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كثرت ف�ي اآلون�ة األخي�رة رؤيتنا صفح�ات إس�امية متخصص�ة في اجلرائ�د احمللي�ة والعاملي�ة لتلبي 

رغبة ش�ريحة كبي�رة من الق�راء،  ومتي�ز بعضها بأس�لوب العرض فأب�دع، بينما س�لك البع�ض اآلخر وهم 

األكثر اس�لوبا جام�دا وطرح�ا تقليدي�ا،   فبهتت الص�ورة اجلميلة وثقل�ت الفائ�دة املرجوة عل�ى القارئ.

»األنباء« كما عودتكم تسعى دائما الى اجلديد واملفيد، وتتلمس ما يرغب فيه قراؤها على اختاف شرائحهم،  فها 

هي تقدم بني أيديكم صفحة إسامية غير تقليدية، بحلة جديدة تواكب اإلبداع واالبتكار في طريقة العرض، أسميناها 

»خواطر إسامية«،  ال نزعم الكمال أو العصمة فيها، لكن طموحنا دائما لألفضل لن يكون له حد،  سنحرص على تقدمي 

الفائدة على طبق جذاب ومشوق مع رشفة من اخلواطر والفوائد واألخبار اإلسامية، تأتيكم كل يوم اثنني بإذن اهلل.

حوادث القتل في المدارس حصيلة دور األسرة والمدرسة والمجتمع واإلعام واأللعاب اإللكترونية التي تكرس معنى العنف والقتل

آداب الدعاء واألذكار )1(سلسلة الرد على من أباح فك السحر بالسحر )1(

م��ا الرابط ب��ن كون��ك امام��ا وخطيبا 
ومتخصصا في علم النفس التربوي او 
ملاذا توجهه في دراستك االكادميية جلهة 
تختلف عن املجال االساس��ي الذي كتب 

فيه؟
يهدف االس����ام في تشريعاته الى 
تقومي الس����لوك االنس����اني، وتطوير 
ذاتها الش����خصية من جميع اجلوانب 
كي يتحقق فيه االمكانية ليكون خليفة 
اهلل ف����ي ارضه، ومن هذا املنطلق فإن 
في دراسة علم النفس اضافة جيدة في 
الغوص في اعماق النفس االنس����انية 
التي اقسم املولى جل وعا، في قدرها 
ومنزلتها فقال )ونفس وما سواها فألهمها 
فجورها وتقواها( لذلك احببت ان ازداد 
علما في دراسة السلوك االنساني وما 
هي دوافع هذا السلوك وما احتياجات 
االنس����ان وكيف يستطيع االنسان ان 
يسيطر على افكاره وعلى افعاله كي 
يقود نفس����ه ملا فيه اخلير والصاح 

لنفسه وملجتمعه.
تخصص��ت في الدكت��وراه ف��ي الذكاء 
العاطف��ي وتركز في مقابالتك دائما على 
اثر االحس��اس واملش��اعر في السلوك 

االنساني فلماذا؟
يعيش الناس الي����وم عاملا تتجدد 
املع����ارف واالخب����ار واملواقف  في����ه 
واملس����تجدات في كل دقيقة بل في كل 
ثانية ما ينعكس ويلقي بظاله القامتة 
على النفس االنسانية والروح الشفافة 
فيش����عر االنس����ان بالقلق باالكتئاب 
واخلواء الروحان����ي او اخلوف الذي 
تنوع وتعدد اليوم حتى بلغ اكثر من 
1700 نوع م����ن انواع اخلوف املرضي 
كاخلوف من املستقبل او اخلوف من 
الطائرات وغيرها.. اضف الى ذلك ان 
الظروف احلالية واملعاصرة دائما تدفع 
ومع االس����ف نحو املزي����د من العنف 
وانته����اك احلريات وحق����وق الطرف 
اآلخر، فتمعن معي انتشار االنحرافات 
السلوكية واالمراض النفسية ودخول 
االسر في عالم القلق وما يعانيه افراد 
املجتمعات اليوم من مشكات انفعالية 
ووجدانية سواء على الصعيد االسري 
او االجتماعي، او املهني بل حتى على 
الصعيد الش����خصي فالفرد يشعر مع 
نفس����ه انه على غير وفاق وانه دائما 
ينظر لنفسه نظرة سلبية قاسية يتهم 
فيها ذاته بالقصور والغباء واحلماقة 
وغير ذلك، ث����م الفت االنتباه هنا الى 

