


2



ص.ب 925894 - الرمز البريدي 11190  
عمان - األردن 

هـاتف   0096264628334 

 فاكس  0096264628336

للتحويل البنكي : رقم احلساب 23801

البنك اإلسالمي األردني / جبل احلسني 

املوقع على اإلنترنت :
البريد اإللـكــتروني :

رقم اإليداع لدى دائرة املكتبة الوطنية )2006/3110/د(

املراسالت باسم املدير املسؤول/ رئيس التحرير
www.darfan.com

املـــغـــرب  / كـــهـــــــوس  رشـــيـــد  د. 
السعودية احلناحنة/  شــالل  محمد 
البلقان الطريفي/  شلطف  زكــي 
إيطاليــا داود/  حســني  رائــد 

ــم حــيــمــور ــي ــل ــد احل ــب حـــمـــزة ع
رنــــــــــا عــــــــــــادل إبـــــراهـــــيـــــم
الرشيــد رشيــــــد"  "محمد  آالء 

مرعي فتحي  منير  احملامي 

الــنــجــار ــب  ــ راغـ ــول  ــلـ زغـ أ.د. 
النابلسي ــب  ــ رات مــحــمــد  أ.د. 
العقيل الله  عبد  املستشار  أ. 
اخلالدي الفتاح  عبد  صالح  د. 
نــوفــل ــل  ــي ــاع ــم إس أحـــمـــد  د. 
عــلــي ــد  ــ ــم ــ ــح ــ م حــــســــن  أ. 

الدقور محمد  سليـمـان  د. 

اجملالي خــازر  محمد  أ.د. 
املدير املسؤول / رئيس التحرير

املشرف العام

تعبر  اجمللة  فــي  املنشورة  اآلراء 
ــر أصــحــابــهــا  ــظ ــن وجــهـــــات ن  عـ
وال تعبر عن رأي اجمللة بالضرورة

سعر بيع اجمللة في األردن: دينار واحد

مشرف عام اجمللة السابق
 د. إبراهيــم زيـد الكيالنـي

 - رحمه الله -

اإلخوة القراء الكرام، نرّحب مبقاالتكم ومشاركاتكم في مجلة الفرقان،
ونرجو أن ال تزيد عدد كلمات املقالة / املشاركة الواحدة عن )750( كلمة كحد أقصى.

.)forqan@hoffaz.org( ترسل املشاركات عبر البريد اإللكتروني للمجلة -
تنويه

هيئة المجلة

أ.مـــجـــاهـــد أحـــمـــد نــوفــل
مدير التحرير

مستشارون

محررون

المستشار القانوني

مراسلون

تصميم وإخراج

مجلة شهـرية تصدر عن جمعية احملافظة على القرآن الكرمي - األردن

4

22

10

31

6

29

15

16

26

34
37

38

48

لتوّحدنا طاعة الله

رحلتي مع كتاب الله )1(

أفال يتدّبرون القرآن )13(

اسم الله العليم

املدينة الفاضلة )الرسول  مع األطفال(

جمعية القرآن تروي جتربة تعليم القرآن في إيطاليا

املبادرات التطوعية

التدخني داء الطاعون

قصص جناح أندية اجلمعية الصيفية

اإلعداد املتوازن ُمضاّد قلق طالب التوجيهي وخوفه

أبناؤنا والعطلة الصيفية

قصة اإلجازة الصيفية

اجلمعية تشهر فرعًا قرآنيًا جديدًا بلواء بني كنانة

أحد حفظة »اجلمعية« يفوز مبسابقة دولية للقرآن الكرمي في تركيا

إلى القمم يا أهل الهمم

18
20

 (المراسالت واإلعالنات
ً
االشتراكات ) 12 عددا

داخل األردن

خارج االردن

أ.د. محمد خازر اجملالي

أ.د. عماد الدين خليل

د. عمر حماد

أ.د. محمد راتب النابلسي

د. عبدالكرمي اخلطيب

حمزة حيمور

أحمد السيد

آالء الرشيد

رنا عادل

أ. د. أحمد شكري

185
شوال 1438هـ - متوز2017م



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

انقسامها  ال أجد شيئًا أرّض عىل األمة اإلسالمية من سهولة 
وافرتاقها وتعّصبها، استجابًة لنداء الشيطان، وتلبية لنداءات األهواء 
امللتزمني  أفكار  الداء  هذا  غزا  حتى  وآرائهم،  األشخاص  وتعظيم 
دينيًا، مع أن من تعاليم إسالمنا العظيم أن ندور مع احلق حيثام دار، 

وأن نعرف الرجال باحلق ال أن نعرف احلق بالرجال.
يؤملنا حقًا هذا االنقسام الذي نجده، عىل مستوى الدول اإلسالمية، 
كثريون  به  يسري  الذي  املكر  وهذا  بينها،  والعداوة  التناحر  حيث 
ضد بعضهم، ويذكرنا هذا كيف ضاعت األندلس حني كان ملوك 
بعضهم،  عىل  معهم  واتفقوا  حينها،  األمة  أعداء  ووالوا  الطوائف، 
فكان الوالء لغري اهلل تعاىل، فكانت اهلزيمة هلم مجيعًا، فَمن يتخذ وليًا 
من دون اهلل فهو قطعًا من أهل األهواء، وهو بنص القرآن منافق ومن 

الظاملني.
تسري  حني  ومجاعات،  شعوبًا  املسلمني  بني  االنقسام  هذا  حتى 
قواعد  عىل  وعرضه  للرأي  متحيص  دون  حكامها  وراء  الشعوب 
اإلسالم العظيم، وحني تفرقنا السياسة وهي غالبًا ليست صحيحة، 
األمة،  أعداء  خلدمة  ة  ُمسريَّ بأهنا  البصرية  وكامل  العقل  بعني  نراها 
من  ولو  الرشعي،  الدليل  يعطيها  بل  ُيسّوغها،  من  نجد  ذلك  ومع 
ومصادرة  اإلنسان،  لكرامة  هدر  كله  وهذا  األمر،  ويل  طاعة  باب 
حلريته عمومًا، خاصة قناعاته وفكره، فاهلل تعاىل خلق العقل ليفكر 
والعني لتبرص، ال بأن نعطل حواسنا وتفكرينا ونسري بال دليل عقيل 

مع الدليل الرشعي عىل هدى من أمرنا.
ُدعاًة  تارخيهم  املسلمون يف  بالوحدة واألخّوة، وما كان  يأمرنا  ديننا 

أطياف  مجع    حممد  فرسوهلم  إقليمية،  أو  عنرصية  وال  لفرقة، 
ُمكّرمون، فال فضل لعريب عىل أعجمي، وال  الناس حوله، وكلهم 

 ِ ألبيض عىل أسود إال بالتقوى، ويقول اهلل تعاىل: }إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَّ
َأْتَقاُكْم{ ]احلجرات:١٣[، فالتقوى هي ميزان التفاضل، وهي التي ترفع قدر 

اإلنسان عند اهلل، ومنها نأخذ درسًا واضحًا يف شؤوننا الدنيوية، أن 
قيمة اإلنسان بام تعّلم وأبدع وختّصص، كائنًا َمن يكون، دون تفعيل 
للفرز حسب اجلاه واللون والعرق، فقد مجعنا اإلسالم كام قال اهلل 
ُقوِن{ ]املوؤمنون:٥٢[، وقال:  ُكْم َفاتَّ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ ِذِه ُأمَّ تعاىل: }َوإِنَّ َهٰ

ُقوا{ ]اآل عمران:١٠٣[. ِ َجِيًعا َواَل َتَفرَّ }َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اللَّ

بني  يكون اخلالف  أن  والنكد  املرارة  يعكس حالة  الذي  والعجيب 
إن  أهنا  وقناعتي  اإلسالم،  نرصة  شعار  رفعت  إسالمية  مجاعات 
اختلفت  وإن  بعضها  ُتكّمل  فإهنا  اإلسالم-  واتبعت  النية  صدقت 
االتباع  حيث  توفرها،  من  بد  ال  عامة  ضوابط  فهناك  مناهجها، 
املسرية،  يثري  الذي  التنّوع  اختالف  ومراعاة  الدين،  هلذا  الصحيح 
فال يمكن أن يكون الناس عىل رأي واحد، وهذا أمر أقره الرسول 

فلئن كان  الشقاق والتناحر والكيد واملكر،  أما أن يكون   . نفسه 

االفتتاحية
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هذا يف جمال السياسة واملصالح الدنيوية، فليس مسموحًا به أن يكون 

يف جمال الدين، ويعنيني هنا دائرة أهل السّنة عىل وجه التحديد.

أما أن يصل اخلالف إىل أفراد اجلامعة الواحدة، واملدرسة الواحدة، 

فاملسألة جد خطرية،  والتباغض،  التناحر  وتتشتت اجلهود، وحيتدم 

وال يمكن أن يكون هناك سبب هلا إال اتباع األهواء، وسفاهة الرأي، 

ومحاقة السلوك، وتعظيم األشخاص، حني ينشغل هؤالء بأنفسهم 

املجتمع  وحدة  وبالتايل  وحدهتم  حساب  عىل  األمس،  إخوة  وهم 

اإلسالمي بل األمة اإلسالمية.

كنت أظن أن الطغيان والطواغيت موجودون يف دائرة الكفر فقط، 

اإلسالم،  باسم  طغيانًا  هناك  أن  نكتشف  ولكننا 

ويدفع  واالتباع،  الطاعة  باسم  عجيبة  وديكتاتورية 

واألمــر  النصح  ــدم  وع السكوت  ثمن  اجلميع 

والباطل  أبلج  فاحلق  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 

جللج، وإن رأينا التخّبط والرتاجع واهلزيمة يف دائرة 

أتباع اإلسالم، فاجلواب أن سنن اهلل تعاىل ال تتخلف 

أبدًا، فلم ننرص منهج اهلل حقًا، ومل نكن عىل مستوى 

الطاعة املطلوب حقًا، فهذا الدين عزيز، ال ينترص إال عىل أيدي أناس 

عّظموا اهلل وأطاعوه ونرصوا دينه، وصدق اهلل العظيم حني يقول: 

نَّ  ُكْم َوُيَثبِّْت َأْقَداَمُكْم{ ]حممد:٧[، ويقول: }َوَلَيْنُصَ َ َيْنُصْ وا اللَّ }إِْن َتْنُصُ

َ َلَقِويٌّ َعِزيٌز{ ]احلج:٤٠[. ُه إِنَّ اللَّ ُ َمْن َيْنُصُ اللَّ

ِذيَن  َ ُيَداِفُع َعِن الَّ إّن ِمن ُسنن اهلل تعاىل أن ُيدافع عن املؤمنني: }إِنَّ اللَّ

]احلج:٣٨[، وأنه هيدي من جياهد  اٍن َكُفور{ٍ   َ اَل ُيِبُّ ُكلَّ َخوَّ إِنَّ اللَّ َآَمُنوا 

ُهْم ُسُبَلَنا َوإِنَّ  ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا َلَنْهِدَينَّ يف سبيله وهو مع املحسنني: }َوالَّ

الَل مَلََع امُلْحِسننَِي{ ]العنكبوت:٦٩[، وإن كان غري ذلك فال بد أن نتهم أنفسنا 

ينبغي  كام  باألسباب  أخذنا  وهل  ونّياتنا،  وغاياتنا  وسائلنا  ونراجع 

أم هو جمرد التواكل:}َأَومَلَّا َأَصاَبْتُكْم ُمِصيَبٌة َقْد َأَصْبُتْم ِمْثَلْيَها ُقْلُتْم َأنَّى 

َهَذا ُقْل ُهَو ِمْن ِعْنِد َأْنُفِسُكْم{ ]اآل عمران:١٦٥[، }َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبٍة َفبَِم 

َكَسَبْت َأْيِديُكْم َوَيْعُفو َعْن َكثرٍِي{ ]ال�شورى:٣٠[، فاهلُل طّيٌب ال يقبل إال طيبًا، 

وديُن اهلل عزيٌز عليه ال بد له من تضحيات وبذل، وال بد أن نتخلص 

وُحّبًا  الدين والًء  لنلتف مع هذا  منها،  أنفسنا وننسلخ  من حظوظ 

وعماًل وانقيادًا.

عليهم  للكافرين  جيعل  ال  بأن  املؤمنني  كتابه  يف  تعاىل  اهلُل  وعد  لقد 

ُ لِْلَكاِفِريَن َعىَل امْلُْؤِمننَِي َسبِياًل{  ]الن�شاء:١٤٠[، وهي  َعَل اللَّ سبياًل: }َوَلْن َيْ

من اآليات املبرّشة عمومًا، واملطمئنة للمسلمني، فغلبة الكفر أحيانًا 

]اآل  َبنْيَ النَّاِس{  ُنَداِوُلَا  اُم  يَّ }َوتِْلَك اأْلَ ال تعني الديمومة فاأليام دول: 

عمران:١٤٠[، ومداولتها بناًء عىل االلتزام أو االنفالت، 

الطاعة هلل  االلتزام هو  فأهم عوامل  ومرة أخرى، 

تعاىل، ومنها هذه األخوة، وهذه الوحدة التي ينبغي 

البسيطة  اخلالفات  بعض  كانت  وإن  نعيشها  أن 

الطبيعية التي يعذر بعضنا بعضًا يف شأهنا.

نتأمل كثريًا حني نرى العامَل يضحك مّنا، يقتلنا بأيدينا، ويرسق خرياتنا، 

وُيفّرقنا وُيؤّجج نار احلرب بيننا، ونحن نملك كل مقومات الوحدة، 

استشعار  الدين لكفى، يف  إال  مل يكن  وُلغًة وثقافًة وعرقًا، ولو  ِدينًا 

عظمته وبركته.

هذا،  سبيل  يف  املستحيل  يبذل  أن  أمته  عىل  غيور  لكل  دعوة  هي 

يف  معًا  نقف  الطاعات،  وسائر  الِعيد  َدنا  وَوحَّ رمضان،  َدنا  َوحَّ فقد 

الصالة، ويعطف بعضنا عىل بعض يف الصدقات، ونطوف معًا حول 

البيت وهكذا، فالفهم الفهم يا أتباع حممد ، وال ننخدع باملظاهر، 

وال ُنلَدغ من جحر واحد مرتني.
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تبدأ رحلتي مع كتاب الل »بالسمع« حيث حباين اهلل سبحانه 
تلتقط األصوات  تعرف كيف  مرهفة  بأذن  منذ طفولتي  وتعاىل، 
هو  اهلل-  -رمحه  أيب  كان  هبا..  وتنفعل  معها،  وتتفاعل  العذبة، 
نقطة البداية -إذا صّح التعبري- بصوته اهلادئ العذب، وهو ُيرّتل 
لتناول  ما حيفظه من كتاب اهلل صبيحة كل يوم، قبل أن نستيقظ 
باجتاه  الدار  فناء  جيتاز  األعايل،  يف  يصعد  صوته  كان  الفطور.. 
بنشوة  إليه  نصغي  فكنا  الصيف،  ليايل  يف  ننام  كنا  حيث  السطح 
بالغة، وهو يتلو سورة ياسني، أو الكهف، أو غريمها من كتاب اهلل.
تنطبع نربته، جرسه، نغامته، مقاماته، يف أعمق حلقة من حواسنا 
البكر التي كانت تتعامل مع اخلربات كام لو كانت اكتشافًا يوميًا، 

فتزداد رهافة وحساسية وإعجابًا بكلامت اهلل.
منذ فرتة مبكرة كانت تدهشني قصار السور يف أجزاء عّم وتبارك 
والصافات  وياسني  وطه،  ومريم  الكهف  وسور  والذاريات، 
وص والزمر وغافر وفصلت وق.. يف إيقاعها، وَجْرِسَها، وتنوع 
فاصالهتا، يف رسعتها.. يف ويلها وثبورها الذي تصّبه عىل رؤوس 

الكافرين.
ويف برشياهتا العذبة للمؤمنني.. يف عروضها املؤثرة ملشاهد القيامة 
من جّنة أو نار.. لكنني -بمرور الوقت- مل أقف عند هذا احلّد، 
بل امتدت دهشتي إىل سور القرآن كافة بام تنطوي عليه من إعجاز 
من  لقّرائها  تقّدمه  وبام  وترشيعي..  وموضوعي  وعلمي،  بياين، 

منظومة معرفية مدهشة يف عمقها وإحاطتها وشموهلا..
حتى أين قّررُت -مع نفيس- يومًا أن أبدأ بحفظ كتاب اهلل، وبدأُت 
ثّنيُت  ثم  وعّم..  تبارك  األخريين  جزئيه  بحفظ  احلال،  بطبيعة 
بحفظ السور الثالث: الكهف ومريم وطه.. ثم جئُت إىل بدايته 

فحفظت مائة ومخسني آية من سورة البقرة.. وكنت ُأوّظف أوقات 
فراغي لتأكيد ما حفظُته، وجتاوز نسيان ما قد يتعرض للنسيان من 

آياته ومقاطعه.
كلية  طلبة  امتحانات  عىل  الرقابة  أمارس  كنُت  عندما  أين  وأذكر 
االمتحانية  القاعة  أذرع  كنُت  فيها،  ُأدّرس  كنت  التي  اآلداب 
وعيني عىل الطلبة، وذاكريت تسرتجع ما حفظته من سور القرآن.. 
مشاغل  وسط  وجدتني،  ما  رسعان  الشديد،  لألسف  ولكن، 
القراءة والتأليف، أتباطأ عن االستمرار يف احلفظ، بل االحتفاظ 
هبذا الذي حفظُته من قبل، وأسأله تعاىل أال حياسبني عىل تقصريي 
 أن حّذر منه يف حديث رشيف..  هذا الذي سبق لرسول اهلل 
وأن يعّوضني عن ذلك بام أنجزته من دراسات قرآنية عىل مدى 

مخسني عامًا أو تزيد.
ثمة مسألة أخرى ال بّد من االعرتاف هبا وأنا أحتدث عن رحلتي 
مع كتاب اهلل.. تلك هي كراهيتي الشديدة، أيام طفولتي حلضور 
الكتاتيب )أو ما ُنسّميه يف العراق املاّل( حيث كان آباؤنا يرغموننا 
عىل االنتساب لكتاب املحلة التي نقطن فيها، أيام العطل الصيفية، 
الصباح  ساعات  هناك  نقيض  لكي  الصبياين،  عبثنا  من  ختلصًا 
الطويلة ونحن نجلس بملل وتثاؤب أمام املاّل، وهو ُيقرئنا القرآن 
وفق الطرائق التقليدية اجلافة امليتة واملنفرة، بحيث إنني كنُت أنتهز 
أتسلل  أن  ألبث  ما  أو ذاك، لكي  التلميذ  انشغاله مع هذا  فرصة 
من  اثنني  فيبعث  غيايب  يكتشف  به  فإذا  البيت،  إىل  عائدًا  خفية 
زبانيته جييئون فيحملوين عىل أكتافهام ويعودون يب إىل املاّل لتلّقي 

العقاب والتوبيخ..
استمرت هذه احلالة من االكتئاب اليومي لدى التوّجه إىل املاّل.. 

6

)1(



7

أكثر  أخرى،  مرة  إليه  واإلعادة  املتواصلة  اهلروب  وحماوالت 
من سنتني.. بحيث إنني كنت، عندما تفتح املدارس أبواهبا، مع 
يف  ُكّنا  حيث  يتمّلكني..  غامر  بفرح  أحّس  خريف،  كل  إطاللة 
املدرسة نتلّقى دروس الدين بصيغة أكثر تشويقًا بكثري من الصيغ 

امليتة يف املاّل.
وحُلسن حّظي، فإّن رّد فعيل من املاّل، مل يدفعني مطلقًا -كام دفع 
طه حسني من قبل- إىل كراهية كل تقاليد التعليم الديني والقرآين 
بشكل خاص.. بل وجدتني عىل العكس، أندفع -ذاتيًا- الختيار 
الطرائق األكثر حيوية وتشويقًا يف تعاميل مع النّص القرآين، وما 

ذلك إال بفضل اهلل سبحانه ورمحًة منه جّل يف عاله..
يف عصاري رمضان، الذي عايشناه يف طفولتنا ألّول مرة يف فصل 
الصيف )يف األعوام 1946 - 1950م( كانت أصوات املذياع يف 
البيوت واملقاهي ترفع تالوات عاملقة الرتتيل يف القاهرة وبغداد: 
الشيخ حممد رفعت، أبو العينني الشعيشع، عبد الفتاح الشعشاعي، 

طه الفشني، عبد العظيم زاهر.. احلافظ مهدي.. احلافظ خليل..
ومنذ فرتة مبكرة تعّلق سمعي، ووجداين بتالوة الشيخ حممد رفعت 
وأيب العينني.. كانت تفعالن يف مجلتنا العصبية فعل السحر.. فكنا 
نلتصق باملذياع كي ال تفوتنا آية أو كلمة يصدح به حممد رفعت أو 

أبو العينني..
فيام بعد عندما ُأتيح يل أن أشرتي جهاز تسجيل )كروندبنك( رحت 
أنقل عىل أرشطتي اخلاصة كل ما أسمعه من تراتيل حممد رفعت 
التي كانت تبثها إذاعة القاهرة يف أمايس اإلثنني من كل أسبوع.. 
فكنت ال أمّل سامع الشيخ وهو ُيرّتل ما تيرّس من القرآن.. ولكن 
اعتمده  ما  اليوم  يلغي  الذي  العلمي،  التقدم  ومن  العلم،  من  آه 

ما أصبحت  إذ رسعان  اليوم..  يعتمده  ما  باألمس وسيلغي غدًا 
وما  التسجيل..  أجهزة  معها  وغابت  قديمة(،  ة  )َدقَّ )األرشطة( 

لبثت أن قرأت الفاحتة عىل املجموعة القيمة من تالوة الشيخ!!
بعنوان  الشيخ  عن  مقااًل  أنجزت  الكتابة  أمارس  بدأت  عندما 
البكر )كتابات  الصوت والوهج( ضمنته مؤلفي  )حممد رفعت: 
إسالمية( جاء فيه: »يف تاريخ الرتتيب املعارص يربز )حممد رفعت( 
علاًم شاخمًا، وطاقة صوتية فذة، وضوءًا شفافًا يدعو إىل اإلعجاب.. 

