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املجالي خــازر  محمد  أ.د. 
رئيس جمعية احملافظة على القرآن الكرمي

الفرتة  يف  وتطرقًا  بحثًا  األكثر  يكون  العنوان  هذا  يكاد 
وبالذات  منتقديه،  أمام  اإلسالم  عن  الدفاع  يف  خاصة  األخرية، 

اجلامعات  وهذه  اإلسالم،  باسم  ُيرتكب  الذي  العنف  كثرة  مع 

التي انتسبت إىل اإلسالم وإىل أهل السّنة بالذات، والشبهات كثرية 

مّوهلا وشّجعها  نسبتها ونشأهتا وَمن  دامغة يف حقيقة  احلقائق  بل 

تشويه  وبالتايل  عريب،  بلد  من  أكثر  يف  العمل  هلا  وهّيأ  وسّلحها 

صورة السنة عىل وجه التحديد.

درجة  إىل  والوسطية(  )االعتدال  املصطلَحني  هلذين  التطرق  كثر 

متييع اإلسالم وجعله جمرد آداب وأخالق ودين فردي أقرب إىل 

مفهوم العلامنية، وكأّن الذين يريدون الكيد لإلسالم وجتفيف آثاره 

القارص؛  فهمهم  حسب  املصطلَحني  هذين  إىل  عمدوا  احلياة  يف 

فاالعتدال والوسطية حتلل من االلتزام واملحافظة عىل هيبة املسلم 

من  حتللك  بقدر  أنك  فمقياسهم  والباطن،  الظاهر  يف  وواجباته 

االلتزامات فأنت معتدل وسطي، فال مانع من اجلمع بني احلالل 

واحلرام، فاجلرأة هذه يف نظرهم وسطية واعتدال وتنوير، والتشّدد 

عندهم أن تؤّدي الصلوات يف وقتها، ولو أّديتها يف املسجد فأنت 

وإن  متشددة،  أيضًا  فهي  احلجاب  املرأة  لبست  وإن  متعّصب، 

اعتزل أماكن اللهو واالختالط فهو تشدد، وهكذا.

املقدمة؛ ألن األمر حقيقي يف تشويه صورة  أبدأ هبذه  أن  أحببُت 

بطبيعته  وهو  اإلسالم،  هو  فاإلسالم  وإال  املصطلَحني،  هذين 

وما  وقيمه  وترشيعاته  أحكامه  إىل  العامة  بالنظرة  معتدل  وسطي 

يرشد إليه، فهو وسط معتدل يف اجلمع بني مفاهيم الدنيا واآلخرة، 

والروح واملادة، واإلفراط والتفريط، والنزعتني الفردية واجلامعية، 

وامللكية اخلاصة والعامة، وهكذا.

ونصوص القرآن تشهد عىل هذا يف أكثر من ميدان؛ فاملطلوب من 

املسلم أن ال يتشدد، وأيضًا بأن ال يتفّلت من دينه بحّجة الوسطية. 

اجلهل،  ومعه  إال  التشدد  جتد  وال  حديثة،  قديمة  آفة  والتشدد 

فحني  ومرشدهم،  قائدهم  اجلهُل  كان  ابتداًء  تشددوا  والذين 

خرج اخلوارج زمن عيل  كان اجلهل هو سبب خروجهم، بل 

تكفريهم املسلمني وقتلهم، حني رفضوا قبول عيل  يف موضوع 

اهلل  حيكم  أن  ويقصدون  هلل«،  إال  احلكم  »إن  وقالوا:  التحكيم، 

قال  وحينها  باحلرب،  معاوية(  )جيش  وبينهم  عيل(  )جيش  بيننا 

 قولته املشهورة: »كلمة حق ُأريد هبا باطل«، وحاورهم،  عيل 

وأرسل إليهم ابن عباس ريض اهلل عنهام ليقنعهم باحلّجة، ورجع 

بعضهم إىل اجلاّدة، وبقي بعضهم عىل مفهومهم، ومل يقاتلهم عيل 

 حتى بدأوا ُهم بالقتال، فقتلوا عبد اهلل بن خباب، وبقروا بطن 

   حديث اخلوارج عن رسول اهلل  جاريته، حينها روى عيل 

االفتتاحية
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صالته  أحُدنا  وحيقر  حناجرهم،  جياوز  ال  القرآن  يقرؤون  بأهنم 

مع صالهتم، وقراءته مع قراءهتم، يمرقون )خيرجون( من الدين 

أهل  اإليامن ويرتكون  أهل  يقاتلون  الرمّية،  من  السهم  يمرق  كام 

األوثان، وقال : لئن أدركتهم ألقتلّنهم قتل عاد، فقاتلهم عيل 

، وهم رّش وبالء عىل األمة قدياًم وحديثًا.

االعتدال سمة اإلسالم يف ترشيعاته؛ فقد راعى اإلسالم يف الصالة 

مثاًل راحة اإلنسان وقدراته، وكذا يف الزكاة فمقدارها ال يؤثر يف 

كذلك،  والصيام  خيلفه،  بأن  سبحانه  اهلل  وعد  عاّم  عدا  قيمتها، 

والوصايا  املــرياث  يف  املالية  األحكام  وجــاءت 

وكذا  وأعدهلا،  صورة  أمجل  يف  عمومًا  واحلقوق 

األحكام املتعلقة باألرسة واحلقوق، بل يف املسائل 

االقتصادية واالجتامعية والعقوبات، ويف السياسة 

الرشعية حيث حقوق احلاكم واملحكوم وواجبات 

آخذة  الظروف،  مراعية  معتدلة  كلها  منهم،  كل 

بعني االعتبار حقوق الفرد واملجتمع، وهيبة الدولة 

وحرية اإلنسان الشخصية.

وسطي  كله  للحياة  الناظمة  ترشيعاته  يف  اإلسالم 

معتدل، حتى يف عالقات املسلم مع غريه فهي منتظمة ويف أعىل 

مؤمن،  غري  أو  مؤمن  إما  فالناس  والعدل؛  اإلنسانية  درجات 

يكونوا  قد  املؤمنني  وبعض  مسامِل،  أو  حمارب  إما  املؤمن  وغري 

حماربني )بغاة(، ولكل أسلوب التعامل معه وفق أدّق الترشيعات 

يِن{ ]البقرة:256[ هي من آكد  واآلداب، وإن قاعدة }َل إِْكَراَه ِف الدِّ

قواعد احرتام حقوق اإلنسان وأمهها حريته، وذلك يف املجاالت 

كلها، وال تنتهي حريُته إال إذا عارضت حرية اآلخرين.

لقد أمرنا اهلل تعاىل بأن نفّرق بني من عادانا وقاتَلنا وأخرجنا من 

ديارنا، وبني من مل يفعل ذلك؛ فاألول عالقتنا به حربية، والثاين 

ِذيَن َلْ ُيَقاتُِلوُكْم  سلمية، بل بالقسط معه وبّره: }َل َيْنَهاُكُم اهلل َعِن الَّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم إِنَّ  ِرُجوُكْم ِمْن ِدَياِرُكْم َأْن َتَبُّ يِن َوَلْ ُيْ ِف الدِّ

يِن  الدِّ ِف  َقاَتُلوُكْم  ِذيَن  الَّ َعِن  اهلل  َيْنَهاُكُم  َم  إِنَّ  . اْلُْقِسِطنَي  ُيِبُّ  اهلل 

ْوُهْم  َتَولَّ َأْن  إِْخَراِجُكْم  َعَل  َوَظاَهُروا  ِدَياِرُكْم  ِمْن  َوَأْخَرُجوُكْم 

اِلُوَن{ ]املمتحنة:8-9[، فال أدّل عىل عدل  ْم َفُأوَلئَِك ُهُم الظَّ ُ َوَمْن َيَتَولَّ

هاتني  من  املسلمني  غري  مع  التعامل  يف  ودّقته  ورمحته  اإلسالم 

اإلسالم  انتشار  كيفية  يف  املسلمني  تاريخ  عىل  نظرة  وإّن  اآليتني، 

اإلسالم  انتشار  عن  ُيقال  ما  كل  لتبطل  الطيبة  واملعاملة  بالدعوة 

بالسيف واإلكراه.

عرب  املسلمني  بني  ديانات  أتباع  وجــود  إّن 

املسلمني،  غري  احرتام  عىل  دليل  أكرب  التاريخ 

الشعوب يف  أّن كثريًا من  بل محايتهم، ومعلوم 

رشق آسيا ويف أفريقيا دخلوا اإلسالم من خالل 

التحديد،  التجار عىل وجه  التعامل مع  أخالق 

وهم من أكثر الناس متّسكًا بدينهم حتى اآلن.

ما  حقيقة  وترشيعاته  قيمه  بكل  يوضح  القرآن 

ينبغي أن يكون عليه اإلنسان من استقامة وفهم 

وتقوى وعدل، والعدل وضع اليشء يف مكانه، فهو عىل رصاط 

مستقيم، وعىل علم ووعي فيام هو مطلوب منه، وما قد يواجهه، 

والتقوى هي التي متلك عليه مشاعره وأحاسيسه، فهو مستحرض 

ويعلم  التي وسعت كل يشء،  تعاىل ومراقبته ورمحته  اهلل  لعظمة 

هذا املؤمن أّن التشدد أول ما جيني عىل صاحبه، وأّن الدين ُيرس، 

ومل يتأن النبي  حني سمع عن النفر الذين استقّلوا عبادته، بل 

ويفطر،  يصوم  فهو  ذلك  ومع  هلل،  وأخشانا  أتقانا  بأنه  واجههم 

ويقوم ويرقد، ويتزوج النساء، وقال: »وَمن َرِغَب عن ُسّنتي فليس 

مّني«. )صحيح مسلم(.
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هي  التي  السورة  نستحرض  اآلية  تفسري  يف  الكالم  قبل 
منها، وكذلك السياق؛ أما السورة فهي سورة البقرة، سورة إعداد 

إعدادًا  الوجود،  هذا  يف  بدورها  للقيام  القرآن  أمة  وهتيئة  وتربية 

روحيًا وفكريًا وعقليًا ونفسيًا وإراديًا واجتامعيًا وأخالقيًا وسياسيًا 

واقتصاديًا.. ولذلك افتتحت السورة باإلشارة واإلشادة بالكتاب 

واألمة،  املنهج  أي  ]البقرة:2[،  لِْلُمتَِّقنَي{  }ُهدًى  فقالت:  وللكتاب؛ 

الكتاب وأمة الكتاب.. أما السياق املبارش فبعد احلديث عن رفع 

إبراهيم للقواعد من البيت وقول السفهاء عن املسلمني يف موضوع 

ُهْم َعْن ِقْبَلتِِهُم{ ]البقرة:142[ جاءت مبارشة ويف  حتويل الِقبلة: }َما َولَّ

ًة  وسط السورة بالضبط آيتنا الكريمة هذه: }َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ

احلرام،  البيت  إىل  القبلة  حتويل  موضوع  فكان  ]البقرة:143[،  َوَسطًا{ 

ومتّيزكم به عن سائر األمم كان الرشط املتّمم لوسطّية هذه األمة 

وقد حتّقق، فكأّن القبلة كانت اللبنة األخرية يف متام هذا البنيان وقد 

مّتت واحلمد هلل.. فأصبحتم اآلن بتمّيزكم هذا األمة الوسط، أي 

اخليار العدول واملعتدلون يف تدّينكم بال غلّو وال تطّرف وال  تزّيد.

وافتتاح اآلية بكلمة }َوَكَذلَِك{ وهي غالبًا ما تشري إىل سّنة كونية 

من ُسنن اهلل تعاىل يف األمم واملجتمعات واألقوام، والتشبيه ُهنا من 

باب تشبيه اليشء بنفسه إذا بلغ هذا اليشء قّمة ما يمكن بلوغه، فال 

يشء أعىل من بلوغ قّمة األمة الوسط حتى ُيَشبَّه به فُيَشبَّه إذًا بنفسه، 

أي جعاًل مثل هذا اجلعل نفسه جعلناكم أمة وسطًا، وقيل يف معناها 

وخصصناكم  القبلة  موضوع  يف  مّيزناكم  مثلام  أيضًا،  جيد  وهو 

جعلناكم أمة وسطًا.

واجلعل تصيري ليشء موجود، وحتّول يف هذا الوجود من أفق إىل 

أفق.. وهنا بمعنى إىل أعىل أفق.

فالعرب كانوا مادة خامًا جيدة لكنها غري مصّنعة وال مصنفرة وال 

ُمعّدة للبناء، ومل يقم منها بنيان.. وألول مرة ُيقام من هذه احلجارة 

التي نقشها هذا الدين العظيم بنيان هذه األمة، فمن زعم أّن العرب 

كانوا أمة باملعنى االصطالحي فقد أخطأ الزعم أو افرتى.

وأما أهنم كانوا أمة باملعنى اللغوي أي مطلق مجاعة من الناس يف 

مكان أو بيئة ما بال ناظم وال رابط، فنعم، هم كذلك، وما تساوي 

هذه التجّمعات بال منهج فكر مشرتك وال قيم مشرتكة؟

آل  آية  فرّسهتا  وقد  عدواًل  أي  وسطًا  أمة  جعلنا  فهو  األهم  وأما 

فالوسطية  عمران:110[  ]آل  لِلنَّاِس{  ُأْخِرَجْت  ٍة  ُأمَّ َخْيَ  }ُكْنُتْم  عمران 

والوسطية  والتصيري  اجلعل  هذا  مهمة  أما  متالزمتان،  واخلريية 

واخلريية فهي الشهادة عىل البرشية: }لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَل النَّاِس{ 

النَّاِس{  َعَل  ُشَهَداَء  }َوَتُكوُنوا  احلج:  سورة  ختام  أّكدها  وقد 

]احلج:78[.

ــــل ــوف ــ ن ــد  ــ ــ ــم ــ ــ أح د. 
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اهلل،  دين  الناس  وتبليغ  الدعوة  بواجب  القيام  فهي  الشهادة  أما 

منهج  يسودها  األرض  ترى  أال  األرض،  يف  اهلل  منهج  وإقامة 

القيم وعبد  القوى الكربى املتحّكمة، وقد فسدت  بقّوة  الشيطان 

الناُس املادَة واستعبد هبا بعُضهم بعضًا.. فام أحوج األرض اليوم إىل 

قيم السامء، ولن نكون شهداء ما مل نتسّلح بالعلم واإليامن، ونرتقي 

الناس  نكون شهداء عىل  لن  احلياة.  بالعقل واألخالق وأساليب 

ونحن عىل هذا القدر من التخّلف واالنحطاط الفكري والعلمي 

تقتيض  الشهادة  والقيمي واألخالقي..  والديني  والتقني  والثقايف 

احلضور واحلضور يقتيض أسباب القوة والفعالية والدينامية.. أما 

الغثائية فنقيض الشهادة، وتأمل كيف غّطت هذه الكلامت القليلة 

هذه املساحة العريضة من املعاين والدالالت، والحظ }َعَل{ وما 

والطغيان،  التكرّب  استعالء  ال  باإليامن،  االستعالء  معنى  من  فيها 

طوفان  يف  الذوبان  من  لنا  املانعة  هي  القضية-  هذه  -أي  وهي 

املبادئ واملذاهب والفلسفات والنظريات التي تغزو 

بالرمحن،  والصلة  اإليامن  عن  عارية  وكلها  األرض 

يف  حصل  وقد  حتديد.  بال  فمطلقة  }الَناس{  وأما 

تاريخ هذه األمة أن استوعب هذا الديُن كل صنوف 

األعراق واحلضارات،  األجناس وكل  الناس وكل 

وأما أنتم أهيا املؤمنون وأيتها األمة، فإّن الرسول هو 

َشِهيدًا{  َعَلْيُكْم  ُسوُل  الرَّ }َوَيُكوَن  عليكم:  الشاهد 

وأرقى  وأعىل  بأوىف  كاماًل  الدين  بّلغكم  أنه  عليكم  وشهادته 

أسلوب، وأبني منهاج، فَمن زاغ بعد ذلك أو بّدل فعليه مسؤولية 

نفسه يف الدنيا واآلخرة.. ونكمل يف احللقة الثانية.
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العني احَلِمَئة.. رؤية جديدة
أقىص نقطة يمكن أن يصل إليها 

أقىص  هي  غربًا  اجته  إذا  اإلنسان 

غرب أمريكا عند جزر اهلاواي.. 

من  أكثر  يوجد  املنطقة  هذه  يف 

نشطة  كانت  بركان   )14000(

يف املايض وبقي منها القليل يمكن أن نشاهده اليوم.. كام يوجد 

ق سنويًا من بعض  ماليني األطنان من احِلَمم املنصهرة التي تتدفَّ

ق من  ٌم تتدفَّ مِحَ الينابيع، وهناك  التي تشبه  فوهات هذه الرباكني 

األرض أيضًا من صدوع وتشّققات وفتحات خترج منها احِلَمم 

امللتهبة، وهناك أيضًا الينابيع احلاّرة جدًا، أي ينابيع تغيل.. ومن 

غروب  يمتزج  عندما  تشاهدها  أن  يمكن  التي  املشاهد  أروع 

الشمس بلون احِلَمم احلمراء املتدّفقة ِمن هذه الرباكني والفتحات 

والصدوع...

الشمس  بعيد جيد وكأن  الصور من  يرى هذه  الذي  امُلشاهد  إّن 

تغيب وتغرب يف هذه الرباكني املتدّفقة وهذه الصورة ال يمكن 

ألحد أن يشاهدها زمن نزول القرآن.. ولكّن اهلل تعاىل وصفها لنا 

بصورة رائعة يف قوله عن قصة سيدنا ذي القرنني: }َحتَّى إَِذا َبَلَغ 

َقْوًما  ِعْنَدَها  َوَجَد  َو  َئٍة  َحِ َعنْيٍ  َتْغُرُب ِف  َوَجَدَها  ْمِس  الشَّ َمْغِرَب 

ا َأْن َتتَِّخَذ ِفيِهْم ُحْسًنا{ ]الكهف:86[. َب َو إِمَّ ا َأْن ُتَعذِّ ُقْلَنا َيا َذا اْلَقْرَننْيِ إِمَّ

األرض  من  الفتحة  أو  الينبوع  أي  اللغة  يف  )َعنْي(  ومعنى 

َئٍة( أي امللتهبة أو احلاّرة أو  ق منها املاء، ومعنى )مَحِ التي يتدفَّ

املشتعلة... وهي ُتوحي باحِلَمم املنصهرة.

ْمِس{ تعني أبعد نقطة  يمكن أن نقرتح بأن عبارة }َمْغِرَب الشَّ

عىل اليابسة تغرب عليها الشمس.. وهي ُجزر اهلاواي، فإذا 

القرآن يكون بذلك قد سبق  فإّن  التفسري صحيحًا  كان هذا 

العلامء الكتشاف تلك املناطق البعيدة والتي مل ُتكتشف إال يف العرص 

احلديث.

ذاكرة الدماغ الرهيبة
أن  ــامء  ــل ــع ال اكــتــشــف 

عىل  قادر  البرشي  الدماغ 

هائلة  معلومات  ختزين 

متوقع..  هو  مما  وأكثر 

ختزين  يستطيع  دماغك 

بحدود )4.7( مليار كتاب، بام يعادل أكثر من ألف تريليون بايت من 

املعلومات، هذا ما كشفته دراسة أجريت العام املايض )2016م(، حيث 

ذهل العلامء من القدرة اهلائلة للدماغ البرشي يف ختزين البيانات، وهذا 

ما يعادل أكثر من )80( درج من امللفات مليئة بالبيانات.

قال  النعمة؟  أن تشكره عىل هذه  العظيم  اإلله  يستحّق هذا  أال  واآلن؛ 

ُصوَها{ ]النحل:18[. وا نِْعَمَة اهلل َل ُتْ تعاىل: }َوإِْن َتُعدُّ

الكحيل  الــدائــم  عبد  م. 
الكرمي القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  يف  باحث 
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}َخَلَقُكْم َأْطَوارًا{
من  العلامء  يتمكن  مل 
خُيَلق  اجلنني  أن  معرفة 
عىل مراحل أو أطوار إال 
قبل مئتي عام، ومل يتمكن 
هذه  تصوير  من  العلامء 
أواخــر  يف  إال  ــوار  األط
ولكن  العرشين،  القرن 

القرآن أنبأ عن هذه احلقيقة العلمية قبل أكثر من )1400( عام. قال 
اهلل تبارك وتعاىل: }َما َلُكْم َل َتْرُجوَن هلل َوَقارًا . َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطَوارًا{ 

]نوح:13-14[، فسبحان اهلل!