تلك االمراض االجتماعي����ة كاالنانية 
والعنف واالنحراف االخاقي وظهور 
بعض املظاه����ر املريبة من الش����ذوذ 
والعن����ف، كل هذه املعطيات وغيرها، 
دفعت العالم املتمدن اليوم للنظر حقيقة 
في حلول ناجحة لتنقذ املجتمعات من 
تلك االمراض املستعصية التي ابتلي بها 
الناس، لذا جاءت النظريات االخاقية 
واالجتماعي����ة لتصل����ح بعض اخللل 
احلاصل في عاقات الناس الشخصية 
والبينشخصية، ومن آخر هذه النظريات 
نظرية األحاسيس والعواطف واملشاعر 

.Emotion Intilligence
أين تقع العواطف في دنيا الناس؟

ال شك ان املولد احلقيقي للسلوك هو 
القلب وغذاء القلب هو تلك األحاسيس 
واملشاعر التي تسيطر على القلب. وقد 
صدق النبي ژ حني قال: »أال وإن في 
اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد 
كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال وهي 
القلب« إذن فالقلب هو مكمن العقائد 
والقيم واملبادئ، ومكان لإلميان والكفر 
واحلب والكره، يحوي أكبر قوة دافعة 
القيم ثابتة  للس����لوك، فعندما تكون 
وقوية تكون تصرفاتنا متماشية مع 
هذا االعتقاد. فإذا كانت القيم واملعتقدات 
التي يحويها القلب هي السلم واحملبة 
والعطاء فس����وف تأتي الس����لوكيات 
مترجمة ملا استقر في سويداء القلب، 
والعكس إذا احت����وى القلب الكراهية 
وحب »األنا« والنظرة االستعائية فإن 
السلوكيات سوف تترجم ما هو موجود 
فعا في القلب. والعواطف واألحاسيس 
املشتعلة التي تدفع اإلنسان الى فعل 
ما، ما هي إال نتيجة معادلة تتكون من 
الفكرة )ايجابية أو سلبية( التي يتبناها 
الفرد ثم اإلدراك املصاحب لهذه الفكرة 
واملعنى الذي تعطيه من خير أو شر، 
ثم تلك املشاعر املصاحبة لهذه األفكار، 
وفي النهاية السلوك الظاهر الذي يخرج 

للواقع والذي نتعامل معه.

اثارة االنفعاالت

ما أسباب إثارة االنفعاالت وردود األفعال 
بأنواعها؟

هناك جملة من العوامل التي تسهم 
في إثارة العواطف واألحاسيس، فمثا 
عندما يحصل خلل ف����ي االحتياجات 
الضرورية للفرد فإن هذا اخللل يؤثر 
في اشتعال األحاسيس واملشاعر، سواء 

