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الهيئة االستشارية

بأحمالها  وثَُقلْت  األنفاس،  فيها  ْت  ترحل سنٌة وقد غَصّ
الكواهل، وظهرت فيها على القلوب نُدوب. 

ترحل ويف ِسِجِلّها ربُع مليار إنسان ُأصيبوا بَوباء كورونا، 
وأكثر من 5 ماليني إنسان قَضوا فيه منذ ظهوره. 

فيها  َعُظم  ــــ  الوباء  فيها  هجَم  قبلها  سنٍة  بعد  ــــ  سنٌة 
السنة  يف  عليه  كانت  ما  أضعاَف  األسعار  فارتفعْت  البالء، 
الفائتة، حتى أصبح أكثر من نصف الناس يف بعض البلدان 

حتَت خِطّ الفقر. 
بني َسنٍة تذهب، وعاٍم يجيئ؛ ترُمقه العيون آملًة فيه أن 
ينجليَ الوباء، ويعمَّ الهناء، وينتصَر أهل احلق، وتهتز األرض 

حتت أقدام أهِل الباطل فتُِحيلهم من ظاهرها إلى باطنها. 
لكَنّ هذه اآلمال لن تتحقق إَلّ إذا: 

العام  آثــام  من  اقترفوه  مما  اجلديد  العام  أحياءُ  تــاَب 
املنصرم، وأذعنوا مبلء قلوبهم لهذا النداء  الرّباني الرقيق: 

ُمْؤِمنُوَن لََعلَُّكْم تُْفِلُحوَن}. 
ْ
َه ال ُّ ِ َجِيًعا أَي {َوتُوبُوا ِإَل الَلّ

هي  تصيبَهم  أن  ميكن  خسارٍة  أعظم  بــأَنّ  الناس  شعَر 
خسارة أعمارهم؛ حيث يخطفهم املوُت وهم غافلون، غافلون 
عن الفرص الوقتية التي تفوتهم من غير أن يستثمروها يف 
ذكر  من  واإلكثار  للمجتمع،  نافعٍة  ومكاسَب  أعماٍل صاحلة، 

اهلل تعالى وحمده وشكره. 
َحِذَر الناُس من األقنيِة اإلعالمية التي حتارب أخالقهم 
التفاصيل  أدِقّ  نشر  من  وجوُههم خجاًل  وال متتعُر  وقيَمهم، 

توّعدهم  مؤملنَي،  ِعقابنَْي  أصحابُها  ينتظر  والتي  اجلنسية، 
وَن أَن تَِشيَع  ُّ يَن يُِحب ِ بهما اهلل جَلّ وعال يف محكم بيانه: {إَنّ اَلّ

ِة}. 
َ

ْنَيا َواآلِخر ُّ يَن آَمنُوا  لَُهْ َعَذاٌب أَلمِيٌ ِف ادل ِ َفاِحَشةُ ِف اَلّ
ْ
ال

َصْفَو  يعّكر  ما  كَلّ  وجتاهلوا  بينهم،  فيما  الناس  تراحَم 
تهم، وتواضعوا لبعضهم فلم تُْعِمِ بصائَرهم عصبيُة الدم  أخَوّ
أو البلد. وإنك لتَعجب حني تعرف أَنّ صفة الرحمة تقدمت 

يَن  ِ ٌد َرُسوُل اللِ َواَلّ { مَُحَمّ تعالى:  قوله  يف  الصالة  على صفة 
 ً فَضال َيبَتغُوَن  ًدا  ُسَجّ ًعا  ُرَكّ اُه 

َ
َتر َبيَنُم  ُرَحَاء  ارِ  الُكَفّ َعَل  اء  أَِشَدّ َمَعهُ 

ِمَن اللِ َوِرضَوانًا}. 

 ، واسى األغنياءُ الفقراء، فجبروا خواطرهم من غير َمٍنّ
واستدّروا لوناً فريداً من محبة اهلل تعالى لهم، متّثل يف قوله 

ْحَسانُ}.   ِ
ْ

ْحَساِن ِإَلّ ال ِ
ْ

ُ ال  َجَزاء
ْ

تعالى: {َهل
ميكن  املــعــقــودة،  واآلمـــاِل  الواجبة  املعاني  هــذه  ضمن 
م  حتَطّ ولو  بثباٍت  فيخطو  اجلديد،  عاَمه  يبدأ  أن  لإلنسان 

حولَه كلُّ شيء، ويقاوم الباطل ولو كان املوُت دونه.  
بُحلَّتها  مجّدداً  »إشــراقــات«  تُشرق  جديد؛  عــاٍم  بإصباِح 
الورقية، لتصافَح محبِّيها القّراء يداً بيد مرًة كَلّ عام، بعد أن 
حبَسهم الوباءُ كما حبس مجلَّتهم سنتني كاملتني، إلى جانب 
موقعها اإللكتروني: https://ishrakat.com . فها هي بني 

أيديهم، تكتحُل بها أبصاُرهم، وتُنار بها بصائُرهم. 

مدير التحرير

إصباُح عاٍم جديد

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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على الوتر

ِعجاف حتت  سنوات ظروٌف  منذ  املسلمني  بالَد  تلُفّ 
العاملية  والسياسية  االقتصادية  األزمـــات  ضغط  وطــأة 
وانعكاساتها احمللية احلاّدة، وبسبب مكايد الثورات املضاّدة 
الشرسة اللئيمة وما خلّفته يف كثير من بالد املسلمني من 
تكريس االستبداد والتخلّف واخَلنْق البوليسي للشعوب، ومن 
م أنظمة االستبداد والنهب للمال العام واإلجرام  جّراء حتُكّ
ومعاناة،  بؤس  من  به  تتسبَّب  وما  منها  عدد  يف  الوحشي 
 - العرب  تقول  كما   - إّبالة  على  ِضْغثاً  ّدة  الِشّ ازدادْت  ثم 

راته املتعددة!   بجائحة فيروس كورونا ومتحِوّ
ويأتي لبنان بعد اليمن وسورية يف طليعة بلدان البؤس، 
كل  على  املرِوّعة  واالجتماعية  املعيشية  االنهيارات  وتتالى 
ي املُريع يف  األصعدة!! عدا الفشل السياسي والفساد املتفِشّ

كل طبقته السياسية. 
واالقتصادية  السياسية  بأبعاده  املــؤلــم  الــواقــع  هــذا 
َحَملَة  على  قاسيًة  حتّدياٍت  ض  َفــرَ واألمنية  واالجتماعية 
َفْت  املشروع اإلسالمي املستَْهَدف بالدرجة األولى، وإْن تكَشّ
ليس  بلدان  عدة  بعض جتاربه يف  بــارزة يف  فشل  مواضع 

آخَرها التجربة السودانية!! 
ده دوماً يف قلوب املسلمني ُسّنة  لكْن ما يبعث األمل ويجِدّ
اهلل  اختاره  الذي   - اإلسالم  طبيعة  املتجّذرة يف  التجديد 
رسالَة هداية ومنهَج قيادة - ولو ُعدنا مئة عام إلى الوراء 
اإلمبراطورية  انهيار  بعد  التجديد  موجُة  انطلقت  عندما 
وأعقبها  رافقها  وما  األولــى  العاملية  احلــرب  يف  العثمانية 
من  اإلسالمي:  العالم  وجَه  آنــذاك  غيَّرت  مستِجّدات  من 
وعد )بلفور(، إلى معاهدة )سايكس - بيكو( ومتزيق بالد 
اخلالفة:  سقوط  إعــالن  إلى  أوصالها،  وتقطيع  املسلمني 
اإلسالم  لطبيعة  الفاهمني  لغير  مفاِجئًة  املوجة  تلك  كانت 
الفاهمني  العارفني  عند  كانت  لكنها  احلــيــاة!  يف  ودورِه 
جتديداً لألمل الذي بّشرت به النبوءات النبوية املباركة، مثُل 
قوله �: »إن اهلل يبعُث على رأس كِلّ مئِة سنٍة َمن يجّدد 
لهذه األمة دينَها« رواه أبو داود، وقال اإلمام السيوطي يف 

شرحه ِمرقاة الصعود إلى سنن أبي داود: اتفق احلّفاظ على 
صّحته، وقوله عليه الصالة والسالم: »ل يزال اهلل يغرس 
يف هذا الدين َغْرساً يستعملهم يف طاعته« رواه ابن ماجه، 

وصّححه احلافظ البُوصيري. 
الراصدون  ينقسم  اإلســالم  يف  الطبيعة  هــذه  وحيال 
إلى قسمني:  املسلمني  ألحــوال   - أكثرهم  وما   - الغربّيون 
يف  والصعود  التجديد  قــوة  مــن  ريــن  احملــذِّ املنبِّهني  قسم 
األملاني  واملستشرق  الباحث  ومنوَذُجُهم  اإلســالم،  طبيعة 
راً الغرب كتابَه: )اإلسالم.. قوة  باول شولتز الذي كتب محِذّ
الغد العاملية(، وقسم املعَجبني الذين تلِفتُهم عظمُة اإلسالم 
بفرادة  البشرية  احلياة  إدارة  وعلى  د  التجدُّ على  وقدرتُه 
ومتيُّز، ومنوذُجهم الدبلوماسي والقانوني األملاني املهتدي د. 
هوفمان - رحمه اهلل - الذي َكتَب َمطِلع هذه األلفية كتابه: 

)اإلسالم يف األلفية الثالثة.. ديانة يف صعود(. 
والــَفــَرج  اهلل،  بــإذن  تــدوم  لن  اآلن  العصيبة  فاملرحلة 
من اهلل - عزَّ يف ُعاله - آٍت يقيناً بجولة جتديد مرتقبة، 
واملأمول من كل صاحب فكر وَغيْرة على الدعوة أن يشارك 
جتديد   .١ املجاالت:  هذه  من  مجال  أّي  يف  يف صناعتها 
والتركيز على  أولوية لإلخالص  بإعطاء  التدّين  روحية  يف 
يف  جتــديــد   .٢ والباطن،  الظاهر  وتطابِق  التدّين  صــدق 
التربية األخالقية ليستعيد املسلم امللتزم روعة أخالقه ونُبَل 
 .3 ووعــوده،  كالمه  وصدِقه يف  وتساُمحه  ووفائه  تواضعه 
استثمار  أذكــى  يحقق  مبا  والوسائل  األساليب  يف  جتديد 
والتقنيات  الرقمي  ــالم  اإلعـ وســائــل  يف  املــذهــل  للتطّور 
احلديثة، ٤. جتديد يف املضامني بحيث يتم التطّرق بكثافة 
التي  والفقهية  واالجتماعية  والثقافية  الفكرية  للقضايا 
تالمس حاجات الناس، 5. وجتديد يحقق متّيَز املؤسسات 

اإلسالمية بالشفافّية واملصداقّية وبالتفّوق واجلاذبّية. 
دوا صفوفكم  لوا واحُشدوا جهوَدكم ووِحّ فال تيأسوا وأِمّ

وارتَُقوا بأدائكم، واهللُ معكم ولن يَِتَركم أعمالكم. 

نحو جولة منشودة من 
التجديد اإلسالمي 

بقلم: حسن قاطرجي

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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ل ما يلحُظه العاقُل يف هذه املناسبة أنَّ عاماً من  إنَّ أوَّ
ُة ميزاِن حسناِته فيه أثقَل  ُعُمِره قد انقضى، فهل كانت ِكفَّ
أم األُخرى؟ وهو على أبواِب عام جديٍد، فما الذي ينوي 
أْن يُنِْجَز فيه وهو ال يدري أيعيش إلى غايِته أم ينقضي 

أجلُه دون ذلك؟
ومن جميل ما ُعبَِّر فيه عن هذه احلقيقة قوُل أميِر 

الشعراء أحمد شوقي:
دّقاُت قلِب املرِء قائلٌة له     

 إّن احلياةَ دقائٌق وثواني
ومثل هذا املعنى قد أراده بعض أسالفنا حني قال: 

أنفاُس احليِّ ُخطاه إلى أجله!
ُسه  اِت قلِبك، وكلَّ نََفٍس تتنفَّ نعم، إنَّ كلَّ دقٍة من دقَّ
يكون هذا  أن  على  فاحِرْص  من حياتك،  جــزءٌ  ــا هو  إمنَّ

اجلزءُ ُذخراً لك عند اهلل، ال ِوزراً  حُتاَسب عليه.
وإذا كانت حياة الفرد، وحياة اجلماعة كذلك، ال تخلو 
من عطاٍء وإجناز وتقرُّب إلى اهلل، كما ال تخلو من ذنوٍب 
ة يتبنيَّ فيها اإلنساُن:  وقصوٍر وغفلٍة.. فإنَّ مراجعًة جادَّ

أكاَن رابحاً يف هذا اجلزء من حياِته، أم كان 
من اخلاسِرين؟!

قلوِبنا،  ــى  إل الــيــأُس  يــدخــل  وحــتــى ال 
مبكاسَب  كذلك  أنفَسنا  نخدع  ال  وحتى 
يَزِيُن  معياَريْن  املسلم  على  نقترُح  وْهميٍَّة 

َره: َمه يف طريِق احلقِّ أو تأخُّ بهما تقدُّ

ُره عن دينه صحيحاً ليرى  املعيار األول: أن يكون تصوُّ
مدى توافِقه مع هذا التصوُّر. فُربَّ إنسان شغَل نفَسه يف 
بعض نوافِل العمل وغفَل عن واجباٍت عظيمة، أو اشتغَل 
جوانَب  وأهمَل  نيا،  الدُّ أو  ين  الدِّ جوانِب  من  جانٍب  يف 

أخرى قد تكون أكثر أهمية.
تعالى  اهلل  إفــراد  على  أوالً:  يقوُم  اإلســالُم  فدينُنا 
ِل  والتوكُّ املطلقة،  والطاعة  والتعظيم  واخلشية  باحلبِّ 
عليه، واالستعانة به، واإلخالص له.. فهو اخلالُق البارُئ، 

وهو الغفوُر الرحيم، وهو احلكيُم العليم.
ويقوم ثانياً: على شعائَر تعبُّديٍة تُْفِصُح عن حبِّ اهلل 

الة والزكاة. وخشيِته.. كالصَّ
الفاضلة؛  واألخــالِق  العليا  القيَم  على  ثالثاً:  ويقوم 
بر، والشكر، والشجاعة،  دق، واألمانة، واحِللم، والصَّ كالصِّ

ومقاومة الباطل، ومحاربة الفساد.
ويقوم رابعاً: على ضبط العالقات اإلنسانيَّة، بدءاً من 
عالقة الفرِد بنفسه، يف املأكِل واملشرب وامللبس.. ومروراً 
بعالقته بوالَديْه وأفراِد أسرِته وجيرانه وأفراِد املجتمع، 
ووصوالً إلى عالقِة احلاكِم باحملكوم، 
ويف  األخرى،  بالدول  الدولِة  وعالقة 
اجتماعّيًا  اإلنسان  تنظيٌم حلياة  هذا 

وثقافّيًا واقتصادّيًا وسياسّيًا.
ــفــرَق يف داللـــِة كلمة  ونــلــحــُظ ال
يــن" بني اإلســالِم وبــني املفاهيِم  "الــدِّ

محمد عادل فارس*

..ونحن نستقبل عامًا جديدًا

إلـى  أنفـاُس احلـيِّ ُخطـاه 
أجلـه
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اخلالِق  بني  املنفردة  العالقة  يف  حصَرتْه  التي  الوافدة 
واملخلوق.

يتناقُض  احلــقَّ  اإلســالِم  ِديــن  أنَّ  البياِن  عن  وغنيٌّ 
ينبِهرون  الذين  أولئك  روحّيًا،  املنهزُمون  يطرحه  ما  مع 
بالغرِب وقيَِمه، فيقولون ألهِل الغرب: نحن مثلكم، ِقيَُمنا 
ِقيَمكم، نرضى مبا ترَضْون، ونرفُض ما ترفُضون.  هي 
على  نعمل  فنحن  ألذواِقكم  مخالفاً  ديِننا  تَرْونه يف  وما 

مسِحه أو مسِخه! ونرجو أن تقبَلُونا ذيوالً لكم!
إنَّهم، بطبيعة احلال، ال يقولُون ذلك بهذِه األلفاِظ، 

لكنَّ طروحاِتهم كلَّها تَُصبُّ يف هذا الوادي السحيق.
ل، وذلك بأْن  املعيار الثاني: وهو مرتبط باملعياِر األوَّ
يكوَن نشاُط املؤمن منسجماً مع تصوُّره عن ديِنه، فكما 
يحافظ على صالته وصيامه.. فهو يلتزم كذلك األخالَق 
الطيِّبَة يف تعامله مع أهله وجيرانه ورؤسائه ومرؤوِسيه، 
بل إنه يلتزُم هذه األخالق كذلك يف تعاُمله مع احليواِن 
ويأمُر  اخليِر  إلــى  ويدعو  البيئة،  على  محافظته  ويف 
لإلنسانيَّة،  اخليَر  وينُشُد  املنكِر،  عن  وينهى  باملعروِف 

ويقاوُم الظلَم والفساد.
{.. َوُخــِلــَق  تعالى:  اهلل  قــوَل  هــذا،  مع  ننسى،  وال 
حيناً،  شهواِته  َوْفـــَق  ينساُق  فهو  َضِعيًفا}،  ــاُن  ــَس اإِلنْ
ُر يف الواجبات حيناً، وقد يبخل عن العطاء حيناً،  ويقصِّ
ْدِع باحلقِّ ومقاومِة الباطل.. نعم، نعم،  وقد يجُبُ عن الصَّ
ة  جادَّ إلى  ــاٌع  رجَّ فهو  قلبَه،  يعُمُر  اإلميــان  داَم  ما  لكنَّه، 

واب، يحاسب نفَسه ويستغفر ويتوب. الصَّ
انقضاِء حقبٍة من  العاقُل من  يتَّخُذ  ويف ضوء هذا 
فيه  محسناً  كان  فما  نفَسه،  بها  يحاسُب  محطًة  عمِره 

فيه  كان  وما  اإلحسان،  االزديــاِد يف  العزَم على  فليعقِد 
راً  فليتدارك ذلك، ولْيُْقِبْل على اهلل بقلٍب  ُمسيئاً أو مقصِّ

سليم.
لسيِّد  عليها  وبتعقيٍب  كرمية  بآيٍة  حديثَنا  ونختُم 

الل«: ُقطٍب - رحمه اهلل - صاحِب »الظِّ
َتنظُْر 

ْ
يَن آَمنُوا اّتَقُوا الل َول ِ ا اَلّ َ {َيا أَّيُ تعالى:  اهلل  يقول 

َمْت لَِغٍد َواّتَقُوا اللَ ِإّنَ اللَ َخِبرٌي ِبَما َتْعَملُوَن}. )سورة  َنْفٌس ّما َقّدَ

احلشر: ١8(؛ قال سيِّد - ُقُطب رحَمه اهلل -: »وهو تعبيٌر 
د  ألفاِظه. ومجرَّ أوســَع من  وإيــحــاءاٍت  ذو ظــالٍل  كذلَك 
ُخطوِره على القلِب يفتُح أماَمه صفحَة أعماِله بل صفحَة 
وينظُر  لها،  يتأمَّ كلِّها  سطوِرها  يف  ببصِره  وميدُّ  حياِته، 
م  قدَّ مــاذا  لينظَر  وتفصيالِته  مبفرداِته  حساِبه  رصيَد 
ل كفيٌل بأْن يوقَظه إلى  لغِده يف هذه الصفحة. وهذا التأمُّ
مواضَع ضعٍف ومواضَع نقٍص ومواضَع تقصيٍر مهما يكْن 
قد أسلَف من خيٍر وبذَل من جهٍد، فكيف إذا كان رصيُده 
من اخليِر قلياًل ورصيُده من البرِّ ضئياًل؟! إنَّها ملسة ال 

يناُم بعَدها القلُب أبداً، وال يكفُّ عن النظِر والتقليب«.
اللَّهمَّ اجعلنا من الذاكِرين الشاكِرين، وال جتعلْنا من 

الغافِلني اجلاحِدين.
وهدايٍة  وبــركــٍة  خيٍر  عــاَم  العام  هــذا  اجعْل  اللَّهمَّ 

لإلنسان. 

