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االفتتاحية

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

هذا حديث صحيح عن رسول اهلل ، ُيبّي حقوق اجلار عمومًا؛ 

فام آَمن إيامنًا كاماًل َمن يبيت وهو شبعان، بينام جاره جائع، وهو يعلم 

املجتمع  يف  فاألصل  األخّوة،  وال  اجلرية  تكون  هكذا  فام  جائع،  أنه 

َم اْلُْؤِمُنوَن إِْخَوٌة{ ]احلجرات:10[،  املسلم التعاون واملحّبة واألخّوة: }إِنَّ

واألصل أن يتفقد بعضنا بعضًا، ويسأل أحُدنا عن اآلخر، ويستشعر 

حاجته ووضعه، فليس املسلم باألناين الذي ال هيّمه إال نفسه وأهله، 

بل هو جمتمع الرتاحم واملودة والعطف.

كنُت ُأفّكر يف هذا احلديث ونحن تأتينا أخبار إخوتنا األقلية املسلمة 

التي  واألفالم  الصور  وتكرار  اإلحصائيات  عن  بعيدًا  بورما،  يف 

يتداوهلا الناس؛ فاألزمة حقيقية غري ُملّفقة، ووسائل اإلعالم العاملي 

تتناقلها، وتم تداوهلا يف أروقة األمم املتحدة، وليست بجديدة، ومع 

ذلك تغيب اهتاممات املسلمي رسميًا عن مشكلة إخوتنا الروهينغا، 

الذين ُترتكب بحّقهم أبشع اجلرائم التي عرفها التاريخ قدياًم وحديثًا.

لقضية  الرسمي  اإلمهال  هذا  سبب  يف  األوىل  وقفتي:  نقف  وهنا 

إخوة لنا يف الدين، وحتى لو مل يكونوا مسلمي؛ فالواجب اإلنساين 

البوذية  زيف  كشف  يف  والثانية:  يكون.  من  كائنًا  املظلوم  ننرص  أن 

التي حاول بعض أصحاب العامئم املسلمي تصويرها عىل أهنا أكثر 

األفكار والديانات تساحمًا، وهم يبارشون هذه الوحشية يف التعامل 

مع املسلمي عىل وجه اخلصوص.

واإلنسانية  الدين  يف  إخوة  حقًا؛  عجيبة  فهي  األوىل  النقطة  أما 

يسترصخون العامل، خاصة اإلسالمي، ومع ذلك فال يستجيب هلم 

إال األفراد وبعض اجلامعات، ودولة إسالمية واحدة زار مسؤولوها 

الدول  بقية  بينام  بادروا،  أهنم  هلم  ل  وُتسجَّ )تركيا(،  األقلية  تلك 

فاحتجت  رسميًا  تدخلت  أهنا  نسمع  مل  اإلسالمية  الشعارات  ذات 

البوذية  أو أرسلت مساعدات أو مارست ضغوطًا ما عىل احلكومة 

هناك، أمر مثري لالستغراب فعاًل أن يكون هذا اجلمود يف األحاسيس 

بون  يعذَّ وكيف  أحياء،  حيرقون  كيف  نرى  أن  برشًا،  ليسوا  وكأهنم 

رون من ديارهم وقراهم، وكيف تغَتصب نساؤهم، ومع ذلك  وهُيَجَّ

املجتمع  عند  وال  العقيدة،  إخوة  عند  ال  ساكن،  أي  هذا  حيرك  فال 

اإلنساين عمومًا، اللهم إال من جديد.

التي  اإلنسان  حقوق  وأين  واإلسالمية؟!  الدولية  املنظامت  أين 

أو  هيوديًا  يمّس  األمر  كان  إن  -نفاقًا-  كله  العامل  بسببها  يتحرك 

بالدًا فيها مصالح للغربيي، أو أن لوهنا أبيض أو غري ذلك، فنسمع 

الروهينغا  بينام  لنجدهتم،  تتدخل  التي  القوى  ونرى  االحتجاجات 

الذين يبادون حتت سمع العامل وبرصه ال بواكي هلم، وال يعنينا أمرهم 
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بعض  يف  منهم  أكثر  اهتاممًا  احليوان  ينال  وربام  برش،  غري  وكأهنم 

الدول.

هذا الزيف احلضاري والتشدق بام يسمى بحقوق اإلنسان ومواثيق 

األمم املتحدة كلها تنهار أمام مأساة الروهينغا، والعتب كل العتب 

متارس  أن  بإمكاهنا  أن  والثروة،  التأثري  ذات  العربية  الدول  عىل 

ضغوطًا دولية، ولكنها تعيش يف سبات عميق عجيب، وكأن األمر 

ال يعنيها، وهذا ظلم فوق الظلم الذي يعيشه هؤالء املضَطهدون.

حتى الدولة اجلارة )بنغالدش( تغلق حدودها يف وجه هؤالء اهلاربي 

من املوت، وال ندري ما السبب، ليزيد استغرابنا من ترصفات هذه 

سّنهم،  كرب  رغم  العلامء  ُتعِدم  التي  الوحيدة  الدولة 

وتغلق حدودها أمام جرياهنم املضطهدين.

أما النقطة الثانية فقد استفزين شخصيًا رشيط فيديو 

البوذية،  عن  يتحدث  وهو  األزهــر  لشيخ  قصري 

وتواضعًا،  تساحمًا  الديانات  أكثر  من  بأهنا  ويصفها 

عىل  بناًء  الروهينغا  هلؤالء  القتل  متارس  التي  وهي 

الدين، لتتضح حقيقة اهلوية والدين.

مع  التعامل  من  واحدة  درجة  يف  البوذيي  كل  ليس  أنه  صحيح 

املسلمي؛ فهناك دول فيها قانون واحرتام لتعدد الديانات، وهي من 

أكثر الدول حضارة، ولكننا نسمع عن دول أخرى غري بورما متارس 

ضغوطًا عىل املسلمي. ترى متى سيتفق العامل بمنظامته عىل وأد مثل 

حقوق  قيم  وأبسط  تتناسب  ال  التي  الالإنسانية،  الترصفات  هذه 

اإلنسان يف حق العيش واتباع الدين الذي يريد؟!

أنه  يعلم  وهو  جائع  وجاره  شبعان  يبيت  الذي  هذا  بمؤمن  ليس 

جائع، ونخشى عىل إيامننا حي نعلم عن الروهينغا أهنم ليسوا جياعًا 

فقط، بل ُيقّتلون وُيبادون ال ليشء إال أهنم مسلمون! جريمتهم أهنم 

معاناهتم،  عن  يعلم  العامل  معظم  بل  أمرهم،  وا  ُيِسّ ومل  مسلمون، 

ونحن منهم، واملصيبة أْن ال حراك رسميًا عىل مستوى معاناهتم.

ميانامر،  إىل  ّركوا(  )حُيَ بل  الشباب  من  كثري  يتحرك  أن  أستبعد  ال 

وتشكل عصابات ومنظامت جهادية إسالمية، ويصبح عملهم عنفًا 

وليبيا  والشام  العراق  إىل ساحة جديدة غري  لينتقل هؤالء  وإرهابًا، 

وسيناء، ويبدأ فصل جديد من حمارصة اإلسالم يف دول جنوب رشق 

لتكتمل  إسالم،  اسمه  يشء  من  وضيقهم  العامل  شؤم  ويزداد  آسيا، 

اإلسالم،  ضد  )الفوبيا(  هذه  ترويج  يف  واملسحية  اللعبة  فصول 

واملسلمون هم الضحية دائاًم، واإلسالم هو الذي يراد له أن يتشّوه، 

ألنه الدين األكثر انتشارًا واألكثر أتباعًا خالل الفرتة الزمنية القادمة.

ترى، هل ُينزُل اهلل عذابه وسخطه عىل كثريين بسبب 

يعاّمن  وفتنته  اهلل  فعذاب  يدري  من  اإلمهال؟  هذا 

الروهينغا  مشكلة  تكون  وقد  والطالح،  الصالح 

ابتالًء لألمة كلها؛ فاهلل سبحانه بيده مقادير األمور، 

وهو عىل كل يشء قدير، فال أقل من اإلنكار القلبي 

والدعاء، والدعم املعنوي واملادي وحتريك القضية 

إعالميًا، فلعل األمور تسري باالجتاه الصحيح.

هلا  فحّرك  )وامعتصامه(،  عمورية  يف  هاشمية  امرأة  رصخت  لقد 

نساء  وُأرست  بغداد،  يف  وآخره  عمورية  يف  أوله  جيشًا  املعتصم 

مسلامت يف اهلند فحّرك احلّجاج جيشًا بقيادة حممد بن القاسم الثقفي 

واحتل بالد السند كلها، وغري ذلك كثري مما نتغّنى به وأصبح تراثًا، 

قرارًا،  وال  إرادة  متلك  ال  ألهنا  األيام  هذه  يشء  حيركها  ال  واألمة 

ونتظاهر باألنفة واإلباء، ونحن نعيش حالة اخلواء التأثريي إال عىل 

بعضنا.

اللهم الطف بنا فكلنا يف حمنة، وبربكة الصاحلي اجعلها منحة وهداية 

وعزة، اللهم آمي.
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مرة   )132( الكريم  القرآن  يف  ومشتقاهتا  )رود(  راد  مادة  جاءت 
بمعنى اإلرادة، املشيئة، األمر، القصد, املحبة، الطلب؛ فإذا ُنسبت إىل 
الذات اإلهلية فهي املشيئة واألمر، وإذا ُنسبت إىل اخَللق املكلف فهي 
القدرة عىل اختاذ القرارات الصحيحة والتغلب عىل العقبات الداخلية 
عن  النفس  وحجب  األهداف املرجّوة،  حتقيق  أجل  من  واخلارجية 
املبالغة يف مرادها ورغائبها ومطالبها، واإلقبال عىل أوامر اهلل )تعاىل( 
والرضا هبا. وفقهيًا ُتعّرف اإلرادة بالقدرة عىل تنفيذ أوامر اهلل )تعاىل( 

والرضا هبا عن قصد وتوّجه كاملي.

أواًل: أنواع اإلرادة يف القرآن:
أ- اإلرادة اإلهلية:

والتسخري، واحلساب  والترشيع  والتدبري  اخَللق  مطلقة يف  إرادة  وهي 
واجلزاء، ولذلك ُتسّمى أحيانا باسم »املشيئة اإلهلية«، وإن كانت لفظة 
»املشيئة« مل ترد يف القرآن الكريم، وإن وردت مشتقاهتا، ويف ذلك يقول 

ربنا تبارك وتعاىل:

اهلُل  }ُيِريُد  ]النحل:40[،  َفَيُكوُن{  َلُه ُكن  نَُّقوَل  َأن  َأَرْدَناُه  إَِذا  ٍء  لَِشْ َقْوُلَنا  َم  }إِنَّ

َعِليٌم  َواهلُل  َعَلْيُكْم  َوَيُتوَب  َقْبِلُكْم  ِمْن  ِذيَن  الَّ ُسَنَن  ِدَيُكْم  َوَيْ َلُكْم   َ لُِيَبيِّ

اٌل ِلَا ُيِريُد{ ]هود:107[. َحِكيٌم{ ]الن�ساء:26[، }إِنَّ َربََّك َفعَّ

ب- إرادة الكلفي )العقالء( من َخلق اهلل، ومنهم اإلنس واجلن:
ُتعّرف اإلرادة يف اإلنسان بقدرته عىل التحكم يف رغائبه وشهواته حتى 
ُتعّرف  كام  الداخلية(،  )اإلرادة  اهلاوية  إىل  فتقوده  هلا  عبدًا  يصبح  ال 
بقدرته عىل مواجهة الصعوبات التي يصادفها يف حياته بنجاح - مهام 
)اإلرادة  بسببها  االهنيار  أو  أمامها  االنكسار  وعدم  خطورهتا-  كانت 

اخلارجية(. وعىل ذلك فإّن اإلرادة بالنسبة للمكلفي هي تنفيذ لقرار 
ذايت بناًء عىل معرفة وخربة وتربية مسبقة، انطالقًا من اإليامن بحقيقة 

االبتالء، وبأّن اإلنسان ملوق ُمريَّ ذو إرادة حرة.

ة جاء التكليف من اهلل )تعاىل( الختبار هذا  وبناًء عىل هذه اإلرادة احُلرَّ
املخلوق املكلف يف استخدام إرادته احلرة لُيِقيم اهلُل )تعاىل( احلجَة عىل 
كل فرد من أفراد َخلِقه املكلف بعمله حتى يميز اخلبيث من الطيب؛ 
التدمري(،  )إرادة  الرش  ميادين  يف  احلرة  إرادته  يستخدم  اخلبيث  ألن 
والطيب يستخدم هذه اإلرادة يف ميادين اخلري )إرادة التعمري(، وعىل 
الرغم من حمدودية قدرات املخلوقي، وعلم اهلُل )تعاىل( بام سيكون 
من َخلقه، إال أن ذلك ليس ُملِزمًا أليٍّ منهم؛ فكلُّ نفٍس بام كسبت 
رهينة، واهلُل )تعاىل( يريد أن يقيم احلجة عىل كل عبد من عباده بأعامله 
التي خيتارها بإرادته احلرة، وِعلُم اهلل املسبق بذلك ال ينتقص من فضل 

غ إساءة امليسء. املحسن وال ُيَسوِّ

}َوَمْن  وتعاىل(:  )تبارك  احلق  ذلك بقول  يوضح  الكريم  والقرآن 
ِخَرِة ُنْؤتِِه ِمْنَها َوَسَنْجِزي  ْنَيا ُنْؤتِِه ِمْنَها َوَمْن ُيِرْد َثَواَب اْلَ ُيِرْد َثَواَب الدُّ

َما  ِفيَها  َلُه  ْلَنا  َعجَّ اْلَعاِجَلَة  ُيِريُد  َكاَن  }َمْن  عمران:145[،  ]اآل  اِكِريَن{  الشَّ

َم َيْصاَلَها َمْذُمومًا َمْدُحورًا . َوَمْن َأَراَد  َنَشاُء ِلَْن ُنِريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنَّ

 . َمْشُكورًا  َسْعُيُهْم  َكاَن  َفُأوَلئَِك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َسْعَيَها  هَلَا  َوَسَعى  ِخَرَة  اْلَ

ُظورًا{  ُكاّل ُنِمدُّ َهُؤاَلِء َوَهُؤاَلِء ِمْن َعَطاِء َربَِّك َوَما َكاَن َعَطاُء َربَِّك َمْ

َذ إَِل َربِِّه َسبِياًل . َوَما َتَشاُءوَن  َ ]الإ�سراء:18-20[، }إِنَّ َهِذِه َتْذِكَرٌة َفَمْن َشاَء اتَّ

إاِلَّ َأْن َيَشاَء اهلُل إِنَّ اهلَل َكاَن َعِليًم َحِكيًم{ ]الإن�سان:30-29[.

وقال رسول اهلل : »إنام األعامُل بالنّيات، وإنام لكل امرٍئ ما َنَوى؛ 
وَمن  ورسوله،  اهلل  إىل  فهجرته  ورسوله  اهلل  إىل  هجرته  كانت  فَمن 

)1(

النجار زغلول  أ.د. 
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هاجر  ما  إىل  فهجرته  ينكحها  امرأة  أو  ُيصيُبها  دنيا  إىل  هجرته  كانت 
إليه«. )متفق عليه(.

كذلك فإن لشياطي اإلنس واجلن إراداهتم امُلفِسَدة يف األرض، والتي 
استطاعتهم حتى  قدر  املكلف  اخَللق  من  الصاحلون  ُيقاومها  أن  جيب 
الشياطي  نفثات هؤالء  التحذير من  احلياة عىل األرض. ويف  تستقيم 
بُِعوَن  ِذيَن َيتَّ يقول ربنا تبارك وتعاىل: }َواهلُل ُيِريُد َأْن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَّ
َف َعْنُكْم َوُخِلَق اإْلِْنَساُن  فِّ َهَواِت َأْن َتِيُلوا َمْياًل َعِظيًم . ُيِريُد اهلُل َأْن ُيَ الشَّ

بَِأْفَواِهِهْم واهلُل ُمتِمُّ ُنوِرِه  َضِعيفًا{ ]الن�ساء:27-28[، }ُيِريُدوَن لُِيْطِفُئوا ُنوَر اهللِ 

َوَلْو َكِرَه اْلَكاِفُروَن{ ]ال�سف:8[.

ج- وتبقى إرادة اهلل غالبة:
أوهلام  اإلرادة؛  دوائر  من  دائرتي  يف  الدنيا  احلياة  هذه  يف  يتحرك  فاإلنسان 
ال  والتي  الغالبة  اهلل  إرادة  هي  وثانيتهام  عليها،  سيحاسب  التي  هو  إرادته 
ريَّ بإرادته هو، ويف  حياسب عليها، وعىل ذلك فاإلنسان ُمَسريَّ بإرادة اهلل، وُمَ
ذلك يقول اهلل )تعاىل(: }َوَما َتَشاُءوَن إاِلَّ َأْن َيَشاَء اهلُل َربُّ اْلَعاَلَِي{ ]التكوير:29[.

اإلرادة  فإّن  ذلك  وعىل  إرادته،  قويت  برّبه  العبد  عالقة  قويت  وكلام 
احلرة لإلنسان هي نعمة من نعم اهلل )تعاىل( عليه وإن كانت يف نفس 
الدنيا  يف  آدم  بني  من  الفرد  فسعادة  اهلل؛  أمام  كبرية  مسؤولية  الوقت 

واآلخرة منوطة بإرادته.

وِمن إرادة اهلل »االبتالءات« التي قد يصيب هبا بعض عباده املكلفي، 
املبتىل، وتذكريه بحاجته إىل رّبه،  العبد  وِمن أهدافها تقوية اإلرادة يف 
يملك  فإنه ال  به  نزل  إذا  البالء، ولكن  يطلب  أال  املسلم  واألصل يف 

حياله إال الرضا والتسليم بقضاء اهلل وقدره، ومن فوائد االبتالء حتقيق 

العبودية هلل رّب العاملي، فإّن كثريًا من الناس ُهم عبيٌد ألهوائهم، وإن 

أعلنوا عبوديتهم هلل، ويف ذلك يقول اهلل )تعاىل(: }َوِمَن النَّاِس َمْن َيْعُبُد 

اهلَل َعَل َحْرٍف َفإِْن َأَصاَبُه َخْيٌ اْطَمَأنَّ بِِه َوإِْن َأَصاَبْتُه ِفْتَنٌة اْنَقَلَب َعَل َوْجِهِه 

اُن اْلُبُِي{ ]احلج:11[. ْسَ ِخَرَة َذلَِك ُهَو اْلُ ْنَيا َواْلَ َخِسَ الدُّ

ويف االبتالء إعداٌد للمؤمني ِمن أجل التمكي يف األرض، وفيه أيضًا 

كّفارة للذنوب؛ لقول النبي : »ما يزال البالء باملؤمن واملؤمنة يف نفسه 

وولده وماله، حتى يلقى اهلل وما عليه خطيئة« )سنن الرتمذي بسند حسن صحيح(.

ْنَيا، َوإَِذا َأَراَد اهلُل  َل َلُه اْلُعُقوَبَة يِف الدُّ رْيَ َعجَّ وقوله: »إَِذا َأَراَد اهلُل بَِعْبِدِه اخْلَ

َّ َأْمَسَك َعْنُه بَِذْنبِِه َحتَّى ُيَوايِفَ بِِه َيْوَم اْلِقَياَمِة«. )سنن الرتمذي بسند  بَِعْبِدِه الرشَّ

حسن غريب(.

ا  هِبَ اهلُل  َرَفَعُه  إاِل  َفْوَقَها  َفاَم  َشْوَكٍة  ِمْن  امْلُْؤِمَن  ُيِصيُب  »َما   : ويقول 

ا َخِطيَئًة«. )صحيح مسلم(. َدَرَجًة، َأْو َحطَّ َعْنُه هِبَ
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التمهيد:
يف سورة  الرشح تطمي لنفس النبي  وتذكريه بعناية اهلل به، وبينها وبي 
سابقتها متاثل حتى لكأهنا امتداد هلا، ولقد ُروي أّن السورتي سورة واحدة 

غري أّن املتواتر أهنام سورتان، تفصل بينهام بسملة مثل سائر السور)1(.

ْح َلَك َصْدَرَك. َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك. الَِّذي َأْنَقَض  قال اهلل تعاىل: }َأَلْ َنْشَ
َفإَِذا  ا.  ُيْسً اْلُعْسِ  َمَع  إِنَّ  ا.  ُيْسً اْلُعْسِ  َمَع  َفإِنَّ  ِذْكَرَك.  َلَك  َوَرَفْعَنا  َظْهَرَك. 

َفَرْغَت َفاْنَصْب. َوإَِل َربَِّك َفاْرَغْب{ ]الرشح:8-1[.

العنى اإلمجايل:
يراعي  أن  ألجل  التذكري  به  واملقصود  للتقرير،  االستفهام   :} }َأَلْ

الرسول  هذه املّنة عندما خياجله ضيق صدر مما يلقاه من أذى يوم يريد 
صالحهم وإنقاذهم من النار.

ْح َلَك َصْدَرَك{: أي بالنبوة، وبشقه وتطهريه وملئه إيامنًا وحكمة. }َنْشَ

}َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك{: أي حططنا عنك ما سلف من تبعات أيام اجلاهلية 

قبل نبّوتك.

