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

تبدأ مجعيتنا املباركة عامها السابع والعرشين بعد أيام، وهي 
حتمل رسالتها العظيمة يف نرش الوعي القرآين، تالوة وحفظًا وإجازة 
م القرآن  وفهاًم وعماًل، متمثلة قول خري الربية  : »خرُيكم َمن تعلَّ
مه« )صحيح البخاري(، ومتطلعة إىل أن يكثر جيل القرآن، وهو بال  وعلَّ
نبٌت  وأمته،  ووطنه  جمتمعه  مع  متفاعل  مصلح  صالح  جيل  شك 
نعتّز هبا، فمن ترّبى عىل مائدة  طّيب وشجرة وارفة الظالل وثامر 
القرآن ورشب من معينه الصايف لن يكون أمره إال خريًا، ولن يكون 

إال عامل خري وبناء ألمته.
تبعّيتها  وكانت  )1991/4/20م(  يف  اجلمعية  نشأت  حني 
األمة ورمز  ثقافة  فالقرآن  ذلك مقصودًا؛  كان  فقد  الثقافة  لوزارة 
وحدهتا وعّزهتا، وحني نتذكر أّن مثل هذه الوزارات هتتم بشؤون 

العام،  الثقافة  مفهوم  القرآن  يعّزز  أن  األمل  كان  أخرى  ثقافية 
ومسارح  ومهرجانات  منتديات  عىل  الوزارة  دور  يقترص  ال  وأن 
ومطبوعات، بل نستشعر أن كيان األمة وثقافتها احلقيقية هي مع 
هذا القرآن، فكانت رعاية وزارة الثقافة للجمعية يف أعىل درجات 
االهتامم والتيسري والرعاية، وكان جمد اجلمعية يف هذه الفرتة التي 
وأثبتت  وخمرجات،  وختصصًا  وانتشارًا  عطاء  قرن،  ربع  جتاوزت 
اجلمعية حضورًا علميًا وثقافيًا واجتامعيًا وتربويًا قّل نظريه، ولقيت 
ترحيبًا جمتمعيًا أشعرنا بحجم إقبال الناس عىل كتاب اهلل، وكم أّن 
األمة ملتّفة حوله، تستشعر قيمتها وأثرها وبركتها وحتصني أجياهلا 

من خالله.
من  نوعًا  كانت  أهنا  الثقافة  وزارة  إىل  اجلمعية  تبعية  يف  آخر  وأمر 
أو  مدرسية  تقليدية  بطريقة  القرآن  تعليم  يكون  ال  أن  التحدي 
تلقينية، فكان قصدنا أن ُننّوع األساليب، ونجذب الطلبة، ونوجد 
أجواء التنافس يف اخلري، بعيدًا عن رهبة املسجد أو الصف املدريس، 
كي يكون الطلبة يف بحبوحة من أمرهم، وفق مناهج تربوية عالية يف 
مستواها، نالت تقدير املؤسسات املثيلة يف عاملنا العريب واإلسالمي، 
فغدت اجلمعية بيت خربة قرآنية أفاد منها اجلميع، ومّدت أذرعها 
لتتعاون مع مؤسسات قرآنية كثرية، يف أمريكا وأوروبا وأسرتاليا 

وكثري من الدول العربية واإلسالمية.
والشؤون  األوقاف  وزارة  إىل  الفنية  التبعية  يف  االنتقال  وبعد 
أعىل  يف  التعاون  يكون  أن  نرجو  فإننا  اإلسالمية،  واملقدسات 
مستوياته، فاجلمعية أعلنت وتعلن استقالليتها عن أية جهة، فهي 
لكل املسلمني، وال حيكمها فكر معنّي وإطار تنظيمي حزيب؛ فرسالة 
القرآن عاملية، وال يمكن ملؤسسة عاملية املقصد أن تؤيت ُأكَلها وهي 
هة، فاجلمعية حرة ال قيد عليها إال ما يلزمنا بأحكام  حمصورة مَوجَّ

اإلسالم العظيم، والرضورة القانونية يف وطننا الغايل.
هي مجعية مستقلة هويتها القرآن الذي نسعى إىل أن يكون منهجًا 
والفرقان  واهلدى  والنور  الروح  وهو  اهلل،  كالم  فهو  لألجيال؛ 
خالله  من  املسلم  يستشعر  والربكة،  والرمحة  والشفاء  والذكر 

االفتتاحية
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بالقرآن، وهيّذب سلوكه، ويغّذي  تعاىل، ويعظم قدره  اهلل  مناجاة 
روحه، وحيفظ لسانه، ويصلح حاله، وهبذا ننقذ أنفسنا واألجيال 
من االنحراف والضالل واحلرية، فنسلم ويسلم جمتمعنا ووطننا، 
مؤسسات  -مع  اجلميع  تقود  واعية،  مصلحة  صاحلة  لبنات  فهي 

أخرى- إىل بر األمان.
بالقرآن نرتقي بأنفسنا ووطننا، ونبتعد عن كثري من مظاهر اجلهل 
التطرف  أنواع  الفهم واليأس، وهي أمور تسبب كثريًا من  وسوء 
جوهر  عن  بعيدون  نحن  كم  ونستشعر  الالحضاري،  والسلوك 
بناء الشخصية احلقيقية الواثقة بنفسها؛ فالقرآن ُيعّزز ثقة يف النفس 

يكون  وبالتايل  وإرادة،  قناعة  تبني  والثقة  عجيبة، 
صاحبها ذا عزم وفهم، وبالتايل ذا عطاء إجيايب خيدم 

به نفسه وأمته.
اآلية  إال  اجلمعية  عن  أحتــدث  وأنــا  حيرضين  ال 
يقول اهلل  الطيبة، حيث  الكلمة  الكريمة يف وصف 
َبًة َكَشَجَرٍة  ُ َمَثاًل َكِلَمًة َطيِّ َب اللَّ تعاىل: }َأَلْ َتَر َكْيَف َضَ
َمِء . ُتْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي  َبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها ِف السَّ َطيِّ

ُروَن{  ُهْم َيَتَذكَّ ْمَثاَل لِلنَّاِس َلَعلَّ ُ اْلَ ُب اللَّ ا َوَيْضِ َ بِإِْذِن َربِّ

ر  ]اإبراهيم:24-25[، فهي شجرة طيبة، أصلها ثابت متجذِّ

ضارب يف أعامق األرض، وفروعها منترشة مرتفعة سامقة، تؤيت 
ومشيئته  اهلل  بإذن  ذلك  وكل  وقت،  كل  يف  املفيد  الطيب  أكلها 
ملا كان  توفيقه سبحانه  الفضل واملّنة، ولوال  فلله  وكرمه وقدرته، 
هلذه اجلمعية حضورها وتأثريها واحرتامها العاملي، فله احلمد كله، 

وله الشكر كله.
هذه اجلمعية املباركة قد أخذت عىل عاتقها خدمة املسلمني مجيعًا، 
واملجازين  باحلفظة  الوطن  رفد  يف  وأسهمت  أنشطتها،  فتنوعت 
ال  التي  السلوكيات  من  كثري  من  حتصينه  يف  وأسهمت  واملتقنني، 
والفهم  بالرتبية  اخلصوص،  وجه  عىل  الشباب  يفسد  مما  نريدها 
الصحيح. حتى أصحاب االحتياجات اخلاصة من أحّبتنا املكفوفني 
أو الصم البكم، وكذلك بعض األميني، فكانت طباعة املصحف 

عىل طريقة برايل، وتفسري القرآن بُلغة اإلشارة، والتلقني لألميني. 

وطالب املجتمع الكريم بفتح فروع ومراكز تعليمية، ليزيد عددها 

عن ألف مركز، وطالب كذلك بدورات رشعية وتنمية املهارات 

الواعي لكتاب اهلل، فكان هذا كله بفضل اهلل تعاىل، وفق  والفهم 

منهجية علمية أكاديمية.

املجيد  القرآن  بتفسري  أخريًا  لتكلل  اجلمعية  مطبوعات  وتزداد 

إذاعته  متت  حيث  عباس،  حسن  فضل  الدكتور  املرحوم  لشيخنا 

سابقًا عىل إذاعة حياة إف إم، وتم تفريغه ومراجعته فكان يف مخسة 

جملدات، ليكون منارة نعتّز هبا يف مجعيتنا ووطننا 

يف  األمة  علامء  أحد  فضل  فالدكتور  وأمتنا، 

التفسري والعربية، وَعَلٌم ُيشاُر إليه بالبنان، رمحه 

اهلل.

حتصينًا  العطاء،  من  مزيد  إىل  مجعيتنا  تتطلع 

التطرف  عن  بعيدًا  ليكون  واألفراد،  للمجتمع 

مع  التعاون  من  ومزيدًا  السوي.  والسلوك غري 

مؤسسات وطننا احلبيب، والعامل أمجع، فأصبح 

لزامًا علينا أن نمّد يد العون من خالل اخلربات 

اجلمعية  وأبناء  يطلبها،  من  لكل  القرآنية،  والكفاءات  اإلدارية، 

وهم  القرآين،  اهلّم  معهم  ومحلوا  األرض،  يف  انترشوا  قد  وبناهتا 

َأْقَوُم{  ِهَي  تِي  لِلَّ َيِْدي  اْلُقْرَآَن  َهَذا  }إِنَّ  حق:  اهلل  وعد  أّن  يعلمون 

]الإ�سراء:9[، وأنه رّس وجودها وتفّوقها، وتتطلع اجلمعية إىل أن يكون 

هلا مقّر يليق هبا، حيتوي عىل قاعات كبرية لالحتفاالت واملناسبات، 

القراءات  كمعهد  اجلمعية،  أنشأهتا  التي  واملراكز  املعاهد  ويضم 

ومعهد علوم الرشيعة، ومركز العالمة الدكتور فضل حسن عباس، 

ومركز التدريب، وغريها.

أمّد اهلل يف عمر مجعيتنا، وأبعد عنها رشور األهواء واألعداء، وهو 

سبحانه حسبنا ونعم الوكيل.
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من الدروس املستفادة من رحلة اإلرساء واملعراج:
أرست  والتي  حدود  حتّدها  ال  التي  اإلهلية  القدرة  بطالقة  اإليامن  أواًل: 
برسول اهلل  من مكة املكرمة إىل بيت املقدس، ثم عرجت به إىل سدرة 
املنتهى عرب الساموات السبع، ثم أعادته إىل بيت املقدس لُيصّل إمامًا بجميع 
أنبياء اهلل تأكيدًا ملقامه ، ثم رجعت به إىل بيته يف مكة املكرمة ليجد فراشه 
ال يزال دافئًا؛ فقد أوقف اهلل -تعاىل- له الزمن، وطوى املكان، وال يقدر 
عىل ذلك إال رب العاملني. وهنا جيدر التأكيد عىل أّن كالًّ من الزمان واملكان 
هو من خلق اهلل، وأن اهلل -تعاىل- قادر عىل إيقاف الزمن، وعىل طّي املكان 

ملن يشاء من عباده.
املادة والطاقة، واملكان  الذي خلق كالًّ من  بأّن اهلل -تعاىل-  ثانيًا: اإليامن 
كل  وعن  خلقه،  صفات  مجيع  عن  ٌه  وُمنزَّ كله،  ذلك  فوق  هو  والزمان، 
ه حدود أّي من املكان أو الزمان، وال حدود  وصف ال يليق بجالله، فال حتدُّ
أّي من املادة أو الطاقة، وهو -تعاىل- قادٌر عىل إفناء خلقه وعىل إعادة بعثه.
ثالثًا: التأكيد عىل مقام رسول اهلل  عند رب العاملني؛ فهو أحبُّ َخلق اهلل 
إىل اهلل -تعاىل-، ولذلك أوصله إىل مقام من السامء مل يصل إليه غريه من 
البرش، ووضعه عىل رأس سلسلة األنبياء واملرسلني، وهو خامتهم أمجعني، 
رب  عند  مقامه  عىل  تأكيدًا  الرشيف  القدس  يف  إمامًا  هبم  صىّل  ولذلك 
العاملني، وعىل نسخ رشيعته اخلامتة جلميع رشائعهم. ويف ذلك إشارة إىل من 
يدعون اتباع  نبي من األنبياء السابقني إىل رضورة اإليامن هبذا النبي اخلاتم، 
وبالقرآن الكريم  الذي أوحى إليه واتباع الدين الذي جاء به، كام تبعه مجيع 
التي  بعموم رسالته  إعالنًا  باملسجد األقىص،  الصالة  اهلل ورسله يف  أنبياء 
اكتمل هبا الدين، ومتت هبا النعمة التي أصبحت واجبة عىل اخللق أمجعني.

وباأُلخّوة  السامء،  رسالة  بوحدة  اإليامن  رضورة  إىل  اإلشــارة  رابعًا: 
رسول  إمامة  أّكدهتا  إسالمية  قيم  وهي  مجيعًا،  الناس  وبني  األنبياء،  بني 
وعامَل  األقىص،  باملسجد  هبم  الصالة  يف  ورسله  اهلل  أنبياء  جلميع    اهلل 

الدماء  من  بحار  والغارق يف  واملظامل،  الفتن  من  بالعديد  املضطرب  اليوم 
ما  جمال،  كل  يف  والدمار  واخلراب  اإلفساد  من  يعاين  والذي  واألشالء، 

أحوجه إىل استعادة هذه القيم الرّبانية السامية من جديد!
أيب  فعن  املقدس؛  وبيت  املكرمة  مكة  من  حرمة كل  التأكيد عىل  خامسًا: 
: أّي مسجد وضع يف األرض أول؟  ذر أنه قال: سألت رسول اهلل 
قلت: كم  األقىص«.  »املسجد  قال:  أّي،  ثم  قلت:  احلرام«.  »املسجد  قال 

كان بينهام؟ قال: أربعون سنة« )رواه البخاري ومسلم(.
وكلٌّ من الكعبة املرشفة واملسجد األقىص قد تم بناؤه قبل خلق اإلنسان 
)بغري  اهلل -تعاىل- وحده  يعبد  ملن  مكانني  كانا  هنا  السنني، ومن  بباليني 
رشيك، وال شبيه، وال منازع، وال صاحبة وال ولد(. وال يمكن نسبة أيٍّ 
منهام إىل ِدين غري ِدين اإلسالم وهو الدين الوحيد الذي يؤمن أتباعه بجميع 
أنبياء اهلل ورسله دون أدنى تفريق، ولذلك ال يرتيض ربنا -تبارك وتعاىل- 
من عباده دينًا سواه؛ فقد أنزل اهلل أبوينا آدم وزوجه يف مكة املكرمة ثم جاء 
من نسلهام عدد من األنبياء الذين أسكنهم اهلل -تعاىل- يف أرض فلسطني، 
وأمر إبراهيم   أن يضع زوجه هاجر ورضيعها إسامعيل يف مكان البيت 
حتى يأيت من نسله خاتم األنبياء واملرسلني  ليلتقي أول النبوة بخامتها، 
ثم ُيرسي بخاتم أنبيائه من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص تأكيدًا عىل 

حرمة هذين املكانني.
سادسًا: التأكيد عىل فضل الصالة التي ُفرضت من اهلل -تعاىل- مبارشة إىل 
خاتم أنبيائه ورسله  وهي عىل ذلك تعترب معراج املسلم إذا أّدى حّقها 
باخلشوع واالطمئنان املطلوَبني، حتى يستشعر لّذة مناجاة اهلل يف الصالة، 
 ، كام أصبح السعي إليها يف صالة العشاء والفجر يمثل مرسى رسول اهلل

ومن هنا كانت آخر ما أوىص به رسول اهلل  قبل وفاته.
سابعًا: اإليامن بوقوع معجزة )اإلرساء واملعراج( باجلسد والروح معًا, ويف 
حالة من اليقظة الكاملة، والتأكيد عىل صدق مجيع املرائي التي رآها رسول 

أ.د. زغلول النجار

ى الَمْسِجِد 
َ
َن الَمْسِجِد الَحَراِم ِإل  مِّ

ً
ْيال

َ
ْسَرى ِبَعْبِدِه ل

َ
ِذي أ

َّ
}ُسْبَحاَن ال

ُه{
َ
ا َحْول

َ
ن

ْ
ِذي َباَرك

َّ
َصى ال

ْ
ق

َ
األ



7 العدد 182رجب 1438هـ - نيسان 2017م

السابقني  واملرسلني  لألنبياء  بعث  منها  وكان  املعجزة؛  هذه  طيلة    اهلل 
ولقائهم به، وحديثهم معه، واهلل عىل كل يشء قدير.

ومنها:  الكريم،  القرآن  عنها  أخرب  التي  املطلقة  بالغيوب  اإليامن  ثامنًا: 
من  فيها  وما  اآلخرة،  وبحتمية  ورسله،  وكتبه  ومالئكته،  باهلل،  اإليامن 

احلساب واجلزاء، واجلنة والنار، وامليزان والرصاط.
تاسعًا: التأكيد عىل أن االبتالءات هي من سنن أصحاب الدعوات يف كل 
وعىل  اإلنسانية،  للنفس  والتزكية  التطهري  وسائل  من  وأهنا  ومكان,  زمان 
ذلك فإنه جيب عىل املسلم رضورة االلتجاء إىل اهلل -تعاىل- يف كل شدة، 
واليقني بأنه إذا انقطعت حبال الناس فإن حبل اهلل املتني ال ينقطع أبدًا ما دام 
العبُد متوّكاًل عىل اهلل حّق التوّكل، وأنه ليس بعد الُعرس إال الُيرس. ونحن 
 يف رحلة اإلرساء  لقيه رسول اهلل  الذي  العظيم  التكريم  نرى ذلك يف 
الذي كان رسوُل  واملعراج، والتي أكرمه اهلل -تعاىل- هبا بعد عام احلزن 
اهلل  قد فقد فيه كالًّ من زوجه أم املؤمنني السيدة خدجية -عليها رضوان 

اهلل- وعّمه أبو طالب.
أفــرادًا  اإلنسان،  عىل  السلوكية  املفاسد  خماطر  من  التحذير  عــارشًا: 
وجمتمعات، وعىل شدة العقوبة عليها يف الدنيا قبل اآلخرة حترياًم هلا، ومنعًا 
للوقوع فيها؛ فقد شاهد رسوُل اهلل  من املرائي يف رحلة املعراج ما يفزع 
كل عاقل من الوقوع يف أّي منها؛ فقد رأى عقوبات عدد من اجلرائم مثل 
الزنا، ومنع الزكاة، والوقوع يف الغيبة والنميمة، وأكل أموال اليتامى ظلاًم، 
الفتنة،  خطباء  عقاب  رأى  كام  بالباطل،  الناس  أموال  وأكل  الربا،  وأكل 
فيها كثري من  يقع  التي قد  وجزاء تضييع األمانة، وغري ذلك من اجلرائم 
الناس. ولو أدركوا هول العقاب عىل كل جريمة من هذه اجلرائم ما وقعوا 

فيها أبدًا.
حادي عرش: التسليم بأّن املعجزات هي خوارق للسنن، وبالتايل فإّن العقل 
البرشي ال يستطيع تفسريها، وعىل كل من املسلم واملسلمة اإليامن بام جاء 
عن تلك املعجزات يف كل من كتاب اهلل وُسّنة رسوله دون حماولة تفسريها 

بإمكانات العقل البرشي املحدودة.

هذه بعض الدروس املستفادة من رحلة اإلرساء واملعراج، وهي باإلضافة 
إىل كوهنا معجزة كونية، فإهنا تبقى أعظم حدث يف تاريخ البرشية.

اإلرساء  لرحلة  الكريم  القرآن  وصف  يف  العلمي  اإلعجاز  جوانب  من 
واملعراج:

هو  واملعراج  بالليل،  السفر  هو  فاإلرساء  التسمية؛  يف  املطلقة  الدّقة   .1
الصعود يف السامء يف خطوط متعرجة، وذلك ألن مجيع صور املادة والطاقة 
األجرام  جذب  لتباين  السامء  يف  مستقيمة  خطوط  يف  التحّرك  يمكنها  ال 

الساموية املختلفة هلا.
وبيت  املنورة،  واملدينة  املكرمة،  مكة  بني  بالغة  بدّقة  األماكن  اختيار   .2
السامء،  رسالة  وحدة  يؤّكد  ربط  وهو  قدسّيتها،  بني  والربط  املقدس 
واأُلخّوة بني األنبياء، مما يفرض عىل مجيع املسلمني محاية هذه املقدسات 

من مطامع الطامعني، ومهجية ووحشية أعداء الدين.
3. تعاظم املسافات التي قطعها املصطفى  يف رحلة اإلرساء واملعراج مما 
يؤكد عىل طّي املكان وإيقاف الزمان له، واهلل -تعاىل- عىل كل يشء قدير.

توافر  وعدم  األرض،  جاذبية  من  لإلفالت  الالزمة  القوة  تعاظم   .4
الوسائل املعينة عىل ذلك يف زمن يتقادم بأكثر من ألف وأربعمئة سنة عن 

زماننا الراهن، مما يؤكد عىل ضخامة املعجزة.
ريادة  العادي عند  الفرد  ُتواجه  التي  املخاطر   من  اهلل  5. محاية رسوُل 
الفضاء من التباين اهلائل يف درجات كل من احلرارة، والضغط، وتناقص 
نسبة األكسجني، وتزايد نسب الغازات اخلاملة، وخماطر كل من األشعات 
الكونية، والشهب، والنيازك، وظلمة الكون، وما ال نعرفه غري ذلك من 
املخاطر. ووقوع اإلرساء واملعراج باجلسد والروح، ويف حالة من اليقظة 
الكاملة وسط كل هذه املخاطر ُيمّثل أعظم املعجزات التي مّرت يف تاريخ 

البرشية عىل اإلطالق.
  6. بعث مجيع األنبياء السابقني وأصحاب املرائي التي رآها رسوُل اهلل

قبل القيامة الكربى واحلساب، مما ُيثبُِت أّن اهلل -تعاىل- عىل 
كل يشء قدير.
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مؤخرًا  الكريم  القرآن  عىل  املحافظة  مجعية  أصدرت 
»تفسري القرآن املجيد« للعالمة األستاذ الدكتور فضل حسن 
الشيخ  قّدمه  الذي  اإلذاعي  التفسري  وهو  اهلل-،  -رمحه  عباس 

.fm عرب أثري إذاعة حياة
التفريغ  عىل  باإلرشاف  اجلمعية  يف  خمتصة  علمية  جلنة  وقامت 

النّص للتفسري اإلذاعي، ومراجعته مراجعة علمية دقيقة.
وحول طبيعة عمل اللجنة يقول رئيسها الدكتور سليامن الدقور 
الكريم  القرآن  التفسري: أسندت مجعية املحافظة عىل  يف مقدمة 
هذا العمل اجلليل للجنة علمية ُشّكلت من أساتذة كرام خمتصني 

يف التفسري وعلوم القرآن، من تالمذة الشيخ رمحه اهلل؛ وهم:
د. سليامن حممد الدقور / رئيسًا للجنة العلمية.