* مهندس سوري داعية ومربِّ كبير - األردن.
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لم يكْن ثَمَّ ِخياٌر للنجاة البْن نوح إال ِخيار واحٌد 
أمراً  ثَمَّ  أنَّ  ظنَّ  لكنَّه  السفينِة،  ركوُب  وهو  فقط 

يَُحول دون غرِقه فخاَب ظنُّه وهلَك.
دة يف مسألـــــِة  واملســـلمون اليـــــوَم أصنـــاٌف متعـــدِّ

العمـــِل للنَّجـــاة.
غالبيـــٌة ال تهتـــمُّ باملســـألة، وال يعِنيهـــا إالَّ مـــا 	 

ـــاة..  ـــد احلي ـــى قيْ يحفـــظ بقاَءهـــا الشـــخصيَّ عل
ــِش،  ــة العيـ ــن لقَمـ ــث عـ ــم إال البحـ ــمَّ لهـ ــال هـ فـ
ـــوا  زِق وَمـــوِرداً للمـــاِل ظنُّ فـــإذا وجـــدوا ســـبياًل للـــرِّ
أنَّهـــم بلغـــوا بذلـــك الغايـــَة ونهايـــَة املـــَدى ومطَمـــَح 

اآلمـــال.
بعيشِة 	  تقنَْع  ولم  وِن،  الدُّ بحياة  ترَض  لم  ة  أقليَّ

)أكٌل وجنٌس( وبدأت تبحث عــن حيــاِة  البهاِئم 
ِة وعيشــِة الكرامة. العزَّ

كسيــرًة  تابعــًة  ذليلـــًة  تَهـــا  أمَّ تـَرى  أن  يُْؤمِلُها 
مهضومــــًة مجرورًة.

يَِهيُض قلبها حزناً أن تَرى شبابَها غارقاً مبلذاِته 
تاركاً ألسَمى غاياِته.

ها أن تكوَن رايُة الكفــِر عاليــًة، ورايتُها  يستفزُّ
ة. معلوَّ

ة بعيداٍت عن  يحزُّ يف نفسها أن تَرى فتياِت األمَّ
ر. ة، مخطئاٍت طريَق املدنيَّة والتحضُّ اجلادَّ

اإلسالم  أحكاَم  تَرى  عنَدما  وجوُهها  ُم  تتجهَّ
ملغاًة وأحكاَم َغيرِه نافذة. 

عـــن  البحـــِث  علـــى  ـــة  األقليَّ هـــذه  عملَـــْت 
فعـــة  الطريـــق األقصـــر واألســـهل واأليســـر لبلـــوغ الرِّ

والقيَـــادة. والســـيادة 
ة  ـــة علـــى عـــدَّ َعـــْت هـــذه األقليَّ وبعـــد البحـــِث توزَّ

طـــرق.
ة يبـــدأُ مـــن  منهـــم َمـــن قـــال: إنَّ طريـــَق العـــزَّ

العقيـــدة. تصحيـــِح 
ـــه يبـــدأُ مـــن إحيـــاِء فريضـــِة  ومنهـــم َمـــن قـــال: إنَّ

اخلالفـــِة.
ـــى اهلل  ـــوة إل ع ـــدأ بالدَّ ـــه يب ـــال: إنَّ ـــن ق ـــم َم ومنه

واخلـــروج يف ســـبيله.
ومنهم َمن قال: إنَّه يبدأ بإكسيِر النهضِة وهو 

اإلصالح السياسي.
ومنهم َمن قال: إنَّه يبدأ بتزكية النفس.

واء. هؤالء جميًعا يبحثون عن الدَّ
مجموعٍة  أيِّ  وجه  يف  تقَف  أن  بك  يليُق  وال 

منهم.. فُهم يقومون بفريضٍة شرعيَّة.
بل ادُع لُهم بالتوفيِق والهدايِة والتَّسديد.

نائمًة،  األغلبية  أنَّ   - عزيزي  يا   - مشكلتنا 
املجد  طريق  عن  الباحِثني  هؤالء  تصف  هي  ثمَّ 

د واالنحراف. بالتشدُّ
األقليَّة العاملة معذورة أمام اهلل، ثمَّ التاريخ.

واألغلبيَّة النائمة سيسألها اهلل، ويؤنِّبُها التاريخ.
ا أخطَأه..  ا وجَده ورمبَّ َمن بحَث عن الطريِق رمبَّ

لكْن َمن لم يبحْث عنه فلن يهتدَي إليه أبًدا.

المسلمون.. 
بين أقلّية وأغلبّية

أضــواء

* داعية حائز على دكتوراه يف اللغة العربية 
والدراسات اإلسالمية - لبنان

خالد عبد الفتاح*
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إشراقة أمل

أمتنا  ألفــراد  متناقضتني  صورتني  املقال  هذا  سينقل 
صورتهما نبوءات الرسول � ويؤكِّدهما واقعنا.

النبي  ِحْرَص  الكرمي يف عدة مواطن  القرآن  بنيَّ  ولقد 
� على الناس عامة، وعلى من استجاب لإلميان خاصة؛ 

كما أن سيرته � تفيض بالشواهد على ذلك.
ولم ينحصر اهتماُمه � بأهل زمانه بل شملْت عنايتُه 
رواه  ذلــك  من  منــوذج  مع  وسنتوقف  بعده؛  سيأتون  الذين 
اإلمام مسلم يف صحيحه عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أنَّ 

َرسوَل اهلِل � أتَى املَْقبَرةَ، فقاَل:
بُكْم  الُم علَيُْكم داَر َقْوٍم ُمْؤِمِننَي، وإنَّا إْن شاَء اهللُ  »السَّ

الِحُقوَن. وِدْدُت أنَّا قْد َرأَيْنا إْخوانَنا«.
ــوَل اهلِل؟ قـــاَل: »أنــتـُـْم  ــَك يــا َرسـ ــوانَ قــالــوا: أَولَــْســنــا إْخ

أْصحاِبي، وإْخوانُنا الَِّذيَن لَْم يَْأتُوا بَْعُد«.
ِتَك يا َرسوَل  فقالوا: كيَف تَْعِرُف َمن لَْم يَْأِت بَْعُد ِمن أُمَّ
بنْيَ  لٌَة  ُمَحجَّ ُغرٌّ  َخيٌْل  له  َرُجــاًل  أنَّ  لو  »أَرأَيْـــَت  فقاَل:  اهلِل؟ 
َظْهَرْي َخيٍْل ُدْهٍم بُْهٍم؛ أال يَْعِرُف َخيْلَُه؟« قالوا: بَلَى يا َرسوَل 
وأنا  الُوُضوِء،  ِمَن  ِلنَي  ُمَحجَّ ا  ُغــّرً يَْأتُوَن  »فإنَُّهْم  قــاَل:  اهلِل. 

َفَرُطُهْم علَى احَلْوِض.
 ، الُّ أال لَيُذاَدنَّ ِرجاٌل عن َحْوِضي كما يُذاُد البَِعيُر الضَّ
فأُقوُل:  بَْعَدَك.  لُوا  بَدَّ قْد  إنَُّهْم  فيُقاُل:   ! َهلُمَّ أال  أُناِديِهْم: 

ُسْحًقا ُسْحًقا«.
لوا بعَدَك، ولم  ويف رواية ابن ماجه: »فيقاُل: إنَّهم قد بدَّ

يزالوا يرجعوَن على أعقاِبِهم«.
فنا � بصنفني ِمن أُمته هما: ففي هذا احلديث يعرِّ
بنا يف التزام سبب جناتهم. ١. ِصنف الناجني، ويرغِّ

سبب  يف  تقليدهم  من  رنا  ويحذِّ الهالكني،  صنف   .٢
هالكهم.

أيديهم 	  وأطــــراف  جباههم  يف  رون«  ــوَّ ــنـ »مـ فــالــنــاجــون 
وأقدامهم ببركة إميانهم بالغيب، وثباتهم على احلق رغم 
قلة األعوان، ومحافظتهم على الوضوء والصالة التي هي 
عمود الدين، وهي حتفظهم من شرور الفحشاء واملنكر 

وأخالق الباغني.
عنه  اهلل  رضــي  مالك  بن  أنــس  عن  أحمد  مسند  ويف 
آَمنوا بي  الَّذيَن  ولكْن إخواني  أنتُم أصحابي،  »بل  مرفوعاً: 

ولم يَروني«.
الذين  »إخوانه«  أجر  عظيم  سبب  النبي �  بنَيَّ  وقد 
ابُر فيِهم على  جاؤوا بعده فقال: »يأتي علَى النَّاِس زماٌن الصَّ
ديِنِه كالقاِبِض على اجلمِر« رواه الترمذي عن أنس بن مالك.

وإذا استشرفنا أحوال املسلمني يف هذا الزمان جند من 	 
تلك الومضات املبشرة:

االحتالل 	  من  عاماً   ٢٠ بعد  حتــررت  التي  أفغانستان   
أن  بعد  أمريكا  بقيادة  دولــة   ٤٠ من  الشرس  اإلجرامي 
أهل  يزال  وال  والعسكرية.  املالية  اخلسائر  أكبر  تكبدوا 
اإلعالمي  التشويه  حمالت  لصدِّ  يسعون  أفغانستان 

الغربي.
فلسطني التي أجنبت األحرار الستة الذين حفروا النفق 	 

التني  بأكل  وإلغاظتهم  الصهاينة  لتحدي  منه  وتسللوا 
والزعتر البري خارج السجن، وكلفوا الصهاينة يف كل يوم 
من التعقُّب والبحث عنهم ٦ ماليني دوالر إلى أن متكن 

العدو من إعادة إلقاء القبض عليهم.

 يوسف القادري*

سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص ضرورة بشرية

ت 
قــا

ـرا
إش
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تركيا املسلمة التي تشهد صراعاً حضارّيًا بني حقبِة َقمع 	 
لشعائره  املسلم  ممارسة  حرية  حقبة  ومحاربته  ين  الدِّ
ورفع شعاراته والسعي ألسباب القوة وصوالً إلى طريق 

التمكني.
د لنا النبي � أن هذا الدين سيدخل كل بيت  وقد أَكَّ
بعّز عزيز أو بذّل ذليل، ويبدو أن ذلك سيكون إجنازاً مشتركاً 
لكل الصادقني العاملني لإلسالم؛ احلركيِّني، وَحَملة الدعوة، 
والعلماء واملربني واألكادمييني، واملجاهدين احلق بأموالهم 
وأنفسهم، وكل األفراد املهتمني بخدمة ونصرة املسلمني...

التي  إجنـــازاتـــه  لــتــجــديــد  يسعى  املــعــاصــر  فــاملــســلــم 
راغب  للدكتور  للعالم؟(  املسلمون  قدم  )ماذا  كتاب:  وثقها 
املسلمني؟(  بانحطاط  العالم  خسر  و)مـــاذا  السرجاني، 

للشيخ أبي احَلَسن النَّدْوي رحمه اهلل.
الوضوء 	  أهل  ليسوا من  »َظالميُّون«  فهم  الهالكون  وأما 

والصالة، ولم يحرصوا على تطبيق شرع اهلل يف أنفسهم 
وأهليهم ومن حولهم.

أشكال  بكل  الدين  يف  ابتدعوا  الذين  املبتدعة  وهــم 
البدعة  النبوي؛  الهدي  تخالف  التي  املستحدثة  البدعة 
العقائدية والعبادية والسلوكية. وبحسب حديث ابن مسعود 
أحَدثوا  ما  تــْدري  ال  إنك  »فيقال:  أحمد  اإلمــام  يف مسند 

بعدَك«.
بل  الــدعــويــة  واجباتهم  قــصــروا يف  لــألســف  ــؤالء  وهـ
لوا وأحدثوا وقلدوا األمم الغارقة يف األمراض النفسية  بدَّ
والكوارث االجتماعية؛ وهي أحوج ما تكون للنبي � وهديه 
وشرعه؛ ولك أن تتصور الضيق والضنك الذي يعيشونه من 

مثل هذه اللقطات:
اخلرافة والضالل: فِمن ملحد إلى مشرك جعل هلل ولداً 	 

أو جعل معه شريكاً، أو قدس إنساناً أو بقرة أو صنماً... 
النجوم  يف  والشؤم  والفأل  والضرَّ  النفَع  ُمعتِقٍد،  إلــى 

والنباتات واألرقام واأللوان...
آباًء حقيقيِّني وال 	  لم يجدوا  ١٠٠ ألف مولود  األســـرة:   

حتى آباًء بالتبني، فبقيت خانة األب فارغة يف سجاّلتهم، 
خالل النصف األول من سنة ٢٠٢١م، ولكم أن تتصوروا 
عن  البحث  يف  املاليني  يعيشها  التي  اليومية  املعاناة 
لرفع  العمر  من  عشرة  الثامنة  بلوغ  وانتظار  آبائهم، 

فحوص  بإجراء  وإلزامهم  بهم«  »املشتبه  ضد  الدعاوى 
DNA البصمة الوراثية!

األمن الجتماعي: ١ من كل ٦ نساء يف الواليات املتحدة 	 
األمريكية تتعرض حملاولة اغتصاب. ولكم أن تتصوروا 
احلريات  بلد  يف  أنها  رغم  األنثى  تعيشه  الذي  الرعب 

وحقوق اإلنسان!
الضطراب القانوني: يف املعامالت املالية التي تنحاز يوماً 	 

لرؤوس األموال ويوماً للعمال، وحيناً للفرد وآخر للدولة، 
الفطرة والعقد بني  القائمة على  لتقديس األسرة  ومرة 
رجل وامرأة ومرة على اعتماد )النوع االجتماعي( وحرية 
وبنته  الذكورة  بوصف  ابنه  ينادي  من  وجترمي  الشذوذ 
باألنوثة باعتبار ذلك عدواناً على حرية االختيار وقابلية 
التحول اجلنسي! وجترمي تعدد الزوجات وتكريس حرية 

تعدد العشيقات... وهكذا يف تخبط ال ينتهي.
التناقض القيمي: ففي حني جتد يف كثير من دول غير 	 

أن  إال  والكالب،  القطط  رعاية  تنظم  قوانني  املسلمني 
لقتل  االعتداء  تقرر  نفسها  والتشريع  التقنني  مجالس 
لتشويه  األفالم  وتلفيق  ثرواتها  ونهب  األخرى  الشعوب 

تلك الشعوب وإظهارها يف صفة اإلرهابي املجرم.
األمل  تبث  للمسلمني  مبشرات  من  زمــان  يخلو  قلَّما 
األلم  مشاهد  علينا  ازدحمت  لو  حتى  العمل،  على  وحتث 
ودواعي الفتور واالستسالم. وإن دور العقالء يف أّمتنا هو 
االعتدال واملوازنة بني تسليط الضوء على جوانب اإلجناز 
بالتحديات  التذكير  وبني  ِلتُستثمر،  جهة  من  القوة  ونقاط 
التي تهددنا ونقاط الضعف للسعي لتالفيها. والعقالء يَُعون 
دورهم ليؤدُّوه. ومن اخللل االكتفاء بالثانية دون األولى، أو 
بشرية،  ضــرورة   � محمد  فسيدنا  الثالثة.  دون  باألولى 
لنا أمانة تطبيق شرعه، واالستغفار  ونحن ورثته الذين حتمَّ
الــغــارقــة يف  لــألمم  خــيــِرِه  وتوصيل  أوضــاعــنــا،  وتصحيح 

عذاباتها:
َوُهْ  َبُْم  مَُعّذِ  ُ الّلَ َكاَن  َوَما  فِهِيْم  َوأَنَت  َبُْم  لِيَُعّذِ  ُ الّلَ َكاَن  {َوَما 

وَن} )األنفال: 33(.
ُ

يَْسَتْغِفر

وهنا مسؤولية كل منا يف العمل لتحقيق األمل.

* داعية، ُيحّضر دكتوراه في الفقه اإلسالمي - لبنان

ى
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الدنيا، وحبَس  وباٍء، شغل  ي  تفشِّ ُقرابِة سنتني من  بعد 
يأخذ  لَهِوهم، يف موقف  وأماكن  أعمالهم  مراكز  الناس عن 
باأللباب إلى أصداِء ذلك الصوت الذي سيمأُل األفق يوماً ما، 
والذي أورد ِذْكَره التنزيُل احملكم: {يوم هم بارزون ال يخفى 
القهار}   الواحد  هلل  اليوم  امللك  ملن  شــيء  منهم  اهلل  على 

)غافر:١٦(.  
»أوميكرون«  اجلديدة  ساللته  مخلّفاً  الوباءُ  هذا  يرحُل 
بخوٍف أقل وحذر أكثر من فيروس )كورونا(، تاركاً وراَءه وفاةَ 
نسمة  مليون   ٢٤3 من  أكثر  وإصابة  إنسان،  ماليني  خمسِة 
)٢٠٢١م(،  السنة  الشهر احلادي عشر من هذه  تاريخ  حتى 
حسب ما جاء يف تقرير إحصائي لوكالة »رويترز«، لتتكشُف 

بجالٍء حقائُق ل ُتخطئها العني تركها خلَفه، من أهمها:  
ما 	  التي  الطهارة؛  الــداء هو  التوّقي من هذا  أســاس  إّن   

ها  خال منها كتاٌب من ُكتب الفقه اإلسالمي الفريد، وعدَّ
اإلســالم احلنيُف نصَف اإلميــان، وحــضَّ عليها على كل 
علمانيو  بها  يلمُز  القريب  لألمس  كان  والتي  املستويات، 
الناس  وصل  قد  رين:  متندِّ ويقولون  وليبراليوهم،  العرب 
ثون يف دروسهم  املسلمني يتحدَّ القمر واليزال علماءُ  إلى 

عن الُغسل و كيفّية الدخول إلى بيت اخَلالء!!..  
أنَّ أولئك املتعاملني لم يكتشفوا لبلدانهم عالجاِت  علماً 
يف  يشاركوا  ولم  والسفن،  الطيارات  يصنِّعوا  ولم  أمــراض، 
االكتشافات الفلكيَّة وغيرها، بل أكثرهم من اخُلُمل الُكسالى 

الذين يكثُر تنظيرهم ويُعدُم نفُعهم.
»نيوزويك  بجريدة  حــدا  الـــذي  األمـــر 
األميركية« أن تنقل مقاالً للكاتب »كريج 
النصائح  عن  فيه  يتحدث  كونسيدين« 
ــهــا رســـول اهلل �  املــهــّمــة الــتــي قــّدَم
من  طــرفــاً  وينقل   الــطــهــارة،  مجال  يف 
أنَّ  الرغم من  »على  يقول:  ثم  أحاديثه، 
محمداً - صلوات اهلل وسالمه عليه - 
ليس خبيراً يف مسائل األمراض الفّتاكة 

إشراقة فكر

 طه ياسين *

على أعقاب 
جائحة كورونا

إّن دوافـع اإلحلـاد لـم تكـن 
دوافـع علميـًة،  وإّنـا كانت 

أزمـاٍت نفسـيًة

ت 
قــا

ـرا
إش
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ومكافحة  ملنع  جيدة  نصيحة  لديه  كانت  محمداً  أّن  إال 
 . !)Covid 19 فيروس مثل

 إّن املقولة التي تناقلها امللحدون دهراً بأّنه: »ال إله«، 	 
الكون يدّبر نفسه بنفسه!، إمنا هي مقولٌة  وأّن هذا 
زائفة، كشف كورونا َزيْفها، خاصة عندما طلب بعض 
الزعماء امللحدين من الناس أن يلجؤوا إلى اهلل )عّز 
شأنه وجّل ثناؤه( لينقذهم من هذا البالء. وأّن القول 
يف اإلحلاد هو ما قاله »بول فيتز« أستاذ علم النفس 
الــذي  اإلحلـــاد(،  )ِسيُْكولوجية  كتابه  يف  األمريكي 
دوافــَع  تكن  لم  اإلحلــاد  دوافــع  أّن  اعترف بشجاعة؛ 
علميًة، وإمّنا كانت أزماٍت نفسيًة، ويقول: )بالنظر إلى 
إلّي  بالنسبة  الواضح  خبرتي اخلاّصة فقد صار من 
كاً عندما كان  أّن األسباب التي جعلتني ُملِحداً ومتشكِّ
كانت أسباباً سطحّيًة  إلى 38 عاماً  عمري ١8 عاماً 
وأنا  أخالقيٍة،  أو  فكريٍة  نزاهٍة  وبال  منطقّيٍة،  وغير 
بني  اآلن  الشائعة  هــي  نفسها  األســبــاب  أّن  مقتنٌع 

املفّكرين(!.
البيت 	  املرأة يف شؤون  تُكاِبده  الذي  الشاقَّ  الدور  إنَّ 

والشكر  بالعرفان  يواَجه  أن  ينبغي  لوحدها،  عــادًة 
ــرة، وكــذلــك مــن قبل  ــل الـــزوج وســائــر األســ ــبَ مــن ِق
أدعياء مناصرة املرأة، الذين احترموها خارج البيت 

وأبخسوها جهدها داخلَه..
 وإّن السعَي للمشاركة يف أعمال البيت التي سبقنا 
إليها رسول اهلل �، ولم يُِحسَّ بها كثير من الرجال من 
)كورونا(  عدوى  من  اخلوف  يحبسهم  كان  عندما  َقبْل؛ 
الِبر، وقد جاء يف سنن  لَُهَو وجٌه من وجوه  البيوت:  يف 

الترمذي قوُل رسول اهلل �: »خيرُكم خيرُكم ألهله، وأنا 
خيرُكم ألهلي« .