َمن مّنا مل يسمع )حممد رفعت( ولو مرة واحدة يف حياته؟!
من  مقاطع  يقرأ  وهو  األعمى  الرجل  إىل  اإلنسان  يشّد  الذي  ما 
الرمحن أو  أو  الفتح  أو  سورة مريم أو طه أو يوسف أو اإلنسان 
الكهف أو آل عمران أو غريها من قصار السور؟ ما الذي جيعلنا 
اهلل  بكلامت  نندمج  به، وننسى، ونحن  أرواحنا وإحساسنا  ُنعّلق 
ُمرّتلة عىل لسان الشيخ، متاعبنا ومشاغلنا وآالمنا؟! ما الذي مّحل 
هذا الصوت العجيب مقدرة عىل أن يتجاوز بنا النسبي املحدود إىل 
اخلالد املطلق، واملأساة واحلزن إىل الفرح الروحي الغامر، والتقطع 
والزوال، إىل االمتداد واالستمرار؟ ما الذي جيعلنا نحّس، وهو 
احلّد،  هذا  إىل  خُميفًا  ليس  املوت  أّن  األمسيات،  يف  صوته  يصّعد 
وأّن احلياة الدنيا ليست مغرية آرسة إىل هذه الدرجة، وأّن املتاعب 
واملصائب ليست شيئًا هنائيًا ساحقًا وجدارًا أصاًم يستسلم حتت 
وطأهتام اإلنسان؟ ما الذي جيعل الدموع تتساقط من أعيننا، وهو 
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ُيرّتل، ونتحرق شوقًا ونذوب؟!
ليس صوته الصايف الفذ احلنون هو وحده السبب وراء هذا كله، 
وحدها  هي  اخلصبة،  الغنية  املتنوعة  واألنغام،  املقامات  وليست 
هي  القرآنية  الصورة  عن  )التعبريية(  املقدرة  وليست  السبب، 
)حممد  أّن  إليها،  مضاف  كله،  هذا  إهنا  كذلك،  السبب  وحدها 
يتنقل  وهو  وجدًا  يذوب  ُيرّتل،  وهو  نفسه  يسكب  رفعت( 
وإحساسه  قلبه  يمنح  واآليات،  السور  ومقاطع  اهلل  كلامت  عرب 
ووجوده بالكلية للكتاب الذي يقرأ فيه وال يستبقي لنفسه شيئًا، 
ألنه مل يعد هنالك رجل يدعى )حممد رفعت(.. إنام هناك صوت 
برشي، متفرد، غني، خصب، قادر عىل االندماج والتعبري، ينقل 
املدهشة،  وصوره  ونداءاته  القرآن  أصوات  اخلاصة،  بنرباته  لنا، 
علينا  تتنزل  اآليات  وكأّن  معجزته،  أمام  لوجه  وجهًا  ويضعنا 

اللحظة لكي تستجيش مشاعرنا وهتّزنا من األعامق!!
حّقًا، إن الصوت البرشي املبدع، هو خري وسيلة تبعث فينا احلّس 
الكبري،  واألمل  الغامر،  والفرح  الروحية،  بالغبطة  امليلء  القرآين 
وجتعلنا نعلو، شيئًا فشيئًا عىل آالمنا ومتاعبنا وخماوفنا وأحزاننا، 
الواحد  اليوم  يف  املسلم  اإلنسان  فيها  يتكرّس  دنيا  يف  أكثرها  وما 

عرشين مرة!!
ونقف قلياًل عند األداء التعبريي العجيب لدى )حممد رفعت(.. 
لنا  جُيّسد  ]القيامة:٣٦[  َك ُسدًى{  ُيْتَ َأْن  اإْلِْنَساُن  َسُب  }َأَيْ ُيرّتل  إنه عندما 
بنرباته الرفيعة، بالنغم املتسائل الذي يعلقه عىل الكلمة األخرية، 
الكربى،  املصري  وقضية  البرشي،  القلق  وأزمة  الكبري،  السؤال 
وجييبنا عليها يف الوقت نفسه، فنثق ونطمئن ونرتاح.. وهو عندما 
اُهْم  ُ َشَّ َذلَِك اْلَيْوِم َوَلقَّ يرصخ بأعىل الطبقات الصوتية: }َفَوَقاُهُم اللَّ
ًة َوَحِريرًا{ ]الإن�شان:١١-١٢[ إّن كلمة  وا َجنَّ ورًا . َوَجَزاُهْم بَِم َصَبُ ًة َوُسُ َنْضَ

}َوَجَزاُهْم{ جتيء هنا بنربة يعجز القلم عن تصويرها، لكنها عىل أية 

حال متنحنا األبعاد احلقيقية للجزاء اإلهلي الذي جييء دائاًم وفق 
أدق املوازين تقديرًا لإلنسان الذي كدح طوياًل وأعطى كثريًا!!

انتقلت يف تعاميل مع النّص القرآين من رجفة الوجدان إىل دهشة 

الفكر، أو أضفت -بعبارة أدق- القراءات املتواصلة يف التفاسري 
والدراسات القرآنية، حيث وجدت )الظالل( للشهيد سيد قطب 
يتبّوأ مكاهنا األعىل يف ميدان التفسري، وحيث رحت أطالعه عىل 
مخسًا  تقّطع  عىل  مطالعته  يف  فمكثت  عليه،  آيت  أن  خشية  مكث 
وثالثني عامًا.. ولقد انعكس هذا اإلعجاب يف مقال حيمل عنوان 
)كتابات  يف  اآلخر  هو  نرش  املتفرد(  اإلنجاز  ذلك  )الظالل.. 
إسالمية( جاء فيه: »عندما تكون األهداف واملنطلقات واحدة.. 
والتوقعات  املواقف  جتيء  وكبرية،  عميقة  املحّبة  تكون  وعندما 
والنتائج واحدة.. هكذا حيدث اإلنسان نفسه، ويصل حد االقتناع 
عندما يطالع يف )الظالل(.. أمام أي حرف أو كلمة أو آية أو مقطع 
إحساس  ينتابه  املحب،  املتوحد  املؤمن  اإلنسان  يقف  سورة،  أو 
عميق، مسبق، وختمني يبلغ اليقني، ورؤية نقية ال غبش فيها.. بام 

سيقوله )الشهيد( حول املسألة!!
ويف معظم املواقف، إن مل أقل كلها، جييء اإلحساس املسبق صادقًا 
نقيًا، ويقرأ اإلنسان حتليل القضية أو املوقف أو الكلمة وكأنه يقرأ 
يف نفسه.. وطاملا تعجلُت وأنا ُأطالع يف هذا السفر العظيم، ملحة أو 
إشارة أو تعليقًا أو صورة، أو التفاتة، فإذا هبا جتيء دائاًم يف مكاهنا 
املناسب، وإذا يب أكون قد تعجلت أكثر مما ينبغي، ألن ما نتوقعه 
أن جييء كام  بّد  املرتعة ال  الشاملة  البعيدة  )الظالل(  يف ساحات 
نتوقع ونتخيل.. ما ُدمنا نحب )الشهيد( هذا احلب، وما ُدمنا قد 
آثرنا أن ننطلق معه منذ اللحظة األوىل، من نفس البداية، وُنواصل 
الدرب معًا، عرب رؤية وفهم مشرتكني، صوب حتليل القرآن، هو 

يف احلقيقة أروع حتليل.
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شهر  يف  كانت  وقد  األحزاب(،  )غزوة  وتسّمى  اخلندق  غزوة 
شّوال سنة مخس من اهلجرة عىل الراجح عند العلامء.

النضري خرجوا حتى قدموا  بني  اليهود من  نفرًا من زعامء  أّن  سببها: 
معكم  »سنكون  وقالوا:    اهلل  رسول  حرب  إىل  قريشًا  فدعوا  مكة، 
 ،» حتى نستأصله«، وقالوا هلم: »إّن ما أنتم عليه خرٌي من دين حممد

فاتفقوا مع قريش عىل حرب املسلمني وتواعدوا لذلك.
ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاؤوا غطفان، فدعوهم إىل مثل 
ما دعوا قريشًا إليه، ومل يزالوا هبم حتى وافقوهم عىل ذلك، ثم التقوا 
ببني فزارة وبني مرة، وتّم هلم مع هؤالء مجيعًا تواعد يف الزمان واملكان 

. حلرب رسول اهلل
الناس   اخلرب وسمع بخروجهم من مكة، ندب  فلاّم بلغ رسول اهلل 
وأخربهم خرب عدوهم وشاورهم يف األمر، فأشار عليه سلامن الفاريس 
باخلندق، فأعجب ذلك املسلمني )واخلندق مما مل يكن يعلمه العرب من 
وسائل احلرب( فخرجوا من املدينة وعسكر هبم رسوُل اهلل  يف سفح 
وا مجيعًا حيفرون اخلندق بينهم وبني  جبل سلع فجعلوه خلفهم، ثم هبُّ
قريش  اجتمع من  ما  ثالثة آالف، وعدد  يومئذ  املسلمون  كان  العدو. 

واألحزاب والقبائل األخرى عرشة آالف.)1(
التمهيد:

 وأصحابه، واستئصال دولة اإلسالم،  النبي  لقتال  جتّمع األحزاب 
وحارصوا املدينة املنورة، وكان الوقت عصيبًا عىل املسلمني؛ فاخلوف 
من جانب، وقلة الزاد من جانب، والربد الشديد والريح العاصف من 
ا َيْوَم اخَلْنَدِق َنْحِفُر، َفَعَرَضْت ُكْدَيٌة  جانب ثالث، فعن جابر  قال: »إِنَّ
بِيَّ  َفَقاُلوا: َهِذِه ُكْدَيٌة َعَرَضْت يِف اخَلْنَدِق، َفَقال:  َشِديَدٌة)2(، َفَجاُءوا النَّ

َنُذوُق  اَل  اٍم  َأيَّ َثالَثَة  َوَلبِْثَنا  بَِحَجٍر،  َمْعُصوٌب  َوَبْطُنُه  َقاَم  ُثمَّ  َناِزٌل«.  »َأَنا 
َب، َفَعاَد َكثِيبًا َأْهَيَل، َأْو َأْهَيَم)4(«)5(. بِيُّ  املِْعَوَل َفَضَ َذَواقًا)3(، َفَأَخَذ النَّ

وبلغ منهم اخلوف أّن أحدهم ال يستطيع الذهاب لقضاء احلاجة، قال 
فارس  فتح  يعدنا  حممد  كان  قد  املنافقني،  من  ُأناس  ذلك  قال  قتادة: 
والروم، وقد ُحرصنا هاهنا، حتى ما يستطيع أحدنا أن يربز حلاجته، ما 
وعدنا اهلل ورسوله إال غرورًا«)6(، والنبي  ُيرّدد يف أصحابه ثالث من 
مرات: »أال رجل يأتيني بخرب القوم، جعله اهلل معي يوم القيامة«)7(، ومع 

ذلك مل يقم أحد منهم.
َآَمُنوا{، وما النعم التي  ِذيَن  الَّ ا  َ فام احلكمة من خماطبة املؤمنني بـ}َيا َأيُّ
امتّن اهلل هبا عىل املؤمنني؟ وما اجلنود التي مل يرها الصحابة؟ وما سبب 
زيغ األبصار؟ واملراد ببلوغ القلوب احلناجر؟ وما األفكار التي دارت 
به  شعر  الذي  الشديد  الزلزال  سبب  وما  وعقوهلم؟  املؤمنني  بخلد 

املؤمنون؟ هذا ما سنتعرف عليه يف هذه احللقة إن شاء اهلل.
ُجُنوٌد  َجاَءْتُكْم  إِْذ  َعَلْيُكْم  اللِ  نِْعَمَة  اْذُكُروا  َآَمُنوا  ِذيَن  الَّ ا  َ َأيُّ }َيا  تعاىل:  قال 
َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم ِريًا َوُجُنودًا َلْ َتَرْوَها َوَكاَن الُل بَِم َتْعَمُلوَن َبِصريًا{ ]الأحزاب:٩[.

موضوعها: نَِعُم اهلل عىل املؤمنني يف غزوة األحزاب.
اإلجايل: تذكري الصحابة بنَِعم اهلل عليهم يف نجاهتم من خطر  املعنى 

األحزاب.
األسئلة والدايات التدّبرية:

ِذيَن َآَمُنوا{؟ ا الَّ َ * ما احلكمة من النداء بـ}َيا َأيُّ
1. وصفهم اهلل باإليامن تنشيطًا هلم وترغيبًا هلم، لُينّفذوا ما أمرهم اهلل به 

أو هناهم عنه.
فُهم  هلم؛  وتزكية  للصحابة  تعاىل  اهلل  من  شهادة  النداء  هذا  ُيعدُّ   .2

)1٣(

حماد عمر  د. 
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ُمّتصفون باإليامن الذي يعني التصديق بكل ما أخرب اهلل به يف كتابه.
* ما أصل كلمة اإليمن؟

اإليامن مأخوذ من األمن، وهو طمأنينة النفس وزوال اخلوف)8(؛ فاملؤمن 
باهلل تعاىل يكون مطمئنًا؛ ألنه يعلم أن اهلل تعاىل لن يظلمه ولن خيذله، 
وال يطلب منه إال ما فيه اخلري له يف الدنيا واآلخرة، بخالف الكافر فهو 
قلق مضطرب كمن يسري يف الظالم، قال تعاىل: }َأَوَمْن َكاَن َمْيتًا َفَأْحَيْيَناُه 
ُلَمِت َلْيَس بَِخاِرٍج ِمْنَها  َوَجَعْلَنا َلُه ُنورًا َيْمِش بِِه ِف النَّاِس َكَمْن َمَثُلُه ِف الظُّ

َكَذلَِك ُزيَِّن لِْلَكاِفِريَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ ]الأنعام:١٢٢[.

* قال تعاىل: }اْذُكُروا نِْعَمَة اللِ َعَلْيُكْم{ ما فائدة تذكر نعم الل تعاىل علينا؟
بالقلب  ذكرها  ويكون  نسياهنا،  وعدم  حفظها  بمعنى  النعمة  ذكر   -
ر النعمة حيمل املؤمن عىل شكرها وطاعة اهلل املنعم هبا،  واللسان، وتذكُّ

ويقلل املعايص.)9(
- قال العالمة أبو زهرة : »اذكروها أي تفّكروا يف أمرها، وما ُيوِجُبه؛ 
ر يف مقدارها ويف جميئها يف وقت الشدائد والغمة حيملكم  فإّن ذلك التفكُّ

عىل القيام بشكرها«.)10(
النعم مدعاة ملزيدها، وإنكارها وجحودها مدعاة لزواهلا، قال  وشكر 
َعَذاِب  إِنَّ  َكَفْرُتْم  َوَلئِْن  ِزيَدنَُّكْم  أَلَ َشَكْرُتْم  َلئِْن  ُكْم  َربُّ َن  َتَأذَّ }َوإِْذ  تعاىل: 

َلَشِديٌد{ ]اإبراهيم:٧[.

ُرنا الُل تعاىل بنَِعِمه؟ * ملاذا ُيَذكِّ
ُرنا اهلُل بنعمه علينا؛ ألن توايل النعم وتكررها جيعل النفس تتعود عليها  ُيَذكِّ
ر النعم دائاًم. وحيدث هلا رتابة فال تلتفت إليها، ولذلك فنحن بحاجة إىل تذكُّ

* ما احلكمة من إضافة النعمة إىل الل )نعمة الل(؟
تدل عىل عدة أمور:

1. ضخامة هذه النعمة.
اهلل  من  النعمة  هذه   .2
املنعم  وحده  فهو  تعاىل 

هبا، فال يد لبرش يف حتقيقها.
له  اللفظ  اجلاللة برصيح  لفظ  ذكر  »وإن  باجودة:  الدكتور حسن  قال 
دوره البليغ يف افيحاء بعظمة هذه النعمة التي خص اهلل تعاىل وحده ال 

رشيك له املؤمنني املتقني هبا«.)١١(
* ما احلكمة من استعمل كلمة )جنود( ف هذا السياق؟

ويقال  حجارة،  فيها  التي  الغليظة  األرض  عىل  )اجُلْند(  كلمة  تطلق 
فيها)12(؛ فهم أشداء  املوجودة  بالغلظة والشدة  باعتبار  للعسكر )جند( 

أقوياء ذوو بأس، واجلنود مجع جند.
* وردت كلمة )جنود( مرتني باآلية فمن املقصود هبم؟

  ِذيَن حتزبوا عىل رسول اهلل ْحَزاِب الَّ يقصد بـ)جنود( األوىل: ُجُنوُد اأْلَ
َوُهْم: َأُبو ُسْفَياَن ْبُن َحْرٍب بُِقَرْيٍش َوَمْن َمَعُهْم، َوُعَيْيَنُة ْبُن ِحْصٍن اْلَفَزاِريُّ 

َوَمْن َمَعُه ِمْن َقْوِمِه َغَطَفاَن َوَبُنو ُقَرْيَظَة َوالنَِّضرِي.
أما )جنود( الثانية )وجنودًا مل تروها( فاملقصود هبا املالئكة.

قال أبو السعود: واملراُد باجلنوِد األحزاُب وُهم قريٌش وَغَطفاُن وهيوُد 
ْ َتَرْوَها{ وهم  قريظَة والنَّضرِي وكاُنوا ُزهاَء اثني عرَش ألفًا... }َوُجُنودًا لَّ

الُم)13(. املالئكُة عليهم السَّ
* ما احلكمة من ورود كلمة )جنوٌد( جعًا ُمنّكرًا؟

التنكري يف )جنود( األوىل للتكثري والتنويع؛ فجنود األحزاب كثريون، 
من قبائل متنوعة، وصل تعدادهم إىل اثني عرش ألفًا مقابل ثالثة آالف 

من املسلمني، أما التنكري يف )وجنودًا( فيدل عىل التكثري.
* عىل ماذا يدل استعمل كلمة )الريح( باإلفراد؟

الريح هو اهلواء املتحرك، ومجعه رياح، وكلمة الريح باإلفراد غالبًا ما 
تدل عىل العذاب، أما الرياح باجلمع فلم تستعمل إال يف الرمحة.

يُح معروف، وهي فيام قيل اهلواء املتحّرك.  قال الراغب األصبهاين : والرِّ
وعاّمة املواضع اّلتي ذكر اهلل تعاىل فيها إرسال الّريح بلفظ الواحد فعبارة 

عن العذاب، وكّل موضع ذكر فيه بلفظ اجلمع فعبارة عن الّرمحة)14(.
َما  َقاَل:  َعْنُهاَم   ُ اهللَّ َرِضَ  َعبَّاٍس  اْبِن  َعِن 

إاِلَّ  َقطُّ  ِريٌح  َهبَّْت 



12

َعْلَها َعَذابًا،  ًة، َواَل جَتْ ُهمَّ اْجَعْلَها َرمْحَ بِيُّ  َعىَل ُرْكَبَتْيِه َوَقاَل: »اللَّ َجَثا النَّ
َعْلَها ِرحيًا«)15(. ُهمَّ اْجَعْلَها ِرَياحًا، َواَل جَتْ اللَّ

* ماذا ُتسّمى هذه الريح؟
َعاٌد  َوُأْهِلَكْت  َبا،  بِالصَّ ُت  »ُنرِصْ احلديث  الصبا كام ورد يف  ُتسّمى ريح 

ُبوِر«)16(. بِالدَّ
* ما الدور الذي لعبه كل من الريح واملالئكة ف الغزوة؟

النِّرَياَن،  َوَأْطَفَأِت  اخْليام،  َأْطَناَب  َوَقَطَعْت  ــاَد،  ْوَت اأْلَ َقَلَعِت  الريح 
فقد  املالئكة  أما  الرمال،  املرشكني  اْلُقُدوَر وأسفت يف وجوه  َوَأْكَفَأِت 

زلزلتهم وألقت يف قلوهبم الرعب.
* ما احلكمة من ختم االية بـ}َوَكاَن الُل بَِم َتْعَمُلوَن َبِصريًا{؟

لبيان أّن اهلل تعاىل ُمّطلع عىل أعامل املسلمني واملرشكني عىل حدٍّ سواء، 
فأفشل خطط الكافرين وكيدهم، ورّدُهم خائبني، ونرص عباده املؤمنني.
ُه َعِليٌم  نَّ ُهْم َعىَل َأْعَدائِِهْم؛ أِلَ قال ابن عاشور: »َوِهَي إِياَمٌء إىَِل َأنَّ اهلَل َنرَصَ
ِمْن  ُروِج  َواخْلُ ْنَدِق  اخْلَ َحْفِر  يِف  َوامْلَُصاَبَرِة  ِة  امْلََشقَّ ِمَن  امْلُْسِلُموَن  َلِقَيُه  باَِم 
ُفوَس يِف َنرْصِ ِديِن اهللِ،  ِدَياِرِهْم إىَِل ُمَعْسَكِرِهْم َخاِرَج امْلَِديَنِة َوَبْذهِلُِم النُّ

ُه{«.)17( نَّ الُل َمْن َيْنُصُ َفَجاَزاُهُم اهلُل بِالنَّرْصِ امْلُبنِِي، َكاَم َقاَل: }َوَلَيْنُصَ
رسائل التزكية:

- املؤمن الصادق ُيباِدر إىل تنفيذ أوامر اهلل تعاىل واجتناب نواهيه.
ُيظَلم ولن  لن  أنه  يعلم  فهو  باألمن واالطمئنان؛  دائاًم  يشعر  املؤمن   -

خُيَذل وأنه سيأخذ حّقه كاماًل، إن مل يكن يف الدنيا ففي اآلخرة.
- املؤمن ال ينسى نَِعم اهلل عليه، ولذلك نراه شاكرًا لرّبه يف مجيع أحواله.
ر نعم اهلل علينا يف املاض ُيورثنا الثقة بإنعام اهلل علينا يف املستقبل. - تذكُّ
- نَِعُم اهلل علينا ال ُتَعدُّ وال حُتَص، وهي نَِعٌم عظيمة جيب علينا شكرها.
بأقوى  زين  هَّ وجُمَ عاليًا،  تدريبًا  بني  ُمَدرَّ يكونوا  أن  اجلنود  األصل يف   -

أنواع األسلحة ليواجهوا عدّوهم ببسالة، ويفشلوا خمططاته.

