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االفتتاحية
من كل هذه العبادات أنه أبعدها عن الرياء ،ولذلك قال  يف
القديس عن اهلل تعاىلُ :
احلديث ُ
«ك ُّل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه
يل وأنا أجزي به»( .متفق عليه).

وإضافة إىل ذلك فإن الصيام له مزية خمتلفة عن غريه من العبادات،
حيث ممارسة ُخ ُلق الصرب والشعور مع اآلخرين ،وهذا اجلوع

قوي من عزيمتها ويبني فيها إرادة
والعطش ينهض بالنفس و ُي ّ
عجيبة ،وخيرج أحدُ نا من عادات حياته ليكون شيئ ًا آخر ّ
أرق

وأوعى وأمجل ،حني ّ
يتحل هبذه الصفات الراقية حيث املشاعر مع

اآلخرين واملبادئ اإلنسانية التي ينبغي استشعارها وممارستها ،بدل
األنانية َ َ
والشه واالنطواء عىل الذات.
لو بنى كل واحد م ّنا مبادئ وأعام ً
ال عىل ما يلمسه عملي ًا من رمضان
لتغي حا ُلنا كثري ًا ،وبالتايل يتغري واقع ُأمتنا ،فهذا االكتشاف لإلرادة
ّ
والتحمل َ
واجل َلد ،فلو أننا نحسن التوظيف
وأهنا ممكنة يف الصرب
ّ

ألمكن أن نكون متميزين قنوعني بأن طاقاتنا كبرية يمكن تسخريها

خدمة هلذا الدين وهذه اإلنسانية ،وهذه املشاعر اإلنسانية لو أهنا

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

ّ
ولكل منهام
وروح،
هو هكذا بكل بساطة؛ فاإلنسان جسدٌ ُ

احتياجاته ،ولطاملا اعتنينا بأجسادنا عىل حساب أرواحنا ،ليأيت
رمضان ويرتقي بالروح ويعطيها ح ّقها ،ويسمو أحدُ نا بعيد ًا
ويستشعر قيمته احلقيقية ،إذ هي ُبقربه أو ُبعده عن اهلل تعاىل،
تغي واكتشف نفسه وذاته
ولذلك نجد اإلنسان -غالب ًا -قد ّ
وقدراته ،وح ّلق بعيد ًا يف رىض اهلل تعاىل.

هي حكمته تعاىل يف توزيع العبادات وتنويعها ،وال ينفك العبد
عن العبادة بشكل من األشكال ،وهناك ما ندبه اهلل تعاىل من
ذكره سبحانه ،ليعيش العبدُ يف كنف الرمحن ،عىل صلة دائمة به،

معيته ،وهنا السعادة احلقيقية والرقي احلقيقي وسمو
واستشعار ّ
الروح؛ فالعبادة منها البدنية ومنها املادية ،ومنها اليومية ومنها

السنوية ،بل ما هو مطلوب يف العمر مرة ،ويفرتق الصيام عن غريه
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تبقى بعد رمضان لكان الوضع أفضل ،حيث الصدقة ولني اجلانب
والتعاون وصلة الرحم ُّ
وتفقد بعضنا بعض ًا؛ فالعالقات االجتامعية
أمور ال يمكن التقليل من شأهنا ،فهي العالقات اإلنسانية التي
تكشف حقيقة أخالق اإلنسان بل حقيقة إيامنه.

مل يكن ذكر التقوى يف فاصلة أول آية وآخرها عبث ًا؛ فالصيام احلقيقي

يقود ال حمالة إىل التقوى ،وهي مرتبة عالية بال شك ،وربام أعىل منها
اإلحسان وهو درجة ممكنة جد ًا يف الصيام ،حيث مشاعر القرب

من اهلل ،وما بأحدنا من جوع وعطش هو من أجله تعاىل عباد ًة،
معية
ومن أجل اإلنسانية مشاعر وتعاون ًا
ّ
وأخوة ،ويف العموم هي ّ

اهلل تعاىل التي ترفع العبد وترتقي به وتسمو به.

وهذا الدعاء الذي ذكر اهلل إحدى آياته العجيبة وسط آيات الصيام
هو أيض ًا أمر عجيب يصل العبد بخالقه ،ويلجأ إليه وحده بال
واسطة وال تك ّلف ،وأسلوب اآلية عجيب حني خيرب اهلل عن نفسه

بأنه قريب ُييب دعوة الداع إذا دعاه ،وحيث اهلل تعاىل عباده أن
عجيب
يستجيبوا له ويؤمنوا به لعلهم يرشدون ،وذكر الرشد
ٌ

ّ
الدال عىل النضج واحلكمة ،ومها هبذه العالقة مع اهلل
هنا ،فهو

ين َك َفروا َل َو َّل ُوا ْ َ
ار ُث َّم َل
ُ
{و َل ْو َقا َت َل ُك ُم ا َّل ِذ َ
مررت بآية سورة الفتحَ :
ال ْد َب َ
ُ

حيث العبودية والتعظيم ،وملحظ آخر يف اآلية أنه ال واسطة بني
العبد ور ّبه ،وأيض ًا فإن ذكر الدعاء وسط آيات الصيام دليل عىل

َت ْب ِدي ًال} [الفتح ،]23-22:وكأنني أقرأها ألول مرة ،فهي واضحة يف تقرير

درجاته.

التعبري بأهنم س ُيو ُّلون األدبار فيه تصوير شنيع هلزيمتهم وفرارهم،

استحباب الدعاء مع الطاعات عموم ًا ،ومع الصيام خصوص ًا
حيث النفس ّ
أرق والصدق مع اهلل أوثق ،واإلخالص يف أعىل

تدَ لِ ُسن َِّة َّ
صري ًا ُ .س َّن َة َّ
اللِ
يدُ ونَ َولِ ّي ًا َو َل َن ِ
ت ِم ْن َق ْب ُل َو َل ْن َ ِ
َِ
اللِ ا َّلتِي َقدْ َخ َل ْ

ّ
أن الكافرين يف حماولتهم قتال املؤمنني فهم مهزومون ال حمالة ،بل

حني تُبنى اإلرادة الصحيحة ،ويستشعر أحدُ نا ثقته باهلل تعاىل وبنفسه

ولكن متى؟ حني يكون أهل العزيمة الصادقة املنبثقة عن إيامن

عىل عتبة مرحلة من أعامرنا نتوق فيها أن نبدأ بمشاريع عظيمة
فردي ًا وجمتمعي ًا ،أال يستشعر أحدُ نا مث ً
ال أن فالن ًا أو فالنة الذي

عىل َم ّر األزمان.

وأنه قادر عىل فعل أمور كثرية ينأى عنها بحجة عدم مقدرته ،فإننا

حفظ القرآن وهو ابن سبع سنني ،فام الذي يفرقه عن غريه؟ وملاذا

ال يستطيع ابني أو أخي فعل ذلك؟ فالعقل ربام
واحد ،واحلال يف العموم واحدة ،ولكنها اإلرادة

والتصميم ،وال شك أن مع ذلك تنظيم الوقت
ِ
املساعدة ،ولكن األهم ّ
أن الطاقات بحاجة
والبيئة
إىل اكتشاف وإحياء ومتابعة ،والصيام أحد عوامل

اكتشافها وتأكيدها.

راسخ ويقني ثابت باهلل تعاىل ،وهي ُس ّنة ثابتة باقية ،ال تبديل هلا

يس لنا أن نكتشف قناعات إيامنية واثقة باهلل،
لعل رمضان ُي ّ
وقناعات بدنية بأننا نستطيع ،وقناعات فكرية

برضورة دراسة ُسنن احلياة ومراجعة أهداف
وجودنا عىل هذه األرض؛ فمسؤولياتنا عظيمة،

مندرجة يف خالفتنا عىل هذه األرض ومحلنا
األمانة ،وهذه العبادة التي ُخلقنا من أجلها.

وما ينطبق عىل املثال السابق ينطبق عىل أمور كثرية
يف احلياة ،رياضي ًا وإيامني ًا وتفوق ًا علمي ًا ..وهكذا،

فال بد من القناعة بأنني أستطيع ،وكام استطاع غريي فأنا قادر،
ِ
فلنبن قناعات القوة ،ولنهزم رساب الضعف واإلحباط ،ولننطلق

سي
سبب األسباب ُ
وم ِّ
راشدين متوكلني عىل اهلل تعاىل ،وهو ُم ّ
األمور ،سبحانه.
حني ننظر يف واقع أمتنا املرير نتوق إىل أصحاب اهلمم والعزم؛ فأمتنا
عب عنه النبي  بالرواحل:
ال ينقصها الكم بل النوع ،النوع الذي ّ
«الناس كإبل مائة ال تكاد جتد فيها راحلة» (صحيح البخاري) ،هؤالء أهل
العزم واحلزم واهلمة واإلرادة ،الذين ُييون يف األمة األمل ،والذين
ال يزيدهم ختذيل الناس إال نشاط ًا وحيوية وتفاؤ ً
ال ،لسبب بسيط

أهنم يتعاملون مع اهلل ،ومن أجله سبحانه ويف سبيله ،ولن ُيضيع اهلل
جهد ًا من أجله ،ما دام صادق ًا وخالص ًا له سبحانه ،وكان صواب ًا.
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التامسك الكوين :ملاذا ال ينهار الكون؟

يف

دراسة لكلية
لندن امللكية

وجــامــعــة

كو بنها غن
وجــامــعــة

هلسنكي ( )2014وجد الباحثون أن الثانية األوىل من ُعمر الكون
مهمة جد ًا ،حيث حدثت معظم العمليات األساسية يف نشوء الكون؛
ّ
فقد حدث ّ
التوسع
تضخم مفاجئ يف الكتلة االبتدائية ..هذا
التضخم أو ّ

حدث خالل جزء ضئيل من الثانية ..ولكن ما الذي كان يمسك الكون
من الزوال؟

تقول الدراسةّ :
إن اجلاذبية الكونية مع ُمنحنَي الزمان واملكان عمال عىل
التمزق؛ فكتلة اإللكرتون جاءت
اإلمساك بالكون ومنعه من االهنيار أو ّ
بالضبط مناسبة للحفاظ عىل متاسك الكون ،وكذلك رسعة الضوء

وكذلك قيمة الثابت الكوين وقيم أخرى كثرية ..يكفي أن تتغري أية قيمة

حتول الكون إىل ثقب أسود واهنياره
ولو بشكل طفيف ليؤدي ذلك إىل ّ
خالل زمن قصري.

وهنا احتار العلامء :كيف ّ
متكن الكون من النجاة من االهنيار؟ وكيف
جاءت مجيع القيم الفيزيائية بالضبط مناسبة لنشوء الكون؟ وكيف متكنت

اجلاذبية من إمساك الكون ومنعه من االهنيار؟

اجلواب نجده يف هذه اآلية الكريمة التي نزلت يف زمن مل يكن أحد يتخيل
إمكانية زوال الكون ورضورة اإلمساك بأجزائه ...قال

تعاىل{ :إِنَّ اهلل

ات َو ْ َ
ض َأنْ َتزُ َ
الس َم َو ِ
ُي ْم ِس ُ
ال ْر َ
ول َو َلئِ ْن َز َالتَا إِنْ َأ ْم َس َك ُه َم ِم ْن َأ َح ٍد ِم ْن
ك َّ

َب ْع ِد ِه إِ َّنهُ َكانَ َح ِلي ًام َغ ُفور ًا} [فاطر]41:؛ فاهلل تعاىل َس َّخر كل القوانني والقيم
الفيزيائية ِ
املناسبة التي تضمن عدم زوال الكون ،فكيف علم النبي الكريم
أمهية اإلمساك بالكون وحفظه من الزوال؟ وملاذا يتحدث يف مثل هذه

القضية العلمية التي مل ينتبه إليها العلامء إال اآلن يف القرن 21؟ إنه دليل عىل

صدق هذا النبي الرحيم وصدق رسالة اإلسالم.
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النهار الرسمدي

نرشت جملة  US journal Scienceاكتشاف ًا جديد ًا ()2016/7
لكوكب غريب يدور حول ثالثة شموس ،ويقول العلامءّ :
إن حركة
الكوكب مع ّقدة
جــــد ًا لــدرجــة
ّ
أن النهار يبقى
مستمر ًا عىل ظهر
الكوكب ملئات
السنني ،وكأنه
هنار رسمدي ،مع
العلم ّ
أن هناك ثالثة شموس تُرشق وتغيب كل يوم!
هذا الكوكب  131399Ab HDخيضع لعدد من املشارق واملغارب ورغم
ذلك يستمر النهار ..ويقع الكوكب يف برج  constellation Centaurusعىل
بعد ( )340سنة ضوئية من األرض ( 3400تريليون كم).
تبي ّ
أن الشموس الثالثة ترشق
بعد مراقبة ودراسة هذا الكوكب الغريب ّ
يف سامئه ملدة ( )140سنة لتُعطي هنار ًا بشكل متواصل.
ّ
إن مدة النهار عىل األرض ُتعدّ بالساعات ولكن عىل ذلك الكوكب ُيعدّ
أي إنسان عىل وجه األرض،
النهار بـ( )140سنة ،أي أكثر من عمر ّ
وبالتايل ّ
فإن األرض لو كانت هبذه املواصفات لشهدنا هنار ًا رسمدي ًا
أو لي ً
ال رسمدي ًا يستمر طيلة عمر اإلنسان ،أما سنة هذا الكوكب فتبلغ
( )550سنة أرضية.
ّ
إن احلديث عن مرشق واحد وغرب واحد غري دقيق من الناحية العلمية،
وجيب أن نتحدث عن أكثر من مرشق وأكثر من مغرب؛ ألن بعض
الكواكب تدور حول شمسني ،وهذا الكوكب يدور حول ثالثة شموس،
وهذا ما فعله القرآن عندما حتدّ ث عن املرشق واملغرب :املرشقني واملغربني
 املشارق واملغارب ،فشمل مجيع االحتامالت يف الكون.قال تعاىلَ { :ق َ
ب ْالَ ْ ِ
ش ِق َو ْالَغْ ِر ِب َو َما َب ْين َُه َم إِنْ ُك ْنت ُْم َت ْع ِق ُلونَ } [ال�شعراء.]28:
ال َر ُّ
ب ْالَغْ ِر َب ْ ِ
ش َق ْ ِ
ب ْالَ ْ ِ
ي} [الرحمن.]17:
ي َو َر ُّ
{ر ُّ
وقال أيض ًاَ :
وقالَ { :ف َل ُأ ْق ِس ُم بِ َر ِّب ْالَ َشا ِر ِق َو ْالَ َغا ِر ِب إِنَّا َل َق ِاد ُرونَ } [املعارج.]40:
لذلك هذه نعمة عظيمة من نِ َعم اخلالق تبارك وتعاىل أن جعل مدة الليل
والنهار ( )24ساعة فقط ،بشكل يتناسب مع احتياجات اإلنسان للنوم

م .عبد الــدائــم الكحيل

باحث يف اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي

والعمل واحلياة املستقرة .هذه النعمة أشار القرآن الكريم؛ فالليل
الرسمدي الدائم الذي يستمر لسنوات طويلة ،هو عذاب لإلنسان وعدم
س َمد ًا
استقرار ،ولذلك قال تعاىلُ { :ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِنْ َج َع َل اهلل عَ َل ْي ُك ُم ال َّل ْي َل َ ْ
ض َي ٍ
ي اهلل َي ْأتِ ُ
يك ْم بِ ِ
اء َأ َف َل َت ْس َم ُعونَ } [القصص.]71:
إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
ام ِة َم ْن إِ َلهٌ َغ ْ ُ
سبب القلق
كذلك النهار الرسمدي الذي يستمر لفرتات طويلةُ ،ي ّ
واالضطرابات يف حياة اإلنسان ،فال يستطيع النوم أو الراحة أو
ار
االستقرار .ولذلك قال تعاىلُ { :ق ْل َأ َر َأ ْيت ُْم إِنْ َج َع َل اهلل عَ َل ْي ُك ُم الن ََّه َ

ي اهلل َي ْأتِ ُ
يك ْم بِ َل ْيلٍ َت ْس ُكنُونَ ِف ِ
يه َأ َف َل
س َمد ًا إِ َل َي ْو ِم ا ْل ِق َي َ
ام ِة َم ْن إِ َلهٌ َغ ْ ُ
َ ْ

صونَ } [القصص]72:؛ فهل نشكر نعمة اهلل تعاىل؟!
ت ُْب ِ ُ

األرض تتن َّفس

حسب موقع (ناشيونال جيوغرافيك) ّ
فإن أرضنا حتوي ( )3.1تريليون
شجرة عىل األقل ،وكل شجرة حتوي عرشات اآلالف من األوراق؛
مث ً
ال شجرة البلوط الكبرية حتوي بحدود نصف مليون ورقة ،والعجيب
ّ
أن كل ورقة ُم َّهزة بمئات اآلالف من الفتحات املختصة بالتنفس،
ُدعى  ، stomataحيث تعمل كل فتحة مثل رئة تأخذ غاز الكربون
ت َ
وتطرح غاز األكسجني.
ولذلك إذا أخذنا بعني االعتبار األعشاب واحلشائش وخمتلف أنواع
النبات ،فنحن أمام عدد هائل ُي َقدَّ ر بأكثر من تريليون تريليون فتحة (رئة
حية) تعمل مع ًا عىل هذا الكوكب بنظام متناسق ،حيث متتص كميات هائلة
من غاز الكربون  Co2وطرح كميات هائلة من غاز األكسجني  O2وبالتايل
نحن أمــام كوكب يتن َّفس
بالكامل وبنظام دقيق جد ًا.
صــورة باملجهر اإللكرتوين
لورقة نباتية وتظهر عليها
مــئــات الفتحات اخلاصة
بالتن ّفس ،حيث تعمل كل
فتحة مثل رئة حقيقية تأخذ
غــاز الكربون وتطرح غاز
األكسجني وتساهم يف التوازن

{و ْ َ
ال ْر َ
ّ
اس َو َأ ْن َب ْتنَا
البيئي،
ض َمدَ ْد َناهَ ا َو َأ ْل َق ْينَا ِف َ
ونتذكر قول اهلل تعاىلَ :
يها َر َو ِ َ
ش ٍء َم ْو ُز ٍ
يها ِم ْن ُك ِّل َ ْ
ون} [احلجر.]19:
ِف َ

ففي األشهر الدافئة تنمو األوراق بنفس الوقت تقريب ًا وتبدأ بامتصاص

غاز الكربون وطرح األكسجني ،ثم يف األشهر الباردة تزداد نسبة غاز
الــكــربــون،

وهكذا وفق

دورة سنوية

حمـــكـــمـــة

ومنظمة ،أي
ّ
أن تريليونات
األشـــجـــار

تعمل وفق

نظام عاملي ثابت ،لوال هذا النظام ملا استمرت احلياة عىل األرض.
كام وجد العلامء ّ
أن هذا النظام العاملي لتن ّفس األرض تشارك فيه البحار
والكائنات احلية األخرى ،حيث وجدوا ّ
سمى دورة
أن دورة املطر أو ما ُي ّ

املاء ،تسهم بشكل كبري يف صيانة جو األرض واملحافظة عىل التوازن
البيئي ،وهذه الدورة املائية تعمل مع النباتات واملحيطات وبقية الكائنات

احلية يف نظام متناغم ومتكامل ،فال بد من وجود من ُيرشف عىل هذا
النظام ،وال يمكن أن جتري األمور هكذا بصورة عشوائية.

هناك دورة حمكمة للطقس تتكرر كل عام ،ولوال هذه الدورة مل
تستمر احلياة عىل األرض؛ ففصل الشتاء مهم جد ًا لنزول املطر،

مما ُيؤ ّمن الغذاء الالزم للنبات ،كذلك شهر الصيف والربيع ّ
مهمن
لنمو النبات وطرح كميات كبرية من األكسجني للجو من ِق َبل
النبات ،وكذلك شهر اخلريف مهم لنمو البذور يف الرتبة ..إذ ًا لوال

هذه الفصول األربعة ما نشأت احلياة عىل األرض وال استمرت،
وبالتايل جيب االعرتاف ّ
بأن هناك نظام ًا صارم ًا ُيدار من قبل حكيم

عليم سبحانه وتعاىل.
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( )١٢استقامة أمرك باستقامة صالتك
إن حياة اإلنسان تستدعي الطعام والرشاب؛ ذلك ألن هبام
ُ
اإلنسان أشد حاجة
وام اجلسد وماد َة العيش ،غري أن هناك أمور ًا،
ِق َ
إليها ،وال يستطيع أن يستغني عنها ،إهنا شعائر الدين ،وعىل رأسها

قوام الروح ومادة الطمأنينة تسمو بصاحبها وترفعه من
الصالة فهي ُ

سفاسف األمور فيستقيم يف حياته عىل اجلادة.

الص َل َة َم َع َك} [النساء ،]102:وغريها من اآليات
ْت ِفي ِه ْم َف َأ َق ْم َ
ُكن َ
ت َ ُل ُم َّ

الكثرية.