كان النقص في احلاجات اجلس����مية 
والفيسولوجية أو االجتماعية أو الذاتية 
أو األسرية، وإن أعظم تلك االحتياجات 
على االطاق والت����ي لها اثر كبير في 
جميع االحتياجات، بل ال أكون مبالغا إذا 
قلت لك ان استقرار هذا اجلانب قد يغني 
الفرد عن كثير من االحتياجات األخرى 
ويكس����به قوة وشعور بالثقة واألمن 
واالستقرار واالنسجام النفسي والتآلف 
الروحاني،  االجتماعي، هو اجلان����ب 
فااللتزام بطاع����ة اهلل تبارك وتعالى 
والبعد عن املعصي����ة واحلرص على 
القرب من اهلل تعالى ينعكس بصورة 
إيجابية ومعب����رة للغاية، وقد صدق 
اهلل تعالى حني قال: )من عمل صاحلا 
من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه 
حياة طيبة( أي حياة سعيدة مستقرة 
ملؤها األمن والتفاؤل والثقة باإلمكانيات 
واملقدرات. عندما يكون اإلنسان متزنا 
روحيا فإنه يحافظ على صحته ليرضي 
ربه، فتتحسن صحته النفسية، وتصلح 
عاقاته العائلية واملهنية واالجتماعية 
ويحضرنا هنا احلديث الش����ريف »إن 
جلس����مك عليك حقا، وإن ألهلك عليك 
حقا، وإن لزورك )ضيفك( عليك حقا 
فأعط كل ذي حق حقه« فاإلسام هنا 
يدعو الى إش����باع كل هذه املتطلبات 

حتى تستقر حياة اإلنسان.

من ناحية علمية ومن خالل الدراس��ات 
أعطني امللخ��ص املفيد لرجل الش��ارع 
حول أهمية التحكم في الذات والسيطرة 

عليها؟
ان  الدراسات احلديثة  أثبتت  أوال: 
قدرات الذكاء تسهم في جناح اإلنسان 
في صناعة الش����خصية العامة مبا ال 
يتجاوز 20% فقط تاركا 80% لعوامل 
أخرى غير عقلية منها الذكاء العاطفي 
والوجداني، بل إن الغالبية العظمى من 
احلاصلني على مراكز مميزة في املجتمع 

لم يحدد الذكاء العقلي متيزهم هذا، بل 
ان عوامل اخرى كثيرة هي التي أوجدت 
لهم املنزلة واحلظوة بني الناس فالتمكن 
من املهارات االجتماعية ومهارة التعاطف 
مع من هم حولك وكيفية التحكم بالذات 
وحسن ادارتها والدافعية الذاتية، كل 
هذه العوامل لها تأثير كبير في سعادة 
اإلنسان وهنائه، أما على الصعيد العلمي 
فقد أثبت في دراستي ان لهذه املهارات 
اثرا كبيرا جدا في شد االنتباه ومهارة 
حل املشكات االجتماعية التي تتنوع 

باختاف البيئات واملجتمعات.
كيف ميكننا ان نتحكم في ذواتنا؟

منح اهلل تعالى اإلنس����ان عقا هو 
مبثابة اخلادم املطيع لك، ولذا ورد في 
اآلثار »عندما خلق اهلل تعالى العقل قال 

له أقبل فأقبل ثم قيل »أدبر فأدبر«.
فقال اهلل تعالى »وبعزتي وجالي 
ما خلقت خلقا كخلقك« لذا فإن مناط 
األحكام الشرعية والقانونية على العقل 
وجودا وعدما، ومن هنا أقول إن عقل 
اإلنسان عندما يقوم بتخزين التجارب 
واألحاس����يس في العقل الاواعي من 
خال ملفات خاصة تس����مى بامللفات 
العقلية فهذا ملف خاص للحزن وهذا 
ملف خاص للفرح وهكذا، فعندما يختار 
اإلنسان األفكار السلبية فإن العقل سوف 
يقوم بتدعيمك فيظهر لك جميع امللفات 

العقلية اخلاصة باحلزن والكآبة والقلق 
والهموم والغموم، فترى أن الفكرة تبدأ 
صغي����رة ثم تكبر كك����رة الثلج وأنت 
تسترسل معها حتى تصل إلى درجة 
االنفجار من شدة القلق واخلوف وعندما 
تفكر في جتارب شخصية سعيدة فإن 
العقل البش����ري سوف يدعمك في كل 
التجارب املفرحة والسعيدة مما يجعلك 
تبتهج حتى ولو حصل لك موقف سيئ 
فإن اإلنسان يظل يشعر بسعادة بسب 