صورة خَللق كوكب
طور  يف  لكوكب  صــورة 
املركز  يف  ونــرى  التشّكل، 
عــام،  مليون  عمره  نجاًم 
الغبار  من  ــة  دّوام وحوله 
النهاية  ويف  برسعة،  تــدور 
هذا  من  الكوكب  سيتشكل 

الغبار، وقد تتشّكل جمموعة من الكواكب التي تدور حول هذا النجم، 
الكوين  الغبار  من  الشمسية  املجموعة  تشّكلت  كيف  لنا  يوّضح  وهذا 
بطريقة منظمة تدل عىل أنه ال مصادفة وال فوىض يف هذا الكون، بل دّقة 
ُه َخبٌِي بَِم  ٍء إِنَّ ونظام وإحكام.. قال تعاىل: }ُصْنَع اهلل الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ َشْ

َتْفَعُلوَن{ ]النمل:88[.

َرْت{ ْمُس ُكوِّ }إَِذا الشَّ
صورة لنجم شبيه بالشمس 
وهو   )55-4( ــدعــى  ُي
حيترض ويموت! هذا النجم 
 )4600( بحدود  عّنا  يبعد 
النجم  ويظهر  ضوئية،  سنة 

ويفقد  بشّدة  ضوؤه  وخيبو  نفسه  حول  يلتف  وهو 
مصري  هو  هذا  تدرجييًا..  املحِرقة  وحرارته  توّهجه 
السنني  باليني  فبعد  العلامء؛  يتوّقعه  كام  الشمس 
تتحول  وسوف  وقودها  معظم  تستهلك  سوف 
سوف  العمالق،  النجم  هذا  ُيشبه  ما  إىل  شمُسنا 
وكوكب  عطارد  كوكب  لتبتلع  الفضاء  يف  تتمّدد 
إليها  أشار  احلقائق  هذه  بالقمر.  وجتتمع  الزهرة، 

القرآن بطريقة مذهلة، قال تعاىل:
وُخفوت  الشمس  تكّور  إىل  إشارة  ]التكوير:1[،  َرْت{  ُكوِّ ْمُس  الشَّ }إَِذا 

ضوئها.
ْمُس َواْلَقَمُر{ ]القيامة:9[، إشارة إىل اقرتاب الشمس من القمر.  }َوُجَِع الشَّ

سبحان اهلل!

حديث النمل
أجــــرت جــامــعــة 
 )M i s s i s s i p p i (

أدمغة  عىل  دراســة 
أّن  فيها  تبنّي  النمل، 

أّن  كام  اخلاصة،  بطريقته  وفهمها  األصوات  حتليل  يمكنه  النمل  دماغ 
املعلومة  إيصال  ويستطيع  البرش  هبا  يتميز  التي  الدردشة  يامرس  النمل 

لنملة أخرى بسهولة.
ويف دراسة جلامعة )Oregon( وجد الباحثون أّن انتباه النمل يزداد كثريًا 
ذبذبات صوتية  بإصدار  احلراسة  لتقوم نمالت  للخطر،  التعرض  أثناء 
يفهمها النمل القريب؛ إذن فالنمل يتكلم ويفهم وحُيلل.. أليس هذا ما 
ْمُل اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم  ا النَّ َ أشار إليه القرآن يف قوله تعاىل: }َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأيُّ

ُكْم ُسَلْيَمُن َوُجُنوُدُه َوُهْم َل َيْشُعُروَن{ ]النمل:18[. ِطَمنَّ َل َيْ
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هلا  فيا  حُمِّب،  كلِّ  غايُة  وهي  منزلة،  أعظُم  اجلنَّة  يف  احلبيِب  مرافقَة  إّن 
من مكانٍة عاليٍة، أْن يكوَن رفيُقَك فيها صفيُّ اهلل وحبيُبه عليه الصالة 
والسالم، وهلذا كان الصحابُة الكرام يتسابقون لذلك ويتنافسون عليه؛ 
َفَأَتْيُتُه  َمَع َرُسوِل اهلل  َأبِيُت  ُكْنُت  َكْعٍب اأَلْسَلِميُّ يَقوَل:  ْبُن  َربِيَعُة  فهذا 
ِة،  نَّ اجْلَ يف  ُمَراَفَقَتَك  َأْسَأُلَك  فقال:  »َسْل«،  يل:  َفَقاَل  َوَحاَجتِِه،  بَِوُضوئِِه 
َعىَل  »َفَأِعنِّى  َقاَل:  اهلل،  رسول  يا  َذاَك  ُهَو  قال:  َذلَِك؟«،  »َأَوَغرْيَ  َقاَل: 
تبني  الشعراء  آية عظيمة يف سورة  ُجوِد«. وتستوقفنا  السُّ بَِكْثَرِة  َنْفِسَك 
اِجِديَن{ ]ال�شعراء:219[. َبَك ِف السَّ حال النبي  يف قيامه ويف سجوده }َوَتَقلُّ

العنى اإلجايل لآلية:
قيامك،  وقت  الصالة  هي  التي  العظيمة،  العبادة  هذه  يف  يراك  أي: 

ويراك يف صفوف الساجدين.
رية: األسئلة والدايات التدبُّ

 ما رِسّ التعبري يف قوله )يراك حني تقوم( ومل يقل: )يعلم حني تقوم(؟
يف  يفعله  كان  ما  وِذْكُر    الرسول  بعبادة  تنويه  اآلية  هذه  يف  أواًل: 
جوف الليل من قيامه للتهّجد وتبّتله وخشوعه بني يدي رّبه، فهو خري 

هم له خشية. عباد اهلل، وهو أعبد الناس هلل تعاىل، وأشدُّ
ووصُفه تعاىل بـ)الذي يراك حني تقوم( مقصوٌد به الزم معناه، وهو أّن 
العناية منه؛ ألنه يعلم توّجهه إىل اهلل ويقبل ذلك منه؛   بمحّل  النبي 
فاملراد من قوله )يراك( رؤية خاصة وهي رؤية اإلقبال والتقبُّل، وذلك 
ْكِم َربَِّك َفإِنََّك بَِأْعُينَِنا{ ]الطور:48[. كقوله تعاىل يف سورة الطور: }َواْصِبْ حِلُ

قال سيد قطب: »ويف التعبري عىل هذا النحو إيناس بالرعاية والقرب 
واملالحظة والعناية؛ وهكذا كان رسول اهلل يشعر أنه يف كنف رّبه، ويف 

جواره وُقربه، ويف جّو هذا اأُلنس العلوي كان يعيش«.
 هل ُذكرت مرتبة اإلحسان يف هذه اآلية، أين داللتها، وما فضلها؟

جاء ذلك يف قوله تعاىل )الذي يراك(، واإلحسان كام عرفه من ُأويت 

جوامع الكلم  أن تعبد اهلل كأنك تراه فإْن مل تكن تراه فإنه يراك.
اخلشيَة  ُيوِجب  الدين وأرشُفها، واإلحسان  مراتب  أعىل  واإلحسان 
حتسني  يف  اجُلهد  وبذل  الرسيرة،  وصفاء  والتَّعظيم  واهليبَة  واخلوَف 
العبادات وإمتامها وإكامهلا، لذا كان أهلها هم املستكملون هلا السابقون 
للخريات، املقّربون يف علّو الدرجات؛ فمن كان من أهل السعادة٬ 

عمل عمل املحسنني.
َهُه عىل االستعانة باستحضار  قال العالمة السعدي يف تفسريه: »ثم َنبَّ

قرب اهلل، والنزول يف منزل اإلحسان، فقال الذي يراك حني تقوم«.
ِذيَن  }لِلَّ تعاىل:  قوله  منها  كثرية  آيات  ذلك  يف  ورد  فقد  فضلها  أما 
ٌة ُأوَلئَِك َأْصَحاُب  ْسَنى َوِزَياَدٌة َوَل َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌ َوَل ِذلَّ َأْحَسُنوا احْلُ
ِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن{ ]يون�س:26[ وقد ثبت يف صحيح مسلم عن النبي  نَّ اْلَ
 تفسري الزيادة بالنظر إىل وجه اهلل عّز وجّل يف اجلنة. ويشهد لذلك 

قوله تعاىل: }َهْل َجَزاُء اإْلِْحَساِن إِلَّ اإْلِْحَساُن{ ]الرمحن:60[.
 كيفية الوصول إىل مرتبة اإلحسان؟ 

ال شك أّن اإلحسان منزلة عظيمة من منازل هذا الدين، ومكانة جليلة 
يتنافس  إليه  الوصول  ويف  العارفون،  ر  شمَّ إليه  الصاحلني،  اهلل  لعباد 
املتنافسون، لذا كانت اإلشارة إليها يف هذه اآلية. قال العالمة السعدي: 
»إّن استحضار العبد رؤية اهلل له يف مجيع أحواله وسمعه لكل ما ينطق به 
وعلمه بام ينطوي عليه قلبه من اهلم والعزم والنيات، مما ُيعينه عىل منزلة 

اإلحسان«.
وما  الليل،  قيام  عىل  أم  الصالة  مطلق  عىل  )تقوم(  لفظة  تدّل  هل   

سبب جميئها بصيغة املضارعة؟
يف  عليه  االسم  هذا  غلب  وقد  الليل،  جوف  يف  الصالة  هو  القيام: 
ْيَل إِلَّ َقِلياًل{ ]املزمل:2[. وقال تعاىل:  اصطالح القرآن، قال تعاىل: }ُقِم اللَّ

ْيِل{ ]املزمل:20[، وغريها. }إِنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّ

والفعل )تقوُم( فعل مضارع يدل عىل االستمرارية وعدم االنقطاع، 

ــا  ــوقـ ــقـ الـ أحــــمــــد  أ. 
ــة فــضــل  ــ ــام ــ ــع ــ مــــشــــرف مــــركــــز ال
ــة ــيـ ــرآنـ ــقـ عــــبــــاس لـــــلـــــدراســـــات الـ
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وقد اسُتخدم هذا الفعل كذلك يف سورة املزمل }إِنَّ َربََّك َيْعَلُم َأنََّك 
ْيِل َونِْصَفُه{ ]املزمل:20[. َتُقوُم َأْدَنى ِمْن ُثُلَثِي اللَّ

أسفاره  يف  حتى  انقطاع  دون  الليل  يقوم    كان  أنه  لذلك  ويشهد 
وقّلِة  الطريق،  وشّدِة  السفر،  ورهق  الوقت،  ضيق  ومغازيه رغم 
ملالقاة  بدٍر  إىل    خرج  الثانية  السنة  من  رمضان  ففي  الراحة؛ 
املرشكني، وذاَت ليلة َرَمَقه عيلٌّ فأخرب عنه فقال: »ما كان ِفيَنا َفاِرٌس 
  يوم َبْدٍر َغرْيُ املِْقَداِد، َوَلَقْد َرَأْيُتَنا وما ِفيَنا إالَّ َنائٌِم، إالَّ َرُسوَل اهلل

َت َشَجَرٍة ُيَصيّل ويبكي حتى َأْصَبَح«. حَتْ
بك يف الساجدين( يف اآلية؟  ما رِسّ التعبري بــ)وتقلُّ

ب معناه احلركة واالنتقال من حال إىل حال،  الواو هنا للعطف، والتقلُّ
قيامك،  وقت  الصالة  هي  التي  العظيمة،  العبادة  هذه  يف  يراك  أي: 

فك فيام بينهم بقيامك وركوعك وسجودك وقعودك. وترصُّ
يف  تقلبك  ويرى  صالتك،  إىل  تقوم  حني  يراك  الذي  الطربي:  قال 

املؤمّتني بك فيها بني قيام وركوع وسجود وجلوس.
من  فهذا  برسوهلم،  للعناية  تبعًا  باملسلمني  العناية  معنى  جيمع  وهذا 

بركته  وقد مجعها هذا الرتكيب العجيب اإلجياز.
وهذه اآلية ُتشعر قلَب الرسول  بالُقرب واأُلنس.. ما أبدع! وما 
ه يراه يف قيامه  أدّق! وما أرّق هذه اآلية البديعة! قال سيد قطب: »فربُّ
وحدته  يف  يراه  الساجدة،  اجلامعة  صفوف  يف  ويراه  للصالة،  وحده 
بينهم؛  ويتنقل  هم  ويُؤمُّ وينظمهم  يتعّهدهم  املصلني  مجاعة  يف  ويراه 

يرى حركاته وسكناته، ويسمع خطراته ودعواته«.
 ما احلكمة من ذكر السجود يف اآلية الكريمة؟

1. أّن يف اآلية تنويه بفضل السجود هلل تعاىل ومكانته بني العبادات، ملا 
فيه من غاية الذّل واخلضوع هلل تعاىل، يعرف ذلك حق املعرفة من عفر 
جبهته ومرغ أنفه، وذاق طعم اخلضوع بالسجود للرمحن تعّبدًا وإجالاًل.
أقرب حالة  السجود  تعاىل، وحال  اهلل  إىل  أقرب طريق  السجود   .2

يكون فيها العبد من رّبه.
3. يسجد املصيّل يف صالته خاضعًا متذلاًل ُيسّبح رّبه األعىل وُينّزهه، وبقدر 
نزوله وتذّللـه لرّبه فإّن اهلل جيازيه بأن جيعله يف وضعه أقرب ما يكون من رّبه 
تبارك وتعاىل، وأقرب ما يكون من رمحة رّبه، لذا جاء احلّث عىل الدعاء يف 
السجود؛ فالساجد إذن ما دام يف موضع القرب والزلفى يمكنه أن يطلب من 

ذخائر الرمحة وأبواب املغفرة ما يشاء.
جوُد رِسُّ الصالة وُركُنها األعظُم وخامتُة الركعِة، وما  قال ابُن القيِّم: »والسُّ

مات له«. قبَله من األركان كاملقدِّ

كــيــف   
عىل  تستدّل 
صالة  ــر  ذك
من  اجلامعة 
خالل اآلية؟

اآلية  هذه  يف 
ذكر صالة اجلامعة، قال مقاتل أليب حنيفة هل جتد الصالة يف اجلامعة 
ِف  َبَك  }َوَتَقلُّ مقاتل:  فتال  حيرضين،  ال  حنيفة:  فقال أبو  القرآن؟  يف 

اِجِديَن{. السَّ

مجاعات  يف  صالته  هو  الساجدين  يف  ب  »والتقلُّ عاشور:  ابن  قال 
املسلمني يف مسجده«.

رسائل التزكية:
ن اهلل عليه الوقوف يوم القيامة، فلريه اهلل يف ظلمة  1. َمن أحّب أن هُيوِّ

الليل ساجدًا أو قائاًم حيذر اآلخرة، ويرجو رمحة رّبه.
2. إذا أردَت أن خيتّصك اهلل بالعناية، والتأييد واملعونة فعليك التحّقق بمنزلة 

اإلحسان ألهنا تدل عىل إخالص صاحبها، ودوام مراقبته هلل عّز وجّل. 
ِذيَن  َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ 3. استشعر معّية اهلل تعاىل يف قوله تعاىل }إِنَّ اهلل َمَع الَّ

ِسُنوَن{ ]النحل:128[. ُهْم ُمْ

4. لقيام الليل لّذٌة ال يعرفها إال القائمون العارفون، فاحرص عىل صالة 
ركعتني قبل النوم وَأِطل فيهام القيام؛ فقليٌل دائم خرٌي ِمن كثرٍي منقطع.

لرّبه،  إرضاًء  الرتاب  يف  وجهه  ُيعّفر  املحّبة،  وطلب  الرفعة،  أراد  َمن   .5
وطاعًة ملواله، وتذلاًل بني يديه، ورغبًة فيام عنده، وطمعًا يف جّنته ومرضاته.
جود. ُنوب وأحاطت بك اخلطايا واهلموُم، فعليك بكثرِة السُّ 6. إذا أثقلْتَك الذُّ
7. إذا أردَت أن ُيظّلك اهلل يف ظّله يوم ال ظّل إال ظّله، فاحرص عىل 

صالة اجلامعة والتعّلق باملساجد.
املراجع:

- الطربي، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ج5 ص540.  -  الرازي، مفاتيح الغيب، ج24 ص173.
- ابن عاشور، التحرير والتنوير، ج19ص204.     -  سيد قطب، يف ظالل القرآن، ص2620.

- السعدي، تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص702.
- ابن رجب احلنبيل، جامع العلوم واحلكم، ص128.

- ذوق الصالة عند ابن القيم، عادل عبد الشكور الزرقي، ص60.
- صحيح البخاري ومسلم.       - مسند اإلمام أمحد.

- صحيح ابن خزيمة.   -  صحيح ابن حبان.
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ينابيع
قرآنية

ْم  َسَنِة َوَجاِدْلُ احْلَ َواْلَْوِعَظِة  بِاحْلِْكَمِة  َربَِّك  }اْدُع إَِل َسبِيِل  قال تعاىل: 
َأْعَلُم  َوُهَو  بَِمْن َضلَّ َعْن َسبِيِلِه  َأْعَلُم  ُهَو  َربََّك  إِنَّ  َأْحَسُن  تِي ِهَي  بِالَّ

َو  َلُ ُتْم  َوَلئِْن َصَبْ بِِه  بِِمْثِل َما ُعوِقْبُتْم  َفَعاِقُبوا  بِاْلُْهَتِديَن . َوإِْن َعاَقْبُتْم 

َزْن َعَلْيِهْم َوَل َتُك  َك إِلَّ باهلل َوَل َتْ ابِِريَن . َواْصِبْ َوَما َصْبُ َخْيٌ لِلصَّ

ِسُنوَن{  ُمْ ُهْم  ِذيَن  َوالَّ َقْوا  اتَّ ِذيَن  الَّ َمَع  اهلل  إِنَّ   . َيْمُكُروَن  ِمَّا  َضْيٍق  ِف 

]النحل:128-125[.

لقومه..  وال  الداعي  لشخص  ال  اهلل،  سبيل  إىل  دعوة  الدعوة  إّن 
ال  حتى  وظروفهم،  املخاَطبني  أحوال  يف  والنظر  باحلكمة  والدعوة 

ُيثقل عليهم وال يشّق بالتكاليف قبل استعداد 
واالندفاع  احلامسة  به  تستبّد  فال  هلا،  النفوس 
احلسنة  وباملوعظة  احلكمة،  فيتجاوز  والغرية 
التي تدخل إىل القلوب برفق وتتعّمق املشاعر 
بفضح  وال  والتأنيب  بالزجر  ال  بُلطف، 

األخطاء التي قد تقع عن جهل أو عن حسن نّية؛ فإّن الرفق يف املوعظة 
كثريًا ما هيدي القلوب الشاردة ويؤّلف القلوب النافرة، ويأيت بخري 
من الّزجر والتأنيب والتوبيخ، وباجلدل بالتي هي أحسن بال حتامل 
عىل املخالف وال ترذيل له وتقبيح حتى يطمئن إىل الداعي، ويشعره 
أنه ليس هدفه هو الغلبة يف اجلدل ولكن اإلقناع والوصول إىل احلق؛ 
فالنفس البرشية هلا كربياؤها وعنادها وهي ال تنزل عن الرأي الذي 
تدافع عنه إال بالرفق حتى ال تشعر باهلزيمة فتعترب التنازل عن الرأي 
من  يطامن  الذي  هو  واجلدل  وكياهنا،  واحرتامها  هيبتها  عن  تنازاًل 
هذه من هذه الكربياء احلساسة ويشعر املجادل أّن ذاته مصونة وقيمته 
كريمة وأّن الداعي ال يقصد إال كشف احلقيقة يف ذاهتا واالهتداء إليها 

يف سبيل اهلل ال يف سبيل ذاته ونرصة رأيه وهزيمة الرأي اآلخر.

إىل  القرآين  النص  يشري  واندفاعه  محاسته  من  الداعية  يطامن  ولكي 
باملهتدين، هذا هو  أّن اهلل هو أعلم بمن ضّل عن سبيله وهو أعلم 
منهج الدعوة ما دام األمر بالدعوة باللسان واجلدل باحلّجة، فأما إذا 
ما وقع االعتداء عىل أهل الدعوة فإّن املوقف يتغري، فاالعتداء عمل 
مادي ُيدَفع بمثله، إعزازًا لكرامة احلق ودفعًا لغلبة الباطل عىل أن ال 
يتجاوز الرّد عىل االعتداء حدوده؛ فاإلسالم دين العدل واالعتدال 
يبغي  وال  البغي  وأهله  نفسه  عن  يدفع  إنام  واملساملة،  السلم  ودين 
بِِه{،  ُعوِقْبُتْم  َما  بِِمْثِل  َفَعاِقُبوا  َعاَقْبُتْم  }َوإِْن 

القصد والعدل  الدعوة يف حدود  فالدفع عن 
نفس  يف  هتون  فال  وعّزهتا  كرامتها  هلا  حيفظ 
باملثل  أحد  يعتنقها  املهينة ال  فالدعوة  الناس؛ 
والصرب  العفو  إىل  يدعو  الكريم  القرآن  فإّن 
حني يكون املسلمون قادرين عىل دفع الرش، وألن الصرب حيتاج إىل 
مقاومة االنفعال وضبط العواطف فإّن القرآن يصله باهلل ويزّين عقباه 
َك إِلَّ باهلل{ فهو  ابِِريَن . َواْصِبْ َوَما َصْبُ َو َخْيٌ لِلصَّ ُتْم َلُ }َوَلئِْن َصَبْ

الذي يعني عىل الصرب وضبط النفس، وأال يأخذ احلزن بالداعي إذا 
رأى الناس ال هيتدون فإنام عليه واجبه يؤّديه، واهلدى والضالل بيد 
اهلل، وأال يضيق صدره بمكرهم، فاهلل حافظه من املكر والكيد، ولقد 
يقع به األذى المتحان صربه ويبطئ عليه النرص البتالء ثقته برّبه }إِنَّ 
ِسُنوَن{، ومن كان اهلل معه فال عليه  ِذيَن ُهْم ُمْ َقْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ اهلل َمَع الَّ

مما يكيدون ومما يمكرون.