قال السعدي« :ويقيمون الصالة مل يقل :يفعلون الصالة ،أو يأتون

بالصالة ،ألنه ال يكفي فيها جمرد اإلتيان بصورهتا الظاهرة»(.)2
َ
(وأ ِقم) ِمن اإلقامةُ ،يقال :أقمت اليشء إقامة إذا وفيت حقه ،يشهد

ف الن ََّها ِر َو ُز َلف ًا ِم َن ال َّل ْيلِ إِنَّ ْ َ
ال َسن ِ
َات
الص َل َة َط َر َ ِ
قال اهلل تعاىلَ { :و َأ ِق ِم َّ

لذلك قوله تعاىل:

املعنى اإلمجايل واملناسبات :املعنى اإلمجايل لآلية :طلب املحافظة عىل

وتشمل إقامة الصالة أربع صور مستوحاة من معناها:
 .1إقامتها ظاهر ًا؛ بتعديل أركاهنا ،وحفظها من أن يقع زيغ يف

لذ ِ
الس ِّيئ ِ
َات َذلِ َ
ك ِذ ْك َرى لِ َّ
ين} [هود]114:
اك ِر َ
ُي ْذ ِه ْب َن َّ

الصلوات املكتوبة يف أوقاهتا.

أما مناسبتها؛ فعن ابن مسعود ريض اهلل عنه أن
رج ً
ال أصاب من امرأة قبلة فأتى رسول اهلل صىل

اهلل عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزلت عليهَ { :و َأ ِق ِم

َاب َل ْست ُْم عَ َل َ ْ
{ ُق ْل َيا َأ ْه َل ا ْل ِكت ِ
يموا
ش ٍء َح َّتى ت ُِق ُ

ْج َ
الن ِ
ال َّت ْو َرا َة َو ْ ِ
يل} [املائدة ،]68:أي توفوا حقهام بالعلم والعمل.

وسننها وآداهبا ،من أقام العود
فرائضها ورشوطها ُ

قومه وعدَّ له(.)3
إذا َّ
 .2إقامتها باطن ًا بإقامة روحها ،وهو حضور القلب

ف الن ََّها ِر َو ُز َلف ًا ِم َن ال َّل ْيلِ إِنَّ ْ َ
ال َسن ِ
َات
الص َل َة َط َر َ ِ
َّ

فيها ،واستحضار عظمة اهلل تعاىل وتد ُّبر ما يقوله

أيل هذه؟ قال رسول اهلل :ملن عمل هبا من أمتي،

قال الشهيد سيد قطب« :يتجهون إىل القوة املطلقة

لذ ِ
الس ِّيئ ِ
َات َذلِ َ
ك ِذ ْك َرى لِ َّ
ين} قال الرجل
اك ِر َ
ُي ْذ ِه ْب َن َّ

ويف لفظ فقال رجل من القوم :يا نبي اهلل هذا له
خاصة ،قال بل للناس كافة»(.)1

األسئلة واهلدايات التد ُّبرية:

ب ُ
الص ِ
الة ومل ُي َع ِّب بِ ِف ْع ِل َها أو بِإ ْت َي ِانا؛ فلم ْ
يقل:
اهلل تعاىل بإقا َم ِة َّ
* َمل َع َّ َ
ذين آمنوا َص ُّلواَّ ،
إن الذين ُي َص ُّلون؟
يا أهيا ا َّل َ
من بالغة القرآن الكريم مجعه املعاين اجلليلة بلفظ موجز ،ومل تأت
آية واحدة يف القرآن تأمر بمجرد أداء الصالة  ،وإنام األوامر الربانية

تأيت بإقامة هذه الشعرية العظيمة ،بل قد كثر األمر بإقامتها؛ قال اهلل:

الص َل َة
الص َل َة} [النورَ { ،]56:و�أَق ِِم َّ
يموا َّ
يموا َّ
ال�ص َل َة لِذِ ْك ِري} [طهَ { ،]14:و َأنْ َأ ِق ُ
{ َو َأ ِق ُ

ين ُيؤْ ِمنُونَ بِا ْل َغ ْي ِ
الص َل َة} [البقرة،]3:
َوات َُّقو ُه} [األنعام{ ،]72:ا َّل ِذ َ
يمونَ َّ
ب َو ُي ِق ُ

الر َق ِ
الز َكا َة} [البقرةَ { ،]177:وإِ َذا
الص َل َة َوآ َتى َّ
اب َو َأ َق َ
ام َّ
السائِ ِلنيَ َو ِف ِّ
{ َو َّ
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ويفعله منها(.)4

بغري حدود ،وحينون جباههم هلل ال للعبيد ،والقلب
الذي يسجد هلل حق ًا ،ويتصل به عىل مدار الليل والنهار ،يستشعر
أنه موصول السبب بواجب الوجود ،وجيد حلياته غاية أعىل من أن

تستغرق يف األرض وحاجات األرض ،وحيس أنه أقوى من املخاليق
ألنه موصول بخالق املخاليق ..وهذا كله مصدر قوة للضمري»(.)5

 .3الدوام عليها واملحافظة عليها ،من قامت السوق إذا نفقت،
وأ َقا َم َها ،ألهنا إذا حوفظ عليها كانت كاليشء النافق الذي تتوجه إليه
الرغبات ،ويتنافس فيه املحصلون ،ويتداول الناس فيها البيع والرشاء

وإذا عطلت وأضيعت كانت كاليشء الكاسد الذي ال يرغب فيه(.)6
 .4التج ُّلدُ
فتور عنها وال
والتشم ُر ألدائها ،وأال يكون يف مؤدهيا ٌ
ُّ
ٍ
توان ،من قوهلم :قام باألمر ،وقامت احلرب عىل ساقها ،ويف ضده:

قعد عن األمر ،وتقاعد عنه إذا تقاعس وتثبط(.)7

أ .أحــــمــــد الـــقـــوقـــا

رئــــيــــس قـــســـم الـــــتـــــاوة واإلجــــــــازة

فكلمة أن تُقيم الصالة ليس معناها أن ت ّ
ُصل ،بل إقامة الصالة قدر

زائد عىل جمرد الصالة ،وهبذه الصور األربعة السابقة تكون قد أقيمت

الصالة حق القيام وهي الصالة التي يرتتب عليها األجر والثواب(.)8

* ما معنى الصالة ،وهل عرفها العرب قبل جميء القرآن الكريم؟
(ص َل َوة) ،ثم اشتقوا من
الصالة :اسم جامد بوزن َف َعلة حمرك العني َ
الصالة التي هي اسم جامد صىل إذا فعل الصالة ،واشتقوا صىل من
الصالة ،ومما يؤيد أهنا مشتقة من هذا كتابتها بالواو يف املصاحف؛ إذ

وجه لكتابتها بالواو يف
لوال قصد اإلشارة إىل ما اشتقت منه ما كان ٌ
املصاحف وهم كتبوا الزكاة والربا واحلياة بالواو إشارة إىل األصل،

والصالة لغة بمعنى الدعاء ،ورجح ابن عاشور القول بأن أصلها

يف اللغة اهليئة يف الدعاء واخلضوع ،وليس جمرد الدعاء ،أما الصالة
رشع ًا فهي العبادة املخصوصة املشتملة عىل قيام وقراءة وركوع
وسجود وتسليم(.)9

وال شك أن العرب عرفوا الصالة والسجود والركوع وقد أخرب

اهلل تعاىل عن إبراهيم عليه السالم فقال:

يموا
{ َر َّبنَا لِ ُي ِق ُ

العامة املجملة؟
أو ً
الّ :
يدل ذلك عىل عناية اهلل سبحانه هبذه الصالة؛ فهي تعدّ من أهم

شعائر اإلسالم وال تكاد تعدهلا منزلة أي شعرية أخرى وال تسقط
بأي حال من األحوال.
عن املكلف ّ

قال الرازي« :اعلم أنه تعاىل ملا أمر نبيه باالستقامة أردفه باألمر

بالصالة ،وذلك يدل عىل أن أعظم العبادات بعد اإليامن باهلل هو

الصالة»(.)12
ثاني ًا :عظم قدرها عنده جل وعال؛ فقد فرض اهلل الصالة عىل مجيع

األنبياء واملرسلني وأتباعهم من املؤمنني.
يشهد لذلك قوله عىل لسان إبراهيم:

يم
{ َر ِّ
ب ْ
اج َع ْلنِي ُم ِق َ

الص َل ِة}
َّ

ان
ارك ًا َأ ْي َن َما ُكن ُ
ص ِ
و َأ ْو َ
ْت َ
[إبراهيم ،]40:وقوله عىل لسان عيسى { َو َج َع َلنِي ُم َب َ
وسى َو َأ ِخ ِ
يه َأنْ َت َب َّو َآ لِ َق ْو ِم ُك َم
بِ َّ
الص َل ِة} [مريم ]31:وقال تعاىلَ { :و َأ ْو َح ْينَا إِ َل ُم َ

الص َل َة} [يونس ]87:وغريها.
بِ ِم ْ َ
يموا َّ
ص ُب ُيوت ًا َو ْ
اج َع ُلوا ُب ُيو َت ُك ْم ِق ْب َل ًة َو َأ ِق ُ
ثالث ًا :الصالة هي الصلة العظيمة بني العبد ور ّبه ،ومنها يستمد النور

الص َل َة}
َّ

والزاد ،وإليها يفزع يف النوائب ،فهي ملجأ املؤمنني وأمان اخلائفني(.)13
ِ
وافتقار إىل املعبود بالقول
احلاجة
إظهار
قال حممد رشيد رضا« :الصال ُة
ٌ
ُ

«كانت العرب يف جاهليتها عىل إرث من إرث آبائهم يف لغاهتم فلام

طلب لدفع النقمة ،أرأيتم
التامس للحاجة
فقط
واستدرار للنعمة ،أو ٌ
ٌ
ٌ

اليهود ُيص ّلون أي يأتون عبادهتم
[إبراهيم ،]37:وقد كان بني ظهرانيهم
ُ
هبيأة خمصوصة ،وكان بينهم النصارى وهم ُيص ّلون .قال ابن فارس:

أو العمل أو كليهام؛ ألن إظهار احلاجة إىل العظيم الكريم ولو بالفعل

جاء اهلل تعاىل باإلسالم حالت أحوال ونقلت ألفاظ من مواضع إىل

أولئك الذين يقفون بني أيدي امللوك ناكيس رؤوسهم حانيي ظهورهم،

مواضع أخر بزيادات ،ومما جاء يف الرشع الصالة وقد كانوا عرفوا

الركوع والسجود وإن مل يكن عىل هاته اهليئة»(.)10

وتارة يقعون عىل أقدامهم ُي ّقبلوهنا ،أليس الباعث عىل هذا العمل إما

خوف من عقوبة يطلبون به دفعها ،وإما حذر عىل نعمة يتوقون سلبها

وقال حممد رشيد رضا« :هذه الصالة كانت توجد عند بعض

ورفعها ،فيلتمسون بقاءها ويرجون زيادهتا ونامءها»(.)14
رابع ًا :للصالة أثر بالغ يف حياة املسلم وتقويم سلوكه واستقامته عىل

خص ذكر الصالة وحدها دون سائر العبادات يف هذه الوصية
* ملاذا ّ

برشط أن تتحقق فيها معنى اإلقامة.

وهم الذين كانوا يعرفون باحلنيفيني واحلنفاء ،وعند بعض
اجلاهليني ُ
أهل الكتاب»(.)11

جادة الطريق ،فهي تنهى عن الفحشاء واملنكر والظلم وسائر الرذائل

9

ف الن ََّها ِر
* ما الداللة عىل أوقات الصالة من خالل قوله { َط َر َ ِ

َو ُز َلف ًا ِم َن ال َّل ْيلِ }؟

بداية مل خيتلف أحدٌ من أهل التأويل يف أن الصالة يف هذه
اآلية ُيراد هبا الصلوات املفروضة(.)15

قال جماهد :الطرف األول من قوله طريف النهار صالة
الصبح ،والطرف الثاين صالة الظهر والعرص ،واختاره ابن

عطية يف تفسريه(.)16

{ َو ُز َلف ًا ِم َن ال َّل ْيلِ } أي :ويف ساعات من الليل قريبة من النهار،
وهي املغرب والعشاء ،وانتصابه عىل الظرفية ،لعطفه عىل
وهي الساعات القريبة من النهار ،من أزلفه إذا
طريف النهارَ ،
قربه ،مجع ُز ْل َفة ُ
كغ َرف مجع ُغ ْرفة.

وملا مل ت َُعني الصلوات املأمور بإقامتها يف هذه املدة من
الزمان كان ذلك جمم ً
فبينته الس ّنة ،والعمل املتواتر بخمس
ال ّ
صلوات هي الصبح والظهر والعرص واملغرب والعشاء،
وكان ذلك بيان ًا آليات كثرية يف القرآن كانت جمملة يف تعيني
أوقات الصلوات(.)17

هوامش:

 .1انظر :أخرجه البخاري رقم (  ،1727 / 4 ) 4410ورقم (  ،196 / 1 ) 503ومسلم

من إصدارات

جمعية المحافظة على القرآن الكريم
السيرة المستنيرة  -العهد المكي:
تأليف :د .محمد سعيد بكر

تناول الكتاب مفهوم السرية النبوية،
ومراحل تدوينها وأبــرز مراجعها،

وتطرق إىل مكة املكرمة قبل اإلسالم،
النبوة،
والنسب النبوي ،وإرهاصات
ّ

والدعوة الرسية واجلهرية ،واهلجرة إىل
احلبشة ،وعام احلزن ،ورحلة الطائف ،واإلرساء واملعراج ،وبيعتا

العقبة ،واهلجرة إىل املدينة املنورةُ ،
وختم بمالحق هامة.

(. 2116 - 2115 / 4 )2763

 .2انظر :السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.30/

 .3انظر :الزخمرشي ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل.38/1 ،
 .4انظر :السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.30/
 .5انظر :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ص.40/

 .6انظر :الزخمرشي ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل.38/1 ،
 .7انظر :الزخمرشي ،الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل.38/1 ،
 .8انظر :السعدي ،تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ص.30/
 .9انظر :ابن عاشور ،التحرير والنتوير ،ج 1ص 233و.234
 .10انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج 1ص.232

 .11انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم (املنار) ،ج 1ص.128
 .12انظر :الرازي ،مفاتيح الغيب ،ج 18ص.74

 .13انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق د .عبد املحسن الرتكي وآخرون ،ج11
ص.227

 .14انظر :حممد رشيد رضا ،تفسري القرآن احلكيم (املنار) ،ج 1ص.128

 .15انظر :القرطبي ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق د .عبد املحسن الرتكي وآخرون ،ج11
ص.227

 .16انظر :ابن عطية ،املحرر الوجيز ،ج 3ص.212

 .17انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ج 12ص.179
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السيرة المستنيرة  -العهد المدني:
تأليف :د .محمد سعيد بكر

تناول الكتاب العهد املدين وما متيز به من
توسع وانتشار
الغزوات والرسايا ،ومن ّ

للدين يف اآلفاق ،إىل جانب ما يف هذا

العهد من ترشيع وبناء للسلوك بامتياز،
وكل ذلك يشهد له التنزيل القرآين

الكثيف يف هذا العهد فيام يتعلق باألحكام الرشعية والوصايا التزكوية
الرتبوية ،تأسيس ًا عىل ما سبق يف العهد املكي من ترسيخ لقواعد العقيدة
املتينة يف النفوس.

مسابقة العدد مئة وأربعة وثمانين
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ديناراً

اخرت اإلجابة الصحيحة:
ِ .1من ِح َكم ُنزول القرآن ُم َف َّرق ًا:
		
أ) تيسري حفظه وفهمه.

ب) تثبيت النبي وصحبه.

ج) أ  +ب.

املفسين ،ومؤلفه هو:
ُ .2يعدّ كتاب (التفسري
عرفت بمناهج ّ
ّ
واملفسون) من أوائل الكتب التي ّ
		
أ) د .حممد الذهبي.

ب) د .عبد اهلل دراز.

ج) د .عبد اهلل شحاتة.

ع ــش ــر ج ــوائ ــز
قيمة كل جائزة

25

دينار ًا

سمى «تفسري القرآن اعتامد ًا عىل ما جاء يف القرآن ،واحلديث النبوي ،وأقوال الصحابة والتابعني»:
ُ .3ي ّ
		
أ) التفسري باملأثور.

ب) التفسري بالرأي.

ج) التفسري باإلشارة.

سمى «بيان الوجه املقصود من القراءة القرآنية»:
ُ .4ي ّ
أ) التوجيه			.

		
ب) التأويل.

 2 .2إرســـــال اإلجـــابـــات م ــع كــوبــون

ج) البيان.

 .5صاحب منظومة «املقدمة فيام عىل قارئ القرآن أن يعلمه» ،هو:
			
أ) ابن اجلزري.

ب) ابن كثري.

ج) عبد الرمحن بن هرمز.

واجلن عن اإلتيان بسورة مثله:
 .6اإلعجاز الذي يشمل نظم القرآن وألفاظه ،والذي عجزت اإلنس
ّ
		
أ) اإلعجاز التارخيي.

ب) اإلعجاز العلمي.

1 .1اإلجــــابة عن جميع األسئلة.

ج) اإلعجاز البياين.

املسابقة.
3 .3آخـــــــــــر مـــــــوعـــــــد لــــقــــبــــول
اإلجابات يوم .٢٠١٧/٧/1٦
4 .4تــرســل اإلجــابــات بالبريد على
عنوان املجلة املبني يف هذا العدد أو
إلى مقر املجلة مباشرة (.ال تقبل
اإلجابات املرسلة عبر الفاكس ).
5 .5ض ــرورة كتابة االســم الــربــاعــي ،
والعنوان كام ً
ال  ،والهاتف واضح ًا.

184
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هـــنـــادي مــفــيــد جــمــيــل الــزغــل
محمد خــالــد محمد أب ــو حاشي
فــــــــايــــــــزة عــــــــــزت احلــــجــــيــــة
إحــــســــان أحــــمــــد أحــــمــــد ســكــر
ميسون يوسف محمود زيد الكيالني
أمـــل عــبــد الــرحــيــم فـــارس فــارس
مــــنــــيــــرة حــــســــن أبـــــــو رحـــمـــة
مـــجـــد خ ــل ــي ــل م ــح ــم ــد الــعــجــو
فــــرح مــحــمــد أح ــم ــد أبــــو عــمــرة
إبــراهــيــم فــايــز إبــراهــيــم الــبــدور

املوقـــع على اإلنترنـــتwww.hoffaz.org :
البريد اإللكترونيforqan@hoffaz.org :

إجابات مسابقة العدد مئة واثنني وثمانني
-١الكبري.

 -3الف ّتاح.

 -5احلفيظ.

 -٢اخلبري.

 -4احلليم.

 -6الواسع.

184
(رباعي ًا):
اسم املشترك
ّ
ال ــع ــن ــوان الــبــريــدي:
الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:

12

182

13

فعال من
«فعال» ،وصيغة ّ
اسم اهلل «الف ّتاح» عىل وزن ّ
عز وجل
صيغ مبالغة اسم الفاعل ،وحينام ُيصاغ اسم اهلل ّ
صياغة مبالغة مثل اسم «الف ّتاح»؛ فاملعنى ّ
أن اهلل تعاىل
يفتح كل األبواب ،أو يفتح ما استعىص من األبواب ،إما
مبالغة تكثري أو مبالغة نوع ،قد يستعيص باب ،واهلل وحده
القادر عىل فتحه.
إذن «ف ّتاح» صيغة مبالغة اسم الفاعل «الفاتح» ،الفاتح
والف ّتاح؛ يفتح ما ُأغلق من األبواب ،أو ما استعىص من
َح َّ ُ
الل لِلن ِ
َّاس
{ما َي ْفت ِ
األبواب ،أو يفتح كل باب ،قال تعاىلَ :
ِم ْن َر ْح ٍَة َف َل ُم ِ
ْس َ
ك َ َلا َو َما ُي ْم ِس ْ
ك َف َل ُم ْر ِس َل َلهُ ِم ْن َب ْع ِد ِه َوهُ َو ا ْل َع ِزيزُ
َْ
ال ِك ُيم} [فاطر.]2:

مسك فال ُم ِ
يفتح رمحته ،وما ُي ِ
رسل له من بعده ،أي إذا
أمسك ،ليس يف األرض كلها قوة تستطيع أن تفتح ،وإذا
فتح ليس يف األرض كلها قوة تستطيع أن ُت ِ
غلق ..بل ّ
إن
قوى األرض جمتمعة ليس يف إمكاهنا أن تفتح ما أغلقه
اهلل وال أن ُت ِ
غلق ما يفتحه اهلل؛ فاألمر بيد اهلل وحده ،وإذا
أيقنت ّ
أن األمر بيده وحده سبحانه ال بد أن ت ّتجه إليه..
َ
هذه اآلية ترتك صدى طيب ًا يف نفس املؤمن؛ فعالقتك
حمصورة مع اهلل عز وجل ،وما سوى اهلل أشباح ،ال
ؤخر ،بل ّ
إن النبي الكريم  وهو
تستطيع أن ُتقدّ م أو أن ُت ّ
اخللق عىل اهلل ،أمره ُ
أكرم َ
اهلل تعاىل أن يقولُ { :ق ْل َل َأ ْم ِل ُ
ك

أ.د .محمد راتب النابلسي
اء َّ ُ
لِن َْف ِس َن ْفع ًا َو َل َ ّ
ت ِم َن
ب َل ْست َْك َث ْر ُ
الل َو َل ْو ُكن ُ
ض ًا إِ َّل َما َش َ
ْت َأ ْع َل ُم ا ْل َغ ْي َ
َْ
ال ْيِ[ }...األعراف ،]188:فإذا كان النبي  ال يملك لنفسه نفع ًا
رض ًاَ ،
وال ّ
فألن ال يملك لغريه من باب أوىل.