اخلتامية  املراجعة  يف  وعمله  عضوًا،   / اجلمل  أمحد  حممد  د. 
للتفسري.

د. سناء فضل عباس / عضوًا، وعملها يف األجزاء )6-1(.
د. حممد اجلوراين / عضوًا، وعمله يف األجزاء )12-7(.

د. جهاد النصريات / عضوًا، وعمله يف األجزاء )18-13(.
د. عل عالن / عضوًا، وعمله يف األجزاء )24-19(.

د. منصور أبو زينة / عضوًا، وعمله يف األجزاء )30-25(.
حيث توّزع العمل بني أعضاء اللجنة إلمتام املرشوع، ويبقى هذا 
جهدًا برشيًا متواضعًا أردنا فيه وفاء للشيخ -رمحه اهلل- ومكانته 
وكانت  حّلة،  وبأحسن  صورة  بأدّق  التفسري  خيرج  أن  العلمية 

أهم اخلطوات التي سارت هبا اللجنة ما يأيت:
أواًل: حتويل املادة الصوتية للتفسري إىل مادة مفّرغة مكتوبة، ثم 

قامت اللجنة بمراجعة املادة املكتوبة عىل املادة الصوتية املسجلة 
بصوة الشيخ رمحه اهلل.

ثانيًا: ثم قامت اللجنة بتحرير النص النهائي للتفسري؛ وقد روعي 
يف ذلك: حذف املكرر من بعض األلفاظ أو العبارات، وكذلك 
حذف الكلامت واجلمل املرتبطة بتقديم احللقات وختمها، كام 

قامت اللجنة باملراجعة اللغوية للنص وضبط صياغته.
ثالثًا: ختريج األحاديث املرفوعة الواردة يف التفسري وبيان درجتها 

صحًة وضعفًا.
رابعًا: ختريج القراءات القرآنية التي تطرق إليها الشيخ رمحه اهلل.

إىل  نّصًا  اهلل  الشيخ رمحه  التي ذكرها  النصوص  توثيق  خامسًا: 
صاحبها.

اللغوي  التدقيق  ملتابعة  كاماًل  للتفسري  النهائية  القراءة  سادسًا: 
حترير  بعد  النصوص  وتفقري  ومجله،  النص  مفردات  وضبط 

اللجنة هلا.
منهج الشيخ فضل عباس ف هذا التفسري

خاّصًا  مبحثًا  التفسري  مقدمة  يف  اجلوراين  حممد  الدكتور  كتب 
لتوضيح هذا املنهج، ومما جاء فيه:

إىل  السورة  م  ُيقسِّ للتفسري  عرضه  يف  اهلل-  -رمحه  الشيخ  كان 
د مجلًة ِمن اآليات بينها ترابٌط موضوعي؛ فيقرأها  مقاطع، فُيحدِّ
يقرأ  كان  هكذا  بالتفسري؛  ُيتبعها  ثم  اذ،  األخَّ اجلميل  بصوته 
القرآن أواًل، ُثمَّ ُيبنيِّ تفسريه بأسلوبه احلَسن السهل، مع سالسة 
غوية، والذخرية  اقة، ونكته البالغية واللُّ فَّ العبارة، والنصائح الدَّ
قيمته  عن  تنبيك  التفسري  هذا  يف  يديك  بني  امللتزمة  العلمية 

ومكانته.
ويظهر يف جهده التفسريي مجلة من املسائل ال بد من بياهنا:

فمن الصول التي استند إليها ف تفسريه:
أواًل: تفسري القرآن بالقرآن.
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نة النبوية. ثانيًا: تفسري القرآن بالسُّ
ثالثًا: تفسري القرآن باللغة.

رابعًا: تفسري القرآن بالرأي واالجتهاد الصحيح.
ثم كانت له عناية بجوانب عدة يف علوم القرآن ولطائفه، ومن 

ذلك:
1. العناية بفضائل القرآن، وبيان املكي واملدين، وأسامء السور.

املقطع،  وموضوعات  القرآنية  السورة  موضوعات  حتديد   .2
واالهتامم بالوقف واالبتداء وكيفية األداء يف التالوة.

3. العناية باملناسبة بني اآليات يف بداية كل مقطع، ومناسبة اسم 
السورة ملوضوعها، واملناسبات بني السور.

الكريم  القرآن  بالغة  وببيان  والنحو  اللغة  بقضايا  العناية   .4
والفروق اللغوية فيه.

5. بيان بعض اللطائف والدقائق البيانية التي تتصل بمعنى اآلية 
وتوضيح داللتها يف املعنى التفسريي.

6. عنايته بردِّ األقوال الباطلة واألحاديث الضعيفة واملكذوبة يف 
أسباب النزول، ويف غريها من اآلراء الشاذة والضعيفة.

عن  الكشف  يف  تطبيقاته  وتأكيد  اللفظي  باملتشابه  العناية   .7
وجوه إعجاز القرآن الكريم، والعناية بالنظائر، وببيان الفروق 
ذلك  ظهر  وقد  اللفظي،  املتشابه  بني  البيانية  واألرسار  املعنوية 
ببيان فواصل اآليات  التفسري، وكانت عنايته واضحة  جليًا يف 

وإبراز فروق الفواصل املتشاهبة يف اللفظ.

الرافض  موقفه  التفسري  بداية  يف  اهلل-  -رمحه  الشيخ  أّكد   .8
للقول بالرتادف، لذا فقد أكثر يف تفسريه من التفريق بني معاين 

األلفاظ التي يظن هبا الرتادف.

9. عنايته باخلالف بني أقوال املفرسين؛ حيث يذكر الشيخ رمحه 
اهلل أهم اآلراء يف تفسري اآلية حني تتعدد اآلراء، وحيرص عىل 
الرتجيح بني هذه اآلراء يف أكثر األحيان، خاصة يف قضايا اللغة 

والبالغة.
فيها  يرد  ومل  عنها  القرآن  التي سكت  املبهامت  من  موقفه   .10
هبذا  املبهامت  تسمية  عىل  اهلل  رمحه  الشيخ  نّص  فقد  تفصيل، 
االسم، وأكد عىل املنهج األقوم يف التعامل معها املتمثل يف عدم 

جواز تفسريها بام مل يرد فيه نقل صحيح.
11. موقفه من اإلرسائيليات: حيث أكثر رمحه اهلل من التحذير 
من اإلرسائيليات، ومن متابعتها واخلوض فيها، وقد نّص عىل 
ذلك رصاحة يف تفسريه، وقد ينّص عىل ذكر بعضها للتنبيه عليها 

وبيان خطورهتا.
12. توجيه القراءات القرآنية: فقد كان يورد القراءات التي يرى 
هلا صلة مبارشة يف املعنى الذي يريد توضيحه، وبنّي ما يرتتب 

عىل تعددها وتنوعها من وجوه املعاين وأرسار البيان.
رمحه  الشيخ  تفسري  يف  الدعوي  املنهج  بوضوح  برز  لقد   .13
اهلل، حيث كان حيرص عىل توجيه النصائح الدعوية والرتبوية، 

وتنزيل أثر القرآن يف حياة املسلمني وواقعهم.
القرآنية  اآليــات  بعض  يتلو  اهلل-  -رمحه  الشيخ  كان   .14
ويكتفي بذلك دون التفصيل يف معناها، وذلك لوضوح معناها 

ودالالهتا.
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حاك املنافقون يف غزوة بني املصطلق هذه الشنيعة التي سميت بحادثة 
اإلفك، بعد فشل كيدهم يف إثارة النعرة اجلاهلية والتي كان غايتها زعزعة 
النبوي  بالبيت  أملّت  احللقة -التي  املسلم ووحدته، وجاءت هذه  الصف 
الطاهر- من حلقات اإليذاء واملحن لتكون من أقسى املكيدة والرضر الذي 

أصاب النبي الكريم  وبيته الطاهر -مقّر استقراره- وعموم املسلمني.
مل يكن نبينا الكريم  يتوّقع هذا النوع من اإليذاء، الذي اعتاده وألفه من 
الدعوة اإلسالمية وقائدها وصفوهتا،  املنافقني واملغرضني ضد  رشذمة 
حيث دّبروا أمرًا بمثابة طعنة نجالء يف أخّص ما يعتّز به اإلنسان.. رشفه 

وكرامته وأهل بيته.
ر الوحي يف الكشف عن حقيقة  وزاد األمر مّهًا وغاّمً عىل النبي الكريم تأخُّ

ما حدث، ليكون ذلك مصدرًا للقلق واألمل النفيس والشعوري.
إال أّن هذه احلادثة محلت يف طّياهتا الكثري من املعاين التي أفاد منها الصف 
املسلم عىل الصعيد الشخص واأُلرسي واملجتمعي، حفرت يف أعامقهم 
قياًم وأخالقيات لن ينسوها، ومن أهم احلقائق التي يمكن اخللوص هبا 

من حادثة اإلفك حقيقتان:
 مل خيرج بنبّوته ورسالته عن كونه برشًا من  األوىل: أّن النبي الكريم 
الناس، فال ينبغي ملن آمن به أن يتصور أّن النبوة قد جتاوزت به حدود 

البرشية.
الثانية: أّن الوحي ليس شعورًا نفسّيًا ينبثق من داخل النبي، كام أنه ليس 
خاضعًا إلرادته؛ فلو كان كذلك لقىض عىل املشكلة من ميالدها وأسكت 

مجيع من نعق باحلدث الشائن)1(.
التمهيد:

قالت عائشة -ريض اهلل عنها-: كان رسول اهلل  إذا أراد سفرًا أقرع بني 
أزواجه، فأهّين خرج سهمها خرج هبا رسول اهلل  معه. قالت عائشة: 
فأقرع بيننا يف غزوة غزاها فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول اهلل 
 بعد ما أنزل احلجاب، فكنت أمحل يف هودجي وأنزل فيه، فرسنا حتى 
إذا فرغ رسول اهلل  من غزوته تلك وقفل دنونا من املدينة قافلني آذن 

ليلة بالرحيل، فقمت حني آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت اجليش 
فلام قضيت شأين أقبلت إىل رحل فلمست صدري فإذا عقد يل من جزع 
قالت:  ابتغاؤه،  فحبسني  عقدي  فالتمست  فرجعت  انقطع،  قد  ظفار 
عىل  فرحلوه  هودجي  فاحتملوا  يرحلوين  كانوا  الذين  الرهط  وأقبل 
بعريي الذي كنت أركب عليه وهم حيسبون أين فيه، وكان النساء إذ ذاك 
خفافًا مل هيبلن ومل يغشهن اللحم إنام يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر 
القوم خفة اهلودج حني رفعوه ومحلوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوا 
منازهلم  استمر اجليش فجئت  ما  بعد  اجلمل فساروا، ووجدت عقدي 
وليس هبا منهم داع وال جميب، فتيممت منزيل الذي كنت به وظننت أهنم 
سيفقدوين فريجعون إيّل، فبينا أنا جالسة يف منزيل غلبتني عيني فنمت، 
وكان صفوان بن املعطل السلمي ثم الذكواين من وراء اجليش فأصبح 
قبل  رآين  وكان  رآين  حني  فعرفني  نائم  إنسان  سواد  فرأى  منزيل  عند 
احلجاب فاستيقظت باسرتجاعه حني عرفني فخمرت وجهي بجلبايب، 
وهوى  اسرتجاعه،  غري  كلمة  منه  وال سمعت  بكلمة  تكلمنا  ما  وواهلل 
حتى أناخ راحلته فوطئ عىل يدها فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود يب 
قالت  نزول  وهم  الظهرية  نحر  يف  موغرين  اجليش  أتينا  حتى  الراحلة، 
فهلك من هلك، وكان الذي توىل كرب اإلفك عبد اهلل بن أيب ابن سلول)2(.

قال تعاىل:
َبْل ُهَو َخرْيٌ  َلُكْم  ًا  َسُبوُه َشّ ِمْنُكْم َل َتْ بِاإْلِْفِك ُعْصَبٌة  ِذيَن َجاُءوا  الَّ }إِنَّ 
َلُه  ِمْنُهْم  ُه  ِكْبَ َتَولَّ  َوالَِّذي  اإْلِْثِم  ِمَن  اْكَتَسَب  َما  ِمْنُهْم  اْمِرٍئ  لُِكلِّ  َلُكْم 

َعَذاٌب َعِظيٌم{ ]النور:11[.
موضوعها: حقيقة القضية املبتدعة ورّد املكيدة املدّبرة واإلشارة بأّن اهلل 

يتوىّل املعركة الدائرة ضد نبيه  والثلة املؤمنة.
املعنى اإلمجايل واملناسبات:

بيان مصدر اإلشاعة املغرضة وأهنا مدّبرة من قبل مجاعة هلا هدف وغاية، 
عجزت عن احلرب جهرة، فلجأت للتواري للكيد واملكر بنبي الدعوة 

ورسالته الغّراء.

)1٠(

)1(

إيهاب برهم د. 
محاولة الطعن
فـــــــي عـــــــــــرض
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األسئلة واهلدايات التدّبرية:
 مِلَ سّمى اهلُل تعاىل هذا احلدث بـ)اإلفك(؟ وما احلكمة من اختيار هذا 

اللفظ خاصة؟!
قال الزخمرشي: »اإلفك: أبلغ ما يكون من الكذب واالفرتاء، وقيل: هو 
البهتان ال تشعر به حتى يفجأك، وأصله: األفك، وهو القلب؛ ألنه قول 

مأفوك عن وجهه، واملراد: ما أفك به عىل عائشة -ريض اهلل عنها-.«)3(
به  جاء  الذي  والزور  والكذب  االفرتاء  بحجم  ُتوحي  التسمية  فهذه 
هؤالء الفسقة، وفظاعة ما أشاعوه ضد أم املؤمنني الطاهرة العفيفة ريض 
صاحبها  تصدم  التي  واملفاجأة  املباغتة  عنرص  من  فيه  ما  مع  عنها،  اهلل 
واملجتمع بأكمله، وما فيه من قلب احلقائق واحلقوق واملسلامت يف حّقها.
ذّمة، وال  املؤمنني إال وال  يرقبون يف  املنافقني ال  فئة  أّن  إال  وفيه إشارة 

يألون جهدًا يف الكيد بالفئة املسلمة بشتى صور املكيدة والرشور.
 مِلَ عربَّ احلّق سبحانه عن إذاعة اخلرب بـ)جاءوا باإلفك(؟ فلم يقل نرشوه 
اإلتيان  فام احلكمة من  األلفاظ؟!  أو غريها من  تقّولوه.  أو  أشاعوه  أو 

بـ)جاءوا(؟
باإلفك( معناه: قصدوا واهتّموا.  التحرير والتنوير: »و)جاءوا  جاء يف 
وأصله: أّن الذي خيرب بخرب غريب يقال له: جاء بخرب كذا، وألن شأن 
األخبار الغريبة أن تكون مع الوافدين من أسفار أو املبتعدين عن احلي، 
قال تعاىل: }إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبأٍ{ فشّبه اخلرب بقدوم املسافر أو الوافد 
تكمياًل  املصاحبة  بباء  ترشيحًا وعدي  املجيء  املكنية وجعل  عىل وجه 

للرتشح.)4(
الواقع  عن  غرابته  وبيان  للخرب  تبشيع  زيادة  البديع  النظم  هذا  ففي 
وعدم صدقه وخمالفته للحقائق املعهودة عن نبي الرسالة  وأهل بيته 

وأصحابه رضوان اهلل عليهم.
 مِلَ جاء النظم احلكيم )بل هو خري لكم(، ومل يأت )بل خريًا لكم(؟ ومِلَ 

جعلها اسمية بقوله )بل هو خري(؟!
والدوام)5(؛  الثبات  عىل  الدالة  االسمية  للجملة  إيثارًا  ذلك  عن  عدل 
فاخلري والفضيلة مستقرة دائمة يف املجتمع املسلم األول، بنبيه وأهل بيته 
وصحابته الكرام؛ فمثل هذه احلوادث مهام عصفت يف الصف املؤمن ال 

تغري فيه اخلري والقيم املتجذرة فيه.
يقول ابن كثري رمحه اهلل: »)َبْل ُهَو َخرْيٌ َلُكْم(: يف الدنيا واآلخرة، لسان 
صدق يف الدنيا ورفعة منازل يف اآلخرة، وإظهار رشف هلم باعتناء اهلل 
بعائشة أم املؤمنني، حيث أنزل اهلل تعاىل براءهتا يف القرآن العظيم الذي 
َحِيٍد{  َحِكيٍم  ِمْن  َتْنِزيٌل  َخْلِفِه  ِمْن  َوَل  َيَدْيِه  َبنْيِ  ِمْن  اْلَباِطُل  َيْأتِيِه  }َل 

]ف�سلت:42[، وهلذا ملا دخل عليها ابن عباس  وهي يف سياق املوت، قال 

زوجة  فإنك  أبرشي  هلا: 
وكان   ، اهلل  ــول  رس
بكرًا  يتزوج  ومل  حيّبك، 
غريك، وأنزل براءتك من 

السامء.)6(
َعَذاٌب  َلُه  ِمْنُهْم  ُه  ِكْبَ  ٰ َتَولَّ }َوالَِّذي  بقوله  املقصود  ومن  معنى  ما   

َعِظيٌم{؟

املعنى: من ابتدأ باحلديث اآلثم ونرشه وأذاعه، له عذاب عظيم، وأكثر 
املفرسين عىل أنه عبد اهلل بن ُأيّب بن سلول -قّبحه اهلل ولعنه-.

يقول ابن عاشور رمحه اهلل: »والوعيد بأّن له عذاب عظيم يقتيض أنه عبد 
اهلل بن ُأيّب بن سلول، وفيه إنباء بأنه يموت عىل الكفر فيعّذب العذاب 
بقّية  وأما  النار،  من  األسفل  الّدرك  عذاب  وهو  اآلخرة  يف  العظيم 
العصبة، فلهم من اإلثم بمقدار ذنبهم، وفيه إيامء بأّن اهلل يتوب عليهم 

إن تابوا كام هو الشأن يف هذا الدين«)7(.
رسائل التزكية:

خاطرها  وتطييب  عنها  اهلل  ريض  املؤمنني  أم  عائشة  السيدة  تربئة   
بأبشع  القصة-  -أي  ونعتها  بأكملها  والقصة  احلدث  عىل  بالتشنيع 

الصفات وأرذهلا )اإلفك(.
  اإلشارة إىل غرابة املنافقني الفسقة عن املجتمع املؤمن الصادق وبعدهم 
معاملة  ُتعاَمل  أن  جيب  الرشذمة  فهذه  للرشع؛  وخمالفتهم  احلق  عن 

الغريب الذي ال يعرف أصله وفصله وخريه من رّشه.
  تزكية أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها عىل وجه اخلصوص ومن ابتلوا 
هبذه احلادثة كأيب بكر الصديق وصفوان بن املعطل وغريهم ريض اهلل 
عنهم وعىل رأسهم مجيعًا النبي  ببيان تأصل اخلري فيهم فلن هتّزه رياح 

املكايد وعواصف الرشور.
 بيان عظم إثم البهتان والطعن يف األعراض بغري دليل وال حجة بينة، وفظاعة 

إثم من يثبت مثل هذه الشنيعة عىل أم املؤمنني -حاشاها وريض اهلل عنها-.
هوامش:

1. فقه السرية للبوطي: ص)319-310(، وانظر السرية النبوية للصاليب، ص581.
2. صحيح البخاري، كتاب املغازي، باب حديث اإلفك، ص1517.

3. الكشاف: )212/3(.
4. ابن عاشور: )170-169/18(.

5. التحرير والتنوير )172/18(.
6. تفسري القرآن العظيم. )1623/3(.

7. التحرير والتنوير )173/18(.
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أو كلمٍة أو يف بعض اآليات أو تقديم أو تأخري أو تغيري يف احلركات 
مما يؤدي إىل تغريُّ املعنى أو اإلعراب أو حتى أخطاء تقنية نتج عنها 

حذف لبعض الصفحات بقصد أو بدون قصد.
للقرآن  ف  حمــرَّ تطبيق   
الكريم معروض للبيع عىل 
 )AppStore( أبل  متجر 
ل  ومسجَّ )القرآن(،  باسم 
 )A.S.H( مطوره  باسم 
وضع  والــذي  اليهودي، 
ــه افــــرتاًء:  ــالف عــىل غ

)مصحف املدينة النبوية جممع خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد 
لطباعة املصحف الرشيف(.