الفكرة االيجابية التي مت اختيارها.
وم����ن هنا اق����ول »إن اهلل ال يغير 
م����ا بقوم حتى يغيروا ما بأنفس����هم« 
النفسية  فإذا أردت السعادة والراحة 
واالستقرار فالقرار أخي العزيز بيدك 
اختر طاعة اهلل والسير وفق ما يرضي 
ربك سبحانه وتعالى، ونؤكد هنا على 
أهمية االختيار ونوعيته لإلنسان )إنا 
هديناه النجدين( وق����ال )إنا هديناه 

السبيل إما شاكرا وإما كفورا(.
فالهداية كما يذكر العلماء انها هداية 

إرشاد لكل ما فيه اخلير والصاح.
ما عالق��ة التحكم باألحاس��يس والذات 

اإلنسانية بالنواحي االجتماعية؟
لنذكر دائم����ا انك ال ميكن أن تغير 
الناس بنفسك، ولكن غير نفسك ونظرك 
للحياة واملواقف واالحداث والظروف 
التي حولك س����وف تتغير  البيئي����ة 
احلياة حقيقة، »فكل يرى الناس بعني 

طبعه«.
ومن يك ذا فم مّر مريض

امل����اء الزالال يجد مّرا به 
وكما قال غاندي »كن التغيير الذي 
تريد ان تراه في العالم« وكم نحن اليوم 
بحاجة ماسة للنظرة التفاؤلية لاحداث 
وللمواقف نسمع ونقرأ كثيرا عن تلك 
الس����احة االجتماعية  التشنجات في 
والسياس����ية والدينية كل واحد يرى 
أن احلق معه، هو فقط وغيره ال ميلك 
من احلق شيئا، ندعي أننا نؤمن بحرية 
التعبير ويعيب بعضنا بعضا بل مع 
االس����ف نرى ذلك االنقسام املريع بني 
طبقات املجتم����ع الواحد، ملاذا ال نرى 
بنظرة تفاؤلية للحياة؟ ملاذا ال نستشعر 
فضل اهلل تعالى علينا من نعمة املال 
واألمن والقيادة احلكيمة للباد؟ ملاذا 
ال نتفاءل باخلير ففي احلديث الشريف 
»تفاءلوا باخلير جتدوه« هذا خير واهلل 
من الواقع احملزن في املجالس والندوات 
وامللتقيات فالكل يتحلطم والكل يصرخ 

والكل ين����ذر بالهاك والضياع والفقر 
والتشرذم، يا جماعة نحن بخير عظيم 
وال أدل على ذلك من نظرة سريعة في 
أحوال الش����عوب والدول األخرى كي 

نتعرف نعمة اهلل تعالى علينا.

القتل في المدارس

عل��ى ضوء ما ذك��رت م��ا تعليقك على 
حادثة قت��ل أحد طلبة امل��دارس مؤخرا 

على يد زميله؟
جرمية القتل بحد ذاتها هي من أبشع 
اجلرائم على اإلطاق، فكيف احلال إذا 
صدرت هذه اجلرمية من ذوي األسنان 
الصغيرة، فا ش����ك انه محزن للغاية 
ان يصل أبناؤنا في املدارس الى درجة 
من العنف ومصادمة اآلخرين وبشاعة 
اخللق الى درجة سفك الدماء املعصومة 
شرعا وقانونا، وهذه احلادثة ليست 
هي األولى من نوعها، فقد سمعنا أكثر 
من مرة حادث اعتداء يصل الى درجة 
القتل بني الطلبة وقد وقفنا على بعضها 