ُ
اهلل هو الف ّتاح؛ يفتح لك باب الرزق ،يفتح لك باب

العلم ،يفتح لك باب ُ
القرب.

والسم الف ّتاح معنى آخر مستنبط من قوله تعاىلَ { :ق ِد ا ْف َ َ
ت ْينَا
اللِ َك ِذب ًا إِنْ عُ دْ َنا ِف ِم َّلتِ ُك ْم َب ْعدَ إِ ْذ َن َّجا َنا َّ ُ
عَ َل َّ
الل ِمن َْها َو َما َي ُكونُ َلنَا َأنْ

اء َّ ُ
ش ٍء ِع ْل ًام عَ َل َّ
الل َر ُّبنَا َو ِس َع َر ُّبنَا ُك َّل َ ْ
اللِ َت َو َّك ْلنَا
َن ُع َ
ود ِف َ
يها إِ َّل َأنْ َي َش َ

ي َق ْو ِمنَا بِ ْ َ
ي ا ْل َف ِ ِ
َر َّبنَا ا ْفت َْح َب ْي َننَا َو َب ْ َ
اتنيَ } [الأعراف ،]89:أحيان ًا
ال ِّق َو َأن َ
ْت َخ ْ ُ

تشتبك األمور ،وتتصارع القوى ،وخيتلف الناس ،وربام
كل منهم أنه عىل احلقُ ،
ّادعى ٌّ
واهلل تعاىل هو الذي يرفع
وخيفض ،وهو الذي يكشف احلقائقُ ،
وي ّل األمور،

آمنت ّ
بأن اهلل هو الف ّتاح ،فال تقلق
و ُيزيل االلتباس ،فإذا َ

ولو ّ
فمن
أن الناس أساؤوا فهمك ،وأساؤوا
ّ
الظن بك؛ َ
عرف نفسه ما ّ
رضته مقالة الناس فيه.

أ.د .محمد اخلطيب
عـــمـــيـــد كـــلـــيـــة الـــشـــريـــعـــة

اجلــــــامــــــعــــــة األردنــــــــيــــــــة

تزايدت يف اآلونة األخرية

وترية اهلجمة عىل الدين

والتدين؛ من استهزاء بالدين واملتدينني ،إىل التشكيك بحاجة

الفرد واملجتمع إىل الدين باعتبار ّ
أن احلياة املعارصة قد جتاوزت

هذه املفاهيم القديمة ،وبالتايل ّ
فإن اإلنسان هو سيد نفسه وال
رضورة للدين بعد أن أصبح اإلنسان ال خياف شيئ ًا وال يقف

أمام تطوره عائق ..وقد شهد هذا العرص تطورات وتغريات
هائلة ،ومستجدات يف املجتمع ،وصل تأثريها السلبي إىل

ُبعدَ ه عن الدين ومن ثم إنكاره لوجود الدين يف حياته.

الدين روح الوجود اإلنساين ،واإلنسان بال دين أشبه بالساري

يف الليل بال مصباح وال دليل هيديه.

فالدين من الناحية العقلية هو الذي ّ
حيل ألغاز الوجود ،وهو

الذي ُييب عن أسئلة اإلنسان الكربى واخلالدة التي صاحبته
وأقلقتهِ :من أين جئت؟ وإىل أين املصري؟ وملاذا ُوجدت؟

ّ
إن اإليامن الديني فطرة عامة يف البرش ،واإلحلاد هو الشذوذ،

الثوابت والقيم االجتامعية واألخالقية ،كام سلب التطور

وقد ذكر األديب املعروف أمحد أمني أن أحد املرصيني سافر

غذا ًء مادي ًا مضاعف ًا ،مما أدى إىل نقصان غذاء الروح وعزوف

ُنصدّ ق أنك ملحد ،فقال :أقسم باهلل العظيم أنني ملحد!

التكنولوجي من احلياة جوانب هي األغنى واألثمن ،وأعطاها

اإلنسان يف عامل املاديات ّ
عم هو أهم ،ويؤدي به ذلك إىل إنكار

كل يشء مادي غري ملموس ،ليصل األمر عند بعض الناس أن

تعود عليها اإلنسان فأدمنها مما جعلها
يزعموا أن الدين هو عادة ّ

(أفيون الشعوب) ،وزعم آخرون ّ
أن هذه العادة تطورت مع

تطور اإلنسان املادي حتى ارتقى يف علمه وتطوره مما أغناه عن
سوغ لإلنسان
الدين وتعقيداته ..إىل غري ذلك من نظريات التي ُت ّ

إىل أوروبا ثم عاد إىل قريته ،فقال الناس :أنا ملحد .فقالوا :ال

فالفطرة ُجبلت عىل اإليامن باهلل الذي هو أساس اإليامن والدين

{ ِف ْط َر َة َّ
َّاس عَ َل ْي َها َل َت ْب ِد َ
يل ِ َل ْل ِق َّاللِ} [الروم ]30:والدين
اللِ ا َّلتِي َف َط َر الن َ

مهم لإلنسان ألنه يمنحه احلوافز التي تدفعه إىل اخلري وإن مل يكن

وراءه نفع مادي كام أن الدين يمنعه عن اقرتاف الرش والرذيلة
وارتكاب اجلريمة بأنواعها..

الدكتور أبو زيد املقرئ اإلدرييس:

داعية ومفكر مغريب،

وهو عضو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني ،وعضو رابطة األدب

اإلسالمية ،وأستاذ اللغة العربية ،ومتخصص يف علم اللسانيات،

ودرس النحو ،وفقه اللغة ،وعلوم القرآن واحلديث ،وكان نائب ًا يف
ّ

الربملان املغريب.

نرحب بكم فضيلة الدكتور ،ونود الوقوف بداية عىل
الفرقانّ :

عالقتنا مع القرآن ،كيف ينبغي أن تكون ،وكيف يمكن أن نرتقي

بحالنا وواقعنا بالقرآن؟

د .اإلدرييس :املؤمن مأمور أن تكون له صلة بالقرآن؛ ألن القرآن

املوجه
هو حمور حياته ،وألن القرآن كالم اهلل ّ
وجهه وهيديه ،وألن رسالته يف
إليه حتى ُي ّ
احلياة أن هيتدي بالقرآن ليستعني به عىل
حاسب عليه؛
االبتالء الذي يعيشه وس ُي َ

املفس ،حيتاج
فاملسلم العادي غري املتخصص وغري ّ
املدرس وغري ّ
إىل ثالثة خطوط متاس مع القرآن بشكل يومي :األول :التالوة

التعبدية ،والثاين :التأ ّمل التد ّبري ،والثالث :التطبيق العميل ،وقد
ّ

كان الصحابة الكرام حيفظون اآلية وال يتجاوزوهنا إىل غريها حتى

حيفظوها ويعملوا بام فيها ،فعىل املسلم التعامل اليومي مع القرآن

س ِمنْهُ } [املزمل.]20:
بقدر االستطاعة { َفا ْق َر ُءوا َما َت َي َّ َ

الفرقان :برأيكم ،ما السبيل األمثل لتد ّبر القرآن الكريم ،وهل تؤ ّيد

التد ّبر الفردي أم اجلمعي؟

د .اإلدرييس :ال بد أو ً
ال أن نقف عىل معنى التد ّبر حتى ال خيتلط
بالتفسري ،وأرى ّ
سمي تد ُّبرنا
أن التد ّبر له ( )3ضوابط :األول :أن ال ُن ّ
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ميزه عن علم التفسري ،والثاين :أن ال ُنل ِزم أحد ًا برأينا،
تفسري ًا ،حتى ُن ّ
والضابط الثالث :أن نتج ّنب آيات العقائد واألحكام التي يرتتّب
عليها قضايا الكفر واإليامن وقضايا العمل ،والتي ال ت ّ
ُشكل أكثر من
ربع آيات القرآن ،وما تب ّقى من القصص القرآين ،وجوانب الرتبية،
واجلوانب اجلاملية ،واجلوانب النفسية والفكرية والبيانية والبالغية..
وغريهاّ ،
نتفكر فيها ،وال نخوض يف آيات العقائد واألحكام إذا ُك ّنا

فمن ح ّقنا أن نتد ّبرِ ،
خمتصنيِ ،
ومن ح ّقنا أن نؤ ّلف يف التد ّبر ،وننرش
غري ّ
ما وصلنا إليه ،وليس من حق أحد أن يمنعناّ ،
ألن اهلل أمرنا بالتد ّبر،
ٍ
بلسان
ويسه للذكر { َف َه ْل ِم ْن ُمدَّ ِك ٍر} [القمر ،]15:وجعله
وأنزل القرآن ّ
يب مبني ،وكام ّ
أن للتد ّبر ( )3ضوابط ،فله أيض ًا
عر ٍّ
( )3رشوط :األول :احلد األدنى من العلم باللغة
العربية ،والثاين :احلد األدنى من قواعد الرشع،

والثالث :احلد األدنى من العقل ،حتى ال ندخل يف
ُ
اخلرافة ،كالذين يأخذون باإلرسائيليات ولو أهنم

أخضعوها لقواعد العقل ما َقبِ ُلوها ،وبعض املذاهب التي تنتسب
لإلسالم يقعون يف ُ
الكفر ّيات ألهنم ال حيتكمون لقواعد الرشع،
وبعض الناس يقعون يف جهاالت مضحكة ألهنم ال يمتلكون قواعد

اللغة ..فإذا وضعنا الضوابط الثالثة والرشوط الثالثة ُيصبح التد ّبر
ُم ِ
توصلنا إليه ،فليس ألحد أن ُينكر علينا ،ولكن
ثمر ًا ،فإذا نرشنا ما ّ

صوبوا رأينا ،وير ّدوا علينا ،وهكذا حترتم
لكل الناس أن ُيناقشونا و ُي ّ
األمة القرآن ،وال ُت َرم من تد ّبره وفهمه.
وال شك ّ
أن التد ّبر اجلمعي أفضل من الفردي؛ ألن فيه النقاش
ضم املجلس ختصصات
واالستامع إىل زوايا النظر خصوص ًا إذا ّ

لقـ ـ ـ ـ ــاء

أجرى اللقاء :مجاهد نوفل
مدير التحرير

واملرب ..أما التد ّبر
منوعة ،كاألستاذ واملهندس والطبيب والعامل
ّ
ّ
الفرديِ ،
التفرغ واخلشوع والرتكيز ،يصل اإلنسان إىل
فمن خالل ّ

خيرج بنتيجة تنفع املسلمنيّ ،
ونؤكد عىل
خمتصون ،حتى ال نخرج
أن يقوم هبذا ّ

إرشاقات ،وكان ابن تيمية -رمحه اهلل -إذا أشكلت عليه آية يف القرآن
قام هلا الليل فيفتح ُ
الس َحر ،فال ُجناح أن يكون التد ّبر
اهلل عليه يف َّ

تقوم الساعة! وهو ا ّدعاء العلم بالغيب،

الفرقان :هل للحياة مع القرآن يف شهر رمضان خصوصية دون سائر العام؟

وذلــك مثل ما فعل الدكتور ماجد

فردي ًا أو مجاعي ًا.

د .اإلدريــي :ال شك ّ
أن احلياة يف شهر رمضان هلا خصوصية،

شمر يف
كيف ال والقرآن نزل يف رمضان ،وكيف ورسول اهلل كان ُي ّ

عز
ومناجا ًة هلل ّ
رمضان للقرآن ،قيام ًا بالليلُ ،
ّ
وجل ..كيف وصالة الرتاويح واجلزء األكرب

للتنجيم والعرافة ،فنحسب مث ً
ال متى

أما استرشاف املستقبل فال بأس به،

عرسان الكيالين عندما قرأ اإلشارات
املضمنة يف آياته ،فقرأ القرآن
القرآنية
ّ
بـــطـــريـــقـــة
اسرتاتيجية مبنية
عىل ُأفق مستقبيل

منها تالوة آليات القرآن ..وهلذا للقرآن يف
حمطة رمضان خصوصية ينبغي أن ُنكثّف

وحتــــدث عن

فيها تالوتنا للقرآن ،بحيث ال يقل عدد اخلتامت عن ختمة واحدة

عنارص النهوض ،ومالك بن نبي يف

ُخصص للقرآن وقت ًا ،نتلوه
ُنق ّلص حصة النوم والسهر أمام التلفاز ،لن ّ
ونتد ّبره ،وبتجربتي الشخصية ،يفتح ُ
اهلل لإلنسان يف رمضان بالقرآن

للحديث عن إمكانات النهوض ،وحتى
يف كتاب «الظاهرة القرآنية» يف بعض

الفرقان :ما هي ضوابط استرشاف املستقبل من خالل حقائق القرآن

القرآن بطريقة استرشافية ..فاستنباط

فلم ال
التعبدي ،أما يف اجلانب التد ُّبريَ ،
عىل األقل ،هذا يف اجلانب ُّ

ما ال يفتحه يف األيام األخرى؛ ألنه الشهر الذي نزل فيه القرآن.
والسنن الربانية التي أشار إليها؟

د .اإلدرييس :نحن ُهنا نتحدث عن مستوى من التد ّبر خاص ،وله
رشوط ،فال بد من ُأناس يعرفون كيف يستنبطون السنن القرآنية
ويضعوهنا يف قواعد ،وهذا بحاجة إىل علامء عندهم رؤية اسرتاتيجية،

فمن تد ّبر يف هذا اجلانب من القرآن تد ّبر ًا عادي ًا لن
وثقافة مستقبلية؛ َ

«رشوط النهضة» استثمر القرآن الكريم

اجلوانب ولكن بشكل غري مبارش يقرأ
السنن القرآنية واسترشاف املستقبل من
بتخصص،
خالل القرآن حيتاج إىل تد ّبر
ُّ
حتى ال نصل إىل العرافة أو األماين.

الفرقان :جزاكم اهلل خري ًا ،وبارك يف

جهودكم.
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كيف حفظت ( )8طالبات القرآن في ( )3أعوام؟
جتربة جديدة ضمن سلسلة التجارب الناجحة التي يرشف عليها قسم
احل ّفاظ يف مديرية الشؤون القرآنية يف اإلدارة العامة للجمعية ..ومرة أخرى
من شامل األردن ،ت ِ
ُثمر شجرة جديدة يف مرشوع «تاج الكرامة»)8( ،
حافظات ،و( )3طالبات ُيتممن احلفظ قريب ًا.

يف غرب إربد ،يقوم مركز حوفا القرآين كمنارة تنري الدرب أمام املقبلني عىل
حفظ القرآن وتع ّلمه ،وبني سهول القمح وثامر األرض الطيبةُ ،يثمر مرشوع
«تاج الكرامة» حافظات حتدّ ين الصعوبات وقهرن الظروف حتى وصلن
هلذا اإلنجاز املبارك.
وحسب مرشف قسم احل ّفاظ األستاذ معاذ الصاحلي ،بدأت حلقة تاج
الكرامة يف مركز حوفا القرآين عام 2013م ،وما لبثت أن تعثّرت ووصلت
مرحلة اإلغالق ،ولكن مهّة الطالبات ،ومثابرة املعلمة ،وتعاون األهل،
ومتيز.
ّ
حول الفشل إىل نجاح ،والضعف إىل قوة ّ
وكان لـ(الفرقان) حوار مع الطالبات احلافظات ،وهذه بعض كلامهتن:

(آية عامر طواها)  17عام ًا  -األول ثانوي علمي (:)%92

خصص معظم
واجتهدت
مكثت يف حفظ القرآن ( )3أعوام،
ُ
ُ
ُ
وكنت ُأ ّ

وقتي للحفظ والتثبيت ،وأوازن بني حفظ القرآن والدراسة ،وكان
حتصييل يف املدرسة أفضل من الطالبات اللوايت يمضني وقت ًا أطول يف

الدراسة ،ولكنها بركة القرآن ..أطمح أن أنشئ مركز ًا قرآني ًا وأرشف
عىل تعليم الطالبات القرآن الكريم.

فرحت كثري ًا ولكني أيض ًا استشعرت مسؤولية
وعندما ختمت القرآن
ُ
احلافظ وكونه مطالب ًا بتطبيق ما حفظ من آداب وأحكام.

(سندس غازي مطالقة)  17عام ًا  -أول ثانوي علمي (:)%92

الفرقان -مجاهد نوفل وحمزة حيمور

وكان ملتابعة املعلمة وحتفيز األهل الدور األكرب يف نجاحي يف حفظ

القرآن ..أطمح بدراسة الطب ،وتعليم القرآن ،وال أستطيع وصف الفرح
سيها املركز.
بختم القرآن ،وقد كانت أمجل هدية رحلة العمرة التي ّ

(نسيبة ماجد مطالقة)  15عام ًا  -الصف العارش (:)%88

أمحد اهلل ّ
يشجعني دوم ًا
أن والدي وشقيقي حافظان للقرآن ،ووالدي ّ
عىل حفظ القرآن ،ويثني ع ّ
يل وحي ّفزين ،وأعتقد أن أهم عوامل تيسري
وبر الوالدين ،وحسن ُ
اخللق ،وقد اختذت شعار
احلفظ :تنظيم الوقتّ ،
احللقة شعار ًا حليايت« :قرآين نور حيايت» ،وأطمح لدراسة الرشيعة ،وأن
أصبح معلمة تربية إسالمية.

( ُتقى أمحد مطالقة)  16عام ًا  -أول ثانوي علمي (:)%92

أنصح كل من ُيقبل عىل حفظ القرآن أن يعطي القرآن أفضل األوقات،
ثم ال بد أن يظهر القرآن يف أخالق احلافظ وتعامله وسائر شؤونه،
وأن يستشعر مسؤوليته جتاه املجتمع ،بتحفيظ القرآن وتعليم تالوته

وجتويده.

(بتول أمحد مطالقة)  15عام ًا  -الصف العارش (:)%95

بيت قرآين؛ فوالديت تتعاهدين وإخويت الصغار عىل حفظ القرآن،
بيتي ٌ
وتقوم بتسميع احلفظ لنا وحتفيزنا ،وأنصح املقبلني عىل احلفظ بإخالص
النية هلل ،وحسن ُ
اخللق ،واملشاركة يف مسابقات احلفظ ..أما عن جتربتي
ّ

وأثبت احلفظ مع شقيقتي (تُقى) ،وكانوا
يف احلفظ ،فقد كنت أحفظ ّ
يف املدرسة خيتارونني ملسابقات احلفظ ،واآلن أطمح للحصول عىل

اإلجازة القرآنية ،والقراءات ،وأشكر معلمتي وإدارة املركز وقسم
احل ّفاظ يف اجلمعية.

كان عامل التنافس بالنسبة يل مه ًام وفاع ً
عقدت العزم عىل
ال ،حيث
ُ

(آية حممد لبابنة)  16عام ًا  -أول ثانوي أديب (:)%82

عند احلفظ فحسب ،بل ال بد من العمل عىل متثّل آيات القرآن يف سائر

عالمة (مقبول) يف اختبار احلفظ ،ثم بذلنا جهدنا حتى ختمنا احلفظ،

أن أمتم مع زمياليت حفظ القرآن الكريم يف هذه احللقة ،وأن ال نقف

اسمي يشبه اسم زميلتي يف احللقة (آية طواها) وقد حصلت أنا وهي عىل

شؤون احلياة ،وأشكر معلمتي عىل جهدها املتميز ومتابعتها الدائمة لنا.

والفضل -بعد اهلل -يعود ملعلمتي ووالديت ،وبدوري أقوم بتعليم والديت

أنا شقيقة (سندس) وهي زميلتي يف احللقة ،وقد أ ّمتت احلفظ قبيل،

وانضبط سلوكي ،وأسعى الستقطاب زمياليت يف املدرسة ليلتحقن باملركز،
وأؤكد ّأن حفظ القرآن ال يؤثر سلب ًا عىل احلفظ بل دوره إجيايب مثمر.

(نبأ غازي مطالقة)  14عام ًا  -الصف التاسع (:)%91
فشجعتني عىل إمتام هذه املسرية.
ّ
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حتسنت أخالقي
أحكام التالوة والتجويد ،وعندما أمتمت حفظ القرآن ّ

(رغد حسن مطالقة)  14عام ًا  -الصف التاسع (:)%88

عمي (نسيبة) حتى أمتمت احلفظ بفضل اهلل،
ُ
كنت أتنافس مع ابنة ّ
وأسعى ألر ّد اجلميل للمركز ،بتعليم القرآن وحتفيظه والتخ ّلق

بأخالقه ،كام أطمح بدارسة التمريض.