 تطبيق »quran 360« وهذا شعاره: وقع 
فيه أخطاء كثرية يف حركات الكلمة القرآنية، 

واتصال حروفها، وغري ذلك..
 تطبيق »القرآن الكريم« وهذا شعاره:

والدفاع  تعاىل  اهلل  لكتاب  النُّصح  باب  ومن 
عنه، فإن اهليئة العاملية لتحفيظ القرآن الكريم 

واحلذر  قة  الدِّ ي  حترِّ املسلمني  بجميع  هُتيب 
املجهـولة  والتطبيقات  الربامج  هذه  من 
ن من امللفات التي نقوم  املصدر، وجيب التيقُّ
شخصياٍت  أو  جلهاٍت  تكون  بأن  بتحميلها 
اهليئة  وهُتيُب  هذا،  وموثوقة.  معروفة  قرآنية 
ومواقع  اإلنرتنت  شبكة  مستخدمي  بجميع 
التواصل االجتامعي َأْخذ احِليطة واحلَذر عند 
أيضًا عىل  املواقع، وجيب  حه من هذه  الكريم وتصفُّ القرآن  قراءة 
تقوم  أْن  املجال  املتخصصة يف هذا  التقنية  الرشكات واملؤسسات 
بمراجعٍة دقيقٍة ملحتوى املواقع والتطبيقات القرآنية من ِقبل جلاٍن 

اِفُظوَن{ ]احلجر:9[. ا َلُه َلَ ْكَر َوإِنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ قال اهلل تعاىل: }إِنَّ
األنبياء  أرشف  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  ربِّ  هلل  احلمد 
ا  أمَّ الطاهرين.  الطيبني  وأصحابه  آله  وعىل  حممٍد  نبيِّنا  واملرسلني 
بعُد؛ فإنَّ القرآن الكريم هو الكتاب الذي أنزله اهلل تعاىل عىل نبّيه 
حممٍد صىل اهلل عليه وسلم نورًا وُهدى، وهو متواتر بجميع سوره 
وآياته وكلامته تواترًا قطعيًا، وفيه تعليم اأَلحكام، ومتييز احلالل من 

احلرام.
اخلطأ  عن  وتنزهيه  الكريم  القرآن  تعظيم  عىل  متفقة  األمة  وكلمة 
األمة جهودًا عظيمة  التحريف، وبذلت  والنُّقصان، وصيانته من 
ح بعض املنصفني من غري املسلمني بعدم  يف سبيل ذلك. حتى رصَّ

وقوع التحريف يف الُقرآن الكريم.
التحريف  العظيم من  بِحْفظ كتابه  ل اهلل سبحانه وتعاىل  وقد تكفَّ
اموي األخري للبرشية، وهو آيُة صدِق  والتبديل؛ إذ هو الدستور السَّ

ته. ة ُنبوَّ نبينا حممٍد صىل اهلل عليه وسلم، وأعظُم شاهٍد عىل ِصحَّ
الكريم  القرآن  لتحفيظ  العاملية  اهليئة  ت  تلقَّ األخرية  الفرتة  ويف 
وسائل  يف  وحساباهتا  اإللكرتوين،  بريدها  عىل  الرسائل  عرشات 
التواصل، كلها تشكو من وجود أخطاء وحتريفات يف بعض آيات 
الكريم  القرآن  وتطبيقات  اإلنرتنت،  شبكة  عىل  الكريم  القرآن 
 »Apple Store- Google Play« املحّرفة عىل متجر املوقع التسويقي
وغريمها، وأصبحت الربامج احلاسوبية اليوم مرجعًا أساسيًا لكثري 
لسهولة  وذلك  العلم،  وطالب  الدعـاة  وخاصة  املسلمني  من 
عن  البحث  لسهولة  وكذلك  اآليــات،  لنصِّ  واللصق  النسخ 
الربامج  هذه  وبعض  ولصقها،  نسخها  ورسعة  وتفسريها  اآلية 
والتطبيقات أنشأهتا جهات غري معروفة وال ختضع أليِّ مراجعٍة 

أو تدقيٍق من ِقبل مؤسسات وجهات قرآنية موثوقة.
فة عىل األجهزة الذكية يف متجر  ونلحظ أنَّ التطبيقات القرآنية املحرَّ
املواقع التسويقية قد وقع التحريف فيها من ناحية نقٍص يف حرٍف 

بيان تحذيري من المجلس العلمي بالهيئة العالمية
لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لرابطة العالم اإلسالمي
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ينابيع قرآنية

العدد 182رجب 1438هـ - نيسان 2017م

متخصصٍة بالقرآن الكريم وعلومه.
قائمة باملواقع اإللكرتونية املوثوقة التي تنصح با اهليئة:

http://mushaf-services. الـنـبـويـة  املـديـنة  مـصـحف   
qurancomplex.gov.sa

شاملة  إلكرتونية  موسوعة 
وعلومه،  الكريم  للقرآن 
تقوم عىل عرض نصِّ القرآن 

ربط  مع  النبوية،  املدينة  ملصحف  املطابق  العثامين  بالرسم  الكريم 
وغريب  كالتفسري،  واملعلومات:  اخلدمات  من  بالعديد  اآليات 
إىل  املعاين  وترمجة  النزول،  وأسباب  اإلعراب،  ومشكل  القرآن، 
ست لغات غري عربية، مع إمكانية االستامع إىل التالوة بأصوات 

أربعة من كبار القراء.
https:// سعود امللك  بجامعة  اإللكرتوين  املصحف  مرشوع   

quran.ksu.edu.sa

ــو حمــاكــاة  ــرشوع ه ــ امل
للمصحف  إلكرتونية 
هامش  مــع  ــف،  ــرشي ال
القرآن  معاين  لرتمجة 

وسبعة  للغتني،  صوتية  وترمجة  لغة،  عرشين  من  ألكثر  الكريم 
تفاسري، وتالوات للقرآن الكريم بصوت العديد من مشاهري القراء 

مع إمكانية التكرار لتيسري احلفظ واملراجعة.
http://www.quranflash.com موقع قرآن فالش 

تالوة  يف  يساعد  اإلنرتنت،  عىل  برجمي  تطبيق  هو  فالش  قرآن 
من  الكريم  الــقــرآن 
اإلنــرتنــت  متصفح 
الــ  بتقنية  مبارشة 
FLASHH ، ويوجد 

فيه املصاحف الشهرية لتختار منها املصحف الذي اعتدت التالوة 
ح  منه، وفيه العديد من امليزات التي جتعل من املوقع سهل التصفُّ

لقراءة كتاب اهلل تعاىل.
قائمة بالتطبيقات اإللكرتونية املوثوقة التي تنصح هبا اهليئة:

 تطبيق القرآن الكريم:
وهو  الكويتي،  التمويل  بيت  من  إهداء   
الكريم  القرآن  بعرض  متخصص  تطبيق 
للمستخدم  وُيتيح  ة،  تفاعلية ميرسَّ بصورة 
التفاعل مع القرآن الكريم بسهولة وُيرْس مع 

االحتفاظ بجامليات املصحف الرشيف.
وعبد  سعد  الشيخني  وقف   Quran: الكريم«  »القرآن  تطبيق   

العزيز املوسى:
مع  والتفاعل  االستخدام،  بسهولة  ويتميز   
نص  أّي  عىل  التظليل  إمكانية  مع  اآليات، 
ونسخه ونقله إىل أّي تطبيق آخر، املصحف 
القرآن  يف  النص  البحث  بإمكانية  يتميز 

الكريم.
 تطبيق »بيان القرآن«:

القرآن  تفسري  يعرض  متكاماًل  مصحفًا  ُيقّدم  القرآن  بيان  تطبيق   
الكريم ومعاين كلامته باللغة العربية وترمجتها إىل اللغة اإلنجليزية 

نصف  يف  يعرض  حيث  نفسه،  الوقت  يف 
اآلخر  والنصف  القرآن  األيمن  الشاشة 
وحيتوي  قراءهتا،  اجلاري  لآلية  التفسري 
اء  ــرّ ُق ألشهر  تسجيالت  عىل  التطبيق 
القرآن الكريم لتحميلها أو االستامع إليها 
أثناء القراءة، إضافًة إىل خدمة تكرار اآلية 

وإمكانية البحث من خالل املصحف.

حول التحريفات الواقعة في التطبيقات
اإللكترونية لنصوص القرآن الكريم



ى مع فرعون (١٠-٥١)
س

صة مو
ق

ى والمؤمنين
س

نجاة مو
وغرق فرعون وجنده (٥٢-٦٨)

قصة إبراهيم مع أبيه وقومه (٦٩-٨٩)

شاهد يوم القيامة (٩٠-١٠٤)
من م

صة نوح مع قومه (١٠٥-١٢٢)
ق

صة هود مع قومه (١٢٣-١٤٠)
ق

صالح مع قومه (١٤١-١٥٩)
صة 

ق

ط مع قومه (١٦٠-١٧٥)
صة لو

ق

ب مع قومه (١٧٦-١٩١)
شعي

صة 
ق

شعراء
سورة ال

خارطة ذهنية ل
سالة

غ الر
ب تبلي

سلو
أ

سول
شركين من الر

ف الم
موق

سرته عليهم (١-٩)
وح

سل
سالة الر

ر
:(١٠-١٩١)

شادات إلهية
إر

سول (٢١٣-٢٢٠)
 للر

ف
القرآن وموق

شركين منه (١٩٢-٢١٢)
 الم

شركين
ى الم

الرّد عل
 وتهديدهم (٢٢١-٢٢٧)

سالم  (١٠-٦٨):
ى عليه ال

س
صة مو

ق



15

عـــشـــر جـــوائـــز  
قيمة كل جائزة 

25 دينارًا

اإلجــــابة عن جميع األسئلة.. 1

ــال اإلجـــابـــات مـــع كــوبــون . 2 ــ  إرسـ
املسابقة.

ــول. 3 ــ ــب ــ ــق ــ  آخـــــــــــر مـــــــوعـــــــد ل
اإلجابات يوم 1٧/2٠1٧/٥. 

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

اإلجابات املرسلة عبر الفاكس (.

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

182

182
-1

-5

-6

-2

-3

-4

اخرت اإلجابة الصحيحة:

1. اسٌم من أسمء الل السنى، معناه: عظيم الشأن، الذي يصغر كل يشء أمام عظمته وكبيائه:

أ( الول.                                               ب( القدير.                                                    ج( الكبري.

أحاط  كم  وخفاياها  الشياء  ببواطن  اإلحاطة  إل  علمه  انتهى  الذي  معناه:  السنى،  الل  أسمء  من  اسٌم   .2

بظواهرها:

أ( العليم.                                              ب( اخلبري.                                                      ج( املهيمن.

الرحة  3. اسٌم من أسمء الل السنى، معناه: الاكم الذي يقيض بني عباده بالق والعدل، ويفتح هلم أبواب 

والرزق وما انغلق عليهم من أمور:

أ( الفتّاح.                                              ب( الكريم.                                                   ج( املؤمن.

4. اسٌم من أسمء الل السنى، معناه: الذي ل َيْعَجل عىل عباده بعقوبتهم عىل ذنوبم:

أ( التّواب.                                             ب( العيّل.                                                       ج( الليم.

5. اسٌم من أسمء الل السنى، معناه: الذي يفظ عىل اخللق أعمهلم، وُييص عليهم أقواهلم:

أ( الّق.                                                 ب( الفيظ.                                                   ج( العدل.

لسلطانه، ول حّد  أسمئه وصفاته، ل هناية  له وملدلول  الذي ل حدود  معناه:  الل السنى،  اسٌم من أسمء   .6

إلحسانه:

أ( الواسع.                                            ب( الرحن.                                                    ج( الصمد.

250

مسابقة العدد مئة واثنين وثمانين

دينارًا
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الرحمن عبد  اهلل  عبد  طالب  سهى   

القريني محمد  املعطي  عبد  هناء 

إســــــــــراء ولــــيــــد عــــــــواد زويـــــد

السقا اهلل  عبد  املعني  عبد  بتول 

ــي ــ ــول ــ ــت ــ ــد م ــ ــيـ ــ ــعـ ــ خـــــــولـــــــة سـ

ــى الـــفـــار ــف ــط ــص ــد م ــم ــح ــدى م ــ هـ

صالح أبــو  الرحيم  عبد  زيــاد  عمر 

ــن أيـــــوب ــ ــس ــ ــر أيـــــــــوب ح ــ ــامـ ــ سـ

ــد أبـــو شــحــادة ــم ــدة عــبــد أح ــع س

عبابنة محمد  املجيد  عبد  موسى 

الفائزون مبسابقة العدد مئة وثمانني

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

إجابات مسابقة العدد مئة وثمانني

اسم املشترك )رباعّيًا(:

ــدي: ــري ــب الـــعـــنـــوان ال

الـــــــــــهـــــــــــاتـــــــــــف:

182

180

180
3-صغار اإلبل. 5- ِفَطام الصبّي.1- الرُبهان.

4- َحّق اليقني. 6- ُيِقيُموا.2- َخَصاَصة.
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َنا َل ُتِزْغ ُقُلوَبَنا َبْعَد إِْذ َهَدْيَتَنا َوَهْب َلَنا ِمْن َلُدْنَك  قال اهلل تعاىل: }َربَّ
اُب{ ]اآل عمران:[. ًة إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ َرْحَ

القمر يف  وَمن وهبنا  تنطفئ،  التي ال  الشمس  َمن وهبنا 
السامء تقوياًم، ولنعلم عدد السنني واحلساب؟

َمن جعل الرياح تتحّرك، تنشط، وُتنعش اإلنسان؟ تتبّدل 
األجواء حينام يكون فيها تلّوث أو غبار.. فتحريك الرياح 
َلَواِقَح  َياَح  الرِّ }َوَأْرَسْلَنا  املياه:  وختزين  العظمى،  اهلل  نَِعم  من 

َمِء َماًء َفَأْسَقْيَناُكُموُه َوَما َأْنُتْم َلُه بَِخاِزننَِي{ ]احلجر:22[. َفَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ

فهذا  الكتاب.  هذا  وهبُتك  آخر:  رجل  قال  إذا  )اهلبة(: 
متليك بال ثمن.

إذا جاء رجٌل عنده ابن متدين خلوق باّر بوالَديه، وقال: أنا 
تعبُت يف تربية ابني كثريًا؛ رّبيُته وعّلمُته وحرصُت عليه.. 
فهذا كالم خطأ. قال اهلل تعاىل: }َوَوَهْبَنا َلُه إِْسَحاَق َوَيْعُقوَب ُكاّل 
وَب َوُيوُسَف  تِِه َداُووَد َوُسَلْيَمَن َوَأيُّ يَّ َهَدْيَنا َوُنوحًا َهَدْيَنا ِمْن َقْبُل َوِمْن ُذرِّ

أعطاك  فإذا  ]الأنعام:84[،  امْلُْحِسننَِي{  َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوَهاُروَن  َوُموَسى 

اهلل ولدًا بال عوض فهذه هبة من اهلل.
من  مبالغة  صيغة  و)الوّهاب(  عوض،  بال  متليك  فاهلبة 
جمازًا،  إال  َوَهَب«  »فالٌن  نقول:  أن  يصّح  وال  )وهب(، 

أهلم  الذي  وهو  وجل،  عز  اهلل  هو  احلقيقي  فالواهب 
اهلُل لك  فإذا ساق  اإلنسان فعل اخلري ومّكنه من ذلك.. 
اهُلدى عن طريق إنسان فهذا أعطاك شيئًا يستمر معك إىل 
ِذيَن  ُ ِعَباَدُه الَّ ُ اللَّ نا تعاىل قال: }َذلَِك الَِّذي ُيَبرشِّ أبد اآلبدين، فربُّ
اْلُقْرَبى  ِف  َة  امْلََودَّ إِلَّ  َأْجرًا  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  َل  ُقْل  اِت  اِلَ الصَّ َوَعِمُلوا  َآَمُنوا 

َ َغُفوٌر َشُكوٌر{ ]ال�سورى:23[. َوَمْن َيْقرَتِْف َحَسَنًة َنِزْد َلُه ِفيَها ُحْسنًا إِنَّ اللَّ

اهلل  فيه فضل من  نحن عباد هلل عز وجل، وكل ما نحن 
وحده، فيجب أن تعلم علم اليقني أّن كل نعمة أصبحَت 
هبا فِمَن اهلل، وينبغي شكره عليها، ومراتب الشكر ثالث: 
األوىل: أن تعلم أّن هذه النعمة من اهلل، ثم يمتلئ قلُبك 
محدًا هلل، ثم تنطلق خلدمة العباد وهذا أرقى مراتب الشكر.
اُب{ القصص التي تؤّكد أّن اهلل وّهاب كثرية  }إِنََّك َأْنَت اْلَوهَّ

لكل  املؤمن  يدفع  وهذا  زمان،  وكل  مكان  كل  يف  جّدًا 
اهلل،  اهلل عىل  ُتؤثِر جهة دون  أن  إياك  عمل صالح، لكن 
عز  اهلل  آتاُه  مما  يبذل  أن  االسم  هذا  من  اإلنسان  وحظُّ 
وجل؛ من علمه، وخربته، ووقته، وجهده، ومكانته، هذا 

الذي ُيستفاد من اسم )الوّهاب(.

أ.د. محمد راتب النابلسي
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من املعلوم أّن األرسة هي اللبنة األساسية يف املجتمعات؛ 
فإذا صلحت وُبنيت عىل أساس قوي ومتني وصحيح، كان جمتمعًا 
أروع    اهلل  رسول  رضب  ولقد  صحيح،  والعكس  متينًا،  قويًا 
مع  تعامله  خالل  من  واملجتمع  والبيت  األرسة  بناء  يف  األمثلة 
خريًا،  بالنساء  يويص  دائاًم  وكان  مجيعًا،  عنهن  اهلل  ريض  زوجاته 
عنه  وقالت  ]القلم:4[،  َعِظيٍم{  ُخُلٍق  َلَعىل  }َوإِنََّك  بقوله:  ه  ربُّ فوصفه 
ُخُلُقه  »كان  أخالقه:  عن  ُسئلت  عندما  عنها  اهلل  ريض  عائشة 
عىل  يميش  قرآنًا    كان  فقد  األوسط(،  املعجم  يف  الطرباين  )رواه  القرآن«. 
األرض، يف أخالقه وتعامله، وقد كان قدوة حسنة يف كل يشء، 
فقد  والبذخ؛  الرتف  عن  بعيدة  متواضعة  بيته  يف  حياته  وكانت 
ه وهمُّ  كان يمّر الشهر والشهران ومل يوقد يف بيته نار، فلم يكن مهُّ
األوىل  بالدرجة  اهتاممه  كان  إنام  واملتع،  والرشاب  الطعام  نسائه 
نرش دعوة اخلري والسالم يف أرجاء الكون، وكذلك كانت نساؤه، 
الدنيا  تم ختيريهن بني اهلل ورسوله والدار اآلخرة، وبني  وعندما 
  وكان  اآلخرة،  والدار  ورسوَله  اهلل  مجيعًا  فاخرتَن  وزينتها، 
تعنُّت  دون  إحداهن  غضب  ل  يتحمَّ كان  بل  زوجاته،  ُيَعنِّف  ال 
الطيبة واملعرفة  ف واللني والكلمة  بالتلطُّ ، ويقابل ذلك  وال جتربُّ
عائشة  عن  ومسلم  البخاري  روى  وقد  البرشية،  بالنفس  التامة 
إذا كنِت عّني راضية  : »إين ألعلم  اهلل  قال رسول  قالت:  أهنا 
وإذا كنت عّل غاضبة، فقلت: ِمن أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا 
كنت عّني راضية فإنك تقولني: ال وربِّ حممد، وإذا كنِت غضبى 
قلِت: ال ورّب إبراهيم.. قلُت: أجل واهلل يا رسول اهلل، ما أهجر 
إال اسمك«. )صحيح مسلم(، وقالت كذلك تصف تعامله: »ما رضب 
رسوُل اهلل  شيئًا قّط بيده وال امرأة وال خادمًا إال أن جياهد يف 

سبيل اهلل«. )صحيح ابن حبان(.
ويف احلديث الذي رواه أبو هريرة  عن رسول اهلل : »أكمُل 
)سنن  لنسائهم«.  خياُرُكم  وخياُرُكم  ُخُلقًا،  أحسُنهم  إيامنًا  املؤمنني 
إيامنًا  فأكمُلهم  سواء؛  باإليامن  الناس  فليس  صحيح(،  حسن  بسند  الرتمذي 

اهلل  مع  اخُلُلق  ُحسن  عىل  حثٌّ  احلديث  ويف  أخالقًا،  أحسُنهم 
بااللتزام برشعه ومنهجه واالطمئنان بام جاء من عنده جّل وعال، 
وُحسُن اخُلُلق مع الناس بمعاملتهم باحلسنى ولني اجلانب وكّف 
األذى والصرب عليهم، وأوىل الناس هبذا ُهم أهل بيتك »خرُيُكم 
)صحيح  خريًا«  بالنساء  و»استوصوا  حبان(،  ابن  )صحيح  ألهله«  خرُيُكم 
وصاحب  واإلصالح،  والصالح  اخلري  أهل  من  كنَت  فإن  مسلم(، 

جاه أو مال أو علم، فليكن أهُل بيتك أول املستفيدين مما أعطاك 
يستفيد  أن  يصّح  فال  وأوالدك،  زوجتك  وعطائه،  نعمه  من  اهلل 
الناُس منك ومن عطاياك وجاهك، وزوجتك وأوالدك هم آخر 
هذا  اليسري،  النزر  إال  هنائيًا  منك  مستفيدين  غري  أو  املستفيدين، 
مفهوم خطأ عن البعض، ولألسف فإننا نشاهده يف بعض البيوت، 
اخللق، وهذا  أهله يسء  مع  لكنه  الناس  إىل  البعض حيسن  فتجد 
-كام  بيته  أهل  مع  متعاونًا  النبي  فكان   ، النبي  هدي  خالف 
ُيعّلمهم  بيته  السابق-، وكان يقيض وقتًا مع أهل  املقال  ذكرنا يف 
أحكام دينهم وتعاليم رهّبم، حتى أضحت بيوت النبي  مقصدًا 

ه يف الدين. للسائلني، وللراغبني التفقُّ
ووصف اهلل احلياة الزوجية يف كتابه الكريم: }َوِمْن َآَياتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم 
ًة{ ]الروم:21[،  ًة َوَرْحَ ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواجًا لَِتْسُكُنوا إَِلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكْم َمَودَّ

فهذه اآلية هي القاعدة األساسية يف بناء احلياة الزوجية التي تقوم 
عىل املودة والرمحة والسكن بني الزوجني؛ فالزوجة تسكن وتتوّدد 

د. عبد الكرمي اخلطيب
اجلــمــعــيــة إدارة  مــجــلــس  عـــضـــو 

تزكية 
وتهذيب
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ويتوّدد  يسكن  والزوج  الزوجية،  بيت  يف  زوجها  إىل  وتطمئّن 
العالقة  يف  األصل  وهذا  الزوجية،  بيت  يف  زوجته  إىل  ويطمئن 
الزوجية، السكن واحلب والرمحة والود والتآلف، وما عداه فهو 
يبذال  أن  لذا جيب عىل كل زوجني  الزوجية،  العالقة  طارئ عىل 
واألمان  والراحة  والسكن  واحلب  السعادة  لتحقيق  بوسعهام  ما 
فليبحث  األشياء  ُفقدت هذه  الزوجية، وإن  واالستقرار يف عش 
كلٌّ من الزوجني عن األسباب املؤدية إىل ذلك ويعاجلوهنا بأرسع ما 
يمكن وبأقل اخلسائر، حتى تبقى بيوتنا خالية من العنف والتسلط 
تفّكك  إىل  يؤدي  الذي  والطالق  والشقاق  والنزاع  والتجربُّ 
فيصبح  األساسية،  لبناته  وهدم  املجتمع  تفكك  وبالتايل  األرسة، 
وهذا  والرذيلة،  والفساد  واملنحرفني  باالنحراف  مليئًا  املجتمع 
بدوره يفكك منظومة األمن واألمان واالستقرار الذي نباهي به 
يف أردننا احلبيب، والفضل هلل أواًل وآخرًا؛ فالرتبية الصحيحة تبدأ 
من األرسة، وكذلك االنحراف والفساد يبدأ من األرسة، فالدور 
تقّية  فاختيار زوجة صاحلة  البداية،  األكرب لألرسة، واألرسة هي 
تعرف اهلل حق املعرفة وتعرف حقوق الزوجية وتؤّدهيا، والقبول 
هو  الزوجية  حقوق  ويعرف  اهلل  يعرف  الذي  الصالح  بالزوج 
القائم عىل أسس صحيحة كام  الناجح  الناجح، والزواج  الزواج 
أرادها اهلل، وأرادها الرسول ، هو السعادة احلقيقية التي حتقق 
املدينة  الفاضلة،  املدينة  لبناء  األرسة،  وبناء  الزواج  من  املقصود 