ب لقتال عدوهم، كام أّن عدّوهم  ع والتحزُّ - جيب عىل املسلمني التجمُّ
يتجّمع ويتحّزب هلم.

- املسلم يلجأ إىل اهلل عند هبوب الرياح، ويسأله خريها وخري ما أرسلت به.
الفّعال يف حتطيم معنويات الكافرين  - اإليامن بوجود املالئكة وأثرها 

وتثبيت املؤمنني يف املعارك.
- مراقبة اهلل تعاىل واستشعار معّيته للمؤمنني وتأييده له.

قوة  عىل  داللة  عليها  وُشكره  تعاىل  اهللِ  نَِعِم  ر  تذكُّ املجلس:  خالصة 
اإليامن، وزاد للمؤمن عىل الثبات، خصوصًا عند وقوع الشدائد.

هوامش:
1. فقه السرية للبوطي ص213 بترصف.

انظر كشف  الصلبة من األرض، كالصخرة.  القطعة  املهملة:  الدال  الكاف وسكون  )ُكْدية( بضم   .2
املشكل من حديث الصحيحني )45/3(.

3. أي مل نأكل طعاما ملدة ثالثة أيام.
اليابس املنهار، غري املتامسك. انظر كشف املشكل من حديث الصحيحني  4. الكثيب األهيل، الرمل 

.)45/3(
5. رواه البخاري )108/5( حديث رقم )4101(.

6. رواه الطربي بسند حسن موقوف عىل قتادة )223/20(.
7. رواه مسلم )1414/3( حديث رقم )1788(.

8. مفردات القرآن للراغب األصفهاين ص25.
9. تفسري الشعراوي )289/1( بترصف.

10. زهرة التفاسري )207/1(.
11. تأمالت يف سورة األحزاب ص105.

12. مفردات القرآن للراغب األصفهاين ص100.
13. إرشاد العقل السليم أليب السعود )93/7(.

14. مفردات القرآن للراغب األصفهاين ص370.
وقال   )11533( رقم  حديث   )213/11( للطرباين  الكبري  واملعجم  ص81،  الشافعي  مسند   .15
َوُهَو  بَِحَنٍش،  ُب  امْلَُلقَّ اْلَواِسِطيُّ  َعيِلٍّ  َأُبو  َحبِيُّ  الرَّ َقْيٍس  ْبُن  َوِفيِه ُحَسنْيُ   ، ايِنُّ رَبَ الطَّ َرَواُه  يف جممع الزوائد: 
الزوائد )135/10( حديث  ِحيِح، جممع  ِرَجاُل الصَّ ِرَجالِِه  ُة  َوَبِقيَّ ُنَمرْيٍ،  ْبُن  َقُه ُحَصنْيُ  َوثَّ َوَقْد  وٌك،  َمرْتُ

رقم )17126(.
16. رواه البخاري )33/2( حديث رقم )1035(.

17. التحرير والتنوير البن عاشور )279/21(.
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عـــشـــر جـــوائـــز  
قيمة كل جائزة 

25 دينارًا

اإلجــــابة عن جميع األسئلة.. 1

ــال اإلجـــابـــات مـــع كــوبــون . 2 ــ  إرسـ
املسابقة.

ــول. 3 ــ ــب ــ ــق ــ  آخـــــــــــر مـــــــوعـــــــد ل
اإلجابات يوم 1٧/2٠1٧/٩. 

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

اإلجابات املرسلة عبر الفاكس (.

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

185

185
-1

-5

-6

-2

-3

-4

اخت اإلجابة الصحيحة:

1. اسٌم من أسمء الل احلسنى، معناه: الذي ُيِعزُّ األنبياء بالعصمة والنص، وُيِعزُّ األولياء باحلفظ والوجاهة:

ج( امُلِعّز. ب( املهيمن.   أ( الفّتاح.   

2. اسٌم من أسمء الل احلسنى، معناه: الذي يشكر القليل من العمل اخلالص، ويعفو عن الكثري من الزلل:

ُكور. ج( الشَّ ب( الكبري.   أ( الواسع.  

3. اسٌم من أسمء الل احلسنى، معناه: الكفيل باخَللق القائم بأمورهم؛ فَمن توّكل عليه تواّله وكفاه:

ج( الوكيل. ب( العيّل.    أ( الوّهاب.  

4. اسٌم من أسمء الل احلسنى، معناه: امُلطاع الذي ال ُيقىض دونه أمر، والذي ُيقَصد إليه ف احلوائج:

ج( الغنّي. َمد.    ب( الصَّ أ( الويّل.   

5. اسٌم من أسمء الل احلسنى، معناه: الذي ُينزل األشياء منازلا، يقّدم ما شاء منها، ويؤّخر ما شاء:

ج( القوّي. م.   ب( امُلَقدِّ الم.    أ( السَّ

6. اسٌم من أسمء الل احلسنى، معناه: الذي يتك املؤاخذة عىل الذنوب، فيمحو السيئات ويتجاوز عن املعايص:

ج( الغفور. ب( العفّو.   أ( الرمحن.   

250

مسابقة العدد مئة وخمسة وثمانين

دينارًا
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ــف الــطــويــل ــوس عــائــشــة مــحــمــد ي

ــر مـــحـــمـــد خــضــيــر ــ ــي ــ ــل زه ــ ــي ــ أس

مصطفى صـــالـــح  جــمــيــل  ــة  ــيـ دانـ

عبد الرحمن رياض محمود الشواقفة

صالح محمد  الرحيم  عبد  رجــاء 

عطية مــصــطــفــى  ــم  ــي ــع ن شـــــادي 

الصاحلي الــرحــمــن  عــبــد  ابــتــســام 

ــادي ــ ــيـــد هـــــــادي هـ ــعـ إميـــــــان سـ

ــو خــلــف ــ ــر أبـ ــاهـ ــد طـ ــ ــزة زيـ ــمـ حـ

ــني مــحــمــد كـــمـــال اجلــيــوســي ــ ل

الفائزون مبسابقة العدد مئة وثالثة وثمانني

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

إجابات مسابقة العدد مئة وثالثة وثمانني

اسم املشترك )رباعّيًا(:

ــدي: ــري ــب الـــعـــنـــوان ال

الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:

185

183

183
3- أفال يتدّبرون القرآن. 5- مدرسة الصحابة.1- د. فضل عباس.

4- أسامء اهلل احلسنى. 6- نور الذهبي.2- ينابيع قرآنية.
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ْرِض  اأْلَ َوِمَن  َسَمَواٍت  َسْبَع  َخَلَق  الَِّذي  }الُل  الل عز وجل:  يقول 
ٍء َقِديٌر َوَأنَّ الَل َقْد  َبْيَنُهنَّ لَِتْعَلُموا َأنَّ الَل َعىَل ُكلِّ َشْ ْمُر  ُل اأْلَ َيَتَنزَّ ِمْثَلُهنَّ 

ٍء ِعْلًم{ ]الطالق:١٢[. َأَحاَط بُِكلِّ َشْ

نا عز وجل من بني أسامئه كلها  يف هذه اآلية الكريمة اختار ربُّ
اسمني: )العليم( و)القدير(؛ ألن اإلنسان لن يستقيم عىل أمر 
ُقدرته تطوله، واسم  أّن علم اهلل يطوله وأن  أيقن  إذا  اهلل إال 
)العليم( مهم جدًا يف طريق اإليامن؛ ألنك إذا أيقنَت أّن اهلل 
ك وجهرك، يراك يف  يعلم ظواهر األمور وبواطنها، يعلم رِسَّ
نواياك  يعلم  سفرك،  ويف  حضك  يف  جلوتك،  ويف  خلوتك 
كلها، يعلم ما يدور يف خلدك، ما جيري يف نفسك، ما تتمّناه، 
ما تصبو إليه، ما تشتهيه.. إذا أيقنَت أّن اهلل يعلم، لزمت جانب 

االستقامة.
شيئني،  بني  ثابتٌة  عالقٌة  هناك  تكون  أن  العلم  تعاريف  ِمن 
مقطوع بصّحتهام، عليها دليل، مطابقة للواقع، لكن علم اهلل 
فاهلُل سبحانه  البرش؛  كليًا عن علم  اختالفًا  عز وجل خيتلف 
وتعاىل حميٌط بكل يشٍء علاًم، يف ظاهر األشياء ويف بواطنها، 
ويف  فاحتتها  يف  آخرها،  ويف  أوهلا  يف  جليلها،  ويف  دقيقها  يف 

عاقبتها، ومع ذلك فِعلُم اهلل عز وجل من طبيعة أخرى.
قال اإلمام الغزايل: »هناك علٌم باهلل، وعلٌم بأمره، وعلٌم بَخلقه؛ 

العلم بأمره وبَخلقه ِعلاَمن شأهنام كشأن أّي علٍم حيتاجان إىل 
مدارسة وحفظ وتذّكر، وهذه العلوم تبقى يف الذاكرة، لكن 
العلم باهلل من طبيعة أخرى، هذا العلم ثمنه من غري طبيعته، 
يبقى يف  باملجاهدة، وال  يأيت  باملدارسة بل  يأيت  باهلل ال  العلم 
الدماغ بل يسمو بالنفس، ثمنه باهظ ونتائجه باهرة جدًا، إذًا 
العلوم أن تعرف اهلل، أن  العلوم.. أرشُف  العلُم باهلل أرشف 
اسم احلكيم،  العزيز،  اسم  العليم،  اسم  القدير،  اسم  تعرف 
وس، السالم،  اسم الغّفار، اسم القّهار، اسم امللك، اسم القدُّ
املؤمن، املهيمن...الخ.. أن تعرف اهلل وأن تكون يف املستوى 
ورعًا  عاملًا  مستقياًم  حُمِّبًا  خُمِلصًا  تكون  أن  اهلل،  ُيريده  الذي 

متوكاًل؛ فالفضل هلل عز وجل.
ويف القرآن الكريم آياٌت كثرية حمورها إثبات العلم هلل تعاىل، 

ومنها:
ْرَحاِم َوَما َتْدِري  ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َما ِف اأْلَ اَعِة َوُيَنزِّ }إِنَّ الَل ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ

َعِليٌم  الَل  إِنَّ  َتُوُت  َأْرٍض  بَِأيِّ  َنْفٌس  َتْدِري  َوَما  َغدًا  َتْكِسُب  َماَذا  َنْفٌس 

َخبرٌِي{ ]لقمان:٣٤[، }َوالُل َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ َجَعَلُكْم َأْزَواجًا 

ُيْنَقُص  َواَل  ٍر  ُمَعمَّ ِمْن  ُر  ُيَعمَّ َوَما  بِِعْلِمِه  إاِلَّ  َتَضُع  َواَل  ُأْنَثى  ِمْن  ِمُل  َتْ َوَما 

ِمْن ُعُمِرِه إاِلَّ ِف ِكَتاٍب إِنَّ َذلَِك َعىَل اللِ َيِسرٌي{ ]فاطر:١١[، }َوَيْسَأُلوَنَك َعِن 

وُح ِمْن َأْمِر َربِّ َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم إاِلَّ َقِلياًل{ ]الإ�شراء:٨٥[. وِح ُقِل الرُّ الرُّ

أ.د. محمد راتب النابلسي



16

قليلة  فئة   حمصورًة عىل  الرسول األعظم  مل تكن أخالق 
الرفيعة  باألخالق  اجلميع  يعامل  كان  بل  غريهم؛  دون  الناس  من 

]القلم:٤[،  َلَعىل ُخُلٍق َعِظيٍم{  }َوإِنََّك  السامية، فقال عنه اهلل جّل وعال: 

موجود  هو  ما  لكل  وشاملة  عاّمة  كانت  احلميدة  أخالقه  أّن  وبام 

الكرة األرضية، فكان لألطفال نصيٌب عظيم من حرص  عىل هذه 

ورعاية نبيهم هبم، وقد اهتم الرسول  كثريًا بحقوق الطفل، فقد 

أيضًا  أبنائهم، وإىل أن حُيسنا  دعا األبوان إىل أن حُيسنا اختيار أسامء 

يف  األطفال  ينشأ  حتى  وذلك  الزواج،  عند  البعض  بعضهام  اختيار 

الرفيعة،  والقيم  احلميدة،  التعاليم  فيتلقوا  فاسدة  غري  صاحلة  بيئة 

لُتخرج  أبنائهام،  تربية  األبوان  أن حيسن   عىل  الرسول  وقد حّث 

للمجتمع جياًل متوازنًا ومعاًف من االضطرابات النفسية، واألزمات 

بحكمته  أدرك    فالنبي  والفكري؛  الديني  والتشتت  األخالقية، 

عاتق  عىل  وأّن  املجتمع،  يف  األوىل  بِنة  اللَّ هو  الطفل  أّن  الثاقبة 

هذا  جتاه  جسيمة  مسؤولية  واملجتمع  وامُلريّب،  واملعلم،  الوالَدين، 

  الطفل من الرتبية، والتنشئة، والتعليم، والتقويم املستمر؛ فها هو

ُيطّبق ذلك فعاًل وسلوكًا، ال قواًل فقط، فعن أيب هريرة  قال: »ُكّنا 

ُنصيّل مع رسول اهلل  العشاء؛ فإذا سجد وثب احلسن واحلسني عىل 

ظهره، فإذا رفع رأسه أخذمها بيده من خلفه أخذًا رفيقًا ويضعهام عىل 

األرض، فإذا عاد عادا، حتى إذا قىض صالته أقعدمها عىل فخذيه«. 

)رواه أمحد(، ويقول صاحبه أبو موسى األشعري: »ُولِد يل غالم فأتيت 

به النبي  فساّمه إبراهيم فحّنكه بتمرة، ودعا له بالربكة«. )متفق عليه(، 

ة: »خرجُت  وكان يداعب األطفال حتى يف طرقاته، يقول يعىل بن ُمرَّ

مع النبي  عىل طعام، فإذا احلسني بن عيل يلعب يف الطريق، فأرسع 

النبي أمام القوم، ثم بسط يديه ليأخذه فطفق الغالم يفّر هنا ويفّر هنا، 

ورسوُل اهلل ُيالحقه وُيضاحكه، بل كان يأخذ أسامة بن زيد واحلسن 

هام ويقول: اللهم  بن عيل فُيقعدمها عىل فخذه كل عىل ناحية ثم يضمُّ

أّن األقرع بن    البخاري(، وعن أيب هريرة  )رواه  ارمحهام فإين أرمحهام« 

حابس أبرص النبي  يقبل احلسن، فقال: »إّن يل عرشة من الولد، ما 

قّبلُت واحدًا منهم، فقال رسول اهلل : إنه َمن ال َيرَحم ال ُيرَحم« 

)رواه مسلم(.

الواجبات واحلقوق واألصول  الطفل ال يمكن أن تعي مداركه  إّن 

واملبادئ والقيم واملعاين، إنام يبدأ يف تلّقيها خطوًة خطوة عرب سنني 

حياته، وخمطئ من يتعامل مع الطفل تعامله مع الكبري، الذي ال بد 

ُيسيئون  كثريين  أناسًا  نجد  وهلذا  والضوابط،  األصول  يعرف  أنه 

وقورًا،  رزينًا  هادئًا  ساكنًا  يكون  أن  يطالبونه  حيث  الطفل؛  معاملة 

مثل الكبار، وهو ما ال يستطيعه.

مراحل  يف  األطفال  خصائص  عىل  نتعرف  أن  مجيعًا  مّنا  فاملطلوب 

حاجاته  عمر  ولكل  خصائصها،  مرحلة  فلكل  املختلفة؛  عمرهم 

الدين
القيم

المدينة الفاضلة
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جمعية املحافظة عىل القرآن الكريم

تُصِدر منهاج النادي الصيفي

أصدرت جمعية املحافظة عىل القرآن الكريم منهاج النادي الصيفي لعام ٢٠١٧م، ويتكون من كتاب :

ُسور من القرآن الكريم – مقاصد وقيم ودالالت

تأليف: د. سلي�ن الدقور، د. محمد سعيد بكر

وتضمن بيان املقاصد، والقيم الكلية والتفصيلية، والدالالت لكل من سور (األنبياء، النمل، الروم، الفجر)، لتكون ب  أيدي األبناء والبنات يف النادي الصيفي، ¡ثابة مرشد ودليل لفهم هذه السور، حتى يسهل حفظها وتدبّرها والقيام ¡ا اشتملت عليه من توجيهات وإرشادات.

وتم تقديم هذه الدراسة بطريقة منهجية تُع  املعلم  املربّ ، وتُع  األبناء والبنات عىل التدبّر والفهم، لتكون عملية التعليم تفاعلية مشرتكة ب  الطرف  لرتسيخ املعا¸ وتحقيق رسالة الرتبية واإلعداد.

أخالق القرآن تحفظ األوطان (منهاج القيم)

إعداد: د. عبد الكريم الخطيب، أ. ياسم  نوبه، أ. هنا شعبان

انطالقاً من حرص اإلسالم بتعاليمه وأحكامه عىل ح�ية املمتلكات العامة من الفساد، وأمره لإلنسان باملحافظة عىل الكون وع�رته، والتعامل مع ما أوجده الله يف الكون باإلحسان، جاء هذا املنهاج ليُع  املرÍّ عىل أن يغرس يف نفوس طالبه قيمة املحافظة عىل املمتلكات الخاصة والعامة، وتنمية الوازع الديني لديهم من خالل ربطهم بالقرآن والسّنة، وتوضيح دور اإلنسان يف تحقيق االستخالف يف األرض وح�ية ما أوجده الله عليها، وخدمة سائر املخلوقات.

تصدر منهاج النادي الصيفي
ُسور من القرآن الكريم – مقاصد وقيم ودالالت

تأليف: د. سليمان الدقور - د. محمد سعيد بكر

أخالق القرآن تحفظ ا�وطان (منهاج القيم)
إعداد: د. عبد الكريم الخطيب - أ. ياسمين نوبه - أ. هنا شعبان

الكليـــة  والقيـــم  املقاصـــد،  بيـــان  وتضمـــن 
ســـور  مـــن  لـــكل  والـــدالالت  والتفصيليـــة، 
(األنبياء، النمل، الروم، الفجر)، لتكون بني 
أيـــدي األبنـــاء والبنات يف النـــادي الصيفي، 
مبثابة مرشد ودليل لفهم هذه السور، حتى 
مبـــا  والقيـــام  وتدّبرهـــا  حفظهـــا  يســـهل 

اشتملت عليه من توجيهات وإرشادات.
ومت تقـــدمي هذه الدراســـة بطريقة منهجية 
األبنـــاء  وُتعـــني  املرّبـــني،  املعلمـــني  ُتعـــني 
والبنات علـــى التدّبر والفهم، لتكون عملية 
التعليـــم تفاعليـــة مشـــتركة بـــني الطرفـــني 
لترســـيخ املعانـــي وحتقيـــق رســـالة التربيـــة 

واإلعداد.

بتعاليمـــه  اإلســـالم  حـــرص  مـــن  انطالقـــًا 
وأحكامـــه على حمايـــة املمتلكات العامة من 
وأمـــره لإلنســـان باحملافظـــة علـــى  الفســـاد، 
الكـــون وعمارته، والتعامل مع ما أوجده اهللا 
يف الكون باإلحسان، جاء هذا املنهاج لُيعني 
املرّبي على أن يغرس يف نفوس طالبه قيمة 
احملافظـــة على املمتلـــكات اخلاصة والعامة، 
وتنميـــة الـــوازع الدينـــي لديهـــم مـــن خـــالل 
دور  وتوضيـــح  والســـّنة،  بالقـــرآن  ربطهـــم 
اإلنســـان يف حتقيق االســـتخالف يف األرض 
وحماية ما أوجده اهللا عليها، وخدمة ســـائر 

املخلوقات.

