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االفتتاحية
است َ
َي ُر ُّد ُ
َطاعُ وا[ }..البقرة]217:
وك ْم عَ ْن ِدينِ ُك ْم إِ ِن ْ

.

َ
ُ
عم بدر منهمّ ،
رسول اهلل ّ
وعم تُشيعه
الصحابة
نزلت اآلية حني سأل

قريش يف حرهبا اإلعالمية لت ّ
ُشكك يف الرسالة؛ فنزل القول احلق،
أمر كبري ،ولكن ما تفعلونه يا قريش من
فالقتال يف الشهر احلرام ٌ
الصدّ عن سبيل اهلل والكفر به وباملسجد احلرام وإخراجكم املؤمنني

من املسجد احلرام وأرضهم هلو أكرب عند اهلل ،فهذه فتن مارستموها،

والفتنة أكرب من القتلُ .
سمى فقه املوازنات؛ فهناك
وت ّهد اآلية ملا ُي ّ
كبري وأكرب ،وصغري وأصغر ،ومهم وأكرب أو أقل أمهية ،وهكذا يف

شؤون حياتنا عىل املستويني :الديني والدنيوي.

الفتن ت ُِط ُّل برأسها منذ مدة ،وهي نتيجة طبيعية لل ُبعد عن منهج

فمن أعرض عن منهج اهلل ال شك سيعيش عيشة ملؤها
اهلل تعاىل؛ َ

الضنك والنكد والتنغيص ،وهذا ما جيب أن تلتفت إليه الشعوب
واحلكومات مع ًا؛ ّ
فصمم أمن املجتمعات هو استقامتها عىل منهج

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

نعيش أشهر ًا

ُح ُرم ًا ،كان هلا شأهنا حتى يف اجلاهلية ،يعظمون

فيها حرمة الدماء ،ويأمن فيها الناس عىل شؤوهنم ،وحصل أن قاتل

ُ
بعض الصحابة بعض املرشكني يف الشهر احلرام يف رسية )نخلة(،

ربم باالستغفار:
َو َأ ْه ُل َها ُم ْص ِل ُحونَ } [هود ،]117:أو أن ُينيب الناس إىل ّ
{ َو َما َكانَ ُ
ْت ِفي ِه ْم َو َما َكانَ
ب ْم َو َأن َ
اهلل لِ ُي َع ِّذ َ ُ

[األنفال.]33:

ُ
ستَغْ ِف ُرونَ }
اهلل ُم َع ِّذ َ ُ
ب ْم َوهُ ْم َي ْ

وحني تقع الفتن فال بد من احلذر كل احلذر ،حتى ال ينزلق أحدُ نا

فيخرس دينه ،بل يبيعه بعرض من الدنيا كام قال َ « :ب ِ
اد ُروا باألعامل،

قبيل غزوة بدر ،فقد كانوا يف حرية من أمرهم ،أيقاتلون يف شهر

مس
مس كافر ًا ،أو ُي ِ
الر ُج ُل ُمؤمن ًا و ُي ِ
فتن ًا كقطع الليل املظلمُ ،يصبِح َّ
مؤمن ًا ويصبح كافر ًا ،يبيع دينه َبع َرض ِمن الدنيا» (صحيح مسلم) ،فهو يرشد

الغنائم ،وأشاعت قريش حينها ّ
أن حممد ًا  انتهك الشهر احلرام،

منها؛ ألن الفتن حني تطل فهي عظيمة ذات تأثري كبري ت ِ
ُفقد إيامن

حرام؟ وهذا سيكون له ما بعده ،أم يرتكوهم ويدخلوا البلد احلرام،
وهذه أعظم؟ فكان اجتهادهم أن يقاتلوا املرشكني ،ورجعوا ببعض
الش ْه ِر ْ َ
َال ِف ِ
يه ُق ْل ِقت ٌ
ونزل قول اهلل تعاىلَ { :ي ْس َأ ُلو َن َ
ال َرا ِم ِقت ٍ
ك عَ نِ َّ
َال

ص ٌّد عَ ْن َسبِيلِ َّ
ج ِد ْ َ
ِف ِ
الل ِ َو ُك ْف ٌر بِ ِه َو ْالَ ْس ِ
اج َأ ْه ِل ِه
ري َو َ
ال َرا ِم َوإِ ْخ َر ُ
يه َكبِ ٌ

ب ِع ْندَ َّ
ب ِم َن ا ْل َق ْتلِ َو َل َيزَ ا ُلونَ ُي َقاتِ ُلو َن ُك ْم َح َّتى
ِمنْهُ َأ ْك َ ُ
الل ِ َوا ْل ِف ْتن َُة َأ ْك َ ُ
4

ك لِ ُي ْه ِل َ
اهلل ،أو عىل األقل وجود اإلصالحَ { :و َما َكانَ َر ُّب َ
ك ا ْل ُق َرى بِ ُظ ْل ٍم

إىل األعامل الصاحلة ألهنا من وسائل درء الفتن ،أو عىل األقل احلامية

اإلنسان ،فيبيع دينه بأبخس ثمن ،ألنه يتبع حينها هواه ومصاحله،
ويقدّ م عصبيته ودنياه عىل دينه.

عم َ
وبغض النظر ّ
آل إليه حكم تعظيم األشهر احلرم؛ فاإلسالم يف

وكرمته قد
عمومه بترشيعاته وآدابه وعقيدته التي رفعت اإلنسان ّ

فرق بني األوس واخلزرج ،بعد أن رآهم متحابني متآلفني بعد ما كان
ُي ّ

ترصفه عن دينه ،وال يقدِّ م فيها حكم اهلل تعاىل عىل عاداته وتقاليده

وفزع النبي  إليهم وقالَ :
«أبِدَ ْع َوى اجلاهلية وأنا بني أظهركم،

حرم الدماء واألعراض واألموال ،ويأبى أن ينخرط املؤمن يف شؤون
ّ
وكل شأن دنيوي ،وبالتحديد مسائل العصبية القبلية أو اإلقليمية وما
شاهبها ،فاملؤمن احلق والؤه هلل ورسوله واملؤمنني ،يعيش يف دائرة
يتحرج من
اإلسالم ،ويستمد توجيهاته من هذا الدين ،وال يرتدد أو ّ

أحكامه ،فهو يعلم علم اليقني ّ
أن اخلري كل اخلري فيام رشع اهلل تعاىل،

وأتم به علينا النعمة ،ورضيه لنا ،وما كان ملؤمن
فهذا الدين أكمله اهلل ّ
وال مؤمنة أن يبحثوا وراء أحكام اهلل الثابتة ،اللهم إال إن كانت مسائل

فرعية أو مرنة تتغري فيها األحكام حسب الظروف،

وما هي مصالح مرسلة معنيون بالبحث عنها ،ألن
خري كلها ،جاءت لدرء
الدين ُيرس ،وألن الرشيعة ٌ
مفسدة أو جللب مصلحة.

يعز علينا أن نجد مسل ًام ُيعادي مسل ًام ال ليشء
ّ

إال ألنه من مذهب آخر ،أو مجاعة أخرى ،أو بلد

آخر ،وسياسة ذلك البلد ختالف هذا ،وهكذا

ينقاد املسلمون إىل خالفات جانبية جلبتها السياسات التفريقية غري

الناس عن جوهر األشياء ويلتفتوا إىل فرعيات
احلكيمة ،حني يبتعد
ُ

ال ترض ،فيعظم الناس هذه الفروع وجيعلوهنا أص ً
ال ،وحينها تكون

العداوة ،بل يقاتل بعضنا بعض ًا ،ويستبيح دمه وعرضه وماله؛

األخوة واالعتصام بحبل اهلل ،فنحن أمة
فاألصل يف إسالمنا هو
ّ
واحدةَ { :وإِنَّ هَ ِذ ِه ُأ َّمت ُُك ْم ُأ َّم ًة َو ِ
احدَ ًة َو َأ َنا َر ُّب ُك ْم َفات َُّق ِ
ون} [املؤمنون.]52:

املفرقة،
لقد افتتن كثري من الناس بدنياهم ،وبالعصبية املقيتة لبلداهنم ّ
أن أمة اإلسالم واحدةّ ،
ونيس هؤالء ّ
وأن اهلل أمرنا باالعتصام به
اعت ِ
َص ُموا بِ َح ْبلِ اهللِ َ ِ
جيع ًا َو َل َت َف َّر ُقوا} [آل عمران،]103:
وبحبله املتنيَ { :و ْ

بينهم من حروب يف اجلاهلية ،فأثار الفتنة بينهم ،وكادوا أن يقتتلوا،
ين َآ َمنُوا
يا ا َّل ِذ َ
دعوها فإهنا منتنة» (متفق عليه) ،ونزل قول اهلل تعاىلَ { :يا َأ ُّ َ
وك ْم َب ْعدَ إِ َيمنِ ُك ْم َك ِ
إِنْ ت ِ
َاب َي ُر ُّد ُ
ين .
اف ِر َ
ين ُأوتُوا ا ْل ِكت َ
يعوا َف ِريق ًا ِم َن ا َّل ِذ َ
ُط ُ
ات اهللِ َو ِف ُ
يك ْم َر ُسو ُلهُ َو َم ْن َي ْعت ِ
َو َك ْي َ
َص ْم
ف َت ْك ُف ُرونَ َو َأ ْنت ُْم ُت ْت َل عَ َل ْي ُك ْم َآ َي ُ
ين َآ َمنُوا ات َُّقوا َ
ص ٍ
اهلل َح َّق ت َُقاتِ ِه
يا ا َّل ِذ َ
بِاهللِ َف َقدْ هُ ِد َي إِ َل ِ َ
اط ُم ْست َِق ٍ
يم َ .يا َأ ُّ َ

اعت ِ
َص ُموا بِ َح ْبلِ اهللِ َ ِ
جيع ًا َو َل َت َف َّر ُقوا}..
َو َل َ ُتوت َُّن إِ َّل َو َأ ْنت ُْم ُم ْس ِل ُمونَ َ .و ْ

[آل عمران ،]103-100:وهو نص واضح يف االعتصام
باهلل وبحبله املتني؛ ألن الفتن ستكون جارفة
ماحقة ألصحاهبا إن تنكبوا طريق اهلل.

ها هم اليهود من جديد يستخ ّفون باملسلمني
مجيع ًا ،ويمنعون الصالة يف املسجد األقىص،
ويتحدّ ون األمة كلها ،وما كان هلم هذا لو كانت
أمتنا متامسكة متحدة متآخية ،هي فتنة أكرب من

القتل فع ً
ال ،حني ُيفتَن الناس عن دينهم ويعيشون سفاسف األمور،

وأحالم السفهاء ،وحني ُيفتَن الناس يف دينهم كام يف املوصل والعراق

والشام عموم ًا ،مأساة تلو مأساة ،واألصل أن تكون الصحوة واحلذر
واإلعداد ،ومعها التفاؤل واألمل باهلل؛ ألنه سبحانه ينرص عباده

الذين يستحقون النرص ،ولو بعد حني.
مطلوب من األمة واألفراد مهة وعمل وأمل ،ومطلوب منها الوعي
والفهم واألخذ باألسباب ،ومطلوب كذلك أن ال نيأس أبد ًا ،فال

ييأس من روح اهلل إال القوم الكافرون.

وجاء هذا النص األخري بعد حماولة شاس بن قيس اليهودي املاكر أن
العدد  186ذو القعدة 1438هـ  -آب 2017م
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أ.د .عماد الدين خليل

ّ
أصحابا الثامر واملتاعب يف
إن تفاسرينا (القديمة) التي منحنا
ُ
الوقت نفسه ،كانت تعاين يف كثري من األحيان التطرف يف هذا االجتاه
أو ذاك ،وكانت تتضخم يف ناحية بينام تنكمش يف ناحية أخرى ،ومل
تعرف إال قلة منها ،املنهج الذي يبحث عن التوازن والتوزيع العادل
للمساحات ،ومتابعة كل املسائل واملواقف القرآنية ،بقدر مشرتك من
االهتامم والتحليل.

إننا نجد يف بعضها اهنامك ًا مبالغ ًا يف التحليل اللغوي ،أو البالغي ،ويف
بعضها اآلخر اجتاه ًا تارخيي ًا يتجاوز الوقائع إىل الرسد القصيص واخليال
اإلرسائييل ،ويتطرف يف نزعته امليتافيزيقية ،ويأخذ عن أهل الكتاب ّ
جل
تراثهم يف ميدان القصة واألسطورة والتاريخ دونام نقد وال متحيص.

ويف تفاسري أخرى نلمح تأكيد ًا عىل مفاهيم الفرقة املذهبية التي ينتمي
مهوم ًا
إليها املفرس ..فيجيء عقلي ًا مؤثر ًا عىل يد مفرس معتزيل ،وصوفي ًا ّ
عىل يد مفرس صويف ،وخارجي ًا حرفي ًا عىل يد مفرس ظاهري ،وفقهي ًا
ترشيعي ًا عىل يد مفرس فقيه ..وباطني ًا تأويلي ًا عىل يد مفرس إسامعييل!!

ورغم حماوالت (عرصية) عديدة ُبذلت لتفسري القرآن وفق منهج
حديث يتجاوز السلبيات القديمة ،إال أهنا مجيع ًا مل جتئ كام جاءت
(الظالل) شاملة ،موزعة ،عادلة ،ال تغادر املسألة التي بني يدهيا إال
بعد أن تُشبعها بحث ًا وحتلي ً
ال ومتحيص ًا عىل كل املستويات :العقيدية
والترشيعية والروحية والتارخيية واللغوية والعلمية واجلاملية ..ولئن
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بدا أن يف (الظالل) تأكيد ًا عىل اجلوانب السياسية والترشيعية فام ذلك
صب جل معطياته عىل مفهوم (التوحيد) املطلق
إال ألن القرآن نفسه ّ

الشامل الذي تنبثق عنه بالرضورة كل املواقف واالجتاهات السياسية
والترشيعية التي أريد هلا أن تنظم احلياة البرشية تنظي ًام يتيح لإلنسان

املسلم أن يامرس سائر فاعلياته وهو يتحرك عىل أرضية صاحلة ويتوجه
بالتعبد الشامل صوب إهله الواحد.

ّ
مروا رساع ًا يف (الظالل) قالوا إنه ليس تفسري ًا باملعنى
إن الكثريين ممن ّ
الدقيق املعروف ،وأنه ال يعدو أن يكون جمرد خواطر وتعليقات يف

كتاب ..ومأساة هؤالء أهنم اعتادوا التفكري اجلزئي ،احلريف البارد،
الذي ال يتجاوز مدى الكلمة ومعناها ،والرشح املبسط للمفردات

والتقص اململ للشواهد البالغية واللغوية،
والعبارات واجلمل..
ّ
واالرتداد ،غري العلمي إىل قصص أهل الكتاب ومتع اإلرسائيليات.

واحلق ّ
أن (الشهيد) مل يشأ يف كتابه الكبري خماطبة هؤالء ،إنه جتاوز
متطلباهتم إىل مستويات وآفاق عليا؛ فقد ّأكد يف تفسريه عىل وحدة
املقاطع واملجموعات والسور ،ورفض التجزئة والتقطيع ،يف حماولة

عمق بإحساسه وثقافته الفنية األصيلة ،فكرة
رائدة يف هذا املجال ،كام ّ

تناسق الشكل واملضمون ،دون تفريق أو فصل ،واعتمد يف حتليله

ورسده أسلوب (التعبري الوجداين) الذي سلكه القرآن نفسه كأفضل

احلس الديني لدى اإلنسان ،وفتح منافذ وجوده عىل
وسيلة الستثارة ّ

موحيات النفس والكون والعامل ،ومن ثم إدراك وحدة اخلالق سبحانه
وتعاىل واإليامن به إيامن ًا حيوي ًا حركي ًا مدرك ًا..

ويبقى يف (الظالل) بعد هذا كله ،وأهم من هذا كله ،يشء أسايس يكاد
يتفرد به صاحبه :أنه حماولة ّ
فذة لالنسجام مع األجواء القرآنية ذاهتا،
مع الظالل التي تطرحها املواقف املتعددة يف كتاب اهلل ،لكي جييء
التفسري مصوغ ًا باملادة القرآنية نفسها ،مترشب ًا روحها وسامهتا ،مطبوع ًا
فإن القارئ لن جيد نفسه أبد ًا ،وقد ّ
بخصائصها وبصامهتا ،ومن ثم ّ
شذ
تتبع مفرد لغوي أو ختريج بالغي،
عن األرضية القرآنية ،من أجل ّ
ومالبسة فقهية ،وقصة تارخيية هي يف أكثر األحيان من نسج اخليال..
(اجلو) القرآين ،ويندمج يف كلامت
إنه يف (الظالل) يظل دائ ًام يف نطاق
ّ
اهلل ..يتناغم معها ويتساوق ويتوغل يف معطياهتا إىل أبعد احلدود دون
أن يشذ حلظة أو يبعد عن النسيج الذي يتنفسه بوعيه وبصريته ،وعن
البستان املزهر الذي يتجول يف أفيائه الغناء بروحه وعقله ووجدانه.

ّ
إن (الظالل) يف توافقها العجيب هذا مع كتاب اهلل ،توافق اجلوهر
والصورة ،تعدّ -لعمري -فتح ًا يف تاريخ التفسري ،ورحم اهلل (الشهيد)
إذ سامها ظال ًال!!.

أوغلت يف قراءة ودراسة العديد من التفاسري والدراسات
ومع (الظالل)
ُ
القرآنية التي ّ
شكلت يف خزانتي العقلية املزيد من الفهم واإلعجاب
هبذا الكتاب الذي ال تنقيض عجائبه ،وال خي َلق عىل كثرة الر ّد ..ومع
القراءة والدراسة حضور الندوات واملحارضات ،واملشاركة يف مناقشة
انصب بعضها عىل التعامل مع النص
الرسائل واألطروحات التي
ّ
زلت بعدُ طالب ًا يف مرحلة املاجستري
زلت أذكر ،وأنا ال ُ
القرآين ..وال ُ
يف معهد الدراسات العليا يف بغداد عام 1964م ،كيف جاء من أخربين
وأصدقائي بوصول الباحثة املرصية املعروفة (عائشة عبد الرمحن:
بنت الشاطئ) إىل بغداد ،بدعوة من كلية الرشيعة ،إللقاء مجلة من
املحارضات ،وكيف أهنا ستلقي ذلك اليوم حمارضة يف تفسري (سورة
اخرتت مكان ًا
العرص) ..فام كان م ّنا إال أن هرعنا إىل هناك ..وأذكر أين
ُ
ِ
ورحت أتابع حمارضهتا بشغف..
املحاضة اجلليلة
قريب ًا من
ُ

أحسست حينها بالزمن ،لشدة
استمرت املحارضة مخسني دقيقة ،فام
ُ
اندماجي بعرضها البياين الرائع لسورة العرصّ ،
وأن َق َسم اهلل سبحانه وتعاىل
بالعرص مل يقصد به فرتة زمنية حمدودة ،وال وقت العرص بالذات ،إنام الزمن
الذي يتحرك كآلة جبارة تعرص اإلنسان عرص ًا وال ترتكه إال فرق ًا وأشال ًء..
ولن ينجو من هذا املصري إال أولئك الذين آمنوا وعملوا الصاحلات..
واحلق ..لقد كانت تلك املحارضة واحدة من أروع ما سمعت يف حيايت

ُ
ِّ
ُّ
أفـ ـ ــضـ ـ ـ ُـل ال ـ ـتـ ــأمـ ــل فـ ــي اآليـ ـ ـ ــات ومـ ـح ــاول ــة
اكـ ـ ـتـ ـ ـش ـ ــاف ارت ـ ـبـ ــاطـ ــات ـ ـهـ ــا ال ـ ـمـ ــوضـ ــوع ـ ـيـ ــة،
ّ
عــل ــى ال ـ ـهـ ــذ ع ـل ـيــه إلن ـ ـجـ ــاز خ ـت ـمــة أو أك ـثــر
من حمارضات ..عىل صاحبتها رمحة اهلل ورضوانه..

النص القرآين :البحث
وما لبثت أن جات املرحلة الثالثة من تعاميل مع ّ
واالستقصاء ،والدراسة والتحليل والتي متخضت عن مجلة كبرية من
عاجلت فيها مجلة ُملحة من قضايا
املقاالت والبحوث واملؤلفات التي
ُ
الفكر اإلسالمي ،انطالق ًا من كتاب اهلل..
وفيام ييل قائمة بأهم هذه املؤلفات:

 .1التفسري اإلسالمي للتاريخ.

 .2املنظور التارخيي يف فكر سيد قطب.

 .3التاريخ والسنن التارخيية يف كتابات النوريس.
 .4مدخل إىل احلضارة اإلسالمية.

 .5الوحدة والتنوع يف تاريخ املسلمني.

 .6أصول تشكيل العقل املسلم.

 .7مدخل إىل موقف القرآن الكريم من العلم.
 .8مدخل إىل إسالمية املعرفة.

 .9هتافت العلامنية.

 .10قالوا عن اإلسالم.

 .11القرآن الكريم من منظور غريب.
 .12مع القرآن يف عامله الرحيب.
 .13حوار يف املعامر الكوين.

 .14مقال يف العدل االجتامعي.

 .15متابعات إسالمية يف الفكر والدعوة والتحديات املعارصة.

التصور اإلسالمي.
 .16اهلل أو الطاغوت :مسائل أساسية يف
ّ
 .17رحلة يف عامل الكتاب اإلسالمي.
 .18آيات قرآنية تطل عىل العرص.
 .19آفاق قرآنية.

 .20دراسات قرآنية.

لست من املكثرين أو املتباهني بكثرة ختاميت
وأنا -إذا أردتم احلقُ -
7

لكتاب اهلل ..حيث كنت وال أزال ،أقرأ يف اليوم الواحد نصف اجلزء،
مفض ً
ال التأمل يف اآليات وحماولة اكتشاف ارتباطاهتا املوضوعية ،عىل
ّ
اهلذ عليه إلنجاز ختمة أو أكثر ..وال أدري أهيام أكثر أجر ًا!