العامرة  اآلمنة، 
باهلل  بــاإليــامن 
اهلل  ــب  ــ وحـ
ورسوله وحب 
األوطــــــان، 
منشؤه  ــذي  ال

الصحيحة  العقيدة  عىل  املبنية  القوية  املتحاّبة  املتامسكة  األرسة 
التي  األرسة  هي  هذه  تفريط،  وال  إفراط  وال  غلو  بال  السليمة، 
نريد، أرسة قائمة عىل احلب واالحرتام املتبادل، أرسة عاملة نافعة، 
والفضيلة،  اخلري  عىل  صاحلة  تربية  النشء  وُتريّب  جمتمعها،  تنفع 

واالبتعاد عن االنحراف والرذيلة.
إّن اليقني هبذه القاعدة وجعلها األساس واملنطلق للحياة الزوجية، 
حيّد بإذن اهلل تعاىل من اخلالفات بني الزوجني؛ ألن كاًل منهام عرف 
أسباب  عن  فيبحث  رشيكه،  يسعد  كيف  وعرف  اآلخر،  حق 
ويرتك  والرمحة،  واملودة  والسكن  والطمأنينة  واهلناء  السعادة 
اخلالف جانبًا، فتسود املحبة، ويعّم اخلري والربكة جمتمعنا بإذن اهلل 

تعاىل.
وأختم مقايل بوصية للرسول  للرجال يف حق النساء: »ال يفرك 
مؤمن مؤمنة، إن كره منها ُخُلقًا ريض منها آخر« )صحيح مسلم(، وهي 
وصية من الوصايا الكثرية بالنساء، أن ال ُيبغض الرجل زوجته وال 
ُيعادهيا لوجود صفة أو ُخُلق يكرهه فيها، فليبحث عن الصفات 
األساس،  ذلك  معها عىل  ويتعامل  كثرية،  وهي  األخرى  احلسنة 
فإن  فقط،  أساسه  عىل  معها  ويتعامل  يسء  ُخُلق  عىل  يرّكز  وال 
إليك  أساءت  مرارًا كثرية، وإن  فقد أحسنت  مرة،  إليك  أساءت 
يومًا، فقد أحسنت أيامًا وسنوات، فلتتذكر ذلك منها كام أمرنا اهلل 
مّنا ال ُييسء وال  فَمن  ]البقرة:237[،  َبْيَنُكْم{  اْلَفْضَل  َتْنَسُوا  }َوَل  تعاىل: 
خُيطئ، الرجل واملرأة عىل حدٍّ سواء، فلنتسامح ولنتصالح، لنمأل 

كوننا باحلب واألمن والسالم والعدل والطمأنينة.
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قد يطرح البعض سؤااًل واقعّيًا ومهاًم، وهو: ملاذا هذا الربط املفرتض 
قضية  وهي  الرأساملية  -القديمة-وبني    شعيب  سيدنا  قصة  بني 

معارصة، وحديثة؟
والسؤال حقيقي وواقعي وحيتاج إىل إجابة مقنعة!

اجلواب هو أواًل: ألن القصص القرآنية حُتّدثنا عن نامذج برشية حقيقية 
متكررة احلدوث يف كل زمان ومكان وإن اختلفت أدواهتا وشخوصها؛ 
فهي ال حتكي قصة حدثت وانتهت ولن تتكرر مرة أخرى، وقصة سيدنا 
شعيب ال خترج عن هذا السياق؛ فهي ال حتكي قصة حدث عابر وانتهى 
بانتهاء قوم شعيب، ال، بل حتكي قصة نموذج برشي ُيمّثل حدثًا واقعّيًا 
اآلن، وسوف حيصل  احلدوث، حصل سابقًا، وحيدث  متكرر  متصاًل 

مستقباًل ما دامت احلياة قائمة.
وثانيًا: ألهنا ُتعالُِج قضية من أخطر وأهم القضايا االجتامعية واإلنسانية 
قضية  باملال،  اإلنسان  عالقة  قضية  ُتعالج  فهي  موضوعها؛  حيث  من 
عن  تتحّدث  كان،  ووقتام  أينام  والدولة،  واجلامعة  للفرد  حياتية  يومية 
االقتصادية  واملحافل  النظم  يف  اآلن  الساعة  موضوع  يعّد  موضوع 

املعارصة يف العامل أمجع.
والسؤال هو كيف ذلك؟ اجلواب جاء يف احلوار الذي جرى بني سيدنا 
تفكريهم،  طريقة  تام  بوضوح  لنا  يظهر  والذي  وقومه،    شعيب 
وقناعاهتم يف نظرهتم ألمواهلم، وأّن ِمن حّقهم املطلق أن يفعلوا بأمواهلم 
عن  الكّف  منهم  طلب  عندما  وذلك  وإنفاقًا-،  -كسبًا  يشاؤون  ما 
معامالهتم  يف  واإلنصاف  العدل  وحتقيق  أمواهلم  يف  والطغيان  الظلم 
املالية والتجارية بني الناس، فأجابوه إجابة ُتلّخص جوهر وحمور الفكر 
ما  بأموالنا  نفعل  أن  املطلق  حّقنا  من  أّن  وهي  وحديثًا  قدياًم  الرأساميل 
 عندما سألوه:  اآلية رقم )87( من سورة هود  نشاء، كام جاء يف 
َنْفَعَل ِف  َأْن  َأْو  َآَباُؤَنا  َيْعُبُد  َما  َك  َنرْتُ َأْن  َتْأُمُرَك  َيا ُشَعْيُب َأَصاَلُتَك  }َقاُلوا 

ِشيُد{، }َنْفَعَل ِف َأْمَوالَِنا َما َنَشاُء{  ِليُم الرَّ ْنَت اْلَ َأْمَوالَِنا َما َنَشاُء إِنََّك َلَ

مَخُس كلامت خّلصت وفّصلت وفضحت أساس الفكر الرأساميل، إهنا 
وأموالنا  ورشائنا  ببيعنا  وصالتك  دينك  شأن  فام  االقتصادية،  حريتنا 

ووزننا وَكْيِلنا؟!
إهنا أموالنا مجعناها بعلمنا وعملنا وذكائنا ولنا احلرية املطلقة يف استعامهلا 
الدين  عالقة  ما  اليوم:  البعض  يقول  كام  يقولون  )وكأهنم  نشاء  كام 
باالقتصاد؟(، ويف احلقيقة أهنا ليست حرية اقتصادية إنام هي اإلباحية 

االقتصادية، ال ختتلف عن إباحية قوم سيدنا لوط إال يف نوع العمل.
كام كان جواهبم ال خيلو من السخرية والتهّكم من مطلبه  وال خيلو 
من التهديد بالقتل واإلخراج من بلده -لوال عشريته- إن مل يرتاجع عن 

مطالبه وأفكاره.
هذا احلوار حدث قبل آالف السنني؛ فام الفرق بينه وبني ما ُيقال اآلن عن 
احلرية االقتصادية يف القرن الواحد والعرشين عىل لسان عتاة الرأساملية 
الدولة  يلعنون  والذين  أوغست(،  و)فريدرك  فريدمان(  )ملتون  مثل 
التي تريد أن تتدخل يف حرية رأس املال والسوق واالقتصاد، ال بل إّن 
)رونالد ريغان( رئيس الواليات املتحدة فيام ُيعرف بالريغانية قال عام 
)1981م(: إّن احلكومة ال حتل املشكالت االقتصادية لنا بل إهنا أصل 

املشكلة، فهو يريد أن يرتك الرأسامليني يفعلون بأمواهلم ما يريدون.
متارسه  كانت  ما  اآلن  احلديثة  الرأساملية  متارس  كيف  اآلن:  والسؤال 

رأساملية قوم سيدنا شعيب؟
ولكن  وحديثًا،  قدياًم  واحد  )املرتف(  الفكر  ومنطلق  منطق  إّن  قلنا 
الظروف  وحسب  ُيطّوروهنا  التي  األدوات  حسب  ختتلف  ممارستهم 
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الزاوية 
االقتصادية

عرش  الثامن  القرن  منذ  الرأساملية  الدول  قامت  فقد  واملكان؛  للزمان 
)وأخذت  إفريقيا  من  كبريًا  قساًم  فاحتلت  استغالهلا،  أدوات  بتطوير 
عسكريًا  احتالاًل  اجلنوبية  وأمريكا  وآسيا  أمريكا(  يف  عبيدًا  شباهبا 

واقتصاديًا وثقافيًا، وما زالت حتتلها حتى اآلن اقتصاديًا من خالل:
1. القروض االقتصادية أو ما يسمى املديونية عن طريق شيلوك القرن 

العرشين )صندوق النقد الدويل( كام وصفه روجيه جارودي.
2. عن طريق الرشكات الضحمة العابرة للقارات ومتعددة اجلنسيات، 
وهنب ثروات وأموال الشعوب عن طريق البخس بأثامهنا وموازينها من 
ثروات معدنية ومواد خام من برتول ونحاس وذهب وأملاس عالوة عىل 

هنب ثرواهتا الزراعية بالتكنولوجيا الزراعية.
3. هنب شعوب العامل بام فيهم الشعب األمريكي من خالل األزمات 
أدوات  وابتكار  واخرتاع  الرأساميل-  لالقتصاد  -املالزمة  االقتصادية 
 Derivation املالية  باملشتقات  تسمى  التي  احلديثة  والسلب  النهب 
املالية  باهلندسة  يسمى  وما  الشامل(  االقتصادي  الدمار  )أسلحة 
)Financial Engineering( بأنواعها املختلفة سواء كانت مشتقات 
القروض  التأمني عىل  أو  العمالت  أو  القروض  أو  الفوائد  أو  األسهم 
خالهلا  من  هنبت  والتي   )Credit Default swap( الستعادهتا 
مليارات الدوالرات من الشعب األمريكي والشعوب األخرى يف أزمة 
الرهن العقاري عام )2008م(؛ فالرأساملية العاملية اآلن متارس )عامليًا( 
ما كانت متارسه رأساملية قوم شعيب )حمليًا( يساعدها يف ذلك الرأساملية 

املحلية للحكومات الفاسدة يف بلداهنا.
ديمقراطية وليربالية،  بأهنا  الرأساملية احلديثة  ُتصّنف  إنك  سؤال آخر: 
تكون  كيف  واالستغالل؟  بالوحشية  وصفها  مع  ذلك  يتفق  كيف 

رأساملية ظاملة متوحشة ويف نفس الوقت ديمقراطية ليربالية؟
أن  يف  املطلق  بحّقها  تؤمن  زالت  وما  كانت  الرأساملية  أن  اجلواب: 
تفعل بأمواهلا ما تشاء سواء بطريقة الكسب أو اإلنفاق، وقد أّدت هذه 
املامرسات إىل أزمات اقتصادية طاحنة وإىل الظلم والفقر والطغيان، مما 
دفع الشعوب خصوصًا يف الغرب إىل القيام بثورات واسعة وردود فعل 

مما أجربها وحفاظًا عىل  بقاءها،  دت مصاحلها وحتى  قوية وعنيفة هدَّ
والسياسية  واالجتامعية  والنقابية  االقتصادية  الضغوط  وحتت  بقائها، 
الفقرية  الطبقات  تعتربه من مكتسباهتا لصالح  التنازل عن كثري مما  إىل 
وتدّخل  واالنتخابات،  األحزاب،  تشكيل  وإىل  املجتمع،  يف  والعاملة 
املجتمع  داخل  )هذا يف  االجتامعي  للضامن  االقتصاد حتقيقًا  الدول يف 
الصناعي والرأساميل، أما يف بقية أنحاء العامل، فام زالت مستمرة يف ظلمها 

وطغياهنا ودعم التحالف مع الطبقة الرأساملية احلاكمة الفاسدة(.
الرشقي  املعسكر  دول  وهي  هلا  املنافسة  الدول  سقطت  إن  ما  ولكن 
واعتربت نفسها منترصة عليهم حتى عادت إىل طبيعتها الظاملة املستغلة 
االقتصادي  الفكر  رجال  يقول  كام  الغربية  جمتمعاهتا  داخل  يف  حتى 
الغربيون، فطاملا أّن مبدأ الرأساملية األسايس يقوم عىل مبدأ تعظيم الربح 
واملال والسوق، وهو املحور الذي يقوم عليه مبدؤهم فسيستمر الظلم 

واالستغالل.
هوامش:

 الرأساملية :كلمة ارتبطت -يف أذهان الناس بالظلم واالستغالل- وهذا الفهم غري دقيق لوجود بعض 
األغنياء الذين اكتسبوا أمواهلم باحلالل بعيدًا عن الظلم واالستغالل، وقد جاء املصطلح والتعبري القرآين 
ليميز بشكل عادل ودقيق بني الذي اكتسب أمواله باحلالل -بالعدل- وبني األشخاص الذين اكتسبوا 
أمواهلم بالظلم والطغيان، فوصفهم باملرتفني؛ فاملرتف هو الذي أفسده املال وأطغاه وأرّص عىل البغي، 
وهو الذي يصنع ما يشاء يف املال وال يمنعه أحد كام جاء يف املنجد، أما األغنياء )الرأسامليون( فُهم الذين 
اكتسبوا أمواهلم بطريقة صحيحة دون ظلم أو استغالل ولذلك نقول إّن كل ُمرَتف فاسد وظامل وليس كل 

رأساميل )غني( فاسد وظامل.

عمرو  عمران  فايز  أ. 
بــــــــــاحــــــــــث اقــــــــتــــــــصــــــــادي
mmaef2@hotmai l .com
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مل تقُس عليهم مطلقًا، وهي املثكلة بفقدهم، سبعون عامًا عىل نكبتها، 
وهي تسعى جلمعهم عىل ثراها، مل ترفع الراية البيضاء، وكلها ثقة بيوم 

قريب حتتضنهم مجيعًا.

يعاهدوهنا  أبنائها،  من   )60000( زهاء  حرض  دولة  مخسني  من 
هيتفون  كالعروس،  يزفوهنا  القدس،  يف  القادم  مؤمترهم  يكون  أن 
باسمها، ويرددون أمجل األهازيج عىل قلبها، كل منهم يريد رضاها، 

فهي أول العشق ومنتهاه.

ترقب بأعينهم نظرة حتّد تشّع بأمل العودة؛ فذاك حرض من خميم عني 
احللوة بلبنان، يتسامر مع أخيه الفلسطيني من خميم البقعة باألردن، 
عن أحوال قريتهم يف بيت حلم، فكالمها تصادف أنه من نفس القرية 
بتري، طال نقاشهام بتفاصيلها، وقد اختلفا يف سبب تسميتها، ولكنهم 

تعاهدا بالنهاية أن يتزاورا عىل أرضها.

ومن القدس، أسرٌي عاش مرارة املعتقل، وقد التقى زميله يف األرس 
حوهلم  تلتئم  أن  قبل  طوياًل،  بعضهام  احتضنا  تركيا،  إىل  أبعد  وقد 

حلقة عريضة، يرسدان خالهلا بطولة األرسى وصمودهم.

يف خضم تلك الصور واجللسات، حاجٌّ ينأى بنفسه مطرفًا، وقد بلغ 
السبعني، وهو املبعد إىل قطر منذ ما يزيد عن مخسني عامًا، يقول احلاج 
أمني النتشة )أبو فراس(: »مل أشعر يومًا بالدفء بعيدًا عن فلسطني، 

وكل من يتنازل عن قرياط صغري منها ليس منا وال نحن منه«.

بحامسة الشباب، يبدي استعداه لكي حيمل السالح جمددًا، وقد قاتل 
يؤكد:  النتشة،  يوسف  املرحوم  والده  مع  العام 1968م،  اليهود يف 
»نحن ما زلنا عىل نفس الطريق، الذي أرسنا وأبعدنا من أجله، لن 

نقبل بغري فلسطني دولة نعيش فيها«.

جيول احلاج »أبو فراس« بخياله يف قريته »خزق الفار« باخلليل، يصف 
تفاصيلها بدقة، فهي الشابة التي مل تكرب، يتحدث عن ذكرياته مع لعبة 
بألوان وأحجام خمتلفة(، يف زقاق  اجللول )كرات زجاجية صغرية، 

وحوارهيا، بعاهدها عىل العودة.

يرسد  فبدأ  السؤال،  عليه  أعدنا  قريته،  اسم  قال  عندما  يمزح  ظنناه 

فلسطين تجمع »شتات« أبنائها
حمزة حيمورفي مؤتمر إسطنبول
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الزائرين  وكثافة  لضيقه  كذلك  »سمي  قائاًل:  التسمية،  سبب  علينا 
الرواية  حسب  هذا  وكل  خالله،  من  القديمة  للخليل  والوافدين 
»القصبة«  فهو  احلقيقي  اسمه  أما  األجداد،  تناقلها  التي  الشعبية 
احلرصية،  اللحامني،  كسوق  أسواق،  عدة  خالله  من  يتفرع  حيث 
اخلواجات أو األقمشة، الزيت، وغريها من األسواق التي عرفت هبا 

اخلليل القديمة«.

ويطالب من خالل مشاركته بمؤمتر فلسطينيي اخلارج بتمثيل حقيقي 
للفلسطينيني بالشتات، وقد جاء إليصال رسالة، بأن احلق الفلسطيني 
ال بد له من قوة حتميه، وأن عىل كل فرد من أبناء هذا الشعب واجب 

دعم قضيته ونرصهتا.

عىل  متكئًا  يميش  بالكاد  ظهره،  احدودب  آخر  شيٌخ  األردن  ومن 
فيها، رغم سنيه  إال وشارك  فعالية لنرصة فلسطني  مل يرتك  عكازه، 
التسعني، تعرفه »إرسائيل« جيدًا وقد كان أحد أبطال أسطول احلرية.

أكثر  فلسطني  إىل  بالعودة  ُمتفائل  »أنا  نشوان:  إسامعيل  احلاج  يؤكد 
القضية  لنرصة  فعالية  بأي  أشارك  وسأظل  مىض،  وقت  أي  من 

الفلسطينية، طاملا الدماء جتري يف عروقي«.

يردد مستهزءًا، ما كان يقوله قادة االحتالل الصهيوين، »بأن الكبار 

الفلسطيني(،  الشعب  إىل  إشارة  )يف  ينسون«  والصغار  يموتون 
الدوايمة  قرية  إىل  العودة  يريدون  كلهم  حفيدًا،  »لدّي 80  ويقول: 

باخلليل، فكبارنا يموتون.. لكن صغارنا ال ينسون«.

الشعبي  املؤمتر  يف  عمرًا(  املشاركني  )أكرب  نشوان  احلاج  مشاركة 
يف  األمل  روح  وتبعث  خاصة،  رمزية  تكتسب  اخلارج  لفلسطينيي 
التحرير والعودة، وتشري إىل أن شيوخ فلسطني وشباهبا متمسكون 
الرتاب  كامل  عىل  الفلسطينية  الدولة  وإقامة  املرشوعة  بحقوقهم 

الفلسطيني من البحر إىل النهر.
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)الكنيست( الصهيوني يقر قانون منع 
أذان الفجر

بالقراءة  الصهيوين،  الكنيست  أقّر 
صوتًا،   )55( وبأغلبية  التمهيدية، 
يف  األذان  ملنع  قانونني  مقرتحي 
أن  املقرر  ومن  الليل،  ساعات 
تنتقل اقرتاحات القانونني ملا يسمى 
»اللجنة الداخلية التابعة للكنيست 
عليهام  للتصويت  ــداد«،  ــإلع ل

بالقراءتني الثانية والثالثة.
منع  عن  القانونني  أحد  ويتحدث 
عرب  األذان  لرفع  وكــل  ــارف  ج

الثاين عىل منع رفع األذان من ساعات  ينّص  فيام  الصوت،  مكرّبات 
املساء وحتى السابعة صباحًا، ما يعني منع رفع أذان صالة الفجر عرب 
مكرّبات الصوت، ويفرض القانون غرامات مالية عالية عىل من يقوم 

بذلك.
قيام عدد من  مناقشات حادة ختللها  القانون  إقرار  وشهدت جلسة 
النواب العرب بتمزيق مسودة القانون، فيام قام بعضهم بالتكبري يف 

قاعة »الكنيست«، كطريقة احتجاج عىل مترير القانون.
ويأيت اقرتاح القانون العنرصي املذكور يف أجواء التحريض العنرصي 

عىل العرب يف الداخل وحماربة كل مظاهر هذا الوجود.

أفرجت السلطات األردنية عن اجلندي املرسح أمحد الدقامسة بعد أن أهنى حمكومية السجن املؤبد.
مطلقة  القرية  السيارات  وجابت  متأخر،  إليها يف وقت  وصوله  الدقامسة، رغم  قرية  الفرح  من  وعّمت حالة 

أبواقها ابتهاجًا بإطالق رساحه.
من  جمموعة  عىل  احلدود  حرس  يف  العسكرية  خدمته  أثناء  رشاشه  من  الرصاص  أطلق  الدقامسة  أمحد  وكان 
من  سخرن  أن  بعد  احلدودية،  الباقورة  منطقة  يف  مدرسية  برحلة  يقمن  كن  الاليت  »اإلرسائيليات«  الطالبات 

صالته، يف متوز 1997، فقتل سبع طالبات وأصاب عددًا آخر.

إطالق سراح الدقامسة

تركيا تعتزم إطالق محطة إذاعية خاصة 
بحياة الرسول

الشؤون  رئاسة  أعلنت 
الـديـنـيـة يف تـركـيـا، 
ــالق  ــا إط ــه ــزام ــت اع
باسم  ــة  ــي إذاع حمطة 
»الرسالة«، تتناول حياة 
  »حممد«  الرسول 

بكل جوانبها.
الدينية  املنشورات  مكتب  مدير  قال  لألناضول،  حديثه  وخالل 
»يوكسل سلامن«: إّن الرئاسة أطلقت حمطتني إذاعيتني عامي 2013 

و2015 ومها »الديانة«، و»القرآن«.
يف  اإلذاعية  الرسالة  حمطة  سنفتتح  اهلل  شاء  »إن  سلامن:  وأضاف 

نيسان/أبريل املقبل خالل أسبوع ذكرى املولد النبوي«.
وأشار املسؤول الرتكي إىل أّن رئاسة الشؤون الدينية حققت نجاحًا 

كبريًا فيام يتعلق باملحطات اإلذاعية، خالل األعوام األخرية.
حياة  عن  برامج  ستبث  التي  »الرسالة«،  حمطة  إّن  سلامن:  وقال 

الرسول ، سُتنافس حمطتي »الديانة« و»القرآن«.
يف  والسليمة  الصحيحة  الدينية  املعلومات  نرش  أمهية  عىل  وشّدد 

املجتمع للحيلولة دون حدوث املشكالت واخلالفات.

