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ه لشخص عادي، بل ُوّجهت ألرشف   كلامت قاسية، مل ُتوجَّ

هها هو ذو اخلويرصة  اخللق أمجعني، حممد رسول اهلل ، والذي وجَّ

ذو  فجاءه  باجلعرانة،  ُحنني  غنائم  ُيوّزع    كان  فقد  التميمي؛ 

مل  إذا  يعدل  »وَمن   : النبي  فأجابه  قال،  ما  له  وقال  اخلويرصة 

 : دعني أرضب ُعُنَقه، فقال : أعدل؟« فقال ُعَمر بن اخلطاب

»َدْعُه، فإّن له أصحابًا حيقر أحدكم صالته مع صالته، وصيامه مع 

هُم ِمن الرمّية« )صحيح مسلم(، ويف  ين كام َيمُرق السَّ صيامه، َيمُرُقون من الدِّ

وصف آخر: »يقرؤون القرآن ال ُياِوُز حناجرهم..«. )مسند أمحد بسند صحيح(.

  معاوية  عندما طلب جيش   ، عيّل  الذين خرجوا عىل  اخلوارج  ُهم 

التحكيم، وَقبَِل عيّل ذلك، ورفضت هذه املجموعة، وقالوا: »إن 

وطريقة  سريهتم  من  يعلم  وهو  حينها،  عيّل  فقال  هلل«،  إال  احلكم 

كالمهم ما يريدون: »كلمة حق ُأريد هبا باطل«، فحاورهم ولكنهم 

عنهام  اهلل  ريض  عباس  ابن  هلم  وأرسل  برأهيم،  التمّسك  إال  أبوا 

أن  ُيعقل  فهل  نفسها،  التحكيم  مسألة  يف  وناقشهم  لُيحاورهم، 

فرقتني  بني  يكون  وال  الزوجني  بني  اإلصالح  يف  التحكيم  يكون 

لتقدير  التحكيم  يوز  وهل  بينهام؟!  االقتتال  إلهناء  املسلمني  من 

قيمة الصيد يف احلرم وال يكون لإلصالح بني املسلمني؟! فرجع 

جزٌء منهم، وبقي جزء، ومل ُيقاتلهم عيّل  حتى بدؤوا ُهم بالقتال، 

فقتلوا عبد اهلل بن خّباب بن األرت، فقد سألوه عن الفتنة، فقال: 

سّلم اهلل منها أيدينا فلنسلم منها ألسنتنا، فلم يعجبهم جوابه فقتلوه، 

وكانت معه جارية حامل، فبقروا بطنها وقتلوها، فبلغ عليًا شأهُنم، 

 : وحينها قاتلهم، وروى احلديث املعروف عنهم، وقول النبي 

»لئن أدركتهم ألقتلّنهم قتل عاد«. )صحيح البخاري(.

بمستغرب  وليس  وأوصافهم،  شأهنم  يف  أخرى  أحاديث  وهناك 

وعدم  االلتزام  جتمع  حني  الشخصية،  يف  التناقض  هذا  يكون  أن 

نفسه،  الدين  لُيناقض  السلوك  عىل  الفهم  عدم  فيغلب  الفهم، 

هذا  ينقض  وما  االلتزام،  ظاهره  ما  السلوك:  ازدواجية  فتكون 

الدم،  واستحالل  التكفري  حيث  املشني،  اآلخر  بالسلوك  االلتزام 

ناتج عن خلل يف  األوثان، وكله  أهل  وترك  اإليامن  أهل  قتل  بل 

الفهم، وتعّصب مقيت للرأي، وهي ِمن آفات األمة عرب تارخيها، 

يامرسها مسلمون، وربام مجاعات إسالمية، وكل ذلك رضر واضح 

عىل الدين نفسه.

التحديات كثرية جتعلنا أمام واقع مرير ينبغي تفّقد أمره، والرتتيب 

اإلسالم  هو  واخلارس  والواقعية،  احلكمة  من  بيشء  واإلعداد  له 

عليه  كله  العامل  وينقلب  اإلسالم  صورة  ه  ُتشوَّ حني  واملسلمني 

ويتهمه بالتطرف واإلرهاب، ويسهم املسلمون أنفسهم يف تشويه 

االفتتاحية
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أدوات  يكونوا  وأن  مبارشة،  وغري  مبارشة  بطريقة  الصورة  هذه 

اإلسالم  باسم  هبم،  ومكرهم  خمططاهتم  لينفذوا  هؤالء  بأيدي 

واجلهاد يف سبيل اهلل ومكافحة الظلم والظاملني.

اجلهل وسوء الفهم واليأس والتعّصب كلها أسباب قد تكون ذاتية 

يف اإلنسان القابل للتطرف، وهناك أسباب خارجية كالظلم واملكر 

العاملي واملواقف املزدوجة واإلعالم املنحاز والتنشئة غري السليمة، 

والتيارات  األفكار  وبث  الفساد  وانتشار  االقتصادي  والوضع 

املناهضة للدين، كلها أسباب تّشكل وحتّفز الفكر املتطرف، والذي 

غالبًا يتطور إىل سلوك متطرف، واملصيبة أنه باسم الدين.

وسيايس  فكري  ــر  وآخ عقدي  تطرف  هناك 

ثم  املعاملة،  يف  تشّدد  إىل  هذا  ويرتجم  وسلوكي، 

يمّر بمرحلة استصغار الشخص اآلخر أو التيار أو 

املجتمع، والتكرب عليه بحجة عدم التزامه، فيتطّور 

إىل التبديع، ومن ثم إىل التكفري، وليت األمر يبقى 

الدم،  استحالل  إىل  يتطور  بل  النظرية،  حدود  يف 

الذي  وهذا  والقتل،  العدواين  السلوك  وبالتايل 

مفهوم  وخلطوا  الدين،  باسم  الدم  سفكوا  الذين  هؤالء  يامرسه 

يَّة، ال ُيعَرف والؤها وال  اجلهاد بترصفاهتم، وقاتلوا حتت رايات ُعمِّ

أهدافها، فضاعت طاقات وأرواح بسبب عاطفة احلامس واجلهل، 

وقتل املسلمون بعضهم، وتشتت جهودهم.

لنرش  اجلهود  تكاتف  بد من  إىل نصاهبا، وال  األمور  رّد  بد من  ال 

الوعي والفهم الصحيح؛ فبداية هذا الرش من سوء الفهم، وعالجه 

بالفهم الصحيح، من جهات هي قدوة ملتزمة، ال من جهات هي 

نفسها مّتَهمة، وهنا دور العلامء القدوة، والدعاة الصادقني الواعني، 

أما أن تتوىل حماربة هذه األفكار جهات رسمية فقط، وبعقلية بعيدة 

عن الفهم الصحيح، فهنا نسهم يف زيادة التطرف واإلرهاب، ولن 

نجني إال مزيدًا من العناء والتشتت.

فقط،  التقليدي  األمن  بمفهوم  وليست  متكاملة  األمنية  املنظومة 

وفكري،  وسيايس  واقتصادي  اجتامعي  وآخر  روحي  أمن  فهناك 

وهكذا، وال بد من تكامل الرؤية يف هذا الشأن، فالنظر إىل زاوية 

واجلهات  الزوايا  رؤية  من  متكنك  ال  منه  جهة  إىل  أو  املكّعب 

األخرى، بل يراها غريك، ولذا ال بد من تكامل اجلهود. كام ينبغي أن 

تنتهي حالة االهتام بني أفراد وجهات من جهة، واألجهزة الرسمية 

احلكومية من جهة أخرى، ففرز الناس بناء عىل 

الوالء: َمن هو املوايل وغري املوايل، واملنتمي وغري 

املنتمي هي سيمفونية سيئة مللناها، وربام الذي 

أوجدها هم أصحاب عقول ضيقة متعصبة، قد 

حيث  من  والتطرف،  اخللل  من  بيشء  أسهموا 

يدرون وال يدرون، ألن مقاييس الوالء واالنتامء 

يف نظرهم خمالفة للمعقول.

الدين والوطن أمران ال ينبغي التهاون بشأهنام أبدًا، ومها األولوية 

التي ال بد من مراعاهتام والتعاون بني اجلميع من أجلهام؛ فالدين 

الكامل  االحرتام  مع  اجلميع،  وجدان  يف  وهو  لنا  يشء  أقدس 

ألصحاب الديانات األخرى الذين جتمعهم معنا املواطنة الصاحلة، 

أما الوطن أرضًا وإنسانًا فالواجب محايتهام والرقّي هبام، وهي ِمن 

بكل  والقوة  األرض  إعامر  حيث  نفسه،  الدين  عليه  حّث  ما  آَكد 

أشكاهلا وسعادة اإلنسان ورقّيه.
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ينبغي التحّقق من صدق األخبار والتبنّي يف األمور وعدم تناقلها من غري 
مستند أو دليل

اآلية: }َلْوَل إِْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُْؤِمُنوَن َواْلُْؤِمَناُت بَِأْنُفِسِهْم َخْيًا َوَقاُلوا 
َهَذا إِْفٌك ُمبنٌِي{ ]النور:12[.

املسلمة  الفئة  وتوجيه  احلادثة،  هذه  يف  خاضوا  للذين  توبيخ  موضوعها: 
والكرامة  باألعراض  مّتس  والتي  شائعات،  هكذا  مع  التعامل  كيفية  إىل 

والرشف.
باملؤمنني واملؤمنات دومًا، وعدم االنسياق  احَلَسن  الظّن  املعنى اإلمجايل: 

وراء كل ناعق حاقد.
األسئلة واهلدايات التدّبرية:

ما معنى )لوال( هنا، وبَِم تعّلق الظرف }إِْذ َسِمْعُتُموُه{؟
الفعل  إذا وليها  للتوبيخ كام هو شأهنا  بمعنى )هاّل(  »و)لوال( هنا حرف 
}إِْذ َسِمْعُتُموُه{ فهو ظرف متعلق  اْلُْؤِمُنوَن{، أما  }َظنَّ  املايض وهو هنا 
َواْلُْؤِمَناُت  اْلُْؤِمُنوَن  }َظنَّ  مجلة  التوبيخ  وحمل  عليه،  فقّدم  الظن  بفعل 
من  بالتوبيخ  وخص  املخاطبني  مجيع  إىل  السامع  فأسند  َخْيًا{،  بَِأْنُفِسِهْم 

سمعوا ومل يكّذبوا اخلرب«.)1(
 ما احلكمة من التعبري بقوله }َظنَّ اْلُْؤِمُنوَن َواْلُْؤِمَناُت{ ومل َيُقل )ظننتم( 
عطفًا عىل )سمعتموه( كام هو ظاهر اللغة؟ ومِلَ انتقل من أسلوب خطاب 

إىل أسلوب الغيبة }َظنَّ اْلُْؤِمُنوَن َواْلُْؤِمَناُت{؟!
وأسلوب  اإلضامر،  موطن  يف  بـاإلظهار  البالغة:  علامء  ُيسّميه  ما  هذا 
يف  اجلزلة  الفنون  من  ومها  الكريمة،  اآلية  يف  معًا  اجتمعا  فقد  االلتفات، 
العميقة  واألرسار  احِلَكم  من  وهلام  القرآين،  واإلعجاز  العربية  البالغة 

العريقة اليشء الكثري.
بأنفسكم  إذ سمعتموه ظننتم  لوال  قيل:  »فإن قلت: هاّل  الزخمرشي:  قال 

خريًا وقلتم؟ ومِلَ عدل عن اخلطاب إىل الغيبة، وعن الضمري إىل الظاهر؟
قلت: ليبالغ يف التوبيخ بطريقة االلتفات، وليرصح بلفظ اإليامن؛ داللة عىل 
أن االشرتاك فيه مقتض أن ال يصدق مؤمن عىل أخيه، وال مؤمنة عىل أختها 

قول غائب وال طاعن، وفيه تنبيه عىل أن حق املؤمن إذا سمع قالة يف أخيه، 
أن يبني األمر فيها عىل الظن ال عىل الشك، وأن يقول بملء فيه بناء عىل 
ظّنه باملؤمن اخلري: )هذا إفك مبني(؛ هكذا بلفظ املرصح برباءة ساحته، كام 
يقول املستيقن املطلع عىل حقيقة احلال، وهذا من األدب احلسن الذي قل 

القائم به واحلافظ له..)2(
فاحلكمة من وراء هذا التعبري هو: إظهار صفة اإليامن )املؤمنون واملؤمنات( 
للتنبيه عىل ِعلية اإليامن يف التوجيه الرّباين القائم عىل الظن احلسن باملسلمني 
هذه  وربط  احلسنة،  املحامل  عىل  ترصفاهتم  ومحل  هبم،  الشك  وعدم 
موجباته  من  لتصبح  الصادق  الصحيح  باإليامن  الظّن-  -ُحسن  الصفة 
ومستلزماته، فمن أخّل بموجب ذلك فقد استحّق أقبح الوصف وأشنعه، 

والتوبيخ عليه أظهر وأمر. 
يكتف  ومل  )اإلناث(  املؤمنات  عىل  نّص  أنه  أيضًا:  هنا  التعبري  مجيل  ومن 
باملؤمنني؛ إذ من عادة القرآن الكريم إدراجهن -اإلناث- ضمن خطاب 
الذكور من املؤمنني يف ُجّل األحكام والتوجيهات الربانية، ونادرًا ما ينّص 
عليهن! ولعل الرس يف ذلك: التأكيد عىل التوجيه السابق )الظن احلسن(، 
ولكون اإلناث راسخات يف ذلك فيغلب عليهن مثل هذا الوصف الشنيع، 

مع اإلشارة إىل واقع احلال يف قصة اإلفك.
روي عن أيب أيوب األنصاري أنه دخل عيل عىل أم أيوب، فقالت له: يا 
أبا أيوب، أسمعت ما قيل؟! فقال: نعم، وذلك الكذب، أكنت أنت يا أم 
أيوب تفعلني ذلك؟ قالت: ال واهلل، قال: فعائشة واهلل أفضل منك؛ قالت 
أم أيوب: نعم. فهذا الفعل ونحوه هو الذي عاتب اهلل تعاىل عليه املؤمنني 

إذ مل يفعله مجيعهم.)3(
وهذه الصفة أّكد عليها القرآن الكريم يف توجيهاته وكذا السّنة املطّهرة. قال 
نِّ إِْثٌم َوَل  نِّ إِنَّ َبْعَض الظَّ ِذيَن َآَمُنوا اْجَتنُِبوا َكثِيًا ِمَن الظَّ ا الَّ َ تعاىل: }َيا َأيُّ
َم َأِخيِه َمْيتًا  ُسوا َوَل َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأُيِبُّ َأَحُدُكْم َأْن َيْأُكَل َلْ سَّ َتَ

اٌب َرِحيٌم{ ]احلجرات:12[. َ َتوَّ َ إِنَّ اللَّ ُقوا اللَّ َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ

ِديِث،  نَّ َأْكَذُب احْلَ ، َفإِنَّ الظَّ نَّ اُكْم َوالظَّ بِيِّ  َقاَل: »إِيَّ َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة، َعِن النَّ

)11(

)2(

إيهاب برهم د. 
محاولة الطعن
فـــــــي عـــــــــــرض
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َتَباَغُضوا،  َواَل  َتَداَبُروا،  َواَل  اَسُدوا،  حَتَ َواَل  ُسوا،  سَّ جَتَ َواَل  ُسوا،  سَّ حَتَ َواَل 
َوُكوُنوا ِعَباَد اهللِ إِْخَوانًا«.)4(

رسائل التزكية:
- الظّن احَلَسن باآلخرين وعدم محل ترصفاهتم عىل حممل السوء.

- االتصاف بصفة الظّن احلسن باملؤمنني.
ِعْلٌم  بِِه  َلُكْم  َلْيَس  َما  بَِأْفَواِهُكْم  َوَتُقوُلوَن  بَِأْلِسَنتُِكْم  ْوَنُه  َتَلقَّ }إِْذ  اآلية: 

ِ َعِظيٌم{ ]النور:15[ نًا َوُهَو ِعْنَد اللَّ َسُبوَنُه َهيِّ َوَتْ

موضوعها: بيان رسعة انتشار خرب اإلفك وتناقله بدون تثّبت أو روّية أو 
علم، والتوبيخ عىل ذلك.

تناقل خرب اإلفك برسعة دون  التوبيخ والتبشيع عىل َمن  املعنى اإلمجايل: 
تفّكر وتثّبت ودليل واالستخفاف بذلك مع أنه من عظائم اآلثام والذنوب.

األسئلة واهلدايات التدّبرية:
ْوَنُه بَِأْلِسَنتُِكْم{ علاًم أّن التلّقي عادًة ما   ما احلكمة من التعبري بقوله: }َتَلقَّ

يكون باألذن التي هي آلة السامع واإلصغاء؟!
لعل احلكمة من ذلك: أنه جعل األلسن آلة للتلّقي عىل طريقة ختييلية بتشبيه 
األلسن يف رواية اخلرب باأليدي يف تناول اليشء، وإنام ُجعلت األلسن آلة 
للتلّقي مع أّن تلّقي األخبار باألسامع؛ ألنه ملا كان هذا التلّقي غايته التحّدث 
باخلرب ُجعلت األلسن مكان األسامع جمازًا بعالقة األيلولة، وفيه تعريض 
بحرصهم عىل تلّقي هذا اخلرب، فُهم حني يتلّقونه ُيبادرون باإلخبار به بال 

تروٍّ وال تريُّث، وهذا تعريض للتوبيخ والتشنيع من فعلهم األخرق.)5(
وهذا تعبري مجيل وعميق، ُيعرّب بدّقة عن حال الذين وقعوا بأم املؤمنني ريض 
اهلل عنها، بكل خّفة واستهتار وقلة حتّرج، وتناول أخطر األمور وأعظمها 

عند اهلل إثاًم، بال مباالة وال اهتامم.)6(
فاللسان أصبح يتلّقى من اللسان، بال تدّبر وال تفّحص وإنعام نظر، حتى 
لكأن القول ال يمّر عىل آلة السمع والتدّبر -اآلذان- فال تتماله الرؤوس 

وال تتأمله القلوب.)7(
فالتثبُّت مطلب رشعي وأخالقي هام، وتوجيه رّباين جليل ذو قيمة جمتمعية 
عظيمة، ينسجم مع روح اإلسالم وأسسه، وله شواهد من القرآن والسّنة 
ُنوا َأْن  ِذيَن َآَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبأٍ َفَتَبيَّ ا الَّ َ كثرية، منها قوله تعاىل: }َيا َأيُّ

ُتِصيُبوا َقْومًا بَِجَهاَلٍة َفُتْصبُِحوا َعَل َما َفَعْلُتْم َناِدِمنَي{ ]احلجرات:6[.