هذا ،وقد التقت (الفرقان) عىل هامش لقاء احلافظات )3( ،طالبات يف

يف شهر رمضان ،وكنت أرغب بإمتام احلفظ مع زمياليت ،ولكن حالت

احللقة اقرتبن من إمتام احلفظ ،وهذه ملحة عن جتربتهن يف حفظ القرآن:

بعض الظروف دون ذلك ..أطمح لتعليم القرآن يف املركز ،ودراسة

ختمت احلفظ ،واآلن بدأت مرحلة التثبيت واالستعداد لالختبار،

ويف اخلتام ،أثنت املعلمة (قمر العزام) عىل طالبات احللقة ،وقالت« :هذه

(زهراء حمسن صواحلة)  16عام ًا  -أول ثانوي أديب (:)%96

بتميزي
وكان للقرآن أثر إجيايب عىل أخالقي وسلوكي ولبايس ،وأشعر ّ
يف املدرسة واملجتمع كوين حافظة للقرآن ،وأطمح بدراسة الرتمجة،

وتعليم القرآن الكريم.

(سوسن إسالم طواها)  14عام ًا  -الصف التاسع (:)%92

أمتمت يف هذه احللقة حفظ ( )21جزء ًا من القرآن ،وأسعى خلتم احلفظ

يف شهر رمضان.

(يقني حممود لبابنة)  15عام ًا  -الصف العارش (:)%86

أمتمت يف هذه احللقة حفظ ( )24جزء ًا من القرآن ،وأسعى خلتم احلفظ

الصحافة واإلعالم.

طالباتا حفظ القرآن يف املركز ،ونسعى لنقل جتربة
احللقة األوىل التي ختمت
ُ

وأسمع
هذه احللقة للحلقات األخرى ..وكنت أبذل وسعي مع الطالباتّ ،
أسمع
هلن يف سائر األوقات من الفجر إىل منتصف الليل ،وأحيان ًا ُ
ّ
كنت ّ
هلن عرب اهلاتف ،وقد تعاونت إدارات املدارس مع املركز خاصة يف فرتات
ّ

ُكرمها عند اخلتم».
اختبارات احلفظ ،وكانت كل مدرسة هتتم باحلافظة ،وت ّ

بتميزهن وأخالقهن وسمتهن..
وأضافتُ :
ملست ّ
تغي الطالبات احلافظاتّ ،
ويف املركز ( )200طالب وطالبة ،وقد زاد العدد بعد ختمة الطالبات يف هذه
احللقة ،وهناك دعم وتعاون من املجتمع املحيل ،وال ننسى شكر قسم احل ّفاظ يف

اجلمعية عىل جهده ومتابعته احلثيثة حللقات احل ّفاظ وتعاونه يف خمتلف الظروف.
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آالف الفلسطينيين باألقصى في رمضان..

اعتكاف ورباط

يسعى االحتالل (اإلرسائييل) إىل إفراغ
املسجد األقىص من املص ّلني واملرابطني ،حيث
يمنع من دخول املسجد األقىص ّ
سك َ
ان الضفة
الغربية عموم ًا ،وخاصة الشباب ممن هم
دون سن الـــ( ،)55أضف إىل ذلك سعيه إىل
التقسيم الزماين واملكاين للمسجد األقىص،
بحيث ُيدّ د أوقات ًا لدخول املسلمني للمسجد
األقىص ،وأوقات أخرى يدخل فيها املستوطنون
واملج ّندون اليهود حتت محاية رشطة االحتالل..
ورغم هذا التضييق إال ّ
أن آالف الفلسطينيني من
مدينة القدس ،ومن الداخل الفلسطيني ،ومن
رصون عىل الدخول للمسجد
الضفة الغربيةُ ،ي ّ
األقىص ،واالعتكاف فيه ،حتى تصل أعداد
املصلني يف صالة اجلمعة يف رمضان إىل نحو
ّ
مصل.
( )200ألف
أما عن أجواء االعتكاف يف املسجد األقىص يف
رمضان ،فيفيد املص ّلون بأهنا أجواء إيامنية رائعة،
فيها اجلمع بني االعتكاف والرباط ،وفيها األجر
وتتنوع الفعاليات
العظيم والتآلف بني املؤمنني،
ّ
بني الصالة ،وحلقات تعليم التالوة والتجويد،
ودروس التفسري..
وإىل جانب األعــداد الغفرية التي تتواجد يف
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عدد
صالة اجلمعة وصالة الرتاويح ،يقيض
ٌ
من املص ّلني معظم وقتهم يف املسجد األقىص،
فيؤ ّدون الصلوات اخلمس ،ويتلون كتاب اهلل يف
إحدى مصليات املسجد األقىص ،أو يف باحاته،
ويستمعون إىل دروس العلم واإليامن ،ويتناولون

وجبتي السحور واإلفطار ،فيسهمون يف إعامر

املسجد األقىص طيلة أيام الشهر الفضيل.

واملعتكفون ،بطبيعة احلال ،من مجيع األعامر؛

املسن،
والشاب ،والشيخ
فتجد صغري السن،
ّ
ّ
والفتاة الصغرية ،واملرأة ..كلهم تربطهم باملسجد

األقىص عالقة إيامنية وثيقة ،مل ُتزعزها سياسات
االحتالل ،ومل تشغلهم مشاغل احلياة وزخرفها

عن مرسى خاتم النبيني ،بل ُهم يقومون بواجب
إعامر املسجد األقىص ،ولو ُفتح املجال ،ليس

للمقيمني عىل أرض
للمسلمني عموم ًا ،بل ُ
فلسطني ،لبلغ العدد أضعاف ما هو عليه ،لكن
املعتكفني يقومون بواجبهم ويسدّ ون -ولو
بشكل جزئي -الفراغ الذي أوجدته سياسات

االحتالل.

المشهد اإلسالمي

ّ
عمان عاصمة الثقافة اإلسالمية 2017
برعاية جاللة امللك عبداهلل الثاين ابن احلسني ،انطلقت احتفالية
ّ
«عمن عاصمة الثقافة اإلسالمية  ،»2017يف املركز الثقايف امللكي.

العميق لرسالة اإلسالم العظيمة يف إعامر األرض ،ونبذ الكره

والعنف ،وإقامة العدل ،وتبني اخلطاب املتسامح الذي يزيل ما

وختلل االفتتاحية معرض للصور من العامل االسالمي ،وكلمة مدير

يلصق باإلسالم من صفات هو بريء منها وذلك بالدعوة إىل اهلل
باحلكمة واملوعظة احلسنة ،مشري ًا إىل أن رسالة ّ
عمن بيان ،وخطاب

اإلسالمي عىل مدار العصور.

عام 2004م ،أطلقها ورعاها جاللة امللك عبداهلل الثاين بن احلسني،

عام املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة «ايسيسكو» ،كلمة
وزير الثقافة ،ومن ثم عرض فيلم وثائقي عن العاصمة ّ
عمن ودورها

إسالمي وثقايف وحضاري إنساين وتب ّنته ّ
عمن غرة رمضان 1427ه

ّ
وأكد الدكتور أمحد راشد  /رئيس املكتب التنفيذي لالحتفالية

تبعتها مبادرات أخرى.

خالل املؤمتر الصحفي ،بأن املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم
والثقافة «إيسيسكو» ،اختارت «مدينة ّ
عمن» ،بوصفها عاصمة

للثقافة اإلسالمية لعام  2017خالل أعامل
املؤمتر االسالمي السادس لوزراء الثقافة للدول

وقال :ويف هذا اإلطار أعدّ ت وزارة الثقافة برناجم ًا ثقافي ًا وفني ًا
يتضمن مشاريع وفعاليات وأنشطة :مؤمترات،
وغني ًا،
متنوع ًا
ّ
ّ

ندوات ،حمارضات ،ورشات عمل ،أمسيات ثقافية وفنية ،عروض
مرسحية ،عروض أطفال ،معارض متنوعة،

يف باكو /مجهورية أذربيجان خالل الفرتة (-13

إصدارات ونرش ،ومن أهم الفعاليات التي ستقام
ضمن هذه االحتفالية :املؤمتر الدويل (ملتقى ّ
عمن

(السودان) ،ومدينة مشهد (إيران) ،ومدينة كمباال

بمشاركة واسعة من املفكرين واألكاديميني

االسالمية الذي عقد يف العام  2009والذي ُعقد
 )2009/10/15إىل جانب كل من مدينة سنار

(أوغندا) ،وذلك ضمن مرشوع العواصم الثقافية اإلسالمية  -التي
تسند سنوي ًا إىل ثالث مدن إسالمية عريقة واحدة عن ّ
كل من املناطق

الثقايف) الذي سيقام حتت عنوان «الدولة املدنية»،
األردنيني والعرب واألجانب ،وبرنامج تنوير،

الذي سيقام حتت عنوان« ،نحو جمتمع إنساين متنوع متعايش آمن
ومستقر» ،إذ سيتناول هذا الربنامج الظواهر املجتمعية السلبية:

اإلسالمية الثالث «العامل العريب وأفريقيا وآسيا» ومتتد االحتفاالت
والتظاهرات يف هذه املدن املختارة عام ًا كام ً
تتضمن العديد
ال ،بحيث
ّ

العنف والتطرف واملغاالة ،وسيقام هذا الربنامج بالتعاون مع

باجلوانب الثقافية وتسلط الضوء عىل ما حتتويه احلضارة اإلسالمية

اإلعالمية وذات العالقة هبذا الشأن الرسمية واألهلية ،ويتكون

من األنشطة والفعاليات الثقافية والفكرية والفنية املتنوعة التي تعنى

من تقدّ م يف املجاالت املختلفة وإقامة املؤمترات واملحارضات
العلمية واألدبية واجللسات احلوارية التي هتدف إىل إثراء املجتمع

العريب واإلسالمي.

أن االحتفال ّ
ّ
وأكد الدكتور راشد ّ
بعمن عاصمة للثقافة اإلسالمية
أمهيته مما متثّله ّ
عمن يف الثقافة اإلسالمية عرب العصور ،وما
يأخذ
ّ

إن ّ
متثّله يف الوقت احلايل ،حيث ّ
املهمة يف األنشطة
عمن من املراكز ّ
الثقافية اإلسالمية ،واحلوارات احلضارية اإلسالمية ملا تتم ّتع به

من انفتاح عىل العرص ،ورؤية إسالمية حضارية تقوم عىل الفهم

وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية ،واملؤسسات

الربنامج من أنشطة متعددة هي :إقامة أسابيع ثقافية وإسالمية،

وكذلك إصدار جمموعة من الكتب ذات العناوين املنتقاة ،وقد
أعلنت وزارة الثقافة عن استقباهلا ملثل هذه املخطوطات .كام ّأكد
الدكتور راشد بأنه ستقام ندوة «القدس يف وجدان األردنيني» ،يوم

 2017/7/29بمشاركة عدد من الباحثني واملختصني يف شؤون
القدس .ومن ثم استعرض الدكتور راشد أهم األنشطة التي ستقوم
عمن الكربى وهي أنشطة نوعية ومهمة تليق ّ
هبا أمانة ّ
بعمن كعاصمة

للثقافة اإلسالمية.
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 .3كان الفلسطينيون قبل النكبة يقيمون يف ( )1300قرية ومدينة يف فلسطني
التارخيية ،سيطرت القوات اإلرسائيلية خالل ﺍﻟﻨﻜﺒﺔ ﻋﻰﻠ ( )774قرية

ومدينة؛ منها ( )531دمرت بالكامل.
أعداد الفلسطينيين:

 .4بعد أن كان عدد الفلسطينيني ٌيقدّ ر بنحو ( )1.4مليون نسمة إبان
«النكبة» ،يناهز عددهم حول العامل ،بحلول هناية عام )12.4( ،2015
مليون نسمة؛ وهذا يعني أن عدد الفلسطينيني يف العامل تضاعف منذ أحداث

«النكبة» ،وحتى اليوم بنحو ( )8.9مرات.

 .5من بني العدد اإلمجايل للفلسطينيني حول العامل ،يعيش حوايل ()6.3
ماليني نسمة يف «فلسطني التارخيية» (الضفة الغربية بام فيها القدس ،وقطاع

غزة والداخل املحتل).
ُ .6قدّ ر عدد الفلسطينيني الذين مل يغادروا وطنهم عام  48بحوايل ()154

ألف ًا ،وتضاعفت أعدادهم خالل السنوات املاضية ،حيث يقدر عدد بحوايل

( )1.5مليون نسمة هناية عام .2015

 ٣٠نقطة تلخص حال الفلسطينيين
رام اهلل -األناضول

عب الفلسطينيون بمصطلح «النكبة» ،عام ّ
حل هبم عام ( )1948من ﺍﻗﺘﻼﻉ
ُي ّ
وهتجري وتدمري وطردّ ،توج بإﻋﻼﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺩﻭﻟﺔ (إرسائيل) ﻋﻰﻠ أنقاض
مدهنم و ُقراهم .وبعد مرور ( )69عام ُا عىل «النكبة» ،تبدلت أحوال
األرض واإلنسان كثري ُا يف «فلسطني التارخيية» (أرض فلسطني قبل إعالن
دولة إرسائيل عام  .)1948وفيام ييل ( )34نقطة ،ترصد من خالهلا وكالة
«األناضول» بعض التبدالت التي طرأت عىل األرض واإلنسان ،استناد ًا
إىل معطيات «جهاز اإلحصاء الفلسطيني املركزي» (حكومي) ،ومراكز

حقوقية:

تهجير ومجازر:

 .7بلغ عدد الفلسطينيني يف الضفة الغربية وقطاع غزة حوايل ( )4.8ماليني

نسمة ،هناية عام 2015؛ منهم ( )2.9ماليني يف الضفة ،وحوايل ()1.9

ماليني يف القطاع.

 .8بلغ عدد الفلسطينيني يف حمافظة القدس (الرقم حمسوب ضمن سكان
الضفة) حوايل ( )423ألف نسمة بنهاية العام 2015؛ منهم حوايل

ضمته (إرسائيل)
( )%62.1يقيمون يف ذلك اجلزء من املحافظة ،الذي ّ
عنوة ،بعيد احتالهلا للضفة الغربية يف عام .1967

 .9بلغ متوسط الكثافة السكانية يف الضفة الغربية وغزة بنهاية العام 2015
حوايل ( )789فرد ًا لكل كيلومرت مربع ،بينام بلغ متوسط الكثافة يف الضفة

فقط ( )513فرد ًا لكل كيلومرت مربع ،ويف القطاع (حيث االزدحام السكاين)
( )5آالف و( )70فرد ًا لكل كيلومرت مربع.

 .10بلغت الكثافة السكانية يف (إرسائيل) بنهاية العام  2015حوايل ()391
فرد ًا لكل كيلومرت مربع من العرب واليهود.

هجرت العصابات الصهيونية قرابة ( )800ألف
 .1يف العام ّ ،1948
فلسطيني ،من أصل ( )1.4مليون فلسطيني ،من قراهم ومدهنم ﺇﻰﻟ ﺍﻟﻀﻔﺔ

 .11تبلغ نسبة الفلسطينيني حوايل ( )%48من إمجايل السكان يف «فلسطني

لكنهم بقوا داخل نطاق األرايض التي أخضعت لسيطرة (إرسائيل).

 .12من املتوقع أن يبلغ عدد الفلسطينيني يف «فلسطني التارخيية» نحو

الغربية وقطاع غزة والدول العربية املجاورة ،وتم هتجري آالف آخرين،

 .2اقرتفت العصابات الصهيونية خالل النكبة ﺃكثر من ( )70مذبحة وجمزرة
بحق الفلسطينيني؛ أ ّدت إىل استشهاد ما يزيد عىل ( )15ألف منهم.

22

التارخيية».

( )7.1مليون بحلول هناية عام 2020؛ إذا بقيت معدالت النمو السكاين
للفلسطينيني عىل حاهلا الراهن.

المشهد اإلسالمي
أعداد الالجئين الفلسطينيين:
ّ .13
تشكل نسبة الالجئني الفلسطينيني املقيمني يف الضفة الغربية وقطاع غزة

( )%42.8من جممل السكان.

 .14بلغ عدد الالجئني الفلسطينيني املسجلني لدى «وكالة األمم املتحدة

لغوث وتشغيل الالجئني الفلسطينيني يف الرشق األدنى» (أونروا) يف يناير
 2015حوايل ( )5.59مليون الجئ.

 .15يعيش ( )%28.7من الالجئني الفلسطينيني يف ( )58خمي ًام تتوزع بواقع
( )10خميامت يف األردن ،و( )9خميامت يف سوريا ،و( )12خمي ًام يف لبنان،
و( )19خمي ًام يف الضفة الغربية ،و( )8خميامت يف قطاع غزة ،أما النسبة الباقة من

 .22بلغ عدد املستوطنني اليهود يف الضفة الغربية ( )599ألف ًا و()901
مستوطن هناية العام .2014

 .23حوايل ( )%48من املستوطنني اليهود يف الضفة يسكنون يف حمافظة
القدس؛ حيث بلغ عـددهم هناك حوايل ( )286ألف ًا و( )997مستوطن ًا.
 .24تشكل نسبة املستوطنني إىل الفلسطينيني يف الضفة الغربية حوايل ()21
مستوطن ًا مقابل كل ( )100فلسطيني ،يف حني بلغت أعالها يف حمافظة
القدس حوايل ( )69مستوطن ًا مقابل كل ( )100فلسطيني.

موارد المياه:

الالجئني فتعيش يف الشتات؛ أي يف خمتلف دول العامل خارج خميامت الالجئني.

 .25تسيطر (إرسائيل) عىل معظم املوارد املائية املتجددة يف فلسطني ،والبالغة
نحو ( )750مليون م 3سنوي ًا ،وال حيصل الفلسطينيون منها سوى عىل نحو

 .16تسيطر (إرسائيل) عىل أكثر من ( )%85من مساحة فلسطني التارخيية،

 .26تسيطر (إرسائيل) عىل ( )%85من املياه املتدفقة من األحواض اجلوفية

األرض:
البالغة حوايل ( )27ألف كيلومرت مربع؛ وبذلك مل يتبق للفلسطينيني سوى

حوايل ( )%15فقط من مساحة األرايض.

 .17أقامت (إرسائيل) منطقة عازلة عىل طول الرشيط
احلدودي لقطاع غزة بعرض يزيد عن ( )1500مرت

عىل طول احلدود الرشقية للقطاع؛ وسيطرت بذلك

عىل حوايل ( )%24من مساحة القطاع البالغة ()365
كيلومرت مربع.

 .18تسيطر (إرسائيل) عىل أكثر من ( )%90من

( )110ماليني مرت مكعب.

يف فلسطني التارخيية؛ ما جيرب الفلسطينيني عىل رشاء
املياه من رشكة املياه اإلرسائيلية «ميكروت»؛ حيث

وصلت كمية املياه التي تم رشاؤها ( )63.5مليون

مرت مكعب عام .2014

 .27بلغت حصة املواطن الفلسطيني يف الضفة
الغربية من املياه املستهلكة يف القطاع املنزيل يومي ًا

( )79.1لرت عام ّ ،2014
وتقل كمية املياه املتاحة

مساحة غور األردن؛ والذي يشكل ما نسبته ( )%29من إمجايل مساحة

للمواطن الفلسطيني عن احلد األدنى الذي تويص به منظمة الصحة العاملية
والبالغ ( )100لرت لكل فرد يومي ًا.

 .19تشكل املناطق املسامة (ج) حسب «اتفاق أوسلو( »1املوقع بني إرسائيل

الشهداء والمعتقلون:

الضفة الغربية.

ومنظمة التحرير الفلسطينية يف العام  )1993نحو  %60من مساحة الضفة

الغربية ،والتي ما زالت تقع حتت السيطرة اإلرسائيلية الكاملة.

 .28بلغ عدد الشهداء الفلسطينيني منذ بداية «انتفاضة األقىص» عام ()2000
وحتى هناية شهر إبريل/نيسان املايض نحو ( )10آالف و( )500شهيد.

 .20جدار الفصل العنرصي ،الذي أقامته (إرسائيل) منذ العام 2002

 .29تشري بيانات «هيئة شؤون األرسى واملحررين» (التابعة ملنظمة التحرير

المستوطنات:

 2017حوايل مليون فلسطيني؛ بينهم ما يزيد عن ( )95ألف فلسطيني منذ

تسبب يف عزل أكثر من ( )%12من مساحة الضفة الغربية.

 .21هناية عام  ،2014بلغ عدد املواقع االستيطانية والقواعد العسكرية
«اإلرسائيلية» يف الضفة الغربية ( )413موقع ًا ،منها ( )150مستوطنة
(مرخصة من احلكومة اإلرسائيلية) و( )119بؤرة استيطانية (مواقع يقيمها

مستوطنون بدون احلصول عىل إذن أو ترخيص).