بثقل    يشعر  كان  أثقل ظهرك حيث  الذي  أي  َظْهَرَك{:  َأْنَقَض  }الَِّذي 

السني التي عاشها قبل النبّوة مل يعبد فيها اهلل تعاىل بفعل حمابه وترك مكارهه 
لعدم علمه بذلك.

}َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{: أي أعليناه فأصبحت تذكر معي يف األذان واإِلقامة 

والتشّهد.

ا{: أي مع الشدة سهولة. }َفإِنَّ َمَع اْلُعْسِ ُيْسً

}َفإَِذا َفَرْغَت{: أي انتهيت من عبادة.

}َفاْنَصْب{: أي َأقبِل عىل عبادة أخرى.

اخلريات  من  عنده  فيام  راغبًا  إليه  فارضع  أي  َفاْرَغْب{:  َربِّــكَ  }َوإَِل 

والربكات.

األسئلة واهلدايات التدّبرية:
ْح َلَك َصْدَرَك{؟ * ما معنى االستفهام يف قوله تعاىل: }َأَلْ َنْشَ

النفي،  عىل  دخلت  إذا  االستفهام  مهزة  ألن  وإجيابه؛  الرشح  إثبات  معناه: 
رّدته إىل اإلجياب، وإىل هذا أشار مكي يف كتابه مشكل إعراب القرآن، فقال 
يف إعرابه لآلية: »األلف نقلت الكالم من النفي، فرّدته إجيابًا«. والغرض 
من هذا االستفهام: التذكري والتنبيه، واملعنى: رشحنا لك صدرك، وإىل هذا 
أشار الزمرشي بقوله عند تفسري اآلية: »استفهم عن انتفاء الرشح عىل وجه 
اإلنكار، فأفاد إثبات الرشح وإجيابه؛ فكأنه قيل: رشحنا لك صدرك، فنبَّه 

ر به«)2(. عىل ذلك، وذكَّ

* ما القصود بالشح؟
ويف املراد هبذا الرشح -عىل ما ذكر- أقوال:

  ؛ فقد روي أّن جربيل أحدها: أّن املراد به شقُّ صدره الرشيف
ثم مأله  املعايص،  وأنقاه من  قلبه وغسله  أتاه، وشّق صدره، وأخرج 
اهلل  -ريض  عباس  ابن  عن  وروي  صدره.  يف  ووضعه  وإيامنًا،  علاًم 
؛ إذ أخرج حديث شقِّ  ِمِذيِّ ْ ه به، وهو ظاهر صنيع الرتِّ عنهام- أنه فسَّ
ما قيل-  القول -عىل  السورة.. وهذا  الرشيف يف تفسري هذه  الصدر 

ضعيف عند املحققي.

ابن  عن  املرويُّ  وهو  لإلسالم،    صدره  رشح  به  املراد  أّن  وثانيها: 
عباس ريض اهلل عنهام.

وثالثها: أنه كناية عن اإِلنعام عليه بكل ما تطمح إليه نفسه الزكية من 

ــزيــوت ال ــى  ــول امل عــبــد  د. 

)1٦(
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الكامالت، وإعالمه برىض اهلل عنه، وبشارته بام سيحصل للّدين الّذي 
جاء به من النرص.

ورابعها: أّن املراد به تنوير صدره  باحلكمة، وتوسيعه باملعرفة، لتلّقي ما 
يوحى إليه.)3(

والرشح يف اللغة التوسعة، ومعناه: اإلراحة من اهلموم والغموم. والعرب 
: ضيَق صدٍر؛ كقوله تعاىل: }َوَلَقْد َنْعَلُم َأنََّك َيِضيُق َصْدُرَك  ي الغمَّ واهلمَّ ُتسمِّ
بَِم َيُقوُلوَن{ ]احلجر:97[. واألصل يف الرشح: فصل أجزاء اللحم بعِضها عن 

والبسط،  الكشف  استعامله يف  ثم شاع  اللحم،  من  الرشحية  ومنه:  بعض، 
أو  امُلْشِكَل،  رَشح  قوهلم:  ومنه  املعاين.  من  واخلايف  الغامض  وإيضاح 
ه، وبسَطه ,  وأظهر ما خِفي من معانيه. .  وكذلك  الغاِمَض من األمر. أي: فسَّ
شاع استعامله يف رىض النفس ورسورها بعد ضيق أملَّ هبا، فقيل: رشح اهلل 
اهلُل صدَره لإلسالم، فانرشح أي:  َح  به، ومنه: رَشَ ه  صدره بكذا، أي: رسَّ
انبسط يف رضًا وارتياح للنور اإلهلي، والسكينة الروحية. قال تعاىل: }َفَمْن 
َعْل َصْدَرُه َضيِّقًا  ُه َيْ ْح َصْدَرُه لِْلِْساَلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ ُيِرِد اهلُل َأْن َيِدَيُه َيْشَ

َمِء{ ]األنعام:125[ )4(. ُد يِف السَّ عَّ َم َيصَّ َحَرجًا َكَأنَّ

ْح  ْح َلَك َصْدَرَك{، بصيغة اجَلْمع، ومل َيُقل: }َأَلْ أْشَ * قال تعاىل: }َأَلْ َنْشَ
َلَك َصْدَرَك{، بصيغة املفرد؟

اجلواب كام قال الرازي: »إما أن حُيَمل عىل نون التعظيم، فيكون املعنى: أّن 
عظمة املنعم تدّل عىل عظمة النعمة، فدّل ذلك عىل أّن ذلك الرشح نعمة ال 
تصل العقول إىل كنه جاللتها، وإما أن حُيَمل عىل نون اجلمع، فيكون املعنى: 
كأنه تعاىل يقول: مل أرشحه وحدي؛ بل أعملت فيه مالئكتي، فكنت ترى 
وأنت  الرسالة،  فأّديت  قلبك،  يقوى  حتى  يديك  وبي  حواليك،  املالئكة 
قوي القلب، وحلقتهم هيبة، فلم جييبوا لك جوابًا، فلو كنت ضيق القلب، 
لضحكوا منك.. فسبحان من جعل قوة قلبك جبنًا فيهم، وانرشاح صدرك 

ضيقًا فيهم«)5(.

ْح  َنْشَ }َأَلْ  ُيقال:  أن  َصْدَرَك{، وكان يمكن  َلَك  ْح  َنْشَ }َأَلْ  تعاىل:  * قال 
َصْدَرَك{، دون }َلَك{؛ ولكن جيء به زيادة بي فعل الرشح، ومفعوله؟

ذلك لفائدتي:
فإنه  للتشويق؛  اإليضاح  ثم  اإلهبام،  طريقة  سلوك  هي  األوىل:  الفائدة 
قال:  فلام  مرشوحًا،  َثمَّ  أن  السامع  َعلم  ْح{،  }َنْشَ فعل:  ذكر  ملا  سبحانه 

ــام،  اإِلهب قــوَي  }َلَك{، 

قال:  فلام  التشويق.  فازداد 
ما كان  }َصْدَرَك{ أوضح 

قد ُعِلم يف ذهن السامع مبهاًم، فتمّكن يف ذهنه كامل متّكن.. وكذلك قوله 
تعاىل: }َوَوَضْعَنا َعْنَك ِوْزَرَك{، }َوَرَفْعَنا َلَك ِذْكَرَك{.

وهذا من اإلطناب البليغ. قال علامء البيان: »إذا أردَت أن تبهم، ثم توضح، 
اإلهبام،  متلفتي:  صورتي  يف  املعنى  رؤية  إما  وفائدته:  تطنب،  فإنك 
الطلب؛  بعد  لوقوعه  زائدًا،  متّكنًا  النفس  يف  املعنى  لتمّكن  أو  واإليضاح. 
فإنه أعّز من املنساق بال تعب. أو لتكمل لذة العلم به؛ فإن اليشء إذا ُعلم 
قت النفس للعلم به من باقي وجوهه وتأملت، فإذا حصل  من وجٍه ما، تشوَّ
الوجوه، كانت لذته أشد من علمه من مجيع وجوهه دفعة  بقية  العلم من 

واحدة«. 

ْح يِل َصْدِري{ ]طه:25[؛  ومن األمثلة عىل ذلك قول موسى : }َربِّ اْشَ
تفسريه  يفيد  و}َصْدِري{  ا،  مَّ يشء  رشح  طلب  يفيد  ْح{  }اْشَ قوله:  فإّن 
التأكيد  يقتيض  واملقام  ]طه:26[،  َأْمِري{  يِل   ْ }َوَيسِّ قوله:  وكذلك  وبيانه. 
َلَك  ْح  َنْشَ }َأَلْ  تعاىل:  قوله  وكذلك  الشدائد.  بتلقي  املؤذن  لإلرسال 

َصْدَرَك{؛ فإن املقام يقتيض التأكيد؛ ألنه مقام امتنان وتفخيم.

إىل  الرسالة عائدة  منافع  أّن  تنبيه عىل  }َلَك{  زيادة  أّن يف  الثانية:  والفائدة 
النبي ؛ كأنه قيل: إنام رشحنا صدرك ألجلك، ال ألجلنا. ويف ذلك تكريٌم 
 : بأّن اهلل تعاىل قد فعل ذلك ألجله. ومثله يف ذلك قول موسى  للنبي
ْح يِل َصْدِري{؛ فكأن يف ذلك اعرتاف من موسى  بأّن منفعة  }َربِّ اْشَ

الرشح عائدة إليه؛ ألّن اهلل تعاىل ال ينتفع بإرسال الرسل، وال يستعي برشح 
صدورهم، عىل خالف ملوك الدنيا)6(.

هوامش:
1. التفسري احلديث )1/ 558(.

2. تفسري الزمرشي = الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )770/4(.
3. من خالل االطالع عىل عدة تفاسري أنظر املحرر الوجيز وابن كثري وصفوة التفاسري.

4. هتذيب اللغة )4/ 107( جممل اللغة البن فارس )ص: 487(.

5. تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )32/ 206(.

6. تفسري الرازي = مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري )32/ 206(.
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اسمه ونسبه:

أبو بكر عبد اهلل بن كثري املكي  أبو عباد، وقيل  أبو معبد، وقيل   هو 
بمكة)1(.  عطارًا  وكان  الكتاين،  علقمة  بن  عمرو  موىل  وهو  الداري، 
دارين  من  جيلب  إنام  العطر  ألن  ــًا،  داري العرب  تسميه  والعطار 

بالبحرين)2(.
وهو من أبناء فارس، الذين بصنعاء، بعثهم كسى يف السفن إىل اليمن 

حي طرد من احلبشة إىل اليمن.)3(

مولده:

 ولد بمكة عام )45( للهجرة، ولقي كثريًا من الصحابة منهم: عبد اهلل 
بن الزبري، وأبو أيوب األنصاري، وأنس بن مالك، ولقي جماهد بن 

جرب، ودرباس موىل ابن عباس، وروى عنهم)4(.

شيوخه:

جرب،  بن  وجماهد  السائب،  بن  اهلل  عبد  عن  عرضًا  القراءة  أخذ   
ودرباس)5(.

تالميذه:

 روى القراءة عنه: إسامعيل بن عبد اهلل القسط، واسامعيل بن مسلم، 
بن  وخالد  زيد،  بن  ومحاد  قدامة،  بن  واحلارث  حازم،  بن  وجرير 
القاسم، واخلليل بن أمحد، وسليامن بن املغرية، وشبل بن عباد، وابنه 
صدقة بن عبد اهلل بن كثري، وطلحة بن عمرو، وعبد اهلل بن زيد بن 

يزيد، وعبد امللك بن جريح، وغريهم)6(.

صفاته:

هًا، ذا سكينة ووقار، عاملًا بالعربية، ومل يزل هو   كان فصيحًا بليغًا مفوَّ
اإلمام املجتمع عليه يف القراءة بمكة حتى مات)7(.

قية:
ْ
ل

َ
صفاته الخ

بخضب  اللحية،  أبيض  العيني،  أشهل  أسمر  جسياًم  طوياًل  كان   
باحلناء.)8(

أن  بن جرب، سنة ثالث ومئة  وفاة شيخه جماهد  بعد  أهل مكة  سأله 
ُيقرئهم القرآن، فأنشأ يقول يف ذم نفسه وحقارهتا أبياتًا وهي:

كان سبه من  والبِل  احِلّل  ففي     ..... الذنـــــوب    كثري  ُكثرٌي  َبنيَّ 
َقلبه خُيالِْطَن  وُعْجٌب  ريــاٌء    ..... اثنتـــــان   دهته  كثرٌي  بنّي 
رّبه خــاف  من  كذلك  وليس    ..... نــؤوُم   أكــْوٌل  كثرٌي  بنّي 
بنّي كثرٌي ُيَعّلم ِعلــــــــام    .....   لقد أعَوَز الصوَف من جزَّ كلَبه

رواته:

عبد  إسحاق  وأبو  البزي،  احلسن  أبو  وهم:  رواة،  أربعة  عنه  روى   
الوهاب بن فليح بن رباح، وأبو عمر حممد بن عبد الرمحن قنبل، وأبو 

عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي، وهو صاحب املذهب)9(.

وفاته:

 تويف ابن كثري -رمحه اهلل- سنة )120هـ( بمكة، يف أيام هشام بن عبد 
امللك بن مروان)10(.

هوامش:
1. املستنري يف القراءات العرش ص39: أبو طاهر بن َسوار، اعتنى به، وعلق عليه، مجال 

الدين حممد رشف.
2. مقدمات يف علم القراءات ص85، 86: د. حممد القضاة، د. أمحد شكري، د. حممد 

منصور.
3. املستنري يف القراءات العرش ص39.

4. دراسات يف علوم القرآن والتفسري ص 133، د. أمحد حممد القضاة.
5. مقدمات يف علم القراءات ص86.

6. املرجع السابق والصفحة.
7. املرجع نفسه والصفحة.
8. املرجع نفسه والصفحة.

9. املستنري يف القراءات العرش ص39.
10. املرجع نفسه ص 48.

اخلطيب مــنــصــور  أ. 
رئــــــيــــــس قـــــســـــم الـــــــديـــــــوان
جمعية احملافظة على القرآن الكرمي

 )2(

10
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عـــشـــر جـــوائـــز  
قيمة كل جائزة 

25 دينارًا

اإلجــــابة عن جميع األسئلة.. 1

ــال اإلجـــابـــات مـــع كــوبــون . 2 ــ  إرسـ
املسابقة.

ــول. 3 ــ ــب ــ ــق ــ  آخـــــــــــر مـــــــوعـــــــد ل
اإلجابات يوم 2017/11/18. 

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

اإلجابات املرسلة عبر الفاكس (.

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

188

188
-1

-5

-6

-2

-3

-4

اخرت اإلجابة الصحيحة:

َع القرآن الكريم بي دّفتي الصحف: 1. أول خليفة مَجَ

. ج( عثمن بن عّفان   . ب( عمر بن الطاب   . أ( أبو بكر

2. أول من وضع النقاط عل حروف الصحف:

ج( سعيد بن جرب. ب( عبد اللك بن مروان.   أ( أبو األسود الدؤيل.  

3. ُتسّمى طريقة كتابة كلمت القرآن وحروفه، التي اعُتمدت يف عهد عثمن بن عفان  وأمجع عليها الصحابة:

ج( ال يشء مما ذكر. ب( الرسم العثمين.   أ( خط القرآن.   

4. مؤلف كتاب »إعراب القرآن الكريم وبيانه«:

ج( ممد عيل الشنقيطي. ب( مي الدين الدرويش.    أ( ممد فؤاد عبد الباقي.    

ل القرآُن عل قلب النبي ، نزل من اللوح الحفوظ إل السمء الدنيا: 5. قبل أن ُينزَّ

ج( مُجلًة واحدة. ب( ُمَفّرقًا.    أ( سورًة سورة.   

6. من شوط القراءة الصحيحة:

ج( أ + ب. ب( موافقة اللغة العربية ولو بوجه.   أ( صّحة السند.   

250

مسابقة العدد مئة و ثمانية وثمانين

دينارًا
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ــح ــل ــف ــري امل ــ ــك ــ دعـــــــاء جـــمـــعـــة ش

ــى الــبــنــا ــوسـ ــق مـ ــي ــف  رمـــضـــان ش

شكوكاني ــاد  رش محفوظ  وجــدان   

ــي ــال ــي ــر ك ــمـ ــال عـــدلـــي عـ ــ ــري ــ  ف

لبدة أبــو  محمد  خــطــاب  محمد   

ــوان ــو رضـ ــر مــحــمــد أبـ ــام   لــيــث س

ــد عـــبـــداهلل حــمــدان ــال ــر خ ــدي  غ

 مــحــمــد يــاســني مــحــمــد مــســاعــدة

ــران حــســني عــبــد اهلل ــ ــي زهـ ــال  س

 عماد عبد الرزاق عبد الكرمي البدري

الفائزون مبسابقة العدد مئة وستة وثمانني

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

إجابات مسابقة العدد مئة وستة وثمانني

اسم املشترك )رباعّيًا(:

ــدي: ــري ــب الـــعـــنـــوان ال

الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:

188

186

186
. 3- النبي حممد 5- الرباق.1- 144 ألف م2.

4- املغاربة. 6- جبل املكرّب.2- 16 شهرًا.
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أ.د. محمد راتب النابلسي

هُت سابقًا إىل أّن بعض أسامء اهلل احلسنى ينبغي أن ُتذَكر َمثنى َمْثنى؛  نوَّ

الرافع واخلافض..  فاهلُل عّز وجّل الضارٌّ والنافع.. املعطي واملانع.. 

. الباسط والقابض.. امُلِعزُّ وامُلِذلُّ

الكون ال  املطلق يف  الرّش  َمثنى؛ فألّن  َمثنى  ُتذَكر  أن  ينبغي  ملاذا  أما 

لُيعِطي،  ويأخذ  لُيِعّز،  وُيِذلُّ  لينفع،  َيُضُّ  سبحانه  فهو  له،  وجود 

وَيقبض لَيبسط، وخيفض لريفع..
ُهمَّ َمالَِك اْلُْلِك ُتْؤِت اْلُْلَك َمْن َتَشاُء َوَتْنِزُع اْلُْلَك مِمَّْن َتَشاُء َوُتِعزُّ  }ُقِل اللَّ

َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن َتَشاُء{ ]اآل عمران:26[.

مل تأِت يف هناية اآلية بحسب سياقها بيدك الرش واخلري، قال: }بَِيِدَك 

{،  قد يكون اإلذالُل خريًا، ونزُع امللك خريًا.. ْيُ اْلَ

حُتِّب  ال  عالية،  ِفطَرًة  َفَطَرَك  اهلَل  أّن  )امُلِعّز(:  معاين  من  معنى  أول 

أو  كّذابًا،  وال  متلسًا،  الناس  عند  تكون  أن  حُتِّب  ال  الفضيحة، 

منحرفًا.. لوال أّن اهلَل فطرنا فطرة عالية ملا تأملت من النقص.

كامل،  أنك  تعني  ال  الفطرة  كثريًا:  هذا  ذكرت  وقد  باملناسبة،  لكن 

ولكنها تعني أنك حتب الكامل، لذلك تتأمل من الفضيحة أشد األمل.

أما املنحرفون، الشاردون عن منهج اهلل فعندهم ألف قضية وقضية 

الفضيحة تزيد أضعافًا  تنتاهبم خوف  التي  خيشون أن تظهر، اآلالم 

انحرفوا، لذلك يوم  التي حصلوا عليها حينام  اللذائذ  مضاعفة عن 

القيامة: }َفَذلَِك َيْوَمئٍِذ َيْوٌم َعِسٌي . َعَل اْلَكاِفِريَن َغْيُ َيِسٍي{ ]املدثر:[.

أن  أمرك  ك، وحينام  أعزَّ تكون صادقًا  أن  أمرك  فاهلُل عز وجل حي 

أعطاك  ك..  أعزَّ عفيفًا  تكون  أن  أمرك  وحينام  ك،  أعزَّ أمينًا  تكون 

النفسية  الراحة  من  لديه  واملؤمن  عزيزًا،  لُكنَت  طّبقَتُه  لو  منهجًا، 

َع عىل أهل َبَلٍد لَكَفاُهم. والعزة ما لو ُوزِّ

وعُد اهلل للمؤمني بالتمكي يف األرض:
ًة َوَنْجَعَلُهُم  ْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ ِذيَن اْسُتْضِعُفوا يِف اأْلَ }َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَل الَّ

ا ِمْنُهْم  ْرِض َوُنِرَي ِفْرَعْوَن َوَهاَماَن َوُجُنوَدُهَ ْم يِف اأْلَ َن هَلُ اْلَواِرثَِي . َوُنَمكِّ

َذُروَن{ ]الق�س�ص:6-5[. َما َكاُنوا َيْ

كأّن املرشوع اإلهلي هلؤالء املسلمي الذين غفلوا عن اهلل، وغفلوا عن 

تطبيق منهجه، أراد  اهلُل أن ُيوقظهم، وكل يشء وقع أراده اهلل؛ فإذا 

تيّقظوا واصطلحوا مع رهّبم مّكنهم يف األرض، ثم ُيكّلفهم أن ُيؤّدبوا 

َما  ِمْنُهْم  ا  َوُجُنوَدُهَ َوَهاَماَن  ِفْرَعْوَن  }َوُنِرَي  الذين اضهدوهم سابقًا.. 