ومتطلباته، وعىل األهل واملرّبني أن يكونوا عىل دراية تامة بخصائص 

وكيف  يكرهون،  وما  حُيبُّون  وما  ورغباهتم،  وحاجاهتم  األطفال 

نصنعهم وُنرّبيهم عىل اخلري والفضيلة، ونغرس فيهم القيم السامية، 

التي  السمحة  وعقيدتنا  ديننا  من  املأخوذة  اإلسالمية  واألخالق 

تربية  عىل  حتث  التي  الرشيفة  واألحاديث  الكريمة  باآليات  تزخر 

والتفريط،  واإلفراط  والغلو  التطرف  عن  بعيدة  سوية  تربية  النشء 

الفكرية والنفسية  حتى نعيش يف جمتمع آمن، خيلو من االنحرافات 

. والسلوكية، كام كان يف عهد حبيبنا ونبينا حممد

اخلطيب عبدالكرمي  د. 
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الكريم  للقرآن  اإليطالية  اهليئة  تأسست 
العام )2012م(،  إيطاليا، يف  )A.I.I.CO( يف 

واضعة نصب عينيها خدمة كتاب اهلل يف الديار 

العالمة  افتتاحها فضيلة  اإليطالية، وقد دّشن 

د. أيمن رشدي سويد.

وجلمعية القرآن اإليطالية، التي يرأسها الشيخ 

يف  فروع  عرشة  البستنجي،  رياض  األردين 

شامل إيطاليا وجنوهبا، وبلغ عدد الدارسني يف 

طالب   )1000( قرابة  التأسيس  منذ  فروعها 

وطالبة، وخّرجت ما يزيد عن )15( حافظًا، 

فيام بلغ عدد احلفاظ املجازين )5(.

البستنجي يف حديثه ملجلة )الفرقان(:  ويقول 

الكربى  اإليطالية  املسابقة  ُتقيم  مجعيته  إن 

عن   فضاًل  عامني،  كل  الكريم  للقرآن 

الدورات املتخصصة يف علم التجويد وطرق 

تدريس القرآن الكريم.

مضنية  بجهود  التأسيس  مرحلة  ــّرت  وم

بحسب  ــا،  ــاوزه جت تــم  صعبة  ومــراحــل 

سنوات  طيلة  »عملنا  قائاًل:  البستنجي، 

العام  واإلطار  الكادر  تكوين  عىل  التأسيس 

للجمعية، فُكّنا نجلس يف تركيا لتأهيل الكادر، 

التفسري  علوم  بكتب  التدارس  عن  فضاًل 

منهم:  ومشايخ،  أساتذة  عدة  مع  والقراءات 

إبراهيم  واإلمام  فرنسا،  من  صديقي  زكريا 

الفرجاين، واألستاذة نورة جالب«.

الشهر  هذا  يف  »نحن  البستنجي:  ويضيف 

من  نسعى  رمضانية،  بمسابقة  نقوم  الكريم 

وهو  رمضان  من  املسلم  خيرج  أن  إىل  خالهلا 

حافظ سورة جديدة مل حيفظها من قبل«.

ُيعّدد  بإيطاليا،  اجلمعية  نشاطات  أبرز  وعن 

)موّجه  الصيفي،  املنتدى  أوهلا  البستنجي، 

حفظهم  لتثبيت  الصيفية  العطلة  يف  لألطفال 

أرسع«،  بوترية  اجلديد  حفظ  يف  والتقّدم 

مقدمتها  يف  العلمية؛  املتون  حفظ  وثانيها: 

 )555( فيها  أجيز  وقد  »املقدمة«،  منظومة 

طالبة ومعلمة، واملرشوع ما زال قائاًم، واألمر 

للشباب  األطفال(  )حتفة  دراســة  الثالث: 

واألطفال.

هذه  اسمها  غرّي  وقد  القرآن،  تاج  ومسابقة 

السنة لـ »ملتقى احلفاظ«، يضيف البستنجي، 

حيث دجمنا ثالث مسابقات فيها )تاج القرآن 

ووصل  العلمية(،  املتون   - بالقرآن  املاهر   -

من  مشاركًا   )540( إىل  فيها  املشاركني  عدد 

يف  دورات  وأخــريًا،  العمرية،  الفئات  مجيع 

حكام الرتتيل للمستوى املتقدم.

الهيئة اإليطالية للقرآن الكريم
تروي تجربة تعليم القرآن في إيطاليا

ــان ــ ــرقـ ــ ــفـ ــ رومـــــــــــــا- الـ
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تتقدم اإلدارة العامة للجمعية
بالتهنئة والتربيك

من األخ املوظف يف اإلدارة العامة
زهران حسين

بمناسبة قدوم مولودته تالين
بورك لك يف املوهوب وشكرَت الواهب

وبلغت أشّدها وُرزقَت بّرها

تتقدم جلنة إدارة فرع الكرك

بالتهنئة والتربيك 

من سكرترية الفرع

براءة محمد الجعافرة

وزوجها أمحد سليامن املعايطة

بمناسبة زفافهام املبارك

بارك اهلل لكام وبارك 

عليكام ومجع بينكام يف خري

تتقدم اإلدارة العامة للجمعية
بالتهنئة والتربيك

من األخ املوظف يف اإلدارة العامة
مصطفى الناصر

بمناسبة قدوم مولوده حسان
بورك لك يف املوهوب وشكرَت الواهب

وبلغ أشّده وُرزقَت بّره

تتقدم جلنة إدارة مركز القويسمة القرآين / فرع 
عامن اخلامس بالتهنئة والتربيك

من املعلم محمد جعابو
بمناسبة  فوزه يف مسابقة حفظ القرآن الكريم 

برواية ورش عن نافع التي أقامتها مجعية 
املحافظة عىل القرآن الكريم

سائلني اهلل تعاىل أن جيعله من أهل القرآن وأن 
ينفع به اإلسالم واملسلمني

تهنئة

تهنئة

تهنئة

تهنئة
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جديدة،  ميادين  البتكار  وسيلة  التطوعي  العمل  ناشطو  يعدم  لن 
ُيقّدمون هبا يد العون، ويبذلون فيها اخلري للمجتمع؛ فُهم أصحاب 
أصحاب  عىل  االبتسامة  لرسم  تسعى  حانية،  وأياٍد  متوّقدة  مهم 

الوجوه املتعبة.
التطوعية،  املبادرات  عرشات  إىل  وصلنا  بسيطة،  بحث  عملية  يف 
منها ما وضعت اإلنسان نصب عينيها، تبحث عن أية فكرة تعيل من 
قيمته، ومنها مبادرة »مديون« )جتمع األموال لسداد الديون الصغرية 
للسجناء من أرباب اأُلرَس، للحد من معاناة عائالهتم، ومساعدهتم 
احلواري  يف  الفقراء  احتياجات  يتلّمس  ما  ومنها  حمنتهم(.  بتجاوز 

والزقاق.
وتزخر األردن بالكثري من املبادرات الشبابية التي يزداد عددها يومًا 
بعد يوم، وتتطور طبيعة عملها من وقت آلخر، وأصبحت من الدول 
السّباقة يف إفراز مبادرات خريية تطوعية تعمل عىل تقديم يد العون 
لفئة كبرية من أبناء املجتمع، وعىل رأسهم الالجئون املتواجدون عىل 

األراض األردنية نتيجة النزاعات الدائرة يف الدول املحيطة.
ُيطلق  أيوب،  بالل  الدكتور 
ــاط،  األوسـ ــذه  ه يف  عليه 
ال  التطوعي،  العمل  عميد 
ختمة  هناك  أن  مطلقًا  يرى 
باملبادرات التطوعية، ويقول: 
بلدنا  يف  الفقرية  األرس  »عدد 
ــادة  زي من  ضري  فال  كبري؛ 
املجتمع  خريية  عىل  ودليل  خري،  عىل  خري  فكله  التطوعية  املبادرات 

بالبذل والعطاء وتقديم يد العون«.

التطوعية، ظاهرة سلبية، بل يعّدها  املبادرات  وينفي أن تكون كثرة 
اخلدمة  عىل  شباُبنا  يتعّود  »حني  قائاًل:  ذلك  عىل  ويدلل  إجيابية، 
واإلحساس باآلخرين، فهذا أمر حضاري، وفيه تربية للنفس وصقل 

للشخصية«.
وحُيّذر )أيوب( املتطوعني مما أسامه »الفزعوية« يف العمل التطوعي، 
ال  حتى  الواضحة،  األهداف  ورسم  والرتتيب  التنظيم  إىل  داعيًا 
عن  بالكّف  املؤسسات  ُيطالب  كام  بينها،  فيام  املبادرات  تتداخل 

التنظري، واحتضان هذه املبادرات ودعمها.
وعن ازدهار املبادرات التطوعية بالسنوات الثالث األخرية، يعزوها 
»أيوب« إىل أمرين، أوهلا: ثقافة واعتقاد املتربعني؛ »فالتطوع وقوده 
املال، وأصحاب املال باألغلب ال يتربعون إال يف رمضان، وحيّددون 
بالعمل اخلريي  فقط  تنحرص  والتي لألسف  أمواهلم،  أوجه رصف 

االستهالكي وليس التنموي«.
واألمر اآلخر: مالمسة املبادرات التطوعية بعض النفوس، التي هتتم 
الشباب  رشحية  يف  خصوصًا  عليها،  الضوء  وتسليط  الظهور  بحب 

المبادرات التطوعية .. متطوعون يبحثون عن »الحياة«
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الذين ال يرون أحدًا هيتم هبم أو يسعى إىل َخلق دور هلم يف املجتمع.
ويرجو عميد العمل التطوعي من أبنائه أن تكون نواياهم دائاًم خالصة 
لوجه اهلل، وأن يتقوا اهلل يف األمانة التي متّيزوا هبا عن غريهم، وأن ال 
يلتفتوا للمثّبطني من حوهلم، وأن ُيطّوروا من أنفسهم باستمرار يف 

علوم اإلدارة والتنظيم والتعامل مع اآلخرين.
يف  واخلريي  التطوعي  بالعمل  اخلاصة  الدراسات  أكثر  وعمدت 
املجتمع إىل إطالق تعريف للشخص املتطوع عىل أنه ذلك الشخص 
اإلجيايب، الذي حياول املساعدة يف أّي جمال يستطيع أن ينجز فيه عماًل 
ما، ويسعى إىل التعاون مع أفراد املجتمع للرقي إىل حياة أفضل من 

شأهنا أن تقدمه وتسد حاجته.
دعاء سامل إحدى القائامت عىل مبادة »كلنا إنسان« تقول: فكرتنا ال 
وصلتنا  التي  الراجعة  التغذية  بعد  متفائلون  ولكننا  املهد،  يف  زالت 

عقب تدشني املبادرة.
وعن »كلنا إنسان«، تقول: »يف غمرة ما نعيشه هذه األيام من حالة 
رصاع واستقطاب مقيتة باتت تنخر يف جسد املجتمع الواحد، باتت 
احلاجة ملحة أكثر من أّي وقت مىض لرتسيخ مفهوم اإلنسانية كمظلة 
جتمع يف طّياهتا كل البرش عىل اختالف ألواهنم وأعراقهم وأفكارهم«.
»تداعي جمموعة من الشباب من شتى الدول العربية بينهم الطبيب 
»سامل«  تقول  والفتاة«،  والشاب  والطالب  واملهندس  والصحفي 
اإلنسان،  ألجل  العمل  بوتقة  يف  ذواهتم  صهروا  »لقد  وتتابع: 
بتدشني  البداية  فكانت  اإلنسانية،  أجل  من  العمل  فكرة  فجمعتهم 

الفكرة بملتقى حواري بعنوان: كلنا إنسان«.
البرش،  تصنيفات  من  للخروج  »سامل«  تدعو  املبادرة،  فلسفة  وعن 
قائلة: »دعونا نخرج من قبور خالفنا إىل قبول اختالفنا، فكلنا وإن 

تباينت ألواننا وثقافاتنا وأدياننا مجيعنا إنسان«.
والتعايش  االنسانية  قيم  تعزيز  إىل  سامل،  بحسب  املبادرة،  وهتدف 
السلمي امللتقى وغرس مفاهيم اإلنسانية والعمل اجلامعي وتسليط 
حقوق  وانتهاكات  العنف  تنامي  من  القائمة  األوضاع  عىل  الضوء 

اإلنسان جراء احلروب و«اإلرهاب«.
لتطوير  وفرصة  حضارة  بال  جمتمع  هو  تطوع،  بدون  واملجتمع 
والتكافل  املجتمع  والتضامن يف  اجلامعة  لروح  ُخلق  فهو  املستقبل، 
وتنمية  واإليثار  والتضحية  والثقة  والعطاء  واملشاركة  والتعاون 

لإلبداع وروح للتجديد.

حيمور حمزة  الفرقان- 



التبغ نبات من العائلة الباذنجانية، تتجّنب مجيع احليوانات أكله ألنه 
سام جدًا، واألرض التي يزرع فيها غالبًا ما تصبح غري صاحلة للزراعة 
ألنه خبيث جدًا، وتدل اآلثار املكتشفة عىل أن أمريكا هي املوطن األصيل 
للتبغ، وأن اهلنود احلمر )سكان أمريكا األصليني( هم أول من استخدم 
انتشاره يف  الدينية واالجتامعية، وأول من تسبب يف  التبغ يف مراسمهم 
عام  ويف  الوسطى،  وأمريكا  واملكسيك  وفنزويال  وكولومبيا  الربازيل 

1590م انترش يف سوريا واألردن وبقية البالد العربية.
حتوي مكونات التبغ نحو أربع آالف مادة سامة، وأربعني مادة مرسطنة، 
وتتسبب للجسم بنحو أربعني مرضًا رئيسيًا يتفرع عنها مئات األمراض.

وأبرز املواد السامة الرئيسية للتبغ هي ثالث مواد:
1. النيكوتني )مادة تساعد عىل اإلدمان(.

2. القطران )الزفت(.
3. غاز أول أكسيد الكربون.

مّية: يليها يف السُّ
1. امليثان )غاز املستنقعات(.

2. النفتالني )قاتل احلرشات(.
3. النكل.

4. التوليون )مادة تساعد عىل التحنيط(.
5. حامض اإلسترياك.

6. الزرنيخ )مادة سامة للفئران(.
7. الرصاص.

8. حامض اإليتيك.
9. األسيتون.

10. الكاديوم )بطاريات السيارات(.
11. سيانيد اهليدروجني )مادة تستخدم يف غرف اإلعداد بالغاز(.

12. د.د.ت )مبيد حرشي(.
وآالف املواد السامة األخرى.

التدخين داء الطاعون
أحــــــــمــــــــد الــــســــيــــدالحكم الشرعي فيه

ــني ــ ــدخ ــ ــت ــ داعـــــــيـــــــة ملــــكــــافــــحــــة ال
عضو اجلمعية السورية ملكافحة التدخني،

وعضو اجلمعية األردنية ملكافحة التدخني

األرضار الصحية للتدخني:
كل  وتصيب  وعامة،  شاملة  التدخني  عن  النامجة  الصيحة  األرضار  إّن 
آالف  وهناك  الطبية،  االختصاصات  بكل  عالقة  وهلا  اجلسم  أعضاء 
التدخني، يف  التي يسببها  التي تتحدث بإسهاب عن األمراض  املراجع 

كل حاالت االختصاصات الطبية.
وأهم هذه األمراض:

البلعوم،  رسطان  اللسان،  رسطان  الشفتني،  رسطان  الرئة،  رسطان 
رسطان احلنجرة، رسطان املعدة، رسطان األمعاء، رسطان البنكرياس، 
رسطان املثانة، رسطان الثدي وعنق الرحم )لدى النساء(، مرض السل، 
والتهاب  العيون،  والتهاب  املعدة،  وانثقاب  واألسنان،  اللثة  أمراض 
احلنجرة، واالضطرابات اهلضمية، وأمراض القلب والرشايني، والنزيف 
القلب،  وجلطة  القصبات،  والتهاب  اجللدية،  واألمراض  الدماغي، 
واضطرابات  شلل  من  عنها  ينتج  وما  للمخ  الدموية  األوعية  جلطة 
الكبد، إضافة إىل  الكبد ورسطان  الدموية يف األطراف وتشمع  الدورة 
النفيس،  والقلق  النوم،  اآلخرين، واضطرابات  وإيذاء  الكرهية  الرائحة 

ورشود الذهن، والرجفة.
احلكم الرشعي ف التدخني:

من  كان  لذلك  معلوم،  هو  كام    النبي  عهد  يف  معروفًا  التبغ  يكن  مل 
الطبيعي أال يرد نص يف القرآن الكريم والسنة يف شأنه، ولكن ثمة آيات 
كريمة وأحاديث رشيفة توجب االبتعاد عن كل ما يّض جسم اإلنسان.

أواًل: اآليات القرآنية:
َ َكاَن بُِكْم َرِحيًم{ ]الن�شاء:٢٩[، }َواَل  قال تعاىل: }َواَل َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اللَّ
َكاُنوا  ِريَن  امْلَُبذِّ }إِنَّ  تعاىل:  قال  ]البقرة:١٩٥[،  ْهُلَكِة{  التَّ إىَِل  بَِأْيِديُكْم  ُتْلُقوا 

النَّاُس  ا  َ َأيُّ }َيا  ]الإ�شراء:٢٧[،  َكُفورًا{  لَِربِِّه  ْيَطاُن  الشَّ َوَكاَن  َياِطنِي  الشَّ إِْخَواَن 

ُم  رِّ َوُيَ َباِت  يِّ الطَّ ُم  َلُ }َوُيِلُّ  ]البقرة:١٦٨[،  بًا{  َطيِّ َحاَلاًل  ْرِض  اأْلَ ِف  ِمَّا  ُكُلوا 

َبائَِث{ ]الأعراف:١٥٧[. َعَلْيِهُم اخْلَ
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ثانيًا: األحاديث النبوية الرشيفة:
وردت األحاديث التالية التي يمكننا أن نستنبط منها وجوب البعد عن 

كل ما ُيسّبب األذى للنفس ولآلخرين، ومن ذلك:
1. جاء يف مسند أمحد وسنن أيب داود أّن رسول اهلل  هنى عن كل ُمسِكر 

. وُمَفرتِّ
تّض  ال  أي  حسن(؛  بسند  للنووي  )األذكار  رضار«  وال  رضر  »ال   .2

نفسك وال تّض غريك.
السؤال«  وكثرة  املال،  وإضاعة  وقال،  قيل  ثالثًا:  لكم  كره  اهلل  »إّن   .3

)متفق عليه(.

: »ال تزول قدما عبد يوم القيامة حتى ُيسأل عن  4. قال رسول اهلل 
أين  من  ماله  وعن  أباله،  فيام  جسده  وعن  أفناه،  فيام  عمره  عن  أربع: 
أكتسبه وفيام أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه« )جممع الزوائد للهيثمي ورجاله 
رجال الصحيح(. واملدّخن أمىض جزءًا من عمره يف التدخني وأنفق ماله يف 

رشاء الدخان وأبىل جسمه فيه.
5. قال النبي  قال: »إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل 

املسك ونافخ الكري«.
علامء  من  عدد  فتاوى  جاءت  واألحاديث،  اآليات  هذه  ضوء  ويف 
املسلمني يف كل من مرص وسوريا والسعودية بحرمة التدخني، ومن ثم 

فإن االبتعاد عن التدخني واإلقالع عنه يعد طاعة هلل سبحانه.
البلدان  يف  البالغني  بني  عام  بشكل  هبطت  قد  التدخني  معدالت  إّن   -
املتقدمة، إال أهنا قد زادت يف البلدان النامية )موقع منظمة الصحة العاملية(.
- ال تستهن بمقدار الدخان الذي يتعرض له اآلخرون بسبب إرصارك 
الدخان عىل ضآلتها قد  الكمية من  السجائر بقرهبم، فهذه  عىل تدخني 

تكون سببًا يف ضياع صحة غريك )موقع منظمة الصحة العاملية(.
- إّن تكاليف الرعاية الصحية للمصابني باألمراض النامجة عن تعاطي 
السنة  يف  دوالر  مليون  مئتي  عىل  يزيد  ما  عن  العامل  دول  تكلف  التبغ 

)موقع اجلمعيات اخلريية ملكافحة التدخني السعودية(.

»انظروا مجيعًا لقد عاد وسيم لقوقعته جمددًا«..
كان ذلك كصفارة اإلنذار التي أعقبها فوىض شديدة بال سبب منطقي..

- هّيا يا رجل ُكّف عن هذا.
- كم أنت شخص معقد.