الفلسطينية) إىل أن «إرسائيل» اعتقلت منذ عام  1967وحتى أبريل/نيسان

بداية انتفاضة األقىص عام .2000

 .30يبلغ عدد املعتقلني الفلسطينيني يف السجون ومراكز التوقيف
«اإلرسائيلية» حالي ًا حوايل ( )6500معتقل ،حسب «هيئة شؤون األرسى».
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داعيـــــــــــــــة
هزمهــــــم
ّ
بالحجـــــــــــة
والمنطق
فحاربــــــوه
باإلنتربـول
توجه اإلنرتبول
ضجت مواقع التواصل االجتامعي بإعالن اهلند ّ
ّ
الدويل إلصدار مذكرة اعتقال بحق الداعية اهلندي الشهري ،ذاكر نايك؛
مؤسسة االستجوابات اهلندية بإصدار
بعد أن استقبل طلب ًا رسمي ًا من ّ
ّ
مذكرة اعتقال «محراء» لتسليمه بمجرد اعتقاله يف أي بلد.
وذكرت اهلند ،يف طلبها املقدّ م لإلنرتبول ،أن ذاكر نايك ( 51عام ًا) م ّتهم

مؤسساته
بالتو ّرط يف مسائل «غسل أموال» ،و»كسب غري مرشوع»؛ عن طريق ّ
ختتص باإلرهاب ،عىل حد زعمهم.
وقنوات فضائية دينية يديرها ،وهتم ّ
ونقلت تقارير هندية عن مصادر أمنية ،أن ّ
املذكرة التي سوف يتم
إطالقها من قبل اإلنرتبول ،سوف يتم من خالهلا إعالن الداعية اهلندي
«هارب ًا دولي ًا من وجه العدالة» ،والذي جيرب أي دولة يف العامل عىل أمهية
تسليمه فور ًا للهند ،وعدم اإلفراج عنه بكفالة.
االتامات غضب مجهور واسع من املسلمني ،ال سيام
وقد أثارت هذه ّ
بعد أن نال الشيخ ذاكر نايك ،مكانة كبرية يف قلوب الكثريين منهم؛
ألسباب من بينها قدرته عىل ّ
تذكر الشواهد من القرآن ،واحلديث،
والكتب املقدسة األخرى للمسيحيني واليهود واهلندوس والبوذيني
بعدة لغات.
فمن عادته أثناء خطبه أو مناظراته أن يستشهد مث ً
ال بآيات قرآنية ،مع
ذكر رقم السورة ورقم اآلية التي يستشهد هبا من ذاكرته ،أو أن يستشهد
بحديث نبوي مع ذكر الكتاب الذي ورد فيه ،ورقم احلديث يف ذلك
الكتاب ،وهو ذات األمر الذي يفعله عند االستشهاد بالكتب املقدسة
عند األديان األخرى.
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يقول الداعية الشهري ،يف إحدى حمارضتهّ :
إن هدفه يف دعوته هو «الرتكيز
عىل الشباب املسلم املتع ّلم ،الذين يشعرون بأن دينهم قد عفا عليه الزمن،

أو أهنم يشعرون باحلرج منه».
وعاد ًة ما يتحدّ ث ذاكر عن موضوعات مثل :اإلسالم والعلم احلديث،

اإلسالم واملسيحية ،اإلسالم والعلامنية ،اإلسالم واهلندوسية ،الدعوة
اإلسالمية ،والشبهات حول اإلسالم.

ألقى أكثر من ( )1000حمارضة يف ٍ
عدد من دول العامل؛ أبرزها أمريكا،
وكندا ،وبريطانيا ،وجنوب أفريقيا ،والسعودية ،وقطر ،واإلمارات،

وماليزيا ،وأسرتاليا ،وغريها ،وحاز عىل جوائز رفيعة بعضها رسمية.

ومن أشهر مناظراته تلك التي عقدت يف ( 1أبريل/نيسان 2000م)،

ضد القس األمريكي وليام كامبل ،والتي عقدت يف مدينة شيكاغو

األمريكية ،حتت عنوان «القرآن واإلنجيل يف ضوء العلم».
ويقيم «نايك» حالي ًا باململكة العربية السعودية منذ العام 2015م،

عندما فاز بجائزة امللك فيصل خلدمة اإلسالم العريقة ،وال يعود إىل
اهلند خشية اعتقاله ،ويتن ّقل من فرتة ألخرى بني دول منها إندونيسيا

وماليزيا وتركيا.

مغردون عىل «تويرت» دشنوا وس ًام #ذاكر_نايك_ليس_إرهابي ًا،
ّ
تضامنوا من خالله مع الداعية اهلندي ،واعتربوا قيام بالده بطلب
اعتقاله كمجرم دلي ً
ال عىل عجز علامئها «املجوس» و«البوذيني» يف
مقارعته باحلجة واملنطق.

المشهد اإلسالمي

الفرقان -خاص

كرم الرئيس
ّ

اإلسالمي ،ويف الدول التي تضم أقليات مسلمة.

العام ملؤسسة إمام الدعوة اخلريية الدكتور عبد

وختم د .كرزون بنصيحة للعاملني يف حقل اإلعالم اإلسالمي،

التميز يف خدمة القرآن الكريم ،يف جانب التغطيات ملسابقات
بجائزة ّ

وسائل اإلعالم بمختلف أنواعها وبخاصة اإلعالم اجلديد ،وقناة

الرمحن السديس إمام احلرم املكي الرشيف قناة أهل القرآن الفضائية

القرآن املحلية والدولية.

قائ ً
ال :اإلعالم اآلن ُيسابق الزمن ،وينبغي أن نفيد مجيع ًا من

متيز يف اإلعالم اجلديد ،وقد بلغ عدد متابعيها عىل
أهل القرآن هلا ّ

وقال مدير القناة الدكتور أنس كرزون:

الفيسبوك نحو ( )8ماليني متابع ،وحتقيق ًا

نتقدم بالشكر لكل من أسهم بإنجاح

ينبغي أن نستثمر كل وسيلة لنرش نور

نحمد اهلل تعاىل عىل توفيقه وفضله ،ثم
مسرية هذه القناة التي تسعى إىل حتبيب
الناس بكتاب اهلل واالعتزاز به ورفع شأن

احل ّفاظ وربط القرآن بحياة الناس ،وتربية

النفوس عىل منهج القرآن.

متيز القناة بتغطية الفعاليات القرآنية
وحول ّ

لقول النبي الكريم« :ب ّلغوا ع ّني ولو آية»،
القرآن وهداياته ،والتي تصلنا باملاليني من

الناس يف أقل وقت وجهد.

يذكر أن قناة أهل القرآن انطلقت بالتعاون
مع اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم
-التي تتخذ من مدينة جدة يف اململكة

حول العامل ،قال د .أنس :قامت قناة أهل القرآن بتغطية أكثر من

مقر ًا هلا -يف رمضان عام 1431هـ ،ويرأسها
العربية السعودية ّ

قرآين متخصص بالقرآن الكريم حول العامل ،ومن بينها مؤمترات

ملحبته ،والتخ ّلق بأخالقه،
تعليم القرآن الكريم وخدمته ،والتشويق ّ

( )70مسابقة حملية وإقليمية وعاملية ،ونحو ( )100ملتقى ومؤمتر
وملتقيات مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم يف األردن ..ونطمح
إلبراز اجلهود الرسمية والشعبية التي تعنى بخدمة القرآن الكريم يف

أي مكان يف العامل ،وتغطية احتفاالت تكريم احل ّفاظ يف دول العامل
ّ

القارئ الدكتور الشيخ عبد اهلل بصفر ،وهي قناة متخصصة يف

وتُسهم يف خدمة املجتمع اإلنساين وتنميته من خالل العناية بتعليم

القرآن الكريم حفظ ًا وفه ًام وتد ّبر ًا.
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لبنى شرف

ولكن
مدافع رمضان التي تُط َل ُق عند اإلفطا ِر،
طبع ًا أنتم تعرفون
َّ
َ

ِ
ٌ
والت ِ
باجلود واإليثا ِر ّ
حاب
حافل ***
درس يف التساوي
ُ
الصوم ٌ

تعقلٍ َ ،
ُ
القذائف دون ُّ
ْ
أن حي َ
فتبدأ املعد ُة
وقت اإلفطا ِر حتى تنطلقَ هذه
ني ُ

ري َّ
ِ
واألتعاب
الظام واجلو ِع
َك ْم ِم ْ
ـن صيا ٍم ما َجـنَى أصحا ُب ُه *** غ َ

مدافع أخرى ُ
قذائفها لذيذ ٌة إال َّأنا ف ّت ٌ
اكة ،فام
حديثي ليس عنها؛ بل عن
َ

ِ
ِ
باألن ِ
العنيف الذي قد ينتهي بصاحبِها إىل املَشْ فى.
القصف
ني َج ّرا َء هذا

ِ
وم ٌ
معيب ُ
الوقت الذي ُي ِ
األسى ب َ
ني
جل ح ّق ًا؛ ففي
أمر
ٌ
رض ُب فيه ْ
ٌ

ِ
ِ
ِ
واحتامل ِص ِ
عاب
روح
العـزيمة والتصبُّ ِ واإلبا ***
شهـر
وصفاء ٍ
ُ
ِ
ِ
شهر اخل ِ
الكاملة ،مرحب ًا
اإلنسانية
شهر
ري ،مرحب ًا بك يا َ
«مرحب ًا بك يا َ
ِ
احل ِ
ِ
ِ
شهر ُ
الصحيحة ،مرحب ًا
رية
وحانية
الر
الفاضلة ،مرحب ًا بك يا َ
يا َ
شهر ُ

بالرغم ِمنال َف ْين َِة واألخرى عن الطعا ِم ،وال جيدون يف اجلو ِع
ِ

شهر رمضان.
بك يا َ

ُ
ُ
الصيام عندَ ه إال
يكون
يأكل حتى َت ْن َف ِق َئ أمعاؤه و َي َت َف ْر َق َع بطنُه ،وال
ُ

ِ
ِ
أرواحها ،وت َُص ّف َي
البليغة ،وال تُفار ْقها حتي ُتزَ ّك َي
الدروس
ِمن هذه
َ

ِ
ِ
ِ
ِ
َ
واإلباء؛ نرى َمن
احلرية
وعنوان
والكرامة،
العزة
قسوتِه -إال معنى
ِ
فكره عن التفك ِ
ري يف معدتِه ،وليست
باعث ًا عىل
شهوة الطعا ِم ،فال َي ْس ُمو ُ

لذ َة ُر ِ ُ
واملرش َب ،فأنّى جيدُ هذا ّ
له ٌ
َ
ْس قلبِه؟!
املطعم
غاية تتعدى
َ
وحه وأن َ

والرشاب َت َف َّقدُ وا َ
َ
لو َّ
ِ
ِ
حال
بتكديس الطعا ِم
رمضان
أن الذين يستقبلون

سكينةَ ،
قبلَ ،
ال يف هذه ُ
ِ
ِ
الطيبة امل ِ
وأ ِق ْم طوي ً
َأ ْقبِ ْل َأ ْ
وأ ْل ِق عليها درس ًا
األ َّم ِة

ُصلح أخال َقهاُ ،
وازين التقدي ِر فيها؛
ُقيم َم
وتدّ د َ
َ
نفوسها ،وت َ
َ
حياتا ،وت َ
قيود َ
ِ
ِ
سَّ ،
االستعبادَّ ،
َفت َْع َل َم َّ
األ ْ ِ
وأن
وأن
أساس
املطامع
أن
الشهوات ُ
َ
ُ
احل ِ
أساس ُ
ٌ
االستغناءَّ ،
مشقة
بع املشق َة ،ولك َّنها
رية
ُ
َ
يست ْت ُ
وأن االستغنا َء ْ

ُ
فرمضان ليس
ووس ُعوا عليهم لكان أزكى ُهلم؛
املساكني واملحتاجني َّ

ِ
احلري َةُ ،
ألنا ستُنتِ ُج ُ
رية َ
ٌ
واحل ُ
احلياة[ ».حسن البنا:
أحل ِمن
عذبة لذيذ ٌة؛ َّ

ني َ
واإلحسانَ َ ،
وح ِمن َو ْط َأ ِة ِّ
واأل ْط ِ
ِ
الط ِ
يستطع ال
فمن مل
الر ِ
يانَ ،
ْ
وت ُّر ِر ُّ

رمضان َ
ُ
تبرشت *** للخ ِ
ري َت ْرنوا وعن املعايص أ ْد َبر ْت
والنفوس
أقبل
ْ
ُ

ِ
ِ
اإلنسان؛ عىل أنَّه َمن َ
ُ
العدْ َ
وان.
اإليامن ال
ذاق حالو َة
يعرف الرشَّ وال ُ

ِ
ونفوسنا يف اخلــ ِ
بت
األذان َترى ال َّت َو ُّد َد ْبينَنا ***
ْقب َل
ري فيـه تأ َّد ْ
ُ

شهر الطعا ِم؛ بل اإلطعا ِمُ ،
ِ
ِ
ِ
واألن ِ
الب
بالرمحن،
بمناجاة
ْس
واملسارعة إىل ِ ِّ
َ

رش ُه وأذا ُه عن ِ
هذا وال َ
أن َي ُك َّف َّ
ذاك ،فال أ َق َّل ِمن ْ
معدَ تِه وعن َبني
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رمضان شهر احلرية].

تطلب رمح ًة *** ِ
ِ
للعاليــات َت َر َّف َع ْت
باعنـا
األرواح
تسموا به
وط ُ
ُ
ُ

هيفــــــــــاء علـــــــــــوان
عــضــو يف راب ــط ــة األدب اإلســـامـــي الــعــاملــيــة
عـــضـــو مـــؤســـس يف رابــــطــــة أدبــــــــاء الـــشـــام

َ
ُ
أقــبــل ُقـــم بــنــا يــا صاحي
رمـــضـــان

حــيــي الــقــلــوب حــديــقــة األرواح

ُ
رمـــضـــان شــهــر الــصــر أكــــرم بــاألىل

صـــــروا عـــى الـــبـــأســـاء واألتـــــراح

حيي الــقــلــوب الــزهـــــر مــا دامـــت عىل
ُ
شــهــر اخلـــر أنــعــم بـــاألىل
رمـــضـــان
ُ
رام الـــكـــرام الــصــيــد عــفــو ًا ج ّنـة

طـــــاعــوا اإللـــــه بكـل مــا أوىص به

ـــــــر والـــفـــ ّتـــاح
حـــب اإللـــــه الـــ َب
ّ

ســبــقــوا الــبــحــار وقـــارعـــوا لــفــاح
وتــنــافــــــــس الـــعـــبـــاد بـــاإلصـــاح
عــصــوا اهلــــوى ادمـــــوا بــكــل ســاح

كـــرمـــت الــعــبــاد تلطــف ًا
ر ّبــــــا ُه
ّ

بــالــصــوم بــــــــالــقــرآن بــاإلصــاح

هــم
ر ّبــــــا ُه لــطـــــف ـ ًا بـــاألنـــام ومـــن ُ

يـــــفــدون بـــاألمـــــــوال واألرواح

يف صومنــا تصفو النفوس وترتقي

أكــرمــتــنــا يف الـــنـــازالت بمصحف
ونـــرتـــنـــا يف الــنــائــبــات إلـــــهــنــا

أنــبــأتــنــا ّ
أن الـــصـــيـــام دريـــــئـــــة
فــتــقـ ّـبــلــن شــهــر الــصــيــام ولتبسطن

أخــــي وعـــاهـــد الــــرب الـــذي
شــمــر
ّ
ّ
الــلــيــل ُقــمــه أخـــي تــصــدق بــالـــــذي

رمـــضـــان يـــــا خـــر الــشــهــور حتــي ـ ًة

أنـــعـــم عــلــيـــــنــا خــالــقــي هبــدايــة

تــســمـــــو عـــى األدران واألتـــــــراح
فــيــه اهلــدايــــــــة تــصــلــح املــتــاحــي
وفتحت

بابــك

للعيص

الســفاح

حــــر نــــار تــلــســع املــتــنــاحــي
مـــن
ّ
نــعــمــى يــديـــــك عـــى األىل املـــاح

ِ
شـــــاك ســاح
يــعــي ويـــرفـــع دون
متــســكــن بــســاح
يــنــهــي الــــبــــاءّ ،

مـــا هــــام طـــر أو تـــرنّـــم صــاحــي
الــســاح
اغــفــر ذنـــــويب ،انــــرن يف
ِ

27

ﻧﺴﺘﻤﻊ ﻓﻜﺎرﻛﻢ

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ

ﻣﺘﺨﺼﺼﻮن ﻓﻲ

اﻟﻄﺒﺎﻋــــــــــــــﺔ

اﻟﺘﺼﻤﻴﻤـــــــــﻢ

اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ واﻋــــــﻼن

ART HOUSE DESIGN
Graphic design. Web. Printing. Marketing solutions
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تهنئة

تتقدم يرسا الزعاترة

بالتهنئة والتربيك من األخت العزيزة

كريمة مشة

بمناسبة حصوهلا عىل شهادة البكالوريوس
ختصص دعوة وأصول دين

بدرجة امتياز من جامعة العلوم اإلسالمية العاملية
سائلة اهلل تعاىل أن يبارك يف علمها وعملها
وأن جيعلها ذخر ًا لدينها وأمتها

تهنئة
تتقدم جلنة إدارة مركز السلسبيل  /فرع عامن
النسائي األول
بالتهنئة والتربيك من الفاض َلني
سهى محمد الحارس
فراس جميل الهودلي
بمناسبة حصوهلام عىل السند الغيبي برواية
حفص عن عاصم كام هي ّنئ املركز املعلمة
الفاضلة إلهام علوش بمناسبة هذا اإلنجاز
سائلني اهلل تعاىل أن جيعلهم من أهل القرآن
وأن ينفع هبم اإلسالم واملسلمني

جديد مؤسسة اقرأ
القرآن تدبر وعمل
مصحف التدبر يحتوي عل

تهنئة

تتقدم جلنة إدارة مركز السلسبيل  /فرع عامن
النسائي األول
بالتهنئة والتربيك من الطالبة
ابتسام خميس عبد المنعم
بمناسبة حصوهلا عىل املركز الثالث عىل مستوى
اململكة يف مسابقة وزارة األوقاف
كام هي ّنئ املركز املعلمة
الفاضلة إلهام علوش
بمناسبة هذا اإلنجاز سائلني اهلل تعاىل أن جيعلها
من أهل القرآن وأن ينفع هبا اإلسالم واملسلمني

وقفات تدبرية و العمل بااليات
قيم جــداً وقــوي جــدا يساعد في فهم المعنى
كتاب ّ
العميق لآليات القرآنية بحيث ينتقل االنسان خطوة من
القراءة والحفظ الى فهم وتدبر القرآن والعمل باآليات
الحصول على Outlook for Android
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رسائل المغتربين المسلمين الرمضانية في تركيا
«أذان الفجر»« ..سهرات العائلة»« ..اإلفطار اجلامعي»« ..وقت
الس َحر»« ..العمل التطوعي»« ..متر وكاسة مي» ..كل هذه األمور
َّ
متعلقة يف طقوس شهر رمضان املبارك وغريها ،يفتقدها املغرتبون
املسلمون يف دول إقامتهم خارج حدود أوطاهنم..
رسالتنا اليوم مع املغرتبني املسلمني يف تركيا ،يصفون مشاعر الغربة،
ويستأنسون بذكريات بالدهم اجلميلة التي يرددوهنا وقلوهبم مليئة
بالشوق واحلنني..

حممود النجار  -العراق:

أجواء رمضان يف تركيا تتسم بالصفاء الروحي الذي يبعث لإلنسان
الطمأنينة والسكينة ،وذلك بفضل الطقوس اإليامنية التي تشهدها
املساجد املكتظة باملصلني والعابدين من خمتلف اجلنسيات العربية
واألجنبية.

ما يميز رمضان تركيا هو وجود الصبغة الصوفية التي تؤكد عىل
تقريب العالقة بني اإلنسان وربه ،إذ يتفنن العباد بطرق التمجيد
هلل سبحانه وتعاىل من خالل أصواهتم الشجية وتسبيحاهتم العذبة،
وإقامة املهرجانات الفنية يف الطرقات وتنظيم األسواق الرتاثية
واخلريية ،فض ً
ال عن تقديم حمارضات ونــدوات تربوية للنفس
وإصالحية للذات وتوعوية للمجتمع.
رمضان العراق يتسم بالروح الشبابية يف املساجد ،والشباب هم
النسبة األكرب من املصلني ،إضاف ًة أن األجواء التعاونية كبرية بني

املكونات املجتمعية من قبل الفرق اإلنسانية يف العراق ،وذلك
نشاهد اهلمة العالية لدى الناس بتوزيع اخلريات عىل الفقراء
واملساكني ،وتزيني املساجد وإقامة املناسبات الرتفيهية كاملسابقات

يف جمال العلم والثقافة واملعرفة ،واألمر امللفت لالنتباه هو فتح باب
املساجد لي ً
ال وهنار ًا بال توقف أبد ًا باعتباره شهر العبادة واالستثامر
اإليامين للنفس ،وهذا ما يمثل صعوبة أمنية بسبب األوضاع

اخلطرية التي تشهدها املدن العراقية ،لكن نلحظ إرصار الناس عىل
احلفاظ عىل أجواء رمضان طيلة اليوم هدف ًا إلحياء أوقاته بشكل

الئق ،عالو ًة عىل ذلك وجود اكتظاظ كبري ملصىل النساء واحلضور
للصلوات بشكل عائيل يشمل كل أفراد األرسة ،وهذا ما يعطي
30

أمهية بالغة يف تربية األجيال وتوجيههم نحو التوازن بني جوانب
احلياة املختلفة.