لكن األهم من هذا هو التأثري النفيس لقارئ القرآن ..وإنه واحلق ُيقال
لتأثري عجيب يغسل ما يف النفس املثقلة باألوجاع واهلواجس واهلموم،
تطهرت من هذا كله ..كيف ال ونحن
ويضعها أمام اجلالل القرآين وقد ّ
اب ِم ْن ُم ِ
صي َب ٍة
ص َ
نقرأ يف كتاب اهلل هذه اآلية ذات الداللة احلاسمةَ { :ما َأ َ

ِف ْ َ
ك عَ َل َّ
اللِ
ب َأهَ ا إِنَّ َذلِ َ
ال ْر ِ
ض َو َل ِف َأن ُْف ِس ُك ْم إِ َّل ِف ِكت ٍ
َاب ِم ْن َق ْبلِ َأنْ َن ْ َ

اك ْم َو َّ ُ
ري  .لِ َك ْي َل َت ْأ َس ْوا عَ َل َما َفا َت ُك ْم َو َل َت ْف َر ُحوا بِ َم َآ َت ُ
الل َل ُ ِ
ب ُك َّل
َي ِس ٌ
ي ُّ

مت ٍ
ُْ
َال َف ُخورٍ} [احلديد]23-22:؛ فنجد أنفسنا نتجاوز مواقع احلزن والندم،
نعلو عليهام ،نتحرر من أرسمها ،وننطلق بخ ّفة ورشاقة إىل ساموات
البهجة واالطمئنان والفرح ..وفضاءاهتا الكبرية التي تذوب فيها كل
أحزان اإلنسان وتعاساته وخوفه وقلقه ..أمل َي ُقل القرآن بأنهِ { :
اء
..ش َف ٌ
الصدُ و ِر َوهُ دً ى َو َر ْح ٌَة لِ ْل ُمؤْ ِمنِنيَ } [يونس.]57:
ِلَا ِف ُّ

ّ
جل جاللك -األعلمفأنت
رب الساموات واألرضَ ،
َ
صدقت يا ّ
بخلقك ،واألدرى بام يصلح حاهلم وينقلهم من الظلامت إىل النور.
لقد تضمن كتايب هذا الذي جيده القارئ بني يديه مقا ًال بعنوان:
(الفرح الكوين) حاولت أن أرصد فيه جل القيم واملعايري التي
متسك بيد اإلنسان املسلم وتأخذه إىل فوق ..إىل ساموات البهجة،
حترره ..من كل
واالطمئنان ،واليقني ،والتوحد ،والفرح ...تعلو بهّ ..
صنوف اليأس ،والتعاسة ،واملرارة ،والشقاء ،واألمل ،والندم ،واحلرية،
والتخبط ،واإلحساس باالختناق ..وبأنه ُوضع يف حفرة ضيقة مل ُيتَح
ّ
له اخلروج منها إال إىل حفرة أخرى أشد ضيق ًا هي القرب!!

أردت أن أفتح الفضاء الواسع ..السامء الكبرية ..اإلضاءة الكونية أمام
ُ
اإلنسان املسلم الذي يضيق عليه احلصار يوم ًا بعد يوم ..أمام عقله،
وضمريه ،ووجدانه ،وروحه ،وجسده ..أن أقول له ّ
بأن عليه أن يكون
حترر ًا من املخاوف
ِمن أكثر َخلق اهلل فرح ًا يف هذا العاملِ ..من أكثرهم ّ
واآلالمّ ..
وأن فرحه يتجاوز حدود األنا ،اجلامعة ،اإلقليم ،األمة..
والعامل ..إىل الكون الذي جاء هذا الدين لكي يقيم بينه وبني اإلنسان
والصالت وأن يعقد بني الطرفني الفة ميتافيزيقية ،مل
أعمق الوشائج ِّ
ولن يستشعرها أي إنسان إال هذا املسلم الذي فتح وعيه عىل هذه
املسألة اهلائلة التي أعطيت له ..مساحة كونية تتجاوز الراهن إىل
األبدي ،واملحدود إىل املطلق ،والزائل إىل الباقي ،واجلزئي إىل الكيل،
والعابر إىل الدائم الذي ال يتقطع وال يزول.
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إننا كمسلمني لسنا أبناء قرن دون قرن ،أو بيئة دون أخرى ،أو مكان
دون مكان ..إنام نحن أبناء كل زمن وكل مكان ..وأن كتاب اهلل ُيع ّلمنا
هذا ..يسلمنا املفتاح املدهش الذي نفتح به بوابات العامل والكون عىل
مدامها ..فنصبح بحق أناس ًا كونيني تغمرنا سعادة ال نكاد نجد هلا

مفردة يف قواميس الدنيا ..وال قرين ًا يف أفكارها ومبادئها وخرباهتا التي
إن استطاعت أن تبلغ شأو ًا بعيد ًا يف التقنية واخلدمات وتغطية املالذ
احلسية ،لكنها ظلت وال تزال تعاين من الضمور الروحي ،واإلحساس

باالختناق يف البيئات الضيقة ،وبالتال هيمنة حاالت االكتئاب عىل
العديد من أبنائها ،وهو اكتئاب يتزايد نوعي ًا بام يقود املأزومني إىل غسل

أيدهيم من اخلالص ..فيلجأون إىل االنتحار ..إن هذا ما تقوله آخر
اإلحصائيات التي نرشهتا وكاالت األنباء عىل شاشات الفضائيات:

عرشة باملائة من األمريكيني يعانون من االكتئاب وهيربون إىل املغيبات

التي هي أشد لعنة من اخلمر ..واحلشيش واألفيون ..وقد يلجأون إىل

االنتحار ..اليابان ختصص عام 2011م ثالثني مليار دوالر ملالحقة

تضيق اخلناق عىل اليابانيني ..أما يف
حاالت االكتئاب واالنتحار التي ّ
السويد والنرويج ،باعتبارمها من أكثر الدول تقدم ًا خدمي ًا وتقني ًاّ ،
فإن
ما حيدث فيهام من حاالت االنتحار يرضب به املثل.

وعود عىل بدء ..لقد كانت رحلتي مع كتاب اهلل ،بمستوياهتا الثالثة:

السامع ،القراءة ،الدراسة والبحث ..واحدة من أكثر الرحالت ،عرب
حيايت كلها ،متعة وفائدة ..ولقد مارست التخفيف عني فيام كنت أعانيه

من التعاسة والضيق ،ونفاد الصرب ،والعتمة ،والقلق ،والندم ..ونقلتني

التحرر والتوحد واالطمئنان والفرح واليقني..
إىل آفاق
ّ

وهذا يكفي ..وأنا أقول يف نفيس :ما أكثر أخطائي التي تتزايد يوم ًا بعد
عزيني ،ويدخل االطمئنان
يوم ،ربام وفق متواليات هندسية ،لكن ما ُي ّ

عشت بالطول والعرض
إىل يوم احلساب يف وجداين وعقيل ..إنني
ُ
والعمق ،مع كتاب اهلل ،مستمع ًا ..وقارئ ًا ..ودارس ًا ..فلعل ذلك يشفع
يل عند اهلل ،جل يف عاله ،يوم احلساب!!

وأخري ًا ..فهذا الذي جيده القارئ بني يديه ،ليس تفسري ًا باملعنى العلمي

الدقيق للتفسري ،ولكنه تأمالت مرشوعة لكل مسلم ،قد ختطئ وقد تصيب..

ّإن كتاب اهلل يتم التعامل معه بصيغ عديدة ،منها التفسري الذي ينطوي عىل

رشوط حمددة ملزمة ،والتأمل الذي قد ال يلتزم ببعض هذه الرشوط ،ولكنه
باملقابل -لن يكون ملزم ًا ألحد من الناس غري صاحبه.وتبقى النية هي البوصلة احلقة لكل املسافرين عرب كتاب اهلل!!

اخترنا لك

تأمالت في بالغة القرآن الكريم
سحاري
تأليف :جبران بن سلمان ّ
عضو هيئة التدريس بجامعة اإلمام حممد بن سعود

عىل بالغة القرآن الكريم ،وكل مثال تناول آية

الطبعة األوىل 1435هـ 2014 -م

يشهد إلعجاز القرآن ،و ُيعني عىل التد ّبر واخلشوع،

اإلسالمية

كتاب من القطع الصغري ،يقع ضمن ( )٦٧صفحة،

تناولت :أمهية بالغة القرآن الكريم ،ممن ص ّنف يف
بالغة القرآن ،ثم يرضب املؤلف ( )40مثا ً
ال تطبيقي ًا

قرآنية ،مع تفصيل موجز ألوجه البالغة فيها ،مما
و ُي ِ
كسب الرباعة يف فهم املعاين واستنباط الفوائد ،كام

ّ
أن العلم بالبالغة يعصم من الزلل يف التفسري ،و ُيفيد
أصح األقوال وأوالها باملعنى األبلغ.
يف ترجيح ّ
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د .إيهاب برهم

كان العرب يف جاهليتهم من بني ما يعانون منه مشكالت اجتامعية

كام يقول لعائشة ،ويقلن له كام قالت عائشة .ثم رجع رسول اهلل 

وأسس لشبكة عالقات جديدة
الشؤون َّ
وبي احلالل منها واحلرامّ ،

فرجع حتى إذا وضع رجله يف أسكفة الباب داخله ،وأخرى خارجه،

يف شبكة العالقات ويف شؤون األرسة والزواج -احلالل منه واحلرام-
ودخول البيوت وتبادل الزيارات ،وعندما جاء اإلسالم ّ
نظم هذه

يسودها األدب والذوق والقيم ،كام ّ
ووضح ألتباعه عالقتهم ببيوت

وبي أدبيات لدخوهلا
النبي  وبنسائه أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهنَّ ،

ختصها ،لئال يطمع الذي يف قلبه
وذوقيات للتعامل معها وترشيعات ّ
مرض وال يكيد املنافق أو يمكر بسوء.

وبام أن بيوت النبي  مهبط العلم واحلكمة ،ورساج الرسالة الساموية
ومهبط الوحي ،كان لزام ًا تنظيم الدخول إليها ووضع الترشيعات

ختصها ُ
وت ّيزها عن بقية البيوت ،ووضع أسس
واألخالقيات التي ّ
وأحكام للتعامل مع أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهن ،حلساسية املوضوع
بالنسبة للنبي  ولوحي السامء املنزل من عند اهلل.

التمهيد:

روى البخاري ومسلم والنسائي عن أنس بن مالك  قالُ :بني عىل

النبي  بزينب بنت جحش بخبز وحلم ،فأرسلت عىل الطعام داعيا،

فيجيء قوم فيأكلون وخيرجون ،ثم جييء قوم فيأكلون وخيرجون،
فدعوت حتى ما أجد أحد ًا أدعوه ،فقلت :يا نبي اهلل ،ما أجد أحد ًا
أدعوه .قال« :ارفعوا طعامكم» ،وبقي ثالثة رهط يتحدثون يف البيت،
فخرج النبي  فانطلق إىل حجرة عائشة ،فقال« :السالم عليكم أهل

البيت ورمحة اهلل وبركاته» .قالت :وعليك السالم ورمحة اهلل ،كيف
وجدت أهلك ،بارك اهلل لك؟ فتقرى حجر نسائه كلهن ،يقول هلن
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فإذا رهط ثالثة يف البيت يتحدثون .وكان النبي  شديد احلياء ،فخرج
منطلق ًا نحو حجرة عائشة ،فام أدري أخربته أم أخرب أن القوم خرجوا؟

وت
ين َآ َمنُوا َل َتدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
يا ا َّل ِذ َ
أرخى السرت بيني وبينه ،وأنزلتَ { :يا َأ ُّ َ
ي َن ِ
اد ُخ ُلوا
اظ ِر َ
ين إِ َنا ُه َو َل ِك ْن إِ َذا ُد ِعيت ُْم َف ْ
ال َّنبِ ِّي إِ َّل َأنْ ُيؤْ َذنَ َل ُك ْم إِ َل َط َعا ٍم َغ ْ َ
َشوا ( إىل قوله) :بِ ُك ِّل َ ْ
َفإِ َذا َط ِع ْمت ُْم َفا ْنت ِ ُ
ش ٍء عَ ِلي ًام} ،ويف رواية أنزلت آية

احلجاب(.)1
أن عمر  قال قلت :يا رسول اهللّ ،
وروي ّ
إن نساءك يدخل عليهن

ال ّرب والفاجر ،فلو أمرهتن أن حيتجبن ،فنزلت اآلية ،وروى يف الصحيح
رب يف ثالث :يف مقام إبراهيم ،ويف
عن ابن عمر قال :قال عمر :وافقت ّ
احلجاب ،ويف أسارى بدر.

()2

وت ال َّنبِ ِّي إِ َّل َأنْ ُيؤْ َذنَ َل ُك ْم
ين َآ َمنُوا َل َتدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
يا ا َّل ِذ َ
قال تعاىلَ { :يا َأ ُّ َ
ي َن ِ
اد ُخ ُلوا َفإِ َذا َط ِع ْمت ُْم َفا ْنت ِ ُ
َشوا
اظ ِر َ
ين إِ َنا ُه َو َل ِك ْن إِ َذا ُد ِعيت ُْم َف ْ
إِ َل َط َعا ٍم َغ ْ َ

يث إِنَّ َذلِ ُك ْم َكانَ ُيؤْ ِذي ال َّنبِي َف َي ْست َْحيِي ِمن ُْك ْم َو ُ
َو َل ُم ْست َْأنِ ِسنيَ ِ َ
ل ِد ٍ
اهلل َل
َّ
َ
َي ْست َْحيِي ِم َن ْ َ
اس َأ ُلوهُ َّن ِم ْن َو َر ِ
اء ِح َج ٍ
اب
ال ِّق َوإِ َذا َسأ ْلت ُُموهُ َّن َمتَاع ًا َف ْ
وبِ َّن َو َما َكانَ َل ُك ْم َأنْ ُتؤْ ُذوا َر ُس َ
َذلِ ُك ْم َأ ْط َه ُر لِ ُق ُلوبِ ُك ْم َو ُق ُل ِ
ول اهللِ َو َل َأنْ

اجهُ ِم ْن َب ْع ِد ِه َأ َبد ًا إِنَّ َذلِ ُك ْم َكانَ ِع ْندَ اهللِ عَ ِظيامً} [األحزاب.]53:
َتن ِْك ُحوا َأزْ َو َ

موضوع اآلية :آداب دخول بيون النبي  وآداب زيارهتا.

املعنى اإلمجايل

واملناسبات :هنى اهلل املسلمني عن دخول بيون

النبي إال إذا ما دعوا إىل طعام كوليمة أو ما شابه واملجيء وقت نضوج
الطعام لئال ينتظروا كثري ًا داخل البيوت ،كام وأمرهم متى أهنوا طعامهم

ألي أحد الدخول
فليس ّ
والـــزيـــارة وحــضــور

الوالئم أو املناسبات.

«وخص وقت الدخول بأن يكون عند اإلذن
قال القرطبي -رمحه اهلل:-
ّ
عىل جهة األدب ،وحفظ احلرضة الكريمة من املباسطة املكروهة .قال

ابن العريب :وتقدير الكالم :ولكن إذا ُدعيتم وأذن لكم يف الدخول
فادخلوا ،وإال فنفس الدعوة ال تكون إذن ًا كافي ًا يف الدخول.)4(»..

أن يتفرقوا وينترشوا فال يطيلوا الزيادة ويمكثوا مستأنسني يف احلديث،
وبي احلق سبحانه ّ
أن مثل هذه الترصفات تؤذي النبي  ويستحي هو
َّ

الثقالء .وقال ابن أيب عائشة :حسبك من الثقالء أن الرشع مل حيتملهم»(.)5

هذه األدبيات لرفع احلرج عن نبيه  وأزواجه الكرام ريض اهلل عنهن،
كام وأمر ُ
اهلل املسلمني َمن أراد منهن خماطبة أزواج النبي أن خياطبهن من

وهل األمر للوجوب؟

من التعبري عن ضيقه ،لكن اهلل سبحانه ال يستحي من احلق ،فرشع مثل

وراء ساتر أو عازل تنزهي ًا لقلوب الفريقني وتعظي ًام حلرمات اهلل وحرمة

النبي  ،وختم احلق سبحانه اآلية بتحريم النكاح من إحدى أزواج
النبي  لكوهنن أمهات املؤمنني ،فال حيل وال يصح نكاحهن بحال

من األحوال.

«قال محاد بن زيد ،وإسامعيل بن أيب حكيم :هذه اآلية أدب أ ّدب اهلل به

َشوا َوال ُم ْست َْأنِ ِسنيَ ِ َ
ل ِد ٍ
* ما معنى قوله تعاىل {َ ..فإِ َذا َط ِع ْمت ُْم َفانت ِ ُ
يث}..؟

أمر ُ
اهلل املدعوين إىل طعام أو وليمة متى ما أهنوا طعامهم أن يسارعوا
يف اخلروج ويبادروا يف االنتشار يف األرض ،وعدم املكوث استئناس ًا

سببوا له احلرج والضيق،
بحديث جيري بينهم لئال ُيثقلوا عىل النبي  و ُي ّ
فهو قائد األمة وال ينفك ينشغل يف صالح أحواهلا الدينية والدنيوية.

قال ابن عاشور« :واألمر يف قوله (فانترشوا) للوجوب ألن دخول

األسئلة واهلدايات التد ّبرية:

وت
آمنُوا ال َتدْ ُخ ُلوا ُب ُي َ
يا ا َّل ِذ َ
ين َ
* ما داللة أسلوب احلرص يف قوله { َيا َأ ُّ َ
ي َن ِ
ال َّنبِ ِّي إِ َّ
ين إناه}..؟
اظ ِر َ
ال َأن ُيؤْ َذنَ َل ُك ْم إِ َل َط َعا ٍم َغ ْ َ

احلكمة من وراء أسلوب احلرص هنا :قرص دخول بيوت النبي  عىل

صحت الزيارة ورشعت ،أما إن مل تتحقق
املذكور فقط بحيث إن حتقق ّ

املنزل بغري إذن حرام ،وإنام جاز بمقتىض الدعوة لألكل فهو إذن مقيد
املعنى بالغرض املأذون ألجله فإذا انقىض السبب املبيح للدخول عاد

حتريم الدخول إىل أصله.)6(»..

رسائل التزكية:

ّ
التحل بآداب الزيارة وعدم اإلثقال فيها لئال يتأذى املضيف.
-

حرمت الزيارة ومنعت ،فقد ُمنع املسلمون من دخول بيوت النبي 
إال يف حالة :إذا ُد ُعوا (تل ّقي دعوة).

ُسبب
 -عدم اإلطالة يف الزيارة ال سيام يف بعض املناسبات التي قد ت ّ

بيوت النبي .

هوامش:

 عدم التبكري يف الزيارة واملجيء وقت نضوج الطعام لئال ُيثقلوا عىلقال النسفي -رمحه اهلل :-كأنه قيل« :ال تدخلوا بيوت النبي إال وقت
اإلذن؛ وال تدخلوها إال غري ناظرين»؛ أي :غري منتظرين؛ وهؤالء

يتحينون طعام رسول اهلل  فيدخلون؛ ويقعدون منتظرين
قوم كانوا ّ
إلدراكه؛ ومعناه« :ال تدخلوا يا أهيا املتحينون الطعام إال أن يؤذن لكم
إىل طعام غري ناظرين إناه»؛ و»إنى الطعام :إدراكه؛ يقال« :أنى الطعام
إنى»؛ كقولك« :قاله؛ قيل»..

احلرج للمضيف.

 .1تفسري ابن كثري .ص .452 - 451

 .2اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي .ص .203
 .3تفسري النسفي (.)42 / 3

 .4تفسري القرطبي .ص .204

 .5التحرير والتنوير ،ابن عاشور.)84 / 22( .
 .6نفسه (.)85 / 22

()3

بل إنه سبحانه وتعاىل أكد عىل الدعوة بقوله:

اد ُ
خ ُلوا}
{ َو َل ِك ْن إِ َذا ُد ِعيت ُْم َف ْ
العدد 186ذو القعدة 1438هـ  -آب 2017م
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م .حامت البشتاوي

رئـــيـــس اجلــمــعــيــة األردنـــيـــة
إلعــــجــــاز الــــقــــرآن وال ــس ــنّ ــة

الوحي اإلهلي ليس جمموعة من العلوم ُر َّصت يف كتاب ،ثم ُقدِّ مت
للناسّ ،
إن عامد هذا الوحي -بعد تقرير احلق الذي جاء به -هو كيف

يغرس هذا احلق يف النفوس ،وكيف تفتح أقطارها له ،وكيف تبقى

وضيق
تعرضت للفتن ،وكيف تبقى فيها وقد زامحه الباطل ّ
عليه وقد ّ

عليه اخلناق بصنوف املحرجات؟

راعــى القرآن في خطابه القواعد النفسية،
فـ ـه ــدى الــنــف ــوس الـ ـح ــائ ــرة إلـ ــى اإليـ ـم ــان،
وج ــذب الـعـقــول الـضــالــة إلــى س ــواء السبيل
وقد تقول :ومل يتأثر به؟

إن وحدانية اهلل ّ
ّ
جل جالله أم العقائد اإلسالمية ،ومبدأ التوحيد

واجلواب :أنه ما من هاجس يعرض للنفس اإلنسانية من ناحية

سطر وتُنطق يف حلظات ،فهل كذلك األمر يف إرشاب القلوب حقيقة

يعز املرء من نفسه ،وما أكثر الذين يمضون يف سبل احلياة
أكثر ما ّ

ال حيتاج بيانه إىل كراسات أو جملدات .بل كلمة التوحيد تُكتب يف

احلقائق الدينية إال ويعرض له القرآن باهلداية وسداد التوجيه ،وما

التوحيد ،وتتبع مسالك اإلنسان لنفي الرشك عنها ،وإلزامها الرصاط

هائمني عىل وجوههم ،ما متسكهم بالدنيا إال رضورات املادة

الفطرة من دون اهلل أوثان ًا!

ّ
إن القرآن الكريم بأسلوبه الفريد ير ّد الصواب إىل أولئك مجيع ًا،
وكأنه عرف ضائقة كل ذي ضيق ،وزلة كل ذي زلل ،ثم تك ّفل

املستقيم ،ورسد تاريخ األمم األوىل ،وكيف اجتالتها الشياطني عن

األمر هنا حيتاج إىل إفاضة واطراد لكي يستطيع التغلب عىل طبيعة

اإلنسان املعاندة ،وإغالق كل منفذ يمكن أن هترب منه .لذلك يقول
ّ
ص ْفنَا ِف هَ َذا ا ْل ُق ْر َآ ِن لِلن ِ
َّاس ِم ْن ُك ِّل َم َثلٍ َو َكانَ
عز
اهلل ّ
وجلَ :
{و َل َقدْ َ َّ
ان َأ ْك َث َر َ ْ
ْ ِ
الن َْس ُ
ش ٍء َجدَ ًال} [الكهف.]54:

فحسب.