وعن حفص بن عاصم قال: قال رسول اهلل : »كفى باملرء كذبًا أن حُيّدث 
بكل ما سمع«.)8(

وعن أيب هريرة أن النبي  قال: »كفى باملرء إثاًم أن حُيّدث بكل ما سمع«.)9(
 مِلَ جاء النظم القرآين بقوله: }َوَتُقوُلوَن بَِأْفَواِهُكْم{ علاًم بأّن القول ال 

يكون إال بالفم، فهو كتحصيل احلاصل؟! فام الرّس ِمن وراء ذلك؟

ذلك  من  احلكمة  ولعل 
يكون  املعلوم  اليشء  »أّن 
فيرتجم  القلب،  يف  علمه 
اإلفك  وهذا  اللسان،  عنه 

ليس إال قواًل يري عىل ألسنتكم ويدور يف أفواهكم من غري ترمجة عن 
َلْيَس ِف ُقُلوِبِْم{  بَِأْفواِهِهْم َما  }َيُقوُلوَن  علم به يف القلب؛ كقوله تعاىل: 

]اآل عمران:167[.«)10(

فكأنه يريد اإلشارة إىل أّن ما صدر عنهم عاٍر عن الوعي والعقل واملنطق، 
األفواه  من  تصدر  وألفاظ  كلامت  هي  وإنام  كان،  أّيًا  دليل  إىل  يستند  وال 

فحسب.
رسائل التزكية:

- عىل املسلم التقي التأّكد من صّحة األخبار وعدم تصديق كل ما ُيسمع 
وُيقال ال سيام ما يتعلق بأعراض املسلمني وكرامتهم.

- التحّقق من صدق األخبار والتبنّي يف األمور وعدم تناقلها من غري مستند 
أو دليل.

ما  صّحة  من  والتأّكد  األخبار  من  التثّبت  وجوب  املجلس:  خالصة 
يتناقله الناس، ال سيام ما يتعلق بأعراض املسلمني وخصوصياهتم، وعدم 
التساهل واالستهانة يف مثل هذا الفعل الذي هو من الشنائع التي ذّمها اهلل 
َوُهَو  نًا  َهيِّ َسُبوَنُه  }َوَتْ األمور وفظائعها  واعتربه من عظائم  فاعلها،  وذّم 

ِ َعِظيٌم{. ِعْنَد اللَّ

هوامش:

1. التحرير والتنوير البن عاشور )174/18(.

2. الكشاف )213-212/3(.

3. اجلامع ألحكام القرطبي )171/15(.

4. أخرجه أمحد )312/2( )8103(، والبخاري )6064(، ويف األدب املفرد )410(.

5. التحرير والتنوير، ابن عاشور )178/18(.

6. يف ظالل القرآن، سيد قطب )2502/4(.

7. يف ظالل القرآن، سيد قطب )2502/4(.

8. رواه مسلم يف املقدمة )6(، صحيح اجلامع )4482(.

9. السلسلة الصحيحة )2025(.

10. الكشاف للزخمرشي )214/3(.
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دأبت مجعية الحافظة عل القرآن الكريم عىل ختليد أعامل 
الدكتور عبد اهلل  املرحوم  العلامء  الربانيني، ومن أولئك  العلامء 

اجليويس، الذي ما فرت قلمه من تقييد الدراسات اإلسالمية.

وضّم هذا الكتاب أبحاثًا أنجزها الدكتور، وهلا عالقة بالقرآن 
هلذه  وملا  املؤمترات،  وأوراق  املجالت  رهينة  زالت  ما  الكريم، 
بعض،  إىل  بعضها  ضّم  تم  فقد  العلمية،  القيمة  من  األبحاث 
التفسري  للعيان يف كتاب واحد)1(، محل اسم )بحوث يف  لتظهر 
الطبعة  وصدرت  صفحة،   )295( يف  ويقع  القرآن(،  وعلوم 

األوىل منه يف هذا العام )1438هـ - 2017م(.

ويتضمن الكتاب املباحث السبعة اآلتية: )القرآن، العالقة بني 
النص واملفرسِّ بني التوّسع والتضييق، أسلوب احلوار يف القرآن 
الكريم )خصائصه اإلعجازية وأرساره النفسية(، األمن النفيس 
يف القرآن الكريم وأثره عىل فكر اإلنسان، البناء النفيس للمسلم 
يف ضوء السّنة النبوية وأبعاده احلضارية، الفساد )مفهومه وأسبابه 
وأنواعه وسبل القضاء عليه( رؤية قرآنية، آراء املسترشقني حول 
القرآن الكريم بني اإلنصاف واإلجحاف )شبهة كولسون حول 

الترشيع القرآين نموذجًا(.

مع  لريبطه  النفس،  أعامق  هتّز  مهسة  )القرآن(  مبحث  وتناول 
القرآن رفعه،  أّن  الربط  فيكتشف من خالل هذا  الوجود كله، 
هبذا  إال  ذكر  وال  رفعة  فال  الوجود،  هلذا  مركزًا  منه  وجعل 

الكتاب تالوة وتدّبرًا وعماًل واستشفاء.

وبحث )العالقة بني النص واملفرسِّ بني التوّسع والتضييق( جاء 
ليجيب عىل األسئلة الفرعية التالية: إىل أّي مدى يؤثر النص يف 
املتلقي؟ وما حدود هذا األثر؟ وهل بني النص واملتلقي حدود 
ال يمكن جتاوزها؟ وهل لثقافة املتلقي دور يف املعنى الذي يتلقاه 
من النص؟ وهل املعنى خارج حدود املتلقي وذايت يف النص؟ 
وهل هو ثابت؟ واملتغرّي هو املتلقي؟ وما هو دور »املتغريين«: 

الزماين واملكاين يف النص؟

روائع  من  فهو  الكريم(  القرآن  يف  احلوار  )أسلوب  بحث  أما 
التي  املختلفة  لألساليب  عرض  حيث  الدكتور،  قلم  خّطه  ما 
استخدمها القرآن الكريم يف عرض املادة احلوارية، والتي كانت 
تساير مراحل الدعوة، فكانت شاملة جلميع مناحي احلياة وفئات 
املجتمع، ومل تأت عىل سبيل االستقصاء، بل كانت من أشخاص 
حقيقيني، وأخذ منها القرآن ما يفيد يف الدعوة، فأخذ منها ما يثري 
مكامن النفس ويكشف عن أرسارها، ال عن طريق التلقني، بل 
كثر فيها االستفهام، مما أتاح للقارئ مالحظة أسلوب الكفار يف 
احلوار وأسلوب الرسل عليهم السالم، بطريقة يعجز البرش عن 

مثلها.

وتناول بحث )األمن النفيس يف القرآن الكريم( بحث اإلنسان 
فوجد  احلياة..  اإلنسان  عرف  أن  منذ  بدأ  والذي  األمن،  عن 

للدكتور عبدالله الجيوسي
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املؤلف أن األمن يبدأ من الفكر السليم، فلذا ينبغي للمريّب أن 
يندفع  متوازنًا،  إنسانًا  ليصنع  والوجدان،  العقل  بناء  يركز عىل 
بالعلم  متسلحًا  والنفس  الكون  آفاق  اكتشاف  إىل  ذلك  بعد 
والعقل، وهلذا كانت الترشيعات والعقائد التي يف القرآن الكريم 

حتقق األمن وتوّسع دائرة احلرية والتفكري.

والبحث اخلامس ) البناء النفيس للمسلم..( ُبني عىل نامذج عملية 
للرتبية النبوية للجيل األول من املسلمني، والذي كان نموذجًا 
عابرًا للزمان واملكان، يصلح للتطبيق، وينتج ذلك النموذج يف 
كل وقت؛ ألنه قام عىل البناء النفيس بأسلوب خال من التعقيد، 
ومتثل يف التدرج الرتبوي والرتّقي يف السلوك بالوسائل املمكنة.

بدأ  حيث  حماور،  أربعة  )الفساد..(  السادس  املبحث  وتناول 
ورؤية  صلبة  قاعدة  من  لينطلق  »الفساد«  مصطلح  بتحرير 
يوصف  ما  هبا  يتميز  التي  والضوابط  املعايري  حتديد  يف  صائبة 
الثالث  املحور  جاء  ثم  الثاين،  املحور  وهو  غريه،  عن  بالفساد 
واالجتامعي  االقتصادي  الفساد  من  نامذج  عىل  الضوء  ليسلط 
والسيايس واألخالقي والثقايف والرتبوي والبيئي، والتي ذكرها 
القرآن الكريم، أما املحور األخري فقد عّرج عىل سبل مكافحة 
الفساد والنامذج القرآنية التي ساقت موانع الفساد عمومًا، وأكد 
أن رساالت األنبياء كانت رساالت إصالح مليادين قد دخلها 

الفساد.

قبل  الكريم(  القرآن  حول  املسترشقني  )آراء  األخري  والبحث 
أن يرشع املؤلف بالرّد عىل شبهة شبهة كولسون حول الترشيع 

ميدان  يف  املسترشقني  جهود  عىل  نظرة  بإلقاء  بدأ  القرآين، 
يف  املسترشقني  شبهات  عن  حتدث  ثم  القرآنية،  الدراسات 
البحث  قيد  الشبهة  رّد  الباحثني حوهلا، وكان  امليزان، وانقسام 

بمثابة التطبيق العميل ملواجهة شبهات املسترشقني.

هوامش:

1. افتتاحية الكتاب، ص )5(.

2. مقدمة الدكتور حممد جميل الربابعة، ص )7(.
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ِذيَن َآَتْيَناُهُم اْلِكَتاَب َيْتُلوَنُه َحقَّ تَِلَوتِِه ُأوَلئَِك  قال اهلل تبارك وتعاىل: }الَّ
وَن{ ]البقرة:121[. اِسُ ُيْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِِه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَ

علينا  فخرج  القرآن  نقرأ  جلوسًا  ُكّنا  قال:    سعد  بن  سهل  عن 
قوم  يأيت  أن  يوشك  القرآن،  »اقرءوا  فقال:  مرسورًا    اهلل  رسول 
يقرءونه يقومون حروفه كام يقوم السهم ال ياوز تراقيهم، يتعّجلون 

أجره وال يتأجلونه«.
وذكر ابن اجلزري -يرمحه اهلل- أّن رجاًل جاء إىل أيب الدرداء  ومع 
َع القرآن  ذلك الرجل ابٌن له، فقال: يا أبا الدرداء، إّن ابني هذا قد مَجَ
)أي حفظه(، فقال أبو الدرداء: اللهم غفرانك، إنام مجع القرآن سمع 

له وطاعة )أي سامع آياته والتزام طاعاته(.
وقال اإلمام أبو حامد الغزايل -يرمحه اهلل- يف كتاب )تالوة القرآن(: 
اللسان  فحّظ  والقلب؛  والعقل  اللسان  فيه  يشرتك  أن  تالوته  حق 
تصحيح احلروف بالرتتيل، وحّظ العقل تفسري املعاين، وحّظ القلب 
االنزجار واالّتعاظ والتأثر باالئتامر )أي االنصياع ملا فيه من األوامر( 

فاللسان ُيرّتل والعقل يرتجم والقلب يّتعظ.
أما إذا أراد القارئ أن يتصّدر لإلقراء وُينّصب نفَسه لالشتغال بتعليم 

اآلخرين فعليه مراعاة ما ييل:
أوًل: إخالص النّية هلل تعاىل يف كل عمل ُيقّربه إليه وأن يقصد رضا اهلل 
يَن{ ]البينة:5[. ِلِصنَي َلُه الدِّ َ ُمْ تعاىل، قال تعاىل: }َوَما ُأِمُروا إِلَّ لَِيْعُبُدوا اللَّ

ثانيًا: عليه أن يتعلم مسائل من الفقه ُتِعيُنه عىل فهم ما يصلح به دينه 
وما يمكنه من إرشاد تالميذه إذا عرضت هلم مسألة.

ثالثًا: أن يتعلم مسائل من النحو الرصف بحيث يتمّكن من توجيه ما يصادف 
أثناء القراءة مما تتميز به قراءٌة عن قراءة أخرى مما خيتلف فيه اإلعراب.

وذكر ابن اجلزري -يرمحه اهلل- حول هذه املسألة بيتني من نظم اإلمام 
أيب احلسن احلرصي، مها:

لقد يّدعي علم القراءة معرٌش            وباُعُهم يف النَّحِو أقرُص ِمن ِشرْبِ
فإْن قيَل ما إعراب هذا وَوْجُهُه        رأيَت طويَل الَباِع َيْقرُصُ عن ِفرْتِ

رابعًا: أن يتعلم مقدارًا من اللغة والتفسري يستطيع به توضيح املقصود 
من النصوص القرآنية.

أن يعتمد يف تعليمه عىل كتاٍب أو نظٍم معترب ومعتمد عند  خامسًا: 
كمرجع  عنده  ليكون  والقراءات،  التجويد  كتب  وبخاصة  العلامء 

ُيشري إليه أو حُييل طالبه إليه كي يتحّققوا مما يعرض هلم من مسائل.
َسَنٍد  دونام  برايه  يستحسنه  بيشء  اإلقراء  يتجّنب  أن  عليه  سادسًا: 
َبَعة يأخذها اخَلَلف عن  مّتصل أو رواية صحيحة؛ ألن القراءة ُسّنة ُمتَّ

َلف دونام زيادة أو نقصان. السَّ
ى عن شيخه الذي أجازه سواء  سابعًا: ال يوز له أن ُيقِرئ إال بام تلقَّ
بطريقة العرض أو بطريقة التلقني واملشافهة؛ ألن هناك من األصول 
واألوجه ما ال يمكن ضبطه إال باملشافهة والسامع من الشيخ احلاذق 
واإلشامم  والتسهيل  والتقليل  اإلمالة  مسائل  نحو  مثله،  عن  املتقن 

وم واالختالس وأنواع الوقف واالبتداء. والرَّ
ثم نختم مقالنا هذا بام قاله ابن اجلزري يف نفس املرجع أنه ليس رشطًا 
أن جتتمع يف املقرئ مجيع العلوم؛ ألن الرشيعة واسعة واألعامر قصرية 
أن  أضاف  ثم  كثرية،  والعوائق  قليلة  ودواعيه  كثرية  العلم  وفنون 
القارئ إذا كان غري صحيح النّية أي أنه يقرأ ويريد بقراءته احلصول 
عىل شهادة فقط، أو يريد رفع منزلة أو كسب وظيفة دنيوية، هل ُيمَنع 
هذا وأمثاله من القراءة؟ وييب عىل السؤال فيقول: الذي ترصُّ عليه 
العلامء أنه ال ُيمَنع، وقالوا )أي العلامء(: طلبنا العلم لغري اهلل فأبى أن 

ال يكون إال هلل... أي أن عاقبته كانت هلل.
عىل  وسلم  اهلل  وصىّل  وأعلم،  أعىل  تعاىل  واهلل  مجعه،  تيرسَّ  ما  هذا 

الرمحة املهداة سيدنا حممد وعىل آله وأصحابه والتابعني.
بترصف عن كتاب )منجد املقرئني ومرشد الطالبني(، لإلمام ابن اجلزري -يرمحه اهلل-.

الشيخ عبدالرحمن جبريل
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لقد بلغ الضعف باملسلمني أن وصل أعداء هذا الدين إىل حماولة تغيري 
عقول املسلمني.

يقول القس زومري يف خطاب ألقاه يف مؤمتر املبرشين الذي ُعقد يف جبل 
الزيتون يف القدس سنة 1924م أثناء االحتالل اإلنجليزي لفلسطني، بعد 
أن استمع إىل خطب كثرية من املبرشين أعلنوا فيها إفالس التبشري يف البالد 
اإلسالمية: »أهيا اإلخوان األبطال، لقد أّديُتم رسالتكم أحسن األداء، إين 
أقركم أّن الذين دخلوا من املسلمني يف املسيحية مل يكونوا مسلمني حقيقة، 
رجل  أو  اإلسالم،  يعرف  ال  صغري  إما  ثالثة؛  أحد  قلتم  كام  كانوا  لقد 
القوة، وثالث يبغي الوصول لغايات شخصية.  مستخف باألديان يريد 
ولكن مهمة التبشري ليست إدخال املسلمني يف املسيحية فإن هذا هداية هلم 
وتكرياًم )معاذ اهلل( ولكن مهمتكم أن خُترجوا املسلم من اإلسالم ليصبح 
خملوقًا ال صلة له باهلل، وبالتايل ال صلة تربط باألخالق التي تعتمد عليها 
األمة يف حياهتا، وبذلك تكونون بعملكم هذا طليعة الفتح االستعامري يف 

البالد اإلسالمية.
لقد قبضنا من ثلث القرن التاسع عرش إىل يومنا هذا عىل مجيع برامج التعليم 
يف البالد املسيحية الكثرية التي هُتيمن عليها الدول األوروبية واألمريكية، 
والفضل إليكم وحدكم أنكم أعددتم بوسائلكم مجيع العقول يف البالد 
اإلسالمية إىل قبول السري يف الطريق الذي مّهدتم له كل التمهيد، إنكم 
أعددتم يف ديار املسلمني إنسانًا ال يعرف الصلة باهلل وال يريد أن يعرفها، 
وأخرجتم املسلمني من دين اإلسالم، وبالتايل جاء النشء اإلسالمي طبقًا 
ملا أراده االستعامر، ال هيتم بالعظائم وحُيبُّ الراحة والكسل، ويرصف مّهه 
يف دنياه يف الشهوات؛ فإذا تعلم فللشهوات، وإذا مجع املال فللشهوات، 
وأن تبوأ أسمى املراكز فللشهوات، ويف سبيل الشهوات يود بكل يشء«.

ويقول غالدستون رئيس وزراء بريطانيا يف القرن التاسع عرش: »ما دام 
أوروبا  تستطيع  فلن  حياة،  ونظام  كمنهج  ُيطّبقونه  موجودًا  القرآن  هذا 

السيطرة عىل الرشق، ولن تكون هي نفسها يف أمان«. وبذلك غدا الناس 
الذين يّتسمون بأسامء املسلمني اليوم يقرأون القرآن فال ُياِوُز تراقيهم... 
النكري    الرسول  د  شدَّ ولقد  وأنغام.  وترانيم  تعاويذ  أنه  عىل  يقرأونه 
أعداُء  ه  وجَّ لذلك  وأخالقه،  سلوكه  يف  يؤّثر  وال  القرآن  يقرأ  من  عىل 
اهلل جهودهم املاكرة اخلبيثة لتخريب الفطرة اإلنسانية وتعطيلها حتى ال 

تستجيب لنداءات هذا القرآن، فيصبح القرآُن مهجورًا.
وهذا القرآن هو كتاب اهلل، هو النور، وهو الروح الذي إذا دخل القلب 
الغافلة  الساهية  الالهية  اإلنسانية  النفس  المس  وإذا  أحياه،  امليت 
أيقظها... ولو أّن هذه املاليني التي تّدعي اإلسالم استشعرت معنى احلياة 
التي يقذف هبا القرآن يف نفوس أتباعه، هل كانت حاهلم تظّل عىل ما هي 

عليه اآلن من ضعف وُذّل واستكانة؟!

