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الكرمي اإذا قدر غفر، 
واإذا اأ�سيء له �سرت،

 واللئيم اإذا ظفر عقر، 
واإذا اأمن غدر، 
واإذا خا�سم فجر
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احلمد اهلل رب الع�ملني، وال�سلة وال�سلم على 
�سيدن� حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، وبعد:

جملة  االإ�سلمي(  الثق�يف  )املركز  جملة  ف�إن 
اإ�سلمية ثق�فية، ي�سدره� املركز الثق�يف االإ�سلمي 
اجل�معة  من  اإمي�نً�  وذلك  االأردنية،  اجل�معة  يف 
وجمتمعه�  طلبته�،  بني  الديني  الوعي  ن�سر  ب�أهمية 
البن�ء  يف  ال�س�مية  لر�س�لته�  حتقيقً�  املحلي، 
�سحيحة  اأ�س�س  على  االإ�سلمية  للأمة  احل�س�ري 
ومن  النبوية،  وال�سنة  الكرمي،  القراآن  من  م�ستق�ة 
ال�سليمة  االإ�سلمية  والقيم  املف�هيم  تر�سيخ  اأجل 
تربزه  م�  خلل  من  امل�سلم  ال�سب�ب  نفو�س  يف 
مو�سوع�ته� املتنوعة يف الق�س�ي� االإ�سلمية املختلفة 
التي تتن�وله� املجلة يف االأ�سرة واملجتمع، واالقت�س�د، 
املع��سر من  ال�سب�ب  بواقع  يتعلق  والرتبية، وكل م� 

ق�س�ي� حتت�ج اإلى نق��س وبي�ن.

اجل�معة  من�بر  من  منربًا  املجلة  تعّد  ولذا؛ 
االأردنية التي حتمل على ع�تقه� ن�سر الوعي الثق�يف 
االإ�سلمي، وتر�سيخ الثق�فة االإ�سلمية الر�سيدة بني 
اأفراده�، وامل�س�همة يف بن�ء م�ستقبل االأجي�ل امل�سلمة 
مبقوم�ت  واالأخذ  بدينهم،  االعتزاز  اأ�س��س  على 

النهو�س ب�الأمة ب�لعلم والعمل.

وال �سك يف اأن هذه املنطلق�ت وغريه� حتت�ج اإلى 

االأفك�ر  ن�سر  على  يقوم  الذي  االإ�سلمي  املنرب  هذا 
وبث  و�سلوكً�،  وفكرًا،  عقيدة،  دينن�  عن  ال�سحيحة 
روح الت�س�مح والتع�طف، واحلث على البذل والعط�ء، 
للرتق�ء  اجليل  نفو�س  يف  االيج�بية  القيم  وبن�ء 
ب�ملوروث  للمجتمع، واالعتزاز  والبن�ء  العمل  بهم يف 
والتطرف،  التع�سب  عن  بعيدًا  للأمة،  االإ�سلمي 

واالنحراف ب�أنواعه ك�فة.

ر�س�لة  جوهر  متثل  املع�مل  هذه  ف�إن  هن�  ومن 
التي  اإ�سداراته�  جميع  يف  اهلل-  مب�سيئة   – املجلة 
ب�أهمية  واالإمي�ن  واملعرفة،  العلم  اأ�س��س  على  تقوم 
الأن  احل��سر؛  وقتن�  يف  االأمة  تعي�س  التي  املرحلة 
اال�ستقرار  متطلب�ت  من  والنف�سي  املجتمعي  االأمن 
اللزم للتقدم والتطور يف املجتمع�ت املع��سرة، وهو 
ال يتحقق اإال يف ظل �سدق االإمي�ن، و�سلمة الفكر، 
م�  وهو  واملعرفة،  العلم  وتقدم  العمل،  واإخل�س 
االإ�سلمي  الفكر  �سوء  يف  املجلة  �سي��سة  عليه  تقوم 

الر�سيد.

ويف اخلت�م اأ�سكر كل من اأ�سهم بجهده، ووقته، 
وقلمه، وفكره يف اإخراج العدد االأول من هذه املجلة 
ح�سبن�  وهو  التوفيق،  ويل  واهلل  الكرام،  القراء  اإلى 
ونعم الوكيل، و�سلى اهلل على �سيدن� حممد وعلى اآله 

و�سحبه اأجمعني.

رئي�س التحرير
د.قذايف الغنانيم

مدير املركز الثقايف الإ�سالمي 

االفتتاحية
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اأوًل: ن�ساأة املركز:

على  ب�ملوافقة  ال�س�مية  امللكية  االإرادة  �سدرت 
رقم  جل�سته  يف  االأردنية  اجل�معة  اأمن�ء  جمل�س  قرار 
82/4، ت�ريخ 1982/4/6م، املت�سمن اإن�س�ء مركز يف 
اجل�معة االأردنية ي�سمى: )املركز الثق�يف االإ�سلمي(، 
قدره�  مب�س�حة  اجل�معة  م�سجد  بج�نب  املركز  ويقع 
)800( مرت مربع، وي�سكل مع م�سجد اجل�معة وحدة 
اأجله�.  من  اأن�سئ  التي  االأهداف  خدمة  يف  متك�ملة 
اأبرز  من  اإحدى  املجتمع،  على  املنفتح  مبوقعه  وميثل 

ر�س�الت اجل�معة االإجتم�عية.

مسسجد اجلامعة الأردنية:

يتميز امل�سجد مبوقعه وم�س�حته الكبرية، وكث�فة 
يق�م  م�  بنوعية  يتميز  كم�  ثق�ف�تهم،  وتنوع  رواده 
والندوات،  والدرو�س  اخلطب  من  م�ستمر  ب�سكل  فيه 
االأ�س�لة  بني  واجلمع  والتنويع،  ب�لعمق،  متت�ز  التي 

ال�سريعة  علم�ء  من  نخبة  فيه�  ويتحدث  واملع��سرة، 
املركز  يقوم  الذين  االإ�سلمية،  وال�سخ�سي�ت 

ب��ستقط�بهم من داخل اململكة وخ�رجه�.

ثانيًا: روؤية املركز ورسسالته: 

ن�سر  يف  متميز  ري�دي  بدور  القي�م  الروؤية: 
املجتمع  اأفراد  لدى  وتنميته  االإ�سلمي  الثق�يف  الوعي 
برباجمه،  للو�سول  والع�ملي؛  املحلي،  امل�ستويني  على 

واأن�سطته اإلى م�س�ف املراكز املتقدمة يف الع�مل.

الرسسالة: تر�سيخ الثق�فة االإ�سلمية الر�سيدة، 
الثق�فية  التحدي�ت  مواجهة  على  ق�در  جيل  واإعداد 
التعليمية  العملية  دعم  يف  وامل�س�همة  املع��سرة، 
والبحثية، وخدمة املجتمع؛ من اأجل مواكبة متطلب�ت 
اإيج�د  على  ق�در  متجدد،  اإ�سلمي  بفكر  الع�سر 
احللول ال�سحيحة املن��سبة للم�س�ئل امل�ستجدة حمليً� 

وع�مليً�.

نبذة عن 
املركــز الثقافــي الإ�سالمــي

نوال العدوان
م�س�عد مدير املركز الثق�يف االإ�سلمي

 ل�سوؤون اجلودة والتطوير
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ثالثًا: اأهداف املركز: 

واالأخلق  والقيم  العقيدة  تر�سيخ  اإلى  املركز  يهدف 
االإ�سلمية، وتنمية الوعي االإ�سلمي ال�سليم وتقدمي �سورة 
م�سرقة حل�س�رة االإ�سلم وثق�فته، والعن�ية ب�لقراآن الكرمي 
مواهبهم  تنمية  من  اجل�معة  طلبة  ومتكني  وفهمً�،  تلوة 
مع  والتوا�سل  بحوثهم،  وت�سجيع  االإ�سلمية  ون�س�ط�تهم 
املجتمع املحلي يف االأمور االإ�سلمية املهمة، كرع�ية �سوؤون 
يف  املخت�سة  اجله�ت  مع  واالإ�سه�م  وال�سب�ب،  املراأة، 
مو�سوع�ت االإ�سلح واالإر�س�د االأ�سري، وتقدمي امل�س�عدة 
لطلبة ال�سعوب االإ�سلمية، والطلبة من ذوي االإحتي�ج�ت 

اخل��سة، وذلك من خلل الو�س�ئل الت�لية:

تعليم تلوة القراآن الكرمي وجتويده واتق�ن تلوته  اأ ( 
واأحك�مه لطلبة اجل�معة، واملجتمع املحلي.

عقد الندوات واملوؤمترات واإلق�ء املح��سرات. ب( 

مل�س�عدة  متخ�س�سة  اإ�سلمية  مكتبة  اإن�س�ء  ج( 
الطلبة يف حت�سري البحوث، وكذلك اإن�س�ء متحف 

اإ�سلمي يف املو�سوع�ت االإ�سلمية.

لتحقيق  وتدريبية  ومهنية  تعليمية  برامج  و�سع  د( 
�سه�دة  الط�لب  مبوجبه�  مينح  املركز  اأهداف 
الدبلوم يف القراءات اأو �سه�دة مهنية اأو تدريبية 

وفقً� لنظ�م منح الدرج�ت العلمية وال�سه�دات.

ن�سر بحوث الطلبة واإ�سدار الدوري�ت والن�سرات،  هـ( 
وعر�س االأفلم الثق�فية العلمية.

تدريب الطلبة على الوعظ واالإر�س�د واخلط�بة يف  و( 
م�سجد اجل�معة االأردنية، وتنظيم رحلت العمرة 

لطلبة ال�سعوب االإ�سلمية.

رابعًا: اأعمال املركز وفعالياته:

املج�ل االأك�دميي:  اأ( 

ع�سرات  بعقد  املركز  يف  التدري�س  �سعبة  تقوم 

خمتلفة،  علمية  جم�الت  يف  املتخ�س�سة  الدورات 
داخل  من  الطلبة  ع�سرات  درا�سته�  على  يواظب 
اجل�معة وخ�رجه� ومنه�؛ دورات يف التلوة والتجويد، 
علوم  يف  ودورات  القراآنية،  القراءات  يف  واالإج�زة 
القراآن الكرمي، والتف�سري، واحلديث ال�سريف، والفقه 
والت�ريخ  ال�سريفة،  النبوية  وال�سرية  االإ�سلمي، 
متنوعة  ثق�فية  دورات  اإلى  ب�الإ�س�فة  االإ�سلمي، هذا 
اإهتم�مً�  ال�سعبة  واإبداعية، وتويل  ذات �سبغة فكرية، 
واللغة  والنحو،  العربية،  اللغة  يف  دورات  بعقد  خ��سً� 
خ��سة  دورات  تعقد  كم�  واحل��سوب،  االإجنليزية، 
مه�رات  تنمية  بهدف  االإ�سلمية؛  ال�سعوب  بطلبة 

التوا�سل لديهم، وتلبية ح�ج�تهم الثق�فية املختلفة.

ومن اأبرز الربامج املهنية املتك�ملة التي تقّدم يف 
املركز دبلوم القراءات والتجويد.

2( املجال التثقيفي والتوعوي والدعوي:

والندوات  املح��سرات،  من  �سل�سلة  املركز  يعقد 
الع�مة يف  الثق�فية  الفكرية، واملوؤمترات، والن�س�ط�ت 
ب�ملن��سب�ت  ويويل عن�ية خ��سة  املو�سوع�ت،  خمتلف 
املولد  وذكرى  الهجرية،  ال�سنة  راأ�س  مثل:  الدينية 
رم�س�ن  و�سهر  واملعراج،  واالإ�سراء  ال�سريف،  النبوي 
وغريه�،  احلجة  ذي  من  االأوائل  والع�سر  املب�رك، 
ال�سريعة،  كلية  اأ�س�تذة  من  نخبة  فيه�  ويح��سر 
وخ�رجه�،  اجل�معة  داخل  من  والدع�ة  والعلم�ء، 
ب�للغة  تعقد  وندوات  حم��سرات  اإلى  ب�الإ�س�فة  هذا 
االإجنليزية، ومنه� حم��سرات تعريفية ب�الإ�سلم لغري 

امل�سلمني. 

3( فعاليات ثقافية وخريية اأخرى:

الكرمي،  القراآن  لربن�مج  دورية  عرو�س  تنظيم   -
واأحك�م  واملواريث،  ال�سريف،  النبوي  واحلديث 
احل��سوب من خلل  ب��ستخدام  والتجويد  التلوة 

خمترب احل��سوب يف املركز.
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خريي  وب�زار  االإ�سلمي،  للكت�ب  معر�س  اإق�مة   -
يكون ريعه ل�س�لح الطلبة املحت�جني يف اجل�معة.

ويف  الكرمي،  القراآن  حفظ  يف  م�س�بق�ت  اإق�مة   -
املعلوم�ت الثق�فية الع�مة.

تنظيم ن�ٍد �سيفي للأطف�ل؛ تقدم لهم فيه برامج   -
يجمع  الذي  املتنوع  االإ�سلمي  التثقيف  من  نوعية 
بني التعبد، والتعلم، والن�ضاط الذهني والريا�ضي. 

ا�ست�س�فة الوفود الطلبية من املدار�س احلكومية   -
واخل��سة، وطلبة اجل�مع�ت، واملوؤ�س�س�ت االأخرى.

من  املحت�جني  للطلبة  م�لية  م�س�عدات  �سرف   -
خلل �سندوق خ��س ب�لطلبة الفقراء.

تنظيم حملت اخلري للع�ئلت الفقرية واالأطف�ل   -
االأيت�م ودور امل�سنني يف حم�فظ�ت اململكة وتقدمي 
امل�س�عدات امل�لية والعينية لهم. )ميكن ملن يرغب 
يف  االإيداع  طريق  عن  التربع�ت  بتقدمي  امل�س�ركة 

ح�س�ب املركز(.

4( رعاية طلبة ال�سعوب الإسسالمية:

ال�سعوب  بطلبة  خ��سة  عن�يًة  املركز  يويل 
االإ�سلمية الوافدين للدرا�سة يف اجل�معة االأردنية من 
خمتلف اجلن�سي�ت؛ مل� له� من اأهمية ب�لغة يف حتقيق 
اأهداف اجل�معة واملركز يف توثيق عرى التوا�سل بني 
اأبن�ء االأمة االإ�سلمية، ويقوم املركز بجمع التربع�ت 
�سندوق  خلل  من  االأعزاء  الطلبة  هوؤالء  مل�سلحة 
اإدارته  خ��سة  جلنة  تتولى  الغ�ية،  لهذه  خ�س�س 
من  اللجنة  لهم  توفر  حيث  اجل�معة،  من  ب�إ�سراف 

خلل هذا ال�سندوق م� ي�أتي:

تنظيم رحلة عمرة كل ع�م.   -

تنظيم رحلة علمية خ��سة كل ع�م لزي�رة االأم�كن   -
الدينية والت�ريخية يف االأردن.

تنظيم اإفط�ر جم�عي يف �سهر رم�س�ن املب�رك.   -

الر�سوم  من  جزء  ودفع  م�لية  م�س�عدات  تقدمي    -
اجل�معية لهم.

ال�سعوب  طلبة  لصسندوق  املالية  الإيرادات 
الإسسالمية:

م� تخ�س�سه اجل�معة االأردنية من ميزانية 
لدعم ال�سندوق.

التربع�ت والهب�ت وميكن دفعه� ب�لطرق الت�لية:

اأ التربع النقدي مب��سرة يف ال�سندوق املخ�س�س 
لذلك يف م�سجد اجل�معة.

ب اإر�س�ل ال�سيك�ت واحلواالت على العنوان الت�يل:

اجل�معة االأردنية/ املركز الثق�يف االإ�سلمي/   
�سندوق طلبة ال�سعوب االإ�سلمية.

ج حتويل التربع مب��سرة اإلى ح�س�ب اأم�ن�ت املركز 
الثق�يف االإ�سلمي؛ 

رقم: )01500/14048000(، لدى بنك الق�هرة 
عم�ن/ فرع اجل�معة االأردنية. 

 

5( املكتبة والبحث العلمي: 

حتتوي  متخ�س�سة  اإ�سلمية  مكتبة  املركز  ي�سم 
والن�سرات  واملجلت،  الكتب،  من  العديد  على 
الزاخرة  الفيديو  اأ�سرطة  اإلى  اإ�س�فة  االإ�سلمية، 
االإ�سلمية،  ال�سخ�سي�ت  ب�ِسريرَ  اخل��سة  ب�الأفلم 

والعلم�ء امل�سلمني، والندوات، وخطب اجلمع.

ويويل املركز اهتم�مً� خ��سً� ب�لبحث العلمي عن 
يقومون  الذين  فيه  املتفرغني  الب�حثني  تبني  طريق 
م يف الدوري�ت املعتمدة،  �سنويً� بن�سر نت�ج بحثي حُمكَّ
ب�سكل  بحث  حلق�ت  عقد  على  املركز  يحر�س  كم� 
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دوري تن�ق�س فيه� بحوث ذات اإ�س�فة نوعية يف جم�ل 
ندوات  تنظيم  اإلى  ب�الإ�س�فة  االإ�سلمية،  الدرا�س�ت 
واأ�سول  ومن�هجه،  العلمي  البحث  يف  وحم��سرات 

حتقيق املخطوط�ت واإحي�ء الرتاث.

6( املوقع الإلكرتوين: 

ينفتح املركز على ال�سبكة االإلكرتونية الع�ملية من 
من  وا�سعة  لدائرة  بتن�وله  يتمّيز  الذي  موقعه؛  خلل 
مو�سوع�ت الثق�فة االإ�سلمية؛ مبنهجية علمية حت�كي 

الواقع املع��س.

املركز،  اإعلن�ت  اأهم  خلله  من  وُيعر�س 
واأخب�ره، ون�س�ط�ته م�سورة على �سكل يوتيوب، وتقدم 
عن طريقه االإج�ب�ت على ا�ستف�س�رات اجلمهور حول 
الن�سخ  من  العديد  املوقع  ويحوي  وفع�لي�ته،  املركز 
ال�سوتية لتلوة القراآن الكرمي وجتويده على قراءات 
واالإف�دة  اإليه�،  االإ�ستم�ع  الراغبني من  متعددة متكن 
جلميع  �سوتية  ت�سجيلت  اأي�سً�  ويحوي  تنوعه�،  من 
خطب اجلمع التي تلقى يف م�سجد اجل�معة، وي�ستمل 
على جمموعة مب�ركة من االأح�ديث النبوية ال�سريفة، 
من  العديد  اإلى  ب�الإ�س�فة  هذا  املتنوعة،  والفت�وى 

املوا�سيع الثق�فية االأخرى.

جملة املركز الإلكرتونية:

مّت موؤخرًا بحمد اهلل تع�لى اإن�س�ء جملة اإلكرتونية 
والتي  االإ�سلمي«؛  الثق�يف  املركز  »جملة  ت�سمى: 
والتوعوية،  الثق�فية  مو�سوع�ته�  اإط�ر  ب�سعة  متت�ز 
واالإجتم�ع،  والرتبية،  ال�سريعة،  علم�ء  وت�ستقطب 
اأ�سيلة،  اإ�سلمية  ثق�فة  ن�سر  اإلى  وتهدف  وغريهم، 
م�سكلت  وحم�ك�ة  والو�سطية،  ب�ل�سم�حة،  تت�سف 

االأمة املع��سة.

املوقع  التوا�سل معن� من خلل  ن�أمل منكم دوام 
االإلكرتوين للمركز:

http://centers.ju.edu.jo/ar/icc/Home.aspx

خامسسًا: التطلعات املسستقبلية:

1. التنوع يف مو�سوع�ت الدورات التي ينظمه� املركز، 
االإ�سلمي،  التثقيف  جم�الت  جميع  ت�سمل  بحيث 
واالرتق�ء مب�ستواه�، ومبخرج�تهً� مبراع�ة مع�يري 

اجلودة.

دبلوم  مثل  جديدة،  مهنية  دبلوم�ت  برامج  اإن�س�ء   .2
املح�م�ة ال�سرعية، ودبلوم االإر�س�د االإ�سري االإ�سلمي.

3. التو�سع يف م�س�بق�ت حفظ القراآن الكرمي وامل�س�بقة 
الثق�فية، وتو�سيع دائرة امل�س�ركني فيه�.

4. تعميق برامج االإ�سلح االأ�سري يف املركز، والعمل 
على ن�سر ثق�فته من خلل املركز. 

املراكز  مع  الثق�فية  العلق�ت  دائرة  يف  التو�سع   .5
الر�سمية،  واجله�ت  املم�ثلة،  املحلية  الثق�فية 
كلي�ت  على  واالنفت�ح  والنق�بية،  وال�سعبية، 
واإقامة ن�ضاط مع كل كلية ب�ضكل دوري؛  اجلامعة، 
ب�سكل  امل�سرقة  االإ�سلم  تو�سيع عر�س �سورة  بغية 

واقعي بعيد عن التع�سب واملغ�الة. 

6. االإنفت�ح على و�س�ئل االإعلم املختلفة لن�سر ر�س�لة 
ال�سح�فة  ذلك  ومن  الثق�فية،  وخمرج�ته  املركز 
والدرو�س  وبث خطب اجلمع  الف�س�ئية،  والقنوات 

والندوات. 

يف  االإجنليزية  ب�للغة  وكتيب�ت  ن�سرات  اإعداد   .7
مو�سوع�ت حيوية تهم اجل�لي�ت امل�سلمة، واملثقفني 

غري امل�سلمني اأي�سً� على ال�سعيد الدويل.

الع�ملية؛  االإ�سلمية  الثق�فة  مراكز  على  االنفت�ح   .8
لتب�دل املنفعة واخلربة معه�، وتعزيز البعد الدويل 

لر�س�لة املركز واجل�معة. 

9. تعزيز العلقة مع �سف�رات الدول املختلفة؛ الإق�مة 
ب�لثق�فة  للتعريف  تهدف  معه�  م�سرتكة  فع�لي�ت 

االإ�سلمية، وقيمه� االإن�س�نية النبيلة.
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طلب مني اأخي )الدكتور عدن�ن حممود الع�س�ف( 
مدير املركز الثق�يف االإ�سلمي ال�س�بق تلطفً� وتكرمً� 
اأن اأكتب يف اأول عدد ملجلة �ست�سدر عن املركز، وجمرد 
الطلب يعني اأن اأخلق الرج�ل ال زالت موجودة عند 
)الت�ريخ  ق�عدة  على  ولي�س  �سبق  من  بتذكر  البع�س 
مرحلة  الأن  اأترك(،  اأن  بعد  وينتهي  عندي  من  يبداأ 
الت�أ�سي�س والبن�ء هي املرحلة التي يواجه فيه� املوؤ�س�س 
االأهداف  وحتديد  والعلقة  والزم�ن  املك�ن  �سعوب�ت 

والو�س�ئل وخط طريق للنج�ح .

 لقد ا�ستلمت اإدارة املركز بعد اأن خربت اجل�معة 
وتوطدت  والع�مة،  الثق�فية  للعلق�ت  االأردنية كمدير 
من  بدءًا  اجل�معة  امل�سوؤولني  يف  كل  مع  علق�تي 
الرئي�س الذي ك�ن يومه� )دولة الدكتور عبد ال�سلم 
بكل  ومرورًا  والع�فية،  ب�ل�سحة  اهلل  متّعه  املج�يل( 
بريوقراطية  جت�وز  يل  اأت�ح  مم�  اجل�معة  مف��سل 
من��سبً�  اأراه  الذي  القرار  اأتخذ  كنت  حيث  القرار، 
مم�  واإداريً�،  م�ليً�  بتغطيته  اأقوم  ثم  املركز،  لعمل 

اخت�سر الوقت واحللق�ت .