بحكم عملنا في امليدان التربوي.
ولعل السبب الرئيسي في مثل هذه 
احلوادث املؤسفة هو التغذية الراجعة 
من املجتمع ومن األسرة ومن اآلخرين 
من املدرسة واإلعام، بل ال أكون مبالغا 
إذا قلت ان حتى األلعاب كالباي ستيشن 
وغيرها تكرس معاني العنف والقتل 

والتمثيل باآلخرين.
لذا أرى ان هذه هي مسؤولية تشترك 

فيها قطاعات كثيرة.
هل هناك كلمة أخيرة؟

نع����م إن األل����م يصن����ع العظماء 
وإن طريق الرفعة والس����مو لم يكن 
بال����ورود وبالراحة  يوما مفروش����ا 

واالستجمام.
إذا كانت النفوس كبارا

تعبت ف����ي مرادها األجس����ام لذا 
فإن اإلنس����ان من املمك����ن ان يقرأ في 
كتب تنمية الذات اإلنس����انية ويتعلم 
كيف يس����يطر على أفكاره ومشاعره 
وأحاسيسه وقدراته وإمكاناته، ولكن 
هنا وقفة في غاي����ة األهمية وهي ان 
تعلم عزيزي القارئ ان هذه اخلطوات 
العملية وتلك األنش����طة والتدريبات 
ما هي إال أسباب معينة نحتاج معها 
الى ان نس����تعني باهلل تعالى ونعتمد 
عليه وندعوه ان يس����دد خطانا وان 
يرزقنا احلياة الس����عيدة، وان ميكنك 

من حتقيق أهدافك.

د. ناصر السهو

اعلم أخي احلبيب ان السحر نوع من املرض الذي 
قد يبتلي اهلل به بعض عباده لينظر سبحانه أيصبرون 
أم يجزعون ويس��تعجلون الشفاء حتى ولو كان ذلك 
على حساب دينهم وتوكلهم على ربهم جل وعال، ألن 
السحر من األمور الغيبية الذي ال يصبر عليها كثير 
من الناس إال من كان في قلبه إميان باهلل وصدق توكل 
عليه ويقن بأنه سبحانه هو الذي سيشفيه مثلما قال 
إبراهيم گ: )وإذا مرضت فهو يشفن(، وأن هذا البالء 
ال يكون إال مبا قدره اهلل عز وجل كما قال س��بحانه 

وتعالى: )وما هم بضارين به من أحد إال بإذن اهلل(.
قال الشيخ العالمة محمد األمن الشنقيطي »اعلم 
ان العلماء اختلفوا ف��ي حتقيق القدر الذي ميكن ان 
يبلغه تأثير السحر في املسحور، واعلم ان لهذه املسألة 
واسطة وطرفن: طرف ال خالف في أن تأثير السحر 
يبلغه كالتفريق بن الرج��ل وامرأته، وكاملرض الذي 
يصيب املس��حور من السحر ونحو ذلك، ودليل ذلك 
القرآن والس��نة الصحيحة. أما الق��رآن فقوله تعالى: 
)فيتعلم��ون منهما ما يفرقون ب��ه بن املرء وزوجه(، 
فصرح جل وعال في هذه اآلية الكرمية بأن من تأثير 
السحر التفريق بن املرء وزوجه. وأما السنة فما ثبت 
في الصحيحن وغيرهما من حديث عائشة رضي اهلل 
عنها بالفاظ متعددة متقاربة: أن رسول اهلل ژ سحر 
حتى كان يرى أنه يأتي النساء وال يأتيهن. فقال: »يا 
عائش��ة أعلمت أن اهلل قد أفتاني فيما استفتيته فيه، 
أتاني رجالن فقعد احدهما عند رأس��ي، واآلخر عند 
رجلي، فقال الذي عند رأس��ي لآلخر: ما بال الرجل؟ 