ــي ــاض ــداهلل امل ــبـ ــؤاد عـ ــ فـ

11 العدد 183شعبان 1438هـ - أيار 2017م
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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 1٧/2٠1٧/٦. 

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 كاماًل ، والهاتف واضحًا.

183

183
-1

-5

-6

-2

-3

-4

اخرت اإلجابة الصحيحة:

1. مؤلف »تفسي القرآن الجيد« الذي صدر مؤخرًا عن مجعية الحافظة عل القرآن الكريم:

ج( الشيخ إبراهيم القطان. ب( د. عمر األشقر.   أ( د. فضل عباس.  

واإلعجاز،  والتجويد،  وعلومه،  القرآن  تفسي  من  القرآنية  القالت  يضّم  الفرقان؛  جملة  أبواب  من  باب   .2

والقراءات، واسمه:

ج( ينابيع قرآنية. ب( بحوث قرآنية.   أ( مقالت قرآنية.  

3. ف جملة الفرقان سلسلة حول تدّبر آيات من القرآن، ويضم هذا العدد  مقاًل منها، وهي تت عنوان:

ج( أفل يتدّبرون القرآن. ب( أفلم يّدبروا القول.  أ( فهل من ُمّدكر.  

4. السلسلة التي يكتب فيها الدكتور حممد راتب النابليس ابتداًء من العدد )171( من جملة الفرقان:

ج( اإلعجاز العلمي ف السّنة. ب( تفسي القرآن الكريم.  أ( أسامء الل السنى.  

5. تضمن العدد )180( من جملة الفرقان لقاء مع الدكتور رضا الديثي، حول موضوع:

ب( القيم القرآنية.                    ج( مدرسة الصحابة. أ( التنمية البرشية.  

6. تضمن العدد )181( لقاء مع أصغر حافظة ف مجعية الحافظة عل القرآن الكريم، وهي:

ج( نور الذهبي. ب( نورهان الطوخي.  أ( نور أبو الليل.    

250

مسابقة العدد مئة وثالثة وثمانين

دينارًا
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ــة ــف ــاع ــس ــل امل ــي ــم ــاد ج ــهـ غـــنـــى نـ

سالمة إسماعيل  العزيز  عبد  يزن 

زينات محمد  ــاج  احل عيسى  ناديا 

ــن الــزعــبــي ــس ــدة عـــصـــام ح ــريـ فـ

عــســراوي صــالــح  محمود  عــبــداهلل 

اجلليل عبد  علي  بــشــار  عــبــداهلل 

ــات ــالح ــة وصـــفـــي ص ــامـ مـــيـــرا أسـ

مـــنـــى حـــســـني راغــــــب غــوطــانــي

أحـــــــمـــــــد مـــــحـــــمـــــود مــــــــروح

روضــــــــة راضــــــــي صــــــــادق زربـــــا

الفائزون مبسابقة العدد مئة وواحد وثمانني

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

إجابات مسابقة العدد مئة وواحد وثمانني

اسم املشترك )رباعّيًا(:

ــدي: ــري ــب الـــعـــنـــوان ال

الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:

183

181

181
3- وليد سيف. 5- حممد متويل الشعراوي.1- د. فضل عباس.

4- يوسف العظم. 6- د. كامل رشيد.2- مصطفى الزرقا.
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]الذاريات:58[  اْلَتنُِي{  ِة  اْلُقوَّ ُذو  اُق  زَّ الرَّ ُهَو   َ اللَّ }إِنَّ  تعاىل:  اهلل  قال 
والرّزاق صيغة مبالغة، وإذا جاء اسم اهلل عّز وجّل بصيغة 
العباَد مجيعًا مهام كثر عددهم،  يرُزق  أنه  املبالغة، فمعنى 
عىل  إما  له،  حدود  ال  وفريًا  رزقًا  منهم  الواحد  ويرُزق 
مستوى جمموع املرزوقني، وإما عىل مستوى كمية الرزق، 
لذلك مل تأِت )الرازق( بل أتت )الرّزاق(؛ ألنه يرُزق كل 
العباد ويرُزق العبد الواحد كل يشء.. إذا أعطى أدَهش.

وورد هذا االسم يف قوله تعاىل عىل شكل فعل مضارع: 
ِميُع اْلَعِليُم{  اُكْم َوُهَو السَّ ُ َيْرُزُقَها َوإِيَّ ِمُل ِرْزَقَها اللَّ ٍة َل َتْ }َوَكَأيِّْن ِمْن َدابَّ

]العنكبوت:60[.

األرواح  ورزق  باألطعمة،  األبدان  »رزق  العلامء:  قال 
ك اهلل بدخل  باملعرفة«. واملعرفة أرشف الرزَقني؛ فإذا خصَّ
برزق  آخر  عبدًا  وخصَّ  الطعام،  أطيب  به  أكلَت  وفري 
املعرفة، فاعلم علم اليقني أّن العبد اآلَخر أكثر حظوًة عند 
النفوس واألرواح، وهي املعارف.  اهلل؛ ألنه منحه رزق 
ُه َواْسَتَوى َآَتْيَناُه ُحْكاًم َوِعْلاًم َوَكَذلَِك َنْجِزي  قال تعاىل: }َوَلَّا َبَلَغ َأُشدَّ

اْلُْحِسننَِي{ ]القصص:14[.

وجّل:  عّز  اهلل  قال  الصالة،  الرزق:  سعة  أسباب  وِمن 

َنْرُزُقَك  َنْحُن  ِرْزقًا  َنْسَأُلَك  َل  َعَلْيَها  َواْصَطِبْ  َلِة  بِالصَّ َأْهَلَك  }َوْأُمْر 

َواْلَعاِقَبُة لِلتَّْقَوى{ ]طه:132[، استنباط من اآلية لطيف جّدًا، فإذا 

إنام   ، ُمَصلٍّ فأنَت   ، أقول َصلِّ لن  يزداد رزقك  أن  أردَت 
أقول لك أتقن صالتك؛ فاخلشوع من فرائض الصالة ال 
نا عّز وجّل حينام أثنى عىل املؤمنني قال:  من فضائلها، وربُّ

ِذيَن ُهْم ِف َصَلِتِْم َخاِشُعوَن{ ]املؤمنون:2-1[. }َقْد َأْفَلَح اْلُْؤِمُنوَن . الَّ

وِمن آداب العبودية أن يرجع العبُد إىل رّبه يف كل ما يريد، 
آداب  من  هذا  البسيطة،  األشياء  ويف  الكبرية  األشياء  يف 
العبد مع اهلل عّز وجّل، فاهلُل تعاىل حيبُّ من العبد أن يسأله 
شسع نعله إذا انقطع.. سيدنا موسى حينام جاع واحتاج، 

قال: }َربِّ إِنِّ ِلَا َأْنَزْلَت إَِلَّ ِمْن َخْيٍ َفِقٌي{ ]القصص:24[.
ل لنا رزقنا، ومع ذلك يهد  واهلُل الرّزاق طمأننا بأنه تكفَّ
أجل  من  قليل  الدنيا  من  بعرض  دينهم  ويبيعون  الناس 
اَمِء  اَمِء ِرْزُقُكْم َوَما ُتوَعُدوَن . َفَوَربِّ السَّ الرزق، قال تعاىل: }َوِف السَّ

قٌّ ِمْثَل َما َأنَُّكْم َتْنِطُقوَن{ ]الذاريات:23-22[. ُه َلَ ْرِض إِنَّ َواأْلَ

أ.د. محمد راتب النابلسي
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النبي  أرشف املخلوقات عىل ظهر األرض وأحبُّ الناس 
إىل اهلل واملرّشع لنا يف هذه الدنيا بأقواله وأفعاله وصفاته، وأيضًا بصمته 
العريب واإلنساين واإلسالمي  فالتاريخ  وسكوته عن كثري من األشياء؛ 
عىل  ُوضع  أنه  حتى    حممد  سيدنا  شخصية  مثل  شخصية  يشهد  مل 
حممد(  أعظمهم  مئة  )العظامء  كتاب  ففي  اإلنساين؛  التاريخ  عظامء  قمة 
قد  الكتاب  صاحب  أّن  »ونرى  هارت  مايكل  األمريكي  للكاتب 
من  وعىل  جمتمعاهتا  عىل  تأثريها  مدى  بحسب  الشخصيات  تلك  رتب 
حييطون هبم؛ فكانت النتيجة التي انتهى إليها صاحب الكتاب أّن أعظم 
شخصية مؤثرة يف التاريخ وعىل مّر العصور هو نبينا حممد  برغم البيئة 
الصحراوية الوعرة التي نشأ وتريّب فيها وننقل عباراته حرفّيًا حتى نفخر 
قواًل وفعاًل  متواترًا  منه  ما وصلنا  تفّيل   ونعمل عىل  برسولنا  ونعتز 
وعماًل، فيقول عن سبب اختياره: »لقد اخرتت حممدًا  يف أول هذه 
القائمة وال بد أن يندهش كثريون هلذا  االختيار ومعهم حق يف ذلك، 
ولكن حممدًا  هو اإلنسان الوحيد يف التاريخ الذي نجح نجاحًا مطلقًا 
عىل املستوي الديني والدنيوي، وهو قد دعا إىل اإلسالم ونرشه كواحد 
من أعظم الديانات، وأصبح قائدًا سياسيًا وعسكريًا ودينيًا، وبعد )13(   

قرنًا من وفاته فإن أثر حممد ما يزال متجددًا«.)1(
وألنه أفضل الناس َخلقًا وُخلقًا فقد دعا إىل حترير املرأة ورّد هلا كرامتها 
اإلنسانية بعد أن كانت سلعة ُتباع وُتشرتى؛ فقد حّث عىل الزواج منها 
وتفريغ شهوة اإلنسان فيام أحّل اهلل له، واالبتعاد عن الزنا والبغاء  والذي 
كان منترشًا يف تلك احلقبة، فقال : »وأتزّوج النساء؛ فَمن رغب عن 
منكم  استطاع  َمن  الشباب،  معرش  »يا   : وقال  مّني«،  فليس  ُسّنتي 
الباءة فليتزّوج؛ فإنه أغضُّ للبرص وأحصُن للفرج، وَمن مل يستطع فعليه 

بالصوم فإنه وجاء«. )صحيح ابن حبان(.
املرأة الصاحة خري متاع الدنيا

 قال : »تزّوجوا الولود الودود من النساء، فإين ُمكاثٌر بكم األمم  يوم 

القيامة«. )سنن أيب داود بسند حسن(.
وقال أيضًا: »الدنيا متاع وخري متاع الدنيا املرأة الصاحلة«. )صحيح مسلم(.

: خدية بنت خويلد أول زوجات النبي
وأول َمن بنى هبا النبي  هي السيدة خدية بنت خويلد، قال صاحب 
سنا املهتدي: أهل السري خمتلفون فيمن توىّل تزويج السيدة خدية ريض 
ه محزة بن  اهلل عنها لرسول اهلل ، فذكر ابن إسحاق أنه  مشى هو وعمُّ
عبد املطلب إىل والدها خويلد بن أسد، وذكر غري ابن إسحاق أّن خويلد 
ها عمرو بن أسد. قال  كان إذ ذاك قد هلك وأّن الذي أنكح خدية هو عمُّ
املربد وهو الذي خطب خطبة النكاح وكام قال يف تلك اخلطبة: أما بعد، 
فإّن حممدًا ممن ال يوازن به فتى يف قريش إال رجح به رشفًا وُنباًل وفضاًل 
وعقاًل، فإن كان يف املال قّل فإنام املال ظّل زائل وعارية مسرتجعة، وله 
يف خدية بنت خويلد رغبة، وهلا فيه مثل ذلك، فقال عمر هو الفحل ال 
أنفه، فأنِكحَها منه، ويقال قاله ورقة بن نوفل، والذي قاله املربد  ُيقَدع 
هو الصحيح ملا رواه الطرباين عن جبري بن مطعم عن ابن عباس. وعن 
  عائشة أن عمر بن أسد هو الذي أنكح ابنة أخيه خدية رسول اهلل

وأن خويلدًا هلك قبل ذلك)2(.
مال  يف  معه  يتاجر  الذي  لرشيكه  قال    اهلل  رسول  أّن  الزهري  ذكر 
خدية: َهُلمَّ فلنتحّدث عند خدية، وكانت تكرمهام، فلام قام من عندها 
جاءته جويرية هلا وقالت: جئت خاطبًا يا حممد؟ قال: كال. فقال ومل فواهلل 
ما يف قريش امرأة وإن كانت خدية إال تراك كفؤًا هلا. فرجع رسول اهلل 

خاطبًا خلدية مستحييًا منها.
حب خدية للنبي وتقديرها له:

وَنُه{ ]املائدة:54[، وقوله  ُهْم َوُيِبُّ لقد َمنَّ اهلل عىل عباده بقوله سبحانه: }ُيِبُّ
ْرِض  ِذيَن َآَمُنوا َأَشدُّ ُحّبًا لل{ ]البقرة:165[، }َلْو َأْنَفْقَت َما ِف اأْلَ تعاىل: }َوالَّ

َ َألََّف َبْيَنُهْم{ ]األنفال:63[. ْفَت َبنْيَ ُقُلوِبِْم َوَلِكنَّ اللَّ مَجِيعًا َما َألَّ

ــزوق ــزق ــة ال ــام أس
مـــــــــــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــــــــــر

الدين
القيم
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فاشتهر  طاهرة،  كريمة  نشأة    حممٌد  ينشأ  أن  اهلل  إرادة  شاءت  وقد 
به،  العرب  نساء  سيدة  وهي  خدية  سمعت  وقد  األمني،  بالصادق 
ورغبت يف أن يّتجر بامهلا، فكان نِعَم التاجر الصدوق املؤمتن، وربحت 
التجارة كثريًا ملا اتصف به  من أخالق عظيمة وقلب رؤوف رحيم، 
اخلالل  طيب  من  شاهد  ما  شاهد  الذي  ميرسة  خادمها  يصحبه  وكان 
اخلادُم عىل سيدته  األمانة، وَقصَّ  األقوال واإلخالص يف  والصدق يف 
ذلك، ومن ثم آنست يف سيدنا حممد صفات كامل الرجال، فعرضت عليه 
أن يتزوج هبا، فوافق شاكرًا راضيًا، ولقد كان خيطبها أكرب سادة العرب 
من  عال  جانب  عىل  وكانت  مهم،  بواحد  ترض  فلم  ساستهم  وجّل 
السامحة ومجال اخَللق واخُللق معًا، وكان هو  يبلغ اخلامسة والعرشين 
بل  املبارك  الزواج  ربيعًا، وصادف هذا  عامًا وهي تكربه بخمسة عرش 

حالفه التوفيق والُيمن، فكانت الوفّية األمينة املخلصة.
الزوجة الصاحلة تؤازر زوجها:

شباب  عليه  كان  عاّم  بنفسه  مبتعدًا  ثور  غار  يف  يتعّبد  النبي  كان  عندما 
العرب، نزل عليه جربيل  ألول مرة وقال له: »اقرأ. فأجابه النبي: 
ما أنا بقارئ. فضّمه إليه ثم أرسله وأعاد عليه أخرى، ويف الثالثة نزلت 
سورة العلق: }اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق . َخَلَق اإْلِْنَساَن ِمْن َعَلٍق . اْقَرْأ 

َم اإْلِْنَساَن َما مَلْ َيْعَلْم{ ]العلق:5-1[«.)3( َم بِاْلَقَلِم . َعلَّ ْكَرُم . الَِّذي َعلَّ َك اأْلَ َوَربُّ

روايته،  عليها  ورسد  »زّمليني«.  هلا:  يقول  زوجته  إىل  عاد  لبث  أن  وما 
فهّدأت من روعه بعد أن اختربت حالته إذ خشيت عليه سوءًا، فقالت: 
الرحم، وتصدق احلديث وحتمل  لتصل  إنك  أبدًا،  اهلل  خُيزيك  »واهلل ال 
الكّل وتكسب املعدوم، وتقري الضيف، وُتعني عىل نوائب احلق«. )رشح 
مسلم(، ثم رأت أن تعرض عىل ابن عمها ورقة بن نوفل، فبرّشه  عىل  النووي 

بأّن هذا هو الناموس الذي ينزل عىل أنبياء اهلل ورسله، وسيكون له شأن 

عظيم.

حزن ووفاء:
السيدة  عــاشــت 
خدية مع الرسول 
عرش  مخــســة   

عامًا حتى بلغ األربعني، معارشة كلها احلب والوفاء وعاش معها حياة 
الرفيع  وهو  مكانته  من  ترفع  كانت  وكم  واالطمئنان،  والكرامة  العزة 
املكانة، فتقول: »كل يشء ملك حممد، ليس يل فيه يشء، فهو صاحب 
األمر والنهي«. ولبثت معه ثامنية وعرشين عامًا يف أتم وأكمل ما يتصوره 
وحلقت  جواره،  إىل  اهلل  اختارها  أن  إىل  احلكيم،  واللب  الذكي  العقل 
بالرفيق األعىل، ولقد كانت أول َمن آَمن له ِمن النساء، وكم حزن عليها 
سيدنا حممد  حزنًا شديدًا حتى إنه سمى عام وفاهتا بعام احلزن، وما 

زال  يذكرها باخلري والثناء بعد رحيلها.
عائشة تغار من خدية وهي ميتة:

طبيعة يف النساء عىل مّر الزمان، فاألنثى هي األنثى حتى وإن كانت ترّبت 
وإن  حتى  املرأة  هي  واملرأة  الكريم،  القرآن  مائدة  وعىل  النبّوة  بيت  يف 
كانت أم املؤمنني ريض اهلل عنها وأرضاها، وهذا ال ينتقص من قدرها 
لو كان  بالك  فام  ُحّبها لرشيك حياهتا،  ومقدارها؛ ألهنا هبذا تدلل عىل 
الرشيك هو رسول اهلل  فكانت السيدة عائشة تقول حينام يذكر النبيُّ 
خديَة أمامها أو يرى إحدى صوحيباهتا تدخل عليه يتهّلل وجهه فرحًا 
ويقول: كانت تأتينا يف أيام خدية. فتقول عائشة: لقد أبدلك اهلل خريًا 
منها، أنا البِكر وكانت ثيبًا. فغضب النبي  وتغرّي وجهه، وقال: واهلل يا 
عائشة، ما عادهلا من النساء أحد، لقد أمّدتني فقريًا، وأكرمتني معارشة، 
ومألت عيّل أركان حيايت أنسًا وسؤددًا، وُرزقت منها الولد ومل ُأرزق من 

سواها. قالت عائشة: وقد أقسمت أال أذكرها إال بخري.)4(
هوامش:

1-كتاب العظامء مئة أعظمهم حممد، تأليف: مايكل هارت، ترمجة: أنيس منصور.
2- كتاب احلب واجلامل عند العرب للمؤلف أمحد تيمور باشا، دار كلامت عربية للنرش والرتمجة.