ــع الــوبــاء، والـــذي كان 	  ــذي فرضه واق  إنَّ الــفــراغ ال
وَغمرة  مشاغلهم  خَضمِّ  يف  وُهم  به  يحلمون  الناُس 
والــذي قال عنه رسول اهلل � - كما يف  أعمالهم، 
من  كثيٌر  فيهما  مغبوٌن  »نعمتان   :- البخاري  صحيح 
الناس: الصحة والفراغ«  قسَم الناَس ِفرقتني، واحدة 
وأخرى  وللتغيير،  للتنظيم  فرصًة  وجعلته  استثمرته 
فّرطْت بهذه النعمة، فكان )كورونا( واحداً من جراثيم 

فراغها .
املــذاِق 	  من  بعضاً  الناس  أذاق  أن  بعد  كورونا  يرحل 

الذي يعانيه السجني - وخاّصة املظلوم - يف سجٍن 
ليس فيه إال أن يُؤمر فيقول: نعم.. وبعد أن علّمهم أن 

احلرية ال تقّدر بثمن!.
إنَّ تغاُفَل الناِس عن ذكر املوت واالشمئزاز من احلديث 	 

عنه ال يجنِّبُهم لقاءه، فلكل ابن آدم لقاء مع املوت يختم 
به هذه احلياة، فيستحيل به أثراً بعد عني، وخبراً من 
األخبار، وإّن هذا املوت اليَشترُط ملجيئه مكاناً معيناً 
محدداً، فها هو جاء مع  وال سبباً  معروفاً  زماناً  وال 

جائحة كورونا، فأخذ الصديق والقريب.
تاركاً رسالة كتب عليها: { قل إن الموت الي تفرون منه 
فينبئكم  والشهادة  الغيب  عالم  إل  تردون  مث  مالقيكم  فإنه 

بما كنمت تعملون} )اجلمعة: 8(.

نفَسه  دان  مــن   - الَفِطن  العاقل   - الكيِّس  و»إنَّ 
وَعمل ملا بعد املوت، والعاجز من أتبَع نفَسه هواها ومتنَّى 

على اهلل األماني«. )رواه الترمذي يف سننه(.
فيروس  يــكــون  عرفناها  الــتــي  احلــقــائــق  وبــهــذه    
)كورونا( الذي أثار الفزَع واخلوف يف نفوس الناس قد 
ترَك ِنَعماً كثيرة، وكما قالت العرب: »ُرّب ضاّرة نافعة«!!.
وما على الناس إال أن يُحسنوا توظيفها واستثمارها 

يف عامهم اجلديد. 

* مدير تحرير إشراقات وباحث في القضايا 
الفكرية والتربوية

املــوت  ذكــر  عــن  النــاِس  تغاُفــَل  إنَّ 
ال  عنــه  احلديــث  مــن  واالشــمئزاز 

لقــاءه ُبهــم  يجنِّ

ى
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الدعوي  مؤمتره  بــاإلســالم  للتعريف  املــنــتــدى  أقــام 
العاملي األول بعنوان »رحلة هداية: الدعوة بعد 2020« مع 

نخبة من الدعاة العامليني املتخصصني.
 8 مدى  على   Zoom عبر  ُعقد  الــذي  املؤمتر  امتّد 
آذار، ولغاية  ابتداًء من يوم األحد 8 شعبان = ٢١  أيام؛ 
األحد ١5 شعبان = ٢8 آذار ٢٠٢١م، وفق البرنامج التالي:

خلق  يف  التفكرُّ  النابلسي:  راتـــب  محمد  »الدكتور 
اهلل«.

 What is the GORAP :الشيخ عبد الرحيم غرين«
.»method

الباطنية  الــروحــانــيــات  دعــــــدوش  أحـــمـــد  »األســــتــــاذ 
اجلديدة… حتديات املواجهة وتقدمي البدائل«.

 How Islam is the« :الداعية عبد اهلل األندلسي
يوم   ،»Only Possible Explanation for Reality

األربعاء ٢٤ آذار.
يف  اإلميــانــيــة  التزكية  أثــر  السيد:  أحــمــد  »الشيخ 

التحصني من الشبهات الفكرية«.
 Holding on to our :الشيخ عبد الرحيم مكارثي«

.»Faith in Time of Fitna
»األستاذ فاضل سليمان: جرعة لقاح ضد اإلحلاد يف 
الصغر«. كما قّدم محاضرة ثانية للرّد على األسئلة التي 

وردت يف هذا اللقاء.
 Da’wah in the تـــشـــامـــبـــرز:  يـــوســـف  ــيــــة  »الــــداعــ  

.»Future

يف سياق متتني ُعرى التعاون خلدمة قضية القدس 
وفلسطني، ومتابعًة ملجريات األحداث األخيرة يف القدس 
رئيس  استقبل  غــزة،  يف  البطولية  واملعركة  واألقــصــى، 
جمعية الحتاد اإلسالمي الشيخ حسن قاطرجي، املدير 
العام ملؤسسة القدس الدولية األستاذ ياسني حمود، يف 
مركز اجلمعية يف بيروت، صباح األربعاء ٧ شوال ١٤٤٢ 

هـ = ١٩ أيار٢٠٢١.
التنفيذي  املــديــر  جانبهما  ــى  إل االجــتــمــاع  وحــضــر 
للجمعية األستاذ عبد الباسط عوض، وعدٌد من أعضاء 

جلمعية  التنفيذي  واملدير  ــة،  اإلداريـ الهيئة 
»وقف القدس«.

على  اجلمعية  يـــاســـني  ــاذ  ــتــ األســ وشــكــر 
أهالي  لــدعــم  واإلنــســانــيــة  املالية  تقدماتها 
التي  الكارثية  املعاناة  ظل  يف  وغــزة  القدس 
يف  األحــداث  تطورات  عرض  كما  يعيشونها، 
من  الــعــدو  يُضمره  ومــا  وفلسطني،  الــقــدس 
أطماٍع تهويدية يف القدس واألقصى، إضافًة إلى البرامج 
التي تنفذها مؤسسة القدس يف املدينة احملتلة، وتنوعها 
ودعٍم  للمقدسيِّني،  وتثبيت  وإغاثية  إنسانية  برامج  بني 
للرباط يف املسجد األقصى، واتفق اجلانبان على تعزيز 
الثقافية  املجاالت  يف  واجلمعية،  املؤسسة  بني  التعاون 
والتوعوية، وخاصة يف متويل بعض البرامج التي تنعكس 

إيجاًبا على املقدسيني وقدرتهم على مواجهة االحتالل.

"رحلة هداية.. الدعوة بعد 2020" 
تنظيم مؤتمر دعوي عالمي

جمعية االتحاد اإلسالمي تستقبل المدير العام 
لمؤسسة القدس الدولية

فعاليات ذاُت أثر
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»امللتقـى  يف:  اإلسـالمي  الحتـاد  جمعيـة  شـاركْت 
الشـبابي الدولـي الثالـث« يف تركيـا الـذي تنظمـه: »هيئـة 

فلسـطني«. علمـاء 
مجتمعات  يف  شبابية  فاعلة  نَُخًبا  امللتقى  يستهدف 
العالم اإلسالمي، بهدف التوعية والتفعيل يف إطار القضية 
التواصل  وحتقيق  املعاصرة،  األمــة  وقضايا  الفلسطينية 
ودمجهم  اجلنسيات  مختلف  من  الشباب  نَُخب  بني  الفعال 
تنموي  عملي  وبرنامج  وفاعلة،  هادفة  عمل  خطة  ضمن 
اإلسالمي  العمل  ودعــاة  وأساتذة  قــادة  مبشاركة  تطويري 

والتنموي من مختلف البلدان.
وقد شارك فيه نخبة من العلماء وكبار الضيوف وشباب 

من ٢٦ دولة، يف إسطنبول، واشتمل على احملاور اآلتية:
ثقايف  »إملــــام  دعـــوي:  شرعي  تعليمي  األول:  ــور  احملــ  ●
عام« من خالل عقد محاضرات وورش عمل متخصصة يف 

املجاالت املهارية املختلفة.
ألجلها  والعمل  الفلسطينية  القضية  الثاني:  احملــور   ●

من خالل عقد دورات متخصصة بالقضية، وبناء الشخصية 
العاملة ألجلها، والعارفة لها.

●  احملور الثالث: منتديات وندوات ولقاءات حول قضايا 
العالم املعاصر والوحدة بني البالد.

والعملية  واإلداريـــة  الدعوية  التجارب  الــرابــع:  احملــور 
احلياتية.

إضافة إلــى عــدد من احملــاضــرات والــنــدوات يف واقع 
العالم االسالمي، وُسبُل النهوض، ووسائل العمل اإلسالمي 

املشترك.

املؤسسات  والتعاون املشترك مع  التشبيك  ضمن إطار 
ــاد اإلســالمــي  ــ جــمــعــيــة الحتـ املــانــحــة، استقبلت  واجلــهــات 
واملدير  قــاطــرجــي،  حسن  الشيخ  برئيسها  ممثلًة  لبنان  يف 
التنفيذي ملؤسسة مناء للتكافل والتنمية األستاذ نور الدين 
أرناؤوط، ومسؤول جلنة العالقات يف اجلمعية املهندس سليم 

الدكتور  باإلسالم  التعريف  املنتدى  السهلي، واملشرف على 
هاشم لبابيدي وفًدا من »الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية 
IICO - الكويت« ممثاًل مبدير الشراكات الدولية ومستشار 
املركز العاملي لدراسات العمل اخليري الدكتور سامر رضوان 
ــان، وذلــك يوم اجلمعة 8 ذو القعدة ١٤٤٢هـــ = ١8  أبــو رمـ
عرض  متَّ  حيث  بيروت   - الدعوة  دار  يف  ٢٠٢١م  حزيران 
لة من الهيئة باإلضافة إلى عدد من  إجنازات املشاريع املموَّ
مها جمعية الحتاد اإلسالمي يف  املشاريع النوعية التي تقدِّ
مختلف املجاالت التعليمية والتثقيفية والتوجيهية واإلغاثية 
إبداء  بعد  سيَّما  القائمة  الشراكة  تعزيز  ُسبل  يف  والبحث 

إعجابه بإجنازات اجلمعية وتنوُّع مشاريعها.

مشاركة جمعية االتحاد اإلسالمي في الملتقى
الشبابي الدولي الثالث - تركيا

ل جمعية االتحاد اإلسالمي تستقبل ممثِّ
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية IICO - الكويت

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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ة لنصرة نبيِّ اإلسالم � -  انطالق الهيئة العالميَّ
إسطنبول بمشاركة جمعية االتحاد اإلسالمي

مبناسبة مرور عام كامل على انطالق احلملة الشعبية 
لنصرة النبيِّ �، اجتمع ثُلَّة من أهل العلم والفضل، من 
رين  العلماء والشيوخ وأصحاب الهمِّ اإلسالمي، من املفكِّ
بينهم  جمعت  ن  ممَّ وغيرهم،  واحلقوقيَنيِّ  واإلعالميني 
»الهيئة  وأطلقوا:  أرِوَقتها،  يف  وتعارفوا  احلملة،  هــذه 
الثالثاء  يوم  وذلــك  اإلســـالم -�-  نــّبــي  لنصرة  العاملية 
مدينة  اكتوبر ٢٠٢١، يف   ٢٦  = األول ١٤٤3هـــ  ربيع   ٢٠

إسطنبول - تركيا.
عمل  ــى  إل الشعبية  املقاطعة  هــذه  حتــويــل  بــهــدف 
إلى  فعل،  ردَّ  كونه  يتجاوز  أن  بذلك  يبتغي  سي،  مؤسَّ
إلى  الدفاع  خانة  ويتجاوز  واعياً،  أصياًل  فعاًل  يكون  أن 
خانة الدعوة واملبادرة، ويتجاوز االنبعاثة العاطفية ليكون 

عاطفة منتظمة يف عمل وتدبير وترتيب.
وقد شاركت جمعية الحتاد اإلسالمي يف لبنان  عبر 
رئيسها الشيخ حسن قاطرجي يف مؤمتر انطالق الهيئة 
العاملية لنصرة نبيِّ اإلســالم -�- إلى جانب العشرات 

من الهيئات الُعلَمائية، والعلماء، وأصحاب االختصاص.

الشيخ  للهيئة  العام  لألمني  كلماٌت  تخلل  املؤمتَر 
العام  )األمـــني  داغـــي  الــقــره  علي  د.  أ.  الصغير،  محمد 
لالحتاد العاملي لعلماء املسلمني(، أ. د. محمد جورماز 
محمد  د.  أ.  السابق(،  التركي  الديانة  شــؤون  )رئيس 
احلسن الددو )رئيس مركز تكوين العلماء(، أ. د. عصام 
البشير )نائب رئيس الحتاد العاملي لعلماء املسلمني(، د. 
سامي الساعدي، أ. د. ياسني أقطاي )مستشار الرئيس 

التركي(، وغيرهم من العلماء والسادة األفاضل.
َسْت لتلك الغاية الكبرى،  وترجو هذه الهيئة التي أُسِّ
ولهذا الغرض الشريف، الذي ال ميتنع عنه َمن كان فيه 
العاملني  بني  وتآلٍف  وفــاٍق  محطَة  تكون  أن  خير،  أدنــى 
لإلسالم، وأن تكون موضَع التقاٍء وتعاوٍن بني املؤسسات 
ين  الرسمية والشعبية املختلفة، وأن تكون سفيراً لهذا الدِّ

ولنبيِّه � يف مختلف أنحاء العالم!
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أزمات: األزمة االقتصادية في لبنان مساٌر 
مأزوم نحو مصيٍر محتوم

تأمالت: التقوى زاُد الُمهتِدين

أنفاس
احلياة

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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أيار  يف  اإليــرانــي  النووي  االتفاق  نقض  تاريخ  يُعتبر 
٢٠١8 التاريخ املفصلّي يف مسار األزمة اللبنانية التي بدأْت 
ارتفاع  مع   ٢٠١٩ آب  بداية  العلن  إلى  ر  تتظهَّ مالمحها  
سعِر صرف الدوالر مقابل الليرة اللبنانية، وألول مرة منذ 
يف   ١53٠ إلى   ١5٠٧.5 الرسمي  السعر  من   ،١٩٩3 عام 
السوق السوداء، واستمر باالرتفاع بعد حراك ١٧ تشرين 
ليرتّد  ليرة،   ٢٠،٠٠٠ حاجز  حالياً  ليتخطى   )٢٠١٩( أول 

بتداعياته على كافة جوانب احلياة.
● أسباب االنهيار

متعددة  أزمــة  من  يعاني  لبنان  جعلت  عديدة  أسباٌب 
األسباب  هذه  بعض  ومالية.  نقدية،  اقتصادية،  اجلوانب: 
مرتبٌط بهيكلية وبُنية االقتصاد اللبناني منذ نشوء اجلمهورية 
اللبنانية، وهي على الشكل التالي: االقتصاد منفتٌح يعتمد 
 ٧ بني  سنوياً  تتراوح  بحيث  اخلــارج،  من  التحويالت  على 
و١٠ مليار دوالر، وبالتالي االرتهان الدائم للخارج، متجيد 
وتقديس القطاع اخلاص الذي يشكل حوالي ٧5% من حجم 
َريْعي مصريّف  اقتصاد  االحتكارات،  أوجد  االقتصاد؛ مما 
املصريف  القطاع  انحراف  إنتاجي،  غير  االقتصاد  جعل 
الدولُة  الناس،  عن دوره احلقيقي فتمَّ هدُر وسرقة ودائع 
َدْولــرة  االقتصادية،  والهيمنة  الفساد  ومنظومة  العميقُة 
االقتصاد والتركيز فقط على السياسة النقدية التي بلغت 
يِتّم بناءُ قواعد وبُنى إنتاجية  قبل األزمة ٧5%، وبذلك لم 
متينة قائمة على اإلنتاج احمللي وتكوين مناعة يف مواجهة 

األزمات، مما جعل لبنان عرضة ألي اهتزازات خارجية.
بالصراعات  ترتبط  فهي  املــبــاشــرة  ــاُب  األســب ــا  أم  
األطـــراف  وبــعــض  ــة  ــي ودول إقليمية  دول  بــني  السياسية 
االقتصادي  واخلنق  باحلصار  متثَّلت  احمللية،  السياسية 

وجتفيف منابع الدوالر يف الداخل اللبناني، والذي يُستخدم 
كرأس حربة للتضييق.
●  املوت البطيء

اقتصاِده  مقوِّمات  ألهم  كارثّيًا  انهياراً  لبنان  يشهُد 
وماليَّته العامة، ويف مقدمتها القطاع املصريف والرأسمال 
املستويات  على  االنهيار  هذا  تداعيات  انعكست  البشري، 
كافة؛ من َفقر ُمدقع، بطالة، حتلُّل مجتمعي، تفلُّت أمني، 
اغتياالت  سرقات،  رات،  مخدِّ انتحار،  اجتماعية،  فوضى 
وملنظومة  للوعي  كامل  انهيار  يتبعها  وعائلية،  شخصية 

القيم. 
لألجور  األدنــى  احلــد  ليتجاوز  الفقر  خــطُّ  قفز  وقــد 
نسبة  ارتفاع  إلى  ذلك  وأفضى  لبنانية(،  ليرة  ألف   ٦٧5(
 ،٢٠٢٠ عام   %55 إلى   ،٢٠١٩ عام   %٢٩ من  املــادي  الفقر 
الغذائية  السلة  كلفة  وارتفعت   .٢٠٢١ عام   %٧٤ بلغ  حتى 
واالستهالكية ألسرة مؤلفة من 5 أفراد من ٤5٠ ألف ليرة 
شهرياً إلى ٢.5 مليون ليرة، أي ارتفاع بنسبة 555%. ويف 
بالسنة  مقارنة   %  ٩١ القتل  جرائم  قفزت   ،٢٠٢٠ العام 
السابقة لها، وارتفعت جرائم السرقة بنسبة 5٧ % وبلغت 
سنوات،  تسِع  يف  لها  مستوى  أعلى  الــســيــارات  ســرقــات 
يف  عادياً  مظهراً  املسلحة  والنزاعات  املظاهر  وأصبحت 

احلياة اليوميَّة. 
معيشة  مستوى  على  والنقدي  املالي  التدهور  انعكس 
اللبنانيني، حيث ارتفعت أسعاُر السلع واخلدمات، وتقلَّصت 
قدرةُ املواطنني الشرائية بأكثر من ٩٠% وفقدْت مداخيلهم 
املصرفية  ودائعهم  وبــني  بينهم  وِحيل  قوتها،  من  الكثير 
بالليرة  لودائعهم  الوصول  أصبح  كما  بــالــدوالر،  املودعة 

مقيَّداً بسقف محدود. 

أزمات

   أيمن عمر *

األزمة االقتصادية في لبنان 
مساٌر مأزوم نحو مصيٍر محتوم
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االختناق  مــن  حالة  اللبنانيون  يعيش  لذلك  نتيجة 
البطيء  واملـــوت  االجتماعي،  واالنــســحــاق  االقــتــصــادي، 
اللبناني  االقتصاد  منها  يعاني  التي  األزمة اخلانقة  جراء 
والتدهور الدراماتيكي لسعر صرف الليرة اللبنانية. وقد 
إلى  اللبناني  الشعب  لدى  اجلماعي  اليأس  حالة  وصلت 
تقبل أي حلٍّ يأتي مهما كان الثمن غالياً طاملا سينتشلهم 

من حالة الغرق املعيشي.
●  الفساد والدولة العميقة

أفرزتها  التي  العميقة  الدولة  الفساد يف  إن منظومة 
مفاصل  كل  على  هيمنْت  والتي  اللبنانية  األهلية  احلرب 
أسفله،  إلى  الهرم  أعلى  من  العامة  واملؤسسات  اإلدارات 
فأنتجْت فساداً يكلف االقتصاد اللبناني حوالي ١٠ مليار 
ا  ممَّ مباشرة،  خسائر  سنوّيًا  دوالر  مليار   5 منها  دوالر، 
أدخل البالد يف املرحلة األولى من حالة االنهيار املرتقب.

