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الـــرؤيـة
ثقافة اإ�شالمية و�شطية

الرسـالة
خالل  من  ال�طنية  اله�ية  وتر�شيخ  �شالمية  الإ الثقافة  ن�شر 

�شالمي  الإ والــراث  الكرمي  بالقراآن  والعناية  امل�شاجد  رعاية 

مبنهج  اخلـــريي  العمل  وتنمية  والــبــحــ�ث  الــفــتــاوى  واإ�ــشــدار 

التقنية النظم  ــدث  اأح ووفــق  متميزة  ب�شرية  ــ�ارد  مب و�شطي 

من المحرر
ميالد المبادئ

واستهالل الحضارة
امل�شطفى �شل�ات اهلل و�شالمه عليه مل  ميالد احلبيب 

يكن  مل  اأنــه  كما  اأمــة،  ميالد  كان  ما  بقدر  فرد  ميالد  يكن 

راآها ويراها غريه بقدر ما  الدنيا كما  ا�شتهالل م�ل�د يرى 

�شمل  تغيري  واإرها�س  ح�شارة،  وا�شتهالل  مبادئ  ميالد  كان 

احلياة يف �شتى ج�انبها، وترك اآثاره ال�ا�شحة اجللية على 

حياة الب�شرية يف ال�شل�ك والثقافة وامل�اقف، ومن هنا كان 

ذلك امليالد األقًا ون�رًا و�شياًء اأ�شرق على الكائنات فا�شتمدت 

اأبعاده الثالثة  منه الدعة وال�شالمة، ملا قابله الزمان. يف 

املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل بالبهجة والبت�شام:

ــاء ــي ــــدى فـــالـــكـــائـــنـــــــــــات �ــش ــــه ـــــد ال ول

ــاء ـــ ـــ ـــ ــن ــم وث ـــ ــش ــ� ــب ــــان ت وفـــــــــم الــــزمـــــ

ولقد �شبق هذا الن�ر حلظة امليالد احلبيبة اإىل حلظة 

احلمل والتك�ين، ويف ذلك روي اأن اأمه حني حملت به راأت 

اأنه خرج منها ن�ر راأت به ق�ش�ر ب�شرى من اأر�س ال�شام.

ن�ر  و�شلم  �شلى اهلل عليه  فاإن ميالده  حــ�ال  الأ يف كل 

نه ه� الر�ش�ل الذي اأنيطت به مهمة اإخراج الب�شرية من  لأ

الظلمات اإىل الن�ر: {ه� الذي ينزل على عبده اآيات بينات 

قد  النا�س  اأيها  {يا  الن�ر}،  اإىل  الظلمات  من  ليخرجكم 

جاءكم برهان من ربكم واأنزلنا اإليكم ن�رًا مبينًا}



خالق  مة اأجمل مق�مات تلك الأ خالق والقيم. بعث ر�ش�ل الهدى �شلى اهلل عليه و�شلم ليبعث يف الأ يف زمن انهارت فيه كثري من الأ

خالق}.  متم مكارم الأ والقيم من ق�ل اهلل �شبحانه وتعاىل: {وانك لعلى خلق عظيم} وليق�ل الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم: {اإمنا بعثت لأ

نبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بي�تًا فكملها واأح�شنها واأجملها اإل م��شع لبنة من زاوية  وق�له �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإن مثلي ومثل الأ

من زواياها فجعل النا�س يط�ف�ن ويعجبهم البنيان ويق�ل�ن األ و�شعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك، قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

فكنت اأنا اللبنة«.

�شالم على التم�شك بها ومل يدع فر�شة  ومن اجلهل املركب اأن ينعق من ل يفقه �شرعة دين يعتنقه من الديانات ال�شماوية والتي ركز الإ

ر�س  �شالم ه� ال�شالم يف ج�هره وم�شامينه وقيمه منذ اأن بداأت الر�شالت اإىل اأن يرث اهلل �شبحانه وتعاىل الأ للتن�شل منها. كيف ل والإ

�شل عقيدته ودينه فلي�س يف كتب ربنا  ومن عليها. واإذا ت�شدق اأن�شاف الرجال بذم هذا الر�ش�ل الكرمي �شلى اهلل عليه و�شلم فه� ذام لأ

اإل كل دللة على عظمة وقدر هذا النبي عليه وعلى اأنبياء اهلل ور�شله ال�شالة والت�شليم.