3- املصدر السابق، ص )30 /31(.
 4 - نفسه )33/32(.
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»الدكتور إبراهيم الديب«، كاتب ومفّكر، متخصص يف ختطيط 
وبناء القيم واملحافظة عىل اهلوية، حاصل عىل املاجستري يف اإلدارة العامة 
فلسفة  يف  والدكتوراه  2007م،  عام  بالسودان  النيل  وادي  جامعة  من 
/ بالدنامرك  املفتوحة  العربية  اجلامعة  من  والتطوير  التدريب  ختطيط 

االحتاد األورويب عام 2009م.
/ والتنمية  للعلوم  املاليزية  العربية  للمجموعة  العام  واملدير  املؤسس 

هويتي - ماليزيا.
املؤسس واألمني العام ملؤسسة قرآين العاملية املتخصصة يف صناعة تعليم 
القرآن الكريم وتصميم وتنفيذ النموذج املعياري املتكامل ملراكز تعليم 

القرآن الكريم ــ كواالملبور.
القرآن  تعليم  صناعة  جمال  يف  متخصصة  عربية  موسوعة  أول  صاحب 

الكريم والتحول من ثقافة التحفيظ والتلقني إىل 
ثقافة تعّلم والتخّلق بالقرآن الكريم عرب مخاسية 
التالوة والتدّبر وإنتاج القيم وترمجتها إىل مهارات 

سلوكية والتدريب العميل عىل التخّلق هبا.
ونثّمن  الدكتور،  فضيلة  بكم  نرّحب  الفرقان: 

جهودكم يف جمال االرتقاء بتعليم القرآن الكريم ليكون شاماًل نافعًا.
د. الديب: أشكركم عىل االستضافة، كام أشكركم عىل هذا املستوى من 

األسئلة العميقة اجلاّدة.
الفرقان: يواجه الشباب اليوم موجات من التغريب واألفكار التي هتدف 
هوية  عىل  للحفاظ  األمثل  السبيل  هو  ما  اإلسالمية،  اهلوية  زعزعة  إىل 

الشباب وحتصينهم من األفكار الدخيلة؟
فيه  الكون  أصبح  والعوملة،  االنفتاح  عرص  هو  العرص  هذا  الديب:  د. 
كقرية واحدة، مما أدى إىل متازج الثقافات، وبطبيعة احلال، هناك ثقافات 
قوية وثقافات أخرى ضعيفة، واملقصود بالثقافات القوية: قوة املحتوى 
ملنظومة القيم واألفكار التي يتبّناها هذا املجتمع، بحيث تكون متمكنة يف 

نفوس أبناء املجتمع، فإذا ُقلنا إّن املجتمع الياباين قوي اهلوية، نقصد به 
قوة منظومة األفكار والقيم اليابانية، وُقّوهتا يف نفوس أبناء ذلك املجتمع، 
قيمّيًا  الضعيفة  واملجتمعات  الرخوة  املجتمعات  عن  نتحدث  وعندما 
وثقافّيًا نتحدث عن ضعف حمتوى منظومة القيم واألفكار وضعف متّكن 
هذه املنظومة يف نفوس أبنائها.. فحدثت يف هذا الزمان حالة من التامزج 
وليس  اإلنسانية،  املجتمعات  كل  عىل  مفروض  التامزج  وهذا  الثقايف، 
عىل جمتمعاتنا العربية فقط، والذي ينترص يف هذه احلالة هو األقوى هوية 
والذي هُيَزم فيه هو ضعيف هوية؛ ففي حال رصاع اهلوية، تتمّدد -مثاًل- 
ويعّد هذا  العربية،  الغربية بشكل عام يف جمتمعاتنا  أو  األمريكية  اهلوية 
جتسيدًا حقيقّيًا لقوة تلك اهلوية من حيث قدرهتا عىل التمّدد يف جمتمعات 
هشة ضعيفة، فإذن تتمّدد اهلويات القوية عىل حساب اهلويات الضعيفة.

متّدد  حتّدي  فمنها  العرب؛  نحن  نواجهها  التي  للتحديات  بالنسبة  أما 
أو  اإليرانية  اهلوية  متّدد  وحتّدي  الغربية،  اهلوية 
ويف  الصفوي(..  املنهج  أو  )التشّيع  الفارسية 
القيم  احلقيقة، ال تكمن املشكلة يف الرصاع بني 
املشكلة  ولكن  املختلفة،  والثقافات  واهلوّيات 
الوطنية  للهوية  مرشوعًا  نمتلك  نحن  هل  اآليت:  السؤال  يف  تكمن 
جمتمع  أّي  أّن  حني  يف  ال،  أسف،  من  واجلواب:  بمجتمعاتنا؟  اخلاصة 
من املجتمعات لديه خطة قيم وخطة هوية فيام ُيعرف باملرشوع القومي 
إيران لدهيا مرشوع، تركيا لدهيا  املجتمع؛  الواحدة هلذا  الوطنية  للهوية 
مرشوع.. أما املنطقة العربية فال يوجد لدهيا مرشوع للهوية، مما جعلها 
منطقة فراغ، ومن ثم أصبحت منطقة جاذبة للهويات األخرى، وهذا 
هو التحّدي احلقيقي الذي نواجهه، هو أننا ليس لدينا مرشوع للهوية، 
نستطيع أن ُنحّصن به ثقافتنا العربية واإلسالمية وُنواجه به حالة التمّدد 

الثقايف القادمة عىل جمتمعاتنا.
الفرقان: كانت لكم مشاركة متميزة يف ملتقى )بناء الشخصية القرآنية( الذي 
بناء  يف  األساسية  القيم  ورقتكم  وتناولت  األول..  النسائي  عاّمن  فرع  عقده 
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الشخصية القرآنية، ما هي أبرز تلك القيم، وكيف يمكن ترسيخها يف املجتمع؟
 )2008-2007( متتالني  عامني  مدار  عىل  بدراسة  ُقمنا  الديب:  د. 
حب  اهلل،  )حب  ومنها:  تأسيسية،  قيمة   )16( هناك  أّن  إىل  وتوّصلنا 
رسول اهلل، الصدق، االحرتام، العمل بروح الفريق، حب العلم، حب 
واقعنا  ويف  املسؤولية(،  حتّمل  واملساواة،  العدالة  إليه،  واالنتامء  الوطن 
املعارص نجد أننا أمام حتديات كبرية، مثل متازج اهلوّيات، ورصاع اهلوية، 

وحالة من ضعف االنتامء عند الشباب.
أما كيف نريّب أبناءنا عىل مثل هذه القيم، فعملية البناء القيمي هي أواًل من 
مسؤولية الدولة، ثم مسؤولية املجتمع املدين، ومن ثم مسؤولية األفراد؛ 
ففي جلنة األمن القومي يف الدول املتقدمة هناك شخص معني باإلرشاف 
واملتابعة والتنسيق وتوجيه الوزارات الستة العاملة يف جمال بناء القيم لدى 

والشباب  العايل،  والتعليم  التعليم،  اإلنسان: 
والرياضة، واملرأة، والثقافة، واإلعالم، ثم هناك 
خطة للدولة لتنفيذ هذه القيم، فيحصل التكامل 
األمر  هو  وهذا  واملجتمع،  اإلنسان  بناء  يف 

الطبيعي. ويف دولنا ُيضاف إىل تلك الوزارات وزارة األوقاف والتي من 
املفرتض أن تعمل مع الوزارات األخرى لبناء القيم لدى اإلنسان.

وأدلة  قيمي،  حمتوى  توّفر  من  بد  فال  املدين،  املجتمع  مؤسسات  أما 
سلوكية، وأخصائي تربية لديه خربة باستخدام وسائل الرتبية املختلفة، 
بناء  ومراحل  بأسس  اإلملام  ِمن  القيم،  جمال  يف  يعمل  َمن  لكل  بد  وال 
القيم يف النفس البرشية، فنحن حمتاجون إىل مراكز البحوث والدراسات 

اخلاصة بالقيم، واملراكز اخلاصة بإعداد األخصائيني يف تعليم القيم.
أنفسهم  ون  يسمُّ َمن  نشاطات  األخرية  اآلونة  يف  تزايدت  الفرقان: 
)امللحدين(، برأيكم، ما هي أسباب ظهور تّيار اإلحلاد يف هذا الزمان، 

وكيف ينبغي التعامل معه؟

التي  لالنتكاسة  طبيعي  فعل  رّد  اإلحلاد،  موجة  أّن  أعتقد  الديب:  د. 
وقوة  لنشاط  وليس  العربية،  املنطقة  يف  اإلسالمي  املرشوع  هلا  تعّرض 
ورموزهم  بمؤسساهتم  امللحدين  وجود  ورغم  املنطقة،  يف  امللحدين 
وهم  إقبال،  عليهم  يوجد  ال  ولكن  وُكّتاهبم..  وبراجمهم  وفضائياهتم 
التي  واإلسالمية  العربية  املجتمعات  يف  هامشّيًا  ضعيفًا  تّيارًا  ُيشّكلون 
هي بطبيعتها جمتمعات متدّينة، إال أّن االنتكاسة التي تعّرض هلا املرشوع 
اإلسالمي بعد ثورات الربيع العريب، كانت رّدة الفعل القوية نظرًا للطرح 
املثايل الذي كان يتبّناه اإلسالميون والذي ُيمّثل اإلفراط، فكان باملقابل 

التفريط من ِقبل بعض الشباب والذي متّثل باإلحلاد.
وبالنظر إىل امللحدين، نجد بعضهم لديه منطق فكري ومنظومة أفكار 
أو  املفّكر  امللحد  ُنسّميه  فهذا  عليها،  ُيَب  مل  أسئلة  ومنظومة  واضحة 
امللحد املرّكب، أما غالبية الشباب الذين وقعوا يف براثن اإلحلاد والذين 
االستنكارية  األسئلة  طرح  مرحلة  يف  زالوا  ما 
وهذه  فيه،  الَقَدر  ودور  احلايل  الواقع  حول 
منطقية  ردود  إىل  بحاجة  -بالطبع-   األسئلة 

وفكرية ُتعالج هذه املشكلة.
ف حركة التجديد الفكري اإلسالمي،  ومن أسباب اإلحلاد الكربى: توقُّ
مما جعل احلالة اإلسالمية مرتاجعة فكرّيًا، واألصل أّن الفكر اإلسالمي 
الندوي  احلسن  أبو  عليه  أطلق  فيام  مستمرة  جتديد  عملية  إىل  بحاجة 
الواقع املعارص.. فعندما  إنزال اإلسالم عىل  »الذوق اإلسالمي«، وهو 
تتوّقف حركة التجديد الفكري يبدو وكأّن هذا الدين متقادم عن حياة 
الناس، واحلق أنه ديٌن صالح لكل زمان ومكان، بيد أنه بحاجة إىل جتديد 
فكري ملواكبة حركة العرص واإلجابة عىل أسئلة العرص، ومنها األسئلة 

التي ُتواجه الشباب يف حياهتم اليومية.
والرتبوية  القرآنية  واملؤسسات  للجمعيات  يمكن  كيف  الفرقان: 
خمتلف  مع  التعامل  عىل  قادرًا  يكون  مؤمن،  جيل  إنشاء  يف  ُتسهم  أن 

أجرى اللقاء: مجاهد نوفل
مدير التحرير
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حــــــنــــــان
القريني وإحداث  والثقافات،  البيئات 

التأثر  من  بداًل  والتغيري  التأثري 
واالنجراف؟

د. الديب: بداية، ال بد من اإلشارة إىل أننا يف عالقتنا مع القرآن -يف األعم األغلب- 
نرّكز عىل احلفظ فقط، مع أن عالقتنا مع القرآن مخاسية: التالوة، والتدّبر، وإنتاج املفاهيم 
والتطبيقات الفكرية املعارصة، وترمجتها إىل مهارات سلوكية عملية، والتدريب عىل 
التخّلق هبا. ولبناء جيل مؤمن مؤثر، أعتقد أننا بحاجة إىل تغيري ثقافة التحفيظ إىل ثقافة 
تعليم القرآن الكريم، وبالتايل نحتاج إىل تغيري فلسفة املؤسسات القرآنية ونظام عملها، 
من خالل )3( عنارص: توفري املحتوى الرتبوي الذي يفرتض أن نريّب عليه أبناءنا من 
قيم وأدلة ومهارات سلوكية، إعداد جيل يكون معلاًم للقرآن الكريم وأخصائي تربية 
قرآنية وليس حّفاظ فقط، إضافة إىل اإلملام بعلم النفس الرتبوي وعلم القيم واهلوية، 
فإذا تغرّيت فلسلفة املؤسسات القرآنية، عندها يمكن إنتاج منتج تربوي قوي راسخ 

مؤثر وال يتأثر بالثقافات األخرى.
الفرقان: لو ُتعّرفنا برؤية مؤسسة قرآين العاملية وأبرز أهدافها، وبعض إنجازاهتا عىل 

أرض الواقع.
هناك  أّن  العامل، وجدت  العربية ويف عدة دول من  املنطقة  بعد جتوايل يف  الديب:  د. 
فحسب،  حتفيظه  يف  متجّسدة  الكريم  القرآن  مع  عالقتنا  أّن  وهي  كربى  إشكالية 
وهذا بدأ منذ نحو )100( سنة منذ سقوط الدولة اإلسالمية وانتهاء دور الدولة يف 
تعليم القرآن الكريم، ومن جهة أخرى التأثر بثقافة املستعمر الذي يعمل بتوصيات 
املسترشقني، والذي اختزل عالقة املسلمني بالقرآن عىل املستوى الثقايف وعىل املستوى 
البرشي ضعيف، وأنا بدوري جبُت دواًل  املنتج  أّن  املؤسيس، باحلفظ، ومن ثم جتد 
كثرية أحاول تدريب العاملني يف جمال حتفيظ القرآن الكريم هبدف حتويلهم إىل معّلمي 
قرآن وليس حمّفظي قرآن، ولكني وجدت نتائج ضعيفة ألن أغلب العاملني يف هذا 
بمنظومة  ُتعنى  مؤسسة  لتأسيس  امللّحة  احلاجة  ووجدت  متخصصني،  غري  املجال 
البحوث  الكريم من خالل  القرآن  لتعليم  أثرًا  تراثنا مل نجد  القيم، وعندما بحثنا يف 
والدراسات واإلنتاج املعريف املتجدد الذي يمع ما بني ثالثية تطبيق منظومة التعليم 
احلديث ودجمها يف تعليم القرآن الكريم، والعلوم احلّية يف القرآن الكريم مثل: منظومة 
القيم يف القرآن الكريم، والتفسري الرتبوي للقرآن الكريم، والتي تعّزز عالقتنا بالقرآن 
مركز  يف  نقوم  كام  القرآن.  بأخالق  والتخّلق  والتدّبر  الفهم  عىل  وتساعد  الكريم، 
)قرآين( بإعداد مناهج بالقيم يتم تدريسها داخل مؤسسات تعليم القرآن الكريم، كام 
بإنتاج صناعة متكاملة يف جمال تعليم  نقوم  أننا  املراكز، أي  النظام اإلداري هلذه  ُنعّد 
القرآن الكريم، بحيث تكون مؤسسة قرآين العاملية مؤسسة معيارية تقّدم الدعم لتطوير 
املراكز القرآنية واعتامدها ضمن معايري معينة، وما دوهنا يعّد خمالفًا ملفهوم تعليم القرآن 

الكريم.

القرآن،  الزمت  أهنا  إال  السن،  يف  تقّدمها  رغم 
يف  املتقدمة  الشهادات  عىل  للحصول  واجتهدت 

املبارك،  الطريق  هذا  يف  وسارت  والتجويد،  التالوة 

حتى حصلت عىل القراءات العرش باجلمع لتكون أول 

من حيصل عليها يف اجلمعية.

بدأت  عامًا(   51( القريني«  الرمحن  عبد  حممد  »حنان 

حفظ القرآن يف سن الثالثني، وختمته يف سن اخلامسة 

مجعية  من  اإلجــازة  عىل  بعدها  لتحصل  والثالثني، 

األوقاف،  وزارة  ومن  الكريم  القرآن  عىل  املحافظة 

وقرأت عىل الشيخ نادر العنبتاوي قراءة عاصم، وعىل 

األخت  وعىل  نافع،  قراءة  العودات  مشهور  الشيخ 

إيامن أبو خيار قراءة ابن كثري، وهي مدّرسة يف مراكز 

اجلمعية يف حلقات التحفيظ والتجويد، وقد شاركت 

)أصول  السادس  عامن  فرع  عقدها  التي  الدورة  يف 

اخلالدي،  صالح  حذيفة  الشيخ  بإرشاف  القراءات( 

العرش  القراءات  عىل  أعوام   )3( نحو  بعد  وحصلت 

باجلمع.

»احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، احلمد هلل عىل 

نعمة القرآن.. أشكر مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم 

وفرعها السادس، وأشكر شيخي حذيفة اخلالدي عىل 

ما قّدم من وقت وجهد مبارك«.. هبذه الكلامت بدأت 

العمر  بركة  القرآن  أّن  مؤّكدة  اللقاء،  حنان  احلافظة 

خري،  لكل  ومفتاٌح  األمور  لتيسري  وسبٌب  والوقت، 



أول حاصلة على القراءات العشر
في المشروع التأصيلي لجمع 

القراءات

النصح  ومــقــّدمــة 

بحفظ  ُأم  لــكــل 

القرآن وتعّلم تالوته 

وأحكامه، واالهتامم 

بتعليمه لألبناء.

بالدورة  التحاقها  الشيخ حذيفة اخلالدي تفاصيل  ويرسد معلمها 

عىل  للحصول  آخرين  ستة  مع  انتخاهبا  تم  حنان  األخت  قائاًل: 

العرش، من بني )70( من الطالب والطالبات، وكانت  القراءات 

هي أول من خيتم، وأن طالبة أخرى ستحصل عىل القراءات العرش 

بعد نحو شهر.