ق��ال: مطبوب، قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن األعصم 
رجل من بني زريق حلي��ف اليهود كان منافقا، قال: 
وفيم؟ قال: في مشط ومشاطة؟ قال: وأين؟ قال: في 
جف طلعة ذكر حت��ت راعوفة في بئر ذروان« قالت: 
فأتى النبي ژ البئر حتى استخرجه، فقال: »هذه البئر 
التي أريتها، وكأن ماءه��ا نقاعة احلناء، وكأن نخلها 
رؤوس الشياطن، فاستخرج« قالت فقلت: أفال تنشرت؟ 
فقال: »أما اهلل فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من 
الناس شرا«. هذا لفظ البخاري في بعض رواياته لهذا 
احلديث. والقصة مشهورة صحيحة. ففي هذا احلديث 
الصحيح: أن تأثير الس��حر فيه ژ سبب له املرض. 
بدليل قوله: »أما اهلل فقد شفاني«، وفي بعض الروايات 
الثابتة في صحيح البخاري وغيره بلفظ: فقال أحدهما 
لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. أي مسحور. 
وهو تصريح بأن السحر سبب له وجعا. ونفي بعض 
الناس لهذه القصة مس��تدال بأنها ال جتوز في حقه، 
لقوله تعالى عن الكف��ار منكرا عليهم )إن تتبعون إال 
رجال مسحورا(، ساقط. ألن الروايات الصحيحة الثابتة 
ال ميكن ردها مبثل هذه الدعاوى. وس��ترى في آخر 
بحث هذه املسألة إن شاء اهلل تعالى إيضاح وجه ذلك. 
وطرف ال خالف في أن تأثير السحر ال ميكن أن يبلغه. 

كإحياء املوتى، وفلق البحر ونحو ذلك.
قال القرطبي في تفسيره: أجمع املسلمون على أنه 
ليس في السحر ما يفعل اهلل عنده إنزال اجلراد والقمل 
والضفادع، وفلق البحر، وقلب العصا، وإحياء املوتى، 
وإنطاق العجماء، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرس��ل 

عليهم الصالة والسالم. فهذا ونحوه مما يجب القطع 
بأنه ال يكون وال يفعله اهلل عند إرادة الس��احر. قال 
القاضي ابو بكر بن الطيب: وإمنا منعنا ذلك باإلجماع 

ولواله ألجزناه. انتهى كالم القرطبي«.
أفتى الشيخ عبداحملسن العبيكان هداه اهلل بجواز 
حل السحر بسحر مثله، وال شك أن هذه الفتوى تفتح 
على الناس بابا من الشر عظيما وهذه الفتوى مردودة 
بأمور أهمها: ان الس��حر اعظم احملرمات بعد الشرك 
ومنها: انه ال يجوز التداوي باحلرام، والس��حر كفر، 
والكفر أشد احملرمات والدليل على أنه كفر قوله تعالى: 
)ولكن الشياطن كفروا يعلمون الناس السحر(، وقوله 
تعالى عن امللكن: )وما يعلمان من أحد حتى يقوال إمنا 
نحن فتنة فال تكفر( أي: ال تتعلم السحر، وقوله تعالى: 
)ولقد علموا ملن اش��تراه ما له في اآلخرة من خالق( 
أي: علم اليهود أن من استبدل السحر باإلميان ما له 
نصيب في اجلنة، وقوله تعالى: )ولو أنهم آمنوا واتقوا 
ملثوبة من عند اهلل خير لو كانوا يعلمون( أي: لو تركوا 
الس��حر لبقوا على إميانهم وحلصلوا على ثواب اهلل 

وجنته، فدل ذلك على أن الكفر يتنافى مع اإلميان.
إن الساحر مفسد في األرض قال تعالى: )ما جئتم 
ب��ه الس��حر إن اهلل س��يبطله إن اهلل ال يصلح عمل 
املفس��دين(، وقال تعالى: )وال يفلح الساحرون(، )وال 
يفلح الس��احر حيث أتى(. وفي الفت��وى بجواز حل 
السحر بس��حر مثله متكن للسحرة أن يفسدوا في 