- أال تريد أن تلعب الكرة معنا؟
والعديد من املحاوالت والعبارات لصّدي وانتشايل مما أنا فيه.. عمومًا 
مل أعبأ هبم وقّلبت صفحة الكتاب الذي أقرأه.. إنه كتاب استثنائي وهو 

ُيغنِي عنهم مجيعًا..
إهنم ال يعرفون أين عندما أدخل القوقعة -كام ُيسّموهنا- فإنني أعرب بوابًة 
إىل عامل آخر.. حيث أغوص يف أعامق الكتاب، وأتذّوق كلامته.. ُأشارك 
الكاتب أفكاره وجتاربه.. هناك حيث عاملي اخلاص، بل قل عاملنا.. من 

قال إن الكتب مجادات.. إهنا عقول حّية خُتاطبنا..
أهنيُت الكتاب، ثم قمُت بتجميع حاجيايت.. كان اجلميع يرمقني بنظرات 

فضولية وأخرى ساخرة.. تّبًا هلم أال يدعوننا وحدنا؟
ذهبُت للصف القابع يف الطابق السفيل.. جلت بنظرايت يف أرجائه وعندما 

رأيته أقبلت نحوه ..
- راجي ها أنت ذا.. شكرًا جزيال لك.. لقد أهنيت قراءته..

- ال شك أنك استمتعت كثريًا فهو كتاب ال نظري له.
*ابتسمت*؛ أجل إنه كذلك..

لكنه  خياجلني  غريب  بشعور  أشعر  كنُت  املنزل..  إىل  العودة  طريق  يف 
ممتع.. يشء ما يف داخيل تغري..

الساحر..  الكتب  تأثري  هو  هذا  اختلفت..  وكينوناهتا  لألشياء  نظريت 
أحيانًا أشعر باألسى عىل أولئك الذين مل يقرؤوا هذا الكتاب..

أتساءل كيف يستطيع البعض العيش دون قراءة؟!
كيف يستطيعون البقاء وحيدين هكذا؟!

متى؟ متى سيدركون أّن ثمة يشء ناقص ال يكمله إال الكتاب؟!
إنه سؤال.. لكن صداه ُيدّوي يف داخيل، وما من جُميب..

»قوقعة«

بقلم: فرح محمد أبو عمرة
الـــــــــــــــصـــــــــــــــف الــــــــــتــــــــــاســــــــــع
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باسم احلب واألمل، باسم الوفاء واإلخالص، أما بعد؛
إليِك ُأرسل الكالم.. منِك وإليِك السالم.. أبدأ بحرب األقالم لك.. 
وأنتهي بأريج مسك اخلتام بك.. أنِت أنا.. أنتسب لِك أقف بعنفوان 
)أنا(  املتكلم  بضمريك  سأكون  أنِت..  إياها  منحتني  بثقة  وإيامن.. 
باالسم  بالوصال..  حبي  أبعث  دومًا  بقلبي  )هنا(..  اإلشارة  باسم 
املوصول )الذي( أوصله بفوح املقال بجواب قبل سؤال.. أجيب: 
باملفعول ألجله  به.. وأعلل عشقي  باملفعول  نعم أعشق.. أعشقك 
بإضافة سكر مفرداتك.. سأعلن نفيس  احلال..  ُأعرّب عن  والنصب 
باسم  الفاعل..  بأنني  أعرتف  احلب  وبجرم  جمرور..  إليه  مضافًا 
التفضيل أفضلك من بينهم وباملشتقات أعلن انشقاقي عن سواك.. 
ليس  كالمًا  سأكتب  الغالية..  أيتها  ألجلك  الناهية  ال  سأستخدم 
بك..  مولعة  عليك  معطوفة  سأكون  العطف  بأحرف  بمنقول.. 
نفيس  أنصب  باملنصوبات  علوكي  حسن  أعلل  العلة  وبحروف 
مدافعة عنك.. باملرفوعات أرفع رايتك عاليًا.. وباملجرورات سأجّر 
لك  أقول  أن  اعذريني  عزيزيت  جوارك..  بحسن  يعرتف  من  معي 
عبارايت..  أضحت  وكلاميت  فحروفك  أنت..  أم  كنت  أنا  فشلِت.. 
عاجزة عن وصفك.. ولربام أغرقتك ببحر محاقايت العاجز.. اعذريني 
غاليتي.. ساحميني فإنني أقسم وبلفظ اجلاللة )واهلل( وبكرس اهلاء مهام 
بالعطاء.. وسأسعى جاهدة ألن  إعطائك حّقك  أستطيع  لن  كتبت 
أحافظ عليك.. وسأبقى عىل عهدي لك باحلب بالبقاء.. بأداة النداء 
تاريخ  بعطائها..  سامًء  بمكنوناته..  بحرًا  أيا:  أناديك:  دعيني  )أيا( 
بأحداثه.. أرض غّناء.. تربة خصبة.. غيمة بيضاء.. عربية هي ترجع 

األصول العربية هلا ليست كأي يشء.. تعاظمت لتصل إىل أعىل قمم 

اجلامل لتعلو علو سنم اجلمل.. حسناء بفتنتها.. فتنت من يلتفت هلا.. 

من يلقي نظرة.. من يغوص يف بحرها.. من ُيسحر بسحرها.. ذّواقة 

متذّوقة يتذّوقها من أحّس هبا.. يسعد بوجودها من رأى بسقياها من 

هنأ بروي قافيتها.. يطرب هلا من سار عىل تفعيالت بحورها الستة 

عرش..

أدٌب عىل أدب.. فنٌّ ليس ككل الفنون، فنٌّ باحلرف خيطط.. بالروح 

بأعامق الفؤاد يعملق.. ُحّبها بقصة خيالية.. برواية عسلية.. بكلمة 

ذهبية.. بقالدة فضية.. تعجز عن وصف العربية تلك اللغة األبدية.. 

أبقت قلوبًا هبّية.. عربية  لغة تنقش اسمها »عربية« بقلوب عشاقها 

كل  فوق  لغة  ستبقى  أحباهبا  وبوجود  حية..  لتعيش  هكذا  ولدت 

اللغات.. ستضاهي نور القمر ومجال اجلميالت.. سرتتقي برقي من 

بروعتها  بتفاين حمبيها هبا..  بدوام حمبتها  له.. ستدوم  هلا لرتوق  رق 

املمزوجة  احلرية  ستلقى  عربية..  فهي  أبية  حرة  ستحيا  وسحرها 

بالدمعة بنقاطها.. بتضعيفها.. بعالمات ترقيمها بحركاهتا.. ستحظى 

بأن تكون اللغة القوية األولية واألبدية.

املرسل: عاشقة اللغة العربية

إيناس السيد
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جمموع  هو  الرقم  هذا  امُلحتوى؛  وضخامة  األرقام  لغة  ببساطة، 
عىل  املحافظة  مجعية  تأسست  أن  منذ  الصيفية  األندية  طلبة  أعداد 
القرآن الكريم عام 1991م إىل عام 2015؛ فقد بلغت أعداد أول 
دفعة من النوادي الصيفية )9000( طالب وطالبة؛ إىل أن سّجلت 
اإلحصائيات أّن عدد الطلبة املسّجلني يف النادي الصيفي )50502( 

طالب وطالبة عام 2015م.
أروقة املراكز شهدت خطوات األطفال يف األندية الصيفية، ثم كربوا 
وُهم  متّيزهم  بقصص  واجلامعات  واملدارس  املؤسسات  وضّجت 
شباب، فريوي الواقع تفاصيل حياة شخصيات شاّبة ناجحة فاعلة 
يف املجتمع تأّسست يف أرض خصبة، مجعت العلم واإليامن.. وقود 

مهمهم أشعلتها األندية الصيفية والدائمة يف مراكز اجلمعية.
خدية الدبشة:

أي  الزرقاء  بمدينة  للجمعية  مركز«  »أول  يف  دفعة«  »أول  يف  كانت 
عام 1990م، حفظت من القرآن )17( جزءًا يف )9( أعوام قضتها 
يف املركز، ولدهيا إجازة تالوة للقرآن، واآلن حتمل درجة املاجستري 

ختصص قيادة تربوية واختصاصية تدريب وختطيط يف قطر.
تقول: »كان لدراستي القرآن دوٌر كبري يف مسرية حيايت بفضل اهلل، 
أعوام  الكبرية يف قطر ملدة )4(  القرآن  وعملُت مديرة ألحد مراكز 

استنادًا عىل ذلك مع اختالف التخصص األكاديمي«.
كان إلتقاين خمارج احلروف والنطق السليم الذي اكتسبته بتعّلم القرآن 
فضٌل كبري يف مهارات اإللقاء التي يعتمد عليها عميل كمدرب، مما 
جعلني ُأحّقق نجاحات كبرية بفضل اهلل تعاىل، وقد طّورُت برناجمًا 
اعتامدي  بعد  خاصة  العربية  اللغة  لتدريس  ومساعد  بالنطق  خاّصًا 
كمدرب للقاعدة النورانية والتي تستند باألساس عىل تعليم القرآن«.
تستحض الدبشة معلمتها فاطمة نارص وتقول: رغم مرور ما يقارب 
)27( عامًا ما زلت أذكر حلقات الذكر تلك كأهنا اليوم، وأمتّنى أن 
تربطني هبا عالقات تواصل وثيق مع عدد من  التي  ألتقي معلمتي 

رفيقات القرآن.
القرآن؛ جلسات  أنساها يف حلقات  التي ال  املواقف  ِمن  وتضيف: 

املعلمة  صرب  وأيضًا  واألخّوة،  الروحانية  أجواء  فيها  نعيش  أرضية 
الالحمدود التي كانت تعالج غيايب املستمر -بسبب ظروف الدراسة 
والعمل- بالسؤال واملتابعة بحب، وكنت يف كثري من األحيان أجتّنب 

الغياب فقط لكي ال أحزهنا.
بتول وردة:

خّرجية جديدة - ختّصصها اهلندسة الصناعية، كانت يف مراكز اجلمعية 
عىل مدى )11( عامًا، أي يف كل سنوات املدرسة..

تعتقد بتول أّن أهم ما يمكن حتصيله من مراكز اجلمعية هو املبادئ 
وتتكّون  املعتقدات  ُتبنى  أساسها  عىل  التي  الصحيحة  الصاحلة 

العالقات واألفكار.
تقول بتول عن سبب ارتيادها للمراكز الصيفية: »كّنا فتيات أحببن أن 
ال تضيع أوقاهتن يف عطلة الصيف، بعدما أحببنا املكان بتوجيهنا إليه 
من قبل أهالينا، ال أنسى عظمة اهلّم واهلمة يف حفظ القرآن وتعّلمه يف 
تلك األيام، عدا عن محاسنا لتلك املحارضات املعّدة لنا بعناية، حتى 

رحالتنا كانت مزجيًا من املرح واجلّد والفائدة«.
تكمل: »كان التنوع بني مرتادي املركز كبريًا، ومدى االلتزام للفتيات 
يتم  كان  تصنيف،  أو  بتفرقة  يومًا  نشعر  مل  أننا  األهم  لكن  متباينًا، 

احتواؤنا مجيعًا باحلب.. باحلب.. باحلب«.
وقّدمته  املركز  يف  معلاميت  إياه  أعطتني  الذي  احلب  هذا  اتضح 
للمخالفني يل فكرّيًا من زمياليت الطالبات وجعلني أتقّبل كل األفكار 

ونناقشها بكل موّدة.
هبذا أدركت وردة بعد دخوهلا اجلامعة وانخراطها يف العمل الطاليب 

امُلحاِفظ؛ عظيم أثر ما تعّلمته يف مركزها يف اجلمعية ألعوام طويلة.
األخوين »القضاة«:

قد ُنسّوغ وجود أخوين ناجحني من نفس األرسة؛ حلسن تربيتهام من 
والَدهيام، وكذلك ألن رسالة اجلمعية طرقت باب الكثري من اأُلرس 

يف حُمافظات اململكة.
وباحث  كاتب  مقارن،  فقه  ماجستري   / القضاة  عيل  حممد  مالك 
من  العديد  وله  الرشعية،  والعلوم  اإلسالمي  الفقه  يف  متخصص 

)857187( قد تتساءلون ما هذا الرقم؟
الرشيد آالء 
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سلك  يف  إدارية  بوظيفة  حاليًا  يعمل  العلمية،  والبحوث  املؤلفات 
والشؤون  األوقاف  وزارة  يف  ومدرس  خطيب  الرشعي،  القضاء 
واملقدسات اإلسالمية منذ عدة سنوات، يتوىل رئاسة مجعية النسيج 
األخض التعاونية... هذه السرية يبدو كافية لنعلم أثر اجلمعية عىل 

مالك!
يقول األستاذ مالك القضاة: »أول خطوة يل يف اجلمعية كانت يف سن 
اخلامسة حيث بدأت وقتها بحفظ جزء عّم.. نشأت وترعرعت يف 
ربوع اجلمعية، حيث بدأت أرتاد حلقات العلم الرشعي التابعة هلا 
حتى بلغت سن السابعة عرشة حينها انتقلت من الدراسة يف اجلمعية 

إىل التدريس فيها من خالل املراكز الصيفية«.
يعتقد القضاة أّن للجمعية أثر عميق يف صقل شخصيته حيث اجلو 
املحيل  املجتمع  مسؤوليات  ومحل  القول  يف  والصدق  اإلسالمي 

والعريب واإلسالمي ككل.
يؤمن القضاة أّن أساتذة اجلمعية كان هلم أثر عظيم يف بناء شخصيته: 
مشاخيي  من  والنصائح  املواقف  من  الكثري  لذهني  يتبادر  يزال  »ال 
وأقراين يف اجلمعية والتي ال مُتَحى أبدًا من الذاكرة، ومنها أن الدكتور 
أمحد القضاة، أذكر يف إحدى جلسات التسميع لديه، نصحني بطريقة 

مجيلة لتسهيل احلفظ، وقال يل حينها: اجعل بني اآليات رابطة بحيث 
ُتشّكل وحدة واحدة من حيث املعنى، وكان هلذه النصيحة أثٌر كبري 

يف حتسني حفظي«.
أمحد القضاة:

 )8( منذ  تنموي  ومــدرب  أرسي  مستشار   / مالك  شقيق  أمحد 
متطوع يف عدة مؤسسات خريية  األحياء،  سنوات، درس ختصص 
املصابني  األيتام وشؤون األشخاص  بمكافحة اجلوع ورعاية  تعنى 

بالرسطان، وله جتربة باإلنشاد يف فرقة فنية ملتزمة.
يقول أمحد: بدأت حيايت يف مراكز اجلمعية منذ السنة املدرسية األوىل، 
واستمّرت مسرييت مع اجلمعية كطالب مدة أحد عرش عامًا.. انتهت 
مرحلة الدراسة يف صفوف اجلمعية ونوادهيا ومراكزها الصيفية مع 
التي تستلزم جهدًا دراسيًا إضافيًا.. ثم  العامة  الثانوية  بداية مرحلة 
معلاًم  املركز ألكون  ذات  إىل  أعود  اجلامعية، وكنت  مرحلتي  بدأت 

ومدرسًا..
وكذلك شغلُت دورًا تطوعيًا يف اجلمعية؛ أمني رس أحد املراكز التابع 

للجمعية ملدة )6( سنوات.
ومن املواقف اخلالدة يف ذاكريت، والتي كان هلا األثر الطيب يف صناعة 
شخصيتي وبناء ذايت أّن سؤااًل ُطرح يف قاعة املحارضات يف جامعتي، 
وكان السؤال ُموّجهًا لطلبة الرشيعة يف أحد املواد احلرة.. فدخلت 
أفكارًا  إليهم  وأساتذهتم.. ومحلت  الطلبة  تعداد  مع  نقاش مجيل  يف 
من  دماغي  محلته  الذي  الفهم  عمق  عن  متّخضت  جديدة  وقوانني 
خالل اجلمعية.. فكانت نتاجات النقاش مجيلة خلصت إىل مشاركتي 
بأهم نشاطات كلية الرشيعة طيلة فرتة الدراسة كعضو فاعل مدعو ال 

مشارك بسيط.
رغد بركات:

باألدب  مهتّمة  التطبيقية،  البلقاء  جامعة  من  مدنّية  هندسة  خّرجية 
والتصميم اجلرافيكي ومدّونة يف مدّونات اجلزيرة.

إىل  اإلعــدادي  السابع  من  الفرتة  يف  اجلمعية  مراكز  رغد  ارتادت 
عيّل  وتغرّيت  جديد،  منزل  إىل  انتقلنا  قد  »ُكّنا  وتكمل:  التوجيهي، 
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فيه  شعرُت  الذي  املكان  الّنور(  )مركز  كان  واألماكن،  املدرسة 
باأُللفة ووجدُت فيه نفيس من جديد... صداقايت يف املركز جزٌء كبري 
منها استمّر إىل اآلن، ال تزال تلك الوجوه عىل ما عهدهتا من النقاء 

وسالمة الّصدر«.
ال أستطيع أن أضع يدي عىل يشء حمّدد يف شخصّيتي أو أخربك شيئًا 
يتعّدى  فاألمر  القرآن،  مراكز  أثر  إّن هذا هو  وأقول لك  عن حيايت 

ذلك..
بقوهلا: »من دوهنا بال شّك  فيها  أثر مراكز اجلمعية  ُتلّخص بركات 

كنت سأكون شخصًا خمتلفًا ينتحي مسارًا آخر يف حياته«.
»اهلُل  مركزها:  من  استقتها  رغد  ذهن  يف  ترتّدد  عبارة  أكثر  وعن 
شاهدي، اهلُل ناظري، اهلُل مّطلٌع عيّل«. وُتضيف: »ُكّنا ُنرّددها بلساننا 
كصغريات دون أن نعي مقاصدها غالبًا، ولكن اآلن بعد أن باعدت 
األّيام بيني وبني املركز، بقيت هذه العبارة وحدها ترتّدد يف صدري«.

ساجدة العويض:
طالبة طب سنة ثالثة يف جامعة الريموك، أمّتت حفظ القرآن يف عمر 
)14( عامًا، ومع بداية عمر )18( أهنت التمهيدية واملتقدمة واإلجازة 

القرآنية والسند الغيبي.
 )4( عمرها  كان  عندما  اجلمعية  مراكز  مع  حياهتا  ساجدة  بدأت 

سنوات مع مركز الرضوان القرآين / سحاب.
تقول ساجدة: »عندما كنُت يف الصف التاسع دخلُت مدارس بيت 
املقدس الثانوية بسبب منحة حفظ القرآن، ومنحة تفّوق، وبحمد اهلل 
أكملُت فيها للتوجيهي وحصلت عىل معدل )96.1%(، ثم حصلُت 

عىل مقعد طب تنافيس يف جامعة الريموك«.
العوض سعيدة بام حّققته يف الفوز بمسابقات القرآن بعد أن أهنت 
يف  قرآنية  مسابقة   )14( بنحو  فازت  فقد  الكريم،  القرآن  حفظ 
جلمعية  تابعة  ومسابقات  اهلاشمية،  املسابقة  منها  خمتلفة،  مستويات 

املركز اإلسالمي، ومجعية املحافظة عىل القرآن الكريم.
تربيتها  أّن  وتفتخر  عليها،  أنعم  ما  عىل  تعاىل  اهلل  العوض  حتمد 
كانت يف أحضان مراكز اجلمعية: »املركز بنى شخصيتي وعقليتي، 

وبركات القرآن ال هنائية ويشعر اإلنسان هبا أكثر كلام خاض يف طريق 

بحمد  أين  إال  اجلامعة  يف  الدراسة  صعوبة  من  الرغم  وعىل  احلياة، 

والتمّيز  املسابقات  يف  واملشاركة  حفظي  بني  ُأوّفق  أن  استطعت  اهلل 

حيايت  عىل  انعكس  القرآن  منهج  الالمنهجي،  والنشاط  األكاديمي 

اجلامعية، وطريقة تعاميل مع املواقف وقيامي باملهام القيادية والشعور 

بروح املبادرة والعطاء«.

الّنوار الشميلة:

درست القانون يف جامعة مؤتة وحاليًا تتدرب يف جمال املحاماة، تعمل 

مراسلة صحفية يف قناة الريموك الفضائية، وعملت مراسلة يف جريدة 

السبيل، وأيضًا مصورة فوتوغرافية، ومدربة تنمية برشية معتمدة يف 

نادي إبداع الكرك، وكذلك حتب الرسم والكتابة.

تقول الّنوار الشاميلة: »ترّبيُت يف مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم 

من َقبل املدرسة ولغاية ختّرجي فيها، أي ما يقارب )13( عـامًا وأنا 

فيها، التقيت بصحبة صاحلة رافقتني يف اجلامعة ولغاية اآلن، وتعلمُت 

معنى األخوة يف اهلل، وتعلمُت أّن اإلسالم ليس عائقًا يف طريقي إنام 

يَب  كلام هتُت وضاقت  ومنارة هتدي سؤيل  بعينها،  النجاح  بوابة  هو 

السبل، حّتـى إنني عدُت هلا معلمة للصغار فرتة من الّزمن«.

وشعارها  والَدهيا،  إىل  اجلمعية  ملراكز  انتساهبا  فضل  الشاميلة  تعزو 

األول: »إّن معي ريب سيهدين«.

والثانية - وخالف املتعارف عليه: جتري الرياح كام جتري سفينتنا .. 