َذُروَن{ ]الق�س�ص:6[. َكاُنوا َيْ
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معنى الحياء:
ع اإلنسان عن النقائص، وخوفه من الظهور بمظاهر النقص. احلياء: َتَرفُّ

بالنقص،  رضاها  وعدم  وُسمّوها،  النفس  أدب  عن  ناشئ  واحلياُء 
وال  منها،  وينفر  والعيوب  النقَص  بطبيعته  يكره  السوي  واإلنسان 
يستحيي اإلنسان من الكامل واجلامل والصواب، إنام يستحيي مما فيه 

نقص أو مما خيشى أن يكون فيه نقص.

أهمية الحياء:
جيعل  التعامل،  يف  وُرِقيٌّ  اخُلُلق،  يف  وُسموٌّ  النفس،  يف  أدٌب  احلياُء 
اإلنسان مرتاحًا يف ضمريه ونفسه، وسببًا يف راحة غريه، لوفرة أدبه 
وسعادة  مجااًل  احلياة  وُيعطي  للمؤمن،  مجااًل  ُيعطي  فاحلياء  وُخُلقه؛ 
ه« )صحيح مسلم(،  وهبجة وطمأنينة، لذلك قال النبي : »احلياُء خرٌي ُكلُّ

وقال : »احلياُء ال يأيت إال بخري« )صحيح البخاري(.
ٍة  ق الناُس باحلياء زال اخلوف بينهم، فال خياف أحُدنا من ِحدَّ فإذا ختلَّ
وغضب وَنْفَرٍة ُتفاِجُئه؛ إذا كان مع أهل احلياء، وال يتوقع رّدة فعل 
عند  الشعور  جيرح  ال  فاحليِيُّ  نفسه؛  جترح  أو  ه  ُتِذلُّ أو  منهم  ُتؤذيه 
اآلخرين، وال يترصف ما يؤذهيم، فضاًل عن أنه ال يظلم وال يتطاول 
عزة  صاحبه  يعطي  فاحلياء  أخرى  جهة  ومن  غريه،  حق  يأكل  وال 
باحلق وشهامة، فال يقبل عىل نفسه أن يعتدي عىل حق اهلل، وال يقبل 

م اهلل ومما ُيغضب اهلل. التطاول بالباطل، فيمنعه حياؤه مما حرَّ
الناس،  بي  كرامته  حيّط  مما  صاحبه  يمنع  فاحلياء  أخرى  جهة  ومن 
أو  باطل  يف  يستغله  أو  منكر  إىل  يستدرجه  أن  أحد  أراد  فإذا  لذلك 
خياجله أو حيرجه بأن يضعه يف موقف خسيس؛ فإن حياءه حيميه من 

ذلك، فيحافظ عىل كرامته وعفته وطهارته وعزته ومكانته وهيبته.
لذلك كان احلياء عنوانًا حُلسن اخُلُلق، ورمزًا للصالح؛ إذ ال يتحقق 
ها قبله، لذلك كثريًا ما  اإلنسان باحلياء، إال وقد حتّقق باألخالق كلِّ

يطلق اسم )األدب( و)ُحسن اخُلُلق( عىل احلياء.
الفحش والَبذاءة،  اخُلُلق يف مقابل   ذكر ُحسن  النبي  أّن  فحينام ترى 
فكأنام يقصد به احلياء، قال : »ما ِمن يَشٍء َأْثَقُل يف ميَزاِن امُلؤِمِن َيوَم 
)1(« )حديث صحيح،  الِقيامة من ُحْسِن اخُلُلِق، وإِنَّ اهلل ُيبِغُض الَفاِحَش الَبِذيِّ
والثَّرثرة  ق  التََّشدُّ مقابل  يف  اخُلُلق  ُحسن  جعل  وحينام  الرتمذي(،  أخرجه 

َفْيُهق؛ فكأنام يقصد احلياء وما يرتتب عليه من أدب يف الكالم، قال  والتَّ
َأَحاِسَنُكم  الِقَياَمِة؛  َيوَم  جَملسًا  ِمنِّي  َوَأْقَربُِكْم   ، إيِلَّ َأَحبُِّكم  ِمْن  »إِّن   :
ْرَثاُروَن  الثَّ اْلِقيامِة؛  يوَم  ِمنِّي  َوَأْبَعدُكم  إيِلَّ  َأَبَغَضُكم  وإِنَّ  َأخالقًا، 
الَثْرَثاُروَن  َعِلْمَنا  َقْد  اهلل،  رسول  يا  قالوا:  َوامُلَتَفْيِهُقوَن)2(،  ُقوَن  وامُلَتَشدِّ
ُوَن«. )حديث صحيح، أخرجه الرتمذي(. ُقوَن، َفاَم امُلَتفْيِهُقوَن؟ قال: امُلَتَكربِّ َوامُلَتَشدِّ

ق به:
ُّ
وجوب الحياء والترغيب في التخل

احلياُء نابٌع من اإليامن، كام قال النبي : »احلياُء من اإليامن« )صحيح 
البخاري(، قال ذلك حينام »َمرَّ النبي  عىل رجل وهو يعاتب أخاه يف 

فقال  َأرَضَّ بك،  يقول: قد  لتستْحيِي، حتى كأنه  إنك  يقول:  احلياء، 
فاحلقائق  البخاري(؛  )صحيح  اإليامن  احلياء من  فإّن  َدعُه   : اهلل  رسول 
اإليامنية تقتيض من املؤمن أن يكون َحيِّيًا، لذلك ال ينتج عنه إال خري. 
حتريم الوقاحة والرعونة)3( والُفحش وسوء اخُلُلق وقلة األدب ونقص 

احلياء:
مل  إذا  األوىل؛  النبوة  كالم  ِمن  الناس  أدرك  مما  »إّن   : النبي  قال 
إذا َخَلْت  البخاري(؛ فالنَّْفُس اإلنسانيُة  تستِح فاصنع ما شئت« )صحيح 
األعامل واألقوال، وأوقح  أغرب  منها  أن يصدر  يمكن  احلياء؛  من 
عىل  البرشية  تعارفت  التي  القيم  كل  تتجاوز  أن  ويمكن  األفعال، 
احرتامها، وهذا الذي ترك احلياء وختىل عنه تصدر عنه تلك القبائح 
وانحراف  نفسه  اعوجاج  يرى  وال  بخطئه  حيس  وال  يبايل  ال  وهو 

مزاجه وسلوكه.

حــوى ســعــيــد  ــاذ  ــع م د. 
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واحلديث يبي أن هذا املعنى من املعاين التي جاء هبا األنبياء والرسل؛ 
فعىل الرغم من ذهاب كثري من الترشيعات وضياع كثري من املبادئ 
والقيم السليمة؛ فهذا املبدأ من املبادئ التي بقيت يف البرشية يتوارثها 

الناس، رغم بعدهم عن الرساالت املنزلة)4(.
وقد بّي النبي  حرمة ترك احلياء، وحرمة الوقاحة والفحش؛ إذ بّي 
أّن وجود احلياء يف النفس اإلنسانية سبٌب يف توازن األمور واستقامة 
واحَلْيف  امليل  يف  سبب  احلياء  وَفْقُد  األعــامل،  ومجال  األحــوال 
واالنحراف والسوء واخلطأ واالعتداء والتجاوز والوقوع يف العيب، 
فقال : »ما كان الُفْحُش يف يشء إال شاَنه)5(، وما كان احلياُء يف يشء 

إال زاَنه« )حديث صحيح، أخرجه أمحد(.
ون عن َفْقد احلياء  ُ وأصحاب الفطرة السليمة واألخالق القويمة ُيَعربِّ
والنفوس،  املجتمع  عىل  اليسء  وأثره  خطورته  لك  تبي  بعبارات 
إحساٌس  وال  شعوٌر،  فيه  ليس  أي  دم،  فيه  ليس  فالن  فيقولون: 
ر  باآلخرين، ويقولون: فالن ما فيه حياء؛ أي ال حيرتم الناس، وال ُيَقدِّ

من حوله، ويقولون: فالن ال حيرتم نفسه.
أدب  زماننا  يف  اإلسالم  إىل  املنتسبي  الناس  من  كثري  جتاوز  وقد 
احلياء والعفة، حتى وقعوا يف الوقاحة والفحش واملنكرات والكبائر 

وأعلنوها؛ فمن ذلك:
- الغناء املاجن )6(، حتى صار املغّني يتحدث وُيغّني بام يستحيي أن 
مناٍف  املغني بكالم وقح  فيجهر  الناس،  أمام  لزوجته  الرجل  يقوله 

لألدب أمام املاليي.
مفاتنها  وإظهار  وحيائها،  لسرتها  وخلعها  بفسقها  املرأة  جتهر   -

وأجزاء من جسدها.
- يدخن املدخن أمام الناس؛ وهو يستحيي أن يأكل حبة فاكهة أمام 

الناس.
- يعلنون عن نواٍد ليلية وحفالت ماجنة وأفالم سينامئية وسخافات 

يف الصحف.
- جيتمعون للفرجة إىل املفاتِن والرقص، عىل التلفاز أو يف حفالت، 
بدون حياء، وقد يكون الزوج مع زوجته، ال َيغار أحدمها عىل اآلخر 
أن ينظر إىل عورات اجلنس اآلخر وإثاراته، وقد يكون األب وأوالده 

نفسه  ويفضح  احلياء،  قلة  ُمهم  وُيَعلِّ الفسق،  عىل  أوالده  ُيرّب  معه، 
وميله إىل الفسق والشهوة أمامهم وأمام الناس.

- خيتلط النساء والرجال يف املجالس واألعراس، مع اللباس الفاضح 
واملغري والزينة الكثرية.

- يدخل العريس عىل النساء ويرقص أمامهن وترقص النساء أمام 
الرجال، ال خجل وال حياء وال عفة وال أدب وال دين، وقد يكون 
النساء،  مع  اجللوس  نفسه  عىل  وحيرم  ملتزمًا  نفسه  ُيسّمي  الواحد 
وحيرم عىل نفسه أن جيلس مع ضيفات أمه أو أخته أو زوجته، وإذا 
به يدخل عىل النساء يوم العرس فيجلس معهن ويرقص أمامهن، بال 
حياء وال عقل، وهذا أوقح من ذلك، لكن استباحه الناس واعتادوه، 

ومل يعودوا يرونه عيبًا وال حرامًا.
وغري ذلك.. قبائُح وفواحُش اْسَتهان هبا كثري من الناس يف بالدنا، 
يراها  صار  حتى  وحيائه،  وعّفته  املسلم  آداب  عن  هبا  وخرجوا 

املجتمع أمرًا طبيعيًا مستباحًا.

هوامش:

م بالُفْحِش، والكالم الرديء، الذي يذكر فيه العورات  (: هو سليط اللسان، والذي َيَتَكلَّ 1. )البِذيُّ

والكلامت املستقبحة.

الذي  ُق(: هو  )َوامُلَتَشدِّ يتكلم،  أن  ينفع، ويتكلف  بام ال  الكالم  يكثر من  الذي  ُهَو  )الثَّرَثاُر(:   .2

يتطاوُل َعىل النَّاِس بَِكالِمِه، ويتفاصح بام يشعر الناس وكأنه أعلم منهم، )َوامُلَتَفْيِهُق(: الذي يتصنع 

يف عباراته، ويتكلف يف ألفاظه ومارج حروفه، ليشعر الناس أنه أفهم منهم وأكرب وأفضل.

ق الذي يسرتخي ويسرتسل يف احلديث فيام ال ينبغي أن يتحدث به، أو يتحدث  3. األْرَعن: اأَلمْحَ

بيشء ال يليق أن يتحدث به أمام من جيالسهم من أهل الوقار والعلم واملكانة، أو يتحدث بام َيْستاُء 

منه السامعون. والَوِقح: الذي يترصف بعكس األدب، وال يبايل.

4. وقد استطاع أهل الفساد واإلفساد يف زماننا أن حياربوا احلياء والقيم الثابتة واملبادئ واألخالق 

الراقية؛ باسم احلرية، فانفلت الناس من كل قيد ومن كل قيمة، حتى اختل معنى املعروف ومعنى 

العيب ومعنى احلياء يف زماننا كثريًا، وغابت الفطرة عند كثري من الناس.

5. )شانه(: أي عابه، وجعله معيبًا.

6. املاجن من الناس: من ال يبايل ما يفعل وال ما يقول، وال ما يقال فيه، والغناء املاجن: الذي يقال 

فيه ما ال جيوز، ويقال فيه ما جيب أن يستحيى منه.

تزكية
وتهذيب

ــمــــو  وســ الـــــنـــــفـــــس،  فـــــــي  أدب  الـــــحـــــيـــــاء 

ــامـــل ــعـ ــتـ ــي الـ ــ ــق، وُرِقــــــــــــــيٌّ فــ ــ ــ
ُ
ــل ــ ــ

ُ
ــخ ــ ــ ــي ال ــ فــ



16

»إذا كان اهلُل معَك فَمن عليك، وإذا كان عليك فَمن معك؟!«، 
، ماذا فقَد َمن وجدك، وماذا وجَد َمن فقدك؟!«.. و»يا ربِّ

راتب  حممد  الدكتور  الداعية  حرص  اإليامنية،  العبارات  هذه  بمثل 
البليغة،  وبُلغته  النفوس،  يف  اإليامن  معاين  تعزيز  عىل  النابليس 
وأسلوبه الرائق املتميز، خاَطب العقل والقلب معًا، فلم ختُل خطبة 
له أو حمارضة أو كتاب من املعاين الدعوية، من خالل التعريف باهلل 
َخلقه،  يف  والتفّكر  كتابه،  آيات  وتفسري  أسامئه،  معاين  ببيان  تعاىل 

وحمّبته والقرب منه سبحانه.

جتلس يف جملسه فتجد العلم النافع، والذوق الرفيع، واللغة الراقية، 
واخلطاب املوسوعي الذي ُيطّوف يف أرجاء الكون، ُمشريًا إىل آيات 
اهلل يف الساموات واألرض، وُمبينًا عظمة اخلالق واستحقاقه للعبادة 

والتوّكل واخلوف والرجاء.

استطاع  فقد  والصغري؛  الكبري  واحــرتام  القلوب،  بمحّبة  حظي 
بحكمته وأسلوبه الدعوي جذب العقول والقلوب إليه، وبأسلوبه 
الذكي الفذ متّكن من إقناع العامِل والعاّمي عىل حدٍّ سواء، فكثريًا ما 
لتقريب  واألمثال  القصص  يستخدم  ما  وكثريًا  لُيفكّر،  العقل  ُيثري 
الكرام  وصحبه    النبي  سرية  باستعراضه  املنهج  ويرسم  املعنى، 

عليهم الرضوان.

ابتداًء من  الكريم اإلذاعية  القرآن  أول ما سمعُته يف حلقات تفسري 
العام )2000م(، وقد عّزز يف نفيس معاين التوحيد، وُحسن التوّكل، 
واالعتقاد  للعمل  القول  موافقة  ورضورة  العلم،  طلب  وأمهية 

للسلوك.

القّيمة، ومن موسوعته  وطاملا أفدُت -كام أفاد الكثريون- من كتبه 
خدمًة  وأكثرها  املواقع  أفضل  من  وهي  االلكرتونية،  العلمية 

للمتصفح، وِمن أعالها من حيث عدد املستخدمي، حيث تتضمن 
املواد العلمية: مقروءًة ومسموعًة ومرئية، مع كوهنا شاملة للكثري من 

القضايا العلمية والدعوية ومسائل الواقع...

أشهر مؤلفاته:

- موسوعة أسامء اهلل احلسنى.

- تفسري النابليس )تدّبر آيات اهلل يف النفس والكون واحلياة(.

- موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسّنة.

لمحة من سيرته:

عام  دمشق  يف  ُولد  النابليس،  اهلل  عبد  راتــب«  »حممد  الدكتور 
)1938م(، ونشأ يف أرسة معروفة بالعلم الرشعي؛ فوالده كان من 
ه  وجدُّ املخطوطات،  بعض  تضم  كبرية  مكتبة  وترك  دمشق  علامء 
)1143هـ- املتوىف  النابليس  الغني  عبد  املعروف  العامل  السابع 

1731م(، وللدكتور ولدان وثالث بنات، وكنيته أبو وسيم.

بمعهد  التحق  ثم  بدمشق،  املدريس  تعليمه  النابليس  الدكتور  تلّقى 
ج فيه عام )1956م(، ثم حصل عىل ليسانس  إعداد املعلمي، وخترَّ
العربية وعلومها من جامعة دمشق عام )1964م(،  اللغة  آداب  يف 
ق،  بتفوُّ )1966م(  عام  اجلامعة  نفس  من  الرتبوي  التأهيل  ودبلوم 
ثم التحق بجامعة )ليون( فرع لبنان وحصل عىل درجة املاجستري يف 
اآلداب، ويف عام )1999م( حصل عىل درجة الدكتوراه يف الرتبية من 

جامعة )دوبلن( يف إيرلندا يف موضوع )تربية األوالد يف اإلسالم(.

طلب العلم الرشعي يف وقت مبكر من حياته، ونال إجازة يف رواية 
احلديث الرشيف من أستاذه الدكتور صبحي الصالح - أستاذ علوم 

القرآن واحلديث وفقه اللغة يف جامعة دمشق.

 مجاهد نوفل - مدير التحرير
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عمل الدكتور النابليس مدرسًا للمرحلة الثانوية، ثم حمارضًا يف كلية 
)1999م(،  عام  وحتى  )1969م(  عام  من  دمشق  بجامعة  الرتبية 
ثم أستاذًا ملواد اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة والعقيدة وأصول 

الدين يف عدد من اجلامعات.

وله مجلة من الدروس واخُلطب والندوات واحلواريات يف عدد من 
اإلذاعات العربية، ويف جمال البث التلفزيوين ُيقّدم الدكتور النابليس 

دروسًا وبرامج تبثها حمطات عديدة.

هل الدكتور النابلسي طبيب؟

تساؤل ينقدح يف ذهن القارئ يف املوسوعة العلمية للدكتور النابليس، 
املعلومات  لدّقة  وذلك  العلمي،  اإلعجاز  يف  له  ملحارضة  يستمع  أو 
بام  الكون  حول  احلقائق  فيها  ُيبّي  التي  األرقام  ودّقة  ُيقّدمها،  التي 
الدكتور  أجاب  وقد  آيات..  من  فيه  وما  واإلنسان  ملوقات،  من  فيه 

الذي  احلوار  يف  السؤال  هذا  عن  النابليس 
 )78( العدد  يف  الفرقان  جملة  معه  أجرته 
مؤمتر  إىل  »ُدعينا  فقال:  متــوز/2008م،   -
الدكتور  وكان  الكويت،  يف  )احلرية(  حول 
طارق موجودًا، وفتح اهلل عيلَّ فتكلمت عن 
اإلعجاز العلمي، وعن املشيمة، وعن أدّق 
الدكتور  دقائق جسم اإلنسان، وهذا جعل 
طارق ُيقّدمني كطبيب، حيث غلب عىل ظّنه 

بأين طبيب! فأخربُته فورًا بأنني لست طبيبًا وبأن اختصايص األصيل يف 
كلية  من  )الدكتوراه(  درجة  أمحل  وأنني  الرتبية،  ثم  العرب  األدب 

الرتبية«!

وضوح المنهج الدعوي عند الدكتور النابلسي:

عند  الدعوي  املنهج  حول  مقااًل  العطرة  خض  حممد  األستاذ  كتب 
راتب  حممد  »الشيخ  فيه:  وجاء  النابليس،  راتب  حممد  الدكتور 
يطرحه  ملا  والبيان،  الرشح  يف  السهلة  اللغة  وينشد  يعتمد  النابليس 
من أفكار، وما يعاجله من قضايا، بُلغة فصيحة مفهومة يدمج معها 
العامية السورية؛ لُيسّهل فهمها وتتضح بشكل أكرب  بعض األلفاظ 
للمتلقي، كام ُيرفق معها الشواهد الواقعية التي تؤكد صدقها، وُتعّزز 

تطابقها مع الوجود.

اهلل، وذلك يف  التوحيد ومعرفة  الرتكيز عىل  أيضًا  أسلوبه  نلحظ يف 
وأنه  وتعاىل،  سبحانه  وربوبيته  ألوهيته  عىل  والتأكيد  خطبه،  معظم 
املترصف الوحيد يف الكون، وأّن ما سواه جمرد ملوقات، مهام عال 

شأهنا وظهر جمدها وُرقّيها، فإن هنايتها الفناء.

املجتمع وتثبيت  بناء  النابليس بموضوعات أساسية يف  الشيخ  اهتم 
اإلسالم،  يف  األوالد  تربية  عن  فتحدث  سالمته،  وضامن  دعائمه، 
بأحاديث  كالمه  مدعاًم  اآلباء،  كاهل  عىل  تقع  التي  املسؤولية  وأّكد 
الكرام  الصحابة  وسرية    املصطفى 
يف  وبّي  فّصل  كام  عليهم،  اهلل  رضوان 
العبادة  من  جزٌء  وأهنا  املعامالت،  أحكام 
إىل  منقسم  الدين  وأّن  اهلل،  رشعها  التي 
تعاملية،  وعبادات  شعائرية،  عبادات 
عن  أمهية  تقّل  ال  التعاملية  والعبادات 
العبادات الشعائرية، وأّكد رضورة تطبيق 
وُتثِمر  ُأُكَلها  ُتؤيت  حتى  بُرّمتها،  الرشيعة 

اإلنجاز والتفوق وبناء احلضارة وحتسي أنامط احلياة.