بإزاحتها كلها ،كام يعرف الراعي أين تاهت خرافه ،فهو جيمعها من
هنا وهناك ،ال يغيب عن برصه وال عن عطفه واحد منهم .وذلك رس

ص ْفنَا ِف هَ َذا ا ْل ُق ْر َآ ِن لِلن ِ
َّاس ِم ْن ُك ِّل
التعميم يف قوله تعاىلَ :
{و َل َقدْ َ َّ

«قد جتد يف القرآن حقيقة مفردة ،ولكن هذه احلقيقة تظهر يف ألف

ان َأ ْك َث َر َ ْ
َم َثلٍ َو َكانَ ْ ِ
الن َْس ُ
ش ٍء َجدَ ًال} [الكهف.]54:

الطعوم والفواكه ،وهذا التكرار مقصود ،وإن مل تزد به احلقيقة

إهنم يقفون منه مثلام يقف املاجن أمام أب ثاكل ،قد ال ينخلع من

ثوب ،وتتوزّ ع حتت عناوين شتى ،كام تذوق السكر يف عرشات

العلمية يف مفهومها ،ذلك ّ
أن الغرض ليس تقرير احلقيقة فقط ،بل

بناء األفكار واملشاعر ،ونقاط مؤلفه آخر ما ختتلقه اللجاجة من

الكر عليها باحلجج الدامغة ،حتى تبقى النفس وليس
شبهات ..ثم ّ
مفر من اخلضوع ملفهومها للحق واالستكانة هلل ،وعندي ّ
أن
أمامها ّ
قدر ًا من إعجاز القرآن الكريم يرجع إىل هذا»(.)1

ويسرتسل الشيخ الغزايل قائ ً
أظن امرء ًا سليم الفكر والضمري
ال« :فام ّ
يتلو القرآن ويستمع إليه ثم يزعم أنه مل يتأثر به.
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وحتى الذين ّ
يكذبون بالقرآن ويرفضون االعرتاف بأنه من عند اهلل،

جمونه الغالب عليه ،ولكنه يؤخذ فرتة ما بصدق العاطفة الباكية،
أو مثلام يقف اخليل أمام خطيب هيدر بالصدق وحيدث العميان عن

اليقني الذي يرى وال يرون ..إنه قد يرجع مستهزئ ًا ،ولكنه يرجع بغري

النفس التي جاء هبا.

واملنكرون من هذا النوع ال يطمعون يف التأثري النفساين للقرآن

الكريم ،كام أن العميان ال يطعنون يف قيمة األشعة ،ولذا يقول اهلل عز

وجلُ َّ :
{الل َن َّز َل َأ ْح َس َن ْ َ
ال ِد ِ
يث ِكتَاب ًا ُمت ََش ِ
اب ًا َم َث ِ َ
ود
ان َت ْق َش ِع ُّر ِمنْهُ ُج ُل ُ

وب ْم إِ َل ِذ ْك ِر َّ
الل ِ َذلِ َ
ين َ ْ
ك هُ دَ ى
ب ْم ُث َّم َت ِلنيُ ُج ُل ُ
ا َّل ِذ َ
ودهُ ْم َو ُق ُل ُ ُ
ي َش ْونَ َر َّ ُ

ض ِللِ َّ ُ
َّ
الل َف َم َلهُ ِم ْن هَ ٍ
اء َو َم ْن ُي ْ
اد} [الزمر.]23:
ي ِدي بِ ِه َم ْن َي َش ُ
الل ِ َ ْ

ّ
«إن القرآن يملك عىل اإلنسان نفسه بالوسيلة الوحيدة التي تقهر

تفوقه يف اجلدل ،أي بتقديم الدليل املفحم لكل شبهة ،وتسليط
ّ
الربهان القاهر عىل كل حجة؛ فالنكوص عن اإليامن بعد قراءة
القرآن يكون كفر ًا عن جتاهل ال عن جهل ،ومن تقصري ال عن
قصور ،واجلدل آفة نفسية وعقلية مع ًا ،فالنشاط الذهني للمجادل
يمدّ ه حراك نفيس خفي ،ق ّلام هيدأ بسهولة».

ُسبب التأثري يف النفس
ويستكمل الشيخ بيانه عن وسائل القرآن التي ت ّ

اإلنسانية فيقول:

والقرآن الكريم يف حتدّ ثه للنفس اإلنسانية ،حارب هذا امللل وأقصاه

عنها إقصا ًء ،وعمل عىل جتديد حياهتا بني احلني واحلني ،حتى إنه
ّ
ليمكنها أن تستقبل يف كل يوم ميالد ًا جديد ًا.

يه ِم َن ا ْل َو ِع ِ
ص ْفنَا ِف ِ
{و َك َذلِ َ
يد َل َع َّل ُه ْم
قال تعاىلَ :
ك َأ ْنزَ ْلنَا ُه ُق ْر َآن ًا عَ َربِ ّي ًا َو َ َّ

َي َّت ُقونَ َأ ْو ُي ِْد ُث َ ُل ْم ِذ ْكر ًا} [طه.]113:
ِ
ومن وسائل القرآن التأثريية :الرتغيب والرتهيب ،حيث يقول الشيخ
الغزايل:

«والشعور بالرغبة والرهبة والر ّقة تعمرك وأنت تستمع إىل قصص
األولني واآلخرين ،تروى بلسان احلق ثم يتبعها فيض من املواعظ
واحلكم واملغازي ِ
والع َب

ّ
«إن طبيعة هذا القرآن

تقشعر منه اجللود»(.)3

اإللــف وطــول املعرفة

قــدامــى وحمــدثــن هلذا

ال تلبث أن تعترب برودة

وقـــد فــطــن الــعــلــاء

فتتعرى أمامه النفوس،
ّ

الــوجــه الــدقــيــق من

وتنسلخ مــن ثكلتها

وجوه اإلعجاز القرآين

ذهوهلا وركودها ،وجتد

والرافعي وعبد الوهاب

شأنهُ -ييطها و ُيناقشها،

حيث ملس هؤالء العلامء

وتص ّنعها ،وتنزعج من

ويف طليعتهم اخلطايب

ّ
جلنفسها أمــام اهلل

خالف وأمــن اخلويل،

و ُيع ّلمها و ُيــؤ ّدهبــا ،فام

ما أحدثه القرآن الكريم

تستطيع أمام صوت احلق
املستعلن العميق إال أن

ختشع وتصيح:

حمم ٍ
ـــد ال نقتـدي»(.)2
يا هذه الدنيا أصيخي واشهـدي   أنّا بغري ّ
ثم يقول« :وكام قهر القرآن نوازع اجلدل يف اإلنسان ّ
وسكن جلاجته،

تغ ّلب عىل مشاعر امللل فيه وأمدّ ه بنشاط ال ينفد ،واجلدل غري امللل،
وحيوهلا إىل حقائق ،وهذا موات
حترك ذهني قد جيسد األوهام ّ
فذا ّ
جيمد املشاعر فام تكاد تتأثر بأخطر احلقائق.
عاطفي قد ّ

وكثري من الناس يصلون يف حياهتم العادية إىل هذه املنزلة من الركود
العاطفي فنجد لدهيم برود ًا غريب ًا بإزاء املثريات العاصفة ،ال عن

حواسهم.
ثبات وجالدة ،بل عن موت قلوهبم وشلل
ّ

مــن أثــر يف النفوس
اإلنسانية؛ فام من امرىء

سليم الفكر ،نقي الضمري ،يتلو القرآن ،أو يستمع إليه إال تأثر به.
وهذا ما أحدثه القرآن فع ً
ال من أثر من انقالب اجتامعي بني العرب،
وهم الذين متلكهم احلمية العصبية ،وسيطرت عىل نفوسهم النعرة
ُ
اجلاهلية ،ألنه راعى قواعد نفسية يف مظاهر االعتقاد ،ومآرب

حجته ،وأظهر
االنفعال ،ونواحي التأثري ،وأثار من هذا ما أ ّيد ّ
دعوته ،وهو يف ذلك كله يساير من شؤون النفس اإلنسانية ويتغلغل
يف شعاهبا وجوانبها مما مل هيتد إليه العلم إال حديث ًا.
يقول مصطفى صادق الرافعي:

«والقرآن وإن كان مل خيرج عن أعىل طبقات اللغة ،وال برز عن وجوه
13

العادة يف ترصيفها ،غري أنه أتى من وراء النفس ،ال من وراء اللسان،

قلبي أن يطري إىل اإلسالم»( ،)9ويف رواية :وذلك أول ما وقر اإليامن

سنن ووجوه جتعل األلفاظ كأهنا مذهب هذه املعاين يف النفس»(.)4

أن أعرابي ًا سمع رج ً
ويذكر أبو عبيد ّ
ال

فجعل من نظمه طريقة نفسية يف الطريقة اللسانية ،وأدار املعاين عىل

ويقول األستاذ عبد الوهاب خالف عن القرآن يف إعجازه النفيس:

يف قلبي.

اصدَ ْع بِ َم ُتؤْ َم ُر
يقولَ { :ف ْ

ض عَ نِ ْ ُ
َو َأ ْع ِر ْ
ال ْ ِ
ش ِكنيَ } [احلجر ]94:فسجد وقال سجدت لفصاحته.

«لن يدار األمر فيه إال عن سياسة النفوس ،وخماطبة القلوب،

وسمع آخر رج ً
است َْيئ َُسوا ِمنْهُ َخ َل ُصوا َن ِج ّي ًا[ }...يو�سف،]80:
ال يقرأَ { :ف َل َّم ْ

ظواهر نفسية ونواميس روحية أدار عليها بيانه»(.)5

ويقول الدكتور لوريا فالرييّ :
«إن أسلوب القرآن فريد يف بابه ،وليس

ومناجاة الروح ،وإن تفسريه ال يقوم إال عىل إدراك ما استخدمه من

كام يقول األستاذ أمني اخلويل يف اإلعجاز النفيس يف القرآن الكريم:

ّ
«إن هذا القرآن من حيث هو فن أديب معجز ،ثم من حيث هو هدى

وبيان ديني ،ثم مل يدر األمر فيه إال عىل سياسة النفوس البرشية

ورياضتهاّ ،
ألن الفن هو نجوى الوجدان ،والدين هو حديث
االعتقاد ،وخطاب القلوب ،فصلته بالنفس ومناجاته للروح أوضح

من أن يستدل هبا»(.)6

«ويتضح لنا من هذه األقوال ّ
أن القرآن الكريم قد راعى يف خطابه
ال وهادي ًا ومقنع ًا وجماد ً
القواعد النفسية مستد ً
ال ومثري ًا ومهدّ د ًا،

فاستطاع هبذا الوجه من اإلعجاز أن هيدي النفوس احلائرة إىل

اإليامن ،وجيذب العقول الضالة إىل سواء السبيل ،ويلني القلوب
الصلدة التي ال تلني إىل ذكر اهلل ،كام أجدى ذلك أيض ًا يف إنجاح

الدعوة وإعالء الكلمة»(.)7

َّ ُ
{الل َن َّز َل َأ ْح َس َن ْ َ
ال ِد ِ
يث ِكتَاب ًا ُمت ََش ِ
اب ًا َم َث ِ َ
ين
ان َت ْق َش ِع ُّر ِمنْهُ ُج ُل ُ
ود ا َّل ِذ َ

ك هُ دَ ى َّ
وب ْم إِ َل ِذ ْك ِر َّ
الل ِ
الل ِ َذلِ َ
َْ
ب ْم ُث َّم َت ِلنيُ ُج ُل ُ
ودهُ ْم َو ُق ُل ُ ُ
ي َش ْونَ َر َّ ُ
ض ِللِ َّ ُ
الل َف َم َلهُ ِم ْن هَ ٍ
اء َو َم ْن ُي ْ
اد} [الزمر.]23:
ي ِدي بِ ِه َم ْن َي َش ُ
َْ
ّ
ويدل هذا عىل ّ
خص به أنّه يعرتي من ال يفهم معانيه،
أن هذا يشء ّ

مر بقارىء فوقف يبكي؛
وال يعلم تفاسريه ،كام روي عن نرصاين أنه ّ
بكيت؟ فقال للشّ جا( )8والنظم.
مم
َ
فقيل له َّ

وهذه الروعة قد اعرتت مجاعة قبل اإلسالم وبعده؛ فمنهم من أسلم
له ألول وهلة وآمن به ،ومنهم من كفر؛ فقد حكي يف الصحيح عن
جبري بن مطعم قال:

«سمعت النبي يقرأ يف املغرب بالطور ،فلام بلغ هذه اآليةَ :
{أ ْم ُخ ِل ُقوا
ُ
ات َو ْ َ
َ
ش ٍء َأ ْم هُ ُم ْ َ
الس َم َو ِ
ال ْر َ
ي َ ْ
ِم ْن َغ ْ ِ
ض َبل َل
الالِ ُقونَ  .أ ْم َخ َل ُقوا َّ

ُي ِ
وقنُونَ َ .أ ْم ِع ْندَ هُ ْم َخزَ ائِ ُن َر ِّب َك َأ ْم هُ ُم ْ ُال َس ْي ِط ُرونَ } [الطور ،]37-35:كاد
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فقال أشهد ّ
أن خملوق ًا ال يقدر عىل هذا الكالم(.)10

له مثيل سابق يف األدب العريب ،وهو يقع من النفس البرشية موقع ًا
متيع فيه وال استكراه».
صحيح ًا ،ال تص ّنع فيه وال افرتاء ،وال ّ

ويقول أيض ًاّ :
«إن آيات القرآن عىل جانب كبري من الفصاحة،

حتى ما كان منها خاص ًا باألوامر والنواهي التي جيب أن تكون يف

أسلوب هادىء ،كام أن سري األنبياء فيه وأوصاف بدء اخللق وهنايته،
يتكرر ذكره يف الكتاب
واألحكام ،وصفات اهلل وخصائصه ،كل ذلك ّ

العجيب بأشكال وصور متعددة ،ولكن دون أن يفقد شيئ ًا من روعته

ومكانته».

ويضيف« :وكذلك االنتقال يف القرآن ،من موضوع إىل موضوع،

حيصل كثري ًا ،ولكن دون أن ينحط التعبري عن مستواه أو ّ
تقل

حالوته».
هوامش:

 .1نظرات يف القرآن  -حممد الغزايل  -ص  - 123دار الكتب اإلسالمية  -مرص  -ط.1986 - 3
 .2املصدر السابق .129 - 127 -
 .3املصدر السابق  -ص .128
 .4إعجاز القرآن والبالغة النبوية  -مصطفى صادق الرافعي  -ص  -175دار الكتاب العريب
 بريوت  -ط 1973 - 9م . .5القرآن وعلم النفس  -أمني اخلويل  -ص - 77دار العلم  -مرص 1962 -م.
 .6مناهج جتديد  -أمني اخلويل  -ص - 203دار املعرفة  -مرص.
 .7بحث د عبد الستار حامد  -اإلعجاز القرآين  -بحوث املؤمتر األول لإلعجاز القرآين  -ص 367
  - 368بغداد  1410 -هـ 1990 -م. .8الشجا :احلزن.
 .9أخرجه البخاري .4063 ،3050 ،765
 .10الشفاء القايض عياض (مرجع سابق ) ص .200 - 199
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 250دينار ًا
اخرت اإلجابة الصحيحة:

ع ــش ــر ج ــوائ ــز
قيمة كل جائزة

 .1تبلغ مساحة املسجد األقىص املبارك:
		
أ)  100ألف م.2

		
ب)  144ألف م.2

ج)  155ألف م.2

 .2استمرت ِقبلة الرسول  إىل بيت املقدس نحو:
		
أ)  12شهر ًا.

		
ب)  16شهر ًا.
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ج)  22شهر ًا.

دينار ًا

 .3قائل هذه العبارة عن املسجد األقىصَ :
عم ا ُمل ّ
صل هو» ،هو:
«ولنِ َ
		
أ) النبي حممد .

ب) عمر بن اخلطاب .

ج) صالح الدين األيويب.

 .4حي يف مدينة القدس من أقدمها ،تم هدمه بالكامل وحتويله إىل ساحة من ساحات حائط املبكى لليهود:
			
أ) الطور.

		
ب) املغاربة.

ج) الرشف.

 .5ثورة قامت يف (1929/8/23م) باسم أحد حوائط املسجد األقىص عندما أراد اليهود أن جيعلوه من
مقدساهتم ،هو حائط:
			
أ) املرواين.

ب) الرباق		.

		
أ) جبل الزيتون.

 2 .2إرســـــال اإلجـــابـــات م ــع كــوبــون
املسابقة.
3 .3آخـــــــــــر مـــــــوعـــــــد لــــقــــبــــول
اإلجابات يوم .٢٠١٧/١٠/17
4 .4تــرســل اإلجــابــات بالبريد على
عنوان املجلة املبني يف هذا العدد أو

ج) ِ
القبيل.

إلى مقر املجلة مباشرة (.ال تقبل

كب عليه ،هو:
 .6اجلبل الذي وقف عليه عمر بن اخلطاب  يوم فتح القدس ،وأخذ ُي ّ
		
ب) جبل املشارف.

1 .1اإلجــــابة عن جميع األسئلة.

املكب.
ج) جبل ّ

اإلجابات املرسلة عبر الفاكس ).
5 .5ض ــرورة كتابة االســم الــربــاعــي ،
والعنوان كام ً
ال  ،والهاتف واضح ًا.
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صـــفـــاء يــعــقــوب مــحــمــد هــنــدي
هــالــة يــوســف محمد السفاريني
أمـــــــل صـــــالـــــح مــــحــــمــــود نــهــيــا
عبد اهلل محمود سالم بني حمد
مــــــــرام مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل عـــــودة
رويــــــدة عــطــا داود الــقــواســمــي
عـــبـــد اهلل مــــاجــــد إبـــراهـــيـــم
رنــــــــا رجـــــــــاح عـــيـــســـى نـــاصـــر
أح ــم ــد ع ــزم ــي مــحــمــد الــبــيــطــار
فــــرح مــحــمــد أح ــم ــد أبــــو عــمــرة

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

إجابات مسابقة العدد مئة وأربعة وثمانني
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(رباعي ًا):
اسم املشترك
ّ
ال ــع ــن ــوان الــبــريــدي:
الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:
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()1
أ.د .محمد راتب النابلسي

ِمن أسامء اهلل تعاىل (القابض والباسط) ،وأول مالحظة :ال جيوز

فإذا أراد أن يرزقك أهلمك الوسائل واألساليب واملوضوعات

قلت إنه
أنك تصفه باملنع والبخل -وحاشاه سبحانه ،-ولكن إذا َ

رست يف طريق اإلفالس وأنت ال تدري ،وإذا أراد أن ال يرزقك
فقد
َ

أن تقولّ :
لت (قابض) فمعنى ذلك
إن اهلل قابض فقط؛ ألنك إذا ُق َ
مجعت
قابض باسط ،فمعنى ذلك أنك وصفته بالقدرة واحلكمة ،وإذا
َ

وصفت اهلل سبحانه وتعاىل بالقدرة واحلكمة؛ ألن
بني االسمني فقد
َ
ض َ
ض ِ
اهلل عز وجل يقولَ { :م ْن َذا ا َّل ِذي ُي ْق ِر ُ
اهلل َق ْرض ًا َح َسن ًا َف ُي َ
اع َفهُ َلهُ

ري ًة َو ُ
َأ ْ
اهلل َي ْقبِ ُ
ج ُعونَ } [البقرة.]245:
ض َو َي ْب ُس ُط َوإِ َل ْي ِه ت ُْر َ
ض َعاف ًا َكثِ َ

أردت أن تُع ّلل :يقبض ليبسط ،ويرضّ لينفع ،ويمنع
وهكذا إذا
َ
سائر يف طريق الصواب.
ل ُيعطي ،و ُي ِذ ّل ل ُي ِع ّزَ ،
فأنت ٌ

ومعنى (القبض) يف اللغة هو األخذ ،و(البسط) هو التوسيع والنرش،

ضيقه اهلل عز وجل فقد
وهذان األمران َي ُع َّمن مجيع األشياء؛ فكل أم ٍر َّ
وسعه فقد َب َس َطه ،وإىل بعض أبواب القبض والبسط:
ق َب َضه ،وكل أمر َّ

(الرزق) ،قال اهلل تعاىلُ { :
اء ِم ْن ِع َب ِ
اد ِه َو َي ْق ِد ُر َلهُ
الرزْ َق ِلَ ْن َي َش ُ
اهلل َي ْب ُس ُط ِّ

يم} [العنكبوتَ { ،]62:أ َو َ ْل َي َر ْوا َأنَّ َّ َ
إِنَّ َ
اهلل بِ ُك ِّل َ ْ
الرزْ َق ِلَ ْن
ش ٍء عَ ِل ٌ
الل َي ْب ُس ُط ِّ

ك ََ
ل َي ٍ
اء َو َي ْق ِد ُر إِنَّ ِف َذلِ َ
ات لِ َق ْو ٍم ُيؤْ ِمنُونَ } [الروم ،]37:فال َت ُقل فالن
َي َش ُ

ذكي وثان عنده خربات يف التجارة رائعة جد ًا وثالث ّ
خطط ورابع
مقتدرُ ،
فاهلل عز وجل يقبض ويبسط ويرزق ويسلب و ُيعطي ويمنع،

وكنت غني ًا
واملواقف والتحركات املناسبة للربح ،وإذا أراد أن يقبض
َ

حلكمة أرادها سدّ يف وجهك كل األبواب ،قال تعاىل؛ فاعلم علم

اليقني ّ
تظن
أن اهلل هو الرزّ اق ،وهو الذي يسلب الرزق ،لكن إياك أن ّ

أن البسط عند اهلل عز وجل فيه معنى اإلرسافّ ،
ّ
وأن القبض فيه معنى
البخل ،وهذان املعنيان جيب أن ال ي ِر َدا عليك إطالق ًا ،فهو سبحانه

يقبض عن حكمة وقدرة وعلم وتقدير ،ويبسط عن إكرام وتوسعة
وامتحان؛ ف َب ُ
سطه إكرام أو امتحانُ ،
وقبضه معاجلة أو وقاية ،والدليل

اد ِه َلب َغوا ِف ْ َ
قول اهلل تعاىلَ { :و َل ْو َب َس َط ُ
ال ْر ِ
ض َو َل ِك ْن ُينَزِّ ُل
الرزْ َق لِ ِع َب ِ َ ْ
اهلل ِّ

بِ َقدَ ٍر َما َي َش ُاء إِ َّنهُ بِ ِع َب ِاد ِه َخبِ ٌري َب ِص ٌري} [الشورى.]27:

هذا املعنى األول متعلق بالرزق ،واملعنى الثاين متعلق بالسحاب،

قال تعاىلُ َّ { :
الس َم ِء َك ْي َ
ف
الر َي َ
اح َفتُثِ ُ
الل ا َّل ِذي ُي ْر ِس ُل ِّ
ري َس َحاب ًا َف َي ْب ُس ُطهُ ِف َّ
اء َو َي َْع ُلهُ ِك َسف ًا َف َ َ
تى ا ْل َو ْد َق َ ْ
اء
ص َ
ي ُر ُج ِم ْن ِخ َللِ ِه َفإِ َذا َأ َ
اب بِ ِه َم ْن َي َش ُ
َي َش ُ

ِم ْن ِع َب ِ
اد ِه إِ َذا هُ ْم َي ْست َْب ِ ُ
شونَ } [الروم ،]48:هذا السحاب ينترش يف السامء

كام يشاء اهلل عز وجل ،وقد يقبضه عن قوم ويبسطه لقوم.
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د .مصطفى محمود

باإليامن والعلم نواجه حتديات عرصنا ونناضل يف رصاع الوجود
ومعرتك املذاهب والقيم.

