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كاتبة أردنٌةٌ :جب إنقاذ األطفال من التعلٌم الدٌنً الغبً!
الخبر:
قالت الكاتبة األردنٌة زلٌخة أبو رٌشة إنه سٌأتً ٌوم لن ٌبقى فٌه غٌر عشرة مراكز لتحفٌظ
القرآنٌ ،حمل معلموها ومعلماتها درجة علمٌة عالٌة وذلك إلنقاذ األطفال من التعلٌم الدٌنً الغبً.
وكتبت زلٌخة فً منشور عبر وسائل التواصل" :سوف ٌأتً ٌوم لن ٌبقى فً األردن غٌر عشرة
مراكز لتحفٌظ القرآنٌ ،حمل معلموها ومعلماتها درجة علمٌة عالٌة فً علوم القرآن ،ودرجة علمٌة فً
التربٌة وأسالٌب التعلٌم ،وأن ٌقتصر المنهاج على إتقان القراءة والتالوة والتجوٌد ،مقسمة على مراحل
العمر ،وتعلٌم التفسٌر والوجوه البالغٌة فً البٌان القرآنً ،دون أن ٌتعدى ذلك إلى الشرٌعة والفقه
والحدٌث النبوي ،والنشاط الدعوي ،والوعظ واإلرشاد ،فهذه مظنة تخرٌب للعقول وتسٌٌس للدٌن
وغسٌل لألدمغة".
التعلٌق:
أصبح الهجوم على اإلسالم أمرا عادٌا ،فكل ٌوم تخرج علٌنا ثلة من الحاقدٌن تهاجم اإلسالم
وأحكامه ،بٌنما حملة الدعوة المخلصون ٌزج بهم فً السجون ،فقبل فترة قصٌرة حكمت محكمة أمن
النظام األردنً على بعض شباب حزب التحرٌر بأحكام جائرة ،والتهمة الموجهة لهم أنهم مسلمون
ٌحملون دعوة اإلسالم وٌأمرون بالمعرف وٌنهون عن المنكر وٌحاسبون الحكام على جرائمهم تجاه
األمة اإلسالمٌة!
إذا كانت هذه الكاتبة تتوقع إغالق مراكز تحفٌظ القرآن فً األردن وأنه لن ٌبقى منها حسب زعمها
سوى عشرة ،فإننا نقول لها إن األردن فً القرٌب العاجل سٌكون نقطة انطالق لجحافل جٌوش
المسلمٌن التً ستنطلق لتحرٌر بٌت المقدس من ٌهود ،وإن األردن سٌكون فٌه مئات اآلالف من مراكز
تحفٌظ القرآن.
لو كان الحكم فً األردن إسالمٌا لقطعت ألسن الذٌن ٌتطاولون على شرع هللا وٌهاجمون أحكامه،
بٌنما ٌحمً الملك هؤالء الخارجٌن على اإلسالم وٌروج للفساد والسفور! ألم ٌكتف هذا النظام أنه كان
من أوائل المطبعٌن مع كٌان ٌهود بتوقٌعه اتفاقٌة وادي عربة الخٌانٌة؟! من المالحظ أن هذه الكاتبة
تنشر لها أضخم وأكبر وسائل اإلعالم؛ ذلك ألنها تهاجم اإلسالم ،ولقد كان واجبا على أهل األردن أن
ٌتخذوا حٌالها اإلجراء المناسب.
ختاما نقول لقد نجح الغرب عن طرٌق أعوانه من خونة هذه األمة فً مهاجمة اإلسالم وأحكامه
وإظهار أن اإلسالم إرهاب وأحكامه غباء وغٌر ذلك ...بالرغم من أن أمة اإلسالم برٌئة كل البراء من
هذه الثلة الخارجة عن اإلسالم.
س ٌَعود كما َبدَأَ َغ ِرٌباًَ ،فطو َبى لِ ْلغ َربَاءِ ».
اإلس َالم َغ ِرٌباًَ ،و َ
ٌقول الرسول ﷺَ « :بدَأَ ْ
كتبه إلذاعة المكتب اإلعالمً المركزي لحزب التحرٌر
محمد سلٌم – األرض المباركة (فلسطٌن)
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