القرآن  يف  العلمي  اإلعجاز  مظاهر  بعض  عن  الشيخ  حتّدث  كام 
ج عىل مسائل يف اإلعجاز  ُيعرِّ العلم، وأحيانًا كان  أثبته  ما  يف ضوء 
العلمي وُيوّضحها للمتلقي واملستمعي ومن يشاهدونه أو يقرأون 
وحيرتمونه  بالعلم  يؤمنون  الغرب  أّن  النابليس  الشيخ  ويعترب  كتبه، 
لذلك جيب عىل من يدعوهم لإلسالم، أن تكون مناقشته هلم علمية، 
وأن ُيرِبز هلم مظاهر اإلعجاز العلمي، لعل املخلصي منهم يف البحث 

يتوصلون إىل احلق ويّتبعونه«.

وبعد، فهذه غرفٌة من بحر عامِل موسوعي، وُشعاٌع من شمسه، عسى 
أن تنتفع األمة بعلمه، وأن يكتب اهلل له القبول، إنه سميٌع جميب.

ــانـــي أســـمـــاء  ــيــــان مـــعـ ــ ــلـــى ب ــز الـــنـــابـــلـــســـي عـ ــ ــ ـ
ّ
رك

ــر 
ّ
ــات كــتــابــه، والــتــفــك ــ ــلــه الــحــســنــى، وتــفــســيــر آي ال

ــه، ومـــحـــّبـــتـــه والــــقــــرب مـــنـــه ســبــحــانــه ــقـ ــلـ ـ
َ

فــــي خ

بورتريه
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القدس املحتلة ــ الفرقان
بوابات  نصب  إىل  »اإلرسائييل«،  االحتالل  قوات  عمدت  أن  منذ 
أمام املسجد األقىص، بعد االشتباك املسلح يف 14 متوز  إلكرتونية، 
املايض، برز اسم املرجعيات الدينية الفلسطينية، ضمن احلراك العام 

دفاعًا عن القدس واألقىص.
وعىل مدى أسبوعي، بعد عملية األقىص التي نّفذها ثالثة شّبان من 
اثني من الرشطة  الداخل، وانتهت باستشهادهم ومقتل  فلسطينيي 
األقىص،  املسجد  عن  للدفاع  الفلسطينيون  هّب  »اإلرسائيلية«، 
البوابات إىل األقىص، باإلضافة إىل كافة  فرفضوا الدخول عرب هذه 

اإلجراءات األخرى.
وشّكلت املرجعيات الدينية الفلسطينية، مرجعية هلؤالء املرابطي عىل 
أبواب األقىص، فواكبت معهم األحداث املتتالية، وشكلت مصدرًا 
رصاحة  بكل  فأعلنت  أهدافهم،  عن  حيد  مل  الذي  الرشعي  للرأي 
الصالة  أيام،  مدى  عىل  وأّمت  األبواب،  عرب  املاّرين  صالة  بطالن 
النفري«،  لـ«مجعة  الدعوات  وأطلقت  األقىص،  وأمام  الشوارع  يف 
مستثمرة صالة اجلمعة ورمزيتها، والتي جاءت كنقطة فارقة، يف صد 

حماوالت االحتالل لفرض واقع جديد يف األقىص.
كل  إزالــة  رسمي،  بشكل  »اإلرسائيلية«  الرشطة  إعالن  ويوم 
كانت  القديس،  احلرم  يف  استحدثتها  التي  األمنية  ــراءات  اإلج
املرجعيات الدينية أول من برّش املرابطي باألقىص، ودعاهم للدخول 
إىل املسجد للصالة فيه، معلنة أّن األوقاف اإلسالمية تبقى صاحبة 

الكلمة األوىل واألخرية.
عون  كانت  التي  الدينية،  املرجعيات  أسامء  أبرز  نستعرض  وهنا 

املرابطي ومرجعيتهم يف الدفاع عن القدس واألقىص:

الشيخ واصف البكري:
قائاًم  منصبه  البكري  واصف  الدكتور  توىّل 
بأعامل قايض قضاة القدس الرشيف ورئيس 
املايض،  العام  مطلع  االستئناف،  حمكمة 
بعد  سلهب،  العظيم  عبد  للشيخ  خلفًا 
إحالته للتقاعد لبلوغه سن التقاعد القانوين، 
بقرار من احلكومة األردنية وموافقة جملس 

القضاء الرشعي. عمل البكري كمفتش للمحاكم الرشعية يف القدس 
واألردن قبل تعيينه أخريًا، وهو حاصل عىل شهادة دكتوراه يف الفقه 
اإلسالمي وأصوله من اجلامعة األردنية عام 1999م، وماجستري يف 
القضاء الرشعي من اجلامعة األردنية يف عام 1993م، وبكالوريوس 
جملس  عضو  وهو  1987م،  وترشيع  فقه  ختصص  إسالمية  رشيعة 

اإلفتاء األردين لعدة دورات.

الشيخ عكرمة صربي:
)1939م(  صربي  اهلل  عبد  سعيد  عكرمة 
القدس  ومفتي  األقىص  املسجد  خطيب 
املهام،  الفلسطينية. تم تكليفه هبذه  والديار 
يف ترشين األول 1994م حتى إحالته عىل 

المرجعيات الدينية في القدس... رموز الدفاع عن األقصى
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المشهد اإلسالمي

العدد 188محرم 1439 هـ - تشرين أول 2017م

التقاعد يف 2006م ملواقفه الصارمة وغري املوالية للسلطة الفلسطينية.
والده هو سعيد صربي، قايض بيت املقدس وعضو حمكمة االستئناف 

الرشعية، وهو عضو مؤسس للهيئة اإلسالمية العليا يف القدس.
بمدينة  الصالحية  املدرسة  من  الثانوية  شهادته  عىل  عكرمة  حصل 
املدينة حينها. حصل عىل  نابلس، حيث كان والده يعمل قاضيًا يف 
بغداد عام  العربية من جامعة  الدين واللغة  البكالوريوس يف  درجة 
1963م. ثم أتم دراسته ليحصل عىل شهادة املاجستري يف الرشيعة من 
جامعة النجاح الوطنية يف نابلس. بعدها حصل عىل شهادة الدكتوراه 
)العاملية( يف الفقه العام من كلية الرشيعة والقانون يف جامعة األزهر 
بمرص وموضوع الرسالة )الوقف اإلسالمي بي النظرية والتطبيق(.

هو مؤسس هيئة العلامء والدعاة يف فلسطي عام 1992م ورئيسها، 
ورئيس جملس الفتوى األعىل يف فلسطي، وخطيب املسجد األقىص، 
وهو عضو مؤسس يف رابطة مؤمتر املساجد اإلسالمي العاملي بمكة 

املكرمة، وعضو املجمع الفقهي اإلسالمي الدويل بجدة.
عام  الرشيف  القدس  يف  العليا  اإلسالمية  للهيئة  رئيسًا  انُتخب 

1997م.

الشيخ ممد حسي:
الشيخ حممد أمحد حممد حسي، توىل منصب 
املفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، يف 

22 من يونيو/ حزيران 2006م.
حاصل عىل درجة البكالوريوس يف الرشيعة 
اجلامعة  يف  الرشيعة  كلية  من  اإلسالمية 
األردنية عام 1973م، ودرجة املاجستري يف 

الدراسات اإلسالمية املعارصة من جامعة القدس.
عام  األقىص  املسجد  رحاب  يف  الرشعية  األقىص  ثانوية  يف  ختّرج 

1969م، وكان األول يف فوجه.

البغدادي، وهو  الشيخ هاشم  يد  العلمية عىل  بداية حياته  تتلمذ يف 
أحد علامء القراءات يف بيت املقدس، وتلقى منه علم القراءة وأحكام 

التجويد.
عبد  الدكتور  منهم  علامء  يد  عىل  تتلمذ  اجلامعية،  دراسته  وخالل 
الغني عبد اخلالق، والدكتور عبد العظيم جودة الصويف، والدكتور 
عبد العزيز اخلياط، والدكتور فضل عباس، والشيخ العالمة األستاذ 

مصطفى الزرقا، وغريهم.
منذ عام 1982م حتى  املسجد األقىص  التدريس واخلطابة يف  توىل 
اليوم، كام توىل إدارة شؤون املسجد األقىص منذ عام 1986 ولغاية 
من  كثريًا  الفرتة  هذه  خالل  األقىص  املسجد  شهد  وقد  2006م، 
القديم،  األقىص  املسجد  إعامر  منها  والتي  العمرانية،  النشاطات 
املصلي  ارتياح  يف  تسّبب  ما  للصالة،  وافتتاحهام  املرواين  واملصىل 
ومجيع أهل فلسطي، وفّوت الفرصة عىل املرتبصي من العصابات 

الصهيونية املتطرفة.

 الشيخ عبد العظيم سلهب:
رئيس جملس األوقاف والشؤون واملقدسات 
اإلسالمية، يرأس شبكة مدارس اإليامن يف 
منتصف  يف  تأسيسها  بداية  منذ  القدس 

الثامنينات. يبلغ من العمر 75 عامًا.
القدس  يرأس عدة جلان إسالمية يف مدينة 
األوقــاف  اختصاصات  ضمن  املحتلة، 

واملحاكم الرشعية.
توىل منصب القائم بأعامل قايض القضاة بمدينة القدس، وُيعد أحد 

خطباء ومدريس املسجد األقىص.
أهنى دراسة املاجستري يف الرشيعة اإلسالمية.
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الفرقان- متابعات
م »أكثر األقليات اضطهادًا يف العامل«،  غالبًا ما يوصف الروهينغا بأهنَّ
ولكن َمن هؤالء القوم، وكم عدد َمن بقي منهم بعد كل هذه املذابح 
وَمن يساندهم، وملاذا ُترِصّ دولة ميانامر عىل اضطهادهم ماطرة بجلب 

السخط الدويل عليها؟ 
ذات  ميانامر  يف  لقروٍن  عاشوا  مسلمة  ِعرقية  مجاعة  هم  الروهينغا 
روهينغي  مسلم  مليون   )1.3( نحو  حاليًا  ويوجد  البوذية،  الغالبية 

يعيشون يف هذه الدولة الواقعة يف جنوب رشق آسيا.
بوالية  املسلمي  مع  صورها  أبشع  يف  فهي  املتبعة  السياسة  عن  أما 
احتاد  مجهورية  غرب  وتقع  أيضًا،  »راخي«  اسم  حتمل  التي  أراكان 
تلك  بورما،  باسم  أيضًا  املعروفة  أسيا  رشق  جنوب  الواقعة  ميانامر 
السياسة التي تكذب أي حماوالت للظهور بصفة املالئكية من جانب 
مليون   )1.3( نحو  عددهم  البالغ  فاملسلمون  هناك؛  السلطات 
نسمة يعيشون حياة بدائية يف مميات وبيوت بسيطة، حمرومون من 
حق املواطنة واحلصول عىل اجلنسية امليانامرية بحجة أهنم مهاجرون 
فإما  مر،  أحالمها  خيارين  بي  موضوعون  رشعيي،  غري  بنغاليون 
القبول هبذا التوصيف الذي ُيبخسهم حّقهم يف األرض والِعرق ويتم 

توطينهم عىل هذا األساس، أو مواجهة 
بطش الدولة والبوذيي معًا.

املسلمون باألرايض امليانامرية ال حيظون 
وأراضيهم،  عقاراهتم  متلك  بحق 
ويضيق عليهم يف ممارسة أعامل التجارة 
بمصادرة  احلكومة  وتقوم  خاصتهم، 
الصيد  وقوارب  وممتلكاهتم  أراضيهم 
من  متنعهم  كام  سبب،  دون  خاصتهم 
وحُيرمون  الزراعية،  مشاريعهم  تطوير 
من تقلد وظائف هبيئات حكومية وكذا 
التصويت  اجليش، كام حُيرمون من حق 
ميانامر  يف  فوجودهم  االنتخابات؛  يف 
أهنا  يبدو  بل  للدولة  بالنسبة  كعدمه 
تكوين  حق  وبالطبع  عدمه،  تفضل 
األنشطة  ممارسة  أو  املنظامت  وتأسيس 
هؤالء،  نصيب  من  ليس  السياسية 
قرى  أو  ميامت  كالسجناء يف  فيعيشون 
معزولة ممنوعي من احلركة منها وإليها.

بشتى  املسلمي  أعداد  تقليل  عىل  امليانامرية  السلطات  تعكف  بينام 
الطرق، فغري االضطهاد والقتل والتهجري، يتم فرض بعض القواني 
للزواج  ورشوط  ضوابط  تضع  وأخرى  النسل  بتحديد  اخلاصة 
منع  مع  تدمريه  يتم  التارخيي  تراثهم  أن  كام  املسلمي،  عىل  لتصعيبه 
التارخيية واإلسالمية، حتى أن إظهار الرجل أو املرأة  طباعة الكتب 
هليأهتم اإلسالمية ممنوع؛ فإطالق اللحى وااللتزام بزي إسالمي أمٌر 
أّن فريضة احلج ممنوعة هي األخرى، وممتلكات األوقاف  م، كام  جُمرَّ
ُتصاَدر واحدة تلو األخرى، حتى أن املقابر املخصصة لدفن املسلمي 
صودرت أيضًا، أما املساجد فتضيق ذرعًا باملسلمي بتضييقات الدولة 
ترميمها  بإعادة  ُيسَمح  وال  ُتستخَدم،  صوت  مكرّبات  فال  عليها؛ 

وإعامرها، بل وأحيانًا مُتَنع أداء بعض الشعائر فيها.
األرض التي حييا عليها مسلمو الروهينغا ليس فيها ناطحات سحاب 
ومصانع وأبراج عالية لتلقى كل هذا االهتامم من الدولة يف إخالئها 
تفتقر  الروهينغا  مسلمو  فيها  حييا  التي  فاملناطق  العرقي؛  وتطهريها 
حتى  للرشب،  الصاحلة  املياه  بنقصان  وذلك  احلياة  مقومات  ألدنى 
وقضاء  للرشب  املاحلة  البحر  مياه  الستخدام  السكان  بعض  اضطر 
حوائجهم، باإلضافة إىل أهنا تعاين نقصًا يف املؤن الغذائية واألدوية، 

القصة
الكاملة
لمعاناة
مسلمي
الروهينغا
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فيام يعيش أغلب سكاهنا يف مساكن بالية رثة أو يف بعض اخليام.
عرقية  تعتربهم  وال  دخالء  الروهينغا  مسلمي  تعترب  امليانامرية  احلكومة 
أصيلة يف البالد، فتمنحهم بطاقات خضاء بدل اهلوية الوطنية التي ُمنعوا 
بموجبه  والذي  العام 1982،  يف  املواطنة  قانون  فرض  منذ  اقتنائها  من 
انتزعت اجلنسية من مسلمي الروهينغا، البطاقات اخلضاء الصاحلة مدة 
عامي فقط ُكتب عليها أّن محلها ال يعني املواطنة، وأنه يمكن أن خيضع 
د بالطرد كام ُيمَنع من التنقل بي  للتحقيق يف هويته، وَمن ال حيملها ُمهدَّ
األحياء والقرى املجاورة، وحتاول السلطات بتلك اهلويات أن تسحب 

اعرتاف من حامليها أهنم حمض دخالء غري رشعيي.
 كام أن البطاقات اخلضاء تساعد الدولة أكثر يف اختاذ قواني وإجراءات 
خاصة مع حامليها الذين مل متنحهم الدولة إياها إال بعد ضغوطات 
دولية السيام بعد أزمة النزوح اجلامعي عرب البحر التي اشتدت خالل 
شهري أبريل ومايو املاضيي، خاصًة مع زيادة وطأة التضييق واجتياح 
فيضانات وسيول ملنطقة غرب ميانامر لتلحق أرضارًا وخسائر مادية 
غريه  من  أكرب  بشكل  أراكان  أقليم  منها  تضر  والتي  كبرية  وبرشية 
بحسب إعالن احلكومة، وتضر منها كذلك مسلمو الروهينغا الذين 

يعيشون يف ميامت مكشوفة عىل الساحل.
بدايات العنف ضد مسلمي الروهينغا:

ميانامر استقلت باسم بورما يف العام 1948 عن االستعامر الربيطاين 
بعد جوالت من االستقالل والغزو استمرت 11 عامًا قبل االستقالل 
النهائي، ليأيت االستقالل بحكم شيوعي يتلوه آخر عسكري،  واستمر 
احلكم  نشأة  قبل  العام 2011  يف  انتهى  حتى  عامًا  نحو 49  األخري 
االضطهاد  أن  إال  وتعاقبها،  احلكم  فرتات  اختالف  ورغم  احلايل، 
لألقلية املسلمة كان موجودًا يف كل العهود، وهو الذي اضطر مئات 
تويل  عام من  بعد  لكن  الفرتات،  تلك  بسببه خالل  للنزوح  اآلالف 
حكومة رئيس ميانامر »ثي سي« زمام السلطة يف البالد عام 2011 
العرقي  التطهري  اشتعل هذا االضطهاد بشكل كبري حتى وصل حد 

العلني من ِقبل الدولة.
حتديدًا يف حزيران من العام 2012م، بدأت رشارة العنف العنرصي 
أقلية  من  البوذي  العنف  أعامل  واشتدت  الروهنيغا،  مسلمي  ضد 
قتيل   280 نحو  أوقع  ما  الروهينغا،  مسلمي  ضد  البوذية  الراخي 
الدول  يف  ليعيشوا  ألف   140 من  أكثر  نزح  فيام  مسلمي،  غالبيتهم 
بالية وظروف صعبة، وأعقب  إليها يف ميامت  نزحوا  التي  املجاورة 
الروهينغا،  مساجد  من  املئات  بإغالق  احلكومة  من  إعالن  ذلك 
ومنعهم من أداء الشعائر الدينية، وظلت السلطات من حينها ترفض 

منح مسلمي الروهينغا تراخيص إلعادة بناء مساجدهم، حتى تلك 
التي تتضر من الفيضانات التي تشهدها البالد مؤخرًا، ويكون مصري 

من حياول ترميمها املالحقة األمنية من السلطات.
النزوح طوق للنجاة أم طريق آخر للموت؟

عكف عرشات اآلالف من مسلمي الروهينغا عىل ترك منازهلم لتأكلها 
وأعامل  االضطهاد  من  هربًا  جماورة  دول  إىل  واهلجرة  العنف،  نريان 
العام  ففي  السنوات؛  عرشات  مدار  عىل  وذلك  والعنرصية،  العنف 
1962 هاجر نحو 300 ألف مسلم روهينغي إىل بنغالديش، أعقبهم 
نحو 500 ألف يف العام 1978 ويف رحلة اهلرب من املوت تلك نتج 
عنها موت قرابة 40 ألفًا من املهّجرين، وبعد عرشة أعوام من التاريخ 

األخري هاجر 150 ألفًا غريهم، تالهم 500 ألف آخرين هاجروا يف 
العام 1991، مل يعبأ خالهلا النازحون بامليش يف املستنقعات واخلوض 
غامر  وخوض  بالية  صغرية  مراكب  يف  والركوب  طينية  بحريات  يف 
تلك الرحلة التي يمكن أن تنتهي باملوت أيضًا قدر ما عبئوا باهلرب 

من بطش السلطة الطائفية هبم.
عملية مغادرة املسلمي يف أراكان عن طريق البحر تتم بواسطة زوارق 
دولة  وتكون  املجاورة،  الدول  إىل  متجهة  باألعداد  مكتظة  متهالكة 
ماليزيا قبلة رحالت املهّجرين بشكل أسايس، تسارعت وترية النزوح 
أعدهتا  خطة  عن  معلومات  تسب  بعد  املايض  العام  من  أكتوبر  يف 
اعتربوه  ما  وهو  ميامت،  يف  العيش  عىل  الروهينغا  إلرغام  احلكومة 

هتجريًا قسيًا من مناطق عيشهم.
مسلمي  بحق  والبوذيي  ميانامر  دولة  متارسه  ما  يصف  نعت  أقل 
الروهينغا هو اإلبادة اجلامعية والتطهري الِعرقي، ويعضد ذلك كل هذه 
الشواهد السابقة، فيام يتبّنى العامل واملجتمع الدويل أمام تلك اجلرائم 
رّد فعل أقل ما ُيقال عنه ضعيف ومتجاهل أحيانًا، بينام يعاين مئات 

اآلالف من البرش كل هذه املعاناة بسبب انتامئهم الديني!