ثم تطّرق اخلالدي إىل رشوط احلصول عىل القراءات العرش، منّوهًا 

بأن يكون املقبل عىل احلصول عليها حافظًا للقرآن ومتقنًا للتجويد 

برواية  السند  أو  اإلجازة  عىل  حاصاًل  يكون  وأن  وعمليًا،  نظريًا 

حفص، ثم يشرتط حصوله عىل رشح الشاطبية والدّرة، وهي كتب 

منها  ويستخرج  األبيات  معاين  يفهم  بحيث  العرش،  القراءات  يف 

والدرة،  الشاطبية  خالل  من  القراءات  ُيتقن  أن  وبعد  القراءات، 

القرآن  فيختم  العرش،  بالقراءات  مجعًا  الكريم  القرآن  بقراءة  يبدأ 

ختمة واحدة تتضمن القراءات العرش كاملة، فيقرأ اآلية عىل كل 

القراءات مستوفيًا كل أوجه الرواية يف القراءات العرش.

ونّوه اخلالدي بأمهية الدراية مع الرواية، بحيث ال يقترص اإلنسان 

عىل حتصيل القراءات، بل ال بد من الفهم واإلملام بتفسري اآليات، 

وتدّبرها، والعمل هبا، والتخّلق بأخالق القرآن الكريم.

ــار إىل  ــام أشـ ك

حتصيل  أّن 

ــراءات  ــ ــق ــ ال

هي  ــع  ــم ــاجل ب

الطريقة التي سار عليها األئمة الكبار منذ اإلمام ابن اجلزري، ومن 

املحّدثني شيوخ اإلقراء يف مرص، ومن الشام الدكتور أيمن سويد.. 

فكان القارئ ُيفرد قراءة أو قراءتني أو ثالث قراءات، ثم يمع باقي 

القراءات العرش.

هذا وقد قرأ الشيخ حذيفة اخلالدي )طالب دكتوراه يف القراءات( 

عىل كّل من الشيخ يوسف شفيع من السعودية، والشيخ صفوان 

والشيخ  األردن،  من  السعيد  حازم  والشيخ  الشام،  من  داودي 

حامد البخاري من السعودية، وأجازوه بالقراءات العرش باجلمع 

بسند عال.

العرش  القراءات  عىل  احلصول  فهو  حنان،  األخت  طموح  أما 

يف  دورات  تتلّقى  اآلن  وهي  بالقراءات،  غريها  وإجازة  الكربى، 

أحكام الدراية، وعلوم البالغة، وعدد من علوم الرشيعة.

تكريميًا لألخت  حفاًل  للجمعية  العامة  اإلدارة  أقامت  وقد  هذا، 

رئيس  ونائب  اخلالدي،  صالح  حذيفة  شيخها  بحضور  حنان 

حسني  األستاذ  العام  ومديرها  شكري،  أمحد  الدكتور  اجلمعية 

عساف، ورئيس فرع عامن السادس الدكتور عبد الرمحن بني فواز.
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الفرقان- مجاهد نوفل وحمزة حيمور
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نائب  برعاية 
الوزراء  رئيس 
التعليم  وزير 
ــق  ــابـ ــسـ الـ
حممد  الدكتور 
ــيــبــات،  الــذن
وبــمــشــاركــة 
سعادة السفري الكويتي يف األردن الدكتور محد الدعيج، واألستاذ 
عدد  وبحضور  الكويت،  دولة  من  املطوع  اهلل  عبد  اإلله  عبد 
اجلمعية،  إدارة  جملس  أعضاء  من  وعدد  واملحسنني  العلامء  من 
ومدير عام اجلمعية، وعدد من إدارات الفروع، وحشد من أهايل 
أقامت  املكرمني، 
حفل  اجلمعية 
الفائزين  تكريم 
ــزات يف  ــائ ــف وال
الشيخ  مسابقة 
عيل  اهلل  ــد  ــب ع
حلفظ  املــطــوع 

القرآن الكريم يف قاعة مطعم جربي.

بكلمة  العبادي-  نضال  األسبق  النائب  قّدمه  -الذي  احلفل  استهل 
رئيس اجلمعية الدكتور حممد املجايل، رّحب فيها باحلضور، واستذكر 
جهود الشيخ عبد اهلل املطوع يف جمال العمل اخلريي، وقال: إّن اجلمعية 
طريقها  ــت  ــّق ش
بيت  وأصبحت 
كثرية  لبلدان  خربة 
العمل  جمــال  يف 
وهدفها  القرآين، 
إنشاء جيل القرآن، 

الصالح  جيل 
ــالح..  واإلص
أوىص  ــم  ــ ث
أن  احلــّفــاظ 
ــدوا  ــاه ــع ــت ي
الــــقــــرآن، 
يكونوا  وأن 

مصاحف متيش عىل األرض.

وأضاف املجايل: »ال يمكن ألي عاقل أن يغمض عينيه، وينسى جهود 
الكويت صاحبة األيدي البيضاء يف العمل اإلنساين والفكري والثقايف 
والروحي«، وتابع: »إن كانت مكة مركز اإلشعاع الروحي، فأنا ال أعد 

مركزًا  إال  الكويت 
اخلريي  لإلشعاع 

واإلنساين«.

ــف  ــري ــع ــت ــل ول
باجلمعية وبحلقات 
يف  الــقــرآن  حتفيظ 
اجلمعية، تم عرض 

فيلم قصري، يعرض النامذج املتميزة يف هذه احللقات ويعرف باجلمعية.

وبدوره، ألقى األستاذ عبد اإلله بن عبد اهلل املطوع كلمة أثنى فيها عىل 
الـكـريم،  الـقـرآن  بحفظة  مشيدًا  املسابقة،  هذه  يف  املبذولة  اجلهود 

يا  أنتم  ــاف:  وأض
القرآن  حـفـظـة 
علينا  لون  ـّ متفض
لكتاب  بحفظكم 
»جئنا  وقــال:  اهلل، 
بلد  ــن  م إلــيــكــم 
الكويت  اإلنسانية 
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القمة  بلد  إىل 
األردن«.

ويف كلمة راعي 
ــل، قــال  ــف احل
الذنيبات:  د. 
ــدين  ــعـ ــسـ »يـ
أن  ويــرشفــنــي 
أكون معكم يف هذا احلفل القرآين، من ال يشقى جليسهم، مع العلامء 
الرسول،  أحاديث  ويستلهمون  التطرف،  ينبذون  من  مع  واحلفظة، 

الذين كان قرآنًا يميش عىل األرض«.

األمة  خيلص  متفرد  هنج  إىل  اليوم  أحوجنا  »ما  الذنيبات:  وأضاف 
القتل  رشور  من 
ما  والــتــرشيــد، 
أن  إىل  أحــوجــنــا 
إىل  حديثنا  يكون 
باحلكمة  ــر  اآلَخـ

واملوعظة احلسنة«.

وختم كالمه قائاًل: 
»ال معنى وال قيمة لإلنسان من دون منهج يسري عليه«.

ويف اخلتام، سّلم الدكتور املجايل درع اجلمعية لراعي احلفل د. حممد 
الكبري  وللمحسن  الدعيج،  محد  د.  الكويتي  وللسفري  الذنيبات، 
اإلله  عبد  األستاذ 
واملدارس  املطوع، 
العمرية، ثم قام كل 
احلفل  ــي  راع من 
الكويتي  والسفري 
عبد  واألســـتـــاذ 

املطوع  ــه  اإلل
ــس  ــ ــي ــ ورئ
ــة  ــي ــع ــم اجل
ــم  ــري ــك ــت ب
ــني  ــم ــل ــع امل
ــامت  ــل ــع وامل
أرشفوا  الذين 

يف  والفائزات  الفائزين  وتكريم  الكريم،  القرآن  حتفيظ  حلقات  عىل 
املسابقة.

يذكر أن اجلمعية قّسمت املسابقة إىل سبعة مستويات ابتداًء من حفظ 
عاصم،  عن  حفص  رواية  غري  أخرى  برواية  كاماًل  الكريم  القرآن 

بحفظ  ــاًء  ــه ــت وان
وقد  أجزاء،  مخسة 
للمسابقة  سّجل 
 )9000( نــحــو 
تسعة آالف، وتقّدم 
نحو  لالختبارات 
سبعة   )7000(

آالف، واجتاز بنجاح نحو )5000( مخسة آالف، تم تكريم )225( 
طالبًا وطالبة، وهم أوائل الناجحني، كام تم تكريم )35( مخسة وثالثني 
حافظًا وحافظة للقرآن الكريم ضمن مشاريع اإلدارة العامة للحفظ 
مجيع  إىل  موجهة  املسابقة  أن  إىل  يشار  الوقار(.  وتاج  الكرامة،  )تاج 

املجتمع  ــح  رشائ
مــن األردنــيــني 
وغريهم، ومفتوحة 
وقد  كافة،  لألعامر 
جـوائـز  ُرصدت 
قيـمة للـفـائـزيـن 

والفائزات فيها.

»مسابقة الشيخ عبد الله المطوع رحمه الله«
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ــامن  ــرع ع ــام فـ ــ أق
األول  الــنــســائــي 
»بناء  القرآين  امللتقى 
القرآنية«  الشخصية 
احلصاد  مــدارس  يف 
السبت  يوم  الرتبوي 
)2017/3/18م(، بمشاركة عدد من العلامء والرتبويني واملهتمني، 

وبحضور رئيس اجلمعية وأعضاء جملس إدارهتا ومديرها العام.

السابق  اجلمعية  إدارة  جملس  وعضو  األسبق  النائب  للملتقى  وقّدم 
األستاذ نضال العبادي، الذي رّحب باملشاركني 

واحلضور، وأشار إىل أمهية امللتقى وأهدافه.

اجلمعية  رئيس  كلمة  االفتتاح  جلسة  وختللت 
عامن  فرع  فيها  شكر  املجايل،  حممد  الدكتور 
النسائي األول جلهوده املتميزة، كام شكر مدارس 
احلصاد الرتبوي لتعاوهنا مع اجلمعية، وأشار إىل 
أن اجلمعية أخذت عىل عاتقها )إياد الشخصية 

القرآنية( يقينًا منها أهنا ال يمكن أن يكون صالح لألمة إال بالقرآن، 
ثم تطرق إىل مواضع من القرآن الكريم واستنتج منها بعض صفات 

الشخصية القرآنية ورضورة بنائها استلهامًا من اآليات القرآنية.

اجلمعية  العويض  حممد  الدكتور  الكويتي  الداعية  شكر  بــدوره، 
النسائي،  والفرع 
أسباب   )4( وذكر 
هذا  يف  ملشاركته 
أّن  وهي:  امللتقى، 
جانب  امللتقى  يف 
ــودة إىل  ــع ال ــن  م

الذات ودورنا نحو 
الكريم،  الــقــرآن 
الداعية  اجلهة  وأّن 
يقف  أن  تستحق 
معها،  ــان  ــس اإلن
جلهد  منه  وتقديرًا 
يراد  زمن  يف  املرأة 

فيه خروج املرأة عن واجباهتا نحو جمتمعها ودينها، وكون امللتقى يف 
بلد كريم وشعب كريم، وأهنا ليست املرة األوىل التي شارك فيها ولن 

تكون األخرية.

ومن جهته، ألقى راعي امللتقى معايل الدكتور 
فيها  ــب  رّح كلمة  عربيات  اللطيف  عبد 
املحافظة  بدور مجعية  األردن، مشيدًا  بضيوف 
عىل القرآن الكريم التي متثلت اإلسالم بفكره 
امللتقى  وسلوكه وتارخيه. ثم تطرق إىل عنوان 
مشريًا إىل املعاين التي ينبغي أن تكون يف اإلدارة 
اإلسالمية يف هذا العامل الذي تقّدم باإلدارة، ومّثل باملصطلح القرآين 
عىل  القدرة  أهنا  مبينًا  القرآنية  اآليات  من  عدد  خالل  من  )احلكمة( 
إدارة األمور لتحقيق األهداف كام جاء هبا القرآن الكريم، وتقديمها 

للعامل وللمسلمني أواًل بأسلوب إداري مناسب.

جـلسة  وختـمـت 
االفتـتاح بتـكـريم 
إدارة  ــن:  م ــّل  ك
مجعية املحافظة عىل 
الكريم،  الــقــرآن 
مـــــدارس  إدارة 

فرع عمان النسائي األول يقيم ملتقى »بناء الشخصية القرآنية«
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ــاد، راعــي  احلـــصـ
امللتقى.

جلسات  انطلقت  ثم 
باجللسة  امللتقى 
أدارهــا  التي  األوىل 
اجلمعية  عــام  أمــني 
وأستاذ التفسري يف اجلامعة األردنية الدكتور سليامن الدقور، وشارك 
فيها كّل من الدكتور عيل راتب يف بحث بعنوان: )خصائص الشخصية 
القرآنية(، والدكتورة مجيلة خليف يف بحثها املعنون بـ)مقومات بناء 

الشخصية القرآنية(.

الدكتور  أدارها  التي  الثانية  اجللسة  وتناولت 
الديب  إبراهيم  للدكتور  بحثًا  اجلنيدي،  خريي 
بعنوان: )قيم أساسية يف بناء الشخصية القرآنية( 
وبحثًا لألستاذة سخاء املجايل بعنوان: )مراحل 
القرآن  خالل  من  القرآنية  الشخصية  بناء 

الكريم(.

أما اليوم الثاين من امللتقى، فتضمن جلستني: اجللسة الثالثة واشتملت 
القرآنية(  الشخصية  بناء  يف  املؤسسات  )دور  أبحاث:  ثالثة  عىل 
الشخصية  بناء  يف  األفراد  و)دور  شكري،  أمحد  الدكتور  لألستاذ 
القرآنية( للدكتورة ساجدة أبو فارس، و)نموذج الشخصية القرآنية( 
رأفــت  للدكتور 
أدار  وقد  املرصي، 
الدكتور  اجللسة 

عامر القضاة.

اجللسة  وتناولت 
-التي  ــعــة  ــراب ال

عبد  الدكتور  أدارها 
الكيالين-  الرمحن 
)حتديات  بحثني: 
الشخصية  ــاء  ــن ب
واقعنا  يف  القرآنية 
للدكتور  املعارص( 
ــويض،  ــع حمــمــد ال

و)حلول عملية لتخطي بناء الشخصية القرآنية( للدكتور عبد السالم الفندي.

وخلص امللتقى يف ختامه إىل عدد من التوصيات، كان من أبرزها:

صناعة  وهي  األوىل،  القرآن  رسالة  عىل  التأكيد   -
اإلنسان من منظور قرآين.

- الرتكيز عىل الشخصية القرآنية من مجيع اجلوانب 
الرتبوية، والنفسية، واالجتامعية، واالقتصادية.

- الرتكيز عىل املقومات التي تعنى بصناعة شخصية 
اإلنسان.

لبناء وصياغة الشخصية  التأسيسية  القيم  بناء منظومة  العمل عىل   -
القرآنية املميزة.

املجتمع  عىل  أثرها  ينعكس  سلوكية،  مهارات  إىل  القيم  حتويل   -
بأرسه.

- الرتكيز عىل التدريب واملامرسة الفاعلة لكل الفئات العمرية املواجهة 
للتحديات.

األرسة  اهتامم   -
الشخصية  بتنمية 
نفوس  يف  القرآنية 

أبنائها.
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إسطنبول-
الرتكي  الرئيس  نجح 
أردوغان،  طيب  رجب 
احلكم  نظام  حتويل  يف 
إىل  برملاين  من  تركيا  يف 
وذلك  الرئايس،  النظام 
األتراك  تصويت  بعد 

بنسبة )51,18%( باملوافقة عىل التعديالت الدستورية، مقابل )48,82 %( 
أنصار  دفع  ما  االقرتاع،  صناديق  كامل  فرز  بعد  وذلك  بـ)ال(،  صوتوا 
حزب العدالة والتنمية احلاكم لالحتفال يف الشوارع وامليادين، وفقًا ملا 

ذكرته وكالة األناضول الرسمية.
الشعبي،  االستفتاء  الدستورية يف  التعديالت  إقرار  أردوغان،  ووصف 

بأنه »نرص لرتكيا بأرسها«.
بأن  متنياته  إسطنبول، عن  أردوغان يف مؤمتر صحفي عقده يف  وأعرب 
تشمل  التي  الدستورية  التعديالت  عىل  الشعبي  االستفتاء  نتيجة  تكون 

االنتقال إىل النظام الرئايس، خريًا من أجل تركيا وشعبها.
ونّوه أردوغان إىل أن الشعب الرتكي أظهر جمددًا وعيًا كبريًا واستثنائيًا 

بتوجهه إىل صناديق االقرتاع واإلدالء بصوته بإرادته احلرة.
وشّدد عىل أن تركيا اليوم اختذت قرارًا تارخييًا وأهنت اجلدال املستمر منذ 

)200( عام حول نظام حكمها وهذا القرار ليس عاديًا.
يف  التعديالت  هذه  إطار  يف  متامًا  الفصل  تم  أنه  الرتكي  الرئيس  وتابع 

العالقات بني السلطات التنفيذية والترشيعية والقضائية.
مع  التنفيذ  حيز  سيدخل  الرئايس  النظام  أن  إىل  ــان  أردوغ وأشــار 

االنتخابات املنتظرة يف 3 ترشين الثاين 2019م.
وأكد أردوغان أنه من املفيد تركيز اجلميع عىل نتائج االستفتاء بداًل من 

اخلوض يف جدال ال ينفع البالد.
الرئيس  األتــراك،  عليها  صوت  التي  التعديالت  جمموعة  وستمنح 
يف  ستصبح  التنفيذية  السلطة  إن  إذ  الصالحيات؛  من  مزيدًا  أردوغان 
يبقى  أن  ويمكن  احلكومة،  رئيس  منصب  وسُيلغى  كامل،  بشكل  يده 

أردوغان رئيسًا حتى العام 2029م.

فاز املهندس حممود عبد الكريم طاهر قاسم باملركز الثالث يف مسابقة حفظ 
القرآن وجتويده وتفسريه، والتي أقيمت مؤخرًا يف مجهورية مرص العربية.

وشارك املهندس حممود باملركز الثالث ضمن الفرع الثاين )حفظ القرآن 
القرآن  يف  اجلهاد  آيات  وتفسري  املفردات  معاين  فهم  مع  كاماًل  الكريم 
والتي  والعرشين  الرابعة  الكريم  للقرآن  العاملية  املسابقة  يف  الكريم(، 

أقيمت بمدينة القاهرة يف الفرتة )8-11/ أبريل/2017م(.
جلمعية  التابع  إربد  فرع  طلبة  أحد  كان  حممود  املهندس  أن  إىل  يشار 
املحافظة عىل القرآن الكريم، وقد حصل عىل املركز األول يف املستوى 
عام  حصل  كام  )2015م(،  عام  السنوية  القرآنية  باملسابقة  األول 

)2016م( عىل املركز الثالث يف املستوى األول )حفظ القرآن الكريم كاماًل 
برواية قالون(، وقد انتقل يف اجلمعية من التعّلم إىل التعليم، فهو يقوم عىل 

إقراء وإجازة العديد من طلبة اجلمعية باإلجازات والسند الغيبي.
واجلمعية اذ هتنئ املهندس حممود هبذا الفوز لتدعو اجلميع اىل التسابق يف 

حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه بام ينفعنا يف حياتنا وآخرتنا.
واجلمعية إذ هتنئ املهندس حممود هبذا الفوز، لتدعو اجلميع إىل التسابق 

يف حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه بام ينفعنا يف حياتنا وآخرتنا.