األمر املفقود بأجواء رمضان يف تركيا مقارن ًة بالعراق هو تبادل
صحون األطعمة واحللويات بني اجلريان أوقات الفطور كرمز ثقايف
يدل عىل مشاركة الرزق بني الناس ليضاف للربكة واألجرّ ،
ودق
الطبول واألجراس أوقات السحور حفاظ ًا عىل التاريخ القديم
والتهيئة للسحور ،إضاف ًة للمحارضات القيمة التي يقدمها العلامء
والدعاة واملصلحون أوقات النهار وبعد صالة الرتاويح سعي ًا منهم
لبث أفكار العيش املشرتك والتكافل املجتمعي وأمهية النهوض
بالتعليم والرتبية يف املجتمع ..األهم من كل ذلك هو فقدان حالوة
التجمع العائيل وصلة الرحم بسبب مشاعر الغربة التي فرضت
علينا االبتعاد نتيجة للحروب واملشكالت السياسية التي يعاين منها
الشعب العراقي ،لذلك نتمنى أن يعود العراق لسابق عهده مستقر ًا
وأمن ًا فيحيي أجواء رمضان بشكل عظيم يتناسب مع فضائل هذا
الشهر املبارك.

ويل رزمان  -بلغاريا:

من االختالفات بني تركيا وبلغاريا طبيعة اخلشوع وطقوس الدروس
والرتاويح ،وأفتقد نوع ًا من املعجنات يوزّ عونه يف بلغاريا قبل رمضان
بيوم وقبل العيد بيوم فيعطي نكهة لرمضان ،أما يف قريتي فأفتقد
اإلفطارات اليومية يف املسجد ،وأفتقد صالة الرتاويح والدرس
الذي حيرص الناس عىل حضوره ،ويف العرش األواخر ،غالبية الناس
ُيقيمون يف املسجد من العشاء إىل ما قبل الفجر ثم إحضار ضيافة
لبعضهم مرشوبات وحلويات خالل اسرتاحات قصرية ،وال أنسى
الطبل واملسحرايت املرتبط بذاكرة األطفال بشكل كبري خاصة أن
عدد ًا كبري ًا يستيقظ ويدور مع جولة املسحرايت.

هيفاء حامد  -تونس:

برصاحة ،شهر رمضان يف اسطنبول مل أحس له نكهة مثل تونس،
وشعرت أنه مثل باقي األيام ،هناك مكان واحد استمتعت فيه
وشعرت بأجواء رمضان هو منطقة السلطان أيوب ،اجلميل أن
الناس تنتظر هناك أذان املغرب يف جامع ميلء ..بعموم األتراك
هيتمون بمظاهر رمضان التي تشابه بالدنا العربية.

مع الشباب
آالء الرشيد

معاذ سامي  -السودان:

رمضان يف تركيا خمتلف جد ًا بالنسبة يل كـسوداين وطالب ،بسبب
اختالفات الشعب والثقافات والعادات ..املجتمع السوداين بسيط
ومرتابط والعائلة تلعب دور ًا أساسي ًا يف أي اجتامعات سواء يف
اإلفطار والسحور ..أما املجتمع الرتكي فهو متمدن واحلداثة ظاهرة
فيه وهذا األمر يؤثر بشكل كبري بالطقوس املتعلقة باإلفطار..

إضافة إىل ذلك؛ أنا هنا أعيش وحدي من دون أرسة ،وهذا يؤثر
بإحسايس جتاه شهر رمضان ،السودان لدهيا قدسية لرمضان فأين ما
تذهب هناك أجواء رمضان من مساجد وخطب.

من األمور التي أفقدهتا َجعة األرسة وبساطة الشعب يف السودان،
أي مكان من باب االلتقاء مع اجلريان
ويكون اإلفطار يف الشارع ويف ّ
وقت الفطور ويف نفس الوقت أي عابر سبيل يمر تتم دعوته لإلفطار.
مرت ع ّ
يل؛ اإلفطار مع جنسيات
اليشء اجلميل يف الغربة التي ّ
متنوعة :سوري ،صومايل ،يمني ،عراقي ،أندونييس ،كوسويف،
أردين ..وكلهم يف سفرة واحدة ..وكذلك األشياء الغريبة كمسألة
تغري أوقات موعد األذان بني السودان وتركيا.

بالل سنهوب  -اليمن:

لو عقدنا مقارنة بني الدول العربية وتركيا؛ أول مقارنة هي عامل
الزمن؛ ففي اليمن مدة الصيام قليلة جد ًا ،واحلياة الرمضانية
االجتامعية يف الغربة مثلها مثل أي يوم ،فال يوجد استقبال مميز للشهر
وكذلك شعور الفرح مفقود ،أما يف اليمن والدول العربية عموم ًا
الكل يفرح صغرينا وكبرينا وينتظر رمضان بلهفة ،من اجلوانب التي
هيتم هبا أهل اليمن «العبادة»؛ ترى اجلميع يتذاكرون ويبحثون عن
الطرق ا ُملثىل الستغالل رمضان ويشجع وحيث اآلخر.

صالة الرتاويح يف اليمن يصيل اإلمام بجزء كامل من القرآن ،بينام
يف تركيا الصالة رسيعة وكل ركعة بآية؛ فال يوجد شعور بالروحانية
مثل الدول العربية.

أما بالنسبة للبعد االجتامعي؛ فيشعر الشخص أنه مقطوع،
فأهله وأحبابه يف غربة ،ففي رمضان أمجل ما فيه اجتامع
اجلميع عىل مائدة واحدة ،فصلة األرحام من ميزات الشهر
الفضيل ،وتتفنن املرأة يف إعداد مائد اإلفطار ففيها أمجل

األصناف من الطعام واحللويات واألطباق الشعبية.

بالل املرصي  -لبنان:

نشعر بشهر رمضان يف لبنان قبل شهر تقريب ًا ،تبدأ حتضرياته ورشاء
«املونة» اخلاص به والزينة ،لدينا يف لبنان يشء يسمى سريان رمضان،
حيث نقوم بنزهة يف الطبيعة وحتديد ًا عند النهر ونتناول الشواء
ونلعب مع العائلة ،أما يف الغربة فصعب أن نجد هذا األمر بسبب
ظروف العمل والعالقات االجتامعية املحدودة.

يف لبنان يف أول يوم رمضاين جتتمع العائلة كلها عند اإلفطار يف بيت
العائلة ،ونعيش أجواء الفرح والسعادة ،أما يف بالد الغربة تركيا
فقد أفطرت العام املايض مع أصدقائي فلم أشعر بالشعور العائيل
احلميمي.
صالة الرتاويح وقيام الليل يف تركيا رسيعة جد ًا ،أما يف طرابلس
فكنت أذهب جلامع السالم واحلميدي وكنا نصيل فيه من ()16
إىل ( )20ركعة ،ونجد للصالة متعة رغم طوهلا ،ورؤية األصدقاء
واملعارف خاصة تلك اجلوامع التي تر ّبيت فيها وقضيت فيها أمجل
أيامي الرمضانية ،وال أنسى مجعات الفطور يف املسجد وكذلك اهتامم
الناس بصالة املغرب ..فاإلحساس املعنوي الذي تر ّبيت عليه يبقى
خمتلف ًا ّ
عم هو يف الغربة.

والء حممد  -سوريا:

األجواء الرمضانية يف سوريا ال أنسى مجاهلا وال أنسى مجعات العائلة
والسهر لوقت الفجر ما بني عبادة وتناول احللويات واجلمعات
العائلية التي جتمع الصغري قبل الكبري ..املساجد ذات عبق خاص،
هنا يف تركيا هناك تقارب بني األجواء الرمضانية خاصة اإليامنية يف
املساجد؛ فسوريا دولة حضارة وتاريخ عريق ،وكذلك تركيا حتمل
ذات الطابع التارخيي والرتاثي العريق ..أفتقد هنا اجتامع العائلة عىل
ذات املائدة ..أفتقد أجواء األسواق ذات الطابع املميز التي تبقى إىل
قبيل الفجر ..أحاول قدر اإلمكان أن أصنع أجوائي اخلاصة القريبة
من سوريا بالذهاب إىل اجلوامع واإلفطار مع الصديقات اللوايت
جيمعني هبن شعور الغربة القاسية ،ولوال ظروف احلياة ملا وصلنا إىل
أمل الغربة لكن تبقى الغربة تعلمنا دروس ًا يف احلياة وخربات جديدة
مع جمتمع آخر منوع بالثقافة والتفكري..
31

الرســــــــــــــــــــــــوب
فيامتحــــــــــــــــان
الثانوية العامة

بــــــــــــــــــــــــــــــاألردن
تنوي وزارة الرتبية والتعليم التوجه إىل إلغاء حالة «الرسوب» من

أو يتأجل من أجل موضوع عالمة أو عالمتني.

عىل النجاح التام يف كل املواد.

بحيث يتجاوز الطالب املجموع العام أي ( )%50من معدله وهذا
األمر جيد جد ًا.

الثانوية العامة ،واالعتامد عىل حاصل مجع جمموع العالمات ،وليس

هبذه التعليامت تسمح للطالب التقدم ألربع دورات أو ( )3سنوات
فقط ،فيام كانت العديد من احلاالت التي ُحرم الطالب بسببها من
استكامل دراستهم ،مثل أن يكون الطالب متفوق ًا يف مواد ،وضعيف ًا

قرر التوقف عن
يف أخرى ،كاللغة اإلنكليزية ،أو أن يكون الطالب ّ
صحية مث ً
ال ،ومل يستطع إكامل دراسته ،بسبب
الدراسة ،ألسباب
ّ

رشط (مدّ ة الـ  3سنوات).

وتعليق ًا عىل هذا القرار استمزجت (الفرقان) رأي مؤسس موقع
األوائل التعليمي واألكاديمي األستاذ حسام عواد ،فقال:

التنجيح عىل حساب املعدل الرتاكمي

كمجموع هنائي بغض النظر عن نجاح
الطالب بشكل منفرد يف املادة ،هذا األمر
يعطي الطالب فرصة كبرية جد ًا بالتقييم
عىل أساس جهوده الكاملة والشاملة يف كل

يقيد بامدة واحدة قد
مواد التوجيهي ،دون أن ّ
يكون أص ً
ال فيها ضعف وقد ال تكون ختصصه اجلامعي أو مستقبله
مبني ًا عىل املادة.

نفرتض أن طالب ًا يريد أن يدرس الطب وهو ضعيف يف احلفظ
ويف مادة تاريخ األردن «مث ً
ال» ،أو طالب يريد أن يدرس ختصص
اإلعالم وهو ضعيف يف الفيزياء أو األحياء؛ بالتايل يضيع مستقبله
32

إذن من ناحية فلسفة القرار  ،فإنه يراعي الفروقات الفردية وامليول

ومن حيث تأثريه عىل نسب النجاح؛ طبع ًا ستزيد نسب النجاح،
ألن الطالب يف السابق كان مضطر ًا إلعادة فصل كامل إذا حصل

عىل معدل ( !)%49أما يف القرار اجلديد فهذه العالمة إذا تم

تعويضها من املواد األخرى بحيث يصبح جمموعه ()1000/600
فهو ناجح ،وبالتايل سرتتفع نسب النجاح ولن يتعطل شبابنا يف
تنمية مهاراهتم وتطوير قدراهتم وبناء مستقبلهم بشكل ّ
مبكر ألن
ّ
سيعطل مسرية أجيال جالسة يف البيت فقط إلعادة
النظام التقليدي

مادة بسبب عالمة أو عالمتني.

كذلك يتبع هذا املوضوع ربط التخصصات اجلامعية باملواد
األساسية يف مرحلة الثانوية ،وآمل أن يكون القرار قد قارب عىل
التطبيق يف السنوات القادمة ،حيث يكون الطالب الذي يريد دراسة
اهلندسة؛ ُينظر ملادة الرياضيات بعني االعتبار بشكل أكرب من مادة

اللغة العربية ،والطالب الذي يريد أن يدرس األدب أو احلقوق أو

الرشيعة ُينظر لعالمته يف العلوم اإلسالمية واللغة العربية أكثر من
مادة الفيزياء وهكذا..

برأيي ،القرار إجيايب ،وسيحقق منفعة أخرى غري مبارشة يف تقليل
الرهبة التي ترافق امتحانات الثانوية العامة ويقلل من التوتر الذي
يعيشه الطالب يف هذه املرحلة.

أنا وعائلتي
في رمضان
رنا عادل

يف األيام العادية قد ال يلتقي أفراد العائلة يف أوقات كثرية ،وقد يتناول كل فرد
طعامه بمفرده ،وينشغل البعض بمهام خاصة ..وهكذا إىل أن جيتمع أغلبهم يوم
اجلمعة عىل وجبة الغداء أو يف رحلة ترفيهية تنسيهم تعب األسبوع.

ساعة نوم تُعيننا عىل بدء مشوار العبادة حيث إننا نختار قبل رمضان سورة للحفظ
فقصته
يؤمني بالصالة ،أما الدعاء ّ
وأخرى للتفسري ويكون قيام الليل مجاعة حيث ُّ
لح به عىل اهلل طوال الشهر و ُنذ ّكر بعضنا
معنا يشء عجيب حيث إننا نختار دعاء ُن ّ
به كل حني ،وما أن ينقيض شهر رمضان حتى نرى إجابة اهلل لنا بأ ّم أعيننا و ُيبهرنا
باستجابته دعاءنا ،فله احلمد وامل ّنة ..وأما اإلفطارات فيتم تقسيم الشهر كالتايل:

(السيدة مها) أم لثالثة أوالد وثالثة بنات تقول :ما زلت حتى الرمضان األخري
جهز بيتي وعائلتي الستقبال خري الشهور
الذي قضيته يف األردن احلبيب ُأ ّ
وأعظمها بركة ،أحب التفاصيل اجلميلة بمعانيها العميقة التي نعيشها خالل
رمضان أنا وعائلتي و َمن حويل ِمن أهيل وأهل زوجي وجرياننا يف العامرة التي
كنت أسكنها ،فام أن يقرتب شهر الربكة حتى أقوم أنا وأوالدي بحملة تشاركية
للقيام بعدة أمور منها :تزيني النوافذ باأله ّلة وبعض حبال اإلضاءة ذات البهجة،
تنظيف البيت وختصيص مكان يف املنزل للصالة وهتيئته بطريقة مجيلة وجاذبة
كتيبات األذكار واملسابح وبرامج عبادية
حتتوي السجاد ومالبس الصالة وبعض ّ
منوعة ،وكتابة بعض العبارات املميزة عن فضل رمضان واألعامل والعبادات عىل
ّ
جداريات وتعليقها عىل جدران البيت ومدخل العامرة واملصعد ،وتقديم هدية
للجريان حتتوي عىل متر وكتيبات أذكار و( )CDحمارضات عن فضل شهر رمضان
ومقرتحات ألعامل تُعني عىل استثامر الشهر الفضيل.

حراس العامرات املحيطة
أما املشاريع املجتمعية( ..فنقوم بتوزيع طعام اإلفطار عىل ّ
بنا يومني يف األسبوع ،تأمني طرود اخلري للمحتاجني وتوزيعها يف أوقات مناسبة،
كسوة العيد لأليتام ،دفع الديون عن بعض العائالت لتفريج الكرب عنهم).

أما يف رمضان فاملوضوع خمتلف متام ًا ،بربكاته وخرياته وأجوائه؛ فربكة السحور جتمع
ُقرب القلوب.
أفراد العائلة ،وأجواء اإلفطار تُنعش العائلة بأرسها ،وترانيم الرتاويح ت ّ
يف رمضان مجعات ونفحات وبركات نجني ثامرها يف كل اللحظات ومتتد آثارها ملا بعد
رمضان .ومن أجل هذه األجواء املباركة التقيت عرب صفحات جملتنا احلبيبة نموذجني
رائعني من األمهات للحديث عن جتربتهم باستثامر شهر رمضان كعائلة واشرتاكهم
بأعامل وبرامج مجاعية تُضفي أجواء مميزة وذات أثر رائع عليهم وعىل من حوهلم.

وجتمعني وأوالدي صالة الرتاويح حيث نذهب سوي ًا للمسجد ونحرص عىل
حصالة توضع يف مكان خمصص
صالة القيام يف املسجد أيض ًا ،إضافة لتخصيص ّ
يف البيت لتعويد األبناء عىل الصدقة ولو بالقليل نقوم بفتحها قبل هناية رمضان
والتربع بام فيها للفقراء واملحتاجني .ومن باب إدخال الرسور عىل قلوب األطفال
نقوم بتوزيع اهلدايا البسيطة عليهم أثناء الوالئم عندما جتتمع العائلة الكربى مما
ينعكس إجياب ًا عليهم وينتظرون هذه األيام بحب وشوق ومرتبطة بمخيلتهم بربكة
هذا الشهر الكريم.
أما السيدة ياسمني وهي أم لطفلني وموظفة يف قطاع خاص ومديرة فريق تطوعي؛
فتحدثنا عن جتربتها قائلة :أضع برناجم ًا مشرتك ًا بيني وبني زوجي لكل تفاصيل
وموحد ًا بيني وبينه حيث نكتفي بالنوم
رمضان؛ فربنامج العبادات يكون مشرتك ًا
ّ
بعد الفجر لغاية الساعة الثامنة صباح ًا ،حيث ننطلق لوظيفتنا وعندما نعود منها نأخذ

(بني عائلتي وعائلته ..اإلفطارات اخلريية التي نعقدها لأليتام أنا وهو بالتعاون مع
الفريق التطوعي الذي يعمل معنا ..يوم خاص لنا نقضيه مع ًا مع أوالدنا إما يف
البيت أو خارجه يف مكان عام ،ويوم آخر نخصصه يل وله فقط نقضيه مع ًا ُنعني
ونتعبد مع ًا ،ونتفق عىل يوم يقوم كل م ّنا بقضائه مع أصدقائه).
بعضنا عىل الطاعة ّ

أما مرشوعي األكرب وهم أوالدي األحباب (سفيان 7سنوات  ..أملى  4سنوات)
فلهم قصة يومي ًا قبل النوم تتعلق برمضان وأجوائه الرائعة وقيمه العظيمة إضافة
لتسجيلهم بمسابقات حفظ القرآن الكريم حيث حفظ سفيان ( )3أجزاء وحفظت
أملى (جزء ًا واحد ًا) ونقوم بالتسميع هلم وتشجيعهم باهلدايا ..ويف بعض األحيان
نصطحبهم يف جوالتنا لألعامل التطوعية لتدريبهم وتعليمهم بعض القيم من
أرض الواقع .أما السيدة زينب فتحكي لنا جتربتها مع عائلتها :قبل رمضان تكثر
االتصاالت بيني وبني إخويت وأبنائهم وأبنائي للتخطيط من أجل مجع املال من
أقاربنا ميسوري احلال وعندما جيتمع املال نقوم بتجهيز طرود خريية يتم توزيعها
عىل العائالت املتعففة التي ال تسأل وتظ ّنها من التعفف أن ال حاجة هلا للمساعدة..
فيقوم شباب العائلة برتتيب الطرود وتوزيعها عىل املعنيني.
أما السيدة رؤى فتجربتها خمتلفة حيث حدثتنا قائلة :والدي ووالديت تو ّفامها اهلل
منذ فرتة إال أنني وخاصة يف رمضان عندما ُأعدّ الطعام أحسب حساهبم بالطعام
للحراس املوجودين
وأسكب حصتهم يف صحون بشكل مرتب وأقوم بتقديمها ّ
يف شارع بيتنا ،إضافة إىل أنني أقوم برشاء جمموعة من ربطات اخلبز وتوزيعها عىل
املحتاجني يف األماكن املجاورة يل.
ومن خالل ما تقدّ م نرى ّأن هناك الكثري من املشاريع اخلريية التي بإمكاننا فعلها
واستثامر خري الشهور لتطبيقها ونفع الناس هبا ..فأبواب اخلري مفتوحة ،فهل من
مشمر للج ّنة؟!
ّ
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خطتي في شهر رمضان
النشاط

العدد

البيان

التنفيذ

مالحظات

ت
.1

الصالة املفروضة

 5صلوات

املحافظة عىل تكبرية اإلحرام يف كل فرض

يومي ًا

أصحب التد ّبر واخلشوع

.2

صالة النوافل

 33ركعة

.3

القرآن الكريم (ختمة)

 2ختمة

يومي ًا

أصحب التد ّبر واخلشوع
ختمة تدبر  +تفسري ختمة تراويح

.4

املحافظة قدر املستطاع عىل النوافل القبلية
والبعدية بني كل أذان وإقامة ركعتان
قراءة حزب مع تفسري بعد كل صالة
عدا املغرب