المشهد اإلسالمي
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الجمعية تشارك في مؤتمر إدماج القيم بالمؤسسات التعليمية باسطنبول

شاركت األخت هنا شعبان/ عضو اللجنة الرتبوية العليا وعضو جلنة 
تأليف منهاج )أحباب القرآن -بالقيم نرتقي( يف اجلمعية، بورقة عمل 
التعليمية باسطنبول، حتت عنوان:  بالؤسسات  القيم  إدماج  يف مؤتر 
)نمذج تطبيقية إلدماج القيم عرب الشاريع واألنشطة الصاحبة يف أندية 

الطفل القرآنية يف مجعية الحافظة عل القرآن الكريم(.
وقّدمت األخت هناء بحثًا تطبيقيًا عن جتربتها يف نادي الطفل القرآين، 
لنهاج  الرافقة  واألنشطة  الشاريع  طريق  عن  القيم  غرس  وأساليب 

أحباب القرآن بالقيم نرتقي.
والعلمء  الرتبوية  الؤسسات  تقدير  نالت  مميزة،  التجربة  وكانت 
إّن ما وصلت  النادي:  الؤتر، وقالت مديرة  الشاركي يف  والباحثي 
القرآنية  القيم  غرس  جمال  يف  الكريم  القرآن  عل  الحافظة  مجعية  إليه 
عل الستوى األكاديمي والهني، يدل عل جهود العاملي يف اجلمعية 

لتحقيق رؤيتها ورسالتها الباركة.

الجمعية تكرم مجمع اللغة العربية والمركز الثقافي اإلسالمي

عباس  فضل  الدكتور  العالمة  للتقى  التنفيذية  اللجنة  رئيس  زار 
الدكتور ممود حسي وعضو اللجنة السيد عبد الرمحن الشواقفة، 
اجلامعة  اإلسالمي-  الثقايف  والركز  األردين،  العربية  اللغة  جممع 

األردنية، لتوجيه الشكر هلم عل التعاون الستمر مع اجلمعية.
األستاذ  العربية  اللغة  جممع  رئيس  اجلمعية  وفد  استقبال  يف  وكان 
ممد  الدكتور  للمجمع  العام  واألمي  الكركي  خالد  الدكتور 

وأبدى  اجلمعية،  جلهود  تقديره  عن  الكركي  وأعرب  السعودي، 
اللغة  تعليم  جمال  يف  الفاق  وفتح  اجلمعية  مع  للتعاون  استعدادًا 

العربية نظرًا ألهيتها يف فهم القرآن الكريم.
الركز  يف  والالية  اإلدارية  للشؤون  الدير  مساعدة  رّحبت  وبدورها 
السيد  بوفد اجلمعية، وتسّلم  لينا ملكاوي  السيدة  الثقايف اإلسالمي 

أمحد عبيدات / رئيس شعبة الركز درع اجلمعية يف ختام الزيارة.



23

المشهد اإلسالمي

العدد 188محرم 1439 هـ - تشرين أول 2017م

وتتوالى سلسلة حّفاظ القرآن الذهبية في الجمعية..
د. ناصر ذيب.. يحصد المركز الثاني بجائزة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

يلتقون حافظًا لكتاب اهلل،  الناس حي  يتبادر إل ذهن  »أول سؤال 

ينبغي  السلم  حياة  إّن  أقول:  وأنا  أهناه،  ومتى  احلفظ  بدأ  متى  هو: 

أنشأين  ما  هذا  هنايتها،  حتى  بدايتها  من  القرآن،  مع  كلها  تكون  أن 

عليه والداي منذ نعومة أظفاري؛ فم زالت أشطة )سعد الغامدي( 

وأنام  هبا  أحتفظ  التي  الذكريات  من  وغيها  العفايس(  و)مشاري 

وأستيقظ عل صوهتا..«.

بمعنى  منّوهًا  اللقاء،  ذيب«  هناد  »نارص  احلافظ  الطبيب  بدأ  هكذا 

فصاًل  أو  وينتهي،  موسًم  ليس  أنه  عل  ومؤكدًا  القرآن،  مع  احلياة 

وينقيض، بل هو العمر كله، حياًة مع القرآن؛ تالوًة وفهًم وعماًل..

والدكتور نارص ذيب )23 عامًا( من سّكان إربد، وهو طبيب امتياز 

يف مستشفى اللك عبد اهلل اجلامعي.. بدأ بحفظ القرآن وهو يف سّن 

السادسة بإشاف والَديه، ثم التحق بمركز اهلدى القرآين التابع لفرع 

إربد يف سن التاسعة، وتّرج فيه حافظًا لكتاب اهلل وعمره اثنا عش 

ربيعًا.

حصلُت  القرآن،  فيه  ختمُت  الذي  العام  ذات  يف  نارص:  د.  يضيف 

عل الدورتي التمهيدية والتقدمة يف التالوة والتجويد، ثم حصلُت 

عل اإلجازة عل شيخي )زكريا مثقال(، ثم السند التصل عل الشيخ 

الدكتور مأمون الشميل.

هو  القرآن  حفظ  نارص:  د.  يقول  والتمكي  الراجعة  أهية  وحول 

والتمكي،  الكّثفة  الراجعة  تبدأ  ذلك  فبعد  إال؛  ليس  الشوار  بداية 

احلفظ  إتقان  عل  أعانني  ما  أبرز  ومن  التشاهبات،  بي  والتمييز 

القرآن  عل  الحافظة  مجعية  ُتقيمها  كانت  التي  القرآنية  السابقات 

الكريم، وديوان احلّفاظ الذي ينعقد يف كل شهر، والسابقة اهلاشمية، 

وبفضل اهلل، شعرُت مع الوقت أّن حفظي بات متقنًا وحصلُت عل 

عدة جوائز يف السابقات التي شاركُت فيها.. وبعد تّرجي يف جامعة 

األردنية  األوقاف  وزارة  من  ترشيحي  تم  والتكنولوجيا،  العلوم 

الكريم،  القرآن  حلفظ  الدولية  اجلزائر  جائزة  يف  األردن  لتمثيل 

وحصلت فيها عل الركز الثاين من بي )53( دولة مشاركة.

ويف التام، دعا الدكتور نارص أن يعله وكل من تعّلم القرآن وحفظه 

ممن ارتفع بالقرآن ُخُلقًا وعلًم وعماًل، حتقيقًا لقول النبي : »إّن اهلل 

يرفع هبذا الكتاب أقوامًا ويضع به آخرين«. )صحيح مسلم(. 
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حياهِتا إىل الرشاء بالتقسيط بنظام املرابحة؛ فإن كان معها ماٌل اشرتت، 
َ اهلل هلا، وقد متّكَنْت بفضل اهلل من امتالِك بيٍت  وإال صربت حتى ييسِّ

َيأوهيا وأوالَدها.
كم ِمن الناس َمن هم عىل شاكلِة هذه املرأة؟ وكم ِمن الناس َمن َيقنُع 
ِل يشٍء ِمن متاعِب ومشاقِّ احلياة؛ لَكْيال  بالبساطِة يف املعيشة، وحتمُّ

ه بجشِعه؟ يدَع أحدًا يستغلَّ
َرأْيُت القَناَعَة َرْأَس الِغَنى     ***     فرِصُت بَأْذَياهِلَا مُمَْتِسْك

فال ذا يراين عىل بابِه     ***     َوال ذا َيَراين بِه ُمْنهِمْك
فرصُت َغنِّيًا باِل ِدْرَهٍم     ***     أمرُّ عىل النَّاِس شبَه امللْك

كم ُيَضيُِّق الناُس، وَيُشقُّ بعُضهم عىل بعٍض ِمن أجِل هذا املاِل الذي 
دعاوى  املال  يف  انكشفت  وكم  الضامئر!  وأمات  البصائَر،  أعمى 

الَوَرع! وكم َمْوِطٍن كشَفت فيه الفلوُس معادَن النفوِس!
إْن قلَّ مايل فال ِخٌل ُيصاحُبني     ***    ويف الزيادِة ُكلُّ الناِس ِخاّلين

كم ِمن عدوٍّ ألجِل املاِل صاَحَبني    ***     وكم ِمن صديٍق لفْقِد املاِل عاداين!
عندما اخرتعوا تأجيَل يشٍء من املْهر، ماذا كانت غايُتهم من ذلك؟ 
ل، وألَزموه بمهٍر مؤجل  وملاذا مل َيقَنعوا بام دفَعه اخلاطُب ِمن مهٍر ُمعجَّ
يدفُعه ولو َبعد حي! عىل كل حال فقد أرىض هذا االخرتاُع جشَع 
م(  املقدَّ )أي:  ل  امُلعجَّ املهُر  ُمنفصلي:  مهرين  املهَر  فجعلوا  البرش؛ 
داَق  الصَّ وجعلوا  آخر،  يشٌء  ر(  املؤخَّ )أي:  ل  املؤجَّ واملهُر  يشٌء، 
ٍة وحمبَّة، وفيه معنى الصدُق والصداقة، جعلوه  الذي هو عربوُن مودَّ
لع، أو ثمن ُيدَفُع يف صفقٍة  بجشعهم وكأنه عربوُن رشاِء ِسلعٍة من السِّ

جتارية.

لبنى شف

ِعشُق الاِل بالٌء َيذَهُب بالعقول، الُكلُّ يرُكُض خلَف املال فاغرًا فاُه 
الذي ال يملؤه إال الرتاُب؛ يريُد أن َيلتِهَم الدنيا التهامًا، فال عٌي َتشبع 

وال نْفٌس َتقنع.
مت مِعدُة احِلرِص يف اإلنسان؛ حتى  يقول أبو احلسن الندوي: »تضخَّ
َد يف الناِس غليٌل ال ُيْروى،  صارت ال ُيشبُعها ِمقداٌر من املال، وَتَولَّ
وُأوار ال ُيشفى، وأصبَح كلُّ واحٍد حيمُل يف قلبِه جهنَم ال تزاُل تبتلُع 
وتستزيُد، وال تزال تنادي: هل من مزيد؟ هل من مزيد؟«؛ ]»ماذا خس 

العامل بانحطاط املسلمي؟« 212[.

ماٌل يميُل إليه املَْرُء من ِصَغٍر    ***    وُكلامَّ َشبَّ َشبَّ احُلبُّ يف الَكبِد
لو جيَمع اهلُل ما يف األرض قاطبًة    ***    عند امرٍئ مل َيُقْل َحْسبي فال َتِزِد

املعامالُت املالية، والنظرياُت االقتصادية التي وضعها البرش، توحي 
وُح الساريُة يف اجلسِم واملجتمِع، واحلافُز األكرُب عىل  بأنَّ املاَل هو الرُّ
العمل، وأنَّ اهلمَّ األكرَب هو إنشاُء املرشوعات األكثر ربحًا، ال األكثر 
أم  صناعية،  أم  دوائية،  أم  غذائية،  مرشوعات  أكانت  سواٌء  نفعًا، 

تعليمية، أم عقارية... إلخ؛ بل وحتى مراكز استشارية، أو تدريبية.
َقْت أذهاهُنم عن يشٍء اسُمه: »نظاُم املرابحة«، ال أراه سوى نظاٍم  َتَفتَّ
للحصول  الناس  حاجاِت  استغالل  يف  البرش  جشِع  مدى  يعكُس 
التيسرَي  منه  الغايُة  وليست  عناء،  أو  جهٍد  دون  مضمون  ربٍح  عىل 
املَعاِش  ُأصوِل  ِمن  يشٍء  رشاَء  شخٌص  احتاج  فإْن  التخفيف؛  أو 
ختتلُف  زيادٍة  مع  عليه  طوه  َقسَّ الثمن،  َدْفَع  يستطْع  ومل  واحلاجات 
بحسِب جشع البائع؛ أّما إن كان يملُك دفَع الثمِن كاماًل، دَفَعه دون 
يتهافُت  هذا  ومع  الفقرَي،  ويعاقُب  الغنيَّ  يكافُئ  نظام  وكأنَّه  زيادة، 
الناُس عىل الرشاِء بنظاِم املرابحة؛ حتى وإن كان ما يرغبون يف رشائه 
كواهَلهم  وُيثِقلون  احلياة،  وُفضول  والكامليات  الدنيا  زخارِف  من 

باألقساِط مدى الزمان.
َطواَل  جلأت  ما  إهنا  تقول:  مرة  ذات  أرملًة-  ها  -أظنُّ امرأة  سمعُت 

شيطان الجشع
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فضاءات

وبلَغ اجلشُع بإخوٍة مل يرمحوا ضعَف أختِهم وفقَرها أن َيرتكوها تعيُش 
ها يف مرياث أبيها، وَقصُص  من أمواِل الزكاة بعد أن حرموها من حقِّ
أكِل حقِّ النساء واأليتام والصغار يف املرياث ال حُتىص، بعد أْن غارت 

التقوى يف القلوب، وسكَن شيطاُن اجلشِع النفوَس.
املاُل يفِرُق بَي اأُلمِّ والَوَلد    ِ ***    فذاَك أدَنى نسيٍب عنَد كلِّ يِد
عهدي بِه خادمًا كالعبِد َنمِلُكُه    ***    فام لعيني تراُه َسّيَد الَبَلِد؟

يف حديثي مع إحداهن عن مرشوٍع كانت تريُد الَبْدَء به، وجْدُت أنَّ 
ه عليها من مال، وما سَتجنيه  ُجلَّ اهتامِمها كان ُمنصّبًا عىل ما سَيُدرُّ
من أرباح، فقلت هلا: وملاذا ال تنوين نفَع الناِس أيضًا من وراِء هذا 
املرشوع؟ وقد كانت تنوي صناعَة الصابون، وهو سلعٌة حيتاُجها كلُّ 
إنسان، ولكن يبدو أنَّ املاَل الذي يدغدُغ العواطَف وُيزغِلُل األبصاَر 
قد صار غايَة الغايات، ومنتهى اآلمال، وَمبلَغ السعادة يف هذه احلياة.

وحتى املِهُن اإلنسانية مل تسلم من جشع البرش؛ فام أكثَر الذين يعملون 
باَبة مِمَّن ال َهمَّ هلم سوى َجْنِي الدراهم، وهي عىل قلوهِبم  يف جمال الطِّ
اآلالم،  من  ورمحُتهم  األوجاع،  من  الناس  راحُة  وأّما  كاملراهم، 
متتلَئ  أن  عندهم  فامُلهم  باهَلُم؛  َيشغُل  فال  األسقام،  من  وشفاؤهم 
جيوهُبم، ولو افتقَر املرىض، أو ماتوا من الوجع واملرض، ويبدو أننا 
بحاجة يف هذا الزمان إىل البحث عن الطبِّ النَّبيل ال الَبديل، ورِحم 
ه ما أزكى  اهلل الطبيَب الذي قال: اللهم األجَر قبَل اأُلجرة؛ فِلله َدرُّ

نفَسه، وما أنبَل ُخُلَقه!
الفاَقِة  امُلروءات! َمن ال ينَسْون ِمن َعطاِء اهلل أهَل  َدرُّ أصحاِب  وهلل 

واحلاجات.
نيا ِمرارًا    ***    فام َطِمَع الَعواِذُل يف اقتصادي مألُت يدي من الدُّ

وال وجَبْت عيّل زكاُة ماٍل    ***    وهل جتُب الزكاُة عىل جواِد؟
بذرُت املاَل يف أرض العطايا     ***    فأصبَحت املكارُم ِمن َحصادي

عُت املعاَش عىل العباِد ولو نِلُت الذي هيواه قلبي    ***    لوسَّ

كان يف الرمثا ملتقى يوم اهلّمة القرآين.. )300( طالبة، مع كل طالبة 

ستة  من  والعاملي..  واإلداريي  للمرشفات  إضافة  َظة،  فِّ حُمَ معلمة 

فروع..

التحفيظي  القرآين  املنظر  هذا  يرى  أن  أحٌد  يستطيع  ال  ورّب،  إي 

الكتاتيبي الراقي الرائد دون أن تذرف عيناه.. ويقشعّر بدُنه..

كثرياٌت َمن رسدَن القرآن غيبًا يف )9( ساعات فحسب!
َلُقْرَآٌن  ُه  إِنَّ  . َعِظيٌم  َتْعَلُموَن  َلْو  َلَقَسٌم  ُه  َوإِنَّ  . ُجوِم  النُّ بَِمَواِقِع  ُأْقِسُم  }َفاَل 

ُروَن . َتْنِزيٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلَِي{  ُه إاِلَّ اْلَُطهَّ َكِريٌم . يِف ِكَتاٍب َمْكُنوٍن . اَل َيَمسُّ

]الواقعة:80-75[.

وُروٌح  النفوس،  به  ُترِشُق  نوٌر  عظيٌم..  وجملٌس  َمهيٌب،  موقٌف  إنه 

ٌة جَتَمع..  ٌة ترفع، وعزيمٌة تدفع، وُقوَّ ي الروح، ومِهَّ طيبٌة تسي، فُتغذِّ

يا له ِمن موقف!

يوٌم قرآنيٌّ

بامتياز!
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عــســاف حــســني  أ. 
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خاطرة
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والقراءة،  الثقافة  مصادر  من  باالستزادة  الشاب  يفكر  عندما 
يستوقف تفكريه العديد من التساؤالت املرشوعة يف زمن التحوالت 
الفكرية والثقافية واختالف منابع الوصول إليها، يتساءل؛ عن قواعد 
اختيار الكتاب الصحيحة، وكيف يقرأ  قراءة منهجية وقراءة ناقدة، 
حتويل  يمكن  وهل  الكتاب،  قراءة  من  امللل  جتّنب  يستطيع  وكيف 

قراءة الكتاب إىل أثر واقعي عميل ُمستدام..
من  ثالثة  وغريها  السابقة  تساؤالتنا  عن  أجاب  التقرير  هذا  يف 
الثقافة  جمال  يف  واملتخصصي  القراءة،  يف  املتميزين  الشباب 
إرساء  أ.  للدراسات  بحوث  مركز  يف  الباحثة  العلمي:  والبحث 
أمحد  الدكتور   )180 )أصبوحة  مرشوع  ومؤسس  الصايف، 
الفرنيس للرشق األدين  املعهد  ري، واملدّرسة األكاديمية يف  الَشمَّ

أ.مريم تولتش.

ابتعاد الشباب عن الكتاب:

أسباب  عن  الصافي  إسراء  لألستاذة  بالسؤال  بداية  توّجهنا 
خاص  سبب  هناك  »أعتقد  فقالت:  الكتاب  عن  الشباب  ابتعاد 
بالشباب وآخر بنوعية الكتب، بالنسبة للشباب سيطرت عليهم 
ثقافة امليديا التي ُتقّدم هلم األفكار بطرق فنية تكنولوجيًا، فأصبحوا 
يبتعدون عن الشكل التقليدي اململ حسب وجهة نظرهم مقارنة 

باألفالم بأنواعها وغريها من وسائل امليديا احلديثة«.
وُترجع السبب الثاين لنوعية الكتب: »استسهل الكثري من املثقفي 
أو أنصاف املثقفي الكتابة ونرش الكتب هلم دون أن يكون هناك 
م للُقّراء، كمٌّ هائل من  معايري ورقابة عىل نوعية الكتب التي ُتقدَّ
الكتب وفقر يف املحتوى، لذلك مل نعد نجد الكتاب الذي يشّد 

القارئ بسهولة«.

قواعد اختيار الكتاب:

فتقول:  الكتاب  اختيار  قواعد  إىل  القارئ  تولتش  أ.مريم  ترشد 
أختار الكتب التي أشعر أهنا ستكون رفيقًا جيدًا، وأهنا ستضيف إىل 
أّطلع  للكتاب،  اختياري  عند  بالعامل،  واستمتاعي  وإدراكي  وعيي 
بسعة عىل ما ُكتب عىل غالفه اخلارجي، ويكون عادة نبذة أو اقتباسًا 
منه، أيضًا أقرأ املقاالت التي تكون مراجعة للكتب فآخذ فكرة عن 
مستوى الكتاب وأمهيته، من الضوري أن يالمس الكتاب احتياجًا 

ما لدّي، وأن أشعر أنه يثريني.
توافقها بالرأي نوعًا ما الصايف فتقول: »ال أجد أّن هناك قواعد معينة 
لالختيار، املهم أن تكون الكتب ضمن اهتاممات القارئ، وأن تتمتع 

بمحتوى ثقايف راق يضيف للقارئ بدل أن يكون عبئًا عليه«.

القراءة عمليًا.. كيف؟

د.أحمد الشمري يرى أن حتويل قراءة الكتاب إىل أثر واقعي عميل 

ُمستدام وذلك بنقل احلرف إىل الفعل، وإجياد مشاريع وفرص حقيقة 
لتحويل نتاج وحصاد الزراعة الفكرية للمطالعة الفكرية. ويكمل: 

الكتاب.. أيقونة الثقافة في المجتمعات
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مع الشباب

العدد 188محرم 1439 هـ - تشرين أول 2017م

يلمس  لكي  للقارىء  إنتاج واضح  منهاج وخط  بد من وجود  »ال 
ما  له  يرسم  أن  فالقارىء البد  األمة؛  واقع  تغيري  يقرأ عىل  ما  أمهية 
يقرأ بشكل جيد حتى نضمن نتاج هذه القراءة عىل التأليف مستقباًل 
الرتبوي  التطبيق  وعىل  آخر،  جانب  من  اإلعالم  وعىل  جانب،  من 
واإلداري والفكري واملجتمعي، بل وحتى من خالل تقوية اجلانب 

اخلاص بالوعي يف جمال العلم«.