 من املح�ور التي مت تغطيته�، متّيز املركز الثق�يف 
�سه�دة  يعطي  الذي  الوحيد  املركز  ب�أنه  االإ�سلمي 
اأك�دميية، ولي�س �سه�دة دورات، مع اأن الدورات ك�نت 
الذي  القراءات(  )دبلوم  وهو  ن�س�طه،  من  جزءًا 
�سمح لكل راغب يحمل �سه�دة ج�معية اأن يلتحق بهذا 
الربن�مج ويعطى �سه�دة )دبلوم القراءات(، وقد قمت 
ب��ستقدام بع�س االأ�س�تذة من جمهورية م�سر العربية 
بهذه  للقي�م  والعملية  العلمية  الكف�ية  لديهم  ممن 
االأردنيني، ك�ن  االأ�س�تذة  اإلى بع�س  ب�الإ�س�فة  املهمة، 
اإم�م امل�سجد هو ال�سيخ ) حممد جربيل ( الذي ك�ن 
اأالف  الرتاويح  يف  امل�سجد  وي�ستقطب  ال�سلوات  يوؤم 
امل�سلني ك�نوا خ�رج امل�سجد اأكرث ممن هم يف داخله .

من  نخبة  ي�سم  اإدارة  جمل�س  للمركز   ك�ن 
»عبد  الدكتور  ال�سيخ  وك�ن  والراأي،  الفكر  اأ�سح�ب 
العزيز اخلياط« يراأ�س جمل�س اإدارة املركز، ومن بني 
ال�سيخ  واملرحوم  الطب�ع(  حمدي  )مع�يل  االأع�س�ء 
ال�سيخ  واملرحوم  اهلل،  رحمه  اخلطيب(  الدين  )عز 

)اإبراهيم زيد( رحمه اهلل وغريهم .

د. فايز الربيع

املركز الثقايف الإ�سالمي
ذكريات التاأ�سي�س
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 ومن القواعد التي اأر�سين�ه� يف املركز، اأن جميع 
م�سجد  العيد يف  ي�سلّون  يرغب  ملن  موظفي اجل�معة 
اجل�معة ويقوم رئي�س اجل�معة ب��ستقب�لهم يف املركز، 
ك�ن برن�مج الندوات ح�فًل وبخ��سة يف �سهر رم�س�ن 
املب�رك، يوزع يف بداية ال�سهر، منه� م� ك�ن يف امل�سجد 
اإحي�ء ليلة القدر، و�سحور يقدم  ومنه� يف املركز، مع 
التي  الندوات  بني  من  واأذكر  للم�سلنّي،  املركز  من 
اأقمن�ه� مع حفل اإفط�ر، ندوة بعنوان )جت�سري فجوة 
بني االأمة والعلم�ء واحلك�م(، ح�سره� رئي�س الوزراء 
يف حينه )دولة اأحمد عبيدات(، ومن التو�سي�ت املهمة 
ا�ست�س�ري  جمل�س  هن�ك  يكون  اأن  به�  خرجن�  التي 
م�  عليه  يعر�سون  العلم�ء،  من  احلكومة  لرئي�س 
الع�م  ال�س�أن  يخ�س  فيم�  عنده  م�  وي�سمعون  عندهم 

وال�س�أن االإ�سلمي .

 وك�ن يف املركز اأر�سيف تلفزيوين لكل الن�س�ط�ت، 
وقمن� بت�سجيل جمموعة حلق�ت تلفزيونية حتت عنوان 
)اأحب�ب اهلل( ال زالت تذاع اأحي�نً� على بع�س املحط�ت 
جوائز  مع  قراآنية  م�س�بق�ت  هن�ك  وك�ن  الف�س�ئية، 

ملختلف االأعم�ر . 

لكل  والعمرة  احلج  رحلت  على  املركز  اأ�سرف 
اجل�معة، ك�نت اجل�معة تقدم ح�فلة كبرية، و�س�حنة، 
الطبخ  اأواين   مع  للرحلة  مرافقة  رب�عي  دفع  و�سي�رة 
ج�مع�ت  مع  نتف�و�س  وكن�  امل�ستلزم�ت،  وجميع 
�سعودية ال�ستقب�ل طلبتن� اأثن�ء مو�سم احلج والعمرة، 
للمركز،  واالإدارية  املعنوية  اال�ستقللية  اأّكد  م�  وهو 
املركز  عن  ال�س�درة  الكتيب�ت  بع�س  بطب�عة  قمن� 
ديوان  من  االإداري  اجله�ز  وا�ستكملن�  به،  للتعريف 
اخل��س  التربع�ت  �سندوق  عمل  ونظمن�  وموظفني 
ب�الأ�سر الفقرية وب�لطلبة، حيث كن� نقدم امل�س�عدات 
وامل�سلمني ممن  والعرب  االأردنيني  الطلبة  للعديد من 

يدر�سون يف اجل�معة .

بعنوان:  موؤمتر  عقد  فكرة  حينه  يف   طرحن� 

اجت�ه  يف  الع�مل(  يف  االإ�سلمية  الثق�فية  )املراكز 
مقره  يكون  له�  تنفيذي  مكتب  واإن�س�ء  عمله�  تنظيم 
اجل�معة االأردنية، وتلقين� ردودًا طيبة وعديدة يف هذا 
تنفيذ  دون  ح�ل  اجل�معة  من  انتق�يل  اأن  اإال  املج�ل، 
موظفي  جميع  على  ا�ستب�نة  بتوزيع  قمن�  الفكرة، 
اجل�معة وعمداء الكلي�ت والوحدات االإدارية، يف اإط�ر 
م�ذا تريد اجل�معة من املركز، وفتحن� تع�ونً� مع كل 

من يرغب يف التع�ون معن� .

يعقد  االإ�سلمية  اجل�مع�ت  روؤ�س�ء  جمل�س  ك�ن 
 « ال�سيخ  املرحوم  مع  وقمت  املركز،  يف  اجتم�ع�ته 
وفتح  باملركز،  للتعريف  خارجية  »بزيارات  اخلياط 
واملراكز  االإ�سلمي  الع�مل  رابطة  مع  ات�س�ل  قنوات 
طموحن�  ك�ن  اأخرى،  ودول  وقطر  الكويت  يف  املم�ثلة 
اأكرب من جدران املركز و�س�ح�ت امل�سجد ؛ الأن الطموح 

م�سروع، وكنت اأعتقد اأنه  معقول اأي�سً� .

ال زال املركز بهمة الق�ئمني عليه بخري، وال زال 
يوا�سل م�سريته يف العط�ء ويف خدمة االإ�سلم �سمن 
منهجية الو�سطية واالعتدال التي هي �سمة دينن�، وال 
بن�ء  ولعل وجود  بزواره وم�سليه،  امل�سجد ع�مرًا  زال 
يف  �سعة  اأي�سً�  له  اأت�ح  امل�سجد  عن  للمركز  منف�سل 
املك�ن، الأنه ميلك من حيث االأ�سل �سعة العقول، وهّمة 

الرج�ل املخل�سني .

 ي�سعني اأن اأ�سكر اأخي )الدكتور عدن�ن الع�س�ف( 
يف  اأجنزن�  م�  بع�س  لتذكر  الفر�سة  هذه  اإت�حة  على 
لدى  الفكرة  نف�س  ك�نت  كم�  له،  كموؤ�س�س  املركز، 
االأخوة يف املجلة الثق�فية ب�عتب�ري اأي�سً� موؤ�س�سً� له� 
عندم� طلبوا مني اأن اأكتب حتت عنوان )ب�سمة( يف 
نف�س االجت�ه، موؤكدًا اأنني ال زلت اأ�سع نف�سي يف خدمة 
يف  ور�س�لتن�  لدينن�  خدمة  هي  التي  واأهدافه  املركز 

احلي�ة. 
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ذكريات في رحاب املركز

د. فادي اجلبور
كلية ال�سريعة / اجل�معة االأردنية 

احلديث عن ذكري�ت يف رح�ب املركز حديث ذو 
اأي �سيء يتحدث، خ��سة  �سجون، وال يدري املرء عن 
قبل  االأمر  ك�ن  كيف  ويتذكر  نف�سه  مع  يجل�س  عندم� 

�سنني م�ست وكيف �س�ر االأمر االآن.

املركز  هذا  اإلى  جئت  ع�م�  ع�سر  خم�سة  قبل 
مدر�سً� مندفعً� يف خدمة كت�ب اهلل عز وجل، حينه� 
اجل�معة  م�سجد  حتت  القدمي  موقعه  يف  املركز  ك�ن 
االأردنية، وك�ن عدد املوظفني ال يتج�وز �سبعة اأ�سخ��س 
 - العمري  علي  وال�سيخ  اأن�  وكنت  ومدر�سني،  اإداريني 
رحمه اهلل - يف مكتب واحد، نتب�دل اأطراف احلديث 

ونتن�ق�س يف ق�س�ي� خمتلفة دينية واأدبية وثق�فية.

مل يكن التدري�س حينه� بهذا التو�سع املوجود االآن، 
بل ك�ن مقت�سرًا على دورتي التلوة والتجويد املبتدئة 
االإقب�ل ك�ن كبريًا على  اأن  اأذكره  واملتقدمة، ولكن م� 
هذه الدورات؛ مم� دفعن� اإلى اأن نفكر يف التو�سع يف هذه 
للإج�زات  واإعط�ء  خمتلفة  دورات  ليتلوه�  الدورات؛ 
اأن  بعد  جميعه�،  القراآنية  القراءات  يف  واالأ�س�نيد 

ان�سمت اإلين� نخبة متميزة من املدر�سني واملدر�س�ت.

ومن الذكري�ت التي ال ُتن�سى تلك الرحلت التي 
ك�نت ُت�سريَّ لطلب اجل�معة من ال�سعوب االإ�سلمية؛ 
من اأجل تعريفهم ب�الأم�كن الدينية وال�سي�حية يف هذا 
البلد الطيب، وكذلك رحلة العمرة التي كم وكم ك�ن 
فيه� من الذكري�ت، حيث ك�نت متتد اإلى اأربعة ع�سر 
واملدينة  املقد�سة يف مكة  امل�س�عر  ُتزار خلله�  يومً�، 

ب�الإ�س�فة اإلى موقعي غزوتي بدر واأحد.

الذكري�ت  من  حتمل  الرحلت  هذه  ك�نت  كم 
وجب�ت  ثلث  على  واالجتم�ع  التع�ون  فيه�  اجلميلة، 

يوميً�، وال�سحك وتب�دل اأطراف احلديث ال�سيق.

طموح�ت  من  فيه�  ك�ن  مب�  االأي�م،  تلك  ذهبت 
اجلديد  موقعه  يف  املركز  ف�ليوم  بع�سه�،  حتقق 
وامل�سجد تت�بعت تو�سع�ته، والدورات والدرو�س �س�ملة 
متنوعة يف املركز وامل�سجد، واهلل ن�س�أل اأن يجزي خريًا 
وامل�سجد  املركز  خدمة  على  االآن  ويقوم  ق�م  من  كل 

مديرًا ك�ن اأم موظفً� اأم ع�مًل اأم متطوعً�.
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واأمت  ال�سلة  واأف�سل  الع�ملني،  رب  هلل  احلمد 
للع�املني.  رحمة  املبعوث  حممد  �سيدن�  على  الت�سليم 

وبعد:

علقة  االأق�سى  وامل�سجد  امل�سلمني  بني  ف�لعلقة 
و�سلم،  على  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  م�سرى  فهو  دينية، 
القبلتني،  واأولى  العلى،  ال�سموات  الى  عروجه  ومك�ن 
ت�س�عف  مب�رك  ومك�ن  ال�سريفني،  احلرمني  وث�لث 
فيه احل�سن�ت، الركعة فيه بخم�سم�ئة ركعة، وم� حوله 
ومهبط  االأنبي�ء  مقر  بكونه  اأي�سً�  مب�رك  االأر�س  من 
ْولرَُه} )االإ�سراء: 1(،  � حرَ ْكنرَ �ررَ امللئكة االأطه�ر {الَِّذي برَ
احلق  على  اأمة  �ستبقى  واأكن�فه  ال�سريف  القد�س  ويف 

ظ�هرين الى يوم القي�مة.

االأق�سى  للم�سجد  املب�ركة  املقد�سة  املك�نة  هذه   
هي مك�نة دينية ا�ستقرت يف قلوب امل�سلمني ف�أ�سبحت 
جزءًا من عقيدتهم، ال �سيم� وهم يقروؤون يف ال�سب�ح 
ْبِدِه  ِبعرَ ى  اأرَ�ْسررَ الَِّذي  �نرَ  وامل�س�ء قول اهلل تع�لى: {�ُسْبحرَ
ى}  ااْلأرَْق�سرَ امْلرَ�ْسِجِد  اإِلرَى  اِم  ررَ احْلرَ امْلرَ�ْسِجِد  ِمنرَ  ْيًل  لرَ

)االإ�سراء:1( 

تب�ط�أ  اأو  املع��سي  يف  قدمه  زلت  من  راأيت  ف�إذا 
اأو  االآث�م،  من  �سيئً�  ارتكب  اأو  ال�س�حلة،  االأعم�ل  يف 
عن  بعيدًا  يعي�س  وك�أنه  القلب،  ويدمي  يوؤمل،  م�  كتب 
تعي�سه  الذي  واحلزين  املر  الواقع  الى  اإ�س�فة  الدين، 
متوقع،  واخلري  موجود  االأمل  ف�إن  االإ�سلمية،  االأمة 
اأ�س�بع  من  اأ�سبعني  بني  العب�د  فقلوب  اأبدًا  ني�أ�س  وال 
اأ�سبح  اإن�س�ن  من  فكم  ي�س�ء،  كيف  يقلبه�  الرحمن 
اأن ندعو للجميع  اإال  ع��سيً� واأم�سى ط�ئعً�، وم� علين� 
ب�لويل  الدع�ء  واأم�  القلب،  و�سلمة  والر�س�د  ب�خلري 
الطيبة  الكلمة  بني  م�  و�ست�ن  حرام،  فهذا  والثبور 

والكلمة اخلبيثة ف�لكلمة الطيبة �سدقة.

االأمة  به�  متر  التي  الق��سية  الظروف  هذه  ويف 
اهلل  بط�عة  عب�ده  تع�لى  اهلل  يو�سي  االإ�سلمية، 
عن  وينهى  واأفع�لهم،  اأقوالهم  جميع  يف  ور�سوله 
من  وجل  عز  اهلل  وحّذر  �سيء،  يف  اأمرهم�  خم�لفة 
عليه�  ويدخل  االأمة  ي�سعف  الأنه  والتن�زع؛  االختلف 
ُه  �ُسولرَ ررَ رَ ورَ اأرَِطيُعوا اهللَّ الوهن واخلور ق�ل اهلل تع�لى: {ورَ
رَ  اإِنَّ اهللَّ وا  رِبُ ا�سْ برَ ِريُحُكْم ورَ ْذهرَ ترَ ُلوا ورَ ْف�سرَ ترَ ُعوا فرَ �زرَ نرَ ترَ الرَ  ورَ

القدس في عيون املسلمني

 املفتي الع�م 
د. عبد الكرمي اخلصساونة
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} االأنف�ل 46. ومل� ه�جر الر�سول �سلى  �ِبِرينرَ عرَ ال�سَّ مرَ
اهلل عليه و�سلم من مكة الى املدينة، وترك اأحب البلد 
ك�نت  اهلل  ر�سول  الى  البلد  واأحب  تع�لى  اهلل  الى 
اأول خطوة ق�م به� يف �سبيل وحدة امل�سلمني هي بن�ء 
ف�ألف  واالأن�س�ر،  امله�جرين  بني  املوؤاخ�ة  ثم  امل�سجد 
بني قلوبهم رغم م� ك�ن بينهم من العداوة والبغ�س�ء، 
ف�أبدلهم ب�لعداوة حبً� وب�لتب�عد قربً�، ق�ل اهلل تع�لى: 
القرطبي:  ُقُلوِبِهْم} )االأنف�ل: 63(، ق�ل  نْيرَ  برَ اأرَلَّفرَ  {ورَ
العرب  ال�سديدة يف  الع�سبية  القلوب مع  ت�أليف  وك�ن 
اآي�ت النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ومعجزاته؛ الأن  من 
اأ�سد  اللطمة فيق�تل عليه�، وك�نوا  ُيلطم  اأحدهم ك�ن 

خلقه حمية، ف�ألف اهلل بينهم ب�الإمي�ن. 

على  املتت�لية  والهمجية  الب�سعة  ف�الإعتداءات 
من  ومنعهم  والت�سريد  والقتل  الفل�سطيني  ال�سعب 
اإره��س�ت �سيتبعه� خري  االأق�سى  امل�سجد  ال�سلة يف 
ْن اأرَْظلرَُم  مرَ اإن �س�ء اهلل تع�لى؛ الأن اهلل عز وجل يقول:{ورَ
ى يِف  عرَ �سرَ ورَ ا�ْسُمُه   � ِفيهرَ ررَ  ُيْذكرَ اأرَْن   ِ �ِجدرَ اهللَّ �سرَ عرَ مرَ نرَ مرَ ْن  مِمَّ
�ِئِفنيرَ  خرَ اإِالَّ   � ْدُخُلوهرَ يرَ اأرَْن  ُهْم  لرَ �نرَ  كرَ  � مرَ ِئكرَ  اأُولرَ  � اِبهرَ ررَ خرَ
ِظيٌم}  عرَ اٌب  ذرَ عرَ ِة  ااْلآِخررَ يِف  ُهْم  لرَ ورَ ِخْزٌي   � ْنيرَ الدُّ يِف  ُهْم  لرَ
)البقرة: 114(، ففي االآية الكرمية ا�ستنك�ر وا�ستبع�د 
اأظلم  اأحد  اأي ال  اأظلم ممن فعل ذلك  اأحد  يكون  الأن 
وعمل  اهلل  بيوت  يف  اهلل  عب�دة  من  الن��س  منع  ممن 
خلرابه� ب�لهدم. فم� يجري يف امل�سجد االأق�سى املب�رك 
واأر�س القد�س ال�سريف من قبل العدو ال�سهيوين اإمن� 
والدم�ر  للف�س�د  ي�سعى  الب�سرية،  تفعله  اأظلم عمل  هو 
والتنكيل والت�سريد والقتل، وحتّد للأمة كله� م�سلميه� 
الذي  االأق�سى  امل�سجد  على  ب�العتداء  وم�سيحييه�؛ 
احلرمني  ث�لث  حب  و�سيبقى  عقيدته�،  من  جزء  هو 
وتبقى  امل�سلمني  قلوب  �سغ�ف  يف  م�ستقرًا  ال�سريفني 
اأي�سً� تنب�س بحب االأر�س املقد�سة ولن تن�سى  القلوب 

اأبدًا.

ين�سى  اأن  ميكن  ال  ديني  رمز  االأق�سى  ف�مل�سجد 
الهرج،  وكرث  الفنت  وا�ستدت  املحن  كرثت  مهم� 

ف�الأق�سى �سيبقى حيً� يف قلوب امل�سلمني، وحتريره من 
اأولوي�ت اأعم�لهم، ون�ستذكر يف هذا ال�سدد م� تقدمه 
ومعنوي  م�دي  دعم  من  املب�ركة  اله��سمية  القي�دة 
ال�سخرة،  وقبة  املب�رك  االأق�سى  امل�سجد  لرع�ية 
ورع�ية املقد�س�ت الدينية يف القد�س ال�سريف، وت�أمني 
الفل�سطيني  ال�سعب  الأبن�ء  اللزمة  املتطلب�ت  جميع 
لتعزيز  ال�سريف،  القد�س  مدينة  يف  ال�س�مدين 
ثب�تهم على اأر�سهم و�سمودهم وت�سديهم للتحدي�ت 
للم�سجد  احلرا�سة  ت�أمني  اإلى  اإ�س�فة  تواجههم،  التي 

االأق�سى املب�رك.

ومواقف جللة امللك عبد اهلل الث�ين ابن احل�سني 
واأهميته�  الفل�سطينية  الق�سية  اإبراز  يف  اهلل  يحفظه 
واأولويته� يف املح�فل واملوؤمترات الدولية واالجتم�ع�ت 
فعني  خ�فية،  منه�  يخفى  ال  وا�سحة  ظ�هرة  املحلية 

جللته على القد�س دائمة لن تن�م.

بل وهمُّ جللته االأول و�سغله ال�س�غل هو حتريك 
ال�سمري االإن�س�ين، وبي�ن احلق يف الق�سية الفل�سطينية 

من اأجل قبول احلل الع�دل وال�س�مل.

اللهم احفظ امل�سجد االأق�سى من كيد احل�قدين 
وحرره من اليهود املغت�سبني..اآمني.



-13-

اإذا ك�نت احلركة اليهودية ال�سهيونية قد جعلت 
من القد�س، »حجر �سنم�ر« اإيديولوجيته� العن�سرية، 
اإ�سرائيل  العن�سري  كي�نه�  ا�ستنب�ت  من  ميكنه�  مب� 
برع�ية دولية يف قلب الوطن العربي فل�سطني، ويحول 
ب�لت�يل دون توحد العرب يف دولة عربية واحدة، ف�إن 
ان  منذ  االإ�سلمية  بعقيدتن�  ارتب�ط�  ترتبط  القد�س 
وال�سلم،  ال�سلة  عليه  اآدم  واأب�ن�  �سيدن�  اهلل  خلق 
ع�مً�  ب�أربعني  وبعده�  الكعبة،  امللئكة  له  بنت  الذي 
�سلوات  حممد  بنبين�  ا�سري  الذي  االأق�سى  امل�سجد 
ت�سليمً�  و�سلم  و�سحبه  اآله  وعلى  عليه  و�سلمه  اهلل 
كثريًا اإليه. وب�رك اهلل م� حوله بقوله �سبح�نه وتع�يل 
ْبِدِه  ى ِبعرَ �نرَ الَِّذي اأرَ�ْسررَ يف مطلع �سورة االإ�سراء: {�ُسْبحرَ
الَِّذي  ى  ااْلأرَْق�سرَ امْلرَ�ْسِجِد  اإِلرَى  اِم  ررَ احْلرَ امْلرَ�ْسِجِد  نرَ  مِّ ْيًل  لرَ
رُي}. �سِ ِميُع اْلبرَ ُه ُهورَ ال�سَّ � اإِنَّ �ِتنرَ ُه ِمْن اآيرَ يرَ ُه ِلُنِ ْولرَ � حرَ ْكنرَ �ررَ برَ

العن�سري  وكي�نه�  ال�سهيونية  اليهودية  ف�حلركة 
اإ�سرائيل يتخذان من �سلتهم الدينية املزعومة ب�لقد�س 
هذا  ك�ن  ومل�  ب�متي�ز.  دويل  ا�ستعم�ري  مل�سروع  غط�ء 

بنيت  فقد  ب�لقد�س،  لعلقتهم  ب�لن�سبة  احل�ل  واقع 
االأ�س��س،  هذا  على  ال�سهيونية  اليهودية  االإيديولوجية 
هذه  �سنم�ر«  »حجر  مبث�بة  القد�س  ب�تت  بحيث 
االإيديولوجية اليهودية ال�سهيونية اال�ستعم�رية، اأي اأنه 
اإذا م� جرد الكي�ن ال�سهيوين من القد�س ف�إن هذا البن�ء 
منه�ر ال مـح�لة. وعليه ف�إنهم عملوا بكل م� لديهم من 
قدرات وامك�ني�ت على تزوير حق�ئق الت�ريخ مب� يخدم 

هذا امل�سروع اال�ستعم�ري اليهودي ال�سهيوين.

الكي�ن  يت�سبث  اأن  الطبيعي  من  ف�إن  ولهذا 
ب�الحتلل،  الق�ئمة  اإ�سرائيل،ال�سلطة  ال�سهيوين 
احلركة  رفعت  ولهذا  للقد�س.  احتلله  بتكري�س 
اليهودية ال�سهيونية وعلى ل�س�ن ق�دته� العن�سريني، 
ويف مقدمتهم ديفيد بن غوريون اأول رئي�س وزراء لهذا 
الكي�ن �سع�ر: »ال معنى الإ�سرائيل دون النقب وال معنى 

للنقب دون القد�س«.

ويقين� اإنه ال يغيب عن اأذه�ن املهتمني ب�ل�سراع 
الفل�سطينية  الق�سية  وحموره  العربي،  ال�سهيوين 
اأعلنت  التي  امل�سلحة  الع�س�ب�ت  اأن  القد�س،  ودرته� 
قي�م الكي�ن ال�سهيوين يف اخل�م�س ع�سر من اأي�ر ع�م 
1948م قد ا�ستم�تت من اجل احتلل ال�سطر ال�سرقي 

القدس »حجر سنمار«
 االيدولوجيا الصهيونية

د.عبد اهلل كنعان
اللجنة امللكية ل�سوؤون القد�س 
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عبد  ال�سهيد  امللك  ولكن جللة  املقد�سة.  املدينة  من 
اهلل بن احل�سني اتخذ قرارًا ت�ريخيً� من اأجل الدف�ع 
اجلي�س  اإلى  اأوامره  واأ�سدر  ومقد�س�ته�،  القد�س  عن 
العربي االأردين، �سب�طه وجنوده االأبط�ل، لل�ستب�س�ل 
والت�سحية، وقد متكن هوؤالء االأبط�ل من اإف�س�ل جميع 
دون  واحليلولة  ال�سهيوين،  االحتلل  قوات  حم�والت 
متكينه� من ب�سط �سيطرته� علي البلدة القدمية، رغم 
التف�وت الكبري م� بني قوات العدو امله�جمة والقوات 
االأردنية املدافعة عن البلدة املقد�سة وم� حتت�سنه من 

مقد�س�ت اإ�سلمية وم�سيحية على حد �سواء.

فكرة  عن  يتخل  مل  ال�سهيوين  الكي�ن  ولكن 
للبلدة القدمية، مل�  ا�ستكم�ل احتلله للقد�س ب�حتلله 
له� من اأهمية يف احليلولة دون انك�س�ف حقيقة مزاعمه 
مل  هم  واإن  اأدركوه�،  الذين  للعرب  لي�س  اال�ستعم�رية، 
مع  املتك�فئ  وب�لقدر  املطلوبة  ب�جلدية  معه�  يتع�ملوا 
فيه�،  القد�س  وموقع  ال�سهيونية  االإيديولوجية  خطورة 
ل�س�لح  التي �سوتت  والدول  اليهود  بهم من  للمغرر  بل 
بريط�ني�  العظمى  الدول  من  ب�سغط  فل�سطني،  تق�سيم 
والوالي�ت املتحدة االأمريكية �س�حبة امل�سلحة ب��ستنب�ت 
فك�نت  فل�سطني.  العربي  الوطن  قلب  يف  الكي�ن  هذا 
و�سوري�  واالأردن  م�سر  �سد  التو�سعية  العدوانية  حربه 
لتحقيق  �سبيله  1967م  ع�م  حزيران  من  اخل�م�س  يف 
وو�سيلته  1948م  ع�م  حرب  يف  حتقيقه  عن  عجز  م� 

ال�ستكم�ل احتلل القد�س ب�حتلل �سطره� ال�سرقي.

البلدة  ال�سهيوين  الكي�ن  قوات  احتلت  اأن  وم� 
القدمية حتى �سرعت يف ت�سوية ح�رة املغ�ربة ب�الأر�س، 
ب�عرتاف  يغ�دروه�  مل  من  روؤو�س  على  املن�زل  وهدم 
مذكراته  حول  له  كت�ب  يف  ا�سرائيل،  جناالت  احد 
عن حرب ع�م 1967م، وهدم ال�سور الف��سل م� بني 
�سطري املدينة، و�سن العديد من الت�سريع�ت الق��سية 
واإعلنه�  �سمه�  اإلى  و�سواًل  املدينة  �سطري  بتوحيد 
اإ�سرائيل،  ال�سهيوين  للكي�ن  واأبدية  موحدة  ع��سمة 
اأ�س��سي  »ق�نون  بـ:  �سمي  وُملغى  ب�طل  لق�نون  وفق� 

بزرعه�  واملب��سرة  1980م،  متوز  يف30  القد�س« 
ب�مل�ستوطن�ت اال�ستعم�رية بحيث ب�ت امل�ستوطنون مع 
من   %68 ي�سكلون  القد�س  من  الغربي  ال�سطر  �سك�ن 
جمموع �سك�ن القد�س الب�لغ عددهم نحو )800000( 

ن�سمة بينم� ي�سكل العرب نحو 32% فقط.

ومع اأن ق�نون االحتلل يفر�س على الدولة املحتلة 
املحتلة  للبلد  الدميغرافية  الطبيعة  يف  التغيري  عدم 
ت�أبه  مل  االإ�سرائيلي  االحتلل  �سلط�ت  ف�ن  اأر�سه، 
الدولية، قرارات  ال�سرعية  بذلك، وال بجميع قرارات 
االأمم املتحدة ذات ال�سلة، وهي ب�ملئ�ت التي اعتربت 
الق�ئمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل،  واإجراءات  قرارات  جميع 
ال�سلطة  ا�سرائيل،  وط�لبت  وملغ�ة  ب�طلة  ب�الحتلل، 
ال�سرعية  بقرارات  االلتزام  ب�الحتلل،  الق�ئمة 
جميع  من  �ضرط  اأو  قيد  دون  واالن�ضحاب  الدولية، 
حمتلة  وهي  القد�س؛  ذلك  يف  مب�  املحتلة  االأرا�سي 
بك�مله� وفق� لقرار اجلمعية الع�مة 1947/181م، اأم� 
ع�م  حرب  بعد  ال�س�درة  املتحدة  االأمم  قرارات  عن 
1967/242م  االأمن  جمل�س  بقرار  ف�بتداأت  1967م 
الع�مة  اجلمعية  قرار  �سدر  ثم  1973/338م  فقرار 
اجلمعية  �س�رية  على  الفل�سطيني  العلم  برفع  االأخري 
الع�مة بعد اأن قبلت فل�سطني دولة غري ع�سو )مراقب(.

ان  وجوب  على  القرارات  هذه  �سددت  كم� 
بجميع  ب�الحتلل،  الق�ئمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل  تلتزم 
لع�مي  اله�ي  اتف�قيت�  واأبرزه�  الدولية،  االتف�قي�ت 
وبخ��سة  االأربع  جنيف  واتف�قي�ت  و1954م  1907م 
الرابعة منه� لع�م )12/اآب/1949م( املتعلقة بحم�ية 
الق�نونني  وقواعد  وقت احلرب، ومبب�دئ  املدنيني يف 
املتحدة  االأمم  ومبيث�ق  االإن�س�ين  والدويل  الدويل 

واملب�دئ التي ت�سمنه�.

وجتدر االإ�س�رة يف هذا ال�سي�ق اإلى فتوى حمكمة 
اأق�مته  الذي  الف�سل  جدار  بخ�سو�س  الدولية  العدل 
اإ�سرائيل وذلك بطلب من اجلمعية الع�مة والتي ق�ست 
بقراره� ت�ريخ 9/متوز/2004م بعدم �سرعية اجلدار 
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ب�إجم�ع االأ�سوات ب��ستثن�ء �سوت الق��سي االأمريكي، 
ب�الحتلل،  الق�ئمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل،  اإلى  وطلبت 
طلبت  منه.كم�  املت�سررين  وتعوي�س  فورًا  تفكيكه 
الق�ئمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل،  اإلزام  االأع�س�ء  الدول  اإلى 
اجلمعية  تبنته�  التي  الفتوى  هذه  بتنفيذ  ب�الحتلل، 
الع�مة يف قراره� رقم 15/10 يف 20 متوز/2004م. 
هذا القرار الذي اعتربه الكثريون من رج�ل الق�نون 
االأمري  امللكي  ال�سمو  �س�حب  مقدمتهم  ويف  الدويل، 
ل�سوؤون  امللكية  اللجنة  رئي�س  طلل،  بن  احل�سن 
القد�س، واحدًا من اأخطر القرارات يف ت�ريخ الق�سية 

الفل�سطينية وذلك ل�سببني:

مل  اأنه  مبعنى  القرار؛  لهذا  الك��سفة  الطبيعة  الأول: 
ين�سء حق� بل ك�سف عنه من خلل مراجعة �س�ملة 
املتحدة  االأمم  ولقرارات  الفل�سطينية،  للق�سية 
ذات ال�سلة وللقواعد احل�كمة للحتلل، ومب�دئ 
الق�نون الدويل والدويل االإن�س�ين، وميث�ق االأمم 

املتحدة واملب�دئ التي ت�سمنه�.

الثاين: الطبيعة االآمرة لهذا القرار؛ مبعنى اأنه ملزم 
لك�فة الدول االأع�س�ء مب� يف ذلك وقبله اإ�سرائيل، 
له�  يجوز  ال  التي  ب�الحتلل،  الق�ئمة  ال�سلطة 
قواعد  اإط�ر  يقع يف  فهو  اإلزاميته،  بعدم  التذرع 
الق�نون الدويل االآمرة ب�عتب�ره حجة على الك�فة 
ال يجوز خم�لفته حتى من الدولة املعنية ب�الأمر.

قرار  اإلى  اأي�سً�  ال�سي�ق  هذا  يف  االإ�س�رة  وجتدر 
ت�ريخ   123/37 رقم  املتحدة  للأمم  الع�مة  اجلمعية 
ملجل�س  مقدم  قرار  م�سروع  واأ�سله  1982/12/16م 
اجلمهورية  من  مبب�درة  العربية  املجموعة  من  االأمن 
ال�سلطة  اإ�سرائيل،  اإعلن  ب�سبب  ال�سورية  العربية 
جمل�س  وف�سل  اجلوالن،  �سم  ب�الحتلل،  الق�ئمة 
والذي  االأمريكي  الفيتو  ب�سبب  اإقراره  يف  االأمن 
�سجبته اجلمعية الع�مة يف جميع القرارات الت�أكيدية 
اللحقة الذي ن�س على اأن اإ�سرائيل، ال�سلطة الق�ئمة 
االأ�س��س  لل�سلم، وهو  ب�الحتلل، هي دولة غري حمبة 

الذي قبلت مبوجبه ع�سوا يف االأمم املتحدة بن�ء على 
تو�سية من جمل�س االأمن.

فقد  ال�سهيوين  الكي�ن  اأن  ق�نونيً�  يعني  وهذا 
ب�الحتلل،  الق�ئمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل،  واأن  �سرعيته 

دولة م�رقة. 

وقد جاء يف هذا القرار التاريخي ما نصسه:

واإجراءاته�  اإ�سرائيل  �سجل  اأن  اأخرى  مرة  تقرر   .1
واأنه� مل  امليث�ق،  دولة ع�سوًا يف  لي�ست  اأنه�  تثبت 
اأو  امليث�ق  ب�اللتزام�ت املرتتبة عليه� مبوجب  تقم 
ب�اللتزام�ت املرتتبة عليه� مبوجب قرار اجلمعية 
الع�مة 273 )د-3( املوؤرخ يف 11 اأي�ر/ م�يو 1949.

االأع�س�ء  الدول  جميع  اإلى  اأخرى  مرة  تطلب   .2
تطبيق التدابري الت�لية:

اأو  اأ�سلحة  ب�أية  اإ�سرائيل  اإمداد  عن  االمتن�ع  اأ. 
معدات مت�سلة به� ووفق اأية م�س�عدات ع�سكرية 

تتلق�ه� اإ�سرائيل منه�.
معدات  اأو  اأ�سلحة  اأية  اقتن�ء  عن  االمتن�ع  ب. 

ع�سكرية من اإ�سرائيل.
وقف امل�س�عدات االقت�س�دية وامل�لية والتكنولوجية  ج. 

الإ�سرائيل ووقف التع�ون معه�.
د. قطع العلق�ت الدبلوم��سية والتج�رية والثق�فية 

مع اإ�سرائيل.
تكرر طلبه� اإلى جميع الدول االأع�س�ء اأن تكف   .3
على الفور، فرادى وجمتمعة، عن كل تع�ون مع 
اإ�سرائيل كي تعزله� عزاًل ت�مً� يف جميع املي�دين.

حتث الدول غري االأع�س�ء على الت�سرف وفقً�   .4
الأحك�م هذا القرار.

واملنظم�ت  املتخ�س�سة  الوك�الت  اإلى  تطلب   .5
مع  علق�ته�  يف  متتثل  اأن  االأخرى  الدولية 

اإ�سرائيل الأحك�م هذا القرار«.

تتعر�س  القد�س  االإ�سلمية يف  املقد�س�ت  وه� هي 
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امل�ستوطنني  بقي�م  تهويدية  حملة  الأخطر  اليوم 
االإره�بيني بحرا�سة وحم�ية قوات االحتلل االإ�سرائيلية 
ب�قتح�م�ت يومية للم�سجد االأق�سى وتدني�سه، واالعتداء 
على امل�سلني ب�ل�سرب، ومه�جمتهم بقن�بل الغ�ز امل�سيل 
من  ومنعهم  واملرابط�ت  املرابطني  واعتق�ل  والدموع، 
دخول االأق�سى وكذلك امل�سلني، واعتق�ل االأطف�ل رغم 
حتديدًا  امللك  وجلللة  للأردن  اأعطوه�  التي  الوعود 
االإ�سلمية  املقد�س�ت  حرمة  انته�ك  عن  يتوقفوا  ب�أن 
وامل�سيحية، واحرتام البند الت��سع من مع�هدة ال�سلم 
الق�ئمة  اإ�سرائيل، ال�سلطة  التي تعهدت فيه  مع االأردن 
برع�ية  للأردن  اخل��س  الدور  ب�حرتام  ب�الحتلل، 

االأم�كن االإ�سلمية وامل�سيحية يف القد�س.

املوقعة  اله��سمية  الو�س�ية  اتف�قية  ج�ءت  وقد   
احل�سني  ابن  الث�ين  اهلل  عبد  امللك  جللة  من  عم�ن  يف 
احلق  لهذا  موؤكدة  عب��س  حممود  الفل�سطيني  والرئي�س 
اهلل  عبد  امللك  جللة  يحر�س  الذي  الت�ريخي  اله��سمي 
على النهو�س به رغم ثقل امل�سوؤولية الت�ريخية،وعدم وف�ء 
ا�سرائيل، ال�سلطة الق�ئمة ب�الحتلل،بتعهداته�، و�سرا�سة 
�سلط�ت االحتلل االإ�سرائيلي وامل�ستوطنني اال�ستعم�ريني.

جلي�  يبدو  احلق  بهذا  االأردن  ت�سبث  ف�ن  وفعل 
جللة  ت�سميم  خلل  من  وب�سريه  ب�سر  ذي  لكل 
متكني  عدم  على  اهلل  حفظه  الث�ين  اهلل  عبد  امللك 
�سلط�ت االحتلل االإ�سرائيلي واإره�بييه� امل�ستوطنني، 
االإ�سلمية  املقد�س�ت  ب�أن  املتكرر حلكومته�  وحتذيره 
وامل�سيحية يف القد�س وامل�سجد االأق�سى بخ��سة خط 
احمر، وال ميكن القبول بتق�سيمه مك�نيً� اأو زم�نيً� حتت 
اأي ظرف من الظروف، مط�لب� املجتمع الدويل مرارًا 
الق�ئمة  ال�سلطة  اإ�سرائيل،  التزام  ب�سرورة  وتكرارًا 
املعقودة  واالتف�قي�ت  بتعهداته�  ب�لوف�ء  ب�الحتلل، 
معه� وبتنفيذ قرارات االأمم املتحدة ذات ال�سلة، ك�ن 
اآخره� خط�به اأم�م اجلمعية الع�مة للأمم املتحدة يف 

2015/9/28م ج�ء فيه:

»الت�س�مح ال يقبل التطرف الذي ينمو على ح�لة 
االعتدال  لكن  املعتدل،  الفكر  الأ�سح�ب  اللمب�الة 
كل  ويرف�سون  للآخرين  ي�سيئون  من  قبول  يعني  ال 
بني  لي�ست  اليوم  الع�ملية  وحربن�  معهم.  يختلف  من 
ال�سعوب اأو املجتمع�ت اأو االأدي�ن، بل هي حرب جتمع 
كل  �سد  واملعتقدات،  االأدي�ن  جميع  من  املعتدلني  كل 
ق�دة  وعلى  واملعتقدات،  االأدي�ن  جميع  من  املتطرفني 
موقفً�  يتخذوا  ان  جميعً�  واملجتمع�ت  واالأدي�ن  الدول 
وا�سحً� وهذا ي�سمل احرتام جميع اأم�كن العب�دة من 

م�سجد اأو كني�سة اأو كن�س.

االحرتام  لتج�سيد  ت�أثريًا  واأكرث  اأهم  مك�ن  وال 
والتع�ي�س من مدينة القد�س، حيث الو�س�ية اله��سمية 
مقد�س،  واجب  وامل�سيحية  االإ�سلمية  املقد�س�ت  على 
كل  يف  وامل�سيحيني  امل�سلمني  اإلى  �سوتن�  ن�سم  وهن� 
االأم�كن  له�  تتعر�س  التي  التهديدات  راف�سني  مك�ن 

املقد�سة والهوية العربية لهذه املدينة«.

اإلى  بكت�به�  ودفع  اإ�سرائيل،  حفيظة  اأث�ر  م�  هذا 
مه�جمة االأردن بلدًا و�سعبً� وقي�دة وملكً� مهددين بطرق 
التف�فية ولكن مب��سرة اإلى حتويل االأردن اإلى وطن بديل.

ولكن عليهم ان يعوا حقيقة ان االأردن اأكرث ثب�تً� 
ور�سوخً� وا�ستقرارًا من كي�نهم امل�سطنع، وان للأردن 
�سعبً� وجي�سً� وملكً� ق�درين على دحر اأي عدوان وواأده 

يف املهد من اأية جهة ج�ء.

لن�،  وامل�سيحية  االإ�سلمية  مبقد�س�ته�  ف�لقد�س 
و�ستعود لن� ع�جل اأم اآجًل. وم� على ق�دة هذا الكي�ن 
االأمم  من  فكم  جيدا؛  القد�س  ت�ريخ  يقراأوا  اأن  اإال 
بهويته�  لتحتفظ  ولكنه� ع�دت  عليه�  تع�قبت  الغ�زية 
العربية واالإ�سلمية، رغم جميع م� ق�مت به �سلط�ت 
احل�س�رية  للطبيعة  ت�سويه  من  اال�سرائيلي  االحتلل 
العرب،  لدى  املقد�سة  املدينة  لهذه  والدميوغرافية 

م�سلمني وم�سيحيني على حد �سواء.
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»اأ�سراف  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  ق�ل 
امل�سلم  يكون  اأن  على  وحر�سً�  القراآن«،  حملة  اأمتي 
عليه  ف�إن  اهلل،  عذاب  من  الن�جية  الفئة  مع  الع�مل 
اأن يت�سف ب�سف�ت يرتفع فيه� عن كل املتع الدنيوية 
يف  ارت�أين�  واالآخرة،  الدني�  خريي  النه�ية  يف  ويحقق 
هذه الزاوية اأن نقدم مقدمة تعريفية عن �سف�ت كل 
من العلم�ء الع�ملني و�سف�ت املتعلم ومنه� االإخل�س 
يف العمل وهو ق�سر النية ب�أن تكون خ�ل�سة لوجه اهلل 
عز وجل، واأن يتعهد ح�مل القراآن الكرمي بن�سر العلم 
يف كل مك�ن، ق�ل االإم�م ال�س�فعي رحمه اهلل: )وددت 

اأن اخللق تعلموا هذا على اأن ال ينت�سب يل حرف منه(.

التوا�سع وعدم الكرب، ق�ل �سلى اهلل عليه و�سلم: 
)م� توا�سع رجل هلل اإال رفعه اهلل تع�لى( اأخرجه م�سلم، 
وا ِمْن  �سُّ ْلِب الْنفرَ ِليظرَ اْلقرَ ّظً� غرَ ْو ُكْنترَ فرَ لرَ وق�ل تع�لى :{ورَ
}، اآل عمران االآية 159. التزين بلب��س التقوى،  ْوِلكرَ حرَ

لُِّمُكُم اهلّلُ}. ْاّتُقوا ْاهلّل ورَ ُيعرَ ق�ل تع�لى: {ورَ

علي  االإم�م  ق�ل  احلكمة،  ب�سفة  يت�سف  واأن 
من  الن��س  ط  نِّ ُيقرَ ال  من  )احلكيم  عنه:  اهلل  ر�سي 
رحمة اهلل وال يورطهم يف مع�سية اهلل، وا�سع االإطلع، 

ُخُلق العالم واملتعلم
اكرام عربيات 

م�س�عد مدير/ املركز الثق�يف االإ�سلمي 
ل�سوؤون التدري�س واالأن�سطة
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مثقف وملم ب�الأحداث التي تدور يف زم�نه، مطلع على 
اأيدي  يف  م�  اإلى  ينظر  وال  وحذر(.  بحيطة  الثق�ف�ت 
قبلكم  ك�ن  من  )اإن  علي:  بن  احل�سن  يقول  الن��س، 
راأوا القراآن ر�س�ئل من ربهم فك�نوا يتدبرونه� ب�لليل 

ويتفقدونه� ب�لنه�ر(.

اأن يرتفع عن ال�سهوات الدنيوية، ق�ل الف�سل بن 
عب��س: )ح�مل القراآن ح�مل لراية االإ�سلم، الينبغي 
يلغو  وال  ي�سهو،  ي�سهو مع من  يلهو، وال  يلهومع من  اأن 

تعظيم� حلق القراآن(.

ال�سعور ب�لعزة والفخر واخلريية الأن اهلل اخت�سه 
ب�أ�سرف العلوم وهو من خرية الن��س واأ�سرافهم. ق�ل 
عليه ال�سلم: )خريكم من تعّلم القراآن وعّلمه(. وق�ل 
القراء  مع�سر  )ي�  عنه:  اهلل  ر�سي  اخلط�ب  بن  عمر 
ف��ستبقوا  الطريق  لكم  و�سح  فقد  روؤو�سكم  ارفعوا 

اخلريات وال تكونوا عي�اًل على اهلل(.

ي�سلح غريه كرب  اأن  قبل  نف�سه  ب�إ�سلح  يبداأ  اأن 
ومك�رم  الل�س�ن  وحفظ  االأرح�م،  و�سلة  الوالدين 

االأخلق.

ولو  للمعلم  ب�لتوا�سع  فعليه  املتعلم  �سف�ت  اأم� 
ُنوا  � الَِّذينرَ اآمرَ يُّهرَ � اأرَ ك�ن اأ�سغر منه �سنً�، ق�ل تع�لى: {يرَ
ِمْنُكْم}.  االأرَْمِر  اأُْويِل  ورَ �ُسولرَ  الرَّ اأرَِطيُعوا  ورَ رَ  اهللَّ اأرَِطيُعوا 
 : و�سلم  وق�ل �سلى اهلل عليه  االآيه 59.  الن�س�ء  �سورة 
)لي�س من اأمتي من مل يجُلّ كبرين� وال يرحم �سغرين� 
ويعرف لع�ملن� حقه(، اإخل�س النية ب�لعلم اأي اأن يكون 
علمه خ�ل�سً� هلل تع�لى، واأن يحفظ عن معلمه م� يقول 
وال ين�سب اإليه م� ال يقول، وح�سن اال�ستم�ع وعدم رفع 

ال�سوت يف جمل�س العلم.

ق�ل  العلم،  ملجل�س  كرامة  واملراء  اجلدال  ترك 
�سلى اهلل عليه و�سلم : )اأن� زعيم بيت يف رب�س اجلنة 

ملن ترك اجلدال وهو حمق(.

التحلي ب�ل�سرب والبحث عن جم�ل�س العلم التي 
عرَ الَِّذينرَ  كرَ مرَ ْف�سرَ رِبْ نرَ ا�سْ تقوي االإمي�ن، ق�ل تع�لى: {ورَ
ْعُد  ترَ ال  ورَ ُه  ْجهرَ ورَ ُيِريُدونرَ  �ِسيِّ  اْلعرَ ورَ اِة  درَ ِب�ْلغرَ ُهْم  بَّ ررَ ْدُعونرَ  يرَ
ْن  مرَ ُتِطْع  ال  ورَ  � ْنيرَ الدُّ �ِة  يرَ احْلرَ ةرَ  ِزينرَ ُتِريُد  ْنُهْم  عرَ �كرَ  ْينرَ عرَ
�نرَ اأرَْمُرُه ُفُرطً�}.  كرَ اُه ورَ ورَ عرَ هرَ برَ اتَّ � ورَ ْن ِذْكِرنرَ ُه عرَ ْلبرَ � قرَ ْلنرَ اأرَْغفرَ
�سورة الكهف االآيه 28. وكذلك احلر�س على جم�ل�س 

العلم، ق�ل االإم�م ال�س�فعي:

 اأخي لن تن�ل العلم اإال ب�ستة 

ببي�ن تف�سيله�  عن  �س�أنبئك     

ٍة   ْلغرَ  ذك�ء وحر�س واجته�د وبرَ

زم�ن وطــول  اأُ�ست�ذ  و�سحبة    

واإظه�ر املودة واحلب للأخوة يف جم�ل�س العلم، 
 { رْبِ ِب�ل�سَّ ْوا  ا�سرَ ورَ ترَ ورَ قِّ  ِب�حْلرَ ْوا  ا�سرَ ورَ ترَ {ورَ تع�لى:  ق�ل 
�سورة الع�سر االآيه 3، ويف احلديث القد�سي: )وجبت 
واملت�س�دقني  يّف  واملتزاورين  يّف  للمتح�بني  حمبتي 
اأخيه  من  ودا  اأحدكم  راأى  )اإذا  عمر:  وق�ل  يّف(، 
ال�سلف:  وق�ل  ذلك(.  ي�سيب  فقلم�  به  فليم�سك 
)ا�ستكرثوا من االإخوان ف�إن لكل موؤمن �سف�عة ولعلك 

تدخل يف �سف�عة اأخيك(.

عليه  اهلل  �سلى  ق�ل  وجل،  عز  اهلل  ر�س�  طلب 
و�سلم : )من �سلك طريقً� يلتم�س فيه� علمً� �سهل اهلل 

به طريقً� اإلى اجلنة( رواه الرتمذي.

العجب  والنف�سية وعدم  البدنية  وكذلك الطه�رة 
والكرب، والبحث والتفقه يف اأمور الدين.



-19-

االأ�سرة  ق�مت  فقد  االإ�سلمي،  املجتمع  يف  اأم� 
من  اأ�س�س  على  اأفراده�  واأدوار  مه�مه�  وحتددت 
التطبيق  ومن  الكرمي(  )القراآن  ال�سم�وية  الر�س�لة 
ثم  ومن  النبوية(،  )ال�سنة  الر�س�لة  لهذه  االإن�س�ين 
مراع�ة  على  يقوم  للأ�سرة  االإ�سلمي  املفهوم  ف�إن 
ومقوم�ته�،  وح�ج�ته�  االإن�س�نية  الفطرة  خ�س�ئ�س 
الفطرة  معني  من  االإ�سلم  يف  االأ�سرة  نظ�م  وينبثق 
التكوين االأولى للأحي�ء جميعً�  واأ�سل اخللق وق�عدة 
وللمخلوق�ت ك�فًة، ويبدو ذلك وا�سحً� يف قوله تع�لى: 
تذكرون}،  لعلكم  زوجني  خلقن�  �سيء  كل  {ومن 
اتقوا  الن��س  اأيه�  ي�  تع�لى:{  قوله  يف  يت�سح  كم� 
بع�س  وي�سري  واحدة}.  نف�س  من  الذي خلقكم  ربكم 

الرتبويني الى اأن مق��سد االإ�سلم من تكوين االأ�سرة 
تقوم على اأ�س��س مراع�ة الفطرة االإن�س�نية، ومراع�ة 
التن��سل، وهو  املق��سد  االإجتم�عي، ومن هذه  الواقع 
يف  حي�ته  امتداد  ال�سخ�س  يرى  حيث  ب�سري  ميل 
{واهلل  يقول:  حيث  اهلل  و�سدق  واالأحف�د،  االأبن�ء 
جعل لكم من اأنف�سكم اأزواجً� وجعل لكم من اأزواجكم 
االأر�س  عم�رة  هو  الث�ين:  واملق�سد  وحفدة}،  بنني 
مب� ي�سمله ذلك من بن�ء جمتمع متم��سك يقوم على 
وعلمية وغريه�،  و�سن�عية وجت�رية  زراعية  مقوم�ت 
ق�ل اهلل تع�لى: {هو اأن�س�أكم من االأر�س وا�ستعمركم 

فيه�} .

»املفهوم التربوي اإلسالمي لألسرة«

اأ.د حممد اأحمد حسسن الق�ساة
 كلية ال�سريعة / اجل�معة االأردنية
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االأ�سرة  تكوين  من  للإ�سلم  الث�لث  املق�سد  اأم� 
فهو احلر�س على التن�سئة االإجتم�عية ال�سليمة الواعية 
االأبن�ء،  بني  وامل�س�واة  والعدل  االألفة  ت�سوده  جو  يف 
عن  ويبتعد  االأخلق،  ومك�رم  الف�س�ئل  على  ويح�س 
التفكري  وحرية  والعمل،  القول  يف  والفح�س  الرذيلة 

واالإ�ستقللية يف اتخ�ذ القرار وحتمل امل�سوؤولية.

واملق�سد الرابع هو تربية النف�س الب�سرية ورع�يته�، 
الرتبية  طريق  عن  تت�سكل  واأنه�  ب�لفردية  تت�سم  فهي 
وامك�ن�ته�،  قدراته�  به  ت�سمح  م�  وح�سب  والتعليم، 
ق�ل اهلل تع�لى: {ونف�س وم� �سواه�، ف�ألهمه� فجوره� 
وتقواه�، قد اأفلح من زك�ه�، وقد خ�ب من د�س�ه�}، 
والتفكري،  الت�أمل  على  قدرته�  له�  النف�س  هذه  اأن  كم� 

ق�ل اهلل تع�لى: {ويف اأنف�سكم اأفل تب�سرون} .

مفهوم  تبني  الى  ت�سعى  اأن  امل�ستقبل  اأ�سرة  وعلى 
الرتبية امل�ستدامة يف تربية اأبن�ئه�، م�سداقً� مل� روي يف 
االأثر من: )اأن املرء يظل ع�ملً�، ف�إن ظن اأنه علم فقد 
جهل(، وقد ج�ء يف التقرير ال�سهري ملنظمة اليون�سكو 
م� عنوانه: )تعلم لتكن(، ويعني ذلك اأن تربية االأبن�ء 
املجتمع  مط�لب  لتلبية  و�سيلة  جمرد  لي�س  وتعليمهم 
ورغب�ت اأفراده، بل نزعة ان�س�نية اأ�سيلة، وهدف يف حد 

ذاته، لكونه املدخل الى حي�ة اأكرث طم�أنينة  اإن�س�نية .

مفهوم  تتبنى  اأن  امل�ستقبل  اأ�سرة  على  يجب  كم� 
نف�سه  تعليم  االن�س�ن  حم�ولة  ويعني  الذاتي  التعلم 
االأبن�ء  لقدرات  وفقً�  العملية  تتم هذه  بحيث  بنف�سه، 
ال�سخ�سية، ووفقً� الإ�ستعداداتهم وميولهم واجت�هتهم، 
كم� يتطلب اك�س�بهم ع�دات العمل، وا�ستث�رة الدوافع 
بزوغ  ومع   . الطفولة  منذ  فيهم  تنمى  اأن  ينبغي  التي 
التي  احلواجز  اإزالة  اإلى  يدعو  الذي  العوملة  مفهوم 
تف�سل بني املجتمع�ت وال�سعوب �سواء ك�نت اقت�س�دية 
عدم  من  وب�لرغم  غريه�،  اأو  �سي��سية  اأو  ثق�فية  اأو 
ف�إن  الواقع،  اأر�س  على  املفهوم  هذا  وو�سوح  تبلور 
االأ�سرة امل�سلمة واملجتمع امل�سلم يتحتم عليهم� القي�م 
ب�أدوارهم� الرتبوية، للم�س�ركة يف ت�سكيل مفهوم العوملة 
اخل�لق  يرت�سيه  م�  وفق  االإن�س�ين،  الواقع  اأر�س  على 
عزوجل، ولعل م� يدفعن� اإلى ذلك: هو اأنن� اأمة حتمل 
حتت�ج  ف�ملهمة  ثم  ومن  وتربوية،  �سم�وية  ر�س�لة  اآخر 
اإلى التفكر وال�سعي لن�سر هذه الر�س�لة يف املجتمع�ت 
امل�سلمة لت�سحيح فهمه� لدوره� الرتبوي، وكذلك يف 
التي  الرتبوية  م�س�راته�  لتوجيه  االأخرى  املجتمع�ت 

ي�سوبه� النق�س اأحي�نً�، واالإنحراف احي�نً� اأخرى.
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  اأ. د.»حممد عيد« الصساحب
 كلية ال�سريعة اجل�معة االأردنية

اأن يكون  يق ر�سي اهلل عنه  دِّ يحق الأبي بكر ال�سِّ
اأبرز اأعلم االإ�سلم، واأن يتبواأ ال�سدارة يف ت�ريخ هذه 
االأّمة، واأن ي�سل اإلى القّمة بني رج�الته� وق�دته�، واأن 
ين�ل ق�سب ال�سبق يف الف�سل، واخلري، والّدعوة اإلى اهلل، 
 والّدف�ع عن دينه، واأن يكون �س�مة يف جبني اأمة االإ�سلم.

و�سحبه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  مع  ع��س 
وقد  حي�ته،  اآخر  اإلى  بعثته  منذ  والزمه  طويلة  فرتة 
االأولى  االأي�م  منذ  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ب�لنبي  اآمن 
الرج�ل.  من  به  اآمن  من  اأول  ك�ن  بل  البعثة،   من 
وذلك  يق،  دِّ ب�ل�سِّ عنه  اهلل  ر�سي  بكر  اأبو  ب   ُلقِّ
م�  كل  يف  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  لت�سديقه 
�سلى  اإ�سرائه  برحلة  ت�سديقه  ذلك  ومن  به،  اأخرب 
اأن  قبل  املقد�س،  بيت  اإلى  مكة  من  و�سلم  عليه  اهلل 
وال�سلم.  ال�سلة  عليه  اهلل  ر�سول  من  اخلرب  ي�سمع 
ف�سله  وب�سبب  عنه  اهلل  ر�سي  العميق  اإمي�نه  وب�سبب 
يف االإ�سلم ك�ن اأف�سل امل�سلمني بعد ر�سول اهلل �سلى 
امل�سلمني،  من  احلق  اأهل  راأي  وهذا  و�سلم،  عليه  اهلل 
ومل ي�سذ عن ذلك اإال �س�حب هوى اأو ذو بدعة �س�ل. 
امل�سلمني  اإم�مة  تولى  من  اأول  ك�ن  العظيم  ولف�سله 
و�سلم. عليه  اهلل  �سلى  النبي  وف�ة  بعد   وقي�دتهم 

ر�سول اهلل  – يف مكة- عن  االأذى  يدفع  بكر  اأبو  ك�ن 
امل�ست�سعفني من  ين��سر  وك�ن  و�سلم،  �سلى اهلل عليه 
عنه  اهلل  ر�سي  بلال  ا�سرتى  الذي  وهو  امل�سلمني، 

واأعتقه، حتى ك�ن عمر ر�سي اهلل عنه  اأبي جهل  من 
اًل«. ِبلرَ ْعِني  يرَ  � نرَ درَ يِّ �سرَ ْعترَقرَ  اأرَ ورَ  ،� ُدنرَ يِّ �سرَ ْكٍر  برَ »اأرَُبو   يقول: 

الأبي بكر ر�سي اهلل عنه ف�سل كبري بعد اهلل تع�لى يف 
ت�أمني هجرة النبي �سلى اهلل عليه و�سلم؛ حيث �سخر 
اأهله وم�له لهذه الرحلة التي ك�ن النبي �سلى اهلل عليه 
و�سلم فيه� مط�ردًا، وك�ن فيه� مطلوب الدم. واأبو بكر 
ر�سي اهلل عنه هو �س�حب النبي �سلى اهلل عليه و�سلم 
ُه  ررَ د نرَ�سرَ قرَ روُه فرَ الذي عن�ه اهلل تع�لى بقوله: {اإاّل تن�سُ
يِف   � ُهمرَ اإِْذ  نْيِ  اْثنرَ �يِنرَ  ثرَ روا  فرَ كرَ الذينرَ  ُه  جرَ اأًْخررَ اإْذ  اهلُل 

ن�}. عرَ ْن اإنَّ اهللرَ مرَ زرَ ْ �ِحِبِه الرَ حترَ قوُل ِل�سرَ اْلًغ�ِر اإْذ يرَ

النبي  �س�هر  اأن  له  تع�لى  اهلل  اإكرام  �سور  ومن 
�سي  ررَ ع�ئ�سة  ابنته  فزوجه  و�سلم،  عليه  اهلل  �سلى 
النبي  زوج�ت  اأحب  من  ك�نت  حتى  عنه�،  اهلل 
الربكة  زي�دة  يف  �سبب�  امل�س�هرة  هذه  وك�نت  اإليه، 
بيته. واآل  عنه  اهلل  ر�سي  بكر  اأبي  على   واخلري 
اهلل  �سلى  الر�سول  بكر  اأبو  يف�رق  مل  الهجرة  وبعد 
عليه و�سلم، فك�ن يتنقل معه ويكون اإلى جواره يف كل 
�سلى  النبي  اأّن  عنه  اهلل  ر�سي  اأن�س  روى  وقد  مك�ن، 
وعمر،  بكر،  اأبو  ومعه  اأُُحًدا،  ِعدرَ  �سرَ و�سلم  عليه  اهلل 
�لرَ  قرَ فرَ ِبِهْم جبُل اأُحد، فرَ جرَ ررَ �سي اهلل عنهم، فرَ وعثم�ن ررَ
 ، ِبيٌّ نرَ لرَْيكرَ  عرَ  � رَ منَّ �إِ فرَ اأُُحُد  )اْثُبْت  و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى 
اِن(. وك�ن ال�سح�بة قد عرفوا الأبي  ِهيدرَ �سرَ ورَ يٌق،  دِّ �سِ ورَ
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بكر ف�سله، وحفظوا له مك�نته، وجند هذا يف مواقفهم 
م�لك  بن  اأن�س  فهذا  به�،  ينطقون  التي  وعب�راتهم 
اهلل  �سلى  النبي  �س�أل  رجًل  اأن  يروي  عنه  اهلل  ر�سي 
: له النبي �سلى اهلل عليه  �لرَ قرَ ِة، فرَ �عرَ ِن ال�سَّ عليه و�سلم عرَ
اأرَينِّ  اإِالَّ   ، ْيءرَ �سرَ الرَ   : �لرَ قرَ �؟(.  هرَ لرَ ْدترَ  اأرَْعدرَ ا  �ذرَ مرَ )ورَ و�سلم: 
: )اأرَْنترَ  �لرَ قرَ ُه �سلى اهلل عليه و�سلم، فرَ �ُسولرَ ررَ رَ ورَ اأُِحبُّ اهللَّ
ِبيَّ  النَّ اأُِحبُّ   � �أرَنرَ اأن�س يقول: )فرَ (. فك�ن  ْبترَ اأرَْحبرَ ْن  مرَ عرَ  مرَ
ْرُجو اأرَْن اأرَُكونرَ  اأرَ ، ورَ ررَ ُعمرَ ْكٍر، ورَ � برَ اأرَبرَ �سلى اهلل عليه و�سلم، ورَ
�ِلِهْم(. اأرَْعمرَ ْثِل  مِبِ ْل  اأرَْعمرَ  ْ ملرَ اإِْن  ورَ �ُهْم،  اإِيَّ ي  ِبُحبِّ ُهْم  عرَ مرَ

وجند النبي �سلى اهلل عليه و�سلم ميتدحه ويبني ف�سله،  
ْو  )لرَ و�سلم:  عليه  اهلل  �سلى  قوله  ذلك؛  يف  ورد  ومّم� 
ُه اأرَِخي  ِكنَّ لرَ ِليًل، ورَ ْكٍر خرَ � برَ ْذُت اأرَبرَ تَّخرَ ِليًل الرَ ُكْنُت ُمتَِّخًذا خرَ
ِليًل(،  ُكْم خرَ �ِحبرَ لَّ �سرَ جرَ زَّ ورَ ذرَ اهلُل عرَ ِد اتَّخرَ قرَ �ِحِبي، ورَ �سرَ ورَ
ى  كرَ برَ ْكٍر. فرَ �ُل اأرَِبي برَ ِني مرَ عرَ فرَ � نرَ طُّ مرَ �ٌل قرَ ِني مرَ عرَ فرَ � نرَ وقوله: )مرَ
�ُسولرَ اهلِل!؟(. � ررَ �يِل اإِالَّ لرَكرَ يرَ مرَ � ورَ ْل اأرَنرَ : هرَ �لرَ قرَ ْكٍر، ورَ  اأرَُبو برَ

عليه  اهلل  �سلى  النبي  اأمره  االإ�سلم  يف  ولف�سله 
ال�سلة،  يف  امل�سلمني  ب�إم�مة  موته  مر�س  يف  و�سلم 
العظيمة،  العب�دة  هذه  اأداء  يف  مق�مه  يقوم  وجعله 
من  ت�سع  �سنة  ب�لن��س  حج  قد  ذلك  قبل  وك�ن 
�سهد  وقد  معه.  الراية  ك�نت  تبوك  ويوم  الهجرة، 
كله�. الغزوات  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول   مع 

�سّيدن�  مع  به  وجمعن�  عنه  �سي  وررَ بكر  اأب�  اهلل  رحم 
وحبيبن� ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم.
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على  وال�سلم  وال�سلة  الع�ملني،  رب  هلل  احلمد 
و�سحبه  اآله  وعلى  االأمني،  ال�س�دق  حممد  �سيدن� 
اأجمعني ومن تبعهم ب�إح�س�ن اإلى يوم الدين، اأم� بعد...

اإن علم�ء امل�سلمني الذين ق�دوا العلم وق�دوا احلق 
والفكر والكلمة، وبلغوا مبلغ االأم�نة والفقه والورع من 
الكرثة والوفرة بحيث ي�سعب اح�س�وؤهم، اإنهم علم�ء 
وحملهم  امل�سلمني  تفقيه  يف  جهدهم  ق�س�رى  بذلوا 
على اتب�ع احلق، فهم الذين حملوا م�س�عل النور على 
مدى الزم�ن، لي�سلحوا االأمة ويعيدوه� اإلى اال�ستق�مة 
كلم� اأرادت االنحراف حتى ا�سبحوا اأمنوذجً� يحتذى 
به، فلنتعرف على عظمة هذا الدين وهذه ال�سريعة من 
خلل م�سريتهم، ونتعلم منهم كيف �سربوا واأخل�سوا 
واأجلوا  الدني�  يف  زهدوا  وكيف  العلم،  طلب  يف  النية 
العلم وم� اذلوه ل�سلط�ن اأو م�ل! .. لعلن� نقتدي بهم...

حلكمة  تع�لى  اهلل  اأظهرهم  من  العلم�ء  ومن 
االأئمة  ال�سهرة  من  حظً�  اأوفرهم  من  ولعل  اأراده�، 
حممد  اأن�س،  بن  م�لك  النعم�ن،  حنيفة  )اأبو  االأربعة 
بن اإدري�س ال�س�فعي، واأحمد بن حنبل(، فعلى اأيديهم 
وقد  املذاهب،  واأ�س�ست  الكتب  واألفت  الن��س،  تتلمذ 
ي�سر اهلل لهم من تلميذهم النجب�ء من حملوا علمهم 
ون�سروا مذاهبهم، بحيث ا�سبحت مدار�س يحتذى به� 
يف  ين�ف�سهم  من  هن�ك  ك�ن  واإن  الت�ريخ  مدى  على 

املك�نة وال�سهرة والقدرة.
ونحن عندم� نتحدث عن �سرية االأئمة االأعلم من 
ب�ب ف�سلهم، ومك�نتهم، وعلمهم ال من ب�ب التع�سب 

ملذاهبهم، فهم قدوة ملن يريد اأن يقتدي بهم، وبداية 
�سنبداأ احلديث عن واحد من اأعظم واأول هوؤالء االأئمة 

هو االإم�م اأبو حنيفة النعم�ن.
م�ه  بن  زوطى  بن  ث�بت  بن  النعم�ن  االإم�م  هو 
الفقيه الكويف، وهو اأول االأئمة االأربعة عند اأهل ال�سنة 
الكوفة  يف  ولد  احلنفي،  املذهب  و�س�حب  واجلم�عة 

�سنة ثم�نني للهجرة ون�س�أ فيه� وتويف يف بغداد.
واأكرث  حي�ته  بداية  يف  ب�لتج�رة  حنيفة  اأبو  عمل 
العلم  اإلى  التحول  له  ال�سوق، وحدث  على  الرتدد  من 
)وهو  ال�سعبي  االإم�م  على  يومً�  مر  حتى  �س�ب،  وهو 
له  فق�ل  امل�سهورين(،  الكب�ر  االإ�سلم  اأئمة  اأحد 
االإم�م ال�سعبي: »اإلى من تختلف«، فق�ل: »اختلف اإلى 
ال�سوق«، فق�ل: »مل اأعن االختلف اإلى ال�سوق«، عنيت 
االختلف اإلى العلم�ء«، فقلت له: »اأن� قليل االختلف 
العلم  يف  ب�لنظر  وعليك  تغفل،  »ال  يل:  فق�ل  اليهم«، 
وجم�ل�سة العلم�ء، ف�إين اأرى فيك يقظة وحركة، وهمة، 
ت�سبعه�«، ق�ل: »فوقع يف  التج�رة لن  اأن  اأظن  وذك�ء، 
قلبي من قوله، فرتكت االختلف اإلى ال�سوق، واأخذت 

العلم، فنفعني اهلل بقوله«.
االول،  اأ�ست�ذه  يد  على  حنيفة  اأبو  االإم�م  تفقه 
حم�د بن اأبي �سليم�ن، والزمه اإلى اأن م�ت، وقد الزمه 
ثم�ين ع�سرة �سنة حتى �سن االأربعني، ثم عمل ب�لدر�س 
والبحث، وتولى حلقة �سيخه حم�د بعد ذلك، وك�ن مع 
ملزمته ل�سيخه قد القى غريه من الفقه�ء، وك�ن يتتبع 
الت�بعني اأينم� ك�نوا، حتى قيل اأن م�س�يخه من الت�بعني 

د. اآمنه العقيلي
كلية ال�سريعة/اجل�معة االأردنية
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بن  وم�لك  �سعد،  بن  )الليث  منهم:  �سيخ  االآف  اأربعة 
اوفى،  اأبي  بن  وعبداهلل  رب�ح،  اأبي  بن  وعط�ء  اأن�س، 

و�سهل بن �سعد ال�س�عدي، واأبو الطفيل بن ع�مر(.
له  يعر�س  م�  تلميذه  يدار�س  حنيفة  اأبو  واأخذ 
وم�  االأ�سي�ء  ويقي�س  اأق�سية  من  يبلغه  وم�  فت�وى  من 
ا�ستق  التي  الفقهية  الطريقة  و�سعت  حتى  �س�بهه�، 
الفقهية  ي�ستمد م�س�دره  الذي  املذهب احلنفي  منه� 
من القراآن الكرمي وال�سنه النبوية ال�سريفة واالإجم�ع 

والقي��س واال�ستح�س�ن والعرف والع�دة. 
وهو  ابراهيم،  بن  يو�سف  اأبو  تلميذه  اأ�سهر  ومن 
فيه، وحممد  واأول من كتب  املذهب احلنفي  ن�سر  الذي 
بن ح�سن ال�سيب�ين وهو الذي دون املذهب احلنفي، وزفر 
بن الهذيل، وعبيداهلل بن املب�رك، ووكيع، وغريهم كثري.
 من اأهم كتب املذهب احلنفي )املب�ضوط( املعروف 
ب�الأ�سل، وكت�ب )اجل�مع ال�سغري(، و)اجل�مع الكبري(، 
وكت�ب )الزي�دات(، وكت�ب )ال�سري الكبري(، الذي طبع 
وكت�ب  ال�سغري(،  )ال�سري  وكت�ب  لل�سرخ�سي،  �سرحه 
)االآث�ر(، وكت�ب )�سرح مع�ين االآث�ر(، وكت�ب )ح��سية 
ابن عابدين(، وكتاب )املب�ضوط يف الفقه لل�ضرخ�ضي(.

و�سيد  غزير  علم  �س�حب  حنيفة  اأبو  االإم�م  ك�ن 
الفقه�ء يف ع�سره، خمل�س� يف طلب احلق، يرجع عن 
راأيه اذا ذكر له من�ظره حديث� مل ي�سح عنده غريه وال 
مطعن له فيه، وك�ن يقول: »قولن� هذا راأي، وهو اأح�سن 
م� قدرن� عليه، فمن ج�ءن� ب�أح�سن من قولن� فهو اأولى 
اأراد  »من  ال�س�فعي:  االإم�م  فيه  ق�ل  من�«،  ب�ل�سواب 
اأن يتبحر يف الفقه فهو عي�ل على اأبي حنيفة، ك�ن اأبو 
الفقه«، وق�ل �سداد بن احلكيم:  له  حنيفة ممن وفق 
بن  مكي  وق�ل  حنيفة«  اأبي  من  اأعلم  اأحدا  راأيت  »م� 
بن  عبداهلل  وق�ل  زم�نه«،  اأهل  اأعلم  »ك�ن  ابراهيم: 
حنيفة  ب�أبي  اأع�نني  وجل  عز  اهلل  اأن  »لوال  املب�رك: 

و�سفي�ن كنت ك�س�ئر الن��س«.
كثري  تقي�  ورع�  ك�ن  اأنه  حنيفة  اأبي  عن  عرف 
العب�دة،  كثري  تع�لى،  اهلل  اإلى  الت�سرع  دائم  اخل�سوع 
ق�ل عبداهلل بن املب�رك: »م� راأيت اأحدا اأورع من اأبي 
حنيفة وال اأح�سن �سمت� منه« وق�ل الق��سي اأبو يو�سف: 

»ك�ن اأبو حنيفة يختم القراآن كل ليلة يف ركعة«.
وق�ل عنه ابن عيينه: »ك�ن اأبو حنيفة اأكرث الن��س 

�سلة، واأعظمهم اأم�نة، واأح�سنهم مروءة«.
وعرف اأبو حنيفة بقوة ال�سخ�سية والنفوذ والت�ثري 
وامله�به، �سديد الذب عن حم�رم اهلل، طويل ال�سمت، 
بن  م�سعر  ق�ل  بخري،  اإال  اأحدا  يذكر  ال  الفكر،  دائم 
»ك�نوا  اأ�سح�به:  مع  حنيفة  اأبي  جمل�س  وا�سفً�  كدام 
يتفرقون يف حوائجهم بعد �سلة الغداة، ثم يجتمعون 
ويرفعون  من�ظر  ومن  �س�ئل  فمن  لهم،  فيجل�س  اإليه 
االأ�سوات لكرثة م� يحتج لهم، اإن رجل ي�سكن اهلل به 

هذه اال�سوات لعظيم ال�س�أن يف اال�سلم«.
يف  االولى:  ملحنتني.  حنيفة  اأبو  االإم�م  تعر�س 
زين  علي  بن  زيد  خرج  عندم�  االأموية  الدولة  ع�سر 
اأبو  االإم�م  وك�ن  امللك  عبد  بن  ه�س�م  على  الع�بدين 
يعمل  اأن  ورف�س  زيد،  للإم�م  املوؤيدين  من  حنيفة 
فحب�سه  هبرية،  بن  عمر  بن  يزيد  الكوفة  وايل  عند 
الوايل و�سربه، وانتهت حمنته بهروبه اإلى مكة ووجد 
والفقه  احلديث  على  وعكف  اأمنً�،  املكي  احلرم  يف 
يطلبهم� مبكة التي ورثت علم ابن عب��س، حتى تولى 
العب��سيون اخللفة، فقدم الكوفة يف زمن اأبي جعفر 
املن�سور حيث تعر�س للمحنة الث�نية عندم� طلب منه 
اأبو جعفر املن�سور تويل من�سب ق��سي الق�س�ة ف�متنع 
عن ذلك، واأخذ ين��سر خروج حممد النف�س الزكية بن 
عبداهلل بن احل�سن واأخيه ابراهيم بن عبداهلل، وك�ن 
تلميذه،  وبني  در�سه  حلقة  ل�س�نه يف  على  يبدو  ذلك 
ي�ستفتيه وال يقبل  ويخ�لف املن�سور يف غ�ي�ته عندم� 
اأن تويف يف بغداد �سنة  اإلى  عط�ي�ه، فحب�سه املن�سور 
يف  اخليزران  مقربة  يف  ودفن  للهجرة  وخم�سني  مئًة 

بغداد وُبني بجوار قربه ج�مع االإم�م االأعظم.
الراأي، الأن  ب�أهل  اأ�سح�ب املذهب احلنفي  يلقب 
احلديث ك�ن قليًل يف العراق ف��ستكرثوا من القي��س 

ومهروا فيه. 
البق�ع  اأكرث  يف  احلنفي  املذهب  انت�سر  وقد 
اال�سلمية فك�ن يف م�سر وال�س�م وبلد الروم والعراق 

وم� وراء النهر والهند وال�سني.
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واأمتمت  دينكم  لكم  اأكملت  {اليوم  تع�لى  ق�ل 
عليكم نعمتي ور�سيت لكم االإ�سلم دينً�} امل�ئدة )3( 
و�سريعة،  عقيدة  اأنه  العظيم  الدين  هذا  كم�ل  ومن 
ومن ال�سريعة االأخلق التي ق�ل عنه� النبي �سلى اهلل 

عليه و�سلم ) اإمن� ُبعثت الأمتم �س�لح االأخلق()1(.

ومن االأخلق املطلوبة من امل�سلم خلق »الت�س�مح« 
مع االآخرين كل االآخرين كم� ق�ل تع�لى )وقولوا للن��س 
ال�سم�ح  من  م�أخوذ  الت�س�مح   ،)83( البقرة  ح�سنً�( 
ف�الإن�س�ن  امل�س�هلة  وامل�س�حمة  اجلود،  وهو  وال�سم�حة 
ال�ْسمح هو ال�سخ�س الكرمي الذي يجود على االآخرين 
عن  ويتج�وز  اإ�س�ءتهم،  عن  الطرف  فيغ�س  ب�ل�سفح، 
هفواتهم �سواء ك�نت قوليه اأو فعلية، �سريحة اأو �سمنية.

نف�سه  لْت  عرَ فيمن  اإال  يكون  ال  اخُلُلق  وهذا 
ال�سيئة  يق�بل  ال  لينً�  وارتقت، فرتاه هينً�  عْت  وارتفرَ
واح�س�نه  ب�الإح�س�ن،  ال�سيئة  يق�بل  بل  ب�ل�سيئة، 
ب�سور متعددة قد تكون ب�الإح�س�ن املق�بل الفوري، 
اأو غ�س الطرف عمن اأ�س�ء بحيث يتج�وز وك�أنه مل 
ي�سمع اأو مل ير، فل يتمعر وجهه، وال تنتفخ عروقه 
بتوجيه�ت  اآخذًا  غ�سبً�  والي�ست�سيط  واأوداجه، 
الغيظ  {والك�ظمني  تع�لى:  ق�ل  كم�  االإ�سلم 
اآل عمران  املح�سنني}  يحب  واهلل  الن��س  والع�فني 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  قول  ذلك  ويدعم   )134(
رعة ولكن ال�سديد الذي  و�سلم )لي�س ال�سديد ب�ل�سُ

ميلك نف�سه عند الغ�سب( )2( .

»الت�سامح« 

1- الرتمذي 1956، و�سل�سلة اأح�ديث ل�سحيحة 2 وغريه� 
2- اأحمد الرتمذي وق�ل )ح�سن غريب( 

اأ.د. بسسام العمو�ش



-26-

وقد  دعوي،  اأ�سلوب  هو  للم�سلم  كخلق  والت�س�مح 
يوؤثر يف �سلوك من اأ�س�ء فرياجع نف�سه ويتغري اإيج�بيً�، 
يف  اخللق  جنح  بينم�  واخلط�بة  الوعظ  ف�سل  ولط�مل� 
)اندوني�سي�(  اإ�سلمي  بلد  اأكرب  ولن� يف  القلوب،  فتح 
مث�ل وا�سح حيث فتحه� اخللق ومل تفتحه� اجليو�س .

 واإن الت�س�مح ي�سري يف كل االجت�ه�ت فهو الت�س�مح 
يف االأ�سرة ويف املجتمع ت�س�مح مع ال�سديق وت�س�مح حتى 
غري  مع  وت�س�مح  امل�سلم  مع  وت�س�مح  معه،  تختلف  من 
امل�سلم، الأن اخللق فعل اإن�س�ين ال يجوز حب�سه يف دوائر 
االأخلق(  مك�رم  )الأمتم  الر�سول  ق�ل  وحينم�  �سيقة 
فهم منه� العلم�ء - وهو الواقع - اأن ال�سرائع ال�س�بقة 
دعت اإلى االأخلق ومنه� الت�س�مح، فنحن مل ن�أت ب�سيء 

جديد واإمن� جئن� موؤكدين متممني خللق طيب.

تفيد  اأن  قبل  �س�حبه�  تفيد  النف�س  و�سم�حة   
االآخرين وبخ��سة يف زمنن� هذا، حيث ال�سغط النف�سي 
واالإجتم�عي واالقت�س�دي وال�سي��سي وكرثة االأمرا�س 
هذا  عن  بعيد  ف�لت�س�مح   . الدم  �سغط  ارتف�ع  ومنه� 
الأنه ت�س�لح مع نف�سه قبل اأن يت�س�لح مع االآخرين وهو 

عي�س طيب الأنه اأبعد اأع�س�به عن التوتر واالأمرا�س.

واالبت�س�مة  الوجه  طلقة  تقت�سي  وال�سم�حة 
العفو،  تقت�سي  �سدقة()1(  اأخيك  وجه  يف  )تب�سمك 
ي�أمر  اهلل  {اإن  تع�لى:  ق�ل  كم�  االإح�س�ن  وتقت�سي 
ب�لعدل واالإح�س�ن} النحل)90( وب�لرغم من حق كل 
اإن�س�ن اأن ال يتج�وز على االآخرين، وحقه يف الق�س��س 
لكن الت�س�مح تن�زل عن احلق، وارتف�ع الى درجة فوق 

احلق وهي الف�سل والعفو.

وال�سب�ب  ب�الألف�ظ  تعلق  م�  الت�س�مح  وي�سمل 
التج�وز  مثل  امل�دية  االأمور  وي�سمل  والنميمة،  والغيبة 
عن املدين الغ�رم، والت�س�مح يف االأمور الب�سيطة التي 
ال يلتفت اإليه�، وقد يكون الت�س�مح يف عدم اأخذ ال�س�ئق 
اأو  الفقري،  امل�ست�أجر  اأو  املْعدم،  الراكب  من  االأجرة 

اأجور الك�سف الطبي ممن ال ميلك.

اأ�سد  يف  زمن  يف  ونحن  كبري  ب�ب  الت�س�مح  اإن   
االأ�سرة  �سعيد  على  بتطبيقه  البدء  اإلى  احل�جة 
واأوالده،  زوجته  مع  الرجل  فيت�س�مح  واجلريان، 

والزوجة مع زوجه�، واجل�ر مع ج�ره.

عن  بل  ر  ورَ وخرَ �سعف  عن  ن�بع  غري  الت�س�مح  اإن   
بل  االأ�سفل  الدرك  يف  تكون  اأن  رف�ست  كبرية  نف�س 
يف  تعي�س  التي  هي  ف�لديدان  االأمور،  مع�يل  اأجلت 
اأع�يل اجلب�ل،  التي ت�سكن  الوحل بينم� ال�سقور هي 
دع�ة  لنكون  همته  وارتفعت  نف�سه  علت  ممن  فلنكن 
خري وبركة يف املجتمع واالأمة، ولن�ستب�سر بقول النبي 
على  يحرم  مبن  اأخربكم  )اأال  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
الن�ر، ومبن حترم الن�ر عليه ؟ على كل هني لني قريب 
اهلل  �سلى  النبي  دع�ء  ين�لن�  اأن  نتمنى  كم�  �سهل()2( 

عليه و�سلم 

)رحم اهلل اإمراأً �سهل البيع �سهل ال�سراء()3(.

 واحلمد هلل رب الع�ملني.

1- اأحمد 381/2، جممع الزوائد 188/8 وغريهم� 
2- الدر املنثور 

3- جممع زوائد 18/9
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على  وال�سلم  وال�سلة  الع�ملني  رب  هلل  احلمد 
نبين� حممد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.

املذنب  ذنب  عن  وال�سفح  العفو  هو  الت�س�مح 
يق�بل  وال  امل�سيء  يع�قب  فل  بذنبه  موؤاخذته  وعدم 
خط�ءون  كلن�  عظيم،  مبداأ  ف�لت�س�مح  �سنيعه،  مبثل 
وكلن� نذنب ونحت�ج اإلى ال�سفح واملغفرة، وكم ق�سون� 
وكم جت�وزن� احلدود والذي يبقى يف النه�ية بكل ت�أكيد 

هو الت�س�مح.

وال�سفح اجلميل من �سف�ت املوؤمنني التي اأو�س�ن� 
االأذى  نن�سى  اأن  اإذًا  علين�  فتوجب  ور�سوله،  اهلل  به� 
حتى نبداأ حي�ة جديدة خ�لية من ال�سغ�ئن واالأحق�د، 
ف�لت�س�مح هو من �سف�ت ر�سولن� الكرمي، ويجب علين� 
الت�س�مح  اإن  اأ�سوة ح�سنة،  لن�  واأن جنعله  به  االقتداء 
اجل�سر  هو  وال�سع�دة،  واحلب  اهلل  اإلى  الطريق  اإنه 

اأن  يعلمن�  واإنه  واالأم�ن  ال�سكينة  اإلى  عنه  نعرب  الذي 
احلب اأ�س��س ال�سع�دة، ف�لت�س�مح يطّهر القلب والروح 

ويجعلن� على �سلة بكل من هم بني ظهرانين�.

بك�مل  االأليم  امل��سي  نن�سى  اأن  هو  الت�س�مح 
واأن  ذلك  من  اأكرث  تع�ين  ال  ب�أن  القرار  اإنه  اإرادتن�، 
الغ�سب  اأو  ِللُكره  قيمة  وال جتد  وروحك،  قلبك  تع�لج 
واإنه القدرة على اأن نفتح اأعينن� على مزاي� االآخرين 
والكراهية بني من  قيمة احلقد  م�  بدال من عيوبهم، 
�سيعودون ترابً� عن قريب، وم� معنى الغيظ والبغ�س 
ونحن قريب� راحلون وللدني� مف�رقون ولنعيمه� ت�ركون، 
املوؤمل،  امل��سي  اآث�ر  تزيل  التي  املمح�ة  هو  ف�لت�س�مح 
�سورة  ى...}  ِللتَّْقورَ ُب  اأرَْقررَ ْعُفوا  ترَ اأرَْن  {...ورَ تع�لى:  ق�ل 
ُمْر  اأْ ورَ ْفورَ  اْلعرَ {ُخْذ  تع�لى:  وق�ل   ،237 اآية  من  البقرة 
}، �سورة االأعراف اآيه  �ِهِلنيرَ ْن اجْلرَ اأرَْعِر�ْس عرَ ِب�ْلُعْرِف ورَ

ال�سفح اجلميل
نائلة عربيات
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اأقل ثقًل مم�  )199(، ف�لت�س�مح يجعل عبء احلي�ة 
هي عليه، وهو من اأق�سر الطرق اإلى اهلل، ق�ل �سلى 
اأن  ق�در على  : »من كظم غيظً� وهو  و�سلم  اهلل عليه 
ينفذه دع�ه اهلل على روؤو�س اخللئق حتى يخريه من 

اأي احلور �س�ء«.

 روي اأن �س�رقً� دخل ِخب�ء بن ي��سر ب�سفني فقيل 
له اإقطعه ف�إنه من اأعدائن�، فق�ل بل اأ�سرت عليه لعل اهلل 
ال�سوق  م�سعود يف  ابن  وجل�س  القي�مة.  يوم  علي  ي�سرت 
يبت�ع طع�مً� ف�بت�ع ثم طلب الدراهم وك�ن يف عم�مته 
فوجده� قد ُحّلت، فق�ل لقد جل�ست واإنه� ملعي، فجعلوا 
يدعون على من اأخذه� ويقولون: اللهم اقطع يد ال�س�رق 
الذي اأخذه�، اللهم افعل به كذا، فق�ل عبداهلل: اللهم 
اإن ك�ن حمله على اأخذه� ح�جة فب�رك له فيه� واإن ك�ن 

حملته جراأة على الذنب ف�جعله اآخر ذنوبه.

وك�ن يف مقدمة من �سلك هذا املنهج ر�سول اهلل 
نف�س  �س�حب  كل  به  واقتدى  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 
عليهم  و�سربًا  للن��س  احتم�اًل  ع�لية،  وهمة  كبرية 

وقبواًل مب� تي�سر من اأخلقهم وح�سن تع�ملهم وتغ��سيً� 
ْيظرَ  اْلغرَ �ِظِمنيرَ  اْلكرَ ورَ  ...} تع�لى:  ق�ل   . هفواتهم  عن 
�سورة   { امْلُْح�ِسِننيرَ ُيِحبُّ   ُ اهللَّ ورَ ��ِس  النَّ ْن  عرَ �ِفنيرَ  اْلعرَ ورَ
اأبي ط�لب  بن  علي  وق�ل  اآية )134(.  من  اآل عمران 
ر�سي اهلل عنه :»اأعقل الن��س اأعذرهم للن��س«، وق�ل 
االإم�م ال�س�فعي: »مل� عفوت ومل اأحقد على اأحد اأرحت 
امل�أثورة  االأقوال  اأ�سهر  ومن  العداوات.  نف�سي من هم 
م�ذا  تيمية  ابن  ق�ل  وكم�  الف��سل«.  زينة  »الت�س�مح 
ي�سنع اأعدائي بي؟ اأن� جنتي وب�ست�ين يف �سدري، اأين 
رحت معي ال تف�رقني، اأن� حب�سي خلوة، وقتلي �سه�دة، 

واإخراجي من بلدي �سي�حة.

اإلين�  ينظر  اهلل  لعل  ون�سفح  نت�س�مح  بن�  فهي� 
بعني الر�س�، ويدخلن� جن�ت عر�سه� كعر�س ال�سموات 
واالأر�س، وال نن�سى اأن اهلل ي�أخذ لن� حقن� ممن ظلمن� 
اأو اأ�س�ء اإلين�، واإن ت�س�حمن� اأو �سفحن� اإال اأن ي�ستغفر 
املذنب وُيرجع احلق اإلى اأهله، فع��سر مبعروف و�س�مح 

من اعتدى وف�رق ولكن ب�لتي هي اأح�سن.
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اإن� ار�سلن�ك �س�هدًا   ق�ل تع�لى: {ي� ايه� النبي 
و�سراجً�  ب�إذنه  اهلل  الى  وداعي�  ونذيرًا،  ومب�سرًا 

منريا} 45 – 46 االأحزاب.

اله�دف  االإ�سلمي  االإعلم  اأهمية  تبدو  هن�  من 
املقروءة  الكلمة  اأم�نة  والتزام  اهلل،  الى  الدعوة  يف 
الن�فعة  القيم  ون�سر  املف�هيم  ت�سحيح  يف  وامل�سموعة 
وت�سويه  واالدع�ءات،  واالأك�ذيب  ال�س�ئع�ت  ومواجهة 
�سورة االإ�سلم ال�سمحة وحم�يته من التي�رات الفكرية 
املنحرفة، ومواكبة الع�سر واحتي�ج�ت املجتمع يف ظل 

التزام ثوابت الدين ومب�دئه وغ�ي�ته وقيمه.

وتعد الكلمة الطيبة اأ�س��س االإعلم الدعوي واأهم 
اأدواته، ف�لكلمة التي تدعو الى اخلري ومك�رم االأخلق، 
وترتفع ب�الإن�س�ن الى مدارج الرقي والتقدم، ك�ل�سجرة 
الطيبة اأ�سله� ث�بت وفرعه� يف ال�سم�ء، توؤتي اأكله� كل 
تهدد  التي  والفنت  ال�سر  من  وحتذر  ربه�،  ب�إذن  حني 

الفرد واملجتمع.

ف�لكلمة اأم�نة �سيح��سب عليه� املرء، �سواء ك�نت 
منظومة او مقروءة، وهي ال تقل يف ح�جتن� اليه� عن 

البن�ء، والتعمري، والتنمية وزي�دة االإنت�ج.

وال �سك يف ان هذا ي�ستوجب من علم�ء ال�سريعة 
الق�ئمني على االإعلم الدعوي، التزام هذه االأم�نة يف 
ن�سر احلق�ئق، ومراع�ة اجلمهور املخ�طب، وتب�سريه 
بدينه، وت�سحيح مف�هيمه، وحتذيره من االأخط�ر التي 
تتهدده من حوله، وكيفية مواجهته� ب�ال�ستع�نة بجميع 
الع�سر  امك�ن�ت  وت�سخري  التبليغ  واأ�س�ليب  الو�س�ئل، 
عمل  االإعلم  ب�أم�نه  والقي�م  الدعوة،  يف  واأدواته 
ب�لق�عدة النبوية. يقول احلبيب حممد �سلى اهلل عليه 
اأحق  فهو  وجده�  اأنى  املوؤمن،  �س�لة  »احلكمة  و�سلم: 

به�«. رواه الرتمذي يف �سننه /كت�ب العلم 5/3687.

ومن هن� ت�أتي اأهمية االإعلم الدعوي الذي يتواله 
وتنوع  احلديثة،  التقني�ت  ظل  يف  ال�سريعة،  علم�ء 
ر�س�لة  تبليغ  يف  االإعلمية  االأ�س�ليب  وتعدد  الو�س�ئل، 
االإ�سلم، وت�سحيح �سورته، وتنقيته� مم� ال�سق به� 
من اته�م�ت وت�سويه وافرتاءات، ووق�ية امل�سلمني من 
نريان التي�رات الف��سدة، واالأفك�ر الهدامة للجم�ع�ت 

االإره�بية.

دور علماء ال�شريعة يف
 العمل الدعوي والإعالمي

د. نسسيم ابو خ�سري
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ونحن نعي�س يف ظلل هجرة خري خلق اهلل حممد 
�سلى اهلل عليه و�سلم ذلك احلدث العظيم الذي ك�ن 
املقيته  اأمة خرجت من ظلمة اجل�هلية  ب�سرى ميلد 
وم� يتبعه� من ا�ستكب�ر يف االأر�س وا�ستعب�د وظلم اإلى 
قب�ئل  ومن  والعدل،  العلم  من  معه  وم�  التوحيد  نور 
متحدة  اأمة  اإلى  من�سية  خمتلفة  متن�حرة  متفرقة 
�سقطت  اأ�س�س،  وجتمعه�  مب�دئ  له�  ب�هلل  معت�سمة 
واهتزت  واالأب�طرة  االأك��سرة  عرو�س  جح�فله�  اأم�م 

عرو�س الظلم يف االأر�س جميعه�.

حق�  هو  الذي  العظيم  احلدث  اإلى  ننظر  وال 
يوؤثر  فلم  الب�سرية،  ت�ريخ  يف  حدث  اأعظم  وان�س�ف� 
حدث وميتد ت�أثريه يف االأر�س كم� اأثرت هجرة الر�سول 
�سلى اهلل عليه و�سلم من مكة اإلى املدينة، لي�سع اأ�س�س 
عليه  اهلل  �سلى  وينتقل  العظيمة.  االإ�سلمية  الدولة 
ال�س�حب  بكر  اأبو  ويخلفه  االأعلى  الرفيق  اإلى  و�سلم 
يف الغ�ر، ثم يخلفه اأمري املوؤمنني عمر الف�روق الذي 
ي�سرتك هو واأبو بكر ب�سرف الدفن مع ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه و�سلم، ولكن نود اأن ن�سري هن� اإلى اأن للف�روق 

الفاروق عبقرية الإميان و التقوى
نغم السسوقي
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اي�س� دورًا عظيمً� يف الهجرة، دورًا خ�لدًا تدين له به 
اإال عن  القي�مة. دورًا ال ي�سدر  اإلى يوم  االإ�سلم  اأمة 
عبقرية التقوى لذلك ال�سلب حني ه�جر اجلميع خفية 
تثكله  اأن  اأراد  اأن  من  ق�ئل  بعزة  ه�جر  فقد  هو،  اإال 
اأمه فليتبعني، ففي الع�م ال�س�بع ع�سر للهجرة نظر يف 
الربيد فق�ل اأي �سوال هذا، اأي ذو القعدة هذا، فجمع 
تقومي  اتخ�ذ  على  عزمه  ليبلغهم  الكرام  ال�سح�بة 
وت�ريخ تتميز به االأعوام وال�سهور، ق�ل اأحد ال�سح�بة 
فرف�س  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  ر�سول اهلل  نوؤرخ مبولد 
وق�ل  عمر  فرف�س  ب�لبعثة،  نوؤرخ  اآخر  وق�ل  عمر، 
الف�روق بل ب�لهجرة، فكر عبقري، فكر تقي، فكر من 
يعلم اأن الدني� مزرعة االآخرة واأن االآخرة خري واأبقى، 

قد تت�س�ئل مل�ذا؟. اإليك اجلواب.

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  اأن  يعلم 
بداأهجرته يف �سهر �سفر، وو�سل اإلى املدينه يف ربيع 
ب�لهجرة  الت�أريخ  ك�ن  ف�إن  ولذا  االإثنني،  يوم  االأول 
ف�ملفرو�س اأن يكون �سهر ربيع االأول هو اأول �سهر لبدء 
واالإمي�ن  الوقت  بكل  الف�روق  ولكن  الهجرية،  ال�سنة 
اأمة  ومبعرفته مبعنى الوقت وامليزان، ومبنة منه على 
الع�م،  اأول �سهر يف  املحرم  يكون  اأن  االإ�سلم، اقرتح 
ليبداأ امل�سلم ع�مه ب�سهر حرام ت�س�عف فيه احل�سن�ت 
ع�مه  ويختم  الكرمي(  ال�سهر  هذ  ف�سل  نعلم  )ونحن 

ب�سهر حرام )ذو احلجة( ع�سى اهلل اأن يرحم ويغفر 
م� بينهم� 

النف�س  حلظوظ  واإنك�ر  وعظمة  وتقوى  فكر  اأي 
وحب للم�سلمني اأيه� الف�روق ر�سي اهلل عنك.

ررَ  �سرَ � عرَ اْثنرَ  ِ ِعْندرَ اهللَّ ُهوِر  ال�سُّ ةرَ  ِعدَّ ق�ل تع�لى {اإِنَّ 
 � ِمْنهرَ االأرَْر�سرَ  ورَ اِت  ورَ مرَ ال�سَّ لرَقرَ  ْومرَ خرَ يرَ  ِ �ِب اهللَّ ِكترَ يِف  ْهرًا  �سرَ
ُكْم  ْظِلُموا ِفيِهنَّ اأرَْنُف�سرَ ل ترَ ُم فرَ يِّ يُن اْلقرَ ِلكرَ الدِّ ٌة ُحُرٌم ذرَ عرَ اأرَْربرَ
اْعلرَُموا اأرَنَّ  ًة ورَ �فَّ ُكْم كرَ �ِتُلونرَ � ُيقرَ مرَ ًة كرَ �فَّ �ِتُلوا امْلُ�ْسِرِكنيرَ كرَ قرَ ورَ

} �سورة التوبة اآيه )36( عرَ امْلُتَِّقنيرَ رَ مرَ اهللَّ

واحتمل قوله تع�لى: {ال تظلموا فيهن اأنف�سكم} 
اأن ال�سمري يعود على االأ�سهر احلرم لكون الظلم فيه� 
ت�س�عف،  اأي�س�  اإن احل�سن�ت  اأ�سد من غريه� وحيث 
وك�ن هذا معلوم� قبل االإ�سلم ولعل ا�سم ال�سهر بعد 
اأي  �سفر  معنى  اإن  حيث  ذلك  يظهر  )�سفر(  حمرم 
�سفرت البيوت من الرج�ل لذه�بهم للقت�ل بعد ثلثة 
�سرد  ثلثة  احلرم  ف�الأ�سهر  فيه�،  يق�تلوا  مل  اأ�سهر 
وواحد فرد، ذو القعدة، ذو احلجة، واملحرم )ال�سرد( 
الت�يل  النحو  على  ال�سهور  فتكون  رجب،  الفرد  واأم� 
 .5 الث�ين  ربيع   .4 االأول  ربيع   .3 2. �سفر  املحرم   .1
�سعب�ن   .8 رجب   .7 الث�ين  جم�دى   .6 اأول  جم�دى 

9.رم�س�ن 10.�سوال 11.ذو القعدة 12. ذو احلجة.
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لعل من اأكرث جم�الت التف�سري والدرا�سة للقراآن 
الأنن�  القراآن  يف  العلمي  االإعج�ز  احل�يل  ع�سرن�  يف 
التجريبية  واملع�رف  العلوم  فيه  كرثت  ع�سراآ  نعي�س 
وغريه�، والءم ذلك اأن يخ�طب القراآن العقل مب� يدل 
ولكن  بلى  توؤمن  »اأومل  ب�ب  ومن  اخل�لق.  عظمة  على 
احلديثة  التجريبية  العلوم  ب�أن  علم�  قلبي«،  ليطمئن 
لي�ست الإثب�ت �سدق القراآن، ف�لقراآن كت�ب اهلل الذي 
م�  ووجد  علمية  نظرية  �سحت  اإن  ولكن  فيه،  ريب  ال 
ب�سحته�،  اأي�س�  حكمن�  القراآن  يف  �سحته�  على  يدل 

التف�سري يقت�سي -  اأو املج�ل يف  ب�أن هذا الب�ب  علم� 
ال�سديد  احلذر  املف�سر  يتوخى  اأن   - االأبواب  ك�س�ئر 
ويعمل بدقة �سديدة و�سوابط حمددة، وال يلوي معنى 
للتغري  ق�بلة  ف�لنظري�ت  نظرية  ليوافق  قراآنية  اآية 

وكت�ب اهلل �س�دق حمفوظ.

ِمْن  ْيكرَ  اإِلرَ اأُنِزلرَ  الَِّذي  ورَ �ِب  اْلِكترَ �ُت  اآيرَ ِتْلكرَ  {املر 
} �سورة الرعد  ��ِس ال ُيوؤِْمُنونرَ رَ النَّ ِكنَّ اأرَْكرثرَ لرَ قُّ ورَ بِّكرَ احْلرَ ررَ

اآيه)1(.

الإعجاز يف قوله تعالى:
رب امل�شرقني ورب املغربني 

نغم السسوقي

مدر�سة التلوة والتجويد
املركز الثق�يف االإ�سلمي 
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وقد اأمرن� اهلل تع�لى ب�لتفكر يف خلقه لن�سل اإلى 
نت�ئج هي:

ُروا  فرَ ررَ الَِّذينرَ كرَ ْ يرَ ملرَ 1. االإمي�ن به اإلهً� خ�لق�رَ واحدارَ. )اأرَورَ
 � ْلنرَ عرَ جرَ � ورَ �ُهمرَ ْقنرَ ترَ فرَ ْتقً� فرَ � ررَ ترَ �نرَ االأرَْر�سرَ كرَ اِت ورَ ورَ مرَ اأرَنَّ ال�سَّ
ل ُيوؤِْمُنونرَ ( �سورة االأنبي�ء  يٍّ اأرَفرَ ْيٍء حرَ ِمْن امْلرَ�ِء ُكلَّ �سرَ

اآيه)30(.

االأرَْر�ِس  يِف  �ِسرُيوا  ب�لبعث،)ُقْل  االإمي�ن  وب�لت�يل   .2
�ْس�أرَةرَ  النَّ ُين�ِسُئ   ُ اهللَّ ُثمَّ  ْلقرَ  اخْلرَ اأرَ  درَ برَ ْيفرَ  كرَ �ْنُظُروا  فرَ
ِديٌر( �سورة العنكبوت  ْيٍء قرَ لرَى ُكلِّ �سرَ رَ عرَ ةرَ اإِنَّ اهللَّ االآِخررَ

اآيه )20(.

3. ثم لن�سل اإلى اخل�سية فريق القلب بني يديه تع�لى 
وتتجلى مع�ين اأ�سم�ئه احل�سنى يف القلوب، فتخ�سع 
اأرَنَّ  ررَ  ْ ترَ يف �سلتك، وت�سمو يف كل حترك�تك، {اأرَملرَ
اٍت  ررَ مرَ ثرَ ِبِه   � ْجنرَ �أرَْخررَ فرَ �ًء  مرَ �ِء  مرَ ال�سَّ ِمْن  لرَ  اأرَْنزرَ رَ  اهللَّ
ُحْمٌر  ورَ ِبي�ٌس  ٌد  ُجدرَ �ِل  برَ اجْلِ ِمْن  ورَ  � اُنهرَ اأرَْلورَ ِلفً�  ترَ خُمْ
��ِس  النَّ ِمْن  ورَ  )27( �ُسوٌد  اِبيُب  ررَ غرَ ورَ  � اُنهرَ اأرَْلورَ ِلٌف  ترَ خُمْ
ى  ْخ�سرَ � يرَ رَ ِلكرَ اإِمنَّ ذرَ اُنُه كرَ ِلٌف اأرَْلورَ ترَ �ِم خُمْ االأرَْنعرَ ابِّ ورَ ورَ الدَّ ورَ
ُفوٌر )28(}  ِزيٌز غرَ رَ عرَ �ُء اإِنَّ اهللَّ �ِدِه اْلُعلرَمرَ رَ ِمْن ِعبرَ اهللَّ

�سورة ف�طر االآي�ت )28-27(.

اإلى  البحث  �سن�سعى يف هذا  تقدم  م�  وبن�ء على 
يف  وت�أمل  وتدبر  تفكر  بنظرة  االأهداف  هذه  حتقيق 
االإعج�ز  بدرا�سة ج�نب  العظيم  القراآن  اآي�ت  اآية من 
امل�سرقني  {رب  تع�لى،  قوله  وهي  فيه�،  )»العلمي( 

ورب املغربني}.

اإن جذر كلمة ال�سرق هو )�س، ر. ق( وقد ذكرت 
�سبعة  تبلغ  موا�سع  عدة  يف  القراآن  يف  ت�سنيف�ته� 

ثلثة  امل�س�رق  موا�سع،  �ستة  امل�سرق  مو�سعً�،  ع�سر 
مو�سع�ن  ني  واملرَ�ْسِرقرَ مو�سع�ن  ُم�ْسِرِقني  موا�سع، 
�سرقي�،  )اأ�سرقت،  واحد  مو�سع  الت�لية  والكلم�ت 
بتحديد  الكلم�ت  ارتبطت  وقد  االإ�سراق(.  �سرقية، 
اجله�ت اجلغرافية �سرق غرب �سم�ل جنوب، ويف هذا 
 تعيني الوقت وهو من اأهم العن��سر يف حي�ة االإن�س�ن.

�ِزلرَ  نرَ ُه مرَ ررَ دَّ قرَ ررَ ُنورًا ورَ مرَ اْلقرَ �ًء ورَ يرَ ْم�سرَ �سِ لرَ ال�سَّ عرَ {ُهورَ الَِّذي جرَ
قِّ  ِلكرَ اإِالَّ ِب�حْلرَ ُ ذرَ لرَقرَ اهللَّ � خرَ �برَ مرَ �سرَ احْلِ ِنني رَ ورَ درَ ال�سِّ درَ ْعلرَُموا عرَ ِلترَ
)5( االآية  يون�س  �سورة   { ْعلرَُمونرَ يرَ ْوٍم  ِلقرَ �ِت  االآيرَ ُل  �سِّ  ُيفرَ

على  الكوكب  فوق هذا  الك�ئن�ت احلية  وتتوقف حي�ة 
�سروق ال�سم�س وغروبه�، حيث يرتتب على ذلك توايل 
االأر�س حول  نتيجة لدوران  وال�سهور والف�سول  االأي�م 
حموره�  حول  ودورانه�  بي�س�وي،  فلك  يف  ال�سم�س 
اأن  اإلى  يوؤدي  مم�  درجة،   23.5 حموره�  وميلن 
تختلف زواي� امل�س�رق واملغ�رب يف اأي�م ال�سنة وف�سوله� 
ال�سيفي  االإنقلب  اأكرث عند  ُيلحظ  متدرج�  اختلف� 
وال�ستوي، وهذا م� يف�سر معنى م�سرق ومغرب وم�س�رق 

ومغ�رب.

و لكن ا�ستوقفني ب�سدة لفُظ امل�سرقني واملغربني، 
ق�ل بع�س املف�سرين هم� م�سرق ال�سم�س عند االإنقلب 
وف�سره  ال�سيفي،  االإنقلب  عند  وم�سرقه�  ال�ستوي 
بع�سهم ب�سروقه� يف ن�سف الكرة ال�سم�يل والن�سف 
اجلنوبي حيث يكون يف ال�سم�ل �سيف� ويف اجلنوب �ست�ء، 
بل ف�سر البع�س ذلك اأن هن�ك كواكب له� �سم�س�ن، وكل 
ذلك �سحيح، ولكن هل ك�ن هذا املعنى هو املق�سود يف 
 اآية القراآن التي حوت كلمة م�سرقني وكلمة مغربني ؟.

ب�لقراآن،  القراآن  يف�سر  اأن  القراآن وعظمته  من روعة 
النبوية  ال�سنة  وهو  للتف�سري  الث�ين  ب�مل�سدر  وكذلك 
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واإن اجتمع كلهم� يف تف�سري اآية اأعطي� معنى ال ريب 
يف �سحته .

وا�ستوقفتني  الزخرف  �سورة  اأتلو  ليلة  يف  وُكنت 
ْع�ُس  يرَ ْن  مرَ {ورَ االأولى،  للمرة  اقروؤه�  ك�أمن�  اآي�ت  فج�أة 
ِريٌن  قرَ ُه  لرَ ُهورَ  فرَ �نً�  ْيطرَ �سرَ ُه  لرَ �ْس  يِّ ُنقرَ ِن  ْحمرَ الرَّ ِذْكِر  ْن  عرَ
ُهْم  اأرَنَّ ُبونرَ  ْح�سرَ يرَ ورَ ِبيِل  ال�سَّ ْن  عرَ ُهْم  ونرَ دُّ يرَ�سُ لرَ ُهْم  اإِنَّ ورَ  )36(
كرَ  ْينرَ برَ ْيِني ورَ ْيترَ برَ � لرَ �لرَ يرَ � قرَ نرَ �ءرَ ا جرَ تَّى اإِذرَ ُدونرَ )37( حرَ ُمْهترَ
الزخرف  �سورة  ِريُن )38(}  اْلقرَ ِبْئ�سرَ  فرَ نْيِ  امْلرَ�ْسِرقرَ ُبْعدرَ 

االآي�ت)38-36( 

اأ�سله  من  يتمنى  اأن  اأيعقل  ت�س�ءلت؛  وهن� 
له  وك�ن  اأو اجلن(،  االإن�س  �سي�طني  ال�سيط�ن )�سواء 
قرين� ملزم� ف�أرداه يف جهنم، اأيعقل اأن يتمنى لو ك�ن 
بينهم� يف الدني� ُبعد ي�سل اإلى م� يق�رب 12 األف كيلو 
مرت اأو بع�س الكيلو مرتات؟، بل اأعتقد اأنه �سيتمنى لو 
ك�ن البعد بينهم� ال نه�ئيً� موغل يف البعد ك�أمن� مل يرُه 
نه�ئية  ال  تبدو  م�س�فة  توجد هن�ك  اأن  البد  اإذًا  اأبدا، 
حديث  تذكرت  هن�  ث�ين،و  وم�سرق  اأول  م�سرق  بني 
و�سلم، )حدثن� مو�سى بن  ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
اأبو زرعة حدثن�  الواحد حدثن�  ا�سم�عيل حدثن� عبد 
اأبو هريرة ر�سي اهلل عنه ق�ل: ق�ل ر�سول اهلل �سلى 
ال�سم�س  ال�س�عة حتى تطلع  : ال تقوم  اهلل عليه و�سلم 
اآمن من عليه�، فذاك  الن��س  راآه�  من مغربه�، ف�إذا 
قبل(  من  اآمنت  تكن  مل  اإمي�نه�  نف�س�  ينفع  ال  حني 
اللفظ للبخ�ري حديث رقم 4269، )وروي عن ر�سول 
اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم انه ق�ل يف العلم�ت الكربى 
من  ال�سم�س  طلوع  خروج�  االي�ت  اأولى  اإن  لل�س�عة: 
مغربه� اأو الدابة على الن��س �سحى ف�أيهم� ك�نت قبل 

�س�حبته� ف�الأخرى على اإثره�( �سحيح م�سلم.

العلم�ء  تقديرات  بح�سب  االآن  االأر�س  عمر  اإن 
اآالف مليون  اأي منذ خم�سة  اآالف مليون �سنة،  خم�سة 
اإلى  الغرب  من  حموره�  حول  تدور  واالأر�س  �سنة 
ال�سرق  �سمين�ه�  جهة  من  ال�سم�س  فتظهر  ال�سرق، 

فتتوالى االأي�م واالأ�س�بيع وال�سهور. 

اإثن�  اأن عدد ال�سهور  وذكر اهلل يف كت�به احلكيم 
يذكر  ومل  واالأر�س  ال�سموات  خلق  يوم  �سهرا  ع�سر 
ِعْندرَ  ُهوِر  ال�سُّ ةرَ  ِعدَّ {اإِنَّ  حتديدا،  ال�سنة  اأي�م  عدد 
اِت  ورَ مرَ لرَقرَ ال�سَّ ْومرَ خرَ ِ يرَ �ِب اهللَّ ْهرًا يِف ِكترَ ررَ �سرَ �سرَ � عرَ ِ اْثنرَ اهللَّ
ل  فرَ ُم  يِّ اْلقرَ يُن  الدِّ ِلكرَ  ذرَ ُحُرٌم  ٌة  عرَ اأرَْربرَ  � ِمْنهرَ االأرَْر�سرَ  ورَ
ُكْم ......... )36(} �سورة التوبة، ْظِلُموا ِفيِهنَّ اأرَْنُف�سرَ  ترَ
ودلت درا�س�ت علم�ء اجليولوجي� للأح�فري احليوانية 
والنب�تية التي ا�ستهدفت تقدير عمر االأر�س اأن هن�ك 
بدء  منذ  �سهرًا  ع�سر  اإثني  ك�نت  ال�سنة  اأن  على  اأدلة 
ولكن عدد  واأربعة ف�سول،  اأ�سبوعً�  االأر�س و56  تكون 
اأي�م ال�سنة يف ذلك احلني ك�ن اأكرث بكثري من عدد اأي�م 
االأر�س  دوران  اأن  يعني  وقتن� احل�يل، مم�  ال�سنة يف 
حول حموره� يف بداية تكون االأر�س وعلى مدى ع�سور 
ك�ن اأكرب بكثري مم� هو عليه اليوم، ثم اأخذت االأر�س 
اأي�م ال�سنه منذ  يف التب�طوؤ التدريجي حتى ُقدر عدد 
600 مليون �سنة ب 425 يومً�، ومنذ 450 مليون �سنة ب 
415 يومً�، ومنذ حوايل 200 مليون �سنة 385 يومً�، بل 
يرى العلم�ء اأن عدد اأي�م ال�سنة يف بداية تكون االأر�س 
قبل ت�سلب ق�سرته� ك�ن 2200 يوم، واأن الليل والنه�ر 
اإال  ذاك  وم�  فقط،  �س�ع�ت  اربع  مقدارهم�  ك�ن  مع� 
حول  االأر�س  فيه�  تدور  ك�نت  التي  اله�ئلة  لل�سرعة 
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حموره�، والزالت تتب�ط�أ حتى و�سلت اإلى 365،25 يوم، 
)365 يومً� و5 �س�ع�ت 49 دقيقة و12 ث�نية ( كم� هو 
معرف االآن، وال زالت االأر�س تتب�ط�أ مبعدل 1000/1 
من الث�نية يف كل قرن، مم� حدا بهم اإلى ا�ستنت�ج اأن 
اإلى درجة جتربه�  التب�طوؤ  اإلى  االأر�س �سوف ت�سطر 
اإذًا  املغرب،  من  ال�سم�س  فت�سرق  دورانه�  عك�س  على 
�سوف ي�سبح امل�سرق مغربً� واملغرب م�سرقً� كم� اأخرب 
الر�سول �سلى اهلل عليه و�سلم، فيكون لدين� م�سرق�ن 
وال  اآٍت  واآخر  �سنه،  مليون  اآالف  خم�سة  منذ  اأحدهم� 
ي�ستطيع اأحد اأن يتنب�أ متى يكون هذا اإال اهلل تع�لى، وال 
ي�ستطيع اأحد اأن يفعل ذلك اإال اهلل تع�لى، ولو اأنعمن� 
النظر يف القراآن الكرمي لوجدن� حتمية هذا احلدث، 
 ُ اهللَّ �ُه  اآترَ اأرَْن  ِه  بِّ ررَ يِف  اِهيمرَ  اإِْبررَ �جَّ  حرَ الَِّذي  اإِلرَى  ررَ  ترَ  ْ {اأرَملرَ
 � �لرَ اأرَنرَ يُت قرَ مُيِ ي الَِّذي ُيْحِيي ورَ بِّ اِهيُم ررَ �لرَ اإِْبررَ امْلُْلكرَ اإِْذ قرَ
ْم�ِس ِمْن  �أِْتي ِب�ل�سَّ رَ يرَ �إِنَّ اهللَّ اِهيُم فرَ ْبررَ �لرَ اإِ ِميُت قرَ اأُ اأُْحِيي ورَ
 ُ اهللَّ ورَ ررَ  فرَ كرَ الَِّذي  ُبِهترَ  فرَ امْلرَْغِرِب  ِمْن   � ِبهرَ �أِْت  فرَ امْلرَ�ْسِرِق 
 )258( اآيه  البقرة  �سورة   { �مِلِنيرَ الظَّ ْومرَ  اْلقرَ ْهِدي  يرَ  ال 
لقد ك�ن التحدي الكبري الذي حتدى به �سيدن� اإبراهيم 
اأن اهلل ي�أتي ب�ل�سم�س من امل�سرق  عليه ال�سلم امللك 
فلي�أت به� من املغرب فلبد اأن ي�تي اهلل ب�ل�سم�س من 
املغرب، ليعلم اأن من خلقه� ت�سرق من امل�سرق، هو من 
وامل�سرق  م�سرق�  املغرب  ف�أ�سبح  املغرب،  به� من  اأتى 
املغربني،  ورب  امل�سرقني  رب  �سبح�نه  فك�ن  مغرب�، 
وبذلك ي�سدق متني من مل يوؤمن يف الدني� وعمي عن 
قرينه اخلن��س،  ب�سبب  ك�ل�سم�س  الوا�سح  روؤية احلق 
ي�ليتك  امل�سرقني  بعد  وبينك  بيني  ي�ليت  له  فيقول 
اهلل  اأراد  كم�  اأو  �سنة  مليون  اآالف  بعدت عني خم�سة 

تع�لى.

اإ�ساءات وتدبر:

املو�سع االأول الذي ذكر فيه امل�سرق�ن واملغرب�ن يف 
القراآن ك�ن يف �سورة الزخرف كم� اأ�سلفن�، فلنت�أمل �سبل 
النج�ة من العذاب ) ومن يع�س عن ذكر الرحمن نقي�س 
له �سيط�ن� فهو له قرين( ابِق ل�س�نك رطب� بذكر اهلل 
وابِق عينيك ن�ظرة يف كت�ب اهلل ت�لي� له وعقلك متفكرا 
به، واأرك�نك ع�ملة ب�أوامره منتهية عن نواهيه فتكون 
 لك اجلنة ب�إذن اهلل تع�لى ف�لقراآن هو حبل النج�ة .

االآية  موقع  ت�أمل يف  الرحمن  �سورة  الث�ين يف  املو�سع 
�نرَ  لرَقرَ االإِن�سرَ فقد وقعت بعد اخللق للإن�س واجل�ن،{خرَ
�ِرٍج ِمْن  �نَّ ِمْن مرَ لرَقرَ اجْلرَ خرَ �ِر )14( ورَ خَّ �ْلفرَ �ٍل كرَ ْل�سرَ ِمْن �سرَ
نْيِ  بُّ امْلرَ�ْسِرقرَ �ِن )16( ررَ برَ ذِّ � ُتكرَ ُكمرَ بِّ ِب�أرَيِّ اآالِء ررَ �ٍر )15( فرَ نرَ

نْيِ )17(} �سورة الرحمن . بُّ امْلرَْغِربرَ ررَ ورَ

حي�ة  يف  �سيء  اأهم  اأن  اإلى  القراآن  ير�سدك  هن� 
كل من االإن�س واجل�ن االإجت�ه اإلى قبلة يعبدون به� اهلل 
تع�لى، و�سلة تنظم اأوق�تهم وتوؤكد ا�ست�سلمهم الت�م 

هلل وفقرهم اإلى اإح�س�نه.

الَِّذينرَ  �ِدِه  ِعبرَ لرَى  عرَ لٌم  �سرَ ورَ  ِ هلِلَّ ْمُد  احْلرَ {ُقْل 
لرَقرَ  خرَ ْن  اأرَمَّ  )59( ُي�ْسِرُكونرَ   � اأرَمَّ رْيٌ  خرَ  ُ اآهللَّ ى  فرَ طرَ ا�سْ
�ًء  مرَ �ِء  مرَ ال�سَّ ِمْن  ُكْم  لرَ لرَ  نزرَ اأرَ ورَ االأرَْر�سرَ  ورَ اِت  ورَ مرَ ال�سَّ
ُتْنِبُتوا  اأرَْن  ُكْم  لرَ �نرَ  كرَ  � مرَ ٍة  ْهجرَ برَ اترَ  ذرَ اِئقرَ  درَ حرَ ِبِه   � ْتنرَ �أرَْنبرَ فرَ
)60(  { ْعِدُلونرَ يرَ ْوٌم  قرَ ُهْم  ْل  برَ  ِ اهللَّ عرَ  مرَ ٌه  اأرَاإلرَ  � هرَ ررَ جرَ  �سرَ

�سورة النمل االآي�ت )60-59(.
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اختلفت  لكن  بعينه�  الغنيمة  هو  لغة)1(:  النفل 
العب�رة عنه الختلف االعتب�ر، ف�إنه اإذا اعترب بكونه 
مظفورا به يق�ل له: غنيمة، واإذا اعترب بكونه منحة 
من اهلل ابتداء من غري وجوب يق�ل له: نفل، ومنهم 
واخل�سو�س،  العموم  حيث  من  بينهم�  فرق  من 
اأو  ك�ن  بتعب  م�ستغنم�  ح�سل  م�  الغنيمة  فق�ل: 
غري تعب، وب��ستحق�ق ك�ن اأو غري ا�ستحق�ق، وقبل 
للإن�س�ن  يح�سل  م�  والنفل:  بعده.  اأو  ك�ن  الظفر 
قبل الق�سمة من جملة الغنيمة، وقيل: هو م� يح�سل 

للم�سلمني بغري قت�ل، وهو الفيء. 
وقيل هو م� يف�سل من املت�ع ونحوه بعد م� تق�سم 
ْن  ُلونرَكرَ عرَ �ْس�أرَ الغن�ئم، وعلى ذلك حمل قوله تع�لى:{يرَ
�ُسوِل} االأنف�ل: 1 االآية،  الرَّ ِ ورَ �ُل هلِلَّ �ِل ُقْل االأرَْنفرَ االأرَْنفرَ
الواجب،  على  الزي�دة  اأي:  النفل.  من  ذلك  واأ�سل 
ْد  جَّ هرَ ترَ فرَ اللَّْيِل  ِمْن  تع�لى: {ورَ ق�ل  الن�فلة.  له:  ويق�ل 
ُمودًا}  ْ �مً� حمرَ قرَ بُّكرَ مرَ ثرَكرَ ررَ ْبعرَ ى اأرَْن يرَ �سرَ �ِفلرًَة لرَكرَ عرَ ِبِه نرَ
قرَ  اإِ�ْسحرَ ُه  لرَ  � ْبنرَ هرَ ورَ {ورَ قوله:  هذا  وعلى   ،79 االإ�سراء: 
االأنبي�ء: 72،   { نيرَ �حِلِ � �سرَ ْلنرَ عرَ ُكلًّ جرَ ورَ �ِفلرًَة  نرَ ْعُقوبرَ  يرَ ورَ
وهو ولد الولد، ويق�ل: نفلته كذا. اأي: اأعطيته نفل، 

الراغب االأ�سبه�ين، احل�سني بن حممد، املفردات يف غريب القراآن. حتقيق:   -1
عيت�ين، حممد خليل. دار املعرفة، 1420هـ - 1999، �س)505-504(.

ونفله ال�سلط�ن: اأعط�ه �سلب قتيله نفل. اأي: تف�سل 
كذا:  من  وانتفلت  العط�ء،  الكثري  والنوفل:  وتربع� 

انتقيت منه.

مو�سوعات سسورة الأنفال
تق�سم �سورة االأنف�ل مب� يتن��سب مع املو�سوع�ت 

التي متت مع�جلته� اإلى اأق�س�م خمتلفة:
االأنف�ل و�سف�ت املوؤمنني. االأول- 

و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  النبي  خروج  �سبب  الث�ين – 
واأ�سح�به وت�أييد اهلل لهم.

النداءات املتكررة و�سف�ت املوؤمنني يف اأر�س  الث�لث – 
املعركة.

الو�س�ئل  جميع  وا�ستخدام  الك�فرين  مكر  الرابع – 
للكيد ب�ملوؤمنني.

اخل�م�س – و�سف اأر�س معركة بدر ومواقع اجليو�س.
اأثن�ء احلديث عن  اإلى املن�فقني  – االإ�س�رة  ال�س�د�س 

الك�فرين وبي�ن تبعيتهم لل�سيط�ن.
ووجود  قلوبه�  بت�أليف  االأمة  على  ف�سل اهلل  ال�س�بع – 

نبيه� ون�سر اهلل له�.
اهلل  وحكم  معهم  التع�مل  وكيفية  االأ�سرى  الث�من – 

فيهم.

حممد عبداهلل عبده
رئي�س �سعبة التدري�س والتدريب

املركزالثق�يف االإ�سلمي 
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الوالء بني املوؤمنني، والرباء من الك�فرين. الت��سع – 
عد االآي)2(: وهي يف ال�س�مي �سبع و�سبعون اآية 
الكويف  و�سبعون ويف  �ست  الب�سري واحلج�زي  ويف 

خم�س و�سبعون.
واملختلف فيه ثلث اآي�ت هي:

)ثم يغلبون(... عده الب�سري وال�س�مي.  -1
عده  ترك  االأول،  املو�سع  وهو  مفعوال(...  2- )ك�ن 

الكويف.
عده  ترك  وب�ملوؤمنني(  بن�سره  اأيدك  الذي  3- )هو 

الب�سري.
اأن كثريا  من��سبته� لل�سور قبله�: من امللحظ 
ال�سور،  بني  ب�ملن��سب�ت  يهتموا  مل  املف�سرين  من 
فلم يذكره� يف هذا املو�سع الطربي والزخم�سري 
اجلوزي،  وابن  عطية  وابن  كثري  وابن  والقرطبي 
فق�ل:«ووجه  االألو�سي  االإم�م  بذكره�  واهتم 
من��سبته� ل�سورة االأعراف اأن فيه� )واأمر ب�لعرف( 
تلك ذكر  به، ويف  امل�أمور  اأفراد  كثري من  ويف هذه 
مع  وال�سلم  ال�سلة  عليهم  االأنبي�ء  ق�س�س 
اأقوامهم، ويف هذه ذكر النبي �سلى اهلل عليه و�سلم، 
وذكر م� جرى بينه وبني قومه، وقد ف�سل �سبح�نه 
واأ�سرابهم  فرعون  اآل  ق�س�س  تلك  يف  وتع�لى 
�سبح�نه  فق�ل  ذلك  هذه  يف  واأجمل  بهم،  حل  وم� 
ُروا  فرَ ْبِلِهْم كرَ الَِّذينرَ ِمْن قرَ ْونرَ ورَ اأِْب اآِل ِفْرعرَ درَ وتع�لى: {كرَ
ِديُد  ِويٌّ �سرَ رَ قرَ ُ ِبُذُنوِبِهْم اإِنَّ اهللَّ ُهْم اهللَّ ذرَ �أرَخرَ ِ فرَ �ِت اهللَّ ِب�آيرَ
�ِب} االأنف�ل: 52، واأ�س�ر هن�ك اإلى �سوء زعم  اْلِعقرَ
�أِْتِهْم  ترَ  ْ ملرَ ا  اإِذرَ {ورَ تع�لى:  بقوله  القراآن  يف  الكفرة 
 َّ اإِيلرَ ى  � ُيوحرَ ِبُع مرَ اأرَتَّ  � رَ اإِمنَّ � ُقْل  هرَ ْيترَ برَ ْوال اْجترَ �ُلوا لرَ ٍة قرَ ِب�آيرَ
بِّي} االأعراف: 203، و�سرح �سبح�نه وتع�لى  ررَ ِمْن 
 � �ُتنرَ لرَْيِهْم اآيرَ ا ُتْتلرَى عرَ اإِذرَ بذلك هن� بقوله جل وعل: {ورَ
االإم�م  معهد   . القراآن  اآي  عد  علم  يف  املي�سر  خ�لد،  اأحمد  د.  �سكري،   -2
ال�س�طبي، جدة. 1433هـ-2012م، �س138. االألو�سي، �سه�ب الدين حممود 
بن عبد اهلل احل�سيني، روح املع�ين يف تف�سري القراآن العظيم وال�سبع املث�ين، 
الطبعة:  بريوت،   – العلمية  الكتب  دار  الب�ري،  عبد  علي  عطية،  املحقق: 

االأولى، 1415 هـ، ج)5(، �س)147(.

الَّ  اإِ ا  ذرَ اإِْن هرَ ا  ذرَ � ِمْثلرَ هرَ ُقْلنرَ �ُء لرَ �سرَ ْو نرَ � لرَ ِمْعنرَ ْد �سرَ �ُلوا قرَ قرَ
} االأنف�ل: 31، وبني جل �س�أنه فيم�  ِلنيرَ �ِطرُي االأرَوَّ اأرَ�سرَ
تقدم اأن القراآن هدى ورحمة لقوم يوؤمنون؛ واأردف 
واالأمر  له  ب�ال�ستم�ع  ب�الأمر  ذلك  وتع�لى  �سبح�نه 
بذكره تع�لى، وهن� بني جل وعل ح�ل املوؤمنني عند 
بقوله  ا�سمه  تب�رك  اهلل  ذكر  اإذا  وح�لهم  تلوته 
 ُ اهللَّ ُذِكررَ  ا  اإِذرَ الَِّذينرَ  امْلُوؤِْمُنونرَ   � رَ {اإِمنَّ ق�ئل:  عز من 
 �ً �نرَ ميرَ ْتُهْم اإِ ادرَ لرَْيِهْم اآي�ُتُه زرَ ْت عرَ ا ُتِليرَ اإِذرَ ِجلرَْت ُقُلوُبُهْم ورَ ورَ
} االأنف�ل: 2 اإلى غري ذلك من  ُلونرَ كَّ ورَ ترَ ِهْم يرَ بِّ لرَى ررَ عرَ ورَ
وكذا  توقيفي  هن�  و�سعه�  اأن  والظ�هر  املن��سب�ت 
ك�س�ئر  احليثية  هذه  من  وهم�  بعده�  براءة  و�سع 

ال�سور واإلى ذلك ذهب غري واحد”)3(.
وت�سمى  االأنف�ل،  �سورة  �سميت  ال�سورة:  اأ�سم�ء 
اأبو ال�سيخ عن  اأخرج  اأي�س� �سورة بدر ففي االإتق�ن 
�سعيد بن جبري ق�ل: قلت البن عب��س: �سورة االأنف�ل 

ق�ل: تلك �سورة بدر)4(.
�سورة  اأن  على  املف�سرون  اأجمع  واملدين:  املكي 
االأنف�ل مدنية، واختلفوا يف االآي�ت املكية فيه� على 

ثلثة اأقوال:
1- جميع ال�سورة مدنية. 

هي مدنية كله� كذا ق�ل اأكرث الن��س)5(. وهي مدنية   
ب�إجم�عهم)6(.

2- جميع ال�سورة مدنية عدا اآية واحدة.
هي مدنية كله� كذا ق�ل اأكرث الن��س، وق�ل مق�تل هي   
ُكُر ِبكرَ  ْ اإِْذ ميرَ مدنية غري اآية واحدة وهي قوله تع�لى: {ورَ
ُكُرونرَ  ْ ميرَ ْقُتُلوكرَ اأرَْو ُيْخِرُجوكرَ ورَ ُروا ِلُيْثِبُتوكرَ اأرَْو يرَ فرَ الَِّذينرَ كرَ
} االأنف�ل: 30 االآية كله�  رْيُ امْلرَ�ِكِرينرَ ُ خرَ اهللَّ ُ ورَ ُكُر اهللَّ ْ ميرَ ورَ

االألو�سي، روح املع�ين، ج)5(، �س)148(.  -3
ابن ع��سور التون�سي، حممد الط�هر بن حممد بن حممد الط�هر، التحرير   -4

والتنوير، الدار التون�سية للن�سر – تون�س،1984 هـ، ج)9(، �س)245(.
يف  الوجيز  املحرر  غ�لب،  بن  احلق  عبد  حممد  اأبو  االأندل�سي،  عطية  ابن   -5
تف�سري الكت�ب العزيز، حتقيق : عبد ال�سلم عبد ال�س�يف حممد، دار الكتب 

العلمية - لبن�ن - 1413هـ 1993م، ج)2(، �س)567(.
اأبو الفرج عبد الرحمن بن علي، زاد امل�سري يف  ابن اجلوزي، جم�ل الدين   -6
 – علم التف�سري، املحقق: عبد الرزاق املهدي، الن��سر: دار الكت�ب العربي 

بريوت، الطبعة: االأولى - 1422 هـ، ج)2(، �س)186(.
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وهذه االآية نزلت يف ق�سة وقعت مبكة وميكن اأن تنزل 
االآية يف ذلك ب�ملدينة، وال خلف يف هذه ال�سورة اأنه� 

نزلت يف يوم بدر واأمر غن�ئمه)7(.
مدنية  وهي  اآي�ت.  �سبع  عدا  مدنية  ال�سورة  3- جميع 
ب�إجم�عهم. وحكى امل�وردي عن ابن عب��س اأن فيه� 
ُكُر ِبكرَ الَِّذينرَ  ْ اإِْذ ميرَ �سبع اآي�ت مكي�ت)8(، اأوله�: { ورَ
االأنف�ل:   { ُيْخِرُجوكرَ اأرَْو  ْقُتُلوكرَ  يرَ اأرَْو  ِلُيْثِبُتوكرَ  ُروا  فرَ كرَ

30 االآية.
اإذًا ف�سورة االأنف�ل هي ال�سورة االأولى التي اأعلن 
مركزية،  كقوة  االإ�سلم  دولة  ن�س�أة  بدء  عن  فيه� 
ع�سكرية، له� قوة ن�فذة وموؤثرة يف جزيرة العرب، 
األف ح�س�ب، قوة ق�ئمة على  اأن يح�سب له�  ويجب 
اإق�مة العدل بني الن��س؛ من خلل �سرع اهلل، قوة 
تعمل على بن�ء �سرح �س�مخ، ق�ئم على تربية اإمي�نية 
يف قلوب املوؤمنني، وتربية بدنية ج�سدية؛ يتحقق من 
يق�تل  اأن  االأمر  ي�سل  املعنوي�ت؛ حتى  رفع  خلله� 

املق�تل املوؤمن ع�سرة من الذين كفروا!.
اال�ستج�بة،  قوة  لن�  يظهر  ال�سورة  بداية  يف 
و�سرعة اال�ستج�بة، واالمتث�ل والط�عة هلل ولر�سوله؛ 
املعركة  انته�ء  بعد  التي ح�سلت  امل�سكلة  اأن  وذلك 
الق�س�ي�  من  وهي  االأنف�ل،  ق�سية  على  تركزت 
ثم  اآية!  ن�سف  اإال  حله�  ي�ستغرق  مل  التي  الث�نوية؛ 
انتهت تلك امل�سكلة؛ ا�ستج�بة الأمر اهلل )االأنف�ل هلل 

والر�سول(.
هذه النفو�س املوؤمنة التي يجب اأن تقوم ببن�ء 
يف  مهمة  اأعظم  اإليه�  اأوكلت  والتي  االإ�سلم،  دولة 
لع�ع�ت  اإلى  تلتفت  اأن  له�  ك�ن  م�  الب�سرية،  ت�ريخ 
الدني�؛ الأنه� �س�حبة ر�س�لة خ�لدة، وظيفته� اإخراج 
االأدي�ن  ور  جرَ ومن  النور،  اإلى  الظلم�ت  من  الن��س 
الدني�  عز  اإلى  الدني�  ذل  ومن  االإ�سلم،  عدل  اإلى 

واالآخرة.
ابن عطية االأندل�سي، املحرر الوجيز، ج)2(، �س)567(.  -7

ابن اجلوزي، زاد امل�سري يف علم التف�سري، ج)2(، �س)186(.  -8

قيمة؛  له�  الدني�  اأن  تظنون  كنتم  اإذا  لذلك 
ف�إن م� عند اهلل خري واأبقى، واإذا كنتم تظنون اأن 
ال�سيف والعري والبعري هدف، ف�لهدف الذي يريده 
اهلل لكم فوق ذلك؛ واأ�سمى من ذلك؛ يريد لكم اأن 
واتب�ع  وال�سرع  ب�لعدل  و�س�دته�  الدني�  ق�دة  تكونوا 

منهج الر�سول الكرمي.
لتبني  اأمة،  لتبني  االأنف�ل  �سورة  ج�ءت  لذلك 
على  الق�ئم  اجله�د؛  منهج  لتبني  االإ�سلم،  دولة 
لرتتقي  اأجمعني،  للن��س  اخلري  واإرادة  العدل 
ب�الأنف�س حتى ترتبط برب الدني� واالآخرة، ولتتلقي 
تلك االأنف�س املوؤمنة ب�مللئكة االأطه�ر؛ الإزالة الكفر 

وال�سرك من االأر�س.
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يت�س�ءل العديد من الن��س يف معظم دول الع�مل عن 
دور الرتبية يف بن�ء اإن�س�ن اليوم ؟ وعن دوره� يف بن�ء 
االن�س�ن يف ع�مل ع��سف؟ وهل ت�سري النظم الرتبوية يف 
ع�ملن� الع��سف يف م�س�ر �سليم ؟ وهل تبني هذه النظم 
وهل  ؟  املعولب  املقولب  املواطن  اأم  ال�س�لح  االإن�س�ن 
ت�سري هذه النظم يف م�س�ر �س�ئب اأم يف م�س�ر متذبذب 
النظم  هذه  خمرج�ت  ب�سلوكي�ت  اأالتتحكم  مم�يلء؟ 
قرارات وقوى متعددة ومتداخلة قد ي�سعب فهمه� ؟ اال 
يقف البع�س يف حلظة من �سحوة �سمري مت�س�ئًل وب�حثً� 

عن اأبدال اخلروج من هذا التيه يف بن�ء االإن�س�ن؟
وازدواجي�ت،  مواقف  تعي�س  االأفراد   � كمرَ الدول  اإن 
واأحي�ن� تن�ق�س�ت يف تع�مله� مع نظمه� االجتم�عية .... 
ورّب ق�ئل اأين اجلواب االأن�سب ؟ األي�س هن�ك اأ�س�س لهذه 
املواقف ت�سند اإليه� ؟ اأال توجد هن�ك مع�يري ؟ األي�س هن�ك 
؟  قراراته�  اتخ�ذ  عند  اإليه�  ت�ستند  اأخلقية  منطلق�ت 
التيه ؟ وم� مربر م� ن�س�هده يف ع�ملن� من  مل�ذا كل هذا 
توجه نحو م�س�حلن� ال�سيقة على ح�س�ب ال�س�لح الع�م؟.
اإن م� يحت�جه ع�ملن� / اأو لنقل قريتن� ال�سغرية، 
للتع�مل مع كل هذه الت�س�وؤالت وكثرٍي غريه�، ال يكمن 
فقط يف روؤية الظلم اأو اجلور اأو اللاأب�لية التي تعي�سه� 
الب�سرية وموؤ�س�س�ته� املختلفة اأحي�ن� ؟ اإن م� نحت�جه 
هو حتقيق نوع من التن��سب واملوازنة بني بعدي اخلري 
ذلك،  غري  هو  وم�  اأخلقي  هو  م�  بني  فين�،  وال�سر 

اجته�دن�  يتن��سب  هل  ولكن  جنتهد  اأن  لن�  يحق  نعم 
ويت�س�وى مع م� هو من�قبي واأخلقي ومفيد وممكن؟

ال�ستع�دة  م�سئولة  عقلنة  اإلى  م��سة  ح�جة  هن�ك 
من  فهمن�  بني  للعلقة  االأخلقية  املن�قبية  املنظورية 
جهة واجت�ه�تن� ثم �سلوك�تن� من جهة اأخر ى، اإن فهمن� 
املعقلن يتطلب من� اأن ندرك زخم املتغريات التي حت�ول 
ان  ندرك  اأن  .... علين�  الفهم  كيفية هذا  الت�ثري على 
االأمور وكيفية فهمه� والتع�مل معه� وعرب كل الثق�ف�ت 
واالهتم�م�ت  ب�مل�س�لح  تتلون  االإن�س�نية  واحل�س�رات 
الفهم  بع�س  اإن  وكيفه،  الفهم  هذا  نوع  يف  توؤثر  التي 
يقع �سمن وعي الفرد واإدراكه وبع�سه� االآخر را�سًخ يف 
م�ستوى الل�سعور لديه، وغ�لب� م� ال يكون واقع� �سمن 
تت�س�دم  م�  كثريًا  لذلك  وادراكه.....  وعيه  ه�م�س 
امل�س�لح واالأح��سي�س لدين� خ��سة يف ح�لة �سح البي�ن�ت 
واملعلوم�ت، مم� يدفع ب�الإن�س�ن الأن يعي�س يف من�خ�ت 

من اجت�ه�ت وم�س�عر واأح��سي�س عدم احلول والقوة.
لديه  تطور  تربية  اإلى  بح�جة  اليوم  اإن�س�ن 
اجت�ه�ت يتج�وز فيه� ُبعد )االن�( على م�ستوى الفرد. 

الى بعد )النحن(
قيمة  من  ُتعّظم  اجت�ه�ت  تطوير  اإلى  بح�جة  نحن 
على  تنكفىء  مم�  اأكرث  للجميع  واخلري  الع�م  ال�س�لح 
ال  االإن�س�نية  تعظم  اجت�ه�ت   .... اخل��س  ال�س�لح 
القطرية .... اجت�ه�ت ُتعزز ُبعد املن�قبية االأخلقية فين�.

اأ. د.  هاين عبد الرحمن الطويل
اأ�ست�ذ �سرف / كلية العلوم الرتبوية 

اجل�معة االأردنية 

النظم الرتبوية يف عامل عاصشف
النظم الرتبوية يف عامل عاصشف
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واجتم�عية  اقت�س�دية  بظروف  الع�مل  مرور  اإن 
�سعبة، وم� نلحظة من تغري يف اأولوي�ت الن��س وانحدار يف 
من�سوب الثقة واملن�قبية يف من�خ�ت جمتمع�تن� االإن�س�نية 
... كل هذا وغريه ي�سكل حتديً� لنظمن� ال�سي��سية والرتبوية 
على حد �سواء، ولعل االهم هو م� ي�سكل من حتد لنظمن� 
اللر�سمية )االأ�سرة مثًل(  الثلثة  اأ�سك�له�  الرتبوية يف 
االإعلم...(،  والكني�سة  الر�سمية )الن�دي اجل�مع  وغري 

والر�سمية )املدر�سة مبراحله� واأ�سك�له� املختلفة(.
اإن تف�قم الظروف املعقدة التي تعي�سه� االإن�س�نية 
اليوم، وحتكّم �سيطرة البعد ال�سي��سي املم�سلح جعل 
النظم الرتبوية تبدو ك�أنه� غري ذات قيمة كمدخل يف 

البحث عن احلي�ة 
بني  والتف�هم  ال�سلم  اأو  االأف�سل  االإن�س�نية 
ال  اأنه  ال�س�طعة  احلقيقة  اأن  مع  واالأمم...  ال�سعوب 
�سلم وال فلح ان�س�نيً� دون الرتبية ال�سليمة... تربية 

ن��سجة واعية م�سوؤولة.
احلقيقة اأن االأزمة التي يعي�سه� الع�مل اليوم هي اأزمة 
تربوية اأوال وقبل كل �سي ... يف امل��سي مثًل ك�نت هن�ك 
للفرد  التعليمي  امل�ستوى  يف  التقدم  بني  طردية  علقة 
وزي�دة دخله ... اأم� اليوم ف�الأثر قد يكون معكو�سً�، فلم 
ب�لتقدم  ب�ل�سرورة  تتن�مي  للأفراد  امل�دية  الدخول  تعد 
التعليمي للفرد ...»تربية االأم�س« ك�ن همه� تربية العقول 
امل�ستب�سرة اأم� »تربية اليوم« فمعنية اأواًل برتبية العقول 

املعولبة املم�لئة..... العقول املقولبة ..!!...
لكن احلقيقة التي ال يجب اأن تكون مو�سع اأي �سك 
هي اأن االأهمية الق�سوى يف كل املجتمع�ت الب�سرية تبقي 
وغري  )اللر�سمية  الثلثة  ب�أ�سك�له�  الرتبوية  لنظمه� 
الر�سمية والر�سمية( وعلين� اأن نح�سنرَ توظيفه�، ونعرف 
كيف نتع�مل معه�، وم� من جمتمع اإن�س�ين ن�جح يحرتم 

اإن�س�نيته اال وي�سع نظمه الرتبوية من اأولى اأولوي�ته.
اإن قيمة النظم الرتبوية املع�ف�ة واملتمتعة ب�ل�سحة 
االيج�بية تكمن يف مقدرته� على اأن تغر�س يف خمرج�ته� 
املقدرة على التفكري ب��ستقللية، واملقدرة على القراءة 
بتب�سر ودراية وفطنة، واملقدرة على االإ�سغ�ء واالإن�س�ت 

على  واملقدرة  ب�سمولية،  التحليل  على  واملقدرة  بنقدية، 
يف  واملو�سوعية  العدالة  على  واملقدرة  ب�إقن�ع،  التحدث 
اإ�سدار االإحك�م، واملقدرة على الت�سرف بحزم، واملقدرة 
تعزيز  واملقدرة على  االآخر،  والراأي  الراأي  على احرتام 
الب�سرية،  مدخلته�  يف  واالنفع�يل  الع�طفي  الن�سج 
واملقدرة على احرتام وتثمني االإن�س�نية، واأخريا املقدرة 

على اإدراك قوة اهلل وهيمنته على هذا الكون.
اإن مق�يي�س العظمة يف املجتمع�ت الب�سرية ال تكمن 
يف تقدم جيو�سه� ومقدرته� على التدمري، امن� تكمن يف 
مقدرته� على البن�ء واالإعم�ر وخدمة الب�سرية والت�سرف 
مب�سوؤولية يف االأزم�ت والعوا�سف، وهذه منتج�ت تربوية 
االأمم  منطلق�ت  اإن  اأخلقية.  بذوره�  جوهره�  يف 
الن�جحة تكمن يف جودة نظمه� االجتم�عية وعلى راأ�سه� 
يف  االأولوية  له  تكون  اأن  يفرت�س  الذي  الرتبوي  النظ�م 
اللمب�الة  بفريو�س  الب�سرية  ت�س�ب  ال  االهتم�م، حتى 
تدمر  وب�لت�يل  االإن�س�ين  والعمى  والع�سبية  والعبثية 
مع�يري  اأ�سدق  يل  ب�لن�سبة  هذه  بنف�سه�....  نف�سه� 

للحكم على جودة النظم الرتبوية . اأو ف�سله�.
وقد  الع�مل،  يعي�سه  الذي  احلقيقي  التحدي  اإن 
دخل يف القرن احل�دي والع�سرين، وهو قرن تتلطم 
فيه االأمواج وامل�س�لح ... التحدي احلقيقي يكمن يف 
اآخر  يعي�سه، مبعنى  الذي  املن�قبي  البعد  الت�أكيد على 
بعده االأخلقي بكل م� فيه من قيم وم�س�مني اأخلقية.. 
هذه القيم وهذه امل�س�مني يجب اأن تبثرَ يف كل مرحلة 
من مر احل نظمن� الرتبوية، حتى تبزع يف هذا الع�مل 
اأجي�ل ق�درة على مم�ر�سة احلكم املو�سوعي الن��سج 
امل�سئول.... اأجي�ل ال حتركه� االنفع�الت اأو التهوي�س�ت 
االإعلمية واالأطم�ع ال�سخ�سية اأو قولب�ت م�سي�سة، بل 
اأجي�ل حتركه� احلكمة واملن�قبية والعقلنية والر�سد، 
لن�سل ب�لب�سرية اإلى ال�سلم املن�سود الذي ينطلق من 
مزاوجة حقيقية ون��سجة بني مع�يري االأر�س ومع�يري 
ال�سم�ء، و�سمن اإدراك عميق اأن هذه الدني� ف�نية، واأن 
كل من عليه� ف�ن، واأن الكّي�س الفطن هو من ا�ستب�سر 

وتعمق ال من ته�فت ومتلق!!
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ر�سول اهلل  اأن  اأبي هريرة ر�سي اهلل عنه  عن 
لك  هرَ الرجل  ق�ل  »اإذا  ق�ل:  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى 

الن��س فهو اأهلكهم«.

اأن  الن��س  بني  املنت�سرة  االآف�ت  اأخطر  من  اإن 
يقع  وقد  االآخرين،  ويحتقر  بنف�سه  املرء  يعجب 
اإدراك  دون  االآفة  هذه  يف  العلم  وطلب  الدع�ة 
الن��س  ع�مة  اإلى  ينظر  اأحدهم  فرتى  لعواقبه�، 
نظرة ازدراء واحتق�ر مل� يفعلونه من مع��ٍس، وينظر 
ط�ع�ت  من  يفعله  مل�  واإكب�ر  اعج�ب  نظرة  لنف�سه 
اأو اقب�ل على حفظ القراآن  وعب�دات وطلب للعلم، 

الكرمي وتعليمه.

والنتيجة اأن ي�س�ب ب�لغرور والعجب والكراهية 
والقنوط  بالياأ�س  حوله  َمْن  وي�ضاب  للآخرين، 
والتم�دي يف املع��سي واالآث�م، وتقع الفجوة اخلطرية 
بني  ال�سديد  والنفور  الن��س،  وع�مة  امل�سلحني  بني 

هوؤالء واأولئك ويف ذلك هلك املجتمع وف�س�ده.

احلديث  �سرحه  يف  النووي  االإم�م  ق�ل  وقد 
اأ�سدهم  اأي  الرفع  واالأ�سهر  والرفع  ب�لن�سب  »ُروي 
هلكً� وذلك اإذا ق�ل على �سبيل االإزدراء واالحتق�ر 

لهم وتف�سيل نف�سه عليهم«.

يزال  »ال  قوله:  اخلط�بي  االإم�م  عن  ونقل 
ف�سد  ويقول:  م�س�وئهم  ويذكر  الن��س  يعيب  الرجل 
فهو  ذلك  فعل  ف�إذا  ذلك،  ونحو  وهلكوا  الن��س 
اأ�سواأهم ح�اًل فيم� يلحقه من االإثم يف  اأي  اأهلكهم 
العجب  ذلك  اأّداه  ورمب�  فيهم،  والوقيعة  عيوبهم 
واأنه خري منهم  له ف�سًل عليهم  اأن  وروؤيته  بنف�سه 
فيهلك«، ولنلحظ قول االإم�م م�لك رحمه اهلل يف 
تعليقه على هذا احلديث، واإذا ق�ل ذلك حتزنً� مل� 
ب�أ�سً�،  فيه  اأرى  دينهم فل  اأمر  الن��س من  يرى يف 
واإذا ق�ل عجبً� بنف�سه وت�س�غرًا للن��س فهو املكروه 

الذي ينهى عنه.

اأ�سد النا�س هالكاً

سسناء سسبع العي�ش 
مدر�سة التلوة والتجويد 
املركز الثق�يف االإ�سلمي 
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ال�سب�ب تلك الكلمة التي حتيي االأمل يف النفو�س 
عند ذكره�، الأنه� تعني العمل والتف�ين فيه واالإنطلق 

نحو امل�ستقبل ب�أفق جديد وا�سع.

ولذلك ك�ن ال�سب�ب عدة االأنبي�ء وامل�سلحني على 
مر الع�سور واالأزم�ن، بعزميتهم ومث�برتهم وعط�ئهم 
احلي�ة  على  املقبل  الوا�سع  وب�أفقهم  امل�ستقبل،  بنوا 

خططوا للتطور.

والر�سل  ب�الأنبي�ء  املوؤمنني  اأغلب  ك�ن  لقد   
وال�سلم  ال�سلة  عليهم  االأنبي�ء  وك�ن  ال�سب�ب،  من 
يدركون اأهمية وجودهم يف ا�ستمرار الدعوة وو�سوله� 

اإلى الن��س.

على  ق�ئمة  االإ�سلم  دعوة  ك�نت  هن�  ومن   
ال�سب�ب، وك�ن عن�سر ال�سب�ب هو االأغلب يف بداي�ت 
االإ�سلم وك�نوا ق�دة  الذين حملوا راية  الدعوة، وهم 
الن��س،  كل  اإلى  الدين  هذا  ليو�سلوا  الفتح،  جيو�س 
وعندم� نت�سفح �سرية امل�سطفى عليه اأف�سل ال�سلة 

وال�سلم جند اأن اأخر عهد وراية ك�نت الأ�س�مة بن زيد 
ال�سح�بة،  �سيوخ  على  ق�ئدًا  ليكون  عنه،  اهلل  ر�سي 
ال�سب�ب  اإن دل على �سيء ف�إمن� يدل على قيمة  وهذا 

واأهميتهم.

وال�سب�ب يف وقتن� احل��سر هم اأمل االأمة ومعقد 
املجد،  ذرى  وتتن�سم  االأمم  ترتقي  بهم  فيه�،  الرج�ء 
اأو هي بهم تزول، لذلك علين� اأن نربي هوؤالء ال�سب�ب 
والعلم  املجتمع�ت،  تتطور  فبهم�  والعمل  العلم  على 
يف  العمل  وكذلك  والدني�،  الدين  يف  يكون  اأن  يجب 

�سحن ط�ق�تهم بكل م� يفيد اأمتهم وجمتمع�تهم.

اإن ال�سب�ب هم اأملن� يف م�ستقبل م�سرق، لذا   
البد من زي�دة اهتم�م االأمة بهم، ودفعهم اإلى العمل 
وتقدمه�،  ح�س�رته�  يف  االأمة  هذه  الزده�ر  البن�ء 
فكلهم�  والتطرف  االإنفلت  مزالق  عن  واإبع�دهم 

يوؤدي اإلى تدمري االأمم.

اأ0د0 حممد اخلطيب 
 عميد كلية ال�سريعة
اجل�معة االأردنية 

ال�سباب 
          اأمـــــل

                امل�ستقبل
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تنمية  يف  االإ�سلمية  امل�لية  اأدوات  لنج�ح  نظرًا 
من  التع�قد  اأطراف  وحم�ية  الع�ملي  االقت�س�د 
واإدارة  اال�ستثم�ر،  خم�طر  من  وم�ستثمرين  مودعني 
بعيدة  وحقيقية،  واقعية  بطريقة  االقت�س�دية  العجلة 
قدمه  مل�  ونظرًا  وال�سب�بية،  الوهمية  عن  البعد  كل 
االقت�س�د االإ�سلمّي من اأبع�د يف التنمية االجتم�عية 
ب�الإ�س�فة اإلى الّربحّية احلقيقّية، فقد اأ�سبحت امل�لية 
االإ�سلمية حمط اعتب�ر وبحث وتدقيق ومتحي�س من 
قبل املخت�سني يف الع�مل، فُعِقدت املوؤمترات والندوات 
واأبع�ده�  االإ�سلمية  ب�مل�لية  للتعريف  العمل  وور�س�ت 

التنموّية واأثره� يف االقت�س�د الفردي واجلم�عّي
االإ�سلمية  امل�س�رف  ن�س�أة  ج�ءت  هن�  ومن   
�سيغة  اإيج�د  يف  االإ�سلمية  املجتمع�ت  لرغبة  تلبية 
االإ�سلمية،  ال�سريعة  الأحك�م  طبق�  امل�سريف  للتع�مل 
من  نوع  اإيج�د  على  امل�س�رف  هذه  عملت  فقد 
يف  ذلك  قبل  موجودًا  يكن  مل  امل�سريف  التع�مل 
امل�س�رف  اأدخلت  حيث  التقليدي،  امل�سريف  القط�ع 
واملتع�مل  امل�سرف  بني  للتع�مل  اأ�س�سً�  االإ�سلمية 
تعتمد على امل�س�ركة يف االأرب�ح واخل�س�ئر، ب�الإ�س�فة 
واملتع�مل،  امل�سرف  قبل  من  اجلهد  امل�س�ركة يف  اإلى 
مبداأ  على  الق�ئم  التقليدي  التع�مل  اأ�س�س  من  بداًل 
 املديونية وتقدمي االأموال فقط دون امل�س�ركة يف العمل.

للتع�مل  اأنظمة  االإ�سلمية  امل�س�رف  اأوجدت  كم� 

اال�ستثم�ري يف جميع القط�ع�ت االقت�س�دية وهي �سيغ 
اال�ستثم�ر االإ�سلمية )امل�س�ربة، واملرابحة وامل�س�ركة 
وال�سلم واال�ست�سن�ع ...( اإلى غري ذلك من اأنواع �سيغ 
 اال�ستثم�ر التي ت�سلح لل�ستخدام يف االأن�سطة ك�فة. 

ولكن كيف ظهرت امل�س�رف اال�سلمية ومتى؟؟؟
م�س�رف  ب�إن�س�ء  احلقيقي  االهتم�م  ج�ء  لقد 
االإ�سلمية  ال�سريعة  الأحك�م  طبق�  تعمل  اإ�سلمية 
�سمن تو�سي�ت موؤمتر وزراء خ�رجية الدول االإ�سلمية 
اإعداد  ذلك  نت�ج  وج�ء   ،1972 ع�م  جدة  مبدينة 
اتف�قية ت�أ�سي�س البنك االإ�سلمي للتنمية ع�م 1974، 
نط�ق  على  ام�  1977م.  ع�م  ن�س�طه  ب��سر  الذي 
ال�سريفة  لن�س�أة  احلقيقية  البداية  ك�نت  فقد  االأردن 
االإ�سلمية ع�م 1978م، حيث اأ�س�س البنك اال�سلمي 
االأردين الذي م�ر�س اأعم�له مبوجب الق�نون اخل��س 
.1978 ل�سنة  رقم)13(  االأردين  االإ�سلمي  ب�لبنك 

تبعه بعد فرتة طويلة البنك العربي االإ�سلمي الدويل 
ع�م 1997م، ثم ج�ء بنك االأردن دبي االإ�سلمي الذي 
واأخريا  2008م.  ع�م  وا�سح  ب�سكل  اأعم�له  م�ر�س 

موؤ�س�سة الراجحي امل�سرفية ع�م 2011م. 
واأخريًا ميكنن� القول اإن التطبيق العملي ال�سحيح 
يحقق م�سلحة  الذي  هو  االإ�سلمية  امل�س�رف  لفكرة 
اإلى التحرر من نظ�م ربوي يقوم  العب�د وهو الطريق 

عليه النظ�م االقت�س�دي الراأ�سم�يل.

 د.هيام الزيدانيني
 كلية ال�سريعة /اجل�معة االأردنية 

امل�صارف
        الإ�صالمية :

             �صرية وم�صرية 
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ما يقدمه املركز
دورة

ما يقدمه املركز
وتت�ضمن حما�ضرات قيمة يقدمها 
علماء اأجاّلء يف املوا�ضيع التالية:
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الدورة املبتدئة يف التالوة والتجويد

الدورة  املتقدمة الأولى
 )املسستوى الثاين يف التالوة والتجويد(

نادي الطفل القراآين الدائمنادي املراأة القراآين الدائم

الدورة املتقدمة الثانية 
)املسستوى الثالث يف التالوة والتجويد(

يعقد املركز الثقايف الإسسالمي
 دورات يف التالوة والتجويد على مدار السسنة  وهي:

و يف هذا العام )السسنة الدراسسية 2016/2015م( مت اسستحداث
الدورة املبتدئة يف التالوة و التجويد باللغة الإجنليزية

لطلبة ال�سعوب الإسسالمية

يقيم املركز الثقايف الإسسالمي يوم السسبت 
النادي الدائم للمراأة و الطفل �سمن برنامج متكامل:
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دبلوم القراءات 

وم�سابقة حفظ القراآن الكرمي

مينح املركز دبلوم القراءات القراآنية
 ب�سهادة معتمدة من اجلامعة الأردنية

درو�س امل�سجد

يقدم املركز الثقايف الإسسالمي دروسسًا يف املسسجد 
بعد �سالتي الظهر و املغرب �سمن برنامج معتمد 

وب�سكل مسستمر، يقدمها علماء اأجاّلء.

اإطالق م�رسوع حفظ القراآن الكرمي 

خالل خم�س �سنوات �سمن م�سابقة �سهرية

داأب املركز على عمل ختمات للقراآن 

الكرمي على عدة قراءات قراآنية 

وتكون اإما ختمات جماعية  اأو فردية
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اأخ  املنورة،  املدينة  اإلى  الصسحابة  من  هاجر  من  اأول 
الر�ساعة،  من  وسسلم  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  لرسسول 

امتنع عن �سرب اخلمر قبل الإسسالم، من هو؟

م�سابقة العدد الول

القاعدة النورانية

النورانية  القاعدة  يف  متخصسصسة  دورات  املركز  يعقد   *

يقدمها مدرسسون من اأ�سحاب اخلربة

تعليم  بدورات  الإسسالمية  ال�سعوب  طلبة  املركز  يخصش   *

اللغة العربية لغري الناطقني بها وذلك من خالل القراآن 

الكرمي
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