 أما الفساد األساسي فهو يف ذهنية الشعب اللبناني 
ست  كرَّ السريع   والربح  والطمع  اجلشع  إن  إذ  وثقافته، 
ْولرة  الدَّ القائم على  اللبناني  االقتصاد  معاناة  وأكثر  أكثر 
اخلــارجــيــة،  التحويالت  على  واالعــتــمــاد  ــكــارات  واالحــت
احلياة  يف  أساسي  كاقتصاد  األســود  االقتصاد  َخت  فرسَّ
العامة: من تهريب السلع املدعومة إلى اخلارج، إلى تفريغ 
مرتفعة  بأسعار  لبيعها  عادية  أكياس  يف  املدعومة  السلع 
وجني األرباح املضاعفة، ومن مضاربات يف صرف الليرة 
اللبنانية، إلى احتكار بعض السلع لرفع أسعارها وغيرها 
غيَّبت  ســوداء  قلوب  من  النابعة  الــســوداء  األنشطة  من 

إنسانيتهم يف نََفق مصاحلهم السوداء.   

●  املصير املرسوم        
فهي  بامتياز،  هو سياسي  احلقيقي  األزمــة  عمَق  إنَّ 
أزمة نظام سياسي وإدارات عامة أنتجت أزمات متالحقة 
نقدي  انهيار  من خالل  عوراته  فت  تكشَّ عديدة؛  لسنوات 
الثقة  إلى فقدان  وتدهور اقتصادي وتعثُّر مالي، أوصلت 
داخلّيًا وخارجّيًا، لذلك فإنَّ أولى خطوات العالج اجِلدي 

تبدأ باستعادة الثِّقة. 
ولكن يف ظل غياب اإلرادة الوطنية واملبادرات املخلصة 
يصبح اخلروج من األزمة أمراً صعب املنال باالعتماد على 
النقد  صندوق  إلى  اللجوء  يتمُّ  لذلك  الذاتية،  املقومات 
الدولي كخشبة خالص من االنهيار، ولكن لصندوق النقد 
شروط اقتصادية وقانونية أثبتت التجارب التاريخية أنها 
ة الفقر يف الدول، ومن التفاوت االجتماعي  تزيد من ِحدَّ
وتزيد من التبعية للرأسمالية املتوحشة، ناهيك أن هناك 
يف  التسويات  طبق  على  م  تقدَّ أن  يجب  سياسية  فاتورة 
اليهودية  الــدولــة  مع  البحرية،  احلــدود  ترسيم  مقدمها 

والعني عندها على النفط والغاز. 
قابٍل  غــيــُر  احلــالــيــة  بصيغته  اللبناني  الــنــظــام  إنَّ 
جمهورية   - الثانية  اجلمهورية  وإن  واحلياة،  لالستمرار 
اتفاق الطائف - تُنازع يف مراحلها األخيرة ولم يعد ينفع 
صيغة  بناء  يتطلب  وذلك  املراحل،  وتقطيع  الترقيع  معها 
جديدة ونظام سياسي جديد بكل متفرعاته، مبعنى طاولة 
حوار شبيهة باتفاق الطائف ١٩8٩، أو اتفاق الدوحة ٢٠٠٩ 

لالنتقال إلى اجلمهورية الثالثة. 

* أكاديمي وباحث اقتصادي، دكتوراه في القتصاد

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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وما  تعالى،  إلى اهلل  كلمٍة  أحبَّها من  ما  التَّقوى  كلمُة 
أوقَعها يف نفِس كلِّ مؤِمن! وما أحبَّها كذلك إلى قلِبه! 

إنَّها صَفٌة جامعة، وحقائُق ساطعة، ووصيَّة اهلِل تعالى 
واملرسِلني،  النبيِّني  لساِن  على  واآلخِرين،  ِلــني  األوَّ لعباِده 
أوثــِق  من  وسبٌب  وتشريف،  وتزكيٌة  وتكليف،  عهٌد  وهــي 

أسباب التوِفيق والنَّجاِح، وحسِن العاقبِة والفالح.
العبوديَّة  ولــْون  العارفني،  وتــاج  املؤمِنني،  ِحليَة  وهي 

األنَور، الذي به يبَهُج كل عابٍد ويفخر..
الغلِّ  من  القلِب  سالمة  وروُحها  اإلســالم،  روُح  وهي 

واحلسِد، واملكِر واخلداع، {يَوَم 
ــــْن َأَتـــــى  ــُنـــــوَن ٭ إِلَّ َمــ ــ َبـ ــــاٌل َوَل  ــ ــْنــــَفــــُع َمـ ــ يَ َل 
ِـــَقـــْلـــٍب َســـلِـــيـــٍم} )الشعراء: 88  ب الـــلَّـــَه 

و8٩(.
وهي غايُة ما يُْرَفُع إلى اهلل 
وُمَها َوَل  من األعمال: {لَن يََناَل اللَه ُلُ
ــقــوى ِمـــْنـــُكـــْم..}  ــــِكــــْن يَـــَنـــاُلـــُه الــتَّ ِدَمــــاُؤَهــــا َولَ

)احلّج: 3٧(.
وهي ضمانُة السلِم واألمِن 
ــات، ولــن  ــمــع ــجــت لـــألفـــراد وامل
من  ينفَر  أو  عنها،  يستنكَف 
كافٌر  إال  بها  ــة  الــوصــيَّ ســمــاِع 

ـــاِس َمـــْن ُيــْعــِجــُبــَك َقـــْوُلـــُه ِفـــي اَلــَيــاةِ  ــــْن الـــنَّ عنيد، أو منافٌق َمِريد: {َوِمـ
َّى َسَعى ِفي  نَْيا َوُيْشِهُد اللَه َعَلى َما ِفي َقْلِبِه َوُهَو َألَدُّ اخِلَصاِم ٭ َوإَِذا َتَول الدُّ
َث َوالنَّْسَل َواللُه َل ُيِحبُّ الَفَساَد ٭ َوإَِذا  ْرِض لُِيْفِسَد ِفيَها َوُيْهلَِك اَلــرْ اْلَ
ُة بِاإِلثِْم َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َولَِبْئَس املَِهاُد} )البقرة:  ِقيَل لَُه اتَِّق اللَه َأَخَذتُْه الِعزَّ

.)٢٠٤ - ٢٠٦
واحلديُث عن التَّقوى يف الكتاِب العزيِز واسٌع طويل، 
ة روحانيَّة مبثوثَة من العزيِز  إنَّه ميثِّل خيوطاً من نور، وقوَّ
له إلى آخره،  الغفور، تربُط بني أجزاِء القرآِن الكرمي من أوَّ

ين يف كلِّ شأن من شؤونه.. وتنتِظُم حقائق اإلميان والدِّ
املبني،  اهلل  كتاِب  يف  الكبيرة  بحقائِقها  التَّقوى  وكأنَّ 
كلِّ  به من  يُط  وحُتِ أو سكوٍن،  كلِّ حركٍة  املؤمن يف  تــدرُك 
جانٍب، وتُْشِرُق ومضاتُها النورانيَّة على قلِبه مع كلِّ فكرٍة أو 

خطرة، لتقوَل له يف كلِّ حلظة: "ِاتَِّق اهلل! ِاتَِّق اهلل!
بها  ويُْخـتَتَُم  عمل،  بكلِّ  وتقترُن  عمٍل،  كلَّ  تسبُق  إنَّها 
كلُّ عمل، لتكون خامَت القبول عند اهلل! ويكتب صاحبه من 

َا يََتَقبَُّل اللُه ِمْن امُلتَِّقنَي} )املائدة: ٢٧(. املتَّقني: و{إِنَّ
التَّقوى  وصاحب  نهٍي،  وكلَّ   ، أمــرٍ كلَّ  تسبُق  والتَّقوى 
كلِّ  يف  املُثلى  العاقبَة  له  تكون 
حاٍل: {َوَمْن يَتَِّق اللَه يَْجَعْل لَُه َمْخَرًجا 
٭ َويَــــــــْرُزْقــــــــُه ِمــــــْن َحــــْيــــُث َل يَـــْحـــَتـــِســـُب} 
الـــلـــَه  ــــِق  يَــــتَّ )الطالق: ٢و3(، {َوَمـــــــــْن 
ــــُه َأْجــــــــًرا}  ــ ــــَئــــاتـِـــِه َوُيــــْعــــِظــــْم لَ ــــْر َعــــْنــــُه َســــيِّ ــــَكــــفِّ ُي

)الطالق:5(.
حالة  أنَّها  التَّقوى  وحقيقُة 
اهلل  خشيِة  على  تــقــوم  قلبيَّة، 
ونهِيه،  أمره  وتعظيِم  ومراقبِته، 
تبعُث صاحبَها على فعِل ما يحبُّ 
فيه،  واملــســارعــة  ويــرضــى،  اهللُ 
واجتناب ما يُْسِخُطه، والبعِد عنه 
سائِر  على  وثمراتها  آثارها  يضخُّ  والقلب  القلب،  ومحلُّها 
م من القلب، فينتشُر إلى  اجلوارح واألعضاء، كما يُضخُّ الدَّ

سائِر اجلسد، فتحيا به خالياه، وتعمُل أجهزته. 
ات،  ألم يقْل املصطفى �: »التَّقوى ها هنا!« ثالث مرَّ

ويشيُر إلى صدره؟! 
وهي حدُّ الوالية للمتَّقني؛ {َأَل إِنَّ َأْولَِياَء اللِه َل َخْوٌف َعَلْيِهْم 

َِّذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا يَتَُّقوَن} )يونس: ٦٢ و٦3(.  َوَل ُهْم يَْحَزُنوَن ٭ ال
تقتاُت،  منها  للمؤمِنني،  واألرواِح  القلوِب  زاُد  وهــي 

تأمالت

عبد المجيد البيانوني *

التقوى زاد 
الُمهتِدين

ة، تقوم على خشيِة  قوى حالة قلبيَّ التَّ
ونهِيه،  أمره  وتعظيِم  ومراقبِته،  اهلل 
اهلُل  تبعُث صاحَبها على فعِل ما يحبُّ 
ما  واجتناب  فيه،  واملسارعة  ويرضى، 

ها القلب ُيْسِخُطه، والبعِد عنه ومحلُّ

ت 
قــا

ـرا
إش
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يف  تستند  وعليها  وتشرق،  ترفُّ  وبأسرارها  تتقوَّى،  وبها 
النجاة والوصول، وإنَّ أولي األلباب هم أول َمن يدرك ِثَقَل 
الزاد،  بهذا  ينتفع  َمن  وَخيُْر  ووزنَــه،  التَّقوى  إلى  التوجيِه 
ته وعتاده، وشعاره ودثاره {.. َولَِباُس التَّقوى َذلَِك  ويجعله عدَّ

ُروَن} )األعراف: ٢٦(. كَّ َخْيٌر َذلَِك ِمْن آيَاِت اللِه لََعلَُّهْم يَذَّ
ة والعتاد، ألنَّها تُفوُق  وهي أوثُق األسباب، وأرجى العدَّ
يَّة وحتكُم عليها؛ {ومــن يَتَِّق اللَه يَْجَعْل لـَـهُ َمْخَرًجا  األسباَب املادِّ
٭ َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث َل يَْحَتِسُب} )الطالق: ٢و3(، {َوَمْن يَتَِّق اللَه 

يجَعْل لَُه ِمْن أْمِرهِ ُيسراً} )الطالق:٤( 
عور،  والتَّقوى حساسيَّة يف الضمير، وشفافيَّة يف الشُّ
الطريق..  وتــوقٍّ ألشــواك  دائــم،  وحــذر  ة،  وخشية مستمرَّ
والشهوات،  غائب  الرَّ تتجاذبه أشواك  الذي  طريق احلياة 
وأشواك املطامع واملطامح، وأشواك املخاوف والهواجس، 
إجابَة رجاء، وال  فيَمن ال ميلك  الكاذِب  جاء  الرَّ وأشــواك 
ا،  سماَع دعاٍء، واخلوف الكاذب فيَمن ال ميلك نفعاً وال ضّرً

وعشراٍت غيرها من األشواك..
اِب أبيَّ بن كعب رضي اهلل عنهما  سأَل عمُر بُن اخلطَّ
عن التَّقوى؟ فقاَل له: »يا أميَر املؤمنني أما سلْكَت طريقاً 
رت  ذا شوك؟ قال: بلى، قال: فما عملْت؟ قال عمُر: شمَّ
واجتهْدت، قال: وكذلك التَّقوى«. وأخَذ الشاعُر هذا املعنى 

فنظَمه بقوله:
َخلِّ الذنـــوَب صغيَرهـا   

وكبيــَرهـــــا فـهــــو التُّقــــى 
واصنـــع َكَماٍش فوَق أر  

ِض الشوِك يحـذُر ما يَرى 
ــِقــَرنَّ  صــغيــــرًة           ال حَتْ

 إنَّ اجِلبـــاَل ِمــَن احلَصــى

احلكمة،  يلتقَط  أن  القلب  تهيِّئ  التي  هي  والتَّقوى 
ى األمَر ويعمَل به، وأن يستجيَب  ويحرَص عليها، وأن يتلّقً
، ولو تعارَض مع هواه، وخالَف رغباِته، ومن ثَمَّ فقد  للحقِّ
كان هذا الكتاب املبني هًدى للمتَّقني: {الم ٭ َذلَِك الِْكَتاُب َل 

َريَْب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي} )البقرة: ١ و٢(.
إن التَّقوى هي احلارُس اليقُظ يف الضمير، يحرُسه أن 
يغفَل، ويحرُسه أن يضعَف، ويحرسه أن يَِحيَد عن الطريق 

هنا أو هناك..

إالَّ من  اليَِقِظ،  إلى هذا احلارِس  وال يدرك احلاجة 
املتناقضة  االنفعاالت  ويعالُج  الطريق  هذا  مشاقَّ  يعاني 

املتكاثرة يف شتَّى احلاالت واللحظات.. 
دون  املنهج  على  واملُِضيُّ  الطريق،  على  واالستقامُة 
دائماً..  التَّقوى  إلــى  حاجة  يف  هو  انــحــراف،  أو  تذبُذب 
ي الدائم  التَّقوى اليَِقَظُة الدائمة، والتدبُّر الواعي، والتحرِّ
حلدود الطريق ومعامِله، وضبط االنفعاالت البشريَّة، فال 

تزيغ وال متيل..
بحقِّ اجلليل..   َ يــويفِّ أن  يبلغ  الــذي  التَّقوى هو  وحــقُّ 
وهي التَّقوى الدائمة اليَِقظَة، التي ال تغفل وال تفتُر، حلظًة 
َِّذيَن آَمُنوا  َُّها ال من حلظات الُعُمر، حتى يبلَغ الكتاُب أجله: {يَاَأي
اتَُّقوا اللَه َحقَّ ُتَقاتِِه َوَل َتُوُتنَّ إِلَّ َوأنُْتْم ُمْسلُِموَن} )آل عمران: ١٠٢(.

املعاني  ميدان  إلى  تشيُر  الكرمية  اآلية  هذه  أنَّ  كما 
اإلميانيَّة، واحلقائق القلبيَّة فمداها يف ذلك ممدود، وليس 
رت مبا يُْشِبُه ذلك ويُقاِربُه  لها فيه قيود وال حدود، وقد فسِّ
أن  »وهي  املرفوع:  ابن مسعود رضي اهلل عنه  يف حديث 
يُطاَع اهللُ فال يُْعَصى، ويُذكر فال يُنَْسى، ويُشكر فال يُْكَفر«.
فيأتي  والسلوكيَّة،  العمليَّة  التكاليف  ميدان  يف  ا  وأمَّ

قول اهلل تعالى:
{.. َفــاتَّــُقــوا الــلَّــَه َمــا اْسَتَطْعُتْم، َواْســَمــُعــوا َوَأِطــيــُعــوا، َوَأنــِفــُقــوا َخْيًرا 
نُْفِسُكْم..} )التغابن: ١٦(، ألنَّها تتعلَّق باستعداِد اجلسِد،  ِلَ
يُط  والظروف التي ميرُّ بها وتتقلَّب عليه، والبيئة التي حُتِ

به. 
وهي يف تعريف اخلليفة الراشد علي بن أبي طالب: 
باليسير،  والــرضــا  بالتنزيل،  والــعــمــُل  اجلليل،  ــوُف  »خـ

واالستعداُد ليوم الرحيل«. 
تعالى،  اهلل  من  بتقواه  اقترَب  كلما  احلقَّ  املؤمَن  وإنَّ 
ا بلغ، وسما إلى مرتبة وراء  ظ شوُقه إلى مقاٍم أرفع ممَّ تيقَّ
ما ارتقى، وتطلَّع إلى املقاِم الذي يستيقُظ فيه قلبه، فال 

يغفو وال يغفل، وال ينحرف وال يَِتيه..
الراحمني،  أرحــم  يــا  برحمتك  منهم  اجعلنا  اللَّهم 

ونسألك الهدى والتُّقى، والعفاف والغنى.
وآخر دعوانا: أن احلمدهلل ربِّ العاملني.

* عالٌم سوري، وداعية إسالمي مشهور - عنتاب.
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حوار مع المدير التنفيذي في جمعية 
االتحاد اإلسالمي

حوار عن مؤسسة نماء للتكافل والتنمية

حوار عن ُدور القرآن الكريم

حوار عن المنتدى للتعريف باإلسالم

حوار عن مدرسة الحياة الدولّية

ملف 
العدد
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ـــاِد  ة الحتِّ ــص لنا مــســيــرَة جمعيَّ ُتــلــخِّ لــو   .1
من  ترَكْتها  التي  والبصمات  الطويلة،  اإلسالميِّ 

ة، ماذا تقول؟  ساِتها كافَّ خالِل مؤسَّ
عام  تأسيسها  ومنُذ  اإلســالمــي،  ــاد  ـ الحتِّ جمعيُة   -
للجهود  ُمضافٍة  قيمٍة  لتقدمِي  ُوسعها  بــذلَــْت  ١٩٩3م، 
الناحيِة  فمن  ة،  كافَّ املستويات  على  لبنان  يف  عويِة  الدَّ
الفكريَّة تبنَّت اجلمعية منهجاً وسطّيًا يجمع ما بني الثبات 
على املبادئ واحلكمِة واملرونِة يف مقاربة املتغيِّرات، ويف 
مجموعة  اللبنانية  للساحة  مت  قدَّ ساتي  املؤسَّ اجلانب 
من املؤسسات الرائدة يف فكرِتها وأهداِفها وُمخرجاتها، 

واملتميِّزة يف أدائها وبرامجها ومستواها 
اإلداري؛ نذكر منها - مثاالً ال حصراً -: 
شبكة ُدور القرآن الكرمي، مدرسة احلياة 

الدولية، ومركز التعريف باإلسالم.

ــا« والــوضــُع  ــورونـ 2. جــائــحــُة »كـ
القــتــصــادي الــذي ميــرُّ بــه لبنان.. 
مــؤســســات  أداِء  عـــلـــى  ـــــــرا  أثَّ كـــيـــف 
اد اإلسالمي وعمِلها؟  جمعية الحتِّ
استخلَصْتها  الــتــي  الـــــدروس  ــا  ومـ

اجلمعية يف هذه األزماِت، واتخَذْتها زادًا ملسيرتها؟
أثَّرْت بشكٍل كبيٍر على  - تداعياُت جائحِة »كورونا« 
املسلم  الفرد  تأثَّر  بأسرِه، ومن ضمن ذلك  العالِم  حركِة 
صالة  َل  تَُعطَّ أن  أحــٍد  بباِل  يخطر  يكْن  فلم  واملجتمع، 

الطواِف  حركِة  توقُّف  مشهُد  مؤملاً  كان  وكم  اجلماعة، 
فة، ولكْن - ومع ذلك كلِّه - برَزْت بعض  حول الكعبة املشرَّ
التواصل عبر  تقنيَّات  اإلفــادِة من  اإليجابيات من خالل 
داخل   - اجلمعية  جلمهور  ــرت  وفَّ التي  اإلنترنت  شبكة 
لبنان وخارجه - فرصَة التواصِل مع مجموعٍة كبيرة من 
رين كان من الصعِب الوصول إليهم  عاة واملفكِّ العلماء والدُّ
عوية  فيما مضى، وكذلك استأنَفت املؤسسات واللِّجان الدَّ
برامَجها من خالل التطبيقات والبرامِج اإللكترونية، مع 
عوبات اللوجستية بسبب ضعِف اخلدمات  وجوِد بعض الصُّ

يف لبنان.
ومن أبرِز دروِس هذه التجربة عدم 
التي  الفَرص  من  واإلفــادة  االستسالم، 
ياِت  تلُوح، والتعاطي مع العقباِت والتحدِّ

بعقليٍَّة إيجابيَّة.