حالة امللل من القراءة:

يشكو العديد من الشباب من حالة امللل عند القراءة، ُتسقط  أ.مريم 
جتربتها الشخصية فتقول: »قضية امللل ال أحس هبا عندما أقرأ كتابًا 
النهاية، وأعدو  بالضيق القرتاب من  بالعكس أحيانًا أشعر  مشوقًا، 
القدرة  اكتسبت  وبالتايل  مبكرة،  منذ سن  املطالعة  ملامرستي  السبب 
البعض  يتعب  ما  عىل اجللوس لفرتة طويلة واالستغراق وهذا ربام 

أو يشعرهم بامللل«.
أو  املالحظات  »تدوين  خــالل:  من  امللل  جتّنب  تولتش  ترى 
التنّبه والشعور  االقتباسات من الكتاب، مما جيعل القارئ يف وضع 
بأنه ُيضيف جديدًا إىل حصيلته، أو بالقراءة يف وقت يكون فيه بحاجة 
لالسرتخاء بعد جهد، فيسهل عليه اجللوس لفرتة، وقد ظهرت اآلن 
كتب صوتية تعي عىل ممارسة امليش مثاًل واالستامع بالكتاب بنفس 
الوقت، وقد تكون هذه طريقة جمدية ملن ال يستطيع اجللوس لفرتة 

طويلة للقراءة«.

القراءة املنهجية:

جتد أ. إرساء الصايف أن الشباب حيتاجون يف البداية إىل كم من القراءة 
القراءة سوف تكون  قراءة منهجية، وتضيف: »إن كثافة  يقرأ  حتى 
لدهيم بوصلة داخلية ملا يريدون حقًا قراءته وامليل األسايس لدهيم يف 
الثقافة، قد ال حيتاج الشاب يف بداية تكّون وعيه وثقافته إىل منهجية، 
حيتاج الفوىض أكثر لكي تكون لديه خيارات أكثر، وبالتايل يستطيع 
الشاب نوع  القراءة، وبعد أن خيتار  أن يعرف بشكل أدق شغفه يف 
الكتاب ونوع الثقافة التي يريدها والكتاب املفضلي لديه ستصبح 

لديه منهجية تلقائيًا يف انتقاء الكتب وقراءهتا لتعميق ثقافته ومعرفته 
بام يريد«.

القراءة الناقدة:

وترى الصايف أّن القراءة الناقدة تعتمد بشكل أسايس عىل شخصية 
الشاب القارئ، إذا كانت شخصيته مستقلة وفكره حر ولديه وعي 
إذا كانت عقليته  أما  ناقدة موضوعية،  قراءة  يقرأ  أن  يستطيع  عال، 
يسيطر عليها األفكار النمطية وتستحوذ عليه األحكام املسبقة، فلن 

يستطيع أن يقرأ بشكل ناقد.
للتأثري  أو  للمعرفة  تلّق  أيُّ  تولتش:  أ.مريم  تقول  الزاوية  ويف ذات 
من الغري إذا مل ُيضَبط بمنهجية تفكري ناقدة يمكن له أن تكون نتائجه 
سلبية، واملطالعة تقع ضمن اإلطار، لكن مرحلة القراءة املفيدة بشكل 
عام تأيت بعد فرتة من املامرسة، وال أعتقد أن هناك خشية حقيقية من 
نتائج سلبية عندما يكون الشخص يف بداية اطالعه إال إذا كان هناك 
مع  الكتاب  مناقشة  مثاًل  املفيد  ومن  ألفكاره،  تكوينه  يف  ما  خلل 
صديق أو عىل مواقع التواصل التي جتمع القّراء كي يزيد القارئ من 
استيعابه ومتحيصه ملا ورد فيه، وأحيانًا يفيد مثاًل أن تقرأ الكتاب ثم 

تقرأ كتابًا آخر يناقضه كي تصل الصورة بأوجهها املختلفة.

مشروع أصبوحة ١٨٠:

يف  »ساهم   180 »أصبوحة  مرشوع 
وشعاره:  للقراءة،  الشباب  جذب 
أمحد  د.  حُيّدثنا  الُقّراء«،  »صناعة 
فكرته: مرشوع شباب  ري عن  الَشمَّ
وفق  الُقّراء  صناعة  آلية  عىل  يقوم 
متقن وشامل حيتوي عىل عدة  نظام 
قبيل  من  ليس  املرشوع  واألعامر،  األطياف  متلف  ُتناسب  مناهج 
نوادي القراءة، وإنام مرشوع صناعة ُقراء بحيث يتم جتهيز املنتسب 
وتعيي  ُيناسبه  منهاج  داخل  وضعه  ثم  ومن  للمرشوع  للدخول 
القراءة  يف  اليومية  وظيفته  أداء  عىل  لتحفيزه  يوميًا  به  ملتزم  مراقب 

الـــرشـــيـــد آالء 
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عالمات  شكل  عىل  أسبوعي  تقييم  هناك  ويكون  تقّدمه،  وتقييم 
مقّسمة بشكل دقيق، وهناك تقييم شهري شامل لاللتزام باملرشوع.

ولكنها  »بسيطة  ويصفها:  املنتسب  وظيفة  عن  ري  الَشمَّ خيربنا  ثم 
قراءة  األكثر   )٪15( من  ليكون  املنتِسب  إيصاله  هبدف  تراكمية« 
العامل، وهي تعتمد عىل قراءة )8( دقائق للورد  الواحد يف  العام  يف 
ُتراوده  التي  املمنهج، وكتابة األفكار  الكتاب  اليومي من صفحات 
عوامل  للمنتِسب  ُنوّفر  وهبذا  فقط،  دقيقة   )2( وملدة  القراءة  وقت 

صناعة الفكر الثالث )أن تقرأ بالتزام، ماذا تقرأ، كيف تقرأ(.
يقرأ،  فيام  وفكره  القارىء  رأي  استثامر  عملية  أّن  ري  الَشمَّ يؤكد 
إىل  العائمة  األفكار  هذه  حتويل  يف  القارىء  نشاط  استثامر  وحماولة 
حتى  أو  مميزة،  جرافيكية  صور  أو  مقالية،  آراء  أو  مكتوبة،  كلامت 
التثقيفي  العلم  استثامر  أشكال  من  شكل  أول  هو  تفاعلية،  برامج 
فرد يف  اجتاه مسؤولية كل  أساسية  فكرة  القارىء  ليمتلك  املمنهج، 
صناعة الفكر املجتمعي ويكتسب ثقة حقيقية يف تأثري القراءة املنهجية 

عىل مسرية النهضة الفكرية.
يف  مستقباًل  ُأُكلها  تؤيت  القراءة  نتائج  أن  الشباب  ري  الَشمَّ يلفت 
مميز  مناخ  له  ُتوّفر  حي  اليوم،  القارىء  »إّن  فُيضيف:  التأليف 
والعمل  التأليف  من  نتاجه  سيكون  فكره،  لتغذية  ممتازة  وخيارات 
مستقباًل ناتج فاخر اجلودة وبديع اإلنتاج عىل كل املستويات، وأمهها 
الفعل داخل املجتمع، ليصبح لديك جمتمع قد ختّطى مرحلة  إنتاج 
العلم »بام يّض اجلهل به »ليسري يف خط الوعي اإلدراكي ألمهية هذه 
والتي  محلناها  التي  اإلهلية  األمانة  وفهم  اإلنساين  التاريخ  يف  األمة 

سوف نسأل عنها يف قيادة البرشية إىل عاّمرها وخالصها«.
وخيتم بخالصة حول مرشوع صناعة القراء »أصبوحه 180«: نعمل 
الوعي البرشي، وُيرشق عىل  فيه  بجّد واجتهاد ملستقبل إنساين يسود 
ظالم اجلهل والفساد يف هذه األمة صباح متلف؛ نوره املعرفة، وعطره 
العمل. واحتفل املرشوع يف شهر سبتمرب عىل مرور  اجلودة، وهواؤه 
عامي عىل تأسيسه واشرتاك أكثر من )8500( قارئ من )40( دولة، 

وعنوانه لالنضامم   osboha180 @ يف وسائل التواصل االجتامعي.

أرقام وإحصائيات:
- ساعات القراءة: معدل قراءة العرب )6( دقائق سنويًا، بينام يقرأ 
البرشية عام  التنمية  )تقرير  بمعّدل )200( ساعة سنويًا.  األوروب 

2011، الصادر عن »مؤسسة الفكر العرب«(.
-معدل القراءة: متوسط معدل القراءة يف العامل العرب ال يتعدى ربع 
صفحة للفرد سنويًا. )تقرير جلنة تتابع شؤون النرش، املجلس األعىل 

للثقافة يف مرص(.
-القراءة يف بعض دول الوطن العرب:

الصحف  قراءة  يف  يوميًا  دقيقة  أربعي  يقضون  واملغاربة  املرصيون 
السعودية،  يف  دقيقة  و)34(  تونس،  يف  دقيقة   )35( واملجالت، 
املتعددة  سينوفات  رشكة  أجرهتا  )دراسة  لبنان.  يف  دقيقة  و)31( 

اجلنسيات ألبحاث السوق، عام 2008(.
- إنتاج الكتب:

مع  باملقارنة   ،1991 عام  كتاب   )6500( العربية  الــدول  أنتجت   *
أمريكا  يف  كتاب  و)42000(  الشاملية،  أمريكا  يف  كتاب   )102000(

الالتينية والكاريبي.
يتجاوز  ال  العرب  العامل  يف  سنويًا  تنرش  التي  العامة  الثقافة  كتب  عدد   *

الـ)5000( عنوان. أما يف أمريكا، فيصدر سنويًا نحو )300( ألف كتاب.
)من »تقرير التنمية الثقافية« الذي أصدرته منظمة اليونسكو(.

- عدد النسخ املطبوعة:
ألفي( نسخة، ويف حاالت  )ألف -  العرب:  الكتاب  ُيطَبع من  ما  متوسط 
نادرة تصل إىل )5( آالف، بينام تتجاوز النسخ املطبوعة لكل كتاب يف الغرب 

)50( ألف نسخة، وأكثر.
-  ترمجة الكتب:

تصل نسبة ترمجة الكتب يف الوطن العرب إىل )20٪( من الكتب التي يتم 
ترمجتها يف اليونان.

- عدد املدونات:
ال  نسبة  وهي  مدونة  ألف   )490( حوايل  العربية  املدونات  عدد 
العربية  ]املنظمة  العامل.  يف  املدونات  جمموع  من   )٪0.7( تتعدى 

للرتبية والثقافة والعلوم )ألكسو([.
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مع الشباب

العدد 188محرم 1439 هـ - تشرين أول 2017م

االختصايص واالستشاري األرسي األستاذ أمحد عبداهلل 
واالعتداء  القوة  استخدام  بأنه  األرسي  العنف  ُيعّرف 
أفراد  أحد  قبل  من  اجلنيس  أو  اجلسدي،  أو  اللفظي، 
األرسة جتاه فرد آخر داخل األرسة نفسها والتي تتكّون 
رضر  عليه  يرتّتب  مّما  واألبناء،  والزوجة  الزوج  من 

واضطراب نفيس، أو اجتامعي، أو جسدي.
لشؤون  الوطني  املجلس  دراســة  حسب  األردن  ويف 

هو  األردن  يف  ممارسة  األرسي  العنف  أنواع  أكثر  أّن  تبي  األرسة 
العنف اجلسدي وبنسبة )86٪( وقد شملت الدراسة )592( حالة 
عنف أرسّي، والالفت يف األمر أّن )62.1٪( من حاالت العنف 
األرسي مُتاَرس بشكل أكرب يف األرس التي يبلغ عدد أفردها )5( أفراد 
العنف األرسي كانت من  فأقل. وأن )39.7٪( من أرس حاالت 

رشحية الدخل الشهري )300( دينار فأقل.
مسببات العنف األسري:

األسباب املبارشة وهي اآلثار النامجة عن املستوى االقتصادي املتدين، 
والشعور  العائلة  ملتطلبات  منزلية  متابعة  وعدم  وانشغال  توتر  من 
بمجموعها  وهذه  اليومية،  باملتطلبات  اإليفاء  عدم  بسبب  بالدونية 
عوامل جتعل املنزل بيئة خصبة الستخدام العنف املنزيل ضد الزوجة 

أو األبناء.
 لكن يف املقابل هناك أسباب غري مبارشة وهي األهم يف األمر وهي 

يف ثالث نقاط:
1. عدم التوافق يف السامت النفسية؛ فالزواج هو توافق نفيس عقيل 
انفعايل، فأن يكون الرجل واملرأة متلفي يف سامهتم أو غري متفهمي 

لالختالف يف سامهتم وما ينتج عنه سيجعل احلياة صعبة 
الطرفي  بي  التوتر  نسبة  من  يزيد  وهذا  متوافقة،  وغري 
ت  تفلُّ وبالتايل  للتوتر  خصبة  أرضية  يشكل  أيضًا  وهو 

األعصاب.
من  وهو  االنفعاالت:  عن  التعبري  يف  اخلربة  قلة   .2
ينجح؛  أن  له  ــراد  ُي زواج  ألي  األساسية  املتطلبات 
فاالنفعاالت التي يمّر هبا اإلنسان كثرية ومتعددة وكلها 
انطفاء،  أو  ازدياد  حالة  يف  االنفعاالت  جتعل  سلوكية  مؤرشات  هلا 
بالتايل يف حال شعر الزوج بالتوتر ألّي سبب كان، ال بد من توافر 
منهجية سليمة يف التعبري عن هذه االنفعاالت وليس فقط استخدام 

األسلوب العنيف أو املهي للطرف اآلخر.
3. عدم تعلم التعامل مع اجلنس اآلخر: التعامل بي الرجل واملرأة 
البد وأن يكون تعاماًل واعيًا مدروسًا؛ فالزواج عملية تشاركية يف كل 
يشء هلذا البد من دراسة الطرف اآلخر من متلف جوانبه واألكثر 
أمهية يف األمر أن الطرف اآلخر متلف عن األول متامًا، وهذا أمر 
منهجية  وبناء  الشديدة  واملالحظة  والتحمل  عليه  الصرب  من  البد 

خاصة للتعامل معها.
اآلثار املترتبة على هذه املشكلة:

االنحالل األخالقي لألبناء.
بناء نموذج قدوة خاطئ لألبناء حي يصبحوا هم أزواج.

هدر نفيس كبري للزواج والزوجة.
البذرة  هو  بالتايل  عمومًا  والناس  املجتمع  نحو  السلبية  االجتاهات 

األساسية للتطرف واإلرهاب وكراهية اآلخر.

ركن 
األسرة

العنف 

األسري
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منذ أن ُخلق اإلنسان وهو ال يستغني عن املعلومات الستخدامها يف 
شتى جماالت حياته ونشاطاته، وقد اكتسب اإلنسان املعلومات عن 
والوسائل  واألحالم  والتفكري  والتخيل  واالستامع  املشاهدة  طريق 
فاعاًل  املعلومات عنرصًا  املساعدة عىل ذلك، وكانت هذه  األخرى 
املعرفة  فروع  اإلنجازات يف  اإلنسانية ويف مجيع  احلضارة  تطوير  يف 
الفنون  و  اإلنسانية  والعلوم  والتطبيقية  النظرية  كالعلوم  املختلفة 
عىل متلف نواعها وجماالت ختصصها، حيث تتميز املعرفة البرشية 
بكوهنا حالة نامء مستمرة وأن مسرية تطورها ال تقترص عىل أمة دون 

األمم األخرى.
تشهد  التي  واملعلومات  التقنية  انفجار  عرص  إىل  اآلن  وصلنا  حتى 
فيها حياتنا طفرة واسعة يف تعدد وسائل املعلومات وتناقل األخبار 
القريب  بي  والتواصل  واسرتجاعها  املعلومات  حفظ  وسهولة 
عرصنا  وصار  والعاملية،  املحلية  اليومية  األحداث  ومتابعة  والبعيد 
متناول  يف  املعلومات  وأصبحت  واملعلومات،  االتصاالت  عرص 
أيدي األغلبية حتى تغري السؤال من »هل حصلت عىل املعلومة؟«، 

إىل »هل أنت متأكد من صحة هذه املعلومة؟«.
وتنترش  اخلرب  ينترش  ودقائق  ثوان  خالل  الناس،  أكثر  يعرفها  األخبار 
وأصبح  والداين.  القايص  من  كاذبة،  أو  صحيحة  كانت  ما  أيًا  املعلومة 
عىل  وال  النرشات  عىل  فقط  ليس  األخبار  معرفة  عىل  الناس  اعتامد 
املتناقل عىل األلسنة بل تعددت هذه  الكالم  الورقية وال عىل  الصحف 
املصادر واألخبار عند اجليل املعارص، لتشمل مواقع التواصل االجتامعي 
االلكرتونية  أو نصية كالصحف  مرئية  أو  كانت مسموعة  كذلك سواء 
ومصادر  الدردشة  وغرف  احلوارية  واملنتديات  البحث  وحمركات 
املعلومات املفتوحة كالويكيبيديا واملدونات وتطبيقات األجهزة الذكية 

ورسائل اجلواالت اإلخبارية واملجموعات الربيدية وغريها.
وقد تأثرت منظوماتنا التعليمية باالنفجار املعريف والتقني تأثرًا بالغًا 
فاق التوقعات حيث إهنا كانت متعطشة لتوفر وسائل سهلة ورسيعة 

للبحث وحتصيل املعلومات جلميع عنارصها ومنها املعلم والطالب، 
التعليمية  املنظومة  تقدم  عىل  والواضح  الكبري  األثر  لذلك  وكان 
التكنولوجيا يف  استخدام  تنشد  تربوية،  اهتاممات  وتطورها ونشوء 
العملية الرتبوية، بشكل حُيّقق أهداف التعليم وُيعّمق آثاره ويرفع من 
مستوى املتعلم، بحيث ال يقترص دوره عىل جمرد التلقي فقط، وإنام 

عىل مشاركة فعالة من جانبه للقيام بدوره.
وعىل ذلك رّكز الرتبويون اهتاممهم بتوظيف هذه الوسائل واالستعانة 
هبا يف العملية الرتبوية ملا حتققه من مميزات وفوائد وفعالية ال تقاس 
هبذه الطرق التقليدية التي كانت سائدة من قبل، والتي كانت تعتمد 
عىل التلقي والرشح املجرد أو توضح الفكرة بمصاحبة بعض املواد 

الشارحة التي تعي عىل الفهم.
االهتامم  غري  من  بكثرة  وتوافرها  املعرفة  مصادر  كثرة  أن  غري   
يف  والطالب  املعلم  عند  الكافية  اخلربة  وجود  وعدم  بمصادرها 
توظيفها مل يكن من النواحي اإلجيابية عىل عنارص املنظومة التعليمية. 