أبرز أحداث شهر آذار 2٠17
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األزمة تتسع بين تركيا وهولندا
وزيرين  األخرية  منع  خلفية  عىل  وهولندا  تركيا  بني  األزمة  تتسع 
تركيني من دخول أراضيها، وتوّعد القادة األتراك هولندا بإجراءات 
عقابية، واهتموا ساستها بالفاشية، يف حني دعت فرنسا إىل التهدئة مع 
دخول دول أوروبية أخرى عىل خط املواجهة يف اخلالف بشأن عقد 
النظام  للتحول نحو  الرتكية  اجلاليات  تأييد  جتمعات سياسية حلشد 

الرئايس يف إطار االستفتاء املقرر برتكيا يف 16 أبريل/نيسان القادم.

وقال الرئيس الرتكي رجب طيب أردوغان: إّن هولندا ستدفع ثمنًا 
الدولية  املنظامت  وطالب  تركيا،  مع  بالعالقات  إلرضارها  باهظًا 
بفرض عقوبات عليها، كام انتقد عدم اختاذ االحتاد األورويب موقفًا 
اهلبوط يف  من منع طائرة وزير اخلارجية مولود جاويش أوغلو من 

دخول  من  بتول  فاطمة  املرأة  شؤون  وزيرة  ومنع  روتردام،  مطار 
قنصلية بالدها يف املدينة ذاهتا، ثم إبعادها إىل أملانيا.

أتراك،  مسؤولون  سيحرضها  كان  جتمعات  منعت  أملانيا  أن  يذكر 
وأثار ذلك غضب تركيا.
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ِخَرُة َخرْيٌ  ه: }َوَلْلَ كان أكثر الناس سعادة يف احلياة، وحني يقول له ربُّ
أيضًا، واآلخرة  أّن األوىل خرٌي  فهذا معناه  ]الضحى:4[  وَل{  اْلُ ِمَن  َلَك 

خرٌي وأبقى، ولذا طابت له احلياة، وأخذ من متاعها، دون غفلة عن 
. ،اآلخرة

اجلميل،  واالسم  الطيبة،  بالكلمة  يتفاءل  تفاؤاًل،  الناس  أكثر  كان 
من  اإلجيابية  اإلشارة  ويلتقط  الصاحلة،  والرؤيا  الطيبة،  واألرض 
أمُركم«  »َسُهَل  البرش  ومن  )مسلم(،  ه«  وُنحبُّ نا  حُيبُّ جبٌل  »ُأُحٌد  الكون 

)البخاري(، ومن احلياة »ال يزيد املؤمن عمره إال خريًا« )أمحد(.

النبّوة  سبقها،  مما  خرٌي  اآلخرة  احلالة  أّن  اآلية:  يف  رائع  آَخر  معنى 
بعد األربعني كانت خريًا، ثم الدعوة واهلجرة كانت خريًا، والدولة 
والفتح كان خامتة اخلري العاجل، وكان آخر عمره البشارة }إَِذا َجاَء 
َفَسبِّْح   . َأْفَواجًا  الل  ِديِن  ِف  َيْدُخُلوَن  النَّاَس  َوَرَأْيَت   . َواْلَفْتُح  الل  َنْصُ 

ابًا{ ]الن�سر:1-3[. وللمؤمن كذلك؛ فآِخر  ُه َكاَن َتوَّ بَِحْمِد َربَِّك َواْسَتْغِفْرُه إِنَّ

عمره اخلربة والتعّقل واإلنابة وذهاب الطيش.

تسعد،  لكي  إنك  الصادقة:  التجارب  وأهل  النفوس  خرباء  يقول 
ت  جيب أن تتجاوز املايض، وال تطيل الوقوف عنده، وال تكثر التلفُّ
أوزارها،  حتمل  لئال  إليك؛  اآلخرين  إساءات  وتنسى  الوراء،  إىل 
َم ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه  وتنسى إحسانك إليهم، لئال يطول عتابك وأملك }إِنَّ

الل َل ُنِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوَل ُشُكورًا{ ]الإن�سان:9[.

وعليك أن تعمل يف احلارض بجّد، فام مل يكن لديك مرشوع ما، تتوّفر 
عليك،  عبئًا  احلياة  فستكون  ووقتك،  وقلبك  عقلك  وتعطيه  عليه 

وستمّر دقائقها متثاقلة بطيئة، ولن جتد هلا معنى..

ْرِض َوَل ِف َأْنُفِسُكْم إِلَّ ِف ِكَتاٍب ِمْن َقْبِل َأْن  }َما َأَصاَب ِمْن ُمِصيَبٍة ِف اْلَ

َأَها إِنَّ َذلَِك َعىَل الل َيِسرٌي{ ]احلديد:22[، جفَّ القلُم، ُرفعِت الصحُف،  َنْبَ

ُقيِضَ األمُر، ُكتبت املقادير }ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا إِلَّ َما َكَتَب الل َلَنا{ ]التوبة:21[، 
ما أصابك مل يكْن لُِيخطئِك، وما أخطأَك مل يكْن لُِيصيِبك.

صارْت  ضمرِيك  يف  ت  وقرَّ نفسك  يف  رسخْت  إذا  العقيدة  هذه  إّن 
البلّيُة عطّيًة، واملِْحنُة ِمْنحًة، وكلُّ الوقائع جوائز وأوسمًة »ومن ُيِرِد 
اهلُل به خريًا ُيِصْب منه«؛ فال ُيصيُبك قلٌق من مرٍض أو موِت قريٍب، 
قد  ر والقضاُء  قدَّ الباري قد  فإنَّ  بيٍت؛  أو احرتاِق  ماليٍة،  أو خسارٍة 

ر. ، واالختياُر هكذا، واخلريُة هللِ، واألجُر حصل، والذنُب ُكفِّ حلَّ

هنيئًا ألهِل املصائب صرُبهم ورضاُهم عن اآلخِذ، املعطي، القابِض، 
الباسط }َل ُيْسَأُل َعمَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن{ ]الأنبياء:23[.

ولن هتدأ أعصاُبك وتسكن بالبُل نفِسك، وتْذهب وساوُس صْدِرك 
تذهْب  فال  الٍق  أنت  بام  القلُم  جفَّ  والقدِر،  بالقضاِء  تؤمن  حتى 
ينهار،  أن  إيقاُف اجلدار  أنه كان بوسِعك  نفُسك حرساٍت، ال تظنُّ 
أن  الزجاج  أن هتّب، وحفُظ  الريِح  وَمْنُع  يْنسِكب،  أْن  املاِء  وحْبُس 

ينكرس.

والعويل،  ر  والتذمُّ ْخط  السُّ بجيش  تطّوق  أن  قْبل  للَقَدر  استسلْم 
اعرتْف بالقضاِء قْبل أن يدمهك سْيُل النَّدِم، إذًا فليهدأ باُلك إذا فعلت 
األسباب، وبذلت احِليل، ثم وقع ما كنت حتذُر، فهذا هو الذي كان 
ينبغي أن يقع، وال تُقْل »لو أين فعلُت كذا لكان كذا وكذا، ولكن ُقْل: 

ر اهلُل وما شاء فعْل«. قدَّ

قضاء وقدرأزمنة..

الـــعـــودة ســـلـــمـــان  د. عائض القرنيد. 
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كان أول لقاء يل مع القرآن وأنا يف الرابعة من العمر طفاًل أجلس يف 
صفٍّ بني عدة صفوف يف ُكّتاب الشيخ )حممود( ُأمحلق إىل سبورة وإىل 
مؤرش يتحرك يف يد الشيخ عىل كلامت منقوشة بالطباشري وهو يتلو.. 
َحى .  ْيِل إَِذا َسَجى{.. فُنرّدد خلفه يف آلية.. }َوالضُّ َحى . َواللَّ }َوالضُّ

ْيِل إَِذا َسَجى{ ال نفهم من الكالم حرفًا، وال نعلم ما الضحى وال  َواللَّ

كيف سجى.. ولكننا ُنرّدد جمرد مقاطع وخمارج حروف.
تتلّق  ومل  يشء،  عليها  يكتب  مل  نقية  بيضاء  صفحة  آنذاك  عقل  وكان 

تأثريًا تربويًا خاصًا..
كنُت أتلّقى أول عبارة من القرآن بذهن أبيض متامًا ودون تأثري مسبق 

مثلام أتلّقى دروس احلساب واجلغرافيا واإلنشاء.
وأحاُر يف وصف الشعور الذي تلّقيُت به أول عبارة من القرآن.

وال أجد الكلامت لترشح هذا النوع من االستقبال النفيس الغامض.. 
تلقاء نفسها فرُتاود سمعي وذاكريت  الكلامت تعود من  وكيف كانت 
ْيِل إَِذا َسَجى{. َحى . َواللَّ وأنا وحدي فأراين ُأرّدد بال صوت.. }َوالضُّ
الليل  ظالم  يف  فأتذّكر  طفولتي  سكون  القرآنية  العبارة  عّل  وتقتحم 
إلقاء الشيخ وهو ُيرّدد: }َوَجاَء ِمْن َأْقىَص امْلَِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى{ ]ي�س:20[.

تسعى العبارة إىل خيايل وكأهنا خملوق حّي مستقل له حياته اخلاصة.
وهذا رِسٌّ ِمن أعمق األرسار يف الرتكيب القرآين.. إنه ليس بالشعر وال 
بالنثر وال بالكالم املسجوع.. وإنام هو معامر خاص من األلفاظ ُصّفت 

بطريقة تكشف عن املوسيقى الباطنة فيها.
ال شبه بينه وبني الشعر اجلاهل، وال بينه وبني الشعر والنثر املتأخر، 
وال حماولة واحدة للتقليد حفظها لنا التاريخ برغم كثرة األعداء الذين 

أرادوا الكيد للقرآن.
متامًا..  بخصائصها  منفردة  القرآنية  العبارة  تربز  الزحام  هذا  كل  يف 

وكأهنا ظاهرة تدلل عىل أّن هلا مصدرًا آَخر غري ما عرفه البرش.

المعمار القرآني

محمود د.مــصــطــفــى 

قبسات

ُيولد  النهار،  ينبوع الضوء املسّمى  فُتفّجر  بأنوارها  كام تطلع الشمس 
النبي فيوجد يف اإلنسانية ينبوع النور املسمى بالدين، وليس النهار إال 
يقظة احلياة حتقق أعامهلا، وليس الدين إال يقظة النفس حتقق فضائلها، 
به  حتول  للامدة  عملها  يف  اإلهلي،  طابعه  حاملة  اهلل  خلقها  والشمس 
وتغرّي؛ والنبي يرسله اهلل حاماًل مثل ذلك الطابع يف عمله ترتّقى فيه 

وتسمو.
من  كالم  يف  للكون  اهلداية  قّصة  هي  الشمس  من  الضوء  ورعشان 
النور، وأشّعة الوحي يف النبي هي قصة اهلداية إلنسان الكون يف نور 

من الكالم.
بأداتني  واألرض  النفس  نظام  يف  يعمل  العظيم  اإلهلي  والعامل 
متشاهبتني: أجرام النور من الشموس والكواكب، وأجرام العقل من 

الرسل واألنبياء.
ومع  املنطق،  معه  بالفكر  تارخيه  يقرأ  العظامء  من  إنسانًا  النبي  فليس 
املنطق الشك، ثم يدرس بكل ذلك عىل أصول الطبيعة البرشية العامة؛ 
العلم،  معه  الدقة،  يف  »التلسكوب«  بمثل  يقرأ  نجمّي  إنسان  ولكنه 
ومع العلم االيامن؛ ثم يدرس بكل ذلك عىل أصول طبيعتِه النورانية 

وحدها.
األنبياء  درس  يف  الطريقة  هذه  ولكن  التاريخ،  علم  تنشئ  واحلياة 
)صلوات اهلل عليهم(، جتعل التاريخ هو ينشئ علم احلياة؛ فإنام النبي 
إىل  وجيذهبا  األخالقي،  فلكها  يف  يقّومها  اإلنسانية،  إهلي عىل  إرشاق 

الكامل يف نظام هو بعينِه صورة لقانون اجلاذبية يف الكواكب.

السراج المنير

مصطفى صادق الرافعي
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حمرجة  ملواقف  نتعرض  املعّقدة  حياتنا  روتني  سالسل  من  كثري  ف 
نقف  جارحة  وكلامت  ترصفات  عنهم  تصدر  بأشخاص  ونصطدم 

ملا  االستيعاب  عن  عقُلنا  يتعّطل  وأحيانًا  أحيانًا،  الرّد  عن  عاجزين 

األذى  قوي  شخص  ُيوّجه  فعندما  الرّد؛  كيفية  عن  فيبحث  حدث 

الناحية  من  األذى  كان  سواء  متكرر  بشكل  منه  أضعف  لشخص 

النفسية أو البدنية أو من الناحيتني معًا، حتامً يرتك ذلك آثارًا وعواقب 

نفسية.

 ،bullying ر«  »التنمُّ الظاهرة مصطلح  ونطلق عىل هذه 

هيدف  متكرر  عــدواين  سلوك  »هو  آخر:  تعريف  ويف 

لإلرضار بشخص آخر عمدًا، جسديًا أو نفسيًا أو لفظيًا 

أو مجيعهم، وكام وّضحها األستاذ فايز قبالن / أمني رس 

»استغالل  بأهنا:  االجتامعي،  للدفاع  الوطنية  اجلمعية 

أو  وظيفي  مركز  يف  الشخص  فيها  يكون  لظروف  يسء 

الصغري  الناشئ  يف  نجدها  فكام  اجتامعي..«.  أو  مايل 

بطريقة  كانت  واملرأة سواء  الرجل  لكل من  العمل  نراها كذلك يف 

مبارشة أو غري مبارشة؛ فهي شكل من أشكال العداء االجتامعي التي 

ر عىل األشخاص  تتمّثل يف »كثرة الشائعات، ونقد الضحية، والتنمُّ

الضحية....  مع  االختالط  ورفض  الضحية،  مع  خيتلطون  الذين 

عند  ر  التنمُّ مظهر  »أّن  سكاف:  سابني  االختصاصية  بّينته  ما  وهذا 

هذا  تكرر  إذا  إال  رًا  تنمُّ يعّد  ال  لكنه  الصوت،  ارتفاع  يف  الرجل 

التنمر  بالنسبة لإلناث فيظهر  النمط من األسلوب عند الرجل، أما 

يف التشهري، والتزلف للحصول عىل املعلومات ثم الغدر بصاحبها، 

ر  التنمُّ أنواع  أسوأ  وهذا  الغري،  عن  العامة  املهنية  املعلومات  وختبئة 

عند النساء«. وتفسري ذلك: عندما نقول عن رجل إنه متنمر نعتربه 

طبيعيًا كون طبيعتة وتكوين فسيولوجيته ترتكز عىل قوة العضالت 

والقوامة فيكون تنافسه وحكمه لألمور أشد وأعنف باإلضافة إىل أن 

الرجل ال حيتاج إىل جهد كبري ليثبت كفاءته وقدرته عىل القيادة، بينام 

ال نجد ذلك طبيعيًا عند األنثى بأن تكون متنمرة وذلك ألن طبيعتها 

عىل  وحكمها  وأضعف،  أرّق  فسيولوجيتها  وتكوين 

يكون  ما  وغالبًا  عاطفي  بشكل  عادة  يكون  األمور 

هدفها »من بني جنسها« فال تتوقع منها الرد باإلضافة 

إىل  تصل  حتى  مضاعف  جهد  إىل  حتتاج  املرأة  أن  إىل 

مستوى مكافئ لالعرتاف وإثبات قدرهتا عىل القيادة 

باإلضافة  ذلك،  يف  التشكيك  يواجهها  ما  غالبًا  فهي 

إىل ما أرجعه علامء النفس الرتبوي يف احلاجة إىل لفت 

مع  الضغوط  وكثرة  العمل  فرص  وقلة  بالغرية،  والشعور  االنتباه، 

أدلة  األفعال. هناك  إىل مثل هذه  املتنمر  العدالة، تعرض  توفر  عدم 

العدواين يف الطفولة  إذا مل يتم التصدي للسلوك  أنه  بحثية تشري إىل 

السلوك  خطر  يف  ويضعهم  اعتياديًا  سلوكًا  يصبح  حيث  خطر  فإنه 

فايز  األستاذ  أكده  ما  وهذا  البلوغ،  مرحلة  يف  والعنف  اإلجرامي 

والرتبية  االجتامعية  بالبيئة  وثيقًا  ارتباطًا  يرتبط  ر  التنمُّ بأن  قبالن: 

عىل وجه اخلصوص، مما يعكس ذلك عىل شخصية اإلنسان املتنّمر؛ 
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شخصية  عن  وُينبئ  إجيابية،  وليست  سلبية  شخصية  عن  ينّم  فهو 

ضعيفة يف األساس يف العقل الباطن«، باإلضافة إىل صفات أخرى 

واضطراب  واحلسد،  للسيطرة،  القوية  واحلاجة  االستبداد،  كحب 

الشخصية، واالكتئاب...

يف الواقع أحيانًا نضطر إىل اختاذ أساليب للدفاع عن أنفسنا من أجل 

وعدم  للقلق  مثرية  نعيشها  التي  األجواء  كانت  إذا  وخاصة  البقاء 

  Anti-behavior االستقرار فرتانا نسلك سلوك الضد مع اآلخرين

واالنتصار  الفوز  أجل  من  بل  العلم  أجل  من  ليس  معهم  فنتنافس 

عليهم وتأكيدًا لذاتنا بطريقة سلبية يف عامل اآلخرين ويظهر لنا العداء 

واألنانية وكأنام نتنافس مع عدو لدود أمامنا مما خيلق جّوًا من عدم 

تنافسًا  يعترب  فإنه  النجاح والتقدم  الراحة حتى وإن حّققنا نوعًا من 

غري سوّي، وهذا ما نسميه بالتكيف النفيس اليسء وهو احلصول عىل 

ما نريده بطريقة سلبية.. ويف احلقيقة ممكن كبح هذه املشاعر العدائية 

لكال اجلنسني كام وّضحها األستاذ فايز قبالن: بتحديد صالحيات 

جتاوزها،  عند  ومعاقبته  ملسؤولياته  حدود  ووضع  املتنّمر  الشخص 

فريق  وتكوين  البّناء  احلوار  يسوُدها  حمّبة  بيئة  توفري  إىل  باإلضافة 

عمل تعاوين تسوده العدالة، وإشعارهم بأّن كليهام جزء من اجلامعة 

والعمل عىل إشعارهم بالفخر جتاه منجزاهتم مما خيلق تنافس إجيايب 

خالق نحو إنتاجية بّناءة...

لذلك كثري هي املضايقات يف حياتنا التي متلؤها ترصفات سلبية من 

الوضع  ونزيد  باملثل  عليها  بالرّد  نواجهها  أن  إما  فهي  لنا  اآلخرين 

سوءًا ونكون من املتنّمرين أو من ضحاياه... وإما أن نتجاوز ونرتّفع 

عن ذلك والعمل عىل حتويلها إىل مواقف إجيابية عن طريق التفكري 

هبا بشكل إجيايب يوقظ أنفسنا ويظهر لنا ما نخفيه من ملكات إبداع 

وإنجاز يف الوصول إىل القمة مهام كانت العراقيل.....

بقلم: ناهدة جابر اللبدي
بــــــــاحــــــــثــــــــة اجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة
Nahedah_79@yahoo.com
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كاختناق  أصبحت  حتى  تطورت  شديد  ضيق  بأعراض  »شعرت 
يعيقني من التقدم، خصوصًا بعد انتكاسات الربيع العريب.. صربت 
وقد  خمتص  نفيس  لطبيب  الذهاب  رضورة  أقرر  أن  قبل  نفيس  عىل 
دورة   / فرتة  ختللتها  سنتني،  من  ألكثر  العالج  فرتة  امتدت  كان.. 
عالجية أوىل لعلها مل تكن كافية، فخالل فرتة االنقطاع التجريبية عن 
العالج انتكست مرة أخرى، فمّددنا الفرتة وأعدنا العالج جمددًا من 

الصفر«.

الطبيب  زيارة  قرار  إىل  بالضيق  بدأت قصة طارق من شعور  هكذا 
النفيس.. يكمل قّصته: »خالل الزيارات األوىل وبعد تشخيص األمر 
بأنه اكتئاب )ولالكتئاب أنواع منها االكتئاب املقّنع وهو ما كان لدي( 
خرّيين الطبيب بني العالج السلوكي أو العالج الكيميائي فاخرتت 
الثاين كوين كنت مقياًم وحدي بعيدًا عن أهل. وكأّي مرض عضوي 
يستلزم عدة حتاليل لتشخيصه بشكل أمثل، كانت هناك حتليالت للدم 
وغريه لتشخيص املرض النفيس وتوازن العنارص الكيميائية يف اجلسم 
وأثرها عىل التكوين النفيس. بدأنا بعد ذلك رحلة العالج بالتدريج، 
والتي يتخللها زيارة دورية للطبيب كل أسبوعني. طبعًا ما يرصف 
لك كمريض من أدوية بعيد عن الصورة النمطية للطب النفيس يف 
جمتمعاتنا التي تقول بأن للعقاقري آثار هلوسة وجنون وخالفه. الدواء 
الرئييس متوفر يف مجيع الصيدليات يف األردن ويرصف دون وصفة 

طبية أصاًل«.

ويضيف: »عىل أّي حال وكام هو حال املرض العضوي، كلام كنت 
مثقفًا أكثر وتستطيع أن تصف ما تشعر به للطبيب بدّقة كلام ساعدته 
فرتة  خالل  الطبيب  راجعت  وكلام  املرضية،  حالتك  تشخيص  عىل 
تذهب  أنك  وكام  أفضل،  كان  كلام  باألعراض  شعورك  من  مبكرة 
للطبيب  للذهاب  بحاجة  فأنت  باألنفلونزا،  إصابتك  عند  للطبيب 
به  تشعر  ما  بأن  خيربك  ملن  تسمع  وال  باالكتئاب،  إصابتك  عند 
»تفاهة«، عدد األمراض النفسية واسع جدًا، وهذا علم قائم بنفسه، 

والقرآن والصالة والتدين ال يمكن أن يكونوا بدياًل عن الطبيب«.