يصح لنا إيامن وال علم ما مل نتد ّبر منطقهام ونتمثل آفاقهام،
ولن ّ

قوتنا هبام وجدوامها علينا.
ونستبني عىل احلقيقة مناط ّ
لكيال ّ
ختتل املقاييس واملوازين ،وتضطرب الرؤية ويضيع منا
الطريق.

اإليامن عقيدة وتقوى ،ويقظة ووعي وسلوك..
وليس استهوا ًء خالب ًا خيدّ ر عقول العامة وضامئر اجلامهري،

بألفاظ خضمة فقدت داللتها ومعناها وفاعليتها ،أو عبارات

فخمة يلوكها مدّ عو عرصية ،من باعة الكلمة وجتار القلم.

سعي وعمل ،وليس جذبة شطحات هائمة يف تيه
واإليــان
ٌ
ّ
وتعطل إدراكها
الرساب ،تسقط األمة يف غيبوبة عن الوعي،

لسنن الكون واحلياة ،وترحيها من مكابدة مهوم يقظتها وتكاليف

الــشــاعــر عبد الــرحــيــم البرعي

احـ ِ
َيا َر ِ
نى بِ ِق َي ِ
ادي
ـلــنَ إِ َل ِم ً

ست ُْم َو َس َار َدلِي ُل ُك ْم َيا َو ْح َشتِي
ِ ْ

الر ِحيلِ ُفؤَ ِادي
َه َّي ْجت ُُمو َي ْو َم َّ

ال ِ
الش ْو ُق َأ ْق َل َقنِي َو َص ْو ُت ْ َ
َّ
ادي

وجودها ومسؤولية أمانتها وتبعات مصريها.
ٌ
ّ
إيامن بثبات هذه السنن الكونية وحتمية
والتوكل عىل اهلل
اطرادها ،يمنحها اليقني بنجاح العمل الصالح ،ويؤنسنا ّ
بأن اهلل

َام بِ ُب ْع ِد ُك ْم
َو َح َر ْمت ُُمو َج ْفنِي ْالَن َ

َيا َس ِ
اكنِنيَ ْ ُال ْن َحنَى َوا ْل َــو ِادي

َو َي ُق ُ
السى
ول ِل َيا َنائِ ًام ِجدَّ ُّ َ

ب َص ِ
ات َ ْت ُلو ُك َّل َق ْل ٍ
اد
َع َر َف ُ

وذكر اهلل ليس تعبئة لألمة يف حلقات الذكر ،ولكنه خضوع
ُ
اإلنسان لرقابة خالقه ذي اجلالل واإلكرام ،وإيامنه ّ
بأن اهلل ال

َت َّ
نى
اللِ َما َأ ْح َل ْالَبِ َ
يت َع َل ِم ً

يد َأ ْبـــر ِك َ
يف َل ْيلِ ِع ٍ
األ ْع ـ َيـ ِ
ـاد
َ

معنا يف كل مسعى نذكره فيه.

ختفى عليه خافية يف األرض وال يف السامء ،ينرص من ينرص احلق،
وخيذل من يسعى لباطل  ،ويمحق الزيف والبهتان.

واإليامن يف العقيدة اإلسالمية التزام أوامره تعاىل واجتناب

لنواهيه ..واهلل يأمر بالتوحيد والعدل واإلحسان والتقوى
والع ّفة واألمانة والصدق ،والتوايص باحلق واخلري ،والتناهي

عن الرش واملنكر ،والصرب عىل تكاليف اجلهاد..

وينهى سبحانه عن الرشك والبغي والفحشاء ،وأن نسكت عىل
ونحرف كلامته تعاىل عن
باطل ومنكر ،وأن نفرتي عىل اهلل كذب ًا
ّ

مواضعها.
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وح ِل َما َب ْ َ
الص َفا
ي َز ْمزَ َم َو َّ
َو َي ُل ُ

ال ِم ْن َع َر َف ِ
َم ْن َن َ
اع ٍة
ات َن ْظ َر َة َس َ
َض َّح ْوا َض َحا َيا ُث َّم َس َ
ال ِد َماؤُ َها

ات ال ِّل َق ِ
يض َش َار ِ
اب ا ْلبِ ِ
اء
َلبِ ُسوا ثِ َي َ

َيا َر ِّب َأن َْت َو َص ْلت َُه ْم ِص ْلنِي ِبِ ْم

َفإِ َذا َو َص ْلت ُْم َس ِالِنيَ َف َب ِّل ُغوا ِمنِّي

يم ُمت ََّي ٌم
الر ِح ِ
ُقو ُلوا َ ُل ْم َع ْبدُ َّ

َص َّل َع َل ْي َك َّ ُ
الل َيا َع َل َم ْ ُ
الدَ ى

ِع ْندَ ْالَ َقا ِم َس ِم ْع ُت َص ْو َت ُمن ِ
َاد
ور َو َن َ
َنـ َ
ـر ِاد
ـال
الــر َ
ُّ ُ
ــال ُك َّل ُمـ َ

َو َأ َنــا ْ ُالت ََّي ُم َقدْ َن َح ْر ُت ُفؤَ ِادي
َو َأ َنا ْ ُال َل َّو ُع َقدْ َلبِ ْس ُت َس َو ِادي
َفبِ َح ِّق ِه ْم َيا َر ِّب ُف َّك ِق َي ِ
ادي

ـل َذ َ
الم ُأ َه ْــيـ َ
ــو ِادي
الس َ
اك ا ْل َ
َّ

اب َو َ
َ
األ ْو ِ
األ ْح َب ِ
الد
َو ُم َفا ِر ُق

ــب َأ ْو َت َرن ََّم َح ِ
اد
ـار َر ْك ٌ
َما َسـ َ

قبسات

د .علي بن حمزة العمري

الــشــاعــر يــوســف العظم

ٍ
ِ
وإيامن
مواكب النو ِر يف طه ٍر
بساط من األشواق تلقاين
عىل
ُ
ـر َ
ُ
سي وإعالين
اهلل يف ِ ّ
الغراء أل ُثمها وأذكـ ُ
أطوف بالكعبة ّ
ّ
ختضل أجفاين
فتدمع العنيُ أو
القلب لألنوار متلؤه
وأفتح
َ
ُ
ُ
ِ
ٌ
آيات ُق ِ
رآن
وأدعية حتيا مع الذكر يف
تسبيح
والناس حو َيل
ٌ
ُ
ِمن ّ
عميقطاف ُ
ِ
ٍ
بغفران
طائفهم يرجو من اهلل أن حيظى
كل َف ٍّج
منهمر ورمح ُة اهللِ قد ح ّفت بإخواين
والدمع
منكرس
والقلب
ُ
ُ
ٌ
ٌ
رش ْب ُت ِمن زمزم ماء يطهرين وقد أذ ْبت به حزين وأشجاين
مغفرة أن يمسح ُ
ٍ
إن كنت ُ
اهلل بالطاعات عصياين
ري
رب خ َ
أسأل ّ
ٍ
أطمع يف مثوى ُ
بجنات ورضـ ِ
ـوان
ألوذ به بأن أفــوز
أو كنت
ُ

حتدث العالمة (حممد قطب) يف كتابه (جاهلية القرن العرشين) عن احلالة
املأساوية التي عاشتها األمة من خالل نظرته وقراءته للاميض واحلارض،
ولكنه قطع ًا مل يتحدث عن املستقبل ،الذي كتب عنه أخوه األستاذ سيد
من قبل يف (املستقبل هلذا الدين) ،ثم كتب هو بعده عن املستقبل يف (هذا
سواء عن طريق اهلمجية الغربية
هو اإلسالم) ،وأنّ اإلسالم قادم ..قادمٌ ،
املتغطرسة التي تؤدي إىل غضب الشعوب عليها ،والثورة عىل جرائمها،
سبب االنتقام ،أو الطريق الطويل الذي هو
وهو الطريق القصري الذي ُي ّ
طريق الرسالة املحمدية ،والذي يقتيض الرتبية وفق املنهج الر ّباين.
هذا عن املستقبل املتفق عليه ،فلامذا ال نتحدث عنه؟!
وحتى ال أميض عىل طريقة أنصاف احللول أرى أن من اخلطوط املوازية
واملهمة واملؤثرة للحلول ،لتحقيق (إسالمية القرن العرشين):
 -1التعبئة النفسية :وإعادة األجيال لروح الفضائل ،وإعزازها
بدينها ،والتكريم املستمر لروادها ،وإحياء رسالتها ،وإبراز مبدعيها،
ِ
ومن البدهيي القول إنّ التعبئة ليست بالقول عرب املنابر واملنصات
فحسب ،بل حتى املشاريع التي تبعث األمل!
 -2القدوات العملية :ورضورة إرسال الشباب يف البعثات
العلمية والتقنية بل وحتى اإلنسانية لدى اجلهات املتقنة ،مع إحسان
بنائهم وإرشادهم ،واستغالل كل وسائل العرص احلديثة إلبراز الربامج
واجلهات العاملة لتتغلغل يف صفوف الناشئة والشباب واألرس ،بخط
إبداعي قيمي راق ،عىل مجيع األصعدة ،بعيد ًا عن التحلل الديني،
واحلساسية االجتامعية ،والتقليد البارد!
 -3األصالة املنهجية :والتي تتحرك من خالل القدوات ،وتبنى من
خالل الرصوح العلمية ،واملراكز املفتوحة ،عىل يد الرجال من أصحاب
العلم والوعي والبصرية واحلكمة والرؤية املستقبلية.
وبالتايل تسري القدوات احلية نامذج بأصالتها يف ميادين احلياة كاملة ،فال
ت
ي ُأ َّم ٍة ُأ ْخ ِر َج ْ
حيدث التناقض وال التالوم ،بل كام أراد اهلل { ُك ْنت ُْم َخ ْ َ
ال ْن َك ِر َو ُتؤْ ِمنُونَ بِ َّ
وف َو َت ْن َه ْونَ عَ نِ ْ ُ
َّاس َت ْأ ُم ُرونَ بِ ْالَ ْع ُر ِ
لِلن ِ
اللِ َو َل ْو َآ َم َن َأ ْه ُل
الؤْ ِمنُونَ َو َأ ْك َث ُرهُ ُم ا ْل َف ِ
َاب َل َكانَ َخ ْي ًا َ ُل ْم ِم ْن ُه ُم ْ ُ
ا ْل ِكت ِ
اس ُقونَ } [آل عمران.]١١٠:
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مجاهد نوفل  -مدير التحرير

متثلت إحدى مظاهر تراجع األمة عن ركب احلضارة بضعف

اجلــيــولــوجــيــا،

العال عند رحيله ،فيقفون عند حمطات من حياته ،و ُيظ ِه ُرون احلزن
ِ

زغـــلـــول هــذا

اهتاممها بالعلم وقلة تقديرها للعلامء ،كام اعتاد الكثريون أن يذكروا

عىل فراقه ..وينتهي األمر!

للعال منزلة
وقد أعلت مبادئ اإلسالم ِمن شأن العلم ،وجعلت
ِ
عظيمة ،وهذا يدعونا إىل تقدير العلامء ،وإنزاهلم منازهلم ،واإلفادة

من علمهم ،وتعريف اجليل هبم ،ونرش علومهم وآثارهم حتى بعد

رحيلهم.

فدخل

الدكتور

وتفوق فيه
القسم
ّ
وحصل عىل درجة

ا لبكا لو ر يو س

بمرتبة الــرف،
درس بعدها يف

وخترج فيها عام 1955م بمرتبة الرشف.
كلية العلوم بجامعة القاهرة ّ

ِمن هنا كان ِمن األمهية بمكان التعريف بالعلامء الذين كان هلم
بصامت واضحة وأثر بارز يف ميدان العلوم عموم ًا والعلوم الرشعية

ميدان عمله:

الدكتور زغلول راغب النجار.

يف مناجم الفوسفات ،ثم عمل بجامعة عني شمس ،وبعدها اختارته

عىل وجه اخلصوص ..ووقفتنا يف هذا العدد مع العالمة األستاذ
ِمن األسامء املعدودة يف جمال اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم
عىل مستوى َ
العال اإلسالمي؛ َع ِ ٌ
ال جليلُ ،عرف بجهوده وبحوثه

عمل الدكتور زغلول يف رشكة صحارى للبرتول ،ثم التحق بالعمل

جامعة امللك سعود بالرياض للعمل لدهيا ،ثم تقدّ م للامجستري يف
جامعة ويلز يف إنجلرتا ،ثم حصل عىل الدكتوراه يف علوم األرض

يف اإلعجاز العلمي ،أمىض حياته يف دراسة آيات الكتاب الكريم،

من جامعة ويلز سنة 1963م ،ومنحته اجلامعة درجة زمالتها

مشهود هلا.
وعلوم األرض ،نال شهادات دولية عدة ..بحوثه وآراؤه
ٌ

«الربوفيسور» .وقد شارك يف تأسيس قسم اجليولوجيا يف كل من

واستنباط الدالالت العلمية هلذه اآليات ..متخصص يف اجليولوجيا

نشأته ودراسته:

ُولد الدكتور زغلول النجار عام (1933م) بمحافظة الغربية يف مرص

لعائلة مسلمة ،فكان جدّ ه إمام القرية ،وكان والده من حفظة القرآن،
وبعد إمتامه حفظ القرآن ،انتقل بصحبة والده إىل القاهرة والتحق
بإحدى املدارس االبتدائية وهو يف سن التاسعة .ثم أتم دراسته
االبتدائية يف مدرسة شربا الثانوية عام 1946م ،وكان من األوائل

اخلرجيني ،ثم التحق بكلية العلوم بجامعة القاهرة ،وتم افتتاح قسم
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فيام بعد الدكتوراه ،ويف عام 1972م حصل عىل درجة األستاذية

جامعات الرياض والكويت ،ورأس قسم اجليولوجيا يف جامعة

الكويت.

وللدكتور النجار العديد من الربامج التلفازية واإلذاعية يف عدد من

القنوات واإلذاعات اإلسالمية والثقافية ،وجاب أقطار األرض
حمارض ًا عن اإلسالم وقضايا املسلمني ،وخاصة قضية اإلعجاز

العلمي يف القرآن والس ّنة النبوية ..وله أكثر مئة ومخسني بحث ًا ومقا ً
ال
علمي ًا منشور ًا ،ومخسة وأربعني كتاب ًا باللغات العربية واإلنجليزية

والفرنسية واألملانية ،وله سلسلة مقاالت متنوعة يف عدد من املجالت

اإلسالمية ،ومنها جملتنا (الفرقان) ،وله سلسلة من األرشطة السمعية
والبرصية واألسطوانات املدجمة يف جماالت متعددة.

من مؤلفاته:

ُ ّ
د .ال ـن ـجــار ُ :ي ـحــرك ال ـنــاس ِم ــن األع ـمــاق حقيقة
ً
ّ
أن ك ـتــابــا أن ـ ــزل ق ـبــل ( )1400س ـنــة ي ـحــوي من
حقائق الكون ما لم يستطع اإلنسان إدراكــه إال
بعد مجاهدة طويلة استغرقت مئات السنين

 -مدخل إىل دراسة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم والس ّنة النبوية

سميه
الذي ُأشري إليه بأنه جانب من جوانب اإلعجاز يف كتاب اهلل ُن ّ

 -موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم.

ِمن املواقع التي شغلها:

 -تفسري اآليات الكونية يف القرآن الكريم.

زائر يف جامعة كاليفورنيا ،ومستشار للتعليم العايل باملعهد العريب

املطهرة.

 من آيات اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم. -تأمالت يف كتاب اهلل.

 اإلعجاز العلمي يف الس ّنة النبوية. -صور من تسبيح الكائنات هلل.

 -رسالتي إىل األمة.

سبب اختيار الدكتور زغلول
ملجال اإلعجاز العلمي:

قال الدكتور زغلول يف مقابلة له مع
قناة اجلزيرة عام (2004م)« :نعم،
أو ً
ال هذا املجال الذي ُأتقنه ،هذا

جمال ختصيص ،أنا درست العلوم

«اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم».

شغل الدكتور زغلول النجار العديد من املواقع ،كان من بينها :أستاذ
للتنمية يف السعودية ،ومدير جامعة األحقاف يف اليمن ،ومدير
معهد مارك فيلد للدراسات العليا يف بريطانيا ،ورئيس جلنة اإلعجاز
العلمي للقرآن يف املجلس العلمي للشؤون اإلسالمية يف مرص،
ونال عضوية هيئة حتكيم جائزة اليابان

الدولية للعلوم ،وأستاذ يف جامعة العلوم

اإلسالمية العاملية يف األردن ،وأرشف عىل
الكثري من رسائل املاجستري والدكتوراه
يف عدد من الدول العربية ،وعمل عضو ًا

يف العديد من اجلمعيات املحلية والعاملية،
واختري عضو ًا يف هيئة حترير جمالت علمية،

وع ّي مستشار ًا علمي ًا لعدد من املجالت
ُ

عىل مدى أكثر من مخسني سنة ،وأرى من واجبي كمسلم أن أعرض

العلمية العاملية ،وهو عضو مؤسس للهيئة العاملية لإلعجاز العلمي
يف القرآن والس ّنة النبوية  -رابطة العامل اإلسالمي ،وكان عضو ًا يف

املعرفة العلمية والتقنية بمعدالت مل تشهدها البرشية من قبل ،وقد

يف جملس أمناء اهليئة اإلسالمية لإلعالم  /بريطانيا.

هلذه اآليات الكونية يف حقل ختصيص بام يفيد حسن الفهم؛ ألين

تفجر
أعتقد أن هذه اآليات الكونية -عىل كثرهتا -نزلت لزماننا ،زمن ّ
أصبح اخلطاب النفيس الروحاين األخالقي القيمي ال يؤ ّثر يف الناس
كثري ًا ،ولكن ُي ّركهم من األعامق حقيقة ّ
أن كتاب ًا ُأنزل قبل ()1400
سنة حيوي من حقائق هذا الكون ما مل يستطع اإلنسان إدراكه أو

إدراك يشء منه إال بعد جماهدة طويلة استغرقت مئات من السنني
وعرشات اآلالف من العلامء ،ومل يتمكن اإلنسان من الوصول إىل

تصو ٍر صحيح هلا إال منذ عرشات قليلة من السنني ..هذا السبق هو

جملس إدارة املجلس العايل للبحوث اإلسالمية  -القاهرة ،وعضو ًا

دور مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم يف نرش علومه:

خاص ًا باألستاذ
أولت مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم اهتامم ًا
ّ
الدكتور زغلول النجار ،فاستضافته يف عدد من املؤمترات القرآنية
وامللتقيات املتخصصة يف اإلعجاز العلمي ،إضافة إىل دعوته لعدد

من املحارضات والفعاليات القرآنية التي تقيمها اجلمعية.

كام نرشت له اجلمعية عدد ًا من اإلصدارات العلمية ،ومنها« :قضية
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اإلعجاز العلمي يف القرآن الكريم بني املؤيد واملعارض»« ،احلج

معجزة املكان والزمان»« ،هذا هو القرآن» ،إضافة إىل عدد من
اإلصدارات باللغة اإلنجليزية..

من اجلوائز التي ناهلا:

 -الشخصية اإلسالمية األوىل للعام اهلجري (1427هـ).

تأثر الناس بمحارضاته:

شهدت حمارضات الدكتور زغلول النجار يف خمتلف دول العامل
حضور ًا الفت ًا وتفاع ً
ال من احلضور ،كام أسلم عىل يديه عدد من غري

 -جائزة مسابقة التوجيهية ،وزارة الرتبية والتعليم يف مرص

املسلمني يف عدد من البلدان ،وذلك بفضل اهلل أو ً
ال ،ثم لتأثرهم

 -جائزة بركة لعلوم األرض من جامعة القاهرة (1955م) ،وكان

كل ما وصل إليه العلم ملا جاء يف هذا الكتاب املعجز.

 -جائزة روبرتسون لألبحاث فيام بعد الدكتوراه ،جامعة ويلز -

مصادر:

 -درجة زمالة جامعة ويلز  -بريطانيا (1963م).

 .2موقع إسالم ويب (.)islamweb.net

(1951م) ،وكان أول احلاصلني عليها.
أول احلاصلني عليها.

بريطانيا (1967-1963م).

 -جائزة أفضل البحوث املقدمة ملؤمتر البرتول العريب (-1970

1972م).

 -جائزة ديب الدولية للقرآن الكريم (2006م).
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وس ْبقه للعلوم كلها ،وتصديق
عندما يقفون عىل حقيقة إعجاز القرآن َ

 .1موقع الدكتور زغلول النجار (.)elnaggarzr.com

 .3موقع ويكيبيديا.

 .4صفحة (دعوة للتعرف عىل املسلمني اجلدد) فيسبوك.