أ. فؤاد عبد اهلل املاضي
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ائفة(. ائفة، فآمنت طَّ ت طَّ كام يف )ودَّ
ثالثًا: عند قراءة الدال يلزم املحافظة عىل بيان صفة اجلهر فيها حتى 
ال يسبق اللسان إىل نطقها تاًء كام يقرأ البعض )مالك يوم التني( بداًل 

من )مالك يوم الدين(.
أما إذا سكنت الدال وكان بعدها تاء فيجب إدغام تلك الدال يف 
م،  التاء إدغامًا كاماًل، سواء كان ذلك يف كلمة واحدة كام يف )حصدتُّ
وقد  تَّاب،  لقد  بنّي،  تَّ )قد  يف:  كام  كلمتني  يف  أو  م(  وعدتُّ م،  أردتُّ

تَّعلمون(.
رابعًا: إذا جاءت الدال بعد حرف الصاد فال بد من ترقيقها لكي ال 
تتأثر بالتفخيم الذي يف الصاد فتنطق ضادًا أو صادًا كام يف )يصدر، 

أصدق، الصدور(.
خامسًا: حرف التاء فيه ضعف فإذا سكن ازداد ضعفًا وهلذا فعند 
الوقف عىل تاء ساكنة يلزم بيان صفة اهلمس فيها، واهلمس معناه 
جريان النََّفس عند النطق هبا، ولوال هذه الصفة أي اهلمس يف التاء 
لصارت دااًل كالوقف عىل )آمنْت، أنبتْت(، واحلرفان ال خيتلفان إال 
يف اهلمس الذي يف التاء واجلهر والقلقلة اللذين يف الدال واحلرفان 
واالستفال  واإلصامت  الشدة  وهي:  الصفات  باقي  يف  متطابقان 

واالنفتاح.
سادسًا: يلزم االعتناء بالتاء الساكنة كي ال تلفظ سينًا لقرب خمرجها 
َيْتُلون(، وُيضبط ذلك بتجنُّب  َتْتلو،  من خمرج السني كام يف )ِفْتنة، 
السني  يف  الذي  الصفري  صوت  بنطقها  امتزج  وإال  رخوة  َجْعِلها 
)قاله رشيح يف هناية اإلتقان - انظر هناية القول املفيد ص84( كام 
يلزم ختليص التاء مرققة إذا أتى بعدها حرف إطباق ال سيام الطاء 
وال  َتْطُرد،  وال  )َأَفَتْطَمُعون،  يف  كام  العام  املخرج  يف  هلا  املشاركة 

ون(. َتْطَغوا، وَتْصِلَية، َتُصدُّ

ُبوها  احلروف امللّقبة بالنطعّية هي )الطاء والدال والتاء(؛ ولقَّ
بالنطعّية ألهنا خترج من بني ظهر رأس اللسان وبني أصول الثنايا 
العليا املسّمى بنطع غار احلنك األعىل، وهو سقفه املالصق ألصول 
التجانس الذي معناه  الثنايا، والعالقة بني هذه احلروف هي  تلك 
االحتاد يف املخرج واالختالف يف الصفات كلها أو بعضها، وكون 
هذه احلروف متحدة يف املخرج ال يعني أهنا خترج من نقطة واحدة، 
بل كل حرف منها له نقطة أو بقعة دقيقة وحمددة خاصة به، ولكن 
ذكروها بمخرج واحد للحرص فقط، قال أحد العلامء وهو ابن عبد 
الرزاق يف )تذكرة القراء(: واحلرص للتقريب، واحلقيقة لكل حرف 
ه،  ه لكل حرف خمرج خيصُّ بقعة دقيقة إذ قال مجهور الورى ما نصُّ
وخمرج احلروف النطعية به ثالثة مواضع: فرأس اللسان مع اجلزء 
الثنايا العليا خيرج منه حرف الطاء ويليه  العريض العلوي من لثة 
خمرج الدال ومن بعده خمرج التاء، ومما يلزم االعتناء به عند قراءة 

هذه احلروف ما ييل:
أواًل: الطاء هي أقوى احلروف ألهنا مجعت من صفات القوة ما مل 
جيتمع يف غريها فهي شديدة ومستعلية ومطبقة ومصمتة ومقلقلة، 
وكلها صفات قوية، وهلذا عند النطق هبا يلزم إعطاؤها حقها من 
املخرج والصفات وبخاصة إطباقها واستعالئها وإكامل تفخيمها، 
وتزاداد العناية هبا إذا كانت مكررة كام يف )شططًا( أو ساكنة كام يف 

)األْطفال( لكي ال يميل اللسان هبا إىل الرخاوة.
ثانيًا: إذا سكنت الطاء وبعدها حرف التاء كام يف )بسطت، أحطت، 
فرطتم( وجب إدغام الطاء يف التاء إدغامًا ناقصًا )غري مستكمل( 
مل  اإلطباق  صفة  وبقيت  أدغمت  احلرف  ذات  ألن  ناقصًا  وسمي 
تدغم ألن أصل اإلدغام أن يدغم األضعف يف األقوى ليصري مثله 
يف القوة والطاء أقوى من التاء فلم يستكمل اإلدغام، فاعلم. أما إذا 
التاء يف الطاء إدغامًا  التاء وبعدها طاء فيجب إدغام تلك  سكنت 
كاماًل أي إدغام ذات احلرف وصفاته، وهلذا سمي باإلدغام الكامل 

إعداد الشيخ عبد الرحمن جبريل
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عـــشـــر جـــوائـــز  
قيمة كل جائزة 

25 دينارًا

اإلجــــابة عن جميع األسئلة.. 1

ــال اإلجـــابـــات مـــع كــوبــون . 2 ــ  إرسـ
املسابقة.

ــول. 3 ــ ــب ــ ــق ــ  آخـــــــــــر مـــــــوعـــــــد ل
اإلجابات يوم 3/18/2٠1٧. 

على . 4 بالبريد  ــات  ــاب اإلج تــرســل 
عنوان املجلة املبني يف هذا العدد أو 
تقبل  ال  مباشرة.)  املجلة  مقر  إلى 

اإلجابات املرسلة عبر الفاكس (.

5 . ، الــربــاعــي  االســم  كتابة  ضـــرورة 
والعنوان كامًا ، والهاتف واضحًا.

180

180
-1

-5

-6

-2

-3

-4

اخت اإلجابة الصحيحة:

1. كلمة قرآنية، تدّل عل احُلّجة الفاصلة البّينة:

ج( الُبهان. ب( الَبيان.    أ( اآلية.   

2. كلمة قرآنية، أصُلها ف اللغة الُفرَجة بني األصابع، واخللل والثقب الصغي، ثم ُأطلقت عل الفقر واحلاجة 

إل اليشء:

ج( ُشّح. أ( َمْسَغَبة.                     ب( َخَصاَصة.   

وَلًة َوَفْرشًا{ معنى كلمة }َفْرشًا{: ْنَعاِم َحُ 3. }َوِمَن اأْلَ

ب( أثاثًا.                      ج( زينًة. أ( صغار اإلبل.  

4. مصطلح قرآين يدّل عل: »ما بارشه اإلنسان ووجده وذاقه وعرفه بالعتبار «:

ج( َحّق اليقني. ب( َعني اليقني.    أ( ِعلم اليقني.  

5. }َفإِْن َأَراَدا ِفَصاًل َعْن َتَراٍض ِمْنُهَم{ معنى كلمة }ِفَصاًل{:

ج( ل شء ما ذكر. أ( افتاقًا.                      ب( ِفَطام الصبّي.   

6. }َكَأْن َلْ َيْغَنْوا ِفيَها{ معنى كلمة }َيْغَنْوا{:

أ( ُيِقيُموا.                      ب( ُيصبُِحوا أغنياء.                     ج( جيع ما ذكر.

250

مسابقة العدد مئة وثمانين

دينارًا
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ــيـــم جــابــر ــة جـــابـــر إبـــراهـ ــس ــي رئ

ــن الـــســـكـــايف ــ ــس ــ نــــــور عـــبـــد احمل

ــة ــرن ــق ــى ال ــس ــي ــد مـــاجـــد ع ــم ــح م

ــد الـــشـــروف ــم ــح وفـــــاء مـــوســـى م

ــد بــــدر ــ ــم ــ ــح ــ نــــــــــادر حــــســــن م

القيسي الرحيم  عبد  موسى  ــا  رن

ــدان نــوافــلــة ــ ــم ــ شـــهـــد مـــنـــذر ح

جــراد أبــو  محمود  إبراهيم  خلود 

ســـمـــيـــرة رشــــــاد شـــاكـــر عـــاشـــور

ــودة ــ ــد ع ــم ــح ــى م ــف ــط ــص وفـــــاء م

الفائزون مبسابقة العدد مئة وثمانية وسبعني

www.hoffaz.org :املوقـــع على اإلنترنـــت
forqan@hoffaz.org البريد اإللكتروني: 

إجابات مسابقة العدد مئة وثمانية وسبعني

اسم املشترك )رباعّيًا(:

ــدي: ــري ــب الـــعـــنـــوان ال

الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:

180

178

178
3-البارئ. 5- العليم.1-  السالم.

4- السميع. 6- اللطيف.2- العزيز.
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ُذو  اْلَغُفوُر  َك  }َوَربُّ الغفور  اهلل  اسم  الكريم  القرآن  يف  ورد 
َلْن  َمْوِعٌد  ْم  َلُ َبْل  اْلَعَذاَب  ُم  َلُ َل  َلَعجَّ َكَسُبوا  بَِم  ُيَؤاِخُذُهْم  َلْو  ِة  ْحَ الرَّ

ْنِب  الذَّ }َغاِفِر  )غافر(:  وورد  ]الكهف:58[،  َمْوئاِلً{  ُدونِِه  ِمْن  َيُِدوا 

اْلَِصُي{  إَِلْيِه  ُهَو  إِلَّ  إَِلَه  َل  ْوِل  الطَّ ِذي  اْلِعَقاِب  َشِديِد  التَّْوِب  َوَقابِِل 

الثالثة وردت )غّفار( عىل وزن )فّعال(، قال  ]غافر:3[، والصيغة 

اٌر ِلَْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاحِلًا ُثمَّ اْهَتَدى{ ]طه:82[،  تعاىل: }َوإيِنِّ َلَغفَّ
َمَء  ارًا . ُيْرِسِل السَّ ُه َكاَن َغفَّ وقال سبحانه: }َفُقْلُت اْسَتْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّ
َعْل  َوَيْ َلُكْم َجنَّاٍت  َعْل  َوَيْ َوَبننَِي  بَِأْمَواٍل  َوُيْمِدْدُكْم  ِمْدَرارًا .  َعَلْيُكْم 

ارًا{ ]نوح:12-10[. َلُكْم َأْنَ

األسامء  هذه  كل  وغّفار؛  وغفور  غافر  الغّفار،  العزيز  هو  أال 
مشتّقة من مصدر واحد وهو )املغفرة(.

ظامل  بأنه  القرآن  يف  ُوصف  وجّل  عّز  اهلل  عىص  إذا  اإلنسان 
ِعَباِدَنا  ِمْن  اْصَطَفْيَنا  ِذيَن  الَّ اْلِكَتاَب  َأْوَرْثَنا  }ُثمَّ  تعاىل:  قال  وظلوم، 
اِت..{ ]فاطر:32[،  ْيَ َفِمْنُهْم َظاِلٌ لَِنْفِسِه َوِمْنُهْم ُمْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِاخْلَ

ِمْلَنَها  ْرِض َواْلَِباِل َفَأَبنْيَ َأْن َيْ َمَواِت َواأْلَ َماَنَة َعَل السَّ }إِنَّا َعَرْضَنا اأْلَ

]األحزاب:72[،  َجُهوًل{  َظُلومًا  َكاَن  ُه  إِنَّ اإْلِْنَساُن  َلَها  َوَحَ ِمْنَها  َوَأْشَفْقَن 

إِنَّ  ِة اهلل  َرْحَ ِمْن  َتْقَنُطوا  َل  َأْنُفِسِهْم  ُفوا َعَل  َأْسَ ِذيَن  الَّ ِعَباِدَي  َيا  }ُقْل 

]الزمر:53[؛ فاملرسف  ِحيُم{  اْلَغُفوُر الرَّ ُهَو  ُه  إِنَّ ُنوَب َجِيعًا  َيْغِفُر الذُّ اهلل 

ظاّلم عىل صيغة املبالغة، فإذا كان العبُد ظاملًا فاهلل غافر، وإذا كان 
ظلومًا فاهلل غفور، وإذا كان ظاّلمًا فاهلل غّفار، بأية صفة أتى هبا 

العبُد املعصية فهناك اسٌم هلل عّز وجّل ُيقابِل هذه املعصية.
ذنوبه  فاإلنسان  متناهية،  اإلنسانية  صفات  أّن  ذلك  إىل  أضف 
متناهية تنتهي عند حّد، لكّن مغفرة اهلل ليست متناهية، ال حدود 
هلا، وغري املتناهي يغلب املتناهي، إذن ال يقنط من رمحة اهلل إال 

الكفور واجلهول واجلحود.
الغباء  فِمن  متناهية  ليست  اهلل  ومغفرة  متناهيًا  ذنبك  كان  إذا 
اهلل،  رمحة  من  تيأس  أن  العلم  وقّلة  واجلحود  واجلهل  واحلمق 

لذلك اليائس كافر جاهل جاحد.
ِمْن  َخَلْت  َوَقْد  َسَنِة  احْلَ َقْبَل  َئِة  يِّ بِالسَّ }َوَيْسَتْعِجُلوَنَك  سبحانه:  قال 
َربََّك  َوإِنَّ  ُظْلِمِهْم  َعَل  لِلنَّاِس  َمْغِفَرٍة  َلُذو  َربََّك  َوإِنَّ  اْلَُثاَلُت  َقْبِلِهُم 

َلَشِديُد اْلِعَقاِب{ ]الرعد:6[.

ذو  وهو  املستقبل،  ويف  اآلن  لك  ويغفر  مىض  ما  لك  يغفر  أي 
مغفرة، بأّي زمن شئَت هو غّفار، ألّي ذنب فعلَت هو غّفار..

أ.د. محمد راتب النابلسي



18

اهلل  عبادٌة فرضها  السامء،  برّب  الصلة  لربط  السامء  عبادة  إهنا 
ب، وال نبيٌّ ُمرَسل،  عىل أمة حممد  يف مكان مل يبلغه َمَلٌك ُمقرَّ

  م موسى مه كام كلَّ استدعى ألجلها نبّيه إىل ِسدَرة املنتهى، وكلَّ

والصيام  الزكاة  قبل  املسلمني  عىل  ُفرضت  عبادٌة  واسطة،  دون 

واحلج التي ُفرضت بعد هجرة النبي  إىل املدينة، إهنا الركن الثاين 

من أركان اإلسالم، والتطبيق العميل األول للشهادتني، والتكليف 

الذي ال يسقط إال عن احلائض والنفساء، والعبادة الوحيدة املقرتن 

ذكُرها بمعجزتني عظيمتني: معجزة اإلرساء، ومعجزة املعراج.

ه إىل القبلة األوىل بداية الرحلة: التوجُّ

كانت بداية الرحلة -لتلّقي األمر اإلهلي- من مكة املكرمة، بعد أن 

صىلَّ عليه الصالة والسالم صالة العتمة، ومل خيطر بباله أّن صالته 

التالية ستكون يف أماكن مل يرها من قبل، فيأتيه جربيل  بالرُباق 

وينطلق به حتى َيصل إىل يثرب، فينزله ويصيل ركعتني، ثم يركب 

شجرة  عند  ركعتني  ويصيل  فينزله  مدين،  إىل  فَيصل  به  وينطلق 

فينزله  حلم،  بيت  إىل  فَيصل  به  وينطلق  يركب  ثم   ، موسى 

، ثم يركب وينطلق به إىل  ويصيل ركعتني حيث ُولد عيسى 

أن َيصل إىل املسجد األقىص فربط الرباق وصىّل من املسجد حيث 
شاء اهلل..)1(

إّن لصالة النبي  يف هذه األماكن وهو يف طريقه إىل بيت املقدس، 

دالالت قوية عىل أّن هذا الدين سيصل إىل أبعد من الطائف الذي 

صّد أهُله دعوَة نبّينا بعدما جاءهم ليدعوهم إىل توحيد اهلل وحده، 

له  بشارًة  الثالث  الساموية  الديانات  رموز  عند  صالُته  فكانت 

الرساالت  وتنسخ  ستسود  اإلسالم  رسالة  أّن  عىل  وللمسلمني 

  السابقة، وأهنم سُيَصّلون يف هذه األماكن كام صىّل رسوُل اهلل

فيها.

الوصول إىل املسجد األقىص والصالة باألنبياء:
دخل عليه الصالة والسالم املسجد األقىص ألول مرة، فلم يسبق 

له أن رآه من قبل، وكان أول ما قام به أن صىّل ركعتني، فإذا به يرى 

األنبياء ُيصّلون، يقول : »..فحانت الصالة فأممتهم..«)2(، وسواء 

عياض،  القايض  يرى  كام  السامء  إىل  ُعروجه  قبل  صالته  كانت 

أو بعده كام يرى ابن كثري)3(، فإّن الثابت أنه قد أمَّ األنبياء، وظهر 

اإلمامة)4(، وهي رسالة واضحة  بتقديمه يف  رشفه وفضله عليهم 

ألهل الكتاب عىل حتمية اتباع األنبياء له لو أدركوه، مصداقًا لقوله 

بِيِّنَي َلَا آَتْيُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ  تعاىل: }َوإِْذ َأَخَذ اهلل ِميَثاَق النَّ

ُه َقاَل َأَأْقَرْرُتْم  نَّ ٌق ِلَا َمَعُكْم َلُتْؤِمُننَّ بِِه َوَلَتْنُصُ َجاَءُكْم َرُسوٌل ُمَصدِّ

ي َقاُلوا َأْقَرْرَنا َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن  َوَأَخْذُتْم َعَل َذلُِكْم إِْصِ

اِهِديَن{ ]آل عمران:81[، وقوله : »لو كان أخي موسى حّيًا ما  الشَّ

وسعه إال اتباعي«)5( وأمجل صورة يمكن أن ُتعرّب عن هذا االتباع 

هي الصالة.

الصالة.. هدية الُقرب للُقرب:
نا  يرتقي من سامء إىل سامء، ماّرًا بآدم  يف السامء  وها هو نبيُّ

الثانية،  السامء  يف  زكريا  بن  وحييى  مريم  ابن  وبعيسى  األوىل، 

وبيوسف  يف السامء الثالثة، وبإدريس  يف السامء الرابعة، 

السامء  يف    وبموسى  اخلامسة،  السامء  يف    هبارون  ثم 

بقلم: عبد احلكيم خلفي
اإلسالمية،  الرتبية  ــادة  م أستاذ 
اإلسالمية،  الدراسات  يف  وباحث 
اإلسالمي-املغرب العريب  والرتاث 

تزكية 
وتهذيب
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إىل  عروجه  ليتابع  السابعة،  السامء  يف    وبإبراهيم  السادسة، 

سدرة املنتهى، وليتلّقى األمر املقّدس من رّب العزة: }َفَأْوَحى إَِل 

 : قال  ]النجم:11-10[  َرَأى{  َما  اْلُفَؤاُد  َكَذَب  َما   . َأْوَحى  َما  َعْبِدِه 

»..فأوحى اهلل إيّل ما أوحى، ففرض عيّل مخسني صالة يف كل يوم 

وليلة..«)6( وما زال يسأل التخفيف حتى جعلها اهلل مخسًا، فكان 

املعراج تكرياًم لُقربه من حرضة ربه، وكانت الصالة هدية ليتقّرب 

هبا املؤمنون من رهّبم)7(.