٣. من خالل منَبر صفحتنا.. 
كـــلـــمـــة تــــوجــــهــــونــــهــــا.. ملَـــــــــن؟! ومـــا 

محتواها؟
عبَر  هها  أوجِّ كلمٍة  من  كان  وإْن   -
فة  املثقَّ للنَُّخِب  فهي  الــكــرمي  منبركم 
الوقت  العمِل اإلســالمــي يف هــذا  ولــقــيــاداِت  والــواعــيــة، 
بالعالم  يُِحيُط  ــذي  ال ــواد  الــسَّ اشــتــداد  ومــع  العصيب، 
وحصول  الفجِر  انــبــالِج  بقرِب  االستبشاُر  اإلســالمــي: 
التغيير املعلَّق على األخِذ باألسباب، واإلفادِة من التجارِب 

السابقة، وتوحيِد اجلهود.

المدير التنفيذي في 
جمعية االتحاد اإلسالمي

األستاذ عبد الباسط عوض

حوار مع
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نماء  مؤسسة 
للّتكافل والتَّنمية

حوار عن

من  والتنميِة  للتكافِل  َناء  مؤسسُة  ُولدت   
وأتراحه،  أفراحه  تعيُش  فهي  املجتمع،  َرِحــِم 

فتجبُر القلوَب ومتسح الدموَع عن العيون.
م.  األســـتـــاذ  األمــنــاء  مجلس  رئــيــس  عنها  يحدثنا   
الدين  نور  األستاذ  التنفيذي  ومديرها  برهومي،  محمد 

األرناؤوط:

دوِر  عن  حتدثنا  أْن  نــودُّ  محمد،  األستاذ   .1
)مؤسسة ناء( يف زمِن كورونا؟

مع  تــالزمــت  قــد  ــا(  ــورون ك )جائحة  أنَّ  املعلوم  مــن 
تسبَّب يف  لبنان، مما  يواجهه  الذي  االقتصادي  االنهيار 
املؤسسات  لدى  املعيشية  واملتطلبات  االحتياجات  تراكم 

اإلغاثية ومنها مؤسسة مناء.
ت جائحة كورونا ووصلَت إلى مجتمِعنا،  فعندَما امتدَّ
إلى  باملصاِبني، عمْدنا  بيَّة  الطِّ واملراكز  املشايِف  وامتأَلت 
توفير األجهزِة اخلاصِة بتولِيد األوكسجني - التي تُعتبَر 

املريِض، فعِملْنا  التخفيِف من معاناِة  السنَد األساس يف 
على توفيِر ١8 جهاًزا من خالل إطالِق مشروٍع عند أهِل 
جنٍب  إلى  جنباً  للوقوِف  وتفاعلوا  تسابقوا  الِذين  اخليِر 
بيَّة، فجزاُهم اهللُ خيَر اجلزاء. وقد  الطِّ اِت  املعدَّ لتأِمني 

ة على سبيِل اإلعاِرة. وزَّعنا األجهزِة على املناطق كافَّ

)اجلسد  حملُة  ماهي  الدين،  نور  األستاذ   .٢
نشأِتها؟  وظــروف  فكرتها  ــَدت  ُول كيف  الــواحــد(؟ 

يات التي تواجه َسير عمِلها؟  وأبرُز التحدِّ

حملُة اجلسِد الواحِد من احلَمالت التي نؤكِّد فيها 
ة شرًقا وغرًبا، وشمااًل وجنوًبا، مصداقاً  على متاسِك األمَّ
هم وتراُحِمهم  »مثل املؤمِنني يف توادِّ الرسول �:  لقول 
نبذُل  مكاٍن  أيِّ  يف  أهلنا  يصيُب  فما  اجلسد...«،  كمثل 
ونعمُل ما نستطيع للتخفيِف من معاناِتهم، وهذا كان سبب 

إطالِق احلملة.
ثمَّ مكُر  اح،  الشيخ جــرَّ له أهلنا يف حيِّ  فما تعرَّض 
الـــيـــهـــوِد القـــِتـــحـــام املــســجــِد 
ــى يف أواخــــــِر شــهــِر  األقـــصـ
فيه  املراِبِطني  ونــداء  رمضان 
شرارة  كان  النُّصَرِة،  بوجوِب 
تبَعه  مــا  ثــمَّ  احلملة،  إطـــالِق 
د  ة، أكَّ من قصِف أهلنا يف غزَّ

ضرورةَ دعِمهم.
التي  يات  التحدِّ أبرُز  ا  أمَّ
الواقُع  فهي؛  احلملة  واجَهت 
الـــداخـــِل  يف  ــاديُّ  ــصــ ــ ــت ــ االق
ــظــروِف  الــلــبــنــاِنــي، ورغــــَم ال
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الصعبِة التي ميرُّ بها البلد، وهو الذي أصبَح محطَّ 
يبخل  ال  أنَّه  بجانبه، جنُد  ويقُف  يساعُده  من  أنَظار 
اآلالم  رغــم  قضيَّته،  لنصرة  والنَّفيس  الغالي  ببْذل 
التي ميرُّ بها، ورغم االنهيار التَّام ملنظومة الدولِة بكل 
أبعاِدها االجتماعيِة واالقتصاديِة واملاليِة واألمنيِة. ما 
زالت التقدميات ألهِلنا يف فلسطني مستمرة، ونسعى 
كثُر واحلمد هلل  فأهل اخلير  اخلــارج،  أهِلنا من  مع 

وهم يبذلون ما يستطيعون يف دعِمهم. 

التي  واألهـــم  األكــبــر  الفعالية  هــي  مــا   .3
حققتها املؤسسة برأيك - أستاذ محمد-  يف ظل 

جائحة كورونا؟

ــاء(  )منــ الـــذي حققته  واألهـــم  األكــبــر  اإلجنـــاز  إنَّ 
األسر  ملئات  الدعم  تقدمي  يف  واالستمرار  الصمود  هو 
احملتاجة واألرامل واأليتام على الرغم من الضائقة املالية 

وشح املوارد. 
، ثم بفضل اخليِّرين  جاء ذلك بتوفيق من اهلل عزَّ وجلَّ

واملؤآزرين جلمعية الحتاد اإلسالمي.
إضافة إلى ذلك فقد متَّ يف السنتني األخيَرتنَْي وضع 
اخلطة االستراتيجية واخلطة التشغيليَّة واإلداريَّة لتطوير 
النُّظم  أحــدث  وفــق  منـــاء(  )مؤسسة  يف  اإلداري  العمل 

.ISO العاملية متهيداً للحصول على شهادة

تعاون  ــن، هــل هــنــاك  ــدي ال ــور  ن ــاذ  ــت 4.  األس
أخرى  حمالت  أو  جمعيات  وبني  بينكم  مشترك 
وأخواِتنا  إخواننا  ُصمود  لدعِم  واخلارج  لبنان  يف 

داخل فلسطني؟ وما أبرز املشاريِع املشتركة؟

هناك عدٌد من الشراكات الداخليِة واخلارجيةِ، حيث 
عيد  نعمُل على دعم صموِد أهلنا يف فلسطني، فعلَى الصَّ
عاية والتنمية، وهيئِة  اخلي نتعاون مع وقِف القدِس للرِّ الدَّ
علماِء املسلمني يف  فلسطني، أما على الصعيد اخلارجي 
فمع عدٍد آخر من املؤسسات نذكر منها: مـؤسسة وفاِء 
والتنمية،  لإلغاثة  اإلخـــاِء  جمعية  اخليرية،  احملسنني 
جمعية الشابَّات املسلمات، اجلمعية اإلسالمية وغيرها.

أما املشاريع املشتركة؛ فمنها:

رين سواء أكان من التهجير  تقدمُي املنح املاليَّة للمتضرِّ
ر  تضرُّ من  أم  ومحيطه،  اح  الشيخ جرَّ القصري من حيِّ 

منازلهم أثناَء فترة القصِف على غزة. 
بية.  ات الطِّ تقدمياُت االستشفاء وتأمني املعدَّ

الطروُد الغذائية واإلفطارات واحلقائب املدرسية. 
ورياضية  نسائية  نشاطات  عبَر  النفسي  عــم  الــدَّ

باإلضافة إلى أنشطٍة خاصة بالفتيان وبالفتيات. 

أو  املشاريع  أهــم  هــي  مــا  محمد،  األســتــاذ   .5
الطموحات يف خطة العام املقبل؟

   تسعى »مناء« بدءاً من العام القادم لتحقيق ما يلي:
التوسع يف برنامج دعم األُسر املنتجة بإضافة مئة 	 

أسرة جديدة؛ يُسهم هذا املشروع يف حتقيق رؤية 
»مناء« يف التنمية واالستدامة.

إطالق مشروع التدريب املهني للشباب وإكسابهم 	 
مهارات تقنية وفنية بغاية متكينهم من دخول سوق 
العمل )أو العودة إليه بعد انقطاع( واالعتماد على 

أنفسهم يف كسِب الرزق.
إطالق مشروع »احتادنا جندة وعطاء« الذي نأمل 	 

أن يحقق كفالة ٢٠٠٠ أسرة ملدة ثالثة أشهر يف 
مرحلته األولى على أمل أن يستمر زمنّيًا حسب 

احلاجة.
متابعة العمل على تطوير أنظمة املؤسسة اإلدارية 	 

خالل  أجُنــزت  التي  للخطوات  استكمااًل  واملالية 
السنتنَْي املنصرمتنَْي.
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األُسر 	  ملئات  املعيشية  املساعدات  تقدمي  متابعة 
الفقيرة واملسجلة لدى املؤسسة.

العمل اجلاد يف تنمية موارد املؤسسة من املصادر 	 
خطة  وفــق  ــا  ــّيً ودول عربّيًا  محلّيًا  كافة؛  املتاحة 

دة. ُمحدَّ

6- ما الدور الذي قامت به املؤسسة - أستاذ نور 
- إزاء االنفجار املؤلم الذي شهدته بيروت يف 4 آب 

٢0٢0م؟

أليمة،  أحزاناً  طيَّاته  يف  وحمل  لبنان  على  مرٌّ  يوم 
م  م دخلت أغلب البيوت، فِمن قتيٍل إلى متفحِّ فرائحة الدَّ
األرواح  يف  جسيمة  واألضــرار  مصاٍب،  إلى  مفقوٍد  إلى 
انفجار  بعد  مباشرة  فريقنا  عاينَه  ما  هذا  واملمتلكات، 
إلى  سارَعت  التي  الــِفــَرق  من  كــان  حيث  بيروت؛  مرفأ 

النَّجدة واإلسعاف. 
دت املهام: فرق طبيَّة،  متَّ تشكيل فرق الطوارئ وتعدَّ
فرق رفع آثار االنفجار، فرق مسح األضرار، فرق ترميم 
وفرزهم  واملتطوعات  املتطوعني  استقبال  فرق  وإصالح، 
بني الفرق، فرق الدعم النفسي املتخصصة، فرق اإلغاثة.

فقد كان للمؤسسة يف كل ميدان فريق يعمل، أثمرت 

نتائَج إيجابية، فمن مواساة للمصاِبني وللمتضرِرين، إلى 
يْه املالي  رفع األضرار وتصليِح ما أمَكن، ثم الدعم بشقَّ
والغذائي، أخيراً وليس آخًرا ترويح عن النفس من خالل 

الدعم النفسي والنشاطات الترفيهية املتعلقة باألوالد.
وقد استجبْنا لطلِب عدٍد من املؤسسات الداعمة من 

ا سبق ذكره. ة جوانب ممَّ اخلارج، بالتعاون معها يف عدَّ
ا على الصعيد الداخلي فقد كان هناك تعاون مع  أمَّ
أثمَر  الناشطة،  احملليَّة  واملؤسسات  اجلمعيات  من  عدد 

توسيع رقعِة املساعدات وعدم ازدواجيتها.

التي  الكلمة  ما  صفحتنا  منبر  خــالل  من   -٧
توجهها مؤسسة ناء للقّراء؟ 

األيــاِدي  وأصحاب  اللبناني  اخلــارج  يف  أهلَنا  ندعو 
لبنان  يف  فاملجتمع  أهلنا،  لنْجَدِة  اخليِر  لبذِل  البيضاء 
لت الدورة احلياتيَّة  أصبَح غالبيَّته من احملتاِجني، وقد تعطَّ
أنني  فارتفع  أبوابها،  واملتاجر  املصانع  من  كثير  وأقفلَت 
املوجوِعني، فال طعاَم يكفي وال دواء موجود وال مشايف 

تعمل بانتظام، أعاَن اهلل أهل لبنان. 
ة، وأن يعود الناس إلى  نسأل اهلل أن تنقِشع هذه الغمَّ

خالِقهم، وأن يكون الفرج قريًبا.

ت 
قــا

ـرا
إش
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مركز  أول  )افتتح  قرٍن  ُربِع  والــتــالوة  الكرمِي للحفِظ  القرآن  داِر  تأسيِس  لقد مَضى على 
عام ١٩٩٦(، وهي تعمل على خدمة كتاِب اهلَل تعالى؛ من خالِل تعليِمه وحتفيِظه وتفقيِه النَّاس 
اوي  بأحكاِمه والدعوِة إليه، ولها سّتة مراكز منتِشرة يف بيروَت وطرابلَس وصيدا وعرمون والبدَّ
َج فيها إلى حينه )شتاء ٢٠٢١( ما يقارُب الـ ٤٠٠ طالٍب وطالبة؛ ما بنْي حافٍظ،  ار، وقد تخرَّ وعكَّ
وجاِمٍع، أو مفِرد للقراءات. ولقد كان ملجلة إشراقات هذا احلوار مع املدير التنفيذي للدور الشيخ 

وليد عباس:
 لو حتدثنا فضيلة الشيخ عن أهم فعاليات دور القرآن الكرمي يف األشهر األخيرة:

قت - بفضل اهلل - دور القرآن الكرمي فعاليات عديدة؛ منها: لقد حقَّ
أُقيَم عبر زووم بسبِب جائحِة »كورونا«، شارَك  اظ الوحي )الثالث( الذي  ُملتَقى حفَّ   -١
أكثَر  من  القرآنيَّة  املؤسَساِت  ضمن  والعامِلني  اِظ  احلفَّ من  وطالبٍة  طالٍب   ٦٠٠ من  أكثر  فيه 
نُخبٌة  فيه  َم  ــدَّ قـ ــد  وق ــة،  دولـ  ٢٠ مــن 
القرآِني  الشأِن  يف  ِصني  املتخصِّ من 
توجيَهاِتهم وجتاربَهم ونصاِئَحهم، وما 

يَرْونَه من ضوابط للعمل القرآني.
ـــْر(،  وتـــدبَّ )احـــفـــْظ  مسابقُة    -٢
على مستوى  أُطــلــَقــْت  الــتــي  األولـــى، 
وتتميَّز  احملافظات،  جميع  ويف  لبنان 
ــحــاٍن يف  ــَب يــخــضــع المــت ــطــال ــأنَّ ال ــ ب
معاني  ومعرفة  َفْهِم  وآخَر يف  احلفِظ 
كتاِب  آيــاِت  من  حِفَظ  ما  وتوجيهات 
اهلل تعالى، وكان التجاوُب معها جيًدا.

اٍظ أُقيم يف عكار، وقد متَّ فيه تكرمٌي لـ٢٠ من احَلَفَظِة واملُجاِزين،  3-  احتفاُل تكرمِي حفَّ
اء طرابلس الشيخ بالل بارودي،  وتسليُمهم إجازاٍت وشهادات، وكان فيه كلمة توجيهيَّة لشيِخ قرَّ
كما ألقى كلمَة جمعية االحتاِد فضيلة الشيخ محمد مرعب مسؤول اجلمعية يف عكار، نيابًَة عن 

رئيِس اجلمعيَّة فضيلة الشيخ حسن قاطرجي.
بسبِب  املاضية  السنة  يف  القسريِّ  االنقطاِع  بعَد   )٢٠٢١( املاضي  يْف  الصَّ يف  وبــرز   -٤
»كورونا« اإلقباُل الكثيف على مشروع ِجيِْل القرآن الكرمي يف دورِة الصيف؛ فقد بلَغت األعداُد 

الـ ٦٠٠ ناشىٍء وناشئٍة يف جميِع مراكِز داِر القرآِن الكرمي.
5- سلسلٌة من الدروِس العلميَّة واحملاضراِت القرآنيَّة، كان أبرُزها البرناَمج اليومي الرمضاني 
رون( الذي تناول فيه السادة املشايخ أبرَز ما يف اجلزِء القرآِني من توجيهاٍت ونقاٍط ال  )أفال يتدبَّ
بدَّ من أْن يتدبََّرها املسلم وهو يقرأُ ختمتَه يف رمضان، وغير ذلك من األمور والبراِمج التي هي 

دة يف خدمِة كتاِب اهلل تعالى. رة ومتجدِّ مستمِّ

ُدوِر القرآِن الكريِم
 للحفِظ و للتالوة

حوار عن

حشد علمائي لتكرمي 
20 حافظًا ومجازًا
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املنتدى للتعريف باإلسالم هو مؤسسٌة عريقٌة 
ها يف لبنان، وهي متخصصة بتبصير  وفريدة، مقرُّ
كافة  من  املسلمني  غير  ــوة  ودع باحلق،  املسلمني 
احلوار  طريق  عن  الهدى،  طريق  إلى  اجلنسيات 

والتدليل باحُلَجِج العلمية.
املنتدى  أمناء  رئيُس مجلس  يحدثنا يف هذا احلوار 
الدكتور شوقي دياب، واملدير التنفيذي يف املنتدى الدكتور 

هاشم لبايدي.

ــودُّ أن نــســأل الــدكــتــور هــاشــم عن  1. بـــدايـــًة نــ
أهمية املنتدى للتعريف باإلسالم؟.

   إنَّ من املهمات الكبرى التي تقُع على عاتق املنتدى: 
اإلسالمية،  الُهوية  وتعزيز  الشبهات،  وردُّ  الدعوة،  نشُر 

وتصحيح املفاهيم اخلاطئة.
وتبرز أهمية املنتدى من خالل:

َوُورِش  ــدورات  والـ الثقافيِة  احملــاضــرات  إقامة   )١
صية.  العمل التخصُّ

٢( استضافة دعاة أجانب ومحليِّني من ذوي اخلبرات 
الُهوية اإلسالمية،  تعزيز  بغية  واملؤثِّرة؛  املعتبَرة  الدعوية 
وتصحيح بعض املفاهيم، لدحض الشبهات التي يتأثر بها 
الناس عموًما والشباب املسلم خصوصاً، وكان من أهم ما 
مه املنتدى هذا العام مؤمتر دولي عبر الزووم، حتت  نظَّ

عنوان: »الدعوة بعد ٢٠٢٠«. 
معانيها  املترجمة  املصاحف  توزيع  مكتبة  وجود   )3
إلى لغات حّية متعددة، والكتب التعريفيَّة باإلسالم ذات 

األسلوب احملبَّب والوسطي بـ ٤٠ لغًة ويتم إيصال الكتب 
إلى كافة املناطق. 

الدعوية،  املنتدى  مسيرة  يف  املهتدين  عدد  بلوغ   )٤
منذ افتتاحه: ٢٩١ مهتدياً .

للتعريف  الـــدولـــي  املـــؤمتـــر  نــتــائــج  مـــاهـــي   .2
باإلسالم - دكتور هاشم -  وما هي توصياته؟

نتائُج املؤمتر:
يف  البالد  جميع  من  مشاركاً   )١٧٧١( تسجيل   .١
املؤمتر؛ أي أن رسالة املنتدى انتشرت يف البالد العربية 

والغربية.
٢. تتوافر )١١١٠( مشاركاً راغباً يف التطوع يف جهود 

التعريف باإلسالم. 
3. ترسيخ املبادىء األساسية يف نشر الدعوة والرد 

على الشبهات من خالل 8 محاضرات.
٤. االستفادة من اختصاصات املتطوِّعني يف خدمة 

رسالة املنتدى الدعوية.
دعوية  مواد  وعرض  الدعاة،  مع  العالقة  توطيد   .5
جديدة باللغتني العربية واإلنكليزية يف ظل جائحة كورونا.

أّما عن توصيات املؤمتر فكانت: 
١. املتابعة يف إعداد ورش العمل واحملاضرات يف فن 
ن  الدعوة والردِّ على الشبهات؛ إلعداد فريق دعوي متمكِّ

من الرد على اإلحلاد.
الدعوية  املؤسسات  جميع  مع  التواصل  تشبيُك   .٢
الشبهات؛  رد  مبوضوع  تهتم  ال  التي  تلك  حتى  العاملة، 

المنتدى
 للتعريف باإلسالم

حوار عن
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وموجات  اإلحلــاد،  لظاهرة  للتصدي  كــوادرهــا  لتدريب 
التشكيك باإلسالم:عقيدًة وتعاليماً وقيماً وشريعة.

5( أهمية بناء عقل ناقد عند اجليل الصاعد ليتعلم 
نقد الشبهات والتركيز على بناء هذه امللكة يف املدارس 

من خالل )مشروع حتصني العقل املسلم(.

1. الـــدكـــتـــور شـــوقـــي، كــيــف تــخــطــى املــنــتــدى 
بـــاإلســـالم الــصــعــوبــات الــتــي يواجهها  لــلــتــعــريــف 
املنتدى يف ظل ظــروف لبنان القاسية وتداعيات 

جائحة كورونا؟
ال شك بأنَّ الواقَع االقتصادي واالجتماعي الصعب 
الذي يرزُح حتتَه املجتمع اللبناني كان له تأثير سلبي على 
عمل املنتدى وعلى نشاطاته، سواء من الناحية املالية أو 

من ناحية إمكانية التحرك والدعوة على األرض. 
من  األدنى  احلدِّ  على  احلفاَظ  املنتدى  حاول  ولقد 
خالل  خدماته  من  باالستفادة  الراغبني  مع  التواصل 
فترات احَلجر التي ُفرضت بسبب جائحة كورونا. وكان 
حيث  املختلفة،  االتصال  وسائل  عبر  يتمُّ  التواصل  هذا 
كان العاملون يف املنتدى يتلقون األسئلة واالستفسارات، 
وتقدمي  السائلني  وتــوجــيــه  عليها  بــاإلجــابــة  ويــقــومــون 
يفتح  كــان  املنتدى  أن  علماً  يطلبونها،  التي  املعلومات 
أن  نرجو  بــذلــك.  الفرصة  سنحت  كلما  مــركــزه  ــواَب  أبـ
ق  يتمكن مجلس أمناء املنتدى الذي أُنِشىء مؤخراً أن يوفَّ

للمساعدة يف تذليل هذه الصعوبات، وللمساهمة يف دفع 
نشاطات املنتدى نحو األفضل، واهلل وليُّ التوفيق.

ــم، كـــيـــف تــتــطــلــعــون إلـــى  ــاشــ  ٣. الـــدكـــتـــور هــ
مستقبل املنتدى وماهي أهدافه؟

عاته أهداف املنتدى وتطلُّ
عوية بطرق جديدة ملواكبة  ١( االستمرار باملسيرة الدَّ

تطوُّر األساليب الدعوية اإللكترونية.
ن من الرد على اإلحلاد  ٢( إعداُد فريٍق دعويٍّ متمكِّ

وذلك من خالل مشروع »تأهيل الدعاة«.
األفكار  مــن  الثانوية  الطالبيَّة  الفئة  حتصنُي   )3
ين  الدِّ بني  التمييز  من  ومتكينُهم  وتوعيتُهم،  اإلحلاديَّة، 
والفكر  ف  احملــرَّ ين  الدِّ وبــني  املعتل،  الفكر  و  الصحيح 
ه، من خالل مادة »حتصني العقل املسلم«. املتطرِّف املشوَّ

تستقطُب  توعوية  فيديوهات  سلسلة  ــداد  إعـ  )٤
بهات. الشباب يف الرد على الشُّ

5( متتنُي العالقة مع الدعاة العامليِّني، واستضافتهم 
)أونالين( لالستفادة من خبراتهم يف الدعوة الى اإلسالم؛ 

لتنشيط الفئة الشبابية دعوّيًا. 
٦( تقدمُي خدماٍت جديدة؛ كتعليم اللغة العربية لغير 
الَفهِم  يف  العربية  اللغة  أهمية  إلى  نظراً  بها،  النَّاطقني 

الصحيح لإلسالم.
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حوار عن

مدرسة الحياة الدولّية

● كيف واكبتم التعليَم عن ُبعد؛ وهل حقَق أهداَفكم 
التربوية املرسومة وآتى ُأُكَله؟

هل يف البداية، إالَّ أنَّ  لم يكن التَّعليم عن بُعد باألمر السَّ
اإلجراءات اإلداريَّة والتربويَّة التي اتَّخذها مجلس اإلدارة 
مقرونة  التربوي،  اإلداري  الفريق  مع  والتنسيق  بالتعاون 
استحداث  إلى  إضافة  املستحدثة؛  األعباء  توزيع  بإعادة 
املرحلة  ومتطلبات  تتناسب  جديدة  وتربوية  إداريــة  بنية 
لت بشكل كبير ضمان استقرار تعلُّم الطالب.  الطارئة، سهَّ
فقد متت إعادة هيكلة اجلداول يف جميع الصفوف )تقسيم 
صحّي(.  بشكل  الصفوف  بني  واالستراحات  احلصص 
ة مبتابعة  وأسبوعيَّة خاصَّ يومية،  اجتماعات  ومتَّ حتديد 
الصفوف، والتنسيق للمناهج وحال الطالب النفسّي. كما 
وتنفيذ  تصميم  ومتَّ  لألهل.  يوميَّة  اجتماعات  مت حتديد 
ر حول أساليب واستراتيجيات  برنامج تطوير مهني متحوَّ
للمنصات  ال  فعَّ استخدام  إلى  إضافة  بعد،  عن  التعليم 
التعلُّمية  خالل احلصص الدراسية. كما مت اعتماد نظام 
والطالب  اإلدارة  فيه  تكون  مبنهجنا  خــاّص  تعلُّم  إدارة 
نظام  وأوَجــدنــا  واحـــدة.  مسافة  على  واألهــل  واملعلمني 
كما  الهدف،  هذا  ليخدم  األهل  مجتمع  مع  دائم  تواصل 
فناهم على اإلجراءات اجلديدة والتغييرات يف املناهج  عرَّ
التي تطرأ مع كل مرحلة جديدة. ما قمنا به ساعد بشكل 
التعلم، واحتضان املجتمع، وصقل  جّدي على استمراريَّة 
مهاراٍت جديدة للطالب واملعلمني، ما كانت ستتطور لوال 

الوضع الذي طرأ ودفع اجلميع للتفكير بطريقة مستدامة، 
وطويلة األمد ال تتأثر بشكل جذري مع ما يحصل، على 
العكس فإنها تدفع اجلميع للتفكير مبرونة، وتطويع الواقع 
لصاحلنا. فمع إعادة ترتيب األولويات، واختيار األهداف 
استطعنا بفضل اهلل االستمرار وتقليص اخلسائر التربويَّة 
والنفسيَّة؛ ال بل نلْنا بفضل اهلل ترخيص وجائزة املدارس 
مبتطلبات  وبدأنا  البريطاني،  الثقايف  املركز  من  الدولية 
نيْل  على  العمل  وهــو   ٢٠٢١ ــار  أي يف  الثالث  الترخيص 

الترخيص لبرنامج الدبلوما من البكالوريا الدولية.
● ما هي العقبات التي واجهتكم خالل جائحة كورونا 

وكيف تخطيتموها؟
من أهم التحّديات اإلداريَّة التي واجهناها هي عدم 
جهوزية املنازل إلدارة األعمال عن بعد. لذا، قمنا بتزويد 
واحلصص  األعــمــال  لسير  الــالزمــة  بالتقنيات  فــرد  كل 
الدراسية. كما أعيدت صياغة بعض التوصيفات الوظيفية 
للحفاظ على كامل أفراد فريقنا يف أصعب محنة مرَّ بها 
األعمال  أن بعض  فبالرغم من  واقتصادّيًا.  لبنان صحّيًا 
ال تسير إال على أرض الواقع، إال أن االنتقال افتراضّيا، 
زاد من أعباء مجموعة من األفــراد. فكانت إعادة توزيع 
املهام من أهم اخلطوات التي ضمنت سير عمل ثابت مع 

احلفاظ على الفريق. 
أما تربوّيًا، فإن أول حتدٍّ واجهناه هو جهوزية الفريق 
طرق  وابتكار  بعد،  عن  التعلم  جتربة  خلــوض  التربوي 

احمللية،  العملة  وانــهــيــار  كــورونــا،  جائحة  بعد    
تناولت جميَع  تغّيراٌت سريعة،  املجتمع  على  طــرأْت 
نواحي احلياة، وخاصًة احلياة التعليمية والتربوية.

انطالقًا من هذا الواقع املرير كان لـ »إشراقات« 
وقفٌة مع الفريق التربوي لـمدرسة احلياة الدولية 
وأ.  املــنــاهــج(،  )مــديــرة  النعماني  رنـــا  د.   : بـــ  متمثاًل 
شيرين اخلضري )مديرة املرحلة البتدائية(، وأ. دانا 

عيتاني )منسقة برنامج السنوات البتدائية(.

ت 
قــا

ـرا
إش
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ــن وراء  ــطــالب م جلـــذب انــتــبــاه ال
لكل  الوصول  ومحاولة  الشاشات، 
هــذا  تخطينا  وقـــد  مــنــهــم.  واحـــد 
التحدي عبر تدريب الفريق والتأكد 

من جهوزية املعلمني قبل املباشرة بالتدريس عن بعد، من 
الواقع  تناسب  واستراتيجيات  بأساليب  تزويدهم  خالل 

املفروض. 
فترة  خالل  تقنية  مشاكل  واجهنا  ذلك،  إلى  إضافة 
اجلميع  ومساعدة  الفريق  مبواكبة  قمنا  لكننا  التدريس، 
إما عبر جلسات خاصة، أو عبر ورشات عمل من جهات 
خارجية. كما عّينا بعض األفراد ليكونوا مرجعاً يف حال 

أرادوا االستفسار عن بعض التطبيقات.
يخص األهــل. كان لألهل دوًرا  الــثــانــي:  الــتــحــدي   -
كبيًرا يف املساعدة يف عملية التعليم عن بعد، لذلك قمنا 
بتدريب األهالي على كيفية استخدام املواقع اإللكترونية 

والتطبيقات املعتمدة وقمنا مبواكبتهم خالل هذه الفترة.
ص يف تفاعل الطالب وتقّبلهم  - التحدي الثالث: يتلخَّ
مناسـِبة  بعد  عن  التعليم  جتربة  كانت  بعد.  عن  للتعليم 
لبعض الطالب وقد أظهرت جانًبا مــن قدراتهـم؛ إال أنَّها 
لم تناسب البعض اآلخر، وخاصة طالب السنوات املبكرة. 

لذلك قمنا مبراعاة مدة احلصص وطرق التدريس.
كما قمنا بتخصيص اجتماعات فردية لكل طالب مع 
يواجهها،  التي  التحديات  أو  الصعوبات،  ملناقشة  معلِّمه 

وكذلك ليتمكن املعلم من تقييم كل طالب بشكل فردي.
باختالف  ذاتــه.  بحدِّ  املنهج  كان  الــرابــع:  التحدي   -
املناهج  مراجعة  أعدنا  لذا،  األولويات.  تختلف  السياق، 
بشكل شهرّي وشّكلنا جلان طوارئ تربوية بحسب املراحل 
الدراسية، لتهتّم باملناهج وتراجعها وتعّدل عليها بحسب 

الواقع الذي لم يستقّر طوال الفترة السابقة.
- التحدي اخلامس: كان يف كيفية إجراء التقييم عن 
بعد. لذا، مت استغالل فكرة االجتماع الفردي لتخصيص 
وقت لتقييم كل طالب بشكل فردي من قبل معلمه. كما متَّ 
تقسيم الطالب على مجموعات ال تتخطى الست طالب 

يف  للمعلِّمني  سمح  والرياضيات مما  اللغات  يف حصص 
السنوات االبتدائية بتقييم الطالب بشكل أفضل.

● تعاقدت معكم جامعاٌت عريقة يف مجال التدريب 
و)ســتــاجــات( التعليم. هــل بــاإلمــكــان إلــقــاء الــضــوء على 

ذلك؟
عديدة  جامعات  قصدت  السابقتني،  السنتني  خالل 
مدرسة احلياة الدولية، بهدف تأمني فرص تدريب عملية 
للطالب اجلامعيِّني يف وقت توقفت فيه العديد من املدراس 
عن التعليم، أو أقلَّه التعليم النوعي. ومن هذه اجلامعات: 
اجلامعة األميركية يف بيروت، وجامعة اجلنان يف طرابلس، 
تعنيَّ  وقد  العربية..  بيروت  وجامعة  اللبنانية،  واجلامعة 
ساعات  وحتقيق  الــتــدرب  بهدف  الــطــالب  مــن  العديد 
ساعة(،  و8٠   5٠ )بني  للتخرج  منهم  املطلوبة  احلضور 
كذلك  حضروا صفوًفا يف مراحل مختلفة وموادَّ مختلفة 
كل بحسب اختصاصه، أو توجهه إلمتام مهامه اجلامعية. 
مع  بالتنسيق  مناسبة  بأدوار  باملشاركة  مهاراتهم  تطورت 
معلمي الصفوف. كما حظينا بانضمام أساتذة اجلامعات 
)املشرفني(، الجتماعات إدارية أو حضور أداء طالبهم يف 
صفوفنا، إضافة إلى حضور مشرفيهم املشاريع اخلتامية 
املدرسة،  مديرة  استضافة  وقد مت  هذا  الدراسي.  للعام 
االبتدائية،  املرحلة  ومنسقة  االبتدائية،  املرحلة  ومديرة 
ملشاركة جتربة التعلم عن بعد يف مدرسة احلياة الدولية 
يف  األميركية  للجامعة  التابع  )متام(  مدارس  مجتمع  مع 

بيروت. 
ــاب إميـــان إدارة مــدرســة  يــأتــي هــذا االنــفــتــاح مــن ب
والتنسيق  الــتــعــاون،  بأهمية  وِفــَرقــهــا  الـــدولـــيـــة  احلـــيـــاة 
املختلفة  والتجارب  باخلبرات  والتأمل  األفكار،  ومشاركة 
يتطور  لكي  واملجتمع احمليط  األفراد،  مع  التي نخوضها 

مجتمعنا ونكون سبياًل لتطور اآلخرين.

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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..ويسألون

● ما حكم رفع األسعار بسبب ارتفاع سعر صرف الدوالر وزيادة الطلب 
على السلع؟

● هل يلزم قضاء صيام والديَّ عليَّ بعد وفاتهم؟

● ما حكم تزويج الفتاة نفسها، علمًا أنها تبلغ من العمر 18 سنة؟

- ال يجوز ذلك، ونكاحها باطل؛ ملا رواه أبو داوَد 
والترمذيُّ يف سننَيْهما بسند صحيح، عن أّم املؤمنني 
عائشَة رضي اهلل عنها، تقول: سمعت رسول اهلل � 
فنكاحها  وليِّها،  إذن  بغير  نُكحت  امــرأة  ا  يقول: »أميُّ
أصابها،  فإْن  باطل،  فنكاحها  باطل،  فنكاحها  باطل، 

فلها مهرها مبا أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان وليُّ 
إلــى القاضي  لــه« . وميكنها رفــع أمرها  َمــن ال ولــيَّ 
يف  فاً  متعسِّ األب  كان  فإن  لبنان،  عندنا يف  الشرعي 

ه يزّوجها القاضي الشرعي. استعمال حقِّ

ــ  يحددها  عليها  ــاح  واألربـ السلع  أسعار  إنَّ   -
غالباً ـــ واقع السوق من خالل عدة عوامل اقتصادية 
لدى  والطلب  العرض  عامل  أهمها  ومــن  وسياسية، 
للربح،  معيَّناً  ا  حــّدً الشريعة  جتعل  لم  لذلك  السوق، 
لكنها اشترطت أن ال يتم احتكار التجار للسلع بغرض 
ثمة  يكون  ال  وأن  كبيرة،  أربــاح  لتحقيق  سعرها  رفع 
تغرير باملشتري، أو استغالل له جلهله بأسعار السلع، 
وأبو  الترمذي  روى  فقد  البلد.  عن  غريباً  لكونه  أو 
عنه  اهلل  رضي  البَاِرِقيِّ  ــْرَوةَ  ُع َعْن  ماجه  وابن  داود 
ِ � ِدينَاًرا أِلَْشتَِرَي لَُه َشاًة،  َقاَل: »َدَفَع ِإلَيَّ َرُسوُل اهللَّ

َوِجئُْت  ِبِدينَاٍر،  ِإْحَداُهَما  َفِبْعُت   ، َشاتنَْيِ لَُه  َفاْشتََريُْت 
ِمْن  َكاَن  َما  لَُه  َفَذَكَر  النَِّبيِّ �،  ِإلَى  ينَاِر  َوالدِّ اِة  ِبالشَّ
يِنَك، َفَكاَن  ُ لََك يِف َصْفَقِة مَيِ أَْمِرِه، َفَقاَل لَُه: بَاَرَك اهللَّ
بَْح الَعِظيَم،  يَْخُرُج بَْعَد َذِلَك ِإلَى ُكنَاَسِة الُكوَفِة َفيَْربَُح الرِّ

َفَكاَن ِمْن أَْكثَِر أَْهِل الُكوَفِة َمااًل«.
واألَْولى واألفضل أن يكون تعامل التاجر بالرفق 
والسماحة والقناعة ملا رواه البخاري يف صحيحه عن 
قال رسول  قال:  بن عبداهلل رضي اهلل عنهما  جابر 
اهلل�: »رحم اهلل رجاًل سمًحا إذا باع، وإذا اشترى، 

وإذا اقتضى« .

- يستحب ألوليائه أن يقضوا عنه، حلديث عائشة 
رضــي اهلل عنها؛ أن رســول اهلل � قــال: »مــن مات 

وعليه صوم، صام عنه وليُّه« .
نه من القضاء بسبب مرض  أما إن مات قبل متكُّ

وغيره من األعذار الشرعية فال يَلزم أولياَءه القضاء.

أما من ترك الصيام بغير عذر شرعي ثم مات، فال 
بواجب  ليس  لفوات وقته، فالقضاء  القضاء عنه  يلزم 
على الورثة لكنه من باب ِبرِّ الوالدين واإلحسان إليهم، 
شق  وإن  القضاء،  يف  الورثة  جميع  يجتمع  أن  ويجوز 

عليهم القضاء أطعموا عن كلِّ يوم مسكيًنا.

خدمة الفتوى
 عبر الواتسآب

يف جمعية االحتاد اإلسالمي
لإلجابة عن األسئلة الشرعية عبر فريق من املتخّصصني

نستقبل األسئلة  مكتوبة أو رسالة صوتية
من أنحاء العالم كافة على الرقم:

+٩61 - 3 03416٩
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● قال لزوجته: عليَّ الطالق إن خرجِت من املنزل، فخرجت من املنزل، 
هل يقع هذا الطالق؟

● ما ُحكم وضع اخلضار أو الفواكه اجليدة يف أعلى الصندوق واألقّل َجْودة 
يف أسفلها؛ حيث صار ذلك ُعرفًا بني البائعني ؟

ل له املدير ساعاِته دون طلب  رَّ للغياب عن مدرسته، فسجَّ ● أستاذ اضطُّ
منه، فما احلكم هنا؟

● هل بإمكاني جتميد مبلغ من املال يف البنك وإعطاء الفائدة الشهرية للمحتاجني؟

يَحُرم أخذها سواء  البنكية هي »ربا«  الفائدة   -
لالستفادة الشخصية أو إلفادة اآلخرين - فالغاية ال 
قال  حــرام،  ماٌل  فهي   ،- مة  احملرَّ الوسيلة  ِحل  ر  تبرِّ
َبا  َِّذيَْن آَمُنْوا اتَُّقْوا اللَه َوَذُرْوا َما َبِقَي ِمَن الرِّ اهلل تعالى: { يَْا َأُيَّها ال
إْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِننْي٭ َفِإْن لَْم َتْفَعُلْوا َفْأَذُنْوا بَِحْرٍب ِمَن اللِه َوَرُسْولِه}. 

)سورة البقرة اآليتان: ٢٧8 و٢٧٩(.

د اهلل تعالى مذنباً يف كتابه باحلرب إالَّ  ولم يتوعَّ
آكل الربا.

الربا  وأخذ  ربوي  بنك  يف  املال  وضَع  أنَّ  واعلم 
- املسمى فائدة - ال يَِحلُّ بإجماع العلماء املعتبَرين، 
وأما وضعه من دون أخذ الربا وثمة حاجة أو ضرورة 
تطبِّق  بنوك  يوجد  ولــم  الــربــوي  البنك  يف  لوضعه 

املعايير الشرعية فال مانع، وإالَّ َحُرم.

- هذا يُعتبر طالقاً معلَّقاً بشرط أن يكون قائله 
قد قاله وهو مدرك ملا يقول، فلو قاله يف حالة غضب 
يُعتبر طالقاً  نفسه فال  السيطرة على  أفقده  شديد 
معلَّقاً، وُحكم الطالق املعلَّق أنه يقع إذا حصل األمر 
املعلَّق عليه الطالق باتفاق املذاهب األربعة - احلنفية 
مهما  معلَّقاً  ويبقى   - واحلنابلة  والشافعية  واملالكية 

مضى من زمن. ويقع الطالق املعلَّق بشروط وهي:
نسيان  غير  للتعليق  ذاكــراً  الفاعل  يكون  أن   .١

أثناء الفعل.
٢. أن يكون عاملاً بالتعليق غير جاهل به.

3. أن يكون مختاراً غير مكره أثناء الفعل.
ملا ُعلِّق عليه الطالق  بناء عليه: فإن كان ُمدركاً 
ثّم فعلت زوجته األمر املعلَّق عليه الطالق وهي عاملة 
الطالق  فإن  ُمكرهة،  وليست  ناسية،  غير  بالتعليق 
واقع وميكنه إرجاعها ما دامت يف العّدة - طاملا أنه 
ال يوجد طلقتان سابقتان - فيقول لها: أرجعتك إلى 

تي وعصمة نكاحي، فترجع مباشرة. ِذمَّ
وننبِّه السائل إلى خطورة أن يُْقحم مصير أسرته 
فاحلذَر  بالطالق،  ظ  ويتلفَّ تواجهه  مشكلة  كّل  عند 

احلذَر من إمرار هذه الكلمة على لسانك.

الصندوق  أعــلــى  املــبــيــُع يف  ع  يــنــوَّ أن  األصـــل   -
فيوضع اجليِّد والوسط ليراها املشتري ويعلم أن باقي 
البضاعة مثله، وهذا الُعرف ُعرٌف فاسد؛ ألنَّ املقصود 
به التغرير باملشتري، وإالَّ فما الفائدة منه إذا كان يعلم 
أو  فاسًدا  بعضها  يكون  ورمبا  باجلملة،  املشتري  به 

يف طور الفساد، وقد نهى النبيُّ � عن الغش وعن 
الغب.

املبيع  بحالة  عاملاً  املشتري  كان  فــإْن  عليه:  بناء 
يكن  لم  بأْن  وإاّل  ق فال حرج،  املفرَّ أو  باجلملة  سواء 

يعلم بحقيقة املبيع فيَْحُرم.

- ال يَِحلُّ ملدير املدرسة تسجيل حضور املدرِّس 
الفالني مع علمه بغيابه، وهذا يَُعدُّ من خيانة األمانة، 

ويُعتَبَر املبلغ املقطوع له على ساعاته حراماً، ال يطيب 
للمدرِّس أخذه.

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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 جمعية الحتــاد اإلسالمي حاضرة دعوّيًا وببعض 
عام ١٩٩3 من خالل  من  انطالقاً  مؤسساتها يف عكار 
القرآن  دار  ثــم  واإلغــاثــي  االجتماعي  وعملها  دعاتها 
عكار  يف  مركز  افتتاح  ومت  ولــلــتــالوة،  للحفظ  الــكــرمي 
مركزاً  ليكون   .٢٠٢١ حزيران   ١٩ السبت  يوم  رسمّيًا 
للتوسع الدعوي، ومنه مت انطالق دورات عالم الفرقان 
للفتيان والفتيات من عمر 8 سنوات إلى عمر ١٤ سنة 
)القرآن  املاضي، معتمدًة يف مناهجها على  الصيف  يف 
الكرمي وجتويده، والفقه، والعقيدة، واآلداب اإلسالمية، 
الصيف  هذا  ضمت  وقد  اإللقاء(،  وأسلوب  واخلطابة 

)٢٠٢١( حوالي ٩٠ طفاًل بني ذكر وأنثى.
الدرس  خالل  من  الدعوية  نشاطاته  املركز  ويتابع 
أخت  مــع   ٢5 إلــى   ١5 أعــمــار  مــن  للصبايا  األسبوعي 

مجازة، ودرس أسبوعي آخر للنساء األمهات. 
يقوم املركز بالتعاون مع مؤسسة مناء باالجتماع مع 
من خالل محاضرات  يتيم  كفالة  وتوزيع  األيتام  أمهات 
بالعلم الشرعي،  صات  ْمها أخوات متخصِّ لألمهات، يقدِّ
هادفة،  تربوية  )ألعاب  األيتام  لألطفال  نشاطات  مع 

ورسم وتلوين، وعرض مسرحيات هادفة(.  
انتشار  مع  عــدة  طبية  بنشاطات  املركز  قــام  ولقد 
وباء كورونا، وكما قام بالتعاون مع مؤسسة مناء بتوزيع 
حصص غذائية باردة، واإلشراف على ذبح وتوزيع حلوم 

األضاحي يف عكار. 
ر املركز إلقامة دروس ومحاضرات علمية مع  ويحضِّ
مع مؤسسة مناء يف  ويشارك  واالختصاص،  العلم  أهل 
لدعم دخل ٢٠٠٠  )احتادنا جندة وعطاء(  تنفيذ حملة 

عائلة محتاجة على مستوى عدة مناطق وقرى لبنانية.

جمعية االتحاد اإلسالمي

ا   تفتتح مقرًّ
جديًدا في عكار

ت 
قــا
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يقوُل اهللُ تعالَى يف سورِة التوبَة اآليَة )٤٠( بسِم اهلل 
َِّذيَن َكَفُروا  حيم: {إِلَّ َتنُصُروُه َفَقْد نََصَرُه اللَُّه إِْذ َأْخَرَجُه ال حمن الرَّ الرَّ
ــــَزْن إِنَّ الــلَّــَه َمــَعــَنــا ٭  ِــَصــاِحــِبــِه َل َتْ ِــَي اثْــَنــنْيِ إِْذ ُهــَمــا ِفــي الـْـَغــاِر إِْذ يَــُقــوُل ل َثــان
َِّذيَن َكَفُروا  َّــْم َتــَرْوَهــا َوَجَعَل َكلَِمَة ال َّـــَدُه بُِجُنوٍد ل َفــَأنــَزَل اللَُّه َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأي

ْفَلى٭َوَكلَِمُة اللَِّه ِهَي الُْعْلَيا ٭ َواللَُّه َعِزيٌز َحِكيٌم}. السُّ
لوا معي - أيُّها األحبَُّة - هذه احلالَة من الرِّضا  تأمَّ
د صلَّى اهلل عليه  التي خيََّمْت على قلِب رسوِل اهلل محمَّ
وسلَّم وهو مستقٌر يف غار، بعيًدا عن أعنُيِ كفاِر قريٍش 
رة  املنوَّ املدينة  إلى  ًها  متوجِّ مة  املكرَّ َة  مكَّ من  بعدما خرج 
يق رضَي اهلل عنه،  دِّ دوق أبو بكٍر الصِّ يرافقه صاحبُه الصَّ
يف أعظم رحلٍة يف التاريخ، وأعني رحلَة الهجرة املباركة..
َزْن(  ديُق العزيُز - إلى كلمِة )ال حَتْ انظر - أيها الصَّ
َدة باهلل سبحانه، تُبِعد عن  يف معاِنيها كلِّها، فهي ثقة متجدِّ
املؤمِنني بها كلَّ حْزٍن وخوٍف وقلٍق، وتبعُث الطمأنينَة يف 

النفوِس الصادقة.
وقد رأينا مًعا أطفااًل يف مثل سنِّكم، ومنهم َمن هم 
أكبر قلياًل وَمن هم أصَغر.. هم أطفال مثلكم، يعيشون 
يف أرِض فلسطني املباَركة، حيث تتساقُط عليهم القناِبل 
بشتَّى أحجاِمها، فيستقِبلونها بقلوٍب راضية مؤمنة.. وقد 
رأينا أطفااًل يلعبون باملراجيح فيما كانت القنابل تتساقُط 
آخرين  أطفااًل  أيًضا  ورأينا  منهم..  قريبٍة  مسافٍة  على 
يضحكون ويَْحلُُمون بغٍد أجمل والنار تشتعل من حوِلهم..

التي وضَعها اهللُ يف  الــقــوة  هــذه  مــا ســرُّ  ــرى  تُ فيَا 
آلَة  ْون  يتحدَّ وهم  فلسطني  أطفال  سرُّ  وما  قلوِبهم..؟! 

احلرِب الصهيونيَّة؟!
وهم  منهم  كثيًرا  رأيْنا  بذلك..  يكتَُفون  ال  إنهم  بْل   
 ، ، يرفُعون رايَة العزِّ ا منيًعا أمام دبَّابَات العدوِّ يقُفون سّدً
يضربونَهم بحجارٍة صغيرة، وقد تكون ضرباتُهم ضعيفًة 

لكنَّها عند اهلل عظيمة.
لعلَّ السرَّ - أيُّها األصدقاءُ األحبَّاءُ - يَْكُمُن يف قوِل 
الكثير،  املعاِني  من  فِفيها  ـــَزْن(،  حَتْ )ال  اهلل �:  رســوِل 

املؤمنِة  القلوِب  إلــى  طريًقا  يــعــرَف  أالَّ  يجُب  فــاحُلــزن 
نــشــَأت على  قــلــوٌب صــابــرة، محتسبة،  فهي  الــصــادقــِة، 
ين واألرِض وبالقضية.. لذلك لم نَر اخلوَف  اإلميان بالدِّ
اء  أشدَّ القْصِف  ِخَضمِّ  كانوا يف  بل  قلوِبهم،  إلى  ُب  يتسرَّ
أقويَاء، طفولَتهم ليست كسائِر األطفال، بل هم مثاٌل للقوة 
املستحيل،  تعرُف  ال  ة  قوَّ الطفولة،  قلب  من  تخُرج  التي 
بقوِل  منها  ثقًة  ة؛  دَّ الشِّ مع  حتَّى  بالنصر  وتؤِمن  ى  تتحدَّ
رسوِل اهلل صلَّى اهلل عليه وسلَّم لصاحبِه أبي بكٍر رضَي 
أوقات  لكلٍّ مسلٍم يف  قــوٌل  فهو  ْن(..  ــزَ ـ حَتْ )ال  عنه:  اهلل 
احمِلَِن ُمْوقٍن بأنَّ النصَر آٍت ال محالَة مهما طاَل الزمان 

ت العقبات. واشتدَّ
وقد يكون ما حدث يف أواخر رمضان املاضي )١٤٤٢ 
هـ( يف أرِض اإلسراِء املباركِة درًسا لكلِّ األطفال، بل لكلِّ 
باهلل  ثقًة  املنشود،  بالفَرح  وصغارهم،  كبارهم  املسلِمني، 
ت علينا  وبالغِد املوعود؛ مهما تكالبَْت علينا األمَم واشتدَّ

املصاِعب.
ولعلَّنا - أيًضا - نذكُر اليوَم ما يحدُث يف وطِننا لبنان 
أبسَط  يفتِقُدون  غار  الصِّ األطفال  نــَرى  ونحن  الغالي.. 
موجوًدا  يعْد  لم  األطفاِل  حليَب  وحتَّى  احلياة،  مقوِّماِت 
كبيٌر يستدعي احلزَن  نادرًة.. وهذا سبٌب  وأصبَح سلعًة 
قوَل  ُر  ونتذكَّ الكرمي  القرآَن  نتلو  عندما  لكْن  والقلق.. 
َزْن( تزوُل  رسوِل اهلل محمٍد عليه الصالة والسالم: )ال حَتْ
عنَّا الكآبَة واألحزان، ونقول: سمًعا وطاعًة يا رسوَل اهلل.

غار..  أحبَّاِئي الصِّ
َدُعوا اخلوَف جانًبا، ال تسمحوا له بالوصوِل إليكم، 
إلى قلوِبكم،  وال حتزنوا مهما  وال جتعلوه يعرُف طريقاً 
سورة  يف  يقول  سبحانه  فاهلل  األزمــات،  عليكم  ت  اشتدَّ

ْيِر ِفْتَنًة}. ِرّ َواخْلَ األنبياء 35: {َونَْبُلوُكْم بِالَشّ
َوقانا اهللُ وإيَّاكم شرَّ الِفَتِ ظاهرًة وباطنة.

َغار  طارق البكري * اِئ الصِّ أحبَّ

* دكتوراه في أدب األطفال لبناني- الكويت.

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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أنشطة

من نشاطات املنتدى الششبايب

املنتدى الشبابي ينّظم بطولة لكرة القدم 
يف بيروت

قدم«  »كــرة  بطولة  بيروت   - الشبابي  املنتدى  أقــام 
حتــت شــعــار: »املــؤمــن الــقــوي خير وأحـــبُّ إلــى اهلل من 
 Lebanese“ ملعب  على  كل خير«  الضعيف ويف  املؤمن 

..”Football Association
فاز  حيث  الفائزة،  الِفَرق  بتكرمي  الــدورة  واختُتمت 
باملرتبة األولى الفريق D بقيادة الكابت نعيم حالق، فيما 
باملرتبة  قاطرجي  أحمد  الكابت  بقيادة   B الفريق  حلَّ 

الثانية، وذلك يوم األحد 5 أيلول ٢٠٢١م.

بعونه تعالى أكملت دورة أنِت غير - 2 يف 29 آب 2021 
وتضمن احلفل اخلتامي:

كلمة ترحيب باحلضور مع عّريفة احلفل آالء كريرة 	 
كلمة ملسؤولة الدورة هال كعكه 	 
كلمة ملنّظمة الدورة سارة ملص	 
عاشتها 	  التي  اللّحظات  أجمل  يتضمن  فيديو  عرض 

املشاركات مع بعضهّن خالل الدورة.
 تكرمي أحمد اخلير مقّدم وصاحب القاعة التي متت 	 

فيها الدورة وإهدائه درع شكر
تكرمي املدرّبني وإعطائهم شهادات شكر وتقدير 	 
تكرمي املشاركات وتوزيع الهدايا لهّن	 
مات وتوزيع الهدايا لهّن	  تكرمي املنظِّ

فقرة اإلنشاد مع سماح اخلطيب 	 
تقدمي الضيافة للحضور 	 

نحمد اهلل ونشكره أن أعاننا على إمتام هذه الّدورة 
بنجاح رغم جميع الظروف الصعبة ونشكر كّل من كان 
له فضل بإجناح هذه الدورة سائلني اهلّل أن يعيننا على 

تنظيم املزيد من الدورات الّنافعة..

دورة لطالب الشهادة الثانوية Bac2 يف بيروت يف 
مادة االجتماع - املنتدى الشبابي

أقام املنتدى الشبابي يف بيروت دورة لطالب الشهادة 
الثانوية Bac2 يف بيروت يف مادة االجتماع بالتعاون مع 

األستاذ محمد طقوش.
نت الدورة: وتضمَّ

توضيح نقاط أساسية تطرح يف االمتحانات الرسمية.	 
طريقة حلِّ األسئلة.	 
ر.	  مراجعة ملعظم املنهج املقرَّ

املنتدى الشبابي ُينهي دورة أنِت غير - ٢

ت 
قــا
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أنشطة
دورات عامل الفرقان الصيفية

لعام  للفتيات  الصيفية  دورتــه  الــفــرقــان  عالم  أطلق 
٢٠٢١ بعنوان »نادي الفرقان الصيفي« يف:

مدرسة احلياة الدولية - عرمون.	 
مدرسة العلم واإلميان - صيدا.	 
مسجد التقوى - طرابلس.	 
مركز جمعية االحتاد - عكار	 
مركز جمعية االحتاد ومواقع أخرى - البقاع وبعلبك.	 

تربية  الكرمي،  القرآن  بني:  الــدورة  محاور  وتنوعت 
إسالمية، قيم وترفيه، مواد علمية، فقرات تربوية، تنمية 

أشغال  وحركية،  رياضية  وأنشطة  الشخصية،  املهارات 
يدوية وتدبير منزلي.

نادي الفرقان الصيفي

ترفيهية  مائية  رحلة  بيروت  يف  الفرقان  عالم  أقام 
لطالب »نادي الفرقان الصيفي« إلى مسبح منشآت ذي 

النورين، داريا - الشوف بعنوان »أنا وأخي«.
متنوعة  وتوعوية  ترفيهية  فقرات  النشاط  ن  تضمَّ

وأداء صالة الظهر جماعة.

أقــام عــالــم الــفــرقــان يف طــرابــلــس رحلة لطالبات »نــادي 
الفرقان الصيفي« إلى FUNtastic Park يف قرية بَينو - 
عكار، وذلك يوم اخلميس ١٩ ذي احلجة ١٤٤٢هـ = ٢٩ 

متوز ٢٠٢١م.
متنوِّعة،  حركية  وأنشطة  ترفيهية  ألعاب  الرحلة  تخلَّل 

بات ضمن الدورة. باإلضافة إلى تكرمي 5 محجَّ

رحلته  طــرابــلــس  يف  الصيفي  ــان  ــرقـ ــفـ الـ نـــــادي  ــام  أقـ
الترفيهية األولى لهذا العام إلى منطقة عيون السمك، وذلك 

يوم اخلميس ١٩ ذي احلجة ١٤٤٢هـ = ٢٩ متوز ٢٠٢١م.
يف  والــصــالة  مائية،  ألعاب  سباحة،  الرحلة:  تخلَّلت 

جماعة.

رحلة ترفيهية إلى عيون السمك لطالب دورَتي 
جيل القرآن ونادي الفرقان الصيفي

ى
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FUNtastic Park رحلة ترفيهية إلى
لطالبات نادي الفرقان الصيفي يف طرابلس

رحلة مائية لطالب »نادي الفرقان الصيفي« يف بيروت إلى مسبح منشآت ذي النورين  - الشوف



إلــى  الــدعــوة  دورة يف  ــتـــدى  ــنـ املـ نــّظــم 
الــداعــيــة  مع  العربية  باللغة  واالســالم  اهلل 
بطريقة  مــكــارثــي  الــرحــيــم  عبد  البريطاني 
ميادين  يف  ــة  ب واملــجــرَّ املــعــتــمــدة   GORAP

هـــدايـــة:  »رحـــلـــة  فعاليات  ضمن  الــدعــوة، 
الدعوة بعد 2020«.
محاور الدورة:

شرح دالئل وجود اإلله ووحدانيته	 
دالئل النبوة	 
دالئل الوحي	 
دالئل اليوم اآلخر	 

كما طرح الداعية مكارثي العديد من األسئلة التفاعلية وأجاب على تساؤالت املشاركني.
." Zoom " حضر الدورة ٧٠ مشارًكا، وذلك أيام ٦-٧-8 آب عبر تطبيق

احلفل اخلتامي لدورة نادي الفرقان الصيفي للفتيات يف طرابلس

دورة GORAP  ..  مع الداعية البريطاني عبد الرحيم مكارثي

أقام عالم الفرقان يف طرابلس احلفل اخلتامي لدورته 
طرابلس  يف  للفتيات  الــصــيــفــي«  الــفــرقــان  »نــــادي  الصيفية 
م  محرَّ  ٢ األربــعــاء  يــوم  وذلــك  الكرميات،  ــهــات  األمَّ بحضور 

١٤٤٢هـ = ١١ آب ٢٠٢١م يف قاعة مسجد السالم.
كر احلكيم، تلتها كلمة  استُِهلَّ احلفل بتالوة عطرة من الذِّ
الفرقان«  »عــاَلــم  مسؤولة  ألقتها  الكرمي  باحلضور  ترحيبية 

األخت فاطمة احلمادي.
يف  النسائي  القسم  لكلمة  احلــاضــرات  أصغت  بعدها 
ثت فيها عن أهمية  اء عوّيض حتدَّ اجلمعية ألقتها األخت شمَّ
الرباني  املنهج  على  األجيال  وتنشئة  تعالى  اهلل  إلى  الدعوة 

القومي.
واختتم احلفل بتكرمي الفتيات وتسليمهنَّ شهادة مشاركة 

وتوزيع الضيافة على احلاضرات.

من نشاطات املنتدى للتعريف ابإلسالم

ت 
قــا
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أنشطة

دورة اإلحلاد: تفكيك الظاهرة ورصد املرتكزات..  مع املهندس مصطفى البلبيسي

مهرجان توزيع جوائز »َعلمني حبيبي� «  يف البقاع

أقامها املنتدى ضمن محاور:
التعريف باإلحلاد.	 
أسباب اإلحلاد.	 
العلم والدين واإلحلاد.	 
العلم وعالقته بالدين.	 
أساليب الرد على اإلحلاد.	 

واختتمت بنقاش مع احلاضرين واحلاضرات أجاب 
يوَمي  ــك  وذل املطروحة،  األسئلة  عن  مصطفى  أ.  فيه 

.Zoom اجلمعة والسبت ٢-3 متوز ٢٠٢١، عبر

أزهــر  مع  بالتعاون  اإلســالمــي  الحتـــاد  أقامت جمعية 
البقاع وعرسال ودائرة أوقاف البقاع وجمعية غراس اخلير 
اإلنــســانــيــة وجــمــعــيــة مـــواهـــب الـــشـــام املــهــرجــان التكرميي 

احلديثية  املسابقة  يف  املتفوقني  للطالب 
صالة  يف   »� حــبــيــبــي  »َعــلــمــنــي  السنوية 
املالهي، عرسال األحد ٢٧ حزيران ٢٠٢١.

حضر املهرجان عدد من مشايخ البلدة 
الطـالب  أهالـي  إلـى  إضافـًة  والضيـوف 
البالـغ  املتفوقـني  مـني  املكرَّ والطالبـات 
عددهـم ٧٦ ممـن حفظـوا 5٠ حديثـاً نبوّيًـا 
شـريًفا صحيحـاً، فيهـا أوصـاف شـخصية 
الكتـاب  يصوغهـا  كمـا  واملسـلمة  املسـلم 
تربويـة  معانـي  وحتمـل  النبويـة،  ة  ـنَّ والسَّ

األعـزاء. أبناؤنـا  بهـا  ليتحلـى  وتعليميـة 

يف  املتفوقني  للطالب  التكرميي  املهرجان  أقيم  كما 
البقاع  أزهر  قاعة  يف  الثامنة  السنوية  احلديثية  املسابقة 

-  مجدل عنجر، األحد ٢٠ حزيران ٢٠٢١.

املسابقة احلديثية يف البقاع

ى
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ر وســائــِل  ــدْدُت أطــروَحــة دكــتــوراه، بعنوان »تـــطـــوُّ أعـ
ة  عليم: أهميُتها ودوُرها يف بناِء شخصيَّ اِت التَّ واستراتيجيَّ
ومدرسُة  مثاًل   )IB( ة  الدوليَّ البكالوريا  نظام   - الّطالب 

ا«.  ا حتليلّيً ة  أمنوذًجا تطبيقّيً احلياة الدوليَّ
وهذا إيجاٌز عن أهمِّ ما أملَّت به هذه األطروحة:

واستراتيجيَّات  وسائل  َر  تــطــوُّ الــدراســُة  هــذه  تُبرز 
الب  كونها  التَّعليم؛ أهميتها ودورها يف بناء شخصيَّة الطَّ

حيِّز  مــن  التَّعلُّميَّة  العملية  تنقُل 
احليويَّة  حيِّز  إلى  والنَّظريَّة  اجلموِد 
ــضــوء على  ــطــبــيــق، وتــســلِّــط ال والــتَّ
واألساليب  واالستراتيجيَّات  الطرِق 
املعتمدة يف هذا النِّظام ودوره يف بناء 

الشخصيَّة لدى الطالب.. 
  وعلى َضْوِء مجريَات الدراسة 
للدراسة  الزمنيَّة  متَّ حتديد احلدوِد 
منذ انطالَقة مدرسة احلياِة الدوليَّة 
٢٠١٤-٢٠١5م،  الــدراســي  العام  يف 

وحتى عام ٢٠٢٠.
ــى  	  ــة إل ــدراســ ــ ــذه ال ــْت هــ ــ ــَدَف ــ  ه

واستراتيجيَّات  ــَق  طــرائ إظــهــاِر 
التدريس ضمن األنظمة التَّعليميَّة 
ــا  ــبــكــالــوري ــام ال ــظـ رة )نـ ــوِّ ــطـ ــتـ املـ

البيئة  استخدام  أثر  عن  والكشف  أمنوذًجا(،  الدوليَّة 
االحتفاظ  يف  الطالب  قــدرة  على  النَِّشطة  التَّعليميَّة 
التقليديَّة.  بالطريقة  النتائج  التَّعليميَّة ومقارنة  باملادة 
الع على رأي عيِّنة من األهِل ملعرفة  باإلضافة إلى االطِّ
نظام  خــالل  من  بالتدريس  وقبوِلهم  اقتناِعهم  مــدى 

البكالوريا الدوليَّة.  
ا ال شك فيه أنَّ هذه الدراسة تخلَّلها العديد من 	  وممَّ

املتعلِّقة  املراجع  قلَّة  أهمها:  والتحديَّات؛  عوبات  الصُّ
النظام  هذا  ألنَّ  العربيَّة؛  باللُّغة  الدوليَّة  بالبكالوريا 

أغلبُه باللغة األجنبية. 
ة قـــاَدت إلى   انطلَقت الــدراســة مــن تــســاؤالٍت عــدَّ

اة؛ أهمها:  النتائج املتَوخَّ
- ما أهمية نظاِم البكالوريا الدوليَّة؟  

- ما الفرق بينَه وبني األنظَمة األخرى؟  
فها ذلك النظام  - ما االستراتيجيَّات التي يوظِّ  

لتُجدي نتيجة يف الطالب ملتعلٍِّم مدى احلياة؟ 
 

التَّعلُّم 	  أهميَّة  إظــهــار  مــن  األطــروحــة  يف  انطلقُت   
والتَّعليم: 

والتَّعلُّم   التَّعليم  تُعتبر عملية  إذ     
ه  من أهمِّ ما يؤثِّر يف بناء اإلنسان وميدُّ
شخصيتَه  ويكوِّن  واملــعــارف  باخلبرات 
كانت  وملا  سلبيَّة.  أو  إيجابيَّة  بطريقة 
تأثيٍر كبير فيما  التَّعليميَّة ذات  العملية 
يكتسبُه الطالب كان ال بّدً من إيجاِد أو 
جتعل  وطرقاً  وأساليَب  أنظمة  ابتكاِر 
موسعًة  بسهولٍة،  عقله  إلى  يصل  العلم 
ــه ملــزيــد مــن اخلــيــال واالكــتــشــاف  آفــاَق
واالبتكار، بَدل التَّلقني الذي ُسرعان ما 

يزول مع الوقت. 
من هنا متَّ اللُّجوء إلى تلك الدراسة 
والتي تعدُّ أحد املسوِّغات الرئيسية التي 
دفعت إلى اختيار املوضوع والكتابة فيه. 
الطالُب  يتلقاها  التي  اليوميَّة  الضغوطات  إلى  باإلضافة 
اء األنظمة املعتمدة واألساليب التقليديَّة التي يتم من  جرَّ

خاللها تدريسه.
تتألف الدراسة من مقدمٍة وأربعِة فصول:

وتطوُّره 	  التَّعليم  ات  محطَّ أبرز  يتناول  األول:  الفصل   
متَّ  إذ  املناهج؛  وتطوير  الشخصيَّة،  تكوين  يف  ودوره 
العصور  يف  والتَّعليم  التربية  تاريخ  عن  حملٍة  إعطاء 
وطرٍق  أساليَب  من  به  حلَق  الــذي  والتطوُّر  املختلفة 
الفصل  طة. وخالل هذا  واستراتيجيات ووسائَل مبسَّ
بحثت يف أهمية التَّعليم وتأثيِره على شخصيَّة الطالب 
تلك  تكوين  يف  تشارك  التي  املتعددة  العوامَل  مبرَزًة 

نوال يوسف *

مدرسة الحياة الدولية نموذجًا
- أطروحة دكتوراه -

   
 كلية االمام األوزاعي
 للدراسات اإلسالمية

  ـ لبنان ت بيرو 

 

 تطور وسائل واستراتيجيّات التّعليم
 أهّميتها ودورها في بناء شخصيّة الّطالب

ومدرسة الحياة  مثاالا  ( IB )نظام البكالوريا الدوليّة
 تطبيقيًّا تحليليًّا اجا نموذأالدوليّة 

 
 راسات اإلسالميةكتوراه في الدّ أطروحة أعّدت لنيل درجة الّد 

 
 إعداد 

 نوال قاسم يوسف الّطالبة
 

 إشراف
 حّسان حالق  الدكتور األستاذ

 في جامعة بيروت العربية  أستاذ التاريخ ومناهج البحث العلمي
 

 م. 2021 / هـ  1441
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تطوير  البحِث يف  إلى  باإلضافة  الشخصيَّة، 
املناهِج، وأهميَّته يف عمليَّة التربية والتَّعليم.

 الفصل الثاني: عالَج أهم الطُرق املستحدثَة 	 
خالل  من  وذلك  لها؛  والتخطيِط  التَّعليم  يف 
بالطريقة  التعريف  عبر  بالفصِل  االنطالق 
وأهميِتها، ثم استعراض أهم الطرق التقليدية 
يف  أُدخــلــت  التي  واحلديثة  اعــتـُـمــدت،  التي 
لسلبيَّات  حتليل  مع  والتَّعلُّم  التَّعليم  عمليَّة 

وإيجابيَّات كلِّ طريقٍة منها.   
شأِنها  مــن  الــتــي  املـــهـــاراِت  رصــد  متَّ  كما 

منها:  االنطالق،  عند  التَّعليم  بعملية  م  وتتقدَّ ترَقى  أْن 
البحثيَّة،  التعاونيَّة،  التحليليَّة،  إلى  التفكيريَّة  املهارات 
املهارات  الذاتيَّة،  اإلدارة  مهارات  التأمليَّة،  التواصليَّة، 

العاطفيَّة وغيرها من املهارات البالغة األهمية... 
وما  املتطوِّر  التخطيط  يف  البحث  إلــى  باإلضافة 
والوسائل  والعناصر  باحملتوى  تتعلَّق  خطٍط  من  يرافقه 
املساعدِة على التطوُّر وكيفيَّة ارتباطها باألنواع املختلفة 
من التقِييم التشخيصي والتكويني والتحصيلي والتي لها 

أثرها يف َسيْر عمليَّة التَّعلُّم والتَّعليم. 
البكالوريا 	  لنظاِم  تفصيليَّة  دراســة  الــثــالــث:  الفصل 

م يف أساليِبه واستراتيجيَّاته  الدوليَّة كنظاٍم دوليٍّ متقدِّ
تعرَّضت  وقد  لذلك،  أمنوذًجا  واتِّخاذ مدرسة احلياة 
 pyp-( برامجها  املــدرســة  تأسيِس  تاريخ  إلــى  فيه 
القائم على  التَّعليم  ونظامها،   DP الـ  وقريباً   )myp
احملاور، واألسلوب البناِئي املتمثِّل بطرِح أسئلة البحث 
ل،  والتأمُّ والتفكير  العمل  أي:  والفعل،  واالستْقصاء 
ومــتــوازٌن،  شاسٌع  ــه  وأنَّ البرنامج  هــذا  ميِّزات  وبيان 

مترابٌط ومفاهيمي.
يف هذا الفصل أيًضا جاَءت دراسة تفصيليَّة لعمليَّة 
السنوي،  التخطيِط  من  بــدًءا  املــدرســة؛  يف  التخطيط 
الذي  األسبوعي  التخطيط  ثمَّ  ِالشهري،  التخطيط  إلى 
املواِدّ  ة  املعلِِّمني يف كافَّ التعاوِن واالمتداد بني  يقوم على 
متماسًكا  التخطيط  ليأتَي  الــواحــِد  ف  للصَّ املتداخلِة 
ومتواصاًل يف املضمون والبنية والهيكليَّة. مع تدعيم ذلك 
التقييم  عمليَّة  وكذلك  لتلك  اخلطط.  والصور  باألمثلة 

واملهام املفتوحة التي يتمُّ اللًّجوء إليها. 
ويف هذا الفصِل بيان لالستراتيجيات املختلفِة التي 
البيئات  فة  موظِّ التَّعليم،  عمليَّة  يف  املدرسة  تعتمدها 
التَّعلُّمية واملرافِق املدرسية املختلفة، انطالًقا من حديقة 

املدرسة التَّعلُّمية وصواًل إلى املختبراِت واملكاتب والغرِف 
اإللكترونية..

 ويف الفصل الرابع  واألخير: كانت الدراسة املَيدانية 	 
الذي  بالنِّظام  ورأيهم  احلياة  لطالِب  استفتاٍء  عبَر 
التَّعلُّم  بطريقِة  األهــل  آراِء  إلــى  إضــافــًة  يتعلَّمونه، 
املدرسة  مديِر  مع  ومقابلة  النظام،  ذلك  يف  والتَّعليم 
الفنِّي تتعلق بكيفيَّة االنطالق بفكرِة مدرسٍة إسالميٍة 

بتوّجٍه ونظرٍة دوليٍة ومدى جناحها. 
ــة  قــمــُت بــإصــدار الــعــديــد من 	  يف نــهــايــِة األطـــروحـ

التوصيات واملقترحات أهمها:
َكــون الطالب هــو ِمحور  ــدارس مــن   - انــطــالُق املـ

العمليَّة التَّعلُّميَّة. 
تواكُب  وللمعلماِت  للمعلِّمني  عمٍل  ورِش  تنظيُم   -
كفاياِتهم  رفع  والعمل على  التَّعليم،  َر واحلداثَة يف  التطوُّ

بالدوراِت التدريبيِة املكثفِة.
املختلفة،  االستراتيجياِت  يف  احلــداثــِة  مواكبُة   -

ف. وتطبيِقها خارج وداخل جدران الصَّ
يَِّة كعامٍل أساسي يف إغناء  - العمُل على البيئِة الصفِّ

عمليَّة التَّعلُّم والتَّعليم. 
الطالب وعمل  بني  واالبتكار  اإلبــداِع  ثقافِة  نشر   -

معرض ملنتجاتهم. 
- حتديث املناهج مبا يتناسب مع الواقِع الذي يعيشه 

الطالب يف مجتمِعه. 
التي  الواسعة  املساحات  بتوفير  املـــدارِس  ــزام  إل  -
خاللها  من  يتلقى  أن  الطالب  على  التي  والبيئة  تتالءم 
األخرى  واملرافق  الواسعة  واملالعب  فاحلدائق  التَّعليم، 

ل أهميَّة يف عمليَّة التَّعلُّم والتَّعليم.  تشكِّ

عليم - لبنان.  * دكتوراه في التربية والتَّ

ى
بإسـالمنـا.. نترّق
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عدُت إلى املدينة بعد خمس سنوات، لم تتغير كثيًرا 
علّي، فما شاهدُت منها إال أقل القليل، فبقيَت الصورة 
على ما هي عليه، من دون تغيير أو تصحيف.. إسطنبول 
عاصمة الدنيا، ودّرة من درر البشرية، وواحدة من أبدع 
عواصم احلضارة اإلسالمية، حتمل إرثا إنسانّيًا هائاًل، 
من  فيها  ما  وفيها  التاريخ،  عمق  يف  جذورها  وتضرب 
معالم احلضارة والبنيان ما يسلُب األلباب.. عدُت إليها 
باحًثا عن أفق جديد، فقد كادت أن تُوصد األبواب أمامنا 

يف بالدنا احلزينة.
ألوذ  حــني،  إلــى  فيها  إسطنبول ألستقّر  إلــى  عــدت 
تلحظني،  أن  من  أكبر  ولكنها  بها،  التدثر  وأحــاول  إليها 
ومع كل يوم أقضيه فيها، يزيد توّلهي مبدينتي طرابلس 
ترأُف  به، فاملدينة  تعانيه ومترُّ  الرغم مما  الشام، فعلى 
بأحفادها،  الرؤوم  اجلدة  ترأُف  مثلما  فيها،  يعيش  مبن 
حتتويهم وتعطيهم ما يف جعبتها، وفيها من كنوز احلضارة 
والتاريخ ما ال يقل عن غيرها، ولكنه اإلهمال والالمباالة، 
جتعالن منها ما هي عليه اليوم، ولو ُقّيض لها ما ُقّيض 

إلسطنبول لكانت مدينة أخرى.
أحاول تلّمس طريقي يف هذه املدينة العجيبة، فأشعر 
أحياًنا أن املدينة أضخُم بكثير من قدرتي على التصور، 
الصغير  وأنــا  بــاملــاليــني،  وسكانها  شاسعة،  املــســافــات 
الضئيل يف هذا البحر اللّجي املتالطم األمواج من البشر.

زرتُها يف املّرة األولى ألتعّرَف على دورها ومركزيتها، 
وحيوّيتها اإلسالمية، ولكنني يف هذه املّرة أتلمُس صورًة 
أخـــرى لــهــذه املــديــنــة، صـــورة أشــتــاٍت مــن املضطهدين 
واملعّذبني والباحثني عن األمل، صورة َمن يحلم أن تكون 

إسطنبول محطة االنتقال إلى ساحات برلني وباريس.
سوريا  احلـــرب يف  نــيــران  بعد  الهانئ  الــظــل  هــي   
وإجرام اجلالوزة فيها، هي مساحة عمل وجناة ملن هرب 
ُدول االنقالبات واحلكم باحلديد والنار، هي مدينة  من 
غبة يف االستثمار والقدرة  الفرص املدفونة ملن ميلك الرَّ

ل تكاليفه. على حتمُّ

وحول هؤالء كانت مشاهداتي عنهم جميعاً، فهناك 
يف أحد "بازرات" املدينة شاٌب من طرابلس، انقلبت فيه 
الدنيا من تاجر إلى بائع على "البسطة" وهو يحمد اهلل 
على حاله، وأّن عمله يستره وعياله، ويف أحد املؤمترات 
التي ال تكاد تنقطع عن إسطنبول لقاء مع معارٍض عربي 
قدمي، يضحك ويتأّفف كلما ذكر النظام السياسي الذي 
النظام  يقصد   - سيتغيرون  كانوا  لو  ويقول  يعارضه، 
ويطلق  هيهات،  ولكن  بعيد،  زمن  منذ  لتغّيروا   - وِشيَعه 
الفضائية  القنوات  من  واحــدة  ويف  الساخرة،  ضحكاته 
مصاعب  من  به  مّر  عما  يحدثني  صحفيٌّ  زرتها،  التي 
وعراقيل، وما جلبه عليه الرأي من تضييق على أسرته 
يف مسقط رأسه، ودمعة مكبوتة يف عينيه رأيت التماعها 

على حني ِغرة منه.
وآخرون ُكثر، من كل جنسيات الدنيا، يبحثون مثلي 
واملدينة دهرها دهران كما يقول )متيم  عن مالذ فيها، 
العظيمة،  املدينة  مساجد  يف  يــنــام  دهــر  الــبــرغــوثــي(، 
ويستيقظ يف قصور السالطني الباذخة، حجارتها بألوان 
الدنيا، فيها ألف ألف وجه، وما فيها من أصحابها األوائل 
أحد. ودهرها الثاني، صاخب سريع الوتيرة حاسم مثلها، 
أسباب  جميًعا  منهم  تطلب  هــؤالء،  من  أحــًدا  يرحم  ال 
تشيح  وهــي  إال  مطلبه  منهم  أحــًدا  تعطي  وال  الطاعة، 
بوجهها عنه، فهي كاحلسناء التي كثُر طالبوها، وأضحت 
تُقِبل وتُدبر، تقترب وتبتعد، وال ينال طالب الوصال منها 

إال املزيد من احلسرة والكمد والتلهف..
التقيُت ورأيت، أنسُج قصتي يف هذه  وإني مثل َمن 
املدينة أيًضا، وأمللُم دهري بني دهَريْها، ويف ثنايا القصة 
وأتتبع  تفاصيلها،  رْســَم  أحــاول  جديدة،  حياة  تفاصيل 
حيثّياتها بقلب متوّكل ، أبحث عن نفسي يف هذه املدينة، 
عن  البحث  وسردية  جديدة،  مرة  املشهدية  رسم  وأعيد 

الذات ال تتوقف أبًدا...

الطريق 
إلى إسطنبول..

علي إبراهيم *

* مسؤول لجنة األقصى وفلسطين في جمعية التحاد 
اإلسالمي وباحث في مؤسسة القدس الدولية

ت 
قــا

ـرا
إش
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