وذلك ألنه:
املوضوعات  كافة  ويف  الضخامة  غاية  ىف  معلومات  مصدر   .1
وبكافة األشكال وقد يكون مصدر ملا ال نرغب بوصول أبنائنا 

إليه.
2- يمكنه نرش األحداث بصورة رسيعة للغاية وبدون التأكد من 

صحتها.
املواقع  إىل  الوصول  وسهولة  االستخدام  يف  البالغة  السهولة   -3

املحظورة.
مجيع  بي  جدًا  واسع  نطاق  عىل  انتشارها  هذا  إىل  ويضاف   -4  

الفئات العمرية.
أحيان  الثقة يف  وعوامل  واملادية  الفكرية  املسؤولية  إىل  يفتقر   -5

كثرية.
وتنوعت  التّعلم  مصادر  مراكز  تطور  الرتبوية  الضورة  وهلذه 

األســـــتـــــاذة ديـــنـــا أمـــني

مراكز مصادر التعلم
)من مكتبة مدرسية إلى رؤية عالمية(
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مقتنياته من املواد املطبوعة وغري املطبوعة واإللكرتونية.
تثري مراكز مصادر التّعلم والتي هي الكيانات املادية لألشياء احلاملة 
املقروءة  البيانات  وملفات  والرسومات  الكتب  مثل:  للمعلومات، 
آليًا وغريها، العملية التعليمية التعلمية بشكل كبري حيث إهنا مّرت 
قابلة  زالت  وال  اليوم  عليه  هي  ما  إىل  وصلت  حتى  عدة  بمراحل 
مرحلة  تعترب  والتي  املدرسية  للمكتبات  احلقيقة  فالبداية  للتطوير؛ 
سابقة ملركز مصادر التعلم هي مكتبة الصفوف، جاءت بعدها املكتبة 
املدرسية التي تلحق باملدارس والتي تطورت بحيث شملت بعض 
الوسائل واملواد األخرى غري املطبوعة وأطلق عليها املكتبة الشاملة، 
وأخريًا مرحلة مركز مصادر التعلم التي هتتم بجميع املصادر املعرفية 
إىل  التعليم  الرتكيز عىل عملية  االنتقال من  عىل اختالفها ورضورة 

الرتكيز عىل عملية التعلم.
تربز  التعليم،  جمال  يف  حديثة  وأساليب  نظريات  ظهرت  وعندما 
أفضل أنواع التعليم، وهو الذي يتم عن طريق اخلربة وخلق الرغبة 
والدافعية لدى املتعلم يف البحث عن املعلومات بنفسه ومن مصادرها 
املتعددة، وذلك بتأكيد التعلم الذايت والتعليم املستمر، الذي يتطلب 
توجيه الطالب نحو مركز مصادر التعلم، لذا كان عىل مركز مصادر 
التّعلم أن يتطور ليواكب هذه التطورات والنظريات الرتبوية احلديثة 
من  وكيانه  وجوده  استمد  وألنه  الرتبوية  بالعملية  الوثيق  الرتباطه 
املؤسسة الرتبوية، واستمر باستمرارها، وتطور بتطورها، وذلك عرب 

عالقته العضوية التي ال تنفصل بينه وبي مجيع العمليات الرتبوية.
بمسامها  املدرسية  املكتبات  لعبته  الذي  املهم  الدور  من  بالرغم 
التقليدي أو مراكز مصادر التعلم باصطالحها احلديث عرب تارخيها 
الطويل يف دعم العملية الرتبوية، فإهنا اعتمدت لفرتة عىل األوعية 
بعض  وجود  ومع  األخرى،  واألوعية  الكتب  وبخاصة  التقليدية 
الكثري  لتطويرها وإخراجها من هذا اإلطار، وواجهت  املحاوالت 
نموها  كان  تنمو  كانت  وعندما  واملالية،  اإلدارية  الصعوبات  من 

املصادر  إدخال  يف  إجيابيًا  دورًا  تلعب  ومل  تكامليًا،  وليس  تراكميًا 
والنظم التكنولوجية الرتبوية احلديثة، مما حال دون استخدامها من 

قبل الطالب واملّعلمي.
كذلك أغفلت املكتبة املدرسية يف صورهتا التقليدية أهم عنرص من 
الرتبوية،  العملية  املتعلم بصفته حمور  الرتبوية وهو  العملية  عنارص 
مركز  عىل  الرتبوية  والتطورات  االجتاهات  انعكست  عندما  ولكن 
التعليمية، ومركزًا  تلتقي فيه األنشطة  التعلم بصفتها حمورًا  مصادر 
يواجه االجتاهات التي تؤكد التعلم الذايت والرتبية املستمرة، وهتتم 
املصادر  وتوفر  الرتبوية،  العملية  الرئييس يف  املحور  بصفته  باملتعلم 
التعليمية املختلفة لتكون بحق مركز ملصادر التّعلم؛ أصبحت تشكل 

رضورة تربوية للمؤسسة الرتبوية.
ولتأكيد ذلك ونتيجة للكم اهلائل من املعلومات التي حتتوهيا أوعية 
يوم وكل  كبريًا يف كل  نموًا  البرشية  املعارف  ونمو  املختلفة،  الفكر 
ساعة، وجد رجال الرتبية أنه لزامًا عليهم االنتقال باملناهج الدراسية 
ملصادر  الواسعة  األفاق  إىل  املقرر  الــدرايس  الكتاب  حدود  من 
اخلطة  وحتويل  وموضوعاهتا،  صورها  شتى  يف  األخرى  املعلومات 
الرتبوي  النشاط  أوجه  التالميذ  فيها  يامرس  فرتات  إىل  الدراسية 

واملهارات التي هتدف الرتبية إىل حتقيقها.
كذلك رضورة االهتامم باملتعلم بصفته حمور العملية الرتبوية عرب إملامه 
الكايف وتدريبه املستمر عىل استخدام مصادر التعلم املختلفة بحيث 
يكون مؤهاًل وقادرًا عىل استخدام هذه املصادر واإلمكانيات، ومن 
ثم يتعود عىل استخراج واستخدام املعلومات من مصادرها املتنوعة 
ما حيقق  التعلم وهذا  أو اختصايص مصادر  املعلم  إىل  دون احلاجة 
مبدأ التعلم الذايت، وجيعل من مركز مصادر التعلم مصدرًا تعليميًا 

فعااًل خيدم العملية الرتبوية ويساهم يف تطويرها وحتسينها.

ركن 
األسرة
ركن 

األسرة
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تهنئة تهنئة

تهنئة

تتقدم جلنة إدارة مركز أبو اهليجاء القرآين 
 فرع إربد

بالتهنئة والتربيك

من الطالبات اللوايت أهني حفظ القرآن الكريم

خديجة سعيد كمال آغا

ناديا عيسى الحاج محمد عيسى زيغان

كفاح أحمد محمد الحطوب
سائلي اهلل تعاىل أن جيعلهن من أهل القرآن

وأن ينفع هبن اإلسالم واملسلمي

يتقدم جملس إدارة مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم

وإدارهتا العامة وفروعها ومراكزها

بأسمى آيات التهنئة والتربيك

من 

أ.د. عبد الرحمن إبراهيم زيد الكيالني

بمناسبة تعيينه عميدًا لكلية الرشيعة

يف اجلامعة األردنية

سائلي اهلل تعاىل أن يبارك له يف موقعه اجلديد

وأن يوّفقه خلدمة العلم وأهله

 وأن جيعله ذخرًا لألمة

تتقدم اإلدارة العامة

 جلمعية املحافظة عىل القرآن الكريم

بالتهنئة والتربيك

من األخ املوظف يف اإلدارة العامة

إسالم شكوكاني

بمناسبة قدوم مولودته بيسان

بورك لك يف املوهوبة وشكرت الواهب

وبلغت أشدها ورزقت بّرها
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تتقدم جلنة إدارة فرع الرصيفة بالتهنئة والتربيك
من طالب وطالبات مراكز الفرع الذين نجحوا يف الثانوية العامة، وهم:

احلافظة بتول محزة القدومي- مركز سعيد العنبتاوي )٪81.8(

محمد نعيم حمدان- مركز األنوار )90.9٪(                        حمزة سليمان عالن- مركز عاصم بن ثابت )٪87.3(

ثابت أمجد القريوتي- مركز سعيد العنبتاوي عبد الرحمن معتز- مركز عمر بن اخلطاب )٪84.8(  

رغد أمجد سعادة- مركز عمر بن اخلطاب )٪95.6(  علي محمد علي عزام- مركز النور  

ليالي حلمي ربايعة- مركز اهلدى والنور )٪87.3( روان رياض يوسف- مركز عمر بن اخلطاب )٪94.5( 

براءة لؤي محمد- مركز أم القرى )٪83.8( صفاء يحيى حسين- مركز أم القرى )٪85.6(  

سجى إبراهيم البكري- مركز أم القرى أسيل جمال سعيد- مركز عزام هارون )٪82(  

راما إسماعيل إبراهيم- مركز حردان طارق هبة أكرم حسونة- مركز عمر بن اخلطاب  

دانيا محمد محمود- مركز عمر بن اخلطاب شهد عمر اللهواني- مركز األنصار  

سائلي اهلل تعاىل أن يبارك هلم يف علمهم وعملهم وأن جيعلهم ذخرًا لدينهم وأمتهم
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قصة فرسان الفرقان
سور المسامير

والده  أعطاه  إرضــاؤه،  يصعب  طفل  هناك 

كيسًا مليئًا بالمسامير وقال له :

قم بطرق مسمار واحد في سور الحديقة في كل 

مرة تفقد فيها أعصابك أو تختلف مع أي شخص.

في اليوم األول قام الولد بطرق )37( مسماراً 

في سور الحديقة.

وفي األسبوع التالي تعلم الولد كيف يتحكم 

في نفسه وكان عدد المسامير التي توضع يوميًا ينخفض.

الولد اكتشف أنه تعلم بسهولة كيف يتحكم في نفسه, أسهل من الطرق على سور الحديقة.

في النهاية أتى اليوم الذي لم يطرق فيه الولد أي مسمار في سور الحديقة،

عندها ذهب ليخبر والده أنه لم يعد بحاجة إلى أن يطرق أي مسمار،

قال له والده:  اآلن قم بخلع مسمار واحد عن كل يوم يمّر بك دون أن تفقد أعصابك.

مّرت عدة أيام وأخيراً تمكن الولد من إبالغ والده أنه قد قام بخلع كل المسامير من السور.

قام الوالد بأخذ ابنه إلى السور وقال له: )بُنّي، قد أحسنت التصرف, ولكن انظر إلى هذه الثقوب 

التي تركتها في السور لن تعود أبدًا كما كانت(.

فأنت  السيئة,  الكلمات  بعض  منك  وتخرج  اختالف  أو  مشادة  اآلخرين  وبين  بينك  تحدث  *عندما 

تتركهم بجرح في أعماقهم، كتلك الثقوب التي تراها.

* جرح اللسان أقوى من جرح األبدان.

لهذا ال يهم كم من المرات قد تأسفت له ألن الجرح ما زال موجوداً.

األصدقاء جواهر نادرة, هم يبهجونك ويساندوك

هم جاهزون لسماعك في أي وقت تحتاجهم

هم بجانبك فاتحين قلوبهم لك

لذا أرهم مدى حبك لهم.

امنح الناس أكثر مما يتوقعون
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مسابقة 
)العدد ١٨٨(
الجوائـــز لثالثـــة فائزيـــن

w

 النبي

. 5- موسى

االسم الرباعي : 

العمر :                                الصف :

آخر موعد لتسليم اإلجابات: 10/17 /2017م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )1٨٧(

- سليامن صالح سليامن حسن

- حنان محزة حممد عيل

- سيف الدين حممد حممود يعقوب

قيمة كل جائزة )10( دناني

اخرت اإلجابة الصحيحة:
1. السورة التي َتْشَفع لصاحبها:

ب( سورة القلم. أ( سورة اللك.  

2. السورة التي ُتيِضُء ما بي اجُلْمَعَتي، لن يقرأها يوم 
اجلمعة:

ب( سورة الكهف.  أ( سورة اإلرساء.  

: ُّذ هبم النبي 3. السورتان اللتان كان َيَتعوَّ

ب( الفلق والناس. أ( الفاحتة والبقرة.  

قبل  قراءهتا  عل    النبيُّ  َحثَّ  التي  السور  ِمن   .4
النوم:

ب( سورة السجدة. أ( سورة اإلنسان.  

5. الية التي كان يقرأها النبيُّ  بعد كل صالة:

ْين. ب( آية الدَّ أ( آية الُكريِس.  

يا ولدي 
قد  خاللها  فمن  عليها،  وقافًا  وكن  لتصرفاتك  انتبه 
األخرين،  عند  مرغوبة  محبوبة  شخصية  الفرد  يصبح 
يعتمد  وهذا  لألخرين،  منفر  مرغوب  غير  يكون  وقد 
كريمًا  متواضعًا  الشخص  كان  فإذا  تصرفاتك،  على 

معطاء خدومًا يعطي بال مقابل..

أو قد يكون الشخص قياديًا مؤثّراً في اآلخرين، يمتلك 
لبقة  بطريقة  الــنــاس  مــع  يحتّك  القياديين،  صفات 

محّببة..

وقد يكون الشخص متسامحًا، يعمل الخير حتى مع 
أشخاص قد أساؤوا له.

حينها يكون هذا الشخص محبوبًا قريبًا من الناس.

وال  يأخذ  بخياًل،  حقوداً  عدوانيًا  الشخص  كان  إذا  أما 
يعطي، ناقداً لكل من حوله.

حينئذ سيكون هذا الشخص غير مرغوب عند  اآلخرين.

اإليجابية  الشخصية  يــحــب  بطبعه  اإلنـــســـان  ألن 
في  المتوازنة  المتسامحة  اللّوامة،  غير  المعطاءة 

تصرفاتها.

لنكن دائمًا هذا الشخص اإليجابي المحبوب من الناس 
القريب منهم.

ماما ياسمين
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يا أبا ُعمير
ما َفَعَل النَُّغير؟

أبو ُعمير:  طفل صغير جداً ال يتجاوز عمره ثالث سنوات.
أخو الصحابي الجليل أنس بن مالك.

في يوم من األيام زار رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم صاحبه 
أنسًا في بيته.

جالسًا  صغيراً  طفاًل  وسلم  عليه  اهلل  صلى  اهلل  رسول  فرأى 
على األرض وفي حضنه عصفور صغير مريض، والطفل تنهمر 

دموعه حزنًا على عصفوره.
فجاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إليه وحضنه وقال له:

»يا أبا عمير، ما فعل النُّغير؟« والنُغير هو العصفور الصغير.
فتبّسم الطفل الصغير.

تبّسم هذا الطفل الصغير ألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 
لقبه كما يُلّقب الكبار فقال له أبا عمير.

وألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سأله عن عصفوره ولم 
يسأله أحد عنه قبل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم.

وبعد أيام جاء رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إلى بيت أبي 
عمير وطرق الباب.

عليه  اهلل  صلى  اهلل  رســول  فدخل  الباب،  مالك  بن  أنس  فتح 
الصغير  الطفل  عمير  أبي  إلى  مباشرة  وتوجه  البيت  وسلم 

وسأله بحنان:
»يا أبا عمير ما فعل الُنغير؟«

فرمى أبو عمير بنفسه في حضن رسول اهلل صلى اهلل عليه 
وسلم وهو يبكي ويقول:
لقد مات النُغير.. لقد مات.

اهلل الرحمن الرحيم
أسمى  على  ينطويان  اســمــان 
ــة والــعــطــف على  ــرق مــعــانــي ال

العباد.
اســـم الــرحــمــن اســـم خـــاص باهلل 
تعالى، فال يجوز أن يُوَصف به أحٌد 

غير اهلل عز وجل.
لعباده،  الرحمة  ــم  دائ والرحمن: 

وسعت رحمته كل شيء، غير محددة بمكان وال زمان.
وهو رحمن يرحم المسلم والكافر والصالح والعاصي.

بعباده  خاصة  اهلل  رحمة  أن  على  يدل  اسم  فهو  الرحيم  أما 
المؤمنين.

ويمكن أن يتصف به غير اهلل، كأن نقول: رجل رحيم.
المؤمن عندما يستشعر معنى هذا االسم العظيم في قلبه 
يفيض بالرحمة لكل مخلوقات اهلل، فيرحم الكبير ويعطف على 

الصغير.

طائر النغري
في  يعيش  البالبل،  فصيلة  من  طائر 

مناطق  معظم  في  والمزارع  الغابات 

الجزيرة العربية، يبلغ طوله 21سم.

يتميز هذا البلبل بخّديه األبيضين، وريشه 

مستديرتان،  عينان  وله  اللون،  الرمادي 

صغيران  وجناحان  مدبب،  أسود  ومنقار 

يبلغ باعهما 25سم، وذيل قصير، وقائمتان قصيرتان تنتهيان بمخالب حادة 

تمكنانه من الوقوف على األغصان الصغيرة، وهو طائر اجتماعي يعيش 

ضمن سرب يبلغ 50 عصفوراً، ويملك صوت تغريد مميز ذي نغمات عدة، 

وهو سريع الحركة.

يتغذى على الفواكه مثل التين وشرائح التفاح، والتمر، والبرتقال والعنب 

باإلضافة  والشعير،  القمح  مثل  والحبوب  والجوافة، 

الخنافس والديدان، وهو ال يشرب  الحشرات مثل  إلى 

الماء كثيراً.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع عمان الخامس
ضمن خطة فرع عمن الامس قام قسم اإلشاف الرتبوي فعاليتي تربويتي: األول: ورشة 
الرتبوية،  القيم  عل  الرتكز  الصيفي  النادي  منهاج  مناقشة  هبدف  الصيفي(  النادي  )منهاج 
الصيفي  للنادي  النهاج  تنفيذ  وآليات  غرسها  وأهية  الرتبوية  القيم  موضوع  تناول  وجرى 
القادم وكيفية التعامل مع النمذج، وحرض الورشة )40( معلًم ومديرًا، وبتنفيذ أعضاء قسم 

اإلشاف الرتبوي: رامي فضل، وممد الكسجي، وصالح أبو مطر، وشفيق الكسجي.
إبراهيم  الشيخ  بإشاف  الكريم(  القرآن  حتفيظ  يف  التلقي  )اسرتاتيجيات  دورة  والثانية: 
العالمات، عل مدى يومي، وحرضها )3٧( معلًم ومديرًا. هذا وسيمنح الشاركون شهادات 

من مركز التدريب.

من نشاطات فرع لواء الرمثا
تخريج أكاديمية اإلحسان في الفرع

مركز ذنيبة يواصل بناء مقّره الجديد

بالتعاون بي مركَزي »أيب دجانة« و«الفرقان« القرآين، أقام فرع لواء 
الكون من )120( طالبًا شاركوا  الفوج األول  لتخريج  الرمثا حفاًل 
يف أكاديمية اإلحسان )2(، برعاية مدير عام اجلمعية األستاذ حسي 
عساف، وبحضور الشف العام عل الفروع الدكتور عدنان عزايزة، 

وأولياء األمور.
عل  الشهادات  بتوزيع  وُختم  عساف،  األستاذ  كلمة  احلفل  وتلل 

 بفضل من اهلل، ثّم بجهود الّيين من أبناء ذنيبة الكرام، يواصل مركز 

ليخدم  للمركز،  القر اجلديد والدائم  بناء  للفرع،  التابع  القرآين  ذنيبة 

مجيع أبناء وبنات البلدة، ويتقدم الركز بشكر كل من أسهم يف خدمة 

القرآن الكريم من أهايل البلدة ومن أبناء الوطن.

الشاركي والدروع عل العلمي.
يتص  تربوي،  شعي  علمي  مشوع  اإلحسان  أكاديمية  أن  يذكر 
الحارضات  من  جمموعة  األكاديمية  وتضم  القرآنية،  الراكز  بطلبة 
االعتناء  إل  إضافة  علمية،  وبرامج  والسية،  الفقه  يف  لختصي 
باجلانب الهاري وميوالت الطلبة بم يقق هلم النفع وبم يتناسب مع 

صياغة الطالب شخصيًا ومعرفيًا.
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الجمعية تقيم »يوم الهّمة القرآني« في عّمان والعقبة والشمال

أقام قسم شؤون احلّفاظ يف مديرية الشؤون القرآنية يف اجلمعية يوم 

اهلّمة القرآين السنوي لطالب وطالبات حلقات التحفيظ املكفولة 

أكاديمية  مدارس  يف  والعقبة،  والشامل  والوسط  عاّمن  فروع  يف 

احلّفاظ.

ظة، وقام كّل من نائب رئيس  وشارك يف النشاط )600( طالبة وحُمفِّ

اجلمعية الدكتور أمحد شكري، وعضو جملس اإلدارة الدكتور أمحد 

كّل  وقام  للفرع،  التابع  القرآين  عائشة  مركز  يف  ظة،  وحُمفِّ وطالبة 

من مدير عام اجلمعية األستاذ حسي عساف ومرشف عام الفروع 

الدكتور عدنان عزايزة بزيارة النشاط، وألقى األستاذ عساف كلمة 

شكر فيها فرع العقبة والقائمي عىل النشاط، وبدوره شكر رئيس 

والطالبات  والطالب  اجلمعية  إدارة  اسعيد  عمر  األستاذ  الفرع 

عىل تفاعلهم مع النشاط، ويف اخلتام تم تقديم اجلوائز للمتميزين 

دردس،  صالح  الدكتور  احلّفاظ  أكاديمية  عام  ومدير  القضاة، 

بزيارة الطالبات أثناء النشاط، وأبدوا إعجاهبم وتقديرهم باجلهود 

املبذولة.

وتقديم  النشاط،  يف  املشاركات  مجيع  تكريم  تم  اليوم،  ختام  ويف 

اجلوائز للمتميزات.

ويف فرع العقبة، تم إقامة يوم اهلّمة القرآين بمشاركة )200( طالب 

املشاركي  مجيع  عىل  املشاركة  شهادات  وتوزيع  واملتميزات، 

واملشاركات.

ولفروع الشامل، تم عقد يوم اهلّمة يف مركز الزبري بن العوام القرآين 

/ فرع الرمثا، وشارك فيه )550( طالبة وحمّفظة من )23( مركزًا، 

ومرشف  عساف  حسي  األستاذ  اجلمعية  عام  مدير  من  كّل  وقام 

عام الفروع الدكتور عدنان عزايزة بزيارة النشاط، وألقى األستاذ 
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املشاركات  ومجيع  املستضيف  الفرع  فيها  شكر  كلمة  عساف 

واملتميزات،  للمتميزين  اجلوائز  تقديم  تم  اخلتام  ويف  بالنشاط، 

وتوزيع شهادات املشاركة عىل مجيع املشاركي واملشاركات.

أكاديمية  من  والتقدير  بالشكر  اجلمعية  إدارة  تتقدم  وبدورها 

احلّفاظ ممثلة بمديرها العام الدكتور صالح دردس، وذلك لتعاوهنا 

الزبري  مركز  اجلمعية  تشكر  كام  اهلّمة،  يوم  نشاط  واستضافتها 

النشاط  إنجاح هذا  الرمثا وكل من أسهم يف  لواء  القرآين /  فرع 

القرآين املتميز.

 الدكتور صالح دردس
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من نشاطات فرع منشية بني حسن
مركز أم موسى القرآني / قضاء رحابتخريج المشاركين في النادي الصيفي / مركز أبي القاسم

يف  الشاركي  تكريم  تم  شديفات  سهيل  األستاذ  الفرع  مدير  برعاية 
النادي الصيفي لعام 201٧م يف قاعة الفرع، وتلل احلفل كلمة األستاذ 
سهيل شديفات عن دور اجلمعية يف الجتمع الحيل، وكلمة مدير النادي 
الصيفي أمحد عطا اهلل شديفات، ونمذج من تالوة الطالب، ومسحيه 

هادفه للطالب، ويف التام تم تكريم الطالب  الشاركي.