)51%( »نعم« للتعديالت
الدستورية بتركيا

معلم في الجمعية يفوز 
بمسابقة لحفظ القرآن بمصر
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»عندما أقدمُت عىل االنتحار؛ كنت غائبًا عن التفكري.. فقط أريد 
التخلص من اآلالم التي ختتلجني، آالم نفسية عاطفية شديدة جدًا. 
فكرة االنتحار قرار فعل مبني عىل يشء راودين يف املايض، بدأت من 

االكتئاب إىل أن وصلت لدرجة ال أستطيع حتّمل األوجاع«.
جملة  يف  مّرة  ألول  عنها  رّصح  التي  قّصته  )ج.د(  الشاب  بدأ  هكذا 
)الفرقان( عندما أقدم عىل حماولة االنتحار ثالث مرات، ثم وصف 
االنتحار: »سّلمُت نفيس وأمري  الداخيل حلظة  للحديث  املونولوج 
تستغريب،  قد  االنتحار..  بعملية  ورشعُت  الشهادتني،  ونطقُت  هلل، 
لكن فعلّيًا احلالة الداخلية عبارة عن أمل فظيع نفيس، ثّم حتّول إىل قوة 

وتسليم ورضا«.
أن أكمل  يريد يل  العاملني  قائاًل: »اإلنسان حيب احلياة، رب  يستطرد 

جتربتي يف احلياة«.
يف  نفيس  برمي  أخرى  وجتربة  األدوية،  رشب  يف  االنتحار  جّربت 
البحر، أعرتف أين ُعدُت أقوى بعد التجربة، ومنحتني احلياة فرصة 
ألعّدل أموري.. غرّيت املدينة التي كنت ُأقيم فيها، وقطعُت عالقتي 
بالكثري من األشخاص، وغرّيت مكان عميل ألكون يف صحة نفسية 

جيدة، وحتى ال أعود مرة أخرى ملحاولة انتحار جديدة«.
أرقام وحقائق:

أشار تقرير أصدرته منظمة الصحة العاملية يف عام )2015م( بعنوان 
»الوقاية من االنتحار: رضورة عاملية«، إىل أّن االنتحار يشكل السبب 
الثاين للوفاة بني الشباب والشابات يف الفئة العمرية )15-29( عامًا، 
حيث  مستمر،  ارتفاع  يف  العامل  مستوى  عىل  االنتحار  ضحايا  وأن 
يموت سنويًا حوايل )800( ألف شخص بسبب االنتحار، وأن )16( 

مليونًا آخرين حياولون إهناء حياهتم.
وبنّي التقرير األممي بأن حالة انتحار واحدة حتدث يف العامل كل )40( 
انتشارًا يف  العامل ولكنه أكثر  ثانية، وأن االنتحار يقع يف خمتلف دول 
املراحل  بمختلف  وحيدث  املتوسط،  أو  املتدين  الدخل  ذات  الدول 
العمرية وبني اجلنسني، حيث تكون نسبة اإلناث املنتحرات يف بعض 

لتجريم  الدول  من  العديد  إلغاء  وأن  الذكور،  نسبة  من  أعىل  الدول 
االنتحار ساعد يف نجاة العديد منهم لطلبهم املساعدة دون خوف.

ما أسباب االنتحار؟
االنتحار:  أّن  نمر  عمر  الدكتور  النفيس  اإلرشاد  اختصايص  يصف 

»جريمة بحّق اإلنسان نفسه«.
ويعزو أسباب ذلك إىل: » اليأس واإلحباط الذي ينتج عنه اضطراب 
املخدرات،  تعاطي  أو  اإلدمان  أو  االنفصام  أو  االكتئاب  مثل  نفيس 
باإلضافة إىل عوامل اإلجهاد والضغط النفيس، والتعرض لضغوط 
مالية وفقر ومشكالت يف العالقات الشخصية، واليأس بسبب الفشل 
امليلء  العائيل  التاريخ  وأحيانًا  العاطفية،  العالقات  أو  الدراسة  يف 
عامل  واالكتئاب  لإلحباط  يكون  وقد  انتحار،  وحاالت  باالكتئاب 

جيني وراثي«.
العزلة  بسبب  االنتحار  يكون  »قد  االنتحار:  أسباب  نمر  ويكمل 
حادث  بسبب  أو  جنيس،  أو  بدين  العتداء  التعرض  أو  االجتامعية 

صادم بموت شخص عزيز«.
يعيش الشخص الذي ُيقِدم عىل االنتحار مونولوج داخيل بسبب ما 
يتعرضه من آالم نفسية وجسدية، ثم حياول إهناء األمل فال يد وسيلة 

إال إهناء احلياة نفسها!
وُيكمل نمر: »الشخص املنتحر ال يريد املوت؛ لكن يريد إيقاف األمل، 

لذلك هو حُيّدث نفسه باملوت«.
مؤرشات االنتحار:

ينوي  الذي  الشخص  مؤرشات  إىل  النظر  نمر  عمر  الدكتور  يلفت 
االنتحار:

الشخص  حديث  مثاًل  االنتحار؛  تسبق  حتذيرية  عالمات  وجود   
املتكرر عن املوت وانتهاء حياته، أو قوله إنه سيموت قريبًا، أو أنه ال 

يريد العيش يف احلياة.
 العزلة واالبتعاد عن األصدقاء والنشاطات املعتادة واجتامعات العائلة.

 إشارات خَمفّية وليست واضحة، مع مالحظة التخلص من مالبسه 

االنتحار.. رحلة البحث عن نهاية األلم!
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وأدواته الشخصية وكتابة وصّية.
 صـعــوبة يف الـتـركـيز والتفكري 

السليم.
الطـعام  سـلـوك  تـغـيري   

والـنوم.
 أحيانًا سلوك مدّمر؛ مثل تعاطي 
وقيادة  والكحول،  املخدرات 

السيارة برسعة جنونية.
ينوي  شــاّب  مع  تفعل  مــاذا 

االنتحار؟
لألشخاص  رسالة  نمر  ُيوّجه 
ينوي  الــذي  بالشاّب  املحيطني 
االنتحار باختاذ اإلجراءات التالية:

 التدخل يف سبيل احلامية واحتواء 
الشخص وفتح حوار معه.

هناك  وليس  مؤقتة،  ملشكلة  هنائي  حّل  هو  االنتحار  أّن  توضيح   
مشكلة إال وهلا حل.

دّق  األرسة  أفراد  عىل  االنتحار؛  يف  برغبته  الشاّب  ُيرّصح  وعندما 
ناقوس اخلطر والتعامل مع املوضوع بجدية وعرضه فورًا عىل طبيب 
عنه،  وإبعادها  االنتحار  أدوات  التفتيش عن  نفيس، كام عىل األرسة 
مثل: السكني واملسدس واألدوية واألماكن املرتفعة، وال ُيرَتك وحده 

لفرتات طويلة.
ثم إخبار الشاّب الذي ينوي االنتحار بحرمة االنتحار وتذكريه بإيامنه، 

وإعطاء الشاّب جرعات من األمل وفتح آفاق جديدة أمامه.
جتربة انتحار فاشلة:

قصة حقيقية أخرى لفتاة حاولت االنتحار، تروهيا لـ)الفرقان(:
وباخلصوص  زوجي  أهل  من  ضغوط  بسبب  باالنتحار  فّكرت 
والدته، أنا مغرتبة عن أهيل وهي ُتعاملني كأنني خادمة هلم، وزوجي 

ال يمكن أن يقول )ال( ألهله، وال 
يدافع عني.

بإصالح  املحاوالت  فشل  بعد 
األمور؛ شعرت أّن طريق اخلالص 
االختياري  املوت  هي  الوحيدة 
ألنني  سعيدة  كنت  االنتحار،  أو 
العائيل  الضغط  من  سأختلص 

لألبد!
أورديت  بقطع  االنتحار  حاولت 
تنجح  مل  اليرسى،  يدي  ورشايني 
كانت  بالصدفة  أمي  ألن  املحاولة 
علمي،  دون  ــاريت  ــزي ل ختطط 
يف  أغرق  كنت  عندما  ووصلت 
دمي، فأسعفتني برسعة للمشفى، 

ثم أخذتني إىل منزل أهيل حتى استقرت نفسيتي.
وكان  أوروبية،  دولة  يف  عمل  عقد  زوجي  وّقع  الفرتة،  ذات  ويف 
يصعب أن يأخذين أنا وطفيل معه، لذلك بقيت يف بلدي يف بيت أمي 
وأيب سنتني.. خالل تلك الفرتة استعدت صّحتي النفسية.. بعد فرتة 
سافرت إىل الدولة األوروبية، وتغرّيت معاملة زوجي بعد ابتعاده عن 

أهله وخاصة بعد حماولتي لالنتحار، فصار أكثر تفّهاًم يل.
اجلرائم  ارتفاع  نسبة  من  ُنقّلل  كيف  شبايب:  استطالع 

واالنتحار بني الشباب؟
توّجهنا ملجموعة من الشباب، سألناهم عن طرق لتقليل نسبة ارتفاع 

اجلرائم واالنتحار خاصة بني الشباب..
عائشة مجال: »تفعيل دور االستشاريني النفسيني، وحتفيز الشباب عىل 
تنفيس الضغوطات التي يتعرضون هلا عن طريق اختاذ احللول بعيدًا 

عن ضغط املجتمع«.
األرسي  واالحتضان  العبادة  وُدور  املساجد  يف  »احلل  قضاة:  أمحد 

آالء الرشيد
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واألمان املجتمعي املتعلق بالدخل والرضائب والبطالة«.
أسامء البوريني: »املشاركة يف النادي الريايض لتفريغ الطاقات«.

نور مالح: »امليش يف الطبيعة، حمادثة أخ صالح، االستيقاظ يوميًا قبل 
الفجر ومشاهدة رشوق الشمس مع استنشاق نسامت الفجر مع رشب 
كوب من املاء الداىفء بالعسل والليمون والتأمل والصالة والدعاء.. 
مجيعها يف وقت الفجر هلا تأثري فّعال جدًا ومثبت علميًا.. وأيضا تناول 

)7( مترات فجرًا«.
لطيفة سلعوس: »مصاحبة الوالَدين أو أحدمها لألوالد كل عىل حدة، 
رسية  بطريقه  مشكالهتم  وحل  ومشاعرهم  خصوصياهتم  وسامع 
اإلسالم  أركان  وتعليمهم  واحلنان،  األمان  وإعطائهم  واحتضاهنم 

وتطبيقها... بذلك حتاًم سنصل إىل جيل سوّي خال من الُعَقد«.
توفري  التعليم،  أساليب  وتعديل  التعليم،  نسبة  »رفع  العيل:  حممد 

وظائف للشباب، لتأمني الشعب من اجلوع واخلوف، توعية الشباب 
لبناء أهدافه يف احلياة والسعي لتطبيقها«.

خدية صافية: »وجود قدوات سواء من األهل أو األصدقاء مع توّفر 
تربية هادفة«.

إىل  وحتويلها  األطفال  ومهارات  بمواهب  »االهتامم  النتشة:  تسنيم 
ِحرفة تعود عليه باملال، فحتى لو مل يد فرصة عمل يستطيع أن يبني 

مستقبله وأرسته«.
أمحد يونس: »تنمية حمبة اهلل واإليامن به وفهم أصل الوجود واهلدف 
من احلياة هو واجب األهل ابتداًء، ثم واجب املدرسة والدولة، إضافة 
إىل تنمية روح العمل التطوعي ومساعدة اآلخرين، مما يعل للحياة 

الطعم الرائع«.

لالستفسار /  هاتف : 4628334   -  فرعي 135

خلوي : 0799524680    

بسعر (10) دنانير للمجلد

من العدد 155
إلى العدد 166

من العدد (1) إلى العدد (166)

من عام 1999 إلى عام 2015

تحتوي المجموعة

على  (15) مجلد�

متوفر ا�ن
مجلد عام

( 2015 )
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تهنئة
تتقدم جلنة إدارة فرع عامن السابع بإدارته وجلنته ومجيع العاملني فيه

بالتهنئة والتربيك
من سكرتري الفرع

األخ حمزة العجارمة

بمناسبة قدوم مولوده اجلديد يامن جعله اهلل قرة عني لوالديه ونفع به اإلسالم واملسلمني

تتقدم اإلدارة العامة للجمعية
بالتهنئة والتربيك

من األخ املوظف يف اإلدارة العامة

بالل عمر الصبيحي
بمناسبة زفافه امليمون

سائلني اهلل تعاىل أن يبارك له ولزوجه
 وأن يمع بينهام عىل خري

وعقبال الذرية الطيبة

تتقدم اإلدارة العامة للجمعية
بالتهنئة والتربيك

من األخ املوظف يف اإلدارة العامة

محمد عياش
بمناسبة قدوم مولوده اجلديد 

المعتصم
ُبورك لك يف املوهوب وشكرَت الواهب

ه  وبلغ أشّده وُرزقَت بِرَّ

تتقدم جلنة إدارة فرع الكرك
بالتهنئة والتربيك

من األخت  وجدان الهاللي
)من وادي موسى(

بمناسبة حصوهلا عىل السند الغيبي

عىل يد الشيخة الفاضلة املعلمة منى العواسا
سائلني اهلل تعاىل أن يعلها من أهل القرآن 

وأن ينفع هبا اإلسالم واملسلمني

تتقدم اإلدارة العامة للجمعية
بالتهنئة والتربيك

من األخ املوظف يف اإلدارة العامة

نضال فخري مسك
بمناسبة خطوبته

سائلني اهلل تعاىل أن يبارك له ولزوجه 
وأن يمع بينهام عىل خري

تهنئة

تهنئة

تهنئة

تهنئة
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وقيامه  صيامه  وجعل  ُجّنة،  رمضان  جعل  الذي  لل  المد 
موصاًل للَجّنة..

أفضال  كله  بشهر عظيم ووافد كريم..  علينا  امتّن  الذي  واحلمد هلل 
وفرص التنافس فيه بصالح األعامل كثرية وعديدة..

فكم نشتاق لرمضان.. أليامه ولياليه.. والرتاويح فيه..
وألننا نشتاق ال ّبد أن نستعد للقيا من نحب.. »رمضان رّي الظمآن«..

نستعد بسؤال أنفسنا: ما هي رؤيتنا ورسالتنا لشهر رمضان..
وما هو رصيد معلوماتنا عن شهر رمضان وما فيه من بركاته وفتوحات 

وإنجازات..
وكيف أرتقي بُأرسيت وأهيل ومن حويل يف هذا الشهر العظيم..

يديك  بني  سنضع  »الفرقان«  احلبيبة  جملتنا  صفحة  وعرب  هنا  ومن 
بعض املفاتيح الستقبال أعظم الشهور وأكثرها بركة، عّلنا باذن اهلل 
نكون من أحسن املستثمرين أليامه ولياليه وساعاته، ونحظى بالقبول 

والعتق والغفران..
خّطط لياتك ف شهر رمضان

خطة شهرية... ماذا أريد أن ُأحقق يف هذا الشهر من أهداف؟
مع عائلتي.. مع نفيس.. مع من حويل.. 

وُأتابع أعاميل واستثامري لشهر اخلري والربكة يوميًا مع نفيس وعائلتي 
ومن حويل من جريان وأصدقاء العمل..

ومن ثم ُأفّرغ تلك املخططات أسبوعيًا :..

استعد.. واستثمر.. فالخير اقترب

الركن

الركن

العمل

الذاتي

اإليماني

العائلي

الصحي

االجتماعي

المهني

الخيري

الذاتي

اإليماني

العائلي

الصحي

االجتماعي

المهني

الخيري

الهدف الشهري

الهدف األسبوعي

اإلنجاز )متابعة ومحاسبة(
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ركن 
األسرة

وال ننسى ما يف رمضان من مشاهد عبودية رائعة نعيش يف أفيائها.. 
نقرأ عنها وُنبحر يف أعامق معانيها الرائعة لنستفيد ونفيد من حولنا، 
فنخرج من رمضان برصيد إيامين وثقايف وخريي كبري نفرح به صبيحة 

يوم العيد إن شاء اهلل..
وإليكم مقتطفات من مشاهد العبودية يف رمضان:

ونختم فنقول..
ها هي أنسام شهر اخلري والربكة تفوح وترسي بيننا فتنعش الفؤاد.. 

فلنستعد ولنتهّيأ ألعظم وأغىل زائر يزورنا عن قريب..
ولنأخذ بيد كل من حولنا من أهل وأحباب وأصدقاء ليكونوا معنا يف 

نبع اخلريات والربكات ويتعرضوا معنا لنفحات اخلري يف رمضان ..
اللهم بّلغني وقّراء جملتنا احلبيبة شهر رمضان املبارك وأنت راض عّنا 

يا كريم.

الفيالت أبــو  عــبــدالــكــرمي  صــبــاح 

هـــا هـــي أنـــســـام شــهــر الــخــيــر 
.. فلنستعد  بيننا  والبركة تسري 
ألعــظــم زائــــر يـــزورنـــا عـــن قــريــب
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مقولة  تسمع  دائاًم  كانت  الدراسة،  مقاعد  عىل  وهي  أهلها  بيت  يف 
»الشهادة سالح البنت«..

خترجت ومعها شهادهتا التي عملت هبا لفرتة وذلك من باب التسلية 
وقضاء الوقت وإثبات الذات..