يومي ًا

أصحب التد ّبر واخلشوع

صالة الوتر

 3ركعات

.5

القيام والتهجد

30

يومي ًا

تذكر ذنبك واذرف دمعك
ونكس رأسك ندم ًا

يومي ًا

العيش بخلوة وسكينة

.6

الصدقة

4

الصدقة بامل أو علم أو نصيحة  ...إلخ

أسبوعي ًا

تذ ّكر وعش فرحة من يأخذها

.7

زيارة املقابر

3

زوروها فإهنا تذكركم باآلخرة

أسبوعي ًا

.8

املحافظة عىل صالة الوتر قبل النوم

األذكار الصباحية واملسائية

60

بعد الفجر وقبل املغرب

يومي ًا

االعتكاف املفتوح

غري حمدد

بني الصلوات ويف صالة الرتاويح

يومي ًا

االعتكاف املتصل

 10أيام

اعتكاف العرش األواخر من رمضان

آخر ()10
أيام

الرتاويح

30

احرص عىل أال تفوتك

.13

حضور اخلواطر والدروس

30

.14

الزكاة  /زكاة الفطر

1

تزكية للنفس واملال

.15

صالة الضحى ( )8-2ركعات

30

ورد أذكار (استغفار) صالة عىل النبي

يومي ًا

أغىل  3ساعات (السحر ،بعد
الفجر ،قبل املغرب)

30

ختصيص أدعية لكل يوم لك وللمسلمني

يومي ًا

.17

قيام العرش األواخر

10

وضع برنامج عبادي للعرش

.18

إحياء ُسنّة مهجورة

8

تعيني ( )8سنن مهجورة

.19

شهود فرتة البكور بذكر وطاعة

30

.20

التعبد بأسامء اهلل احلسنى

 30ترديد
الدعاء

اجللوس بطاعة وذكر حتى ترشق
الشمس وتصيل ركعتني

.10
.11
.12

.16

العبادي واإليمان

مرشوع فرسان الذكر والدعاء

غري حمدود

مثل الذي يذكر اهلل والذي ال يذكره كمثل
احلي وامليت (كتيب املأثورات أو غريه)

كل وقت

.9
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الجانب

كل يوم احرص عىل حضور خاطرة
أو درس أو حمارضة

العيش بظالل أسامء اهلل احلسنى وأخذ
حظك من كل اسم حسب الظرف واحلالة

يومي ًا
يف هناية
رمضان

كل أسبوع
إحياء سنتني

حدد دعواتك واخرت
أوقات اإلجابة
ختصيص أوقات خاصة
للخلوة والعبادة

احرص عىل أن تتلقى من
دعاة ثقة

ختصيص األسامء التي
ستدعو هلا
قناطري مقنطرة من
احلسنات
اصطحب معك حمبة
بس ّنته
الرسول واالقتداء ُ

يومي ًا

لك كأجر حجة وعمرة

يومي ًا

كل يوم تعيش مع اسم
من أسامء اهلل

ركن األسرة

ت
.21

والدي مفتاح اجلنة

30

هتنئة بداية الشهر  /هدية (املطوية)

يومي ًا

.22

صلة الرحم دفء قلبك

8

وضع جدول زمني لزيارات األقارب

أحىل حلظة مع أخي

30

دعاء رسالة ،هدية ،االستغفار له
وللمؤمنني ولك

نصف
أسبوعي

زيادة ملدة ربع ساعة إىل
نصف ساعة

يومي ًا

املشاركة يف مرشوع إفطار صائم

1

من فطر صائ ًام كان له مثل أجره

شهري

أحىل أرسة

30

وضع برنامج أرسي عبادي ودعوي

يومي ًا

النشاط

العدد

البيان

التنفيذ

شارك

1

خري الناس أنفعهم للناس

خالل
الشهر

ألق خاطرة أو درس ًا أو حمارضة

4

الدين النصيحة

أسبوعي

عيادة مريض

4

.23
.24

الجانب

االجتماعي

النشاط

العدد

البيان

التنفيذ

مالحظات

.25

ت

.27
.28
.29

ت

الجانب

المحاسبي

الورد

30

خدمة المجتمع

.26

الجانب

حسب
الظرف

عب عن ُح ّبك ومودتك
ّ
بوسائل عملية

اصطحب أخ ًا أو أكثر لك إىل
اجلنة بربنامج عبادي وخريي

واألمجل وليمة للفقراء
ولذي احلاجة يف بيتك

مالحظات

يف اجلامع أو املجلس أو أي جتمع
خاصة أن الوالئم كثرية يف رمضان

تذكر أنك يف زيارة اهلل عز وجل

شارك بمرشوع فرسان الدعوة

4

توزيع  ،CDمطوية ،إلقاء موعظة

أسبوعي

النشاط

العدد

البيان

التنفيذ

مالحظات

حاسب نفسك واعرف مدى
نجاحك

30

حاسبوا أنفسكم قبل أن حتاسبوا

يومي ًا

قبل النوم وعىل حسب
اخلطة
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أهدافي في رمضان
ماذا تريد أن تفعل في رمضان؟
على البطاقات أدناه ،اكتب بعض األشياء التي تريد أن تفعلها في رمضان

نصائح صحية في رمضان :
ً
ً ُ ّ
 تناول قدرا من التمر ,اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليهوسلم؛ ألن السكريات الموجودة في التمر تصل بسرعة إلى
ُ
بعد الشعور بالجوع ,وتساعد على النشاط..
الدم ،فت ِ
ُ
 ال تفاجئ المعدة بالطعام بعد ذلك مباشرة ,فمن األفضل أنتؤدي صالة المغرب.
 بعد الصالة تستطيع أن تبدأ بتناول كمية معقولة من الشوربةالهادئة ,وذلك يساعد على تنبيه المعدة ,وبدء عمل اإلفرازات
الهاضمة.
ُ ّ
ّ
 تجنب شرب الكثير من الماء أثناء الطعام؛ ألن هذا يخفف منتركيز اإلفرازات الهاضمة ويبطئ من عملية الهضم.
ّ
 تجنب الدهنيات الكثيرة ,فاألكالت الدسمة تثقل على المعدة,ً
وتجعل عملية الهضم تستغرق وقتا أطــول ,وقد ينجم عن
ّ
ذلك تلبك معوي وعسر هضم ,باإلضافة إال أن كثرة الدهون
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تؤدي إلى البدانة وتسهم في أمراض الشرايين والقلب.
 ال تتخم المعدة بالطعام ,ففي كتاب الله نقرأ اآلية الكريمةَ ُُ َ ْ َُ َ َ ُ ْ ُ
التي تقول{ :وكلوا واشربوا ول تس ِرفوا} [األعراف.]31:
ً
 نــظــرا لما يشعر بــه الصائم مــن جــوع شــديــد ,فإنه ســرعــان ماينقض على الطعام بعد آذان المغرب ويبتلعه بسرعة فائقة
ً
وينسى أن مضغ الطعام جيدا مهم بالنسبة لعملية الهضم,
ففي الفم بعض األنزيمات المهمة التي تبدأ عملية الهضم
ً
ّ
للنشويات خاصة ,ثم إن تفتيت الطعام جيدا أمر حيوي حتى
ّ
يسهل هضمه بعد ذلك في المعدة وال يحدث تلبك معوي
أو عسر هضم.
 يجب أال تكتفي بنوع واحد من المواد الغذائية ,فال بد أن تكونالوجبة شاملة للعناصر الغذائية المختلفة ,حتى تحصل على
الغذاء المتوازن.

يا ولدي

مسابقة
(العدد )١٨٤
الجوائـــز لثالثـــة فائزيـــن

اخرت اإلجابة الصحيحة:
رمضان العزة والكرامة ،ينثر عبري نسامته العليلة يف هذا

عمتَان َمغ ُبونٌ فيهام كث ٌري ِمن الناس:
 .1قال رسول اهلل  :نِ َ

أ) الصحة والفراغ.

ب) القوة والشباب.

الفتوحات واالنتصارات ،ومن اجلميل أن نحفظ هذا

		
أ) ُت َن ِّف ُروا.

ب) ُت َو ِّب ُخوا.

رمضان:

أ) ُم ِ
		
هاجر.

ب) عابر سبيل.

العام املميز الرائع تاريخ العز والنرص؛ ألن رمضان شهر

سواِّ ،
وبشوا وال:
سوا وال ُت َع ِّ ُ
 .2قال رسول اهلل َ :ي ِّ ُ

التاريخ املجيد ألنه ماضينا وحارضنا ومستقبلنا ،ففي

غريب أو:
 .3قال رسول اهلل ُ :ك ْن يف الدنيا كأنك ٌ

كانت غزوة بدر الكربى ،وفتح ّ
مكة ،حيث وطئت أقدام
بالل ظهر الكعبة ،مؤذن ًا باهلل أكرب ،وفيه دخل املسلمون

األندلس ،وفيه حدثت معركة عني جالوت الشهرية التي

ُهزم فيها التتار.

أعزنا اهلل باإلسالم ومهام ابتغينا العزة بغريه...
قوم ّ
نحن ٌ
أذ ّلنا اهلل.

فال تنسوا الدعاء ألهلكم املستضعفني يف كل مكان،

وأن متدّ وا هلم يد املساعدة ،وخاصة الالجئني من الدول
الشقيقة ،الذين ُه ّجروا من بيوهتم وأوطاهنم.

ّ
{و ُيؤْ ثِ ُرونَ َع َل َأن ُْف ِس ِه ْم َو َل ْو َكانَ ِبِ ْم
وتذكروا قوله تعاىلَ :

اص ٌة} [احل�شر.]9:
ص َ
َخ َ

ماما ياسمني

 .4قال رسول اهلل َ :من صام رمضان إيامن ًا واحتساب ًا،
ُغ ِف َر له:

أ) ما تأخّ ر من ذنبه.

ب) ما تقدّ م من ذنبه.

أ) يف رمحة اهلل.

ب) يف ِذ َّمة اهلل.

بح يف مجاعة ،فهو:
الص َ
 .5قال رسول اهلل َ :من َص َّل ُّ

االسم الرباعي :
العمر :

الصف :

آخر موعد لتسليم اإلجابات٢٠١٧/٦/17 :م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد ()١٨٣

 -رؤى صالح النجداوي w

 فاطمة سهيل دار عامرالنبي 
 رضوان حممود أبو شهابقيمة كل جائزة ( )10دنانري

 -5موسى .
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فرسان الفرقان

قصة

فضل الصوم
َ
قبل ِ
استيقظ ِت األرس ُة َ
بساعت ْ ِ
َي...
أذان الفج ِر َ
ّ
اجلميع ،وص َّلوا ُس ّن َة قيا ِم ال ّليلّ ،ثم أعدّ ِت
توضأ
ُ
السحور.
ُّ
األم طعا َم ّ
َ
ِ
السحور ،قال مسعود :هل
وبعد
تناول طعا ِم ّ
الصوم يا أيب؟
ستحدّ ُثنا عن فضلِ ّ
ولكن ْقب َل ذلك سأحدّ ثكم
بنيْ ...
 إن شاء اهلل يا ّعن ِ
السحور:
احلكمة من ّ
ُ
بالسحو ِر
أم َرنا
رسول اهلل صىل اهلل عليه وس ّلم ّ
«تسحروا ّ
تسحروا
السحو َر بركةّ ،
حيث قالّ :
فإن ّ
ولو بشقّ مترة».
بالسحور ال ّن ُ
ُ
شاط ،واالستعان ُة عىل
وحيصل
ّ
السحو ِر إىل ما َق ْب َل
الصوم.
ّ
ُّ
ويستحب تأخ ُري ّ
النوم بعد طعا ِم
أذان الفجر بقليلٍ  ،وال ُي
ستحب ُ
ّ
ائم آلال ٍم يف البطن.
يتعرض ّ
الص ُ
ّ
السحور حتى ال ّ
معلومات ّقيمة.
معاذ :جزاك اهلل خري ًا يا أيب ،إهنا
ٌ
الصوم؟
مسعود :وماذا عن فضل ّ
ركن من أركان اإلسالم ،قال
الصوم يا أبنائيٌ ..
 ّاإلسالم عىل
ني
ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وس ّلمُ « :ب َ
مخس :شهادة أن ال إله إال اهللّ ،
ٍ
وأن حممد ًا رسول
وحج البيت،
الصالة ،وإيتا ُء الزكاة،
اهلل،
ُ
وإقام ّ
ّ
وصوم رمضان».
ٌ
ٌ
عظيمة عند اهلل سبحانه وتعاىل؛
منزلة
وللصوم
ّ
ِ
َ
َ
الصائمنيَ ،وجعل تقدي َر
حيث تك ّفل اهلل بمكافأة ّ
ِ
ثوابه ل ُه َوحدَ ُه.
القديس يف صحيح البخاريُّ :
«كل
و َر َد يف احلديث
ّ
عملِ ِ
أجزي به».
الصيام فإ ّن ُه يل وأنا
ْ
ابن آ َد َم له إ ّال ّ
الصائم يا أيب.
معاذَ :حدّ ثنا عن َف َ
رحت َْي ّ
بني؛ ٌ
فرحة عندما ُيفطر عند
 ّللصائم فرحتان يا ّ
ٌ
وفرحة أخرى عندما يلقى ر ّبه،
أذان املغرب،
ِ
صيامه عندَ اهلل سبحانه وتعاىل.
ثواب
ويرى َ
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الصوم يا أبنائي ما قاله رسول اهلل صىل
األم :ومن فضائل ّ
َ
رمضان إيامن ًا
اهلل عليه وس ّلم يف احلديث الصحيحَ « :من صا َم
واحتساب ًا ُغف َر له ما تقدّ م من ِ
ذنبه».
أعظم كر َم اهلل ،ما أوفر جوده!
مسعود :ما َ
بنيُ ،
فضل اهلل عظيم ،وعطاؤ ُه وفري ،وال حدو َد
األم :نعم يا ّ
لكرمه َو ُجوده.
الصائم
أختم حديثي سأخربكم ّأن رائح َة ف ِم ّ
األب :وقبل أن َ
ِ
أطيب عند اهلل من ريح املسك.
ُ
تتغي يا أيب بسبب اجلوع
معاذّ :
ولكن رائحة فم ّ
الصائم ّ
والعطش.
حمببة وعاطرة،
بني ،هذا صحيح ،ولك ّنها عند اهلل ّ
األب :نعم يا ّ
ألنا حصلت بسبب االمتثال ألمر اهلل.
ّ
أي يشء ستحدّ ثنا يف الغد يا والدي؟
مسعود :وعن ّ
الصيام.
األب :سأحدّ ثكم عن فوائد ّ
الصيام ،إن كنت تأذن
األم :أنا أرغب يف احلديث عن فوائد ّ
يل يا أبا معاذ.
األب :هذا ُيسعدين ،ولكن ّ
جيد.
حضي املوضوع بشكلٍ ّ
سأدون بعض الفوائد من املراجع التي يف
األم :ال عليك،
ّ
مكتبتنا.
األب :عىل بركة اهلل ،ها قد أ ّذن الفجر ،دعونا نذهب إىل
املسجد.

مسيرة خير وعطاء

قسم شؤون الحفاظ في الجمعية يزور فرعي لواء الرمثا وعجلون

قام مدير عام اجلمعية األستاذ حسني عساف يرافقه رئيس قسم

واألخالق.

لبعض احللقات املكفولة يف اجلمعية ،هبدف االطالع عىل واقعها

وختللها كلمة لألستاذ عساف ،أثنى فيها عىل الفرع واملركز

شؤون احلفاظ ومرشف احللقات يف اإلدارة العامة بزيارة تفقدية
وآلية احلفظ فيها وسري عملها.

أما الزيارة الثالثة ،فكانت ملركز حالوة القرآين التابع لفرع عجلون،
والطالبات واألهايل ،وأكد عىل أمهية ربط القرآن بالعلم واألخالق

الزيارة األوىل كانت ملركز أبو دجانة القرآين يف فرع لواء الرمثا،

والرتبية.

وأهاليهم ،وأشار إىل أمهية حفظ القرآن ودوره يف صقل الشخصية
وتطوير الذات ،وأكد عىل التخ ّلق بأخالق القرآن.

برتحيب من الطالبات بالضيوف ،ومن جهته ألقى مدير عام اجلمعية

وختللها كلمة لألستاذ عساف ،شكر فيها إدارة املركز وطالبه

والزيارة الثانية كانت ملركز الزبري بن العوام القرآين يف فرع لواء
الرمثا ،ودار حوار حول نشاطات املركز ودعم املركز للحفاظ،
وحتدث األستاذ عساف إىل الطالبات وشكرهن عىل جهودهن ،داعي ًا
إياهن إىل رضورة اقرتان التفوق باحلفظ بالتفوق الدرايس والرتبية

وكانت الزيارة األخرية ملركز عنجرة يف فرع عجلون ،وبدأ اللقاء
كلمة شكر فيها املركز ،وأثنى عىل إنجازات الطالبات املتميزة يف
املسابقة القرآنية السنوية ويف احللقات القرآنية.

يذكر أن كل زيارة من هذه الزيارات متت بحضور ممثلني عن إدارة

الفرع أو املركز الذي زاره وفد اجلمعية ،وختلل كل زيارة منها
االستامع إىل نامذج من تالوة الطالبات.

قسم شؤون الحفاظ يزور حلقة كبار الحفاظ في فرع لواء الرمثا

قام قسم شؤون احل ّفاظ يف اجلمعية بزيارة إرشافية حللقة كبار احل ّفاظ
يف مركز عامر بن يارس يف الطرة /فرع لواء الرمثا.
ختلل الزيارة االطالع عىل سري العمل يف احللقة ،وقدّ م احل ّفاظ
شكرهم ملعلمهم «حاتم اخلطيب» ،وفرع الرمثا ،واإلدارة العامة
للجمعية ،وأبدوا اهتاممهم باحللقة واستعدادهم ملواصلة مسرية
احلفظ.
ُيشار إىل أنّ هذه احللقة بدأت يف شهر شباط 2016م ،وهي جتربة

متميزة ،تستهدف الرجال ممن جتاوزت أعامرهم ( )30عام ًا ،ويف
احللقة من بلغ عمره ( )60عام ًا ،و ُتع َقد بواقع مرتني أسبوعي ًا،
ويتم يف كل لقاء تسميع صفحة جلميع الطالب ،كام يتم متكني جزء
من احلفظ السابق حسب خطة يرشف عليها معلم احللقة ،تنتهي
ّ
واملمكن خالل ( )5سنوات ،كام يرافق برنامج احلفظ
باحلفظ املتقن
برنامج لتحسني القراءة ،إضافة إىل تفسري بعض اآليات التي حيفظها
الطالب واألحكام الرشعية التي تشري إليها.
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فرع الزرقاء الثاني يفتتح مبنى الحاج عزت رامز

أقام فرع الزرقاء الثاين التابع جلمعية املحافظة عىل القرآن الكريم

للفرع ومراكزه ،مشري ًا إىل أن فرع الزرقاء الثاين يضم ( )22مركز ًا،

اجلخيم  /مدير عام رشكة شيفون ،وبحضور رئيس اجلمعية الدكتور

وأن اإلرشاف عىل مراكز الفرع سيتم من خالل مبنى احلاج عزت

حف ً
ال الفتتاح مبنى احلاج عزت رامز القرآين ،برعاية السيد حممد وليد
حممد املجايل ومدير عام اجلمعية األستاذ حسني عساف ونائب املدير

األستاذ عمر الصبيحي واملرشف العام عىل الفروع الدكتور عدنان
عزايزة ،وأبناء املرحوم احلاج عزت رامز ،وعدد من املحسنني وأهايل

املنطقة ،يوم السبت (2017/4/22م).

يرتادها ( )1300طالب ًا وطالبة ،ويرشف عليهم ( )65معل ًام ومعلمة،

رامز ،حيث توجد مكاتب إدارة الفرع.

بدوره ألقى الدكتور شوقي عزت رامز كلمة باسم آل رامز ،شكر فيها
ونوه بأن آل رامز اختاروا
إدارة اجلمعية وإدارة فرع الزرقاء الثاينّ ،
دعم اجلمعية والوقوف إىل جانبها ألهنم وجدوا فيها اجلد ّية واجلهد

استهل احلفل بتالوة من كتاب اهلل بصوت الطالب ضياء احلوري من

املبارك يف احلفاظ عىل اجليل وتنشئته التنشئة اإليامنية ،وكون اجلمعية

رحب فيها باحلضور ،وشكر آل رامز واملحسنني الداعمني
كلمة ّ

املجتمع اخلايل من مظاهر التطرف واإلرهاب.