يف  كان  إذا  أحدكم  »..إّن  تعاىل  اهلل  يدي  بني  الوقوف  عبادة  إهنا 

منه  االقرتاب  الدنو  وعبادة  وجهه..«)8(،  قبل  اهلل  فإّن  الصالة 

فأكثروا  ساجد،  وهو  رّبه  من  العبُد  يكون  ما  »أقرب  سبحانه 

الَة، أِرْحنا  الدعاء«)9(، عبادٌة ترتاح هبا نفوسنا، »يا بالُل، أِقِم الصَّ

َعِن  َتْنَهى  اَلَة  الصَّ }إِنَّ  املنكر  الوقوع يف  هبا«)10(، وعبادٌة متنعنا من 

اهلل هبا خطايانا،  يمحو  ]العنكبوت: 45[ وعبادٌة  َواْلُْنَكِر..{  اْلَفْحَشاِء 

»أرأيتم لو أّن هنرًا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم مخس مرات، 

هل يبقى من درنه يشء؟..«)11(، وهي ُقّرة العني، »ُجعلْت ُقّرة عيني 

يف الصالة«)12(، كتبها اهلل يف الساموات ويف األجر مخسون صالة، 

وُفرضت عىل أمة حممد  مخس صلوات، ختفيفًا منه تعاىل ورمحًة 

كل  نفوسنا  هبا  تطهر  ساموية  ربانية  هدية  من  أروعها  فام  بعباده، 

يوم مخس مرات، وتعرج هبا قلوبنا إىل خالقها وهي 

واإليامن  والطمأنينة  السكينة  من  ترتشف  عطشى، 

واحلب رشفات لتحيا هبا.

هوامش:
السلفي،  عبداملجيد  بن  محدي  حتقيق:  للطرباين،  الكبري  املعجم  انظر   .1
أسند  ما  الطبعة2، 1404هـ، 282/7،  واحلكم-املوصل،  العلوم  مكتبة 

شداد بن أوس األنصاري، رقم احلديث: 7142.
2. صحيح مسلم، دار اجليل ودار األفاق اجلديدة-بريوت، كتاب اإليامن، 

باب يف ذكر املسيح ابن مريم واملسيح الدجال، رقم احلديث: 448.
3. انظر اإلرساء واملعراج للسيوطي، خّرج أحاديثه: أبو عبداهلل القايض، دار احلديث-القاهرة، 

1409هـ، بريوت، ص: 42.
الدمشقي، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة  العظيم البن كثري  القرآن  انظر تفسري   .4

للنرش والتوزيع، الطبعة2، 1420هـ، 43/5.
5. إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل، لأللباين، املكتب اإلسالمي-بريوت، الطبعة2، 

1405هـ، 34/6. كتاب الوقف، رقم احلديث: 1589.
6. صحيح مسلم، كتاب اإليامن، باب اإلرساء برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم إىل الساموات 

وفرض الصلوات، رقم احلديث: 429.
الرتاث  مكتبة  بريوت-لبنان،  اجليل  دار  الشعراوي،  متويل  ملحمد  واملعراج  اإلرساء  انظر   .7

اإلسالمي القاهرة، 1424هـ، ص: 93-92.
الطبعة3،  الياممة-بريوت،  كثري،  ابن  دار  البغا،  ديب  مصطفى  حتقيق:  البخاري،  صحيح   .8
1407هـ، 262/1. كتاب صفة الصالة، باب هل يلتفت ألمر ينزل به.. رقم احلديث: 720.

9. صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، رقم احلديث: 1111، 
.49/2

العاملية،  الرسالة  دار  بليل،  قره  كاِمل  د  وحَممَّ األرنؤوط  شَعيب  حتقيق:  داود،  أيب  سنن   .10
الطبعة1، 1430 هـ، 338/7. كتاب األدب، باب يف صالة الَعَتمة، رقم احلديث: 4985.

11. صحيح مسلم، كتاب الصالة، باب امليش إىل الصالة متحى به اخلطايا وترفع به الدرجات، 
رقم احلديث: 1554. 131/2.

12. كنز العامل يف سنن األقوال واألفعال، للمتقي اهلندي، مؤسسة الرسالة-بريوت 1989م، 
كتاب الصالة من قسم األقوال، الباب األول يف فضل الصالة ووجوهبا، الفصل الثاين يف فضل 

الصالة، رقم احلديث: 18912، 449/7.



20

»الدكتور رضا احلديثي« باحٌث وُمدّرٌب يف علم األنامط النفسية، 
له جهد متميز يف دراسة شخصيات الصحابة رضوان اهلل عليهم، ويسعى 
املشاركني  مواهب  عىل  التعّرف  إىل  العامل  أنحاء  يف  دوراته  خالل  من 
وقدراهتم  الصحابة  من  يشبهها  ما  واكتشاف  الفطرية،  وصفاهتم 
الفطرية.. سعيًا منه إلجياد لبنات صاحلة تكون نواة جمتمع مسلم فاعل 

مؤثر، كام كان جمتمع الصحابة..

)الفرقان( التقت مدير التدريب يف مؤسسة البشائر للتدريب املجتمعي، 
والباحث واملدّرب يف علم األنامط النفسية الدكتور رضا احلديثي:

وحبذا  جهودك..  ونثّمن  بك،  نرحب  الفرقان: 
لو تعطينا فكرة عن علم أنامط الشخصية وكيفية 

الوقوف بدّقة عىل هذه األنامط؟

  MBTI د. احلديثي: علم األنامط النفسية ومقياس
النفس،  علم  يف  أصيل  علم  هو  منه،  املشتق 
يف  التحليلية  املدرسة  مؤسس  أصوله  وضع 

قائمة عىل  املقياس  يونغ(، وفكرة  السويرسي )كارل  العامل  النفس  علم 
حتديد التفضيالت الفطرية عند البرش يف أربعة حماور خمتلفة، هي: )حمور 
املعلومات، وحمور  الطاقة والنشاط وتوجيهه، وحمور استقبال  اكتساب 

اختاذ القرارات، وحمور تنظيم العامل من حولنا(.

اختالفنا عن بعضنا يف حتديد تفضيالتنا الفطرية يف املحاور األربعة، ينتج 
لنا )16( نمط شخصية خمتلفة، موزعة عىل أربعة أمزجة أساسية.

فائدة هذا العلم، يف أنه يقّدم لنا تفسريًا علمّيًا مبسطًا وعميقًا ألنفسنا، 
فريتفع مستوى الوعي الذايت لإلنسان بنفسه ودوافعه وقابلياته، كام يرتفع 
مستوى الوعي باآلخرين ودوافعهم وطبائعهم وقابلياهتم، وهذا له دور 

يف حتقيق التواصل والتقّبل يف احلياة االجتامعية والعالقة مع اآلخرين، 
كام له دور يف اكتشاف الطاقات واستثامرها يف مكاهنا الصحيح.

الفرقان: كان لك بصامت واضحة يف جمال دراسة شخصيات الصحابة، 
وشخصيات العديد من املشاركني يف حمارضاتك ودوراتك حول العامل، 
كيف تقّيم تفاعل املشاركني مع هذا العلم، وما مدى اإلفادة العملية منه؟

د. احلديثي: انطلقت فكرة مدرسة الصحابة من فكرة تدارسناها يف 
منهجية  البحث يف  املجتمعي، يف رضورة  للتدريب  البشائر  مؤسسة 
بني  العالقة  فهم  وإمكانية  الصحابة،  عىل  املهام  توزيع  يف    النبي 
أو  املهمة  وبني  جهة  من  الصحايب  شخصية 
فكان  ؛  النبي  من  له  وكل  الذي  الــدور 
البحث الذي استمّر عدة أشهر والذي كشفنا 
دقيق،  إداري  نبوي  إعجاز  عن  خالله  من 
علمية  بمنهجية  البرشية  املوارد  بتوزيع  يتعّلق 
مؤهالته  حسب  الشخص  تكليف  عىل  تقوم 

الفطرية ومواهبه التي ُفطر عليها.

وفكرة الربنامج أن ندرس شخصية الصحايب الذي وكلت له مهمة من 
النبي  وفق مقياس األنامط النفسية والبحث يف دالالت سريته بدّقة 
بَنوع  الشخصية  هذه  عالقة  دراسة  ثم  ومن  نمطه،  حتديد  إىل  للوصول 
النتائج  كانت  وهنا  النفسية،  األنامط  علم  وفق  له،  ُأعطي  الذي  الدور 
 يعطي  املذهلة يف التوافق الكامل بني الشخصية واملهمة، كان النبي 
تناسبهم، ويدهّلم  التي ال  املهمة  يؤّدهيا، ويمنع عنهم  َمن  املهم ألفضل 

عىل نقاط ُقّوهتم التي قد يكونوا جيهلوهنا.

هذا املرشوع البحثي الكبري عندما حّولناه يف مؤسسة البشائر إىل برنامج 

حول برنامج »مدرسة الصحابة«
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قبواًل بفضل  املتدربني يف عّدة دول، وجدنا  تدريبي وطّبقناه عمليًا مع 
شخصيته  عىل  الصحابة  مدرسة  دورة  يف  املشارك  يتعرف  حيث  اهلل، 
ويّطلع عىل تفاصيل حوهلا، ويتعرف عىل نقاط قّوته الفطرية، ثم يتعرف 
عىل مدرسة الصحايب التي ينتمي إليها ويتعرف عىل املهام واألدوار التي 
أّداها هذا الصحايب، وكيف يمكن أن يستلهم من فلسفتها دوره القادم 

وفق رؤية حيّددها وخطوات ُيسجلها.

لذلك ليس هدف الربنامج أن نقول للمشارك: 
أنَت ُتشبه فالنًا من الصحابة أو فالن..، بل نقول 
له: أنَت متلك يف مواهبك وصفاتك الفطرية ما 
وقدراته  الصحابة  من  فالن  مواهب  ُيشابه 
الفطرية، وهذا بالضبط ما يمكن أن نفهمه من 

دعاء النبي  أن ينرص اهلل اإلسالم بأحد الُعَمرين: ُعَمر بن اخلطاب أو 
َعمرو بن هشام، أما الصحابة يف ذواهتم ومتّيزهم فقد كانوا نتاج تفاعل 
شخصياهتم مع القرآن الكريم تربيًة واّتباعًا؛ فكان النتاج أبو بكر وعمر، 
غالب  يف    النبي  مع  وكانا  واحد  تربوي  حمضن  يف  كانا  أهنام  ورغم 
أوقاهتم إال أّن التمّيز يف أدوارهم كان مرتبطًا بقدراهتم الفطرية، كام أّن 

التمّيز يف شخصياهتم كان مرتبطًا برتبيتهم القرآنية.

الصحابة،  برنامج مدرسة  املرحلة األوىل من  يمّثل  تبيانه  ما سبق  وكل 
دائرة  توسيع  عىل  تقوم  والتي  الثانية  للمرحلة  اإلعداد  طور  يف  ونحن 
البحث يف شخصيات الصحابة، وحتويل هذا الربنامج إىل برنامج تربوي 
ترمجة  إىل  فتهدف  الثالثة  املرحلة  أما  والرتبوية،  التعليمية  للمؤسسات 

الربنامج إىل لغات أخرى كاإلنجليزية والرتكية وغريمها من اللغات.

الفرقان ما هو شعاركم يف هذا الربنامج؟

ِمَن  ُلوَن  وَّ اأْلَ ابُِقوَن  }َوالسَّ تعاىل:  قوله  هو  الربنامج  شعار  احلديثي:  د. 
َوَرُضوا  َعْنُهْم  اهلل  َرِضَ  بِإِْحَساٍن  َبُعوُهْم  اتَّ ِذيَن  َوالَّ ْنَصاِر  َواأْلَ اْلَُهاِجِريَن 

َعْنُه{ ]التوبة:100[، واآلية تشري إىل أمر من اهلل عّز 

اإلحسان  اهلل  وجعل  الصحابة،  باتباع  وجل 
وصفًا هلذا االّتباع، واالحسان حيمل يف مفهومه 
عمليًا  اتباعًا  يكون  وأن  اجلودة،  درجات  أعىل 
ولذلك  ــة،  واألم الفرد  واقــع  يف  أثــره  حيدث 
الصحابة،  بجيل  القلوب  يربط  كان  فالربنامج 
ارتباط اتباع، نرجو اهلل تعاىل أن حُيّقق به وصف 
اإلحسان؛ أن يعرف كلٌّ َدوَره الذي يمكن من خالله أن يضع بصمته يف 

حركة األمة.

ذلك  أثر  املسلم  ليقتفي  الصحابة(،  )مدرسة  برنامج  كان  هذا  وألجل 
بام  والفاعلية،  واإلجيابية  واإلبداع  التخّصص  منه  وليستلهم  اجليل، 
ة وتوسيع دائرة املشاركة الفاعلة عىل  يضمن توزيع املهام عىل أفراد األمَّ

أبنائها.

الفرقان: نوّد الوقوف عىل مثال أو أكثر من شخصيات الصحابة، وما هي 
أبرز سامت هذه الشخصية، وكيفية معرفة النبي  وتفعيله هلا يف خدمة 

مسرية الدعوة؟

د. احلديثي: قال النبي : »أقرأ ُأّمتي ُأيّب بن كعب«، وقال عنه: »وأقرؤهم 

أجرى اللقاء: مجاهد نوفل
مدير التحرير



هذا  وداللة  ُأيّب«، 
حُتَمل  الــوصــف 
عــىل قــدرتــه عىل 
ــرآن  ــق حــفــظ ال
ومتّكنه من استظهاره، وُقدرته العالية عىل حتديث حفظه وسجّل البيانات 
يف عقله كلام نزلت آية جديدة وأمر النبي  أن ُتوَضع يف سورة كذا يف 
موضع كذا، ويمكن أن نشبه العقلية التنظيمية له بـ)هارد احلاسبة( الذي 
خُيّزن املعلومات بدّقة وبتنظيم، فُيوّزع اآليات املنزلة يف السور يف أماكنها، 
بنظام  اسرتجاعها  استطاع  املعلومات،  استدعاء  ما جاء وقت  إذا  حتى 
وترتيب، ويمكن مالحظة هذا املعنى يف حديث الرسول : »أيُّكم أخذ 
آية كذا وكذا،  يا رسول اهلل، تركَت  أنا  ُأيّب:  عيّل شيئًا من قراءيت، فقال 

فقال: »قد علمُت أن كان أحٌد أخذها عيّل فإنك أنت هو«. )جممع الزوائد 
للهيثمي ورجاله ثقات(.

وهذا نصٌّ نبوّي ُيثبت لنا مدلول »أقرأ أمتي« يف أنه الكفاءة يف احلفظ، 
والقدرة العقلية عىل تنظيم املعلومات واستحضارها.

ومن هذا نستطيع أن نفهم أمَر اهلل لنبيه أن يقرأ عىل ُأيّب القرآن؛ فعن أنس 
أّن النبي  قال أُليّب: »إّن اهلل عز وجل أمرين أن أقرأ عليك. قال: آهلل 
ساّمين لك؟ قال: اهلل ساّمك يل. َفَجَعَل ُأيّب يبكي«. )صحيح مسلم(، بل ونفهم 
دوره األسايس  يف مجع القرآن، فعن ابن عالية قال: أهنم مجعوا القرآن 
يف مصحف يف خالفة أيب بكر، فكان رجال يكتبون وُيميل عليهم ُأيّب بن 

كعب.
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»نورهان وليد حممد الطوخي« طالبٌة يف الصف الثالث االبتدائي، 
يف  الكريم  القرآن  حفظ  أمّتت  سنوات،   )8( عمرها  يتجاوز  مل 
النسائي  عامن  لفرع  التابع  القرآين  البيان  بمركز  الشفيع  مرشوع 
األول، رغم حداثة سّنها، إال أهنا استطاعت -بتوفيق اهلل ثم بدعم 

والدهتا ومتابعة معلمتها- من ختم القرآن يف عام وشهرين.
إنجاٌز جديد ُيضاف إىل سجّل اجلمعية احلافل، خّرجية جديدة يف 
هذا املرشوع املبارك، وّجهت مّهتها نحو القرآن، فكانت نموذجًا 
تيسري  عىل  واقعيٌّ  دليٌل  فهي  يكربوهنا،  وملن  سّنها  يف  ُهم  ملن 

القرآن للذكر واحلفظ والفهم والعمل.
القرآين،  الطفل  نادي  يف  أجزاء   )3( حفظُت  نورهان:  تقول 
البيان،  الشفيع يف مركز  التحقُت منذ عام ونصف بمرشوع  ثم 
 )10( القرآن  ُأالزم  وكنُت  وشهرين،  عام  يف  القرآن  وختمُت 
ني  حتثُّ الوقت،  طيلة  جانبي  إىل  والديت  وكانت  يومّيًا،  ساعات 
معلمتي  فتتعاهدين  باحللقة  ألتحق  ثم  يل،  ع  وُتَسمِّ احلفظ،  عىل 
باحلفظ والتمكني، ويل أختان حافظتان، وثالثة أخوات التحقن 
بمرشوع احلفظ، وأنا بحمد اهلل األوىل عىل صّفي ومن اخلمسة 

األوائل يف مدرستي، وقد بدأُت بتحصيل السند الغيبي.
وعن طموحها تقول: عندما أكرب، أطمح أن ُأساعد معلمتي يف 
حتفيظ الطالبات، وأن ُأصبح طبيبة أسنان ومعلمة حتفيظ، وأما 
طموحي األكرب فأن أدخل اجلّنة وُألبِس والَداي تاجًا يوم القيامة.

لعب،  بال  اليومي  برناجمها  نورهان  تقيض  ال 
حلفظ  أغلبه  وخُتّصص  وقتها،  تنّظم  ولكنها 

القرآن والدراسة، فكان هلا التمّيز يف امليداَنني.
أما عن السورة التي يف نفسها وقع خاص فهي 
»سورة النور«، وقرأت منها بصوهتا العذب آية 

ْرِض...{. َمَواِت َواأْلَ ُ ُنوُر السَّ النور }اهللَّ
بحفظ  أنصحكّن  لزميالهتا:  بنصيحة  وختمت 

ر اهلُل له حياته. القرآن؛ ألن َمن حيفظه ُينوِّ
)نورهان(  تصف  علواين(  )ريام  احللقة  معلمة 
قوية،  ومدارك  متميزة،  حفظ  َمَلَكة  لدهيا  بأّن 
يف  احللقة  وَدور  اليومية،  األم  متابعة  جانب  إىل 
التحفيز عىل احلفظ والتمكني، ما أسهم بإنجازها 
املميز. وتؤّكد أّن يف احللقة نامذج أخرى متميزة، 
السادسة  يف  وُهّن  القرآن  بحفظ  بدأن  وأهنّن 
يف  تأثريًا  أكرب  املعنوي  احلافز  وكان  العمر،  من 

نفوسهّن من احلافز املادي.
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يف  األوىل  للمرة  العراقية،  املقارئ  شيخ  إعالن  حفل  بغداد  يف  ُأقيم 
تاريخ العراق احلديث، وذلك يف حفل دويل كبري نّظمته رئاسة الوقف 
السّني يوم األحد )2017/1/15م( املوافق )1438/4/17هـ(، 
الذي  اهلمّيم،  اللطيف  عبد  الدكتور  معايل  الديوان  رئيس  برعاية 
فيه عن  العراق برتحيب عرّب  ألقى كلمة يف احلفل، وخّص ضيوف 
وأشعارهم  الناس  كالم  يف  التاريخ  عرب  ومتّيزها  بغداد  مدينة  موقع 
ورحالهتم، وأعلن اسم شيخ املقارئ يف العراق وهو )فضيلة الشيخ 
موفق عبد اهلادي الراوي(، وكان احلفل قد شهد حضور عدد كبري 

من علامء العراق وضيوفها.

يف  انتخابات  إجراء  عىل  أرشف  قد  السّني  الوقف  ديوان  وكان 
تشكيل  وتم  حمافظة،  كل  يف  الُقّراء  شيخ  الختيار  العراق  حمافظات 
الختيار  النهائية  املرحلة  تصفيات  أو  مقابالت  إلجراء  دولية  جلنة 
مّر  املقارئ،  ملشيخة  داخيل  نظام  إعداد  هذا  وقد سبق  الُقّراء،  شيخ 
يف عدة مراحل، بدأت باقرتاح نظام املشيخة مع سعي دائب ومتابعة 
الكريم  للقرآن  العراقية  الزاد  مجعية  من  إنشائها  خلطوات  حثيثة 
بصورته  النظام  أقّر  حني  الطيبة  ثمرته  السعي  هلذا  وكان  وعلومه 
النهائية يف )1437/1/3هـ( وصادق عليه عدٌد من كبار علامء العامل 
والشيخ  املعرصاوي،  عيسى  أمحد  )د.  ومنهم:  وُقّرائه،  اإلسالمي 
عبد احلكيم عبد اللطيف، والشيخ حممد كرّيم راجح، والشيخ حممد 
متيم الزعبي، والشيخ حممود عكاوي، ود. حييى الغوثاين، ود. غانم 
قدوري احلمد، ود. عبد الكريم صالح، ود. خالد أمحد بركات، ود. 

أمحد خالد شكري(.