المشهد اإلسالمي

ُ
هل يص ِلح «الحج» ما أفسدت السياسة؟

ِمن أعظم جتليات احلج ودالالهتا العميقة قضية وحدة األمة؛ فموسم احلج

موسم التطبيق العميل هلذه الوحدةُ ،يذوب فوارق اللون واجلنس واللغة،

التارخيية ،واحلرمة الدينية ،وجدول األعامل بام فيه من األقوال واألفعال أماله
«خ ُذوا َع ِّني َمن ِ
َاس ُ
بأم ٍر من اهلل تعاىل حممد رسول اهلل ،حيث قالُ :
كك ْم»،

الوقوف واحلركة ،إضافة إىل أنه حيمل يف طياته ما يؤدي إىل التقاء وائتالف

مسلم وكفى.
امرأة ،فال رشط وال مزية غري اإلسالم،
ٌ

و ُيعلن الوحدة يف الوجهة والنية ،ويف األقوال واألعامل ،ويف الزي واهليئة ،ويف
النفوس وتقوية الروابط ،مع األمر األكرب وهو ارتباط األمة بخالقها ،واتباعها

لرشعه ،وإعالئها للموازين اإلسالمية ،وإلغائها للمقاييس األرضية.
إن األمة اليوم ِ
حت ُّن إىل هذه الوحدة وتشتاق إليها أكثر من أي وقت مىض،

غني ًا أو فقري ًا ،رج ً
ال أو
واملدعوون هلذا املؤمتر كل املسلمني ،حاك ًام أو حمكوم ًاّ ،

ويرسد بادحدح ،أبرز ثالثة أمور يتميز هبا «مؤمتر األمة»:

املوحد الذي ال يشرتط يف غريه من املؤمترات،
 -1يف هذا املؤمتر يتميز بالزي ّ
فاحلاج خيلع مالبسه وزينته ويتجرد هلل ،وهو بذلك يعلن أن الدنيا يف يده ال

«ألننا حني نكون متحدين ال يكون ألعدائنا مطمع فينا ،أما حني نفرتق فإهنم

يف قلبه ،وأن قيمته يف اجلوهر ال يف املظهر ،وأنه إذا دعا داعي اهلل وسمع نداء

والتاريخ خري شاهد ،فام ضاعت األندلس إال حني تفرق أمراؤها ،وما ضاعت

اهلل.

يرس صديق ًا بينام يفرح كل أعداء األمة.
اليوم ال ّ

وأن تتخذ املحور واملنهج اإلسالمي اإلهلي ،فهم عندما يطوفون حول الكعبة

يستأسدون علينا ويطمعون فينا».

فلسطني وال أفغانستان وال العراق إال يف ظل فرقتنا ،وحال األهل باخلليج

العبادة ،فلن تقف الدنيا بزينتها عائق ًا يف طريقه ،بل هو مستعد خللعها يف سبيل

 -2يف هذا املؤمتر تذكري األمة أن تلغي مجيع املحاور واألحوال التي مزقتها،

يقول الدكتور الباحث عيل بادحدحّ :
إن احلج مؤمتر سنوي لكل املسلمني وهو

املرشفة يعلنون هذا املبدأ املهم الذي جيعل حمور حياهتم ،العبودية اخلاشعة هلل،

ويرى أن احلج مؤمتر عظيم ،لكنه فريد ،إذ له مزايا وأهداف لو فطنت هلا أمة

 -3ويف هذا املؤمتر جمال لرسم السياسات العامة لألمة ،ومناقشة املشكالت،

وأعظم ما يف هذه املؤمتر بحسب بادحدح ،أن الدعوة هلذا املؤمتر العظيم جاءت

النبوية اجلامعة يف حجة الوداع.

موسم التطبيق العميل لوحدة األمة اإلسالمية.

اإلسالم واستفادت منها ،لكان حاهلا خري وأفضل مما هي عليه.

بأمر من اهلل تعاىل لنبيه إبراهيم اخلليل -عليه الصالة والسالمَ { :-و َأ ِّذنْ ِف

ال ِّج َي ْأت َ
اس بِ ْ َ
ض ِ
ُوك ِر َجا ً
ال َوعَ َل ُك ِّل َ
ال َّن ِ
ام ٍر َي ْأتِنيَ ِم ْن ُك ِّل َف ٍّج

عَ ِم ٍ
يق}

[احلج ،]27:وهي دعوة عريقة أصيلة ال تتجدد ،ومكان االنعقاد الدائم الذي ال

يتغري بيت اهلل احلرام وأكنافه املقدسة التي مجعت بني املباركة اإلهلية ،والعراقة

والصلة الدائمة باهلل.

واإلرشاد والتوجيه من خالل اخلطب يف موسم احلج ،كام كان يف اخلطبة

فهل تدرك األمة هذه املعاين وغريها؟ وهل يعرف األفراد هذه املعامل؟ إنه
ال بد أن يكون هناك عمل من قبل القادة املسؤولني والعلامء الربانيني ومجيع

املسلمني؛ ليحققوا مع الفريضة املنافع الكربى لألمة التي تعاين الويالت
واهلزائم والتفرقة.

العدد  186ذو القعدة 1438هـ  -آب 2017م
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ً
ألول مرة منذ  48عاما..

إغالق المسجد األقصى
و((بروفا)) التقسيم
القدس املحتلة -الفرقان

ألول مرة منذ عام  ،1969ت ّتخذ سلطات االحتالل (اإلرسائييل) خطوات

وتعدّ هذه املرة األوىل التي يعلن فيها االحتالل منع إقامة صالة اجلمعة يف

إقامة الصالة فيه ،كر ٍّد أويل عىل «عملية األقىص» ،التي أسفرت عن استشهاد
ثالثة فلسطينيني ،ومقتل رشطيني إرسائيليني ،يف اشتباك مس ّلح بالقرب من

متطرف أسرتايل اجلنسية ،يدعى دينس
ففي  21أغسطس  ،1969اقتحم
ّ

وتقرر إغالقه بشكل كامل ،ومتنع
تصعيدية «غري مسبوقة» ضد املسجد األقىصّ ،

األقىص.

قرار اإلغالق ومنع الصالة باملسجد األقىص ،امتد ليومني ،وعدّ ه علامء
مقدسيون خطوة خطرية ،ومتهيد ًا لتقسيم املسجد زماني ًا ومكاني ًا ،وفرض واقع
جديد عىل األرض.

ويف سابقة خطرية هي األوىل من نوعها ،أصدر رئيس احلكومة اإلرسائيلية،
بنيامني نتنياهو ،قرار ًا بإغالق املسجد األقىص املبارك ،ومنع إقامة أي صالة
بداخله ،وذلك للمرة األوىل منذ عام 1969؛ عىل إثر حرق املسجد األقىص

آنذاك ،يف حني تتصاعد الدعوات «اإلرسائيلية» إلغالق األقىص بشكل كامل

وهنائي ،والسيطرة عليه؛ كر ٍّد أويل عىل مقتل الرشطيني اإلرسائيليني.

تصعيد «إرسائييل» وحتدٍّ فلسطيني:

األقىص ،منذ االحتالل اإلرسائييل للقدس يف العام 1967م.

مايكل ،املسجد األقىص من باب املغاربة ،وأشعل النار يف املصىل القبيل باملسجد
األقىص ،ومنعت حينها «إرسائيل» أداء صالة اجلمعة يف رحاب األقىص،

وأغلقت األبواب ،وكانت تلك املرة األوىل التي متنع فيها من قيام صالة ،منذ
االحتالل «اإلرسائييل» لفلسطني.

ورصحت
وخشيت سلطات االحتالل حينها من ردة فعل قوية عقب احلريقّ ،
رئيسة وزراء االحتالل يف حينه ،غولدا مائري ،عىل املوقف العريب قائلة« :عندما

ُحرق األقىص مل أنم تلك الليلة ،واعتقدت أن إرسائيل ستُسحق ،لكن عندما
ٍ
َّ
سبات عميق».
حل الصباح أدركت أن العرب يف

من جانبهّ ،
حذر الشيخ عكرمة صربي ،خطيب املسجد األقىص املبارك ،من
خمططات جديدة حتاول سلطات االحتالل اإلرسائييل فرضها عىل املسجد
األقىص واملدينة املقدسة ،بعد عملية القدس ،مؤكد ًا أن االحتالل سيحاول

استغالل التوتّر السائد لفرض سياسة تصعيدية جديدة ضد املدينة واملسجد

عمر الكسواين ،مدير املسجد األقىص ،أكد يف ترصحيات صحفية أن «هذا
اإلجراء هو األخطر واألكرب منذ سنوات ضد املسجد األقىص ،ويعني فعلي ًا أن

األقىص.

إقامة الصالة فيه ،وهذا تعدٍّ وتصعيد ال يمكن القبول به».

مسبوق ،واعتداء مرفوض عىل حرية العبادة وعىل املقدسات اإلسالمية يف

ّ
سيتول املسؤولية بالكامل عليه خالل األيام املقبلة ،وسيمنع
االحتالل هو من
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واعترب الشيخ صربي ،يف ترصحيات صحفية ،أن هذا اإلجراء خطري وغري

المشهد اإلسالمي

«املبيتة» لدى االحتالل لفرض
املدينة املقدسة ،وجزء من املخططات
ّ
سياسته التصعيدية ضد املسجد املبارك؛ لوضع يده عليه بشكل كامل.
ووجه الشيخ صربي ندا ًء عاج ً
بالتحرك
ال لكافة الفلسطينيني واملقدسيني
ّ
ّ
العاجل نحو املسجد األقىص والرباط فيه ،والصالة داخل باحاته ،أو عىل

احلواجز التي ينصبها االحتالل ،رغم القرار

الذي صدر بمنع الصالة باملسجد األقىص.

لتحرك سيايس ودبلومايس فلسطيني
كام دعا ّ

شوارع وأز ّقة املدينة.

ورشعت منظامت وأحزاب هيودية بحملة حتريض واسعة بحق املسجد األقىص
املبارك واملصلني ،ونقلت القناة العربية السابعة عن عضو «الكنيست» ،من
حزب «البيت اليهودي» (مويت يوغاف)،

دعوته عقب العملية إىل إغــاق املسجد
األقىص بوجه املسلمني بصفة دائمة ،يف حني

وعريب وإسالمي عاجل ،لوقف التصعيد

تسمى «منظمة جبل اهليكل» :إن
قالت ما ّ

الذي جتاوز كل القوانني واألعراف الدولية،

البناء وزيادة ساعات االقتحام لألقىص».

اإلرسائييل ضد املسجد األقىص املبارك،

وينتهك حرمة املقدسات والعبادات.

حولت سلطات
وعقب «عملية األقىص»ّ ،

االحتالل «اإلرسائييل» مدينة القدس املحتلة
وبلدهتا القديمة إىل ثكنة عسكرية ،وأغلق

جنود االحتالل مداخل البلدة القديمة،
ومنعوا املواطنني من الدخول أو اخلروج،

ووضعوا السواتر احلديدية عىل حميط أبواب

البلدة القديمة ،وسط توتّر شديد يسود

«الرد عىل عملية القدس سيكون عرب زيادة
وقال وزير األمن الداخيل اإلرسائييل ،جلعاد

أردان« :إن عملية القدس خطرية جد ًا وقد

جتاوزت اخلطوط احلمراء» ،ونقلت مصادر

عربية عن أردان قوله »:هذه العملية تفرض

علينا إعادة النظر ودراسة كافة أسس األمن
واحلراسة يف منطقة املسجد األقىص».
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جاللة الملك يشكـر الـجـمـعـية
على «تفسير القرآن المجيد»
عامن -الفرقان
شكر جاللة امللك عبد اهلل الثاين ابن احلسني ،مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم،

ومفتي حمافظة الكرك وليد الذنيبات ،ومفتي حمافظة الزرقاء حممد بني عامر،

حسن عباس (رمحه اهلل).

أمحد العوايشة ،ورشكة التأمني اإلسالمية ،وأكاديمية الطريان امللكية األردنية،

بمناسبة إهدائه نسخة من تفسري القرآن املجيد ،للعالمة األستاذ الدكتور فضل

وعب جاللة امللك ،خالل برقية وصلت «اجلمعية» باسم رئيسها األستاذ الدكتور
َّ

ومفتي حمافظة إربد حممد أبو عنزة ،ومدير املركز الثقايف اإلسالمي الدكتور
واجلمعية الكويتية خلدمة القرآن الكريم وعلومه «حفاظ» ،وصحيفة السبيل.

حممد املجايل من رئيس الديوان امللكي فايز الطروانة ،عن تثمينه وتقديره جلهد

ومت ّنت هذه املؤسسات للجمعية دوام التقدم واالزدهار يف خدمة الوطن،

ودوام التقدم والتوفيق والنجاح ،وأن يكلل مسريهتا بالعطاء ،ويوفقنا مجيع ًا يف

بينهم وبني مؤسسات الوطن.

اجلمعية املخلص والدؤوب ،سائ ً
ال اهلل أن حيفظها بموفور الصحة والعافية

خدمة الوطن.

كام توالت الرسائل املشيدة بالتفسري ،من قبل رئيس جملس األعيان فيصل الفايز،

2626

وثمنت جهودها يف نرش الفكر الوسطي ،ودعم أوارص املحبة وتعزيز الرشاكات

* تفسري القرآن املجيد يف سطور:

«تفسري القرآن املجيد» للعالمة األستاذ الدكتور فضل حسن عباس -رمحه اهلل،-

هو التفسري اإلذاعي الذي قدّ مه الشيخ عرب أثري إذاعة حياة  ،fmوقامت جلنة

النص للتفسري اإلذاعي،
علمية خمتصة يف اجلمعية باإلرشاف عىل التفريغ ّ
ومراجعته مراجعة علمية دقيقة.

متيز هذا التفسري :عناية املؤلف بموضوعات السور القرآنية ،والعناية
ومن أوجه ّ

بقضايا اللغة والنحو وبالغة القرآن الكريم والفروق اللغوية فيه ،وبيان
اللطائف والدقائق البيانية التي تتصل بمعنى اآلية وتوضيح داللتها يف املعنى
التفسريي ،إضافة إىل النصائح الدعوية والرتبوية ،وتنزيل أثر القرآن يف حياة

املسلمني وواقعهم.
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هبذا القلب انترص احلق عىل الباطل فكان َز ُهوق ًا.

قلب ينبض بكل املعاين اجلميلة الدافئة التي سكنت القلوب والعقول
ٌ
فرسخت الدِّ ين العظيم يف قلوب الناس.
مع ًاّ ،

((إ ال من أتى الله

بقلب سليم

هبذا القلب املوصول بحبل اهلل املتني يصل الناس إىل ُمبتغاهم وغاياهتم،

))

حب اهلل وحب الرسول الكريم؛ فالقلب مفتاح من مفاتيح النفس
وهو ّ

اهلادئة املطمئنة التي جتعل اإلنسان من عباد الرمحن وليكون يف اآلخرة
حتت ّ
ظل عرش الرمحن ،الذين ركبوا كل صعب واستعدّ وا لتسهيله
وتذليله حتى يكون نرباس ًا لبني آدم حني ينطقون بأن ال إله إال اهلل ّ
وأن
حممد ًا رسول اهلل.

قلب كل مهّه الدعوة إىل طريق اهلدى ودين احلق وكل سؤله أن ُيظهره
ٌ
ُ
اهلل عىل الدِّ ين ُك ّله.

قلب يتن ّفس بالشهادتني ،وخيفق بالصالة عىل النبي الكريم .
ٌ

واملحبة لكل البرش؛ حيمل الرمحة واملو ّدة بل أكثر من
عامر باإليامن
ٌ
قلب ٌ
ّ
ذلك.

جياشة ملئها احلب
ٌ
قلب يعجز اللسان عن وصف ما حيمله من مشاعر ّ
والوفاء واإلخالص.

بقلم :لينا دعــاس «أم احلسن»

اختص ر ّبنا عز وجل القلب بأن جعله رمز ًا ُي ّقيم هبا
سبحان اهلل! كيف
ّ
اإلنسان أفعاله وأعامله التي قام هبا طوال حياته!

املحبة واملو ّدة ،بل واحلياة أمجع.
القلب السليم مكان ّ

ال َو َل َبنُونَ  .إِ َّل َم ْن َأ َتى َ
فسبحان اهلل القائلَ { :ي ْو َم َل َين َْف ُع َم ٌ
اهلل بِ َق ْل ٍ
ب

يم} [ال�شعراء.]89-88:
َس ِل ٍ

ُ
ّ
«احلالل ّبي واحلرام ّبي ،وبينهام
وصل اهلل عىل املعلم األول إذ قال:

فمن اتّقى الشبهات استربأ
أمور مشتبهات ال يعلمها كثري من الناسَ ،
وعرضه ،و َمن وقع يف الشبهات؛ كرا ٍع يرعى حول ِ
لدينه ِ
احلمى يوشك

القلب هو املستشار للعقل والفكر والنفس ،وسالمة القلب تعني صالح
اإلنسان الراقي بأخالقه وسلوكه مرت ّفع ًا عن الرذائل.

وإن لكل ٍ
وإن ِحى اهلل حمارمه ،أال ّ
ملك ِحى ،إال ّ
أن يواقعه ،أال ّ
وإن يف
اجلسد ُم ْض َغة؛ إذا َص َل َحت َص َل َح اجلسدُ ُك ّله ،وإذا َف َسدت َف َسد اجلسدُ
ُك ّله ،أال وهي القلب» (صحيح البخاري).

وح ّب رسوله
بح ّب اهلل ُ
اإلسالم والسالم ،وما دام هذا القلب ينبض ُ

ويف رواية« :ال ينظر إىل أجسادكم ،ولكن ينظر إىل أعاملكم» ،وجاء يف

بالقلب السليم قاد الرسول ُ ث ّلة من املسلمني املؤمنني أئمة اجلهاد

هبا التقوى ،وإنام حتصل بام يقع يف القلب من عظمة اهلل تعاىل وخشيته

األرض ومغارهبا.

ونظر اهلل رؤيته املحيطة بكل يشء،
ما يف القلب دون الصور الظاهرة،
ُ
ومقصود احلديث ّأن االعتبار يف هذا ُك ّله بالقلب ،وهو من نحو قوله :

العقل والقلب مع ًا ُي ّ
شكالن مفاتيح القيادة لإلنسانية ليهتدوا إىل ُسبل

قلب سليم.
حممد  فهو ال حمالة ٌ

وصالح البالد ،وهبذا القلب السليم نرش أحباب اهلل دينَه يف مشارق

باملحبة كان اإلسالم الدِّ ين األول لكثري من
هبذا القلب الصايف النابض
ّ
البرش.
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والقائل « :التقوى ها ُهنا» (صحيح مسلم) ،و ُيشري إىل صدره ثالث مرات،

معنى الرواية األوىل عند اإلمام النووي ّ
أن األعامل الظاهرة ال حيصل

ومراقبته ،ومعنى نظر اهلل ُهنا ُمازاته ُ
وماسبته ،أي إنام يكون ذلك عىل

أال ّ
وإن يف اجلسد ُم ْض َغة ...احلديث.

في محمد
رثاء رشـ ـ ــاد
ملحـم
د .عمر طه  /طبيب ومنشد إسالمي

َ
فراقك ّ ..
ِ
للعلن
يظهر
حط َم ميثاق ًا بيني وبني حريف أن ال
َ

ثان َي ًة..

لم ْو ِ
ت ُي َف ِّج ُر صخور صمتنا عن مشاعرناِ ..
يرض ُبا بعصا ُه
ما لِ َ
ِ
ُ
جتود!!
منه
س ُ
العيونُ ..
فتنبج ُ

ِ
ما يل ٌ
السكوت ُ
يفلق كبدي!
بالسكوت بعد ُه ..كا َد
طاقة
ُ

ِ
ِ
ٍ
وه َو يف كياننا ِ
يعج ُن طنيَ
ونفحات
املشاع ِر
أي
سكوتُ ..
ُّ
فيحيل ُك َّل َ
ُ
ذلك قرب ًا يتجىل أمامنا..
الذكرى ..وحىص األملِ..
صنع يف دواخلنا!!
ونرى ذلك ُمث َقلنيَ ُمتعبنيَ من شدّ ِة ما َ

اليوم ..معصمي يفتقدُ
مرفقه يف سرينا ..وقلبي قل َب ُه يف العناق..
ُ
َ

ِ
الس َم ِر ..عيني عين َُه
ويدي منك َب ُه يف
الطريق ..وأذين حر َف ُه يف َّ
يف الفج ِر ..وليلتي دعواتِ ِه بظه ِر َ
الغ ِ
يب ..ومهجتي صفا َء ُه إذا

ِ
القلبان..
تراءى

ٍ
ِ
ِ
ِ
بلسان َ
وبلسان األ َملِ
كنت َأو ِّم ُل
الش ْو ِق..
أحاد ُث َك
بلقاء بيننا ُ

حدوثِ ِه البارحة..

ِ
ربام كان مو ُت َك -ومن سب َق َك -درس ًا من ِ
الصافية أن ال
روح َك

ٍ
ٍ
َ
بمعصيةْ ..
نكون
وعهد قطعنا ُه أن
وأن أبقى عىل عهدنا
أكدّ رها

وأن نتعاهدَ عىل الس ِ
هلل ..ال لغريهْ ..
تالشت خطوات
ري مع ًا ولو
ْ
عجل أحدنا إىل اهللِ ..وأن ُأ ِ
ِ
َ
الدر ِ
سام َح كثري ًا
ب ..ولو
أحدنا من ْ

َ
فأدمعت عين َُهَ ..
َ
أزر ُه..
موساك
سبقت
األخو ِة..
هارون
يا
َ
َ
هان ُ
َّ
أمر ُه ..وتراخى لسا ُن ُه فصاح ًة ..لوال أن ربط ُ
وضع َ
اهلل عىل
ُ
ف ُ

ُ
وأعف َو ..وأن ُأ ْد ِر َك َّ
أن اهلل مل خي ُلقْ قلبينا لي َف ِّر َق بيننا يف دا ِر ا َهل ِّم
والبالءُ ..
ِ
فاهلل ُّ
واملر ِ
أجل من ذلك.
ض
َ

َ
َ
ُ
تنظر إليها
رأسك..
ترفع
أتذك ُر
كم كنت ُ
ُ
روحك ا ُملح ِّلقةْ ..
ٍ
ٍ
وسو ٍر..؟!
وحبو ٍر..
بسعادة ُ
ومجال ُ

ِ
العناق الصغري بينهام..

