلضارات األخرى قامت عىل االستیالء وحقوق البدن وإشباع 

الرغبات والنزوات.
وال  أخالق  بال  وبساتني  ودورا  وقصورا  هیاكل  وقیرص  كرسى  ترك  لقد 
عدل وال صدق، فاجتاحتها جیوش اإلسالم الفاحتة، وترك الفراعنة أهراما 
وجسورا وصورا وتاثیل لکن بال علم نافع وال عمل صالح وال إنصاف وال 

مساواة، فدخل اإلسالم بنوره وعدله فبقي اإلسالم وذهبت اآلثار األرضیة 
الرتابیة، واإلسالم هيتم بالبناء والتعمری، لکنه یبدأ بعامر الروح وبناء النفوس 
حضارة  یبني  وبعدها  الضامئر،  وتطهری  القلوب  وتزكیة  العقول  وتثقیف 

اإلنسان وهيتم بمسکنه ومطعمه وملبسه وصناعته وفالحته.
كان الرسول، صىل اهلل علیه وسلم، یسکن غرفة صغریة من طني، ولکن من 
هذه الغرفة أرسل نور اهلدایة للعامل، وأطلق شمس العدل يف املعمورة وبث 
بالذكر احلکیم واملنهج  نزل جربیل  الغرفة  الکون، يف هذه  ضیاء اإلیامن يف 
القویم عىل النبي الکریم، يف هذه الغرفة ُبنیت معامل الدولة اإلسالمیة العادلة 

الرشیدة، وُقيض عىل الظلم واالستبداد واجلهل واألمیة.
ملا بعث الرسول، صىل اهلل علیه وسلم، كان الناس بحاجة إىل بیوت مشیدة 
لکنه،  والنساجة واحلدادة،  للخیاطة  معبدة ومزارع خصبة ومعامل  وطرق 
ه نوره  صىل اهلل علیه وسلم، بدأ باإلنسان أوال، واستثمر يف اإلنسان، ووجَّ
وتعالیمه إىل قلب هذا اإلنسان؛ ألن اإلنسان إذا صلح واستنار قلبه وتثقف 
عقله وارتفعت مهته سوف یقوم ببناء احلیاة وإصالح الدنیا عىل أكمل وجه، 
وماذا ینفع مصنع ومعمل ورشكة وملعب ومیدان وحدیقة یعیش فیها فجرة 
أشقیاء، ومردة أغبیاء، وظلمة أدعیاء؟! إهنم سوف خيربون العامر، ویفسدون 
الدیار، وهيدمون األمصار، لکن یوم تصلح الفرد وتريب اجلیل وهتدي البرش 
إىل اإلیامن والعدل والرمحة واحلریة والسالم ترتك أمة تبني احلضارة بجدارة 
وتعمر الدنیا بذكاء، وهلذا ملا ترك الرسول، صىل اهلل علیه وسلم، للعامل هذا 
الرعیل األول مل تِض عرشات السنوات إال وحضارة اإلسالم ترشق بنورها 
العلامء  بقوافل  وتفتح  والسند  اهلند  وتبزغ بشمسها عىل سهول  أوروبا  عىل 
والفقهاء واملصلحني أدغال أفریقیا وفیايف طاشقند وسمرقند وهناوند، ولو 
أن تحو  استطاعت  ملا  بناء إسالمي  أو  قاهرة فحطمت كل عامرة  أمة  أتت 
والعلم  اإلیامن  من  والعقول  النفوس  يف  تركه  وما  اإلسالم  وثقافة  حضارة 
َوَلْو  ُنوِرِه  ُمتِمُّ  َواهللَُّ  بَِأْفَواِهِهْم  اهللَِّ  ُنوَر  لُِیْطِفُئوا  »ُیِریُدوَن  تعاىل:  قال  واملعرفة 

َكِرَه اْلَکافُِروَن«.
قال شوقي یمدح حضارة اإلسالم:

كانوا ملوكا رسیر الرشق قبلتهم فهل سألت رسیر الغرب ما كانوا؟
عالني كالشمس يف علیاء دولتهم يف كل أرض هلم حکم وسلطان

* املصدر: صحیفة الرشق األوسط

السریة و التاریخ

الرسول صلى اهلل علیه وسلم ترك رجاال ومل یرتك أمواال
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الرحلة إىل أرض اإلميان ؛ الیمن )القسط األول(دراسات اسالمية
سامحة العالمة األستاذ املفتي حممد تقي العثامين

نائب رئيس جامعة دارالعلوم كراتيش
تعریب: سعادت البلويش

عندما كنت يف العارش من عمري واشتغل يف جامعة درالعلوم كراتيش بالدراسة، تعرفت 
ألول مرة عىل إسم" صنعاء "عاصمة الیمن من خالل الکتاب الدريس " املقامات احلریریة".
هذا الکتاب یشتمل عىل أجزاء عدیدة ولکل جزء مقدمة منسوبة إىل بلد من البالد؛ مقدمة 
اجلزء األول هلذا الکتاب تسمى صنعانیة تطرقت إىل قصة من مدینة صنعاء. يف السنوات 
األخرى عرفت املزید من هذه املدینة  وأمهیة أرض الیمن من خالل دراسة الکتب احلدیثیة 

والتارخيیة.
رغم أين سافرت مرات إىل بالد عربیة خمتلفة إال أين مل أوفق لزیارة الیمن وصنعاء بعد؛ إن 
استثنینا هبوط طائرتنا  لوقفة قصریة يف مطار صنعاء عندما كنت يف رحلة نایرويب) عاصمة 

كنیا( مل استطع أن أجتول يف املدینة فیها.
اجلامعة  أیام شهر صفر 1422 من جانب مؤسس ورئیس  أحد  وصلتني رسالة دعوة يف 

اإلسالمیة العظیمة" جامعة اإلیامن" يف صنعاء، الشیخ عبد املجید الزنداين.
ذكرت يف هذه الرسالة أن اجلامعة ستعقد يف تاریخ 2/ مئ/ 2001 بمناسبة تکریم أول 
مجاعة من خرجيیها مؤترا دولیا. ووجهت دعوة إيل للمشاركة يف هذا املؤتر.كام عقدت أیضا 
يف نفس التاریخ املذكور  جلسة كبریة من جانب وزارة األوقاف يف القاهرة يف  مرص وكان 
القاهرة  القائمني علیها یرصون عيل باملشاركة فیها، لکني رجحت الرحلة إىل صنعاء عىل 
ألسباب؛ منها أين سافرت إىل القاهرة ملناسبات خمتلفة، لکن بالنسبة إىل صنعاء فهذه كانت 

فرصة ألزور أرض الیمن من قریب.
جيب أن أشری إىل هذه النقطة أين مل أتنى زیارة الیمن ألن هذه النقطة من العامل تشتمل عىل 
مناظر طبیعیة خالبة أو هذه البالد متقدمة يف الفن والصناعة. لکني كنت أشتاق إىل زیارهتا 
ملا أن اهلل تعاىل أعطى هذه األرض وأهلها قیمة ومکانة  بعد احلرمني الرشیفني والقدس مل 

یعطها لبلد أو أرض أخرى يف العامل.
ذكرت فضائل ومناقب كثریة ألرض الیمن وأهلها يف األحادیث النبویة الرشیفة.

كانت هذه البالد مولد األنبیاء واملرسلني، والصحابة، والتابعني وعلامء كبار، لذلك  هتوى 
إلیها قلوب املسلمني.

لوأردنا أن نجمع ما ورد يف فضائل الیمن يف القرآن واحلدیث سواء كانت رصحية أو إشارة،  
لکان  كتابا كبریا، لکننا نکتفي هنا بذكر بعض فضائلها:

ملا وفد أهل الیمن إىل رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم قال رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم" 
أتاكم أهل الیمن هم أرق أفئدة و ألني قلوبًا، اإلیامن یامن، و احلکمة یامنیة"

ويف روایة أخرى" الفقه  یامن و احلکمة یامنیة"
أشار النبي صىل اهلل علیه و سلم بیده نحو الیمن فقال " اإلیامن ههنا".

َعْن َأَنٍس َعْن َزْیِد ْبِن َثابٍِت رىض اهلل عنه َأنَّ النَّبِىَّ -صىل اهلل علیه وسلم- َنَظَر ِقَبَل اْلَیَمِن 
َفَقاَل "اللَُّهمَّ َأْقبِْل بُِقُلوِبِْم"

إىَِل  َرْأَسُه  َرَفَع  َنَّ َرُسوَل اهللَِّ -صىل اهلل علیه وسلم-  َأبِیِه  َعْن  ُمْطِعٍم  ْبِن  ُجَبرْیِ  ْبِن  ِد  حُمَمَّ َعْن 
َكاَن  مِمَّْن  َرُجٌل  َلُه  فَقاَل  َأْهِل األَْرِض  َخرْیُ  َحاِب  السَّ َكِقَطِع  اْلَیَمِن  َأْهُل  َأَتاُكْم   « َفَقاَل  اَمِء  السَّ

ِعنَْدُه ِمنَّا َیا َرُسوَل اهللَِّ . َقاَل َكِلَمًة َخِفیًَّة » إاِلَّ َأْنُتْم «

َعْن َعْمِرو ْبِن َعَبَسَة َقاَل َبْینَا َرُسوُل اهللَِّ -صىل اهلل علیه وسلم- َیْعِرُض َخْیاًل َوِعنَْدُه ُعَیْینَُة ْبُن 
ِحْصِن ْبِن ُحَذْیَفَة ْبِن َبْدٍر اْلَفَزاِرىُّ َفَقاَل لُِعَیْینََة » َأَنا َأْبرَصُ بِاخْلَْیِل ِمنَْك «. َفَقاَل ُعَیْینَُة َوَأَنا َأْبرَصُ 
ِذیَن َیَضُعوَن َأْسَیاَفُهْم َعىَل َعَواتِِقِهْم  َجاِل الَّ َجاِل ِمنَْك. َقاَل » َفَکْیَف َذاَك «. َقاَل ِخَیاُر الرِّ بِالرِّ
ِرَجاُل  َجاِل  الرِّ ِخَیاُر  َكَذْبَت  َقاَل »  َنْجٍد.  َأْهِل  ِمْن  ْم  ُخُیوهِلِ َمنَاِسِج  َعىَل  ِرَماَحُهْم  َوَیْعِرُضوَن 

َأْهِل اْلَیَمِن َواإِلیاَمُن َیاَمٍن َوَأَنا َیاَمٍن"
أن یتعرب رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم نفسه من أهل الیمن فضیلة كبریة ألهل الیمن.

يف روایة أخرى" اإلیامن یامن وهم منى وإىل وإن بعد منهم املربع یوشك أن یأتوكم أنصاًرا 
وأعواًنا فآمركم بم خرًیا"

ويف روایة أخرى حتدث رسول اهلل صىل اهلل علیه وسلم عن خصائص أهل الیمن فقال
بِامْلَُصاَفَحِة" َمْن َجاَء  ُل  َأوَّ َوُهْم  اْلَیَمِن  َأْهُل  " َقْد َجاَءُكْم 

الشك أن بسامع هذه األحادیث تتقوى يف النفس زیارة الیمن وأهل الیمن. وهذه اخلصائص 
واملناقب إن وردت ألهل الیمن يف عرص الرسول الکریم ومع مرور 1400 سنة یمکن أن 
تطرأ علیها تغریات والتبقى يف اهلها كام جيب أن تکون لکن من سنة اهلل تعاىل أنه إذا أودع يف 
أهل بلد صفات، فهي وإن طرأت علیها تغریات عرب مرور الزمن لکن مل تزل تبقى قبسات 

من تلك الصفات يف أهلها.

عىل أي حال كانت زیارة الیمن أمنیة يل ورسالة الدعوة التي وجهت إيل من جانب رئیس 
جامعة اإلیامن  الشیخ عبد املجید الزنداين كانت فرصة لتحقیق هذه األمنیة القدیمة لذلك 

قبلت دعوهتم املذكورة فورا.
الثامنة صباحا عىل اخلطوط   الساعة  األول 1421  يف  ربیع  السابع من  الیوم  سافرت يف  
أربع ونصف ساعة يف مطار  نحو  انتظر  أن  كان جيب عىل   . إىل ديب  اإلماراتیة  الباكستانیة 
إلعادة  العادة  حسب  الفرصة  هذه  انتهزت  – صنعاء.  ديب  طائرة  إقالع  موعد  لیصل  ديب 

وتصحیح الرتمجة اإلنجلیزیة ملعارف القرآن الکریم.
وأذهب  املطار  مغادرة  أستطیع  أكن  ومل  اإلمارات   تاشریة  لدي  یکن  ومل  اجلمعة  یوم  كان 
داخل املدینة ألجل صالة اجلمعة. ذهبت يف الساعة الواحدة ظهرا ألداء صالة الظهر إىل 
مسجد املطار، حرض عدد كبری ألداء الصالة هناك، ملارأوين طلبوا مني أن أقیم اجلمعة. أذن 
أحد احلارضین قرأت اخلطبة ثم أقیمت اجلمعة وهکذا جربت ألول مرة إمامة اجلمعة يف 

املطار.
ووصل  الدكتور سلامن الندوي حفید العالمة أبو احلسن الندوي رمحه اهلل تعاىل إىل مطار 
أقلعت  املؤتر.  هذا  يف  املدعوین  من  أیضا  هو  وكان  السفر  هذا  يف  يل  زمیال  وأصبح  ديب  
الطائرة يف الساعة الثانیة مساء. اجتهت إىل البحرین ومن ثم إىل الیمن. وهبطت يف الساعة 
جامعة  رئیس  الزنداين  املجید  عبد  الشیخ  املطار  يف  حرض  لقد  صنعاء.  مطار  يف  السادسة 
يب  اتصل  لقد  إلستقبالنا.  الشخصیات  كبریمن  وعدد  الوهاب  عبد  الشیخ  ونائبه  اإلیامن، 
الشیخ عادل حسن وهو أحد أساتذة جامعة اإلیامن ومن تالمیذ أيب احلسن الندوي رمحه اهلل 
وكان یعرفني من خالل تألیفايت قبل السفر مرات يف كراتيش وطلب مني أن أحرض تألیفايت 
العربیة. الشیخ عادل حسن أیضا حرض يف املطار؛  بني الشیخ عادل حسن والدكتور سلامن 

الندوي صداقة خاصة وعالقة ودیة.
اجتهنا من املطار إىل فندق صنعاء الدويل الذي یعترب من الفنادق التي تم تأسیسها حدیثا و 
مؤتر  افتتاحه بحضور ضیوف  تم  الفندق  أن  والعجیب  الفندق  املغرب يف  أقیمت صالة 

جامعة اإلیامن.
كانت غرفتي يف الدور اخلامس من الفندق. وهي مشتملة عىل غرفة للنوم  وغرفة لإلستقبال 
وغرفة للضیوف.  والنافذة كانت مطلة عىل مدینة صنعاء التي امتدت عىل سفح سلسلة من 
اجلبال. كان الطقس يف كراتيش وديب حارا جدا، لکن الطقس يف صنعاء كان معتدال ولطیفا.
اهلواء اللطیف والبارد الذي كان  هيب يف الغرفة یدفع عن اجلسم  متاعب السفر. ارتفاع 
املنطقة عن سطح البحر كبری وهذا األرتفاع  كان سببا لئال تتجاوز درجة احلرارة يف الصیف 

أكثر من 26 إىل 30  درجة .
صباح الیوم التايل بعد صالة الفجر، خرجت حسب عاديت يف الساعة السادسة والنصف 
جانب  من  یمر  كان  ستني  بشارع  املعروف  صنعاء  شوارع  أكرب  للتجول.  عمل  أي  قبل 
الفندق. بعد التجول رجعت إىل الفندق, ثم اجتهت مع سائر الضیوف إىل جامعة اإلیامن بعد 
تناول الفطور.  وصلنا هناك بالسیارة بعد عرش دقائق. ملا وصلنا إىل الباب الرئیيس جلامعة 

اإلیامن  دخلنا اجلامعة بتأخر ومشکل بسبب ازدحام املستقبلني .
جامعة اإلیامن

هناك  ممیزا.  وجها  نفسها   من  اإلیامن  جامعة  قدمت  اإلسالمیة  البالد  جامعات  بني  من 
فروق كبریة بني النظام التعلیمي للعلوم اإلسالمیة بني البالد العربیة وبالد أخرى مثل اهلند 
 )Private(وباكستان. ال توجد حالیا يف البالد العربیة مؤسسات تعلیمیة شعبیة أوخاصة
واملؤسسات التعلیمیة كلها حکومیة يف هذه البالد. لکن وفقا ملعلومايت فإن جامعة اإلیامن 
عظیمة  خطوات  ختطو  أن  استطاعت  التي  الوحیدة  احلکومیة  غری  اإلسالمیة  اجلامعة  هي 

ومؤثرة يف سبیل تعلیم العلوم اإلسالمیة يف العامل اإلسالمي.
يف  واملشاهری  البارزین  العلامء  أحد  الزنداين،  املجید  عبد  الشیخ  هو  اجلامعة  هذه  رئیس   
الیمن. لقد قىض يف زمن اجلهاد ضد اإلحتاد السوفیايت مدة طویلة يف أفغانستان وباكستان 

وكان یتعان بشکل وثیق مع املجاهد املناضل الشهید عبد اهلل العزام رمحه اهلل تعاىل.
إن دراساته وبحوثه يف جمال اإلعجاز العلمي للقرآن الکریم تلقى قبوال  وشعبیة خاصة. 
نشاطاته ومیوله  أن  إال  الزمن  الربملان يف فرتة من  رئاسة حزب سیايس يف  یتوىل  وقد كان 

العلمیة دفعته إىل االستقالة عن هذا املنصب.
لقد أسس الشیخ عبد املجید جامعة اإلیامن قبل سبع سنة ومنذ تأسیسها یشتغل بشؤون هذه 
اجلامعة اإلداریة والدینیة والتدریس فیها. ولقد حاول أن جيرب  نظاما علمیا تعلیمیا جدیدا 
يف هذه اجلامعة. وبذل جهده أیضا أن ال تنحرص نشاطات وبرامج هذه اجلامعة يف التعالیم 

املجتمع  وإصالح  اهلل  إىل  الدعوة  إىل  ذلك  كل  بجانب  تطرق  بل  فقط.  والنظریة  العلمیة 
عملیا. لذلك خيتلف امتحان القبول يف هذه اجلامعة عن غریها من اجلامعات.

 املرشحون الذین ینجحون يف اكتساب درجة القبول يف االختبار التحریري علیهم أن یقضوا 
الصفوف اإلسالحیة  باحلضور يف  املدة  یکلفون خالل هذه  یوما يف دورة عملیة.   أربعني 
التهجد.  اجلامعة بصالة  للمشاركة يف صالة  املستمر  االلتزام  بجانب  ویکلفون  والرتبویة. 
وعلیهم بصیام یومني يف األسبوع.  واملشاركة يف الریاضة الصباحیة  ووریاضة ألعاب قوى 

ملدة ساعة یومیا.
الذین   املرشحني  التحاق  فقط  ویقبل  اخلاصة.  درجاهتا  املذكورة  األعامل  من  واحد  لکل 
یکتسبون الدرجات الالزمة خالل هذه املدة.فلو كان مثال 1500 مرشحا یمکن أن ینجح 

ألف أو األف ومائتي شخص يف اكتساب الدرجات الالزمة.
الطالب  بل  یشجع  إجبار  الدراسیة من غری  السنة   هذه األعامل والربامج مستمرة خالل 

ویرغب إلیها. 
شوال  شهر  من  العارش  من  یبدأ  اهلجریة،  السنة  أساس  عىل  اجلامعة  هلذه  الدرايس  العام   

ویستمر إىل هنایة شهر شعبان يف السنة القادمة.
القرى  يف  والتبلیغ  الدعوة  يف  السنة  من  شهرین  یقضوا  أن  اجلامعة  هذه  طالب  ویکلف   
التي شکلت عالقة وطیدة  القوانني الالزمة يف  جامعة اإلیامن  واملناطق اجلبلیة. وهذا من 
بني طالب اجلامعة وبني الشعب وكذلك بني الشعب والعلوم اإلسالمیة  وومعها خریات 
من  العارش  حتى  رمضان  شهر  بدایة  تبدأ  اإلیامن  جلامعة  الرسمیة  العطلة  كثریة.  وبركات 

شوال وأسبوعات من أیام عید األضحى.
جامعیة  ثانویة  اجلامعة  هلذه  سنوات.  سبع  مدهتا  اإلیامن  جلامعة  الکاملة  التعلیمة  الدورة   
مدة التعلیم فیها ثالث سنوات. ویسجل فیها من كان حيمل شهادة املتوسطة بعد النجاح 
مباحث  فیها  تدرس  عام،  الثالث  السنوات  هلذه  التعلیمي  الربامج  املذكور.  االختبار  يف 
التفسری واحلدیث والفقه وأصول احلدیث وأصول الفقه واألدب  من العلوم املختلفة من 
الثالث.  السنوات  هذه  خالل  اهلل  لکتاب  الکامل  باحلفظ  الطالب  یلزم  وكذلك  العريب. 
الطالب الذي جيتاز هذه املرحلة بنجاح بإمکاهنم  اختیار املادة الدراسیة ومواصلة التعلیم يف 
إحد الکلیات التابعة للجامعة التي تدرس فیها العلوم الطبیعیة ومواد خمتلفة أخرى بجانب 

العلوم اإلسالمیة لدورة دراسیة جدیدة مدهتا أربع سنوات.
فإذا  الکامل.  اإلسالمي  احلجاب  بمراعاة  والفتیات  للنسوة  مشابه  تعلیمي  برامج  یوجد 
كان تدریسهن من جانب أستاذ  یکون من وراء احلجاب. توجد روضة لألطفال بجانب 
صفوف النسوة لرعایة أطفال املدرسات والطالبات. تصدر جملة باسم الشقایق من جانب 

طالبات جامعة اإلیامن.
 تتکفل اجلامعة بتوفری األكل والسکن لطالبا والدراسة فیها تکون جمانا. یدرس حالیا مخسة 
أالف طالب يف جامعة اإلیامن  قدموا إضافة من الیمن من السعودیة ودول اخللیج والبالد 

اإلفریقیة للدراسة. ویوجد من باكستان واهلند هناك طالبان فقط.
الربامج  كافة  وتوفری  الشعبیة  بالتربعات  إدارهتا  يف  اإلیامن  جامعة  تشبه  سابقا  أشری  كام   
التعلیمیة جمانا، املعاهد الرشعیة واملدارس الدینیة يف اهلند وباكستان.) يف املناطق السنیة يف 

إیران أیضا تعتمد املدارس الدینیة يف إدارهتا عىل التربعات الشعبیة(.
التعلیم يف  جمال تعلیم  التعلیمي، قدمت هذه اجلامعة نموذجا جدیدا من   لکن يف املجال 

العلوم اإلسالمیة یلیق بالتأيس.
مرت سبع سنوات عىل تاسیس هذه اجلامعة ومن املقرر أن یعقد أول مؤتر لتکریم خرجيیها. 
ما یلفت النظر أكثر يف هذا املؤتر هو حضور الطبقات املختلفة من الشعب الذي زاد من 
ضیاء املؤتر وروعته وحيیي يف خاطر اإلنسان اجللسات واملؤترات التي یعقدها املسلمون 
يف اهلند. أقیم املؤتر يف ساحة مسجد جامعة اإلیامن الواسعة. لکن أجلأ الزحام عدد كبریا من 
احلارضین أن جيلسوا خارج املسجد حتت حرارة الشمس ملتابعة برامج هذا املؤتر وإستامع 

اخلطب.
من  البارزة  والشخصیات  الوافدین  للضیوف  خصص  للمنصة  املقابل   األول  الصف 
الوزراء و  الیمن كنائب رئیس  السیاسیة من  الشخصیات  إىل  الداخل.  وقد حرض إضافة 
ومرص  والکویت  السعودیة  من  ضیوف  الوزراء،  من  وعدد  الیمن  جملس  باسم  املتحدث 
أبرز  من  واهلند.  وباكستان  والقطر  والسودان  العربیة  واإلمارات  والسوریا  واألردن 
الشخصیات التي حرض املؤتر یمکن أن نشری إىل الشیخ یوسف القرضاوي، والشیخ خلیفة 
جاسم والشیخ عبد الرزاق الصدیق والدكتور یاسني غضبان والشیخ خالد اهلنداوي ومن 
علامء باكستان الشیخ سمیع احلق والقايض حسني أمحد رئیس احلزب اإلسالمي يف باكستان 
ومن اهلند الدكتور سلامن الندوي. انطلق املؤتر يف الساعة التاسعة والنصف بتالوة آیات 
من كالم اهلل املجید. ثم ألقى  عدد من أساتذة وطلبة جامعة اإلیامن حمارضات تطرقوا فیها 
بفصاحة  الیمن  وخطباء  علامء  من  عدد  ألقى  كذلك  موسعا.  وصفا  اجلامعة  وصف  إىل 
وبالغة كاملتني. ثم قدم أحد احلارضین أشعارا مجیلة يف شکل أنشودة لقي تلقاها احلضور 

بإطالق هتافات التکبری.
وجهت دعوة إىل ضیفني من الضیوف األجانب للخطبة.أحد مها الشیخ یوسف القرضاوي 
البارزة  الشخصیات  من  القرضاوي  یوسف  الشیخ  فضیلة  السطور.  هذه  كاتب  واألخر 

جلامعة  التعلیمي  املنهج  تدوین  يف  هام  دور  له  كان  والذي  اإلسالمي  العامل  يف  واملشهورة 
اإلیامن.

أكد الشیخ القرضاوي يف خطبته عىل رضورة وحاجة املجتمع اإلسالمي يف املستوى الدويل 
إىل مناهج تعلیمیة كمنهج جامعة اإلیامن. كام انتقد فضیلته بشدة املتأثرین بالعلامنیة والذین 
املراكز  سمعة  تشویه  يف  جهدا  یألون  وال  اإلسالمیة  والعلوم  التعالیم  فشل  عن  یتحدثون 

اإلسالمیة.
 بعد الشیخ القرضاوي دعیت أنا للمحارضة وبدأت كلمتي بعد احلمد والصالة قائال: أول 
مرة أنا أسافر فیها إىل الیمن ويف احلقیقة حتققت بعد سنوات أمنیة قدیمة يل. هذه األمنیة إنام 
ربیتها يف نفيس ألن هذه األرض منحها الرسول الکریم عىل لسانه وسام رشف روحي باسم 
احلکمة واإلیامن. إن كان أهل البالد واملناطق األخرى یفتخرون باملناظر الطبیعیة واجلمیلة 
والصناعات الراقیة املتطورة  وزخارف حضاراهتم املادیة كفى ألهل الیمن الفخر واالهتزاز 
بذا الوسام الروحي الثمني. نظرا إىل عظمة هذه املفخرة، یزداد رجاء الشعوب يف املناطق 
األخرى يف العامل بالنسبة إىل أهل الیمن و وتعظم مسئولیتهم أیضا. ألجل هذا جيب عىل كل 
واحد من أهل هذه األرض السیام العلامء والقادة وعامة الناس أن یتولوا قیادة ومسئولیة 
نرش احلکمة واإلیامن يف أقىص أرجاء املعمورة. ویعرضوا نموذجا رائعا من احلکمة واإلیامن 
ألهل العامل أمجعني. ولیرضبوا بذلك لطمة يف وجه أعداء اإلسالم الذین یسعون يف تشویه 

صورة الدین اإلسالمي.
 وتابعت قائال: اإلیامن والیمن متالزمان معا. طبعا من املناسب أن تؤسس جامعة هناك مثل 

جامعة اإلیامن لتقدم نموذجا عملیا من اإلیامن واحلکمة إىل املجتمع البرشي.
 بعد هذه املقدمة ذكرت باختصار جمموعة من الصفات التي جيب عىل خرجيي هذه اجلامعة 

التحيل با يف حیاهتم.
كان الشیخ عبد املجید الزنداين جالسا بني أحبابه عىل األرض يف صفوف احلارضین  بسبب 
املنصة  إىل  تقدم فضیلته  بعد خطبتي  الضیوف.  للجلوس يف حمل  فارغ   عدم وجود مکان 
وقدم خالصة من نشاطات جامعة اإلیامن خالل السنوات السبع املاضیة ونشاطاهتا القادمة.
التي   قرأ حمارضته  الیمني. حیث  الوزراء  نائب رئیس  املؤتر هو  كان اخلطیب األخری هلذا 
كتبها عىل ورقة من قبل. وأعلن دعم احلکومة الیمینة وتأییدها من النشاطات الدینیة معرتفا 

بأمهیة العلوم اإلسالمیة والرشعیة.
 واستمر برنامج املؤتر بإعطاء الشهادة للخرجيني. سمى الشیخ الزنداين هذه الشهادة بدل" 
الشهادة" أو الوثیقة") degree ( باسم اإلجازة. یعتقد فضیلته أن الشهادات والوثائق هي 
من ثمرات العرص اجلدید. أسالفنا مل یکونوا یعطون لتالمیذهم شهادات أو وثائق بل كانوا 
یعطوهنم األجازة. واستدالل بذا فقد استعمل االجازة بدل الشهادة لوثائق التخرج هلذه 

اجلامعة.
العهد  معا  الطالب اخلرجيني  الزنداين من  الشیخ  أخذ فضیلة  التخرج،  إجازات  تلقي  بعد 
واملیثاق للخدمة اخلالصة لإلسالم؛ وقف اخلرجيیون ویبلغ عددهم إىل أكثر من مائة خریج 
يف وصف واحد وقد لبس اجلمیع مالبس ذات لون واحد وعاممات مجیلة وكانوا یعیدون ما 
یميل علیهم الشیخ عبد املجید من میثاق اخلدمة. ورد يف قسم من هذا املیثاق أن اخلریج جيب 
علیهم أن یعملوا عىل العلوم التي درسوها حسب طاقتهم. وال یألوا جهدا حتى اللحظة 
الدین اإلسالمي. كان منظرا لطیفا رقیقا. وقد مألت الدموع  األخریة من حیاهتم يف نرش 
أعني اخلرجيني. انتهى املؤتر يف الساعة الواحدة ظهرا. وحشود الناس توج خارج املسجد. 