رئيس  املجايل  خازر  حممد  أد.  اجلمعية:  من  االفتتاح  حفل  وحرض 
اجلمعية، وأد. أمحد شكري نائب الرئيس، الذي ألقى كلمة يف احلفل، 
هّنأ فيها أهل العراق هبذا اإلنجاز، وذكر أن بغداد اشتهرت يف مراحل 
من التاريخ باسم مدينة السالم، وأهنا مستحّقة هلذا االسم بجدارة، 

وستعود كذلك بإذن اهلل، وأن اإلمام الشافعي -رمحه اهلل- قال ملن 
مل يزر بغداد: ما رأيت الدنيا وال رأيت الناس، وأّن اإلمام اخلطيب 
مؤلف تاريخ بغداد قال يف وصفها: صفوة األرض ووسطها، وذكر 

الجمعية تشارك في حفل إعالن شيخ المقارئ العراقية
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أن بغداد كانت قبل نحو ألف ومئة سنة مقّر مشيخة القراء يف العامل 
اإلسالمي، حيث كان فيها اإلمام أمحد بن موسى بن جماهد البغدادي 
)ت 324هـ( املوصوف بشيخ الصنعة وأول من سّبع السبعة، والذي 

ال ُيعلم يف شيوخ القراءات أكثر تالميذ منه، وال ُرؤي ازدحام الطلبة 
عىل شيخ كازدحامهم عليه، وها هي األيام تدور ليعود لبغداد دورها 

الريادي يف التصدر والتقدم.

وشهد حفل االفتتاح وفودًا من جامعة األزهر والزيتونة، واجلامعة 
املقارئ  ومشيخة  الدويل،  اجلامعات  واحتاد  األمريكية،  اإلسالمية 
أو اإلدارة الدينية يف كل من: مرص ولبنان وباكستان وليبيا وتونس 

واندونيسيا وكندا والسنغال وتركيا واملغرب.

وينّص نظام مشيخة املقارئ العراقية عىل تكوين جملس إدارة يضم 
من )7( إىل )21( عضوًا، هم شيوخ املقارئ يف املحافظات، ويشرتط 
التالوة،  إتقان  مع  كاماًل  تعاىل  اهلل  كتاب  منهم: حفظ  يف كل عضو 
واإلجازة يف القراءات العرش بفرعيها: الكربى والصغرى، والقدرة 
الوقف  علم  وإتقان  الطيب،  والسمت  احلسنة  والسمعة  اجلسدية 

واالبتداء ورسم املصحف.

العلمية،  واملنزلة  الشيوخ،  وكثرة  السند،  علّو  املرّجحات:  ومن 
والشهادة األكاديمية، ونرش البحوث واملؤلفات، وحفظ متون علم 
القراءات، واإلملام بالعلوم ذات الصلة؛ كالتوجيه وعّد اآلي والنحو، 

كام ينّص النظام عىل أّن مدة دورة جملس املشيخة أربع سنوات.

)1957م(،  عام  مواليد  من  الراوي  موفق  العراقية  املقارئ  وشيخ 
أتم حفظ القرآن وعمره أربعة عرش عامًا مع شيخه )مزاحم طالب 
العاين(، وحصل عىل إجازات عديدة يف القراءات من الشيخ )خليل 
إسامعيل( والشيخ )ياسني طه العزاوي( والشيخ )حمسن الطاروطي( 
رمحهم اهلل، وشارك يف مسابقات حملية ودولية للقرآن الكريم، وعمل 

وما يزال يف تعليم القرآن الكريم وحتفيظه.

واجلمعية إذ تنرش هذا اخلرب الطيب، ُتبارك لشيخ املقارئ يف العراق، 
واألطيب،  األنسب  الوجه  عىل  مهامه  أداء  يف  بالتوفيق  له  وتدعو 

وتشكر ديوان الوقف السّني عىل هذا النشاط العلمي املتميز.

شكري خالد  أحمد  أ.د. 
اجلمعية ــس  ــي رئ ــب  ــائ ن  
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دون  أيديولوجية  عىل  يقترص  وال  مذهب،  وال  له  دين  ال  التطرف 
برأسه  وأطّل  برز  واجلهل،  والقمع  االستبداد  ظهر  فمتى  غريها؛ 
والتسامح  والوسطية  االعتدال  ظهر  اختفت،  ومتى  الدماء,  وسفك 
بالتعّددية  واإليامن  املختلف،  اآلَخر  وتقبُّل  السلمي  والتعايش 
واحرتام الرأي اآلخر، وحّقه يف احلياة واحلرية والكرامة التي منحها 

اهلل تعاىل له.

الغريب  اإلعالم  آلة  حتاول  كام  اإلسالم،  عىل  حكرًا  ليس  فالتطرف 
ضمن  وتنترش  تنمو  واألزمنة،  األديان  كل  »ظاهرة«  فهو  إظهاره، 

معادلة واضحة املعامل.

ارتباطه باإلسالم:
الكيالين،  الدين  شمس  لألبحاث  العريب  املركز  يف  الباحث  يعزو 
ارتباط التطرف باإلسالم واملسلمني إىل أن هناك مظاهر له تظهر يف 
أن االعالم  إىل  باإلضافة  النظر عن دواعيها وأسباهبا،  بالدنا بغض 
الغريب أقوى من إعالم املسلمني والعرب وقادر عىل حتويل الصورة 

الصغرية إىل جبل.

وسبل  عاملنا  يف  والعنف  التطرف  -تزايد  تناولت  له  مقالة  وخالل 
معاجلته- أّكد الكيالين أن تنظيم داعش من أكثر مظاهر التطرف يف 
الرشيعة  يطبقون  أهنم  زاعمني  بإجرامهم  يتباهون  فهم  القرن،  هذا 

رغم أهنم أكثر قوة شّوهت صورة اإلسالم.

وبشأن ارتباط اإلرهاب باإلسالم فقط، وجتاهل املامرسات األخرى 
»البغدادي«  كون  يف  تكمن  املشكلة  أن  رأى  غريهم،  يرتكبها  التي 
يقتل باسم الدين، بينام »أدولف هتلر« »وبينيتو موسوليني« أو »بشار 
األسد« و«فالديمري بوتني« يقتلون باسم العلامنية أو القومية، وبالتايل 
قتل،  جرائم  باعتبارها  هلا  ينظر  األخرى  اجلرائم  العامل  يدين  عندما 

وليست جرائم تطرف ديني.

وشدد عىل أن مواجهة التطرف حتتاج إىل فقهاء هلم وزن يواجهون 
احلّجة باحلّجة، باإلضافة إىل تطبيق اإلصالح السيايس يف املجتمعات 

العربية وإقامة دولة ديمقراطية حترتم شعوهبا.

أسباب التطرف:
بدوره يرى املفكر السوري أسامة الصباغ أن التطرف يبدأ من الفكر 
إذا  خاصًة  اخلطورة،  تكمن  وهنا  والسلوك،  املواقف  إىل  ينتقل  ثم 
رافقه التخلف والفقر واجلهل والقصور والرعونة واملراهقة الفكرية 
والرغبة  والظلم  واألنانية  الطمع  رافقها  أو  والسياسية،  والدينية 

باهليمنة والتسلط.

والسيايس  الفكري  التطرف  فهناك  عدة؛  وألوان  أشكال  وللتطرف 
واالجتامعي والعرقي والديني واملذهبي وحتى العلامين، وغري ذلك.

ويف دراسته، يعترب الصباغ أن من أهم األسباب التي تؤدي إىل ظهور 
التطرف وحترض عليه وُتفّعله وتنميه هي:

1ـ الظلم والتهميش واإلقصاء.

2ـ األزمات السياسية واالقتصادية واملشكالت االجتامعية

3ـ التخلف واجلهل والفقر.

»وبشكل عام فإن االستبداد بشّقيه اخلارجي والداخيل هو املسؤول 
عن ظهور التطرف وتغذيته وتقويته يف العامل الثالث املتخلف، أما يف 
ذلك«،  عن  املسؤول  هو  الظامل  الرأساميل  النظام  فإن  املتحرض  العامل 

بحسب الصباغ.

ويعتقد أنه بات واضحًا للجميع، أنه ال يكرس شوكة التطرف سوى 
العدل إْن عىل الصعيد الوطني أو عىل الصعيد الدويل، فام دام هناك 
احتالل واغتصاب ألرايض الغري وحقوقه وثرواته فهذا يعني أن ظلاًم 
قد وقع عىل شعٍب ما، ومن املؤكد أّن ذلك سيؤدي لظهور التطرف 
أّن  تعتقد  التي  األمة  ولدى  املظلوم  الشعب  هذا  لدى  واملتطرفني 

حقوقها قد انُتهكت هبذا االحتالل.

يدعم  أو  الظلم  يامرس  َمن  »إّن  الصباغ:  بحسب  القول،  وخالصة 
التطرف واإلرهاب وال يمكن  ُيامرسه ليس مؤهاًل ألن حيارب  من 

حيمورالتطرف ال دين له.. أسبابه وطرق عالجه حمزة  الفرقان- 
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له أن ينترص عليه، ألنه وإن متّكن من إضعافه يف مكان ما فسيظهر 
يف أماكن أخرى«، ويتابع: »احلكومات الغربية استطاعت أن تقيض 
عىل التطرف الغريب وحّققت االستقرار الدائم يف بلداهنا ألهنا حتكم 
هناك بشكل ديمقراطي وال متارس الظلم عىل شعوهبا، لكنها مل ولن 
بحق  الظلم  متارس  ألهنا  اإلسالمي  التطرف  عىل  القضاء  تستطيع 

شعوهبم وال تتعامل بشكل ديمقراطي وعادل مع بلداهنم«.

عالج التطرف:
يكمن يف  العالج  وأّن  أسبابه  له  كنتيجة  التطرف  أّن  فيه  مما ال شك 
النتائج، وإزالة أسباب  فإذا أزيلت األسباب زالت  إزالة األسباب، 
التطرف حيتاج إىل وقت وحيتاج إىل تعاون للقضاء عىل املناخ الذي 
بحسب  االعتدال،  فيه  ينمو  الذي  املناخ  وإجياد  التطرف  فيه  ينمو 

دراسة ألستاذ التفسري السوري كامل املويل.

للظاهرة يف ضوء  الدقيق  التشخيص  العالج هو  1- وأول مداخل 
وتشّكل  نشأة  يف  تسهم  التي  والعاملية  املحلية  واملالبسات  الظروف 
أن  جيب  والتحليل  والتشخيص  املتطرفة،  اجلامعات  وسلوك  فكر 
قضية  التطرف  ألن  أمنيًا،  وليس  األوىل  بالدرجة  سياسيًا  يكون 

سياسية بامتياز وهلا انعكاساهتا األمنية.

2- هتيئة مناخ احلريات وكفالة احلقوق واحلريات األصيلة يف إبداء 
الرأي واالجتامع وتكوين التجمعات بموجب القوانني مع احلرص 

عىل حقوق العدالة واملساواة بني الناس.

الذايت مع  النقد  النقد ووجوب  3- احلوار واإلقناع والتسليم بحق 
انتفاء العصمة عن الناس حاكمني وحمكومني واإلقرار بالسلبيات يف 

سائر املجاالت كاألرسة واملدرسة واملجتمع والدولة.

4- واملدخل الرابع يف العالج يتصل بتصحيح الفكر وتقويم السلوك 
خاصة يف فهم اإلسالم، والعلامء واملثقفون مطالبون بتوضيح مواضع 
اخللل واالنحراف سواء يف اجلامعات أم يف األنظمة أم يف مؤسسات 
التعليمي  النظام  يف  النظر  إعادة  جيب  البعيد  املدى  وعىل  املجتمع. 
من  اهلدف  حتديد  من  بد  فال  الديني،  التعليم  نظام  يف  وخاصة  كله 
التعليم الديني باعتبار اإلسالم دين احلق والعدل والرمحة واملساواة 
والوسطية واالعتدال، وباعتبار اإلسالم حيقق مصالح العباد وحيافظ 

عىل النفس والعقل والعرض واملال وهذه مقاصده.

هذه  فغياب  واالقتصادية؛  لالجتامعية  العدالة  لتحقيق  السعي   -5
ظاهرة  لنمو  املناسب  املناخ  ومها  واإلحباط  السخط  خيلق  العدالة 
جيب  والبطالة  الثروات  توزيع  وسوء  والفساد  فالفقر  التطرف، 
العنف  لنمو  املالئم  الوسط  تكون  ال  كي  عليها  وُيقىض  حتارب  أن 

والتطرف.

القائمة عىل احرتام احلقوق  السياسية  السيايس؛ فالرتبية  6- املجال 
العقل والصدر للمعارضة،  الرأي اآلخر واتساع  واحلريات وقبول 
واالنفصال  العزلة  من  املتطرفون  إليه  يلجأ  ما  ُتذيب  الرتبية  هذه 
أن  تلبث  ال  والتي  وأحزابه،  بفئاته  املجتمع  ضد  الباردة  واحلرب 
تتحول إىل حرب ساخنة مدّمرة. إن املجتمع السيايس الذي تتعايش 
ال  املنابر،  فوق  آرائها  عن  املعارضة  فيه  وُتعرّب  املختلفة  األفكار  فيه 
يمنح للمتطرفني فرصة االختالء بأنفسهم واعتزال احلياة؛ فاملواطن 
الذي ينشأ يف جو احلوار منذ طفولته لن يلجأ إىل السالح، واملواطن 
الذي جيد له نصيبًا ودورًا ومكانًا يف صناعة القرار يف بالده لن يلجأ 

إىل التطرف والعنف.
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سلسلة  ضمن  االقتصادية،  الزاوية  يف  األول  املقال  هو  هذا 
الرشوة  عن  للحديث  املقال  هذا  ختصيص  وتم  االقتصادي(،  )الفساد 
وأنواعها ونتائجها وسبل مكافحتها.. وستتناول األعداد القادمة أنواعًا 
أخرى من الفساد االقتصادي، هبدف إيضاحها وبيان خماطرها والتحذير 

منها..
كشفت منظمة الشفافية الدولية أن ثلث الرجال وربع النساء يف منطقة 
اخلدمات  عىل  للحصول  رشى  دفعوا  إفريقيا  وشامل  األوسط  الرشق 
وقضاء مصاحلهم خالل عام )2015( »وهذا ال يعني أّن املجتمع الغريب 

خيلو من الرشوة« وسيتم مناقشة هذا املوضوع مستقباًل إن شاء اهلل.
الرشوة آفة من آفات االقتصاد قدياًم وحديثًا، وقد عّرفها قدياًم ابن عابدين 
-رمحه اهلل- يف حاشيته أهنا »ما ُيعطيه الشخص للحاكم أو لغريه ليحكم 
له أو حيمله عىل عمل ما يريد« سواء كان هذا العمل حّقًا أو باطاًل، ظلاًم 
»هو  يقول-  -كام  هنا  باحلاكم  واملقصود  حرامًا،  أو  حالاًل  عداًل،  أو 
كان  سواء  الرايش«  مصلحة  قضاء  عنده  أو  منه  ُيرجى  الذي  الشخص 
هذا الشخص موظفًا حكوميًا مهام كان مركزه رئيسًا أو قاضيًا، أو مديرًا، 
أو وزيرًا .... الخ، وسواء كان تاجرًا أو مقاواًل، أو مدير مشرتيات أو 

مبيعات أو توظيف ....الخ.
الناس  حاجات  بتعّدد  وأنواعها  الرشوة  أشكال  تعّددت  أنواعها: 

ومصاحلهم، ويمكن إجيازها -ليس عىل سبيل احلرص- بام ييل:
ُتدَفع  املختلفة،  بأنواعها  واألموال  بالنقود  وتتمثل  املالية:  الرشوة   .1
لغايات متعددة منها: التهرب الرضيبي، تبييض األموال، اجلامرك، ترسية 

مناقصات، توظيف... الخ.
يف  األصوات  رشاء  منها:  كثرية  تداعيات  وهلا  السياسية:  الرشوة   .2
األمنية  التداعيات  وأخطرها  معني،  سيايس  موقف  اختاذ  االنتخابات، 

التي هُتّدد الوطن واألمة.
3. الرشوة اجلنسية: من خالل املرأة وما تقّدمه من متع جنسية أو حفالت 

ماجنة تتخللها جرع املخدرات واخلمور .... الخ.
وضع  يف  تداعياهتا  وتتمثل  اجلاه:  أو  الوظيفة  أو  املنصب  رشوة   .4

الشخص غري املناسب يف وظيفة ال يستحّقها مهام كانت سواء سياسية، 
اجتامعية، اقتصادية، دينية.. متعّديًا بذلك عىل مبدأ الكفاءة واالستحقاق 
يف التعيني وخصوصًا أبناء املسؤولني الكبار وأقربائهم وصواًل إىل اجلاه 

والسلطة والرواتب الكبرية ..... الخ وما أكثرها يف الوقت احلارض.
5. رشوة اهلدية: وتسّمى بأسامء خمتلفة حتاياًل وهتّربًا من تسميتها باسمها 
قال:  الساعدي  أيب محيد  مقنعة، عن  احلقيقة رشوة  أهنا يف  مع  احلقيقي 
-عىل  الُلتبة  ابن  له  يقال  أسد  بني  من  رجاًل    اهلل  رسول  استعمل 
  الصدقة- فلام قدم قال: »هذا لكم وهذا يل ُأهدي يل«، فقام رسوُل اهلل
عىل املنرب فحمد اهلل وأثنى عليه ثم قال: ما بال العامل نبعثه فيأيت فيقول: 
هذا لك، وهذا يل، فهال جلس يف بيت أبيه وأمه فينظر أهُيدى له أم ال؟ 
والذي نفيس بيده ال يأيت بيشء إال جاء به يوم القيامة حيمله عىل رقبته، 
إن كان بعريًا له ُرغاء، أو بقرة هلا خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه حتى 
رأينا عفريت إبطيه وقال: »أال هل بلغت ثالثًا« أخرجه احلميدي )840(.

تداعيات الرشوة ونتائجها:
صاحب  حيصل  حيث  الناس  بني  والعدل  املساواة  بمبدأ  اإلخالل   .1
املصلحة واحلاجة عىل حاجته مقابل »الدفع« بينام حيرم منها من ال يستطيع 
أو من يرفض ذلك باعتبارها جريمة ومعصية حّرمها اهلل سبحانه وتعاىل.

بمختلف  االقتصادية  واملشاريع  باملجتمع  فادحة  خسائر  إحلاق   .2
املوظف  لقيام  وذلك  الخ،   ... حتتية  بنى  زراعية،  صناعية،  أنواعها، 
املرتيش التغايض عن عدم التزام »املقاول« مثاًل الرايش بكل أو ببعض 
املواصفات الفنية الرضوروية والالزمة لنجاح املرشوع، مقابل حصوله 
عىل )2000( أو )3000( دينار ملصلحته الشخصية، مفرطًا ومعرضًا 
أموال املجتمع العامة خلسارة مئات األلوف وربام ماليني الدنانري، مقّدمًا 

مصلحته الشخصية عىل مصلحة املجتمع.
3. انتشار وشيوع مشاعر البغضاء والعداوة بني الناس، وسيطرة اجلشع 
والطمع، وفقدان ثقة الناس بعضهم ببعض يف تعامالهتم املالية مما يؤدي 
انتشارها  زاد  كلام  التي  الرشوة«  »ثقافة  وانتشار  استقرارها،  عدم  إىل 

ازدادت مشاعر الناس السلبية جتاه بعضهم يف معامالهتم املالية.
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الزاوية 
االقتصادية

سلسلة الفساد االقتصادي
أ. فايز عمران عمرو
بــــــــاحــــــــث اقــــــتــــــصــــــادي

من  خصوصًا  الضياع،  من  ومصاحلم  حقوقهم  عىل  الناس  خوف   .4
احلكام أو ممن بيدهم سلطة قضاء حاجات الناس، وذلك بسبب سطوة 
ما  بعمل  القيام  عىل  منهم«  »املرتيش  إجبار  أو  محل  عىل  الرايش  وقدرة 

يريده الرايش سواء كان هذا العمل حقًا أو باطاًل، عداًل أو ظلاًم.
5. قد تؤدي الرشوة إىل ارتكاب جرائم بحق املرتشني الذين مل يستطيعوا 
أو هتّربوا من تنفيذ األعامل التي يريدها الرايش أو الوسيط بعد أن قبضوا 

مبلغ الرشوة.
6. انتشار جرائم التزوير والغش يف املعامالت الرسمية وغري الرسمية 

يف املجتمع.

7. إفساد املوظفني عمومًا واملوظفني العامني »احلكوميني« خصوصًا مما 
يبعدهم عن القيام بواجباهتم بنزاهة وأمانة مما يفقد الناس الثقة بالدولة 

أو الرشكة التي يمثلها املوظف.
سبل مكافحة الرشوة ومواجهتها:

1. تطبيق قانون »من أين لك هذا« عدو كبار لصوص وحرامية املال العام 
واخلاص والذي تطّبقه كثري من الدول يف العامل بغض النظر عن انتامئها 
الديني والِعرقي، هذا القانون الذي حيتاجه املسلم واملسيحي واليهودي 
أيضًا  تطبيقه  يتم  للعدالة، حيث  والبوذي والالديني حتقيقًا  واهلندويس 
كل  يف  تطبيقه  املطلوب  القانون  هذا  والزعامء،  واألحزاب  األفراد  عىل 

الفساد
االقتصادي

الرشوة
الغش في 

الكيل
والميزان

الغش في 
المواصفات

بخس
الناس 

حقوقهم

التالعب
با�سعار

االحتكار

الربا

االحتيال
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زمان ومكان، وإال ملا قام بوضعه اخلليفة العادل عمر بن اخلطاب  لو 
مل تظهر بوادر احلاجة إىل تطبيقه يف زمانه.