وزوجها  لبيتها  وتفّرغت  العمل  عن  وانقطعت  وأنجبت  تزوجت 
نظرة  ألن  اللوم  عليها  ُيلقي  أو  ليضريها  ذلك  يكن  ومل  وأبنائها، 
املجتمع غالبًا ما تقول بأن املرأة لبيتها وأوالدها وزوجها والذي عىل 

عاتقه حتّمل مسؤولية تأمني احتياجات العائلة..
البنت  »آخرة  ترتدد  مقولة  مسامعها  وعىل  فتاة  نشأت  آخر  بيت  ويف 
عىل  ُمبّطن  اعرتاض  وكأنه  باملطبخ«  تعلقها  والشهادة  جوزها  لبيت 

تعليم الفتاة وانخراطها يف سوق العمل..
هذا واقع املجتمع الذي نعيش، بني مؤيد لتعّلم الفتاة وانخراطها يف 
العمل، وبني معارض لذلك بُحّجة أّن يف خروجها للعمل واختالطها 

بالرجل ُيفقدها أنوثتها وُيكثر املشكالت التي ال حُتَمد ُعقباها..
ومن جهة أخرى حُتدثنا إيامن فتقول:

حاولُت بعد أن كرُب أبنائي أن التزم بعمل وظيفي ملساعدة زوجي يف 
متطلبات احلياة ومن باب إثبات الذات وممارسة العلم الذي تعلمته، 
العمل طويلة  فإما أن تكون ساعات  إال أين مل أحَظ بعمل مناسب؛ 

جدًا وباملقابل الراتب قليل.. أو ُبعد املكان.. وما إىل ذلك..
بيتي وذلك بصناعة احللويات وخمتلف أصناف  للعمل من  فلجأت 
الطعام، وكان املردود ممتازًا وهلل احلمد، ومل أجد أية عقبات، ومل أسمح 

ألية تعليقات من التأثري عىل أدائي وفكريت التي اخرتهتا للعمل..
املرأة  من  تأخذ  الوظيفة  إن  فتقول  رسمية  موظفة  وهي  ميسون  أما 
جهدًا ووقتًا كبريًا، حيث إهنا تقيض نحو )8( ساعات يف مكان عملها 
لتعود إىل منزهلا وتبدأ بأعامل إضافية من ترتيب وتنظيف وتدريس، 
وجهدها  املرأة  نفسية  من  يأخذ  كله  وهذا  والعائلة،  الزوج  ومراعاة 

وصّحتها خاصة إن مل يعاوهنا أحد..
احلياة  نفقات  يف  زوجها  ملساعدة  للعمل  مضطرة  أهنا  رؤى  وحُتدثنا 
ومتطلباهتا التي تزداد يومًا بعد يوم، فتخرج يوميًا مصطحبة أبناءها 

مرة  العمل  رحلة  لتبدأ  عمل  ساعات   )8( بعد  هبم  لتعود  الصغار 
أخرى بجهد آخر، وهكذا دواليك..

ياسمني خُتربنا وهي موظفة يف قطاع خاص أن زوجها متعاون  بينام 
جدًا معها فُيساعدها يف أعامل البيت حينام يعودان من العمل، ويعينها 
بمراعاة شؤون األوالد، وهذا خُيّفف عنها كثريًا وُيسعدها، بل ويدان 
وقتًا للعمل التطوعي سويًا، فهام قادة فريق عمل تطوعي خريي يقوم 

عىل مساعدة فئة معينة من الناس.
رغم  جدًا  ورائعة  مجيلة  بزوجها  عالقتها  أن  ياسمني..  وتضيف 
بل  العائلية  حياهتام  عىل  يؤثر  ال  الذي  الوظيفي  للعمل  خروجها 
يتحمالن املسؤولية معًا بحب ومتعة تزداد هبجتها بعملهام التطوعي 
معًا لينتهي هنارمها بسعادة تغمرمها مما أنجزاه.. فهي عوٌن له يف كثري 

من األمور، وهو خري معني هلا لتقوى عىل كثري من املهام..
لوال  اآلن  عليه  هي  ما  ُعرش  إىل  لتصل  تكن  مل  بأهنا  ياسمني  وتؤكد 
الدعم السخي املقدم من زوجها.. ليكون رشيكًا حقيقيًا يف النجاح..

ولو أردنا استعراض املزيد من احلاالت ملا استطعنا حرصها بمختلف 
أطيافها ولكن يمكن إمجال األمر بأن عمل املرأة أصبح رضورة من 
رضورات احلياة التي نعيشها يف ظل االنفتاح املحيط بنا ويف ظل رغبة 
الكثري من الشباب املقبلني عىل الزواج من االرتباط بفتاة هلا وظيفتها 

ودخلها الثابت لتعينه عىل مسؤوليات احلياة..
أفراد  معونة  تفتقد  التي  العاملة  املرأة  أن  عىل  للتأكيد  يدعونا  وهذا 
العائلة هلا عىل عاتقها مِحٌل كبري يؤثر عىل صّحتها ونفسيتها، وبالتايل 
ينعكس سلبًا عىل أرسهتا، عدا عن الظلم الذي تتعرض له يف مكان 
مساواهتا  عدم  أو  حقوقها  كافة  إعطائها  بعدم  باستغالهلا  إما  عملها 
بالرجل يف املعطيات إن كانت يف نفس املجال الوظيفي.. وغريها من 

األمور.
الوظيفي،  العمل  جتربة  ُخضن  النساء  جمتمع  غالب  أن  نظن  ولعلنا 
ولكن ُتطالعنا دراسة قام هبا منتدى االسرتاتيجيات األردين، وكانت 

النتائج كاآليت:
مجيع  تشمل   )%10.3( اململكة  يف  العامالت  النساء  نسبة  بلغت   
قطاع  يعملن يف  اللوايت  العمر(  اخلامسة عرش من  )فوق سن  النساء 

المرأة العاملة
ــادل ــ ــا ع ــ رنـ
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ركن 
األسرة

أفـكـار بـسيـطة ُتضفي 
علـى أجـواء البـيت الجمال 
واالستعداد لشهر رمضان 
شاركـي أبـناءك بصـنعها 

وتزيين البيت بها

العمل املنظم )الرسمي(.
 وبلغت نسبة النساء اللوايت يرغبن باملشاركة يف سوق العمل لكن مل 
يدن عماًل نحو )3%(، أي أن نسبة األردنيات اللوايت ال يعملن وال 
يرغبن بالعمل )من إمجايل النساء فوق سن اخلامسة عرش من العمر( 

بلغت )%86.7(.
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مسابقة 
)العدد ١٨٣(

اجلوائـــز لثالثـــة فائزيـــن

w

 النبي

. 5- موسى

االسم الرباعي : 

العمر :                                الصف :

آخر موعد لتسليم اإلجابات: 2017/5/17م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )182(

- ليان خرض فخري

- حممد سمري يوسف محاد

- شيامء إبراهيم حممود شديفات

قيمة كل جائزة )10( دناني

اخرت اإلجابة الصحيحة:
1. أول َمن َجَهَر بالقرآن من الصحابة:

أ( عبد الل بن مسعود.             ب( ُأيّب بن كعب.

2. الصحايب الذي ُلّقب بـ)شاعر الرسول(:

أ( خالد بن الوليد.                     ب( حّسان بن ثابت.

3. زوجة النبي  األوىل، هي:

أ( خدجية بنت خويلد.             ب( عائشة بنت أيب بكر.

4. ِمن العرشة البرّشين باجلّنة:

أ( عبد الل بن عباس.             ب( عبد الرمحن بن عوف.

5. الليفة الذي ُأطلق عليه لقب »خامس اللفاء الراشدين«:

أ( عمر بن عبد العزيز.              ب( عبد اللك بن مروان.

حيتفل العامَل بالُعاّمل ألمهيتهم يف املجتمعات، فلوال الُعاّمل ملا قامت 
حضارات، وما استقامت حياة.

وأربعمئة  ألف  من  أكثر  منذ  والُعاّمل  العمل  قيمة  ر  قدَّ واإلسالم 
ْن  عام، وجعل من العمل عبادة، فقد قال رسولنا الكريم : »أَلَ
أحدًا،  يسأل  أن  من  له  خرٌي  ظهره،  عىل  ُحزمة  أحُدكم  حيتطب 

فُيعطيه أو يمنعه« )متفق عليه(.
َتُعول«.  بَمن  وابدأ  فىل،  السُّ اليد  ِمَن  خرٌي  العليا  »اليُد   : وقال 

)صحيح ابن حبان(.

كام  الراحة،  إىل  نركن  وال  ونعمل،  نعمل  أن  علينا  أحّبتي  لذلك 
يفعل بعض شباب هذه األيام، إذ يتفّننون يف قتل الوقت، وهدر 

الطاقات بام ال ُيدي نفعًا.
بنظراهتم  حوهلم  َمن  وُيؤُذون  يتسّكعون،  الطرقات  يف  فنراهم 

ل املسؤولية. وأعامهلم الصبيانية البعيدة عن حتمُّ
أو ُيتابعون الساعات الطوال يف متابعة الربامج التلفزيونية التافهة، 
ُيؤّدي  حتى  فريق،  ضد  لفريق  ز  والتحيُّ القدم،  كرة  مباريات  أو 
ذلك إىل املشاجرات العنيفة، البعيدة عن الروح الرياضية.. إىل ما 
واالكتئاب  التعاسة  وجتلب  الوقت،  عىل  تقيض  أمور  من  هنالك 
واهلموم، وكل شخص يقيض وقته عبثًا، قد يشعر بالسعادة اآلنّية، 
ولكنه سيقيض بقية عمره نادمًا عىل ما بدر منه، واسألوا َمن جّرب 
عمره  من  مىض  أن  وبعد  اآلن  يشعر  كيف  الوقت،  قتل  هواية 

سنوات وسنوات.
فإذا  أيام،  أنَت  إنام  آدم،  ابن  »يا  البرصي:  احلسن  قول  ننسى  وال 

َذَهَب يوٌم َذَهَب َبعُضك«.
ماما ياسمني

يا ولدي
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أحباب الفرقان

ميسم محمد نجم أبوعرقوب
ريما عبدالرحيم مرار

أقوال 
- الجمال جمال الروح.

ى النفس والعقل.
َ
ى ِغن

َ
- الِغن

ب سلوك اإلنسان.
ّ
هذ

ُ
- الرياضة ت

- ليس الطعام بقيمته المادية, لكن بقيمته الغذائية.
- ِمن السهل النجاح والتفوق, لكن الصعوبة في الحفاظ عليه.

- الذي يأتي بسهولة يذهب بسهولة.
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ثمرة العمل
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ثروته  ُيكّون  أن  استطاع  غني،  تاجر  هناك  كان 
هلذا  جبينه، فكان  عرق  ومن  بجهوده  الكبرية 
سيرتك  الذي  صغري،  وابن  وابنة  زوجة  التاجر 
الصغري  الطفل  هذا  ولكن  يكرب،  عندما  الثروة  له 
أن  األب  فخاف  واللهو،  املرح واللعب  كثري  كان 
يقوم هذا الطفل عندما يكرب بتضييع ثروته، فقّرر 
أن خيترب ابنه وُيعّلمه درسًا عن قيمة العمل، فناداه 
فاذهب  كبريًا،  رصت  أنت  ولدي  التاجر:  والده 
هذا اليوم واعمل ألرى ما جتنيه من عملك يف هناية 
اليوم، وإذا مل تعمل فلن حتصل عىل وجبة العشاء.

وخرج التاجر إىل عمله.
)ُأّماه،  يبكي  وهو  مبارشة  أمه  إىل  االبن  ذهب 
أعطني مااًل(. قالت: وملاذا يا ولدي؟ فأخربها بام 
قال له أبوه، فأعطته األم نقودًا بعد أن ألّح عليها 

باكيًا.
ماذا  ابنه:  وسأل  عمله  من  األب  عاد  املساء  ويف 

جنيَت اليوم يا ولدي من عملك؟
له  يا أيب )وأخرج  النقود  لقد جنيُت هذه  االبن: 

النقود التي أعطته إياها أمه(.
التاجر: حسنًا يا ُبني، ارِم هذه النقود يف البئر.

فأرسع االبن ورمى النقود يف البئر، عندها أدرك 
التاجر أّن ابنه مل يعمل هذا اليوم، وأّن هذه النقود 
أمه إىل  ُيرِسل  أمه، فقّرر أن  قد حصل عليها من 

أهلها.
ويف اليوم التايل كّرر األب نفس الطلب عىل ولده.
ففّكر االبن أن يأخذ النقود من أخته وقد أعطته 

اخته النقود.
نفس  كّرر  العمل  من  التاجر  عودة  وعند 
السؤال: ماذا جنيَت اليوم 

يا ولدي من عملك؟
هذه  جنيُت  لقد  االبن: 

النقود يا أيب )وأخرج له النقود التي أعطته إياها أخته(.
التاجر: حسنًا يا بني، ارِم هذه النقود يف البئر.

أّن  التاجر  البئر، عندها أدرك  النقود يف  فأرسع االبن ورمى 
ابنه مل يعمل هذا اليوم أيضًا وأّن هذه النقود قد حصل عليها 

من أخته، فقّرر أن يرسلها هي األخرى إىل أمها.
ويف اليوم الثالث كّرر األب نفس الطلب عىل ولده مهّددًا إياه 

أنه لن يبيت يف البيت إذا مل خيرج للعمل ويني ثمرة عمله.
اضطر االبن أن خيرج، فوجد حماّل فيه بضاعة خارج املحل، 
له  فقال  عنده،  يعمل  أن  وطلب  املحل  صاحب  إىل  فذهب 
واستغرق  الُعاّمل،  مع  البضاعة  هذه  امحل  املحل:  صاحب 
العمل من الصباح حتى عرص ذلك اليوم، فرجع التاجر إىل 
ماذا جنيت  يا ولدي  الطلب:  ر عليه  ابنه وكرَّ البيت ونادى 
ارمها  له والده:  نقودًا ِمن جيبه، فقال  اليوم؟ فأخرج االبن 

يف البئر يا ولدي.
لقد  يبكي،  البئر وأخذ  النقود يف  د يف رمي  تردَّ االبن  ولكن 
تعبُت كثريًا حتى حصلُت عليها يا أيب. فقال له أبوه: ألنك 
تعبَت هبا يا ولدي مل ُتفّرط هبا بسهولة. وفرح األب وأصبح 

مطمئنًا عىل ثروته.

فرسان الفرقان
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مركز ابن القيم القرآني يزور إدارة الجمعية

العامة  اإلدارة  األول،  لفرع عامن  التابع  القرآن  القيم  ابن  زار مركز 
للجمعية، وجال ف مرافقها، واطلع عل أبرز أعامهلا.

وقّدم مدير عام اجلمعية األستاذ حسني عّساف، رشحًا مفصًل عن 
أعامل اجلمعية، وأشاد بجهود مركز ابن القيم، ووصفه بأميز مراكز 

اجلمعية وشكر من خلله فرع عامن األول.
وتأيت زيارة مركز ابن القيم للجمعية، لتعريف الطلب بعمل إدارة 

اجلمعية، ومد جسور التواصل معها، وتعزيز روح النتامء للعمل القرآن.
وضم وفد »ابن القيم« )22( طالبًا، يرتاوح حفظهم للقرآن ما بني 
)5-20( جزءًا، فضًل عن معلميهم، ويرتاد الركز بحسب القائمني 

عليه )400( طالب.
وف ختام الزيارة، قّدم مركز ابن القيم درعًا تكريميًا إلدارة اجلمعية، 

فيام تم تكريم الطلب بدايا رمزية.

قسم اإلشراف التربوي يعقد دورة لمشرفي الفروع

اإلرشاف  قسم  أقام  مهنيًا،  الرتبويني  الرشفني  تأهيل  خطة  ضمن 

ف  للمرشفني  تدريبية  دورة  العامة  اإلدارة  ف  الرتبوي  والتأهيل 

الفروع، ومن حماورها: اإلطار النظري لإلرشاف الرتبوي، التصال 

والتواصل بني الرشف ومعلميه، التخطيط للعمل اإلرشاف، بقيادة 

الدرب الدول األستاذ صالح بني صخر.

وف ختام الدورة تم تقديم شهادة شكر للمدرب، وتوزيع الشهادات 

عل التدربني.

د. جب حممد الرسحان / رئيس قسم اإلرشاف والتأهيل الرتبوي
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مسيرة خير وعطاء

برعاية نائب رئيس جلنة 
الدكتور  الفرع  إدارة 
افتتح  شومان  فهمي 
)تيجان  مرشوع  الفرع 
ــدف  الــكــســائــي( وي

سنتني،  مدة  ف  كامًل  الكريم  القرآن  فيه  الشاركني  الشباب  تفيظ  إىل 
الصف  إىل  األسايس  السادس  الصف  من  الذكور  الطلبة  ويستهدف 
التاسع. وحرض الفل مدير الفرع الدكتور زيد خرض، ومرشفو الرشوع، 

وعدد من أولياء أمور الطلبة، فضًل عن الطلب الشاركني ف الرشوع.

من نشاطات فرع الزرقاء الثالث
افتتاح مشروع تيجان الكسائي

احتفال بمركز سعيد العنبتاوي

الضيوف والرشفات، وختلل اللتقى ورشة عمل لألستاذة هنا شعبان 

بعنوان:  بعنوان: )بالقيم نحيا(، وورشة عمل لألستاذة مرفت شديد 

)تقدير الذات(، وفقرات فنية وتربوية قّدمتها الطالبات.

أقام مركز سعيد العنبتاوي القرآن حفًل قرآنيًا، 
ختلله تكريم نساء الركز الشاركات ف مسابقة 
الرتبوية  الرشفة  وقامت  الكريم،  القرآن  حفظ 
التسابقات،  عل  الشهادات  بتوزيع  الفرع  ف 
وتقديم درع الفرع لركز سعيد العنبتاوي تقديرًا 
جلهوده ف خدمة مشاريع اجلمعية القرآنية، كام 
ختلل اللقاء حمارضة للمرشفة الرتبوية ف الفرع، 

بعنوان: )الطريق إىل الل(.

زيارة مطبعة بريل

دورة الرعاية الوالدية

ملتقى تربوي للطالبات

قام طلبة نادي الطفل القرآن/ الكسائي بزيارة إىل مطبعة القرآن الكريم 
الرشيف  الصحف  طباعة  مراحل  عل  األطفال  وتعّرف  بريل،  بطريقة 
وإخراجه جاهزًا للتلوة من قبل الكفوفني، كام استمعوا إىل تلوة أحد 

الكفوفني من الصحف الرشيف.

تقدمها  التي  الوالدية  الرعاية  دورة  القرآن  الثوري  افتتح مركز سفيان 
جلغـوم،  رائدة  األستاذة  )اليونسيف(  منظمة  من  العتمدة  الدربة 
وتضمنت الدورة حماور )األطفال وحقوقهم، وتنمية مهاراتم وتشجيع 
إبداعاتم، ومحايتهم من العنف واإلساءة(. وشارك فيها معلامت الراكز 

القرآنية، وعدد من طالبات الراكز ونساء الجتمع الحيل.

الفرع  ف  النسائية  اللجنة  أقامت 
النوادي  لطالبات  تربويًا  ملتقى 
القرآنية ف اجلمعية، حرضه أكثر 
عن  فضًل  طالبة   )100( من 

تخريج دورة في مركز تميم الداري

أقام مركز متيم الداري القرآن دروة قرآنية للطالبات، حفظن فيها أجزاء 
بنجاح  الدورة  اجتزن  اللوايت  الطالبات  تكريم  وتم  الكريم،  القرآن  من 

وتسليم الشهادات هلن.