االرض بحجة العالج بحل السحر.
بقلم: حاي الحاي

)محمد ماهر(د.ناصر السهو متحدثا للزميل ضاري املطيري

أكد لـ »األنباء« أن السعادة والراحة النفسية 
واالستقرار رهن باختيار اإلنسان وبطريقة 
تفكيره.. وتتحقق بالنظرة اإليجابية

السهو: عنصر الذكاء العاطفي 
والوجداني وإتقان المهارات االجتماعية 
يسهمان أكثر من عنصر الذكاء العقلي 
في نجاح اإلنسان بحسب الدراسات الحديثة

يهدف االسام في تشريعاته الى تقومي سلوك اإلنسان، وتطوير ذاته الشخصية من جميع اجلوانب لكي تتحقق 
فيه االمكانية الن يكون خليفة اهلل تعالى في ارضه، ومن هذا املنطلق فإن في دراسة علم النفس اضافة جيدة 

بالغوص في اعماق النفس االنسانية التي اقسم املولى عز وجل بقدرها ومنزلتها فقال: )ونفس وما سواها 
فألهمها فجورها وتقواها(، هذا ما أكده د.ناصر السهو في لقائه مع »األنباء«.

وأوضح ان جتدد االخبار واملواقف واملعارف واملستجدات التي تصيب االنسان بأنواع 
اخلوف، وفي ظل الظروف احلالية واملعاصرة التي تدفع الى مزيد من العنف، وانتهاك 

احلريات وحقوق الوفاء، واستش�راء االمراض االجتماعية كاالنانية والعنف واالنحراف 
االخاق�ي، دفع العالم املتمدن الخراج النظري�ات االخاقية واالجتماعية الصاح 

اخللل في عاقات الناس الش�خصية والبني ش�خصية والتي من ابرزها »نظرية 
االحاسيس والعواطف واملشاعر«.

واشار السهو الى ان العواطف واالحاسيس تثار سلبا اذا حصل هناك 
خلل في تلبية االحتياجات الضرورية للفرد والتي من اعظمها ما يتعلق 

باجلانب الروحاني، الفتا الى ان التزام املس�لم بطاعة اهلل تبارك 
وتعالى والبعد عن املعصية سينعكس بصورة ايجابية على حياته 

ويكسبه الشعور بالثقة واالمن واالس�تقرار واالنسجام النفسي 
والتآلف االجتماعي. واضاف: اننا بحاجة ماسة للنظرة املتفائلية 

واتقان املهارات االجتماعية وتنمية الذكاء العاطفي والوجداني 
حتى نحظى بحياة سعيدة مع انفسنا ومع اآلخرين، وفيما 

يلي تفاصيل احلوار:

البطاقة الشخصية 
للدكتور ناصر السهو

وزارة  ف��ي  وخطي��ب  ام��ام 
االوق��اف، وحاصل على درجة 
الدكت��وراه بامتياز م��ع مرتبة 
الش��رف ف��ي تخص��ص علم 
وحاص��ل  الترب��وي،  النف��س 
عل��ى دبل��وم امل��درب املعتمد 
واحملت��رف CCT ومجموعة من 
الدبلوم��ات في مج��ال التنمية 
البشرية وتطوير الذات وعضو 
في املؤسسة العربية � الكندية 

للتدريب.