أراء شبابية متباينة:
وملاذا؟  النفيس  الطبيب  تزور  هل  بسؤال:  للشباب  توّجهنا  عندما 
حصد السؤال تفاعاًل كبريًا غري متوقع، وأبدى أغلبية الشباب آراءهم 

باإلجياب..
تعرض الفرقان بعض آراء الشباب:

وفاء العوايشة: »نعم أزوره، ولو كان جارنا لفتحُت بايب وركضُت 
امُلساِعد، وهو َمن  ُيعاين؟ الطبيب هو  يتأمّل، وَمن ال  ِمّنا ال  إليه! َمن 

يضع النقاط عىل احلروف«.
إرساء الشواف: »النفس مثل اجلسد متامًا.. مترض وحتتاج لعالج«.

أن  أزعم  كنت  وإن  مستعدة  أكيد  ثقة  كان  »إذا  الطنطاوي:  عبري 
)99.99%( من الشعب العريب حمتاج طبيب نفيس«.

الصحفي أيمن: »يشء طبيعي.. الصحفي من أكثر األشخاص الذين 
للصحفيني  خاصة  صحية  حالة  وهي  النفيس،  الطبيب  يراجعون 
الذين يغّطون احلروب ويكونون بحاجة إىل دعم نفيس كبري لألهوال 

التي يشاهدوهنا ويتابعوهنا.
دعاء أبو محيدان: »جلأت لكثري من أطباء ومعاجلني نفسيني، يف البداية 

كان أمرًا صعبًا لكن مع األيام يتعود اإلنسان«.
خدجية إبراهيم: »برأي كل شخص من املهم أن يعود لطبيب نفيس، 

لكن  جمتمعاتنا مل تتعود عىل ذلك«.
آية فؤاد: »األحداث من حولنا تؤثر جدًا يف نفسيتنا، فطبيعي نحتاج 

لدعم نفيس من شخص صاحب خربة!«.
صفاء بيدق: »كل واحد فينا عنده ألف مشكلة فيحتاج طبيب نفيس«.

البرشية  بالطبيعة  اخلربة  بحاجة ألصحاب  »اإلنسان  أسامة شناعة: 
واملوضوع النفيس حتى يساعد اجتياز هذه املرحلة وعليه اختاذ القرار 

األنسب للمشكلة«.
عبيدة بني ياسني: »رغم أين ال أعاين من أّي اضطرابات قوية، لكن 
أمتّنى زيارة الطبيب النفيس من باب الفضول ليس أكثر؛ لكن نزواًل 

عند رغبة أهل ال أذهب!«.

فوبيا زيارة الشباب للمرشد النفسي..
واقع أم مبالغة!
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عن  يغنينا  املقّرب  الصديق  أحيانًا  لكن  أجرب،  »مل  حلوي:  أسامء 
الطبيب النفيس«.

نورة صالح: »رغم أين أدرس ختصص علم النفس، إال أين راجعت 
طبيبًا نفسيًا بسبب شكوك يف وجود أعراض اكتئابية«.

استشارة  باب  من  نفيس  طبيب  لزيارة  استعداد  »عندي  اخلنساء: 
شخص غريب عني حمايد متامًا عنده معرفة كافية ليكون قادرًا عىل 
املواقف  يف  الترصف  عىل  قادرة  جيعلني  بشكل  الوقائع  عىل  احلكم 
املختلفة، ويف نفس الوقت ليس لدّي استعداد ألنه ببساطة ما حدا 

رح يرمحني من املجتمع!«.
هيام عز الدين: »برصاحة نعم؛ ألين حاّبة 

حد يسمعني بدون ما يقاطعني!«.
التي  املشكالت  »أحد  السباعي:  ملى 
الساعة  اجللسة،  غالء  هو  واجهتها 
دوالر!   )200( تقريبًا  قيمتها  الواحدة 

هذه وحدها حتتاج جلسة نفسية!«.
أهيم: »أنا مع مراجعة الطبيب النفيس ألن 
األمراض  لكل  ُمعّرض  العريب  املواطن 
مشكالت  من  يواجه  ما  بسبب  النفسية 

وفقر وبطالة وعدم عدالة«.
ألن  ــع،  ــوض ال »حسب  عقل:  ــم  ري
حتّل  واإلجيابية  اهلل  عىل  والتوّكل  العبادة 

ألدوية  وبحاجة  مستعصية  كانت  إن  أما  كثرية،  نفسية  مشكالت 
فالطبيب النفيس أعلم«.

الطبية  العيادات  بقية  عن  أمهية  تقل  ال  النفسية  »العيادات  أسامء: 
النفيس  الطبيب  التطور تكون زيارة  وأمتنى أن نصل إىل مرحلة من 
السالمة  عىل  واملحافظة  للوقاية  األسنان  طبيب  زيارة  مثل  روتينية 

فقط«.
بظروف  نمّر  أحيانًا  ألنه  موثوق  يكون  »رضوري  عرايب:  دعاء 
أصعب وأعظم من أن نناقشها مع شخص قريب أو حياول يواسينا، 

وخاصة فكرة املوت نكون بحاجة لفهم وحتليل علمي أكثر من فكرة 
الفضفضة«.

حزم: »أنا شخصيًا قد أزور الطبيب النفيس وال أعلم برصاحة وال 
املوضوع  بكتامن  أهتم  أهتم عاّم سيعتقده اآلخرين حول ذلك، وال 
وإحاطته بالرسية.. مل أشعر بحاجة هلذه التجربة حتى اآلن، يبدو أنه 

جيب التفكري يف األمر ملّيًا وخوض هذه التجربة ملجرد التجربة«.
رأي خمالف:

أسباب:  لعدة  النفيس  الطبيب  لزيارة  حاجة  سعدة  أبو  أمحد  جيد  ال 
سلبياته،  عن  يتحدث  شخص  »يوجد 
قاصد  خيشاها  التي  االجتامعية  الوصمة 
البعض  ينعته  كأن  النفسية  العيادات 
)جمنون، مريض نفيس(، هناك عالجات 
عىل  وشهد  هبا  اهلل  أكرمنا  طبيعية  رّبانية 
وأقواها  العالجات  وقمة  الغرب  ذلك 
تطمئن  اهلل  بذكر  )أال  الكريم  القرآن 

القلوب(.
طبيبًا  أزور  لن  أنني  »أعتقد  يامين:  سامح 
نفيس  مرض  لدي  كان  لو  إال  نفسيًا 
النفسية  الضغوط  ألجل  فأما  حقيقي، 
والرغبة يف الفضفضة، فال، بل وال أعتقد 

أن هذا ختصص الطبيب النفيس.
خمتلف  بالتأكيد  -وهو  نفسيًا  مرشدًا  أو  مستشارًا  أزور  أن  يمكنني 
عن الطبيب- لو أردت معرفة طريقة أفضل ملواجهة بعض املتاعب 

النفسية والسلوكية«.
»هل أنا جمنون!« اجلملة التي يقوهلا األشخاص عند دعوهتم للعالج 
النفيس، لتوضيح تفاصيل الزيارة النفسية؛ عّرفت بداية األخصائية 
الرتبوية والنفسية الدكتورة نسيبة جالل املرشد النفيس بأنه: »شخص 
ذو كفاءة علمية يف جمال اإلرشاد يقدم خدمات مهنية تتطلب تفاعاًل 
إجيابيًا ضمن عالقة مهنية بني املرشد النفيس والفرد أو جمموعة من 

آالء الرشيد
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األفراد ملساعدهتم عىل فهم وحل مشكالهتم وصعوباهتم«.
الفرق بني اإلرشاد النفيس والعالج النفيس:

كام فّرقت جالل بني اإلرشاد النفيس والعالج النفيس أنه يف الدرجة 
وليس يف النوع؛ فاملسرتشد يف اإلرشاد النفيس سوّي مل يصل إىل درجة 
مراجعة  إىل  حيتاج  مريض  النفيس  العالج  يف  ولكنه  النفيس  املرض 
العيادات النفسية وأخذ أدوية من الطبيب النفيس، فمشكلته عميقة 
وحاّدة، بينام يف اإلرشاد النفيس املرشد النفيس يتعامل مع مشكالت 

عادية مل تصل إىل حّد املرض النفيس.
أمهية زيارة الطبيب النفيس:

وعند سؤالنا للدكتورة نسيبة جالل عن أمهية زيارة الطبيب النفيس 
قالت: »يتعرض الشباب خلربات صعبة وجتارب مؤملة جتعله بحاجة 
إىل طلب املساعدة من املرشد النفيس حتى يتمكن من فهم الصعوبات 

والتعامل معها بفاعلية«.
وبّررت جالل أسباب عزوف الشباب عن زيارة املرشد النفيس ألن 
اختاذ القرار باحلصول عىل اإلرشاد يعّد اخلطوة األوىل حلدوث تغيري 

يف الصعوبات التي يعاين منها الشاب.
منها  أسباب  لعدة  القرار  هذا  اختاذ  يف  برتّدد  يشعر  »قد  وتضيف: 

اخلوف من الوصمة املرتبطة بطلب اإلرشاد من جهة خمتصة«.
الشباب  بتوعية  النفيس  املرشد  زيارة  حاجز  كرس  أّن  جالل  وترى 
حتقيق  دون  حتول  التي  الصعوبات  ختّطي  يف  النفيس  اإلرشاد  بدور 
يف  متنوعة  توعوية  برامج  خالل  من  والشخصية  العلمية  أهدافه 

التلفاز واملجالت واملطويات واملحارضات.
قصة فوبيا ركوب الطائرة:

الغريبة:  بقّصته  »الفرقان«  الشاب ع.ك فّضل عدم ذكر اسمه أخرب 
لكن  النفيس،  للطبيب  الذهاب  عن  السابق  يف  اعرتاض  لدّي  كان 
اضطررت لفعل ذلك مؤخرًا.. قّصتي مع اخلوف الكبري من ركوب 
الطائرة بسبب مشكلة يف اهلبوط حصلت معي يف )2013(، ورأيت 

املوت بأم عيني، ونّجاين اهلل من ارتطام شبه مؤكد.

الرعبة  وحالة  الطائرة  ركوب  من  خيفًة  أتوّجس  أصبحت  بعدها 
من  أتيّقن  عندما  إال  أسافر  ال  أين  لدرجة  الرحلة،  طوال  تالزمني 

وجود شخص أعرفه ضمن الركاب.
طبيبة  إىل  بإيصايل  مشكورًا  قام  بذلك  األصدقاء  أحد  علم  وعندما 
نفسية.. وزرهتا مرة واحدة، وأنوي زيارهتا أكثر من ذلك إن شاء اهلل.

ال أعتقد أهنا متلك عصا سحرية حلل مشكلة اخلوف عندي، ولكن 
يبدو أهنا تسلك طريقًا جيدًا لتحجيم املشكلة وحماولة التعامل معها 

بطرق خمتلفة.
إحصائيات:

يبلغ حجم امليزانية املخصصة لقطاع الصحة العقلية واالنتهاك النفيس 
قدرها  بزيادة  دوالر  مليار   )3.7( نحو  أمريكا  يف   )2011( لعام 
مديرة   / هيد  باميال  لتقرير  طبقًا  وذلك  املايض،  العام  عن   )%3.1(
الواليات  يف  لإلدمان  املسببة  واملواد  العقلية  الصحة  خدمات  إدارة 
املتحدة، نرش عىل موقع وزارة الصحة األمريكية عىل اإلنرتنت، وعىل 
الرغم من ذلك فهناك نحو )20( مليون شخص كانوا حيتاجون إىل 
العالج يف العام املايض ومل يتلّقوه، و)10.6( مليون بالغ اشتكوا من 
عدم تلبية مطالبهم الرضورية للعالج يف قطاع الرعاية الصحية العقلية.

جنيه  مليون   )170( ختصيص  عن  احلكومة  أعلنت  بريطانيا  ويف 
أولويات  وهناك  النفيس  العالج  عىل  لإلنفاق  العام  يف  إسرتليني 
عدة يتم وضعها ضمن امليزانية وهي توفري العمل والسكن وشبكة 
العقلية، حيث ترتبط الصحة  اجتامعية قوية لألفراد لضامن الصحة 
والبعد  املنخفض  والدخل  بالبطالة  قويًا  ارتباطًا  املريضة  العقلية 
الصحية  الرعاية  خدمات  يف  االستثامر  يعّد  ولذلك  االجتامعي، 
جوهر  والعمل  والتعليم  اإلسكان  مثل  مرشوعات  ودعم  العقلية 

عملية تأهيل املريض النفيس.
وتقدر نسبة اإلنفاق عىل خدمات الصحة العقلية بنحو )12%( من 
ميزانية الصحة والرعاية االجتامعية باملقارنة بـ)8%( يف إيرلندا، وتبلغ 
التكلفة التي يتم رصدها للموظف املوجود عىل رأس عمله إلنفاقها 

عىل اخلدمات الصحية العقلية نحو )1035( جنيهًا إسرتلينيًا.
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برباءة الطفولة املعتادة فتح باب الغرفة لينطلق نحو أمه معانقًا إّياها شوقًا 
بعد غياب.. يرمتي يف أحضاهنا.. طالبًا احلنان مسرتحيًا من عناء يوم كامل 

من الشقاوة مع أصداقائه يف احلضانة..
وهي بلهفة األم الرؤوم وبعينني بّراقتني ترقب خطواته.. تضّمه إليها تعانقه 
تقّبله تطرب أذنيه بأروع وأحّن الكلامت.. حُتاول جاهدة احتواءه.. وحياول 

هو بشقاوته الطفولية أن يعتل ذاك الكريّس املتحرك ليصل مبتغاه..
إىل هنا قد يبدو املشهد طبيعيًا إىل حّد ما، إال أّن مشاعري املختلطة باتت 
كل  يفوق  أمامي  فاملشهد  عنها..  التعبري  عىل  قادرة  لست  مّني،  هاربة 

األوصاف والتعابري..
طفولتها  منذ  والقدمني(  )اليدين  األربعة  أطرافها  ُسلبت  التي  األم  تلك 
يسلبها  أن  يستطع  مل  حالة؛   )1000( بني  من  حالة  يصيب  مرض  بسبب 
مشاعر األمومة واحلنان وأكرمها اهلل ومّن عليها بوليد ُيشبع غريزهتا وتبثه 

كل أشواقها وحناهنا وعطفها كغريها من األمهات بل ولعلها أكثر..
مضيفتنا »إيناس منري أمحد أبو محد« ذات ال)34( ربيعًا من عمرها بمعية 

اهلل والقرآن..
إنسانة يشّع النور من وجهها وابتسامتها ال تفارق حُمّياها.. 

اجتهت نحونا بلهفة املضيف للضيف وهي عىل كرسيها املتحرك، صافحتنا 
املبتورتني  بيدهيا  تصافحنا  أن  قبل  العزيز  ولكتابه  هلل  ُحبًا  املمتلئ  بقلبها 

املباركتني املضيئتني بالعمل هلل..
جتاوزت منذ صغرها وبفضل اهلل أواًل ثم بدعم والدهيا كل األزمات التي 
من املمكن أن تتعرض هلا بسبب فقداهنا ألطرافها األربعة وُيذّكرها والدها 
إذا  اهلل  وأن  للجنة..  األربعة سبقنها  أطرافها  أن  الطّيار.. وحيّدثها  بجعفر 
الرائعة  املعاين  هذه  اهلل..  حيبهم  الذين  من  اآلن  وهي  ابتاله،  عبدًا  أحّب 
القّيمة عاشت هبا ومعها.. حتى وصلت مبتغاها ومرادها.. ثقتها بنفسها 

قوية مستمدة ذلك من إيامهنا القوي باهلل..
والتحقت بجمعية تأهيل املعاقني لُتبدع بالكتابة والرسم واالعتناء بنفسها..
بامتياز  الثانوية  دراستها  أكملت  حتى  للمدرسة  يوصالهنا  والداها  وكان 
لتلتحق مبارشة باجلامعة األردنية وتدرس مادة الرشيعة اإلسالمية وبدأت 
رحلتها مع القرآن ومراكز التحفيظ وكان كل من حوهلا يساعدهنا للوصول 

هلدفها وتذليل الصعاب مهام كانت..
وتوصيلها  خدمتها  أجل  من  يتسابق  الكل  صديقاهتا،  أخواهتا،  والداها، 
بسند  قلب  ظهر  عن  وحتفظه  القرآن  تالوة  لتتعلم  تريد..  الذي  للمكان 
متصل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم لتبدأ بعد ذلك مشوار التعليم وتنقل 

لكل من حوهلا لذة ما شعرت به من صحبة القرآن وتالوة القرآن..
واملعلامت  بالطالبات  لرتبطها  حكومية  مدرسة  يف  التعليم  مشوار  بدأت 

عالقة قوية وطيبة جعلها ذات كلمة مسموعة وظّل خفيف..
باجتهاد  العلم  تتلّقى  طالبة  بني  الكريم  القرآن  حتفيظ  بمراكز  وجتّولت 
بطيب  بينهم  وُعرفت  الطالبات..  مع  بإبداعها  الريح  ُتسابق  ومعلمة 
كل  كّرست  فقد  ومثابرهتا..  واجتهادها  ومتّيزها  ُخلقها  وُحسن  معرشها 

وقتها بني تعّلم وتعليم..
وأكملت دراستها لتحصل عىل درجة االمتياز بدرجة البكالوريوس ومن 
ثم املاجستري وهي اآلن عىل مقاعد العلم لتحصيل درجة الدكتوراه لتحقق 
حتّبه  الذي  املجال  يف  متخصصة  دكتورة  تكون  أن  الطيب  والدها  حلم 

وترغب به..
عن  حتدثنا  وهي  أسمعها  كنت  املختلطة  باملشاعر  املليئة  األجواء  هذه  يف 

حياهتا وجتارهبا بكل قوة والفرحة والبسمة ال تفارق حمّياها..
أطرافها..  فقدت  كإنسانة  احلياة  يف  رحلتها  خالل  حوهلا  من  تعليقات 
نظرات الشفقة التي قد تالحقها بني احلني واآلخر.. الرسائل املحبِطة التي 

تصلها من البعض حماولني إقعادها عن هدفها املنشود..
كل ذلك ما كان إال ليزيد من عزيمتها وإرصارها ليجعلها أكثر قوة وثباتًا 
ورىض بواقع حاهلا وبدأت تبحث عرب مواقع االنرتنت كيف ملثل هذه الفئة 
من املجتمع أن يكونوا فاعلني ومنتجني ونافعني ألمتهم حتى استوقفها أن 
أحد املعاقني والذي يعتنق ديانة أخرى غري االسالم يتحدى إعاقته )وهي 
البلدان  من  العديد  وجيوب  والفخدين(  الكتف  من  كاملة  األطراف  برت 

األجنبية داعيًا لديانته وُمبرّشًا هبا..
فام كان منها إال أن زادت مّهة ونشاطًا لدعوهتا وقرآهنا ودينها وثباتًا وثقة 
بأن اهلل معها ُيعينها ويرعاها وُيبارك ُخطاها ألننا األوىل كمسلمني أن نكون 

ُمبرّشين هبذا الدين العظيم..

رنــــا عـــادل
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وبركاته،  اهلل  ورمحة  عليك  السالم  املدّخن،  عزيزي 
وبعد؛

سأجري معك حوارًا بالعقل واملنطق السليم، فأرجو 
منك باملقابل أن تتمّعن هبذا احلوار وحتاول ما استعطت 
بأنك  واثق  فأنا  السليم  واملنطق  العقل  بلغة  استيعابه 
يسّبب  الذي  الداء  مبتىل هبذا  عقالين ومنطقي ولكن 
هذا  من  باملعافاة  لك  فأدعو  البغيض،  اإلدمان  لك 

االبتالء، فأنَت تعلم أّن التدخني هو طاعون العرص ملا يسّبب من أمراض 
وآفات، وملا ورد عن حتريمه ورضره من مصادر دينية وعلمية موثوقة.

1. هل تسّمي اهلل أو تذكره أو تصّل عىل نبّيك عندما تدّخن؟ وهل تقول 
احلمد هلل عندما تنتهي من السيجارة؟

2. هل من السّنة أن تفطر يف رمضان عىل سيجارة؟ وتبدأ يومك برشب 
سيجارة مع فنجان القهوة الصباحي؟

3. هل يرّسك أن ترى ابنك أو ابنتك أو زوجتك تدّخن؟
4. هل يف إهداء الرجل ألخيه سيجارة يدخل يف قوله  : »هتادوا حتاّبوا«؟

الطيبات  إىل  واملرشوبات  املأكوالت  تصّنف  أن  منك  طلبت  إذا   .5
واخلبائث، فأين تضع الدخان؟

6. هل يوجد طعام غري الدخان يكتب عىل املنتج )ضاّر بالصّحة، سبب 
للرسطان(.