مركز عزت رامز القرآين ،ثم ألقى مدير الفرع األستاذ حممد شواهني
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تسهم يف بناء اإلنسان املؤمن املحارب للفساد ،الذي هو بمثابة لبنة

مسيرة خير وعطاء

تأسيس فرع بني كنانة

برعاية مدير عام اجلمعية األستاذ حسني عساف وبحضور
رحب الدكتور املجايل بأبناء احلاج عزت رامز وبالضيوف
ومن جهته ّ
الكرام ،وأشار إىل تزامن انعقاد حفل افتتاح مبنى احلاج عزت رامز

مع ذكرى اإلرساء واملعراج ،وأشار من خالل هذه املناسبة إىل األمل

بتحقق وعد اهلل ،وبرضورة االستبشار مهام كانت الظروف .وتطرق

إىل ّ
لس ّنة النبي الكريم عليه الصالة والسالمّ ،
وبش
أن الوقف
ٌ
إحياء ُ
كل َمن وقف وقف ًا يف سبيل اهلل باألجر العظيم عند اهلل ،وختم بقوله:

«نحن يف مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم ُنعاهدكم أن نكون منار ًة
لكل ٍ
ّ
وتتهذب األخالق بالقرآن».
بيت أردين ،حتى يرتقي املجتمع
كام ختلل احلفل عرض فيلم تعريفي بجمعية املحافظة عىل القرآن
الكريم ودورها يف املجتمع ،وفيلم آخر حول النشاط القرآين لفرع
الزرقاء الثاين ،وفيلم ثالث تعريفي باحلاج عزت رامز رمحه اهلل ودوره

يف العمل اخلريي ،ووصلتان إنشاديتان ،وكلمة للطالب أمحد حسان،

شكر فيها إدارة الفرع ،واملعلمني ،واملحسنني ،كام ألقت الطالبة
بيلسان سمرين قصيدة حول حب القرآن.

ويف اخلتام قام كل من رئيس اجلمعية وراعي احلفل بتكريم أبناء
احلاج عزت رامز تقدير ًا جلهودهم يف دعم مسرية فرع الزرقاء الثاين،

كرم الدكتور املجايل
وتكريم املحسنني الداعمني ملراكز الفرع ،كام ّ
راعي احلفل بدرع اجلمعية.

املرشف العام عىل الفروع الدكتور عدنان عزايزة ،تم افتتاح

فرع اجلمعية يف لواء بني كنانة ،حتت اسم( :فرع بني كنانة)،
ويضم ( )16مركز ًا منترشة عىل مساحة اللواء ،تقوم عىل خدمة

كتاب اهلل تعلي ًام وحتفيظ ًا ،من خالل املراكز الصيفية والدائمة،
وأندية الطفل القرآين ،ودورات التالوة والتجويد.

وختلل حفل االفتتاح كلمة األستاذ عساف ،استعرض فيها
مسرية اجلمعية منذ تأسيسها يف عام (1991م) ،وأشار إىل

متيزها عىل مستوى العامل يف جمال
تعليم القرآن الكريم ،ودورها يف
بناء الشخصية القرآنية وتأسيس
اجليل املعتدل احلامي لوطنه ،كام

تطرق إىل بعض األنظمة والقوانني
ّ
وحث عىل السري يف
يف اجلمعية،

تطوير الفرع ومراكزه بام خيدم
مسرية العمل القرآين ،وبدوره،
قدّ م الدكتور عبد الكريم عبيدات

شكره لوفد اجلمعية.

41

من نشاطات فرع الكرك

محاضرة اإلسراء والمعراج

معرض اإلعجاز العلمي

أقام فرع الكرك حمارضة يف ذكرى اإلرساء واملعراج ،ألقاها عضو جملس
إدارة اجلمعية الدكتور أمحد الرقب ،وحرضها أعضاء جلنة اإلدارة
واملعلمني يف الفرع ومراكزه ،ومجع من املجتمع املحيل.

برعاية رئيس جامعة مؤتة أ.د .ظافر الرصايرة افتتح فرع الكرك معرض

أسبوع ثقافي في مركز الربه

اإلعجاز العلمي يف مركز مؤتة القرآين.

حفل تكريمي في الفرع
برعاية الــدكــتــور حممود

حــســن ،تــم تــكــريــم ثلة

من األخــوات املتطوعات
العامالت يف خمتلف الشؤون

القرآنية يف الفرع ،وجاء هذا التكريم عىل هامش دورة املتشاهبات

أقام مركز الربه القرآين أسبوع ًا ثقافي ًا ،ختلله بازار خريي ،ونشاطات
أخرى متنوعة.

ملتقى تربوي في مركز القصر

عقد مركز القرص القرآين امللتقى
الرتبوي اخلامس ،وختلله حمارضة
لعضو جملس إدارة اجلمعية الدكتور
عبد الكريم اخلطيب ،بعنوان( :التعليم
التفكريي) ،وحمارضة للدكتور عبد
الكريم خــر ،بعنوان( :الرتبية

اإلبداعية) ،وحرض امللتقى ( )75معلمة من أندية الطفل القرآنية يف الفرع.

التي حارض هبا الدكتور حممود بمشاركة ( )60طالبة من حافظات

القرآن الكريم.

رحلة تربوية لطلبة النادي الدائم

سي مركز أدر القرآين رحلة تربوية لطلبة النادي الدائم يف املركز.
ّ

تخريج طالبات مركز مرود

مركز عي يزور مركز أم أذينة
قام عدد من طلبة مركز عي
القرآين بزيارة مركز أم أذينة

القرآين ،وتأيت الزيارة ضمن
نشاطات املركز التفاعلية.

42

برعاية مديرة مدرسة مرود الثانوية للبنات ،تم ختريج الفوج التاسع من
طالبات مركز مرود القرآين.

مسيرة خير وعطاء

تكريم الفائزات بالمسابقات القرآنية في فرع عمان النسائي الثاني

برعاية رئيس اجلمعية الدكتور حممد خازر املجايل ،وبحضور

مستوى أندية الطفل وأندية الدائم ،باإلضافة إىل مسابقة احلبل

اإلرشاف الرتبوي الدكتور جرب الرسحان ،وعدد من الرعاة
واحلضور الكرام ،أقام فرع عامن النسائي الثاين حف ً
ال لتكريم

وشارك ( )206أطفال يف مسابقة نادي الطفل ،و( )288طالبة

املدير اإلداري للجمعية األستاذ يوسف اللحام ورئيس قسم

الفائزات يف املسابقات القرآنية السنوية التي عقدها الفرع عىل

املتني القرآنية للكوادر العاملة يف القطاعات الرتبوية يف املراكز،

يف مسابقة النادي الدائم و( )51معلمة يف مسابقة احلبل املتني
القرآنية.
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من نشاطات فرع الرصيفة

محاضرة اإلسراء والمعراج

أقــام فــرع الرصيفة
حمـــارضة يف ذكــرى
اإلرساء واملــعــراج
للدكتور حممد سعيد
بكر يف مركز عمر بن
اخلطاب القرآين ،بحضور مديرات ومعلامت وبعض طالبات املراكز
القرآنية ،وتناول املحارض وقفات تربوية وإيامنية من معجزيت اإلرساء
واملعراج ،وأكد أن األمة حتتاج ملعراج توبة إىل اهلل لنرسي إىل بيت
املقدس فاحتني ،وأن املطلوب يف هذه املرحلة أن نكون من جيل التأثري
والتغيري بالدعوة والعودة إىل اهلل.

يوم الرفعة القرآني

نظم مركز حردان طارق القرآين يوم ًا قرآني ًا ملراجعة وتثبيت احلفظ حتت
شعار (يوم الرفعة القرآين) ،بمشاركة ( )56طالبة من طالبات املركز
وسيدات املجتمع املحيل ،وتراوح إنجاز الطالبات ما بني ( )5أجزاء
إىل ( )17جزء ًا ،ويف اخلتام تم تقديم اجلوائز واهلدايا التذكارية جلميع
املشاركات.

تخريج مسابقة حبيبة الرحمن

كرم الفرع الفائزات بمسابقة حبيبة الرمحن السابعة اخلاصة بشعب التالوة والتجويد (األمية)
ّ
بمشاركة ( )111طالبة من  10مراكز قرآنية ،يف مركز عمر بن اخلطاب القرآن ،وختلل احلفل

ّ
وحث عىل بذل
كلمة مدير الفرع الشيخ إبراهيم كستريو ،شكر فيها القائمني عىل املسابقة،
املزيد من اجلهود خلدمة كتاب اهلل ،كام عرض نامذج مرشقة باحلفظ من الفرع ،كام ألقت ّ
كل
من املرشفة اإلدارية عبري فؤاد ،ومرشفة احل ّفاظ وشعب التالوة والتجويد رئيسة نايف كلمتان

وضمت ( )4مستويات( :احلزب
تضمنتا إحصائيات املسابقة التي عقدت يف ( )10مراكز،
ّ

األول من البقرة ،سورتا النبأ والنازعات ،سورتا امللك والقلم ،سورتا املجادلة واحلرش وسورة

التغابن) ،كام متت مقابلة طالبة املعلمة أمل خاليلة (أسيل النجار) من مركز حردان طارق
القرآين التي كانت تعاين من صعوبة يف النطق ومل تتقن القراءة والكتابة حتى التحقت بمراكز اجلمعية وأتقنت التالوة ،كام ختلل احلفل عرض فيديو

لطالبات حتدّ ين صعوباهتن رغم كرب السن ،وفقرة شعرية البنة الطالبة رفيقة حممد (احلاجة أم قاسم) من مركز اهلدى والنور القرآين التي حازت عىل

عالمة ( )95يف املسابقة بعنوان (أفتخر بأمية أمي) ،واختتم احلفل بتوزيع الشهادات واهلدايا التكريمية عىل مجيع املشاركات.
ً
إقباال واسع ًا واستحسان ًا من الطالبات.
يذكر أن املسابقة التي تعقد سنوي ًا وتستهدف كبريات السن من شعب التالوة والتجويد (األمية سابق ًا) تلقى

مبادرة سعادتي في خمس
أطلق مركز عزام هارون القرآين مبادرة لتعزيز قيمة حب الصالة لدى األطفال حتت
شعار( :سعاديت يف مخس) ،بمشاركة عدد من طلبة نادي السبت وأمهاهتم ،وختلل النشاط

عرض فيديو حتفيزي لألطفال ،وورشة (أتعلم وأبدع يف ألواين  -خطوات الصالة)

لألطفال ،وورشة (أمي إبداعك هو إبداعي) لألمهات ،ومسابقة بيت احلسنات.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع عمان السابع
اختبار اإلجازة المركزي

دورة تسويق العمل القرآني
عقد فرع عامن السابع دورة (تسويق العمل
القرآين) بإرشاف مدير مديرية التخطيط
والتطوير واجلــودة يف اجلمعية األستاذ
سهيل دار عامر ،وبمشاركة نحو ()20
مشاركة من مراكز الفرع عىل مدى يومني.

عقدت اإلدارة العامة للجمعية اختبار
اإلجازة املركزي الشفهي (شيوخ) يف
مقر فرع عامن السابع ،لـ( )18طالبة،
من عدة فروع ،بينهن ( )8طالبات من
فرع عامن السابع ،ونتج عن االختبار
حصول ( )6طالبات عىل اإلجازة نظر ًا

محاضرة اإلسراء والمعراج

من املصحف ،وطالبة واحدة عىل اإلجازة بالسند الغيبي ،كام نجحت
الطالبات( :منال سنقرط -سند غيبي /مركز مشهور اجلازي ،رودينة
العواملة /مركز مشهور اجلازي ،ريم اجلاعوين /مركز مشهور اجلازي،
بتول الدغيم /مركز اإليامن ،فايزة الصغري /مركز الرحيان ،منى شحادة/
مركز البلبييس ،إيامن حممد /مركز ناعور

أقام الفرع حمارضة للداعية سخاء
املجايل ،حتت عنوان( :دروس ِ
وع َب
يف اإلرساء واملعراج) ،بحضور نحو
( )80مشاركة.

إحياء ذكرى الكرامة

برعاية الدكتور عمر مشهور اجلازي أقام فرع عامن السابع باملشاركة
مع مركز مشهور اجلازي حف ً
ال بيوم الوطن ختليد ًا لذكرى الكرامة،
بمشاركة الدكتور زيد الكيالين ،وفرقة الريموك الفنية ،وحرض

احلفل نحو ( )200شخص من الرجال والنساء ،وطالب وطالبات
مراكز الفرع.

من نشاطات مركز أبو علندا

عقد مركز أبو علندا القرآين  /فرع عامن اخلامس مؤخر ًا النشاطات
اآلتية:
 افتتاح شعبة زيد بن ثابت للطالب الذين أهنوا حفظ القرآنالكريم ،هبدف مراجعة احلفظ ومتكينه.
 تكريم ( )80طالب ًا من املتفوقني دراسي ًا ممن حصلوا عىل معدل( )%90فام فوق.
 تكريم املعلمني واملساعدين برحلة إىل البحر امليت ،ختللها نقاشحول بعض مشاريع املركز.
 مرشوع قراءة سورة الفاحتة جلميع طلبة املركز. -زيــارات للمدارس ،ختللها توزيع مصاحف عىل املعلمني،

وهدفت الزيارات إىل استقطاب طلبة جدد للمركز.
 حمارضة لطلبة الصف السابع فام فوق ،ألقاها الشيخ أمحد ضيفاهلل احلنيطي بعنوان( :تعظيم اهلل عز وجل).
 دورة للموظفني واملساعدين بعنوان( :فن اإللقاء) بإرشافاملدرب أسامة الديري من وزارة األوقاف.
 كرنفال ريايض لطلبة الصف السادس فام دون بمشاركة ()100طالب.
 مشاركة ( )25طالب ًا يف امتحان وزارة األوقاف املستوى األول. ( )5ملتقيات قرآنية ملراجعة ( )3أجزاء للطالب املشاركني يفمسابقة التأسييس.
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من نشاطات مركز ابن القيم
الملتقى الشبابي اإلبداعي األول
أقام مركز ابن القيم القرآين  /فرع عامن األول امللتقى الشبايب األول
لشباب منطقة التطوير احلرضي وإسكان ماركا ،وختلله كلمة
للدكتور برهان نمر ،وجمموعة من املسابقات ،وعروض سينامئية،
وهدايا وجوائز للحضور ،وشارك يف امللتقى نحو ( )350شا ّب ًا من
املنطقة ،وسط أجواء إيامنية.

تكريم طالب النادي الدائم
برعاية رئيس املركز املهندس عثامن أبو سنينة أقام املركز حفل
تكريم الطالب الفائزين بنظام التحفيز للفصل املايض ،حيث تم
تكريم الطالب خالل حفل مهيب بجوائز قيمة حسب إنجازاهتم:
(دورات التجويد املبتدئة واملتقدمة ،حفظ جزء ،حفظ جزئني ،حفظ
ثالثة أجزاء ،املسابقة السنوية والطالب الكبار لدورات التجويد،
أوائل الشعب بنظام النقاط).

العمرة السنوية للطالب الحفاظ

زيارة رئيس الفرع
قام كل من رئيس فرع عامن األول
األستاذ وليد القريويت ومدير الفرع
املهندس خالد البرياوي بزيارة ملركز
ابن القيم ،هبدف االطالع عىل آلية
سري العمل والشعب يف املركز

وأساليب التحفيز املتبعة والنشاطات الداخلية ونشاطات املجتمع املحيل.

سي مركز ابن القيم القرآين رحلة العمرة السنوية السابعة عرشة للطالب
ّ
احل ّفاظ ،وختللها برنامج تربوي إيامين للطالب املشاركني ،إضافة إىل جمموعة
من النشاطات والزيارات.

دورة المعلم المتميز
خرج املركز املشاركني يف دورة املعلم املحرتف التي أرشف عليها
ّ
الدكتور برهان ،نمر بوجود كل من رئيس ومدير فرع عامن األول،
وكانت الدورة إبداعية ُتاكي التطورات املطلوبة يف جمال العمل

القرآين ،بمشاركة ( )٢٢مشارك ًا من معلمي املركز ومراكز فرع

عامن األول.
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مسيرة خير وعطاء

لقاء لجنة اإلشراف التربوي بمعلمي المراكز
عقدت جلنة اإلرشاف الرتبوي لقاء مع معلمي مراكز فرع عامن
األول  /منطقة ماركا الشاملية يف مركز ابن القيم من أجل تعريفهم
باملناهج الرتبوية وطريقة التعامل معها.

عرض مسرحي حول خطر المخدرات
قدّ م مركز الدعم االجتامعي بالتعاون مع كل من مركز ابن القيم
القرآين ومديرية األمن العام  /إدارة العالقات العامة والرشطة
املجتمعية ،عرض ًا مرسحي ًا بعنوان( :ضحايا سم املخدرات) يف قاعة
املركز ،وبتغطية إعالمية من التلفزيون األردن ،وذلك هبدف التوعية
من خماطر آفة املخدرات عىل املجتمع.

من نشاطات فرع عجلون
دورة التربية القرآنية

ورشة تدريبية

عقد فرع عجلون دورة تربوية

عقد الفرع ورشة عمل حول

النظرية والتطبيق) بــإرشاف

اإلداريــة ،بمشاركة املرشف

بعنوان( :الرتبية القرآنية بني

الــدكــتــور حــســان ربابعة،
ومشاركة املديرين واملديرات

واملعلمني واملعلامت يف مراكز

سياسة اجلمعية واإلجراءات

العام عىل الفروع الدكتور
عدنان عزايزة.

الفرع.

محاضرة اإلسراء والمعراج
أقام فرع عجلون حمارضة يف ذكرى اإلرساء واملعراج للدكتور حسان
ربابعة ،حرضها معلمو ومعلامت املراكز التابعة لفرع عجلون ،ومجع من
املجتمع املحيل.
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إلى لقاء

د .سليمان الــدقــور

رئـــــــــــيـــــــــــس الـــــــتـــــــحـــــــريـــــــر

ّ
إن النظر لإلنسان باعتباره جمموعة من املشاعر والعواطف

فتحمل املسؤولية واألمانة بقوة وعزيمة
أن أصبح عزيز مرص
ّ

ّ
يؤكد الدور األسايس الكبري الذي جيب أن يعمل عليه يف تنمية

دون تر ّدد أو تراجع أو نكوص باسم التواضع أو غريه ..فلم

سلوك اإلنسان وحالته الصحية النفسية واجلسدية.

وتبينوا حقيقته،
وعندما التقى به إخو ُته فعرفهم وهم له منكرون ّ

هذه املشاعر والعواطف وضبطها فض ً
ال عن حتقيق أثرها عىل

هيرب من مسؤولياته.

ونجد يف توجيهات النبي  إرشادات وتوجيهات بالغة األمهية

رس صناعة اإلجيابية التي انتقلت يف تلك املواقف إىل
أعطاهم ّ

يستويص رجل يقول له النبي « :ال تغضب» ،ويزيدها له

َأ ْج َر

ْ ُال ْح ِسنِنيَ } [يوسف ،]90:فع ّلق حتقيق النجاح واإلحسان

أكان ذلك يف جت ّنب مواقفه التي تدفع إليه أو يف جت ّنب آثاره عند

وحقيقته يف النفس وهو فع ً
ال ما يدفع لإلجيابية.

يف النظر هلذه العواطف وتوجيهها والسيطرة عليها؛ فعندما
فالن ًا ّ
مؤكد ًا فيها دعوته ألن ال يدفع الغضب ليسيطر عليه سواء

حصول دواعيه ..وكثري غري ذلك نجده يف ُس ّنة النبي .

ومن أبرز القيم التي حيرص املسلم عىل تربية نفسه عليها

لتزكيتها وضبط سلوكها وانفعاالهتا قيمة اإلجيابية ،ونعني هبا

ب َفإِنَّ َّ َ
الل َل ُي ِ
يع
النجاح
ض ُ
والتميز ،فقال هلم{ :إِ َّنهُ َم ْن َي َّت ِق َو َي ْ
صِْ
ّ

واإلتقان يف حياته بتفعيل قيمة التقوى التي ّ
تؤكد فاعلية اإليامن
كام ع ّلق ذلك النجاح واإلحسان واإلتقان بتفعيل قيمة الصرب،
وهي أيض ًا حتقيق اإلجيابية باغتنام الوقت واستثامره لتحقيق

األهداف.

توظيف القدرات واإلمكانات يف االجتاه األفضل يف حياتنا،

ّ
إن فاعلية اإلجيابية يف حياة يوسف  هي التي َبنَت يف

ولو نظرنا يف مواقف يوسف  لوجدنا ّ
أن اإلجيابية قد جت ّلت

ليصنع منها حتديات ح ّقق فيها كل هذه النجاحات.

وعدم التو ّقف عند املواقف السلبية أو التأثر هبا.

تعرض هلا من
يف مواقفه املتعددة؛ فكم من مواقف االبتالء التي ّ
وحتمله وع ّفته وجتلية
أقرب الناس إليه وكانت اختبار ًا يف صربه ّ

قدراته ،فكان يف كل موقف خيرج فيه ثابت ًا منترص ًا؛ ابتدا ًء من
اجلب مرور ًا بمراودة امرأة العزيز ودخوله السجن إىل
إلقائه يف ّ
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شخصيته وسلوكه القدرة عىل جتاوز كل الصعوبات والعقبات

ّ
إن اإلجيابية تتجاوز بصاحبها نظرة التم ّني إىل مواقف عملية
حقيقية يصنع من خالهلا النجاح.

ّ
إن اإلجيابية تتجاوز بصاحبها خداع النفس لتصنع من التفاؤل
والثقة باهلل تعاىل اإلحسان واإلتقان يف مرشوع حياته.