42

من نشاطات فرع الزرقاء الثاني
تخريج 4 حافظات بينهن رّبات بيوت

أمّتت أربع حافظات من مراكز فرع الزرقاء الثان، بينهن 

رّبات بيوت، حفظ القرآن الكريم كامًل.

بن  ثابت  مركز  إن  الشواهني:  حممد  الفرع  مدير  وقال 

قرناوي،  عبدالل  كفا  الافظتني،  ختريج  من  متكن  قيس 

وثريا حسني الديك، فضًل عن اثنتني من موظفات مركز 

»عائشة«: نرسين الصاونة، وياسمني بجت أبو شمسة، 

عل يد العلمة ميسون جرادات.
ورشة عمل حول القيم

للمشاركة  الدعّوة  والدارس  الروضات  والثالث، ومعلامت من  األول 
ف الورشة.

تعاىل،  الل  كتاب  تعليم  خلل  من  القيم  غرس  كيفية  الدّربون  وتناول 
إعداد  تم  وقد  القيم(  فرسان  )سلسلة  مع حقيبة  التعامل  كيفية  ورشح 
هذا  ف  متصني  علامء  قبل  من  عديدة  سنوات  مدى  عل  الرشوع  هذا 
الجال، وسيتم توزيع شهادات مصّدقة ومعتمدة من قبل اجلامعة عل 

الشاركني ف هناية الورشة.

أقام فرع الزرقاء الثان بالتعاون مع مركز التطوير األكاديمي والقيمي ف 
جامعة العلوم التطبيقية الاصة ورشة عمل بعنوان: )كيفية غرس القيم 
وإكسابا لألبناء( بإرشاف كل من الدير العام لركز التطوير األكاديمي 
والقيمي الدكتور أجمد سعادة، والنسق اإلداري للمركز الدكتور حممد 
اجلبال وأستاذ الفقه ف اجلامعة األردنية الدكتور رائد نرصي أبو مؤنس، 
ومعلمي  معلامت  من  ومعلمة  معلاًم   )80( نحو  الورشة  ف  وشارك 
الفرعني  ومعلامت  معلمي  من  عدد  إىل  إضافة  الثان،  الفرع  وموظفي 

انطالق مشروع براعم القرآن
افتتح فرع الزرقاء الثان مرشوع براعم القرآن، ويدف إىل تفيظ القرآن 
كامًل خلل )5( سنوات، ويشارك فيه )108( طلب وطالبات من عمر 
)6-10( سنوات، ويتضمن الرشوع -إضافة إىل التحفيظ- تعليم أحكام 
وقيم وسلوك القرآن الكريم، مع تأمني الواصلت للطلبة من وإىل موقع 

الرشوع، بحسب مدير الفرع السيد حممد الشواهني.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع الرصيفة
افتتاح المقر الجديد لمركز األنوار

فؤاد  عبي  اإلدارية  الرشفة  بحضور  القرآن  األنوار  لركز  اجلديد  القر  افتتح 
سيدات  من  وعدد  والطالبات  الركز  ومعلامت  فاتح  رشوق  الركز  ومديرة 
الكادر  فيها  شكرت  اإلدارية،  الرشفة  كلمة  الفل  وختلل  الحيل،  الجتمع 
العامل بالركز عل اجلهود الباركة ووجهت رسائل للحارضات، داعية إياهن 
إىل الهتامم بتعلم القرآن الكريم وتعليمه لبناء جيل قرآن فريد علاًم وعمًل، 
وبركة  أثر  وأوضحت  والطالبات،  العلامت  عل  الركز  مديرة  أثنت  بدورها 

اللتحاق بركب مراكز التحفيظ، كام أعلنت عن افتتاح شعب جديدة وحثت الارضات عل السارعة بالتسجيل ودعوة األمهات ف النطقة 
لللتحاق بالركز، كام ختلل الفل عرض فيديو لقر الركز السابق ومقره الال وعدد من إنجازات الركز، ووصلت إنشادية ومسابقات ثقافية.

يذكر أن القطاع النسائي بالركز انطلق قبل مدة بسيطة، وقد تاوز عدد الطالبات السجلت ف الشعب الختلفة )80( طالبة.

انطالق مشروع »ارتقاء« لتدريب المدربات

التدريبية التي ستخضع هلا الدربات، ووضحت مهام الدربة ف الركز القرآن، وختم اللقاء بفقرة حوارية لطرح  كام عرضت حماور القيبة 
الشكلت التي تواجه مرشوع التدريب بالفرع وإجياد اللول الناسبة هلا.

»ارتقاء« تت شعار: »عني عل  بالفرع مرشوع  النسائي  القطاع  أطلق 
الفرع،  مراكز  من  مدربات  وتأهيل  تدريب  بدف  العلياء«،  مدارج 
التدريب هنادي أكرم، وحضور الرشفة اإلدارية عبي  بإرشاف مرشفة 

فؤاد، ومديرات الراكز القرآنية.
وقّدمت الرشفة هنادي أكرم تعريفًا بالتدريب من حيث أمهيته ووسائله، 

محاضرة علم رسم المصحف وضبطهتخريج الدورة التمهيدية األولى للفقه وأصوله

اخـتـتـمت الدورة التمهيدية ف أصول الفقه بمشاركة )13( طالبًا من 
متلف مراكز الفرع قّدمها األستاذ سامي القدومي واستمرت لدة )3( 

أشهر، وتعد األوىل من نوعها عل مستوى مراكز الذكور ف الفرع.
ختلل الفل كلمة رئيس الفرع د. ييى أمحد أكد خلهلا عل أمهية عقد 
مثل هذه الدورات التي هي بمثابة الصباح الذي يني لنا الطريق، كام ألقى 
التزامهم  الشاركني لسن  فيها عل  أثنى  القدومي كلمة  األستاذ سامي 
بذل  عل  وحّثهم  الرشعي،  العلم  تصيل  عل  وحرصهم  وانضباطهم 
الزيد من اجلهد ف الذاكرة الستمرة لتثبيت العلومات وإفادة اآلخرين، 

واختتم الفل بتوزيع الشهادات.

الصحف  رسم  »علم  بعنوان:  حمارضة  بالفرع  والجازين  الفاظ  ديوان  أقام 
وضبطه« لألستاذ الدكتور عمر محدان، بحضور نائب رئيس اجلمعية الدكتور 
أمحد شكري وعضو جملس اإلدارة السيد بسام الزبن / الرئيس السابق للفرع، 
الشيخ  األردنية  اجلامعة  مسجد  ف  القراءات  حمقق  اهلاشمية  الرضة  ومقرئ 
ومرشف  أمحد،  ييى  الدكتور  الفرع  ورئيس  رفعت«،  »أبو  عثامن  عيل  حممد 
وموظفات  موظفي  من  والعرشات  البكري،  أنور  السيد  والتلوة  اإلجازة 

ومعلمي ومعلامت الفرع، وطلبة شعب الفاظ واإلجازة.
الخطوطات  الصحف، واستعرض بعض  تاريخ رسم  الدكتور محدان  تناول 
والجازين  للحفاظ  العلم  هذا  أمهية  بنّي  كام  الرشيف،  للمصحف  التارخيية 

وطرق ضبطه، وف التام قّدم بعض مؤلفاته هدية لكتبة الفرع.
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من نشاطات فرع الكرك
تخريج الدورة التمهيدية

محاضرة توعوية في الفرع

خّرج فرع الكرك الدورة التمهيدية ف أحكام التجويد لكبار السن، 
التي أقيمت بإرشاف الشيخ حممد هزيم اجلعافرة.

أقام الفرع حمارضة توعوية عن الخدرات والتدخني، لألستاذ أسامة 
مطي، واستهدفت فئة الشباب من أبناء الحافظة.

 رحلة لجنة التالوة 
رحلة  ــاث  إن  / التلوة  جلنة  ــّيت  س
ترفيهية للمجازات ف فرع الكرك، تت 
شعار: )أصلها ثابت وفرعها ف السامء(، 
ف  األشجار  بغرس  الشاركات  وقامت 

النطقة.

من نشاطات فرع منشية بني حسن
ورشة تدريبية لمعلمي القرآن

ورشة تدريبية لمعلمات نادي الطفل

نشاطات متنوعة

عقد فرع منشية بني حسن ورشة 
القرآن  ومعلامت  لعلمي  تدريبية 
الراكز  ومجيع  الفرع  ف  الكريم 
)اجلديد  عنوان:  تت  له،  التابعة 
ــدورات  ال تدريس  أساليب  ف 

بعنوان:  عمل  ورشة  الفرع  عقد 
نوادي  صفوف  وضبط  )إدارة 
الطفل  نــادي  لعلامت  الطفل( 
ــإرشاف  ب ــرع،  ــف ال ــرآن ف  ــق ال
فروع  ألمانة  الرتبوي  الــرشف 

الشامل األستاذ محد الل الزعبي.

الفرع  التلوة ف  قامت جلنة  بالفضل ألهله،  واعرتافًا  األخّوة  بواجب  قيامًا 
بزيارة شيخني فاضلني كان هلام الفضل -بعد الل- بتأسيس العمل القرآن ف 
الفرع، ومها الشيخ حممد نافد صطوف )أبو مؤمن(، والشيخ موسى اللح 

)أبو بلل(، وجرى حوار حول سبل الرتقاء بالعمل القرآن ف الفرع.
وعل صعيد آخر وإحياًء آلثار العلامء األوائل، أنشأت جلنة التلوة ف الفرع 

دورة إجازة بقراءة ابن عامر الشامي لدريس الفرع.
ويذكر أن ابن عامر الشامي سكن بلدة رحاب أيام الوليد بن عبد اللك.

القرآنية( لرئيس قسم اإلرشاف الرتبوي ف اجلمعية الدكتور جب الرسحان.
التي  الشكلت  وأهم  الفرع  ف  القرآن  العمل  تطوير  سبل  مناقشة  وتم 

يواجهها العلمون، وف التام تم تسليم درع الفرع للدكتور جب الرسحان.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع عمان السابع
دورة اإلبداع اإلداري

دورة تمهيدية في اللغة العربية

رحلة العمرة العائلية

دورة تدريبية في الفرع

دورات التالوة في مراكز الذكور

الراكز  لديرات  اإلداري  اإلبــداع  دورة  السابع  عامن  فرع  أقام 
مهارات  الدورة  وتناولت  اللجان،  ف  اإلداري  اللف  ومسؤولت 
التفكي اإلبداعي وتطبيقاته اإلدارية ف العمل القرآن، وتاوز عدد 

الضور )30( مشاركة.

مساندة  دورة  وهي  العربية،  اللغة  ف  التمهيدية  الدورة  الفرع  افتتح 
لعلامت التلوة ف فرع عامن السابع بإرشاف العلمة غنية القاسم.

اجلمعية  بأهداف  وتعريفه  الحيل  الجتمع  مع  التواصل  باب  من 
وفعالياته الختلفة ورفد الفرع برّواد جدد،

وختللها   ،)23( رقم  العائلية  العمرة  رحلة  السابع  عامن  فرع  أقام 

الراسيس/  أمحد  الشيخ  فيها  واستضيف  متكامل،  إيامن  برنامج 
الجال،  سخاء  والداعية  يغمور،  سناء  والداعية  األردن،  مقرئ 

وأعضاء ومدير وموظفو فرع عامن السابع.

أقام الفرع عامن السابع دورة ف برنامج )Out look( حرضها الكادر 
ميامي،  مركز  ف  الراكز  ومديرات  وسكرتيات  الفرع  ف  اإلداري 
وحرضها ما يزيد عن )30( مشاركة، وتأيت هذه الدورة ف إطار أمتتة 

عمل الفرع والراكز.

والتجويد،  التلوة  ف  والتقدمة  التمهيدية  الدورة  اختبار  ف  شارك 
نحو )60( متقّدمًا من الرجال.
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لقاء علمي في مركز فجر اإلسالم القرآني

الحفل السنوي في فرع العقبة

مركز قازان يكّرم الشيخ أحمد النبراوي

 )200( نحو  بمشاركة  علميًا  لقاء  القرآن  اإلسلم  فجر  مركز  أقام 
مشاركة، وختلل اللقاء حمارضة للدكتور عزام جابر والدكتورة سناء أبو 

أقام فرع العقبة احتفاله السنوي العرشين لعام 2016 لتخريج 
السابقة القرآنية ومرشوع الافظ الصغي، برعاية النائب علياء 

أبو هليل ورئيس الفرع عمر السعيد.
و)28(  ومشاركة،  مشاركًا   )139( الفل  خلل  الفرع  وكّرم 

طالبًا وطالبة ضمن مرشوع الافظ الصغي.
القرآنية  السابقة  مستويات  كل  ف  شارك  العقبة  فرع  أن  يذكر 

ابتداًء بحفظ القرآن الكريم وانتهاء بحفظ )5( أجزاء.

النباوي  أمحد  الشيخ  الرابع  عامن  فرع   / القرآن  قازان  مركز  كّرم 

األستاذ  من  كّل  تعاىل، بحضور  الل  كتاب  تقديرًا جلهوده ف خدمة 

اإلمام  أكاديمية  مرشف  النباوي/  حممد  واألستاذ  سامل،  باسل 

الشاطبي ف الركز، واألستاذ براء أبو عدس، ومجع من طلب الركز.

فارس، بعنوان: )أصلها ثابت وفرعها ف السامء(، كام ختلله مسابقات 
وأناشيد، وفقرة تعارف، وختم بتوزيع اهلدايا عل الشاركات.
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مسيرة خير وعطاء

نشاط تواصلي في فرع الزرقاء األول

محاضرة توعوية في مركز خلف البزار

استقبل فرع الزرقاء األول كًل من النائب سعود أبو حمفوظ، والنائب 
نبيل الشيشان، ف سياق اهتاممها بمتابعة الؤسسات الوطنية والرتبوية، 

وكان هلذه الزيارة أثر طيب عل العاملني ف الفرع.

الرشطة  مع  بالتعاون  اهلاشمية  فرع   / القرآن  البزار  خلف  مركز  أقام 

الجتمعية ف اللواء، حمارضة توعوية بعنوان: )الخدرات وأثرها عل األسة 

والجتمع(، واستضاف الفرع الرائد ماجد أبو محور / رئيس قسم مكافحة 

الخدرات ف حمافظة الزرقاء، وحرض اللقاء مجع من السيدات ورّبات البيوت.

تتقدم جلنة إدارة فرع عامن السابع
بأحر مشاعر التعزية واملواساة

من السادة )آل الزعاترة(
بوفاة والدهم

سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمده بواسع رمحته وأن يسكنه فسيح جناته
وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تتقدم جلنة إدارة فرع عامن اخلامس بأحر مشاعر التعزية واملواساة
للسيد ياسر عبد الفتاح الزواوي

بوفاة والدته
سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمدها بواسع رمحته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذوهيا الصرب والسلوان

إنا هلل وإنا إليه راجعون

تتقدم جلنة إدارة فرع عامن السابع
بأحر مشاعر التعزية واملواساة من موظف مركز ناعور القرآين

األخ محمد علي عطا اهلل

بوفاة والده
سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمده بواسع رمحته وأن يسكنه فسيح جناته

وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعزية

تعزية

تعزية



إلى لقاء

ُيسعدين وُيرّشفني أن أكون معكم يف هذا احلفل القرآين، مع َمن ال 
يشقى جليسهم، مع العلامء وأهل القرآن، مع أهل العقيدة الصاحلة 

التي ُتستقى من القرآن الكريم وما صّح من السّنة النبوية الرشيفة.. 

مع من كان الكوُن قرآنًا صامتًا هلم وكان القرآن عندهم كونًا ناطقًا 

  ر.. مع من آمن أّن النبي َنا عىل عبادة التفكُّ ثُّ َيَضُعَنا أمام عظمة اهلل وحَيُ

كان ُقرآنًا يميش عىل األرض، يف فكره وأخالقه وسلوكه وتعامله وُحكمه 

وِحكمته.

فام أحوجنا هذه األيام إىل هنج متحرك يّتفق مع القرآن والسّنة، وإىل 

والترشيد  القتل  رشور  من  وخُيّلصها  البرشية  مسرية  ُيصّحح  منهج 

وسفك الدماء بغري حق، وظلم اإلنسان ألخيه اإلنسان.

ما أحوجنا إىل أن يكون احلديث بيننا كمسلمني وحديثنا إىل اآلَخر 

باحلكمة املوعظة احلسنة وَعْدل اخلطاب بني الناس وفهم معنى حرمة 

النفس البرشية التي ال تعرف بأّي ذنٍب ُقتلت.

ما أحوجنا إىل إدراك معنى تقديم تعليم اإلنسان عىل َخلق اإلنسان 

َم اْلُقْرَآَن . َخَلَق اإْلِْنَساَن{ ]الرحمن:3-1[. ُن . َعلَّ مْحَ يف اآلية الكريمة }الرَّ

اْلِيَزاِن{  ِف  َتْطَغْوا  َألَّ   . اْلِيَزاَن  َوَوَضَع  َرَفَعَها  اَمَء  }َوالسَّ ومعنى 

]الرحمن:7-8[ لكي ال تتجاوزوا العدل واحلق؛ فال معنى لوجود اإلنسان 

دون أن يكون له منهج يسري عليه وينظم شؤون حياته.

ر له ما  وكيف يرتك ذاك املخلوق املكّرم يف أحسن تقويم والذي ُسخِّ

يف الرّب والبحر والذي محل األمانة التي أشفقت من محلها الساموات 

املنهج  أمن هبذا  له منهج يسري عليه، فمن  أن يكون  واألرض دون 

إيامنه إىل طاعة اهلل واالبتعاد عن اإلساءة إىل خلق  وسار عليه محله 

اهلل وعباد اهلل فاستحّق بذلك نعمة األمن واإليامن، فهنيئًا ملن هيتدي 

هبدي هذا املنهج، هبدي القرآن، فال يضّل وال يشقى.. وهنيئًا ألهل 

القرآن وحفظة القرآن، وهنيئًا ملن عّلم وتعّلم القرآن، وهنيئًا ملن ُيقال 

له: »اقرأ، وارتِق ورتِّل كام كنَت ُترّتُل يف الدنيا، فإّن منزلتك عند آخر 

آية تقرؤها«. )صحيح ابن حبان(.

* كلمة ألقيت يف حفل ختريج مسابقة الشيخ عبد اهلل املطوع لتحفيظ القرآن الكريم، بتاريخ 

)2017/4/8م(، حتت رعاية معايل الدكتور حممد الذنيبات.

الذنيبات محمد  د. 
معالي وزير التربية والتعليم السابق