7. هل كّلفت نفسك مرة بالبحث عن تاريخ إنتاج السيجارة، وملاذا؟
8. أنَت جتادل وتقول إهنا ليست حمّرمة بل مكروهة، فهل هناك عاقل يرّص 

أن يكون مكروهًا من اهلل ورسوله؟
9. هل جّهزَت إجابتك عندما يسألك رّب العاملني عن عدم التصّدق عىل 
الفقراء واملساكني واليتامى واملحتاجني، هل تكون إجابتك أنك أنفقت ما 

زاد عن حاجتك لرشاء الدخان؟
عىل  حتّض  التي  الرشيفة  واألحاديث  الكريمة  اآليات  قرأت  أما   .10

االبتعاد عن كل ما يؤذي اإلنسان )التحريم(؟
الدخان  بتحريم  املسلمني  علامء  كبار  فتاوى  وسمعت  قرأت  أما   .11

وحتريم بيعه ورشائه واالجّتار به؟

12. هل ترىض أن تكون عاصيًا هلل ورسوله، فالتدخني 
برأي عدد كبري من العلامء معصية ألوامر اهلل ورسوله، 

واملدّخن مسلم عاص.
وتنعم  األمــراض  تتجّنب  أن  ببالك  خيطر  أمل   .13

بالصّحة وتعبد اهلل بحّق وتتزّود بالتقوى؟
واحلزن  واألسى  اهلّم  تطرد  أن  ببالك  خيطر  أمل   .14
والقلق واالضطراب من نفسك بابتعادك عن التدخني؟
15. أمل خيطر ببالك أن تعود مريضًا، وتشيع جنازة وتدّل حريان، وتطعم 
وترحم  منكوبًا،  وتوايس  مكروب،  عن  وتفرج  مظلومًا  وتنرص  جائعًا 

صغريًا وجتّل كبريًا بدل أن تدّخن؟
املبتىل،  ويعايف  الغائب،  ويرّد  الغريق  ينجي  اهلل  أّن  ببالك  خيطر  أمل   .16

وهيدي الضاّل، ويشفي املريض، وُيفّرج عن املكروب؟
17. أمل خيطر ببالك أّن الشقي َمن ُحرم من كنوز اإليامن ورصيد اليقني 

واهلداية؟
18. أما خطر ببالك أنه إذا دامهك اخلوف وطّوقك احلزن أن تثق برّبك 
وتتجه إليه بدل أن تدّخن، وتقوم فورًا بالصالة، فالصالة كفيلة باجتياح 

مستعمرات اهلموم واألحزان ومطاردة فلول االكتئاب.
هلل  والعبودية  للسيجارة،  عبدًا  ستبقى  املدّخن  عزيزي  يا  متى  إىل   .19

وحده؟
شهر  طيلة  ورشابك  طعامك  عن  ُتقلع  املدّخن  عزيزي  يا  إنك   .20
رمضان، وتقلع أيضًا عن التدخني، أال يسعك أن تنتهز فرصة هذا الشهر 
املبارك لتحّوله إىل بداية لتوبتك بإقالعك عن التدخني، حتى يبارك اهلل لك 

بصيامك وصالتك ويغفر لك هذه املعصية؟
لرّبك  مرضاة  حااًل،  التدخني  عن  ُتقلع  أن  املدّخن  عزيزي  يا  األوان  آن 
وحفاظًا عىل قلبك وأجهزة جسمك، فأنَت هبذا تعبد اهلل بصدق وتتغّلب 
عىل وساوس الشيطان التي تغريك بالتدخني، وُتقلع عن التدخني الذي 

هو بوابة للمخدرات ورّش من صنع اإلنسان.
مع متنيايت لك باهلداية والتوفيق. والسالم.

ــد ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أحــــــــمــــــــد الـ
ــة ــوري ــس  عــضــو اجلــمــعــيــة األردنـــيـــة وال

ملـــــــــكـــــــــافـــــــــحـــــــــة الــــــــتــــــــدخــــــــني
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البداية إخالص متدّفق وواجب وعطاء املقل لثلة من األنقياء جاؤوا 
لتعّلم دين اهلل ليبّلغوه قومهم.. تظافرت جهود اخلرّيين واملخلصني 
والقريب والصديق  فكانوا هلم األهل  املهاجرين واألنصار؛  بلد  يف 
فكان  وحدهتم،  يف  وإخواهنم  غربتهم  يف  أنيسهم  وكانوا  فأحّبوهم 

احلب يف اهلل يف أرقى صوره.

املحبة ال تنتظر عطاء أو شكرًا أو رضا من أحد، حُتّب هلل وُتبغض هلل.. 
احلب..  درجات  وأسمى  احلب  فضائل  وأنقى  احلب  مراتب  أعىل 
هتيم يف هذا احلب وكلام كان العطاء كان احلب، وكلام كان الوفاء كان 

احلب، وكلام كان اإلخالص كان هذا الدين العظيم.

تبدأ القصة مع تعّطل لغة الكالم وتغري طرق العيش والبعد عن أّي 
روابط دنيوية، ولكنها املحبة يف اهلل خترتق كل هذا وتستقر يف القلوب 

لغة  وتتحدث  مبارشة 
القلوب بكل لغات العامل 
لغة املحبة يف اهلل ال تعرف 
اللغات وال اللهجات وال 
وال  احلدود  وال  العادات 
السدود.. تتقن لغة عاملية 
متداولة للمتحاّبني يف اهلل 

عىل منابر من نور.

الفاّرين  ُكّنا هناك يف قلعة 
إىل اهلل بدين اهلل واملتحاّبني 
اهلل..  طريق  عىل  اهلل  يف 
وتوّحدت  قلوبنا  تعانقت 
لغات  ونطقت  مشاعرنا 
يف  احلب  منابر  يف  عيوننا 
اهلل تالشت اللغة املحكية 
القلبية..  اللغة  وحّلت 

ِعشنا يف جّنة الدنيا.

ُكّنا هناك، مساجد شاخمة عرب الزمان واملكان منذ آالف السنني تنرش 
تتحّدى  الباطل، جباه  باحلق يف قالع  منابر تصدح  اهلدى والرشاد، 
تألفها  باإليامن، عيوٌن  تتدّفق  قلوٌب  بسجدة احلرية عبادة األوثان.. 
لصناعة  ومعرفة  علاًم  تفيض  شاخمة  معاهد  سنني..  منذ  وتألفك 

األجيال عىل هدى الرمحن.

العهد  عىل  املسلمني،  من  الصني  أهل  ديدن  والكلمة  الفكر  جهاد 
باقون، وعىل العهد ماضون، معارك حقيقية خيوضوهنا بكل شجاعة، 

والنرص قريب قريب إن شاء اهلل.

جتربة لعلنا نتعلم منها يف ميادين معاركنا اخلارسة.

* من وحي زياريت للصني - بقلم: خالد اخلالدي / فرع املفرق

كنا في الصين*
البداية خير والنهاية خير وبينهما خير
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لّوعني  حبيبتي..  جرحِك  أضناين  تشتكني..  أراِك  تبكني..  أخالِك 
نزيف دماء.

أجيبيني  لقائي  قّريب  ندائي..  عىل  ُرّدي  سورّيتي  عزيزت..  شهداؤِك 
أرجوِك.

من مياه الفيجه الرقراق من مائك العذب ارويني.. من شاب التمر 
حاوريني..  كّلميني  أسقيني..  الشامي  والتوت  والسوس  هندي 
أعيدي يل طفولتي وسنيني.. ما بالِك دمشق؟ أرجوِك أجيبيني.. أما 
الشهداء؟  قبور  عىل  الزهر  ويوضع  المراء..  زهورك  تنبت  زالت 
الموي  واملعشوق وحامات  العاشق  بمهاجرة عصفورِك  أتسمحني 

البيضاء؟
اخلضاء..؟  ربوعِك  فوق  النعمن  شقائق  بتديّل  تتباهنَي  زلِت  أل 
أجيبيني أعطر اليوم سمؤِك الزرقاء؟ صورة أمطارك وشتائك ليست 

كذلك! أخالك دمشق تبكني ترتاءى بعيني كطفل حزين.
وصدى  كآبة  سلسلة  وباءك  مجالِك  صرّيوا  ــروِك..  دّم غــرّيوِك.. 
أرض  العتيقة..  بيوتك  نافورة  الضيقة..  حاراتك  دمشق  وأنني.. 

ديارِك.. تصيح.. تدمع.. تئّن.. كل ما فيِك سجني.
عّذبوِك.. أهنكوِك.. قالعِك وأسوارِك وآثارك حّطموها ل يعد منها 

يشء متني.. فيا جلرح فؤادي ويا للوعة قلبك املسكني..
سورّيتي افرحي.. عصافري دمشق زقزقي.. أعذب اللان اعزف..

سورّيتي استبرشي وأبرشي.. ل تبكي وزغردي.. فدمعك سأكفكفه 
سأمسحه بيدي سأقف عىل قمة الصخرة الرابضة ف قاسيون لقول 
جسدي  جرحتم  لو  الدمشقي  وأنا  دمشق  هذي  عاٍل:  بصوت  لِك 
لسال من عناقيد عنب وتفاح.. ولو فتحتم شاييني لسمعتم ف دمي 

أصوات من راحوا.
سورّيتي اعذريني فأنا نفيس ل أعد أحتمل.. ل أعد أمّيز أبكاء هذا أم 
نداء، فبكاؤك بصمته نداء ونداؤك نجدة من الرّب فدعك من العرب.

بكاء أم نداء عىل شام اهلوى ويأخذين النني لطفولتي البيئة ولشبايب 
الغّض ولعبري الياسمني..

صوت  أزعجني  لطاملا  إرادت..  بكامل  غرقت..  السى  بحر  ف 
قطرات املاء لكن اليوم تبدو كألاٍن موسيقية تعزف سيمفونية حيات.

املهيمن عىل كل يشء،  السيد  أصبح  لقد  الظالم غّطى كل يشء.. 
استسلمت  حتى  ألبث  ول  فيه..  شعلٍة  آخر  ماتت  قلبي!!  حتى 
للوضع الراهن، أو لربم استسلم العال مّني ويأست حماولت العقيمة 

ف تغيريه!!

انتهت اللعبة ودّقت عقارب الساعِة ُمذّكرًة إّياي بميعاد نومي، أو قل 
سبات!! كي ل أعود جمددًا وأرصخ فيهم: "كفى كفى عبثًا" حكموا 

عيّل بالنوم البدي.

ل أدري ل تزعجهم رصخات إل هذه الدرجة، َأَوليسوا ُهم َمن بدأ؟!

املسمى  نطارده..  الذي  الشبح  "هذا  قائلًة:  فيهم  رصخُت  لطاملا 
بالياة.. َأَوليس ذاته هو الذي نبذنا، مّزق أحالمنا، ول يتوان لظة 

ف أفعاله املتمثلة ف تطهري العال".

إنني اآلن عىل وشك إغمض جفني للمرة الخرية.. ليبقى هذا العال 
طاهرًا -كم يّدعون- ول ُيَلّوَث بأفكاري املسمومة.. عمومًا ل أعد 

أهتم ففي كل الحوال لن يعبأ يب أحد.

قبل أن أنتهي لح يل ضوء البق.. ل أدري َل، لكنني متّنيت لو يؤجل 
العال الذي كرهني مرًة أخرية..  سبات قلياًل.. ل ليشء فقط لرى 

ولكن كأنه ل يعبأ بأمنيتي.. بل طار مرسعًا ليتوارى عن النظار.

أيقنُت حينها أّن نواميس الياة أيضًا تنّبهني.

َقت ُأمنيتي..  أغمضُت عيناي أخريًا ُلفاجأ بالنور من حويل!! لقد ُحقِّ
ليست التي متّنيتها تّوًا.. بل ُأمنيتي القيقة.. َمن يدري حينها قد تكون 

الشمس سطعت ف قلبي.. أو أّن قلبي الذي سطع فيها!

عىل كّل، مع أول خيٍط من خيوطها الذهبية، بدأت قصة أخرى.

قصٌة لفتاٍة لن تاول الستسالم.. فلقد ذاقت طعمه مرًة ولن تقربه 
أخرى.

مذكرات طموحة
السيد إيناس  بقلم: 

فرح محمد أبو عمرة
الـــــــــــصـــــــــــف الــــــــثــــــــامــــــــن 
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تهنئة

هتنئة فرع الرصيفة
تتقدم جلنة إدارة فرع الرصيفة

بالتهنئة والتربيك

من املعلمة: ميرفت عـدلي سالم شالش
بمناسبة حصوهلا عىل لقب حافظة اجلمعية األوىل يف اختبار احلفظ املركزي لعام 2016م

كام تتقدم بالتهنئة والتربيك من طلبتها الذين أمتوا حفظ القرآن الكريم
كاماًل ضمن مرشوع الشفيع، وهم:

خالد أنور البكري - نور حسين أبو راشد - رنيم حسين أبو راشد

بتول حمزة القدومي - أمامة حسين أبو السمن - سندس أحمد السيد أحمد

إسالم خالد الجمل - أمينة خالد الجمل
كام تتقدم بالتهنئة والتربيك من طلبتها الفائزين بالتصفية الثانية يف املسابقة القرآنية السنوية الذين 

حصلوا عىل مراكز متقدمة عىل مستوى اململكة وهم:

خالد عبد ربه التلولي - عامر فارس الطواب - محمد خير يوسف الخطاب

سعيد نبيل جراب - خالد أنور البكري -مراد زهير حداد - صالح الدين مغنم   

نصر ابراهيم مسلم - سمية سامح الشلبي - عبير عمر أمين

نسرين عبد اللطيف الخالد - أماني محمد أبو حلوان - خديجة خالد جعباص 

رجاء السيد شافعي أبو شكر - هيام علي حسونة 

سائلني اهلل  تعاىل أن جيعلهم من أهل القرآن وأن ينفع هبم اإلسالم واملسلمني

تهنئة

هتنئة
تتقدم جلنة إدارة فرع منشية بني حسن

من أهالي محافظة المفرق الكرام
بمناسبة افتتاح مستشفى سارة التخصص سائلني اهلل تعاىل العافية جلميع املسلمني

وأن يبارك إلدارة املستشفى والعاملني فيه
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رنـــــــــــــــا عـــــــــــادل

عاتقها  عىل  وأخذت  الفتيات  من  غريها  عن  متّيزت 
وأبدعت  احلي  مسجد  مصىل  التزمت  النساء..  نفع 
باألنشطة التي تقيمها هلّن بني احلني واآلخر.. ساندهتا 
بذلك إحدى صديقاهتا.. وبقيت عىل ذلك فرتة طويلة 

يف أواخر الثامنينيات..
شاءت األقدار وتزّوجت وتغّربت لتعود بعد سنوات 
أربع وقد ُرزقت طفاًل وطفلة بدأت معهم الرتبية منذ 

أن كانا جنينني يف أحشائها..
عادت ملسجدها لتكمل املسري بدعوة نساء املنطقة من 
والدينية  والرتبوية  الثقافية  واألنشطة  العلم  جمالس 
التسعينيات حني أرشقت شمس  بداية  املختلفة حتى 
مجعيتنا املباركة »مجعية املحافظة عىل القرآن الكريم« يف 

أردننا احلبيب، لتنترش أشّعتها يف مجيع أنحاء اململكة وتُبّث دفئها يف 
كل البيوت..

وكان أن التقت الفاضلة أم احلسن بمجموعة من السيدات لتأسيس 
اللجنة  أعضاء  إحدى  وتكون  منطقتهن  يف  للجمعية  تابع  مركز 
واملسؤولة عن األنشطة الرتبوية يف املركز.. وكرب الطفالن ليكونا من 
أوائل من التحق بنادي الطفل القرآين ومن ثم بالنادي الدائم لينهال 
كشاب  ويتمّيزا  وعماًل  وُخُلقًا  وفهاًم  حفظًا  الكريم  القرآن  نبع  من 

وفتاة نشئا يف طاعة اهلل ويف بيت من بيوت اهلل..
كّرست أم احلسن وقتها وحياهتا لرتبية أوالدها بام ُيريض اهلل ورسوله 
اهلل  فأكرمها  اهلل،  لدين  فهم وحب  عليها من  اهلل  أنعم  مما  وُتعطيهم 

ببناهتا األربع وولدها احلسن لتقّر عينها وعني والدهم بذرّية طيبة..
ختّرج احلسن من املركز القرآين وأخته نورا وقد حفظا ما يقارب )24( 
جزءًا من القرآن، وكان أن تشّبعت نورا حب العمل يف مراكز اجلمعية 
والدعوة إىل اهلل واألخذ بيد الطالبات نحو كل خري يف ظالل مجعيتنا 
األيام  أحد  فيه يف  التي كانت  املركز  لتكون إحدى معلامت  املباركة 

طالبة ومن ثم عّم نشاطها املراكز املحيطة بمنطقة سكنها..
تقول أم احلسن :. ليس أمجل من أن ترى ابنك أو ابنتك وقد ارتوت 

عروقهام وهي غّضة بحب اهلل وكتابه ودعوته ليصبحا فيام بعد شعاع 
الطريق  إىل  بيد كل من حوهلام  نوره يف كل مكان ويأخذا  يبث  خري 
الصحيح.. فواهلل إين ألعجز عن شكر اهلل عىل هذه النعمة العظمى..

أما نورا ابنة أم احلسن فتقول: كم هو رائع أن تكون طفاًل يف مكان 
وتكرب فيه وتنهل من نبع اخلري الذي حيتويه ومن ثم تكن ُمعلاًم وداعيًا 
وُمعّرفًا بكل خري اكتسبته هناك ليشعر من حولك بعظيم النعم التي 

أنعم اهلل عليك هبا بالتحاقك بمراكز القرآن..

أما ُهنا.. من قريب حُتدثنا أم حممد املرصية والتي زارت األردن منذ 
ست سنوات وأقامت فيها فتقول:

انتقل زوجي للعمل يف األردن بإحدى الرشكات واصطحبني وطفل 
حممد لنعيش معه؛ وكان من فضل اهلل علينا أن كان بالقرب من بيتنا 
مركز لتحفيظ القرآن الكريم للنساء.. وكنت قد بدأت مع ابني حممد 
ملا لديه من قوة  الكريم  القرآن  الثالث سنوات حينها.. حتفيظه  ابن 

حفظ ومقدرة عىل ذلك.. 

ليساعدونني  القرآين  الطفل  بنادي  حممد  والتحق  زيارهتم  قّررت 
بتحفيظ حممد القرآن الكريم.. وكان ما أردت وهلل احلمد..

القرآن  حفظ  حممد  ليتم  ووالده  أنا  وجهدنا  املركز  جهود  فتكاتفت 

محمد.. نورا والحسن
أسرة عاشت مع القرآن
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الكريم وهو ابن الست سنوات..
أو  األطفال  أم حممد حديثها: حممد كغريه من  وتكمل 
لعله أكثر منهم بقليل حيب اللعب، وكثري احلركة، ومع 
حفظ  يف  لتحويلها  لديه  الطاقة  هذه  استثمرت  ذلك 

القرآن الكريم..
اآليات  معاين  عن  السؤال  كثري  أنه  حممد  ُيميز  ومما 
ثم  ومن  حوهلا  السؤال  وُيكثر  منها  الكثري  ويستوقفه 

حيفظها..
ويقرأ  املصحف  يمسك  أصبح  القراءة  تعّلم  أن  وبعد 
إال  يلبث  وما  ومعناها  تفسريها  عن  يسأل  ثم  اآليات 

يسريًا فيحفظها..
القرآن  املتشاهبات يف  أيضًا  يمّيز  إنه  وتضيف أم حممد: 
السور  وبأّي  املتشاهبات  يذكر  إحداها  يمّر عىل  وحينام 

وردت..
حيث  ووالده  أنا  جلهدنا  ثم  أواًل  اهلل  بفضل  كله  وهذا 
نقوم بتحفيظه اآليات يوميًا وتثبيت ما تم حفظه سابقًا 
بتشجيعه  مشكورين  القرآن  حتفيظ  مركز  وبمساعدة 

ومتابعته حتى أكمل حفظ القرآن الكريم كاماًل..
ويف اخلتام أقول: صدقًا إن الطفل حممد )8 أعوام( حينام 
تراه حتسبه شاّبًا من قوة شخصيته وثقته بنفسه وثقافته 

وإتقانه حفظ كتاب اهلل عز وجل.. 
الذين يصدق  الشباب  نورا واحلسن فهام من خرية  أما 
فيهم قول رسولنا الكريم: »سبعٌة ُيظّلهم اهلل يف ظّله... 
شابٌّ نشأ يف طاعة اهلل..«، نحسبهم عند اهلل كذلك وهو 
بقلبيهام حينام  النامية  الوفاء  حسيبهم.. وما أمجل صفة 
ان الفضل بعد اهلل عز وجل لوالدهيام ومراكز حتفيظ  َيُردَّ

القرآن التي كان هلا دور يف صقل شخصيتهام..
وبقيت  احلبيبة،  مجعيتنا  وبوركت  القرآن،  بأهل  بورك 
النامذج  هذه  ملثل  ودامت  هبا،  هُيتَدى  منارة  وأبدًا  دومًا 

وغريها الكثري نبعًا دّفاقًا.. اللهم آمني.

أفكار ٕابداعية لتزيين المنزل 
في فصل الربيع

ركن 
األسرة
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يعّد الّضحك شكاًل من أشكال الّتعبري عن الفرح والّسعادة، وتظهر 
الّسلوك اإلنساين الذي  آثاره خارجّيًا عىل اإلنسان، وُيعد جزءًا من 
ينّظمه املخ، ويساعد الّضحك عىل إيضاح نوايا الفرد، وزيادة تفاعله 
اإلنسان  قبول  إىل  إشارة  فهو  اآلخرين؛  مع  وتشاركه  االجتامعي 
للّتفاعل اإلجيايب بينه وبني اآلخرين. وقد يكون الّضحك يف بعض 
األحيان ظاهرًة ُمعدية، أي إن ضحك شخص ما قد حيّفز هذا عىل 

ضحك اآلخرين من حوله..

فوائد الّضحك: 
1. محاية القلب:

ألّن  وذلك  مبارش،  غري  بشكٍل  القلب  حيمي  الّضحك  أّن  تبنّي 
الدموية،  اّلتي حتمي األوعية  العقلّية تسّبب خلاًل للبطانة  الّضغوط 
وما إن تتأّثر تلك البطانة فإّنه ينجم عنها بعض من ردود الفعل اّلتي 
تتسّبب يف تراكم الكوليسرتول عىل جدار الرشايني التاجّية مّما يؤّدي 
يف الّنهاية إىل حدوث األزمات يف القلب، وعندما يضحك اإلنسان 
من قلبه يفرز هرمون الكورتيزول )اهلرمون اّلذي ُيفرز عندما يكون 
اإلنسان حتت تأثري الضغوط( بشكٍل قليل؛ لذا عندما يكون اإلنسان 
يقّلل من معّدالت  فإّنه  الّضحك؛  بمامرسة  يف حالة ضغوط ويقوم 
إفراز اجلسم هلرمون الكورتيزول، كام يقّوي اجلسم من خالل إفراز 
األجسام املضاّدة اّلتي حتارب العدوى، واّلتي متنع تصّلب الرشايني، 

ومن ثَّم إصابة اإلنسان بالّذبحة الصدرّية أو األزمات القلبّية.

2. زيادة الّنشاط يف الّصباح والنوم يف املساء:

بنّي الباحثون أّن الّضحك مئة مّرة له تأثري مساٍو ملامرسة الّرياضة عىل 
التنّفيس  فالّضحك يعمل عىل تشغيل اجلهاز  ملّدة 15 دقيقة؛  عجلة 
واألرجل  الوجه  وعضالت  البطن،  ومنطقة  احلاجز،  واحلجاب 

والظهر.

وثبت أّن من يعانون من آالم العمود الفقري، وال يمكنهم االستغراق 
يف الّنوم، إذا مارسوا الّضحك ملّدة عرش دقائق يمكنهم الّنوم حوايل 

ساعتني مّتصلتني من دون آالم. 

3. زيادة كفاءة جهاز املناعة:

عىل  الّدعابة  روح  وتعمل  املناعة،  جهاز  كفاءة  من  الضغوط  حتّدي 
رفع قدرة اجلسم ملحاربة العدوى عن طريق إفراز األجسام املضادة، 
كام تعّزز من تواجد اخلاليا املناعّية؛ فعندما نضحك يؤدي ذلك إىل 
زيادة اخلاليا الطبيعّية اّلتي تدّمر األورام والفريوسات، ويكثر إفراز 

اجلسم للربوتينات اّلتي حتارب العدّو.