ِ
القلب..

أن فراقنا ُ
فراق ٍ
وأعلم ّ
قالب
كم ُة املَ ْوىل..
نعم يا صاح ..هي ِح َ
ُ
ْ

ِ
ُ
ال ٍ
وأن
أكتب من
أعرتف أنّني
قلب..
وراء قناعتي وعقيلّ ..
ُ

أعاهدَ َك يا صاح ..عىل ٍ
ثبات ..قدْ عشقَ
املعصم ِمرف َق َك يف
ُ
ساق إىل ُ
أختيل أن ُأ َ
ُ
اخل ْل ِد َ
دون ذلك
وإن ال
قو ًةّ ..
الدنيا ..يمدُ ُه َّ
وداع ًا أخي احلبيب ..ملتقانا ُه َ
ناك..
العدد 186ذو القعدة 1438هـ  -آب 2017م
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المرشح مها محمد أبو عواد:
مل تكن املــرأة بعيدة عن دور الرجل
يف اجلوانب الثقافية واالجتامعية،

بل ترص أن تشارك يف هنضة الوطن
إعداد :فريق الفرقان الشبابي

يستعد األردنيون خلوض انتخابات البلدية والالمركزية املقررة يف

 15آب هلذا العام  ،2017ويشجع القانون الصادر من اهليئة املستقلة

ّ
بالرتشح لالنتخابات؛ فقد
لالنتخاب عىل مشاركة الشباب الفاعلة

ّ
الرتشح لالنتخابات البلدية  2017يف املادة رقم (:)40
نص قانون
ّ

«أن يكون قد أكمل مخس ًا وعرشين سنة شمسية من عمره يف اليوم
األول الذي حدد لتقديم طلبات الرتشح» .وأيض ًا ورد ذات الرشط

يف املادة رقم ( )19ضمن قانون الرتشح لالنتخابات الالمركزية

.2017

مرشحون شباب
المرشح عدي الشربجي:
من الشباب املشاركني يف االنتخابات وهو

سعيد باملشاركة ألنه مهندس معامري
وصميم ختصصه يف أمور البلدية ،كام

يعترب السبب الرئييس للرتشح« :اختفاء
األيادي اهلندسية واخلربات النوعية عن

البلدية وتعاليها عن املوضوع ،وترك
أصحاب اخلربات املتدنية يف املقدمة».

يرى الرشبجي أن الشباب هم العنرص

والفعال يف اخلدمة ،خاصة مع توفر خرباته بالعمل يف النقابات
األسايس ّ
واجلمعيات واجلامعات مما سيكون له أثر كبري عىل أمور اخلدمات ،عدا

حبه للعمل التطوعي بشكل مستمر.
عن ذلك ّ

يصف الرشبجي دعم الشباب من حوله بأنه« :دعم غري متناهي» بعد
متسك الشباب بزمام
أن ّبي هلم ّ
حتمله املسؤولية وإشعارهم برضورة ّ
أمور املجتمع.
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يف املجال اخلدمي أيض ًا؛ لذا جاءت

مشاركة الشابة مها حممد أبو عواد يف

االنتخابات ،موضحة أن مشاركتها

كمرشحة يف منطقة الرصيفة ألهنا مدينة

شبابية ويبلغ عدد الفئة الشبابية فيها ( )%70وهم بحاجة إىل قدر عال
من االهتامم يف احتياجاهتم التنموية والفكرية والرياضية ،وتضيف:
«وضعت يف جدول متطلبايت عدة أفكار حلاجات الشباب ،منها:

إنشاء مراكز ثقافية ،وساحات ومالعب ولو بسيطة لرتفيه الشباب

يف منطقة حي الرشيد بالذات».

«تقبلهم جد ًا
تنقل أبو ّ
عواد ردود فعل املجتمع من حوهلا فتقولّ :
ومرحبون بالفكرة ،وأملهم فينا
رائع وداعم لنا وتعاوهنم كبري معنا،
ّ

التقبل كون فئة الشباب متعطشة
عال بإذن اهلل» .وترجع أسباب هذا ّ

لـمن يسمع هلم ويرتجم أفكارهم عىل أرض الواقع».

المرشح بالل حميدان المالحي:
أما الشاب املهندس بالل املاحلي فريى

ّ
ّ
الرتشح لالنتخابات كثرية
أن أسباب
منها« :جتديد الدم وتغيري الطريقة يف
العمل البلدي ،وسبب ثان :قلة التمثيل

الشبايب أو انعدامه عل ًام ّ
بأن فئة الشباب

هي األكرب واألجدر بالعمل فلدهيم

اهلمة والطاقة».

ويسعى املاحلي لتقديم إضافة نوعية

وذلك بتقديم جلان شبابية تطوعية مرادفة للبلدية يف شتى املجاالت؛
اإلدارية ،اجلاملية ،املالية وغريها الكثري عىل حد وصفه.

يتفاءل املاحلي بتفاعل الشباب يف االنتخابات مع وجود استثناء كام

يرى« :العشائرية دائ ًام تطغى».

التعرض ملا ال يملكه اآلخر.

مع
الشباب

ويضيف عن دعم الشباب« :يوجد دعم رهيب وقوي ومبرش

ويضيف« :الشباب يملكون أدوات وآليات يستطيعون املدافعة هبا يف

العمل بشكل أفضل».

من ذي قبل؛ ألن الشباب باتوا يثبتون دورهم يف امليدان يف الفتات

رصاحة ،وأمتنى أن يستمر حتى ما بعد االنتخابات لكي نستطيع

هذا املعرتك التنافيس ،وبات املجتمع اليوم أكثر إيامن ًا بالدور الشبايب

ق ـ ــراءة شــمــولــيــة في

عدة ،ومن غري اخلوض بالعملية االنتخابية ،حيث إنني بقراءة

فــي انتخابات البلدية

مارسوها يف اجلامعات ،وكانوا يعرتكون ميدان املنافسة مع بعضهم

المنسي:

مــن وح ــي تــجــربــة الــدكــتــور إبــراهــيــم المنسي

مفهوم االنتخابات:

االنتخابية:

ختصصية من خبري اإلدارة االسرتاتيجية الدكتور إبراهيم
بإطالله
ّ

كنت أثناء الدراسة اجلامعية رئيس ًا الحتاد طلبة جامعة مؤتة ،وأعي

م ـ ــش ـ ــارك ـ ــة الـ ــشـ ــبـ ــاب

اخلارطة الشبابية املنافسة وجدت أهنم قد جاءوا من خلفية انتخابية

لـ ــلـ ــدكـ ــتـ ــور إبـ ــراهـ ــيـ ــم

يف املرحلة الطالبية.

نظمي منيس يصف االنتخابات بأهنا أبرز حالة اشتباك جمتمعي،
يتعرف من خالهلا النخب املجتمعية عىل احلاجات
احلقيقية هلذا املجتمع ،وباملقابل يتعرف ذلك املجتمع
عىل نخبه التي بني جنباته ،وهذا التبادل املعريف ُيو ّلد

الدور الطاليب آنذاك يف خدمة قضايا الطلبة ،حيث انسحبت تلك
السلوكيات االنتخابية واالشتباكية مع املجتمع
اجلامعي إىل ميدان احلياة العملية ،والشباب

يدركون مدى حاجة املجتمع هلم ولطاقتهم

حالة تكاملية بني املجتمع والنخب الصادقة التي

اهلامة يف العرص الرقمي ،وهذا العرص له لغة تقنية

متتلك من مقومات مستقبلية.

املامرسات التقنية الذكية والتطبيقات اهلاتفية يف

تسعى للتغيري بام متلك من مقومات وبام يمكن أن
جدوى مشاركة الشباب:
يؤكد املنيس أمهية مشاركة الشباب بقوله« :ال شك أن الشباب مكون
أساس من مكونات هذا املجتمع ومن بني الشباب هناك حاالت

نخبوية من اجلميل أن تتقدم االنتخابات ليتعرف عليها املجتمع
من ناحية ولبث األمل يف هذا املجتمع بمستقبله حينام يرى احلالة

الشبابية ت ِ
ُزاحم عىل خدمته ،خاصة ّ
أن العنرص الشبايب يف هذه احلقبة
من الزمن يمتلك من املعرفة واألدوات واآلليات التي قد يفتقدها

البعض املزاحم عىل العملية االنتخابية».

يتقنها الشباب أيام إتقان ،خاصة أننا مقبلون عىل
تقديم اخلدمات ،وهذا التحول يتطلب حتو ً
ال

ذهني ًا وفكري ًا ومهاري ًا ،أعتقد بأن الشباب منغمسون به أكثر من
غريهم من بقية الرشائح املجتمعية.

الفرق بين االنتخابات النيابية وانتخابات البلدية:
يفرق الدكتور إبراهيم املنيس بني االنتخابات النيابية والبلدية:
ّ
«هناك فرق شاسع من حيث املوضوع أو ً
ال؛ فاالنتخابات النيابية
تتضمن طابع ًا سياسي ًا بينام البلدية والالمركزية تتضمن طابع ًا

خدمي ًا ،والنيابية حتتاج من املرشحني الولوج إىل مساحات جغرافية

يعتقد املنيس من الرضورة بمكان أن تتقدم كافة الرشائح املجتمعية

واسعة وتنوعات ديموغرافية متعددة بينام البلدية والالمركزية

ما لديه من إمكانات ،ويسعى إلقناع الناخب بام يملكه هو دون

املرشح لالنتخابات البلدية الوصول إىل كافة املكونات والوصول

بنخبها املتعددة خلوض هذا املعرتك التنافيس املدين ،ويقدم كل منهم

سهل عىل
مناطقية حمدودة وديموغرافية متجانسة قدر اإلمكان ما ُي ّ
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إىل كافة املساحات اجلغرافية ،إال فيام يتعلق باملرشحني عىل رئاسة

ال يعتمد عىل شبابيته يف املنافسة وعىل دغدغة عواطف الشباب

النيابية تتطلب معرفة سياسية ورقابية وترشيعية وقانونية وخرباتية

واألمانة ،ثم إن الشباب املتقدم لالنتخابات بحاجة إىل الثقة بالنفس

قوانني إدارة احلكم املحيل واخلدمات التي يمكن تقديمها

املنافسني ولكن لقوة الفكرة التي يمتلكها.

البلديات الكربى فإن العبء عليهم يكون أكرب ،ويف االنتخابات

وعملية أكثر من االنتخابات املحلية التي يقتيض خوضها معرفة

جتاه احلالة الشبابية بل االستناد إىل األسس السليمة املتعلقة بالقوة
وأنه قادر عىل صناعة الفرق ،بحيث ال ينظر للفارق العمري بينه وبني

للمجتمع املحيل».

حسن تقديم الذات وعرض األفكار:

سهولة المشاركة في االنتخابات البلدية:

أبرز ما حيتاجه شبابنا اليوم حسن تقديم الذات ،وحسن عرض

يعتقد املنيس أنه يمكن ولوج الدور

األفكار واالبتعاد عن احلامسة باجتاه

أكثر من االنتخابات النيابية ،ويف

جعبتهم من جدة وحداثة ،ال ما عند

الشبايب يف االنتخابات البلدية بسهولة

التهجم عىل اآلخر ،والرتكيز عىل ما يف
ّ

ظ ّني ّ
أن االنتخابات النيابية ال تتطلب

َ
اآلخر من كسل وتقليدية ،واالبتعاد

تكنوقراط دقيقة؛ إذ يكفيها أن يكون

عن التسفيه واإلهانة والعنفوان

املرشح من محلة الشهادات والكفاءات

املؤذي للصورة الشبابية.

املؤهلة خلوض غامر التنافس النخبي

وعي انتخابي:

والقدرة عىل إدارة دفة العملية بعد

ال بد من وعي أهنم خيوضون معرتك ًا

النجاح ،بينام االنتخابات املحلية تتطلب

تنافسي ًا انتخابي ًا ،فإذا مل حتالفهم

بعد ًا تكنوقراطي ًا مهني ًا فني ًا دقيق ًا ،ومن

مؤرشات الفوز عليهم أن ال يشعروا

يمتلك ذلك البعد يكون أكثر إدراك ًا

باإلحباط ،وأن ال حيكموا عىل

للمشهد ممن يمتلكون كفاءات عامة.
ُّ
«القوي األمين»:

املجتمع بالتخلف ألنه ما قدّ مهم ،بل

يرى املنيس ّ
أن هناك حالة من االحتياج

يكون هلم دور حقيقي وفاعل وفوز

هي جوالت ،وستأيت اللحظة التي

الشبايب الضامن خلوض هذه االنتخابات املحلية والذي ينقص شبابنا

حقيقيّ ،
وأن عليهم أن يتعلموا كيف يشكرون الوطن والناس

من هذا املجتمع وال بد من التكاملية الشبابية مع األجيال األخرى

تكون غري مرضية.

اليوم ،عىل رأسها اإليامن بالدور الشبايب يف التغيري ،وأن الشباب جزء
وليس التنافسية الباعثة عىل التقسيامت أن هذا من جيل الشباب وهذا

وكل من وقف إىل جانبهم بغض النظر عن النتاجات التي قد
اإلخالص والحماسة والعمل والحكمة:

ليس من جيل الشباب ،وهذا من الرضورة بمكان أن معيار التقديم

قال العلامءّ :
إن الشباب يملكون أربعة مقومات أساسية ،وهي:

الشباب.

اخلصال تو ّلدت لديه حالة قيادية نادرة.

«القوي األمني» وليس معيار الشباب أو غري
والفرز عىل املقاعد هو
ّ

عىل كل شاب خيوض هذا املعرتك أن يدرك معادلة الفرز وأن

فمن اجتمعت فيه تلك
اإلخالص ،واحلامسة ،والعمل ،واحلكمة؛ َ

المشهد اإلسالمي
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إعـــــــداد :رنــــا عـــادل

منذ حلظة اختاذ القرار بالسفر تبدأ االستعدادات عىل كافة األصعدة ..املالية

فتُحدّ ثنا األخت أم محزة عن مشاعرها حينام أكرمها اهلل وزوجها باحلج قبل

ألي مكان كان مهام طالت املدة أو
ولعل القليل م ّنا مل ُي ّرب متعة السفر ّ

بحسب ُعمرنا مل يكن هناك فرصة أبد ًا بأن نذهب ألداء مناسك احلج ،إال
ّ
أن اهلل عز وجل ال ينسى أحد ًا من كرمه وفضله ،فبفضل الدعاء الدائم

السفر ألداء مناسك احلج.

االستعدادات والتحضريات للسفر عىل كافة األصعدة.

والبدنية واملعنوية واملعلوماتية ....وغريها الكثري.

قرصت؛ إال أننا نتحدث اليوم عن االستعداد لسفر غاية يف الروعة واألمهية

تتوق له األرواح قبل األجساد ..وهو حلم كل مسلم ومسلمة أال وهو

عدة سنوات فتقول:

تيست أمور (الفيزا) وبدأت
واللجوء إىل اهلل والسعي وراء األسبابّ ،

ومع وجود بعض الضوابط والتعليامت واقتصار السفر عىل كبار السن يف
سن كمحرم أو مرافق بات ُحل ًام يسعى له
الغالب ،فإن السفر برفقة احلاج ا ُمل ّ

تشاورت مع زوجي حول كافة األمور (كيفية الذهاب وموعده ..أين
ُ
سنرتك أوالدنــا ..وكيف سنو ّفر هلم كافة االحتياجات حلني عودتنا..

وألن احلج حيتاج لتجهيزات متعددة ليس كغريه من الرحالت كان ال بد أن
ُنس ّلط الضوء أكثر عىل االستعدادات ونشارككم بعض التجارب السابقة

تفاصيل رحلتي.)..

عادة ما يتم إبالغ من تقدّ م بطلب احلج بقبول طلبه قبل موسم احلج بثالثة أشهر

طالبة املساحمة ممن حويل إن كنت أخطأت بح ّقهم بقصد أو دون قصد..

كل شاب وشابة إن مل حيالفهم احلظ واالستطاعة املالية.

واحلالية لالستفادة منها قدر املستطاع.

اهلدايا ..برناجمنا العبادي هناك ..تزيني البيت حني عودتنا بالسالمة ..ولعيل
قربة إ ّيل أدق
بحكم طبيعة شخصيتي بحثت مع إحدى صديقايت وهي ا ُمل ّ
أخربت األهل واألحباب بكرم اهلل علينا ،وبدأت االتصاالت اهلاتفية والرسائل
ُ

عىل األقل؛ ومن هنا يبدأ االستعداد املعنوي بإخبار األهل واألقارب واألصدقاء

وبدأت بعدها برتتيب أموري بوضع قائمة باحتياجايت اخلاصة بالرحلة،
ُ

وسننه
ويتزامن ذلك كله بالقراءة عن مناسك احلج وشعائره وأركانه ُ

وصيتي ،وقام زوجي باملثل ،وأخربنا أبناءنا هبا وفحوى
أنس كتابة
ومل َ
ّ

املقربني والبدء بر ّد األمانات ألصحاهبا والتوبة واإلنابة إىل اهلل عز وجل.
ّ

واحتياجات أبنائي الذين سأتركهم عند والديت وصديقتي.

ومل يفسق عاد كيوم ولدته أمه .وما أن حيني موعد السفر واالنطالق حتى

مضموهنا ومكان وجودها إن لزم األمر ،وحدّ دنا موعد السفر ،فكنت
أشعر كلام اقرتب املوعد ّ
بأن روحي تزداد تعلق ًا وشوق ًا لبيت اهلل احلرام

يستثمر كل أوقاته.

كام أين قمت برشاء اهلدايا لكل َمن حويل ِمن األهل واألصدقاء واألحباب

فمن َح َّج ومل يرفث
ورشوطه وكأننا يف امتحان عظيم ..نعم وهو كذلكَ ،

ختتلط املشاعر وتتسابق ويكأن الواحد م ّنا يف حمفل مهيب ليس يدري كيف

وما أن ينتهي من أعامل احلج ويتحلل من إحرامه ويطوف مو ّدع ًا بيت اهلل
العتيق حتى ترقص روحه شوق ًا لألهل واألحباب ويرسع إليهم وكله يقني
أن َ
ّ
وتقبله وعاد كام ولدته أمه دونام ذنب.
اهلل غفر له ّ

بح ّجاج أنعم اهلل عليهم وذاقوا حالوة هذه الطاعة ُ
ناس عىل
وقد التقينا ُ
وأ ٌ
موعد بعد أيام قليلة ليغرتفوا من ذاك النبع الد ّفاق من احلسنات والربكات.

وتلك العبادة العظيمة.

كي ال ننشغل هناك عن عبادتنا وشعائرنا ..وكان زوجي يف غاية السعادة
يمر عىل عجل.
ونحن يف قمة االنشغال بالتحضريات ،والوقت ّ

وحان موعد السفر وانطلقنا ،ولن أستطيع وصف مشاعري حينها وكيف

كانت تلك األيام من حيايت فلن تستطيع الكلامت أن تبوح بيشء مما عشته
وشعرت به..

أفكار لتزيين
بيوت الحجاج
وتقديم الهدايا

ركن
األسرة

وما أن انتهينا من طواف الوداع حتى بات القلب ينبض حنين ًا لألهل
وجتمع ًا رائع ًا وتطرب أذناي
واألوالد ،وقد كان استقبا ًال مهيب ًا منهم لنا ّ

حجة) وكأنه وسام
حج ..يا ّ
وزوجي حينام نادانا األهل واألحباب (يا ّ

رشف من طراز ال مثيل له..

حرى أن يكتب يل احلج
أما السيد إدريس فيقول :يف كل عام أناشد اهلل بدموع ّ
وأنا شاب قوي كي أمتتع بعبادته وتأدية فريضته ..وتشفق زوجتي واألبناء
لحون معي بالدعاء حتى أكرمني اهلل بمنحة هذا العام وسأكون بعد
ع ّيل و ُي ّ
بحج وعمرة إن شا اهلل.
أيام قليلة هناك يف بيت اهلل احلرام ساعي ًا ُم ّلبي ًا ّ

وبحكم عميل يف بقالة ،أطلب السامح من الزبائن من أهل احلي الذين
فرحوا يل أشد الفرح .أما زوجتي العزيزة واألوالد ،فتعاونوا عىل ترتيب

بعض احلاجيات الالزمة أثناء السفر.

أما عائلة السيد إبراهيم فيقول :يف كل عام أذهب ألداء مناسك العمرة
وأدعو اهلل أنا وزوجتي أن يرزقنا احلج ،ويف هذا العام دعونا اهلل كثري ًا أن

ُي ّيسها لنا بكل السبل ،وما إن فتحت األبواب للتقديم للحج حتى سارعنا
بعد االستعانة باهلل بالتسجيل املبدئي يل ولزوجتي ووالدهتا ،وكانت الفرحة

الكربى حينام اتصلوا بنا وأخربونا بأنه متت املوافقة املبدئية عىل أسامئنا
وستصدر األسامء رسمي ًا ّ
عم قريب.
حجزت عن طريق أحد املكاتب التي أثق هبا وبخدماهتا وبدأت بتجهيز

بعض اللوازم املعينة عىل السفر وتبعاته وأمهها الكريس املتحرك اخلاص
بوالدة زوجتي فقمت بإجراء بعض التعديالت عليه واإلضافات.

كام بدأنا بالقراءة عن احلج أنا وزوجتي ،وسأقوم باالتصال بأحد أصدقائي
حج ألسأله عن كافة التفاصيل
وهو من الدعاة املعروفني وسبق له أن ّ

فلدي من األسئلة واالستفسارات الكثري الكثري،
وأستمع لنصائحه،
ّ
وأتط ّلع بشوق لذاك اليوم الذي سأقف به عىل عرفة ُم ّلبي ًا هلل تعاىل.
حيجوا.
ختام ًا ،نسأل اهلل ُ
احلج ملن مل ّ
للح ّجاج القبول ،وأن يكتب ّ
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إعــداد :قتيبة محيسن
اخــــــتــــــصــــــاصــــــي الـــــتـــــغـــــذيـــــة

التغذية السليمة متدّ احلاج بالطاقة الالزمة ألداء املناسك املختلفة من

بتطبيق بعض اإلرشادات:

من إكامل تلك املناسك ،وهلذا فعىل احلاج أن يتناول الغذاء الصحي والسليم

 .2جيب التأكد من سالمة اللحوم خاصة أهنا تفسد برسعة يف اجلو احلار،
واللحم السليم يتميز بأن لونه يكون أمحر زاهي ًا ،ورائحته عادية ،ومتامسك ًا،
ومطاطي ًا ..أما اللحم الفاسد فهو بنفسجي له رائحة كرهية وناعم ويقطع
باألصابع بسهولة.

طواف وسعي ورمي للجمرات وغريها ،وجت ّنبه اإلصابة بأمراض قد حترمه
الغذاء الصحي في الحج:

احلاج صحي ًا جيب أن يكون متنوع ًا ومو ّفر ًا الحتياجاته من
لكي يكون غذاء
ّ
السعرات احلرارية والربوتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات
واملعادن والسوائل.
وهنا نذكر بعض اإلرشادات في مجال التغذية:

 .1تناول الفواكه واخلرضوات الطازجة بعد غسلها جيد ًا؛ فهي مصدر جيد
للفيتامينات واألمالح املعدنية واأللياف الغذائية والطاقة.

 .2تناول اخلبز األسمر وذلك الحتوائه عىل بعض
الفيتامينات واملعادن ،وباحتوائه عىل األلياف الغذائية
املهمة؛ إذ يعمل عىل التخلص من اإلمساك ملا حيتويه من
ألياف كثرية وكربوهيدرات معقدة وقليل من الدهون،
لذا فهو اختيار مفضل عن باقي أنواع اخلبز األخرى.

 .3تناول التمور مع منتجات األلبان (لبن ،حليب،
زبادي ،أجبان).

 .4تناول السوائل (مياه ،عصائر) بصورة مستمرة لتعويض ما يفقده اجلسم من سوائل.

 .5عسل النحل :العسل من أكثر األغذية فائدة يف تقوية مناعة احلاج بصفة
عامة ،وله فائدة خاصة عند اإلصابة بأدوار الربد والتهاب احللق واللوزتني.

 .6املخلالت :مثل الزيتون؛ فتناوهلا بقدر يفيد يف تعويض اجلسم عن األمالح
التي تفقد منه بسبب كثرة املجهود املصحوب بالتعرق ،وكذلك تفيد املخلالت
يف رفع الضغط بصورة طبيعية ملن يعاين انخفاض ًا مفاجئ ًا يف ضغط الدم
باإلفراط يف رشب املياه الغازية.
صحة وسالمة الغذاء في الحج:

حتى تتج ّنب الكثري من األمراض ،ينبغي أن يكون غذاؤك سلي ًام ،وذلك
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 .1غسل الفاكهة واخلضار جيد ًا قبل األكل.

 .3تناول اللبن املبسرت واملغيل جيد ًا ،ويفضل رشاء العبوات الصغرية وعدم
االحتفاظ بالعبوة بعد فتحها.

 .4عدم اإلفراط يف تناول الطعام للوقاية من االضطرابات اهلضمية والغثيان.
 .5االبتعاد عن تناول السلطة املحرضة مسبق ًا من (املايونيز) وسلطات البيض أو
الدجاج أو التونة حيث إهنا تكون أكثر عرضة للتلوث أو
الفساد.

أي طعام غريب وهذا يشمل حتى الفواكه؛
 .6عدم تناول ّ
فاألطعمة التي تؤكل ألول مرة قد تسبب اضطرابات
هضمية أو مشكالت صحية أخرى.

 .7التأكد من تاريخ صالحية املرشوبات (العصائر واأللبان)
وكذلك األغذية املعلبة.

 .8جت ّنب تناول الطعام من املطاعم بقدر اإلمكان ،وباخلصوص حمالت
الشاورما املكشوفة.
بعض اإلرشادات التغذوية التي يجب أن يتنبه لها مريض السكري:

 .1توقيت الوجبات الرئيسية والوجبات اخلفيفة ،تفادي ًا النخفاض السكر أو ارتفاعه.

 .2رضورة اختيار األطعمة املناسبة ،واالبتعاد قدر اإلمكان عن مجيع األطعمة
الغنية بالسكريات البسيطة كـ(احللويات).
 .3رضورة محل قطعة سكر (حالوة) وتناوهلا عند الشعور بأعراض انخفاض ّ
السكر.
 .4رضورة االهتامم بالدواء وأخذه يف الوقت املناسب وعدم إمهاله.
حتسب ًا للطوارئ.
 .5رضورة محل بطاقة (مريض السكري) ّ

فنون التعامل
مع األطفال في
الحلقات القرآنية*
فن يستعيص عىل كثري من
معاملة األطفال يف احللقات القرآنية ّ
املعلمني واملرشفني ،وكثري ًا ما يتساءل املعلم واملرشف عن إحدى
السبل للتعامل مع األطفال يف احللقات القرآنية ،خاصة إن أخطأ

الطفل!

وكأهنم يف سجن.

الفن اخلامس :هدية ..ولو بدرهم:

فإليكم هذه الفنون الثامنية للتعامل مع األطفال يف احللقات القرآنية،

إذا أردت أهيا املعلم أن تُصادق طالبك ،فال بد أن تعرف ّ
أن فم

الفن األول :أحبب طالبك وكأهنم أطفالك:

الكتاب اجلديد ،فاملعلم الذكي هو الذي يدخل احللقة ويف يده هدية

لكسبهم وتوجيههم خاصة عند اخلطأ:

ال يمكن للرتبية أن تتم دون حب؛ فاألطفال الذين جيدون ِمن
ُمر ّبيهم عاطفة واهتامم ًا ينجذبون نحوه ،و ُيصغون إليه بسمعهم
وقلبهم ،وهلذا ينبغي عليك أهيا املعلم أن حترص عىل حب طالبك

وكأهنم أطفالك.

الطفل أكثر يقظة من عقلهّ ،
وأن صندوق احللوى أفضل إليه من
أو حتفة أو طرفة.

الفن السادس :ع ّلمه أين العيب:

حتبها ،أو أفعا ً
ال غري مقبولة ،فأفهمه ّ
أن العيب
إذا رأيته يفعل أشياء ال ّ
فعلت شيئ ًا
ليس فيه كشخص ،وإنام اخلطأ يف سلوكهُ ..قل له« :لقد
َ

إذا أتاك الطفل ليحدّ ثك عن أمر ما ،فال ترضب بام يقول عرض

غري حسن» بد ً
ال من أن تقول له« :إنك ولد غري حسن» ،و ُقل له:
ترصفك مع زميلك قاسي ًا» بد ً
ال من أن ختربه« :إنك ولد
«لقد كان ّ

يشغل بالك من أفكار ..أعطه اهتاممك تكسب قلبه.

الفن السابع :جت ّنب املواجهات احلا ّدة:

الفن الثاين :استمع إليهم باهتامم:

احلائط ،فحديثه إليك يف تلك اللحظة -بالنسبة له -أهم من كل ما

الفن الثالث :مازح طالبك:

روى أبو هريرة ّ 
أن رسول اهلل َ ق َّبل احلسن بن عيل وعنده األقرع
بن حابس التميمي جالس ،فقال األقرعّ :
إن يل عرشة ِمن الولد ،ما

شقي».
ّ

من األمهية أن يعرف املعلم واملرشف كيف يتجاوبان برفق وحزم يف
آن واحد مع مشاعر الطفل إن أخطأ يف ألفاظه ،فال مواجهة حا ّدة

بالكالم أو الرضب ،وإنام إشعاره بحزم ّ
أن ما قاله يشء يسء ال يمكن

قبوله ،وأنه لن يرىض هو نفسه عن هذا الكالم.

لت منهم أحد ًا .فنظر الرسول الكريم إليه ثم قالَ « :م ْن ال َيرحم
َّقب ُ
ال ُيرحم»( .صحيح البخاري) ِمن هنا تأيت أمهية ممازحة األطفال

الفن الثامن :ق ّلل من التوبيخ:

الفن الرابع :اترك لطالبك بعض احلرية:

رضوري ،فالطفل ليس آلة ُنديرها حسبام نشاء ،بل هو إنسان
له إبداعه اخلاص يف إدارة أموره اخلاصة ..فلامذا نحرمه من ّ
لذة

بتوسط واعتدال ،فاالبتسامة الصادقة والطرفة اهلادفة
ومداعبتهم ّ
يصنعان األعاجيب.
اترك لطالبك الصغار شيئ ًا من احلرية ،واجتهد يف إقناعهم ّ
بأن هذه
ُ
والتارصهم
احلرية ستُس َلب إذا أساؤوا استعامهلا ..ال تُراقبهم

التقليل من التوبيخ األوتوماتيكي وغري الرضوري للطفل أمر

اإلبداع؟!

فن له أصول ،للدكتور خليل احلدري.
* مستفاد من مقال بعنوان :التعامل مع األبناء ّ
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فرسان الفرقان

قصة

صالة الفجر

َ
ُ
ُ
َّ
وتتوضأ
بنشاط
ٍ
تنهض
كانت
ْ
لصالة الفجر،
تستيقظ مع والدتِ ها
أن
اعتادت
ْ
ِ
فاطمة ْ
َ
َ
ُ
لتهنأ ببعض
اشها
لف َر ِ
تعود ِ
وبعدها
القرآن الكريم،
آيات
بعض ِ
ثم تتلو
وت َص ِّلي مع ِّ
َ
ُ
أمها َّ
ِ
َّ
النوم.

ُ
مراد هو ُ
صالة
يتكاسل عن
الص َل ِة َّإل َّأنه
ِ
األخ األكبر لفاطمةُ ،
ور ْغ َم َّأنه ُيحافظ على َّ
ْ ُ
كالعادة ُّ
مر ٍة َّ
عميق.
نوم
لكنه
أن ُت ِ
الفجر،
ِ
حاولت أ ُّم ُه ْ
وق َظه َ
أكثر ِم ْن َّ
ٍ
يغط في ٍ

دخل مراد على أختِ ه فاطمة َ
الله
كتاب ِ
يديها
ليلة ،وجدها
ذات ٍ
ُ
ُ
تجلس في غرفتِ ها وبين ْ

صمت َّ
انتهت من تالوتِ ها ،وهنا
ْ
حتى
ٍ
جوارها في
اقترب منها وجلس
تيسر منه،
َ
َ
تتلو ما َّ

ٌ
جميل في ِّ
ُ
التالوة يا فاطمة.
صوت ِك
قال مراد:

ً
ُ
جاملة.
ِ
الم
الصغرى وهي تقول:
الخجل على ِ
ظهر
وجه أخته ُّ
شكرا على هذه ُ

ً
ليست مجاملةَّ ..إنها حقيقة.
ْ
قصيرة وهو يقول :هذه
أطلق مراد ِض ْح َك ًة

ً
َ
ُ
السورة
ْ
صفحة بعينِ ها
وفتحت
ْ
المصحف من جوارها
فاطمة
تناولت
ْ
وهنا
وأشارت إلى ُّ

وهي تسأل مراد:

ور ِة يا أخي؟
ما
الس َ
اسم هذه ُّ
ُ

َ
السورة َ
سورة َ
ُ
الف ْج ِر.
ببساطةَّ :إنها
ٍ
يقول
أن
قبل ْ
نظر مراد إلى ُّ
ُ
بالفجر؟
الله
تسأله في
عادت
ْ
ٍ
سماها ُ
براءة :ولماذا َّ
ِ

ٌ
سماها بالفجر؛ َّ
دليل على َع َظ َم ِة الفجر.
أقسم به وهذا
ألنه
أجابها مراد في
َ
حماس :لقد َّ
ٍ
ً
َ
ما أن َ
الن ْق َط َة َّ
بلغ مراد هذه ُّ
الغرفة ،شعر
قليال ُث َّم نهض من مكانِ ه ُم َغ ِاد ًرا
حتى َص َم َت

ُ
صالة الفجر ،بينما ُ
بالح ْز ِن؛ َّ
أن فاطمة
يتكاسل عن
ألنه
ِ
الص ِغ َير ُة ُتحافظ عليها ،شعر َّ
ُ
أخته َّ

ً
َّ
ٍ
لكن
كانت ُت َو ِّج ُه إليه
ْ
اسلِ ه.
بطريقة ُم َه َّذ َب ٍة،
رسالة ْ
وكأنها تسأله عن ِّ
سر َت َك ُ

لة نام مراد ُم ِّ
ً
عادة
سلوكه فهو
ِ
أمه من
تعج ْ
اللي ِ
بت ُّ
غير عادتِ هَّ ،
في هذه ْ
بك ًرا على ِ
اهدة ِّ
َ
ُ
دقائق َّ
حتى نام الجميع.
التلفاز ،وما هي إال
بعض الليل في ُم َش
يقضي
ِ
َ
ُ
لتستيقظَّ ،
األم َبي ٍد ُّ
للصالة،
ظن ْت َّأنها
برفق
تهزها
وج َئ ِت ُّ
فاطمة ُتوقظها َّ
ٍ
وعند الفجر ُف ِ

ً
َ
ْ
وق َظ
أن ُي ِ
ْ
كثيرا
األم
فاجأة التي
الم
َّ
وطلبت منه ْ
أسعدتها َّأنه كان مرادَ ،ف ِر َح ِت ُّ
لكن ُ
ً
ً
وق ُظ َ
َ
وازدادت
ْ
ـدود،
جميلة ِب َل حـ ٍ
سعادة
كانت
ْ
أخته،
الفور ذهب ُي ِ
فاطمة ،وعلى
ِ
َ
ُ
صالة الفجر.
الة..
ِ
الص ِ
سعادتها حينما أ َّم ُه ْم في َّ
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يا ولدي

مسابقة
(العدد )١٨٦

ّ
ستهل علينا الليالي العشر ،تلك الليالي العظيمة
بعد أيام قالئل

الجوائـــز لثالثـــة فائزيـــن

لعلو شأنها؛ فالعظيم ال يقسم إال
التي أقسم بها الله تعالى
ّ

بعظيم.

وقد ّ
الله سبحانه وتعالى بعض الساعات ،وبعض األيام،
فضل ُ

وبعض الشهور ،فقد ّ
الله تعالى ساعة الجمعة ،ويوم
فضل ُ
الجمعة ،وشهر رمضان ،وعشر ذي الحجة ،أي الليالي األولى

الح ّجاج إلى أداء مناسك الحج.
يتوجه ُ
من شهر ذي الحجة ،حيث ّ

فالله سبحانه وتعالى جعل لنا للطاعات مواسم متعددة ،حتى

نكون على اتصال دائــم مع الله؛ فالصالة في اليوم خمس
مرات ،والصوم في شهر رمضان ،ويوم اإلثنين والخميس من

ـام من كل شهر ،ثم تأتي األيام
كل أسبوع ،وصــوم ثالثة أيـ ٍ
العشرة األولــى من شهر ذي الحجة ،ثم صوم يوم عاشوراء
ويوم قبله أو بعده ،وغيرها من العبادات.

يوم عرفة يوم عظيم ،وله فضائل عظيمة؛ ألنه يوم مغفرة
المباهاة،
الذنوب والتجاوز عنها ،ويوم العتق من النار ،ويوم ُ

فعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت :قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم« :ما من يوم أكثر من أن ُيعتق الله
ً
عبدا من النار ،من يوم عرفة ،وإنه ليدنو ثم ُيباهي
عز وجل فيه
بهم المالئكة ،فيقول :ما أراد هؤالء؟»( .رواه مسلم).

وقد قال صلى الله عليه وسلم« :صيام يوم عرفة ُي َك ِّف ُر سنتين،
ماضية ومستقبلة ،وصوم عاشوراء ُي َك ِّف ُر سنة ماضية»( .رواه
مسلم).

وي َهِّل ُلون،
ولنكثر من التهليل والتسبيح والتكبير؛ ُ
فالح ّجاج ُي َكِّب ُرون ُ
ً
أيضا ُن َكِّب ُر ُ
ون َهِّل ُل كما َعَّل َم َنا حبيبنا المصطفى صلى الله
ونحن
عليه وسلم.

ماما ياسمين

اخرت اإلجابة الصحيحة:

سمى «السبع املثاين» هي:
 .1السورة التي ُت ّ

		
أ) الفاحتة.

ب) اإلخالص.

 .2استغرق نزول القرآن عىل النبي حممد :
ب)  33سنة.

أ)  23سنة.

الس َور التي تبدأ بـ{ َ
احل ْمدُ هلل}:
 .3عدد ُّ
أ) (ُ )3س َور.

ب) (ُ )5س َور.

أ) اإلنس واجلن.

ب) يأجوج ومأجوج.

َ { .4س َن ْف ُر ُغ َل ُك ْم َأ ُّ َيا ال َّث َق َل ِن} معنى {ال َّث َق َل ِن}:
ُ
رسول اهلل  يف حياته:
.5ح َّج
َ
أ) مرة واحدة.

ب) ثالث مرات.

االسم الرباعي :
العمر :

الصف :

آخر موعد لتسليم اإلجابات٢٠١٧/ ٨/17 :م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد ()١٨٥

 دانا قفطان املجايل أمحد بسام الفار -وليد خالد حسني

قيمة كل جائزة ( )10دنانري

w
النبي 

 -5موسى .
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اآلمن
َ
الحرَم ِ

من المبادئ التي سبق إليها اإلسالم أنه دعا إلى السالم ومعظم
أعمال الحج تكون في ذي القعدة وذي الحجة فيوقف فيها القتال،
الل ُه ْال َك ْع َب َة ْال َب ْي َت ْال َح َر َام ِق َي ً
اس َو َّ
{ج َع َل َّ
الش ْه َر
قال تعالىَ :
اما لِ َّلن ِ
ْال َح َر َام[ }...المائدة ،]97:فالحج رحلة سالم إلى أرض سالم في زمن

بأمر من السالم الذي هو أسم من أسماء الله الحسنى ،فقال
سالم ٍ
َ
ان آ ِم ًنا} [آل عمران.]97:
{و َم ْن َد َخ َل ُه َك َ
تعالىَ :
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أرض الحج« :لو وجدت فيها
ـســتــه
قــاتــل أبـ ــي م ــا مـ ّ
يــدي» .وأراضــي الحج ال
ُيصاد صيدها وال ُيــروع
وال ُي ــؤذى حيوانها وال
ُيقطع حشائشها ،قال
صلى الله عليه وسلم:
حرمه الله
ّ
«إن هذا البلد ّ
ُ
شــوكــه وال
ال ُيــعــضـ ُـد
صيده وال ُيلتقط
ُي َن َّفر
ُ
لقطته ّ
عر َفها».
إال َمن َّ

األضحية
األضاحي جمع ُ(أضحية) ،وكأنها اشتقت من اسم
الوقت الذي شرع ذبحها فيه وبها ُسمي اليوم يوم
األضحى.
«أن النبي صلى
عن أنس بن مالك رضي الله عنه ّ
ضحي بكبشين أملحين أقرنين،
الله عليه وسلم كان ُي ّ
ويضع رجله على صفاحهما ويقول:
ويكبر
ُ
سمي ُ
ُ
وي ّ
بسم الله والله أكبر» ،ويكون وقت األضحية من بعد
صالة العيد ،فال تجوز قبله ،وقد نهى الرسول صلى
ستحب
وي
الله عليه وسلم عن الذبح قبل الصالةُ .
ّ
الدعاء بقبول األضحية وغيرها من األعمال.
«ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم»

(صحيح البخاري).

خاروف
العيد

أصنع بنفسي

• قطن.
• كــرتــون ورق ــي للحصول على شكل دائــري
ّ
ومقوى.
• الصق.
• مقص.
• ورقة من الكرتون الملون.
• زر لعين الخروف يمكن استبداله بورق ملون.
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المتاهة

مسيرة خير وعطاء

الجمعية تشرف على مسابقة قرآنية بجامعة األميرة سمية

أرشفت مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم عىل مسابقة القرآن

معاذ الصاحلي ،وسكرتري مديرية الشؤون القرآنية عبد الرمحن

اجلمعية يف إنجاح املسابقة -التي ينظمها نادي نون الثقايف يف

خمتلف اجلامعات األردنية احلكومية واخلاصة.

الكريم السنوية يف جامعة األمرية سمية ،وشاركت جلان من

جامعة األمرية سمية للعام اخلامس عىل التوايل -من خالل
اإلرشاف عىل التسميع للمتسابقني.

وأقامت اجلامعة حف ً
ال لتخريج الفائزين والفائزات باملسابقة

يوم السبت ( ،)2017/7/8وحرض احلفل ّ
كل من رئيس قسم

شؤون احلفاظ يف اجلمعية ماجد عوض ،ومرشف حلقات احلفاظ

الشواقفه ،إضافة إىل الطالب والطالبات املشاركني يف املسابقة من

ويف اخلتام تم توزيع اجلوائز عىل الفائزين باملراكز األوىل من
الفئات الثالث بعمرة جمانية ،فيام اقترصت املراكز األخرى عىل

جوائز نقدية ،كام تم تسليم اجلمعية درع ًا تكريمي ًا تقدير ًا ملسامهتها
يف إنجاح املسابقة.

لقاء مديرات األندية الصيفية في فرع عمان النسائي األول
عقد قسم الشؤون الرتبوية يف فرع عامن النسائي األول لقاء
ملديرات األندية الصيفية حتت شعار( :أخالق القرآن حتفظ

األوطان) هبدف ممارسة آليات تفعيل النادي الصيفي من
خالل القيم ،وتضمن اللقاء ورشة تدريبية بعنوان( :تعليم

القيم) ،وحصة نموذجية قدّ متها ّ
كل من خلود دعاس وهبة
الدباس.
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من نشاطات فرع الرصيفة
تخريج حافظات وتكريم المركز الفائز بجائزة التميز

أقام الفرع إفطاره الرمضاين السنوي للقطاع النسائي يف مركز عمر بن اخلطاب
بحضور العرشات من الكادر النسائي ولفيف من املحسنات الكريامت.

تخريج حفاظ وتكريم المركز الفائز بجائزة التميز

ختلل احلفل الذي قدمته مديرة مركز الر ّيان مها أبو موسى بتالوة
عطرة من الذكر احلكيم تلتها مديرة مركز سعيد خالدة حامدة ،وكلمة

ترحيبية ،ووقفات مع القرآن للمرشفة اإلدارية عبري فؤاد ،ولقاء أجرته
مرشفة احلفاظ رئيسة نايف مع أكرب حافظة حاصلة عىل السند الغيبي يف

الفرع احلاجة فاطمة عوض (أم عصام) ،وابتهاالت ونشيد قدمته إحدى
الطالبات ،وعرض إنجازات الفرع ،وكلمة رئيس الفرع الدكتور حييى
أمحد الذي أثنى عىل أهل القرآن وحثهم عىل بذل املزيد من اجلهود يف

سبيل خدمة كتاب اهلل ،كام ختلل احلفل ختريج ثلة من احلافظات بالسند
الغيبي ،وتكريم جميزاهتن ،باإلضافة إىل تكريم املراكز الثالثة احلاصلة

عىل املراتب األوىل بجائزة املركز املتميز ،حيث حاز مركز حردان طارق

القرآين عىل املركز األولّ ،
وحل مركز عمر بن اخلطاب القرآين باملركز

الثاين وحصل مركز اقرأ القرآين عىل املركز الثالث.

أقام الفرع إفطاره الرمضاين السنوي يف مركز عمر بن اخلطاب

القرآين برعاية رئيس الفرع الدكتور حييى أمحد وبمشاركة أعضاء حلنة

وتضمنت الفعاليات فقرة املزاد وقدّ مها مدير الفرع إبراهيم كستريو،

إدارة الفرع ،وموظفي الفرع ،ومديري املراكز ،واملعلمني ،والطلبة

عدد من احلارضات بتوفري جزء من هذه االحتياجات.

ختلل احلفل الذي قدمه السيد نعيم عامر بتالوة عطرة من الذكر

ومتثلت باستعراض احتياجات املجمع القرآين وكلفها ،حيث تعهدت

املكرمني وذوهيم وعدد من وجهاء املدينة.

يذكر أن الفرع أطلق مرشوع املجمع القرآين خلدمة رشحية واسعة من

احلكيم ،تالها كلمة راعي احلفل ،الذي أثنى عىل اجلهود املبذولة يف

والفرع اآلن بصدد البدء بأعامل التشطيب.

رفعة الوطن واألمة ،وختريج ثلة من احلفظة وتكريمهم مع معلميهم،

أهايل الرصيفة ،وأنجز من املرشوع بناء مكون من طابقني (عظم)،
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خدمة كتاب اهلل وشكر القائمني عليها ،وحث عىل بذل املزيد يف سبيل
وتكريم مركز الشيخ سعيد العنبتاوي القرآين احلائز عىل جائزة التميز

مسيرة خير وعطاء
عىل مستوى مراكز الذكور بالفرع ،وتكريم املدير السابق للفرع السيد
فراس عطية ،ووصالت إنشادية وابتهاالت ،وعرض إنجازات الفرع،

مراكز ائتالف أهل القرآن تنظم مبادرة (وبالوالدين إحسانًا)

وفقرة املجمع القرآين التي أدارها مدير الفرع السيد إبراهيم كستريو،

كام تضمن احلفل أداء طالب خلتمته غيب ًا عىل معلمه الشيخ عيل بسيط.

تخريج طالبة باإلجازة الشاطبية
نظمت مراكز ائتالف أهل القرآن (دار األرقم ،عبد اهلل بن عامر،

حردان طارق ،اهلدى والنور ،السوداين ،عائشة واإلرساء) مبادرة حتت
شعار (وبالوالدين إحسان ًا) لألمهات املس ّنات بمشاركة العرشات من
طالبات املراكز القرآنية وسيدات املجتمع املحيل.

أهنت الطالبة ياسمني فضل ختمة اإلجازة عىل جميزهتا املعلمة بثينة

رحبت باحلضور
تضمن النشاط كلمة للمرشفة اإلدارية عبري فؤادّ ،

من طالبات املركز.

املزيد من اجلهد واملال يف سبيل رفعة الوطن واألمة ،وفقرة روحانية بعنوان

الفاخوري يف مركز عاصم بن ثابت بحضور املديرة واملعلامت ولفيف

تخريج حافظ بالسند الغيبي

وبينت رضورة بذل
وشكرت اجلهود املبذولة يف سبيل خدمة كتاب اهلل ّ
(نفحات رمضانية) ،ومسابقات وفقرات ترفيهية منوعة ،ووصالت

إنشادية ،وختمت الفعالية بتقديم اهلدايا التذكارية جلميع احلارضات.

نشاط (العيش بسعادة يكمن بالعبادة) بمركز عمر بن الخطاب

يف جو إيامين هبيج يف مسجد عثامن بن مظعون وبعد صالة الرتاويح
أتم الشيخ عبادة أبو جقيم حفظ القرآن الكريم بالسند املتصل إىل

رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،عىل الشيخ سامر الضعيفي ،وحرض
جلسة اخلتمة عدد من الشيوخ وطالب العلم ومنهم املرشف اإلداري
والرتبوي أبو مصطفى العبادي ورئيس جلنة التالوة الشيخ أنور

البكري وإمام املسجد الشيخ عامر صبحة ،وعدد من معلمي وطالب
فرع الرصيفة.

ّ
نظم مركز عمر بن اخلطاب القرآين نشاط ًا رمضاني ًا حتت شعار

(العيش بسعادة يكمن بالعبادة) والذي يتناول قيمة اإلحسان يف حياة

املسلم ،بحضور مديرة ومعلامت املركز ولفيف من الطالبات وسيدات

املجتمع املحيل .ختللت الفعالية حمارضة ملسؤولة العالقات العامة يف
الفرع السيدة منرية هالل ،وختمة املعلمة مريفت عديل لإلجازة من
طريق الطيبة عىل جميزهتا انتصار عطية.
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تخريج المسابقة الرمضانية في مركز األشرفية

برعاية الدكتور أمني عبدالكريم أبو شنب وإخوانه أقام مركز

من املجتمع املحيل والداعمني للمركز ،وكلمة املرشف الرتبوي

األرشفية القرآين  /فرع دير أيب سعيد حفل ختريج طالب

يف اجلمعية إلقليم الشامل األستاذ محد اهلل الزعبي ،وكلمة

املسابقة الرمضانية (مسابقة احلاج عبد الكريم أبو شنب رمحه

املهندس عبدالرمحن العدوان ،شكرا فيها القائمني والداعمني

اهلل) للمجتمع املحيل ،يف اختتام امللتقى الرمضاين القرآين الذي

للمسابقة الرمضانية يف مركز األرشفية القرآين ،كام ختلل احلفل

عقد خالل شهر رمضان املبارك.

فقرات إنشادية قدّ مها طالب املركز ،وختم بتوزيع اجلوائز عىل

ختلل احلفل إفطار مجاعي للمتسابقني يف املركز ،بمشاركة عدد

الفائزين يف املسابقة.

من نشاطات فرع منشية بني حسن
أقامت مراكز فرع منشية بني حسن (أبو القاسم

صىل اهلل عليه وسلم ،حفص الكويف /أم النعام
الغربية -إناث ،أم موسى القرآين /رحاب -إناث،

أبو موسى /رحاب -ذكور ،حفص الكويف /أم
النعام الغربية -ذكور) إفطارات يف شهر رمضان

املبارك ،ختللها مواعظ ومسابقات رمضانية،

وختمت بالدعاء وشكر الداعمني املحسنني.
44

مسيرة خير وعطاء

من نشاطات مركز حطين القرآني

من نشاطات فرع إربد

الملتقى الريادي الثقافي الثامن

حفل تكريمي في مركز ابن كثير القرآني

أقام مركز حطني القرآين امللتقى الريادي الثقايف الثامن ملراكز فرع عامن
األول عىل مرسح قاعة مركز ابن القيم القرآين ،حيث شاركت املراكز

(حطني ،ابن تيمية ،الشهيد ،عبادة بن الصامت ،ابن القيم) بحضور

رئيس فرع عامن األول األستاذ وليد خالد القريويت ورئيس جلنة مركز

حطني ،واختتمت الفعاليات بتوزيع الدروع والشهادات عىل املشاركني،
وحصل عىل املركز األول (مركز حطني) ،واملركز الثاين (مركز ابن تيمية).

دورة القاعدة النورانية

أقام مركز ابن كثري القرآين
حف ًال لتكريم الفائزين

والفائزات يف مسابقة احلاج

عطية اخلطيب -رمحه اهلل-

والتي شارك فيها ()80
مشارك ًا ومشاركة من أعامر خمتلفة ،يف حفل هبيج أقيم يف غرفة جتارة إربد،
بحضور آل اخلطيب الكرام وأهايل املشاركني.

وكان من رشوط املسابقة حفظ ( )5أجزاء من القرآن الكريم كحفظ
جديد ،وتم تكريم الفائزين بجوائز مالية قيمة.

لقاء لجنة اإلشراف الصيفي ومديرات المراكز الصيفية
عقد املركز دورة القاعدة النورانية للمعلمني واملجتمع املحيل خالل أيام
العرش األواخر من شهر رمضان املبارك ،قدّ مها الشيخ عيل حممد بسيط
بحضور ( )15طالب ًا أجازهم الشيخ بالقاعدة النورانية ،وتم تسليم
الشهادات بحضور رئيس جلنة املركز الشيخ فتحي أبو شندي ،ومدير
املركز الشيخ محزة الشوامرة.

إفطارات شهر رمضان المبارك

أقام املركز خالل شهر رمضان املبارك عدد ًا من اإلفطارات عىل مدار
أربعة أيام ،بدعم من املحسنني الكرام ،كام أقامت جلنة املركز وديوان
احل ّفاظ واملجازين إفطار ًا بتربع من أحد املحسنني.

عقدت جلنة اإلرشاف الصيفي لقاء مع مديرات املراكز الصيفة برئاسة

رئيسة اللجنة النسائية يف الفرع األخت زريفة معدي.
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اختتام مسابقة محمد رشاد ملحم األولى في فرع دير أبي سعيد

اختتم فرع دير أيب سعيد مسابقة حممد رشاد ملحم -رمحه اهلل -األوىل ،بحضور الدكتور إبراهيم منيس ،والشيخ عطا اهلل اخلالدي ،ورئيس فرع

دير أيب سعيد السيد حممد الرشدان ،والشيخ صقر بني عيسى.

ً
وإقباال من الذكور واإلناث ،ما يبرش باستمرارها والتفاعل معها.
وشهدت املسابقة تعاون ًا الفت ًا من أهل سموع وخارجها،

من نشاطات مركز ابن كثير القرآني
تكريم الفائزين بمسابقة الحاج عطية الخطيب

لقاء لجنة اإلشراف الصيفي ومديرات المراكز

كرم مركز ابن كثري القرآين  /فرع عامن األول الفائزين يف مسابقة احلاج عطية
ّ
ً
اخلطيب -رمحه اهلل -والتي شارك فيها ( )80مشاركا ومشاركة من أعامر
خمتلفة ،يف حفل هبيج أقيم يف غرفة جتارة إربد بحضور آل اخلطيب الكرام
وأهايل املشاركني.
وكان من رشوط املسابقة حفظ ( )5أجزاء من القرآن الكريم ،وتم تكريم
الفائزين بجوائز مالية ّقيمة.

عقدت جلنة اإلرشاف الصيفي اجتامع ًا مع مديرات املراكز الصيفة،

تهنئة

برئاسة رئيسة اللجنة النسائية لفرع إربد األخت زريفة معدي.

تتقدم اإلدارة العامة للجمعية بالتهنئة والتربيك

من األخ املوظف يف اإلدارة العامة عالء بخاري
بمناسبة قدوم مولودته هناء

زقت ّبرها
بورك لك يف املوهوبة
ور َ
َ
وشكرت الواهب وبلغت أشدّ ها ُ
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع عجلون

في نشاط تشاركي

دورة تدريبية حول المنهاج الصيفي

وفد من مركز أمن الزهور يزور مركز الزهور القرآني

ً
استكامال للدور الــذي تقوم

به مديرية األمن العام وإدارة

الــعــاقــات العامة واإلعــام
الــذي هيدف إىل التواصل مع
كافة رشائح املجتمع ،وبرعاية

رئيس مركز أمن الزهور املقدم
عقد فرع عجلون دورة تدريبية للمنهاج الصيفي السادس

والعرشين حتت شعار( :أخالق القرآن حتفظ األوطان) بقيادة
املدرب الدكتور حسان ربابعة ،تناول فيها اسرتاتيجيات تدريس

منهاج النادي الصيفي الذي حيتوي عىل سور من القرآن الكريم،

ومنهاج للقيم ،وحرض الدورة املرشف الرتبوي ألمانة فروع الشامل
األستاذ محد اهلل حممد الزعبي ،وشارك فيها ( )41معل ًام ومعلمة.

لقاء حلقات الشفيع

حسني الشاميلة ومشاركة ضابط

العالقات العامة املالزم أول فادي

املناعسة ورئيس جلنة تطوير القطاع الرتبوي وعضو املجلس السيد نبيل
القطامي ،متت زيارة تشجيعية ملركز الزهور القرآين.

ورحب رئيس مركز الزهور القرآين السيد أيمن عبده بالزيارة ،منوه ًا
ّ

أهنا أتت يف سياق ترسيخ مبدأ التشاركية مع كافة رشائح املجتمع ،وتم
عرض موجز عن عمل املركز وسبل التواصل مع املركز األمني وفرع

العالقات العامة واإلعالم ،وتم عرض توجيهات من قبل املقدم حسني

الشاميلة عن واجبات جهاز األمن العام واملركز األمني ،ويف هناية اللقاء
كرم رئيس املركز املقدّ م حسني تقدير ًا جلهوده.
ّ

افتتاح شعبة قرى العمرو في فرع الكرك
بــرعــايــة رئــيــس فرع
الكرك ،تم افتتاح شعبة

قــرى العمرو يف قرية
مغري ،وتتبع هذه الشعبة

عقد فرع عجلون لقاء حللقات الشفيع يف مراكز (أيب عبد الرمحن

ملركز اجلدعا القرآين،

رب) ،وعقدت مسابقة تربوية هادفة من إعداد قسم
شعار( :أ ّدبني ّ

لفيف مــن اإلخـــوة

السلمي ،وعنجرة ،وحالوة ،يف جممع صالح الدين القرآين) حتت
حلقات احلفاظ ،ثم رسدت الطالبات ( )3أجزاء من القرآن الكريم،
ويف اخلتام تم تكريم الطالبات بعد يوم قرآين حافل.

وحرض حفل االفتتاح

واألخـــوات مــن أهل

قرى العمرو.
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د .أحــــمــــد الـــقـــضـــاة

عـــضـــو مـــجـــلـــس إدارة اجلــمــعــيــة

وعود صدق تتضمن برنامج عمل
اد ُخ ُلوا ْ َ
ض ُْ
ال ْر َ
َب
نبي اهلل موسى لبني إرسائيلَ { :يا َق ْو ِم ْ
ال َقدَّ َس َة ا َّلتِي َكت َ
قال ُّ
ُ
اهلل َل ُك ْم َو َل َت ْر َتدُّ وا عَ َل َأ ْد َبا ِر ُك ْم َف َتن َْق ِل ُبوا َخ ِ ِ
ين} [املائدة ،]21:فكان جواهبم
اس َ

ين َوإِنَّا َل ْن َندْ ُخ َل َها َح َّتى َ ْ
ي ُر ُجوا ِمن َْها َفإِنْ
وسى إِنَّ ِف َ
يها َق ْوم ًا َج َّبا ِر َ
لهَ { :قا ُلوا َيا ُم َ

ي ُر ُجوا ِمن َْها َفإِنَّا ِ
َْ
دَاخ ُلونَ } [املائدة.]22:

ويفتح أمامهم أبواب األمل القادم ،واملستقبل املرشق ،مبين ًا ٍ
بثقة ويقني ّ
أن
ِ
الشدة ال تدومّ ،
العرس يرس ًا.
ساعة
وأن مع ُ
لقد َب َّ َ
وهم يف مكة قبل اهلجرة ،وقد جاؤوا يشكون إليه ما يلقون
ش أصحابه ُ
من هذا األمر ،حتى يسري الراكب من صنعاء إىل
من املرشكني ،فقال« :واهللِ ليتِ ّ

أي كلفة أو تعب ،ودون أن يبذلوا قطرة د ٍم أو شيئ ًا من
لقد أرادوا النرص دون ّ

حرضموت ،ال خياف إال اهلل ،أو الذئب عىل غنمه ،ولكنكم تستعجلون»(.)1

س عَ َل ا ْل َق ْو ِم ا ْل َف ِ
اس ِقنيَ } [املائدة.]23:
َت ْأ َ
ُ
اهلل سبحانه يريد لعباده نرص ًا عزيز ًا ،تظهر فيه آثار الفعل البرشي يف نرصة

وتنكيلهم هبم ما تنوء بحمله اجلبال ،مل يكونوا يدركون ما ستؤول إليه األمور
يف املستقبل القريب ،فجاءت هذه البشارة تسلي ًة هلم وتثبيت ًا ،وفتح ًا ألبواب

يهونَ ِف ْ َ
املال ،فكان الر ّدَ { :ق َ
ال َفإِ َّنَا ُ َ
ال ْر ِ
ض َف َل
م َّر َم ٌة عَ َل ْي ِه ْم َأ ْر َب ِعنيَ َس َن ًة َيتِ ُ

الدعوات ،وتعززه أرواح الشهداء ،وكلوم اجلرحى ،وأنَّات املظلومني.

ّ
إن هؤالء الصحابة الذين كانوا يواجهون -كل يوم -من إيذاء املرشكني هلم،

األمل بالنرص والتمكني.

غيوا
وبنو إرسائيل كانوا موعودين بدخول األرض املقدسة ،وعد حق ،فلام ّ

كام َب َّ َ
ش أصحا َبه يوم غزوة األحزاب ّ
بأن اهلل سيفتح عليهم اليمن والشام

بني إرسائيل أم كان من أمة اإلسالم؛ إذ ال نسب بني اهلل وبني عباده إال التقوى.

عىل أن يذهب إىل الغائط»( ،)2أما املؤمنون فكانوا يوقنون يقين ًا ال خيالطه شك،
ّ
بأن هذا الوعد سيتح ّقق قريب ًا ،رغم ما يرون حوهلم من املصاعب والشدائد.

وبدّ لوا وأعلنوا عجزهم عن أداء متطلبات النرص ُحرموا حتقيق الوعد أربعني
غي و َبدَّ ل وارتدّ ُح ِر َمُ ،
وأخِّ ر عنه حتقيق الوعد سواء أكان من
سنة ،وكل َمن َّ َ
ش هبا القرآن ،أو َب َّ َ
والبشائر التي َب َّ َ
ش هبا النبي  مجيعها بشائر حق وصدق،

واملغرب واملرشق ،ولقد كان املنافقون يف أيام اخلندق ُي َر ِّوجون اإلشاعات بني
الناس قائلني« :كان حممدٌ َي ِعدُ نا أن نأكل كنوز كرسى وقيرص ،وأحدُ نا ال يقدر

لكن حتقيقها منوط بالسعي الصادق إىل حتقيقها ،وأهل القرآن الذين فهموا

الؤْ ِمنُونَ ْ َ
اب َقا ُلوا هَ َذا َما َوعَ دَ َنا ُ
قال تعاىلَ { :و َلَّا َر َأى ْ ُ
صدَ َق
ال ْحزَ َ
اهلل َو َر ُسو ُلهُ َو َ

كثري ًا ما يرد عىل أسامع املصلحني والدعاة وطالب العلم ّ
أن املستقبل لإلسالم،

ويمسح اآلالم ،و َي ِعدُ بال ُي ِ
رس والفرج القريب.
لكن ثمة أمر ًا ال بد من استصحابه عند احلديث عن بشائر النرص ،وهو ّ
أن هذه

هدفهم يف احلياة ،وعملوا عىل مكانتهم لتحقيق هذا اهلدف يستحقون أن ينالوا
النرص العزيز ،وأن ُي ّتوج ُ
اهلل سعيهم بالنجاح والنرص والعز والتمكني.

ّ
الناس هذه البشائر والوعود،
وأن النرص قادم إن شاء اهلل تعاىل ،وحني يسمع ُ
ينظرون إىل الواقع ِمن حوهلم ،فريتاب كثري منهم ويتشككون فيام يقوله الدعاة

واملصلحون ،ويتهموهنم بالعيش يف األوهام.
ِ
ُ
وينسى هؤالء ّ
ضوء
انبثاق
أن أشدّ ساعات الليل سواد ًا هي الساعة التي يليها

الفجرّ ،
وأن أمة اإلسالم قد مترض وتعرتهيا فرتات من الركود الطويل ،ولكنها

بفضل اهلل سبحانه ال متوت.

قادم ال حمالةّ ،
ورغم مرارة الواقع وصعوبتهّ ،
وإن الناس سيلوذون
فإن اإلسالم ٌ
باإلسالم فرار ًا من عذاب النظم اجلائرة وحيفها ،وس ُيقبِ ُلون عىل اإلسالم ألهنم

سيجدونه املنقذ الوحيد هلم من عللهم االجتامعية واالقتصادية والسياسية

والروحية ،وهذا يعني ّ
أن البشائر متحققة بال ريب.
كان النبي  عند تناهي ُ
الك َر ِب والشدائد ُي َب ِّ ُ
ش أصحابه بالنرص والتمكني،

ُ
اهلل َو َر ُسو ُلهُ َو َما َزادَهُ ْم إِ َّل إِ َيمن ًا َو َت ْس ِلي ًام} [األحزاب.]22:
وهكذا كانت البشائر -يف ِخ َض ِّم ُ
الكرب والشدائد -بلس ًام يداوي اجلراح،

تتنزل عىل املتخاذلني؛
البشائر والوعود ال يمكن أن يناهلا القاعدون ،وال أن ّ
فهي من ٍ
ووعود صادقة مؤكدة ،ومن جهة أخرى برنامج عمل
جهة بشائر
ٌ

ال دؤوب ًا وصرب ًا مجي ً
يتطلب من الدعاة بذ ًال وتضحي ًة وعم ً
ال ،وبغري ذلك تبقى
وحيبونه ،يكون عىل
أما َّ
ين وأحالم ًا بانتظار أن ُيستبدل بالقاعدين ٌ
حيبهم اهلل ُّ
قوم ُّ

أيدهيم حتقيق وعده ونيل نرصه العزيز ،قال تعاىلَ { :وإِنْ َتت ََو َّل ْوا َي ْست َْب ِد ْل َق ْوم ًا

َغ ْ َي ُك ْم ُث َّم َل َي ُكو ُنوا َأ ْم َث َال ُك ْم} [حممد.]38:
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