2. اخلطوة الثانية والفّعالة يف مكافحة هذا الداء املسترشي يف املجتمع هي 
وجود النية الصادقة والرغبة احلقيقية عند احلاكم أو املسؤول يف القضاء 
انطالقًا من  أّي عمل  إنجاح  عليها، ولعل هذا الرشط هو األساس يف 

حديث الرسول : »إنام األعامل بالنّيات وإنام لكل امرٍئ ما نوى«.
3.  توفري أداة التغيري القوية األمينة التي تتوىّل تنفيذ هذه النّية }إِنَّ َخْيَ َمِن 

ِمنُي{ ]القصص:26[. اْسَتْأَجْرَت اْلَقِويُّ اأْلَ

مسؤول  أعىل  الستدعاء  الكاملة  والصالحية  املطلقة  احلرية  إعطاء   .4
يف الدولة للتحقيق معه عىل أن يتم انتخاب هذه اجلهة »القوية األمينة« 
نكون  األربعة  الرشوط  هذه  توفري  ودون  الشعب،  من  مبارشًا  انتخابًا 

كمن يبحث عن الغول والعنقاء واخلل الويف.
ومن اإلجراءات التي يمكن اختاذها -بعد توّفر الرشوط السابقة ما ييل:

1. توضيح وتسهيل اإلجراءات أمام املراجعني ورسعة إنجاز املعامالت 
لدى اجلهات املعنية؛ فالتعقيد اإلداري واملايل وعدم الوضوح يف خطوات 
اإلنجاز »واملسكوت عنه« غالبًا ما يكون مقصودًا من قبل املسؤول أو 
ب واحلصول عىل هدية  املوظف، حيث يمكن توظيفه واستغالله للتكسُّ
للرشوة،  املبطنة  األسامء  من  الخ  حلوان....  أو  إكرامية  أو  مكافأة  أو 
وذلك مقابل رسعة إنجاز املعاملة بكل سهولة ويرس، بداًل من التأخري، 
والرجوع عدة مرات و«البهدلة« التي يتعرض هلا املراجع، وهو املصطلح 

الشائع عند البعض.
2. حتسني الوضع االقتصادي للموظفني ورفع مستوى الرواتب املتدنية 

التي ال تتناسب مع متطلبات املعيشة والغالء يف األسعار.
3. التوزيع العادل للدخل القومي ليكون املال ُدولة بني الناس يتداوله 

اجلميع بداًل من أن يتداوله البعض والقليل وحُيَرم منه الكثري.
عن  الكشف  خالل  من  املرتشني  وفضح  الرشوة  عقوبة  تشديد   .4
جرائمهم يف كافة وسائل اإلعالم خصوصًا املسؤولني الكبار أو من هم 

من علية القوم حتى يكون ذلك رادعًا لغريهم من اقرتاف هذه اجلريمة.
أّن  عىل  والتأكيد  واألخالقي  الديني  باجلانب  االهتامم  ذلك  بعد   .5
الرشوة من أشّد أنواع الفساد وأكل األموال بالباطل وهي حمّرمة، وقد 
لعن الرسوُل  أركاهنا الثالثة: الرايش، والرائش »الوسيط«، واملرتيش؛ 

ألنه تعاون عىل اإلثم والعدوان.
6. توفري رقابة فّعالة من خالل جهاز للرقابة والتوثيق والتفتيش ملراقبة 

ترصفات املوظفني املالية.
قضية للنقاش عل صفحة جملة الفرقان عل الفيس بوك:

من  اثنني  أو  الرشوة  أطراف  أحد  إعفاء  فكرة  عىل  للتصويت  استفتاء 
أطرافها الثالثة من العقوبة إذا قام أحدمها أو كالمها باالعرتاف بارتكاهبا 
وتقديم األدلة الدامغة بالصوت والصورة للعدالة عىل ارتكاهبا من ِقبل 

الطرف الثالث.
أسباب ومبرات طرح الفكرة:

يتم  ما  والتي عادة  املجتمع  الرشوة يف  املساعدة يف مكافحة جريمة   .1
ارتكاهبا برسية وكتامن بالَغني.

العربية  التي استرشت يف جمتمعاتنا  الرشوة  2. تصاعد مستوى جريمة 
معامالت  قضاء  يف  عامة  ثقافة  إىل  تتحّول  كادت  حتى  واإلسالمية 

ومصالح الناس.
يساعد  مما  الرشوة  ملقاومة  ودافع  حافز  بمثابة  اإلعفاء  هذا  اعتبار   .3

السلطات يف الكشف عنها والقضاء عليها.
عنها  اإلبالغ  وقبل  وقوعها  وقبل  باجلريمة  السلطات  علمت  إذا   .4
من قبل أّي طرف آخر وتم ضبطهم متلّبسني هبا فلن يتم إعفاؤهم من 

العقوبة.
5. من سلبيات الفكرة: قد يؤدي هذا اإلعفاء إىل ظهور طبقة من حمرتيف 

ب من ورائه. هذا العمل والتكسُّ

* عن جملة االقتصاد اإلسالمي يف ديب بترصف.
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بدأت منذ القرنني السابع عرش والثامن عرش بوادر الضعف 
سلسلة  خالل  من  ذلك  تبنّي  وقد  العثامنية،  الدولة  يف  املبّكرة 
الدول األوروبية، حيث  الدولة مع بعض  التي عقدهتا  املعاهدات 
وسيادهتا  ُقّوهتا  مظاهر  من  كثري  عن  العثامنية  الدولة  فيها  تنازلت 
التي كانت تتعامل معها مع تلك الدول)1(، ومنذ مطلع القرن التاسع 
عرش ازداد ضعف الدولة العثامنية وازدادت تبعًا لذلك أطامع الدول 
الدوائر  العثامنية يف  الدولة  األوروبية يف ممتلكاهتا، وُعرفت عندها 
الدول  هذه  بعض  وقامت  املريض(  )بالرجل  األوروبية  السياسية 

بالسيطرة عىل أجزاٍء من ممتلكات الدولة العثامنية)2(.

اجتاهات اإلصالح:
يف  بالدولة  أملّت  التي  الضعف  حلالة  نظرًا 
فيها  املسؤولون  أحــسّ  جماالهتا،  خمتلف 
الفكرة  بحاجتها إىل اإلصالح، وظّلت هذه 
يف  السياسة  ورجال  املفكرين  أذهان  تشغل 
الدولة العثامنية منذ عهد كل من السلطانني 
و)مراد   )1623  -1618 الثاين  )عثامن 

الرابع 1623- 1640()3(.

التيار املنادي بالعودة إىل األصول:
لإلصالح  اجتاهان  الفرتة  هذه  خالل  تبلور 
ومناهجه يف الدولة العثامنية، نادى أصحاب 

االجتاه األول)4( بأن ينبع اإلصالح من واقع حركة التاريخ العثامين 
سبب  وشّخص  اإلسالمية،  العثامنية  والتجربة  الثقافة  إطار  ويف 
الرتاجع عىل أنه بسبب االبتعاد عن ما كان سببًا يف القوة والنامء يف 

بداية عهد الدولة.)5(
إصالحها  وسيلة  الدولة  تستلهم  أن  االجتاه  هذا  أصحاب  رأى 
ُقّوهتا  عصور  إبان  الرشقية  العثامنية  ونظمها  اإلسالمي  تراثها  من 

والسياسيني  واملفكرين  العلامء  من  الفريق  هذا  ورأى  وازدهارها، 
أّن فساد األنظمة العثامنية وما نتج عنها من تدهور يف كافة نواحي 
حياة الدولة وتراجع يف خمتلف أوضاعها، ال يرجع إىل عّلة يف النظم 

نفسها وإنام إىل سوء تطبيقها أو التنّكر هلا.)6(

التيار التغريبي:
الدولة  يف  اإلصالح  وجهة  أخذت  عرش  الثامن  القرن  من  وابتداء 
الغريب األورويب، وأول هذه  النمط  إقامته عىل  تتجه نحو  العثامنية 
املحاوالت كانت يف عهد السلطان أمحد الثالث )1730-1703( 
باشا )1717-1730( إىل جانب  إبراهيم  والصدر األعظم داماد 
العثامنيني  واملثقفني  املوظفني  من  جمموعة 
الذين أرادوا يف البداية مزج الثقافة العثامنية 
األوروبية،  الغربية  بالثقافة  اإلسالمية 
إىل  عثامنيني  سفراء  إرسال  فكرة  فكانت 
العواصم األوروبية لالطالع عن كثب عىل 
يصلح  ما  وانتقاء  الغربية  املدنية  منجزات 

منها حلياة الرشق.)7(
رأى أصحاب هذا التيار أنه ال بد من إنشاء 
احلكومة احلديثة واقتباس النظم واألساليب 
والثقافة  والسياسة  اإلدارة  يف  الغربية 
هذه  إنشاء  حيّقق  الذي  احلد  إىل  واالجتامع، 
العثامنية وما كانت عليه،  الدولة  احلكومة احلديثة دون نظر ملايض 
وكان املثل األعىل ألصحاب هذا التيار يستلهم من أوروبا وثقافتها 

ومدنيتها .
من  أول   )1861-1839( املجيد  عبد  العثامين  السلطان  وكان 
من  بتأثري  الرسمية  صفة  الغرب  من  االقتباس  حركة  عىل  أضفى 
املسؤول   )1834-1800( باشا  رشيد  مصطفى  األول  وزيره 

إعداد: د. أحمد الشوابكة
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أسس  عىل  العثامنية  الدولة  يف  اإلصالحية  السياسة  عن  األول 
غربية، وكان السلطان خاضعًا لتأثري وزيره رشيد باشا الذي وجد 

يف الغرب ومدنيته مثله األعىل وفلسفته.)8(
وقد أعّد رشيد باشا اجليل التايل له من الوزراء ورجال الدولة عن 
طريق إرساهلم يف بعثات تعليمية وتدريبية إىل العواصم األوروبية  

وبمساعدته، أسهم هؤالء يف دفع عجلة التغريب التي بدأها هو.
الباب  الغريب  النمط  عىل  اإلصالحية  السياسات  هذه  وفتحت 
واسعًا أمام التدخالت اخلارجية من قبل ممثيل هذه الدول يف شؤون 
الدولة الداخلية بحجة محاية رعاياها أو أتباع دياناهتا أو مصاحلها 

املالية والسياسية.
وكّلفت هذه السياسات الدولة ثمنًا باهظًا دفعته من أمنها الداخيل 
إفالسها  عن  لإلعالن  اضطرت  التي  وماليتها  العامة  وسيادهتا 
رسميًا عام )1875(، مما فتح الباب واسعًا أمام املزيد من التدخل 
املالية  أمورها  تنظيم  بحجة  الداخلية  شؤوهنا  أخّص  يف  اخلارجي 

وتأمني ديوهنا. )9(
وليس أدّل عىل قوة تيار التغريب وسطوة نفوذه من قدرته عىل إقالة 
مراد  السلطان  العزيز عام )1876( وتعيني  العثامين عبد  السلطان 
يف  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  وتعيني  أشهر  ثالثة  بعد  إقالته  ثم 
آب )1876( وإجباره عىل إعالن املرشوطية األوىل عام )1876( 

والقبول باحلكم النيايب.)10(
مل يتمكن التيار التغريبي، رغم ما حّقق من إنجاز، من التغلغل يف 
بقيادة  اإلطاحة  رسعة  بدليل  الدولة،  ومؤسسات  املجتمع  خاليا 

هذا التيار ممثلة بالصدر األعظم مدحت باشا ورسعة احتواء بعض 
من  ُتذكر  فعل  رّدة  أية  دون  اخلارج  إىل  آخرين  وهروب  رموزه 

الداخل أو اخلارج.)11(
التيار املنادي بإصالح أحوال  استعاد رجاالت العهد اجلديد وهو 
علق  ما  ونفض  العريقة  التقليدية  املؤسسات  باستنهاض  الدولة 
العاملية  الفعلية من منجزات احلضارة  عليها من غبار، واالستفادة 

علاًم وصناعة.

دور السلطان عبد احلميد الثاين )1909-1876(:
املؤمنني  من  التيار،  هذا  رأس  الثاين،  احلميد  عبد  السلطان  كان 
التدهور  وإيقاف  الشامل  اإلصالح  إىل  املاّسة  الدولة  بحاجة 
احلاصل يف كل جماالت احلياة فيها، وكان مدركًا لألخطار املحدقة 
هبا داخليًا ممثاًل بسياسات التغريب التي أخذ هبا القادة السياسيون 
واملفّكرون الذين سبقوه والتي صبغت العديد من جماالت احلياة يف 

الدولة بصبغتها حتت ذريعة التنظيم واإلصالح.
الحت الفرصة للسلطان العثامين عبد احلميد الثاين بعد أن ُأقحمْت 
الدولة، عىل غري رغبة منه، يف حرب مع عدوهتا اللدودة روسيا مل 
تكن مستعدة هلا عام )1877( وبدفع وإحلاح وإرصار من صدره 
األعظم مدحت باشا رأس تيار التغريب يف الدولة آنذاك، فكانت 
السلطان  فاستغلها  االعتبارات،  بكل  الدولة  عىل  كارثية  نتائجها 
برأسهم  ممثاًل  التغريبي  التيار  زعامء  من  للتخلص  سانحة  فرصة 
العظمى  الصدارة  عن  إياه  بتنحيته  باشا  مدحت  األعظم  الصدر 
باشا،  مدحت  وضعه  الذي  نفسه  الدستور  نصوص  عىل  اعتامدًا 
وكّف أيدي متنفذي هذا التيار من مراكز القيادة واإلدارة والتوجيه، 
املزج بني ما  القائم عىل  الفكر اإلصالحي  واستبدل هبم أصحاب 
وبني  ورشقيتها  عثامنيتها  ويرّسخ  وأصالتها  الدولة  هوية  ُيشّكل 
احلضارة  يف  والصناعة  العلم  منجزات  من  ونفعه  خريه  يثبت  ما 

الغربية.)12(
التي  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  حكم  فرتة  خالل  الدولة  نعمت 
النسبي  االستقرار  من  كبري  بقدر  عامًا  وثالثني  ثالث  عرب  امتدت 
يف  احلياة  ودّبت  فيها،  احلياة  مظاهر  من  كثري  يف  التدهور  وتوقف 
واستعادت  جوانبها،  كافة  الشامل  اإلصالح  وعّم  الدولة  أوصال 
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أزمتها  كبري  حّد  إىل  وخّفت  ميزانيتها،  وانصلحت  بنفسها،  ثقتها 
من  كبريًا  قدرًا  واستعادت  أنفاسها،  التقاط  من  ومتّكنت  املالية، 

وحدهتا الداخلية ومكانتها السياسية الدولية.
السلطان  حكم  بداية  مع  التغريبي  التيار  أفراد  انكمش  وباملقابل 
عبد احلميد إما برتاجعهم عن أفكارهم أو إخفاء نواياهم أو اهلجرة 
خارج حدود الدولة إىل حيث احلرية يف إعادة جتميع صفوفهم وبّث 
دعايتهم وأفكارهم يف كل من سالونيك والقاهرة وباريس ولندن 

وغريها.)13(

االنقالب االحتادي 1909:
احلميد  عبد  السلطان  لسياسة  املعارض  التغريبي  التيار  أّن  إال 
العنارص  من  خليط  من  تشّكل  والذي  واإلصالحية  اإلسالمية 
والعاملني  غربية  ثقافة  وأصحاب  علامنيني  قوميني  فمن  املتنوعة؛ 
عىل إجياد دولة مدنية متحررة من قيود الرشيعة اإلسالمية وتعاليم 
الدين، إىل هيود وماسونيني ورّواد حمافل ماسونية، تساندهم قوى 
إصالح  من  تم  ما  يف  وجدوا  هؤالء  كل  كربى،  أوروبية  ودول 
الذاتية،  قوهتا  عنارص  من  لكثري  واستعادة  الدولة  يف  واستقرار 
يف  وتأخريًا  ملرشوعاهتم  وتعطياًل  بمصاحلهم  إرضارًا  فيه  وجدوا 
الوصول إىل أهدافهم، فرأوا أن يتحركوا برسعة واللجوء إىل احلسم 
يف  القائم  النظام  طبيعة  يف  املطلوب  التغيري  إلحداث  العسكري 
الدولة وبناء نظام جديد يتيح الفرصة لكافة هذه األطراف لتحقيق 
أهدافها)14( فكان ما عرف باالنقالب االحتادي الذي تم عىل مراحل 
متوز  يف  القريب  املرحيل  اهلدف  وهو  املرشوطية  إعالن  أوالمها 
)1908( والثاين إجبار السلطان عبد احلميد عىل التخيل عن احلكم 
وهو اهلدف الوسيط يف نيسان )1909( تم السري بالدولة يف كافة 
مؤسساهتا نحو سياسة التغريب، وسلخها عن ماضيها وحارضها، 
بقاء  واخلارج  الداخل  املعارضة يف  قوى  أمام  مقبواًل  يعد  مل  حيث 
نظام خالفة إسالمي فعيل جيمع فيه اخلليفة / السلطان بيده مقاليد 
تستند  لقرارات  املنّفذة  ومؤسساته  بمستشاريه  مستعينًا  األمور 
املعارضة  قوى  لدى  الفرصة  واتت  وقد  اإلسالمية،  الرشيعة  إىل 
اإلسالمي  والتاريخ  الديني  للرتاث  املنتسب  النظام  هذا  لتفكيك 

الدولة  فيه الرشيعة كافة شؤون حياة  الذي حتكم  العثامين  والواقع 
الذي  الغريب  والواقع  الكنيس  املفهوم  من  يقرتب  وأن  واملجتمع 
واآلخر  الكنيسة  حتكمه  األول  ودنيوي،  ديني  هو  ما  بني  يفصل 

حيكمه دستور وضعي. )15(
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األدنى  احلد  رفع  يف  العايل  التعليم  جملس  قرار  أثاره  جدٌل 
ملعدل القبول يف كليات الرشيعة إىل 80% يف اجلامعات األردنية، وقد 
الدكتور  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزير  لقاء  بعد  القرار  جاء 

عادل الطوييس عمداء كليات الرشيعة يف اجلامعات األردنية.

بحسب وكالة األنباء األردنية برتا؛ قال الطوييس: إّن القرار لالرتقاء 
يف  قادة  ختريج  عىل  قادرة  تصبح  بحيث  الكليات  تلك  بمخرجات 
املجتمع هلم دور حقيقي يف التأثري اإلجيايب فيه، مشريًا إىل أن رفع احلد 

األدنى ملعّدل القبول هدفه جتويد املدخالت من الطلبة.

كام قال الطوييس: إّن جذور اإلرهاب تكمن يف التطّرف، وال يمكننا 
أّن  كام  اجلهود،  تلك  عن  الرشيعة  كليات  خمرجات  حتسني  فصل 
التطّرف  ضد  اجلامعات  طلبة  بتحصني  األوىل  هم  الرشيعة  أساتذة 
الكليات  طلبة  لكل  تعطى  مساقات  املقّرة  احلزمة  احتوت  وهلذا 

ُيدّرسها أساتذة الرشيعة.

آراء شباب:

بني الرأيني يف اعتبار رفع معدل القبول يؤدي إىل رفع كفاءة للكلية 
واإلرهاب!  بالتطرف  اإلسالمي  التعليم  يربط  الذي  الرأي  وبني 

استقرأت )الفرقان( جمموعة آراء من الشباب:

نسيبة أمحد: »املشكلة ليست باملعدل، كان معديل يف التوجيهي %78 
ومع ذلك عندما درست ختصص الرشيعة سبقت الكثري من الطلبة 
برأيي األمر  أدائي،  بالرضا عن  التي كانت معدالهتم أعىل، وأشعر 
من  عدة  ملقابالت  الطالب  وخضوع  شخصية  معايري  رفع  حيتاج 

دكاترة كفيل برفع مستوى الكلية«.

إرساء عزايزة: »مع قرار الرفع؛ ألن الواقع يقول إّن أغلب الطالب 
مفاضلة  من  عليه  حصلوا  ما  حسب  الرشيعة  ختصص  يدرسون 

التخصصات، هناك من أحّبه وبدأ يدرسه بعمق ومنهم من يتمنى أن 
متيض 4 سنوات الدراسة للحصول عىل الشهادة، لذلك رفع املعدل 

ممكن يقلل هذه الظاهرة«.

ورود تقول: »حتى لو كان معدله قليل ودخل رشيعة جمربًا مل يلبث 
أن يتغري قلبًا وقالبًا حني يستقي من منهل رشيعتنا الغراء فيصبح مميزًا 

بال شك«.