مركز أبو موسى القرآني / قضاء رحاب

برعاية األخت آسيا الومني )أم مصعب( تم تكريم طالبات النادي 
الصيفي لعام 201٧م يف قاعة الركز، وتلل احلفل كلمت لألهايل 
والطالبات عن أجر وبركات حفظ القرآن الكريم، ونمذج من تالوة 

الطالبات وبعض األنشطة، ويف التام تم تكريم الشاركات.

مركز أم النعام الغربية ذكور

لعام  الصيفي  النادي  طالب  تكريم  تم  السعودي،  ممد  أبو  برعاية 
201٧م يف قاعة الركز، وتلل احلفل كلمة األستاذ السعودي، حث 
فيها الطالب عل األخالق احلميدة وحفظ القرآن الكريم، كم تلله 
تكريم  تم  التام  ويف  األنشطة،  وبعض  الطالب،  تالوة  من  نمذج 

الطالب الشاركي.

مركز أم النعام الغربية إناث
201٧م  لعام  الصيفي  النادي  طالبات  تكريم  تم  الشاقبة،  وبسمة  الشهاب  أثنيه  األخت  برعاية 
وشعب النادي الدائم يف قاعة الركز، وتلل احلفل تالوة من القرآن الكريم للطالبة شهد مرزوق، 
ونمذج قراءات من الطالبات، وأناشيد إسالمية ووطنية، ومسحيات، وكلمة مشفة الركز األخت 
والدورتي  الصيفي  يف  الشاركات  تكريم  تم  التام  ويف  الركز،  إنجازات  حول  الشاقبة،  بسمة 
التمهيدية والتقدمة، وتكريم طالبتي توجيهي: )بيان مرزوق الشاقبة(، )إرساء ابراهيم الشاقبة(.

تكريم  تم  احلراحشة،  محد  القرآين  موسى  أبو  مركز  مدير  برعاية 
الطالب الشاركي يف النادي الصيفي لعام 201٧م يف قاعة الركز، 
األخالق  عل  الطالب  فيها  حث  الركز،  مدير  كلمة  احلفل  وتلل 
الطالب  تالوة  من  نمذج  تلله  كم  الكريم،  القرآن  وحفظ  احلميدة 

وبعض األنشطة، ويف التام تم تكريم الطالب الشاركي.

مركز أبي القاسم / إناث
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تخريج النادي الصيفي في فرع الزرقاء الثاني

الصيفي  النادي  يف  الشاركي  لتخريج  حفاًل  الثاين  الزرقاء  فرع  أقام 
ومشوع براعم القرآن، وتكريم الفائزين يف مسابقة احلاج عبد الرحيم 
الفروع  عل  العام  الشف  برعاية  تعال-،  اهلل  -رمحه  الرضاوي 
األستاذ  الفرع  إدارة  جلنة  رئيس  وبحضور  عزايزة  عدنان  الدكتور 

شاهي العدايس وعدد من أعضاء اللجنة وأولياء أمور الطلبة.

وتلل احلفل تقديم عروض هادفة من طالب وطالبات مراكز الفرع، 

الرباعم،  الصيفي، ومشوع  النادي  الطالب يف  الميزين من  وتكريم 

مدرسة  مسح  عل  وذلك  الرضاوي،  احلاج  مسابقة  يف  والفائزين 

الشاملة الثانوية للبني.

من نشاطات فرع إربد
حفل تكريمي

محاضرات توعوية

  كّرم رئيس فرع إربد األستاذ ممد عبد اهلل أبو فارس جلنة اإلشاف 
أقامته  الذي  احلفل  خالل  201٧م،  لعام  الصيفية  لألندية  العليا 

اللجنة لتكريم الراكز الصيفية التميزة والفائزة هلذا العام.
وأشاد أبو فارس بالعمل الكبي الذي قامت به اللجنة، حيث كانت 

 أقام مركز رقية بنت الرسول التابع للفرع 
مافظة  يف   sos أطفال  قرية  مع  بالتعاون 
التوعوية  الحارضات  من  عــددًا  إربــد، 

واألنشطة اهلادفة لطلبة القرية.

مجيع الراكز الصيفية للناث عل قدر من الفاعلية والتميز يف العمل.
إل  إضافة  الصيفية،  القرآنية  الراكز  مديرات  تكريم  احلفل  وتلل 
تكريم الطالبة احلافظة لكتاب اهلل )تقى اللكاوي( وهي من التفوقات 

يف الثانوية العامة.
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اختتام الملتقى القرآني األول في فرع عيرا ويرقا

اللتقى  اختتام  حفل  الرابشة  أمحد  الدكتور  البلقاء  أوقاف  مدير  رعى 
القرآين األول الذي أقامه فرع عيا ويرقا.

القرآين  اللتقى  الرحامنة يف كلمته: هذا هو  اللتقى حامد  وقال مدير عام 
والتأييد  القبول  القى  وقد  شعيب(،  ووادي  ويرقا  )عيا  منطقة  يف  األول 

من أهايل النطقة.
وأضاف: كنا نتوقع أن يشارك يف اللتقى )50( طالبًا وطالبة، لكن، ما إن 

بدأ الدوام حتى وصل العدد إل )1٨0( طالبًا وطالبة. 

االحتفال  يف  الزيادات  منى  اإلناث  لفرع  اللتقى  مديرة  أشارت  بدورها 
حافظ  جيل  إعداد  عل  تعتمد  التي  اللتقى  رسالة  إل  باإلناث  الاص 
لكتاب اهلل، ملتزم بأحكامه، متمّسك بآدابه، وُمِّب لوطنه، ونافع لجتمعه.
وقصائد  الكريم،  القرآن  من  تالوات  تلله  الذي  االحتفال  ختام  ويف 
الشهادات  واهلدايا  واجلوائز  تقديم  تم  األمور،  شعرية، وكلمت ألولياء 
والدرسات  للمدرسي  الدروع  وتسليم  واحلافظات،  للحّفاظ  النقدية 

الذين أشفوا عل اللتقى.

من نشاطات مركز أبو علندا القرآني
خّرج مركز أبو علندا القرآين / فرع عمن الامس، حافظي جديدين: الطالب راشد 
 )26( الركز  يف  احلفاظ  عدد  ليصبح  القرارعة،  الدين  تقي  الكفيف  والطالب  عمية، 

حافظًا.
ومن جهة أخرى، أقام الركز النادي الصيفي الثالث عش حتت شعار: )أخالق القرآن 
ولقمن  )األنبياء  سور  حفظ  عل  واشتمل  طالب،   )300( بمشاركة  األوطان(  حتفظ 
والسجدة واللك(، ومشوع القيم وسلسلة جّدد حياتك )صالة اجلمعة وبر الوالدين 
الطهارة والصالة، ومشوع قراءة األجزاء المسة األخية من  اُللق(، وفقه  وحسن 
القرآن الكريم، وقصص الصحابة، وحفل معايدة، واجتمع لألهايل، باإلضافة إل عدد 

من األنشطة التعليمية والرتفيهية.
كم عقد الركز )5( ملتقيات قرآنية، هبدف مراجعة احلفظ استعدادًا للمسابقة القرآنية 
الدائم،  النادي  يف  جلهودهم  تقديرًا  للمعلمي  تكريمية  رحلة  الركز  وسّي  السنوية، 

ورحلة أخرى للمعلمي إلعداد خطة النادي الصيفي.
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فرع الطفيلة يختتم ملتقى الحافظات األول

للتقى  التامي  احلفل  الطفيلة  فرع  يف  النسائية  اللجنة  أقامت 

برعاية  الطفيلة،  معلمي  نادي  مسح  عل  األول  القرآين  احلافظات 

الجايل، وبحضور كل من مدير عام  الدكتور ممد  اجلمعية  رئيس 

اجلمعية األستاذ حسي عساف، والشف العام عل الفروع الدكتور 

عدنان عزايزة، وعدد من أولياء األمور.

وتلل احلفل تكريم )٨4( مشاركة ترتاوح أعمرهم بي )4( أعوام 

و)65( عامًا. ويذكر أن اللتقى ُعقد عل مدار شهرين، وتلله حفظ 

)15( جزءًا من القرآن الكريم.

تخريج النادي الصيفي في مركز األشرفية

أقام مركز األشفية القرآين / فرع دير أيب سعيد حفاًل لتخريج النادي 
أبو  عبدالكريم  أمحد  الدكتور  برعاية  والعشين  السادس  الصيفي 
شنب، وحضور كل من د.أمي عبدالكريم أبو شنب، د. مأمون ممد 
ذيابات، د.العتز أبو شنب، وعدد من أولياء األمور والجتمع الحيل.
تلل احلفل -الذي أقيم يف مضافة أبو شنب- كلمة الشف الرتبوي 
الدكتور  الزعبي، وكلمة راعي احلفل  الشمل األستاذ محداهلل  إلقليم 

أمحد عبدالكريم أبو شنب، شكر فيها الداعمي والقائمي عل النادي 
الركز،  لطالب  قرآنية  تالوات  احلفل  تلل  كم  الركز،  يف  الصيفي 
وفقرات إنشادية وشعرية، ويف التام تم توزيع اجلوائز عل الطالب 

الشاركي، وتكريم راعي احلفل والقائمي عل دعم الركز.
يذكر أّن الركز خّرج )120( طالبًا و)1٨0( طالبة يف النادي الصيفي 

هلذا العام.
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من نشاطات مركز الفرقان القرآني
حفل معايدة

تخريج مجازة بالسند الغيبي تخريج النادي الصيفي

لقاء تربوي في المركز

معايدة  الثاين حفل  النسائي  فرع عمن  القرآين /  الفرقان  أقام مركز 
لطالباته والجتمع الحيل برعاية من جلنة إدارة الركز، بحضور عدد 
من الجتمع الحيل، وتلل احلفل فقرات إنشادية، وموعظة لألخت 
سمية قاسم، وختم بتكريم الفائزات بالسابقات الرمضانية )القرآن 
وتم  الحيطة،  الساجد  مع  بالتشارك  الشيف(  واحلديث  الكريم 

السحب عل عمرتي خالل احلفل.

أقام الركز حفاًل لتخريج طالبة جمازة بالسند الغيبي )حكمت حسني(، 
وتريج دورات التالوة والتجويد، برعاية الدكتور ممود حسي.

أقام الركز حفاًل لتخريج الشاركي يف النادي الصيفي، حتت شعار: 
)أخالق القرآن حتفظ األوطان( ضمن فعاليات مميزة.

تلله  التالوة،  وطالبات  والوظفات  للمجازات  لقاء  الركز  عقد 
سبل  حول  مارضة  ألقى  الذي  حسي،  ممود  الدكتور  استضافة 

ارتقاء محلة القرآن.

تعزية
تتقدم جلنة إدارة فرع الرصيفة بأحر مشاعر التعزية والواساة

من الزميلة مشفة احلفاظ

رئيسة نايف إبراهيم
بوفاة والدها

سائلي اهلل العيل القدير أن يتغمده بواسع رمحته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصرب والسلوان
إنا هلل وإنا إليه راجعون
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من نشاطات فرع البادية الشمالية الشرقيةمن نشاطات مركز ابن تيمية القرآني
تخريج النادي الصيفي في مركز نايفةتخريج النادي الصيفي

 أقام مركز ابن تيمية القرآين / فرع عمن األول حفل تريج النادي 

رئيس  وبحضور  نمر  برهان  الدكتور  برعاية  عش  التاسع  الصيفي 

وتلل  الكرام،  واألهايل  القريوت،  وليد  األستاذ  األول  عمن  فرع 

احلفل كلمة الدكتور نمر والعديد من الفقرات اهلادفة، ويف التام قام 

راعي احلفل بتكريم العلمي، وتوزيع اجلوائز واهلدايا عل الطالب 

الشاركي.

حفل معايدة

 برعاية عضو جملس بلدي الصاحلية ونايفة السيد عبداهلل ثاين العظامات، 
لتخريج  حفاًل  الشقية،  الشملية  البادية  فرع   / القرآين  نايفة  مركز  أقام 
فقرات  احلفل  وتلل  طالبًا،   )65( وعددهم  الصيفي  النادي  طالب 

خمتلفة، وختم بتوزيع احلقائب الدرسية والقرطاسية عل الشاركي.

تخريج طالبات النادي الصيفي في مركز نايفة

 شارك الركز الجتمع الحيل فرحته بعيد األضحى البارك يف مصل 

أقام  كم  الصلي،  عل  الضيافة  توزيع  خالل  من  العلمي  إسكان 

حفاًل بعد الصالة، تلله أناشيد إسالمية، ومسابقات، وتوزيع هدايا 

وجوائز.

حفل  عودة  غالية  األخت  رعت  األول  النسائي  عمن  فرع  عن  مندوبة   
 )90( وعددهن  القرآين،  نايفة  مركز  يف  الصيفي  النادي  طالبات  تريج 
طالبة، وتلل احلفل كلمة األخت غالية، وفقرة إنشادية، ونمذج من تالوة 

الطالبات، وختم بتوزيع احلقائب الدرسية والقرطاسية عل الشاركات.

تخريج طالب وطالبات مركز الرويشد

  برعاية سكرتي فرع البادية الشملية الشقية الشيخ إبراهيم الفقي، 

أقام مركز الرويشد القرآين حفاًل لتخريج )20( طالبًا و)40( طالبة 

يف الركز، وتم توزيع احلقائب الدرسية والقرطاسية عل الشاركات.
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من نشاطات فرع عمان النسائي األول
تكريم الفائزات بمسابقة الحافظة السنوية

األول  النسائي  عمن  فرع  رئيسة  طقش  سمية  الدكتورة  برعاية   
 )63( وعددهن  السنوية  احلافظة  بمسابقة  بالفائزات  الفرع  احتفل 
عل  وحصلت  أعوام(   ٨( الذهبي  نور  الطفلة  أصغرهن  حافظة، 
معدل )99%(، وتلل احلفل افتتاحية بعنوان: )وصايا للحافظات(، 
فارس،  أبو  سناء  للدكتورة  معنا(  )اركــب  بعنوان:  ومــارضة 
ومسابقات هادفة، وتكريم احلافظات.. يدر بالذكر أن هذه السابقة 
للقرآن  حفظهن  تثبيت  عل  احلافظات  مساعدة  هبدف  سنويًا  تعقد 

الكريم وتكينه.
لقاء مديرات أندية الطفل وورشة تدريبية

لقاء معلمات األندية الصيفية

النسائي  عمن  فرع  مراكز  يف  الطفل  أندية  مديرات  تعريف  هبدف   
األول باألهداف الطلوب حتقيقها يف جائزة تكي، عقد الفرع لقاءه 
للمدرب  تدريبية  ورشة  اللقاء  تلل  حيث  األندية،  لديرات  األول 
للتعريف  إضافة  القيمي(  )الدير  بعنوان:  أسعد  أبو  أمحد  الدكتور 

بالستجدات الاصة بأندية الطفل التابعة للجمعية.

 عقد الفرع لقاًء لديرات ومعلمت األندية الصيفية حرصًا منه عل 
رفع كفاءة الكادر التعليمي، ولتوضيح التعليمت والقواني الاصة 

باألندية الصيفية.
ورشة تدريبية للمديرات والموظفات

الرأة  نادي  وموظفات  مراكزه  لديرات  تدريبية  ورشة  الفرع  عقد   
احلياة  يف  مستشارة   / الغفري  خلود  لألستاذة   XL حب  بعنوان: 
منذ  اإلنرتنت  عل  نسائية  دورات  ومقدمة  الذات  وتطوير  الزوجية 
وفنون  ألرسار  اسرتوجينات  موقع  مؤسسة  وهي   ،200٨ عام 
األنوثة القيادية، حيث استمع احلضور لفاهيم رائعة عن حب الذات 

والثقة بالنفس والتغيي نحو األفضل.
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مسيرة خير وعطاء

تخريج النادي الصيفي في فرع دير أبي سعيد
تريج الشاركي يف النادي الصيفي يف مركز جفي القرآين

تريج الشاركي يف النادي الصيفي يف مركز القداد بن عمرو القرآين /بيت إيدس

تخريج النادي الصيفي في مركز نور اليقين

برعاية  السيد ممد العبيس، أقام مركز نور اليقي / فرع عمن الثاين حفل 
تريج طلبة النادي الصيفي للعام 201٧ يف مدارس العمرية، وتلل احلفل 
التفوقي  للطلبة  جوائز  توزيع  وتم  الركز،  طلبة  قدمها  متنوعة  فقرات 

وأعضاء  رئيس  االحتفال  وحرض  الشاركي،  جلميع  مدرسية  وحقائب 
الركز، بمشاركة الداعمي وأهايل الطالب، وقّدم احلفل األستاذان نضال 

مسك وضياء حامدة.



جاءت الدعوة يف القرآن الكريم لالعتصام باحلق وعدم التنازع 
االعتصام  يتحقق هلذا  الذي  الكبري  األثر  رصحية، واضحة، مؤكدة 
بذل  لطاملا  الذي  املجتمعي  األمن  هو  ذلك  التنازع،  عن  والبعد 

اإلنسان جهوده مجيعها لتحقيقه.
وقد امتن القرآن الكريم عىل اإلنسان هبذه القيمة الكربى، ورضب 
هلا أكثر من مثال، ففي سياق االمتنان عىل أهل مكة جاء قوله تعاىل: 
}َفْلَيْعُبُدوا َربَّ َهَذا الَبْيت{ ]قريش:3[، وكذلك رضب مثاًل آخر لقرية 

إىل  اإليامن  قيمة  من  لتحوهلا  أمنها  فخست  مطمئنة؛  آمنة  كانت 
َب اهلُل َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت  كفران نعم اهلل، يقول سبحانه وتعاىل: }َورَضَ

آِمَنة{ ]النحل:112[.

وإذا كان اإليامن -مما يظهر يف اخلطاب القرآين- هو ما حيقق األمن 
واألمان املجتمعي، فإن ذلك يقتيض أن يقوم األمن املجتمعي عىل 
واالستقرار  االجتامعية،  كالعدالة  حتققه؛  املقومات  من  جمموعة 

االختالالت  خالل  من  يظهر  ما  وهو  السيايس،  االستقرار  عدم 
اإلدارية  السياسات  تنفيذ  وطرائق  القرارات  اختاذ  طريقة  يف 

واإلجرائية.

التاميز الطبقي، القائم عىل الفرز املجتمعي باعتبار الغني والفقري، 
وباعتبار األصل واجلاه واملكانة االجتامعية، أو االنتامء املناطقي.

الفساد بكل أشكاله؛ اإلداري واملايل واألخالقي.

وفراغ  واملعريف،  الذهني  الفراغ  يف  واملتمثل  الشباب  لدى  الفراغ 
األهداف وغياهبا، والفجوة بي الشباب والدعاة والعلامء الذين مل 

يأخذوا دورهم يف التوجيه واإلرشاد وحتقيق الوعي

والترشيعات  القواني  سن  عىل  القائم  السيايس  للتوازن  السعي 
الناظمة للحياة السياسية، وعىل طرائق فرز القوى السياسية، وبناء 

التكوين السيايس القائم عىل األحزاب والربامج املتنوعة.

حتقيق العدالة االجتامعية، القائمة عىل تكافؤ احلقوق والواجبات 
بي أبناء املجتمع.

تأكيد  ويمكن  الفاسذين،  وحماسبة  ملتابعة  واإلجراءات  الترشيعات  تعزيز 
ذلك من خالل التوعية، وتعزيز ثقافة احلرام والعيب، وتشكيل هيئات 

جمتمعية ضاغطة باجتاه حماربة مظاهر الفساد بكل أنواعه.

عىل  واحلرص  والوعي،  التوعية  جرعة  زيادة  خالل  من  تتحقق 
هبم،  والثقة  املجتمعية،  األدوار  يف  الشباب  ومشاركة  التخطيط، 
وإعطاؤهم الفرصة لتحقيق الدور من خالل اإلحساس باملسؤولية

املستقلة،  الطاقات  واستثامر  االقتصادي،  واالستقرار  السيايس، 
فإهنا  املجتمعات  من  جمتمع  بأي  وجدت  متى  املقومات  وهذه 
حتقق فيه أثر اإليامن وإن مل يكن مؤمنًا، وفقدان بعضها خيل باألمن 

املجتمعي وإن ادعت املجتمعات أهنا مؤمنة.
ويمكننا أن نحدد املجتمع الذي يريد حتقيق األمن املجتمعي ويسعى 
إليه من خالل النظر يف التوجه العام لذلك املجتمع والسعي احلقيقي 
منظومة  هناك  كان  إذا  وثانيًا  أواًل،  هذا  ذلك،  لتحقيق  خطابه  يف 
املجتمعي،  األمن  قيم  حتفظ  أن  شأهنا  من  وترشيعات  إجراءات 
حتديات  أمام  أنه  احلقيقة-  هلذه  سعيه  -يف  جمتمع  أي  وسيكتشف 
حقيقية تواجه أمنه املجتمعي. وكل حتد من هذه التحديات جيب أن 

يواجه باستجابة من شأهنا أن تتجاوز بأفراد هذه التحديات.
ولعلنا نسهل عىل القارئ فهم هذه التحديات وطرق االستجابة هلا 

من خالال اجلدول اآليت:

الـــدقـــور ســـلـــيـــمـــان  د. 
رئــــــــــــيــــــــــــس الــــــــتــــــــحــــــــريــــــــر

تحديات األمن
المجتمعي

االستجابةالتحدي