حياول الکثریون أن یصافحوا بالضیوف. ویموج نور املحبة واألخوة يف الوجوه.
املؤتر  الوافدین من اخلارج هلذا  الضیوف  الیمن،  الشیخ عبد اهلل األمحر رئیس جملس  دعا 
لتناول الغداء إىل بیته الذي یقع وسط مدینة صنعاء يف مساحة واسعة  بني بطریقة معامریة 
الیمن  يف  البارزة  والوجوه  احلکومیني  الرؤساء  من  به  بأس  ال  عدد  أیضا  ودعي  تقلیدیة. 
إىل هذه الضیافة. الثقافة والعادات الیمنیة كانت تغلب عىل هذه الضیافة. احلارضون مجیعا 
كانوا یرتدون الزي الیمني. واجلنبیة كانت تلوح من بعید. اجلنبیة يف احلیاة القبلیة تعتربمن 
املفاخر. إن كانت احلیاة املدنیة قللت من رواجها. لکنها مل تزل تعترب جزءا من الزي املحيل 
ألهل الیمن. الیوم تزین اجلنبیة بأشکال وصور بعد النحت علیها. قال أحد الضیوف أن 
التي تعلق بمالبس مضیفنا الشیخ عبد اهلل األمحر تقدر بامئة ألف ریال یمني. هذا  اجلنبیة 

النوع من امللبس ینترش يف العامن أیضا والعامن كانت جزءا من الیمن قبل هذا.
بأطعمة  السفرة  وزینت  متلونة.  بسجادات  مفروشة  واسعة  قاعة  يف  الضیوف  تکریم  تم   
منها  خمتلفة  أنواع  رؤیة  ویمکن  خمتلفة.  بأشکال  الغنم  حلم  یطبخ  الیمن  يف  متنوعة.  یمنیة 

عىل املائدة.
كان  الشیخ عبد  األمحر جالسا بجانبي وجانب الشیخ سمیع احلق. وجعلني وإیاه موضع 

عنایته وضیافته اخلاصة.
 بعد تناول الغداء، قدمت حلوى" بنت الصحن" للضیوف. ووضح الشیخ األمحر لنا أن 
اخلاصة  للضیافات  إعدادها  ویتم  بالعسل  كامال  یغطى  بالزیت  حمىل  خبز  الصحن  " بنت 

والعسل الذي یستعمل فیها من العسل الطبیعي واخلالص يف الیمن.
بعد هذه الضیافة الکریمة رجعنا إىل الفندق عند املساء.

 یتواصل.........
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الدینیة، املدارس  يف  والدراسة  االلتحاق  موعد  حان  و  شوال  شهر   جاء 
 هذه إرشاقة  نریة و بدایة مرشقة للطالب املوفَّق الذي یرید أن یصل إلی ذروة املجد

 و الکامل و هذه البدایة سوف یکون له تأثری كبری يف حیاة الطالب الناجح إذا اهتم بأوقاته و
 حلظات حیاته و مل هيملها. و هذه حقیقة واضحة  أن كثریًا من الطالب یدخلون املدرسة و جيلسون

 طیلة السنة أمام األستاذ و لکن نری يف آخر السنة  و يف االختبارات فرقًا واضحًا وبونا بائنا بني هذا و ذاك،
 فقد یصل واحد إلی أعلی الدرجات يف العلم  واحلکمة ویقطع مسافات شاسعة  يف أزهار العلوم املختلفة و یبني

 آلتیته و آخرته قرصًا شاخمًا یسعد فیه و جيالس مع أهل العلم لیتزود ثامر العلم و یصاحب أصحاب الفکر النری و احلرارة 
 اإل یامنیة كي یصلح نفسه و یقّوم عوجه و ینتفع بذه املصاحبة  املباركة  يف دنیاه و عقباه. و نری طالبا آخر يف نفس الصف ال حيفز إلی

 املعايل ولیس له هم العلم و كسبه بل جيلس مع الفارغني و البطالني الذین ال هيدفون إال إلی الراحة  الظاهرة و املتعة املحضة، وال یشتاق إلی
 العبادة و ال یسارع إلی األعامل الصاحلة و الیبايل بضیاع الوقت و فوت الزمن الذي هو رأس مال اإلنسان و حيب أن یکون متأخرا يف أمور

...الدرس و اآلخرة، متقدما يف امللذات و ما تشتهیه األنفس و
.هذا هو رس تقدم األول و تأخر الثاين أن لألول إرادة و مهة و الثاين بال مهة عالیة  و ال إرادة  دافعة له إلی املعايل، فالبون شاسع بینهام

 ال شك أن االهتامم بالوقت یلعب دورا هاما يف حیاة الفرد  و ما تنجزه من مهام و ما تقدمه يف مضامر احلیاة، و العنایة  الفائقة بالوقت يف
 املصالح الدینیة و الدنیویة هلا نتیجتها و ثمرهتا والوقت بالنسبة  لإلنسان احلي الیقظ حلظات تنبض باحلیویة و النشاط و احلركة و اإلنجازات
 املمیزة. یقول الدكتور یوسف القرضاوي: »إن قضیة  الوقت لیست إحدی قضایا حیاة  املسلم، بل هي علی رأس هذه القضایا فام الوقت إال
 احلیاة. و ما هذه الدقائق و الثواين فضال عن الساعات و األیام إال العمر اإلنساين و احلیاة اإلنسانیة «. و إن إضاعة  هذه األجزاء من الوقت
 مهام قلت إضاعة لعمر اإلنسان كله أو بعضه بحسب ما یضیع من ذلك، و لعل املرء یستصغر تضییع ساعات قلیلة، لکن الساعات تتبعها
 الساعات، فتشکل أیاما تضیع سدی جارفة أمامها العمر بأكمله، قال براديل ماكري: »إذا أضعُت دقیقة، فإين أضیع ساعة، و إذا أضعُت

 »ساعة فإنني أضیع یوما، و إذا أضعُت یوما فقد أضعت احلیاة
 و لعل إطالق صفة »احلیاة« علی قتلة أوقاهتم إطالق خاطئ، بل إن من األموات من تبقی ذكراهم خملدة علی مر القرون ملا خّلفوا من
 بعدهم من إنتاج، أمل خيلد ذكر اإلمام الشافعي و أمحد و أبوحنیفة و مالك و ابن تیمیة و الشوكاين و األوزاعي و ابن املبارك  و ابن حزم و
 ابن كثری ـ رمحهم اهلل تعالی ـ ممن قد ال یمر بعد موت أحدهم یوم إال و هناك من یذكر اسمهم و یتعظ بمنهجهم و ینهل من إنتاجهم؟ بینام
 هنالك »أحیاء« بمعنی أهنم فوق الرتاب، لکنهم يف احلقیقة كاألموات التي تستطیع أن تأكل و ترشب و تنام، جتد صفحات أیامهم بیضاء
 ال يف عمل دنیا و ال يف عمل دین، و لسان حاهلم یقول: »إننا نقتل وقتنا« وهذا القول صحیح، فإذا كان القلب صامم احلیاة ـ كام یقال ـ فإن

.الوقت مادة احلیاة و قتله إهدار لتلك احلیاة، حیث یعیش املرء انتحارا بطیئا
أنه یعطیك 1440 دوالرا كل صباح،  و املفهوم، افرتض أن لدیك حسابا مرصفیا یشرتط علیك رشوطا: الرشط األول:   ولتقریب هذا 
 الرشط الثاين: علیك استخدام املبلغ بحسب ما ترید، والرشط الثالث: أن أي مال مل یرصف ذاك الیوم یضیع علیك، فال یرتاكم املال من یوم
 آلخر. ذلك احلساب املرصيف هو الوقت، و املال هو تلك الدقائق املتاحة لك كل یوم، لدیك 1440 دقیقة ترصف لك كل صباح. و ماذا

  .تفعل خالهلا؟ هو سؤال یتعلق بإدارة الوقت
 إن بدایة  كل عام و كل مرحلة و كل برنامج یمکن أن تکون حافزا قویبا لإلنسان الناجح كي یتخطی العقبات و الصعاب يف سبیل الوصول
 إلی أهدافه املنشودة و یستطیع أن یربمج و خيطط لنفسه ختطیطا صاحلا یرتقی يف ضوء ختطیطه إلی املعايل و یدرك األجماد و الوقت بالنسبة
 إلیه ذو ثامر یانعة و إنتاج متمیز و منافع مجة فکأنه یدرك بیقظة كاملة مجیع اللحظات و یدرك قیمتها و یستفید من أیامه و لیالیه و يف أوقات
.مشیه و حلظات راحته و عطلته و فراغه يف ما ینفعه و جيد لکل مهم وقتا و جلمیع األعامل و النشاطات أوقاتا فیستغلها يف مکاهنا الالئق به
 فمع بدایة كل عام تتغری األحوال و تتقلب و الطالب فیها أصناف: صنف یری كل عام درايس فرصة سانحة لرقیه و ازدهاره و یربمج
 من بدایة السنة  لنشاطاته العلمیة و اإلصالحیة و الفکریة و الدعویة و یتقدم بمة عالیة و عزم أكید و یتابع براجمه و جيتهد يف العمل با. و
 صنف آخر یتابع برامج املدرسة و یشرتك يف الدروس و هو ظاهر الصالح و لکن ال یری فیه عزم صارم للتقدم يف املجاالت املختلفة و ال
  یشاور مع املجربني يف جمال تقدمه العلمي و العميل و ال هيتم باألعامل اهتامما بالغا كأنه ال یوجد لدیه أهداف منشودة خاصة یسارع إلیها

.بل یتقدم ببطوء و من غری منهج متمیز
أواخر التخلف يف األعامل اإلجيابیة و جيلسون يف  بل حيبون  الرقي،  و  بالتقدم  الذین ال هيتمون  املغفلون  الطالب هم   و صنف آخر من 

 الصفوف و كذا یصلون يف أواخر املسجد و یتأخرون يف الربامج اهلادفة ویسعون الفرار من ما هيمهم و یصلحهم بل یبغضون الضوابط
 و حيبون أن یطلق رساحهم و یأكلوا و یتمتعوا و یلعبوا كام یشاؤون و ال یمنعهم مانع و ال یزجرهم زاجر. فال شك أن هذه

 األصناف متساوون عند االلتحاق و بدایة السنة و متفاوتون يف النتائج و بینام یقع بعض الطالب يف الثری یصل
.اآلخرون إلی الثریا و تتلقاهم السعادة و اهلناء عن قریب بعد حتمل املحن زمن الدرس و حتصیل العلم

 فبدایة العام الدرايس یمکن أن تکون بدایة و سببا لتغیری العزائم و تشحیذ اهلمم و هکذا یفعل
.املوفقون يف احلیاة الناجحون يف مسریهتم و أهدافهم

العام الدراسي اجلدید؛ بنی الطالب الناجح و الطالب الفاشل  

  یوسف القرضاوي، الوقت يف حیاة املسلم، ص3.
  حممدامني شحادة، إدارة الوقت بني الرتاث و املعارصة، ص37.

  نفس املصدر، ص36

املصادر:

ف الناروئی
الشيخ عبدالطي

الطلب: حماولة وجدان اليشء وأخذه.
العلم  فقّدس  قدم،  عىل  یميش  من  أكرم  هلل  وطالبه  مطلوب  أرشف  العلم 

واعرف قدر حرمته يف القول والفعل واآلداب.
یا طالب العلم ال تبغ به بدال                    فقد ظفرت ورب اللوع والقلـم 
واجهد بعزم قوي ال انثناء له                    لو یعلم املرء قدر العلم مل ینـــم
والنیة اجعل لوجه اهلل خالصة                  إن البناء بدون األصل مل یقــــم
من مل یـذق مر التعلم ساعــة                 جترع ذل اجلهل طــول حیاتــــه

قوموا اقرعوا بالعلم أبواب العال ال تقرصوا عن مهة القّراع.
واستعذبوا شوك املنایا 

تعلموا فالعلم معراج العال ومفتاح األخصاب واألمراع.
وإذا علمتم فاعلموا فالعلم ال جيدي بال عمل بحسن زمام.

یقول املتنبي:
تریدین لقیان املعايل رخیصة                         وال بد دون الشهد من إبر النحل

یقول الشاعر:
ال تیأسوا أن تسرتدوا جمدكم                          فلرب مغلوب هوى ثــم ارتقى
مدت له اآلمال من أفالكـــه                              خیطا الرجاء إىل العــــىل فتسلقا

من رام وصل الشمس حاك خیوطه             سببا إىل آماله وتعلقا
وكان السلف یدأبون يف طلب العلم وال یعرفون عطلة ویدیمون من أجله 
الرحلة، ومن أقواهلم: ال بارك اهلل يف یوم ال ازداد فیه علام. من استوى یوماه 

فهو مغبون. احلکمة ضالة املؤمن أنى وجدها.
والطلب له أمهیة كبریة يف حتصیل العلم، قال العارف الرومي بالفارسیةآب 

كـــــم جو تشنگی آور بلنـــد                     تا بجوشد آب از باال وپســت
أبعد عنك املاء حتى یزداد عطشك               واملاء إذا بعد فلم ینل إال بطلب

وبقدر ازدیاد العطش یرتفع مستوى طلبك. وإن الظمأ یزید فیك الطلب، 
وتسهیل  واحلکمة  العلم  ینابیع  انفجار  یسبب  وااللتامس  الطلب  وازدیاد 

طریق إىل اجلنة.
وللشوكاين رمحه اهلل كتاب اسمه«أدب الطلب« فیه توجیهات لطالب العلم 
یقول فیه :)واهلمم العلیة الترىض بام دون الغایة يف املطالب الدنیویة من جاه 
أومال أو رئاسة أوصناعة أو حرفة أوغری ذلك(. یعني إذاكان هذا يف أمور 
اهلل  عند  التزن  الدنیابحذافریها  التي  اآلخرة  أمور  يف  الطلب  فکیف  الدنیا 

جناح بعوضة؟
وإن الغایة من طلب العلم الوصول إىل مرضاة اهلل جل وعال، وحتقیق هذه 

الغایة یواصل الطلب، یقول القائل:
بقدر الکـد تکتسب املعايل                                ومن طلب العال سـهر اللیايل 
ومن رام العال من غری كـد                               أضاع العمر يف طلب املـحال 
تروم العز ثم تنام لیــــال                                 خيوض البحر من طلب الآليل 

أمته  وسلم   علیه  اهلل  صىل  النبي  حث  ولقد  واملعرفة  العلم  دین  اإلسالم 
عىل طلب العلم و إعامل الفکر والعقل والبحث والتفکریيف كل میدان من 
روح  العلم  ألن  إال  ذلك  وما  احلیاة،  جماالت  من  جمال  وكل  العلم  میادین 
احلیاة،وأساس النهضات وعامد احلضارات ووسیلة التقدم والرقي لألفراد 
دین  وهو  ومکان  زمان  لکل  الصالح  احلیاة  دین  واإلسالم  واجلامعات 
واألخالق،  والقیم  بالعبادة  اإلنسان  یربط  جامع  دین  وحیاة،  عبادة  ودنیا، 
السعادة  التي تکفل  احلیاة ویضع األسس والقواعد  یتغلغل يف صمیم  دین 

للبرش عىل ظهر هذه األرض، والرشیعة اإلسالمیة قائمة 
اهلل  صىل  املهداة  الرمحة  ومعجزة  إلیه  والدعوة  العلم  عىل 
واملعرفة  الصحیح  بالعلم  یتألأل  كتابا  كانت  وسلم  علیه 
احلقة، وأول آیة نزلت يف هذا الکتاب املبارك نزلت تدعو 
الذي  ربك  باسم  اقرأ  تعاىل:  معرفة  شأن  وتعظم  للعلم 
الذي  األكرم،  وربك  إقرأ  علق،  من  اإلنسان  خلق،خلق 

علم باالقلم،عّلم اإلنسان مامل یعلم) 6و7(.
اهلل  أمر  فقد  قدره  ویرفع  باإلنسان  العلم  یسمو  كان  وملا 
سبحانه وتعاىل املالئکة بالسجود آلدم ملا فضله به علیهم، 
ورسولنا صلوات اهلل وسالمه علیه كان قدوة الداعني إىل 
العلم بأقواله وأفعاله، وطلب من أمته طلب العلم والسعي 
لبلوغ ذلك، وبنّي هلم اجلزاء املنتظم ملن طلب العلم وسعى 
إلیه . أخرج الرتمذي بسنده عن أيب هریرة ريض اهلل عنه 
قال: قال صىل اهلل علیه وسلم:من سلك طریقا یلتمس فیه 

علام سهل اهلل له طریقا إىل اجلنة.
علیه  وسالمه  اهلل  صلوات  األول  املعّلم  لعنایة  كان  ولقد 
األثر الکبری يف صحابته رضوان اهلل علیهم وسعیهم لطلب 
العلم وحرصهم علیه مع العمل بام قد تعلموا،وعظم أمر 
النبي  صحابة  بني  العلامء  درجة  وارتفعت  عندهم  العلم 
الرحب  املجال  هو  العلم  وأصبح  وسلم  علیه  اهلل  صىل 
اهلل  ريض  مسعود  ابن  فهذا  إلیه،  ویبادرون  فیه  یتنافسون 

عنه یقول: اغدواعاملا أومتعلام وال تغدو إمعة بني ذلك.
العلم  طلب  يف  علیهم  اهلل  رضوان  الصحابة  ولقدرحل 
یعّلمون  والبرصة  والکوفة  الشام  إىل  وخرجوا  ونرشه 
الناس.فهم)رضوان اهلل علیهم ( حفظة القرآن الذین نقلوه 
املباركة  النبویة  السنة  أوعیة  أنزل وهم  إلینا غضا طریاكام 
الرمحة  سمعوهامن  كام  للناس  ونقلوها  حفظوها  فقد 
املهداة صلوات اهلل وسالمه علیه یطبقون ما یتعلمون من 
العلم يف واقع حیاهتم الیومیة، فتعلموا العلم والعمل معا 
وكانوا أسوة وقدوة ملا بعدهم،لقد رضبوا ملن جاء بعدهم 
أروع األمثلة يف احلرص عىل العلم والسعي إلیه والعمل به 

رضوان اهلل علیهم أمجعني.
فطلب العلم جنة األرض ملن علم ما فیه من خری فجعلنا 
والیزال  وأبدا،  دوما  عنها  والباحثني  داخلیها  من  اهلل 

املرءعاملا ما طلب العلم فإن ظن أنه عامل فقد جهل.

والطلب السعى   أثر 
ضرورة لتحصیل العلم

الشیخ أمان اهلل سعدي
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انتهی من خطبته سأله رجل:  فلام  السالم خطیبًا يف قومه،  قام موسی علیه  
إلیه أن يل عبدًا عند جممع  هل تعلم أحدًا أعلم منك؟ قال: ال، فأوحی اهلل 

البحرین عند صخرة هناك هو أعلم منك. قال موسی لربه: فکیف يل به؟
قال: تأخذ معك حوتًا فتجعله يف مکتل، واصطحب معه فتاه یوشع بن نون 
و قال له: إذا فقدت احلوت فأخربين، قم انطلق و انطلق معه فتاه حتی وصال 
إلی الصخرة وغشامها النعاس فناما، و مس احلوت بعض املاء، فاضطرب 
يف املکتل، وحترك نحو البحر يف مشهد عجیب، فرآه یوشع و هو بني النوم 
و الیقظة، فلام استیقظ موسی نيس أن یسأل یوشع عن أمر احلوت، و نيس 
یوشع أن خيربه بام حدث، فانطلقا بقیة یومهام و لیلتهام حتی إذا كان الغد و قد 
أجهدمها السری، قال موسی لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا تعبًا مل 
نعهده من قبل، و ذلك التعب أحس به حینام جتاوز مقصده و هو الصخرة،  
فقال  البحر  إلی  ترسب  الذي  احلوت  تذكر  الطعام  إلعداد  یوشع  همَّ  ملا  و 
ملوسی: أرأیت إذ أوینا إلی الصخرة فإين نسیت احلوت، و ما أنساين ذكره إال 
الشیطان، و قد اختذ سبیله يف البحر يف حالة تدعو إلی العجب. فقال موسی: 
إن فقدان احلوت هو ما كنا نبتغیه؛ ألنه أمارة علی وجود العبد الصالح الذي 
أمده اهلل أن یتوجه إلیه لیتعلم منه، فرجعا إلی الطریق الذي جاءا منه حتی أتیا 
الصخرة، فوجدا العبد الصالح: )فوجدا عبدًا من عبادنا آتینه رمحة من عندنا 

و عّلمنه من لدنا علاًم(. سورة الکهف:65.
لقد أمر اهلل نبیه ـ و هو من أويل العزم من الرسل ـ أن یشّد الرحال، ویأخذ 
الزاد يف سفر بعید طویل یتعلم من عبد من عباد اهلل قد آتاه علاًم و رشدًا، و 
قد خرج نبي اهلل من بیته لیتعلم، و ال یبايل أن تيض علیه احلقب و السنون 
لیتعلم علاًم نافعًا، فمن خرج يف طلب العلم فهو يف سبیل اهلل حتی یرجع، و 
إّن املالئکة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاًء ملا یصنع. و هذا تقریر ألصل 
هام يف حصول العلم النافع، أال و هو السعي و احلركة يف طلبه و حتصیله، 
ال أن یؤخذ باجللوس و الراحة و اسرتخاء األجساد، فلو شاء اهلل لعّلم نبیه 
ما یشاء عن طریق الوحي دون احلاجة هلذه احلركة، و ذلك السفر الطویل 
الشاق، و السیام أن الطلب هنا كان من نبي یوحی إلیه إلی العبد صالح من 
عباد اهلل ال یصل ملرتبة موسی علیه  السالم و مکانته عند اهلل، و هو كلیم اهلل. 
تركا، و كان  انطلقا و  بل  الصالح مل جيلسا كذلك  العبد  إلی  و حینام وصل 
األمة  سلف  علوم  بركة  يف  الرس  هو  هذا  و  االنتقال،  و  احلركة  مع  التعلیم 
فقط  لیس  املغارب  و  املشارق  یطوفون  و  یتجولون،  كانوا  حیث  الصالح، 
األولیاء؛  و  العلامء  من  الصاحلني  للقاء  إنام  و  املعارف،  و  العلوم  لتحصیل 
فیتعلمون من أدبم و أخالقهم و معارشاهتم و سریهتم أكثر ممّا یتعلمون من 
أحادیثهم و كالمهم، فلیس العامل حقیقة هو من یستطیع بناء العبارة و إحکام 
الکلامت و التفوة بسحر البیان، و إنام العامل هو التقي الورع اخلاشع؛ الذي 
ُیری علمه يف سمته و هدیه و خلقه و سریته. إن العلم الذي یتحصل بذا 
الطریق یکشف الظلمة و خيرجنا من دوائر اجلهل؛ ولذلك قال عيل ريض  اهلل 
 عنه: الناس ثالثة: عامل رباين، و متعلم علی سبیل النجاة، و مهج رعاع أتباع 
كل ناعق یمیلون مع كل صیحة، و سئل یومًا: كیف تعرف الرجل؟ فقال: 
إن تکلم نعرفه يف حینه، و إن مل یتکلم نعرفه يف هناره، أي: يف سریته و أخالقه 
و معاملته مع الناس خالل الیوم. وقال بعض الصاحلني: من ال ینفعك حلظه 
ل اینفعك لفظه. حلظه: أي ما یلحظ من سلوكه و أفعاله. لفظه: أي كالمه 

و منطقه.
لذلك مهام سمع اإلنسان علاًم من مذیاع مشاهد أو مسموع؛ فهو الیستوي 
أبدًا مع من حترك و تکبد مشقة السعي، و زاحم العلامء بركبتیه، فهذا اجلهد و 

السعي له األثر األكرب يف علم یتمیز سلوكًا و خلقًا و عماًل صاحلًا.

واحد بخش یار أمحدزهي

السعي و احلركة ضرورة لتحصیل العلم

آداب املتعلم:
العلم النافع الذي یزكي النفوس، ویطهر القلوب،  ویريب الفضائل، و یثمر 
األخالق؛ إنام هو العلم الذي تعلمه صاحبه بالصرب و التواضع و االحرتام 
یتعلم منه، فاملتعلم ال بد له من آداب یتحلی با قبل الرشوع يف طلب  ملن 
العلم، وإال أصبح العلم أداة يف یده یتکرب با علی خلق اهلل، فاإلناه النجس 
ألنوار  حماًل  قلبه  جيعل  والذي  الطاهر،  فیه  یوضع  أن  قبل  یطهر  أن  بد  ال 
املعرفة  و حقائق الرشیعة و كنوز العلم، فعلیه أن یتعلم أخالق املتعلمني التي 
تؤهلهم الستقبال هذا الفیض املرشق من وحي اهلل الکریم. و هذا نبّي اهلل و 
كلیمه علیه  السالم كیف كانت أخالقه و هو یتعلم ممن هو دونه يف الدرجة 
و املنزلة و املقام، و هذا نموذج حيتذي به لکل من یطلب علامً  یقربه إلی اهلل، 
و تزكي به نفسه، و یصبح علاًم للهدی یقتدي به اخللق يف دروب احلیاة. من 
خالل نصوص القرآن يف قصة  موسی علیه  السالم مع العبد الصالح، یمکن 

أن نری آداب املتعلم مع املعلم يف هذه األصول اهلامة:
1ـ التواضع: و هذا أول ركن يف آداب املتعلم مع معلمه، فلو مل یکن متواضعًا 
الفائدة مقطوع ال  بني یدي العامل حمبًا عارفًا له قدره و حقه و رشفه، فباب 
أّتبعك علی أن تعّلمني ممّا ُعلمَت ُرشدا( سورة  حمالة: )قال له موسی هل 

كهف:66.
وما قاله عيل ريض  اهلل  عنه يف آداب املتعلم مع معلمه: إن من حق العامل أال 
تکثر علیه السؤال، و ال تعنته يف اجلواب، و أال تلح علیه إذا أعرض، وال 
تأخذ بثوبه إذا كسل، وال تشری إلیه بیدك، وأال تغمزه بعینیك، ثم قال: وأال 
تفش له رسًا، وأال تغتاب عنده أحدًا وأن حتفظه شاهدًا و غائبًا، وأن تعلم 
القوم بالسالم وأن ختّصه بالتحیة، وأن جتلس بني یدیه، وإن كانت له حاجة 
كالنخلة  هو  إنام  و  صحبته،  طول  من  تّل  وأال  خدمته،  إلی  القوم  سبقت 
تنتظر متی یسقط علیك منها منفعة، و إن العامل بمنزلة الصائم و املجاهد يف 
سبیل اهلل، و قال صّلی  اهلل   علیه  وسّلم:  »تعلموا العلم، و تعلموا له السکینة 
رواه  العلامء«.  جبابرة  تکونوا  وال  منه،  تتعلمون  ملن  وتتواضعوا  الوقار،  و 
ابن عدي يف الکامل و الطرباين عن أيب هریرة و ابن عبد الرب عن أيب سعید 

اخلدري.
وحینام طلب موسی علیه  السالم من العبد الصالح ترفق يف الطلب، و تأدب 
الصالح  العبد  و  تابعًا  نفسه  جعل  حیث  بمعلمه  اقتدائه  يف  املتعلم  بأدب 
و  التواضع  قمة يف  و هذه  تابعه،  یسبق  دائاًم  واملتبوع  أّتبعك(،  متبوعًا )هل 

التوقری و االحرتام.
حيتاج  إنام  و  اجلوارح،  اسرتخاء  و  اجلسد  براحة  العلم  ُینال  ال  الصرب:  2ـ 
إلی الکد و السهر و التضحیة و املجاهدة، وذلك كله حيتاج إلی صرب مجیل 
فالعلم  الفهم،  نور  من  يشء  قلبه  يف  ینبت  وال  یفلح  ال  والعجول  طویل، 
أعطیته بعضك مل یعطك شیئًا. لذلك  أعطیته كلك أعطاك بعضه، وإذا  إذا 
اشرتط العبد الصالح، و هو املعلم علی موسی علیه  السالم و هو املتعلم أن 
یصرب وال یتعجل يف معرفة اإلجابة، فسیأيت وقت ینبئه بتفاصیل كل يشء، 
ولقد كان موسی علیه  السالم يف كامل اآلداب و األخالق العالیة، كیف ال 
و هو من صفوة اخللق أنبیاء اهلل و رسله؛ الذین اجتمعت فیهم خصال اخلری، 
وكان أدب النبوة عنوانًا واضحًا هلم مجیعًا، فقد رّباهم اهلل تعالی، وصنعهم 
لن  إّنك  )قال  رسالته:  و  دینه  تبلیغ  و  أمانته  حلمل  اختارهم  و  عینه،  علی 
إن  قال ستجدين  ُخربًا  به  ما مل حتط  تستطیع معي صربًا و كیف تصرب علی 
 شاء اهلل صابرًا وال أعيص لك أمرًا قال فإن اّتبعتني فال تسئلني عن يشًء حتی 

أحدث لك منه ذكرًا( سورة الکهف: 67ـ70.
3ـ الطاعة: املتعلم الذي ال یطیع معلمه ال یتحصل علی قطرة  واحدة من العلم 
النافع؛ ألن النفس فیها أهواء خمتلفة واجلاهل ینقاد من هواه إلی اهلاویة، وال 

بد له من علم یعصمه من الزلل، 
وهذا العلم ال یتلقاه إال علی ید 
اهلل  أنار  الذین  الربانیني  العلامء 
النفس  دواء  فعرفوا  بصائرهم؛ 
و أبرصوا مداخل الشیطان التي 
والعمل،  النیة   لیفسد  منها  یلج 
وما  هواه  اتبع  لو  هناك   فاملتعلم 
مرضه،  وزاد  هلك  معلمه  آطاع 
طبیبه،  خيالف  الذي  كاملریض 
فتکون  نصیحته؛  یسمع  وال 
أوان  تأخر  أو  هالكه  النتیجة 
اجلسد  مریض  كان  وإذا  شفائه، 
یسلم تسلیاًم مطلقًا ملن یعاجله من 
األطباء، فکیف ال یطیع العلامء و 

هم أطباء القلوب؟!
طاعة  لیست  دیننا  يف  والطاعة 
ولکنها  مطلقة،  وال  عمیاء 
راشدة،  عاقلة  داعیة  طاعة  
حمکومة   الرشعیة  الطاعة   وهذه 
طاعة  فال  والسنة،  بالکتاب 
وما  اخلالق،  معصیة  يف  ملخلوق 
الرشیعة  املعلم مستقیامً  علی  دام 
عامالً  بام یقوله ملتزمًا بالضوابط 
و  إطاعته  وجب  فهنا  الرشعیة، 
طاعته و االستفادة منه و سؤاله 
إلی  حتتاج  أمور  من  جيد  قد  عام 
أهل  تفصیل:)فسئلوا  و  بیان 
تعلمون(  ال  كنتم  إن  الذكر 

النحل: 43.
علیه  السالم  موسی  قصة   ويف 
نراه طائعًا ملعلمه تابعًا  له يف حله 
و ترحاله، ومل ینکر علیه إال حینام 
رآی ما خيالفه رشیعته، ولقد كان 
مستوی  علی  الصالح  العبد 
القدر و موسی علیه  السالم علی 
العلم  وهذا  الرشع،  مستوی 
ال  الصالح  لعبده  اهلل  آتاه  الذي 
یؤتاه كل أحد، فهو علم خاص 
من  یعلمه  و  یشاء  من  یعطیه 
یتعلق  علم  فهو  برمحته،  خيتص 
بأمور غیبیة لیس للظن و الوهم 

فیها جمال.
ومن هنا بدأ املتعلم متحققًا بذه 
الصرب  و  التواضع  من  الرشوط 
نور  علیه  اهلل  لیفتح  الطاعة؛  و 
القلب،  بصریة   یرزقه  و  الفهم 
له  فام  نورًا  له  اهلل  جيعل  مل  ومن 

من نور.
و  حممد  سیدنا  اهلل   علی   صّلی  و 

آله و أصحابه أمجعني.

يف  عائلية  مكتبات  حتتكر 
من  مهمة  وكتبًا  نادرة  خمطوطات  موريتانيا 
هذه  مالك  أغلب  وجيهل  واملعرفة،  العلم  فنون  خمتلف 
النادرة قيمتها وأهميتها، ويرفضون عرضها على  املخطوطات 
الباحثني، وحيتفظون بها بطريقة بدائية، مما جيعلها عرضة 
املخطوطات  من  موريتانيا  رصيد  أن  ورغم  والضياع.  للتلف 
يعترب األضخم يف العامل العربي لكنه األقل انتشارًا وشهرة، 
خماطر  وتتهدده  والعناية،  باالهتمام  حيظى  ال  أنه  كما 

كثرية مثل اإلهمال والتلف واحلرق واستئثار بعض العائالت به
والكتب  باملخطوطات  األهلية  املكتبات  من  عدد  استئثار  ولعل 
النفيسة وعدم التعريف بها ومنع الباحثني من االستفادة منها أخطر 
بيوت  يف  ومغمورة  جمهولة  تبقى  اليت  املخطوطات  هذه  تواجهه  ما 
أطلقها  اليت  واملشاريع  اجلهود  وينسف  يهدد  أنه  كما  العلماء،  أحفاد 

عدد من الباحثني إلعادة اكتشاف املخطوطات ونفض الغبار عنها.
خمطوطات أصلية نادرة

العائلية،  يصعب الوصول إىل معلومات دقيقة عن خمطوطات املكتبات 
أبوابها  تغلق  املكتبات  هذه  أغلب  أن  يؤكدون  واملرتمجون  فالباحثون 
الباحثون  ويطلق  العلمي،  الكنز  هذا  من  االستفادة  من  ومتنعهم  أمامهم 
املتخصصون من حني آلخر نداءات استغاثة إلنقاذ هذه املخطوطات من التلف 
إقناع  حياولون  كما  الصحراء،  يف  القاسية  احلياتية  والظروف  واإلهمال 

املالك األصليني وورثتهم بعرض املخطوطات وعدم االستئثار بها.
حتتوي  مبوريتانيا  العائلية  املكتبات  فإن  أجريت  اليت  الدراسات  وحسب 
والبالغة  والنحو  والتفسري  بالفقه  تهتم  نادرة  أصلية  خمطوطات  على 
املخطوطات  وتغطي  والفلسفة،  واألدب  والعقيدة  والطب  والتاريخ 
املوجودة يف موريتانيا واليت يقدر الباحثون عددها بأكثر من 40 ألف 

خمطوط فرتة زمنية متتد من القرن 3هـ إىل القرن 14هـ.
القرى  يف  باملخطوطات  املوريتانية  العائالت  أغلب  وحتتفظ 
حفظ  قواعد  حترتم  ال  بدائية  بطريقة  البعيدة  الصحراوية 
وجود  العربي  ولد  حممد  سيدي  الباحث  ويؤكد  املخطوطات. 
من  وممنوعة  بالتلف  مهّددة  موريتانيا  يف  نادرة  خمطوطات 
التارخيية وأخرى  الباحثني، بعضها مهمل مكتبات املدن  أيدي 
تشكو  آلخر  جيل  من  وتتوارثها  املوريتانية  العائالت  متلكها 
اإلهمال واأليدي العابثة وجهل الباحثني والقراء بقيمتها وأهميتها.

بيوت  حبيسة  تزال  ال  املوريتانية  املخطوطات  أغلب  أن  ويضيف 
يف  عرضها  ويرفضون  بها  حيتفظون  واملشايخ  العلماء  أحفاد 
املعارض أو إطالع الباحثني عليها، فمالكو املخطوطات يعتربونها 
والعلمية  التارخيية  لقيمتها  يأبهون  وال  خاصة  ملكية 
واحلضارية. وحيمل الباحث اجلهات الرمسية مسؤولية إهمال 
النادرة يف موريتانيا، ويعترب أن منع اندثار هذه  املخطوطات 
البيوت  زوايا  من  كثري  يف  واملبثوثة  املغمورة  املدخرات 
باملخطوطات  حتتفظ  اليت  العائالت  بتوعية  يرتبط 
بأهميتها وتدريبهم على محايتها ونفض غبار اإلهمال 
وتسهيل  عرضها  بأهمية  وحتسيسهم  عنها،  واجلفاء 

اطالع الباحثني عليها.
احلياة  لبعث  حثيثة  جبهود  الباحثون  ويقوم 
العوائل  بعض  هلم  تسمح  اليت  باملخطوطات 
وتنظيفها  كمعاجلتها  عليها،  باالطالع 
والغبار  والفطريات  احلشرات  من 

وتصويرها على شرائط ميكروفيلم.

خمطوطات نادرة أسرية 
املكتبات األهلیة مبوریتانیا



السنة التاسعة شوال 1434 هـ. ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایرانالسنة التاسعة شوال 1434 هـ. ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایران

15 14

منثورات

)اقتباسات علمیة، أدبیة، اجتماعیة، ثقافیة، فكریة، عملیة( 

سامحة األستاذ املفتي عبد القادر العاريف 
األستاذ باجلامعة ورئيس قسم التخصص يف اإلفتاء

خمالطة الناس
قال طلحة بن عبیداهلل ريض  اهلل  عنه :

من أراد أن یقلَّ من معرفة الناس لعیوبه، فلیجلس يف بیته، فمن خالط الناس 
سلب دینه و ال یشعر. تنبیه املغرتین: 154.

البد للعاقل من أربع ساعات يف هناره
قال عيل ريض  اهلل  عنه:

ربه،  فیها  یناجي  ساعة   ساعات:  أربع  النهار  يف  له  یکون  أن  للعاقل  ینبغي 
یبرصونه  الذین  العلم  أهل  فیها  یأيت  ساعة  و  نفسه،  فیها  حياسب  ساعة  و 
بأمر دینه و دنیاه و ینصحونه، و ساعة خييل بني نفسه و لذاهتا فیام حيل. تنبیه 

الغافلني: 164.
موعظة علی قرب

عن جعفر بن حممد،  عن أبیه عن جده: أن علیًا شّیع جنازة، فلام وضعت يف 
حلدها عج أهلها و بکوا: فقال: ما تبکون؟ أما واهلل لو عاینوا ما عاین میتهم، 
ألذهلتهم معاینتهم عن میتهم، و إن له فیهم لعودة، ثم عودة، حتی ال یبقي 
لکم  رضب  الذي  اهلل،  بتقوی  اهلل  عباد  أوصیکم  فقال:  قام  أحدًا.ثم  منهم 
األمثال، ووقَّت لکم اآلجال، و جعل لکم أسامعًا تعي ما عناها، وأبصارًا 
لتجلو عن غشاها، و أفئدة تفهم ما دهاها. فإن اهلل مل خيلقکم عبثًا، ومل یرضب 
عنکم الذكر صفحًا، بل أكرمکم بالنعم السوابغ،  و أرفدكم بأوفر الروافد، 
يف  وجدوا  اهلل،  عباد  اهلل  فاتقوا  الرضاء.  و  الرساء  يف  اجلزاء  لکم  أرصد  و 
الطلب، وبادروا بالعمل، مقطع النهامت و هادم اللذات. فإن الدنیا ال یدوم 

نعیمها، و ال تؤمن فجائعها،  غرور حائل.
بالنذر،  ازدجروا  و  األثر،  و  باآلیات  واعتربوا  بالعرب،  اهلل  عباد  اتعظوا 

وانتفعوا باملواعظ.
فکأن قد علقتکم خمالب املنیة، وضمکم بیت الرتاب، و دمهتکم مقطعات 
األمور، بنفحة الصور، وبعثرة القبور، و سیاق املحرش،  و موقف احلساب، 
یشهد  شاهد  و  ملحرش،  یسوقها  سائق  معها  نفس  كل  اجلبار،  قدرة  بإحاطة 
و  بالنّبیني  وجايء  الکتاب  وضع  و  رّبا  بنور  األرض  أرشقت  »و  علیها: 

الشهداء وقيض بینهم باحلق وهم ال یظلمون.)زمر:69(
عباد اهلل! اتقوا اهلل تقیة، من وجل و حذر، وأبرص وازدجر، فاحتث طلبًا، و 
نجا هربًا، وقدم للمعاد، و استظهر بالزاد. وكفی باهلل منتقاًم ونصریًا، وكفی 
بالکتاب خصاًم وحجیجًا، و كفی باجلنة ثوابًا، و كفی بالنار وباالً و عقابًا، 

وأستغفر اهلل يل و لکم. صفة الصفوة: 171/1.
لو أجُذن للموتی بالکالم لقالوا: ...

دخل عيل ريض  اهلل  عنه املقابر، فقال:

یا أهل القبور، یا أهل البيل، یا أهل الوحشة، ما اخلرب عندكم؟
أما املنازل فقد سکنت.

وأما األموال فقد قسمت.
وأما األزواج فقد نکحت.

هذا خرب ما عندنا، فام خرب ما عندكم؟
الزاد  خری  أن  ألخربوا  الکالم  يف  هلم  ُأذَن  لو  بیده!  نفيس  قال:والذي  ثم 

التقوي. البیان والتبیني: 3\155.
نصيحة عمر أليب موسى األشعري

كتب عمر أليب موسی األشعري ريض  اهلل  عنه: أما بعد: فإّن للناس نفرًة عن 
سلطاهنم، فأعوذ باهلل أن تدركني و إ یاك عمیاء جمهولة، و ضغائن حممولة، و 

أهواء متبعة، و دنیا مؤثرة. فأقم احلدود ولو ساعة من هنار.
وإذا عرض لك أمران، أحدمها هلل، واآلخر للدنیا، فآثر نصیبك من اآلخرة 
علی نصیبك من الدنیا، فإن الدنیا تنفد، واآلخرة تبقی. وكن من خشیة اهلل 
بابك، وبارش  علی وجل. وُعد مرضی املسلمني، واشهد جنائزهم، وافتح 

أمرهم بنفسك، فإنام أنت رجل منهم، غری أن اهلل جعلك أثقلهم محاًل.
أشقی  إن  و  العامل زاغت رعیته،  زاغ  فإذا  اهلل  إلی  مردًا  للعامل  أن  واعلم 

الناس من شقیت به رعیته. والسالم. البیان والتبیني: 293/2.
دعاء يف التهجد

كان معاذ بن جبل ريض  اهلل  عنه إذا هتجد من اللیل قال:
اللهم قد نامت العیون، وغارت النجوم، وأنت حي قیوم.

اللهم طلبي للجنة بطيء، و هريب من النار ضعیف.
اللهم اجعل يل عندك هدی ترده إيّل یوم القیامة، إنك ال ختلف املیعاد. حلیة 

األولیاء: 233/1.
باب التوبه ال یغلق

قال ابن مسعود ريض  اهلل  عنه: إن للجنة ثامنیة أبواب، كلها تفتح و تغلق، إال 
باب التوبة، فإن علیه ملکًا مؤكاًل به، ال یغلق. إحیاء علوم الدین: 225/4.

ذهاب الصاحلني
ویبقی  أسالفًا،  الصاحلون  یذهب  عنه:  ريض  اهلل   مسعود  بن  اهلل  عبد  قال 
أهل الریب، من ال یعرف معروفًا، وال ینکر منکرًا. هتذیب حلیة األولیاء: 

.122/1
الدعا باملأثور

تلبیته:  یلبي، ویقول يف  له  أخ  ابن  بن أيب وقاص ريض  اهلل  عنه  سمع سعد 
لبیك یا ذا املعارج.

عهد  علی  نلبي  كنا  كذا  لیس  لکن  و  املعارج،  ذو  أنه  نعلم  نحن  فقال: 
العقد  لبیك.  اللهم  لبیك  نقول:  كنا  إنام  صلی  اهلل   علیه  وسّلم،  رسول اهلل 

الفرید: 164/3.
خشية تعجيل الطيبات

أيت عبد الرمحن بن عوف بطعامه یومًا 
فقال:

خریاً   وكان  عمری،  بن  مصعب  قتل 
إال  فیه  یکفن  ما  له  یوجد  فلم  مني، 
آخرـ  رجل  أو  ـ  محزة  وقتل  بردة، 
فیه  یکفن  ما  له  یوجد  فلم  مني  خری 
قد  یکون  أن  خشیت  لقد  بردة،  إال 
عجلت لنا طیباتنا يف حیاتنا الدنیا، ثم 
برقم  البخاري  أخرجه  یبکي.  جعل 

1274
غریة واعتذار

تنقل  ريض  اهلل  عنها  أسامء  كانت 
علی  وهي  الزبری  أرض  من  النوی 
به  لتعلف  املدینة،  من  فرسخ  ثلثي 
والنوی  یومًا  فجئت  قالت:  فرسه 
رسول  اهلل  فلقیت  رأيس،  علی 
من  نفر  ومعه  صّلی  اهلل   علیه  وسّلم 
أخ(  )أخ  قال:  ثم  فدعاين  األنصار، 
لیحملني خلفه، فاستحییت أن أسری 
وغریته،  الزبری  وذكرت  الرجال،  مع 
رسول اهلل  فعرف  الناس.  أغری  وكان 
فجئت  فمضی.  استحییت  قد  أين 
واهلل  فقال:  ذلك  له  فذكرت  الزبری 
من  عيل  أشد  كان  النوی  حلملك 

ركوبك معه. متفق علیه.
املبادرة باألعامل

عن أيب هریرة ريض  اهلل  عنه أن رسول  
اهلل صّلی اهلل   علیه  وسّلم قال: بادروا 
الّلیل  كقطع  فتنًا  الّصاحلة  باألعامل 
املظلم، یصبُح الرجل مؤمنًا و یميس 
كافرًا، و یميس مؤمنًا و یصبح كافرًا، 
یبیُع دینه بَعَرٍض من الدنیا قلیل. رواه 

الرتمذي.
أمر املؤمن كله خری

قال  قال:  عنه  ريض  اهلل   صهیب  عن 
صلی  اهلل   علیه  وسّلم:  رسول اهلل 
عجبًا ألمر املؤمن، إنَّ أمره كّله خرٌی، 
إْن  للمؤمن،  إال  ألحد  ذاك  ولیس 
و  له،  فکان خریًا  رّساٌء شکر،  أصابه 
إن أصابه رّضاٌء صرَب، فکان خریًا له. 

رواه الرتمذي.
من أحب لقاء اهلل أحب اهلل لقاءه

عن عبادة بن الصامت ريض  اهلل  عنه، 
عن النبي صلی  اهلل   علیه  وسّلم قال: 
لقاءه،  اهلل  أحّب  اهلل،  لقاء  أحبَّ  من 
لقاءه(.  اهلل  كره  اهلل  لقاء  كره  ومن 
قالت عایشة ـ أو بعض أزواجه ـ: إنا 

لنکره املوت.
إذا  املؤمن  ولکّن  ذلك،  لیس  قال: 
و  اهلل  برضوان  ُبرشِّ  املوُت  حرضه 
مما  إلیه  أحبَّ  يشٌء  فلیس  كرامته، 
اهلل  أحّب  و  اهلل  لقاء  فأحّب  أمامه، 
ُبرشَّ  حرض  إذا  الکافر  وإّن  لقاءه. 
يشٌء  فلیس  عقوبته،  و  اهلل  بعذاب 
اهلل،  لقاء  فکره  أمامه،  ممّا  إلیه  أكره 
واللفظ  علیه  متفق  لقاءه.  اهلل  كره  و 

للبخاري.

شخصيات إسالمية

إن احلمد هلل الذي خلق اإلنسان من صلصال كالفخار، الذي وصف الساعني و املصلحني يف سبیله »و الذین جاهدوا 
فینا لنهدینهم سبلنا« )سورة العنکبوت 69( و الصلوة و السالم علی صفوة األنبیاء حممد املصطفى الذي برّش األمة 
»بأن اهلل یبعث هلذه األمة علی رأس كل مأة سنة من جيّدد هلا دینها«  )أبو داود، ج3 ص 111 رقم احلدیث 4291 

دار الکتب العلمیة- بریوت( و صلوات اهلل علی من هيتف بشعار: 
لعل اهلل یرزقني صالحًا. أحب الصاحلني و لست منهم     

إن التاریخ اإلنساين ملیئ بنامذج عظیمة من الشخصیات التي اختارهم اهلل )جل جالله( جمددًا لدینه و حمییًا لرشیعته 
و إن االرض تبتهج بام تري علیها هوالء الرجال العباقرة و هيتز بم املجتمع البرشي فرحا و طربًا.

إهنم أتوا و منحونا معنى احلیاة احلقیقیة و عّلمونا كیف نعیش علی هذه املعمورة باللوعة و شغف الوصال. و تاریخ 
األمة اإلسالمیة حافل بالعدید من أسامء أولئك األبطال يف صفحاته الذهبیة و حینام نتصفح أوراق التاریخ اإلسالمي 
نواجه بأسامء یباهي با العامل اإلسالمي، حیث خدموا اإلسالم و املسلمني بمساعیهم اجللیلة التي ال تعد و ال حتيص، 
و إذا خال التاریخ عن هؤالء املجددین، یبقى مظلام قاتًا ال یمکن ألحد أن یطالعه فال بد من وجود هؤالء الرجال يف 

كل عرص و زمان، لیتحىل بم التاریخ البرشي.
و حاجة املجتمع إىل هؤالء العباقرة و النوابغ أكثر و أشد من حاجته إىل الصنعة و التقدم املادي؛ ألن صالح املجتمع 
البرشي أمجع و فالحه و تقدمه ال حيصل إال بالنوابغ املجددین و األكفاء املؤّهلني الذین یظهرون عرب التاریخ حینًا 

بعد حني.
و من هؤالء املجددین اإلمام أمحد الرّسهندي )رمحه اهلل( الفاروقي نسبًا، )النقشبندي مرشبًا، احلنفي مذهبًا( الّشهری، 
عند األقايص و األداين بمجدد األلف الثاين رمحه اهلل. )املکتوبات الربانیة / مجعها یارحممد البدخيش / ج1 / ص5 

/ دار الکتب العلمیة- بریوت(
أرید أن أقدم لدیکم يف هذه املقالة، موجزًا من حیاته و منهجه يف اإلصالح ألن استعراض مجیع جوانب حیاته و 
نشاطاته اإلصالحیة و التجدیدیة ال یسعها هذا املقال املوجز و لکن كام قیل: »ما ال یدرك كله ال یرتك كله« ألجل 

ذلك نذكر نبذة من جوانب حیاته اإلصالحیة و التجدیدیة و تقتيض منهجیة البحث أن تشتمل علی أبحاث تالیة:
1- استعراض الوضع العلمي و الدیني و السیايس يف زمانه.

2- نبذة موجزة عن حیاته.
3- استکامل الرتبیة و مبایعة الشیخ عبد الباقي رمحه اهلل.

- شعور اإلمام بالقیام علی تغیری األوضاع.
- منهجه يف اإلصالح و التجدید.

- إعادة الثقة و اإلیامن بحتمیة النبوة املحمدیة و خلودها.
7- خاتة البحث

»ألف« الوضع العلمي: قد كان القرن العارش اهلجري، الذي أبرص فیه اإلمام الرّسهندي رمحه اهلل النور قرن اجلمع و 
الرتتیب و التسهیل لکتب املتقدمني؛ و إن كان یتجمل رأس هذا القرن بوجود أمثال العالمة شمس الدین السخاوي 
رمحه اهلل و العالمة حافظ جالل الدین السیوطي و یتسم هذا القرن بازدهار علوم احلدیث و الرجال يف مرص و الشام 
و العراق و بازدهار العلوم العقلیة و الفلسفیة يف إیران و ازدهار الفقه احلنفي يف اهلند )رجال الفکر و الدعوة/ االمام 

سید ابو احلسن ندوي رمحه اهلل / ج 3 / ص 35 / دار ابن كثری(
»ب« الوضع الدیني: لقد كان التدین یسود علی العامل اإلسالمي كله، فکان عامة الناس رغم تنزلزهلم يف األخالق 
بارزتني هلم و كانوا  الدینیة و احلامسة اإلسالمیة سمتني  العلم، راسخي اإلیامن، حمبني لإلسالم و كانت احلمیة  و 

یکرهون الکفر و اإلحلاد، و یشمئزون و یتربءون منها )نفس املصدر(
»ج« الوضع السیايس: قد كان هذا العهد عهد انتعاش اإلمرباطوریة العثامنیة و تطورها و تزحف جیوشها املنترصة 
يف جانب آخر- إىل إیران و كانت العراق كذلك، مثل الشام و مرص انضمت إىل مملکتها الواسعة و كان جمدد األلف 

الثاين رمحه اهلل إذ ذاك قد بلغ سّن الشعور و لیس ببعید- أن یکون علی علم بذه األحداث )منبع سابق(
نبذة موجزة عن حیاته

الشیخ األجل اإلمام العارف، بحر احلقائق واألرسار الذي أخذ بید العلم مّلا زالت به القدم و كاد أن هيوي يف مهاوي 
العدم حتى جاء جمددًا لأللف الّثاين.

دنیا با انقرض الکرام فأذنبت        و كانام بوجوده استغفارها
شیخ اإلسالم أمحد بن عبد األحد رمحه اهلل ولد برسهند يف شوال سنة إحدي و سبعني و تسعامئة، و أخذ أكثر العلم 
عن أبیه و استفاد بعض العلوم العقلیة عن الشیخ كامل الدین الکشمریي، و أسند احلدیث عن الشیخ یعقوب بن 
بالتدریس و  اشتغل  ابن سبع عرشة سنة  ذاك  إذ  الظاهرة و كان  العلوم  له من  تیرس  ما  مّلا فرغ من حتصیل  و  احلني 

التصنیف. )نزهة اخلواطر/ عالمة عبد احلي بن فخر الدین/ ج5/ ص 46/ مکتبة دار عرفات(
استکامل الرتبیة و السلوك و مبایعة الشیخ الکبری عبد الباقي البدخيش رمحه اهلل

لقد كان من حکمة اهلل جل جالله و تدبریه أن أرشد اإلمام الرسهندي رمحه اهلل إىل أن یاخذ عدته قبل اخلوض يف 
املعركة، بصحبة املشایخ الکاملني و تربیة األئمة الربانیني و بسبب املواهب اإلهلیة ما أراد اهلل به و قّیضه له من إصالح 
آثار دعوته و حركته،  العتاد، و أن تظل  العدة و  العظیمة بکامل  املهمة  انقالب شامل حتى ینهض بذه  جذري و 

خالدة مع القرون و األجیال )رجال الفکر/ لألستاد ابو اجلسن / ج 3/ ص 132/ دار ابن كثری(
الباقي فکأنه كان منه علی میعاد، فأكرمه و بالغ يف  ألجل ذلك دخل اإلمام الرسهندي رمحه اهلل علی الشیخ عبد 

احلفاوة به و العطف علیه و قدر اهلل جل جالله أن یکمل اإلمام يف صحبة هذا الشیخ مسریة التکمیل الباطني.
و كانت معاملة الشیخ رمحه اهلل ختتلف عن معاملته مع املرشدین و الطالبني اآلخرین حتى قال يف وصفه: »إن أمحد 

شمس، تأفل يف ضوئها آالف النجوم أمثايل« )زبدة املقامات/ الشیخ هاشم الکشمي ص 245(
شعور اإلمام الرسهندي رمحه اله  بالقیام علی تغیری األوضاع

 عبد الرئوف الرخشاين
اإلمام أمحد السرهندي؛ نظرة إىل حیاته وأعماله التجدیدیة
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السالمي  العامل  علی  سجوفه  اجلهل  ظالم  أرخت  قد  الزمان  هذا  يف  و 
رمحه  الرسهندي  اإلمام  قام  فحینئذ  خاصة  بصفة  اهلند  علی  و  عامة  بصفة 
اهلل الذي أرسله اهلل تعالی، جمددًا هلذه االمة. كام یقول اإلمام الندوي رمحه 
اهلل: »قد قیض اهلل عزوجل اإلمام الرسهندي لصیانة الدین و نرص اإلسالم 
و املسلمني و قّدر أن یناط به هذا العمل التجدیدي و إحداث تلك الثورة 
)رجال  التاریخ«  جمرى  غریت  و  الدماء  فیها  هترق  مل  التي  اهلادیة  الصامتة 

الفکر و الدعوة(
الرشائع  إلحیاء  حیاته  و  نفسه  وقف  قد  اهلل  رمحه  الرسهندي  اإلمام  إن  و 
و  عمله  يف  ناحجًا  بارزًا،  نموذجًا  كان  قد  و  اإلسالمیة  العقیدة  و  الدینیة 
اإلصالحیة  مآثره  يف  له  حلیفا  النرص  كان  و  التجدید  و  لإلصالح  تفکریه 
عباده  نرص  وعد  حیث  اهلل  وعد  اهلل  رمحه  اإلمام  حتقق  قد  و  التجدیدیة،  و 
أقدامکم«  یثبت  و  ینرصكم  اهلل  تنرصوا  إن  آمنوا  الذین  أهيا  »یا  املؤمنني: 
)سورة حممد 7( وقال أیضا: »و كان حقًا علینا نرص املؤمنني« )سورة الروم 

)27
وفاته

و ارحتل إىل رمحة اهلل عز وجل يف یوم األربعاء من صفر سنة أربع و ثالثني 
بعد األلف )املسلمون يف اهلند(.

و انطفأت الشمس التي دامت تضیئ اآلفاق و تلقي الروح يف النفوس املیتة 
وجه  عن  الستار  كشف  الذي  ترمجانه  و  املحمدیة  الرسالة  شارح  ارتفع  و 

أرسار الرشیعة ببصریته النافذة.
ولدتك امك یا ابن ادم باكیًا                   و الناس حولك یضحکون رسورًا
يف یوم موتك ضاحکًا مرسورًا فاجهد لنفسك أن تکون إذا بکوا       

منهجه يف اإلصالح و التجدید
اتفق مجیع العلامء املتبرصین و املؤرخني املصنفني الذین یطلعون علی التاریخ 
اإلسالمي بصفة عامة عن كتب و التاریخ اإلسالمي يف اهلند بصفة خاصة 
الرائع يف الدفاع عن الدین و تقویته  علی أن اإلمام الرسهندي قام بالدور 
به  الذي عرف  اجلدید  التاریخ  األمور و أحدث  الذي غری جمري  و نرصته 
انتشارًا عظیاًم حتى غلب علیه لقب  انترش  و  اإلمام و ذاع صیته يف اآلفاق 
»املجدد« وقع من املصادیق البارزة حلدیث الرسول األعظم صىل اهلل علیه 
وسلم حیث قال: »إن اهلل عز وجل یبعث هلذه األمة علی رأس كل مأة سنة 

من جيدد هلا دینها«.
الروح  إنعاش  و  الفکر اإلسالمي  إنه جتلیة  التجدیدي؟  العمل  فام هو هذا 
بالوحدة  املتلبسة  النظریات  و  العقائد  وجه  عن  اللثام  كشف  و  الدینیة، 
اإلسالم  أقدام  ثبیت  و  احلسنة  البدعة  بوجود  االعرتاف  و عدم  االحتاد،  و 
التي خّلفها عهد أكرب  آثار الکفر و معامل الضالل  ااهلند  وإزالة  املتزلزلة يف 
تغیری  و  جتدیدیة،  دینیة  ثورة  الناجحة  احلکیمة  اجلادة  باملحاولة  و  املظلم، 
نتائجها حکیم اإلسالم ويل اهلل الدهلوي رمحه اهلل  جذري عظیم، كان من 
روحیًا  الذهبیة  السلسلة  هذه  حلقات  من  هم  الذین  تالمذته  و  خلفائه  و 
وفکریا، و هم الذین بذلوا قصارى جهدهم و خطوا خطوات جبارة يف نرش 
شجرة  بقیت  اجلهود  هذه  بفضل  إلیهام   الدعوة  و  السنة  و  الکتاب  تعالیم 
قائمة علی ساقها، نارضة خمرضة. )مقاالت إسالمیة يف  اهلند،  اإلسالم يف 

الفکر و الدعوة(
املركزیة  النقطة  ماهي  لکن  و  تارخيیة  علمیة  مصادر  إىل  یستند  ذلك  كل 

واملحور األسايس الذي یدور حوله هذا املنهج اإلصالحي و التجدیدي؟
إجابات خمتلفة علی هذا السوال اخلطری. »و للناس فیام یعشقون مذاهب« و 

لکن أمهها فیام یيل:
بمجدد  یوصف  أن  یستحق  اهلل«  »رمحه  الرسهندي  اإلمام  إن  األول: 
الثاين، ألنه استعاد اهلند إىل رایة اإلسالم، و حفظها من االرتاء يف  األلف 
حضن الربمهیة، و فلسفة )وحدة األدیان( و وجهها إىل لواء حممد صىل اهلل 
األمة  حفظ  أنه  الواقع  بل  محایته.  و  اإلسالم  لوصایة  وسلمها  وسلم  علیه 
اإلسالمیة اهلندیة من خطر الردة العقائدیة  و الفکریة و احلضاریة الشاملة، 
احلضاریة  و  الفکریة  الردة  و  املعنوي  و  الروحي  االنقالب  هذا  كان  قد  و 
السیايس؛   االهنیار  و  الدولة  انقراض  من  جذورًا  أرسخ  و  أدق،  و  أخطر 
الذي وقعت كارثته يف أواخر القرن الثامن عرش، بقیام القوى غری اإلسالمیة 
الناهضة يف اهلند. )رجال الفکر و الدعوة( ولعل الدكتور حممد إقبال رمحه 
اهلل أشار إىل هذه احلقیقة إذ قال يف بیت من شعره یشری إىل اإلمام الرسهندي 
رمحه اهلل: »ذلك احلامي لذمار األمة اإلسالمیة يف اهلند الذي قیضه اهلل جل 

جالله - يف احلني املناسب - و نصبه حارسًا للدین القویم«.
اإلصالحي  منهجه  و  التجدیدي  عمله  يف  الرشیعة  فّضل  اإلمام  إن  الثاين: 
علی الطریقة  و أن الطریقة تابعة خاضعة للرشیعة يف قوة و إیضاح و ثقة 
إىل  تدعو  كانت  التي  الفتنة  نار  أطفأ  و  الشخصیة  و بصریة يف ضوء جتاربه 
االستغناء عن الرشیعة أحیانًا و االنحراف عنها أحیانا أخرى حتى یقال علنا 
وجهارًا: »إن الطریقة يف واد و الرشیعة يف واد لکل منهام طریقه و تقالیده 
الدلیل  عن  املشایخ  فیسأل  معرفته  یرید  الذي  احلق  طالب  أما  أصوله،  و 

الرشعي، فیکون جوابه: هذا واد لیس زاد املسافر فیه إال التقلید و االنقیاد 
املطلق للشیخ احلکیم، ولو أمره باتیان حمرم و حمظور يف الرشع.

أن  جراءة  و  قوة  يف  اهلل  رمحه  الرسهندي  اإلمام  أعلن  القاتم  اجلو  هذا  يف 
الطریقة من خدم الرشیعة خاضعة ألمرها و أن حماسن الرشیعة أعلی و أرفع 
العمل بحکم رشعي واحد،  أن  و  املشاهدات،  و  املقامات و األحوال  من 
أنفع من جماهدة اآلالف السنني و أن القیلولة اتباعًا للسنة أفضل من إحیاء 
اللیل من غری اتباع السنة و أنه ال اعتداد بأعامل الصوفیة يف احلل واحلرمة، 
أهل  ریاضات  أن  و  الفقه  كتب  و  والسنة  الکتاب  من  دلیل  إىل  احلاجة  بل 
الضالل و جماهداهتم ال تستوجب القرب بل تستحق البعد و الطرد. )رجال 

الفکر و الدعوة(
الثالث: إن منهجه اإلصالحي و مآثره التجدیدیة األساسیة تکمن يف رضبته 
و  املجوسیة  اجلاهلیة  الشعائر  و  الرشكیة،  العقائد  و  البدع،  القاصمة علی  
التي  الوجود  وحدة  فکرة  علی  احلرب  شن  الذي  هو  و  الیونانیة،  الفلسفة 
كانت هلا سحر عجیب علی العقول والنفوس، و نفوذ عمیق يف العلوم و 
اآلداب، و كّون معسکرًا كبریًا له قیمة و أمهیة إزاء معسکر وحدة الوجود؛ 
الذي كاد یکون املعسکر الوحید يف اهلند و يف البالد العجمیة، فعارض هذا 

الفکر، معارضة شدیدة.
إعادة الثقة و اإلیامن بحتمیة النبوة املحمدیة و خلود الرسالة األخریة

و لکن الواقع أن عمله التجدیدي األسايس الذي یدور حوله سائر أعامله 
يف  جتىل  الذي  العظیم  اإلصالحي  العمل  ذلك  هو  التجدیدیة  اإلصالحیة 
إعادة الثقة و اإلیامن إىل قلوب أبناء األمة اإلسالمیة بخلود الرسالة املحمدیة 
قام أحد من  ما  املهمة و  العقیدة  إلیها، ترسیخ جذور هذه  الناس  و حاجة 
املجددین يف التاریخ اإلسالمي بذا العمل علی هذا النطاق الواسع و بذه 

القوة  و الرصاحة كام قام به اإلمام الرسهندي رمحه اهلل تعالی.
لقد كانت هذه اخلطوة التجدیدیة سدا منیعا يف وجه تلك الفتن التي كانت 
توج يف العامل االسالمي من أقصاه إىل أقصاه و تقف فاغرة أفواهها لتبتلع 
شجرة اإلسالم الطیبة و نظامه العقائدي و الفکري و الروحي بأرسه تندرج 
حتتها تلك احلركة النقطویة و أتباعها الذین رفعوا علم الثورة و اخلروج علی 
بأن عهد  نادوا  و  بطریقة علینة سافرة  بقائها،  و  املحمدیة و خلودها  النبوة 
النبوة املحمدیة قد انقىض و یبدأ عهد القیادة الدینیة اجلدیدة و صیاغة احلیاة 
يف  إسالمیة  )مقاالت  وحدها.  الفلسفة  و  العقل  علی  تعتمد  التي  اجلدیدة 

الفکر و الدعوة(
خاتة البحث

التیار  هذا  غرّی  كیف  و  الشاذ،  الوضع  هذا  علی  اإلمام  غلب  كیف  نعم! 
اجلارف؟ و كیف كانت عملیة صناعة الرجال و صنع العبقریات، يف زاویة 
الربانیة  و  التزكیة  و  اخللقیة  الرتبیة  تلك  ما هي  و  احلیاة  بعیدة عن صخب 
التي خترج يف مدرستها رجال یتزین بم التاریخ و رشعوا حركة قویة منتجة 
إلعالء كلمة اهلل و إحیاء  السنن املامته و الذب عن الرشیعة الغراء و وقعوا 
الدین  هذا  »حيمل  قال:  حیث  وسلم  علیه  اهلل  صىل  النبي  حلدیث  مصداقًا 
من كل خلف عدوله ینفون عنه حتریف الغالني و انتحال املبطلني و تأویل 

اجلاهلني«.
و خالصة جهود هذه النهضة الشاملة و احلركة الفریدة اخلالدة، أهنا نفحت 
روحا جدیدة يف املجتمع البرشي لعبادة اهلل وحده و ابتغاء مرضاته و تعظیم 
رشیعته و حرماته و حّولت الوضع املنذر بالقضاء علی اإلسالم إىل وضع 
زیب  )أورنك  غیور  ملتزم  مسلم  ملك  العرش  اعتىل  بحیث  قویم  سلیم 

عاملکری( الذي ُعّد سادس اخللفاء الراشدین.
و عندما یشهد املؤرخ املصنف هذا التاثری العاملي العظیم یمتلئ قلبه إعجابًا 

بذه الشخصیة الفریدة التي غرّیت جمرى التاریخ.
و أخریًا من خالل استعراض ترمجة هذا البطل املجدد نرى أن احلاجة ملحة 
إىل مثل هؤالء يف اإلصالح والتجدید يف عرصنا هذا و من حیث مضاهیة 
قائد  إىل  احلاجة  و  الفساد،  شیوع  و  اإلباحیة  يف  املجدد  اإلمام  بزمن  زماننا 
رباين یدیر احلکومة علی منهج اإلسالم اخلالص البد للدعاة و املصلحني 
أن یتأسوا بسریة هذا اإلمام املجدد يف عملیة اإلصالح و إقامة حکومة تقوم 
التي  للتحدیات  الواسع  الدقیق  التعرف  و  اخلالصة  اإلسالم  أسس  علی 
بینهم  الصالت  تعزیز  و  مثقف  تربیة جیل  و  للمجتمع  أعظم خطر  تشکل 
و  اإلسالمیة  الفلسفات  و  األفکار  لتزویدهم  اجلامعیني  و  املثقفني  بني  و 
إنقاذهم من القیود املفروضة علیهم من الغرب و حتلیهم بالرتبیة اإلسالمیة 
الصحیحة فال شك بأن هذه العملیة ال یمکن  تنفیذها إال باإلیامن الراسخ 
احلضارة  و  اآلداب  و  بالعقیدة  یتصل  ما  بجمیع  الواسع  الوافر  العلم  و 

اإلسالمیة و شمولیة اإلسالم جلمیع شئون احلیاة الفردیة و االجتامعیة.
أولئك آبائي فجئني بمثلهم                        إذا مجعتنا یا جریر املجامع

و لقد ختمت بذا اخلتام مقالتي                    و علی اإلله توكيل و ثنائي
إن كان توفیق فمن رّب الوری                و العجز للشیطان و األهواء

   اخلطب واملحارضات

من خطب شیخ اإلسالم موالنا عبد احلمید

أمواج الصحوة اإلسالمية ال تنحرص يف الرشق األوسط:
العلوم«  »شمس  معهد  فی  ألقاها  التی  خطبته  يف  السنة  أهل  وأشارخطیب 
الدیني بإیرانشهر إىل أمواج الصحوة اإلسالمیة يف كثری من البالد اإلسالمیة، 
البالد  يف  األوسط.  الرشق  يف  عرصنا  يف  توج  اإلسالمیة  الصحوة  قائال: 
واحلیاة  اإلیامنیة  الغریة  فیها  توجد  أن  أحد  ببال  خيلد  یکن  مل  التي  واملاملك 
أهلها. هذه  اإلیامنیة هنضت يف حیاة  الغریة  أن  واحلمد هلل  نرى  اإلسالمیة، 
الصحوة لیست منحرصة يف الرشق األوسط، بل سمعت يف املظاهرات التي 
كانت يف بالد أوربیة أیضا هتافات التکبری. من كان یصدق أن یثور الشعب 
عىل  ویقبلوا  اإلستبداد  ضد  والیمني  والسوري  واملرصي  والتونيس  اللیبي 

اإلسالم ویطالبوا به وتنشأ الصحوة اإلسالمیة فیهم بذه القوة!
كافة  حارب  الذي  آتاتورك  أمثال  فیها  سیطر  تارخيا  شهدنا  التي  تركیا  يف 
املظاهر اإلسالمیة، لکن الیوم نرى الشعب الرتكي أقبل إىل اإلسالم واإلیامن 

واألعامل.
سنة إیران شعب صبور وإنام یطالبون بإزالة التمييزات الطائفية:

إىل بعض قضایا  آخر من خطبته  احلمید يف قسم  الشیخ عبد  وأشار فضیلة 
مل  للوحدة.  وحمب  صبور  شعب  إیران  يف  السنة  أهل  إن  قائال:  السنة  أهل 
تصدر منهم قط خیانة بالنسبة إىل الوطن، ومل یبیعوا وطنهم أبدا لطرف. لقد 
سمعُت عن بعض األشخاص الذین غادروا البالد، أن أعداء الوطن عرضوا 

علیهم اخلیانة للوطن، لکنهم رفضوا عرض األعداء، قائلني ال نبیع وطننا.
ثبتت وطنیته  الذي  السنّي  املجتمع  قائال:  الشیخ عبد احلمید،  وأكد فضیلة 
للجمیع، یرجون أن تراعى حقوقهم، وأن ال یکون تییز بني الشیعة والسنة. 

وهذا هو حق قانوين ومرشوع ألهل السنة يف إیران.
علامء  من  السنة  أهل  یرجو  املسلمني:  لعلامء  العاملي  االحتاد  عضو  وتابع 
انتباه خاص إىل  أن یکون هلم  الثورة،  الشیعة وعىل رأسهم مرشد  ومراجع 

حقوق أهل السنة يف إیران، ویزیلوا التمییزات املوجودة.
واستطرد خطیب أهل السنة إىل تواجد أهل السنة يف احلدود اإلیرانیة، قائال: 
نحن إیرانیون، وإیران وطننا. ولو حدثت ال سمح اهلل حرب، فأهل السنة 
الوطن. فشعبنا  یدافعون عن هذه احلدود، وسیقتلون دفاعا عن  الذین  هم 

مقاتلون أبطال، ولسنا جبناء ضعفاء، بل سندافع عن وطننا.
أهل  حق  احلقوق،  وكافة  املذهبیة  باحلریة  التمتع  مؤكدا:  فضیلته  وأضاف 
السنة يف إیران. نحن ال نعتقد بالتمییز بني أهل السنة والشیعة. نحن نشعر 
باألخّوة مع الشیعة ومع كل من ینسب نفسه إىل اإلسالم، ومع كل إنسان 
فنعتربهم  املسلمني.  مع  عداوة  لدیه  ولیست  املسلمني  حقوق  عىل  یعتد  مل 

إخوتنا يف اإلنسانیة.
وأضاف رئیس جامعة دار العلوم بمدینة زاهدان، قائال: نحن نطالب أن 
تراعى حقوق الشیعة يف البالد التي هم فیها أقلیة. إن اهلل تعاىل ال یرىض 
بالتمییز بني طائفتي السنة والشیعة، وأن تنظر إلیهام بنظرتني خمتلفتني، بل 
نظرة  الشعب  إىل  والعلامء  املسؤولني  نظرة  كانت  إذا  یرىض  تعاىل  اهلل  إن 

متساویة.
وأشار فضیلة الشیخ عبد احلمید إىل التعایش السلمي بني الشیعة والسنة يف 
مدینة إیرانشهر، قائال: احلمد هلل، یعیش السنة والشیعة يف منطقة إیرانشهر 
مذهبیة يف هذه  ملسائل  والسنة  الشیعة  یشتبك  أن  نسمع  مل  سلمیا، ونحن 

املنطقة.
إىل  متساویة  النظرة  تکون  أن  والرضوري  املهم  قائال:  فضیلته  واستطرد 
كلتي الطائفتني، وهذا هو املطلب الذي نرّص علیه، ویقول بذلك اإلسالم 

وكذلك دستور بالدنا أن یکون الشعب متساویني يف عني القانون.
قائال:  إیرانشهر  أهل  هنایة خطابه  احلمید يف  عبد  الشیخ  فضیلة  وخاطب 
عندما  نحن  الرشعیة.  األحکام  تلتزموا  أن  الشعب  أهيا  لکم  نصیحتي 
وانتبهوا  الرشعیة.  باألحکام  بااللتزام  أیضا  دینا، رضینا  باإلسالم  رضینا 
أن شعبا مل هيلك بسبب الفقر، لکن أي شعب ابتعد عن األحکام الرشعیة 

وهرب من الدین وأقبل إىل املعصیة، واجه الزوال واهلالك.

تأسيس دولة وحدة وطنية هي أفضل خطة الرئيس املنتخب اجلدید

أشار فضیلة الشیخ عبد احلمید، إمام وخطیب أهل السنة يف مدینة زاهدان، 
يف خطبة اجلمعة on 28 توز/یولیو 2013.

أسبوعني،  قبل  روحاين  حسن  الدكتور  املنتخب  الرئیس  مع  لقائه  إىل   ،
قائال: روحاين رجل ذكي وقوي ومل یأت للرئاسة وینوي خدمة البالد. ملا 
حتدثت معه أكد أنه یرید اخلدمة، وقال أرید اخلدمة لکافة الشعب اإلیراين 

سنة وشیعة، ولألقوام واألحزاب والطوائف واجلامعات.
وأضاف خطیب أهل السنة قائال: روحاين رجل مستقل ووطني، ونعتقد 
هي  فیها،  وتنجح  البالد  مسائل  حل  عىل  تقدر  التي  الوحیدة  الدولة  أن 
الکائنات  حيکم  أیضا  تعاىل  اهلل  إن  واألمل.  التدبری  دولة  هي  التي  دولته 

بالتدبری. فالتدبری سنة إهلیة ثابتة وقیمة.
وتابع فضیلته قائال: نعتقد أن أفضل التدبری أن تؤسس دولة شاملة  یشارك 
فیها كافة األحزاب  والعنارص األقویاء. روحاين رجل معتدل، واالعتدال 
هو منهج اإلسالم وسنة اهلل. وأفضل السیاسات هي السیاسة املبتنیة عىل 
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االعتدال. نرجو أن خيتار طریق االعتدال  ویستخدم املؤهلني جلمیع األقوام 
واألحزاب، لیقدر عىل تأسیس دولة معتدلة مقتدرة.

واستطرد فضیلة الشیخ عبد احلمید: لن ینجح شعب يف حتقیق الوحدة إال 
بأن یکون بعضهم مع بعض، ویتعاونوا معا يف بناء البالد وإدارته، وتکون 
املشاركة عادلة للجمیع يف كافة أمور احلکم واإلدارة، ولن تتحقق الوحدة 

الوطنیة املثالیة إال إذا كانت النظرة متساویة إىل كافة املواطنني.
مطالب  الشعب  مطالب  زاهدان:  بمدینة  العلوم  دار  جامعة  رئیس  وتابع 
قانونیة مرشوعة، واألقوام والطوائف مجیعها وخاصة أهل السنة الذین هم 
من أكثر اإلیرانیني أصالة، مطالبهم وطنیة وولیسوا مستزیدین، بل یطلبون 

حقوقهم الوطنیة والقانونیة.
الشعب  یکون  أن  يف  والدولة  الشعب  قوة  السنة:  أهل  خطیب  وأضاف 
يف  البالد  قوة  الشعب.  والسیاسیون  القادة  حيفظ  وأن  معهم،  متحدین 

مشاركة ووحدة مجیع الشعب.
وأضاف رئیس منظمة احتاد املعاهد الرشعیة ألهل السنة يف حمافظة سیستان 
الرئاسیة خاصة يف  االنتخابات  السنة يف  أهل  قائال: مشاركة  وبلوشستان، 
حمافظة سیستان وبلوشستان كانت عالیة، ألن شعبنا یرجو من روحاين أن 
یقدر عىل تنفیذ العدل واملساواة، ونتمنى للرئیس املنتخب النجاح يف حتقیق 

وعوده االنتخابیة.
األسابیع  يف  املحافظة  يف  شخصیتني  اغتیال  إىل  السنة  أهل  خطیب  وأشار 
املاضیة قائال: أقبح الظواهر وأسوأها واكرب هتدید لشعب من الشعوب، هو 
القتل وإراقة الدماء. االختطاف والرسقة كذلك ظاهرة سیئة وقبیحة تيسء 

إىل سمعة املنطقة وتشوهها.

بدعوى الدیموقراطية، ینقلبون ضد اإلسالميني:
ألداء  الرشیفني  احلرمني  إىل  رحلته  إىل  احلمید  عبد  الشیخ  وأشارفضیلة 

مؤامرة  هي  املسلمة  األمة  أذهان  أشغلت  التي  القضیة  قائال:  العمرة 
والطائفیة  الفرقة  بث  اإلسالمیة.  الصحوة  من  للنیل  العاملي  االستکبار 
لتصدى  االستکبار  مؤامرات  من  هي  املذهبیة  االختالفات  نریان  وإشعال 

الصحوة اإلسالمیة.
لیمنعوا  انقالبا  یقیمون  الدیموقراطیة  باسم  السنة:  أهل  خطیب  وقال 
احلکومة  أن  املتحدة  األمم  اعرتفت  لقد  القوة.  من  واإلسالم  اإلسالمیني 
الوحیدة التي انتخبت بطریقة دیموقراطیة هي حکومة اإلسالمیني يف مرص، 

لکننا رأینا كیف قوبلت هذه الدیموقراطیة بانقالب عسکري.
األساسیة  األصول  تقتيض  قائال:  احلمید  عبد  الشیخ  فضیلة  وأضاف 
ال  با،  وتعزل  الشعوب  بأصوات  احلکومة  تنتخب  أن  للدیموقراطیة 
ألجل  بالفشل.  علیه  حمکوم  العسکري  االنقالب  العسکریة.  باالنقالبات 
ذلك حياول املنقلبون أن یسوقوا النزاعات نحو النزاعات املذهبیة والفکریة.

عىل رشكة »إیرانسل« أن تعتذر:
وأشار فضیلة الشیخ عبد احلمید يف هنایة خطبته إىل إساءة رشكة »إیرانسل« 
الفاروق عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه، قائال: يف مسابقة  لالتصاالت إىل 
ريض  الفاروق  عمر  سیدنا  إىل  أيسء  إلیرانسل،  التابعة  الرشكات  إلحدى 
اهلل عنه. وصیتي هلذه الرشكات أن ال هتّیئ عوامل الفرقة والطائفیة وكراهیة 

الشعوب.
تعتذر  أن  »ایرانسل«  رشكة  عىل  ینبغي  عبداحلمید:  الشیخ  فضیلة  وقال 
نتیجة إلساءهتا لعمر بن اخلطاب ريض اهلل  للشعب اإلیراين بشیعته وسنته 

عنه، ألن اإلساءة ألي من املذاهب هي إساءة للشعب اإلیراين بأكمله«.
أو  الرشكات  یعامل  أن  عىل  القضاء  زاهدان  يف  السنة  أهل  خطیب  وحث 

املؤسسة  التي تسیئ إىل  معتقدات الناس بالکلامت املوهنة معاملة رادعة.

6 أشياء یفعلها املتفائلون كل بطریقته
الربد، ویتعاملون بشکل أفضل مع بنزالت  املتشائمني، فهم أقل إصابة  إنتاجیة من نظرائهم  أكثر صحة وأكثر   الذین حيملون نظرة متفائلة للحیاة عادة ما یکونون 
 نضاالت احلیاة الیومیة، وربام یعیشون لفرتة أطول نظرًا النخفاض مستویات اإلجهاد والتوتر لدهيم. فامذا عنك؟ هل یمکن أن تصبح متفائاًل؟ اجلواب هو: نعم!
 فالتفاؤل لیس منحة فطریة لعدد قلیل من املحظوظني، ولکنه مهارة یمکن تعلمها، وها هنا ستة أشیاء یفعلها املتفائلون كل بطریقته وبعض األفکار حول كیفیة تقّفي
 واتباع طریقتهم: 1- املتفائلون حيصلون عىل االستفادة املثىل من مجیع اخلیارات املتاحة: معظم الناس ینزعجون من أولئك الذین یبدون »متفائلني جدًا«، وهذا سوء
 فهم مؤسف یمیز الفرق بني املتفائل واملثايل. املتفائل لیس ساذجًا، أو رافضًا للواقع، وال غافاًل عنه. املتفائل یفکر يف االستخدام األمثل جلمیع اخلیارات املتاحة، بغض
 النظر عن مدى ضیق العرض؛ ونتیجة لذلك، فاألكثر تفاؤالً أكثر قدرة عىل رؤیة الصورة أكرب وأفضل، وأكثر قدرة عىل تصور أكثر دقة لالحتامالت احلالیة، وبعبارة
 أخرى، فإن املتفائل هو جمرد واقعي إجيايب. ولغرض املقارنة: املثايل یركز فقط عىل أفضل جوانب الصورة بشکل مطلق، ویتجاهل السلبیات يف حسابه اإلمجايل للواقع،
 بینام ال یرى املتشائم أي إمکانیات عىل اإلطالق، ولکن املتفائل یسعى ملعرفة كل االحتامالت حتى یتمکن من العثور عىل أفضل خیار ممکن فیام بینها. ولذلك، فعند
 اختیار لیمون من شجرة اللیمون، یصل املثايل إىل ما ال هنایة يف البحث عن لیمون ناضج، واملتشائم یکتفي بقطف األقرب، يف حني خيتار املتفائل كل اللیمون البادي
 يف األفق ویعمل منه عصری اللیمون. 2- املتفائلون حيرتمون أنفسهم عىل ما هم علیه: عندما كنت طفاًل، وكنت حتمس نفسك وتلهمها عىل أساس یومي.. جتري،
 تقفز، تتأرجح، تغني وترقص علنًا دون رعایة من أحد يف هذا العامل، وبدون أن تقلق من نظرة أي أحد إلیك، مل تکن حتتاج إىل أي استحسان أي شخص آخر، ألنك
 يف أعامقك كنت تعرف بأنك مدهش. عندما كربت، بدأ الضغط من األقران، ووسائل اإلعالم الشعبیة، واملجتمع یؤثر علیك، وبدأت تقارن نفسك بکل من حولك.
 تقیم وتقیس جسمك، ونمط حیاتك، وحیاتك املهنیة، وعالقاتك بحیاة الناس اآلخرین، وعندما أدركت أن العدید من هؤالء الناس لدهيم أشیاء لیست لدیك، بدأت
 حتس باملرارة وتوقفت تدرجيیًا عن تقدیر كل األشیاء العظیمة يف حیاتك. املتفائلون یقومون بالدفاع عن أنفسهم ضد كراهیة الذات بطریقتني: أوالً: الثقة يف حدسهم
 اخلاص فیام یتعلق بأنشطتهم الیومیة، وبالتوقف عن طلب موافقة اجلمیع وهم ببساطة یفعلون ما یشعرون من قلوبم أنه احلق. ثانیًا: املتفائلون ال حيکمون عىل أنفسهم
 بمنظومة غری واقعیة، ویقومون بالتخيل عن املثالیات املبالغ فیها، وبدالً من ذلك یبقون عىل االعتقاد بأهنم دائاًم جیدین بام فیه الکفایة، وأهنم دائاًم یتحولون لنسخة
 أكثر حکمة أقوى منهم هم شخصیًا. 3- املتفائلون یقتطعون سعادهتم من إنجازاهتم: من أجل أن تکون متفائاًل، علیك أن تکون قانعًا بحیاتك، ومن أجل العثور
 عىل هذه القناعة، البد من أن تنظر داخل نفسك، فالسعادة، عىل أي حال، هي عمل داخيل. فإذا كنت تبحث عن السعادة خارج نفسك، من خالل ربطها بإنجازات
 حمددة فستکون لدیك مشکلتان كبریتان: أ- قد ال تنجح أبدًا: إذا كنت تشعر بأن هناك شیئًا خطًأ فیك وأنت بحاجة إىل إصالحه، ولکنك تفشل باستمرار يف إصالحه،
 ولسوف تبدأ يف دوامة الفشل كل مرة يف إصالحه ومن ثم یزداد األمر سوءًا، ويف هنایة املطاف لن تکون قادرًا عىل حتقیق النجاح ببساطة؛ ألنك مل تعد تؤمن بقدرتك عىل
 القیام بذلك. ب- قد تنجح وتقرر أنك ترید املزید: إذا كنت تشعر بأن فیك شیئًا خاطئًا ونجحت يف إصالحه، فمن املحتمل أن جتد شیئًا جدیدًا، وتعیش يف دوامة ال
 تنتهي يف حماوالت إصالح أخطاء موهومة ألنك تبحث عن السعادة من خالل إنجازات خارجیة.. السعادة ال تأيت إال من الداخل لذلك ال تبحث عن مصادر أخرى.
 املتفائلون یفصلون بني اإلنجاز والسعادة، ویعطون أنفسهم إذنًا بأن یکونوا ویعیشوا سعداء، يف كل حلظة، دون احلاجة إىل أي يشء أكثر من ذلك. 4- املتفائلون
 یتجنبون السلبیني ویصنعون اإلجيابیة: أنت جیدًا بقدر جودة أصدقائك، فإذا كنت تضیع الکثری من الوقت مع السلبیني، فهناك احتامل كبری لکي ال تکون سعیدًا. ارفق
 بنفسك وتفاِد سلبیة اآلخرین، وأحط نفسك باإلجيابیني، باألصدقاء الذین یدعمونك عاطفیًا، واقِض معهم بعض الوقت يف فعل األشیاء التي جتعلك تبتسم. التفاؤل
 عادة مکتسبة، ومعدیة بشکل إجيايب؛ ولذلك أحط نفسك بالناس الذین یمکن أن یصیبوك باإلجيابیة. خالصة القول هو أن احلیاة مذهلة وقصریة للغایة، فتجنب
 إضاعة الوقت مع الذین ال یعاملونك بشکل جید، وأحط نفسك بالذین یرفعونك عندما هتبط. 5- املتفائلون یتوقعون أن تکون احلیاة سلسلة من الصعود واهلبوط:
 جمرد أنك متفائل ال یعني أنك لن تکون سیئًا یومًا، وهذا هو الواقع.. احلیاة لیست دائاًم أقواس قزح وفراشات.. مؤسسة الواقعیة ُتبقي األمور يف نصابا، وتساعد عىل
 منع تضخیم األمور إىل حد كبری. ومن یتوقع أن تکون احلیاة رائعة يف كل وقت كمن یرید أن یسبح يف حمیط ترتفع فیه املوجات صعودًا فقط وال تنخفض، ومع ذلك،
 فعند االعرتاف بأن موجات االرتفاع واالنخفاض جزء من نفس املحیط، ستصبح قادرًا عىل أن حتیا الواقع يف سالم صعودًا وهبوطًا. وخالصة القول: قم بالتحضری
 للهبوط مع االستفادة القصوى من الصعود، فاألول جيعلك حساسًا، والثاين جيعلك متفائاًل. 6- املتفائلون یستخدمون لغة وإیامءات إجيابیة: لیس دائاًم ما حيدث هو
 ما حيدد حالتك املزاجیة، ولکن كیفیة تعبریك عام حيدث هي التي حتدد. فعىل سبیل املثال: عندما یواجه املتفائل نوبة من نجاح فقد یقول: »هذا هو تامًا ما كان متوقعًا،
 فلقد درست بجد«، يف حني أن املتشائم قد یقول: »لقد كنت حمظوظًا يف احلصول عىل درجة جیدة يف االختبار«، وال یعطي لنفسه أي فخر وینتزع لنفسه هزیمة من أیدي
 النرص الذي حققه. إذا واجه متفائل صعوبة يف مرشوع ما یقول: »إما أن التعلیامت التي أتبعها غری واضحة، أو أن هذا املرشوع یتطلب جهدًا أكثر قلیاًل مما كنت أعتقد،
 أو ربام إنني أواجه یومًا صعبًا«، »وبعبارة أخرى، یستخدم املتفائل حدیث نفس إجيابیًا مثل اإلرشادات، حمددة )املزید من اجلهود(، ومؤقتًا )یوم عصیب(، يف حني أن
 املتشائم من املرجح أن ینکص عىل عقبیه ویقوم بتفسری نفس الرصاع لنفسه كام لو كان رصاعًا أبدیًا. قم بامليض قدمًا والسری عىل خطى املتفائلني من خالل التحدث إىل
 نفسك بطریقة أكثر إجيابیة، بغض النظر عام إذا كنت تنجح أو تفشل، وسوف تصبح تدرجيیًا أكثر تفاؤالً. لغة اجلسد املادیة مهمة أیضًا. ابتسامتك تؤثر تأثریًا فعاالً يف
 مزاجك بطریقة إجيابیة. عندما تشعر باهلبوط النفيس، یقول عقلك لوجهك: كن حزینًا، وتستجیب عضالت الوجه عن طریق وضعه يف وضع العبوس، والذي بدوره
 ینقل رسالة إىل الدماغ تقول: »نعم، أشعر بالتعاسة«. یمکنك تبدیل هذا التفاعل الداخيل عن طریق ضبط عضالت الوجه عىل االبتسامة؛ حتى ال تتوافق مع ما تشعر
 به.. هذه وسیلة ذكیة إلرسال رسالة خمتلفة إىل الدماغ تقول: »مهاًل، احلیاة ال تزال جیدة جدًا، وأنا عىل ما یرام«، وسوف یقوم دماغك بالرد بتغیری مزاجك تدرجيیًا

.وفقًا لذلك. املصدر: جملة املجتمع

واحة الشعر

ألقى القرطاس و الدفرت
ابن عيسی

           ألقی القرطــاس والدفتـــــــــــــــر
          طغــمة اجلـــــّزار الفّتـــــــــــاكون
          أشبعوا املضــــطهدین قتــــــــــــاًل
          فرأیـت ساكـــن الشـــام ممتعــــــضًا
             أیــها اجلــــــزار الـلعیـــن إعـــلــم
                التشــمخ بمــجزرة الغــوطـــــــــة
           والتـعجــبک ســمومــک الــــدنیئة
         وستـــبقی بعد العز رهـــن حــــفریة

       وحتـــرش عــریــانــًا باكیـــــــــــــًا
        وآالف النــفــوس تـــشــکــــــوک
        قّتـــل األطــفــــال دون عــــــــــدٍّ

مل تــــــبق لســــوریا البـــنیة التحتیة        
كــــی تبقی اســرائــــیل آمنـــــــــًة

ولـــعمري إن النـــصـــر قــــــــادٌم      

فالشام من الـــدم أمحــــــــــــــــر
تبید كل یـــابــس و أخضـــــــــــر
وجــرحًا غـــائــــــرًا هل ینــــــکر
ذاهاًل یســــبح يف بحر الفـــــــــکر

 إنام األیام تــــأيت بالِعـــــــــــــــرب
واهلل إنه أهـــلک الـــــزرع ودّمـــــر
وحشد مجــــوعک والعسکــــــــــر
 بم جتیــــب إذن النــکری واملنـــکـــر
قلقًا فمـــالک من مفـــــــــــــــــّر
ربنـــا هذا املتغـــطرس جتّبــــــــــر
صلــفًا الهيـــــاب یوم املحشـــــــر
فلـشعبنــــــا حـقًا رٌب أبـــــــــــّر
والیبقی علیــــها أسٌد یـــــــــــزأر
ویمنحنـــــا اهلل الفتح والظفــــــــر
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مدینة صخرة
وصلنا إىل صخرة قبیل العرص، وابنا أخي إبراهیم ینتظراننا، محالنا إىل اجلبل، 
اجلبل! وما أدراك ما اجلبل؟! جبل كأنه قطعة من اجلنة يف أبى حللها، جبل 
ع باألشجار الکثیفة، واألزهار املتفتحة، جبل فیه ما تشتهیه األنفس،  مرصَّ
وتلذ األعني، أجل! جبل لبس القناع األخرض، إنه من صنع اهلل الذي أتقن 

كل يشء.
الشامخ،  اجلبل  قمة  إىل  مؤدیة  البیت، وهي طریق  إىل  املسافة طویلة  كانت 
بلغنا  اخلطى،  وحّثینا  منها،  نزلنا  كّلت  إذا  حتى  بالسیارة  بعضها  جزنا 
استقباالً  وإخوته  إبراهیم  فاستقبلنا  التعب،  أهنکنا  وقد  املغرب  عند  البیت 
ببدائع  لنا  حارًا، وغمرهتم موجات الرسور بقدومنا، وعند اإلفطار جاؤوا 

املأكوالت، ولذیذ الفواكه التي هتفوها النفس.
وملا نزلنا منزالً طـله النـــدى     أنیقًا وبستانًا من النَّور حالیًا

أجّد لنا طیب املکان وحسنه     منًى فتمنّینا فکانوا األمانیا
البساتني....وعىل  تلك  يف  قضیتها  التي  اجلمیلة  األیام  تلك  عىل  أهلفي  آه!   
والعیش  بجوهرها،  واحلیاة  بعینها،  الطبیعة  هي  التي  البسیطة  احلیاة  تلك 

أمریکا  عیش  یعدله  ال  الذي  الرغد 
وال  الراقیة،  أوربة  ال  و  املتمدنة، 
والتمدن،  الصناعة  املتقدمة يف  یابان 
األول.....بزعمهم  العامل  وال 
ـ  ـــ  ــ  الکاســـ  وعقلهم  الفاسد، 

ـد.
قلت يف نفيس: إن احلیاة احلقیقیة هي 
حیاة هؤالء البسطاء القرویني الذین 
اخلادعة  الدجالیة  مل تسهم احلضارة 
من  أكثر  باخلیال  أشبه  هي  التي 
علیها  ویصدق  والواقعیة،  احلقیقة 
بقیعة حيسبه  الرباين: كرساب  القول 
جيده  مل  جاءه  إذا  حتى  ماء،  الظمآن 

شیئًا.
وحیاهتم  بجالدهتم  أغتبط  فکنت   

الکاملة، وشبابم  القاهرة، ورجولیتهم  الزائد، وقوهتم  النشیطة، ومحاسهم 
النرض، ورحابة صدرهم، وإكرامهم املتزاید، وأعید يف ذاكريت حیاة الصدر 
ثورة  وأحدثوا  النبیلة،  الصفات  بذه  اتصفوا  الذین  املسلمني  من  األول 
عاملیة، منقطعة النظری، وأقول يف نفيس: إذا حدث يف العامل انقالب فبهؤالء، 
البسطاء،  فبهؤالء  الدهر  صفحات  يف  املطوي  الغابر  جمده  العامل  أعاد  وإذا 
عن  فتصدهم  حتسدهم  الغاشمة  واحلکومة  یعادهيم،  العامل  آه!.....  ولکن 

سواء السبیل!.
نعیم: ما اعرتاك یا عبد الرمحن، ما لك تتنهد؟

ر يف هذه احلیاة البسیطة، وأتنى اللحاق با. عبد الرمحن: ال يشء كنت أفکِّ
نعیم: وقد صدق الصادق املصدوق أن خری املرء من یأوي إىل شعف اجلبل 

أیام الفتنة.
عبد الرمحن: طبعًا! إهنم قد وقوا الفتنة الدجالیة.

بقدومنا  فرحني  القرى  أهل  وكان  الکالم،  نتبادل  جلسنا  ثم  املغرب،  أدینا 
مون إلینا كل ما عندهم من لذیذ الطعام، ومجیل الفواكه. أشد الفرح، ویقدِّ

حان وقت العشاء وكنت أشتکي أملًا يف البطن، فاعتذرت من أداء الرتاویح، 
وأما صاحبي فکان نشیطًا واشرتك يف الرتاویح، فانسللت من غرفة الضیوف 
الطلق.  باهلواء  أستمتع  خارجها  وجلست  فیهاـ  تؤدى  كانت  والرتاویح  ـ 

بّکرنا يف هذه اللیلة بالنوم ملا كنا نقايس من التعب ألجل السفر.
ويف الیوم التايل مل حيدث يشء یذكر، ومل نغادر صخرة ملا رأینا فیها من األزهار 

من نهر السند إىل جبال سوات )القسط اخلامس(
رحالت دینية

وأشقاءه،  إبراهیم  حممد  أخونا  علینا  ألح  وملا  اجلمیلة،  والبساتني  الباهرة، 
فقضینا الیوم معهم فرحني بام آتانا اهلل من النشاط واحلیویة بفضل هذه البیئة 
البسیطة املباركة، وزادنا نشاطًا يف هذا الیوم نزول املطر الغزیر الذي قّمص 

اجلبال الشواهق لباس الشباب، والقوة، واحلیاة، وزال عنا السآمة.
عبد الرمحن: سبحان اهلل! ما أمجل هذا النسیم البارد الذي یمأل البالد حیاة 
ونشاطًا، وهل رأت أعني بشاور، وأرايض بنجاب، وغابات السند مثل هذا 

النسیم الرائع يف هذا احلر القارس؟!
نعیم: اللهم ال! ذلك فضل اهلل یؤتیه من یشاء.

ارتیاح،  بکل  املطر  نزول  لنشاهد  السطح  تسّلقنا  لو  حبذا  یا  الرمحن:  عبد 
ونتضوع من هذا املسك الطیب! فقم یا نعیم، فإنك لن جتد عن هذا النسیم 

بدیاًل.
نعیم: ما أمجل هذه السحاب! وما أحسن جرهيا!

عبد الرمحن: أجل! سحاب یضحك من بکائها الروض، وخترض من سوادها 
األرض، وترّس من وجودها جبال صخرة.

وما  الرعد،  صوت  أرهب  ما  نعیم: 
أخوف سوط الربق!

األذن،  یصم  رعد  أجل!  الرمحن:  عبد 
وبرق خيطف العني!

هذه  أروع  ما  اهلل!  سبحان  نعیم: 
البساتني!

أهنارها  بساتني  أجل!  الرمحن:  عبد 
وأشجارها  الباهرة،  باألزهار  حمفوفة 
موفورة بالثامر الیانعة، بساتني خرضة مل 

تر العیون مثلها قط!.
نعیم: وما أروق هذا النسیم!

الربیع  فضل  إنه  أجل!  الرمحن:  عبد 
الذي نطق بلسان النسیم، وأشاع لسان 
النسیم أرسار األزهار واألشجار، وبث 

أریج الوردة والنَّور!
من  فنزلنا  اإلفطار،  وقت  وحان  النهار،  ووىّل  املغیب،  إىل  الشمس  مالت 
تشعر  ال  شبعان  ونفوسنا  رائقة،  نرضة  وأجسامنا  مبتّلة،  ومالبسنا  السطح 

جوعًا وال ظمًأ، وال حتس مالالً.
مت  فقدِّ للَعشاء،  جلسنا  ثم  بال،  براحة  الصالة  وأدینا  نشاط،  بکل  أفطرنا 
هذا  يف  املزروعة  اجلمیلة  واخلرضاوات  اللذیذة  األطعمة  من  ألوان  أمامنا 
النفوس،  تصبوها  فواكه  حرج!  وال  عنها  ث  فحدِّ الفواكه  وأما  الریف، 

وتلذها العني، وال یشبع منها اإلنسان.
نعیم: اسق یا عبد الرمحن من املاء ما تشتهي، فإنك لن جتد مثله يف باكستان.

بل  كالزجاج،  صاف  ماء  زالل،  ماء  الطبیعة،  ماء  إنه  أجل!  الرمحن:  عبد 
أصفى من دمعة اخلدیرة عىل صفحة الزجاج.

هذا  يف  د  املجوِّ احلافظ  وهو  ال  كیف  والرسور،  الفرح  عامل  يف  إبراهیم  كان 
الرستاق، وسیختم القرآن يف هذه اللیلة، وقد شغله االستعداد للختم وتوفری 

احللویات حلفلة اخلتم عنا.
من  بأمر  الوتر  وأّدیت  إبراهیم،  خلف  الرتاویح  فأدینا  العشاء،  وقت  جاء 
أیضًا،  منه  بإرصار  وجیزة  خطابة  بإلقاء  قمتم  ثم  أنفي،  رغم  عىل  إبراهیم 
د  وكان مما قلت يف هذا اخلطاب قبل الدخول يف صلب املوضوع: إين ال أجوِّ
األردیة، وال أعرف البشتو، فإذا وعیتم كالمي فبها وإال فال تلوموين، ولوموا 

أخانا حافظ حممد إبراهیم.
قرحيتي،  وتفتحت  الکلامت،  عيل  انثالت  حتى  الکالم  يف  رشعت  إن  وما 

أيب عامر حممد مجال

املحرمات  جيتنبوا  وأن  والسنة،  القرآن  ضوء  يف  القدر  فضائل  هلم   فبینت 
خاصة يف هذه األیام املباركة من الغیبة والنمیمة وغریها من الصفات الرذیلة 
التي یتحتم عىل اإلنسان االحرتاز منها، وسّلطت بعض األضواء عىل حدیث 

"یا باغي اخلری أقبل، ویا باغي الرش أقرص" .
عت احللوى، وكان الناس یتفاوضون بالبشتو، فکنت ساكتًا جامدًا،  ثم وزِّ
أصغي إىل هذا وذاك دون الوعي! وبکل حال! ثم جلسنا مع أشقاء إبراهیم، 
وأفضنا يف احلدیث حول بعض القضایا املعارصة لباكستان العمیلة، خاصة 
قضیة املجاهدین مع احلکومة الظاملة التي قتلت نفوسًا ال حتىص بعلة استئصال 
اإلرهاب وتوفری األمن يف املنطقة، فکان الناس یعربون عن استیائهم حول 
كام  مجل،  وال  القضیة  يف  هلم  ناقة  ال  الذین  األبریاء  وقتلها  احلکومة،  جور 
كانوا یبدون ارتیاحهم عن حکومة املجاهدین السابقة التي كانوا جادین يف 
تنفیذ القانون اإلهلي يف هذه البقعة، ویعرتفون أهنم مّثلوا أروع دور يف تنفیذ 
الرشیعة اإلسالمیة، ودحض الباطل، وإحقاق احلق، ونرش األمن والطمأنینة 
التي  الشائعات  عىل  وینکرون  واألرشار،  املفسدین  واستئصال  والعدل، 
أثریت حول هذه النهضة من قبل وسائل األعالم العمیلة، وأهنا ال أساس 

هلا من الصحة.
السیايس،  وانحالهلا  احلکومة،  اهنیار  یشکون  الناس  إن  نفيس:  يف  فقلت 
اجلور  هذا  نتیجة  هي  احلکومة  هذه  یصیب  ما  كل  إن  املعیيش!  واضطرابا 
الذي تبیحه ضد هذا الشعب الضعیف الذي ال یرىض إال بحکم اهلل تعاىل، 
ویا حبذا لو لّبت احلکومة نداء هذا الشعب، أو أقّرت هذا الشعب عىل تنفیذ 
تاریخ آخر، ولسلمت من هذا االهنیار  لکان هلا  التقدیر،  أقل  الرشیعة عىل 
أسود،  بمنظار  الشعب  إىل  تنظر  أهنا  الکربى  الطامة  ولکن  والضعضعة، 
عداء  معدودة،  روبیات  عىل  احلصول  بغیة  األعىل  سیدها  تأمرها  ما  ذ  وتنفِّ
اقتالع  عىل  اإلسالم   أعداء  مع  حتالفت  إهنا  ترى  واإلسالم.  للدین  سافر 
واحلمیة  الغریة  من  مسکة  فیه  من  اإلسالم،  حیاة  من  رمق  فیه  من  جذور 
اإلسالمیة فکیف تقّر بتنفیذ الرشیعة اإلسالمیة، كاّل! إنه رضب من اخلیال! 
احلق أن  البذرة اخلبیثة التي بذرها الغرب يف هذه البقعة قد أثمرت وبرت 
عددَاً ال یستهان با. إن من املتحتم عىل أصحاب الفکر ورجال الدعوة أن 
روا حلل هذه املعضلة تفکریًا دقیقًا عمیقًا، وأن ینقذوا هذا الشعب املنبهر  یفکِّ
واملضطهد من براثن اجلاهلیة الطاغیة، إن اإلصالح والتجدید مها معوالن 
والروح  النفس  السقیم  الشعب  هذا  إن  أجل!  اجلاهلیة.  مبنى  هلدم  كبریان 
أن  اإلصالح  لرجال  حلري  وإنه  حاسم،  جذري  حاسم  عالج  إىل  بحاجة 
العنف  إن  العضال.  الداء  ناجعًا صاحلًا هلذا  الداء، ویصفوا دواء  یشخصوا 

اهنیارًا،  القضیة  والشدة  العنف  یزید  قد  بل  الداء،  هلذا  قاطعًا  عالجًا  لیس 
الولوج.  قبل  والتفکری  العنف،  قبل  الرفق  إىل  بحاجة  القضیة  هذه  وحل 
التي اكتسحت  الردة  الندوي تدور يف خلدي حول  فکانت كلامت العالمة 
الداء،  هلذا  العالمة  اقرتحه  الذي  العالج  بايل  ویشغل  والبیوتات،  األرس 
وأرى أن الرأي واحلل هو ما اقرتحه هو يف رسالته الطائرة الصیت "ردة وال 
اجلهود  فقد ضاعت  الندوي.....  آمال  هلا" ولکن....آه! من حيقق  بکر  أبا 
هيمه  لیاله...كل  عىل  یغنِّي  منثورًا....كلٌّ  هباء  املحاوالت  وذهبت  سدًى، 

أمره، وتشغله نفسه....فمن بذه األمة املشلولة....فیا هلل للمصلحني! .
فال دیننا یبقى وال ما نرقِّع  * نرقِّع دنیانا بتمزیق دیننا 

إىل اهلل نشــــــــکو بثنــــــــــــا وحزننـــــــــــا.
ر، وال تشاركنا يف الکالم، وكأنك  نعیم: ما لك یا عبد الرمحن، ال تزال تفکِّ

تتلوى من األمل!
عبد الرمحن: آه! ال تعرف ماذا جيري يف قلبي املکلوم!

إبراهیم: ـ نظر إىل نظرة دامعة وقال ـ : إن سوات ال بواكي هلا!.
عبد الرمحن: رّفه عن نفسك یا أخي فإن اهلل سیفرج عنکم، أما قرأت قول اهلل 

تعاىل: أحسب الناس أن یرتكوا أن یقولوا آمنا وهم ال یفتنون؟!.
الغابر،  العام  يف  باكستان  اقتحم  الذي  اجلارف  السیل  عن  احلدیث  دار  ثم 
بالناس  حلَّ  وما  السیل  أحوال  لنا  یصفون  فکانوا  سوات،  منه  تسلم  ومل 
النوازل، وما أصابم من املشاكل، ویشکون عدم اكرتاث احلکومة إىل  من 

املنکوبني واملصابني.
الفراش  إىل  الکالم، وآوینا  أقله قطعنا  إال  اللیل جّله وتقىّض  فلام مىض من 
لنأخذ حظًا ضئیاًل من االسرتاحة، وما إن غلبتنا أعیننا حتى أوقظنا للسحور،  

فتسحرنا وأدینا الصبح يف الغلس.
وبعد  أن كشفت الشمس قناعها، وأضاء قرصها مشارق األرض ومغاربا 
عزمنا بالرحلة إىل بته، ومن هناك إىل مینکورة فبشاور. وّدعنا أخانا إبراهیم 
البعیدة من هذه  األقدام نحو مدینة صخرة   ثم حتركنا مشیًا عىل  وأشقاءه، 

القریة بخمس كیلو مرتات تقریبًا.
نذكر  الطریق  يف  وكنا  أذهاننا،  عن  تغیب  ال  وأشقاءه  إبراهیم  وفادة  كانت 

حماسن هذه األرسة الرشیفة.
وإبراهیم هذا من أخالء حممد نعیم، وزمالئه يف الصف بدارالعلوم كراتيش، 
الوقار واحلیاء، لیس بمکثار  تعلوه احلمرة، ویغلبه  أیضًا،  د  وهو مقرئ جموِّ

وال هازل. 



السنة التاسعة شوال 1434 هـ. ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایرانالسنة التاسعة شوال 1434 هـ. ق تصدر من جامعة دارالعلوم زاهدان ایران

23 22

اجعلوا من مصر كلها أرض ثورة ومیدان اعتصام صور وأوضاع
سعادت عبید اللهي

 
مرص  يف  املجزرة  اإلنقالبیون  ارتکب 

الرئیس  ضد  العسکري  اإلنقالب  بعد 
الفور  املنتخبة، وعىل  والدولة  املنتخب 
وعرضه  اإلنرتنت  طول  يف  انترشت 
مُحّى الدعوة إىل محل السالح،  والعنف 
وفشلت  االنتخابات،  فشلت  یقولون: 
السالح!  إال  یبَق  ومل  االعتصامات، 
وبدف  واحد  مصدر  من  ذلك  وكل 

والثوار  الثورة  حتریك  وهو  واحد 
السالح  ومحل  العنف  نحو  وإنزالقهم 

األمة  األحراروأهيا  أهيا  واحلیطة  فاحلذر 
املرابطة يف مرص!

یتلوها،  مل  قوم  ضل  وعرب  دروس  التاریخ  يف  إن 
یشقق  رصاخًا  آذاننا  يف  ترصخ  املعارص  تارخينا  ودروس 

اجلبال، فمن أصغى ووعى  انتفع ونجا، ومن أعرض وكرر أخطاء السالفني ندم حیث ال ینفع الندم. لقد مر زمان مل  هتتد فیه أمتنا إىل أدوات 
املقاومة السلمیة ومل تعرف قوة اجلامهری، مل تعرف إال قوة السالح، فلجأت إلیها مضطرة، جربته يف اجلزائر يف ظروف تشبه الظروف التي تر با 

مرص الیوم، فام أورثها إال دمارًا ودماء وكوارث طاّمات، ثم مل یوصلنا إىل يشء.

تقول دروس التاریخ إن استعجال محل السالح حيرق الثورة ویفّرق عنها أكثر مجهورها، أما السلمیة فإهنا جتمع وتؤلف، ألن الثورة املسلحة 
حركة انتقائیة ال یستطیع محل أعبائها إال القلة القلیلة من الشعب، أما الثورة السلمیة فإهنا تسع اجلمیع، فمن شاء خرج بمظاهرة ومن شاء 
اعتصم مع املتعصمني، وربام اقترص عىل كلمة یقوهلا أو كلمة یکتبها، وقد یساهم بإرضاب أو مقاطعة أو عصیان… وجيتمع الواحد مع الواحد 
حتى یغدو جیش احلق مالیني. ثم إن الثمن الذي یدفعه الشعب يف حالة الثورة املسلحة كبری كبری، والعرب تقول يف أمثاهلا إن الَکّي آخُر العالج 
ال أّوله، فإن العاقل ال یلجأ إىل احلل األصعب إال بعد أن یستنفد كل البدائل واخلیارات التي هي أقل خسارة يف األرواح واألموال واملمتلکات 

التي هي ملك للشعب قبل الطغاة واملستبدین.

لقد ثبت السوریون عىل سلمیة ثورهتم ألكثر من نصف عام رغم دمویة النظام هناك ووحشیته التي ال یبايل بإستخدام الکیمیاوي ضد األبریاء 
يف  مرأى من املجتمع الدويل ، حتى مل یبق إىل املثابرة علیها سبیل بعد أن فتح نظام االحتالل املجرم يف سوریا أبواب الفناء التي كادت تنهي 
الثورة كلها، باالغتیال واالعتقال والتعذیب واالغتصاب واملالحقة والترشید. وإن عقالء الثورة السوریة كلهم لُیجمعون الیوم )أو یکادون 
جُيمعون( عىل أن السلمیة التي بدأت با الثورة صربت علیها نصَف عام هي التي وّسعت مجهورها ونرشت حراكها، وأنه لوال السلمیة ملا 

عاشت الثورة والستطاع النظام القضاء علیها يف أسابیع معدودة أو يف أشهر قلیلة.
جيب عىل أحرار مرص أن یعلموا أن الثورة لیست اعتصامات وال مظاهرات، إنام هذه صور للتعبری عن الثورة. الثورة يف حقیقتها هي إرادُة 
التغیری واإلرصاُر علیه والتضحیة يف سبیله، الثورة تستقر أوالً فکرًة يف عقول الناس ثم تفیض مشاعَر وانفعاالت يف النفوس، فإذا استقرت 
قناعًة يف العقل وانفعاالً يف النفس عرّبت عنها اجلوارح بالعمل: باالعتصام والتظاهر واهلتاف والکتابة واإلرضاب والعصیان… فام من باب 
ُیغلق إال وسیجدون أبوابًا سواه یستطیعون فتحها، فإذا ُأغلقت األبواب مجیعًا ذات یوم ومل یبَق من سبیل إال السالح فلن یلومهم عىل محله 
االستسالم، ولن  أو  العسکرة  إال طریقان:  فیه  لیس  مفرتٍق  الیوم عىل  ذلك  بعدئذ ألهنم محلوه، ألهنم سیقفون يف  یندموا  أحد، ولن  یومئذ 

یطالبهم باالستسالم إال عمیل أو أمحق أو جبان.
مل تنتِه املعركة يف مرص، بل هي مّلا تکد تبدأ، إنام انتهت اجلولة األوىل، ومل خيرسوها، بل لقد ربحوها بجدارة: صربوا عىل الصعاب وثبتوا ثبات 

مني، وبقي َمن بقي وراءهم لیکملوا الطریق. اجلبال، وها قد ذهب الشهداء إىل ربم فائزین مکرَّ
الیوم  َفّضوا  إْن  یا أهيا األحرار. دونکم الشوارع والساحات واملیادین:  الثانیة، وهي االختبار احلقیقي لقوتکم وصربكم  الیوم بدأت اجلولة 
اعتصامًا فابدؤوا من الغد بغریه، وإن أغلقوا دونکم الساحات فلن یستطیعوا إغالق الشوارع، اخرجوا إىل الشوارع باملظاهرات وأسمعوا العامل 
هتافات الغضب والرفض والصمود واإلرصار، وإن يف مرص من الشوارع ما یتسع للمالیني. وإذا مل جُيِْد ذلك كله فعلیکم بالسالح األخری 

اخلطری الذي عجزأهلکم عن استعامله يف سوریا لألسف الشدید.
 العصیان املدين، ولو أنه أحسن استعامله فسوف یزلزل األرض حتت أقدام الظاملني.

لقد كانت رابعة والنهضة میادین للثورة واالعتصام، ويف قادم األیام اجعلوا من مرص كلها أرض ثورة ومرص كلها میدان اعتصام.

احلمدهلل رب العاملني، والصالة والسالم علی سید األنبیاء واملرسلني، نبینا حممد وعلی آله وصحبه أمجعني.
أما بعد:

لقد أدهشتني تلک املشاهد الفظیعة عن جمزرة الغوطة الرشقیة التي بثتها القنوات الفضائیة والتي راح ضحیتها مئات املدنیني السوریني، وأن 
النظام السوري ارتکب جمزرة عنیفة تشیب هلوهلا الولدان، مستخدما صواریخ أرض أرض، واملواد الساّمة الکیمیاوّیة، بدلیل أّن أناسا اختنقوا، 
وبعضهم خرجت رغوة من أفواههم، وكثری من اجلثث ال حتمل أي آثار لإلصابات، وأّن عدد القتىل بلغ 1600 إضافة إىل مئات من اجلرحى 

غالبیتهم مصابون بإصابات خطریة.
فها أنا أخذت قلاًم كي أخفف عن مشاعري امللتهبة، وأحاسیيس الفائرة التي تثور كالربكان يف كیاين.

فأنادي بمأل فمي أین املتشدقون بدعاوي حقوق اإلنسان؟
أمل یعدوا بأهنم سیتدخلون عسکریا إذا ماستخدمت النظام البعثي املواد الکیمیاویة مّرة أخری؟

ما أرحم  وما أفضل و أعدل قوانني الغاب أمام هذه القوانني الدولیة اجلائرة!
بکل بساطة ال یوجد شیئ اسمه قانون دويل، إننا نعیش يف العرص احلجري،مع أّن التاریخ عندنا 21.08.2013 ...

كم هو أبشع ومأساوي هذا الیوم، حتى القلوب التي التعرف احلقد بدأت حتقد عىل هذا القانون الدويل املزعوم، والذي یدعي محایة املظلومني!!!
أین النظام العاملي أالترى شعبًا ُیباد وبالقذائف ُیمطُر

أین العدالة أم شعا رحيتوي سفك الدماء وباإلدانةُیسرُت
مادام أن الشعب شعب مسلٌم الحل إال قوهلم : نستنکُر
یاأمتي والقلب یعرصه األسى إن اجلراح بکل شرٍبُتسِعُر

واهلل لن حيمي ربى أوطاننا إال اجلهاد ومصحف یتقّدر
واهلل إن تلک املشاهد تقّطع نیاط قلب كل من كان له أدنی شعور باإلنسانیة.

طفلة صغریة بریئة ما اقرتفت أي جریمة، تلفظ أنفاسها األخریة علی أرض املستشفی ال یواسیها إال عدسة الکامریا التي تنقل ألفاظها األخریة 
علی الوامجني الساكتني، وعلی أشباه الرجال.

بربري  بشکل  بم  والتنکیل  السوریني  من  االنتقام  يف  األسدي  النظام  رغبة  تظهر  حیث  الکلمة،  معنى  بکل  خمزیة  األخریة  املجزرة  فتفاصیل 
ومهجي، وقتل األطفال بأبشع أنواع القتل باملواد الکیمیاویة السامة.

وبالطبع ال يشء یربر اجلرائم، لکن املجزرة األخریة تظهر جلیا انعطاف األحداث بسوریا إىل منعطف طائفي خطری من قبل النظام النصریي، 
فطبیعة القتل هناک لیست قتال معارك، بل هي عملیات تدل عىل حقد، ورغبة عارمة يف القتل والتشفي، وبشکل بشع، حیث ال حرمة لألطفال، 

أو النساء.
كل ما سبق من شأنه أن یؤجج املشاعر لیس بسوریا وحدها، وإنام باملنطقة برمتها، فالنظام النصریي یقوم بأعامل وحشیة بحق السوریني  العّزل 
الذین ال یملکون أي وسیلة للدفاع عن أنفسهم، فاملواجهة لیست متکافئة، ونحن أمام نظام یستخدم كل ما لدیه من أسلحة للفتك باملدنیني 

العّزل، وأمام أعني املجتمع الدويل!
فالنظام األسدي قرر أن یبقى يف احلکم ولو بقتل السوریني، والیوم تأخذ األمور يف سوریا منحى طائفیا خطریا، وإذا مل یساعد املسلمون ومل 
یتدخلوا تدخال فاعال یغری قواعد العملیة كلها بسوریا، فإن الثمن یکرب یوما بعد اآلخر، وسیدفعه اجلمیع، ولیس السوریون وحدهم، أو املنطقة، 

فالنظام األسدي یراهن عىل البعد الطائفي، بل ویترصف وفق ذلك.
ولذا فال بّد من التدخل العسکري اآلن، وال بد من حترك حتالف الراغبني دولیا إلنقاذ السوریني.

وأما العرب مع األسف البالغ مل نری منهم اللهم إال الکالم املعسول، أو بیانات الشجب، واملشاعر الفارغة التي التسمن والتغني من جوع، 
بحذافریها  الصواریخ  بل   ،73 أكتوبر  منذ  العدّو  ضّد  واحدة  رصاصة  تطلق  مل  وجیوش  خرزة،  أسلحة  علی  الدوالرات  املیلیارات  وأنفقوا 

واملدافع والطائرات، وجهت ضد شعوبنا املغلوبة علی أمرها!
ومع ذلک فإّن عدد اجلنراالت واآللویة والعمداء عندنا یفوق نظرائهم يف احللف األطليس!

وعندما تأيت ساعة احلاجة إلی هذه اجلیوش نکتفي بالتندید، فالمناص لنا إال أن نقول هلم: البأس! أنفقوا أموالکم يف رشاء النوادي املفلسة يف 
أورّبا، أو اشرتوا أسلحة بملیارات الدوالرات لتصدأ يف خمازنکم؛ ألنکم لن تقدروا علی استعامهلا إال يف حالة واحدة وهي حالة استعامهلا ضّد 

شعوبکم.
اللهم إن املضطهدین من املسلمني املوحدین یدعونك لیال هنارًا وال یدعون إال أنت احلق سبحانك ملك امللوك العدل القادر عىل اجلبارین اللهم 
إهنم مظلومون فانترص هلم. اللهم كام دمعت عیوننا من احلزن دمًا علیهم وأسفا من قلة حیلتنا اللهم ففرح قلوبنا بنرص قریب غری بعید ال إله إال 

أنت سبحانك إنا كنا من الظاملني.
اللهم إهنم مغلوبون فانرصهم، اللهم رمحاك برجال ُعّذبوا، وشباب ُقّتلوا، و نساء رملت، وأعراض انتهکت، وأطفال ذّبحوا، وعجائز رّشدن، 

إىل من تکلهم؟ إىل أخ ینکرهم أم إىل عدو ملکته أمرهم؟ اللهم نشکو إلیك ظلم ذوي القربى الذین هانت علیهم دماء هؤالء املضطهدین !

جمزرة غوطة تشیب هلوهلا الولدان
عبداهلل
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احلوار

1ـ كيف تنظر إلی ما يري اآلن يف مرص؟
* إن ما جيري اآلن يف مرص،  هي أزمة سیاسیة بتامم معنی الکلمة و قد حتول من أزمة سیاسیة إلی حرب سیايس يف الشارع املرصي. 

كاد الربیع العريب أن یکون شتاًء قارصًا يف مرص. 
2ـ یری كثریون أن ما حدث يف مرص انقالب عسکري بينام یری آخرون أنه ثورة  الشعب ما رأیك يف ذلك؟

* األحداث و املجازر البشعة التي شاهدها شعب مرص بعد عزل الرئیس حممد مريس حتی اآلن تؤید بأن ما حدث هو انقالب 
عسکري، و لکن اإلنقالبیني - و هم رموز و أعوان النظام السابق و قادة  اجلیش و كبار القضاة و املسیطرون علی اإلعالم املرصی  

- حياولون بأن یلبسوا أعامهلم بمرشوعیة شعبیة و قانونیة.
3ـ هل یضمن استخدام العنف يف مرص و اعتقال قيادات اإلخوان اإلستقرار يف مرص؟

* العنف یزید العنف و ال یضمن أي استقرار. شاهدنا منذ االنقالب العسکري طوال الشهرین املاضني العدید من مظاهر العنف 
ضد املتظاهرین و املعتصمني السلمیني. حتی اآلن قتل قریبًا من مخسة آالف، و جرح أكثر من عرشة آالف، و اعتقل أكثر من عرشة 

آالف، و لکن اإلنقالبیني ما استطاعوا أن یقنعوا مجیع شعب مرص و ال شعوب و دول العامل برشعیة انقالبم. 
4ـ ملاذا انضم بعض التيارات اإلسالمية إلی املعارضني حلکومة  مريس بينام صّوتوا له يف االنتخابات؟

* حممد مريس مل یکن املرشح املنشود لدی مجیع األحزاب اإلسالمیة و غری اإلسالمیة يف اإلنتخابات الرئاسیة و لکن يف مرحلة 
األخریة من اإلنتخابات الرئاسیة اضطروا أن یصّوتوا لصاحله مقابل أمحد شفیق. ولکن مريس أخفق يف جذب التیارات التي صوتت 

له  خالل العام الذي حکم فیه مما أدی إلی انشقاق تلک التیارات واألحزاب وحتوهلا إلی املعارضة.
5ـ ملاذا أیّدت بعض الدول العربية اإلنقالب العسکري و مّولت معاريض مريس؟

* الدول العربیة  التي أیدت اإلنقالب العسکری، كانوا ینظرون إلی دولة  حممد مريس بأهنا دولة  اإلخوان املسلمني، و اإلخوان 
املسلمون تنظیم و مجاعة عاملیة وهلا شعب وفروع يف خمتلف البلدان العربیة واإلسالمیة، هلا نظریاهتا اخلاصة يف تشکیل احلکومة 

وإدارهتا مما خيیف قادة الدول العربیة علی مستقبلهم.
6ـ كيف تری مستقبل اإلسالميني يف مرص، وهل یؤدي إستخدام العنف يف مرص إيل قمع اإلسالميني كام حدث يف تركيا يف عهد 

أتاتورك؟
الواقع يف مرص معقد جدًا، نعم هناک الکالم من قمع اإلسالمیني كام حدث فی تركیا و اجلزایر و لکن یبدو أن الظروف ال تسمح 

لالنقالبیني أن یقمعوا التیارات اإلسالمیة بام فیها مجاعة اإلخوان وذلک نظرا إلی تایید شعبی ملحوظ هلذه اجلامعات. 
v 7ـ يف رأیك ما هي سيناریوهات الفرتة  املقبلة يف مرص؟

عيل مجیع املرصیني و السیام علی قادة التیارات السیاسیة و قادة اجلیش و مشیخة األزهر أن یراجعوا أنفسهم و أن یدرسوا ما مضی 
علی مرص طوال عامني و نصف و یقدموا مصالح مرص والشعب علی مصاحلهم احلزبیه والشخصیة ویوفروا األرضیة ملشاركة مجیع 

التیارات واألحزاب لتشکیل حکومة شعبیة تضم جیمع األطیاف واملکونات.

 حوار حول أحداث مصر األخرية 
مع الشیخ ثناء اهلل شهنواز 

أجرى احلوار: عبد الرمحن حممد مجال

عىل مائدة املثنوي

إن كتاب  
املثنوي من أبرز مؤلفات 

الفلسفي اإلسالمي الکبری موالنا جالل 
الدین الرومي. وهو من أروع كالسیکیات اآلداب 

اإلسالمیة، وعىل الرغم من أن النص كتب يف القرن السابع 
اهلجري، الثالث عرش املیالدي، إال أنه مل یفقد جدته، وال یزال 

القارئ جيد فیه أفکارًا جدیدة وإملاحات إىل ما یصادفه من مشاكل يف 
تعامله مع نفسه ومع املجتمع  ويف سعیه احلثیث نحو التسامي فوق رصاع 
احلیاة ومتطلبات العیش فیام یقرب من ثالثني ألف بیت من الشعر الراقي، 
قّدم موالنا جالل الدین خالل عمله العظیم عامله اخلاص، وحماولته الرائدة 

لصب كل املعارف اإلسالمیة األخرى فیه، فأخذ منه كل عرص زاده من املعرفة 
ومن السمو، وتعرف علیه العامل من خالل ترمجاته، فعرف منه روح اإلسالم 

السمحة العظیمة اإلنسانیة التي ترتفع عن التعصب وضیق األفق. وخالل 
املطالعة یکتشف القارئ املتذوق املتفهم الواعي أن مثنوي موالنا لیس نصا 

صوفیا خالصا كام یشاع، بل هو نص متعدد اجلوانب واملستویات، هيتم برتبیة 
اإلنسان عىل األرض، قبل أن یوصله بأسباب السامء. لقد استخدم الشاعر ـ كام 

یقول اإلمام الندوي ـ رقة الشعر ولطف التعبری، وحالوة اجِلرس، وموسیقي 
الوزن والقوايف، وفکاهة األدب؛ لـتأدیة فلسفته الدقیقة العمیقة، واملعاين 
اللطیفة الغامضة، واملبادئ الرفیعة التي تشغل فکره، وجتیش يف خاطره؛ 

فکان كالمه أوقع يف النفوس، وأحىل يف القلوب، وأسهل فهاًم، وأیرس 
تناوالً، وأكثر نفوذًا وتغلغاًل يف املجتمع واآلداب. املثنوي نص 

یقرأ أكثر من مرة، وُیعایش، شأنه 
يف هذا شأن كالسیکیات 

العامل التي ال تذهب 
جدهتا بمرور الزمن، 

وال تفقد قیمتها 
بمر العصور. 
ویرس مکتب 

جملة الصحوة 
اإلسالمیة أن ینرش 
يف حلقات متعددة 
مقتطفات من هذا 

السفر اجللیل مستمدا 
من ترمجة األستاذ 
الفاضل الدكتور 

إبراهیم الدسوقي شتا 
لینتفع با قراء اللغة 

العربیة. 

           

متهيد

  بیان أن جهد الرسول صلى اهلل علیه وسلم لفتح 

مكة وغريهامل یكن حلب ملك الدنیا 

جهد پیغمرب بفتح مکه هم   
كی بود در حب دنیا متهم  

ـ وجهد الرسول ـ علیه السالم ـ لفتح مکة، متى یکون 
سببا الهتامه بحب الدنیا ؟ْ!

آنک او از خمزن هفت آسامن  
چشم ودل بر بست روز امتحان  

ـ وهو الذي أغلق عینه وقلبه عن خزائن السموت السبع 
یوم االمتحان .

از پی نظاره او، حور و جان  
پر شده آفاق هر هفت آسامن   

ـ ومن أجل النظر إلیه مأل احلور واجلان، آفاق السموات 
السبع كلها

خویشتن آراسته از بر او   
خود ورا پروای غری دوست كو  

ـ وقد زینت نفسها من أجله ، فمتى كان أدنى اهتامم بغری 
احلبیب ؟!

آنچنان پر گشته از اجالل حق    
كه درو هم ره نیابد آل حق  

ـ وذلك الذي امتأل من إجالل احلق ، بحیث مل جيد إلیه 
حتى أهل احلق سبیال.

  ال یسع فینا نبي مرسل  
وامللك والروح أیضا فاعقلوا   

ـ >>ال یسع فینا نبي مرسل ،وامللك والروح أیضا 
فاعقلوا<<.

گفت ما زاغیم مهچون زاغ نی    
مست سباغیم مست باغ نی  

ـ قال :>مازاغ< ولسنا كطری الزاغ ، ونحن سکارى ال 
بالبستان بل بالصباغ .

چونک خمزهنای افالک وعقول  
چون خسی آمد بر چشم رسول  

ـ وإذا كانت خزائن األفالك والعقول ، بدت بعد الرسول 
وكأهنا قذى .

پس چه باشد مکه وشام وعراق    
كه نامید او نربد و اشتیاق  

ـ فامذا تکون إذن مکة والشام والعراق حتي حيارب من 
أجلها أو یبدي هلا شوقا؟!

آن گامن ظن منافق بود   
كو قیا س از جان زشت خود كند  

 ـ إن هذا الظن فیه من هناك سوء يف ضمریه ، إنه إنام 
یقیس عىل حرصه وجهله.

آبگینه زرد چون سازى نقاب     
زرد بینى مجله نور آفتاب  

ـ وأنك إن جعلت زجاجة صفراء نقابا ، ترى نور الشمس 
بأمجعه أصفر اللون .

بشکن آن شیشه كبود و زرد  را  
تا شناسى گرد  را و مرد را    
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ـ فلتکرس هذه الزجاجة الصفراء والزجاجة الزرقاء، حتى تیز ما بني 
الغبار والرجل.

گرد فارس گرد رس افراشته  
گرد را تو مرد پنداشته     

ـ فحول الفارس، یتصاعد الغبار ،وظننت أنت أن الغبار هو رجل حق.
گرد دید ابلیس وگفت این فرع طني 

چون فزاید بر من  آتش جبني    
ـ لقد رآى اإلبلیس الغبار وقال: >كیف یزید علیسلیل الطني وأنا ناري 

اجلبني ؟!
تا تو مى بینى عزیزان را برش  

دانک مریاث ابلیس است آن نظر    
ـ وما دمت ترى األعداء بعني الرش ، فاعلم أن ذلك النظر مریاث من إبلیس

گر نه فرزند ابلیس اى عنید   
پس تو مریاث آن سگ رسید   

ـ وإن مل تکن ابنا إلبلیس أهيا العنید، فکیف وصل لك مریاث ذلك 
الکلب؟!

من نیم سگ شری حقم حقپرست 
شری حق آنست كز صورت برست    

ـ ولست بالکلب ، بل أنا أسد احلق ، عابد للحق ، وأسد احلق هو ذللك 
الذي نجا من الصورة

شری دنیا جوید اشکاري وبرگ  
شری موىل جوید آزادى ومرگ    

ـ وإن أسد الدنیا لیجد يف أثر الصید والزاد،وأسد املويل یطلب احلریة 
واملوت.

چونک  اندر مرگ بیند صد وجود 
مهچو پروانه بسوزاند وجود    

ـ ومادام یرى يف املوت مائة وجود ،فإنه كان حيرق الوجود.
شد هواي مرگ طوق صادقان  

كه جهودانرا بد این دم امتحان    
ـ لقدصار عشق املوت طوقا يف أعناق الصادقني ،فإن حلظة املوت امتحان 

للیهود.
د رُنبى فرمود كاى قوم هيود  

صادقانرا مرگ باشد گنج و سود    
ـ لقد قال يف القرآن: أهيا القوم الیهود،إن املوت یکون للصادقني نفع وكنز.

مهچنانکه آرزوى سود هست  
آرزوى مرگ بردن زآن بست   

ـ كام تکون هناك شهوة إىل لربح ، فإن شهوة كسب املوت أفضل منها.
اى جهودان بر ناموس كسان  

بگذرانید این تنا بر زبان    
ـ أهيا الیهود، من أجل رشف البرش، تنوا هذا االمنیة..ولومنطرف اللسان.

یک جهودى اینقدر زهره نداشت  
چون حممد این علم را بر فراشت    

ـ ومل تکن لیهودي واحد هذا القدر من اجلرأة ،عندما رفع حممد هذا العلم
گفت اگر رانند این را بر زبان  

یک هيودى خود نامند در جهان    
ـ فقال:لو سقتم )هذه األمنیة( ولو عىل اللسان ، ملا بقي هيودي واحد يف 

الدنیا.
پس هيودان مال بردند وخراج  

كه مکن رسوا تو ما را اى رساج   
ـ فحمل الیهود إلیه األموال وأدوا اخلراج،قائلني:التفضحنا یا 

رساج)األنبیاء(
این سخت را نیست پایانى پدید  

دست با من ده چو چشمت دوست دید    
ـ إن هذا الکالم التبدو له هنایة،فلتضع یدك يف یدي ما دامت عینك أبرصت 

احلبیب

األخالق واآلداب اإلسالمية

تربیة األبناء واألوالد

إبراهيم آل حسني

املناسبة  و من  الطبیعیة  بیئتها  التي تزرع يف  البذرة  فإن 
الرشوط الطبیعیة : ماء،  و هواء، و تربة صاحلة و اختیار 
لتوقیت البذر و يف الفصل املناسب و خربة املزارع يف 
من  حتتاجه  بام  مّدها  و  تأصیلها  و  البذار  أنواع  اختیار 
األسمدة و املبیدات و ما یقدمه هلا من إمکانات مالیة و 
برشیة بعد إذن خالقها باإلنبات، قال سبحانه و تعالی: 
»أفرأیتم ما حترثون. ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون« 

الواقعة:63ـ64.
احلیاة  إلی  اخلروج  و  للنمّو  املناسبة   الرشوط  نکتمل 
فتمد النباتات جذورها يف األرض و تعانق السامء لتکرب 
وتزهر و تثمر ثمرًا طعمه حلو،  و منظره مجیل و رائحته 
فواحة ، قال جل شأنه: والبلد الطیب خيرج نباته بإذن 
ربه والذي خبث ال خيرج إال نکدًا. )األعراف:58(.

أي إن األرض الطیبة خترج ثمرها بإذن اهلل طیبًا و إذا 
كانت األرض خبیثة  الرتبة كاحلرة أو السبخة ال خيرج 
القرآن  يف  واإلنبات  مشقة،   و  بعرس  إال  فیها  النبات 
الکریم ال یقترص علی البنات فقط، ولکن یتعداه إلی 
اإلنسان كذلك،  قال تعالی: واهلل أنبتکم من األرض 
تعبری  الکریمة  نباتًا. اآلیة )نوح:17(. و يف هذه اآلیة 
عن نشأة اإلنسان كنشأة النبات و من عنارصها األولیة 
یتکون اإلنسان و من عنارصها األولیة یتغذی و ینمو، 
اللون من احلیاة كام  نباهتا وهبه اهلل هذا  نبات من  فهو 
وهب النبات ذلك اللون من احلیاة و كالمها من نتاج 

األرض و كالمها یتغذي من األرض.

 وهلذا اإلنبات الکائن اإلنساين املبارك املکرم ال بد من توفری 
تنتهي  و  الصاحلني  األب  و  األم  باختیار  تبدأ  الصاحلة  البیئة 
الذین  اجلریان  و  األقارب   حیث  االبن  یسکنه  الذي  باحلّي 
فاملسجد،  تعلیمه،  فیها  یزاول  التي  املدرسة  ثم  بم،  خيتلط 
اجلدید  املولود  هذا  و  ذلك،  غری  و  والنادي...  واجلامعة، 
مفاهیم  مباديء وقیم و  و  أساسیة  تلزمه جمموعة مرتکزات 
یقدم  أن  ُیعقل  فال  السلیم  املتکامل  النمو  تنمو  حتی  معّینة 

حاجیات  تأمني  علی  اآلباء 
رشب  و  أكل  من  االبن 
هم  ثم  عالج  و  ملبس  و 
االجتامعي  اجلانب  یتناسبون 
الطفل  هذا  حیاة  يف  املهم 
العقلیة  الرتبیة  عن  فضاًل 
تنمیتها،  طرق  و  السلیمة 
العقدي  البناء  عن  ناهیك 
باستقامته  الذي  املتني 
االبن  هذا  كیان  یستقیم 
بالرتبیة  شخصیته  لتکتمل 
كي  منها  بد  ال  التي  اجلنسیة 
األخالق  براثن  يف  یسقط  ال 
فتذبل  واالنحرافات،  السیئة 
الزهرة هذه و حتترض لتموت 
جدید  من  تنبت  و  ذلك  بعد 

شوكة ساّمًة خبیثًة.
تربیة  ثقافتها اخلاصة يف  أمة  أمم شّتی و لکل  أمتناء  أمام  و   
یقم  فلم  واإلحلاد  والکفر  املادیة  يف  أفرط  من  فمنها  أبنائها، 
يف  األبناء  فغرق  الغربیة  املجتمعات  كأمثال  وزناً   للدین 
النفس  تعذیب  ثقافة  يف  أفرط  من  الناس  من  و  االنحراف. 
و  البوذیني  من  آسیا  رشق  جنوب  ساكنو  یفعل  كام  وقهرها 
صاحلني  أبناء  إلی  حتتاج  الیوم  وأمتنا  غریهم:  و  اهلندوس 
صادقني مؤمنني موحدین ساملني حيملون علی عاتقهم مهوم 
إلی  فیقدموه  نافع  یبحثون عن كل يشء  الصاعدة،  األجیال 
و  االجتناب  إلی  یرشدوهم  و  فیهتدوا  به  لیستنریوا  األبناء 
سؤال:  ببايل  وخطر  الضالل؛  و  الغوایة   طرف  عن  االبتعاد 
دینًا و منهجاً  و دستورًا وقیاًم و أخالقًا  أنبتغي غری اإلسالم 
و آدابًا يف تنویر و ترشید األبناء منذ صغرهم إلی أن یصبحوا 
املسلمني  نحن  أم  مسئولیاهتم  حتمل  علی  قائمني  قادرین 
فلذات  نرتك  و  إلینا؟  تعالی  اهلل  أوكلها  التي  األمانة  نضیع 
التي  اآلثام  و  املعايص  إلی  الوصول  يف  یتخبطون  أكبادنا 
تتالطم أمواج الفسق و الفجور و العصیان لیغرقوا فیهلکوا 
و خيرجوا من الدنیا بال زاد و یدخلوا اآلخرة  مکبلني مقیدین 
لیعمروا هناك يف ظلامت جهنم و بئس املصری خرسوا دنیاهم 
و آخرهتم، قال تعالی: خرس الّدنیا و اآلخرة ذلك هو اخلرسان 

املبني )احلج:11(.
فام املخرج للوصول باألجیال إلی براألمان و ماذا علینا فعله 
لکي تنجوا سفینة احلیاة  واألرسة  من الغرق؟ ألیس للمالح 
قرص  وإن  السالمة ؟  و  األمان  بّر  إلی  قیادهتا  يف  دور  الّرّبان 
الذین  الّرّكاب  ذوو  و  مسئوولوه  حياسبه  آال  واجبه  تأدیة   يف 
أوكلوا إلیه الودیعة و األمانة؟ ألیس سیسألنا رّبنا یوم القیامة 
تعالی:  قال  اخللق،  و  أرسنا  و  أبنائنا  و  رّبنا  جتاه  أعاملنا  عن 
رّبك  فو  قال:  و  ّمسئولون.)الصافات:24(.  إهّنم  َوِقفوهم 

لنسألنهم أمجعني عام كانوا یعملون. )احلجر:92ـ93(.
وقال صّلی  اهلل   علیه  وسّلم: كلکم راع و كلکم مسئوول عن 
رعیته، واألمری راع، والرجل راٍع علی أهل بیته، واملرأة راعیة 
عن  مسئوول  كلکم  و  راٍع  فکلم  وولده،  زوجها  بیت  علی 

رعیته. متفق علیه.
وجب  لذا  اآلباء،  علی  ثقیل  والعبء  كبریة  جدُّ  فاملسئولیة 
الذكری  نفعت  إن  فذّكر  تعالی:  قال  التذكری،  و  التنبیه 
أعد  بام  التبشری  و  )األعلی:9(. 
علی  صربهم  يف  للمتقني  اهلل 
أم  عن  أوالدكم،  تربیة  حسن 
اهلل  عنها  ريض   عایشة   املؤمنني 
معها  و  امرأة  جاءتني  قالت: 
جتد  فلم  فسألتني  هلا  ابنتان 
عندي غری ترة واحدة فأعطیتها 
بني  فقسمتها  فأخذهتا  اّیاها 
ثم  شیئاً   منها  تأكل  ومل  ابنتیها 
قامت فخرجت و ابنتیها فدخل 
عيّل النبي صّلی  اهلل   علیه  وسّلم 
النبي  فقال  حدیثها،  فحدثته 
صّلی  اهلل   علیه  وسّلم: من ابتيل 
من البنات بيشء فأحسن إلیهّن 
)متفق  النار.  من  سرتًا  له  كّن 
مالك  بن  أنس  عن  و  علیه(. 
رسول   قال  قال:  ريض  اهلل  عنه 
اهلل صّلی  اهلل   علیه  وسّلم: من عال جاریتني دخلت أنا و هو 

يف اجلنة  كهاتني و أشار بإصبعیه. )رواه الرتمذي(. 
و شّدد اإلسالم كثریًا علی وجوب تربیة  األبناء واالهتامم بم 
وتوفری كل األجواء واملقومات التي حتقق هلم اخلری. و كام أّن 
املسلم مطالب بالعمل علی نجاة نفسه من النار فهو كذلك 
مطالب بإنقاذ أبنائه منها عماًل بقول اهلل تعالی: یاأهيا الذین 
احلجارة   و  الناس  وقودها  نارًا  أهلیکم  و  أنفسکم  قوا  آمنوا 
علیها مالئکة غالظ شداٌد ال یعصون اهلل ما أمرهم ویفعلون 
اهلل  النبي صّلی  قد ذكر  و  اآلیة 6(.  )التحریم:  یؤمرون.  ما 
أّن  و  عنقه  يف  أمانة  أوالده  و  الرجل  نساء  أن    علیه  وسّلم 
املرأة و كل مسئول عن رعیته كام  الرجل و األوالد يف عنق 

ذكرنا يف احلدیث.
وقال عيل بن أيب طلحة عن ابن عباس ريض  اهلل  عنهام: »قوا 
اتقوا  و  اهلل  بطاعة  اعملوا  یقول:  نارًا«.  أهلیکم  و  أنفسکم 
معايص اهلل و أمروا أهلیکم بالذكر ینجیکم من النار. و قال 
قتادة:  بتقوی اهلل. و قال  اتقوا اهلل و أوصوا أهلیکم  جماهد: 
تأمرهم بطاعة اهلل و تنهاهم عن معصیة اهلل و أن تقوم علیهم 
بأمراهلل و تأمرهم به و تساعدهم علیه فإذا رأیت هلل معصیة 
َقذعتهم عنها و زجرهتم عنها. هکذا قال الضحاك و مقاتل: 
عبیده  و  إمائه  و  قرابته  من  أهله  یعّلم  أن  املسلم  علی  حق 
اآلیة  هذه  معنی  يف  و  عنه.  هناهم  ما  و  علیهم  اهلل  فرض  ما 
الربیع  عن  الرتمذي  و  داود  أبو  و  أمحد  رواه  الذي  احلدیث 
بن سربة عن أبیه قال: قال رسول اهلل صّلی  اهلل   علیه  وسّلم: 
ُمُروا الصبّي بالصالة إذا بلغ سبع سنني فإذا بلغ عرش سنني 
هذا  الرتمذي:  قال  و  داود.  أيب   لفظ  هذا  علیها.  فارضبوه 

حدیث حسن. تفسری ابن كثری: ص1422، الطبعة األويل.
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و  . . .
اآلمال  من  فیها 

واآلالم!! 
شیخنا  احلدیث  هذا  یروي  بالنیات،  األعامل  إنام 

عن الشیخني فی بدایة كل عام إلخالص العمل فیه هلل.
تتصفحها  و  جدید،  صف  فی  اجلدیدة  كتبک  تفتح  من  فیا 

و  املالحظة   من  اخلالیة  أوراقها  فی  النظر  تدقق  صفحًا،و  صفحًا 
التعلیق وتقلبها ورقًا ورقًا.

یا من تبارش النظر إىل أساتذتک اجلدد و جتلس جنب جلیسک احلدیث،الذین 
ال تصل مبلغ معرفتک بم، بمن كان معک باألمس و ال تدری ماذا یبقى بینک 

و بینهم فی هذا العام لوحًا لتذكرة:من مرسة وكدر، من ضحک و بکاء، شدة و 
رخاء، فرح و غضب،ترغیب و ترهیب...

من  مداهاإال  یدرک  ال  لذة  هلا،  المثیل  الروح  لذائذ  من  لذة  كلها  هذه  إن  نعم 
ذاقها، لذة ال توصف وال تعرف إال من جلس خلف هذه املناضد.

فکلام تدنو إلیها ساعة زاد شوقک بم شهرًا حتى حتسبهم  أهاًل لک.
ال كسائر لذائذ الدنیا إذا نلتها و ألفتها ذهبت األلفة بمتعتها و صارت عادة لک 
تعلم لفقدها ولکن الحتس بوجودها ألهنا كرساب!!! تراهامن بعید ماء صافیًا 

فإذا وصلت إلیها مل جتد إال الرمل والرتاب.
فیا من محلَت مشاق السفر و رضیت بفراق األهل وأنفقت املال للهدف.

نعم! یاصدیقي الطالب...
كن واثقًا بالوصول إلیه،كمن یقیم للصالة ینظر إىل مسری الشمس فی النهار و 
یبحث عن نجم القطب فی اللیل، ویضع البوصلة أمامه و یستحرض موقع البلد 
فی ذهنه، لیعرف أین الکعبه، فیجعلها قبلته فی صالته، و بینه وبینها األبعاد و 
وال  بعدها  یمنعه  ،ال  األهنار  و  واجلبال  والبحار  الصحاری  بینها  و  وبینه  اآلماد، 
یصده العوائق دوهنا عن أن یتوجه إلیها بجسده و قلبه و أن یتصورها عىل الغیبة و 

حين إلیها عىل البعد.
تضیع  وال  مذورة  لوحات  وال   كاذبة  َصَوى  الصحیح  الطریق  عن  ترصفک  فال 
أوقات الفراغ باللهو والعبث ثم تبکی إلیها إذا ازدمحت إلیک األشغال و ضاعت 

األوقات.
یأتیه ساعةاالمتحان وال یزال علیه مئة صفحةمن كتابه،  حتى ال تکون كتلمیذ 
و املسؤول الذی یأتیه ساعة التسلیم وال یزال إلیه إنجاز شیء من العمل، 

واملسافر املضطر الذی یصل إىل املطار بعد ما طارت الطیارة بدقیقتني.
لنفسک فال» منتخب لک إال  الفوز  فلو نصبت 

هذا.

بأقالم الطلبة

عامنا الدراسی اجلدید
عادل عارفی
 الطالب فی الصف
السادس من املعهد

لقد كان العرب قبل اإلسالم أمة ممزقة اإلهابتعیش يف یباب وتباب ولکن مجعتهم أوارص الفصاحة فعىل بساط اللغة جيتمعون. وفرییف ظلها یبد 
عون فاللغة كانت نبعا ثرا یؤلف بني قبائل العرب.

معرش اإلخوة! إن للغة العربیة علینا حقا أن نسعى لنجدهتا كلام مسها رض فإهنا حسنة األلفاظ واملفارید، ريض با األسالف فهي كانت ذامکانة مرموقة 
لدهيم وكانت ترمجانا لکثری من احلضارات واملجتمعات وكانت سببا لتقارب األمم التي دخلت يف دین اللهفتامزجت أذواقهم وتوحدت مشاربم،فاللغة 

تعيل الرفیع عن الوضیع وترفع شخصیة اإلنسان.
حفظ اللغات علیـنا            فرض كفرض الصالة      

فلیس یضبط دیــن              إالبحفظ اللـــغات 
ومن أجدر اللغات باحلفظ والصیانة اللغة العربیة، فاللغة العربیة يف الدور الراهن عىل وشك الزوال،فعلینا أن نقايس األلواء والألواء عىل حفظها، ونبذل 

قصارى جهدنا لصیانتها وأن نسعى لنحییها من جدید، فلقد حاربوا العربیة معانیهااللطاف، وألبسوها ثوب السنني العجاف.
معرش اإلخوة!إنناالیوم بأمس حاجة إىل تعلمها والتبحر فیها ووعیها يف صدورنا، ولقد كان سلفنا الصالح یعلموهنا صبیاهنم وحيافظون عىل صیانتها،واللغة 
العربیة من أهم األسباب وأوثقها لتنمیة العقل،یقول النبي )ص(: تعلموا العربیة لثالث؛ ألين عريب ولغة القرآن عربیة ولغة أهل اجلنة عربیة. و یقول 
منزلته  وعلت  مکانته  ارتقت  والبالغة  الفصاحة  من  املرء  لغة  قربت  املروءة.فکلام  وتزیديف  العقل  فإهناتثبت  (:تعلمواالعربیة،  )رض  األعظم  الفاروق 
ولیست لغة أفصح من اللغة العربیة.وبالرغم من هذاالیوجد الیوم شادین يف اللغة إال ما شذ وندروال یوجد أد ب یصلح ليشء فإن الیوم قدأتوا بأ دب 
صناعي ال لذة فیها والمتعة وال یتمتع اإلنسان من قراءته وأدبائنا الیوم الخيلون من التعصب وما یکتبون شیئا إال وعیبوا فیه أحدا كام أن الذباب جيلس 
عىل كل قذر وجرح،فاألدب والعصبیة شیئان متباینان كتباین املاء واللبن الجيتمعان معا،یقول األدیب اإلمام أبو احلسن الندوي: األدب والعصبیة شیئان 
متضادانالجيتمعان معا فینبغي ملن یرید أن یکون أدیبا أن خيلو من العصبیة.و الشادون الیوم قد خيطئون يف اإلعراب والقواعد والیبالون عىل ذلك. ما 
هکذا تورد اإلبل،ماهکذا كان األدباء والشادون يف اللغة،فلقد كتب كاتب أليب موسى األشعري كتابا إيل سیدنا عمر فبدأه بقوله: من أيب مويس األشعري، 
فکتب إلیه عمر )رض(: أن ارضبه سوطا واستبدله بغریه.و سمع األعمش رجال یلحن، فقال: من الذي یتکلم وقلبي منه یتأمل؟ وقال احلسن البرصي: 

ربام دعوت فلحنت فأخاف أن الیستجاب يل. كم كانت الغریة واحلمیة  تأخذهم عىل لغة القرآن.
                 فام أهوى سوى لغة سقتها                                قریش من براعتها شهادا
                وطوقها كتاب  اهلل  جمــدا                                 وزادهتا بالغـــتها اتقا دا

هبوا یارجااللعلم! فقد صارت اللغة العربیة لدى كثری من املسلمني يف خفوت وریاحها الشذیة يف هفوت، فإن املسلمني وبعض العرب یشغلون عن اللغة 
العربیة ویتعلمون اللغة الفرنسیة واإلنجلیزیة النطیحة املرتدیة وماأكل السبع، وفضال عن تعلمها فهم یدخلون ألفاظها التي القاعدة هلا والقوام يف لغة 
القرآن ویتفاخرون با. ینبزون أهنا التطور وما هي إال الداهیة العظمى،لقد خاب فأهلم فلیست التطورأنتعدم لغتك وما زالوا حياولون لنزعها من قلوب 
املسلمني وحتریجال الدول العربیة الهيتمون كثریا بحفظها وصیا نتها عن الزوال،یقول األدیب عيل الطنطاوي )كنتذات یوم أقرأيف جملة تصدر من دولة 
مرصففوجئتبعبارة تطلب شخصاإلصالح اللغة العربیة وعینوا ملن یصلحها )يف زعمهم( ثمناباهظا فتأسفت كثریا ما بال هؤالءاألوباش ما زالو حيرفون 
لغةالقرآن.  ویقول: كنت أستطیع ذلك ومل أملك ثمنا مثلها قط ولکن هل حتتاج لغة خلفها القرآن والسنة إىل إصالح؟. فقد سبق الفصحاء والبلغاء فلو 

كانت حتتاج إىل إصالح ألصلحوها والنبي)ص( كان أفصح الناس و أبلغهم.
إن اللغة العربیة هي كام قال الشافعي )رح()أوسع األلسنة مذهبا وأكثرها ألفاظاوهلا مکانتها العظمى يف هذاالدین(. ویقول عنها شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
)رح (: اللغة العربیة من الدین ومعرفتها فرض واجب فإن فهم الکتاب والسنة فرض وال یفهم إال باللغة العربیة وماالیتم الواجب إالبه فهو واجب(. 

ویقول:)معلوم أن تعلم اللغة العربیة وتعلیمها فرض عىل الکفایة(.
إذا المساغ من فهمها وها الیوم قدتنمر هلا األعداء وكشفو اعن مرهتم السوداء وكرشوا عن أنیابم وشمروا عن ساق اجلد، وقال قائلهم: إننا لن ننترص 

عىل املسلمني ما داموا یقرؤون القرآن وینطقون بالعربیة ویتفوهون بلغة القرآن، فیجب أن نزیل القرآن من وجوههم ونقتلع العربیة من ألسنتهم.
 فتمسکوا أهيا املسلمون، تسکوا بلغة القرآن واجلنة،فلقد بلغ السیل الزبد،ورّبوا علیها أوالدكم وثقفوهم علیهالتظفروا بالغنم يف الدنیا واآلخرة. فإىل 
العربیة من جدیٍد معرش اإلخوة! ماالذي یسحبنا إىل التخلف عن لغة القرآن ویعوقناعن تعلمها، فقد انجىل احلق وانقشعت الغاممة، فإهنا لغة أغظ فؤادا 
أربعة  بدروسنا  إىل ذلك ونحن مشتغلون  ماالسبیل  تقولون:  اجللید.  القدیم  یستبد با  أن  وأبعد  الطارف  إىل جدید  وأدنى  اللغات األخرى  إىل  بالنسبة 
وعرشون ساعة؟ أقول:لو ألزم كل طالب عىل نفسه أن یتعلم یومیا عرشة ألفاظ أو مخسة عىل األقل ویستعملها يف كالمه ویکتب صفحة أو عىل األقل 
عرشة أسطر من مشاهداته و جترباته وما سمعه من أسا تذته أو یکتب خالصة درسه عىل األقل وداوم عىل ذلك،یفعلها بعد كل أذان و يف أثناء احلصص 
یدرك  أن  الیوم،فلعمري  يف  ماوعاه  علیه  ویستعمل  املصىل  إىل  طالبا  یصحب  مثال  العرص  وبعد  الفسحة  له،ويف  یطرأ  بعضالدقائقألمر  تأخراألستاذ  إن 

مافاهتوتکون العربیة مهه وغمه،ومن أراد أن یتعلم العربیة فعلیه بشیئني:الشوق واللوعة إىل العربیة واالجتهاد فیها.
 والقاعدة الکلیة ملن أراد أن یتعلم أي لغة أن یلتزم مایيل: االول: املطالعة يف تلك اللغة. الثاين: السامع إىل أهل تلك اللغة. الثالث: التکلم بتلك اللغة. 
الرابع: القراءة يف تلك اللغة، أعني حفظ املفردات واجلمل،فبقدر ما التزم بذه األشیاء یتفوق ویتقدم،والبد من االلتزام واملداومة، كم كان سلفنا یداومون 
عىل براجمهم الیومیة؟ هذا الشیخ األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي ـ حفظه اهلل ـ  یقول: عندما ألقینا يف السجن ما وجدنا مانکتب علیه إنشاء فکنت 
العربیة  اللغة  العربیواملالزمة علیها.فعلینا بذه األشیاء يف تعلم  نداوم عىل كتابة اإلنشاء  إنشاء عربیا.فکان یوصینا أن  السجادة  آخذامللعقة وأكتب عىل 

ویکون مذكرة يف جیبه فإذا مر بشئ ال یعرفه كتبه وبحث عنه يف القاموس أو سأله عمن یعرفه، لکان خریا من أن یضیع هذه األوقات فیام الیعنیه.
فعلینا أن نجعل اللغة العربیة نصب أعیننا، نتکلم بالعربیة، نأ كل بالعربیة، نرشب بالعربیة، ننام بالعربیة وحتى نفکر بالعربیة، نعم نفکر بالعربیة، فاذا 
خامرتك األحزان ورشد بك األفکار وساورك القلق ودامهك اهلموم فحّوهلا إىل العربیة، هنالك یتبني لك ضعفك يف اللغة حیث تواجه كلامت التعرف 
ماذایقال هلا بالعربیة ومل خيطر مثلها ببالك،فتبحث عنها يف القاموس،وهکذا تکون قد بلغت قمة اجلبالومهم الروايس،فإن الوقت كالسیف إن مل تقطعه 

یقطعك.

إىل العربیة من جدید؛ نداء 
إىل إخواني الطالب

 أمحد غمشادزهي
 الطالب فی الصف الثانی من

املعهد
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.ـ أوباما تلقى دعما حامسا من الكونغرس
.أعدت جلنة الشؤون اخلارجية مسودة جديدة تتضمن املسودة حتديد اإلطار الزمين

.ـ مشروع اعتربت صياغته فضفاضة وضبابية
.ـ إن األزمة يف سوريا ستناقش يف سلسلة من االجتماعات الثنائية

 ـ تصاعدت حدة التهديدات بتوجيه ضربة عسكرية للنظام السوري على خلفية استخدامه أسلحة كيميائية حمرمة
.ضد املدنيني

.ـ إن واشنطن قدمت املساعدات التقنية والدعم لالختبار الصاروخي اإلسرائيلي
.ـ نشر القطع البحرية املزودة بصواريخ كروز سيؤدي إىل تفاقم التوتر وله آثار سلبية

.ـ وجدت دراسة منظمة الصحة العاملية تراجعا كبريا يف حاالت الوفاة بسبب األمراض املزمنة
.ـ العمر املتوقع بني الناس يف الدول الغنية والفقرية آخذة يف االتساع

.ـ النظام السوري يتودد بكلمات الصداقة مع الغرب عن طريق قراضة احليش االلكرتوني بعد اخرتاق املواقع اهلامة
 ـ رفع يوفتنوس حامل لقب بطولة املوسم املاضي رصيده إىل ست نقاط يف املركز الثاني بفارق األهداف عن نابولي يف حني

.جتمد رصيد التيسو عند ثالث نقاط

كیفیة استعماهلا
دعام حاسام:محایت قاطع

الکونغرس: كنگره
جلنة الشؤون اخلارجیة:كمیسیون امور خارجه

مسودة:پیش نویس 
حتدید اإلطار الزمني:تعیني جدول زمانی

الصیاغة: شیوه بیان، سبک بیان
فضفاضة وضبابیة: مبهم وناحمدود 

ستناقش: بحث كردن
االجتامعات الثنائیة: جلسات دوجانبه 

تصاعدت: باال  گرفتن
حدة التهدیدات:شدت هتدیدها 

توجیه رضبة عسکریة:محله نظامى 
عىل خلفیة استخدامه:در پی استفاده

أسلحة كیمیائیة حمرمة:سالح ممنوع شیمیایى 
املساعدات التقنیة:مهکارى فنى

االختبار الصاروخي: آزمایش موشکى
القطع البحریة املزودة بصواریخ كروز:جمموعه كشتى هاى جمهز به موشک های كروز

تفاقم التوتر: شدت یافتن تنش
دراسة:پژوهش

منظمة الصحة العاملیة:سازمان بداشت جهانى 
تراجعا:كاهش 

آخذة يف االتساع: روبه افزایش است
قراضة: هکرها

اخرتاق املواقع اهلامة:هک كردن سایت ها
یوفتنوس:یونینوس

املوسم املايض:فصل گذشته 
رصید:گل های به ثمر رسیده 

نقاط:گلها 
نابويل:اسم تیم

مجود الرصید:به ثمر نرساندن گل جدید
التیسو: اسم تیم 

القاموس
معجم املصطلحات احلدیثة وكیفیة استعماهلا)9(

سناء اهلمم:
ـ دعوت یومًا فقلت: اللهم بّلغني آمايل من العلم و العمل و أطل عمري ألبلغ ما أحب من ذلك فعارضني َوسواٌس من إبلیس، 
فقال: ثم ماذا؟ ألیس املوت؟ فام الذي ینفع طول احلیاة؟ فقلت له: یاأبله لوفهمَت ما حتت سؤايل علمت أنه لیس بعبث، ألیس 
يف كل یوم یزید عميل و معرفتي فتکثر ثامُر َغريس فأشکر یوم حصادي أفیرسين أنني مت منذ عرشین سنة؟ ال واهلل ألين ما كنت 
أعرف اهلل تعالی ُعرش معرفتي به الیوم وكل ذلك ثمرة احلیاة التي فیها اجتنیت أدلة الوحدانیة و ارتقیت عن حضیض التقلید إلی 
یفاع البصریة و اطلعت علی علوم زادبا قدري و جتوهرت با نفيس ثم زاد غريس آلخريت و قویت جتاريت يف إنقاذ املباضعني من 
املتعلمني و قد قال اهلل لسید املرسلني: و قل ّرّب زدين علاًم.)سورة طه:114(. ويف صحیح مسلم من حدیث أيب هریرةعنالنبیصّلی 
 اهلل  علیه وسّلمأهنقال: الیزید املؤمن عمره إال خریًا. و عن جابر بن عبداهلل ريض اهلل عنهقال: قالرسول اهلل صلی اهلل علیه وسلم: إّن 
من السعادة أن یطول عمر العبد و یرزقه اهلل عزوجل اإلنابة فیا لیتني قدرت علی عمر نوح، فإن العلم كثری و كلام حصل حاصل 

رفع و نفع. )صیداخلاطر ابن جوزي، ص80/79(

ـ قال النبي صّلی  اهلل  علیه وسّلم: من أكل سبع ترات مما بني البتیها حني یصبح مل یرضه سمٌّ حتی یميس. )صحیح مسلم،2047(. 
قوله بني البتیها؛ أي حريت املدینة الرشقیة و الغربیة.

یالحظ أن هذا احلدیث مل حيّدد نوعًا من التمر بینام هناك أحادیث حتدد العجوة كام قال النبي صّلی  اهلل  علیه وسّلم: من تصّبح سبع 
ترات عجوة مل یرّضه يف ذلك الیوم سّم و السحر. )صحیح بخاري، رقم 7569(. وقال النبي صّلی اهلل  علیه وسّلم: إّن يف عجوة 
العالیة شفاء أو إهنا تریاق أو البکرة. )مسلم، رقم 2048(. و املراد من العالیة عوايل املدینة، و من أول البکرة أكلها علی الریق.) 

تاریخ املدینة املنورة، ص18، دكرت حممدإلیاس عبدالغني(. 

ـ وردت كلمة اجلاهلیة يف القرآن الکریم أربع مرات و هي:
1ـ يف سورة آل عمران: یظنون باهلل غری احلق ظن اجلاهلیة.

2ـ يف سورة املائدة: أفحکم اجلاهلیة یبغون. اآلیة 50.
3ـ ويف سورة األحزاب: وال تربجن تربج اجلاهلیة األويل. اآلیة 33.

4ـ و يف سورة الفتح: إذ جعل الذین كفروا يف قلوبم احلمیة محیة اجلاهلیة.اآلیة26.

ـ ینبع هنر دجله من رشق جبال طوروس برتكیا و یصب يف شط العرب بالعراق.

ـ الدول التي یطلق علیها الدول األسکندینافیة: السویدـ الرتویج و الدانامرك.

ـ أهم و أبرز القنوات البحریة يف العامل حسب التسلسل يف الطول هي:
قناة ستالني و تصل بحر البلطیق ببحر بارنز و یبلغ طوهلا 141 میاًل.

قناة السویس و تصل البحر األمحر بالبحر املتوسط و یبلغ طوهلا 1006 میل.
قناة لینن و تصل البحر األسود ببحر قزوین و یبلغ طوهلا 62/2 میل.

قناة كبل و تصل بحر الشامل ببحر البلطیق و یبلغ طوهلا 60/9 میل.
قناة هوستن و تصل مدینة هوستن األمریکیة بخلیج املکسیك و یبلغ طوهلا 56/7 میل.

قناة بنسام: و تصل املحیط األطلنطي باملحیط اهلادي و یبلغ طوهلا 50/71 میل )بنك املعلومات أرشف حممدالوحش، ص30(

ـ تتألف دولة فلفني من 7000 جزیرة.

ـ اكتشف البرتول يف إیران عام 1908 قبل احلرب العاملیة األويل يف مسجد سلیامن و تعد أول دولة برتولیة يف الرشق األوسط.

إبراهیم آل حسني

ینابيع املعرفة

واحة الصحوة
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برید القراء

املطالعة طریق السلف الصالح
لذة األفکار خری من لذة األبکار، هذا قول اإلمام الشافعي حول املطالعة والتفحص فیه ، حول االستغراق والتورق ، نعم 
ال بد لنا السؤال بالقول املزبور، كیف حصلوا عىل هذه الدرجة وكیف وصلوا إىل هذا املقام املنیع ؟ مرت علیهم األیام 
وال  یتفکرون  یتعبون  وال  یتلذذون  والرسائل  بالکتب  شاغلون  وهم  والدهور  والشهوروالسنوات  واألسابیع  واللیايل 
یسئمون، ترى اإلمام الندوي ویذهب إيل الصیدلیة  ویشرتي بزعمه الکتاب ولکن لیس هو بکتاب بل هي بطاقة األدویة 
وهو یشعر أنه  كتاب ألنه كرب بالکتاب وأرسته أهل املطالعة والثقافة وأبواه من أصحاب الفکر والنظر ولیس كتاب يف 
البلد إال یلزم الفحص عىل هذه األرسة الکبریة لیس لإلمام الندوي النقود ألجل رشاء الکتب ولکن لیس بتارك املطالعة 
وال ییأ س ، نعم إن الکتاب معلم شفیق والتعود به زینة العلم ورقیه، أما سمعت قول الشاعر حول العلم وازدهاره حیث 
یقول : إذا مر يب یوم ومل أقتبس هدى ومل أستفد علام فام ذاك من عمري ، یا إخواين الکرام ویا معرش الطالب تعالوا إىل 
املکتبة وتعالوا إىل املطالعة والتعلم وال نضیع أوقاتنا الغالیة بل نستفید تت أعامرنا الثمینة التي حتصل من الثواين والدقائق 
ومن األیام واألسابیع والشهور والسنني و نعکف عىل مکتبة جامعتنا هذه التي قد زخرت يف نفسها ظروفا من التفاسری 
والکتب ومن األحادیث والعلوم. یا ساديت األعزة : أتاحنا اهلل الطاقات الکامنة ولنا االستثامر من هذه النعم ال سیام نعمة 
ننال مرضاة اهلل سبحانه  املنیع ونواصل طریقنا هذا حتى  لنا من رفع احلظر واالنسداد  بد  فیها وال  التي نعیش  اجلامعة 

وتعاىل. 
عبد املجید قلجائي )طالب باجلامعة (

العام الدرايس اجلدید
إنه مما یمأل القلب فرحًا ورسورًا أن نتطلع إىل العام الدرايس اجلدید، مضی عام وقدم آخر حيمل معه األمنیات اخللوة التي 

حيملها الطالب يف صدده. 
دناها يف اجلامعة من االشرتاك يف الصف واملطالعة واالستذكار  قضینا ثالثة أشهر بعیدًا من اجلامعة وفارقنا الربامج التي تعّوّ
وهي من أحلی ذكریات الطالب يف حیاته وما أحلی ذلك االجتامع الدیني يف مکان طیب لعقد حفلة دینیة علمیة. واآلن 
بعد ميض هذه الفرتة قد اشتاقت القلوب إلی أن تترّبد عن غلیها وتاقت النفوس الذكریات إلی أن نبدأ العام الدرايس 
اجلدید بشوق ورغبة وهذا فرح ال یامثله أيُّ فرح، قلوب طاهرة صافیة صادقة مجعها حب العلم  والدین يف مدرسة من 

مدارس العلم والدین التي تتألأل يف سامء العلم كنجم بازغ.    
 یتهافت حوهلا املشتاقون هتافت الفراش علی النور وهذا النور هو رساج العلم امليضء الذي ینشأ من مشکوة النبوة علی 

صاحبها ألف صلوة وسالم ویأيت عشاق العلم یستنریون بذا النور ویقّوون صالهتم باهلل ورسوله )ص(.
ها قد حان املوعد بأن نجتمع بأحبتنا وآبائنا يف العلم مع القلوب الصادقة ونأخذ منهم دورس العلم واحلیاة ونتعّلم منهم 
دروس الصدق والوفاء وأّي أحد یمکن له أن یمن علینا مثلام یّمن علینا أساتذتا  الکرام فهم فی هذا املصنع اإلنسانی 
یسعون لرتبیتنا و لتثقیف عقولنا و ال تنس بأن الذی وّفقنا ملواصلة هذا السری مع هذا الركب اجللیل هو اهلل الذی رفع 
املوانع و العراقیل من طریقنا و مل یسّد علینا السبیل فیثقل كواهلنا شکره تعالی)لئن شکرتم ألزیدّنکم و لئن كفرتم إن 

عذايب لشدید(. 
و من اجلدیر بالذكر أن هناک أمورًا أساسّیة مهمة یلزم علی كّل طالٍب االلتزام با لکي حيصل علی نجاح منشود يف عامه 

الدرايس: 
األول: تصحیح النیة؛ أن یکون هدفه األسايس يف مجیع حیاته ابتغاء وجه اهلل.

الثانی: التخطیط والربنامج؛ فالطالب املثايل هو الذی خيّطط جلمیع سنته و یعنّي عنده بعض األعامل والنشاطات یقوم با 
أثناء دراسته.

الثالث: املودة مع األساتذة و حسن الظن بم و تقویة الصلة معهم.
الرابع: املطالعة و االستفادة من املکتبة بمشورة من أستاذ ماهٍر و هناک أموٌر أخری مل نذكرها خوفا من التطویل.

أبو مصعب طالب باجلامعة

 يف ذمة اهلل
وفاة احلاج عبد اهلل شقیق فضیلة الشیخ عبد احلمید

تويف احلاج عبد اهلل، الشقیق األكرب لفضیلة الشیخ عبد احلمید، فجر األربعاء 29 رمضان املبارك 1434 يف مستشفى خاتم األنبیاء عن عمر یناهز 72 سنة 
بعد معاناة مع املرض ملدة طویلة.

جدیر بالذكر أن الفقید رمحه اهلل قد أفنى سنوات عدیدة من عمره املبارك يف خدمة طلبة جامعة دار العلوم، وكان أحد مؤذين اجلامع املکي بمدینة زاهدان.
إن  "جملة الصحوة اإلسالمیة" إذ تعزي أرسة الفقید، خاصة فضیلة الشیخ عبد احلمید بذا املصاب، ترجو علو الدرجات ومغفرة الذنوب للفقید الراحل، 

وألرسته األجر اجلزیل والصرب اجلمیل من اهلل تعاىل.
أقیمت الصالة عىل جنازته بعد صالة الظهر يف اجلامع املکي بإمامة فضیلة الشیخ عبد احلمید، ونقل جثامنه إىل مسقط رأسه قریة "كلوكاه"، حیث وري الثرى.

معلومات طریفة
1- النعامة ال تدفن رأسها يف الرمال هربًا من اخلطر بل بحثًا عن املاء. 2- امللکة فیکتوریا )1837م( 
كانت أول ملکة إنجلیزیة عاشت يف قرص »باكنجهام« اللندين. 3- الحظ العلامء أن النمل »یتثاءب« 
كالبرش عندما یستیقظ من نومه يف الصباح. 4- يف مرص الفرعونیة كانت جثث نساء النبالء ترتك 
لبضعة أیام قبل أن تبدأ إجراءات حتنیطها، وكان اهلدف من وراء ذلك هو السامح للجثة كي تفقد 
حیوان  أنثى  أن  احلیوان  علامء  الحظ   -5 املحنطني.  نظر  يف  مثریة  تبدو  ال  حتى  ونضارهتا  رونقها 
»األرمادیللو«، وهو حیوان جنوب أمریکي یشبه القنفذ حتمل وتلد دائاًم 4 أجنة من اجلنس نفسه، 
أْي أهنم یکونون مجیعًا إما ذكورًا وإما إناثًا. 6- تشری تقدیرات علامء الفلك إىل أن جمرة »درب التبانة« 
العمالقة ستتصادمان بعد  التي تشکل كواكب املجموعة الشمسیة جزءًا منها وجمرة »أندرو میدا« 
نحو ملیاري سنة. 7- الرقم القیايس للصفار داخل بیضة واحدة هو 9. 8- الکندي »جون تورمان« 
رشح نفسه 41 مرة يف انتخابات خمتلفة وخرس فیها. 9- األم األصغر سنًا يف التاریخ املسجل حتى 
اآلن هي الطفلة البریوفیة »لینا میدینا«، التي وضعت مولودًا عندما كان عمرها 5 سنوات و7 أشهر 
فقط، وكان ذلك يف الــعام 1939م. 10 - بصامت أصابع »القنافذ« تتشابه إىل حد كبری مع بصامت 
أصابع اإلنسان. 11 - إمجايل ثروات أغنى 3 أشخاص يف العامل یزید بکثری عىل إمجايل الدخل السنوي 
الذي حيصل علیه 600 ملیون شخص من سکان الدول األكثر فقرًا يف العامل. املصدر: جملة املجتمع.
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فضيلة الشيخ عبد احلميد یدین بشدة اهلجوم الکياموي يف دمشق
أشار فضیلة الشیخ عبد احلمید، إمام وخطیب أهل السنة يف مدینة زاهدان يف خطبة هذه اجلمعة )15 من شوال 1434( إلی جمزرة دمشق األخریة بالسالح 
الکیاموي قائال: اهلجوم الکیمیاوی علی منطقة الغوطة يف دمشق الذي كان غالب ضحایاه األطفال والنساء واألبریاء، بشع ومؤمل جدا هز ضامئرنا، وأكثر 

إیالما منه صمت املنظامت العاملیة التي تدعي حقوق اإلنسان جتاه هذه القضیة.
وأضاف خطیب أهل السنة: القوی االستعامریة الرشقیة والغربیة تتبع مصاحلها، وهي يف احلقیقة عبیدة ملصاحلها، وال شفقة يف قلوبا لإلنسان والبرشیة. إن 
كانت املنظامت العاملیة جادة يف حل القضیة السوریة، فلامذا مل جتد خمرجا وحال هلذه القضیة رغم  وجود هذا الدمار الکبری الذي حلق بالبالد، واملجازر بحق 

أهلها وترشیدهم كل یوم.
وتابع مدیر جامعة دار العلوم بمدینة زاهدان، قائال: إن كانت املنظامت العاملیة صادقة يف دعاوهيا حول حقوق اإلنسان، فعلیها بحل قضایا البالد التي تعاين 

من مشکالت يف املجاالت األمنیة وحقوق اإلنسان.
واعترب فضیلته االهتامم إىل العدل واحلوار أفضل الطرق حلل املسائل والقضایا البرشیة قائال: اإلسالم أیضا دعانا إىل اإلنصاف والعدل، ویعترب العدل من 

األسس الرئیسیة لإلسالم. عىل املسلمني أیضا أن یتعایشوا بالعدل واحلوار، ال النزاعات واالشتباكات.
وأشار فضیلة الشیخ عبد احلمید إىل إطالق رساح حسني مبارك من السجن، قائال: قمع اإلسالمیني يف مرص عىل أیدى القوات املسلحة، وعودة الدیکتاتوریة 
واالستبداد إىل مرص، كانت نتیجتها إطالق رساح حسني مبارك. وهذه ظاهرة سیئة للذین لدهيم فکرة صحیحة وإدراك جید من القضایا واملسائل العاملیة.

وأضاف رئیس منظمة احتاد املعاهد الرشعیة يف بلوشستان: االنقالب والقتل والقمع الوحيش للشعوب، لیس طریق االعرتاض. حل هذه املسائل يف التدبری 
واحلوار.

التي ختاف الصحوة اإلسالمیة والثورات  الداعمة إلرسائیل  القوى  املجازر يف مرص وسوریا مؤامرة استعامریة تدیرها  الشیخ عبد احلمید  واعترب فضیلة 
الشعبیة، قائال: القوى والبالد التي تعترب نفسها قوى عاملیة صامتة جتاه هذه املجازر واجلرائم. وأحیانا تقوم بدعمها لتستطیع إرسائیل أن تواصل حیاهتا يف 

راحة ملدة مخسني سنة أو مائة أخرى.
وأضاف عضو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني، قائال: املسلمون إىل أي مذهب وقومیة أو حزب كان انتامئهم، سواء يف بلدنا أو بلد إسالمي آخر، إن كانت 
الراحة،  إىل  املسلمون كلهم حيتاجون  الشیطان.  بل سبیل  لیس طریق اإلسالم،  والعداوة  الفرقة  الوحدة والتضامن؛ ألن  إىل  لدهيم فکرة جیدة حيتاجون 

وعلیهم أن حيلوا مسائلهم باحلوار. بلدنا والبالد اإلسالمیة األخرى يف العامل اإلسالمي بحاجة شدیدة إىل األمن، واألمن ال یمکن توفریه بالسالح.
ووصف خطیب أهل السنة األوضاع األمنیة يف سیستان وبلوشستان باجلیدة قائال: للحصول عىل املزید من األمن والراحة، نحتاج إىل  املزید من التضامن 

والوحدة، ألن تطویر وإعامر املحافظة یأيت يف ظل األمن القائم.
وأشار مدیر جامعة دارالعلوم زاهدان إىل الظروف اجلیدة يف الدولة اجلدیدة للحوار الوطني قائال: یؤكد الرئیس عىل هذه القضیة أن الدولة لو مل تستمع كلمة 
الشعب ستواجه اهلزیمة. تأكید الرئیس عىل التدبری واألمل واالهتامم إىل قضیة األقوام واملذاهب أنشأت ظروفا جیدة يف البالد، ویرجى أن یقدر اجلمیع يف 

ظل هذه الظروف بالتضامن والوحدة جنبا إىل جنب عىل التحرك حلل مشکالت البلد وإعامره وراحة املواطنني.

احلکم بالسجن 6 سنوات والتجرید من الزي الدیني للشيخ عبد السالم كلنواز
نة يف إیران، الشیخ عبد السالم كلنواز، إمام مجاعة  أصدرت املحکمة اخلاصة بعلامء الدین يف مدینة تربیز حکاًم بـالسجن 6 سنوات عىل أحد علامء أهل السُّ

أحد مساجد مدینة »رسدشت« الکردیة، وجتریده من الزي الدیني.
وذكر التقریر الوارد لوكالة موكریان الکردیة، أن املحکمة جرت دون حضور املحامي واستمرت 3 ساعات، ودافع الشیخ عبد السالم كلنواز عن نفسه من 
التهم املوجهة ضده، مثل »االنتقاد من أداء املسؤولني يف كردستان بدف حتریض املواطنني« و«الدعایة ملعتقدات أهل السنة بدف إجياد الفرقة بني الشیعة 

نة« و«التعاون مع األحزاب املخالفة للنظام« و«العضویة يف تنظیم مکتب القرآن واالتباع للشیخ أمحد مفتي زاده«. والسُّ
وواصل مراسل موكریان من رسدشت يف تقریره نقال عن الشیخ كلنواز قوله: وصف قايض هوشیار يف جلسة األمس للمحکمة »مسجد عمر بن اخلطاب« 

يف رسدشت الذي أفتخر بإمامة اجلمعة  فیه بـ »مسجد رضار ومسجد املنافقني«.
وقال الشیخ كلنواز يف الدفاع عن نفسه مشریا إىل  مکانة العلامء بني الشعب ورسالتهم: »كنت أقوم كعامل دین بتوعیة الناس عىل واجباهتم الدینیة عىل أساس 

الدین اإلسالمي اهلادي واملذهب السني، ومل أقصد إال اخلدمة يف سبیل اهلل واخلدمة إىل خلقه«.
وأضاف الشیخ عبد السالم: »دافعت عن التهم التي نسبها القايض إيّل من التفرقة بني السنة والشیعة وكذلك التعاون مع األحزاب املناوئة للنظام. لکن 

القايض مل یقبل دفاعايت واكتفى بتقاریر املخابرات يف مدینة »رسدشت« وأصدر احلکم غری العادل دون االستناد إىل أي أدلة«.
جدیر بالذكر أن احلکم الصادر من املحکمة اخلاصة بعلامء الدین يف تربیز، تم إبالغه شفویا، وللمحکوم علیه االحتجاج عىل احلکم خالل 20 یوما فقط.

یذكر أن مسجد سیدنا عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف مدینة »رسدشت« أسس صندوقا خرییا بتعاون أهل احلي إلعانة الفقراء واملساكني، حیث ظل عونا 
لکثری من مشکالت أهل احلي.

ذكرت وكالة موكریان أن الشیخ تم استدعائه يف السنة املاضیة أیضا إىل املحکمة اخلاصة بعلامء الدین يف مدینة »أرومیة« بدف االستجواب يف بعض األمور. 
وتم استدعائه للمرة األخریة أیضا قبل ستة أشهر من ِقَبل املحکمة اخلاصة بعلامء الدین يف مدینة »تربیز«.

من أنباء اجلامعةأهل السنة فی ایران

 بدأت السنة الدراسیة اجلدیدة يف جامعة دار العلوم بمدینة زاهدان )أكرب مركز علمي ثقايف ألهل
تعاىل اهلل  البخاري رمحه  لإلمام  الصحیح  اجلامع  من  أول حدیث  بقراءة  إیران(   السنة واجلامعة يف 

.بحضور األساتذة والطالب
للجامع حدیث  أول  بتدریس  فیها  احلدیث  وأستاذ  اجلامعة  مدیر  احلمید،  عبد  الشیخ  فضیلة   قام 
 الصحیح لإلمام البخاري رمحه اهلل تعاىل، وهکذا بدأ العام الدرايس اجلدید صباح اإلثنني 25 من

.شوال 1434
 يف اجللسة اإلفتتاحیة لبدء العام الدرايس التي أقیمت يف اجلامع املکي، وصف فضیلة الشیخ عبد 
 احلمید بعد قراءة حدیث »إنام األعامل بالنیات« توفر الفرص لدراسة واكتساب العلوم داخل البالد

.من كرم اهلل تعاىل ولطفه
 وقال مدیر جامعة دار العلوم يف رشح أول حدیث للجامع الصحیح لإلمام البخاري: بدء اإلمام
 البخاري رمحه اهلل صحیحه بکتاب الوحي یدل عىل أن الوحي أصل العلوم كلها، والعلم الوحید

.الذي یوثق به هو علم الوحي
 وتابع فضیلته قائال: واهلدف من املجيء بحدیث »إنام األعامل بالنیات« يف بدایة الکتاب، بیان أمهیة
 النیة يف تعلم العلوم وإخالص النیة يف األعامل واألفعال. ألن قبول األعامل عند اهلل تعاىل یدور عىل
 اإلخالص والنیة. فاإلخالص يف األعامل رضوري جدا. اعترب الکثری من العلامء اإلخالص ثلثا من

.الدین اإلسالمي. وقالوا األعامل كاجلسد واإلخالص يف األعامل مثل الروح فیها
 وأضاف خطیب أهل السنة يف مدینة زاهدان، قائال: املراد من تصحیح النیة يف األعامل يف احلدیث
 املذكور، هي األعامل الصاحلة. فالذي یرتکب املعصیة وما خيالف الرشیعة، مدعیا وزاعام أنه كان

.ینوي اخلری، ال تعترب هذه النیة له. وعند بعض العلامء یکون مثل هذا الشخص فاسقا
يف والسنة  الکریم  القرآن  اتباع  رضورة  عىل  زاهدان  العلوم  دار  جامعة  يف  احلدیث  أستاذ   وأكد 
 األعامل، قائال: جيب أن یکون الشخص متبعا للقرآن الکریم والسنة النبویة، ویعمل عىل توجیهات
 النبي الکریم وتعالیم الرسول الکریم صىل اهلل علیه وسلم بجانب اإلخالص يف األعامل. فإن كان
 عمله مغایرا للقرآن الکریم والسنة النبویة، ال یقبل هذا العمل عند اهلل تعاىل. یستنبط من احلدیث أن
 أفضل األعامل مثل اهلجرة يف سبیل اهلل تعاىل واجلهاد والعلم إن مل یعملها صاحبها ألجل مرضاة اهلل

. تعاىل ومل تکن نیة عاملها خالصة، ال تقبل هذه األعامل عند اهلل تعاىل
يف واألساتذة  الطلبة  خطابه،  هنایة  يف  بلوشستان  يف  الرشعیة  املعاهد  احتاد  منظمة  رئیس   وأوىص 
العلامء والطلبة جيب علیهم أن یکونوا أسوة العلوم باإلخالص يف األعامل، مؤكدا أن   جامعة دار 

.لغریهم يف األعامل واإلخالص

 بدایة العام الدراسي اجلدید يف جامعة دار العلوم
مبدینة زاهدان
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37 أخبار العامل36
رفسنجاين یعرتف باستخدام األسد للسالح الکياموي ضد شعبه

اعرتف هاشمي رفسنجاين، رئیس جملس تشخیص مصلحة النظام يف إیران، باستخدام النظام السوري السالح الکیاموي لرضب شعبه.
 وأضاف, أن عىل هذا النظام أن ینتظر الرضبة العسکریة.

وتعد هذه املرة األوىل التي یتهم فیها مسؤول إیراين رفیع املستوى نظام بشار األسد احللیف األول لطهران باستخدام األسلحة الکیامویة ضد شعبه.

إحالة مريس للجنایات بتهمة التحریض عىل القتل
أحالت النیابة العامة املرصیة الرئیس املرصي املعزول حممد مريس إىل حمکمة اجلنایات ملحاكمته عىل اهتامه بالتحریض عىل القتل وأعامل العنف خالل 

املظاهرات التي جرت أمام قرص االحتادیة الرئايس هنایة العام املايض
وقالت وكالة أنباء الرشق األوسط املرصیة الرسمیة إن النائب العام هشام بركات أحال مريس و14 من أعضاء وقیادات مجاعة اإلخوان املسلمني 
إىل حمکمة جنایات القاهرة بتهمة "التحریض عىل القتل وأعامل عنف" يف ما یعرف بـ"أحداث االحتادیة" التي وقعت يف اخلامس من دیسمرب من العام 

املايض، وشهدت أعامل عنف بني أنصار مريس ومعارضیه أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص عىل األقل.
وتضمنت قائمة املتهمني نائب رئیس حزب احلریة والعدالة عصام العریان، والقیادي بجامعة اإلخوان املسلمني حممد البلتاجي، وأسعد الشیخة نائب 
الرؤوف مستشار رئیس اجلمهوریة  السابق، وأیمن عبد  العاطي مدیر مکتب رئیس اجلمهوریة  السابق، وأمحد عبد  رئیس دیوان رئاسة اجلمهوریة 

السابق.
حبس                                                                                                

وكانت النیابة العامة يف مرص أمرت الشهر املايض بحبس حممد مريس 15 یوما بتهمة التحریض عىل العنف يف قضیة أحداث العنف التي وقعت عند 
قرص االحتادیة الرئايس، بعد انتهاء فرتة حبسه احتیاطیا بتهمة التخابر مع حركة محاس واقتحام السجون التي تم جتدیدها يف وقت سابق.

وذكرت تقاریر إعالمیة سابقة أن الرئیس املعزول حممد مريس یرفض الرد عىل أسئلة املحققني، ونسبت إلیه التقاریر قوله خالل واحدة من جلسات 
التحقیق إنه الرئیس الرشعي، وإنه ال یمکن حماكمته إال بمقتىض أحکام الدستور.

وال یزال حممد مريس حمتجزا يف مکان غری معلوم منذ أن عزله قائد اجلیش عبد الفتاح السیيس يف الثالث من یولیو/توز املايض.
املصدر: وكاالت

النظام یقصف دمشق بعد الکياموي  
قصفت قوات النظام السوري ضواحي یسیطر علیها مقاتلو املعارضة يف دمشق الیوم اخلمیس لتواصل الضغط عىل املنطقة املحارصة بعد یوم عىل اهتام 

املعارضة هلا باستخدام األسلحة الکیمیاویة مما أدى إىل مقتل 1300 شخص وإصابة املئات، وهو ما نفته قیادة اجلیش النظامي.
وقال نشطاء إن قذائف أطلقتها رامجات صواریخ متعددة وقذائف مدافع اهلاون أصابت جوبر وزملکا يف الضواحي الرشقیة لدمشق.

النظام الجتیاح  املعارضة حماوالت قوات  الشامل حیث صد مقاتلو  إىل  القریب  القابون  أیضا حي  أن قذائف صاروخیة أصابت  النشطاء  وأضاف 
املنطقة، وكذلك خمیم الریموك لالجئني الفلسطینیني إىل اجلنوب.

وقال الناشط خالد عامر متحدثا من الغوطة إن انفجارات من القذائف الصاروخیة التي أصابت زملکا تسمع، ويف جوبر التي تبعد ثالثة كیلومرتات 
فحسب عن وسط العاصمة القدیمة سمعت انفجارات يف موقع حمصن للجیش وجممع آخر یضم دبابات فیام یبدو أنه من جراء هجوم ملقاتيل املعارضة.

وقال فادي الشامي -من لواء حتریر الشام الذي یعمل يف منطقة الغوطة الرشقیة- إن معارك متفرقة تدور عىل امتداد حمور جوبر زملکا، وإن مقاتيل 
املعارضة اقرتبوا من خطوط القوات املوالیة للجیش النظامي لیکونوا يف مواقع أكثر أمنا حتسبا لوقوع هجوم آخر باألسلحة الکیمیاویة.

نفي رسمي
من ناحیة أخرى نفى النظام السوري روایة املعارضة التي اهتمته باستخدام السالح الکیمیاوي يف قصف عىل أحیاء الغوطة الرشقیة والغربیة بریف 
"القذرة" ضد سوریا،  املئات، معتربا أن األمر یأيت يف سیاق ما أسامه باحلملة اإلعالمیة  دمشق األربعاء، مما أدى إىل مقتل 1300 شخص وإصابة 

وهيدف إىل التغطیة عىل "هزائم" املجموعات املسلحة.
وقالت القیادة العامة للجیش والقوات املسّلحة السوریة يف بیان هلا إن "هذه االّدعاءات باطلة مجلة وتفصیاًل، وعاریة تامًا من الصحة، وتندرج يف 
إطار احلرب اإلعالمیة التي تقودها بعض الدول إعالمیًا ضد سوریا"، وشّددت عىل استکامل مهامها الوطنیة يف مواجهة ما أسمته اإلرهاب، تنفیذًا 

لواجبها "يف محایة الوطن واملواطن".
واعتربت أن ما تدعیه هذه "املجموعات اإلرهابیة والقنوات التي تدعمها بشأن استخدام اجلیش العريب السوري ألسلحة كیمیاویة، ما هو إال حماولة 

یائسة للتغطیة عىل هزائمها عىل األرض، ویعکس حالة اهلسترییا والتخّبط واالهنیار الذي تعانیه هذه املجموعات، ومن یقف وراءها".
غازات سامة

وكانت املعارضة السوریة قد محلت احلکومة مسؤولیة جمزرة أمس التي راح ضحیتها املئات بني قتیل وجریح. وقال أطباء میدانیون يف وقت سابق إن 
املجزرة التي وقعت فجر األربعاء نفذهتا قوات النظام السوري بإطالق 15 صاروخا حمشوا بغاز األعصاب )السارین( السام عىل مدن ریف دمشق، 

مما أودى بحیاة املئات من املدنیني معظمهم من األطفال والنساء.
ونقلت شبکة شام اإلخباریة أن الصواریخ الکیمیاویة ُأطلقت يف تام الساعة الثالثة إال ربعا من صباح األربعاء عىل جوبر وزملکا وعني ترما ومعضمیة 

الشام، عندما كان الناس نیاما.
وكانت جلان التنسیق املحلیة قد قالت يف بیان هلا يف وقت سابق "سقط مئات الشهداء ومثلهم من املصابني، جلهم من املدنیني، وبینهم العرشات من 
النساء واألطفال نتیجة لالستخدام الوحيش للغازات السامة من قبل النظام املجرم عىل بلدات يف الغوطة الرشقیة فجر الیوم". املصدر:اجلزیرة + 

وكاالت

صحفي إرسائييل: تركيا أكرب عدو لنا يف املنطقة بعد إیران!
تتواصل ردود األفعال يف األوساط اإلرسائیلیة عىل اهتام رئیس الوزراء الرتكي "رجب طیب أردوغان" تل أبیب بالضلوع يف دعم االنقالب العسکري 

الذي أطاح بأول سلطة مدنیة منتخبة يف مرص قبل نحو شهرین.
تتواصل ردود األفعال يف األوساط اإلرسائیلیة عىل اهتام رئیس الوزراء الرتكي "رجب طیب أردوغان" تل أبیب بالضلوع يف دعم االنقالب العسکري 

الذي أطاح بأول سلطة مدنیة منتخبة يف مرص قبل نحو شهرین.
فقد أشار الکاتب "هاجاي سیجال"؛ الصحفي بجریدة "یدیعوت أحرونوت" اإلرسائیلیة، يف خرب حتلیيل محل عنوان "نأسف لالعتذار!"، إىل أن تقدیم 
حکومة بالده اعتذاًرا إىل تركیا عىل اهلجوم عىل أسطول احلریة الذي راح ضحیته 9 ناشطني أتراك قبل ثالث سنوات یعترب "خطأ فادًحا"، عىل حد 

وصفه.
وأضاف سیجال بقوله "احلکومة اإلرسائیلیة ركعت أمام أنقرة واعتذرت عن جریمة مل ترتکبها. ويف مقابل ذلك بصق األتراك عىل وجهنا يف أكثر من 

مناسبة!"، بحسب تعبریه.
وأملح الکتاب اإلرسائیيل إىل أنه وبالرغم من اعتذار تل أبیب ألنقرة، فإن أردوغان مل یأخذ ذلك بعني االعتبار، ومل یرتدد يف اهتام إرسائیل بالوقوف وراء 

االنقالب العسکري الذي أطاح بالرئیس املرصي "حممد مريس".
املقابل تراهم  لنا يف هذا الصدد. ويف  التي قدموها  التعهدات  أنقرة سفریها إىل تل أبیب إىل اآلن بالرغم من  "مل ترسل  واختتم سیجال حتلیله قائاًل 
یستفیدون من عودة آالف السائحني اإلرسائیلیني إىل مدینة أنطالیا بعد ترطیب العالقات نسبًیا بني الدولتني. واآلن أقوهلا رصاحة، إن تركیا تعترب يف 

الوقت احلايل هي أكرب عدو إلرسائیل يف املنطقة بعد إیران."  جیهان

أردوغان: أي عملية عسکریة حمدودة يف سوریا لن ترضينا ويب إسقاط نظام "األسد"
رصح رئیس الوزراء الرتكي "رجب طیب اردوغان" بأن أي عملیة عسکریة حمدودة داخل األرايض السوریة لن تريض أنقرة، مؤكًدا عىل رضورة أن 

تکون الرضبة شاملة هتدف إىل إسقاط نظام "بشار األسد" من جذوره.
وشّدد أردوغان، يف ترصیح صحفي أدىل به يف قرص "جانقایا" اجلمهوري أثناء مراسم االحتفال بعید النرص، عىل رضورة تطبیق نموذج كوسوفا يف 

سوریا، مشرًیا إىل أن أي عملیة عسکریة حمدودة لن تکون مرضیة بالقدر الکايف، بل جيب مواصلة اهلجوم إىل أن یسقط النظام.
وأردف أردوغان بقوله "حکومتنا لیست بحاجة إىل ترصیح من الربملان لالنضامم إىل حلف التدخل يف  سوریا، فلدینا ترصیح ساري املفعول حتى 
تاریخ 4 أكتوبر / ترشین األول املقبل. ويف الواقع فإن الربملان اآلن يف عطلة، وإن احتجنا لعْقد اجتامع للتشاور حول هذا الشأن فسنعقده مع رئیس 

اجلمهوریة، فهو یمتلك صالحیة الربملان أثناء أیام عطلته." جیهان

الصني تشّيد أعىل ناطحة سحاب يف العامل بطول 838 مرتا
بدأت يف الصني أعامل تشیید أعىل ناطحة سحاب يف العامل بطول 838 مرتا، بحسب ما أعلنت االثنني الرشكة املکلفة بعملیة البناء

ویقام هذا الربج يف مدینة شانغسا يف وسط الصني، وأطلق علیه اسم سکاي سیتي، وقد بدأ یرتفع عن سطح األرض یوم السبت، بحسب ما ذكرت 
الرشكة يف إعالن نقلته وكالة األنباء الفرنسیة.

ورفعت يف حمیط الورشة خرائط تظهر أن الربج سریتفع بعلو 838 مرتا، أي أعىل بنحو 8 أمتار من برج خلیفة يف ديب، الذي یعد حتى اآلن أعىل برج 
يف العامل.

وأوضحت الرشكة أن عملیة البناء، بعد الفراغ من وضع األساسات، لن تتطلب أكثر من 4 أشهر، ویتوقع أن ینتهي العمل فیه يف إبریل 2014. وتبلغ 
تکلفة املرشوع 9 ملیارات یوان أو ما یعادل 1,4 ملیار دوالر.

لکن الرسعة يف التنفیذ املعلنة أثارت قلقا حول نوعیة البناء، يف بلد یعاين من حوادث نامجة عن اإلمهال يف أعامل البناء والبنى التحتیة.
ومن املقرر أن یضم البناء دور عرض سینامئیة وحدائق وأحواض سباحة ومتنزهات لألطفال، بحسب الرشكة. وقدم هذا املبنى عىل أنه یقاوم زلزاال 

تصل قوته اىل تسع درجات.
وكانت رشكة "برود غروب" املرشفة عىل أعامل البناء، أثارت انتباه وسائل اإلعالم يف العام 2012 عندما تکنت خالل 15 یوما فقط من تشیید برج 

من 29 طابقا، مستعینة بأجزاء مصنوعة مسبقا.
وهي كانت أعلنت أهنا ستنجز بناء الربج األعىل يف العامل بحلول هنایة العام 2012، لکن تأجیل البدء باملرشوع حال دون ذلك.

وتطرقت صحیفة الشعب الناطقة باسم احلزب الشیوعي احلاكم بتحفظ اىل قضیة بناء هذا الربج، وكتبت عىل موقعها اإللکرتوين منتقدة "التبجیل 
األعمى لناطحات السحاب ذات االرتفاعات املفرطة".

ویوجد يف الصني ثالثة من أعىل األبنیة يف العامل، بحسب تقریر أعدته يف العام 2011 مؤسسة "امبوریس" املتخصصة يف املعلومات العقاریة حول 
العامل، مشریة اىل أن الصني قد تتلك يف العام 2016 عددا من ناطحات السحاب یفوق العدد يف الوالیات املتحدة. العربیة.نت
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حظر احلجاب يف فرنسا یتوسع.. واجلامعات آخر املطاف
رضب املجلس األعىل لالندماج يف فرنسا وترًا حساسًا باقرتاحه حظر ارتداء احلجاب يف جامعات البالد. وحيظر ارتداء احلجاب بالفعل يف األجهزة 

احلکومیة ويف املدارس التي تدیرها الدولة.
وقال املجلس يف تقریر رسي رسب لصحیفة "لوموند" إن هناك حاجة الختاذ هذه اخلطوة ملواجهة املشکالت التي تسببها طالبات یرتدین احلجاب، 

ویطالبن بمکان للصالة وقوائم طعام خاصة يف اجلامعات.
وأدى حظر فرنسا الرتداء احلجاب يف املدارس عام 2004 وحظر النقاب يف األماكن العامة عام 2010، إىل نفور كثری من املسلمني البالغ عددهم 

مخسة مالیني يف البالد. واندلعت أعامل شغب الشهر املايض يف إحدى ضواحي باریس بعدما فحصت الرشطة أوراق هویة امرأة منتقبة.
من جهتها، اعتربت جلنة حریة 15 مارس، وهي مجاعة مسلمة تعارض حظر ارتداء احلجاب يف املدارس، األمر "خطوة أخرى يف الوصم القانوين 

للمسلمني". وأضافت "الفصل بني الکنیسة والدولة ال یمکن أن خيتزل كام یرید البعض إىل ترسانة من القوانني ضد املسلمني".
إىل ذلك، حذر العدید من السیاسیني أیضًا من أن حظرًا جدیدًا قد یثری التوترات بني احلکومة االشرتاكیة التي تدافع بقوة عن علامنیة فرنسا، واملسلمني 

الذین یشعرون أن مثل هذه القوانني هتدف إىل عزهلم ومعاقبتهم.
یذكر أن الدفاع عن العلامنیة رصخة یرتدد صداها يف مجیع أشکال الطیف السیايس من الیساریني الذین یریدون إعالء القیم اللیربالیة يف عرص التنویر 

إىل الیمني املتطرف الذي یسعى إىل التحصن ضد دور اإلسالم املتنامي يف املجتمع الفرنيس.
كام أطلق الرئیس فرانسوا أوالند، مرصدًا جدیدًا للعلامنیة يف إبریل/ نیسان املايض، وطلب منه أفکارًا جدیدة بشأن كیفیة تطبیق القانون التارخيي الذي 

صدر عام 1905، والذي هيدف إىل محایة املجال العام من الضغوط الدینیة مع احرتام حریة الدین

محلة شعبية واسعة يف السوید للدفاع عن احلجاب
انطلقت محلة شعبیة واسعة يف السوید للدفاع عن ارتداء احلجاب اإلسالمي. وأید عدد من الساسة واملشاهری احلملة التي تدافع عن حق النسوة يف 

ارتداء احلجاب االسالمي.
وقالت فوغان روزبیه، وهي واحدة من منظمي احلملة "إن عدد جرائم الکراهیة التي تعرض هلا املسلامت قد ارتفع يف اآلونة االخریة."

وكانت املئات من النسوة السویدیات قد نرشن صور هلن وهن یرتدین احلجاب يف مواقع التواصل االجتامعي عىل االنرتنت البداء تضامنهن مع امرأة 
مسلمة حمجبة حامل تقول إهنا تعرضت العتداء قرب العاصمة ستوكهومل بسبب ارتدائها احلجاب االسالمي.

وبحلول اخلمیس املايض كانت اكثر من 2000 سویدیة قد نرشن صورهن يف موقع انستاغرام معظمهن من غری املسلامت.
"احتفالیة" عرب صفحة يف موقع فیسبوك حرضها اكثر من عرشة آالف متصفح، ولکن الصفحة ازیلت الحقا لکثرة  كام نظم القائمون عىل احلملة 

التعلیقات العنرصیة التي كتبت فیها. املصدر: املسلم
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