أسامء: »من جهة طالب املدارس وعىل املدى البعيد مفيد، لكن أعرف 
نساء كبريات بالسن حيلمن بدراسة الرشيعة وصعب أن حيصلن عىل 

معدل 80% يف الثانوية العامة«.

منال عيل: »أنا ضد القرار ألهنا كلمة حق أريد هبا باطل«.

آثار: »أنا مع القرار ألنه بذلك ال يدخل التخصص إال طالب راغب 
القرار  أّن  بام  الكلية، لكن  نوعية خمرجات  تتحّسن  بالتايل  بدراسته، 
وليس  سلبي  فاألمر  الكلية  عامدة  من  وليس  احلكومة  من  صدر 

إجيايب«.

خمتلف  ربط  ــاب  واإلره بالتطرف  الربط 
للواقع:

الوزير األسبق معايل الدكتور بسام العموش 
واملدرس يف كلية الرشيعة يف اجلامعة األردنية؛ 
عّلق عىل القرار أنه ضده.. يقول: التربير الذي 
قّدمته وزارة التعليم العايل غري مقنع، لو جاء 

ضمن حزمة عملية جراحية للتعليم العايل بحيث ال يقبل يف الدراسة 
األكاديمية بشتى الفروع من قّل معدله عن ثامنني فهذا مقبول، أما أن 

يكون األمر متعلقًا بكلية الرشيعة فهو أمر مستهجن!!

ربط  واإلرهاب  بالتطرف  املوضوع  ربط  »إّن  العموش:  وأضاف 

ماذا وراء رفع الحد األدنى لمعدل القبول
 في كليات الشريعة بالجامعات األردنية؟
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خمتلف للواقع، املتطرفون الذين ظهروا عىل الساحة العاملية هم من 
محلة الشهادات األخرى كالطب واهلندسة وغريها، بل حتى العنف 
املجتمعي واجلامعي مل يرتبط يومًا بالرشيعة حيث كان طلبة الرشيعة 

أبعد الناس عن كل ذلك«.

املعدالت  ألصحاب  مفتوحة  الرشيعة  دراسة  أّن  العموش  يؤكد 
العالية، لكن قلة منهم يأتون إلينا والغالبية تذهب للطب واهلندسة، 
املايل  والوضع  الرشعية  الشهادة  حلملة  الدونية  النظرة  والسبب 

ألصحاب هذا التخصص.

يرى العموش أّن هذا القرار هيدد بإغالق كليات الرشيعة يقول: »لنا 
جتربة يف هذا، حيث أغلقت كلية الرشيعة يف جامعة إربد األهلية، ولن 
يتحمل املستثمرون يف اجلامعات اخلاصة نفقات ال لزوم هلا، فكيف 
يبقي عىل أساتذة ال يقابلهم طالب؟ يبدو أّن صاحب القرار قد تم 
إعطاؤه معلومات جمتزأة وسريى القوم أن هذا القرار فّج مل يتم بناؤه 
عىل معلومات ومل يتم األخذ برأي عمداء الرشيعة واخلرباء! القضية 
حتت التجربة وهناك ضغط نيايب للعدول عن القرار، وهذا ما نأمله«.

بناء أمة:

باجتاه آخر يرى الباحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات 

العام؛  الدكتور أسامة أبو ارشيد يف السياق 
ربط  يف  كثرية  حماوالت  هناك  أّن  واضح 
نراها  التي  باملخرجات  اإلسالمي  التعليم 
التطرف..  أو  اإلرهــاب  يسمى  مما  اليوم 
فقط  العربية  بالدول  متعلقة  ليست  القضية 
الغرب  يف  سواء  ُقّدمت  دراسات  هناك  بل 

أو املنطقة العربية..

يضيف: »قطعًا سيكون هناك ُبعد حماولة تقليل عدد الذين يذهبون 
لكلية الرشيعة.. لكن ال أعتقد هل هذا األمر بحّد ذاته يسء.. النية 
السيئة أو االجيابية مسألة أخرى، عمليًا ال ُيعقل أن ُينادى لتخصص 

هبذا العمق واخلطورة يرتك لكل من هّب ودّب«.

يؤكد أبو ارشيد أّن ختصص الرشيعة فيه بناء أمة: »نحن نحتاج من 
يكون أكثر تأهياًل ليدرسوا هذه التخصصات اخلطرية؛ ألهنا ترتبط 
هذه  لكن  إنسان،  حياة  عليه  تقوم  الطب  أمة،  بناء  عليها  ويقوم 
الدراسات اإلسالمية تقوم عليها بناء أمة؛ فاألوىل أّن للتخصصات 
التي تعطى لبناء أمة أن ُيعطى هلا أفضل الطالب وليس ملن هم أقلهم 

حّظًا«.

ويستدرك: »لكن ليس من العدل أن نفرض عىل الطالب الذي يريد 
ثم  معني  معدل  عىل  حيصل  طب  أو  هندسة  أو  حقوق  يدرس  أن 
نأيت ألهم التخصصات يف حياتنا )اللغة العربية والرشيعة( نخّفض 

معدالهتا«.

أن  الرضوري  من  ارشيد:  أبو  أسامة  الدكتور  الباحث  كالمه  خيتم 
يكون هناك رؤية شاملة يف التعليم فيها عدة معايري.. نريد أشخاصًا 

أصحاب طاقة إجيابية للبناء.

ــــد ــي ــ ــرش ــ ال آالء 
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رنــــــــــــا عـــــــــادل

أسعد أبــو  أحمد  د. 

أن أختلف معك يف الرأي ال يعني أنني أكرهك.. وال يعني أنني 
أسعى إليذائك..

لالنتصار  جاهدًا  أسعى  معركة  يف  لست  معك  حتاورُت  وإْن 
لنفيس وهزيمتك..

أطرح أفكاري وتطرح ما لديك من أفكار..
نتبادل وجهات النظر وكلٌّ مّنا لديه رأيه الذي حيتمل اخلطأ كام 

حيتمل الصواب.. وقد حيتمل رأيي ورأيك الصواب.
ونسعى جاهدين يف النهاية إىل الوصول للرأي األصوب..

هكذا هي احلياة..
األبناء  وبني  واألبناء  الوالدين  وبني  الزوجني  بني  األرسة..  يف 

أنفسهم..
ويف العمل..

اجلانب  يف  أمهيته  وتزداد  الفّعالة،  االتصال  وسائل  من  احلوار  ُيعّد 
البيت واملدرسة، وألّن اخلالف صبغة برشية فإّن احلوار  الرتبوي يف 
بإخضاعها  مجاحها  وكبح  وترويضها،  النفوس  تقريب  شأنه  من 
ألهداف اجلامعة ومعايريها، ويتطلب احلوار مهارات معينة، قواعد له 
إجرائية وآداب حتكم سريه، وترسم له األطر الرتبوية التي من شأهنا 

حتقيق األهداف املرجّوة.
إّن يف ثنايا احلوار فوائد مّجة؛ نفسية وتربوية ودينية واجتامعية وحتصيلية، 
تعود عىل املحاور بالنفع كوهنا تسعى إىل نمّو شامل، وتنهج هنجًا دينيًا 

حضاريًا ينشده كثري من الناس.
الدعوة والرتبية،  بالغة يف مواقف  أوىل احلوار أمهية  الكريم  والقرآن 
وجعله اإلطار الفني لتوجيه الناس وإرشادهم؛ إذ فيه جذب لعقول 

الناس، وراحة لنفوسهم.
إّن األسلوب احلواري يف القرآن الكريم يبتعد عن الفلسفات املعّقدة، 
ويمتاز بالسهولة؛ فالقصة احلوارية تطفح بألوان من األساليب حسب 
وغّلف  واالجتامعية،  الفطرية  املخاَطبني  أحوال  ومقتضيات  عقول 
تلك األساليب بلني اجلانب وإحالة اجلدل إىل حوار إجيايب يسعى إىل 
حتقيق اهلدف بأحسن األلفاظ، وألطف الطرق،  قال تعاىل: }اْذَهَبا إَِل 
ُر َأْو َيَْشى{ ]طه:43-44[، وقال  ُه َيَتَذكَّ نًا َلَعلَّ ُه َطَغى . َفُقوَل َلُه َقْوًل َليِّ ِفْرَعْوَن إِنَّ

َمْوٍج  ِف  ِبِْم  ِري  َتْ }َوِهَي  ابنه:  السالم مع  نوح عليه  تعاىل يف موقف 
َكاْلَِباِل َوَناَدى ُنوٌح اْبَنُه َوَكاَن ِف َمْعِزٍل َيا ُبَنيَّ اْرَكْب َمَعَنا َوَل َتُكْن َمَع 

اْلَكاِفِريَن . َقاَل َسَآِوي إَِل َجَبٍل َيْعِصُمنِي ِمَن اْلَاِء َقاَل َل َعاِصَم اْلَيْوَم ِمْن 

َأْمِر اهلل إِلَّ َمْن َرِحَم َوَحاَل َبْيَنُهَم اْلَْوُج َفَكاَن ِمَن اْلُْغَرِقنَي{ ]هود:42-43[، هذا 
وقد ورد ذكر احلوار يف أكثر من موضع يف القرآن الكريم يف مواقف 

للدعوة والرتبية.
لكل حوار هدف وهو الوصول إىل نتيجة ُمرضية للطرفني، وحتديد 
حوار  غري  األطفال  حوار  إّن  إذ  املتحاورين؛  لطبيعة  خيضع  اهلدف 
بعض  لتصحيح  احلوار  يكون  فقد  وبذلك  الراشدين،  أو  املراهقني 
املفاهيم وتثبيت العقيدة يف نفوس الناشئني، وقد يكون لتهذيب سلوك 
بناء األرسة، وقد يكون  الدرايس، أو  التحصيل  معني أو رفع مؤرش 
احلوار من ِقَبل األب مثاًل من أجل متّثل القدرة يف تطبيق احلوار فيكون 
حماورًا جيدًا ليقتدي به أبناؤه ويترّشبوا سلوكه. وقد يستخدم املرشد 
الطاليب، يف املدرسة، أو والد الطفل احلواَر من أجل التفريغ االنفعايل 
ليشعر املحاور الصغري بالراحة يف ثنايا احلوار. إذن فاألهداف متعددة 

للعالج والبناء.
االجتاه  وتغيري  اإلقناع  إىل  املوصلة  الوسائل  أحسن  احلوار من  وُيعّد 
ترويض  احلوار  ألن  احلسن؛  إىل  السلوك  تعديل  إىل  يدفع  قد  الذي 
أمهيته يف  وتتجىّل  اآلخرين،  آراء  النقد، واحرتام  قبول  للنفوس عىل 
دعم النمو النفيس والتخفيف من مشاعر الكبت وحترير النفس من 
الرصاعات واملشاعر العدائية واملخاوف والقلق؛ فأمهيته تكمن يف أّنه 

وسيلة بنائية عالجية تساعد يف حل كثري من املشكالت.
املدرسة  داخل  وبنات(  )بنني  األوالد  مع  احلوار  إىل  يدعو  ما  ولعل 
والبيت هو اإليامن هبدف نبيل وهو حتقيق التقبُّل عن طريق التواصل 
احلوار  طريق  عن  يتحّقق  وهذا  األوالد،  مع  اللفظي  وغري  اللفظي 
ُيتيح فرصة لنمو األوالد وبناء شخصياهتم بعيدًا عن  اإلجيايب الذي 
يف  والعداء  الكبت  وغرس  اجلاّف  والتوجيه  املترسع  واحلكم  اللوم 
نفوس األوالد. إّن االختالف بني البرش أمر وارد واحلوار املحمود من 

الحوار زينة األسرة الناجحة
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ويف املجتمع.. ويف كل مكان..
مهام  وُرقّيًا  علاًم  يزيدنا  واهلادف  الصحيح  احلوار 

اختلفنا يف وجهات النظر..
ويبقى اخلالف ال ُيفسد للوّد قضية..

ُدمتم بخري أحّبتي الُقّراء

ركن 
األسرة

شأنه تقريب وجهات النظر والتوصل إىل حّل وسط يرىض به املحاورون.
يراعوا  أْن  واملعلمني  واملرشدين  واألمهات  اآلباء  من  امُلرّبني  عىل 

النقاط اآلتية يف احلوار:
 أن يكونوا قدوة صاحلة حُيتذى هبا يف احلوار وتطبيق أصوله.

 اختاذ الوسائل املعينة يف تعديل السلوك، وعدم الرتكيز عىل جوانب 
القصور لدى األوالد وعدم نقدهم وحتقريهم.

 إعطاء الفرصة بشكل أكرب لألوالد للمحاورة والتشجيع عىل ذلك؛ 
ألن كثرة كالم األب ُتقّلل فرص استامع الولد إىل الكالم.

 عىل  املرّبني حتّري الصدق يف طرحهم أثناء احلوار ويف سلوكهم دائاًم 
وعدم التناقض االنفعايل.

مع  التعامل  يف  السليم  الرتبوي  العلمي  النهج  انتهاج  املرّبني  عىل   
األوالد.

 عىل املرّبني أن جيعلوا اجلو املحيط باألوالد جّوًا وديًا دافئًا بعيدًا عن 
وتنميتها،  وتقديرها  املشاعر  فهم  يسوده  جّوًا  التسّيب؛  أو  التسّلط 
النمو  حتقيق  ذلك  شأن  ومن  املقبولة،  املنطقية  التفاعالت  وتوظيف 
الشامل والرتكيز عىل التواصل اإلجيايب املبني عىل التقبُّل بصفته أهم 
قاعدة إلنشاء عالقة إجيابية يف ضوء التواصل اللفظي وغري اللفظي 

البّناء.
مع  يتحاوران  بالدونّية عندما  الشعور  التخّلص من  الوالَدين  عىل   

أوالدمها.

 املحاولة اجلاّدة من قبل املرّبني للتعّرف عن طريق احلوار عىل الدوافع 
الداخلية لسلوك األوالد يف البيت واملدرسة، ومن ثّم إشباع حاجاهتم 

وعالج مشكالهتم.
عندما  التعزيز  واالستمرار يف  الفوري،  الثواب  تقديم  املرّبني  عىل   

يامرس األوالد احلوار.
 عىل املرّبني التنّبه لطبيعة احلوار؛ إذ إّن حوار الصغار يتطّلب الدخول 
والتقّبل  اإلصغاء  وفق  املشاعر  نفس  تشاركهم  تفاعلية  عالقة  يف 
قول  يف  الصغري  املحاور  ليستمر  املشاعر  عن  التعبري  عىل  والتشجيع 
املزيد دون توجيه أو دون اللجوء إىل املنطق العقيل، أّما حوار املراهقني 
فهو مزيج مّما ُذكر، وتوظيف املنطق العقيل معًا، مع التذّكر أّن اهلدف 

بنائي.
يف  القرآين  األسلوب  انتهاج  إىل  األوالد  يوّجهوا  أن  املرّبني  عىل   

احلوار.
اإلقناع،  فّعالة يف  تربوية  احلوار وسيلة  أّن  يتذّكروا  أن  املرّبني  عىل   
وبالتايل تغيري االجتاه نحو األمور ومن ثّم تعديل السلوك وفَق النسق 

املراد.
 تعليم األوالد بالقدوة أن يقول أحدهم )ال أدري( عندما ال يعرف 

اإلجابة، وذلك يف ثنايا احلوار معهم.
 إلهناء احلوار بطريقه تربوية مثمرة جيب أال ُينظر عىل أنه هناك خارس 

ورابح أو فرض سلطة وأوامر فقط.
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قرأنا لك من كتاب
مدمرات الموهبة لدى األطفال

أفكار لتزيين الدفاتر

1( الرضب عىل الوجه حيث يقتل من )300 - 400( خلية عصبية 
يف الدماغ، بينام املسح عىل الرأس خيلق خاليا جديدة.

وبذلك  عليها  الرتبوي  غري  والتعليق  الطفل  أفكار  من  السخرية   )2
تصبح الدافعية لديه متدنية.

يف  وإغراقهم  الطبيعية  طفولتهم  عيش  من  األطفال  متكني  عدم   )3
األنشطة التعليمية.

يف  السّكر  مستوى  ينخفض  وبالتايل  االفطار،  وجبة  تناول  عدم   )4
الدم وعدم وصول غذاء كايف خلاليا املخ.

استقبيل الفصل الدرايس اجلديد مع أبنائك وشاركيهم 
بأفكار رائعة لتزيني دفاترهم ليكون حافزًا هلم لإلقبال 

عىل الدراسة والتحضري..
أفكار بسيطة ولكنها رائعة وُتدخل عىل النفس البهجة 

والرسور..

5( األلعاب االلكرتونية التي تقتل الذكاء االجتامعي والذكاء اللغوي 
واستهالك  الرتكيز  لشدة  الدماغ  نزيف  حاالت  بعض  يف  وُتسّبب 

خاليا املخ.
6( إلزام الطفل تصغري خطه، فاخلط الكبري يف مرحلة الطفولة املبكرة 

يرمز للثقة بالنفس واألمان.
7( اإلقالل من رشب املاء، فال بد من رشب املاء حيث إّن قّلته لدى 
والعطاس  كالكّحة  إرادية  ال  حركات  بإصدار  اجلسم  يقوم  الطفل 

وغريها من األمور التي نظّنها مصدرًا لإلزعاج من الطفل.

املــعــا ــد  ــع س د. 



مسابقة 
)العدد ١٨٠(

اجلوائـــز لثالثـــة فائزيـــن

w

 النبي

. 5- موسى

االسم الرباعي : 

العمر :                                الصف :

آخر موعد لتسليم اإلجابات: 2017/2/18م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )179(

- دارين رائد أمحد حسن

- محزة أمحد رسمي مقبول

- حممد نضال مشهور البسطامي

قيمة كل جائزة )10( دناني

اخت اإلجابة الصحيحة:
1. قال رسول اهلل : إّن هلل تسعًة وتسعني اسًم، َمن أحصاها:

ب( ُغِفَر له. أ( َدَخل النَّة.  

2. قال رسول اهلل : َمن ل يرحم صغينا ويعرف حّق كبينا:

ب( فهو ُمذنِب. أ( فليس مّنا.  

فيك خصلتني  إّن  الصحابة:   ألحد  اهلل  قال رسول   .3
هم اهلل: يبُّ

ب( احِللُم واألناة. أ( الصب والشكر.  

ْن َمن: 4. قال رسول اهلل : َأدِّ األمانة إل َمن ائتمنك، ول َتُ

ب( َخاَنك. أ( َأبَغَضك.                       

الّنة«،  َدَخل  َدين  الَبْ َصلَّ  َمن   : اهلل  رسول  قال   .5
َدين( صالَت: والقصود بـ)الَبْ

أ( الفجر والعشاء.                 ب( الفجر والعص.

التسامح ُخُلق إسالمي مريح  لنا ولآلخرين.
نخطئ  أن  دون  إلينا  يسيئون  أشخاصًا  نواجه  ما  فكثريًا 

بحّقهم.
فنغضب ونثور ألننا مل نخطئ حتى يكون جزاؤنا اإلساءة.
وأحيانًا ال نستطيع أن نعيش براحة وسعادة، بسبب هذه 

اإلساءة من اآلخرين.
وقد تكون هذه اإلساءة غري مقصودة من اآلخرين، فنخرس 

صداقتهم، ونخرس سعادتنا ألننا ال نستطيع مساحمتهم.
أخالق  سوء  بسبب  مقصودة،  اإلساءة  هذه  تكون  وقد 

اآلخرين.
فال نجعل سوء أخالق اآلخرين سببًا يف تعاستنا.

وقد نكون نحن املخطئني يف حق اآلخرين دون أن ندري، 
اآلخرون  وخُيطئ  بل  خُتطئ،  ال  مالئكة  أنفسنا  ونظّن 

بحّقنا.
لذا علينا أن نسامح اجلميع:

لنرتاح نفسيًا وجسديًا.
فالعمر قصري واحلياة مجيلة رائعة.

وستكون احلياة أروع مع التسامح مع اجلميع.

ماما ياسمني

يا ولدي
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أوجد االختالفات األربعة بين الصورتين..

أحباب الفرقان

حمد البحراوي
ٔ
عبد العزيز ا

سلمى وجنى زياد آحمد

لّون
ُبنّي، لّون الصورة بأجمل األلوان

بني، جد الصورة ظل الصورة الصحيح...
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مسيرة خير وعطاء

يف  يمشيان  صديقان  هناك  كان  عندما  بدأت  القصة 

فرضب  الصديقان  جتادل  الرحلة  خالل  الصحراء، 

أحُدمها اآلخر عىل وجهه.. الرجل الذي رُضب عىل 

واحدة..  بكلمة  مل  ولكنه  تأمل  وجهه 

»اليوم  الرمال:  عىل  كتب 

أعـــّز أصــدقــائــي 

عىل  ــي  ــن رضب

وجهي«.

ــّر  ــم ــت اس

الصديقان 

مشيهام  يف 

أن  إلـــــى 

وجدا واحة 

أن  ــّررا  ــقـ فـ

جيلسا بجانبها.