بني اني سمعت رسول اهلل ژ يقول: 
»سيكون قوم يعتدون في الدعاء« فإياك 
ان تكون منهم، إن اعطيت اجلنة اعطيتها 
وما فيها من اخلير، وإن  أعذت من النار 
أعذت منها وما فيها من الشر. رواه أبو 

داود واحمد.
9 � اشتدت كلمة علماء االندلس في 
النكير على: التمايل، واالهتزاز، والتحرك، 
عن����د قراءة القرآن، وأنه����ا بدعة يهود، 
تسربت الى املشارقة من املصريني، ولم 
يكن شيء من ذلك مأثورا عن صالح سلف 
االمة، قال الزمخشري في الكشاف: »وقد 
سرت هذه النزعة إلى أوالد املسلمني، فيما 
رأيت بديار مصر، تراهم في املكتب إذا 
قرأوا القرآن يهتزون ويحركون رؤوسهم، 
وأما في بادنا باألندلس والغرب، فلو 
حترك صغير عند قراءة القرآن، أدبه مؤدب 
املكتب وقال له: ال تتحرك فتشبه اليهود 
في الدراسة«، وقال الراعي األندلسي في 
»انتصار الفقير السالك« »وكذلك وافق 
أهل مصر اليهود في االهتزاز عند الدرس 

واالشتغال، وهو من أفعال يهود«.
10 � ال يعرف ف����ي خطب النبي ژ 
وال في خطب الصحابة رضي اهلل عنهم 
االستشهاد بالشعر ببيت فصاعدا، وعلى 

هذا جرى التابعون لهم بإحسان.

5 � وعلى املسلم اجتناب اسباب الدعاء 
عليك من مظلوم وان كان كافرا، أو فاجرا 
ففجوره على نفسه، فإن دعوة املظلوم 
مستجابة، وهي تصعد الى السماء كأنها 

شرارة.
6 � قاعدة شرعية: كل عبادة وردت 
على وجهني فأكثر من اختاف التنوع في 
التعبد فإنه ال يجوز اجلمع فيها بني نوعني 
فأكثر، ومن ذلك أنواع االستفتاح، والتعوذ 
والقراءة، وأعداد التسبيح في الركوع وفي 
السجود والتحميد، والتحيات، والصاة 

االبراهيمية، والتسليم.
7 � وكذلك ال يجوز للداعي ان يستقبل 
حال الدعاء قبرا وال وليا وال جهة ما حتى 
عند قبر النبي ژ بعد السام عليه وعلى 

صاحبيه رضي اهلل عنهما.
8 � روى ابن س����عد ب����ن ابي وقاص 
عن ابيه رضي اهلل عنهما قال: سمعني 
أبي وأنا أقول اللهم إني أس����ألك اجلنة 
ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا..، فقال يا 

1 � من آداب الدعاء أن يختتم الداعي 
دعاءه باس����م من أس����ماء اهلل احلسنى 
يناسب مطلوبه، وهو دأب األنبياء عليهم 
السام في دعائهم، كما في آيات القرآن 
الك����رمي، وفي أدعية النبي ژ وهي في 

السنة كثيرة.
2 � ومن اآلداب أيضا رفع الداعي يديه 

قبالة وجهه، ضاما إحداهما لألخرى.
3 � وإن شاء مسح بهما وجهه إذا فرغ 
من الدعاء في حال كونه خارج الصاة، 
ال داخلها، لع����دم الدليل الصحيح � بل 
وال الضعيف � الذي يدل على املسح بعد 

رفعهما للقنوت في الصاة.
4 � وم����ن اآلداب اغتن����ام االح����وال 
الصاحلة: مثل الدعاء عند زحف الصف 
للمجاهدين في سبيل اهلل، وعند نزول 
الغيث، وبعد الوضوء، وعند األذان، ومنها 
دعوة احلاج حتى يصدر من حجه، وعقب 
تاوة القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي 

اجتماع املسلمني.

هذه مجموعة مختارة من آداب الدعاء واألذكار وسننهما املهجورة، وبعض األخطاء املشتهرة 
في صوغهما وأدائهما مما يخالف الهدي النبوي، استفدناها من كتاب العامة بكر أبوزيد، رحمه 
اهلل، املس�مى »تصحيح الدعاء«، مع تصرف غير مخل بقصد توضيح السياق واملعنى املراد، 

نعرضها عليكم في سلسلة حلقات متتابعة ألهميتها، وها هي احللقة األولى:


