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إثر سقوط  العامل اإلسالمي  انقسم   . العثمانية مبؤامرة من األعداء  العامل اإلسالمي متأزمة منذ سقوط اخلالفة  زالت أوضاع  ال 
اخلالفة إىل دول ودويالت، وتوىل عروش احلكم يف معظم الدول أناس رضعوا بلبان حب الثقافة الغربية والفكر العلماني، وقد 

غسلت أدمغتهم. 
ومن ال يعرف أن رجال احلكم يف الدول اإلسالمية أكثرهم ال يؤمنون برسالة اإلسالم اخلالدة وال بتحكيم الشريعة اإلسالمية، 
ون، إنهم يطبقون ما ميلي عليهم  ون من قبل كرباءهم ال خميرَّ ومن املؤسف جدا أنهم ال ميلكون خيارا فيما يفعلون فهم مسيرَّ
والنفاق،  بالديانة ويبطن الكفر  الغربيون. وإن منهم من يبغض اإلسالم وأهله أكثر من سادتهم، ومنهم من يتظاهر  سادتهم 
الدين قضية فردية وال يرضى بتدخله يف شؤون احلياة والسياسة والدولة والتشريع. ومن ثم ترى كثيا منهم  ومنهم من يرى 
يضيقون على احلركات اإلسالمية، ومحلة العلم ودعاة الدين، فكم عذبوا من الدعاة، وكم سجنوا من العلماء، وكم قتلوا 
من األبرياء، وكم عزلوا من العمال، وكم صدوا عن سبيل اهلل، وكم فّرقوا بني  األحبة، وكم شردوا، وكم فتنوا من املؤمنني 
واملؤمنات؟ "وما يوم حليمة بسر" وقد شاهدنا ما حدث يف مصر من جمازر بشعة وما رأيناه يف الشام من تدمي شامل يتندى له جبني 

البشرية!!.
ههنا يتساءل كثيون: هل هلذه املشاكل من حل، وهلذه املآسي من نهاية؟.وال شك أن اهلل سبحانه وتعاىل قادر على أن يغي 
األوضاع ويصلح األمور، وما ذلك على اهلل بعزيز ألنه قادر على كل شيء، ولكن جرت سنة اهلل يف خلقه أنه ال يغي ما بقوم 
حتى يغيوا ما بأنفسهم، أي إنه ال يغي نعمة أو بؤسا وال يغي عزا أو ذال وال يغي مكانة مكانة مكانة أو مهانة إال إذا غّي 
الناس من مشاعرهم وأعماهلم وواقع حياتهم. عندئذ يغي اهلل ما بهم وفق ما صارت إليه نفوسهم وأعماهلم، وليعلم اجلميع أن ما 

يقع عليهم يرتتب على ما يكون منهم.
إن ما يؤسف ويقلق أن كثيا منا تعود أن ينتظر عقوبة تنزل على الظاملني الغامشني كما تعود كثي منا أن يدعو عليهم، 

وإذا مل ير عقوبة عاجلة استيأس وأساء الظن بربه. ال قدر اهلل.
أال جيدر بنا أن جندد النظر يف فكرنا وعقيدتنا وأعمالنا وسلوكنا وسياستنا وختطيطنا، أال جيدر بنا أن نتعرف على سنن 
اهلل اجلارية يف خلقه؟ وال ريب أن ذلك يطلب منا شجاعة واعرتافا بالواقع علما بأن الشجاعة ال تنحصر يف إقدام املرء على القتال 
وعدم خوفه من الردى، بل من الشجاعة أن يعرتف اإلنسان مبا قصر وأخطأ، وإن من السعادة أن جيدد اإلنسان النظر فيما فعل حتى 

يعلم أين اخللل يف أعماله و...و...
أن اجليل  الشهي حممد قطب  اإلسالمي  الكاتب  أعماهلم؟.ذكر  آماهلم تفقدوا  افتقدوا  إذا  أنهم  الصاحل  السلف  أليس من دأب 
رسوله،  وأوامر  ربه  أوامر  من   فيه   قصر  ما  لينظركل   : ألنفسهم  فقالوا  مرة  النصرذات  أبطأعليهم   - عليهم  اهلل  املتفردرضوان 
فوجدبعضهم أنه قدأهمل السواك،فقالوا: هو ذاك .فليتدبر املسلمون اليوم، إذا كان ترك سنة واحدة يسبب تأخر النصر فكيف 
يكون حالنا إذا تركنا الفرائض والسنن، وارتكبنا املعاصي والفجور، فهل تغين الشعارات الفارغة واهلتافات الرنانة عنا شيئا 

عند ذلك؟!. 
أال تتطلب األوضاع الراهنة من كل فرد أن حياسب نفسه ومجاعته؟ أمل يقل اهلل تعاىل يف حمكم تنزيله: أو ملا أصابتكم 

مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم.
إذن جيب على محلة العلم أن جيددوا النظر يف مناهجهم التعليمية، وجيب على الدعاة أن يراجعوا أنفسهم ويتفقدوا نياتهم 
وأعماهلم وأساليب دعوتهم، أين اخللل فيما فعلوا ويفعلون، جيب على الزعماء اإلسالميني ورؤساء األحزاب واجلماعات اإلسالمية 

أن حياسبوا أنفسهم حماسبة حمايد، ويأخذوا دروسا وعربا مما وقع وحدث.
للتغيي  العزم  ويصمم  واإلخفاق،  اهلزمية  أسباب  على  ويتعرف  نفسه  وحياسب  أخطائه  ويصحح  يفكر  الذي  أن  شك  وال 
واإلصالح، وخيلص النية فسوف ينصره اهلل تعاىل ويهديه ويسدد خطاه، ويكتب له النجاح. أما الذين ال يعتربون باألحداث 
ويوجهون اللوم على غيهم دائما فذلك دليل على انطماس بصيتهم وسوء تفكيهم، يقول األستاذ حممد قطب: وكل تعجل 
يف ميدان الرتبية بالذات ال يأتي خبي، ألنه يكون مبثابة إقامة بنيان على غي أساس، أو على غي أساس مكني، وكلما ارتفع 
كان عرضة لالنهيار. الذين يستطيلون الطريق، وحيسبون أن هناك طرقا أقصر وأخصر، ينبغي أن يأخذوا عربة التجربة، سواء 
كانت التجربة هي مذحبة محاة، أم كانت هي التجربة السياسية يف السودان، فإذا كنا ال نعترب باألحداث، فذلك يف ذاته دليل 

على نقص يف تربيتنا حيتاج إىل عالج. واقعنا املعاصر 474.

املفيت ما هو احلل؟! األستاذ  مساحة 
حممد قاسم القامسي

اإلفتاء  و  احلديث  أستاذ 
باجلامعة

السرية و التاريخاإلفتتاحية

حفلة زواج الطيب الطاهر بالطيبة  الطاهرة
)القسط األول(

اهلل  صلى  اخلامت  النيب  سية  بأن  خيفى  وال 
يف  فرد  أي  سية  تضاهيها  ال  وسلم  عليه 
مبدأ  من  ينبثق  الكالم  هذا   إن  و  الكون، 
و  حمبة  يعاضده  كما  تارخيي  واقع  و  ديين 
عاطفة و يسانده شعور وعقل، فكل مقطع 
من حياته الكرمية بل وكل حلظة و ثانية 
 ، عربًا  و  دروسًا  حيتوي  عظيم  سجل  منها 

حكمًا و خربًا.
العامل  قطب  آدم  ولد  سيد  و  اخلامت  النيب  وهو   
ال أحد خيالف يف سيته العظيمة بأنها سية 
رجل عظيم غّي جمرى التاريخ، بل هناك رجال 
اإلسالم  اعتنقوا  حينما  البداوة  أعراب  من 
العظيم فأصبحت  الشرف  و منهاجًا فنالوا  دينا ً 
جبال  و  أودية  وهناك  األبطال،  سية  سيتهم 

بالنيب اخلامت نالت الشرف فأصبحت أمثااًل..
إذن فال عجب يف ُعظم كل ما يتعلق بذاته 
صلوات  زواجه   : ومنها  مية،   الكر  أسرته  و 
خدجية  الطاهرة  بالطيبة  عليه  وسالمه  اهلل 

الكربى أوىل األزواج رضي  اهلل  عنها.

والسالم  عليه  الصالة  النيب  تعرف  كيف 
باخلدجية الكربى

إىل  ـ  ضعيفة  بعضها  ـ  عديدة  روايات  تشي 
الصالة  عليه   الرسول  بزواج  تتعلق  تفاصيل 
اهلل  رضي   الكربى  خدجية  من  والسالم 
عن  بينهما  التعّرف  بداية  حتدد  وهي   عنها 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  عمل  طريق 
أوضاع  درسنا  إذا  ولكن  مباهلا  التجارة  يف 
عميقة  دراسة  االجتماعية  املكي  اجملتمع 
حيكم العقل والواقع بأنه كان بينهما نوع 
املكي  اجملتمع  شئون  حبكم  التعارف  من 
والسالم  الصالة  عليه   الرسول  ألن  آنذاك، 
فيها  وخاض  عديدة  أمورًا  مارس  و  جّرب  قد 
وصالح  العقل  ورجاحة  واألمانة  الصدق  من 
أطرافها،  و  مكة  يف  صيته  فاشتهر  الطينية 
و نساء قرشيات مكيات ال يغفلن عن مواقف 
رجاالت مكة و بطوالتهم. لكنها عرفته من 
التاجر  ألن  دقيقة  معرفة  مباهلا  التجارة  خالل 
األمني حمّمد صلوات  اهلل وسالمه عليه قد أدى 
دوره و وظيفته بصدق و أمانة و دقة و متانة، 

فنجح جناحًا كبيًا وربح رحبًا عظيمًا. 
ألف: حيث باع ما خرج بها من أموال التجارة. 

ب: وربح ضعف ما كان يربح غيه.
ج: ثم اشرتى ما رأى شراءه الزمًا.

د: وقّدم احلساب بكل دقة وصداقة و عجلة 
كما يرغبها أصحاب األموال دائمًا...

من  بنفسها  ومارسته  خدجية  شاهدته  ما  هذا 
حممد صلوات اهلل عليه و سالمه عليه، و زد 
إىل جانب ذلك ما أخربها غالمها مسية حيث 
يرافقه يف الطريق من كريم أخالقه و دالئل 

مستقبله وعن تنبؤات الرهبان املسيحيني.
ميكننا أن نقول بعد هذه املمارسة التجارية  
واملشاهدة الذاتية و وصول األخبار إليها قد وجد 

دافع قوي على أن تفكر يف شأنه أكرب من 
فرتبح  فيه  هلا  يتجر  ماهلا  يف  عاماًل  كونه 
مما  أكثر  حمّمدًا  عرفت  قد  هي  بل  يربح؛  و 
املواهب:  شرح  يف  الزرقاني  قال  قومه.  عرفه 
و  السية  علم  يف  اإلمام  ـ  إسحاق  ابن  ذكر 
رواياتها ـ  يف املبتدأ، قال: كان لنساء قريش 
فيه،  يومًا  فاجتمعن  فيه،  جيتمعن  عيد 
"يا معشر نساء قريش  فجاءهن يهودي، فقال: 
استطاعت  فأيتكن  نيٌب،   فيكن  يوشك  إنه 
أن تكون له فراشا فلتفعل، فحصبنه وقّبحنه 
ومل  قوله  على  خدجية   وأغضت  له،  وأغلظن 
يف  ذلك  وقّر  النساء،  فيه  عرض  فيما  تعرض 
نفسها، فلما أخربها مسية مبا رواه من اآليات، 
اليهودي  قال  ما  قالت: إن كان  رأته هي،  ما  و 

حقًا، ما ذاك إال هذا ".

خدجة ختطب أو خيطب هلا!
إمام  ـ  الواقدي  ابن سعد من طريق شيخه  روى 
منية  بنت  نفيسة  عن  ـ  املغازي  و  السية  يف 
أسد  بن  خويلد  بنت  خدجية  كانت  قالت: 
جلدة  حازمة  امرأة  قصي  بن  العزى،  عبد  بن 
شريفة مع ما أراد اهلل بها من الكرامة واخلي، 
نسبًا  قريش  )أعلى(  أوسط  يومئذ  وهي 
وأعظمهم شرفًا، وأكثرهم مااًل، وكل قومها 
كان حريصًا على نكاحها لو قدر على ذلك 
قد طلبوها وبذلوا هلا األموال. فأرسلتين دسيسًا 
إىل حمّمد صّلى اهلل   عليه  وسّلم بعد أن رجع 
يف عيها من الشام فقلت: يا حمّمد! ما مينعك 
أن تتزوج، فقال: ما بيدي ما أتزوج به، فقلت: 
واجلمال  املال  إىل  دعيت  و  ذلك  كفيت  فإن 
»فمن  قال:  جتيب؟  أال  والكفاءة،  الشرف  و 
هي؟« قلت: خدجية، قال: »وكيف لي ذلك؟« 
ائت لساعة  أن  إليه:  فذهبت فأخربتها فأرسلت 

كذا .
اهلل  رضي   خدجية  بأن  تنص  أخرى  ورواية 
 عنها هي اليت عرضت نفسها على حمّمد صّلى 
إسحاق  ابن  عند  واسطة.  بال   اهلل   عليه  وسّلم 
فعرضت عليه نفسها، فقالت: يا ابن عّم! إني 
لقرابتك وسلطتك يف قومك و  قد رغبت فيك 

أمانتك و حسن خلقك وصدق حديثك«.
عن  والبحث  الكالم  يف  أخوض  أن  يسعين  ال 
والضعف،  الصحة  حيث  من  الرواية  هذه  سند 
لكن العرف السائد يف اجملتمع املكي آنذاك 
قد  الكربى  خدجية  وخباصة  ذلك  يأبى  ال 
واستخربت  وأخربت  ذلك  قبل  الزواج  مارست 
عليه  وسالمه  اهلل  صلوات  حمّمد  مبستقبل 
أن  عقلها  رجاحة  و  فراستها  عني  من  فأذن 
للطيبني  الطيبات  فإن  عليه،  نفسها  تعرض 
الزرقاني  الشيخ  ولكن  للطيبات،  والطيبون 
الوجهني حيث  أو  القولني  رمحه  اهلل مجع بني 
أواًل  بأنها بعثت نفيسة  قال: واجلمع ممكن 
لتعلم هل يرضى؟ فلما علمت ذلك كّلمته 

بنفسها .

إن خدجية الكربى تصفها الروايات العديدة 
الشرف  من  كانت  بأنها  والتاريخ  السية  يف 
يف ذروته ومن النزاهة يف قمتها و الطاهرة يف 
أعالها فحسبها أنها كانت تلقب يف  اجلاهلية 
يف  قيمة  الثروة  و  وللمال  الطاهرة،  بالعفيفة 
كل جمتمع وال تأباها النفس اإلنسانية ألجل 
هذا كل قومها كان حريصا على نكاحها 
ولكن القدر املكتوب ادخرها لصاحب اخللق 
للطيبني  الطيبات  قيل:  وباحلق  العظيم، 
املرء  اختيار  كان  »وإذا  للطيبات.  والطيبون 
قطعة من عقله، فقد أثبتت باختيارها حمّمدًا 
سالمة تفكيها و بعد نظرها حني استقرت 
أفكارها على خي من قذفت به أرحام األمهات، 
مثله«  و  شكله  عن  دائمًا  يبحث  واإلنسان 
والشكل يستدعي شكله و املثل يرتضي 
يف  إال  يكون  ال  والتنافر  قيل.  كما  مبثله 

األضداد و املوافقة  اليكون إال يف األنداد.
الصفات اجلاذبة يف حمّمد الطيب لدى خدجية 

الطيبة
مل  عقلها  برجاحة  الطاهرة  الطيبة  خدجية 
يف  تربق  طارئة  نزوة  الزواج  جتعل  أن  تكن 
بصفات  حتكم  و  تندفع  أو  آخر  ختبو  و  حني 
فكرت  وإّنا  هلا،  قيمة  ال  عاجلة   ظاهرة 
تفكيًا عميقًا مل يبق بعده شي ء و مل يسع 
الروايات أنها  للريب ميل كما تذكر بعض 
قد  إني  عم!  ابن  يا  ـ  قالت  ما  ولنعم  ـ  قالت: 

رغبت فيك لقرابتك...يتواصل.

عبيد  الدكتور  معالي 
اهلل بين كمال 

والتاريخ  احلديث  أستاذ 
باجلامعة
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دراسات إسالمية
آفة الفتور يف الطالب

يواجهها  اليت  اآلفات  أضر  من  الفتور  آفة  إن 
اإلنسان عامة والطالب يف عصرنا هذا خاصة. 
لقد كان من دعاء النيب صلى اهلل عليه وسلم: 
ِمَن  ِبَك  َوَأُعوُذ  اْلُبْخِل،  ِمَن  ِبَك  َأُعوُذ  ِإنِّي  ُهمَّ  »اللَّ

. ْبِ
اْلُ

ا  َخْيً ِبَعْبٍد   ُ اهللَّ َأَراَد  ِإَذا  السالم:  عليه  وقال 
َرُسوَل  َيا  َيْسَتْعِمُلُه  َوَكْيَف  قيل:  اْسَتْعَمَلُه« 

ُقُه ِلَعَمٍل َصاِلٍ َقْبَل اْلَْوِت«. ؟ , َقاَل: »ُيَوفِّ ِ
اهللَّ

معنى الفتور:
االستمرار  بعد  االنقطاع  أ:  معنيان:  للفتور 
أو  الكسل  ب:  احلركة.  بعد  السكون  أو 
جاء  والد،  النشاط  بعد  التباطؤ  أو  الرتاخي 
َيْفرُت  العرب: وَفرَت الشيُء واحلّر وفالن  يف لسان 
بعد  والَن  حّدة  بعد  سكن  وُفتارًا  ُفُتورًا  وَيْفرِت 

شدة.
والفتور اصطالحا: داء ميكن أن يصيب بعض 

العاملني بل قد يصيبهم بالفعل.
التباطؤ،  أو  الرتاخي  أو  الكسل،  الفتور  أدنى 
بعد  السكون  أو  االنقطاع  الفتور  وأعلى 
اهلل  قال  الستمرة.  واحلركة  الدائب  النشاط 
َماَواِت  السَّ يِف  َمْن  َوَلُه  الالئكة:  عن  تعاىل 
ِعَباَدِتِه  َعْن  وَن  َيْسَتْكِبُ اَل  ِعْنَدُه  َوَمْن  ْرِض  َواْلَ
اَل  َهاَر  َوالنَّ ْيَل  اللَّ ُحوَن  ُيَسبِّ  )19( َيْسَتْحِسُروَن  َواَل 
اهلل  ينزهون  دائمة  عبادة  يف  إنهم  وَن.أي  َيْفرُتُ
ليل  اهلل  ويذكرون  ويصلون  به  يليق  ال  عما 

نهار ال يضعفون وال يسأمون.
أسباب الفتور يف النفوس: 

وميكن أن يدخل الفتور يف النفوس بسبب من 
السباب اآلتية: 

1ـ السرف وجماوزة احلد يف الكل: 
فإن هذا من شأنه أن يؤدي إىل السمنة وضخامة 
التثاقل،  وبالتالي:  الشهوات،  وسيطرة  البدن، 
االنقطاع  يكن  مل  إن  والرتاخي،  والكسل، 
اهلل  نهي  يف  السر  هو  هذا  ولعل  والقعود، 
تعاىل:  قال  السرف،  من  وحتذيرهما  ورسوله، 
َمْسِجٍد  ُكلِّ  ِعْنَد  ِزيَنَتُكْم  ُخُذوا  آَدَم  َبِن  َيا 
بُّ اْلُْسِرِفنَي.  َوُكُلوا َواْشَرُبوا َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّه اَل ُيِ

العراف: 31.
وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: ما مأل ابن 

آدم وعاء شر من بطنه...
وقد أدرك سلف المة ما يضعه السرف وجماوزة 
عن  منه،  فحذروا  اآلفات،  من  الكل  يف  احلد 
يف  والبطنة  إياكم   : قال  عنه  اهلل  رضي  عمر 
الطعام والشراب ! فانها مفسدة للجسد ، مورثة 
وعليكم   ، الصالة  عن  مكسلة   ، للسقم 
بالقصد فيهما ! فانه أصلح للجسد ، وأبعد من 
السمني  احلب  ليبغض  تعاىل  اهلل  وإن   ، السرف 
على  شهوته  يؤثر  حتى  يهلك  لن  الرجل  وإن   ،

دينه. 
واهلمم  الضعيفة  اإلرادات  ذوي  صحبة  2ـ 

الدنيئة:
هلم  ممن  نفرا  الطالب  يصحب  أن  يدث  فقد 
ويعايشهم  منهم  يقرتب  وحني  وذيوع،  شهرة 
كالطبل  العمل  يف  فاترين  خاوين  يراهم 
يعدي  كما  عدوه  معهم  مضى  فإن  الجوف، 

الصحيَح الجرُب بالفتور والكسل. 
ضرورة  على  السالم  عليه  تأكيده  سر  وهذا 
على  الرء  يقول:  إذ  والصديق،  الصاحب  انتقاء 
خيالل.  من  إىل  أحدكم  فلينظر  خليله  دين 

أخرجه أبو داوود.

السوء  والليس  الصال  الليس  مثل  إمنا 
كحامل السك ونافح الكي، فحامل السك إما 
أن يذيك وإما أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه 
ثيابك  يرق  أن  إما  الكي  ونافخ  طيبة.  ريا 

وإما أن جتد منه ريا منتنة.
3ـ الوقوع يف العاصي والسيئات وال سيما صغائر 

الذنوب مع االستهانة بها: 
الفتور،  إىل  حمالة  ال  بالطالب  ينتهي  ذلك  فإن 
ُمِصيَبٍة  ِمْن  َأَصاَبُكْم  َوَما  العظيم:  اهلل  وصدق 
َكِثٍي.  َعْن  َوَيْعُفو  َأْيِديُكْم  َكَسَبْت  َفِبَما 

الشورى: 30.
إن الؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء يف 
منها  قلبه  صقل  واستغفر  ونزع  تاب  فإن  قلبه 
الذي  الران  فإن زاد زادت حتى تعلو قلبه، فذلك 
الفتور  يف  توقع  اليت  السباب  هي  تلك  ذكره 

غالبا.
4ـ دخول جوفه شيء حمرم أو به شبهة: 

إما السبب تقصيه وعدم إتقانه للعمل اليومي 
فيما  تعامله  بسبب  وإما  منه،  يتعيش  الذي 
هذا  فمثل  ذلك،  غي  بسبب  وإما  شبهة،  نسميه 
يعاقب من سيده ومواله، وأدنى عقاب يف الدنيا 
على  أو  الطاعات،  عن  ويرقد  فيقعد،  يفرت  أن 
القل يكسل ويتثاقل فال جيد للقيام لذة، وال 

للمناجاة حالوة.
5ـ التقصي يف عمل اليوم والليلة:

السمر  بسبب  الكتوبة  الصالة  عن  النوم  مثل 
الذي ال مبر له بعد العشاء، ومثل إهمال بعض 
صالة  أو  الليل،  قيام  وترك  الراتبة،  النوافل 
الضحى، أو تالوة القرآن، أو الذكر، أو الدعاء، 
أو االستغفار، أو التخلف عن الذهاب إىل السجد، 
أو عدم حضور الماعة بدون عذر، فكل ذلك 
وأمثاله له عقوبات، وأدنى هذه العقوبات الفتور 

بأن يكسل ويتثاقل أو ينقطع ويتوقف.
6ـ قلة تذكر الوت والدار اآلخرة:

اإلرادة،  فتور  إىل  يؤدي  أن  شأنه  من  ذلك  فإن 
واحلركة،  النشاط  وبطء  العزمية،  وضعف 
ولعلنا يف  واالنقطاع،  الوقوف  بل قد يؤدي إىل 
اهلل  صلى  أمره  من  احلكمة  نفهم  هذا  ضوء 
عليه وسلم بزيارة القبور بعد النهي والتحذير، 
القبور  إذ يقول: إني كنت نهيتكم عن زيارة 

فزوروها فإنها تذكركم اآلخرة.
وإيثار  الماعية  المور  يف  الشاركة  عدم  7ـ 

حياة العزلة والتفرد:
اإلصالحية  احلفالت  يف  الطالب  شارك  فإذا 
يف  ويشارك  الامعة  يف  والساتذة  للشيوخ 
وجد  الماعة  مع  ويسي  الطالبية  النشاطات 
نفسه دوما، متجدد النشاط، قوي اإلرادة، صادق 
ويعتزل  الماعة  عن  ُشذ  إذا  وأما  العزمية، 
نشاطه،  جيدد  من  سيفقد  فإنه  النشاطات  عن 
بربه  يذكره  همته،  ويرك  إرادته،  ويقوي 
فيسأم وميل، وبالتالي: يرتاخى ويتباطأ، ولعل 
وتأكيده  اإلسالم  حرص  يف  السر  بعض  هذا 
وتشديده على الماعة وحتذيره من مفارقتها 
َواْعَتِصُموا  تعاىل:  اهلل  يقول  إذ  عنها،  والشذوذ 

ُقوا. آل عمران: 103. يًعا َواَل َتَفرَّ ِ َجِ
ْبِل اهللَّ ِبَ

وقال رسول اهلل عليه وسلم: عليكم بالماعة، 
وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو 
فليزم  النة  ببوبة  أراد  من  أبعد،  اإلثنني  من 

الماعة.
إن من مظاهر الفتور يف الطالب:

ـ كسل يصيب الروح والسم والعقل.
وعدم  القراءة  استثقال  بل  القرآن  قراءة  قلة  ـ 

التأثر لا يقرأ.
وقلة  الرياء  من  اخلوف  وعدم  اإلخالص  عدم  ـ 

الدعاء يف تلخيص النفس من الرياء.
ـ انقطاع الروابط مع اهلل وضعفه.

ـ ال يتأثر بنصح وال ينفعه ذلك شيئا.
ـ إضاعة الوقات مبا ال يعود إىل الفائدة.

احلفالت  وحلق  الدرس  حضور  يف  التقصي  ـ 
العلمية واإلصالحية.

اخلي  وأعمال  السنن  من  الكثي  تفويت  ـ 
والنوافل وعدم التأسف على ذلك.

الفتور  مظاهر  من  شيء  على  تعرفنا  ما  وبعد 
حتى  للعالج  نتعرض  أن  بد  ال  ذلك  وأسباب 
يستطيع من ابتلي بشيء من ذلك العودة إىل ما 
والعبادة،  اإلميان  وقوة  النشاط  من  عليه  كان 
القلوب  جالء  فهو  تعاىل؛  اهلل  ذكر  ذلك:  ومن 
أمراضها، ودواءها عند  من صدنها، وشفاءها من 
والفالح  الصاحلة  العمال  روح  وهو  اعتالهلا، 
يرتتب عليه، قال تعاىل: واذكروا اهلل لعلكم 

تفلحون.
		 فنسيان ذكر اهلل موت قلوبهم
وأجسامهم قبل القبور قبور

وأرواحهم يف وحشة من جسومهم
وليس هلم حتى النشور نشور 	

القرآن  وتدبر  اهلل  يدي  بني  واالنكسار  الدعاء 
الوت  ذكر  وكثرة  الصاحلني  حياة  وقراءة 
وصحبة أولي اهلمم العالية ومطالعة أخبارهم. 
اخرتت  بالذي  تقاس  الناس  يف  أنت  الناظم:  قال 
ذكرا  وتنل  تعلو  الخيار  فاصحب  خليال، 
دائما. القلب  ومراقبة  اإلميان  تعاهد  جيال، 

وقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  إن اإلميان 
الثوب  خيلق  كما  أحدكم  جوف  يف  ليخلق 
اخللق فاسألوا اهلل أن جيدد اإلميان يف قلوبكم. 

رواه الطباني.
للعالج  الفيدة  الكتب  بعض  مطالعة  وأقرتح 

عن الفتور:
دوام النظر والطالعة يف كتب السية والتاريخ 
أخبار  من  بكثي  مشحونة  فإنها  والرتاجم، 
واإلرادات  القوية  العزائم  أصحاب  العاملني، 
وتولد  وتسليها  النفس  عن  تسري  اليت  الصادقة 
تعاىل:  اهلل  وصدق  والتأسي،  االقتداء  حب  فيها 

لقد كان يف قصصهم عبة لولي اللباب.
1ـ حياة النبياء.

2ـ رجال الفكر والدعوة لإلمام الندوي.
3ـ نزهة اخلواطر.

4ـ صفحات من صب العلماء... لبي غدة رمحه 
اهلل.

5ـ قيمة الزمن عند العلماء، له أيضا.
لديننا  الضارة  اآلفة  عن  يفظنا  أن  اهلل  أرجو 
ودنيانا، وعافانا اهلل من جيع اآلفات والبليات، 

آمني يا رب العلمني.

الشيخ أمان اهلل سعدي

اآليات القرآنية:
مَلْ  َما  ُمُكْم  َوُيَعلِّ ْكَمَة  َواحْلِ اْلِكَتاَب  ُمُكُم  َوُيَعلِّ يُكْم  َوُيَزكِّ آَياِتَنا  َعَلْيُكْم  َيْتُلو  ِمْنُكْم  َرُسواًل  ِفيُكْم  َأْرَسْلَنا  قال تعاىل: َكَما 

َتُكوُنوا َتْعَلُموَن. البقرة: 151.
يزكيكم: عن الشرك وسائر الجناس.

احلكمة: هي سنة الرسول صلى اهلل عليه وسلم. التفسي الكبي: 67/4.
ِ َعَلْيَك َعِظيًما.النساء: 113.

َمَك َما مَلْ َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل اهللَّ ْكَمَة َوَعلَّ ُ َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواحْلِ وقال تعاىل: َوَأْنَزَل اهللَّ
وقال تعاىل: َوُقْل َربِّ ِزْدِني ِعْلًما. طه: 114.

َلَنا َعَلى َكِثٍي ِمْن ِعَباِدِه اْلُْؤِمِننَي. النمل: 15. ِ الَِّذي َفضَّ
ْمُد هلِلَّ وقال تعاىل: َوَلَقْد آَتْيَنا َداُووَد َوُسَلْيَماَن ِعْلًما َوَقااَل احْلَ

اِس َوَما َيْعِقُلَها ِإالَّ اْلَعاِلُوَن. العنكبوت: 43. ْمَثاُل َنْضِرُبَها ِللنَّ وقال تعاىل: َوِتْلَك اْلَ
َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماُء. فاطر: 28.

َشى اهللَّ ا خَيْ َ وقال تعاىل: ِإمنَّ
ْلَباِب. الزمر: 9. وُلو اْلَ

ُ
ُر أ ا َيَتَذكَّ َ وقال تعاىل: ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن اَل َيْعَلُموَن ِإمنَّ

ُ الَِّذيَن  ُ َلُكْم َوِإَذا ِقيَل اْنُشُزوا َفاْنُشُزوا َيْرَفِع اهللَّ اِلِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح اهللَّ َ ُحوا يِف اْلَ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ِقيَل َلُكْم َتَفسَّ وقال تعاىل: َيا َأيُّ
وُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت. الادلة: 11.

ُ
آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن أ

انشزوا: أي ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لغيكم.
قَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن. البقرة: 42. قَّ ِباْلَباِطِل َوَتْكُتُموا احْلَ وقال تعاىل: َواَل َتْلِبُسوا احْلَ

اَس ِباْلِبِّ َوَتْنَسْوَن َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلِكَتاَب َأَفاَل َتْعِقُلوَن. البقرة: 44. وقال تعاىل: َأَتْأُمُروَن النَّ
الحاديث النبوية:

ْرَض َفَكاَنْت ِمْنَها  َدى َواْلِعْلِم َكَمَثِل َغْيٍث َأَصاَب اْلَ ُ ِمَن اهْلُ َم: »َمَثُل َما َبَعَثِن اهللَّ ِ َصلَّى اهلُل َعَلْيِه َوَسلَّ
َعْن َأِبي ُموَسى، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهللَّ

اَس َفَشِرُبوا ِمْنَها َوَرَعْوا َوَسَقْوا  ُ ِبِه النَّ  َواْلُعْشَب اْلَكِثَي، َوَكاَنْت ِمْنَها َأَجاِدُب َقْد َأْمَسَكِت اْلَاَء َفَنَفَع اهللَّ
َ َ
َفَأْنَبَتِت اْلَكأل َطاِئَفٌة َقِبَلِت اْلَاَء 

ُ ِبِه َفَعِلَم  ِ َوَنَفَعُه َما َبَعَثِن اهللَّ
، َكَذِلَك َمَثِلي َوَمَثُل َمْن َفُقَه يِف َدْيِن اهللَّ

ً َ
ا ِهَي ِقيَعاٌن َفاَل ُتْنِبُت َكأل َ ْخَرى ِإمنَّ

ُ
]ص:379[، َوَأَصاَبْت َطاِئَفًة أ

ْرِسْلُت ِبِه. رواه البخاري.
ُ
ِ الَِّذي أ

َم َوَمَثُل َمْن مَلْ َيْرَفْع ِبَذِلَك َرْأًسا َومَلْ َيْقَبْل ُهَدى اهللَّ َوَعلَّ
نقية: طيبة طاهرة. الكأل: النبات يابسا ورطبا. العشب: الرطب من النبات. أجادب: أي ال تشرب ماء وال تنبت. قيعان: جع قاع، وهو 

أرض مستوية ملساء. إرشاد الساري: 179/1.
معنى هذا التمثيل أن الرض ثالثة أنواع فكذلك الناس فالنوع الول من الرض ينتفع بالطر فتحيي بعد أن كانت ميتة وتنبت الكأل 
فينتفع به الناس والدواب والنوع الول من الناس يبلغه اهلدى والعلم فيحفظه وييي قلبه ويعمل به ويعلمه غيه فينتفع وينفع والنوع 
الثاني من الرض ما ال يقبل االنتفاع يف نفسها لكن فيها فائدة وهي إمساك الاء لغيها فينتفع به الناس والدواب وكذا النوع الثاني 
من الناس هلم قلوب حافظة لكن ليست هلم أذهان ثاقبة وال رسوخ هلم يف العلم يستنبطون به العاني والحكام وليس هلم اجتهاد 
يف العمل به فهم يفظونه حتى جييء أهل العلم للنفع واالنتفاع فيأخذه منهم فينتفع به فهؤالء نفعوا مبا بلغهم والثالث من الرض هو 
السباخ اليت ال تنبت فهي ال تنتفع بالاء وال متسكه لينتفع به غيها وكذلك الثالث من الناس ليست هلم قلوب حافظة وال أفهام واعية 
فإذا مسعوا العلم ال ينتفعون به وال يفظونه لنفع غيهم الول النتفع النافع والثاني النافع غي النتفع والثالث غي النافع وغي النتفع. 

عمدة القاري: 79/2.

العلم يف ضوء الكتاب والسنة

واحد خبش يار أمحد 
زهي
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89 نعمة  لكل  و  آفة،  أمة  لكل   : عنه  رضي  اهلل   عثمان  قال 
عاهة. وإن آفة هذه المة عّيابون طّعانون، يظهرون لكم ما 
حتبون، ويسّرون ما تكرهون، طغام مثل النعام، يتبعون أول 

ناعق .

روِّحوا القلوب
قال علي رضي اهلل عنه:

وا هذه القلوب، والتمسوا هلا طرف احلكمة، فإنها متّل  أِجّ
كما متلُّ البدان.

والنفس مؤثرة  للهوي، آخذة  باهلوين، جاحنة إلي اللهو، أمارة 
بالسوء، مستوطنة للعجز، طالبة للراحة، نافرة علي العمل، 

فإن أكرهتها أنصبتها، وإن أهملتها أرديتها .

أهل العلم
قال علي رضي اهلل عنه:

فإنه  أهله،  من  تكونوا  به  واعملوا  به،  تعرفوا  العلم  تعلموا 
سيأتي من بعدكم زمان ينكُر احلّق فيه تسعة  أعشارهم، 
مصابيح  و  اهلدي،  أئمة  أولئك   نؤمة  كل  إال  فيه  ينجوا  ال 

العلم .

احلكمة والرمحة
قال ابن مسعود رضي اهلل عنه :

نعم اللس، جملس تنشر فيه احلمة، و ترجي فيه الرمحة .
الينبغي بالعلم مثنًا

قال ابن عمر رضي اهلل عنه :
ال يكون الرجل من العلم مبكان، حتى ال يسد من فوقه، 

منثورات

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

 مساحة الستاذ الفيت عبد القادر العاريف 

قسم  ورئــيــس  بالامعة  الســتــاذ 
التخصص يف اإلفتاء

وال يقر من دونه، وال ينبغي بالعلم مثنًا .

كل يوم يذهب بعضك
قال أبودرداء رضي اهلل عنه :

ابَن آدم، طأ الرض بقدمك، فإنها عن قليل تكون قبك.
ابَن آدم، إمنا أنت أيام، فكلما ذهب يوم، ذهب بعضك.
ابن آدم، إنك مل تزل بفي هدم عمرك، منذ ولدتك أمك .

اتباع اهلوي
قال ابوالدرداء رضي اهلل عنه لهل دمشق:

اهلل  يذكر  ال  فعامًا،  عامًا  الب  خبز  من  شبعتم  بأن  أرضيتم 
تعالي يف ناديكم، ما بال علمائكم يذهبون، وجهالكم ال 
يتعلمون، لو شاء علمائكم الزدادوا، ولو التمسه جهالكم 

لوجدوه.
و  هواها،  باتباعها  إال  أمة  هلكت  ما  بيده،  نفسي  فوالذي 

تزكيتها أنفسها .

عالمات أهل التقوي
قال وهب بن كيسان: كتب إلّي عبداهلل بن الزبي مبوعظة: 
اما بعد: فإن لهل التقوي عالمات يعرفون بها، و يعرفونها من 
أنفسهم: من صب علي البالء، ورضي بالقضاء، و شكر علي 

النعماء، و ذلّّ حلكم القرآن.
و إمنا اإلمام كالسوق، ما نفق فيها محل إليها، إن نفق احلق 
عنده،  الباطل  نفق  وإن  احلق،  أهل  جاءه  و  إليه،  محل  عنده 

جاءه أهل الباطل ونفق عنده .

لكل أمة آفة

نظرة إىل حياة الشيخ عبد العزيز ساداتي 
رمحه اهلل

شخصيات إسالمية

فى اليوم السابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1426 ق. فقدت 
وجنما  أغرا  وكوكبا  شاخما  علما  الواسعة     بلوشستان  منطقة 
المعا ومشعال وضاءا يف مساء علمها، وهو مساحة الشيخ العالمة عبد 
لا  النفوس،  يف  البالغ  الثر  لوفاته  وكان  اهلل،  رمحه  ساداتي  العزيز 
للفقيد رمحه اهلل من مكانة مرموقة وأعمال جليلة وحياة طويلة 

مليئة باخلي وبالبكة لهل النطقة.
العامل  أداء بعض ما جيب هلذا  هذه حملة قصية عن حياته، رغبة يف 
الفذ، الذي جع بني العلم والعمل، وعاش غريبا، تاركا مظاهر الدنيا 

ومناصبها، بعيدا عن الرتفع والشهرة.   

مولده وأسرته:
وألف  ثالمثائة  بعد  وثالثني  مخس  سنة  له،  وغفر  اهلل  رمحه  ولد 

1335هـ، يف قرية "كركني" يف منطقة سرباز من بلوشستان.
العلم  بلبان  فتغذى  والصالح،  والتقى  والفضل  العلم  بيت  يف  نشأ 
واإلميان، وتسلح بسالح العرفة والعقيدة السليمة منذ نعومة أظفاره، 
حتى آل أمره إىل أن صار مرجعا للعلماء وفقيها بارزا وعالا ذكيا يف 

منطقته.
قد  السادات،  من  فاضال  عالا  كان  صادق  حممد  الال  الشيخ  هو  أبوه 
يف  أقبل  وقد  "سرباز"  إىل  ســراوان  مدينة  يف  "دزك"  قرية  من  هاجر 
للعام  مرجعا  فصار  العامة،  وإرشاد  والرتبية  التعليم  إىل  القرية  تلك 
حممد،  غالم  سيد  مال  القاضي  الشيخ  أبوه  تويف  لا  لكن  واخلاص. 
السيد  بينهم  الال حممد صادق مع أسرته وذويه ومن  يف سراوان، عاد 
عبد العزيز إىل "سراوان" على طلب من أهل "سراوان" لتولي مهام القضاء 

والمور الذهبية يف قرية "دزك".
من  طويلة  سنوات  ظلت  الذكورة  "دزك"  قرية  أن  جديربالذكر 
هذه  يف  أسس  كان  وقد  بلوشستان.  يف  احمللية  احلكومة  مراكز 
ساداتي  الشيخ  أجداد  يد  كبيعلى  علمي  مركز  الكبية  القرية 
للتعليم والرتبية الدينية وحل النزاعات الشعبية، وظل مأوى  لرجوع 
الناس إليه من الناطق الختلفة. و أقيم أول صالة للجمعة يف جامع هذه 
القرية العروف مبسجد المعة، وهو مسجد قديم ميضي أكثر من 
مثامنائة ومخسني سنة على تأسيسه. و قد قام أسالف الشيخ ساداتي 
من  غيها  تولوا  كما  السجد،  هذه  يف  والماعات  المعة  بإمامة 
يف  ونزاعاتهم  الدينية  الناس  مشاكل  وحل  والقضاء  الذهبية  المور 

القرية.

رحلته للدراسة والتعلم:
منذ  العزيز  عبد  السيد  وجه  يف  بادية  كانت  الذكاء  مالمح  إن 
 ، حممد  شي  سيد  الال  الشيخ  إىل  ذهب  البداية  ففي  أظفاره.  نعومة 
يف  اإلبتدائية  الدروس  وتلقى  "دزك".  يف جامع  المعة  إمام وخطيب 
مكتب مسجد المعة الذي كان الكتب الوحيد والركز العلمي 
الصرف  علوم  أخذ  ثم  بلوشستان.  منطقة  يف  الوقت  ذلك  يف  الوحيد 
قرية  يف  بزركزاده  الرحيم  عبد  الشيخ  من  وغيها  والفقه  والنحو 
زنكيان(.  العلوم  دار  مدرسة  اآلن  فيها  تقع  اليت  )القرية  "زنكيان" 
العلوم  من  الزيد  وتعلم  العالية  للدراسات  الطلبة  من  كغيه  وسافر 
أوال.  سند،  منطقة  يف  اهلامشي  الفيوض  دار  إىل  فوصل  اهلند.  إىل 
وسافر بعد ستة أشهر من هناك إىل "أجي" ومن "أجي" واصل رحلته 
العلوم"،  "مظاهر  العروفة  مبدرستها  فالتحق  "سهارنفور"  حنو  التعلمية 
وكانت "سهارنفور" من الدارس العروفة والشتهرة يف اهلند. فدرس فيها 
زكريا  والشيخ  أمحد  سعيد  الفيت  أمثال  اهلند،  علماء  كبار  على 
الكاندهلوي. ثم التحق إلكمال دراساته العالية إىل جامعة ديوبند 

العروفة سنة 1359 هـ.ق.

وكبار  اهلند  علماء  كبار  من  جمموعة  على  درس  "ديوبند"  يف 
جعية  رئيس  الدني  أمحد  حسني  السيد  الشيخ  أمثال  أساتذتها 
اإلسالم  وحكيم  علي  إعزاز  موالنا  والدب  الفقه  وشيخ  اهلند،  علماء 
موالنا  والشيخ  البلياري   إبراهيم  والشيخ  القامسي  طيب  حممد  قاري 
أخرت حسني. وقد التقى يف هذه الدة بشخصيات بارزة من أهل الدعوة 
إلياس  حممد  الشيخ  أمثال  ونصائحهم  بتوجيهاتهم  وانتفع  والتزكية 

الكاندهلوي والشيخ العالمة أشرف علي التهانوي.
واستمرت رحلته لجل التعلم قرابة عشر سنوات، وقيل إنه مل يعد يف 
هذه الدة إىل بالده ومل يراسل أهله ومل يرد على كتاب وصله خمافة 
أن يقل شوقه واشتياقة إىل التعلم، وخمافة أن يكون يف تلك الرسائل 
يف  وتركها  الرسائل  جع  بل  دراسته،  يف  سلبية  آثارا  ترتك  أخبار 
صندوق ثم فتحها بعد التخرج وبدأ يقرأها رسالة رسالة، فكان يمد 

اهلل مرة ويسرتجع مرة أخرى.

العودة إىل البالد:
لا حان يوم التخرج، ذلك اليوم الذي يغمر الفرح والسرور وجود جيع 
الطلبة إذ أنهم سيتخرجون من دراسة العلوم الشرعية، وتوضع عمامة 
ساللة  من  وعارف  مناضل  جماهد  رجل  يد  على  رؤسهم  على  التخرج 
أمحد  حسني  العالمة  الشيخ  وهو  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الصطفى 
عند  بالدموع  مليئة  وعني  حزين  بقلب  الشاب  هذا  حضر  الدني، 
أستاذه. فلما رأى الستاذ احلزن يف وجه هذا التلميذ، قال له: آالن وقت 
الفرح والسرور، وليس وقت احلزن واهلم. فأجابه السيد عبد العزيز: إني 
لا  الوالدة  لوفاة  حزني  يكن  مل  ولو  الفراق،  موعد  اقرتاب  من  حزين 
تركتكم والامعة. فالشاب الذي ترك قبل عشر سنوات بالده صفر 
العلم  اليوم  ومعه أمحال من  والعرفة، يعود  العلم  اليدين من كنوز 

والعرفة والتجارب الغالية والتوجيهات النافعة.
لا شاع خب قدوم الشيخ ساداتي يف النطقة، ساد الفرح والسرور أهلها، 
الصب  بفارغ  ينتظرون  وكانوا  ونسائهم،  رجاهلم  شيوخهم،  و  شبابهم 
إىل  أقدامهم  على  الستقباله  الكثيون  خرج  وقد  قدومه.  حلظة 
أقربائه وعشيته إىل مدينة  الكثيون من  القرية. وقد ذهب  خارج 
الباكستانية( الستقبال  بنجكور )مدينة تقع حاليا يف بلوشستان 

شيخهم وعالهم القادم من اهلند.

أعماله ونشاطاته رمحه اهلل:
كهدفني  اهلل،  عباد  وإىل  الدين  إىل  اخلدمة  اهلل  رمحه  جعل  قد 
أساسيني يف حياته، فبعد أن استقر يف النطقة وقد صار مثل أسالفه 
النشاط  حياة  وهي  حياته  من  جديدة  مرحلة  بدأت  للناس،  مرجعا 
الناس  نهاره يف خدمة  واحليوية واخلدمة إىل اخللق. فكان يقضي 
العبادة والذكروالدعاء. بعد مضي مدة  وتوجيههم، وليله يف حمراب 
مدرسة  يؤسس  وأن  "دزك"  جامع  إعمار  أوال  أراد  عودته،  من  قصية 
جانب  من  ومطالبة  النطقة   علماء  مع  مشورة  بعد  لكنه  جبانبه، 
يديرها  كان  اليت  زنكيان"  "دارالعلوم  مدرسة  رئاسة  توىل  الناس 
"الولوي درحممد" و"الال حمراب" جبد وسعي بالغني، وكانا مشتغلني 
التعليمية والرتبوية بضور  بالتدريس فيها. فزادت الساعى والهود 
والعرفة  العلم  عشاق  وتوجه  الحناء،  يف  صيتها  وذاع  ساداتي،  الشيخ 
اشتغل  وقد  والدين.  العلمي  الركز  هذا  إىل  البالد  أحناء  شتى  من 
"عبد  الشيخ  مثل  الدة  هذه  يف  بارعون  أساتذة  والرتبية  التعليم  بأمر 
"رحيم  والشيخ  حميب"  الرمحن  "عبد  والشيخ  بور"  سعيدي  الكريم 
خبش بلوجزهي" يف ضوء توجيهات الشيخ ساداتي ونصائحه اخلالصة 

والشفقة.
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اإلهتمام إىل الدعوة والتبليغ:
كان الشيخ ساداتي من التأثرين والعجبني بالدعوة والتبليغ، فكان 
لسماحته حضور مستمر ناشط يف جيع شعب التبليغ واإلرشاد. ومع 
والتعليم فلم تكن  تفوته  مساعدة  التدريس  الشاغل وأمور  كثرة 

أمور الدعوة والتبليغ.
وقد قام إىل جوالت دعوية إىل مناطق خمتلفة من بلوشستان، كما 
أنه قام إىل رحالت خمتلفة إىل مراكز الدعوة يف باكستان، والتقى 
بكبار العلماء والدعاة، وكانت له صلة دائمة مع فضيلة الشيخ مفيت 

زين العابدين رمحه اهلل تعاىل أحد كبار الدعاة يف باكستان.

اللوس حلل نزاعات الناس:
السائل  عن  اإلجابة  يف  كبيا  وقتا  يقضي  اهلل  رمحه  كان  قد 
الشرعية، وحل اإلختالفات والنزاعات بني الناس. عندما كانت النطقة 
تعاني من قلة العلماء، كان فضيلته من ناحية جيلس لإلجابة عن 
مسائل الناس الشرعية ومن ناحية أخرى فقد شكل حمكمة لخذ 

حق الظلوم من الظامل، وحلل نزاعات الناس وإختالفاتهم.

التصدى للبدع واخلرافات:
الربانيون  العلماء  فيها  يقل  جمتمع  يف  واخلرافات  البدع  تنمو  رمبا 
البدع  وأهل  السوء  لعلماء  فريسة  الناس  ويكون  الخلصون  والدعاة 
البدع  بلوشستان  يف  البتدعة  من  البعض  نشر  وقد  واخلــرافــات، 
واخلزعبالت والعقائد اخلرافية، ولكن من اهلل على أهل هذه النطقة 
التوحيد  عاد  بفضلهم  الذين  اخلالص  التوحيد  أهل  من  علماء  برتبية 
جمموعة  كانوا  وإنهم  واخلرافات،  البدع  بسط  وطويت  النطقة،  إىل 
احملدث  الدهلوي  اهلل  ولي  الشاه  مكاتب  يف  تربوا  الذين  العلماء  من 
التصدي  رايات  رفعت  اليت  الكاتب  تلك  العروف،  اهلندي  والدد 
للشرك والبدعة يف شبه القارة اهلندية. وقد كان الشيخ ساداتي من 
العلماء السابقني الذين رفعوا هذه الراية يف إقليم بلوشستان الواسعة، 

رأية الدال والكفاح ضد الفساد يف العقائد والعمال.

التصدي للنشاطات العادية للشريعة اإلسالمية:
بيتا  ميلك  كان  أنه  "سروان"  أهل  من  بالتدين  يعرف  رجل  يكي 
فاستاجره شباب هلم نزعات شيوعية، فذهبت يوما لخذ منهم الجرة 
فرايت أوراقا وإعالنات كثية طبعوها وهم يريدون توزيعها، فأخذت 
أن  فيها  وكان  فقرأها  الكتابة  يعرف  رجل  إىل  وسلمتها  منها  ورقة 
ثالثة أشياء مشرتكة بني الناس "الرض والثروة والرأة" فتكلمت يف 
النشاطات لكنه  النطقة حول هذه  الوضوع مع عامل شاب من علماء 
رجح السكوت قائال: احلكومة معهم وليس يف مقدورنا أن نقابلهم. 
فنهضت من عنده وذهبت إىل الشيخ ساداتي، ولا رأى تلك الورقة تغيت 
وجهه وقال قم لنذهب إىل ذلك البيت. ثم ذهبنا مع جمموعة من رؤساء 
القبائل وقمنا بإحراق جيع ما كانت من الوراق الليئة باآلراء العادية 

للإلسالم والخالق.

الدعوة إىل الوحدة اإلسالمية:
تطهي  بقضية  جدا  مهتما  كان  اهلل  رمحه  الشيخ  فضيلة  أن  شك  ال 
وكان  والضالالت،  واخلرافات  البدع  من  الدينية  والعتقدات  العقائد 
أبناء  بني  واالنسجام  اإلسالمية  الوحدة  إىل  بالنسبة  اهتماما  أكثر 
هذه  إىل  للوصول  وسعه  يف  ما  جيع  دائما  بذل  وقد  الواحدة،  المة 
النشودة الغالية. وإن هذه احلقيقة ال ختفى على من هلم أدنى معرفة 

وصلة بياة الشيخ رمحه اهلل.

صفاته رمحه اهلل:
الشجاعة والصرامة يف بيان احلق

كان رمحه اهلل يتمتع بشجاعة فائقة يف بيان احلق واحلقيقة ومل 
يكن خياف يف ذلك لومة الئم ومل يكن خياف  أحدا، لا أنه كان 
يبتغي رضى اهلل، فكان يقف يف وجه الظامل الائر حتى يستعيد 

منهم حق الظلوم.
وإليكم مناذج من شجاعته وصرامته:

إن النظام السابق قد جاء بسينما متنقلة إىل قرية "زنكيان" وكان 

الزراعة  يف  وتوجيهات  برامج  يشاهدوا  أن  القرويني  من  يطلب 
نشاطات  من  أفالم  مبشاهدة  أيضا  أمروهم  ذلك  وجبانب  والفالحة. 
ينتبهوا  مل  ولكنهم  القضية  حول  الشيخ  حذرهم  وقد  ونظامه.  الشاه 
مع  بنفسه  الكان  إىل  الشيخ  فضيلة  ذهب  أن   إىل  الشيخ  لتحذيرات 

عدد من الطلبة ومنع عن متابعة الزيد من مثل هذه الفعال.
يكى أن حاكم الدينة طلب مرة  من رؤساء القبائل أن يساعدوه 
يف  عارضهم  الشيخ  لكن  الدينة؛  يف  ونصبه  الشاه  متثال  بناء  يف 
لألصنام  كسرة  الرئيس  فخامة  يا  إننا  احلاكم:  خماطبا  القضية 

ولسنا صانعيها. وإن حنت الصنام والتماثيل حمرمة يف شريعتنا.
التصريح  وإن  صارما،  الشريعة  عن  الدفاع  يف  اهلل  رمحه  كان  قد 
للشيخ يعرفه  الدولة كانت مسة  أوامر احملاكم وقضاة  أمام  باحلق 
وإلغاء  إبطال  شجاعة  بكل  يعلن  كان  واخلاص.  العام  من  الكل 
واجهه  مرة  الشريعة.  ختالف  أو  تعارض  اليت  القضائية  الحكام 
رئيس احملكمة قائال : فضيلة الشيخ هذا حكم الشخص الول يف 
الملكة. فأجابه الشيخ ساداتي: إننا جنعل كل حكم هو خمالف 

حلكم اهلل حتت أقدامنا وإن كان ذلك احلكم حكم الشاه.

الخالق الكرمية وكثرة العبادة:
وكان فضيلته من الرجال القالئل الذين يعدون من نوادر بلوشستان 
لا منحه اهلل من الصفات المة، وذلك فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل 

ذو الفضل العظيم.
صبورا  اطالعه،  وسعة  علمه  غزارة  جانب  إىل  اهلل  رمحه  كان  فقد 
الرتفع،  عن  بعيدا  متواضعا  فذة،  شخصية  وذا  وروية،  أناة  ذا  حليما، 
شعبه  خبدمة  معنيا  لوقته،  حافظا  وعمل،  علم  رجل  اهلمة،  عالي 
داعيا إىل اهلل على  فتور  بعزمية ال تعرف الكسل، وهمة ال يشوبها 
بصية ال خيشى يف اهلل لومة الئم، إىل غي ذلك من اخلصال احلميدة 
اليت وفقه اهلل لالتصاف بها. عزيز النفس، مستعففا، مل ميد يده حنو 
أحد حلاجة، ومل يراجع إدارة وال شخصا قط لجل منفعة شخصية مع 
امتالكه الكلمة السموعة يف الدوائر احلكومية وعند الشخاص 
والشخصيات. كما أنه كان من الكثرين يف العبادة. فصالة التهجد 
مل تفته يف السفر وال يف احلضر، كما أنه كان من اللتزمني بالنوافل 

وسنن الزوائد.

احلنني إىل احلرمني الشريفني:
ومكة  الوحي  أرض  إىل  وعشقه  بنينه  حنيط  أن  وسعنا  يف  ليس 
احلرمني  إىل  مرات  سافر  قد  اللفاظ.  يف   النورة  والدينة  الكرمة 
من  قسما  يبينوا  أن  السفار  تلك  يف  رافقه  من  وبإمكان  الشريفني. 
أحواله ومشاعره وأحاسيسيه عندما كان ألزم نفسه العبادة واالبتهال 

الدائم إىل اهلل يف تلك الماكن القدسة.

وفاته رمحه اهلل:
صالة  أداء  بعد  بالعبادة،  مشتغل  وهو  تعاىل  اهلل  رمحة  إىل  انتقل 
الفجر يوم الحد السابع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1426 هـ.ق. 
السجد  واكتظ  ســروان،  لدينة  الركزي  الصلى  يف  عليه  وصلي 
بالصلني عليه من خاصة الناس وعامتهم ممن بلغهم نبأ وفاته، فجاءوا 

من أحناء بلوشستان .
وكان ممن حضروا الصالة عليه فضيلة الشيخ عبد احلميد حفظه 
بقرب  ليدفن  النازة  نقلت  ثم  فضيلته.  عليه  صلى  وقد  تعاىل،  اهلل 
الصيبة فيه  "دارالعلوم زنكيان" ومل تكن  العلمي وهو  من تذكاره 

مصيبة أسرة بل كانت الصيبة عامة.
منه  يعاني  فكان  أصابه،  مرض  إثر  على  اهلل  رمحه  وفاته  وكانت 
الشيخ رمحه  اليت أصابت  الصائب  فلم متنع  قرابة مخسة عشر سنة، 
اهلل حلظة من ذكر اهلل وال من عبادته، فيذكر اهلل ويستغفره حتى 
توفاه اهلل تعاىل. وقد تويف رمحه اهلل عن عمر يناهز إحدى وتسعون 

سنة.
رمحه اهلل وغفر له وأسكنه فسيح جناته.

لغة وأدب:

متهيد: 
اللغات  إحدى  من  العربية  اللغة  إن 
العالية احلية اليت كانت وال تزال أهم 
الثقافة  وعن  احلياة  عن  للتعبي  أداة 
الثر  من  هلا  ما  خيفى  وال  اإلسالمية، 
وتربية  الشعوب  تثقيف  يف  البالغ 

الجيال.
باللغة  يهتمون  العرب  كان  وقد 
العربية أميا اهتمام، وازداد تنويههم بها 
بهذه  القرآن  ونزول  اإلسالم  جميء  بعد 

اللغة الباركة.
ثم لا اختلط العرب بالعجم وازداد إقبال 
اللغة  تأثر  وخيف  اإلسالم  إىل  الناس 
واندماجها  الخرى  باللغات  العربية 
وتأليف  اللغات  جبمع  العلماء  بدأ  فيها 
القطار  إىل  ذلك  يف  ورحلوا  العاجم 
لرصد  الختلفة  البلدان  وجابوا  النائية 
الفصحاء  البادية  أهل  أفواه  عن  اللغات 
تأليف  فجاء  واحد  صعيد  يف  وجعها 
لصيانة  أداة  كأهم  العربية  العاجم 
وحفظها  الدخيل  من  العربية  اللغة 
من التحريف واالندماج بعد أن تكفل 

اهلل بفظها بفضل القرآن الكريم.
إىل  الرجوع  أصبح  النطلق  هذا  ومن 
من  منها  واالستفادة  العربية  العاجم 
أهم وسائل تعلم اللغة العربية واإلتقان 
الطالب  مراجعة  أصبح  هنا  ومن  فيها، 
بها  ومعرفتهم  والقواميس  العاجم  إىل 
العربية  اللغة  لفهم  حتمية  ضرورة 

وفهم القرآن واحلديث.
ينقصها  الدينية  مدارسنا  أن  وعلى 
يعرف  وال  العربية  باللغة  االهتمام 
اليسي،  النزر  إال  العربية  من  الطالب 
قّلت عناية الطالب بالعاجم ومعرفتهم 
بها وكيفية االستفادة منها فإذا كّلف 
طالب بتحقيق كلمة عربية غاية ما 
يفعل أن يراجع النجد أو العجم الوسيط 
لرد  إال  ليسا  العجمني  هذين  أن  مع 
اللغة وليسا بجة للغة، والدهى  فهم 
عن  الطالب  همة  تعلو  ال  أن  ذلك  من 
تاش  آلذر  معاصر  اصطالحات  فرهنك 
آذر نوش الذي هو معجم صحفي وليس 
له من االعتبار والقيمة ما يستشهد به، 
ثم هو مرتجم إىل الفارسية مما يقصر 
همة الطالب ومينعه من الضي قدما يف 

اللغة العربية.
وعلى أن طريقة االستفادة من العاجم 
ختتلف باختالف أساليب مؤلفيها لذلك 
صعب على كثي من الطالب االستفادة 

ومست  مباشرة،  بطريقة  العاجم  من 
احلاجة إىل شرحها وبيان مناهجها.

وهلذه السباب وغيها من السباب رأينا 
أن نلقي بعض الضواء إىل أهم العاجم 
جعت  اليت  الدبية  والكتب  العربية 
اللفاظ  من  كبية  ذخية  طياتها  يف 
عرفت  واليت  والتعابي  والصطلحات 

مبعاجم العاني.
تعريف العجم:

من  عدد  أكب  يضم  كتاب  هو 
معينا  ترتيبا  مرتبة  اللغة  مفردات 
معانيها  وتفسي  بشرحها  مقرونة 
أحيانا  عليه  ويطلق  نطقها،  وطريقة 
حروف  على  إما  وهي  القاموس،  اسم 

اهلجاء أو الوضوع.
يشتمل  الذي  فهو  الكامل  العجم  وأما 
على كل كلمة يف اللغة مصحوبة 
وطريقة  واشتقاقها  معناها  بشرح 
نطقها وشواهد تبني مواضع استعماهلا.

أهمية العاجم:
للعرب  كبية  أهمية  وللمعاجم 
وغيهم، إذ ال ميكن لي فرد مهما بلغ 
اللفاظ  جيع  استقصاء  الذكاء  من 
أوسع  العربية  وأن  خاصة  العربية 
وقد  ترادفا،  وأكثرها  وأغناها  اللغات 
معنى  الصحابة  من  كثي  على  غم 
صلى  النيب  كان  العربية،  اللفاظ 
ألفاظا  يستعمل  وسلم  عليه  اهلل 
كبار  من  كثي  على  معانيها  ختفى 
الصحابة وأدباءهم وفصحاءهم كعمر 
بن اخلطاب وعلي وابن عباس رضي اهلل 
اهلل  رضي  علي  فهذا  أجعني،  عنهم 
عنه يقول للنيب صلى اهلل عليه وسلم: 
يا رسول اهلل! حنن بن أب واحد، ونراك 

تكلم العرب مبا ال نفهم أكثره.
الذي يريد فهم  الطالب  إذًا ال مناص من 
اللغة،  من  يتضلع  أن  والسنة  القرآن 
العاجم  مبراجعة  ذلكإال  يتيسر  وال 

والقواميس وغربلتها وسب أغوارها.
نشأة العاجم:

قدم  قديم  العاجم  تأليف  أن  شك  وال 
ذات  المم  خاصة  البشري  الوجود 
احلضارات، وعلى أن العرب مل يكونوا 
وعلوم،  وكتابات  حضارات  أصحاب 
لذلك سبقت المم الخرى العرب يف وضع 
البابليون  قام  فقد  العجمية،  التآليف 
والصينيون  واليونانيون  واآلشوريون 
قبل  اللغوية  العاجم  بتأليف  واهلنود 

بتأليف  اآلشوريون  قام  بقرون،  العرب 
اليالد،  قبل  اخلامس  القرن  يف  العجم 
أّلف اليونانيون العاجم يف القرن الثالث 
قبل اليالد، وهكذا اهلنود والصينيون 
أّلفوا معاجم لغوية ضخمة قبل العرب 

بكثي.
هذا، وقد ذهب الستاذ عطار أن اآلرشيني 
العرب  سبقوا  إذ  العجم  ابتكر  من  أول 
االكتشافات  أن  ذكر  ثم  سنة،  بألف 
الخية تقول بأن اآلرشويني من العرب 
هم  العرب  فإن  هذا  صح  فإذا  القدماء، 
أول  هم  أو  العجم  ابتكر  من  أوائل  من 

البتكرين يف هذا اليدان. واهلل أعلم.
إال أن من القطوع به أن العرب هم أول من 
الكاملة،  العربية  العاجم  بوضع  عن 
العلم اخلطي وأّلف  وأول من جترد هلذا 
يف ذلك كتبا كبارا يف جيع العلوم 
والفنون، حيث جعلوا لكل فن معجما 
عرفت  اليت  العاجم  فدونك  خاصا، 
بالطبقات كطبقات احملدثني والفقهاء 
وغيها  والصوفيه  والشعراء  والدباء 
بها  ذخرت  اليت  الكبية  العاجم  من 

مكتباتنا اإلسالمية.
العرب  عند  اللغوية  العاجم  نشأة 

وتطورها ودوافعها:
بعد  العرب  عند  العاجم  فكرة  طرأت 
جميء اإلسالم ونزول القرآن بهذه اللغة 
العرب يف اإلسالممما دفع  ودخول غي 
وتفسيها  اللغات  جع  إىل  العلماء 
أن  من  عليها  واحلفاظ  معناها  وبيان 

تدخلها العجمة.
يف  الرتبة  غي  العاجم  تأليف  بدأ 
يف  وسلم  عليه  اهلل  صلى  الرسول  عهد 
غرائبه،  وشرح  الكريم  القرآن  تفسي 
وسلم  عليه  اهلل  صلى  النيب  كان  فقد 
فيحفظها  والسنة  القرآن  غرائب  يبني 
بعض الصحابة ويكتبها آخرون، وأول 
رسالة  الصحابة  عهد  يف  ألِّف  معجم 
عباس  ابن  إىل  النسوبة  القرآن  غريب 

وغيها من الرسائل الكثية.
واختذت  العاجم  كتابة  تطورت  ثم 
طرقا خمتلفة، ومرت مبراحل متطورة 
ثالث  يف  أمني  أمحد  الستاذ  حصرها 

مراحل رئيسية:
الرحلة الوىل: جع الكلمات حيثما 
اتفق، فالعامل يرحل إىل البادية يسمع 
يف  كلمة  ويسمع  الطر،  يف  كلمة 
اسم السيف...فيدون ذلك كله حسبما 

املعاجم اللغوية؛ نشأتها وتطورها )احللقة األوىل(

عبد الرمحن حممد مجال
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السماع  إال ترتيب  مسع من غي ترتيب 
يف  حديثا  يسمع  كان  كاحملدث 
يف  وحديثا  البيع  يف  وحديثا  الوضوء 
الياث فيجمع ذلك كله على ما مسع 

من غي ترتيب...
الكلمات  جع  الثانية:  الرحلة 
موضع  يف  واحد  مبوضوع  التعلقة 
أحاديث  جيمع  كاحملدث  واحد، 
الصلوة،  كتاب  ويسميها  الصلوة 
كتاب  ويسميها  البيع  وأحاديث 
بكتب  الرحلة  هذه  جت  البيع...وُتوِّ
أبو  فأّلف  الواحد،  الوضوع  يف  تؤلَّف 
زيد كتابا يف الطر، وكتابا يف اللب، 
كل  صغية  كتبا  الصمعي  وأّلف 
كتاب يف موضوع، فكتاب يف النخل 
وكتاب  الشاء  يف  وكتاب  والكرم، 

يف اإلبل إخل.
كامل  معجم  وضع  الثالثة:  الرحلة 
على  العربية  الكلمات  كل  يشمل 
البحث  أراد  من  إليه  ليجع  خاص  منط 
فكر  من  وأول  كلمة،  معنى  عن 
ـ  العربية  اللغة  يف  ـ  الوضوع  هذا  يف 
اخلليل بن أمحد ـ على ما بلغنا ـ فكر 
ألفاظ  من  عرف  ما  كل  جيمع  أن  يف 
العرب يف كتاب مرتب. ضحى اإلسالم 

2/ 198ـ 200.
التأليف  بلغ  ثم  عطار:  الستاذ  يقول 
العلماء  صنف  عندما  القمة  اللغوي 
من  عدد  أكب  تشمل  اليت  العجمات 
خاص  ترتيب  على  اللغة  مفردات 
إليها  يرجع  العنى،  بشرح  مصحوبة 
أو  كلمة  معنى  عن  البحث  أراد  من 
حقيقتها وأصلها. مقدمة الصحاح: 52.

العجم وشيوعها  تاريخ استخدام لفظة 
عند العرب:

لفظ  أطلق  متى  بالضبط  يعرف  وال 
ومتى  التداولة،  العاجم  على  العجم 
خاصة  العرب  عند  استعماهلا  شاع 
قدمائنا  مؤلفات  من  الكثي  وأن 
البخاري  اإلمام  إن  وقيل:  ضاعت،  قد 
يف  استعمله  من  أول  256هـ  التوفى 
عنوان  حتت  بابا  عقد  حيث  صحيحه 
"باب تسمية من مسي من أهل بدر يف 
على  اهلل  عبد  أبو  وضعه  الذي  الامع 
التوفى  البغوي  واإلمام  العجم".  حروف 
214هـ ق أيضا من أوائل من استخدم هذا 

اللفظ يف كتابه معجم احلديث.
الستاذ  أورده  ضعيف  حديث  وهناك 
نقال  الصحاح  على  مقدمته  يف  عطار 
عن كشف الظنون يشي إىل أن اللفظ 
كان مستعمال يف عهد النيب صلى اهلل 
عليه وسلم، وألفاظ احلديث كالتالي: 
عن أبي ذر قال: يا رسول اهلل! أي كتاب 
قال:  السالم؟  عليه  آدم  على  اهلل  أنزله 
كتاب العجم، قلت: أي كتاب العجم؟ 
اهلل!  رسول  يا  قلت:  ج،  ث  ت  ب  أ  قال: 
كم حرفا؟ قال: تسعة وعشرون حرفا. 

أنواع العاجم:
بتنوع  متنوعة  العربية  العاجم  إن 

أهم  نذكر  ومناهجها،  أهدافها 
2ـ  اهلدف  بسب  العاجم  1ـ  أنواعها: 
4ـ  العاني  معاجم  3ـ  اللفاظ  معاجم 
بسب  العاجم  5ـ  البنية  معاجم 
التقليدية  الصوتية  العاجم  6ـ  النهج 
8ـ  التقليبية  اللفبائية  العاجم  7ـ 
9ـ  الول  بسب  اللفبائية  العاجم 
العاجم اللفبائية بسب اآلخر. انظر: 

الوسوعة العالية 457/23ـ 8.
إلقاء  هو  الدراسة  هذه  يف  يعنينا  وما 
العاجم  من  مهمني  قسمني  على  الضوء 
أال وهي معاجم اللفاظ ومعاجم العاني، 
من  بشيء  منهما  كل  عن  وسنتكلم 
التفصيل مع ذكر أهم الؤلفات يف هذ 
الفن مع بيان مناهجها وترجة مؤلفيها 

بإذن اهلل تعاىل.
معاجم اللفاظ:

أما معاجم اللفاظ فترتتب موادها على 
اللغوية، وهي  اللفاظ والصوات  أساس 
واليت  الشهورة  التداولة  العاجم  حال 
والقواميس  العاجم  بلفظ  اشتهرت 
كالصحاح للجوهري، القاموس احمليط 
للفيوز آبادي، ولسان العرب البن منظور 

وغيها من العاجم التداولة الشهورة.
معاجم  يف  الؤلفات  أهم  يلي  وفيما 
القرن  إىل  الثاني  القرن  من  اللفاظ 

احلديث:
أمحد  بن  للخليل   ) العني   ( معجم  ـ  

الفراهيدي ) 100 - 170 ه (
ـ  معجم ) اهلجرة ( إلبن دريد )223 - 321 

ه (
- معجم ) البارع (لبي القالي ) 288 - 356 

ه (
- معجم ) التهذيب ( البي منصور االزهري 

) 282 - 370 ه (
 ( عباد  بن  للصاحب   ) احمليط   ( معجم   -

324 - 385 ه (
) القاييس ( لمحد بن فارس )  - معجم 

... - 395 ه (
- معجم ) المل ( لمحد بن فارس

- معجم ) الصحاح ( للجوهري ) ... - 398 
ه (

) الخصص( إلبن  ( و  - معجم ) احملكم 
السيدة ) 398 - 458 (

- أساس البالغة ( للزخمشري ) 467- 538 
ه (

( إلبن  العباب   ( ( و  التكملة   ( - معجم 
منظور ) 630 - 711ه (

- معجم ) لسان العرب ( البن منظور )630 
- 711ه (

للفيوز   ) احمليط  القاموس   ( معجم   -
آباري ) 729 - 817ه(

- تاج العروس ( للزبيدي )1145- 1205ه(
حممد  بن  لمحد  الني"  "الصباح  ـ 

الفيومي
ـ العجم الوسيط ،

ـ اُلْنِجد ،
ـ "الراجع" للعاليلي و

ـ النجد الجبدي للبستاني .

الصادر   " الساسي  العربي  العجم   " ـ 
والعلوم  للرتبية  العربية  النظمة  عن 

والثقافة
ـ معجم " الرائد " لبان مسعود

ـ معجم " الروس:
ـ العجم العربي احلديث " خلليل الر

معاجم العانى:
العنى  أساس  على  يقوم  العاني  معجم 
واحد  موضوع  ألفاظ  جتتمع  حيث 
هذه  اختذت  هذا  فعى  بعينه،  باب  يف 
العاني  أساس  على  ترتيبها  العاجم 
الخصص  ككتاب  والوضوعات، 
للثعاليب،  اللغة  وفقه  سيده،  البن 
وغيها  للهمذاني،  الكتابية  واللفاظ 
اليت  اللغوية  والرسائل  الكتيبات  من 
ككتاب  العنى  أساس  على  ألفت 
اإلبل واخليل واحليوان للنضر بن مشيل 
وغيهم. وفيما يلي أهم الؤلفات يف هذا 

الباب:
ـ اللفاظ البن السكيت

ـ الخصص البن سيده الندلسي
ـ جواهر اللفاظ لقدامة بن جعفر

لعبد   " الكتابية  اللفاظ   " معجم  ـ 
الرمحن بن عيسى اهلمذاني

ـ أدب الكاتب البن قتيبة
ـ لباب اآلداب للثعاليب

 " العربية  وسر  اللغة  فقه   " معجم  ـ 
للثعاليب

ـ الزهر للسيوطي
ـ جواهر الدب للهامشي

ـ معجم " جنعة الرائد وشرعة الوارد يف 
الرتادف والتوارد " إلبراهيم اليازجي

اإلبل  ككتب  اللغوية  الرسائل  ـ 
ابن  للنضر   ، والنبات  واحليوان  واخليل 
وأبي  والصمعي   ،  ) هـ   203 ت   ( مشيل 

عبيدة وغيهم ...
غريب  معاجم  العاني:   معاجم  ومن  ـ 
يف  الؤلفة  والكتب  واحلديث،  القرآن 
ذلك كثي وليس هنا جمال البسط فيها.

العاجم  هذه  من  كل  عن  وسنتكلم 
ومؤلفيها وأساليبها وكيفية االستفادة 

منها يف احللقات التالية إن شاء اهلل.

الغزو الفكري يف ثوبه اجلديدالغزو الفكري والثقايف:

العاملنی والصلوة والسالم علی سید  احلمدهلل رب 
األنبیاء واملرسلنی وعلی آله وصحبه أمجعنی.

بَِأْفَواِهِهْم  اهللهَِّ  ُنوَر  لُِیْطِفُئوا  }ُيِريُدوَن 
                                                                                            } اْلَكافُِروَن َكِرَه  َوَلْو  ُنوِرِه  ُمتِمُّ  َواهللهَُّ 

)الصف/8(
وبعد:

مقدمة:
الديار  خالل  جیوس  رهیٌب  فكري  غزٌو  هنالک 
اإلسالمینّة ويأكل ِمنسأة املجتمع حتی إذا خرنّ تبنینّ 
هذا  إبادة  ورسعة  خطورة  مدی  اإلنسان  هنالک 
واألفئدة  األدمغة  علی  يتطلع  الذي  العنیف  الغزو 
أماًل  وال  خریًا  فیها  التری  صفصفًا  قاعًا  فیذرها 

والشمسًا والقمرًا.
قدم  قديم  تاريخ  له  املشئوم  الغزو  هذا  كان  لقد 
ة، لكن  رصاع احلق والباطل، وقدم األديان الساموينّ
ماأن لبث أن لبس أثوابًا جديدة يف العرصاحلديث 
كأننّه  الزمان  مرنّ علی  ويتضاعف  يتنامی  وأخذ 
؛ أو حشايش شیطانینّة متتصنّ حیاة  عفريت أو جاننّ
م،  الدنّ جمری  اإلنسان  من  يرسي  فأخذ  الزهور 
املسلم  باإلنسان  فإذا  وع  الرنّ يف  السموم  وينفث 
بالظلم طاعة، وقبول  مفاخَر، ورضا  املخازي  يعدنّ 
واإلقدام  سامحة،  احلقوق  وترک  تواضعًا،  اإلهانة 
رًا، واجلهاد إرهابًا، والتصلنّب يف الدين رجعیًة،  هتونّ
وقاحًة،  ية  واحلرنّ انتحارًا،  اهلل  سبیل  يف  والشهادة 

وإجراء احلدود مهجینًّة.
ونزل  حلنّ  حیث  الفكري  الغزو  جرثوم  شأن  هذا 
مسلاًم  املرء  فیصبح  نورًا،  والتذر  خریًا  فالتبقي 
من  السهم  مروق  الدين  من  يمرق  كافرًا  ويميس 
وثقافیًا  وعقیدتیًا،  فكريًا،  املهزوم  فهذا  الرمیة، 
ارها عن رضًا  يسری إلی غازيه عن طواعیه وإلی جزنّ
رد أو اخلالص، فیذوب  واقتناٍع وحبنّ الحتاول التمنّ
لیصبح  وحضارته  ومذهبه  عقیدته  عن  وينسلخ 
وطفیيل  إشارته  رهنی  لغریه  تابعًا  شائهًا  مسخًا 
كافرًا  ويصبح  مسلاًم  فیميس  صوته  ة  ومكبنّ مائدته 

– – أعاذنااهلل 
التعريف بالغزو الفكري:  

الشبهات  من  »جمموعة  هو  الفكري  الغزو 
إلی  متقنة توجه  غة صیاغة علمیة  واألغالیط مصونّ
عقول املسلمنی بطرق خمتلفة وبأيٍد شتی يراد منها 
تشكیک املسلمنی يف دينهم وحضارهتم ورجاالهتم 
هم  عدونّ ملآرب  تسخریهم  إلی  وصوهلم  بغیة 

وغاياهتم«.
ة  العسكرينّ غری  الوسائل  فهو  الفكري  فالغزو  إذًا 
التي اختذها الغرب ومن يف شاكلتهم إلزالة مظاهر 
التمسک  عن  املسلمنی  ورصف  اإلسالمیة  احلیاة 
باإلسالم ممنّا يتعلق بالعقیدة أو األخالق واألفكار 

والتقالید وأنامط السلوک؛
ألننّ  الغزوالعسكري؛  من  أعظم  فالغزوالفكري 
ا  وأمنّ التشعر،  حیث  من  األمة  علی  يدخل  هذا 
الننّاس  ينفر  ذلک فصدام مسلح مكشوف للجمیع 
ختتلس  أن  ة  األمنّ علی  أنكی  فلیس  بالطبیعة،  منه 

رشيدامحد شه خبش

رها بأيدهیم فیرتک هذا  ها وتدمنّ أبناءهم ثم جتننّد ضدنّ
ة ومؤنة أشدنّ نكاية وتأثریًا  الغزو اخلبیث يف أقل مدنّ
ماالتفعله  املسلمنی  يف  ويفعل  املغزو،  يف  ومفعوالً 

ارة. اجلیوش اجلرنّ
فالغزو الفكري قتٌل معنوٌي يقتل اإليامن والعقیدة 
وفیه عبودية اليتحرر أبدًا، ويعیش املرء حیاة لئیمة 
ساقطة  حلقة  فسیبقی  وعقیدته  تصوراته  لفساد 
عن  صلته  انقطع  ألنه  واألخالف؛  األسالف  بنی 
مظلاًم  مستقباًل  وينتظر  ألیاًم،  حارضًا  املاضیويعیش 
}ُمَذْبَذبنَِی َبنْیَ َذلَِك اَل إَِل َهُؤاَلِء َواَل إَِل َهُؤاَلِء َوَمْن 

ُيْضِلِل اهللهَُّ َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِیال{ )النساء/143(

تاريخ الغزو الفكري احلديث  
الیهود  دهاء  عىل  يدل  الفكري  الغزو  تاريخ  إن 
الذين  وكل  الیهود  علم  فلقد  املسلمنی،  وغفلة 
خيرسون،  املبارشة  احلرب  يف  أهنم  املسلمنی  عادوا 
السیام  احلرب،  يف  قلبًا  الناس  أجرس  من  واملسلم 
إن استنفرته باسم الدين، فإنه يتطلع إل جنة اهلل عز 
وجل، يشتاق إلیها، ال ينظر إل روحه، وهذه مسألة 
واهلل  والغزوات،  النبوية  السریة  وقائع  من  معلومة 
عز وجل قال عن الیهود: } ال ُيَقاتُِلوَنُكْم مَجِیًعا إاِلهَّ 

نٍَة َأْو ِمْن َوَراِء ُجُدٍر { ]احلرش:14[. يِف ُقًرى ُمَصهَّ
هذا  يف  ونحن  معركة،  يف  معنا  الیهود  دخل  لقد 
معركة  وهي  نحسنها،  مل  بل  إلیها  نلتفت  مل  العرص 

الغزو الفكري.
منذ  قديمة،  ومصادره  اإلسالم  عىل  احلملة  إن 
بدأ  فقد  اجلديد،  ثوبه  يف  الغزو  أما  شمسه،  بزغت 
الصلیبینی  أن  وذلك  الصلیبیة،  احلروب  فشل  بعد 
وأهله،  اإلسالم  ضد  احلربیة  املعارك  خرسوا  ملا 
فكروا   ، املقدس  ببیت  االحتفاظ  من  يتمكنوا  ومل 
هو  الذي  اإلسالم  عىل  للقضاء  أخرى  حروب  يف 
منذ  فلجأوا  توجیههم  ومصدر  املسلمنی  قوة  رس 
غاردنر:  يقول  الفكري،  الغزو  إل  الوقت  ذلك 
أيدي  القدس من  انتزاع  الصلیبیون يف  »لقد خاب 
العامل  قلب  يف  مسیحیة  دولة  لیقیموا  املسلمنی 
الصلیبیة  »واحلروب  يقول:  ثم  اإلسالمي...« 
لتدمری  كانت  ما  بقدر  املدينة  هذه  إلنقاذ  تكن  مل 
ـ  حق  عىل  وهو  ـ  فریى  لیفونیان  أما  اإلسالم«، 
نزلت  مأساة  أعظم  كانت  الصلیبیة  احلروب  »أن 
الرشق  يف  والنصارى  املسلمنی  بنی  بالصالت 
القدس  ينتزعوا  أن  الصلیبیون  أحب  لقد  األدنى، 
من أيدي املسلمنی بالسیف لیقیموا للمسیح مملكة 
تلك  يقیموا  أن  يستطیعوا  مل  إهنم  العامل،  هذا  يف 
اململكة، ولكنهم تركوا بعدهم العداوة والبغضاء، 
خابت دول أوروبا يف احلروب الصلیبیة األول من 
طريق السیف، فأرادت أن تثری عىل املسلمنی حرًبا 

صلیبیة جديدة من طريق التبشری
أبرز مدارس الغزو الفكري  

من  اإلسالم  إلبعاد  تسعی  وهي  العلامنیة:    =
احللبة فهم خيشونه، وخيافون منه وحیسبون له ألف 
اجلبار  جهدهم  ويبذلون  بذلوا  ولذلک  حساب، 

الدولة  عن  الدين  فصل  بقضینّة  الشباب  إلقناع 
للعبادة فحسب وعزله من مكانته  الدين  واستبقاء 

القیادية يف املجتمع اإلسالمي.
استكبارية  دعوة  اإلسالم(  )حتديث  أو  احلداثة:   =
معادية لإلسالم ظاهرها مجیل براق وحقیقتها سمنّ 
رعاف تعد ردنّ فعل عنیف علی اإلسالم ومع ذلک 
األمور  علی  قرصه  أو  )ومسخه(  اإلسالم  هتجنی 

شكلیة وتفريغه عن متواه.
النصوص  تفسری  هذه  الزائفة  احلداثة  دعوة  ومن 
الدينیة بالتفاسری االعتباطیة املدسوسة املسمومة مما 
يفرغ الدين عن متواه األصيل وَجعِله جرابًا ُيوضع 
فیه مايريد هؤالء من األفكار املستوردة الغربیة عن 
الرؤية  حتديث  أو  احلديث  اإلسالم  بإسم  اإلسالم 

الدينیة.
= االسترشاق: فهو أخطر مدرسة ملحاربة اإلسالم 
باإلسالم، فاالسترشاق هو تلک الدوائر التي رصد 
هلا العقول واألصول وتوفرت علی دراسة اإلسالم 
غالبًا  ، ورجاهلا  الثغرات  لتبحث عن  ناقدة  دراسة 

من الیهود أو رجال الكنیسة.
الفكري  الغزو  لدعم  آخر  جناح  وهو  التبشری:   =
وهو اجلانب العلمي واحلركي بینام كان االسترشاق 

اجلانب النظري والعلمي.
= االستعامر العسكري واالقتصادي والسیايس:

ثم  تكبلها  بديون  الفقریة  الدول  ق  يفرنّ حیث 
بدعوی  واخلارجیة  الداخلیة  شؤوهنا  يف  يتدخل 
االستعامر  إلی  يلجأ  وقد  وديونه  مستحقاته  حفظ 
علی  يعمل  ثم  الدائمة  القواعد  وإقامة  العسكري 
عن  الشعوب  تلک  أبناء  بنی  ومبادئه  أفكاره  بث 
املريضة  األقالم  طريق  عن  أو  حكامها  طريق 
أو يشرتهیم من أهل تلک  الذين يصفیهم  للعمالء 

البالد.
ية  رسنّ حركات  وهي  والصهیونیة:  املاسونیة   =
هدم  يف  واالستعامر  الشیوعیة  استخدمت  عنرصية 
الشعوب  علی  والسیطرة  الدينیة  والقیم  األيان 
علی  واالستیالء  العامل  لقیادة  والتخطیط  الننّامیة، 

مقدرات األمم.
جون  الوطنینی:هؤالءيرونّ من  االستعامر  عمالء   =
لألفكار الدخیلة سواء منها ما ينتمي إلی املعسكر 
إلی  يدعون  وهؤالء  الغريب،  املعسكر  أو  الرشقي 
تعد  ومل  قاسینّة،  ألهنا  الرشعینّة؛  األحكام  تغیری 

صاحلة للتطبیق.
درسوا  ممنّن  واملبرشين:  املسترشقنی  تالمیذ   =
ينالوا  ومل  أفكارهم،  علی  تتلمذوا  أو  أيدهیم  علی 
بعد  إال  ودكتوراة  ماجستری  من  العاملیة  الشهادات 

ترديد هذه األفكار واالقتناع هلا والدفاع عنها.
ي  ُيغذنّ اإلسالم:  عن  املرتدة  الضالة  الفرق   =
حتی  الضالة  الفرق  جانب  علی  ويقف  االستعامر 
والبهائیة،  البابة  مثل  الباطلة  دعواهتم  اثمرت 
التي ادعت زورًا  والقاديانیة وغریها من احلركات 

وهبتانًا أهنا حركات جتديد وإصالح يف اإلسالم.
مظاهر  من  مظهر  وهي  االجتامعیة:  اخلدمات   =
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لغزو  املخططون  وجد  وقد  الفكري،  الغزو 
قراين  االجتامعیة  اخلدمات  أننّ  اإلسالمي،  العامل 
خالل  من  إمراره  مايراد  إمرار  علی  تساعد 
املالجئ،  أصبحت  ولذلک  االجتامعیة،  اخلدمات 
واجلمعیات  واملستوصفات،  واملستشفیات، 
واملسننی  األيتام  ودور  اإلغاثة،  ووكاالت  اخلریية 
الشعوب  فقر  يستغل  التي  الغزو  مراكز  وغریها 
وعرهیا والعواطف واجلوع اجلنيس وربط اإلحسان 

بالتبشری.
أسالیب الغزو الفكري  

جالدستون  يقول  القرآن؛  يف  التشكیک   -1
رئیس الوزراء ببيطانیا:» مادام 

علی  السیطرة  ا  أوُربنّ تستطیع  فلن  موجودًا  القرآن 
الرشق، والتكون هي نفسها 

يف األمان«.
واختاذ  وفهمه  توظیفه  وسوء  اإلسالم  هتمیش   -2

البديل عنه.
3-  تشكیک املسلمنی بقیمة تراثهامحلضاري 

وإضعاف ثقتهم فیه.
ل يف التعلیم والثقافة؛ يقول القس  4-  التدخنّ
املبرشون يف  مايعول علیه  املدارس أحسن  زويمر: 

التحكم باملسلمنی.
سنٍد  بغری  املسلمنی  عقائد  تشويه  ماولة   -5

والدلیل.
6- ماولة تشويه شخصیة الرسول صلی اهلل علیه 

وسلم، وهي ماولة قديمة وحديثة ومستمرة.
املحاولة  هذه  اإلسالمي  التاريخ  تشويه  7-ماولة 
هؤالء  روا  صونّ فقد  املحاوالت،  أخبث  من 
الفتوحات  أننّ  واملسلمنی  اإلسالم  علی  احلاقدون 

اإلسالمیة فتوحات غزٍو واستعامر.
بالرجعیة  اإلسالمیة  والنظم  القواننی  8-اهتام 

م. وعدم القدرة علی مواكبة ركب التحضنّ والتقدنّ
9- اهتام القواننی واحلدود علی اعتامدها بالوحشیة 
بالرجم،  يتصله  فیام  خاصة  القسوة  أو  اهلمجینّة  أو 

والقطع، واجللد.
والرجال  األسالف  شخصیة  تشويه   -10

والصاحلنی واحلیلولة دون خدماهتم اجللیلة.
إضعاف روح اجلهاد والدفاع عن األمة   -11

ملقاومة هؤالءالغزاة.
إضعاف عقیدة الوالء والباء.  -12

من  ومتكنهم  املسلمنی  بنی  احلیلولة   -13
التقنیة احلديثة وتزهیدهم فیها.

إحیاء  بإسم  العرقیة  نعرات  إثارة   -14
للشعوب  القومي  والرتاث  القديمة،  احلضارات 

واألمم.
القیم  لرتسیخ  اإلعالم  استغالل وسائل   -15

االستهالكیة الغربیة يف املجتمع اإلسالمي.
من  وإهباط  والسلوكي  اخللقي  إفساد   -16

ة كامل اإلنساين إلی حضیض الرذيلة. قمنّ
والعوامل  الفكري  الغزو  أهداف   

املساعدة له
اإلسالمي  العامل  خریات  يف  الطمع    -1

وهنبها عن طريق استعباد املسلمنی.
يف  األحقاد  لشفاء  املسلمنی  إذالل    -2

نفوسهم علی اإلسال.
السادة  لرغبات  املسلمنی  تسخری    -3

املستعبدين.
4-  املكر للمسلمنی للعداوة الدينیة املتأصلة 

يف نفوس الغزاة.

5-  إضعاف شأن املسلمنی وكرس شوكتهم 
كي اليفكروا يومًا بمقارعة أعدائهم.

كثری  لدی  والرتبوي  األخالقي  اخلواء   -6
من الناشئة املسلمنی لفقدان الرتبیة احلق.

وقلة  املسلمنی  عند  الفكري  اخلواء    -7
احلضارة  ركب  عن  والتخلف  اإلسالمي  الوعي 

وتقدم الغرب العلمي.
املذموم  خالف  وفشونّ  الوسطیة  انعدام   -8

وانتشاره بنی العلامء والكتاب.
9-  عدم التكامل يف شخصیة العلامء الدعاة 
الداعي  العامل  ينقص  بحیث  األغلب  األعم  يف 
ثالثة:  وهي  جهاده  يف  املهمة  العنارص  من  عنرص 
ورشوط  الصحیحة،  والرتبیة  الصحیح،  العلم 

الدعوة واجلهاد يف سبیل اهلل.
والرتبوي  الثقايف  االستقالل  حتقق  عدم   -10
والتعلیمي يف الشعوب اإلسالمیة املستقلة سیاسیة.

العامل  بالد  من  كثری  يف  الرتبوي  الفراغ   -11
البالد  معظم  يف  عالیة  ینّة  األمنّ فنسبة  اإلسالمي، 
ي  تنمنّ تربیة  من  مرومون  والكثریون  اإلسالمیة، 

مواهبهم.
مواالت بعض حكام املسلمنی للغرب.  -12

واملسلمنی؛  لإلسالم  الصلیبي  العداء   -13
يقول لورانس بارون:» إننّ اخلطر احلقیقي كامن يف 
ع واإلخضاع،  نظام اإلسالم ويف قدرته علی التوسنّ
ويف حیويته، وإنه اجلدار الوحید يف وجه االستعامر 

الغريب«.
طرق ماربة الغزو الفكري  

طرق  بكل  وانتشاره  اإلسالمي  الوعي    -1
النرش من خطابة وتدريس وكتابة وتألیف وجتواٍل.

املدارس  وفتح  العلمیة  املراكز  إقامة    -2
اإلرشاف  مع  والكونیة  الرشعیة  العلمیة  واملعاهد 

علی املناهج.
اإلسالمیة  والكلیات  اجلامعات  إقامة    -3

ودعمها حسینًّا ومعنويًا.
املحارضات  وإقامة  العلمیة  املراكز  بناء    -4

وإصدار املجالت اإلسالمیة بأقالم واعیة.
الوسطیة  علی  واالستقامة  الرتكیز    -5
ومفكرهیا  األمة  يف  الشامل  اإلسالمي  بمعناها 

وعلامئها.
وبیان  اإلسالمي  بالتاريخ  التوعیة    -6

أمهیته، وبیان ما ألصق عیله من التهم. 
عن  والنهي  باملعروف  باألمر  العناية    -7
به،  قائمنی  وتشجیع  عمله،  نطاق  وتوسیع  املنكر، 
بعملهم  لیقوموا  وتثقیفهم  وتوعیتهم،  ومحايتهم، 

علی أفضل وجه.
فهم  يف  للتكامل  الدؤوب  السعي    -8

اإلسالم.
محالته،  ورد  الفكري،  الغزو  تفتیت    -9
واهلجوم  الراهنة،  للحالة  والعالج  والوقاية، 
أعني  معاكس؛  فكري  بغزو  الفكري  الغزو  علی 
نحارب االسترشاق باالستغراب؛ فإنه ُيقرع احلديد 

باحلديد، والتیار بالتیار مثله أو أقوی منه.
ورعاية  واملالجئ  املستوصفات  إنشاء   -10
توعیة  ذلک  ويصاحب  واملسننی  واللقطاء  األيتام 

إسالمیة وتبشریية باإلسالم.
بالعلم  املساعدة  أو  العون  يد  تقديم   -11
واخلبز والعالج، فعلی املسلمنی أن يعملوا أضعاف 
مايعمل املبرشون، ويزيدون علیهم، وذلک بتوافر 

اإلمكانات املادية والطاقات البرشية.

كمقرر  الفكري  الغزو  مادة  إدخال   -12
إجباري يدرسه طالب الثانوية واجلامعات؛ ملعرفة 
هذا اخلطر الذي هیدد كیاهنم، ويقيض علی اإلسالم 

من داخله.
تلک  حتقیق  إلی  اإلسالمیة  الرتبیة   -13
إسالمیة  تربیة  عنها  التي حتدثنا  والوسائل  األسس 
يمكن هبا إعداد جیل صالح مستقیم، وهبذه الرتبیة 

نضمن حصانة األجیال من االنحراف.
املروجنی  علی  الرشعي  احلكم  تطبیق   -14

لألفكار اهلدامة.
وختامًا  

ورفع  اإلسالم  إلی  املجد  إعادة  يريد  بمن  جیدر 
يمعن  أن  األرض،  أصقاع  مجیع  يف  خفاقة  رأيته 
وأماًل  أملًا  عامٍر  بقلب  الدقیق  والفهم  النظرالثاقب 
لإلسالم يف ما قاله الشیخ عبدالرمحن حسن احلبنكة 

يف كتابه »أجنحة املكر الثالثة وخوافیها«:
 ، املدفع  زناد  عىل  تضغط  أن  يمكن  التي  الید  إن 
يمكن  والتي   ، شاخمًا  بنیانًا  تدك  قذيفة  منه  فتنطلق 
ع ويقتل  يرونّ فینبعث منه صاروخ  أن حترك مفتاحًا 
آلة  زرًا يف  تغمز  أن  يمكن  والتي   ، الناس  ألوفًامن 
فتندفع منها قنبلة ذرية أو هیدروجینیة فتدكنّ مدينة 
ض حضارة ، والتي يمكن أن  ، وتقتل شعبًا ، وتقونّ
ه إل حرٍب طاحنة يتحكم  ختطنّ أمرًا إل جیش فیتوجنّ
تسیطر  التي  صاحبها  نفس   - حركاهتا  ه  ويوجنّ هبا 

علیها فكرة مهیمنة عىل عقله فعواطفه فإرادته .

القوى  وراء  من  الفكرة  أن  لنا  يظهر  هذا  من 
وأقدر   ، القوة  هبذه  تتحكم  قوة  أقوى  اإلنسانیة 
الناس عىل التحكم بالقوى املادية هم أقدرهم عىل 
تزويد العقول باألفكار التي يريدون إقناع العقول 
هبا ،وأعجز الناس يف ذلك هم أكثرهم هتاونًا ببث 

األفكار التي يمكن أن ختدم غاياهتم .
وهالتهم   ، احلقیقة  هذه  اإلسالم  أعداء  أدرك  وقد 
املعمورة  أكثر من نصف  الضاربة يف  املسلمنی  قوة 
حیركون  فأخذوا   ، القوة  تلك  للمسلمنی  كان  أيام 
جیوش الغزو الفكري من كل مكان ، ويوجهوهنا 
الفكرية  الوحدة  لیهدموا   ، املسلمنی  بالد  شطر 
 ، املسلمنی  مجاعة  وحدة  سلك  يف  هلم  الناظمة 
أفرادهم  إل  تدخل  التي  األفكار  ُمَدثات  ولتكون 
بمثابة جیش سحري غری مرئي ، يمعن يف صفوف 
ويمعن يف قالعهم هدمًا   ، قتاًل وترشيدًا  املسلمنی 
وختريبًا ، دون أن يصیبه سهم واحٌد يف هذه احلرب 
اخلبیثة ، التي يغفل عنها السواد األعظم من الذين 

هم هذه احلرب . ه ضدنّ توجنّ
األرض  مشارق  يف  املسلمنی  واجب  من  وإن  أال 
ومغارهبا أن يتنبهوا إل هذا الغزو املركز عىل عقوهلم 
، ويفیدوا من  أفرادًا ومجاعات  وقلوهبم ونفوسهم 
ومعارفهم  أفكارهم  وحیملوا   ، أعدائهم  خطط 
احلقة إل العامل أمجع ، ولیس علیهم يف إقناع الناس 
تعالیمه  يعرضوا  أن  يكفیهم   ، عناء  كبری  باإلسالم 
وأن   ، وأقالمهم  بألسنتهم  میرسًا  منطقیًا  عرضًا 
واملوعظة  باحلكمة  اهلل  إل  الدعوة  بمنهج  يلتزموا 
بالتي هي أحسن ، وأن حیملوا  احلسنة ، واملجادلة 
أنواره بأعامهلم وتطبیقاهتم ، وخيلصوا هلل يف أقواهلم 
وأعامهلم ، وما أرسع ما يقطفون ثمرات جهودهم 

وافرة بإذن اهلل تعال ، وتوفیقه ونرصه املبنی .
إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد عريض

   اخلطب واحملاضرات

من خطب شيخ اإلسالم موالنا عبد احلميد

بالتصدي  والقضائية  األمنية  السلطات  يطالب  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة 
للمسيئني إىل األقوام واملذاهب

السنة يف مدينة  إمام وخطيب أهل  الشيخ عبد احلميد،  أشار فضيلة 
الرئاسية  االنتخابات  إىل   ،2013 أيلول/سبتمرب   14 خطبة  يف  زاهدان، 
األخية  االنتخابات  يف  اإليراني  "الشعب  قائال:  إيــران،  يف  األخية 
كانوا  الذين  واخلارج،  الداخل  يف  والسياسيني  اخلرباء  حسابات  غّي 
الشعب مجيعا وخاصة  املشاركة تكون ضعيفة جدا.  أن  يزعمون 
إىل  رسالتهم  أبلغوا  وبلوشستان  سيستان  حمافظة  وأهالي  السنة  أهل 

الدنيا من خالل مشاركتهم الواسعة.
وهي  عظيمة  رسالة  حيمل  االنتخاب  هذا  قائال:  فضيلته  وتابع 
البالد،  الراهنة وضرورة تغيي بيئة  الشعب لألوضاع  رسالة كراهية 
وكراهية الشعب للضغوط والتمييزات والتهم والكذب. مع األسف 
الثورة  مرشد  تنبيهات  تلق  مل  حيث  البالد  يف  مناسبة  بيئة  تكن  مل 
األقوال وتوجيه  نبذ الكذب يف  اهتماما، حيث حذرا مرارا على  أيضا 

التهم، حيث قال األجانب هؤالء ال يستمعون ملرشدهم أيضا.
سخطا  والشعب  املرشد  قائال:  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  وأضاف 
بأنه  هتف  ملن  اإليراني  الشعب  صوت  لذلك  ونتيجة  الراهن،  الوضع 
يف  بتغييات  ويقوم  البلد،  مشكالت  حلل  التدبي  مفتاح  حيمل 
البالد، وينهي الضغوط والتمييزات واملظامل. هذا كان شعار احلملة 
االنتخابية للسيد روحاني الذي أثار انتباه الشعب اإليراني، وهو يسعى 
حاليا أن خيطو خطوات جادة يف سبيل حتقيق عهوده اليت قطعها أيام 

االنتخابات، ويهتم حبقوق املذاهب واألقوام ومشكالت البلد.
وأردف خطيب أهل السنة يف زاهدان قائال: مل يزل الكثيون مل يتلقوا 
هذه الرسالة من الشعب اإليراني. هناك مواقع وقنوات مل تدرك جيدا ما 
هي رسالة الشعب اإليراني يف االنتخابات. هؤالء استمروا يف إساءاتهم 
مزاعمهم  حسب  ويسيئون  األكاذيب  ويبثون  وتهمهم،  وافرتاءتهم 

بطريقة مدروسة إىل األقوام واألشخاص ويفرتون عليهم.
خمالف  هذا  قائال:  زاهدان،  مبدينة  العلوم  دار  جامعة  رئيس  وأضاف 
للقانون والديانة أن جيري ختريب الشخصيات احلقيقية واحلقوقية. 
الذين يوجهون التهم إىل غيهم، ليسوا مبتدينني. هدى اهلل تعاىل مثل 
تعاىل  اهلل  فيكفينا  وإال  باهلداية،  جديرين  كانوا  إن  الناس  هؤالء 

شرهم.
السلطات  إىل  توجه  عظيمة  مهمة  هناك  الشيخ:  فضيلة  واستطرد 
القضائية واألمنية أن ال يسمحوا أن يسيء أناس إىل األقوام واملذاهب 

هؤالء  ويثي  حيرك  من  نعلم  مجيا  حنن  ويكذبوا.  عليهم  ويفرتوا 
الناس.

 وأضاف رئيس منظمة احتاد املدارس الدينية ألهل السنة يف حمافظة 
شاء  ما  شخص  أي  ينسب  أن  ينبغي  ال  قائال:  وبلوشستان،  سيستان 
الوحدة.  وملراعاة  وكرامتة  لنجابته  السكوت  يفضل  شعب  إىل 
أنفسهم مع  اإليراني ويطبقوا  الشعب  أن يتلقى اجلميع رسالة  جيب 
ظروف الشعب وأحواهلم. مطلب الشعب اإليراني هي الوحدة واالنسجام 

والتعايش السليم بني األقوام واملذاهب.
وأضاف فضيلته قائال: الذي يثي الطائفية ويبث الفرقة ليس بشيعي 
الثورة. هؤالء األشخاص ينسبون أنفسهم  والسين وفقا لفتوى مؤسس 
ألن  النظام،  حيبون  ال  هؤالء  النظام.  وحميب  والنظام  الثورة  مرشد   إىل 
النظام  لصاحل  يعملون  بل  الناس،  ختريب  يتبعون  ال  النظام  حميب 

والشعب.
وتابع فضيلة الشيخ عبد احلميد يف قسم آخر من خطبته: مرة أخرى 
مراعاة  على  والداخل  اخلارج  يف  السنة  أهل  من  اإلخوة  مجيع  أوصي 
الوحدة واألمن يف مجيع الظروف واألحوال. ينبغي أن جتد دولة التدبي 
واألمل الفرصة املناسبة من غي قلق واضطراب لتنفيذ أهدافها وبراجمها.

وأضاف عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني، قائال: الدولة اجلديدة 
الدولة،  هلذه  اهلامة  ــداف  األه ومن  جديدة،  وبرامج  بسياسات  أتت 
مل  اليت  والقوانني  بالسالئق  العمل  وإنهاء  للدستور  الكامل  التنفيذ 
تكتب. كل شخص أي كانت مكانتة جيب أن خيضع للدستور، 
جتعل  أن  هلا  وليست  الدستور،  من  شرعيتها  املؤسسات  وتكتسب 
نفسها فوق الدستور. حنن ايضا نرفض إطاعة شخص فوق الدستور وال 

جنيزها. جيب أن يسود الدستور كافة اجلوانب يف احلياة.
كان  شخصا  الظروف،  هذه  يف  العنف  إىل  جلأ  من  فضيلته:  واستطر 
إعطاء  ينبغي  ال  السنة.  أهل  إىل  عظيمة  خيانة  ارتكب  مجاعة،  أو 
الفرصة للذين سقطوا من القدرة، ويتبعون بث الكراهية وتعكي 

األجواء.
أهل  مع  عداوة  أكرب  السنة  أهل  ثوب  يف  والتطرف  العنف  وأضاف: 
اجملتمع   مشكالت  حل  حاليا  جيب  الراهنة.  الظروف  يف  السنة 
بيئة  على  يؤكد  أيضا  الرئيس  البناء.  واالنتقاد  باحلوار  وقضاياه 

احلوار يف البالد، ومراعاة حرمة مجيع األقوام واملذاهب.

الشيخ عبد احلميد: احلكومات السابقة فشلت يف حتقيق العدل بني كافة 
املواطنني
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يف  السنة  أهل  وخطيب  إمام  احلميد،  عبد  الشيخ  فضيلة  أشار 
أيلول/  01 اجلمعة   خطبة  من  األخي  القسم  يف  زاهــدان،  مدينة 
سبتمرب 2013 إىل أسبوع الدولة يف إيرن، منتقدا فشل احلكومات 
العدل وإزالة  الرئيس روحاني( يف حتقيق  السابقة )قبل حكومة 
التمييزات، كما أعرب عن أمله أن تعمل احلكومة اجلديدة يف 
واملذهب  اللغة  فوارق  إىل  النظر  دون  املناصب  وتولية  االستخدامات 

واملوقع اجلغرايف.
أعمال  لتفحص  فرصة  الدولة  أسبوع  قائال:  فضيلته  وأضــاف   
الفاشلة. ال حتصل أية  النجاحات واألعمال  احلكومة. تستعرض 
إدارة على النجاح يف حياتها العملية إال إذا استعرضت البعدين من 

أعماهلا "اخلدمات والنقائص".
حلل  طريقا  البناء  النقد  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  ووصف 
الصحيحة  الطريقة  هي  البناءة  االنتقادات  قائال:  املشكالت 
واملرضية حلل املشكالت. الذين يريدون التقدم والرقي، عليهم أن 
يفرحوا باالنتقادات البناءة كما يفرحون بالتأييد. لكين أخالف 

التخريب، و جيب أن يكون االنتقاد مفيدا وعن إخالص وشفقة.
 وتابع رئيس جامعة دار العلوم مبدينة زاهدان قائال: يف احلكومات 
السابقة شهدنا جهودا للمسئولني، وقد عملوا يف كثي من املسائل 
جمال  يف  عملت  السابقة  احلكومات  تذكر.  أن  جيب  أعماال 
الرتفية والعمران واخلدمات دون التمييز بني األقوام والطوائف، وإن 

كانت بعض الشكاوي اليت ال أذكرها هنا.
يف  املسئولني  "فشل  زاهـــدان  يف  السنة  أهــل  خطيب  ــر  وذك
احلكومات السابقة يف حتقيق العدل بني كافة املواطنني" قائال: 
االستخدامية  القضايا  يف  اإلسالمية  اجلهورية  يف  املسئولون  عجز 
مجيعا  املواطنني  بني  العدل  وتنفيذ  واملناصب  الوظائف  وتولية 
أهم  من  املواطنني  بني  والعدل  املساواة  أن  رغم  التمييزات،  وإزالة 
إجنازات الثورة ومؤسسها. مع األسف ال تشهد جناحات تذكر يف 
منصات  من  خمتلفة  مواضع  يف  القلق  هذا  طرح  ولقد  اجملال،  هذا 

ووسائل خمتلفة.
وأكد عضو االحتاد العاملي لعلماء املسلمني قائال: العدل واألهلية 
واخلدمات.  اإلعمار  من  أهم  والطوائف  األقوام  من  املؤهلني  وتولية 
وهذه القضية مل تكن موضع اهتمام احلكومات السابقة. نرجو 
روحاني(  الرئيس حسن  تتدارك احلكومة اجلديدة )حكومة  أن 
املاضية،  النقائص  والعدل"،  "االعتدال  بهتاف  احلكم  تولت  اليت 
كذلك  اإليراني.  للشعب  العديدة  املشكالت  إزالة  على  وتقدر 
نأمل أن تنجح الدولة اجلديدة يف حتقيق العدل واستخدام املؤهلني، 
دون النظر إىل فوارق القومية واملذهب واملناطق، وحييي بارقة أمل 

يف الشعب إىل مستقبل النظام والبالد.
على املسئولني أن ال خيافوا يف تنفيذ العدل لومة الئم، ألن العدل 
سبب لألمن الدائم وتوطيد دعائم النظام، وسبب ملرضاة اهلل تعاىل 

والشعب.
حمافظة  أهل  وخاصة  اإليراني  الشعب  قائال:  فضيلته  وأضاف 
سيستان وبلوشستان، شعب شريف وجنيب، ويقدرون األيدي اليت 
ختدمهم. ونرجو أن جند يف أسبوع الدولة يف السنة القادمة فرصة 
لنشكر الدولة اجلديدة على خدماتها يف كافة اجملاالت، خاصة 

يف جمال العدل وإزالة التمييزات للشعب اإليراني.

 نرجو أن ينتهي قلق أهل زاهدان بشأن املصلى اجلديد:
وأشار خطيب أهل السنة يف القسم األخي من اخلطبة إىل الرساالت 
العديدة املعربة عن قلق الناس بشأن قضية املصلى ألهل السنة يف 
مدينة زاهدان، قائال: هناك جهود من اجلانبني يف هذه اجملال. نأمل 
أن ينتهي هذا القلق جبهود املسئولني ونواياهم احلسنة. كان أهل 
السنة يف زاهدان يأملون أن يصلوا عيد الفطر يف املصلى اجلديد، 
ميكن  مناسبة  أرض  فتخصيص  األمــل.  هذ  يتحقق  مل  لكن 
للمصلني الوصول إليها باملشي على األقدام، حق مشروع وأساسي 
هلذا الشعب، ونأمل أن ينتهي قلق شعبنا الكريم، ونصلى صالة 

عيد األضحى يف املصلى اجلديد، بإذن اهلل تعاىل.

واحة الشعر:

كــارثة مصر بل مأساة العصر 	 دميقراطية الغرب سراٌب من الغــدر

فالظلمة هشت األوضاع دون عـــذر أعاذلي دعين وأشجــــــــــاني  	

ةسؤال ُيوّجه إىل دهـــــــــاة املكر 	 ولكن عالم التناحر والضغني	

	 فداها ميّن مسعي وبصــــــــــــــري والجرمية سـوى الشـــــــريعة	

و زّجوا السجون من أعالم الفكــــر هتكوا الشعب األبي بـال ذنٍب  	

	 ليتين متُّ قبل هــــــــذا املنظـــــــر سخروا واستهزؤوا باملسلمـــني	

زعماء الزواني وُمدمنوا اخلمـــــــــر 	 وهّنأ جبرمية اجليش وقمعـــه 	

كيما ينالوا رضى أميكــــا	 فهي سّيدهم بل ربهم األكبـــــــــر

تعسوا وانتكـــسوا إي و ربي فهم	    ُعّبــــــاد الــورق والصفـــــــــــر

واخلليعــــــــة واللهو أمد العمـــــر 	 فالهّم لــهم ســـوى اجملـــــون 	

ســـأجيبك اآلن مهاًل فلتصطبــــــر 	 يا سائاًل عن هذه اهلزميـــــــة  	

فقدوتنا الرسوُل بعد القــرآن يا	 هلمــــــــا من عظيم الشأن والفخـر

	 سيسوقنا اهلل بهـــــــا إىل النـــــــر فدروب اجلـــهاد والّنضـــــــال	

فأين اجلهــــــ ـاد يا إخوان  بعد	 شهادة البّنـــــاء والسّيـــــد البــدر

	 علينا دروب الشهـــادة والظفــــــر فبعد استشهاد األبرار أغلقنــا  	

وبتنا نرمتي بأحضان الغربأنفسنا	 كي ننال حقوقنــــــــــــا أو البــر

طردتنا دعاة الســـــــالم من القصر 	 حتى فزنا وترّبعناعلى العرش 	

كـــر من أذناب الصليب واهلوى والسُّ فيا لبلهتنا إن ُلدغنا ثانيــــــــًا  	

كــارثة مصر بل مأساة العصر
ابن عيسى

رحالت دينية:

صلينا العصر يف طهران الدولي ثم ركبنا الطائرة، أكثر الركاب كانوا سياحا كلما اقرتبنا من املقصد كان السفور يتزايد.
بعد أربع ساعات وصلنا إىل مطار إستنبول، أدهشنا أننا صلينا العصر يف طهران واآلن بعد أربع ساعت حان وقت صلوة املغرب ملا صار وقت العصر طويالً؟ قال 

أحد أصحابنا أن مصي الطائرة كان توافق مصي دوران األرض حول نفسها ألجل هذا طال وقت العصر.
 نزلنا من الطائرة ودخلنا صالة املطار، كانت الصالة مزدمحة من املسافرين ترى فيهم ألوانا خمتلفة وجنسيات شتى، ترى فيهم الربيطاني والصيين وحتى 
اللباس قد  السود. عندما كنا يف صف مراقبة اجلوازات وجدت نفسي بني مجاعات خمتلفة منهم. حنن كنا عجيبني با لنسبة هلم، هذا الشكل وهذا 
يذكرهم بالتاريخ أو ببلدان متخلفة عن احلضارة أو اإلرهابيني !!ولكنين كنت مستغربا أيضا أرى أناسا كالوحوش، نساء كاسيات عاريات ورجال ال 
ير فيهم ضياء اإلميان ولسان حالي يقول: لسنا سواءعشنا يف بيئة اإلميان وأنتم عشتم يف بيئة املادية والشهوات النفسانية،إني مفخور بأنين من بين آدم و 

أما أنتم فتزعمون أنكم من أحفاد القرود.
 خرجنا من الصالة وكان أحد إخوة الطاجيك ينتظرنا فأخذنا إىل إحدى املدارس الدينية.

يف الساعة التاسعة صباحا اجتمع مجيع املشاركني يف إحدى صاالت املدرسة وبدأ احلفل بتالوة القرآن الكريم،ثم تكلم موالنا عزيز اهلل اهلزاروي من 
باكستان حول فضيلة العلم، ثم بدأت الدورة بدرس مشكاة املصابيح اليت يلقيه موالنا عزيز اهلل اهلزاروي، أكثر املشاركني  إما كانوا أساتذة اجلامعات 
أو أصحاب الشهادات العالية كالدكتوراه، لكن املادة العلمية الغزيرة  اليت كان يلقيها  مو النا عزيز اهلل كما هو عادة علماء باكستان يف بداية 

الدروس أعجبهم مجيعا حتى مسعت بعضهم يقول: موالنا عزيز اهلل رجل موسوعي يف العلم، فقلت: إنه ال يطّول ولو شاء ألطال أكثر فتعجبوا.
 طول النهار كنا مشغولني بالدروس،تبدأ يف الساعة التاسعة صباحا حتى صالة الظهر، ومن الساعة الثالثة حتى اخلامسة مساء.

إنها مدينة  املتنوعة،  النظيفة والبساتني اجلميلة واملالعب  العمارات الكبية والشوارع  للتنزه، أعجبتين يف إستنبول  اليوم األول خرجت مع أصحابي  يف 
مرتقية، وأعجب من هذا جوها اللطيف. عدد سكان استانبول أكثر من سكان طهران،لكن العجب العجاب أن جواسطنبول كان لطيفا جدا، كأنك يف 
إحدى البساتني يف ظالل األشجار، وأعجبتين ثقافة أهلها، إنهم أناس مثقفون، حقا لو خرجت يف طهران أو إحد ى املدن اإليرانية الكبية بهذا الزي قد تسمع 

بعض ما تكره لكن يف تركيا كاّل.
يف جامع القاع

يف أول مجعة ذهبنا إىل جامع القاع ألداء صالة اجلمعة، هذا اجلامع بناه السلطان حممد القاع، وكان قدميا جبنبه مدرسة كبية كانت تضاهي جامعة 
األزهر،وكان يقصدها الطلبة من أطراف البالد، قد عطلت هذه املدرسة بعد سقوط العثمانيني وُحّولت إىل ملهى، لكن اآلن يريد اإلسالميون إعادة بناء 

هذه املدرسة من جديد.
اجلمعة  يصلون  العثمانيون  السالطني  كان  للسالطني،  خاص  وحمل  للنساء  خاص  طابق  فيه  تركيا،  يف  املساجد  كشأن  جدا  مجيل  الفاتح  جامع 

واألعياد يف جامع الفاتح. يف جامع الفاتح مقربة كبي ة دفن فيها عدد من العلماء والسالطني ومنهم حممد الفاتح.
كما هو عادة األتراك قبل صالة اجلمعة بدأ قارٌئ بتالوة القرآن الكريم بصوت مجيل، لكنين كنت أتأمل يف شخصية باني هذا املسجد، هذا الرجل 

الذي استطاع يف عنفوان شبابه أن حيقق نصرا كان يتمناه امللوك من قبله "فتح القسطنطنية".
يف هذا اليوم أيضا زرنا "بانوراما" وشاهدنا هناك صورا وخرائط لفتح القسطنطنية كما رأينا هناك كثيا من اآلليات احلربية اليت استخدمت يف الفتح 

كاملدافع،وهذه املدافع كانت تسمى"شاهية" وكان بني هذه املدافع مدفع كبي جدا.
معقدة  عسكرية  وخطط  الزمان،  ذلك  يف  األسلحة  أنواع  أحدث  باستخدام  إال   يتحقق  مل  عظيما  عسكريا  عمال  كان  قسطنطنية  فتح  أن  شك  ال 
وحمكمة إضافة إىل جيش قوي يقوده بطل مغوار  وأسد عبقري، كل هذا أمثر فتحا الينساه التاريخ أبدا. وقفت عند قرب الفاتح متواضعا، كيف ال وإنه 

من أعظم رجال األمة؟ كيف ال وقد روي عن النيب صلى اهلل عليه وسلم: لتفتحن قسطنطنية، فلنعم األمي أميها، ولنعم اجليش ذلك اجليش؟... يتواصل.

يف إستانبول )القسط األول(

ممد زكريا إسامعیل زهي
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حنيف  الشي،  سريع  احلركة،  خفيف  رجل  خان  نعيم  أخي    
السم، يستطيع أن يقطع الوادي يف حلظات بكل ارتياح، وأما 
شديد،  ببطؤ  إال  أمشي  ال  بطني،  ثقيل،  متكاسل،  فرجل  أنا 
أتثاقل ونعيم جيّرني، ويؤنبن على بطؤي، ومن قبل قد  فكنت 
خررت  حتى  أشواطًا  جزت  إن  فما  البل،  أتسلق  أن  علي  أّكد 

على وجهي، فأمسكن نعيم.
نعيم: أسرع يا رجل! فإني أريد أن أحّط من جسمك الثقيل!

عبد الرمحن: ها! ها! ها! يا هذا إنن ممن يقال فيه:
		 	 	 	 	 إن البـطالة والكسل 

أحــــلى إلــي مــن العســل 	 	 	
نعيم: يزعجن بطؤك وتثاقلك!

عبد الرمحن: تزعجن خفتك ومبادرتك!
نعيم: احلق أن كاًل منا قد قّصر يف حق صاحبه.

عبد الرمحن: خي المور أوسطها.
كان خرير النهار يدّوي يف آذاننا فيزيدنا سرورًا، وميألنا ابتهاجًا، 
وعيون الاء تنبع يف البال فيخرج منها ماء بارد زالل لذة للشاربني. 
وكان نعيم يشكو جفاء بعض اخلالن، وعدم رعايتهم قواعد 

الخوة والزمالة، فعّنفت عليه وقلت له: يا هذا!
		 	 	 	 من ذا الذي ترضى سجاياه كلها

كفى الرء نباًل أن تعّد معايبه 	 	 	
ومؤاساة،  ثقة  صاحب  ملتمسًا  أخي  يا  نفسي  أجهدت  ولقد  
من  أعز  وجودهم  الوفياء  الصفياء  وإن  سبياًل،  ذلك  إىل  أجد  فلم 

الكبيت المحر.
		 	 	 	 	 عّز الوفاء فال وفـاء وإنه 

لعّز وجدانًا من الكبيت 	 	 	
إن العامل عامل الغدر والفاء، فال تؤاخذ على كل امرئ سيآته، 
الصال  فهو  احلسنات  فيه  غلبت  فمن  حسناته،  إىل  انظر  بل 
النشود، ومن أمكنك أن تعّد معايبه عدّا، فكفى به صالحًا، 

لكل عامل كبوة، ولكل جواد عثرة.
وصلنا مدينة مينكورة عند الظهية، فأدينا الظهر، ثم حتّركنا 

إىل مردان، وذلك يف مخس بقني من شوال.
ويف أثناء الطريق كنا نلقي نظرات غبطة ووداع عميق إىل جبال 
مينكورة وماالكند؛ البال اخلضر اليت تقمصت لباس المال 

واحملبة، تسّر الناظرين، وتقذف يف قلوبهم الغبطة والسرور.
واإليثار.... احملبة  واخلصب...أرض  المال  أرض  سوات!  يا  وداعًا 
الد  والوفاء...أرض  السخاء  والشكيمة...أرض  الشجاعة  أرض 

والالد...أرض الهاد والكفاح...أرض االضطهاد والغربة!.
البق،  ثغر  وابتسم  الرعد،  فأرعد  السحاب،  لباس  السماء  لبست 
وأهطل الطر، فازدانت الرض، ونشطت النفوس، ما ألذ ذلك النسيم! 

وما أبهى ذلك النظر! ذكريات ال تنسى أبد الدهر!.
مدينة مردان

بلغنا مدينة مردان قبيل العصر، مكثنا هناك قلياًل ثم حتركنا 
إىل حي عبد الرشيد، وهو يقع بني صوابي ومردان، وعند العصر 
وصلنا هناك، فاستقبلنا أهل احلي استقبااًل جيدًا، فرحوا بقدومنا.

بيوته  متواضعًا،  حيًا  ـ  الهاجرين  حي  ـ  الرشيد  عبد  حي  كان 
يد  متّسه  فلم  النخل،  جبريد  مسقوفة  بالطني  مبنية  حقية 
الفطرة،  على  الناس  فكان  وعليه  نة،  التعفِّ الغربية  الثقافة 
أصحاب الذوق السليم، والفكرة الصافية، تغلبهم الغية واحلمية 
السخاء، واحملبة، واإليثار، أجل!  الدين، ويتسمون بسمات  على 

الدجالية  احلضارة  فيها  تنفذ  مل  اليت  الحياء  تكون  هكذا 
احلديثة، أعاذنا اهلل منها.  فاستأنسنا بهم كما يستأنس احلمام 
ما  خي  اهلل  جزاهم  الشقاء،  يتعاشر  كما  وعاشرناهم  بعّشه، 

جيزي عباده الصاحلني.
بتنا الليلة  عند عبد الرشيد، ويف الليل ثار النقاش بني عبد الرشيد 
ونعيم حول بعض الوضوعات العلمية، وكنت أشرتك معهم بني 

حني آلخر.
ويتناقران  بل  فيها،  ويتجادالن  يتناقشان  كانا  اليت  السائل  ومن 
مسألة  هي  اآلخر  على  أحدهما  يسطو  ويكاد  الديك  كتناقر 
الحياء، كان عبد الرشيد ال يعتقد بياة الوتى، ونعيم يعتقد 

به، وكل يفسق صاحبه.
تأنيا وتثبتا،  الرشيد أكثر مطالعة من نعيم وأكثر  كان عبد 
الرجل،  جيشان  نعيم  فيجوش  القوية  بدالئله  نعيما  فيفحم 
والفسق  والسباب  الشتم  ألفاظ  من  جعبته  يف  ما  كل  ويصب 

وغيها من اللفاظ اليت هي رأس مال الذين يتكلمون جزافا.
أن  نعيم  فيى  صاحبه،  أمر  يف  أفرط  قد  منهما  كال  أن  واحلق 
الوتى كلهم يسمعون كل شيء كما نسمع حنن بال أي قيد، 
ويرى عبد الرشيد أن الوتى أبدا ال يسمعون وحتى النبياء عليهم 

الصالة والسالم. وقد تعوذت من كال الوقفني التطرفني.
وال  إليها،  باحلاجة  لستم  مسائل  هذه  إن  إخواني!  يا  هلما:  قلت 
وإن  والتفسيق؟  التشاجر  هذا  فلم  القيامة،  يوم  عنها  تسئلون 
صاحبه وخروجه  كفر  إىل  يؤدي  رمبا  السائل  يف هذه  اخلوض 
الذين  الدين، ورمبا يفضي إىل سوء الدب والنيل من الكبار  من 
هذه  دعوا  البالد،  هذه  يف  ـ  السف  مع  ـ  حدث  كما  بهم،  ندين 
السائل السطحية، وتوجهوا إىل إصال ح المة ، فقد جعلتم المة 
بهذه السائل شيعا وتفرقتم أميا تفرق، وهل استفاد من هذا اخلالف 
إ ال العدو الرتبص، إال الذين يرقبون لنا هذه اليام القامتة السوداء.

السخيفة  الناظرات  بهذه  الخالفني  ائتلفت قلوب  قل لي بربك هل 
اليت مل تزد المة إال بعدا، ومل تزد الناس إال نفرة من الدين والعلم؟!.

وكانت هذه الليلة ليلة مباركة بتناها خبي ما يبيته الناس.
ثوبًا  لبس  جديد؛  يوم  يف  ودخلنا  الصادق،  الصبح  انفلق  اآلن 
جديدًا، يومًا مباركًا، نعم، مباركًا بلسان النبوة، يوم المعة 
الباركة، وقد تدّرك شهر رمضان إىل الفراق، فراق...يورث الشوق...
شوق اللهوف إىل الغوث. أجل، قد بقي منه مخسة أيام، وهي متّر 

مّر السحاب.
بشاور  خاصة  وعرضها  الدن  هذه  طول  يف  أجتول  أن  أود  كنت 
وصوابي، وأزور المكنة التارخيية، وألتقي بالعلماء والصاحلني، 
وأتبك بهم، ولكن مل تسمح ظروف نعيم أن تتحقق أمنييت، حيث 
كان والده يلّح عليه أن يغادر إىل كراتشي، ومل يكن هناك 
الناطق،  هذه  يف  جيولن  السليم،  الذوق  صاحب  نعيم  ينوب  من 
العزم  ولكن  يفوتن،  ما  على  متأسفًا  عزمي  من  انصرفت  لذلك 

كان متأكدًا للمستقبل.
أدينا المعة يف حي عبد الرشيد، ثم انطلقنا حنو كوهات.

وعبد الرشيد هذا من أخالء نعيم، وقد ختصص يف الفقه اإلسالمي 
الفيت  فضيلة  يديرها  اليت  راشدين  خلفاء  مبدرسة  بكراتشي 
جييد  الطلب،  يف  جمدًا  نشيطًا  هذا  الرجل  كان  أمحد،  ممتاز 

النطق باللغة العربية، ويب الطالعة.

من نهر السند إىل جبال سوات)القسط السادس( 

 أبي عامر حممد مجال

ر لك رّب الرباب  إذا مل تتوفر لك السباب ومل ُيقدِّ
احلرام،  اهلل  بيت  حجاج  قافلة  يف  تكون  أن 
أسفار  يف  الوصول  إىل  سبياًل  تستطع  مل  وإذا 
من  مانع  فال  القّدس،  احلجاز  إىل  احلقيقة 
كاحلمام  لتطي  اخليال  أجنحة   على  سفرك 
طيب  الروح،  خفيف  متغّنيًا،  شاديًا  الزاجل 
البيت  وإىل  النشود  النزل  صوب  إىل  االحساس 
ختالطها  وأفراح  بأشواق  أنت  تطي  القصيد، 
أشجان وأحزان مع قافلة احلجيج الذين منحهم 
لكي  متفّردة  فرصة  وتعاىل  سبحانه  اهلل 
ولدتهم  كيوم  ويعودوا  ويتطهروا  يغتسلوا 
الغالية  الربانية  اهلبة  هذه  تلّقوا  قد  أمهاتهم، 
من  جزٍء  بكل  العظيم  اإلهلي  النداء  هذا  ولّبوا 

أجزاء وجودهم و بكل حجية يف روحهم.
وهل للمسكني غي أفكاره و خياالته، وهل 
يقدر  وهل  صرخاته؟  و  تأّوهاته  إال  للحزين 
و  وكره  عن  البعيد  الناح  النكسر  الطائر 
وتصوراته  أمانيه  و  بأشواقه  يطي  أن  غي  مأواه 
و  عينيه  يغمض  عندما  للحظة  ولو  ليهدأ 
يتصور أنه جالس يف وكره آمنًا مطمئنًا هادئًا 

مسرورًا.
يف  فأحّلق  الطي  ذلك  تارةً   نفسي  أرى  وإّني 
مساء اخليال بأجنحة  وأسباب غي هذه السباب 
الادية و غي هذه الطيانات الألوفة العصرية أو 
أراني تارًة كالنملة العاشقة اليت ميثلها الشاعر 
كانت  إنها  عنها  ويقول  بالفارسية  بيته  يف 
بِرجل  نفسها  فألصقت  الكعبة  رؤية  تشتاق 
أرى  أو  اهلل،  بيت  بزيارة  تشرفت  بها  إذا  محامة 
فيما ابتليت به من الفراق نظيًا يف حممد إقبال 
بالفراق،  ابتالئه  يف  العاشق  احمّلب  الالهوري 
فراق الدينة فكنت أرى سلوانًا فيه ويف أشعاره 
اليت رحل فيها إىل احلجاز خبياله القوي و قلبه 
»لقد  احلجاز  أجواء  يف  وحّلق  احلنون  الولوع 
توّجهت إىل الدينة رغم شييب وكب سّن، أغّن 
و أنشد البيات يف سرور وحنني وال عجب، فإّن 
النهار  أدبر  فإذا  نهاره،  طول  الصحراء  يف  الطائر 
وكره  وقصد  جبناحه  رفرف  الليل،  وأقبل 

ليأوي إليه ويبيت فيه. 
الطيان  ننتظر  الطار  صالة  يف  اآلن  حنن  نعم، 
اآلذان  يشنف  و  الطار  جّو  يف  يّدوي  بنداء  إذا 
القلب  اسم مدينة الدة، فيطي  عندما تسمع 
فاستبق  بالطائرة  جسمك  يطي  أن  قبل  شوقًا 
الطار  الطائرة  غادرت  الطائرة،  حنو  السافرون 
أعّد  وكنت  جّدة  يف   .... و  ساعة  بعد  لتهبط 
والطيان فوق احلجاز،  الصعود  َاترّقب  و  الثواني 
مساء  يف  دخلنا  و  الائية  احلدود  اجتزنا  فلّما 
بالد  إنها  والشاعر،  الحاسيس  أخذتن  احلجاز 
هّزتن  موجاٌت  بي  َاحاطت  وأصحابه.  الرسول 
اهلل  رحم  جاءت؟  أين  من  أدري  ال  الداخل  من 
هذا احلب الكامن يف صدر السلم،  احلّب الذي 
احلب  اآلخرين،  شعور  غي  شعورًا  فيه  يبعث 
للحياة  قيمة  وال  بغيه،  احلياة   يف  لذة  ال  الذي 
بغيه، احلّب الذي ميلك عليك مشاعرك و يسي 

بأحاسيسك حيث يشاء. اللهم زد فزد!
احلافالت  احلّجاج  ركب  جّدة  إىل  وصلنا 
وبهم   بي  لتسي  اخلياالت  بأجنحة  أنا  وركبت 
تغّيت  مكة  شوارع  الكرمة،  مكة  إىل 
النبوية  الدعوة   عصر  يف  عليها  كانت  عما 
البال  ولكن  والسالم،  الصالة  صاحبها  على 
هي  الشعاب  و  الرتاب  هو  الرتاب  و  البال  هي 
مساؤها  و  أرضها  هي  مكة   وأرض  الشعاب،  
يف  تناديك  بل  تناجيك  كأنها  مساؤها  هي 
و  بأحاسيسك  تشعر  كأنها  وجودك  أعماق 
تعرف لوعتك وحرقتك يف فراقها،  كأنها تريد 
أبي طالب وما  نعم، شعب  و تسّليك.  أن تعّزيك 
أدراك ما شعب أبي طالب، ثالث سنوات عاش فيها 
أقرباوه  النيب صلى اهلل عليه وسلم و أصحابه و 
أصعب عيش و أغلظها. و جبل صفا! ما أصفاه، 
ذلك  الدهش  الصارخ  اإلعالن  بذلك  يذّكرني 
بالقلوب، يا صباحاه!  الّخاذ  التارخيي  اإلعالن 

يا بن فالنة، يا بن فالن... إني نذير لكم بني 
يدي عذاب شديد.

عن  جيّل  للكعبة  رؤيتنا  أول  والكعبة! 
عظمة  كلها  الكالم،  عنه  ويضيق  الوصف 
معَت  كأنك  و  فنيت  كأّنك  تشعر  وجالل، 
كل  تالشى  الشمس  وهج  يف  الثلج  ميعان 
بيت  أول  مشاهدة  يف  واحدة  برؤية  وجودك 
فيه  للعالني،  وهدى  مباركًا  بيتًا  للناس،  وضع 
آية  وأكب  ابراهيم...اآلية.  مقام  بينات  آيات 
إىل  قلبك  اجنذب  لك  رؤية  أول  منذ  لك  تظهر 
هذا البيت الكّعب السود اجنذاب احلديد إىل 
توّد  وبل  أن تطرف طرفة ً  الغناطيس، فال تريد 
عقارب  أن  لو  ـ  الفّن  أهل  بعض  يقوله  كما  ـ 
تتوقف  و  الزمان  يقف  و  تتكّسر  الساعة  
و  تسمع  قلبك  دقات  لّن  سيها،  من  الشمس 
ال  جسمك  فكأن  بل  تفور  أحاسيسك  أنهار 
إحساس،  كلك  وقلبك،  روحك  يسع  يكاد 
بها  لتدعو  الأثورة  الدعية   من  حفظت  فكم 
من  وهي  ـ  النورانية  التفردة  اللحظة  هذه  يف 
نسيت  بل  كلها  فنسيت  ـ   االستجابة  أوقات 
سبحان  يا  الوىل،  اللحظة  يف  نفسه  الدعاء 
اهلل! سبحانك يا رب ما أعظم شأنك، لك العظمة 

والكبياء و الالل والبوت!
خمتلفة،  قبائل  احلاشدة من  الموع  انظر إىل 
كلمة  تّردد  خمتلفة كلها  وألسنة  ألوان 
بها  تهتز  و  وجباهلا  مكة  هلا  تدّوي  واحدة 
بناياها و شّقاتها و شوارعها وهي كلمة  التلبية 
احلمد  إّن  لبيك  لك  شريك  ال  لبيك،  اللهم  "لبيك 

والنعمة لك ال شريك لك"
ونعمة  نفسك  يف  بعظمة  للحظة  تشعر 
العظمة  هذه  له  رّبًا  تعبد  فإنك  عليك  سابغة  
والكبياء، بل هو أكب وأعلى وصفاته أمسى 
و أعّز من أن تدرك، فطواف يف تلبية و بكاء و 

عويل، صراخ و دعاء و ابتهال وثناء.
الشعور،  عن  التعبي  يف  الكلمات  قلة   من  آه! 
الطنطاوي  علي  الكبي  الديب  قال  ما  ونعم 
رمحه اهلل »ولقد كتبت كثيًا أحاول تصوير 
جئت  اليت  الصور  أزهى  محلت  فما  الشعور  ذلك 

بهما إال كوبًا من بر مما شعرت«.
عميق،  فّج  كل  من  جاءوا  قد  الناس  من  أفواج 
أسلموا  و  اهلل  ذكر  على  اجتمعوا  واحٍد  بزّي 
بيت  حول  يهرولون  مرًة  هلل،  أنفسهم  سّلموا  و 
يبحثون  النور  حول  كالفراش  عّزوجل  الوىل 
عن الذي قد مأل وجودهم حبًا و خشية ً و شوقًا 
صميم  يف  حّل  الذي  عن  ثقًة  و  إميانًا  و  ورغبة 
الفؤاد و حنايا القلب فيطوفون حول بيته ملّبني 
يتفجرون  فكادوا  احلائر  احملّب  العاشق  تلبية 
الالبس  بتلك  تراهم  مرًة  و  اإلحساس  شدة  من 
الصفا  البلني  بني  يعدون  و  يسعون  البيضاء 
خالدة  بامرأة  اقتداًء  مروءة  و  بصفاء  الروة  و 
طلبًا  اهلل  وجه  ابتغاء  بينهما  سعت  التاريخ  يف 
تراهم  ومرًة  النبياء،  أحد  ولولد  لولدها  للماء 
حفاًة حاسري الرؤوس قد انهمرت دموعهم على 
يبون  ما  لميع  سائلني  متضرعني  خدودهم 

جبل  حول  الشمس  حتت  واقفني  يبون  من  و 
الرمحة يف عرفات و تعرف حقيقة قوله عليه 

السالم: »احلج عرفة«.
وهم  منى  و  الزدلفة  غّطوا  قد  مرة  تراهم  و 
يرددون التلبية. إنهم أمة احلج وأمة الكعبة، 
إنهم ملة إبراهيم و أتباع حمّمد صّلى  اهلل   عليه 

 وسّلم.
إّن  لبيك..  لك  شريك  ال  لبيك  لبيك  اللهم  »لبيك 

احلمد والنعمة لك واللك... ال شريك لك«
من  القدر  هذا  على  كلمات،  مثة  فهل 
التوحيد  مفهوم  عن  تعّب  أن  تستطيع  اإلجياز، 
على  قيوميته  و  سبحانه  اهلل  وحاكمية  
خليل  )عمادالدين  والرض«  السماوات  مقاليد 

ـ 140 من أدب الرحالت(.
حتبس  أن  لك  ميكن  ال  الوداع  طواف  وعند  آٍه 
الدموع،   سيل  يف  تسبح  فكأنك  عينيك 
الطواف  الناس وهم آالف مؤّلفة، ويف  فصرخات 
تفن  و  روحك  تزهق  تكاد  الكعبة  حول 
اخليال،  عامل  العامل  و  أنا  فصرخُت  جسمك، 
فناديت رّب السموات وأنا يف آخر ساعات احلضور 
يف السجد احلرام: يا ذا الالل واإلكرام، يا من 
الرضون  له  من  يا  خاشعة،  السبع  السموات  له 
الذاخرة  البحار  له  من  يا  خاضعة،  السبع 
خاشعة،  الشاخمات  البال  له  من  يا  خائفة، 
تسّبح  من  يا  شيء،  كل  ملكوت  بيده  من  يا 
يا بديع  فيهّن!  السبع والرض ومن  السموات  له 
السموات والرض، يا أرحم الرامحني،  يا أكرم 
العظمة  و  بالوحدانية  لك  أشهد  الكرمني، 
والكبياء والبوت وأشهد مبحمد صلى  اهلل 

  عليه  وسّلم رسولك بالرسالة  والرمحة!
رأينا  حلظة  فرحتنا  أين  الفراق.  للحظة  وآٍه 
نوّدعها  حني  لوعتنا  من  قادمني،  الكعبة 

قافلني.
بل  الوراء،  إىل  تهوي  قلوبنا  و  المام  إىل  توّجهنا 
بالبعد  ترضى  ال  الكعبة  جبوار  بقيت  قد  إنها 
إنها يف احلرم، يف احلطيم، يف اللتزم، قد ابتعدنا 

بأجسامنا و تركنا فيها قلوبنا و أفئدتنا.
الرسول  حزن  مكة  فتذكرت  من  خرجنا  قد 
يف فراق البلد المني و هو يقول: يا مكة!  لو 
أن قومي مل خيرجوني ما تركتك أبدًا، ففاضت 

عيناه عليه  السالم.
اهلجرة....!  طريق  الدينة  إىل  مكة  من  نعم! 

)يتواصل.(   

الشيخ حبيب اهلل مرجاني

يف موكب احلجاج 
رحلة خيالية إىل احلجاز...! القسط الول
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صور وأوضاع

 تراجعت الواليات املتحدة اإلمريكية عن ضربتها املزعومة ضد النظام السوري الذي تعدى اخلطوط احلمراء مرات ومرات باستخدامه 
السالح الكيمياوي وما يشبهه من الغازات السامة يف حرب معلنة ضد شعب ثائر أعزل مطالب حلريته ،بعد مبادرة روسية وقرار سوريا 

االنضمام للمعاهدة اخلاصة باألسلحة الكيماوية!
 فمجرد إعالن النظإم السوري تأييد املبادرة الروسية كان واضحا على أن الطاغية يف دمشق أعطى ضوء أخضر ليتمادى يف جربوته وطغيانه 

لفرتة مقبلة جديدة.  وظهرت لألحرار أن املبادرة مل تكن إال خطة مدروسة مدبرة مبيته إلطالة عمرسلطة أسد وسالمته من الضربة.
املفاوضات اجلارية االكتفاء بنزع أسلحة األسد الكيماوية  بكل تأكيد فهي »لعبة جديدة«، إلطالة األزمة يف سوريا، طاملا أن هدف 
وجتاهل جرائمه، وجتاهل احلل السياسي الشامل، الذي جيب أن ينتهي برحيل األسد،ال االبتهاج بانضمامه ملعاهدة نزع األسلحة؛ فاملبادرة 
الروسية، وبشكلها املطروح، تعين غرق اجملتمع الدولي يف حبر من التفاصيل، مما يعين بقاء األسد لفرتة أطول، وهو ما يهدد سوريا، واملنطقة 

ككل.
يف احلقيقة إن اإلدارة األميكية ليست لديها رغبة جادة يف التغيي يف سوريا فحسب، بل اللعبة املذكورة اليت لعبتها الروس والواليات 
املتحدة تدل بوضح أن هناك إرادة دولية من بعض األطراف يف الغرب بتعاون دول يف  املنطقة،إلطالة األزمة والصراع الدائر يف سوريا، لذلك 

نراهم ينتقلون من لعبة إىل لعبة جديدة. 
 ومن ناحية أخرى يشهد العامل شعبا يتعرض، منذ أكثر من اثنني وعشرين شهرًا، جلرائم وجمازرباتت يومية، يف ظل المباالة وعدم اكرتاث 
الشرق  أنهم تركوا وحدهم يف مواجهة أعتى نظام ديكتاتوري دموي يف  السوريني يشعرون  العديد من  الذي جعل  الدولي، األمر  اجملتمع 

األوسط.
 وعندما ترفع أصوات حقوق اإلنسان وأصوات اإلعالم احلرة احملايدة نشهد لفرتة قليلة يف أوروبا، وأميكا، جدال حول قانونية التدخل من 
دون موافقة جملس األمن، وجملس األمن معطل بسبب املواقف الروسية املتعنتة دفاعا عن جزار الشام، بينما تتدخل بعض اجلهات يف سوريا 
من دون أن يتساءل أحد عن قانونية هذا التدخل، خصوصا أن تدخل تلك اجلهات لقتل املزيد من الشعب السوري، ويتحدث اجلميع عن ضرورة 
أن يكون التدخل الدولي يف سوريا عرب مظلة جملس األمن بينما مل ينتقد أحد يف الغرب، ال مؤسسات وال مجعيات، العملية العسكرية 

اليت قامت بها إسرائيل قبل مدة، واستهدفت أسلحة قيل إنها كان خيطط لنقلها إىل لبنان، ومن دون إذن من جملس األمن!
حيدث كل هذا اجلدال يف الغرب حبجج قانونية بينما تشهد سوريا، واملنطقة، إحدى أكرب جرائم هذا العصر، وتدور هذه اجلدلية »اللعبة« 
بينما مل تتوقف آلة القتل األسدية، وبسالح روسي، عن حصد أرواح السوريني، وتدمي سوريا ككل، فهل هناك عجز أكرب من هذا العجز 

الدولي، وهل هناك ختاذل عربي أكرب من هذا التخاذل؟ وهل هناك استخفاف لعقول األحرار يف العامل أكثر من هذا؟
بعد كل هذا التقاعس والسخرية بدماء الشعب السوري الثائر و القرار املهني، جتيئ بوادر لعبة جديدة جنيف 2 على أنقاض االتفاق الروسي 
األميكي الصهيوني والذي مت مبوجبه إبقاء األسد على كرسي القتل يف سورية تغطية لكافة الفضائح السابقة. و ليستمر التالعب 
بعقول العامل  ملرحلة جديدة ودعي إىل املؤمتر املذكوررجال انتهازيون متثيال للمعارضة السورية ممن يرضى بوجودهم الغرب للتوافق على 

حكومة يقبل بها الطرفان، يف ظل هيمنة روسية ،غربية  لتليب احلوائج التالية للكيان الصهيوني وأسياده يف الغرب:
1- استبعاد املقاومة احلقيقية والثوار احلقيقيني عن املؤمتر والتمثيل السياسي.

2- إعادة شرعية النظام عامليًا بعد كل هذه اجملازر وختطيه للخطوط احلمراء.
3- استمرار اجليش واألمن الذين قتلوا وشردوا الشعب ) حتت شعار عدم سقوط الدولة(.

4- األخطر من كل ذلك هو االنقضاض على )الثوار اإلسالميني وهو غالبية الشعب السوري( بدعوى حماربة التطرف.
5- وكما فعل اجملتمع الدولي عندما تنازل عن حق الشعب السوري يف حماسبة جمرم الكيماوي؛ سوف ُيعفى الشبيحة والقتلة من اجلزاء 

واحملاسبة، وفق مبادئ عدالة انتقالية.
6- وتبدأ مسية )استعمار( سوريا اقتصاديًا وسياسيًا من جديد.

7- إعادة كتابة دستور سوريا على أساس تعددية شعوب وليس قوميات، ليكون لكل شعب حقه يف إقامة سلطته، أو تقاسم السلطة 
املركزية وفق نظام حماصصة متفق عليه.

لكن  سرعان ما أتى الرد على "جنيف2" من خالل رص صفوف الثوار احلقيقيني على األرض وتــــشــــكيــل قيادة موحدة يف ســــوريـــــا 
والذي يضم ما يزيد عن مخسني تشكياًل عسكريًا بني لواء وكتيبة، ومبايعة زعيم هلم كقائد عام. ونأمل أن تبدأ مسية جديدة يف 
قيادة  املعارضة املسلحة والفصائل املقاتلة ضد النظام السوري، من توحيد قوى الثورة يف الداخل وهذا هو املنشود واملطلوب من الكتائب اليت 
تنشط بتشتت وتفرق. عندها فقط لن يستطيع أحد و بعد خطوة من هذا النوع أن يدعي متثيل الثورة السورية والشعب السوري. كذلك 
اليبقى على  الشرفاء يف االئتالف وهيئة التنسيق وغيها من اهليئات واجملالس يف خارج سوريا إال دعم  مثل هذا التوجه يف الداخل ألن اخليار 
الذي تقودهم إليه جمموعة من االنتهازيني يف اخلارج دون الرجوع إىل الثورة والثوار يف الداخل سيدمر مسعتهم مجيعًا دون أن يؤدي إىل أية 

نتيجة اجيابية لصاحل ثورة العزة والكرامة. 
فبعد رفع رأيات العزة والكرامة فوق ثرى سوريا الطاهر املقدس، وحتقيق االنتصار على كل شرب من ترابها. لن جيدي الذهاب إىل جنيف2 

وغيها ؛  وال املفاوضات وال املساومات.

 تعامل مزدوج للغرب مع احلرية واألحرار يف سوريا!
سعادت عبيد اللهي

ظل النظام البورمي العسكري االشرتاكي املستبد، منذ سبعني عامًا على مرأى العامل وصمته املريب؛  ميارس دون حسيب أو رقيب جتاه شعب 
مسلم أعزل ال ميلك حواًل وال قوة إال باهلل.

الذي هو على  السيبيي  البرب  لنجدة حيوان  فتهرع  النفاق واالزدواجية،  أقذر حلل  ترتدي  املتحضر  العامل  أن دول  العصيب جند  الوقت  يف هذا 
وشك االنقراض، وترسل األساطيل إىل أعلى البحار حلفظ مسار احلوت األزرق النادر من االجنراف إىل الشواطئ األسرتالية فيهلك، تهرع لنجدة 
احليوانات واألمساك، وتتعامى عن جندة البشر واآلدميني يف أراكان؛ ألن قدر أهلها عند العامل املتحضر هو دون قدر هذه احليوانات واألمساك 

النادرة، ألنهم مبنتهى البساطة مسلمون وأضف إىل ذلك أنهم أهل سنة.
 وأدهى وأمّر من هذا وذاك أن يشاهد أدعياء الدميقراطية والدفاع عن حقوق االنسان هذا دون أن يرف هلم جفن أو ينبسوا ببنت شفة أمام مثل هذه 
اجلرائم الالإنسانية اليت ترتكب يف ميانار، ثم نرى يف ظل سيناريوهات مضللة ممّوهة تنال الشمطاء )سوكي(، اليت تزعمت الدميقراطية 

زورًا وبهتانًا، ونالت جائزة نوبل للسالم نفاقًا وسحتًا؛ فقد سكتت دهرًا ونطقت كفرًا ووضعت الضحية واجلالد يف كفة واحدة..
ففي البداية جدير بنا أن نعرف بأن بورما تقع أو ما يعرف اليوم بدولة ميانار يف اجلنوب الشرقي لقارة أسيا وحيدها من الشمال الصني واهلند 
يف  املسلم  أركان  إقليم  ويقع  وبنغالدش،  واهلند  البنغال  خليج  الغرب  ومن  والوس  الصني  الشرق  ومن  وتايلندا  البنغال  خليج  اجلنوب  ومن 
اجلنوب الغربي لبورما وتشي اإلحصائيات الرمسية يف ميانار )بورما( إىل أن نسبة املسلمني يف هذا ألبلد البالغ تعداده حنو 55 مليون نسمة 
تقل عن 5% وبالتالي يرتاوح عددهم بني 5 و8 ماليني نسمة ويرتكز املسلمون يف والية أراكان املتامخة لدولة بنجالديش وينتمون إىل 

شعب روهينجا.
وكان أول صيحة مقدسة إلخراج املسلمني وتهجيهم يف عام 1942م متخضت عن قتل 100.000 مسلم أكثرهم من األطفال والنساء والشيوخ 
والسعودية  وتايلند  وماليزيا  وباكستان  بنجالدش  مثل:  أخرى،  إسالمية  بالد  إىل  واللجوء  اهلرب  من  مسلم   30.000 متكن  فيما  والعلماء، 

واإلمارات. 
فلم يتوقف العدوان، بل ظل مُياَرس وفق خطوات منظمة كان آخرها مأساة عام 2012م اليت هّجرت أكثر من 110.000 مسلم، وقتلت وجرحت 

عشرات األلوف من األنفس حرقًا وغرقًا وقتاًل، جلهم من األطفال والنساء، ومت اغتصاب أعراض آالف الفتيات املسلمات.
أما سبب العدوان، فهو حتقيق اهلدف املقدس بإخراج آخر مسلم من إقليم أراكان حتى تكون بورما، اليت تعترب نفسها وصية بوذا وأرض الباغودا 
وحمج البوذيني يف العامل؛ خالصة للبوذيني وحمرمة على غيهم، ولذا كان اهلدف األول واألخي تهجي اجملتمع املسلم بأكمله، ومل يكن 
القتل واحلرق واالغتصاب واإلذالل وفرض الضرائب والقيود على ممارسة العبادة وبناء املساجد واملدارس واحلركة والتنقل وممارسة املهن... 
وغي ذلك؛ أهدافًا يف ذاتها، بل هي وسائل لتحقيق احللم املقدس، أال وهو التهجي؛ ولذا دّوى بها صرحية على املأل الرئيس البورمي احلالي )ثني 
سني(، قائاًل: »ال نريد الرهنجيا أن يعيشوا بيننا، إنهم ليسوا من إثنيتنا، وأفضل حل هو أن يتم إعادة توطينهم يف بلد ثالث، أو الزج بهم يف 
خميمات األمم املتحدة«. نعم، قاهلا اجملرم السفيه، ونثرها على مسامع العامل املتخاذل اخلائن، دون أن يهب أحد للنصرة أو تبديد الباطل، مثلما 

َل ِديَنُكْم َأْو َأن ُيْظِهَر يِف اأَلْرِض اْلَفَساَد{ ]غافر: 26[ ،  ُه إنِّي َأَخاُف َأن ُيَبدِّ قال فرعون: }َوَقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَّ
مضت سبعون سنة، وكانت سنني قهر وظلم وإذالل، كانت سنني عجاف وإخافة وإرهاب، شابت من هوهلا الرؤوس، وسقطت من إثرها األجنة 
من البطون. كل ما تتخيله من ظلم وقتل وإراقة دماء واستباحة أعراض وأموال وأنفس، متت ممارسته وبأبشع الصور، بال نكي وال حسيب 
وال نصي وال معني وال مغيث؛ إال اهلل احلليم اللطيف، ولوال لطفه ملا بقي من هذا الشعب عني تطرف على وجه البسيطة، لكن اهلل مظهر دينه 

ورافع كلمته ولو كره الكافرون.
وكانت أراكان بلدة مسلمة تعيش بأمن وسالم كغيها من البلدان، ودخل اإلسالم إليها عن طريق التجار العرب يف عهد اخلليفة هارون 
التوالي، لكن  تتابع على حكمها 48 ملكًا مسلمًا على  -، وأقيمت مملكة إسالمية واستمرت ثالثة قرون ونصف  - رمحه اهلل  الرشيد 
البداية املؤسفة اليت ال ينساها األراكانيون كانت يف عام 1784م عندما احتل امللك البوذي مملكة أراكان وضمها إىل بورما خوفًا من انتشار 
اإلسالم يف املنطقة، وعندها بدأ احلقد البوذي ينتشر يف أراكان وضد مسلمي الروهنجيا وجلؤوا خيططون للخالص منهم بشتى الوسائل 

املمكنة،
وكان هناك 870 مسجدًا و1000 مدرسة كلها ُهّدمت بالكامل..

ومأساة مسلمي الروهنجيا تبقى أمانة يف رقبة كل قادر على نصرتهم..
هل من مغيث هلذا األب احلزين، واألم الباكية، والطفل الذي ُتغتال طفولته، واألخت اليت ُينتهك عرضها..

} ]احلج: 40[ ُ َنا اهللَّ ْخِرُجوا ِمن ِدَياِرِهم ِبَغْيِ َحٍقّ إالَّ َأن َيُقوُلوا َربُّ
ُ
هل مغيث هلؤالء: {الَِّذيَن أ

إن كنت لألقصى أقمت مآمتًا     فأقم على »أركان« ألفي مأمت!!       واحفظ عن اإلسالم ذل محاته       مل يبق فيهم للكرامة ُمْنَتمي        جفت 
دموعهم.. على أجفانها       والَفّذ منا من رمى بالدرهم!       صور من التعذيب ليس لوصفها      إال وعيد اهلل عند جهنم

مجيع  يف  واالزدهار  احلضارة  يف  املثل  بها  ُيضرب  إسالمية  دولة  وأصبح  مسلمًا،  ملكًا   48 حكمه  على  تواىل  الذي  املسلم  أراكان  إقليم 
اجملاالت، ودخل أهله اإلسالم بسماحتهم وأخالقهم وكرمهم دون أن تراق قطرة دم واحدة؛

يتجاوز عدد الالجئني املسلمني من أراكان يف بنغالديش حبسب اإلحصاءات الرمسية، أكثر من 700 ألف الجئ، واملسجل منهم لدى وكالة 
الالجئني التابعة لألمم املتحدة 30 ألف الجئ فقط، والبقية من الالجئني غي املسجلني حاليًا ال يتمتعون باحلماية من جانب املفوضية؛ ألنهم 
وصلوا بعد توقف حكومة بنغالديش عن منح مرتبة الالجئ للروهنجيني املسلمني املهاجرين من بورما هربًا من قطار املوت الذي تقوده مجاعة 

»املاغ« البوذية املتطرفة.
وتقوم حكومة بنغالديش بطرد الكثيين منهم وتعّرضهم لالعتقال التعسفي بهدف ردعهم عن الفرار إىل أراضيها.

ويشي تقرير إخباري إىل أن عشرات اآلالف من الالجئني البورميني غي املسجلني يف املخيم املؤقت ببنغالديش، ال يستطيعون احلصول على 
املعونات الغذائية، وأن 25% من األطفال يعانون حاالت سوء التغذية احلادة، وأن 55% من األطفال ما بني 6 و59 شهرًا يعانون اإلسهال، وأن 95% من 

الالجئني يقرتضون ويتسّولون ليأكلون.
فأراكان تستغييث .... فهل من جميب؟؟!

أراكان تستغيث ... فهل من جميب؟!
رشيد أمحد ابن عيسى
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گفتن امری املؤمننی عيل كرم اهلل وجهه با قرين خود كي چون خدو انداختي در 
روي من نفس من جنبید و اخالص عمل نامند مانع كشتن تو آن شد

كه هبنگام َنَبد اي پهلوان گفت امریاملؤمننی با آن جوان  
چون خدو انداختي در روي من   نفس جنبید و تبه شد خوي من

رشكت اندر كار حق نبود روا نیم هبر حق شد و نیمي هوا  
آِن حقي كردة من نیستي تو نگاريدة كف َمولیستي  

بر زجاجة دوست سنگ دوست زن نقش حق را هم بامر حق شكن  
در دل او تا كه ُزننّاري بريد گب اين بشنید و نوري شد پديد  

گفت من ختم جفا مي كاشتم   من ترا نوعي دگر پنداشتم
تو ترازوي َاحدخو بوده    بل زبانة هر ترازو بودة

تتو فروغ شمع كیشم بودة تو تبار و اصل و خويشم بوده  
من غالم آن چراغ چشم ُجو   كه چراغت روشني پْذرفت از او

من غالم موج آن درياي نور   كه چننی گوهر بر آرد در ظهور
مر ترا ديدم رسافراز زمن عرضه كن بر من شهادت را كه من  

عاشقانه سوي دين كردند رو قرب پنجه كس زخويش و قوم او   
واخريد از تیغ چندين خلق را او بتیغ حلم چندين حلــق را   

تیغ حلم از تیغ آهن تیزتر   بل زصد لشكر ظفر انگیزتر
جوشش فكرت از آن افرسده شد اي دريغا لقمة دو خورده شد  

چون َذَنب شعشاع بدري را خسوف گندمي خورشید آدم را كسوف   
اينت لطف دل كه از يك مشت ِگل    ماه او چون مي شود پروين ُگِسل  

چونك صورت گشت انگیزد ُجحود نان چو معني بود خوردش سود بود  
مهچو خار سبز كُاشرُت مي َخوَرد   زآن خوِرش صد نفع و لذت مي برد
چونك آن سبزيش رفت و خشك گشت   چون مهآن را مي خورد اشرت زدشت

مي دراند كام و ُلنجش اي دريغ    كآن چنان ورد مريب گشت تیغ
چونك صورت شد كنون خشكست و گب نان چو معني بود بود آن خار سبز    

تو بدآن عادت كه او را پیش از اين    خورده بودي اي وجود نازننی
بر مهآن ُبو مي خوري اين خشك را     بعد از آن كآمیخت معني با َثَري

گشت خاك آمیز و خشك و گوشت ُبر  زآن گیاه اكنون بپرهیز اين شرت
سخت خاك آلود مي آيد سخن    آب تریه شد رس َچه بند كن

تا خدايش باز صاف و َخوش كند    او كه تریه كرد هم صافش كند
صب كن واهلل اعلم بالصواب صب آرد آرزو را نه شتاب  

وجهي  على  بصقت  لِقرنه:عندما  وجهه  اهلل  كرم  علي  املؤمنني  أمري  قول 
حتركت نفسي،ومل يعد لدى إخالص العمل  وصارهذا مانعا لقتلك 

               ـ قال أمری املؤمننی لذلك الشاب عند احتدام الرصاع: أهیاالبطل؛
ـ عندما بصقت عىل وجهي،حتركت نفيس ،وفسد طبعي!!

يف  الرشك  جیوز  اهلوى،وال  أجل  من  ونصفه  احلق،  أجل  من  نصفه  فصار  ـ 
أمراحلق.

الرومي. وهو من أروع كالسیكیات اآلداب  الدين  الكبری موالنا جالل  الفلسفي اإلسالمي  أبرز مؤلفات  املثنوي من   إن كتاب 
اإلسالمیة، وعىل الرغم من أن النص كتب يف القرن السابع اهلجري، الثالث عرش املیالدي، إال أنه مل يفقد جدته، وال يزال القارئ 
جید فیه أفكارًا جديدة وإملاحات إل ما يصادفه من مشاكل يف تعامله مع نفسه ومع املجتمع  ويف سعیه احلثیث نحو التسامي فوق 
م موالنا جالل الدين خالل عمله العظیم عامله  رصاع احلیاة ومتطلبات العیش فیام يقرب من ثالثنی ألف بیت من الشعر الراقي، قدنّ
السمو، وتعرف  املعرفة ومن  زاده من  منه كل عرص  فأخذ  فیه،  املعارف اإلسالمیة األخرى  الرائدة لصب كل  اخلاص، وماولته 
علیه العامل من خالل ترمجاته، فعرف منه روح اإلسالم السمحة العظیمة اإلنسانیة التي ترتفع عن التعصب وضیق األفق. وخالل 
املطالعة يكتشف القارئ املتذوق املتفهم الواعي أن مثنوي موالنا لیس نصا صوفیا خالصا كام يشاع، بل هو نص متعدد اجلوانب 
واملستويات، هیتم برتبیة اإلنسان عىل األرض، قبل أن يوصله بأسباب السامء. لقد استخدم الشاعر ـ كام يقول اإلمام الندوي ـ رقة 
الشعر ولطف التعبری، وحالوة اجِلرس، وموسیقي الوزن والقوايف، وفكاهة األدب؛ لـتأدية فلسفته الدقیقة العمیقة، واملعاين اللطیفة 
الغامضة، واملبادئ الرفیعة التي تشغل فكره، وجتیش يف خاطره؛ فكان كالمه أوقع يف النفوس، وأحىل يف القلوب، وأسهل فهاًم، 
وأيرس تناوالً، وأكثر نفوذًا وتغلغاًل يف املجتمع واآلداب. املثنوي نص يقرأ أكثر من مرة، وُيعايش، شأنه يف هذا شأن كالسیكیات 
العامل التي ال تذهب جدهتا بمرور الزمن، وال تفقد قیمتها بمر العصور. ويرس مكتب جملة الصحوة اإلسالمیة أن ينرش يف حلقات 
اللغة  قراء  لینتفع هبا  الدسوقي شتا  إبراهیم  الدكتور  الفاضل  األستاذ  ترمجة  اجللیل مستمدا من  السفر  مقتطفات من هذا  متعددة 

العربیة. 

على مائدة املثنوي

متهيد

ـ ولقد صورتك كف املول، وأنت هلل،ولست من صنعي!!
احلبیب  زجاجة  إل  توجه  ،وال  فحسب  احلق  بأمر  احلق  ره  ماصونّ ولتكرس  ـ   

إالحجراحلبیب.
ـ لقد سمع املجويس هذا األمر، وجتىل نور يف قلبه، حتى مزق زناره.

ـ وقال:لقد كنت أغرس بذور اجلفاء، وكنت أظنك )إنسانا( من نوع آخر.
ـ ولقد كنت مریانا لطبع األحد،بل كنت لسانا لكل میزان!!.

ـ كنت أهيل وأصيل  وقومي،كنت نورا لشمع ديني!!.
ـ وأنا غالم لذلك املصباح الباحث عن احلق،والذي قبل مصباحك النورمنه.

ـ وأنا غالم ملوج ذلك البحرمن النور،الذي يبدي هذا اجلوهر،عندظهوره.
ـ فاعرض عيل الشهادة، فإنني رأيتك عظیم هذا الزمن .

ـ واجته مخسون من أهل وقومه إل الدين بعشق.
ـ فلقد اشرتى )اإلمام( بسیف احللم عدة حلوق من سیف )القهر ( وعدد من 

اخللق.
ـ وسیف احللم أقطع من السیف احلديدي، بل إنه ملسبب للظفر من مائة جیش.

ـ وأسفاه لقد أكلنا لقمة أو لقمتنی، فتجمد منهام جیشان الفكر.
ـ من حبة قمح حاق بشمس آدم الكسوف،مثلام خسف ذنب شعشعة بدر.

ـ وهناك لطف القلب الذي جیعل من قبضة من الطنی يف ))فرقة الثريا((بعد أن 
كان يف))اكتامل((القمر..

البعری،يكون له من أكله مائة نفع ومائة  ـ مثل العشب األخض عندما يرعاه 
لذة.

ـ وعندما ذهبت عنها اخلضة وصارت يابسا،يشبه شبیها متاما بام يرعاه البعری 
يف الصحراء.

إل  انقلب  قد  الورد  يف  املريب  هذا  أسفاه،إن  فوا  واألشداق  الفم  يمزق  فإن  ـ 
نصال.

اآلن  صار  األخض،وعندما  العشب  هذا  فهو  معنى،  يكون  عندما  واخلب،  ـ 
صورة فهو جاف غلیظ.

املنعم  الوجود  أهیا  قبل  أكلته من  قبل كنت  اعتدت علیه وكأنك من  ـ وأنت 
املدلل.

ـ وعيل نفس رائحته تأكل هذااخلبز اجلاف، بعد أن امتزج معناه بالثرى.
العشب  فلتتعفف اآلن عن ذلك  بالرتاب جافا قاطعا للحم،  ـ  صار ممزوجا 

أهیا البعری.
ـ إن الكالم لینطلق مني شديداالمتزاج بالرتاب، لقد تعكر املاء فلتسد فوهة 

البئر.
ـ حتى جیعله صافیا عذبا مرة ثانیة،إنه هوالذي عكره فهو الذي يصفیه.

ـ والصب يأيت بالرغائب ال العجلة، فالصب،واهلل أعلم بالصواب

مثنوي موالنا جالل الدين الرومي

القاموس

مسؤولو طوارئ وأرصاد جوية: 
وهوا  مرتقبه  غری  حوادث  اداره 

شناسی
اجتاحت: فرا رفت

هیئة األرصاد: سازمان هوا شناسى
هطول أمطار غريزة: ريزش باران تند

ترتاوح: در تغری بودن
ثكنة عسكرية: پادگان عسكری

املدرعات العسكرية: ماشینهاى زرهى 
حتسبا للمظاهرات: از ترس تظاهرات

دكت: محله كرد
كتائب املعارضة: گردان های خمالفنی

يتحصن: پناه گرفتن
گذاری  بمب  ماشینهاى  ملغمة:  سیارة 

شده
جثامن: جسد 

ظال مرمینی: افتاده بودند
قارعة الطريق: وسط جاده
دورية أمنیة: گشت امنیتی

صدفة: اتفاقى
كيفية استعماهلا

وأرصاد  طوارئ  مسؤولو  صّرح  ـ 
أعاصي  سلسلة  أن  جوية 
اجتاحت الواليات التحدة مسببة 
إصابات وأضرارا جسمية بالعديد 

من النازل.
هطول  الرصاد  هيئة  توقعت  ـ 
ترتاوح  ورياحا  غزيرة  أمطار 
سرعتها بني 96و112 كيلو مرتا يف 

الساعة.
والشوارع  التحرير  ميدان  حتول  ـ 
ثكنة  إىل  إليه  الؤدية 
الدبابات  مئات  تغله  عسكرية 
حتسبا  العسكرية  والدرعات 

للمظاهرات.
ـ دكت قوات النظام بلدة الليحة 
العارضة  كتائب  فّجرت  بينما 
يتحصن  حيث  بدمشق  مبنى 

جنود النظام.
ـ الصادر تشي إىل أن االنفجار جنم 

عن سيارة ملغمة.
ظال  وجثمانيهما  صحفيان  قتل  ـ 
مرميني على قارعة الطريق حتى 

قدمت دورية أمنية صدفة.

معجم املصطلحات اجلديدة وطريقة 
استعماهلا )9(

بريد القراء

األدب مال و استعماله كمال
حامدا هلل تعالی أوال وثانیا و لعنان الثناء إلیه ثانیا وعلی أفضل رسله ممد وآله مصلیا وجملیا ويف حلبة الصلو 
ات مصلیا وجملیا وبعد، قا ل اهلل احلكیم يف تنزيله »يا أهیا الذين آمنوا ال تقدموا بنی يدي اهلل ورسوله« وقا ل 

النبي صلی اهلل علیه وسلم:  أدبني ريب فأحسن تأديبي.
 إن العلام مع الدهر باقون، أعیاهنم مفقودة و آثارهم موجودة، حول األدب مقال كثری و جمال وسیع، األدب 
من أهم الضوريات لكل مسلم رجل أو امرأة. وقد قیل: كفی باملرء جاهال أن ال يعلم قدره، نعم كیف يمكن 
للمرء أن ال يعلم شأنه و مقامه و يظهر نفسه أمام اآلخرين دنیا و خسیسا؟ يف اجلواب نقول: أعني باألدب  
التزام أمور الرشيعة إذا فاتک األدب يعني ما التزمت أحكام الرشع. ألجل هذا قد ورد يف اخلب» الدين كله 
أدب«  ولنا قول مأثور  عن اإلمام الشافعي رمحه اهلل قال: قال يل مالک: يا ممد! اجعل علمک ملحا وأدبک 

دقیقا. 
معنی  لألدب  واملكروب،  املحزون  عند  الفرح  إظهار  األدب  من  ولیس  كامل،  واستعامله  ل  ما  األدب  إن 
النبي صلی اهلل علیه وسلم يف حیاته إال وهو  فسیح ولیس من األدب الضحک بصوت عال، وما ورد من 
متبسم ، األدب مع الناس، األ دب مع األغیار واألجانب،  األدب مع الزمالء، األدب مع األسا تذة، األدب 
مع الوالدين، األدب مع اإلخوان و حتی مع الصبیان و الغلامن، و لنا سورة يف القرآن الكريم و هي مسامة 
باآلداب، نعم! لنا سورة يف القرآن الكريم اسمها "اآلداب" كام يقول بعض علامء التفسری إن سورة احلجرات 
هلا اسم ثان وهي  "اآلداب" و ذلک ألن فیها تعلیم األدب أمام اهلل وأمام رسوله وصفات بارزة أخری التي 
الثاين:  ينبغي لكل مسلم أن يتعلمها. وعلینا يلزم رعايتها وهي علی ما ييل: األول: عدم السخرية و اهلزء، 
عدم التنابز بألقاب السوء التي ملا وقعت يتأمل املخاطب، الثالث: انعدام التجسس من املعارشين و املجاورين، 
التقوی يشتمل اآلداب  الذي هو مالک احلسنات واخلریات، نعم  التقوی  الرابع: عدم االغتیاب، اخلامس: 
كلها، التقوی يف الصف مع الزمالء، التقوی يف الغرفه مع األصد قاء، التقوی يف ساحة اجلامعة ويف نواحي 
أخری مع األساتذه الكرام، التقوی يف الشوارع مع الشعب،   التقوی يف البیوت مع األرسة ال سیام مع الوالدين 

الذين أمرنا اهلل تعا لی بالدعا هلام والعناية هبام.
عبد املجید قلجايی

الكتاب
أخذت القلم كي أكتب مقالة، وما جاء يف روعي إال أن أكتب حول الكتاب ومكانته يف حیاتنا وأثره يف جمتمعنا، 

حیث هیدى به كثری وُيضلنّ به كثری، وإنه كام يكون أحسن صديق فكذا هو أشنع رفیق.
الكتاب هو من نعم اهلل الكبى حیث ُرزقه البرش يف كل عرص وأنزل اهلل الكتب عىل الرسل واألنبیاء  وإنام 

علیهم السالم، كي يبلغوها للناس فمنهم من آمن وكثری منهم فاسقون. 
ألن  والثقافة،  الفكر  وتقوية  املجتمع  رصح  تكوين  يف  املؤثرة  الطرق  إحدى  من  املفیدة  بالكتب  والتمسك 
ويرى  حیاهتم،  وخبة  علومهم  ذخرة  من  ويستفید  بالكتب،  والعلامء  الصلحاء  مع  اللقاء  يستطیع  اإلنسان 
العلامء والسیاسینی  فیها  يقابل  أن  فیحذو حذوهم ويقتفي شؤون حیاهتم ويستطیع  اإلنسان األخالقیة  فیها 

والكتنّاب والباحثنی واملثقفنی وغریهم من العباقرة الكرام.
مثال يف هذه األيام إن مل يكن أصحاب الرسول صىل اهلل علیه وسلم فینا فهناك مصاحبتهم میرس بكتب احلديث، 

ونستطیع أن نطلع عىل طموحات بوبكربة ومهة عمرية وجرأة أسدية.
ونلتقي من خالل الكتب باإلمام أيب حنیفة رح ونتكلم مع اإلمام مالك رح وأن يكون لنا املصاحبة واملجالسة 

مع الشافعي وأمحد بن حنبل رمحهم اهلل تعال.
ذخرة  هي  الكتب  فإن  السلف،  علوم  بحر  يف  يغوصوا  أن  يستطیعون  ومكانته  أمهیته  الكتاب  يعطون  الذين 

اخلواطر وكنزة املعارف.
فعىل هذا الغرار إن للكتب يف جمال تقدم األهداف دورا رئیسیا حیث تعلنّم اإلنسان كیف يكافح املشكالت 
اخلواطر  من  يستفید  وكیف  واالستكبار  التخلف  من  وجمتمعه  وأهله  نفسه  ينجي  وكیف  االجتامعیة 

واإلحساسات املفیدة وكیف خيطو خطوات التقدم والرقي.
فعلینا أن نستأنس بالكتاب، ألنه العنرص اهلام يف تكوين الشخصیة واملجتمع.

إن الكتاب هو أصدق صديق وأكرم أستاذ لك حیث ال يغضبك وال يضبك بل يعلنّمك ما مل تكن تعلم من 
العلوم واملعارف وغری ذلك، وعلیك احرتامه وإعزازه.

مسلم القاسمي
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ينابيع املعرفة

جحا والقاضي
كان جحا ذات يوم يتسوق .. فجاءه رجل من اخللف وضربه كّفًا على خده .. فالتفت إليه جحا وأراد أن يتعارك معه .. ولكن الرجل اعتذر 
بشدة قائاًل: إني آسف يا سيدي؛ فقد ظننتك فالنًا.. فلم يقبل جحا هذا العذر وأصر على حماكمته . وملا عال الصياح بينهما اقرتح الناس 
أن يذهبا إىل القاضي ليحكم بينهما، فذهبا إىل القاضي وصادف أن ذلك القاضي يكون قريبًا للجاني. . وملا مسع القاضي القصة غمز 
لقريبه بعينه )يعين ال تقلق فسأخلصك من هذه الورطة(. ثم أصدر القاضي حكمه بأن يدفع الرجل جلحا مبلغ 20 دينارًا عقوبة على ضربه .. 
فقال الرجل: ولكن يا سيدي القاضي ليس معي شيء اآلن .. فقال القاضي وهو يغمز له: اذهب وأحِضرها حااًل، وسينتظرك جحا عندي حتى 
حتضرها، فذهب الرجل وجلس جحا يف جملس القاضي ينتظر غرميه ليحضر املال ..ولكن طال االنتظار. ومرت الساعات ومل حيضر الرجل؛ 
ففهم جحا اخلدعة؛ خصوصًا أنه كان يبحث عن تفسي إلحدى الغمزات اليت وجهها القاضي لغرميه .. فماذا فعل جحا؟ قام وتوجه إىل القاضي 

وصفعه على خده صفعة طارت منها عمامته ..وقال له: إذا أحضر غرميي الـ20 دينارًا فهي لك!!

قطرات من حبور العلم لإلمام علي بن أبي طالب كرم اهلل وجهه!
سأل كعب األحبار اإلمام علي قائاًل: أخربني يا أبا احلسن عمن ال أب له وعمن العشية له وعمن القبلة له؟ أجاب رضي اهلل عنه: أما من ال 
أب له فهو عيسى، وأما من ال عشية له فهو آدم، وأما من ال قبلة له فهو البيت احلرام فهو قبلة وال قبلة له. وسأله أيضًا: أخربني عن ثالثة أشياء مل 
تركض يف رحم. ومل خترج من بدن؟ قال رضي اهلل عنه: هي عصا موسى. وناقة مثود. وكبش إبراهيم . وسأله كذلك: أخربني عن قرب سار 
بصاحبه؟ فقال رضي اهلل عنه: ذلك يونس بن متى؛ إذ سجنه اهلل يف بطن احلوت. وُسئل رضي اهلل عنه: ما الصالة اليت إن فعلها أحد استحق 
العقوبة عليها وإن مل يفعلها استحق العقوبة أيضًا؟ قال: إنها صالة السكارى. وسئل عن أطهر بقعة يف األرض والجتوز الصالة عليها؟ فأجاب 
رضي اهلل عنه: تلك ظهر الكعبة. سئل: لو سدرَّ على رجل باب بيت وُترك فيه فمن أين كان يأتيه رزقه؟ أجاب رضي اهلل عنه: من حيث يأتيه 
أجله. ُسئل رضي اهلل عنه: كيف حياسب اهلل اخللق على كثرتهم؟ أجاب: كما يرزقهم على كثرتهم. وسئل: كيف حياسبهم وال يرونه؟ 

فقال: كما يرزقهم وال يرونه!

عنكبوت يصطاد أفعى ويعلقها يف شبكته ويلتهمها على عدة أيام!
يف صباح أحد األيام فوجئت إحدى املوظفات عند وصوهلا ملكتبها يف إحدى الشركات يف جنوب أفريقيا بهذا املنظر الرهيب جبانب مكتبها؛ 
إذ قامت أنثى عنكبوت من نوع العناكب ذات القرص البين بتعليق فرسيتها - وهي األفعى - يف شباكها استعدادًا الفرتاسها. أمضت أنثى 
العنكبوت هذه اليت يبلغ طوهلا 14 سم يومني يف تعليق فريستها يف شبكتها املرتفعة عن األرض، وهي تقوم تدرجييًا بالتهامها. يقول أيضًا 
الذين صوروا هذه احلالة: إنرَّ العنكبوت تصرفت بشكل هجومي ضد ذبابة حاولت االقرتاب من فريستها! يقول خرباء العناكب عن هذا النوع 
أفعى  لوقوع  يتم تسجيلها  العامل  ثاني حالة يف  "، وهذه   Black Widow"السوداء “األرملة  نوع  أقل خطورة من  إنه  أفريقيا:  النادر يف جنوب 

فريسة يف شباك العنكبوت.

ملاذا مدارات الكواكب ليست دائرية؟!
اعتقد العديد من الفلكيني القدماء أن مدارات الكواكب جيب أن تكون دائرية؛ ألنها بسيطة، وبدت بالنسبة هلم طبيعية جّدًا. لكن 
الدائري مسموح به بالطبع،  املدار  املدار اإلهليليجي. إن  عندما اكتشف »نيوتن« قوانني احلركة و اجلاذبية، تبني أن اجلواب الطبيعي هو 
ولكنه يتطلب جمموعة من الشروط اخلاصة جّدًا. حيدث املدار الدائري عندما تكون الطاقة احلركية للجسم الدائر مساوية متامًا لنصف 
الوحيدة  الطريقة  الدوران حوله.  يتم  الذي  الدائر واجلسم  االجتاه بني اجلسم  السلبية، واجتاه حركته عمودّيًا متامًا على  الكامنة  طاقته 
للحصول على مدار دائري متامًا هو التالعب احلذر جّدًا بالبارامرتات، على سبيل املثال: بواسطة إطالق الصواريخ. الطبيعة يف العادة ال تتالعب، 

ولذلك فإن املدارات الطبيعية سوف تكون مجيعها إهليليجية إىل حد ما. املصدر: ناسا

تاج حمل
تاج حمل، من عجائب الدنيا احلديثة واليت تستحق البحث والدراسة، بناه رجل مسلم لزوجته املسلمة، وهو يف تصميمه يأخذ العمارة اإلسالمية 
اليت تأثر بها كل من على هذه الكرة األرضية، واآلن هو من أشهر املعامل السياحية يف اهلند، وال ميكن ألحد الزوار أن يزور اهلند دون العبور 

على هذا الصرح. املصدر: من كل بستان زهرة.

الفرق بني التحدث بنعم اهلل وبني التباهي بها والتفاخر
إن املتحدث بالنعمة خمرب عن صفات اهلل وكرمه وإحسانه وإنعامه على العبد، فهو يثين عليه بذكر النعمة ويشكره عليها، وأما املتباهي: 

فهو يذكر ماعنده على سبيل التعالي على الناس، ويريهم أنه أعّز منهم وأكرب، وأّن عنده ما ليس عندهم ليذهلم ويكسر نفوسهم.

إهل السنة يف إيران

الشيخ عبد احلميد يطالب مرشد الثورة بالتدخل ملنع إعدام 26 شابا سنيا
طالب فضیلة الشیخ عبد احلمید، إمام وخطیب أهل السنة يف زاهدان وعضو 
له ملنع  االحتاد العاملي لعلامء املسلمنی، يف رسالة موجهة إل مرشد الثورة، تدخنّ
اإلثنیة  السننّة من  الشباب  الصادر بحق 26 شخصا من  تنفیذ حكم اإلعدام 

الكردية يف سجن رجائي شهر يف كرج.
أشری يف قسم من هذه الرسالة التي تمنّ إرساهلا يف تاريخ 13 ذوالقعدة 1434 
إل مكتب مرشد الثورة، إل "األوضاع املتأزمة العاملیة"، موضحا: »األوضاع 
ويرتصدون  والنزاعات،  باخلالفات  ينتفعون  واألعداء  جدا،  متأزمة  العاملیة 

الفرص لإلستغالل«.
الثورة  مرشد  الرسالة  هذه  هناية  يف  احلمید  عبد  الشیخ  فضیلة  وخاطب 
قائال: »أنا مطمئن بدراية وتدبری سامحتكم، وبدافع اخلری واإلصالح للنظام 
والوطن، أطالب أن تتدخلوا ملنع إعدام هؤالء األشخاص بتدبری حكیم وبأي 
طريقة يرى جنابكم املصلحة، ألن إعدام هذه املجموعة سیخلف آثارا سلبیة 

داخل البالد وخارجها«.
جدير بالذكور أن صورة من الرسالة املذكورة أرسلت إل رئیس اجلمهورية 

أيضا، للتدبری ومتابعة القضیة.
فضيلة الشيخ عبد احلميد يدين بشدة االفرتاء على النسوة البلوشيات

السنة يف مدينة زاهدان،  إمام وخطیب أهل  الشیخ عبد احلمید،  أدان فضیلة 
إساءة آية اهلل القزويني وافرتاءه عىل نساء البلوش، مطالبا إياه وقناة "الوالية" 

باالعتذار عن البلوش.
قبل أيام بثت قناة "الوالية" كلامت واهیة، بعیدة عن العقل واملنطق والواقع، 
وعارية عن الصحة، آلية اهلل القزويني، استهدف هبا حیاء النساء البلوشیات 

وغریهتن، واهتم البلوش بإرسال بناهتم إل سوريا ألجل جهاد النكاح.
أدان فضیلة الشیخ عبد احلمید يف حوار له مع إحدى القنوات الفضائیة هذه 
للشعب  االعتذار  بتقديم  الوالية  وقناة  القزويني  وطالب  بشدة،  االفرتاءات 

البلويش.
بث  سبیل  يف  للقزويني  األخریة  الكلمة  احلمید  عبد  الشیخ  فضیلة  واعتب 

الطائفیة والفرقة يف املجتمع، مذرا اجلمیع من مثل هذه الترصفات.
جدير بالذكر أن القزويني أشار إل "جهاد النكاح" - الذي يدعیه بعض أعداء 
أهل السنة يف هذه األيام يف بعض وسائل اإلعالم - زاعام أن البعض يرسلون 

بناهتم من إيران ومن مافظة سیستان وبلوشستان جلهاد النكاح إل سوريا.
هذا، وكفى زورا وهبتانا يف هذا الزعم الباطل، أنه ال يوجد يف الكتب املعتبة 
ألهل السنة ومصادرهم يشء باسم "جهاد النكاح"، وأمجعت املذاهب السنیة 

كلها عىل صحة النكاح الدائم فقط، وحرمة سواها.
القزويني يطرح هذه التهم واملزاعم بالنسبة إل نسوة البلوش، رغم أن حیائهن 
غریة  ثم  املنصفنی.  وشهادة  التاريخ  بشهادة  األمثال  مضب  كانت  وعفتهن 

رجال البلوش تنايف املزاعم الباطلة املذكورة للقزويني وأمثاله.
أغراض  هلم  أو  األقوام،  بتاريخ  هلم  علم  ال  الذين  وأمثاله  القزويني  لیعلم 
ونوايا خفیة من التفوه هبذه الواهیات، أن   الدين اإلسالمي إذا كان بحاجة 
إل اجلهاد والقتال يف أي مكان من العامل، فرجال الشعب البلويش حیضون 
املعارك ومیادين القتال بأنفسهم، بدل أن يرسلوا البنات والنساء، وال خيافون 

املوت  يف سبیل اهلل تعال.
خطباء السنة يدينون اإلساءة إىل السيدات البلوشيات

النسوة  إل  اإلساءة  جتاه  السنة  أهل  علامء  فعل  وردود  اإلدانات  تتواصل 
البلوشیات واإلفرتاء علیهن يف بعض املواقع والقنوات املتطرفة.

وقد أدان الكثریون من أئمة وخطباء اجلمعة يف بعض املدن هذه اخلطوة املثریة 
للطائفیة، مندددين هبا.

النسوة  عىل  واإلفرتاء  بالكذب  ملیئة  مسیئة  مطالب  بث  أن  بالذكر  جدير 
والبنات البلوشیات العفیفات يف بعض املواقع املتطرفة، وتكرارها من جانب 

القزويني عىل قناة الوالية، جرحت مشاعر أهل السنة، خاصة القومیة البلوشیة 
يف إيران.

 لقد قام أئمة أهل السنة يف بعض املدن بإدانة هذه اخلطوة، مؤكدين عىل رضورة 
اعتذار القزويني وقناة الوالية.

أفادت التقارير الواردة إل موقع "سني أون الين" أن الشیخ "حسنی كركیج" 
إمام وخطیب أهل السنة يف مدينة "آزاد شهر" )شاميل إيران(، والشیخ "ممد 
والشیخ  خاش،  يف  العلوم  مدينة  معهد  ومدير  السنة  أهل  خطیب  عثامن" 
"عیسى أمریي" أحد علامء أهل السنة يف مدينة تشاهبار أدانوا يف خطب اجلمعة 

االفرتاءت الكاذبة التي بثتها قناة الوالية، مطالبنی إياها باالعتذار.
املیدان  يف  بباهینكم  فهاتوا  رجاال  كنتم  إن  كركیج:  حسنی  الشیخ  فضیلة 

العلمي
قال فضیلة الشیخ ممد حسنی كركیج، إمام وخطیب أهل السنة يف مدينة آزاد 
اجلمعة  خطبة  يف  كلستان(  مافظة  )يف  الرشعي  كالیكش  معهد  ومدير  شهر، 
الكذب،  هذا  نرشوا  والذين  البلوش،  إل  القزويني  إهانة  أدين  ذوالقعدة:   9

علیهم أن جییبوا ويقدموا اعتذارهم.
وأضاف فضیلته مشریا إل مصطلح جهاد النكاح ونسبته إل أهل السنة قائال: 
التهمة إل أهل السنة، واللعنة عىل من يفتي  لعنة اهلل عىل من يوجه مثل هذه 
هبا. إننا لن نقبل عارا مثل هذا. هل الرجال يف قلة لتخرج النسوة إل اجلهاد يف 

سوريا؟ نحن ال نخاف املوت.
األقوام  سمعة  تشوية  تريدون  الكلامت  هبذه  قائال:  فضیلته  وأضاف 

واألشخاص. إن كنتم رجاال فانزلوا میدان املناظرة العلمیة.
 فضیلة الشیخ ممد عثامن: البلوش شعب غیور، يمتاز بحیائه وشهامته

وقال فضیلة الشیخ ممد عثامن إمام وخطیب أهل السنة يف مدينة خاش ومدير 
معهد مدينة العلوم يف خاش ردا عىل اإلهانة املذكورة إل نسوة البلوش: انترش 
فیه  يف بعض وسائل اإلعالم من جانب بعض األشخاص كذب كبری أيسء 
علیهم  وافرتي  والغیور،  املتدين  البلويش  الشعب  إل  السنة وخاصة  أهل  إل 

بام اليصح أصال.
ووصف فضیلة الشیخ عثامن الشعب البلويش بالشعب املتدين الغیور قائال: 
الشعب البلويش من الشعوب العظیمة يف التاريخ. ويصف الفردويس، الشاعر 
قبل اإلسالم ويصف شجاعتهم  الشعب  أحوال هذا  إيران،  تاريخ  الكبری يف 
يف احلروب وغریهتم وحیائهم وأن أحدا مل ير يف میدان احلرب فرارهم ومل ير 

أظافر نسائهم.
الشعب  هذا  إل  وافرتاءات  هتم  بتوجیه  أناس  يتجرأ  كیف  ندري  ال  وتابع: 
العظیم بعد اإلسالم. الشك أن هذه الكلامت كذب عظیم وواضح ال أصل 

هلا.
الكفار  ضد  اجلهاد  إل  املسلمنی  شباب  مبة  إل  عثامن  الشیخ  فضیلة  وأشار 
قائال: هل مات الشباب املسلمون لتخرج بناهتم ونسائهم للجهاد؟ احلمد هلل 
أبناء األمة اإلسالمیة أحیاء وأقوياء يف اإليامن. ناهیك عن الشباب بل الشیوخ 

والعجائز عىل استعداد تام للجهاد.
وأكد مدير معهد مدينة العلوم يف خاش: األمة اإلسالمیة  مستعدة للرد عىل 
كیف  سریون  باجلهاد،  اإلسالمیة  املاملك  رؤساء  سمح  لو  العامل.  يف  الكفار 

يستأصلون دابر قوم كافرين يف أرسع وقت.
لیبعثن  اجلهاد،  میدان  إل  للخروج  حاجة  كانت  إن  أمریي:  عیسى  الشیخ 

الشعب البلويش رجاهلم الشجعان
احلرمنی  جامعة  معهد  أساتذة  أحد  أمریي"  "عیسى  الشیخ  فضیلة  وأدان 
الشعب  إل  القزويني  إساءة  اجلمعة،  صالة  خطبة  يف  تشاهبار  يف  الرشيفنی 

البلويش، مطالبا إياه باالعتذار عن أهل السنة.
املسئولنی،  عىل  ختفى  ال  ونشاطاهتم  السنة  أهل  حركات  إن  قائال:  وأضاف 
السنة. عىل  أهل  األكاذيب حول  ببث  تقوم  الوالية  أمثال  القنوات  لكن هذه 
القزويني أن يعرف هو وأمثاله أن الشعب البلويش شعب متدين وغیور، وال 

يشء يف دينهم وعقیدهتم باسم "جهاد النكاح".
كانت  وإن  عظیمة،  مقدسة  فريضة  اجلهاد  قائال:  عیسى  الشیخ  فضیلة  وتابع 
رجاله  الغیور  البلويش  الشعب  لیبعثن  اجلهاد  میدان  إل  للخروج  حاجة 

البواسل إل میادين القتال، ال النساء.
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رحلة فضيلة الشيخ عبد احلميد ألداء مناسك احلج
توجه فضيلة الشيخ عبد احلميد، إمام وخطيب أهل السنة ورئيس جامعة دار العلوم يف زاهدان لزيارة 

بيت اهلل احلرام وتأدية فريضة احلج.
لقد غادر فضيلته صباح الثالثاء اخلامس والعرشين من ذي القعدة 1434، طهران متوجها إىل املدينة 

املنورة.
من املقرر أن يبقى فضيلته بضعة أيام يف املدينة املنورة ثم يسافر إىل مكة املكرمة.

احلفلة االفتتاحية للنادي العربي جبامعة دار العلوم زاهدان
لقد بدأ النادي العريب بجامعة دارالعلوم زاهدان نشاطاته يف العام الدراسی اجلديد بإقامة حفلة افتتاحية 
يف املسجد اجلامع املكي مساء يوم األربعاء يف 12خلون من ذي القعدة. وقد اشرتک يف هذه احلفلة جم 

غفریمن طالب اجلامعة کام اشرتک من أساتذة املدرسة عدد ال بأس هبم .
ابتدأت احلفلة بتالوة آيات من القرآن ، ثم قام عادل العاريف الدارس يف الصف السادس بإلقاء خطابة 

ممثال من طالب اجلامعة.
ثم تقدم الشيخ عبد الرمحن حممد مجالـ  وهو أحد مسئويل النادي العريب باجلامعةـ  فتكلم  حول نشاطات 
النادي العريب يف العام املايض ونشاطاته املستقبلية وأشار إلی أهم نشاطات النادي العريب وبراجمه يف العام 

املاضی قائال: إن هذه النشاطات تتلخص يف ثالث خطوات:  
فی  اإلسالمية  واملعاهد  اجلامعات  مجيع  صعيد  علی  العريب  النادي  نشاطات  توسيع  األولی:  اخلطوت 
حمافظة سيستان وبلوشستان، ولتعميل هذه اخلطوة قد انعقدت حفلة استشارية يف هذا املوضوع. اخلطوة 
الثانية هي أن أصحاب النادي العريب قد قسموا النادي  إلی ثالث فئات رئيسية: فئة حسان بن ثابت، 
وفئة کعب بن مالک، وفئة عبداهلل بن رواحة. ثم أشار األستاذ إلی اخلطوة الثالثة التي تقدم هبا النادي 
العريب قائال: إن حفلة النادي العريب قد انعقدت يف ساحة اجلامعة وکانت هذه احلفلة الفتة ألنظار الطلبة، 
واشرتک فيها مجع کثری من الطلبة واألساتذة الكبارمع أن هذه احلفلة انعقدت يف أوان االختبارات ومل 
يكن من الواجب علی الطلبة احلضورفيها. ثم تابع الشيخ عبدالرمحن قائال: هذه هي اخلطوات الرئيسية 
العريب يريد أن يوّسع براجمه ويقوم بعون اهلل تعالی  العام فالنادي  العام املايض وأما فی هذا  للنادي يف 
بإقامة حفالت ليلية يف ليايل اجلمعة. وأضاف: إن مجيع ما يقوم به النادي العريب ال جیدي نفعا إال باهتامم 

الطلبة باللغة العربية مكاملة ومكاتبة ومشارکتهم يف مثل هذه احلفالت .
وکان ختام املسک لسامحة األستاذ الشيخ الدکتورعبيداهلل بني کامل، وأشار الدکتورإلی أسباب النجاح 
لطالب العلم، من أمهها: اجلدية يف العمل، اغتنام الفرصة واالهتامم بالوقت، تقديم ما هو األهم علی 

غریه، احلرکة والسلوک يف ظل الناجحنی.
فضل اهلل، الطالب يف الصف السادس من املعهد

حفلة تذكارية لتبيني أفكار و خدمات و  معرفة شخصية فضيلة من أنباء اجلامعة
الشيخ  عبدالعزيز مالزهي

شخصية  معرفة  و   خدمات  و  أفكار  لتبينی  تذکارية  حفلة  انعقدت 
فضيلة الشيخ  عبدالعزيز مالزهي ]رمحه اهلل [ مؤسس جامعة دار العلوم 
بزاهدان والزعيم الديني ألهل السنة و اجلامعة يف عرصنا احلارض حتت 
إرشاف مجعية الفكر و اإلصالح التي يديرها الطالب،  يف يوم اخلميس 
27 224 من ذي القعدة 1مع حضور الطالب و األساتذة و املثقفنی و 

کثری من الناس يف باحة املدرسة.
بدأت احلفلة بعد صالة العرص مبارشة و دامت إلی صالة العشاء.

القرآن الكريم ثم قام اإلخوة الطلبة بقراءة  يف بداية احلفلة تليت آيات 
السياسية  حياته  من  خمتلفة  جوانب  عىل  األضواء  تسلط  التي  املقاالت 
و  اجلليلة  خدماته  و  الفاضلة  أخالقه  ذکر  مع  واالجتامعية  والفكرية 

نشاطاته امللموسة و حتصيالته العالية.
و من اجلدير بالذکر أن ابن الشيخ  ]رمحه اهلل[ الشيخ سميع اهلل  قد قرأ 
أيضا مقالة عنواهنا: » ياد يار  ماندگار« وقرأ الشيخ ثناء اهلل شهنواز مقالة 
حياة  حول   اهلل[  ]حفظه  احلميد  عبد  الشيخ  فضيلة  أقوال  من  مقتبسة 

الشيخ  ]رمحه اهلل[ السياسية والفكرية واالجتامعية وخدماته اجلليلة.
شخصية  حول  متنوعة  وأناشيد  أشعارا  الطالب  قرأ  احلفلة  ثنايا  ويف 

موالنا عبد العزيز مما زاد  احلفلة هبجة و روعة.
ثم تكلم الشيخ عبد الرمحن حمبي ]حفظه اهلل[ الذي  لزم الشيخ  ]رمحه 
اهلل[ طوال حياته و کان له خری صاحب فذکر من ذکرياته التي قد محلها 
عيني  من  جتری  کانت  التي  الدموع  من  رأی  ما  ذکر  و  سننی  منذ  قلبه 
حياته  حلظات  مجيع  يف  تستمر  کانت  التي  دعواته  و  الليال   يف  الشيخ 

املبارکة. وساد احلفلة جو روحاين. 
وکان ختام املسك لسامحة األستاذ املفتي حممد قاسم القاسمي حفظه اهلل 
تعاىل،  فقدم  الشكر جلمعية الفكر و اإلصالح التي  قامت بعقد احلفلة، 
ثم ذکر أهم العوامل التي ساعدت يف تكوين شخصية موالنا عبد العزيز 

رمحه اهلل تعاىل.
هكذا انتهت احلفلة قبل صالة العشاء.

وسنعرض خطاب األستاذ الشيخ عبد الرمحن املحبي واألستاذ الشيخ 
حممد قاسم القاسمي يف العدد التايل للمجلة بإذن اهلل تعاىل.

عادل عارفی/ الطالب بجامعة دار العلوم زاهدان.
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أخبار العامل
رفسنجاني يدعو للتخلي عن شعار )املوت ألمريكا(

عن  التخلي  إىل  رفسنجاني  هامشي  أكرب  دعا 
نظام  مؤسس  أن  موضحا   ، ألميكا(  )املوت  شعار 
يعارض  كان  إيران  يف  اإلسالمية  اجلمهورية 
إطالق هذا اهلتاف الذي يهتف به أنصار النظام يف 

املناسبات املختلفة.
تأسيسه  منذ  اإليراني  النظام  أنصار  أن  يذكر 
هتافات  يطلقون  امللكي  احلكم  سقوط  بعد 
األميكية  املتحدة  الواليات  ضد  تقليدية 
احلكومية  املناسبات  يف  وبريطانيا  وإسرائيل 

والدينية.
وأكد رئيس جممع تشخيص النظام اإليراني يف 
تصريح نشره موقعه الرمسي على اإلنرتنت أن روح 
املوت  شعارات  إطالق  اهلل اخلميين كان يعارض 
ألميكا . مثلما كان يعارض إطالق شعار املوت 
اليت  الثورية  األجواء  خالل  األشخاص  بعض  ضد 

رافقت سقوط حكم الشاه.
أيضا  كانوا  النظام  على  القائمني  أن  وأكد 
االجتماعات  يف  املوت  شعار  إطالق  يعارضون 
اليت  اهلتافات  تلك  مثل   . الدينية  املناسبات  وخالل 
ورئيس  صدر  بين  األسبق  الرئيس  ضد  أطلقت 
شعار  كذلك  و   . بازركان  مهدي  األسبق  الوزراء 

املوت ألميكا .
ونقل رفسنجاني عن امليين قوله : أنا أعارض أساسا 

الشعارات املتطرفة والسب وال أعتربها مفيدة .
جمتمع  يف  ظهر  اإلسالم  إن   : رفسنجاني  وقال 
جاهلي وحتول إىل حمرك للتنمية والعلم واملعرفة 
لكننا  املناطق  وباقي  أوروبا  بعد  فيما  وأحيى 

أصبحنا على عكس ذلك .
يشار إىل أن دعوة رفسنجاني للتخلي عن اهلتافات 
اجلديد  املوقف  مع  منسجمة  جاءت  أميكا  ضد 

ظهور  يبدو  حيث   . واشنطن  مع  التعامل  يف  لبالده 
مالمح تقارب إيراني أمريكي منذ االتصال اهلاتفي 

األخي بني أوباما وروحاني .
املصدر: املسلم –

43 فصيال يشكلون "جيش اإلسالم" بسوريا
األلوية  من  فصيال  أربعني  من  أكثر  قادة  أعلن 
غوطة  يف  املقاتلة  السورية  الكتائب  وجتمعات 
جيش  تشكيل  عن  األسد  بشار  نظام  ضد  دمشق 

اإلسالم توسعة ملا كان يطلق عليه لواء اإلسالم.
ووفقا ملوقع "اجلزيرة نت" فإن قادة الفصائل واأللوية 
عقدوا  للمعارضة  التابعة  الكتائب  وجتمعات 
اجليش  أن  ختامه  يف  أعلنوا  عسكريا  اجتماعا 
إىل  مشيًا  علوش،  زهران  سيقوده  اجلديد  املوسع 
جهود  توحيد  هو  اجلديد  التشكيل  من  اهلدف  أن 
فك  األوىل  مهمته  وستكون  املقاتلة،  الفصائل 
احلصار عن الغوطة الشرقية إلدخال الطعام واملؤونة 

للمدنيني احملاصرين منذ فرتة طويلة.
وكتيبة  لواء   43 اجلديد  التشكيل  ويضم 
جيش  و"لواء  اإلسالم"،  "لواء  هي  مقاتاًل،  وفصياًل 
اإلسالم"، و"لواء جيش املسلمني"، و"لواء سيف احلق"، 
النصر"، و"لواء فتح  "بشائر  الشام"، ولواء  و"لواء نسور 
الصديق"،  و"كتائب  الغوطة"،  درع  و"لواء  الشام"، 
و"لواء توحيد اإلسالم"، و"كتائب جنوب العاصمة"، 
جند  و"لواء  عبدالعزيز"،  بن  و"عمر  بدر"،  و"لواء 
التوحيد"، و"لواء سيف اإلسالم"، و"عمر بن اخلطاب"، 
الزبي  و"لواء  الفاروق"،  و"لواء  جبل"،  بن  معاذ  و"لواء 
األنصار"،  و"لواء  النورين"،  ذي  و"لواء  العوام"،  بن 
املدفعية  و"لواء  اجلوي"،  الدفاع  و"لواء  محزة"،  و"لواء 
و"لواء  اإلشارة"،  و"لواء  املدرعات"،  و"لواء  والصواريخ"، 
و"لواء  القلمون"،  مغاوير  و"لواء  بيربس"،  الظاهر 

البادية"،  و"لواء  املرابطني"،  و"لواء  الرمحن"،  عباد 
و"لواء أنصار السنة"، و"لواء أهل البيت"، و"لواء شهداء 
و"لواء عني جالوت"،  الساحل"،  و"لواء جبهة  األتارب"، 
اجملاهدين"،  و"كتائب  التوحيد"،  أنصار  و"كتائب 
السنة"،  و"كتائب  دجانة"،  أبي  صقور  و"كتائب 

و"كتائب األنصار"، و"كتائب الرباء بن عازب" .
دمشق  غوطة  يف  املسلحة  املعارضة  قوات  وكانت 
الساعة  بني  اليوم  النار  إلطالق  وقفا  أعلنت  قد 
احلادية عشرة صباحا والثانية بعد الظهر، باالتفاق 
وذلك  املتحدة،  لألمم  التابعة  املراقبني  جلنة  مع 
تسيطر  قريبة  مناطق  يف  املفتشني  عمل  لتسهيل 

عليها قوات النظام.
بني  املمتدة  اجلبهات  النار  إطالق  وقف  مشل  وقد 
يف  القابون  إىل  وصواًل  وزملكا،  جوبر  مناطق 

أطراف مدينة دمشق.
املصدر: اإلسالم اليوم

لوموند الفرنسية : ال وجود جلهاد النكاح يف سوريا
»جهاد  أن  الفرنسية  »لوموند«  صحيفة  ذكرت 
غي  سورية  يف  عنه  احلديث  جرى  الذي  النكاح« 
هي  للنظام  االعالمية  االلة  أن  إىل  مشية  موجود، 
اليت اخرتعت هذا املفهوم اجلديد يف إطار حربها على 
املتسللني  من  بأنهم  وصفتهم  كانت  أن  بعد  الثوار 
إىل اخلارج لنزع صفة االنتماء للوطن عنهم . وأنهم 
ضد  القوة  استخدامهما  لتربير  مسلحة  عصابات 

املتظاهرين.
وأشارت الصحيفة اىل أن هذا املفهوم ظهر إىل العلن 
 ، لدمشق  املوالية  »اجلديد«  قناة  عرب  األوىل  للمرة 
وعلى الفور مت استنساخه من قبل وسائل إعالمية 

موالية للنظام.
مت  األمر،  هلذا  مصداقية  إعطاء  بهدف  إنه   : وتابعت 
حممد  الشيخ  املعروف  السعودي  الداعية  إىل  نسبه 
»تويرت«  على  حسابه  قرصنة  خالل  من  العريفي 
العريفي  نفاه  ما  وهو  املعنى،  بهذا  )فتوى(  ونشر 

على الفور.
وقالت الصحيفة : إنه رغم كل ذلك، استمر األمر 
يف إحداث ضجة كربى، ولكن مل يعد يتم نسب 
»الفتوى« إىل الشيخ العريفي، بل أصبحت الصحف 
إنها  تقول  القضية  إثارة  يف  استمرت  اليت  العربية 
الوسائل  هذه  تقبل  ومل  املصدر«،  جمهولة  »فتوى 
حقيقة أن األمر كل ببساطة غي موجود، رمبا ألن 

املوضوع يساهم يف زيادة املبيعات.
التونسي  الداخلية  وزير  أن  إىل  »لوموند«  وأشارت 
اجلمعية  أعضاء  أمام  حتدث  الذي  جدو  بن  لطفي 
الوطنية عن أن تونسيات يذهنب إىل سورية للقيام 
بـ »جهاد النكاح« مل يعط أي أرقام، ما ترك لوسائل 

عشرات  عن  بعضها  فتحدث  التقدير  اإلعالم 
قبل  ال  تظهر  مل  لكن  مئات،  عن  اآلخر  وبعضها 
لتأكيد  بها  يعتد  شهادة  بعده  وال  الوزير  كالم 

كالمه.
وقالت الصحيفة : إنه يتعني أيضا شرح ملاذا تونس 

هي الدولة الوحيدة اليت ضربها هذا »الوباء«؟
اليت  قداح  روان  قصة  إىل  الصحيفة  أشارت  كما 
مؤيدي  أوساط  بني  كبية  استياء  موجة  أثارت 
نتيجة  أحدثت  وقد   . بشار  نظام  ومعارضي 
فربكة  أظهرت  حيث  النظام.  يريده  ملا  عكسية 
اإلعالم السوري وكذبه خبصوص مزاعمه بوجود 

جهاد النكاح.
املصدر: املسلم

بريطاني حيرق منزل عائلة مسلمة ويقتل 4
الثامنة عشر  الربيطانية، شابًا يف  الشرطة  اتهمت 
مبدينة  مسلمة  عائلة  منزل  بإحراق  عمره،  من 

ليسرت، والتسّبب يف وفاة 4 من أبنهائها.
إن  سي(،  بي  )بي  الربيطانية  اإلذاعة  هيئة  وقالت 
اإلّدعاء العام قّرر إقامة دعوى ضد الشاب ألنها تصب 

يف املصلحة العامة، بعد قيامه مبراجعة األدلة.
عن  الشرطة  تكشف  مل  الذي  الشاب،  وسيمثل 
الصلح  حمكمة  أمام  قانونية،  ألسباب  هويته 

مبدينة ليسرت يوم غد اجلمعة.
وأّدى احلريق، الذي اندلع يف منزل العائلة املسلمة 
يف الثاني عشر من سبتمرب احلالي، إىل وفاة شهنيال 
يف  ومجيعهم  وزينب  وبالل  مجال  وأبنائها  توفيق 

سن املراهقة.
نساء   3 استجوبت  ليسرت  مدينة  شرطة  وكانت 
عامًا،   19 عمره  وشابًا  عامًا،  و27  و20   19 أعمارهن 
اعتقلتهم  العمر،  واألربعني من  التاسعة  ورجاًل يف 
منزل  إحراق  يف  بتوّرطهم  لالشتباه  املاضي  السبت 

العائلة املسلمة.
املصدر: اإلسالم اليوم

أكرب معادي لإلسالم يف هولندا.. ُيشهر إسالمه
أعلن السياسي اهلولندي املتطرف الذي كان يعادي 
إسالمه،  دورن"،  فان  "أرناود  حياته  طيله  االسالم 

دون اخلوض يف مالبسات دخوله يف اإلسالم.
وكتب عضو جملس بلدية الهاي والعضو السابق 
حبزب احلرية اليميين املعادي لإلسالم الذي يتزعمه 
الشخصية  صفحته  عرب  تغريدة  فيلدرز،  خيت 
على موقع “تويرت” ينطق فيها بالشهادتني وباللغة 
العربية، لينتشر اخلرب انتشار النار يف اهلشيم عرب 
االليكرتونية  واملواقع  اهلولندية  اليومية  الصحف 
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وتناولته حتى الصحافة البلجيكية، حسبما أوردت 
إذاعة هولندا العاملية.

الشديدة  وكراهيته  السابق  الرجل  عداء  دفع  وقد 
لإلسالم، الكثيين إىل التشكيك يف نبأ إسالمه، 
لكن “أرناود فان دورن” أكد يف النقاش الدائر عرب 
موقع تويرت اخلرب بشكل مقتضب، موضًحا أنه قد 
حتول إىل اإلسالم بالفعل وأنه ال يود اخلوض أكثر 
االعتقاد  مسائل  أن  باعتبار  اخلرب  تفاصيل  يف 
من  هنا  وجيب  املرء  ختص  شخصية  أشياء  والعبادة 

باب احملافظة على اخلصوصية عدم اخلوض فيها.
joop.nl اهلولندي  وعلى الصعيد ذاته، أكد موقع 
مكاملة  عرب  وذلك  اإلسالم  دورن”  “فان  دخول  خرب 
اليت  التغريدات  بعض  تبادل  سبقها  قصية  هاتفية 
املوقع مبسجد السنة يف  تؤكد األمر. كما اتصل 
مدينة الهاي الذي أكد أن “فان دورن” قد زار املسجد 
من أجل إشهار إسالمه وأنه قد أعطى اإلذن للمسجد 

للتصريح بهذه املعلومة.
العداء لإلسالم ماركة  فان دورن يتخذ من  وكان 
انتخابات  كل  يف  رئيسية  وفكرة  مسجلة 
خيوضها سواء كان على مستوى الربملان اهلولندي 
يف  أو  البلديات،  أو  املقاطعات  جمالس  انتخابات  أو 

االنتخابات األوروبية.
يذكر أن السياسي اهلولندي كان قد أبدى يف آخر 
مشاعر  بعض  على  أسفه  “تويرت”  على  له  تغريدة 
العداء والكراهية اليت ووجه بها، وكتب يقول: "أمر 
بالكراهية  املشبعة  التعليقات  هذه  كل  مؤسف 
اجلهل  االجتماعي.  التواصل  مواقع  على  والغباء 
الفعل  وردود  الدعم  هذا  لكل  شكرا  يسود. 

اإلجيابية"
املصدر: املختصر

علماء دين روس حيذرون من حكم قضائي حيظر ترمجة 
القرأن الكريم

حذر كبار علماء الدين اإلسالمى فى روسيا زعماء 
البالد، أمس اجلمعة، من احتمال اندالع اضطرابات 
أخرى  ومناطق  روسيا  فى  اإلسالمية  اجملتمعات  فى 
إذا مل يتم إلغاء قرار قضائى حبظر ترمجة تفسيية 

للقران الكريم.
مدينة  فى  الثالثاء  يوم  حمكمة  وقضت 
املرتجم،  النص  حبظر  روسيا  جبنوب  نوفوروسيسك 
مبوجب  واسع،  نطاق  على  املسلمون  يقرأه  الذى 
مجاعات  وتقول  للتطرف،  مناهض  روسى  قانون 
استغالله  أساءت  احمللية  السلطات  إن  حقوقية 
التحيز ضد مجاعات ال حتظى مبوافقة  انطالقا من 

الكنيسة األرثوذكسية الروسية.

وقالت مجاعات حقوقية إن هذا القرار الذى سيسرى 
فى كل أحناء روسيا إذا مل يتم إلغاؤه فى االستئناف 

يكاد يعادل حظر القران.
وأبدى جملس مفتى روسيا قلقه فى رسالة مفتوحة 
أمس اجلمعة للرئيس الروسى فالدميي بوتني، الذى 
دعا مرارا للوحدة بني الديانات الكربى وحذر من أن 

التوتر العرقى ميكن أن ميزق روسيا.
وقال روشان عباسوف، نائب رئيس اجمللس، الذى له 
مسلمى  "إن  لرويرتز  بالكرملني  وثيقة  عالقات 
روسيا يشعرون بسخط كبي على مثل هذا القرار 

املشني".
وحذر عباسوف من أنه فى حالة تطبيق هذا احلكم 
"ستقع اضطرابات، ليس فى روسيا فحسب وإنا فى 
كل أحناء العامل، وإننا نتكلم عن تدمي القران".

وشبه اجمللس املوقف فى رسالة لبوتني بالعنف الذى 
وقع فى الشرق األوسط وأفغانستان بسبب تصرفات 
القس األمريكى تيى جونز الذى هدد حبرق القران 
فى 11 سبتمرب عام 2010 وقال "من الضروى مناقشة 
والسيما  الكتب،  تدمي  استقبال  مت  كيف 

الكتب املقدسة فى روسيا فى املاضى".
املصدر: املختصر/ وكالة االخبار العربية
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