رُضب  ــذي  ال الرجل 

يف  قدمـه  عـلـقـت  وجهه  عىل 

أمسكه  صديقة  ولكّن  يغرق،  وبدأ  املتحركة  الرمال 

وأنقذه من الغرق.

عىل  كتب  و  قام  املوت،  من  الصديُق  نجا  أن  وبعد 

قطعة من الصخر: »اليوم أعّز أصدقائي أنقذ حيايت«.

الصديق الذي رضب صديقه وأنقده من 

املوت سأله: ملاذا يف املرة األوىل عندما 

قصة

التسامح
أنقذتك  عندما  واآلن  الرمال،  عىل  كتبَت  رضبُتك 

كتبت عىل الصخرة؟

نكتب  أن  علينا  أحٌد  يؤذينا  عندما  صديقه:  فأجاب 

التسامح  رياح  حيث  الرمال  عىل  فعله  ما 

ولكن  متحوها،  أن  هلا  يمكن 

أحٌد  يـصـنع  عـندمـا 

فعلينا  معروفًا  معنا 

ما  نكتب  أن 

معنا  ــل  ــع ف

الصـخر  عىل 

ــث ال  ــي ـــ ح

ــد  ـــ ــوج ـــ ي

من  نـــوع  أّي 

أن  يمكن  الرياح 

يمحوها.

آالمكم  تكتبوا  أن  تعّلموا 

املعروف  تنحتوا  وأن  الرمال،  عىل 

عىل الصخر..

ما أمجل التسامح!

اهلل{  َعَل  َفَأْجُرُه  َوَأْصَلَح  َعَفا  }َفَمْن  تعاىل:  قال 

]الشورى:40[.

َعِن  َواْلَعاِفنَي  اْلَغْيَظ  }َواْلَكاِظِمنَي  وجل:  عز  وقال 

النَّاِس واهلل ُيِبُّ اْلُْحِسننَِي{ ]آل عمران:134[.

فرسان الفرقان
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اختتام فعاليات المسابقة القرآنية السنوية في الجمعية
، وحّض  لقد ندب اإلسالم إل التنافس الرشيف ف جمالت اخلي والِبّ
عل ذلك لعظيم النتائج اإليابية التتبة عل ذلك من صالح الدين 
والدنيا معًا، فقـال تعـال: }َوِف َذلَِك َفْلَيَتَناَفِس اْلَُتَناِفُسوَن{ ]الطففني:26[، 
ول غرَو أنَّ من أعظم هذه الجالت التنافسية هو جمال التنافس عل 
حفظ وترتيل كالم اهلل؛ إذ كل أمر يرشف ويسمو بم يويه، ول أجلَّ 

أو أعظـم من كالم اهلل تبارك وتعال.

ومن هنا جاء دور جعية الحافظة عل القرآن الكريم ف احلفاظ عل 
التي  القرآنية  الشاريع  خالل  من  قُدمًا  با  والسي  القرآنية،  النهضة 
عام  كل  ف  ُتعقد  التي  السنوية  القرآنية  السابقة  أمهها  ومن  ُتقّدمها، 
الخرجات  تسني  ذلك  ف  غايتها  ومطور،  وفّعال  منتظم  بشكل 
إقامة  ف  وجدوا  الذين  تعال  اهلل  كتاب  طلبة  بمستوى  والرتقاء 
مراجعة  عل  والتشجيع  الذب  عوامل  من  عاماًل  السنوية  السابقة 

حفظهم بشكل متواصل ودائم.

السابقة  فعاليات  إجراء  من  النتهاء  تعال  اهلل  بحمد  تم  وقد  هذا 
الجتمع  رشائح  جيع  فيها  شارك  والتي  العام  لذا  السنوية  القرآنية 
والتنافس  بالسارعة  مفعمة  أجواء  ف  األعمر  كافة  ومن  األردين 
إتاحة  السابقة  هذه  مّيز  وما  تعال،  اهلل  كتاب  حفظ  عل  الرشيف 
األعوام  ف  حفص  برواية  تعال  اهلل  كتاب  حفظ  أنوا  للذين  الجال 
أخرى  وقراءات  بروايات  الكريم  القرآن  الشاركة ف حفظ  السابقة 

ما فتح الباب مرشعًا لإلقبال عل تعّلم القراءات القرآنية التواترة.

ووّزعت السابقة السنوية حسب األمانات حيث فروع الشمل وفروع 
النوب وفروع الرشق وفروع الغرب وفروع عمن، وتم اختيار لان 
تأهياًل  الؤهلني  األعضاء  من  عدد  ِقبل  من  السنوية  السابقة  فحص 
علميًا وأكاديميًا وحاصلني عل إجازات قرآنية متعددة وذوي خبة 

ف تكيم السابقات القرآنية الحلية.

والتمكني،  احلفظ  قوة  اآلتية:  العايي  التحكيم  عملية  ف  وُروعي 
وخلّو القراءة من اللحون اللّية، وتطبيق أحكام التالوة والتجويد، 

وجال الصوت وحسن األداء وقوة احلضور. 

وقد ُرصدت جوائز مالية قيمة للفائزين والفائزات ف هذه السابقة، 

السنوية  السابقة  حفل  ف  والكرمات  الكرمني  عل  توزيعها  وسيتم 
الذي سُيعقد خالل الفتة القادمة إن شاء اهلل تعال.

السابقة  فعاليات  إنجاح  ف  أسهم  من  لميع  موصول  والشكر 
السنوية من إدارات الفروع والراكز واللجان العاملة والوظفني، كم 
نخص بالشكر والتقدير والثناء العطر مدارس العمرية مثلة بإدارهتا 
وعامليها عل استضافتهم لفعاليات السابقة السنوية لسنوات متتالية.

مديرية الشؤون القرآنية - اإلدارة العامة
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع الزرقاء الثالث
حفل تكريمي في نادي الطفل

كّرم مدير الفرع الدكتور زيد خرض طلبة نادي الطفل القرآين ف مركز 
القرآنية  اآليات  بمسابقة حفظ  الفائزين  من  البستان  الكسائي- شعب 

لنهاج )أحباب القرآن- بالقيم نرتقي(.
وقد متيز باحلفظ ف الراكز األول األطفال: )عمر أبو صعليك، موسى 

خوالدة، عمر خلة(.
معرض السيرة النبوية ومناسك العمرة

أربعة ُحّفاظ جدد
في فرع الزرقاء الثاني

الزرقاء  فــرع  ــّرم  ك
حّفاظ  أربعة  الثاين 
ــرشوع  م ف  ــدد  جـ
حيث  القرآين،  حراء 
الطلبة  من  كلٌّ  أنى 
فكرى،  )مصطفى 
خالد  العابد،  أحد 
وسيم  ــار،  ــج ــن ال
حفظ  ــدي(  ــع ــس ال

كتاب اهلل تعال.
مــرشوع  أن  يــذكــر 
إل  حـــراء يـــدف 
ــالب  ــط تــفــيــظ ال
كتاب اهلل تعال خالل 
خالل  ــن  م عــامــني 
ــاءات  ــق ــج ول ــرام ب
ُيعّدها مرشفو  طويلة 
يديره  الذي  الرشوع 
فرع  عليه  ويــرشف 

الزرقاء الثاين.

ف  العام  الرشف  افتتح  الرشيف  النبوي  الولد  ذكرى  بمناسبة  احتفاًء   
المعية الدكتور عدنان عزايزة، معرض السية النبوية ومناسك العمرة 
الطّبقة  التعليمية  لألركان  عميل  عرض  الفتتاح   وتلل  النادي،  ف 
خالل الفصل الدرايس األول من )منهاج أحباب القرآن بالقيم نرتقي(، 
وحرض احلفل رئيس فرع الزرقاء الثالث الشيخ حسني الياجنة، ونائبه 
ومديرة  خرض،  زيد  الدكتور  الفرع  ومدير  شومان،  فهمي  الدكتور 
النادي األستاذة هنا شعبان، كم حرضه عدد كبي من أولياء أمور الطلبة 

والضيوف.
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تتقدم جلنة إدارة فرع عامن السابع
بأحر مشاعر التعزية واملواساة

من آل قطيشات
بوفاة موظف مركز خليل الرمحن

محمد خليل قطيشات
سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمده بواسع رمحته

وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

يتقدم جملس إدارة مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم واإلدارة 
العامة للجمعية

بأحر مشاعر التعزية واملواساة
من رئيس فرع عامن اخلامس

الدكتور عمران شريم
بوفاة املرحوم بإذن اهلل تعاىل )والده(

سائلني اهلل تعاىل أن يتغمده بواسع رمحته، وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعزية تعزية

فرع المزار الشمالي يعقد مسابقة مقرئ القرآن األول

ف ظل قوله تعال: »ورّتل القرآن ترتياًل« وف أفياء ذكرى الولد النبوي 
الرشيف، عقد فرع الزار الشميل مسابقة )مقرئ القرآن األول(، لختيار 
السابقة   ف  وتنافس  وتويده،  الكريم  القرآن  تالوة  ف  األصوات  أجل 
نحو )50( مشاركًا من خمتلف مراكز الفرع: )اإلمام الشاطبي، اإلمام 
واإلبراهيمية-ساس،  ساس  الوليد،  بن  خالد  عبيدة،  أيب  الطبي، 

محاضرة في مركز التابعين

أقام مركز التابعني القرآين / فرع عمن األول مارضة بعنوان: )خماطر التدخني( أعّدها وقّدمها األستاذ 
أسامة مطي / خبي التحاليل الطبية والبيولوجية وعضو المعية األردنية إلعجاز القرآن والسّنة.

حيث عرض رشحًا مفصاًل عن خطر التدخني وتطرق إل إحصائيات دولية وملية له، وبنّي األمراض 
التي تنتج عن عادة التدخني، منها )النسداد الرئوي، سطان الفم واحلنجرة والرئتني(.

وحرض الحارضة عدد كبي من الطالب واألهايل والجتمع الحيل.
يذكر أن الركز سيقوم بإقامة سلسلة مارضات شهرية توعوية تتحدث عن موضوعات أخرى هتم 

الجتمع واألسة وخصوصًا فئة الشباب.

عبد اهلل بن مسعود، احلاج حسن بديوي القرآين، النعمن(، وضّمت لنة 
التحكيم خباء ف أحكام التجويد والقامات الصوتية، وُهم: )أ. ممد 
الراح / عضو لنة  أ. عمر  الفرع،  التالوة ف  الرشمان / رئيس لنة 

التالوة ف الفرع، الشيخ حسن طالفحة، أ. إمام الرشمان(.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع عمان النسائي األول
تكريم )34( حافظة

فرع  كّرم  السيدة هدى حتاحت،  الركزية  التالوة  برعاية مسؤولة لنة 
عمن النسائي األول )34( حافظة، ُفزَن ف السابقة السنوية التي يعقدها 
الفرع مرة كل عام، بدف تثبيت احلفظ لدى حافظات كتاب اهلل، وتلل 
احلفل مارضة للدكتورة سناء أبو فارس بعنوان: )احلمد هلل الذي هدانا 
لذا( أشارت فيها إل نِعم اهلل وأعظمها هذا الدين وحفظ القرآن الكريم.

تكريم المدربات الخبيرات

تت شعار )للقيم برانا بارينا( عقد قسم الشؤون التبوية ف فرع 

والنادي  القرآين  الطفل  نادي  معلمت  ملتقى  األول  النسائي  عمن 

الدائم، سعيًا منهم لتحقيق األهداف التالية: إدراك العلمة لكانتها 

ودورها الناط با ف غرس القيم، وتلبية حاجات العلمت اخلبيات 

وإحاطة  مهاراهتن،  وتطوير  عملية  بخبات  وتزويدهن  الهنية 

العلمة باستاتيجيات غرس القيم، تبادل اخلبات فيم بني العلمت.

بدوره أشاد راعي اللتقى الرشف العام عل فروع المعية الدكتور 

عدنان عزايزة بالهود البذولة، وأّكد عل أمهية دور العلم ف التأثي 

جهته  من  بشخصيته،  الهتمم  خالل  من  القرآين  الطالب  وصناعة 

تّدث الدكتور أيمن طه عن مفهوم الودة وعالقتها بالقيم، مؤكدًا 

عل رضورة وجود قيم ثابتة ُمتفق عليها من ِقبل فريق العمل سعيًا 

للوصول إل نتائج تفوق توقعات الستفيدين ورضاهم.

الفرع  مراكز  ف  الدائم  النادي  مديرات  مع  الدائم  التواصل  بدف 
وتشجيعهن عل التميز والتقدم واإلنجازن عقد قسم الشؤون التبوية 
روحي  )واتسعت  شعار  تت  النادي  لديرات  الثاين  اجتمعه  الفرع  ف 
لتشملك(، وتلل الجتمع وقفات تربوية وأخرى إدارية، وختم بتكريم 
مشاريعهن  قّدمن  اللوات  اخلبية(  الدربة  )إجازة  دورة  ف  الشاركات 
الفرع  بشكر  بدوره  قام  والذي  شبيب  الثنى  األستاذ  الدرب  بإرشاف 
القائم عل الدورة وتشجيع العلمت والديرات بالشاركة فيها ف الرات 

القبلة لعظم فائدهتا بمخرجاهتا التبوية والتدريبية التميزة.

ملتقى المعلمات



هذه السلسلة تتحدث عن بناء املدينة الفاضلة التي أّسسها وشّيد 
معاملها رسوُل اهلل  وبناها بجميع تفاصيلها عىل منهج القرآن الكريم 
مثايل  جمتمع  إىل  الوصول  هو  واهلدف  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  أرادها  كام 
يتخّلق بأخالق الرسول  يف كل تعامالته وحياته اليومية التي مارسها 
ونقلها عنه أصحابه الكرام رضوان اهلل عليهم مجيعًا، حتى يعيش جمتمعنا 
بأمن وأمان، بعيدًا عن الغلو والتطرف، كام عاش رسولنا  يف جمتمع 
مثايل تسوده األلفة واملحبة واألخوة والرتابط والرتاحم، ويصبح جمتمعنا 

. املجتمع املثايل الذي أراده اهلل ورسوله
فعندما  يومه؛  يقيض    اهلل  رسول  كان  كيف  املقالة  هذه  يف  سأتناول 
َبْيتِِه؟  يِف  َيْعَمُل    اهللِ  َرُسوُل  َكاَن  »َما  عنها:  اهلل  ريض  َعائَِشة  ُسئلت 
؛ كان يف مهنة أهله: حيلب شاته، ويرقع ثوبه،  فَقاَلْت: َكاَن َبرَشًا ِمَن اْلَبرَشِ
فإذا  ُبُيوهِتِْم،  يِف  َجاُل  الرِّ َيْعَمُل  َما  َوَيْعَمُل  نعله،  نفسه، وخيصف  وخيدم 
حانت الصالة خرج إىل الصالة وصىّل بالناس، ثم جلس إليهم فحّدثهم 
ثم  بينهم،  وأصلح  شكواهم  إىل  واستمع  وذّكرهم  ووعظهم  وعّلمهم 

يعود إىل بيته«. )رواه أمحد، وصّححه األلباين(.
قوهلا : »َكاَن َبرَشًا ِمَن اْلَبرَش، كان يف مهنة أهله : حيلب شاته، ويرقع ثوبه، 
َجاُل يِف ُبُيوهِتِْم«؛ أي أّن  وخيدم نفسه، وخيصف نعله، َوَيْعَمُل َما َيْعَمُل الرِّ
األنبياء عليهم  للنبي حممد وجلميع  الطبيعية  الصفة  البرشية هي  الصفة 
أفضل الصالة وأتم التسليم، فقد كان  برشًا من البرش، ويعمل كام يعمل 
عندما  وذلك  املنزلية،  األعامل  يف  زوجاته  ويساعد  بيوهتم،  يف  الرجال 
أما  ودعوته،  دينه  يف  عمل  لديه  ليس  البيت  يف  وجالسًا  متفرغًا  يكون 
عندما يكون مشغواًل يف الدعوة ونرش اإلسالم وتعليم الناس دينهم، فإنه 
ه، فدعا الناس إىل اإلسالم  يقوم هبذا الواجب عىل أكمل وجه كام أمره ربُّ
رّسًا ودعاهم جهرًا، وقال هلم: »أهيا الناس قولوا ال إله إال اهلل تفلحوا«. 

وبعث بالكتب إىل احلكام واألمراء يدعوهم إىل اإلسالم باحلسنى.
وقوهلا: »فإذا حانت الصالة خرج إىل الصالة وصىّل بالناس«، فإذا قال 
املؤّذن: اهلل أكرب، حّي عىل الصالة، لّبى النداء وأرسع إىل املسجد ُيصيّل 
بالناس ويلقى أحّبته وأصحابه، فلقاء رّبه واأُلنس به أهم من الزوجة 
أكرب  واهلل  وقته،  فلكّل  عمل،  بال  فقط  البيت  يف  واجللوس  واألوالد 
من كل يشء، وعندما يتذكر اإلنسان هذه الكلمة، فإنه يدرك أهنا ُتعينه 
عىل املبادرة للخروج إىل املسجد والصالة مع أهل احلي، فُيسّلم عليهم 
واألجساد،  والنفوس  القلوب  فتتقارب  ويصافحهم،  الصلوات  بعد 

وتذهب األحقاد، ويصبح أهل احلي كاجلسد الواحد، إذا اشتكى منه 
عضو يتداعى كافة أهل احلي، يبادرون بالسؤال عنه، وزيارته وعيادته 
بيته، وهم يعلمون ما هلذه الصلة من أجر عظيم عند اهلل، فقد قال  يف 
رسول اهلل : »َمن عاد مريضًا أو زار أخًا له يف اهلل تعاىل ناداه مناد بأن 
فيحصل  الرتمذي(،  )رواه  منزاًل«.  اجلنة  من  وتبّوأَت  ممشاك  وطاب  طبَت 
والغلو  التطرف  من  خاليًا  مثاليًا  املجتمع  ويكون  املجتمع،  يف  التآلف 
واملنازعات واملخاصامت واملشاجرات، وتشيع األلفة واألخّوة واحلب 
املسجد وهذا احلي، وينتقل هذا  الناس يف هذا  والرتابط والرتاحم بني 
احلبيبة وكافة  واملناطق يف مملكتنا  والقرى  كافة األحياء واملدن  إىل  اجلو 

العامل، ويسود السلم والسالم واألمن واألمان.
وقالت: »ثم جيلس إليهم حيّدثهم ويعّلمهم ويعظهم ويذّكرهم ويستمع 
إىل شكواهم ويصلح بينهم، ثم يعود إىل بيته« بمعنى أّن هذه األمور 
وتعليمهم  الرعّية  أمور  من  منها،  أعظم  هو  عام  تشغله  ال  البيت  يف 
إىل  واالستامع  وجل،  عز  اهلل  عند  من  جاءه  بام  وإخبارهم  ووعظهم 
القائد  نِعم    فكان  مصاحلهم،  ورعاية  مشكالهتم  وحل  شكواهم 
الناس  عامة  إىل  جيلس  واملحّدث،  واملعلم  املريّب  ونعم  األب  ونعم 
يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر ويعلمهم أمور دينهم، ويطمئن 
عىل أحواهلم.. وكان  يقيل )ينام( نصف النهار ليستعني بالقيلولة 
ْيَطاَن اَل َيِقيُل« )رواه الطرباين، وحّسنه  عىل قيام الليل، وقال: »ِقيُلوا َفإِنَّ الشَّ
األلباين(. ثم كان  ينام من أول الليل، ثم يقوم لصالة الليل، فيصيل ما 

شاء اهلل أن ُيصيّل، حتى إذا أّذن بالل لصالة الصبح صىّل ركعتني ثم 
خرج للصالة.

ُيوَضُع  َكاَن    بِيَّ  النَّ »َأنَّ  عنها:  اهلل  ريض  َعائَِشَة  َعْن  داود  أبو  روى 
اْسَتاَك  ُثمَّ  ىلَّ )قىض حاجته(  خَتَ ْيِل  اللَّ ِمَن  َقاَم  َفإَِذا  َوِسَواُكُه،  َوُضوُءُه  َلُه 

)استعمل السواك(«.
فلم تكن حياة رسول اهلل : روتينًا رتيبًا، كام قد ُيفهم من هذه الكلمة، 
َصاَلِت  إِنَّ  }ُقْل  ربه:  أمره  كام  مباركًا،  وعماًل  قاصدًا،  هديًا  كانت  بل 

َياَي َوَمَاِت هلل َربِّ اْلَعاَلنَِي{ ]األنعام:162[. َوُنُسِكي َوَمْ

أم  قالت  كام  ورشعه،  اهلل  ألمر  الواقعي  التأويل  هو   ، هديه  فكان 
املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها عندما ُسئلت عن ُخُلق النبي ، قالت: 

»كان ُخُلقه القرآن«. )رواه مسلم(.

المدينة الفاضلة
 يوم في حياة الرسول

إلى لقاء

اخلطيب  الكرمي  عبد  د. 
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