وهناك فوائد أخرى للّضحك، منها:

1. حُيّقق الّضحك السعادة والسالم النفيس، ويمنحك التجّدد ويزيد 
من قدرتك عىل التأّمل واالسرتخاء.

2. يفيد مرىض التهاب الّشعب اهلوائّية وأزمات الّربو عن طريق رفع 
نسبة األوكسجني يف الدم اّلذي يدخل للّرئة.

3. عندما تضحك فإّنك توّتر كّل من يسّبب لك الضيق.

4. جيعلك الّضحك تبدو أكثر شبابًا، وينّمي روح املشاركة، وروح 
العمل اجلامعي.

تأللؤ  من  ويزيد  وسامة  أكثر  وجيعلك  الطاقة،  الضحك  جُيّدد   .5
عينيك. 

6. يعطيك الّضحك الّثقة بالّنفس، وينّمي قدرتك اإلبداعّية.

7. جيعلك الّضحك ُتفّكر بشفافّية، وحيّطم طبيعتك املتحّفظة.

8. ُيقّلل الّضحك من الشخري؛ ألّنه يساعد عىل عدم ارختاء عضالت 
احلنجرة.

عىل  قدرتك  ومن  العقل،  أدائك  مستوى  من  الّضحك  يرفع   .9
االحتفاظ باملعلومات ألطول فرتٍة ممكنة، ويقّوي ذاكرتك.

http://mawdoo3.com

حافظ على قلبك 
واضحك!
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مسابقة 
)العدد ١٨2(

اجلوائـــز لثالثـــة فائزيـــن

w

 النبي

. 5- موسى

االسم الرباعي : 

العمر :                                الصف :

آخر موعد لتسليم اإلجابات: 2017/4/17م

الفائزون بجوائز مسابقة العدد )1٨1(

- رهف أمحد عبد اللطيف

- زكريا صالح زكريا عالم

- يامن منذر محدان خلف

قيمة كل جائزة )10( دنانري

اخرت اإلجابة الصحيحة:
. اسم الصحايب )أبو بكر الصّديق(:

. ب( عبد الل بن أيب قحافة     . أ( عبدالل بن عبد املطلب

2. الصحايب الذي ُلّقب بـ)ذي النورين(:

. ب( عثمن بن عّفان           . أ( عيل بن أيب طالب

3. الصحايب الذي ُلّقب بـ)ترمجان القرآن(:

. ب( عبدالل بن مسعود            . أ( عبدالل بن عباس

4. الصحايب الذي ُلّقب بـ)ِحّب رسول الل(:

. ب( زيد بن ثابت                  . أ( زيد بن حارثة

5. الصحايب الذي ُلّقب بـ)سيد الشهداء(:

 . ب( خالد بن الوليد         . أ( حزة بن عبداملطلب

واملعراج،  اإلرساء  ذكرى  ندية،  عطرة  ذكرى  بنا  متّر  أيام  بعد 

َراِم  اْلَ امْلَْسِجِد  َن  َلْياًل مِّ بَِعْبِدِه  ى  الَِّذي َأرْسَ }ُسْبَحاَن  يقول اهلل تعاىل: 
ِميُع  السَّ ُهَو  ُه  إِنَّ آَياتَِنا  ِمْن  لُِنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكَنا  الَِّذي  اَلْقَص  امْلَْسِجِد  إَِل 

اْلَبِصرُي{ ]الإ�سراء:1[.

بعد موت عّمه،   ، اخَللق حممد  الشايف خلري  البلسم  فهي كانت 

الليلة  له, ويف هذه  إيذاء أهل قريش  احلبيبة، وبعد  وموت زوجته 

السامء،  إىل  األقىص  املسجد  من   ، اهلل  رسول  صعد  املباركة 

وُفتحت له أبواب الساموات الُعىل حتى وصل به الرُباق إىل سدرة 

املنتهى.

حتى يؤكد لنا اهلل تعاىل أّن أرض فلسطني هي بّوابة السامء، وهي 

أرض املحرش.

واملسجد األقىص الذي ُبني بعد بناء املسجد احلرام بأربعني سنة، 

هو ثاين أقدم مسجد عىل األرض بعد املسجد احلرام.

ويف هذه الليلة املباركة ُفرضت الصلوات اخلمس.

النعيم حيث ال عنٌي رأت   جّنات  أيضًا رأى رسوُل اهلل  وفيها 

وال ُأذٌن سمعت وال خطر عىل قلب برش، كام رأى النار وسعريها.

وقد جاء هذا احلدث العظيم ليؤّكد اهلل تعاىل عىل قدسية القدس 

وما حوهلا، وأهنا إسالمية وجيب أن تبقى إسالمية إن شاء اهلل، ولن 

تبقى إسالمية إال بعودتنا إىل إسالمنا احلنيف كام ُأنزل عىل رسولنا 

. احلبيب حممد

ماما ياسمني

يا ولدي
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م في مكانه 
َ
ُبنّي، ضع كل َمعل

الصحيح

الزعتر األخضر

الشعر  تساقط  ويمنع  الرأس،  جللدة  جيدًا  منشطًا  يعترب  ورشابه 
ويكثفه، ومضغه يفيد لوجع األسنان والتهابات اللثة.

عليه  ليضفي  الطعام  إىل  يضاف  التوابل  من  كنوع  الزعرت  يستعمل 
مذاقًا شهيًا.

اجلهاز  لصحة  الرضورية  الغذائية  باأللياف  غني  عشبي  نبات   
لإلنسان،  ورشابًا  طعامًا  وثامره  وجذعه  أوراقه  تستخدم  اهلضمي، 

كام يستخرج منه الزيوت والعقاقري الطبية.
الديكي  السعال  من  يشفي  منها:  عظيمة  فوائد  األخرض  للزعرت 
وااللتهابات الشعبية والربو، الحتوائه عىل مواد مسكنة لألمل ومطهرة 
تصلب  ويمنع  للعضالت،  جيد  ومقّو  الدموية.  للدورة  ومنشطة 
الرشايني، ويطرد الفطريات من املعدة واألمعاء، ويعمل عىل توسيع 
الرشايني، ويقّوي عضالت القلب، ويعالج التهاب املسالك البولية 
واملثانة، ويشفي من املغص الكلوي وخيفض الكولسرتول، وطارد 
والتشّنجات  للمغص  ومضاد  والديدان،  والغازات  لألمالح  جيد 
ومنّبه  للجروح،  ومطّهر  الربد،  من  الناجتة  واالحتقانات  والنزالت 

ممتاز للذاكرة.
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عظيمة.  منارة  البحر  بجانب  تقف  كانت 
ضوءها  تستخدم  كانت  الليل،  جاء  عندما 
قوية  الريح  أّن  مع  البحرية  طريق  إلنارة 
واألمواج مضطربة، فبفضل املنارة سافرت 

القوارب بسالم.
الّطيور  نزلت  صافيًا،  اجلو  كان  عندما 
غّنت  أحيانًا،  للراحة  كتفها  عىل  املحبوبة 

املنارة مع الّطيور فرحًا ومرحًا..
أمطرت  ثّم  خميفة،  عاصفة  جاءت  فجأًة، 
السامء بشّدة.. اشتغلت املنارة بالداللة عىل 
لألسف  لكن،  للقوارب،  البحري  الطريق 
بسبب  أصيب  الطيور  من  كثري  الشديد، 
البحر  يف  غرقت  بعضها  واألمواج.  الرياح 

وماتت.
منارة  أهّنا  فّكرت  بحزن،  املنارة  شعرت 
إال  يشء  أّي  عندها  ليس  فقط،  عادية 
تساعد  أن  تستطع  مل  ــدًا..  واح مصباحًا 
الصعوبات. جيب  التغّلب عىل  الطيور عىل 
عىل الطيور أن تطري إىل مكان آخر للبحث 

عن حريتهّن وحياهتّن احلقيقية.
فقالت: اذهبن، طرن، ولكن أجابت الطيور 
مجيعًا: ال، ال.. نحن ال نخاف من أّي يشء 

عندما نكون معك!
بعد ذلك، غرّيت املنارة، 
صامتة  أصــبــحــت 
الوقت،  معظم  يف 

ورفضت الطيور النزول عن كتفها. ما زال اجلو 
صافيًا، ولكن، يف عيون الطيور، ال معنى للجو، 
تكن  مل  السابقة  صديقتهّن  ألّن  بوحدة،  شعرت 

صديقتهّن كام سبق..
أخريًا، اختارت الطيور غيابًا، عندما طارت حّرة 
منارة!  يا  قالت ألنفسهّن: شكرًا لك  السامء،  يف 
ألف شكر! شّجعتنا عندما شعرنا بالتعب، عّلمتنا 

معنى احلرّية احلقيقية، أنت تقفني يف قلوبنا أبدًا!
يصادفهّن  ماذا  نعرف  ال  طريانًا،  الطيور  عّلمت 
يف احلياة، لكن ما شأن الصعوبات إذا فهمن معنا 

احلرّية؟!
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افتتاح مبنى مركز عبداهلل بن مسعود في فرع مغير السرحان

نائب رئيس اجلمعية  القايض، وبحضور  تركي  مازن  النائب  برعاية 

الدكتور أحد شكري، وعضو جملس إدارة اجلمعية الدكتور مصطفى 

العساف، ورئيس فرع مغري الرسحان الستاذ حسان الرسحان، ومجع 

من املحسنني وأهايل البلدة، تم افتتاح املبنى اجلديد ملركز عبدالل بن 

الذي  املركز،  القرآين / الكيدر، وختلل الفل كلمة رئيس  مسعود 

القرآن، وكلمة رئيس  املركز ف تعليم وتفيظ  أبرز أنشطة  أشار إل 

ودوره  املنطقة،  ف  القرآنية  املراكز  بفتح  الفرع  دور  حول  الفرع، 

الدورات  عقد  خالل  من  القرآين  القل  ف  بالعاملني  النهوض  ف 

الكرام،  بالضيوف  شكري  الدكتور  رّحب  جهته  من  التدريبية، 

وتدث عن دور اجلمعية ف تعليم القرآن الكريم عىل مستوى الردن 

القرآنية،  واملراكز  الفروع  وفتح  املختلفة  البامج  عقد  خالل  من 

وحّث املركز العمل عىل ختريج حّفاظ وحافظات لكتاب الل.

قّدم  اخلتام  وف  الفنية،  النوار  لفرقة  إنشادية  فقرة  الفل  ختلل  كم 

الدكتور مصطفى العساف درع اجلمعية لراعي الفل النائب مازن 

القايض، وسّلم الداعمني للمركز دروع اجلمعية.

دورة تدريبية في فرع الكرك

عقد فرع الكرك دورة تدريبية ملعلمت أندية النادي الدائم ومرشفات 

قّدمها  الكريم(  القرآن  تفيظ  )أساليب  بعنوان:  الّفاظ،  شعب 

الدكتور أسامة جابر.
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مسيرة خير وعطاء

من نشاطات فرع الرصيفة
مركز العدناني يخرج أول 6 حافظات

تكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية

خّرج مركز حممد العدناين القرآين بمظاهر احتفالية بيجة أول )6( 
الروح  شعبة  ف  الرحن  عبد  نادية  املعلمة  طالبات  وهّن  حافظات، 
والريان، بحضور املرشفة اإلدارية عبري فؤاد ومرشفة الّفاظ رئيسة 

نايف.
ختلل الفل كلمة مديرة املركز، أثنت فيها عىل الافظات ومعلمتهن، 
حامالت  شعبة  لطالبات  وفقرة  املركز،  لطالبات  إنشادية  ووصلة 
نيسان(،  شهر  ف  خترجهن  املتوقع  ومن  جزءًا   26 )يفظن  اللواء 
اهلديا  بتقديم  الفل  واختتم  والطالبات،  للمعلمة  اخلتم  ودعاء 

كّرم الفرع الطلبة الناجحني باملسابقة القرآنية السنوية لعام 2016م 

الطالب  وحضه  القرآين  الكوثر  مركز  ف  أقيم  الذي  الفل  خالل 

أنور  السيد  التالوة  جلنة  رئيس  تكريم  تم  كم  وذووهم،  املكّرمون 

سعيد  مركز  وتكريم  املسابقة،  إنجاح  ف  جهوده  عىل  البكري 

العنبتاوي القرآين لصوله عىل جائزة الداء املتميز ف العمل القرآين 

عىل مستوى مراكز الفرع.

الفائزين باملسابقة )35( طالبًا شاركوا ف )6(  يذكر أّن عدد الطلبة 

مستوى  عىل  متقدمة  مراكز  عىل  منهم   )٨( وحاز  خمتلفة  مستويات 

اململكة.

قّدمت  كم  للطالبات،  التكريمية 
الطالبات هدايا تذكارية ملعلمتهن 
والافظات  املــركــز،  وملــديــرة 
اخلرجيات ُهّن: )أحالم إسمعيل، 
سحر صبيح، لبنى اخلليل، فاطمة 
عائشة  وحيد،  هنادي  شحادة، 

العايدي(.
فاطمة  الاّجة  الافظة  أّن  يذكر 
عامًا(   70( عصام«  »أم  شحادة 

هي أكب الافظات ف املركز، وقد بدأت الفظ منذ )4( سنوات، 
ومتتاز بقوة الذاكرة والفظ املمّكن، وشاركت ف تصفيات املسابقة 
عىل  الول  التصفية  ف  وأحرزت  2016م  لعام  السنوية  القرآنية 
جزءًا(،   25 )حفظ  الثالث  املستوى  ف   %92 عالمة  الفرع  مستوى 

وتأّهلت للتصفية الثانية عىل مستوى اململكة.
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من نشاطات فرع الزرقاء الثالث
تكريم المشاركات في المسابقة القرآنية

تسليم درع الفرع لمركز اإلمام الشاطبي

نشاط بر الوالدين

لقاء تربوي في مركز عبد اهلل بن حذافة السهمي

الثالث  الزرقاء  فرع  أقــام 

لطالباته  تكريميًا  حفاًل 

املسابقة  ف  املــشــرتكــات 

الفرع،  نّظمها  التي  القرآنية 

املهندس  حديقة  قاعة  ف 

 )60( بمشاركة  بالزرقاء، 
طالبة حفظن ما بني )5-10( أجزاء من القرآن الكريم.

النسائية وعدد من  واللجنة  الفرع  الرتبوية ف  املرشفة  الفل  وحض 

نساء املجتمع املحيل، وذوو الطالبات من النساء، فضاًل عن الطالبات 

املكرمات.

أقام مركز اإلمام الشاطبي القرآين احتفاًل تكريميًا للطالبات اللوات 
حصلن عىل شهادة الدورة التمهيدية، كم قّدم شهادات حفظ لبعض 
القرآن الكريم، وتم تسليم  اللوات أمتمن حفظ أجزاء من  الطالبات 
الفرع  خدمة  ف  جلهود  تقديرًا  الشاطبي  اإلمام  ملركز  الفرع  درع 
وأناشيد  الرتبوية،  للمرشفة  توجيهية  كلمة  الفل  وختلل  وأهدافه، 
املركز  مرشفات  الفل  وحض  املركز،  طالبات  قدمتها  إسالمية 

وطالباته، وبعض مرشفات املراكز الخرى، وبعض الضيوف.

بر  حول  مميزًا  نشاطًا  الكسائي  بمركز  القرآين  الطفل  نادي  أقام 
أبو  ناديا  لألستاذة  الوالدين  بر  عن  دينية  حماضة  ختلله  الوالدين، 
مديرة  قّدمتها  الرتبية،  تربوية عن دور الرسة ف  الزيت، وومضات 
النادي  معلمت  من  المهات  بتكريم  وختم  شعبان،  هنا  النادي 
ويأت  النادي.  أطفال  جّدات  عىل  الدروع  وتوزيع  فيه،  والعامالت 

هذا النشاط ضمن أنشطة منهاج القيم - وحدة بر الوالدين.

طلبة  أمور  أولياء  السهمي  حذافة  بن  الل  عبد  مركز  معلمو  التقى 
ف  والقرآين  الرتبوي  العمل  تطوير  سبل  املجتمعون  وناقش  املركز، 
طلبة  ختريج  تم  كم  الطلبة،  يواجهها  التي  املشكالت  وأهم  املركز، 
زيد  الدكتور  الفرع  مدير  اللقاء  وحض  املركز،  ف  الشتوي  النادي 

خض والشيخ مجال العمري مقرئ املنطقة.
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مسيرة خير وعطاء

نشاط رياضي لطالب مشروع الحافظ الصغير

زيارة طالبات الجامعة الهاشمية لنادي الطفل

القرآين  ثابت  بن  زيد  بمركز  الصغري  الافظ  مرشوع  طالب  قام 
بدف  الزرقاء،  مالعب  أحد  عىل  ريايض  بنشاط  معلمهم  بإشاف 
تفيز الطلبة عىل حفظ املزيد من آيات كتاب الل، ويذكر أن املرشوع 
يدف إل تفيظ الطلبة من الصف الول إل السادس القرآن الكريم 

كاماًل ف غضون أربع سنوات.

القرآين  الطفل  نادي  اهلاشمية  اجلامعة  طالبات  من  جمموعة  زارت 
الدكتور  الفرع  مدير  الطالبات  استقبال  ف  وكان  الكسائي،  بمركز 
الطالبات  هنا شعبان، وسامهت  الستاذه  النادي  زيد خض ومديرة 
تقديم  خالل:  من  الطفال  وجوه  عىل  البسمة  رسم  ف  اجلامعيات 
املمتعة  اللعاب  وبعض  الوجه،  عىل  والرسم  هلم،  اهلدايا  بعض 
التي تقدمها  الوطنية  الرتبية  النشاط ضمن مادة  لألطفال، ويأت هذا 

اجلامعة، وضمن إطار تواصل اجلمعية مع املجتمع املحيل.

افتتاح مركز النور المحمدي في فرع عمان السادس

مركز  افتتاح  مركز  لفتتاح  حفاًل  السادس  عمن  فرع  أقام 
الفرع  رئيس  برعاية  خلدا،   / القرآين  املحمدي  النور 
الدكتور عبدالرحن بني فواز، وحضور العاملني وعدد من 

أهايل املنطقة.



سأل ُعمر بن اخلطاب عن رجل ما إذا كان أحد احلارضين يعرفه، 
فقام رجل وقال: أنا أعرفه يا أمري املؤمنني.

فقال عمر: لعلك جاره، فاجلار أعلم الناس بأخالق جريانه؟
فقال الرجل: ال.

فقال عمر: لعلك صاحبته يف سفر؛ فاألسفار مكشفة للطباع؟
فقال الرجل: ال.

فقال عمر: لعلك تاجرت معه فعاملته بالدرهم والدينار، فالدرهم 
والدينار يكشفان معادن الرجال؟

فقال الرجل: ال.
فقال عمر: لعلك رأيته يف املسجد هيّز رأسه قائاًم وقاعدًا؟

فقال الرجل: أجل.
فقال عمر: اجلس، فإنك ال تعرفه.

عتبة  عىل  دينه  خيلع  أن  املمكن  من  املرء  أّن  يعلم  اخلطاب  ابن  كان 
املسجد ثم ينتعل حذاءه وخيرج للدنيا مسعورًا يأكل مال هذا وينهش 

عرض ذاك.
خلفها  خيتبئ  متاريس  تصبح  أن  املمكن  من  اللحى  أّن  يعلم  كان 

لصوص كثر.
وأّن العباءة السوداء ليس بالرضورة حتتها امرأة فاضلة.

كان يعرف أّن السواك قد يغدو مسنًا نشحذ به أسناننا ونأكل حلوم 
بعضنا.

كان يعرف أّن الصالة من املمكن أن تصبح مظهرًا أنيقًا ملحتال، وأّن 
احلج من املمكن أن يصبح عباءة اجتامعية مرموقة لوضيع.

تديُّن  هو  السلوك  يف  أثرًا  ينعكس  ال  الذي  التدين  أّن  يؤمن  كان 
أجوف.

إندونيسيا مل يفتحها املحاربون بسيوفهم، وإنام فتحها التّجار املسلمون 

هلذا  بدينهم،  بضائعهم  يبيعون  يكونوا  فلم  وأماناهتم،  بأخالقهم 
ُأعجب الناس هبم وقالوا: يا له ِمن دين!

اإليامن الكاذب أسوأ من الكفر الرصيح ويف كليهام رش!
والتعامل مع اآلخرين هو حمّك التديُّن الصحيح.

وسجاجيد  زمزم  وماء  التمر  إال  َحّجنا  من  لنا  يكون  ال  أن  مصيبة 
الصالة املصنوعة يف الصني.

مصيبة أن ال يكون لنا من صيامنا إال األكل والرشاب.
مصيبة أن تكون الصلوات حركات رياضية تستفيد منها العضالت 

واملفاصل وال يستفيد القلب.
مظاهر التديُّن أمر حممود ونحن نعتز بديننا شكاًل ومضمونًا... ولكن 
ل رعاة  ين الذي حوَّ العيب أن نتمّسك بالشكل ونرتك املضمون؛ فالدِّ

الغنم إىل قادة لألمم مل يغري أشكاهلم وإنام غرّي مضامينهم.
أبو جهل كان يلبس ذات العباءة والعاممة التي كان يلبسها أبو بكر، 
وحلية أمّية بن خلف كانت طويلة كلحية عبداهلل بن مسعود، وسيف 
تشاهبت  خالد..  سيف  منه  كان  الذي  املعدن  نفس  من  كان  عتبة 

األشكال واختلفت املضامني.
ولعله من الواجب أن نستشعر وبقناعة تامة أننا جمتمع متدين ما دمنا 
نلتزم بالعقيدة والرشيعة اإلسالمية وال نختلف معها أو نخالفها ألهنا 
ثوابت ال يمكن املساس هبا، ولكن االختالف هو يف سلوك التطبيق 
ودوافعه وخلط الدين بالتديُّن إىل درجة أصبحنا نحكم عىل االلتزام 
الديني وفق املعايري الشكلية السائدة دون النظر يف حال املضغة التي 

إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله.
هل أدركنا ماذا يريد مّنا ديننا؟ إنه العبادة بمفهومها الشامل.. كل ما 
والباطنة.. هذا هو  الظاهرة  األقوال واألفعال  اهلل ويرضاه من  ه  حيبُّ

اإلسالم.

إلى لقاء

ــن ــ ــزب ــ ال ــام  ــ ــسـ ــ بـ أ. 
اجلــمــعــيــة إدارة  ــس  ــل ــج م عـــضـــو 