نحن الرياح ونحن البحر والسفن

إّن الذي يرجتي شيئًا هبّمتِه .. يلقاُه لو حارَبْتُه اإلنُس واجلنُّ

فاقصد إىل قمم األشياِء ُتدركها .. جتري الرياح كام رادت هلا السفُن
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منها قدوم شهر رمضان  التوجيهي تديات عّدة،  ُيواجه طالب 
ُقبيل إجراء االمتحانات، وقدوم املغرتبني يف الصيف إىل البالد لزيارة 
عن  ناهيك  ومناسبات،  عائلية  لقاءات  من  يصحبها  وما  أقارهبم 

التحدي الذي يواجه الطالب وأرسته أال وهو الوضع االقتصادي.
تلك التحديات ليس من الصعب جتاوزها وليس من الُيرس كذلك، 

األمر يتطلب فقط قلياًل من التفنيد والرتتيب..
تديات عامة:

تعترب اختصاصية علم النفس واإلرشاد الرتبوي 
حتديات  هناك  أن  الدين  نارص  هند  الدكتورة 
عديدة قد متّر عىل الطالب سببها أّن )التوجيهي( 
مرحلة من املراحل احلياتية اهلامة، تقول: »حتّدهيا 
الكبري هو تقرير املصري وحتديد مسار احلياة اجلامعية؛ فالطالب يطمح 
لدراسة ختصص معني لكن بسبب معدل »التوجيهي« قد ال ُيسعفه، 

لذلك هذا التحدي األبرز جلميع الطلبة«.
املراحل  من  مرحلة  أنه  رغم  التوجيهي  »رهبة  الثاين:  التحدي  أما 
التي ال ختتلف يف حجم املعرفة واألفكار عاّم سبقها؛ فاملعلومات يف 
املراحل الدراسية تراكمية، لكن املجتمع صنع تلك الرهبة االجتامعية 
التي تسمى »النبوءة املحققة« وهي االنطباعات امُلسَبقة عن أّي يش، 

وهذه الرهبة تصنع عند الطالب اخلوف«.
وتؤكد نارص الدين أّن اخلوف والقلق مطلوب ليكون حافزًا للتعليم 

وحتقيق الذات، وليس املطلوب اخلوف والقلق املثّبط للهمم.
ضبط األمور بني الدراسة والعبادة ف رمضان:

جتد نارص الدين أنه من املهم أال يتوانى طالب التوجيهي عن الصيام 
والصالة وما يستطيع من قيام الليل وقراءة القرآن يف شهر رمضان، 
مع القيام بمهمته األساسية »الدراسة يف فرتة التوجيهي«؛ لكن عليه 
أن يوازن بينهام.. وإن قرّص يف العبادة البدنية والقولية فيضع ُنصب 

عينيه فكرة أن العلم والدراسة أيضًا عبادة مع التأكيد عىل أال يكون 
هناك تقصري بالفرائض بحّجة الدراسة! وأحيانًا يتجه تفكري الطالب 
نحو فكرة أن العبادة ُمتِعبة لذا جتده ُيقرّص يف أدائها لكن إن آمن وغرّي 
فكرته أنه قادر عىل اإلنجاز بالتوازي مع دراسته، يتغرّي سلوكه نحو 

ذلك.
البنامج الدرايس األفضل:

تقول د. هند نارص الدين: »كيمياء كل طالب خمتلفة عن اآلخر؛ فال 
أستطيع أن أقول لطالب ادرس بالليل أو النهار، أو أطلب من طالب: 
ُينّظم برناجمه كيف يراه  الطالب أن  باكرًا.. فعىل  ال تسهر كثريًا وَنْم 
وعليه  القرار،  وصاحب  أدرى  فهو  للدراسة  قابليته  حسب  مناسبًا 

حتديد جدول الدراسة حسب ظروفه اخلاصة.
اللقاءات األسية وزيارة املغتبني:

تؤكد نارص الدين األصل أن تكون أرسة طالب التوجيهي متعاونة 
التوجيهي،  املناسب البنهم طالب  اجلو  وُتوّفر  أبنائها،  أمور  وتنظم 

الرشيد آالء 
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مع  األقارب  زيارة  عن  باالعتذار  األمر  استدراك  عند  ذلك  يكون 
توضيح أّن لدى األرسة هدف هام مهّمتها حتقيقه بتعاون اجلميع..  
وختّص نارص الدين تلك اللقاءات العائلية التي القائمة عىل املَبيت يف 
املنزل وحضور أعداد كبرية خصوصًا عندما يكون املنزل ليس كبريًا 
عىل  قادرة  البيوت  أحجام  كل  فليست  لالستقبال،  الكايف  بالشكل 
توفري جناح خاص لطالب التوجيهي بعيد عن الضجيج واملؤثرات 

اخلارجية. 
الظروف االقتصادية هل تصنع النجاح؟

تلفت نارص الدين أن الدورات والدروس اخلصوصية أخذت تنحى 
الطالب  تكّيف  الضوري  من  أنه  وتؤكد  االجتامعية،  امُلباهاة  باجتاه 
والعائلة مع األوضاع االقتصادية اخلاصة هبم؛ فإن كانت الظروف 
املالية ال تسمح؛ فعىل الطالب االعتامد عىل املعلم واملدرسة واجلهد 

الشخيص.
تضيف نارص الدين: »ممكن أن يلجأ الطالب إىل أن يأخذ »دوسية« 
مع  بالتعاون  املرصوف  من  املال  من  مبلغ  مجع  أو  املركز،  يف  زميله 
العائلة حلضور جمموعة حصص للدروس الصعبة التي مل يستوعبها 
مالية  خّطة  وإعداد  ماديًا  األرسة  تتكاتف  أن  املهم  من  املدرسة،  يف 

لذلك، ويبنى قناعة )ال تقارن نفسك باآلخرين وظروفهم(«.
طلبة التوجيهي ينظمون أوقاهتم:

سارة الكوفحي: »أستغل األوقات التي يكون فيها كل من يف املنزل 
نائاًم، من بعد السحور إىل الساعة )9( صباحًا، فيكون املنزل هادئًا، 

وأنا ما زلت بنشاطي، مل أعطش أو أجوع بعد«.
أما بالنسبة لـ)اللقاءات العائلية والعزايم( فهي قليلة هذه األيام، لكن 
إليه من  بالعموم لو ُوجدت لقللت منها والذي هيّمني منها أذهب 
باب تغيري اجلّو، وحتسني النفسّية، مما يعني عىل الدراسة بنشاط أكرب«.
أول  يف  برناجمًا  وضعُت  الوقت؛  تنظيم  أجل  »من  اجلابري:  وداد 

كنُت  البداية  يف  األيام،  عدد  عىل  مواّدي  وقّسمُت  رمضان،  يف  يوم 

مستصعبة األمر، لكنني راجعُت نفيس ونّظمُت وقتي بحيث ُأصيّل 

الفجر وأختم جزءًا من القرآن أو جزأين، وبعدها أبدأ بالدراسة من 

)5( صباحًا حتى )8( أو )9( يعني تقريبًا )5( ساعات، ثم أنام إىل 

ترتيب  الدراسة من أجل  أمتّكن من  العرص وبعدها ال  الساعة )3( 

املنزل والطبخ، بعد املغرب تبدأ جولة جديدة للدراسة من )9( مساًء 

إىل )12( منتصف الليل«.

قدوم  رّتبوا  وداد  أهل  املغرتبني  وقدوم  العائلية  للقاءات  بالنسبة 

إخوهتا من خارج البالد بعد انتهائها من االمتحانات.

جلني العمري: »قّلت دراستي يف رمضان عن دراستي باأليام العادية، 

وال أضع عدد ساعات وأحسب، بل طريقتي حسب اإلنجاز، أي 

أضع هدفًا وأسعى لتحقيقه يف اليوم الواحد.. وهكذا«.

تكمل:  ثم  جلني..  تقول  هكذا  كلها«  العائلية  للقاءات  أذهب  »ال 

»عندما أعلم أّن أهيل سيذهبون إىل مشوار عائيل أستعد مسبقًا بإنجاز 

أكرب، مما ساعدين أيضًا عندما وضعت جدويل الدرايس، خصصت 

منه أيامًا احتياطية فارغة ألّي ظرف طارئ«.
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ُتعترب  حافل  درايس  عام  بعد  طويلة  لفرتة  إجازة  الصيفية..  العطلة 
ألبنائنا الطلبة راحة بعد عناء الدراسة واالمتحانات والصحِو املبكر، 
وتعترب بالنسبة لألهل أيامًا من الفوىض والكسل واخلمول إن مل يتم 
استثامر أيامها بشكل صحيح وتوجيه األبناء ملا هو مفيد يشغل وقتهم.
مكان  كل  يف  املختلفة  الصيفية  األندية  تنترش  األوقات  هذه  ويف 
وبأنشطة منّوعة بعضها حيمل الطابع الرتفيهي البحت واآلخر جيمع 

ما بني الرتفيهي والرتبوي واملهاري.
مكان  إىل  أبنائهم  بتوجيه  الطويلة  العطلة  هذه  يف  األهل  حيتار  وقد 
قضاء  كيفية  حول  األهايل  لبعض  سامعنا  وعند  هلم،  مناسبًا  يرونه 
العطلة الصيفية مع أبنائهم واستثامرها فإن الدكتور حممد أختصايص 
وفّني األسنان يقول: أحد أبنائي لديه رغبة بأن يكون طبيب أسنان 
يف املستقبل وعمره اآلن )14( عامًا، وبناء عىل رغبته فإين أصطحبه 
معي للعيادة أثناء العطلة الصيفية ليتعرف عىل املهنة عن قرب حيث 
الفنية  األمور  بعض  له  وأرشح  متدرب  طبيب  وكأنه  معه  أتعامل 
وبمصطلحاهتا الطبية، كام أننا نقيض بعض األوقات يف الرتفيه العائيل.
أما السيدة هتاين فتقول: قبل أن تبدأ العطلة أبدأ بالبحث عن أماكن 
الروتني  لكرس  وذلك  الدراسة  جو  عن  بعيدة  هادفة  صيفية  ألندية 
مهارات  األبناء  لكسب  إضافة  كامل  درايس  عام  ملدة  استمر  الذي 
باألندية  يلتحقون  الذكور  فأوالدي  شخصيتهم؛  بناء  يف  تساعد 
الكشفية أما البنات فيلتحقن بأندية صيفية ذات برامج هادفة ومنوعة 

تعتمد عىل التدريب والعمل امليداين وتفريغ الطاقات بام هو مفيد.
باألندية  االلتحاق  دون  العطلة  أبنائي  يقيض  تقول:  مها  والسيدة 
الصيفية حيث يقوم زوجي باصطحاب أبنائي الذكور معه ملساعدته 
وأخصص  املنزل  بأعامل  يساعدنني  البنات  معي  وتبقى  العمل  يف 

التدريبات  بعض  بمراجعة  منهم  كل  يقوم  معينة  أوقاتًا  للجميع 
والتامرين الدراسية التي تعلمها يف املدرسة، ومن ثم أبدأ بتعريفهم 
ببعض املفاهيم اجلديدة التي سيحصلون عليها يف العام املقبل، وقد 
أوبخهم يف بعض األحيان إن مل ينجزوا ما ُيطلب منهم من واجبات 

وأحرمهم من الزيارات أو النشاطات العائلية لتقاعسهم.
وحينام سألنا عدة خمتصني تربويني حول الطريقة الصحيحة يف قضاء 
العطلة الصيفية فإن الكل أمجع عىل اخلطأ الذي يرتكبه بعض األهل 
أو  املقبل  الدرايس  للعام  حتضريية  ثقافية  بمراكز  األبناء  إلزام  من 
الزامهم ببعض الواجبات كنوع من املراجعة واالستذكار ملا حصل 
عليه يف العام الدرايس املنتهي؛ حيث أفادنا الدكتور إبراهيم الديب 
أن هذا األمر فيه من األثر السلبي اليشء الكثري عىل نفسية األبناء بأن 
ينتقل من املدرسة إىل واجبات دراسية منزلية أو مراكز ثقافية دراسية 

خالل العطلة.
هادفة  صيفية  أندية  عن  البحث  من  بد  ال  متامًا،  العكس  عىل  بل 
املرجّوة  القيم  فيهم  وتغرس  وتعززها  وتثنّميها  أبنائنا  مواهب  ُتربز 
واملطلوب التحيل هبا وأن تكون هذه األندية يف كيفية أدائها بعيدة كل 
البعد عن الطريقة التقليدية وأجواء املدرسة والغرف الصفية.. فهناك 
طاقات كبرية لدى أبنائنا ال بد من استثامرها بطريقة صحيحة سليمة 

نضمن فيها شخصية متوازنة إجيابية تتمتع بقيم ُعليا.
أما الدكتور أمحد أبو أسعد فيقول: إن من أكرب وأعظم األخطاء التي 
للعام  لتهيئتهم  ثقافية  مراكز  يف  األبناء  إشغال  هو  األهل  هبا  يقوم 
الدرايس اجلديد أو إشغاهلم ببعض الواجبات الدراسية الستذكار ما 

أبناؤنا
والعطلة الصيفية
رنـــــا عــــادل

ركن 
األسرة
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تم احلصول عليه ظنًا منهم احلفاظ عىل معلومات اكتسبت أو هتيأهتم 
لسنة علمية قادمة ليتمكنوا من حتصيل درايس مميز؛ فمن الطبيعي أن 
مع  تتالشى  ولكنها  الدرايس  العام  بداية  يف  صعوبة  الطالب  يواجه 

ممارسة الدراسة يف وقتها ومع أقرانه ومعلميه.
فاألصل أن نعيش احلياة بلحظتها ونكتشف مهارات أبنائنا ونطّورها 
بأعامل مهنية يقومون هبا ونعلمهم القرآن الكريم ليوظفونه يف حياهتم 

ال ليحفظونه جمرد حفظ خال من التطبيق بام فيه من قيم وأخالق.
وعند حديثنا مع السيدة عبري أبو علوش / رئيسة قسم الشؤون الرتبوية 
يف فرع عامن النسائي األول التابع جلمعية املحافظة عىل القرآن الكريم 

حول األندية الصيفية قالت: حرصًا مّنا يف مجعية 
املحافظة عىل القرآن الكريم يف كافة أنحاء اململكة 
الطلبة من عمر  عىل توفري حمضن تربوي ألبنائنا 
)6-18( ارتأينا فتح أندية صيفية بكوادر ُمدربة 
ومؤهلة يف خمتلف أنحاء اململكة كام هو معتاد إال 
حتفظ  القرآن  )أخالق  بشعاره  العام  هذا  متّيز  أنه 
الرتبوية  القيم  من  بعضًا  لتعليمهم  األوطان(.. 
املجتمعية لينتقل الطالب والطالبة من دائرة النفع 

الذايت إىل نفع اآلخرين.
وأضافت: كل فئة عمرية هلا برناجمها اخلاص هبا 
واستنباط  الكريم  القرآن  سور  من  سورة  حلفظ 
عليها  والتعرف  فيها  املوجودة  الرتبوية  القيم 
وأساليب تطبيقها والعيش من خالهلا وذلك من 
الطالب والطالبة  ُيطلب من  بيتي  خالل مرشوع 

تطبيقه ومتابعته بالتنفيذ.
تدريبية  عمل  ورشات  بواسطة  املعلومات  عىل  احلصول  وسيكون 
آخذين بعني االعتبار منهجية الدكتور غرباهيم الديب )كاتب ومفكر 
متخصص يف ختطيط وبناء القيم واملحافظة واهلوية( يف تعليم وغرس 

القيم لدى األبناء.
ورّصحت السيدة أبو علوش: إن مما يمّيز األندية الصيفية يف مراكز 
الفرع هذا العام وجود ما يسمى نادي املواهب بحيث يتم التعّرف 
عىل مواهب الطلبة وإعطائهم دورة مهارية لتنميتها، وسيتم عرض 
منتجاهتم يف هناية النادي من خالل بازار ُيدعى له األهل واألصدقاء 
وتعليمهم  مواهبهم  تنمية  باب  من  وذلك  هلم  الريع  ويكون  لبيعها 

اإلحساس باملسؤولية وأهنم ذوو أثر إجيايب وفاعل يف املجتمع.
األهل  أدعو  لألهل:  علوش  أبو  السيدة  وجهتها  أخرية  وكنصيحة 
للبحث اجلاد عن حماضن تربوية هادفة موثوقة لقضاء عطلة صيفية 
وكسب  الروتني  لكرس  الدراسة  أجواء  عن  بعيدًا  ومفيدة  ممتعة 

مهارات جديدة لدخول عام درايس جديد هبمة ونشاط.
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ركن 
األسرة

رعاية األبناء صحيًا والعطلة الصيفية

يتغري نظام حياة األطفال يف العطلة الصيفية، مما يزيد من صعوبة 
الكثري من  األطفال  ثابتة، حيث يقيض  تغذية  احلفاظ عىل عادات 
الوقت أمام شاشة التلفاز أو احلاسوب، ويف النوم، والبحر وبرك 
السباحة، وتكثر الوجبات الرسيعة التي يأكلها األطفال مما يؤدي 

لزيادة وزهنم.

عليكم باتباع التوصيات التالية من أجل احلفاظ عىل نظام غذائي 
صحي ومتوازن من أجل أطفالكم:

 خططوا مع أطفالكم الربنامج اليومي للعائلة، بام يف ذلك مواعيد 
وجبات الطعام.

 حضوا الطعام بوجبات فردية، بحيث يسهل تسخينها الحقًا يف 
امليكروويف.

 لكي تقوموا بإعداد وجبات رسيعة التحضري، استخدموا وجبات 
الكربوهيدرات املجمدة )الذرة، البازيالء واحلمص( والدجاج 
وجبة  عىل  حصلتم  قد  تكونوا  وبذلك  خضار،  سلطة  املشوي، 

متكاملة ورسيعة.

 جتنبوا رشاء الوجبات الرسيعة.

 قللوا عدد املرات التي تأكلون فيها خارج املنزل. إذا قررتم تناول 
الطعام خارجًا، فمن األفضل أن تطلبوا اللحوم، الدجاج واألسامك 

املشوية، مع اخلضوات.

 حاولوا احلد من رشاء الوجبات اخلفيفة واألطعمة الغنية بالسعرات 
احلرارية.

الفشار،  املقطعة،   أعدوا وجبات خفيفة صحية مثل: اخلضوات 
بوظة مثلجة والفاكهة.

أو  املاء  من  كبرية  كميات  أطفالكم  يرشب  بأن  االهتامم  عليكم   
مرشوبات الدايت.

 شجعوا أطفالكم عىل ممارسة الرياضة.

 حددوا ساعات مشاهدة التلفاز واجللوس أمام احلاسوب.

هبا،  حيتذون  قدوة  بمثابة  ألطفالكم  بالنسبة  أنكم   دومًا..  وتذكروا 
من  فأنتم  تتبعوهنا  التي  التغذية  عادات  ويتبعون  بكم  يتمثلون  فهم 

يؤّثر عىل صحة أطفالكم وعىل نمط حياهتم.
www.webteb.com

صحة
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قصة
اإلجازة الصيفية

يف إحدى اإلجازات الصيفية ذهبُت مع أرسيت لقضاء العطلة 
أيام  من  مجيل  صباح  ويف  الريف،  يف  جّديت  بمنزل  الصيفية 
الينبوع  منظر  فهالني  بمفردي  للتنّزه  ذهبت  الربيع  فصل 
عند  الرسور  يبعث  الذي  النقي  اجلاري  النهر  وذلك  الرائع 
رؤيته، فهو مجيل للغاية، وأيضًا أعجبت كثريًا بسامعي هلديل 
اجلميلة،  الصافية  الزرقاء  السامء  لتلك  ورؤيتي  الرائع  احلامم 
فرغم أننا نعيش حتت سامء واحدة إال أن سامء الريف ختتلف 
عن سامء املدينة، فسامء الريف مجيلة ونقّية وسامء املدينة مليئة 
مجال  حتجب  التي  السواد  إىل  املائلة  الرمادية  الغيوم  بتلك 
الغروب؛ فمنذ والديت  الشمس عند  السامء، وأذهلتني رؤية 
الشمس  قرص  رأيت  فلقد  اجلامل  هبذا  الشمس  يومًا  أر  مل 
الربتقايل اللون بكامله، ويف املدينة بالكاد أستطيع رؤية جزء 
بسيط منه بسبب تلك األبنية الضخمة امللتصقة ببعضها التي 
حتجب عّنا رؤية هذا املنظر اخلالب، فسبحان اخلالق البديع!

املناظر  هذه  رؤية  أستطيع  كنت  إن  نفيس  سألت  وحينها 
من  رأيس  يف  يدور  عاّم  بحثًا  وأعــددت  املدينة  يف  اجلميلة 
والعودة  الرحيل  وحان  الدراسة  بدأت  قد  واآلن  تساؤالت 
اإلجازة  إال يف  لعدم رؤيتي جلديت  كثريًا  املدينة.. حزنت  إىل 

القادمة وأيضًا حزنت حلرماين من رؤية هذه املناظر اخلالبة.

أن  املعلمة  يوم طلبت  دراستي، ويف  وبدأت  اإلجازة  انتهت 
نصنع بحثًا عن أّي يش نرغبه وتناقشنا فيام سنكتب، وطلبت 
بأنفسهن، وبعد ثالثة  بإعداد بحثهن  الطالبات أن يقمن  من 
أجرته  الذي  البحث  طالبة  كل  تضع  أن  املعلمة  طلبت  أيام 
عىل طاولتها، ففعلنا ذلك، فبعض الطالبات كان بحثها يتكلم 
عن العلامء واملخرتعني، والبعض عن الرسامني املشهورين، 
والبعض اآلخر يتكلم عن سياحتهن 
يف اإلجازة الصيفية وما زرنه من 
أجد  فلم  وتارخيية،  أثرية  معامل 

ما يستحق التعبري عنه مثلام يستحق التعبري عن الطبيعة وعن صنع 

قرأت  الريف،  يف  كتبت  ملا  إضافتي  وبعد  وتعاىل،  سبحانه  البديع 

قائلة: ال يشء ُيضاهي سامع هديل  بحثي عىل معلمتي والطالبات 

والنقّية،  اجلميلة  واألهنار  الينابيع  رؤية  أو  الباكر  الصباح  احلامم يف 

أو رؤية السامء الصافية اخلالية من تلك الغيوم التي ُتشّوه مظهرها 

وأكملت  رؤيتها..  عند  آَخر  عامل  إىل  اإلنسان  تنقل  والتي  اجلميل 

نستطيع  أننا  قّررت  تفكريي  من  طويل  عناء  وبعد  قائلة:  حديثي 

أن نستمتع بكل ما هو موجود يف الريف نستطيع أن نستمتع به يف 

ال  وذلك  البعض،  لبعضنا  أنفسنا  مراقبة  طريق  عن  وذلك  املدينة 

يعني بأن نتجّسس عىل بعضنا أو أن نراقب اآلخرين يف ترصفاهتم، 

عىل  يشء  أّي  رمي  من  أنفسنا  نمنع  أن  يعني  أنفسنا  نراقب  أن  بل 

أو  أم كالب  أم قطط  كائن حي سواء طيور  أّي  نؤذي  أو  األرض 

نخرب  وأن  حلياتنا،  املهمة  باألشجار  األذى  وإحلاق  األزهار  قطف 

أهلنا باالقتصاد من استخدام السيارات واستخدامها عند الضورة 

له من منظر مجيل عندما ترى  الزرقاء.. ويا  السامء  فقط حتى نرى 

البحر وهو نقّي وخال من األوساخ والسامء اجلميلة الزرقاء وفوقها 

بعض الغيوم البيضاء التي ُتزّين مظهرها، وتنظر إىل بعض الطيور 

وتنظر  تصدرها,  التي  اجلميلة  باألصوات  وتستمع  السامء  يف  حُتّلق 

إىل األعىل فرتى قرص الشمس الساطع.. مجيعنا نحلم هبذه احلياة، 

البيئة وإنشاء  تعاوننا يف حتقيق هدفنا وهو احلفاظ عىل  فمن خالل 

محالت بأن نوعي الناس بأمهية احلفاظ عىل البيئة فإن كل ما تكلمنا 

عنه سيصبح حقيقة وليس جمرد خيال وأمنية، وهذا هو بحثي أمتّنى 

أن ينال إعجابكم، وعنوانه: )زياريت لبيت جّديت يف الريف(، فصّفق 

يل اجلميع وشكروين عىل بحثي الرائع، وأثنت املعلمة عىل البحث 

وامتدحتني قائلة: إنه أروع بحث سمعته، وأعدك أن نجعل احلفاظ 

عىل البيئة هدفنا.

فرسان الفرقان
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هل تعلم ؟
متاهة

ــى صــلــيــل ــ ـ ــمَّ ــ ــَسـ ــ ــيــــف ُيـ ــــســ صـــــــوت ال
ــــى صــهــيــل صــــــــوت الــــخــــيــــل يــــســــمَّ
مــــــن يـــســـــــعـــد أقـــــــرانـــــــه ســيــســعــد
مــــــــــن يـــــفـــــقـــــــــــد صـــــّحـــــتـــــــــــه عـــلـــيـــل
ــى مـــــــواء ــمــ ــســ ــ ــة ي ــ ــطـ ــ ــقـ ــ صـــــــــوت الـ
صــــــــــوت الـــــــذئـــــــب يــــســــمــــى عـــــــواء
ــرف ــعــ ــ ــي مــــــــن يـــــــــدرس وبـــــــــجـــــــــّد ســ
ــاء ــ ــ ـــ ــ ــعــ ــ أمــ الـــــبـــــطـــــــــــن بـــــهـــــــــــا  أن 
ــاح ــيــ صـــــــــوت الـــــــديـــــــك يــــســــمــــى صــ
ــاح ــ ــب ــ ــى ن ــمــ ــ ـــ ــســ ــ صــــــــــوت الـــــكـــــلـــــب ي
صـــــــــــوت األســــــــــــــد يـــــســـــمـــــي زئــــيــــر
ــي خــــريــــر ــ ــمـ ــ ــسـ ــ صـــــــــــوت الــــــــمــــــــاء يـ

طفل يف التاسعة من العمر، جيّر )حماليله الوريدية(، ويتوّجه 
ملصىل املستشفى، لكي يصيل الرتاويح كاملة وحيرص عىل 
الصف، حتى تكون )األجهزة خارج  أن يكون يف طرف 

الصف(، حرصًا منه عىل عدم إزعاج من يصيل بجانبه.
وحينام تقع عيناك عليه، ستلحظ أنك أمام حالة خشوع ال 

مثيل هلا.
املكتظ  وهو  رّبه،  يدي  بني  الطفل  هذا  املؤثر: هو خشوع 
)باملرض وباألنابيب التي ُتقّيده.. مل جيزع، مل يتذّمر، مل يقل 

كيف ُأصيّل وأنا مربوط بكل هذه األجهزة؟!
قلت: يا ويل َمن ينامون عن الصالة املكتوبة يف هنار رمضان 

وغريه من األيام، وُهم 
يف أتم الصحة والعافية 

ورغد العيش.
َضيَّع  َمن  خسارة  ويا 
صــالة الــرتاويــح مع 
اإلمام وهو ال شغل له 
إال أن أقعده الشيطان.

الغالم  هذ  يتمّنى  كم 
مثل صّحتك وعافيتك ليذهب إىل املسجد ويشهد اجلمع 

واجلامعات!
ْمَع َوُهَو  }إِنَّ ِف َذلَِك َلِذْكَرى مِلَْن َكاَن َلُه َقْلٌب َأْو َأْلَقى السَّ

َشِهيٌد{ ]�شورة ق:٣٧[.

هناك فتاة تشعر بالجوع وهي عالقة في متاهة..هيا نساعدها 
في الخروج من هذه المتاهة والوصول إلى الغذاء الصحي
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أشهرت جعية املحافظة عىل القرآن الكريم فرع بني كنانة ف مدينة 

وبحضور  الرواشدة،  زياد  اللواء  متصف  عطوفة  برعاية  إربد، 

 )450( عن  يزيد  املواطنني  من  ولفيف  املنطقة،  وأعيان  وجهاء 

شخصًا.

جعية  إن  عزايزة:  عدنان  الدكتور  الفروع  عىل  العام  املرشف  وقال 

املحافظة أخذت عىل عاتقها تفيظ كتاب الل ونرش ثقافته، وتعزيز 

ف  أسهم  من  لكل  شكره  مقدمًا  التعاون،  ثقافة  ونرش  اخلري  عمل 

إنجاز هذا الفرع القرآين.

عىل  تعمل  وطنية  قرآنية  ثقافية  مؤسسة  اجلمعية  أن  عزايزة  وأكد 

وال  تبني  التي  واملعتدلة،  الصحيحة  الكريم  القرآن  مفاهيم  ترسيخ 

هتدم، وجتمع وال تفرق.

وتطرق عزايزة إىل دور القرآن الكريم ف جماالت بناء الدول واألمم, 

إىل  تدعو  التي  اإلسالم  سنن  إحياء  عىل  العمل  رضورة  إىل  داعيًا 

الوسطية ف التعامل بمجاالت احلياة كافة.

بدوره استعرض رئيس الفرع، الدكتور عبد الكريم عبيدات بدايات 

وجهود  عطاء  إىل  السبب  عازيًا  كنانه,  بني  لواء  ف  الفرع  تأسيس 

القائمني عىل مراكز تفيظ القرآن الكريم ف اللواء.

الجمعية تشهر فرعًا قرآنيًا جديدًا بلواء بني كنانة

واليئات  واجلهات  لألشخاص  وامتنانه  شكره  عن  عبيدات  وعّب 

املايل  الدعم  قدموا  الذين  كافة،  واألهلية  الرسمية  واملؤسسات 

والعيني ملسرية املراكز اخلرية.

وبنّي عبيدات بأن مراكز تفيظ القرآن الكريم لا آثار إيابية عديدة 

تنعكس عىل األجيال الصاعدة، وعىل خمتلف شائح املجتمع، منوهًا 

القيم والعادات اإلسالمية احلميدة, إىل  إىل دورها ف جماالت غرس 

جانب زيادة املخزون املعرف لدى الطلبة الدارسني فيها.

الفرع  مقر  ف  الرمضاين  اإلفطار  طعام  تناولوا  قد  احلضور  وكان 

من  عدد  عىل  والدروع  الشهادات  توزيع  االحتفال  وختلل  اجلديد, 

الطلبة والداعمني ملسرية املراكز القرآنية.

وبإشهار الفرع اجلديد، يصبح عدد فروع اجلمعية )42( فرعًا، يتبع 

كافة،  الوطن  أرجاء  ف  املنترشة  القرآنية  املراكز  من  عدد  فرع  كل 

ُتعّلم الناس القرآن، وتنرش الفكر الوسطي، وتنبذ اإلرهاب والفكر 

املتطرف.

للقرآن  حافظ   )5000( عن  يزيد  ما  خّرجت  اجلمعية  أن  يذكر 

الكريم، ناهيك عن عرشات اآلالف الذين يرتادون مراكزها املنرشة 

ف شتى بقاع اململكة.
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أحد حفظة »الجمعية« يفوز بمسابقة دولية للقرآن الكريم في تركيا

إسطنبول-
عبد  عمر  الدكتور  الشاب  أردوغان،  طيب  رجب  التكي  الرئيس  كّرم 
فوزه  بعد  الكريم،  القرآن  عىل  املحافظة  جعية  طلبة  أحد  الزعبي،  الكريم 

باملركز األول ف املسابقة الدولية حلفظ القرآن الكريم ف تركيا.
ف  التكي  الرئايس  القص  ف  املؤترات  مركز  ف  الزعبي  أردوغان  وكّرم 
العاصمة أنقرة، بحضور جع من العلمء واملسؤولني واملحّكمني ف املسابقة.
وأجنبية،  عربية  دولة   )62( من  متسابقون  فيها  شارك  الدولية،  واملسابقة 

وهي فعالية سنوية تستضيفها تركيا.
القرآن  عىل  املحافظة  جلمعية  التابع  األول  عّمن  فرع  طلبة  أحد  والزعبي 
اإليمن  مركز  ف  السابعة  سّن  ف  الكريم  القرآن  حفظ  بدأ  حيث  الكريم، 
القرآين/ جبل النزهة، ثم انتقل إىل مركز الفرقان القرآين/ خميم احلسني حتى 

الثانية عرش من عمره، ثم رحل إىل أم نوارة فالتحق بمركز أم نوارة القرآين، وفيه ختم القرآن وهو ابن أربعة عرش عامًا، وف الفتة األخرية التحق 
بدورات القراءات وعلم الضبط والرسم القرآين ف فرع عّمن األول، عند األستاذ الدكتور أمحد شكري، والدكتور حذيفة اخلالدي.

والزعبي حاصل عىل الدكتوراه ف التفسري وعلوم القرآن من اجلامعة األردنية ف ترشين أول 2016، وله اهتممات ف النحو والبالغة ف اللغة 
العربية، عالوة عىل اهتممه باخلط العرب.

وقال أردوغان ف حفل التكريم: »إّن تعزيز العالقة بالقرآن الكريم من أهم املهام التي يتوجب تقيقها دائًم«.

فرع عّمان النسائي الثاني يفتتح مركز أم بطمة القرآني
برعاية مدير عام اجلمعية األستاذ حسني عساف وبحضور مرشف الفروع 

فرع  افتتح  املنطقة،  وجهاء  من  ونخبة  عزايزة  عدنان  الدكتور  اجلمعية  ف 

عّمن النسائي الثاين، مركز أم بطمة القرآين ف قرية أم بطمة / لواء املوقر.

وختلل حفل االفتتاح كلمة مدير عام اجلمعية، أشاد فيها باجلهود املبذولة 

ف بناء الصح القرآين املبارك، بدوره أشار السيد غالب اجلبور ف كلمته 

إىل بدايات تأسيس املركز، كم تدث الدكتور عبد اإلله اجلبور عن فضل 

القرآن الكريم وفضل تعّلمه وتعليمه.

وف اخلتام تم تكريم الرعاة واملتبعني الداعمني ملسرية اجلمعية القرآنية.
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من نشاطات الفرع عمان النسائي الثاني

فرع عمان النسائي الثاني.. مسيرة وإنجازات

افتتاح 3 مراكز قرآنية

المسابقة القرآنية للنادي الدائم

)نادي  قرآين  ناد  أول  الفرع  أّسس 
الزهور،  منطقة  ف  الزهراوين( 
التدريبية  الدورات  ويقوم عىل عقد 
الدورات  وعقد  القرآنية،  للكوادر 
باألبناء واألخوات  القرآنية اخلاصة 
اخلاصة  االحتياجات  ذوي  من 
إضافة  املكفوفني(  والبكم،  )الصم 

للناطقني بغري العربية.

املعراج القرآين ف منطقة أبو علندا / إسكان الكهرباء، مركز أم ُبطمة 
ف منطقة املوقر / أم بطمة، مركز النارص ف منطقة سحاب(.

النسائي  عمن  فرع  افتتح 
قرآنية،  مراكز   )3( الثاين 
ليصبح عدد املراكز التابعة 
مــركــزًا،   )15( للفرع 
)مركز  ــي:  ه ــز  ــراك وامل

أقام فرع عمن النسائي الثاين املسابقة القرآنية للنادي الدائم للدورة )2017/2016م( 
وشارك فيها )288( طالبة من عمر )6 ، 18( عامًا، وشهدت املسابقة تنافسًا كبريًا 
وأداًء مرّشفًا من املراكز والطالبات، ونتاجات قرآنية طيبة مبرّشة بجيل قرآين متمّيز 
ومراكزه،  الفرع  بني  والتواصل  الود  جلسور  توطيدًا  ودّية   زيارات  تعاىل.  الل  بإذن 
مديرات  إطالع  هبدف  املراكز،  لزيارات  أبوابه  بفتح  الثاين  النسائي  عمن  فرع  قام 
وتزويدهن  الفرع،  ف  والفنية  اإلدارية  األقسام  عمل  آلية  عىل  املراكز  وموظفات 
بالتوجيهات والتعليمت الالزمة لالرتقاء بالعمل القرآين واإلجابة عن أية تساؤالت 

واإلفادة من مالحظاهتن ف جو من األخوة والتناصح واملوّدة.

تأسس فرع عمن النسائي الثاين بتاريخ )2016/1/1م( ليكون منارًة قرآنيًة 
ُترشف عىل )12( مركزًا قرآنيًا  عريقًا ضمن سلسلة املراكز التي تأسست ف 
عهد فرع عمن النسائي األول، وامتدادًا ملنارة اخلري، فقد قام الفرع بافتتاح 
)3( مراكز جديدة ف عدة مناطق ليصبح عدد املراكز التابعة له )15( مركزًا، 
قرآنية ألبنائنا وأخواتنا من  لعقد دورات  تدريبي  ناٍد  تأسيس  إىل  باإلضافة 
بغري  والناطقني  واملكفوفني  والبكم  الصم  من  اخلاصة  االحتياجات  ذوي 

العربية، والدورات التدريبية لرفع وتطوير أداء الكوادر القرآنية.
حصاد العام األول:

1. عقد اجتمعات إدارية مع إدارة اجلمعية املباركة.
)فرع عمن  والتواصل  املؤاخاة  فروع أخرى ف جو طيب من  استضافة   .2

النسائي األول وفرع اخلالدية(.
3. عقد لقاءات واجتمعات وورش عمل لكافة قطاعات املراكز )اإلدارية، 

املالية، القرآنية، التبوية(.

4. خمرجات قرآنية متميزة:
- جمازتني بالسند الغيبي.

- 21 جمازة لرواية حفص من طريق الشاطبية.
- 100 طالبة اجتزن الدورة املتقدمة.

- 241 طالبة اجتزن الدورة التمهيدية.
- أكثر من 60 طالبة أتمن حفظ القرآن الكريم كاماًل.

- مشاركة 191 طالبة ف املسابقة القرآنية السنوية.
- كفالة حلقتني ضمن مرشوع الشفيع.

- 207 مشاركات ف حلقات احلفظ والديوان.
-  عدد املنتسبات للنادي الدائم 1135 طالبة.

- عدد املنتسبات للنادي الصيفي 1918 طالبة.
- عدد املنتسبني لنادي الطفل القرآين 951 طفل.

- مشاركة 111 طفل ف املسابقة السنوية لنادي الطفل القرآين.

تأسيس أول ناد قرآني في الفرع
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من نشاطات فرع الزرقاء الثالث
حفل تكريمي في الفرع

البازار الخيري

حافظة جديدة في الفرع

دورة الرعاية الوالدية

برعاية رئيس فرع الزرقاء الثالث الشيخ حسني هياجنة، خّرج الفرع 
إدارة  أعضاء جلنة  احلفل  الكريم، وقد حض  القرآن  عددًا من حّفاظ 

الفرع ومدير الفرع الدكتور زيد خض، وعدد من الضيوف.

التي  الوالدية،  الرعاية  دورة  القرآين  الكوف  عاصم  مركز  ف  انطلقت 
 ، جلغـوم  رائدة  )اليونيسف(  منظمة  من  املعتمدة  املثقفة  تقدمها 
وتنمية مهاراهتم وتشجيع  األطفال وحقوقهم،  الدورة عن  وتتحدث 
معلمت  فيها  ويشارك  واإلساءة،  العنف  من  ومحايتهم  إبداعاهتم، 

املراكز القرآنية، وعدد من طالبات املراكز ونساء املجتمع املحيل.

وجاء احلفل ف ذكرى اإلساء واملعراج، وختلله حمارضة للدكتور تيسري 
الفتياين حول هذه الذكرى، كم ختلل احلفل فقرة شعرية للشاعر أمحد 
الطلبة احلّفاظ.  بتخريج  الفجر، وختم  إنشادية لفرقة  حنون، ووصلة 

بازارًا خرييًا، واشتمل عىل عدة  التابعة للفرع  النسائية  اللجنة  نّظمت 
واإلكسسوارات،  املالبس  احللويات،  الشعبية،  املأكوالت  زوايا: 
للفرع  التابعة  النسائية  القرآنية  املراكز  البازار  ف  وشارك  القرطاسية، 

أّتت الطالبة )نرسين تيسري مصطفى الريموي( من مركز اإلمام سفيان الثوري التابع للفرع حفظ القرآن الكريم كاماًل، سائلني املوىل لا التوفيق 
والنجاح، وأن يكون القرآن العظيم شافعًا لا يوم القيامة.

وقد  الضيوف،  عن  فضاًل  املحيل،  املجتمع  من  النساء  وعرشات 
ُخّصص ريع البازار لدعم نشاطات الفرع القرآنية. 
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من نشاطات فرع الكرك

من نشاطات مركز ذات راس

تخريج طلبة مركز المزار الجنوبي

دورة الشمائل المحمدية

تخريج مركز أدر القرآني 

تكريم المحسنين

تخريج الدورة التمهيدية في مدرسة سكا

تكريم المجازين الجدد

تخريج مركز سول القرآني

الدكتور  برعاية 

الضمور  ســال 

طلبة  ختريج  تم 

الدائم  ــادي  ــن ال

ــزار  ــ ملــركــز امل

اجلنوب القرآين.

عقد الفرع دورة )الشمئل املحمدية( 
حسني،  حممود  الدكتور  ــإشاف  ب
ف  األخوات  من  جمموعة  ومشاركة 

مركز ذات راس القرآين.

اجلمعية  إدارة  جملس  عضو  برعاية 
تم  الرقب،  أمحد  الدكتور  النائب 
تكريم املحسنني وإقامة إفطار حضه 
ف  واإلحــســان  اخلــري  أهــل  من  ثلة 

حمافظة الكرك.

بالتعاون مع مركز احلاج املرحوم 

الفرع  ــام  أق ــدة،  ــالم اجل ــد  أمح

مدرسة  طالب  لتخريج  حفاًل 

التالوة  دورة  ف  املشاركني  سكا 

بإشاف  التمهيدية،  والتجويد 

الشيخ حممد هزيم اجلعافرة.

برعاية الدكتور مشهور قطيشات، أقام مركز ذات راس القرآين إفطارًا 
للمحسنني، ختلله تكريم املجازين اجلدد ف املركز.
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من نشاطات فرع عمان الخامس
إنشاء قسم اإلشراف التربوي

مهرجان أمجاد األردن الخامس

ُمجازة جديدة في الفرع

لقاء الفرع وإدارات المراكز

الدكتور  برئاسة  التبوي،  اإلشاف  قسم  اخلامس  عمن  فرع  أنشأ 

شفيق الكسجي، وعضوية كل من السادة: )صالح أبو مطر، رامي 

قلجة، حممد الكسجي(.

أقام كل من مركز أبو علندا القرآين ومركز اخلريات القرآين مهرجان 
)أجماد األردن اخلامس( بمناسبة قدوم شهر رمضان املبارك، برعاية 

النائب الدكتور أمحد الرقب.
تفيظه،  وفضل  القرآن  فضل  حول  كلمة  الرقب  الدكتور  وألقى 

وأمهية دعم مشاريع التحفيظ وإنجازات كل من املركزين.
بدوره أشار السيد احلنيطي ف كلمته إىل دور اجلمعية ف تعليم القرآن 

الكريم ملختلف فئات املجتمع.
حممد  الدكتور  اجلمعية  لرئيس  مسجلة  كلمة  املهرجان  ختلل  كم 
املجايل، شكر فيها أهايل أبو علندا واخلريني من احلّفاظ والداعمني 

لبامج املركزين.

حصلت املعلمة فاطمة القنة من مركز خلف احلديد القرآين التابع لفرع عمن اخلامس عىل اإلجازة بالقراءات العرش الصغرى بطريقي الشاطبية 
والدرة، سائلني املوىل عز وجل أن يوفقها ويسدد خطاها ف الدنيا واآلخرة.

املراكز،  ومديري  وجلان  لرؤساء  اجتمعًا  اخلامس  عمن  فرع  عقد 
العام  بحضور مدير عام اجلمعية األستاذ حسني عساف، واملرشف 
عىل الفروع الدكتور عدنان عزايزة، ودار نقاش بني املشاركني حول 

واقع اجلمعية واملراكز.

مع  وفقرة  املركزين،  إلنجازات  داتاشو  عرض  املهرجان  وختلل 

احلافظ ييى القييس، ووصلتني إنشاديتني للمنشد إسمعيل البقاعي، 

وتوزيع هدية املهرجان.

املركز  ومدير  عوض  جال  األستاذ  املركز  رئيس  قام  اخلتام،  وف 

والنائب  الرقب  النائب  من  كل  بتكريم  رصصور  فاروق  األستاذ 

الدولية(،  احلقيقة  )قناة  للمهرجان  اإلعالمي  والراعي  احلنيطي، 

ورئيس جلنة اإلعمر السيد عزام اجلبايل، واملعلم املتميز أشف بليج، 

 )3( تكريم  إىل  إضافة  املهرجان،  ورعاة  جب،  براء  احلفل  ومقدم 

حّفاظ جدد، ليصبح عدد احلّفاظ ف الفرع )73( حافظًا وحافظة.
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من نشاطات مركز القويسمة القرآني
تكريم طلبة المركز

مسابقة  ف  الفائزات  املركز  معلمت  لتكريم  حفاًل  املركز  أقام 
من  الرشيفة  النبوية  األحاديث  من  وجمموعة  األنعام  سورة  حفظ 
الصحيحني وعددهّن )8( معلمت، والطالبات اللوايت أهنني الدورة 

التمهيدية بنجاح وعددهّن )10( طالبات.

تكريم طلبة مركز أبو علندا

القويسمة القرآين رحلة إىل حمافظات اجلنوب، ومنها: مّحامات عفرا، 
والبتاء الصغرية ف منطقة البيضا ف حمافظة الطفيلة، وقلعة الشوبك، 

ثم مدينة العقبة.

تكريًم للطالب عىل 
حفظ  ف  إنجازاهتم 
وااللتزام  القرآن 
مركز  نّفذ  بقيمه، 

مهرجان الربيع السنوي
أقام نادي الطفل القرآين 

الدائم  الطالبة  ونــادي 

السنوي  الربيع  مهرجان 

األّمــهــات،  بمشاركة 

قيمة  ــارضة  حم وختلله 

األبــنــاء  تربية  ــول  ح

واأللعاب  الدمى،  ومرسح  الل،  عوض  ضحى  التبوية  للمرشدة 

الادفة بمشاركة فرقة النور، و)هدّيتي إليِك أّمي.. فأنا أحّبك(.

سرّي مركز أبو علندا القرآين رحلة إىل مدينة العقبة لتكريم كل من الطالب 
املتفوقني دراسيًا، والناجحني ف مسابقة حفظ )3( أجزاء، واحلاصلني عىل 
العزم(،  أرض  )أردن  شعار  تت  األوقاف،  وزارة  لدى  األول  املستوى 

بمشاركة )75( طالبًا و)10( مرشفني، وختللها فقرات تربوية متنوعة.

تكريم معلمات المركز

محاضرة في فرع البادية
الشمالية الشرقية

حفل تكريمي في  فرع الهاشمية

أقام مركز نايفة القرآين / فرع البادية الشملية الرشقية حمارضة بعنوان: 

)كيف نستقبل رمضان( ألقتها الداعية إيمن اخلطيب، وحضها عدد 

من نساء املنطقة.

الطفل  لنادي  عرش  الثالث  الفوج  لتخريج  حفاًل  الاشمية  فرع  أقام 
القرآين، وختلل احلفل تكريم الفائزات باملسابقة القرآنية السنوية جلميع 
اللجنة  رئيس  قام  كم  مستحقيها،  عىل  اجلوائز  توزيع  وتم  املستويات 
اإلدارية للفرع السيد قدري نارص خاطر بتسليم الدرع التكريمي لراعي 

احلفل السيد حممد سليمن الزيود.
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من نشاطات فرع عمان السابع
دورة العمل ضمن فريق

تقريب املنري وحصلوا عىل عالمات مرتفعة، وهم عىل النحو اآليت: )14( 
من مركز عامر أبو غزالة/ الرابية، )3( من مركز ريان البيادر.

مجلس سماع تحفة األطفالتكريم 4 حفاظ جدد في الفرع

عقد الفرع مسابقة قرآنية خاصة بطالب نوادي الطفل القرآين لألعمر )5-4( 
سنوات، تقّدم للمسابقة )259( طالبًا وطالبة من )8( مراكز، وكانت مستويات 
احلفظ ف املسابقة كاآليت: حفظ نصف جزء عّم، حفظ جزء عّم، حفظ جزئني 
عّم وتبارك، وتم تشكيل جلان التحكيم من معلمت نوادي الطفل، وف اخلتام تم 

توزيع الدايا واحللوى عىل األطفال.

من باب التواصل مع املجتمع املحيل، شارك فرع عمن السابع ف نشاط 
)ورّتل  فقرة  الفرع  ورعى  البيادر،  مبادرة  أقامته  الذي  رمضان(  )أهاًل 
بتوزيع )150( مصحفًا عىل األطفال  الفرع  قام  ترتياًل(، حيث  القرآن 

املشاركني ف احلفل.

أقام فرع عمن السابع حفل اإلفطار السنوي اخلاص بموظفي ومتطوعي الفرع 
ومراكزه، وحض نحو )90( مشاركًا ومشاركة إىل جانب جلنة الفرع، ورّحب 
مدير الفرع األستاذ حممد اجليويس باحلضور الكرام، كم ختلل احلفل كلمة رئيس 
الفرع شكر فيها املشاركني عىل جهودهم ف خدمة كتاب الل، وحمارضة للدكتور 

عبد السالم فندي.

اختتام دورة تالوة تمهيدية
دورة  السابع  عمن  فرع  عقد 
فريق(  ضمن  )العمل  بعنوان: 
مدير  بإشاف  الذكور،  ملراكز 
اجليويس،  حممد  األستاذ  الفرع 
وحضور عضو اللجنة اإلدارية 

للفرع األستاذ أمحد العالف.
مسابقة قرآنية في نادي الطفل

نشاط أهاًل رمضان

حفل اإلفطار السنوي

التميمي،  ييى  خض  السيد  برعاية 
حممد  السيد  الفرع  مدير  وحضور 
الرمحن  خليل  مركز  قام  اجليويس، 
 )4( بتكريم  السابع  عمن  لفرع  التابع 

املركزية  التالوة  جلنة  أقامت 
رجال،  السابع-  عمن  لفرع 
األطفال  تفة  ســمع  جملس 
الشيخ  مــع  للجمزوري، 
بحضور  اخلــالــدي،  حذيفة 
نحو )50( مستمعًا من مرشف 
مراكز الفرع ورواده واملجتمع 

املحيل.

طالب حفظوا القرآن كاماًل، وهم: )عبد الرمحن هاين الديك، عبد الل 
زكريا النقيز، حممد حممود منصور، عبد القادر أمحد اسيوة(، ويشكر 

الفرع إدارة مركز خليل الرمحن عىل هذا اإلنجاز املتميز.

فرع  ف  نساء   / التالوة  لقسم  جديد  إنجاز 
تتاوح  وطالبة  طالبًا   )17( السابع  عمن 
تقّدموا  عامًا،   )13  -8( بني  ما  أعمرهم 
كتاب  من  التمهيدية  التالوة  دورة  الختبار 



45

مسيرة خير وعطاء

حصل الطالب طارق أبو حواس عىل االجازة بقراءة اإلمام عاصم برواية 

املناسبة ختمة للطالب  القرآين هبذه  شعبة، ونظم مركز عاصم بن ثابت 

توفيق  نزار  اإلداري  املرشف  بحضور  الديخ  عبادة  األستاذ  وشيخة 

ولفيف من الطلبة ومشاخيهم. 

من نشاطات فرع الرصيفة
تخريج مجاز برواية شعبة

ورشات تدريبية لديوان الحافظات والمجازات

عقد ديوان احلافظات واملجازات بالفرع سلسلة ورشات تدريبية ضّمت 
)35( طالبة من شعب اإلجازة ف مراكز الفرع بمركز عبد الل بن عامر 
القرآين، بإشاف مرشفة الدورات واإلجازة إلام زغل وبمشاركة نخبة 
من املعلمت املتقنات، وتضمنت الورشات التي عقدت عىل مدار شهرين 
 )25( أهنني  اللوايت  اإلجازة  طالبات  واستهدفت  لقاءات،   )7( بواقع 
وقفات  القرآن،  محلة  آداب  ف  التبيان  كتاب  من  تربوية  وقفات  جزءًا، 
الرعاية والتحديد،  املتقدمني  أمهات كتب  مع مصطلحات جتويدية من 
التدريب عىل مهارات اإلنصات والتصويب، شح للمخارج والصفات 
مع تدريب عميل، كم ختللها تدريب للطالبات عىل التالوة الصحيحة عىل 

أيدي نخبة من املعلمت املتقنات.

اختتام دورة متن اآلجرومية

ورشة دلوني على السوق

نبيل  لألستاذ  العرب  النحو  ف  اآلجرومية(  متن  )شح  دورة  اختتمت 

ف  واملجازات  احلافظات  ديوان  أنشطة  ضمن  أقيمت  والتي  احريز، 

مركز عبد الل بن عامر القرآين واستمرت عىل مدار )3( أشهر بمشاركة 

)30( معلمة ومرشفة.

تت  النسائي  الكادر  من  مشاركة  لـ)30(  تدريبية  ورشة  الفرع  عقد 
السابقة  العامة  العالقات  السوق( قّدمتها مسؤولة  شعار: )دلوين عىل 
ف جعية املركز اإلسالمي سهري نارص الدين ف مركز الكوثر القرآين، 
إدارية  وخبات  ومهارات  معارف  املشاركات  إكساب  إىل  وهدفت 
تسويقية منضبطة بالضوابط الرشعية والنظامية والقانونية املتوافقة مع 
العمل  تسويق  ف  إنتاجية  معدالت  أعىل  لتحقيق  االجتمعي،  السياق 
الورشة  تضمنت  كم  جدد،  وداعمني  متبعني  واستقطاب  القرآين 
وتوجيه  العملية  التجارب  لبعض  واستعراض  الوسائل  من  العديد 
الدورة  الفن، وف ختام  إتقان هذا  عدة نصائح للمشاركات ف سبيل 
قّدمت املرشفة اإلدارية درعًا تكريميًا للسيدة سهري نارص الدين تقديرًا 

جلهودها.
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من نشاطات مركز الحاجة حليمة قنديل
حفل التالوة وتكريم الحافظات

نادي الطالبة القرآني

تخريج نادي الطفل القرآني

دورات تدريبية

محاضرة رمضانية

أقام مركز احلاجة حليمة قنديل / فرع عمن النسائي الثاين حفل التالوة 
وتكريم احلافظات 2017م، برعاية املرشف العام عىل الفروع الدكتور 
والسادة  العالمات  إبراهيم  الشيخ  من  كل  وبحضور  عزايزة،  عدنان 
األفاضل حممود قنديل ونافز خلف وسمري حلمي وعمد الشيخ، وجع 

من فرع عمن النسائي األول والثاين، ف قاعات شذى لالحتفاالت.
أبو  مريم  السيدة  اإلدارية  اللجنة  رئيسة  من  لكل  كلمت  احلفل  ختلل 
لبن، وراعي احلفل، والشيخ إبراهيم العالمات، وفقرة إنشادية للمنشد 
الداعمني واملتبعني باإلضافة إىل  بتكريم  بالل دبش، واختتم  املعتصم 
الدورات  وختريج  الغيبي(،  بالسند  حافظتني  )بينهن  حافظة   )16(
واملسابقات القرآنية وطالبات اإلجازة، وأدار احلفل الفاضل خالد السلوادي.

أقام قسم نادي الطالبة القرآين الدائم ف مركز احلاجة حليمة قنديل 
الثاين، ضمن  األمهات  لقاء  منها:  الفعاليات، كان  القرآين عددًا من 
فعاليات محلة الصالة )احتامًا لذايت أقمُت صاليت( وختللها استضافة 
األستاذ رامي أبو جادوا، بعنوان: )أمي كوين يل عونًا ألتعلم الصالة(، 
بعنوان:  املحيطة  املدارس  مع  بالتعاون  النظافة  محلة  إطالق  تم  كم 
)راقي بأخالقي(، ومشاركة ميزة للطالبات ف مسابقة نادي الطالبة 

القرآين الدائم، كم تم ختريج طالبات نادي الطالبة القرآين الدائم.
أقام نادي الطفل القرآين حفل ختريج طالبه وشعب احلافظ الصغري، 

وختلله فقرات استعراضية وألعاب تييل ماتش لألطفال.

رمضان  شهر  بمناسبة  املركز  ملعلمت  روحانيًا  لقاء  املركز  أقام 
الفضيل، ختلله حمارضة للدكتور حممود حسني بعنوان: )أنا ورمضان 

وصاحبي القرآن(.

أبو  رامي  األستاذ  مع  عمل  ورشة  )الريانات(  املرأة  نادي  قسم  أقام 
اجلبايل،  هيام  األستاذة  مع  فقه  ودورة  وعائلتي(،  )أنا  بعنوان:  جادوا 
وورشة عمل مع األخت ابتسام دراج بعنوان: )العطاء(، ونشاط رحلة 
إىل محامات ماعني، ورحلة قصرية إىل حديقة امللك عبدالل للمشاركة 
ف معرض العودة إىل الطبيعة، كم أقيم ف املركز بمشاركة طالبات نادي 

املرأة نشاط سوق اخلضار )لتعزيز فكرة العودة إىل الطبيعة(.
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من نشاطات فرع منشية بني حسن
نادي  وطالبات  طالب  لتخريج  حفاًل  حسن  بني  منشية  فرع  أقام 
الطفل القرآين / الفوج التاسع عرش ف مركز أب القاسم ، وعددهم 
)140( طالبًا وطالبة، برعاية األختني مديرة املدرسة الثانوية للبنات 

زهور الشديفات، واملربية الفاضلة هناء الشديفات.
وحب  القرآن  عن  وأناشيد  الطلبة،  حفظ  من  نمذج  احلفل  وختلل 
ترفيهية  وفقرات  للوطن،  وأهازيج  رمضان،  وشهر    الرسول 

لألمهات.

أم  بلدة   / الكوف  حفص  مركز  من  السادس  الفوج  ختريج  تم  كم 
النعام الغربية، برعاية املديرة عائشة  اجلرايدة، وختلل احلفل أناشيد 
لألمهات،  ترفيهيه  وفقرات  وطنية،  وأهازيج  واسكتشات،  منوعة، 

ونمذج من حفظ الطلبة.
وتم ختريج الفوج الرابع من مركز أم موسى القرآين / قضاء رحاب 
وختلل  املثنى(،  )أم  املاجد(  أمحد  الباشا  )زوجة  برعاية  حسن،  بني 
احلفل أناشيد منوعة عن األم وحب الوطن، ونمذج من حفظ الطلبة.

تتقدم جلنة إدارة فرع عامن السابع
بأحر مشاعر التعزية واملواساة

من األخت
 هيام البيطار بوفاة والدتها

ومن األخت
 وفاء الشاويش بوفاة جدتها

سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمدمها بواسع رمحته وأن يسكنهام 
فسيح جناته

وأن يلهم أهلهام وذوهيام الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تتقدم جلنة إدارة مركز فجر اإلسالم القرآين / فرع عامن النسائي األول
بأحر مشاعر التعزية واملواساة

من السادة آل سالم بوفاة والدتهم
رويدة عبد الكريم الشيخ

خرجية ختصص تفسري علوم القرآن - معهد علوم الرشيعة
سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمدها بواسع رمحته وأن يسكنها فسيح جناته

وأن يلهم أهلها وذوهيا الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تتقدم جلنة إدارة فرع عامن السابع
بأحر مشاعر التعزية واملواساة

من رئيس الفرع

األستاذ حسان البرغوثي

بوفاة والدته

سائلني اهلل العيل القدير أن يتغمدها بواسع رمحته وأن يسكنها 
فسيح جناته

وأن يلهم أهلها وذوهيا الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون

تعزية

تعزية

تعزية



إلى لقاء

التطلع للوصول إىل القّمة هدف يشرتك فيه كثريون جدًا من الناس، 
ولكن َمن يصل منهم إىل القّمة قليلون جدًا، وَمن حيافظ عىل موقعه 
يف القّمة أقّل جدًا، وهذا تقسيم طبيعي؛ فإن التطلع إىل القّمة بدون 
عمل واجتهاد وبحث دؤوب عن السبل والطرق املوصلة لن يقّدم 

لصاحبه شيئًا ُيذَكر يف هذا املجال، فيبقى يف عامَل اآلمال واألحالم.
وباذلو  واملجتهدون  التّواقة  والنفوس  العالية  اهلمم  أصحاب  أما 
أوقاهتم وعلمهم يف سبيل الوصول إىل القّمة فمعادلتهم خمتلفة متامًا 
لبعض  أو االستسالم  الفشل  يعرف  السابق، فهؤالء ال  الفريق  عن 
حاالته إىل قلوهبم طريقًا، وال يقبلون ألنفسهم إتباع التخطيط بكسل 
وفتور، وال يعرفون مصطلحات الرتاجع والرضا بام حيصل واالتكال 
عىل الغري ومراقبة الناجحني عن ُبعد، وما أشبهها من مصطلحات 
تقود إىل فتور اهلّمة وضعف توّقد العزيمة، ولذا تراهم يف حركة دائبة 
وتفوقًا  نجاحًا  كله  هذا  ويثمر  منقطع،  غري  وبذل  متواصل  ونشاط 

ووصواًل إىل القمة... ولكن
من  يعرتيه  ملا  إليها،  الوصول  من  أصعَب  القّمة  يف  البقاء  يكون  قد 
وقد  الناس،  وأعتى  بأقوى  ُتطيح  قوية  ومنافسات  كثرية  عوارض 
تكون غري رشيفة وال منضبطة فيصعب معها جدًا البقاء والنزال، كام 
أن بعض الناس قد يتنازل عن القّمة أو يتحول عنها ليعود إليها بعد 
ذلك بَنَفس قوي ومّهة عالية جديدة، وقد ُيصاحب ذلك تفوق أكثر 

وأميز.
يف  حمصورًا  األمر  فليس  ومتنوعة؛  عديدة  قمم  وجود  مالحظة  مع 
قمة واحدة ال ثاين هلا، فألهل الدين قمٌم خاصة هبم، كام ألهل املال 
قممهم،  والبناء  والقانون  والطب  والكيمياء  والرياضة  والسياسة 

وقد تتسع بعض القمم لُيقيم فيها عدة أشخاص يقبلون مبدأ وجود 
فقط ال حيب  واحد  فرد  بمقاس  لتصبح  تضيق  وقد  معهم،  غريهم 

الرشكاء ويسعى لتدمري كل من يريد مشاركته يف قّمته.
واخلالصة من هذا الكالم عن القّمة أّن أهل القرآن ينبغي أن يكونوا 
من أهل اهلمم املوصلة إىل أعايل القمم، وأن جيتهدوا ما أمكنهم وأن 
أعايل  يف  الصحيح  املناسب  مكاهنم  ليتبوؤوا  وسعهم  يف  ما  يبذلوا 
القمم، حيث النقاء والتأثري، والُبعد عن امللهيات واملثّبطات، وأهل 
القرآن أوىل الناس بالصدارة واملكانة واملنزلة، وَمن كان يف القمة عليه 
وترصفاته،  نفسه  وُيراقب  فُيحسن  غريه  ِمن  ُمراَقب  أنه  ُيراعي  أن 
وحيافظ عىل ما وصل إليه من مكتسبات ومقام، ويدعو غريه إىل ما 
القرآن هم أهل اإليثار ال األثرة، وأهل حمبة اخلري  حصل له؛ فأهل 
للغري، وإن كانت بعض القمم ال تتسع لعدد كبري فعىل َمن وصل إليها 
أن ُيعيد تنظيمها وتنسيقها لتتسع أرضها كام هي متسعة صدور أهلها.
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