نبياء عليهم وعلى  �شالم وقد اأثرى الدنيا خ�اء ديني و�شياع فكري وكانت املهمة �شاقه كيف ل ول� ت�شفحنا كل �شري الأ جاء ر�ش�ل الإ

مم. وجاء  فراد واملجتمعات والأ نبينا ال�شالة وال�شالم ل�جدنا اأنهم تعر�ش�ا لكل عناد نف�شي وفكري وحتمل�ا امل�شقة لن�شر ما ي�شلح الأ

�شالم اإل �شالبة وق�ة دون ت�شنج اأو عنف  ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم خامت الر�شل والر�شالت ومهما تعر�س له الي�م فلن يزيد الإ

وال�شاعر يق�ل:

ــــاقــــ�ــــس ن مــــــــن  مــــــذمــــــتــــــي  اأتــــــــتــــــــك  واإذا 

ــــل ـــــ كــــامـــــ بــــــــــــــاأين  يل  الــــــ�ــــــشــــــهــــــادة  فــــــهــــــي 

�شلى اهلل عليك و�شلم يا �شيدي يا ر�ش�ل اهلل

د. حمد بن الشيخ أحمد الشيباني
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احلا�شر  الــ�قــت  يف  �شالمية  الإ مـــة  الأ ت�شهد 

العديد من التحديات وامل�شكالت، �ش�اء على ال�شعيد 

نق�شامات  والإ اخلالفات  يف  تتمثل  والتي  الداخلي 

�شالمية. داخل الدول الإ

58

18 اخليل يف ن�ا�شيها اخلري اإىل يــ�م القيامة

26 حتفة معمارية ومنارة دينية م�شجد ال�شيخ زايد

�شالم ل يزال �شلبيًاً 32 مفه�م الغرب عن الإ

34 اأم ماجد .. ق�شة من ال�اقع

36 ي�م امل�لد وفقدان اأمة

�شـالمي 38 خ�شـائ�س النظام القت�شادي الإ

42 لي�جني على طريق الهداية

48 ما �شفات خطيب اجلمعــة النـاجح؟

�شالمي 50 معر�س الفن الإ

60 ومنهم الذين ي�ؤذون النبي



بتكلفـــة تصــل إلى 3 مالييـــن دوالر 
إنتــــاج أول شـــــريط )بالي ستيشن( 

عن الحج ومراحله قريبا

�ش�اق العربية  من املت�قع اأن ت�شهد الأ
 

اأول �شريط بالي  اإنتاج  على املدى املنظ�ر 

مراحل  على  يحت�ي  احلــج  عــن  �شتي�شن 

كرجل  احلجاج  مع  التعامل  وكيفية  احلج 

ون�عية  ه�ية  كانت  اأي  اأو  م�شعف  اأو  اأمن 

العامل يف احلج، واأو�شح الباحث ال�شع�دي 

يف  املتخ�ش�س  املــطــ�ع  حمــمــد  بــن  عــامــر 

اأن  لكرونية  الإ لــعــاب  الأ برامج  خماطر 

امل�شروع �شيتم بامل�شاركة مع جهات ترب�ية 

اإىل  اإ�شافة  ال�شع�دية،  يف  واجتماعية 

هذه  مثل  اأن  مبينا  نف�شيني،  اخت�شا�شيني 

اإذ تبلغ  املادي  الدعم  اإىل  امل�شاريع حتتاج 

تكلفة اإنتاج اللعبة ال�احدة ثالثة ماليني 

دولر تقريبا.

عدة  من  خرباء  م�شاركة  املط�ع  واأكد 

ن  دول عربية منهم خبري ك�يتي يق�م الآ

ومراحله،  احلج  للعبة  ال�شيناري�  ب��شع 

اإحــدى  يف  الت�شميم  �شيتم  ــه  اأن م��شحا 

وجــ�د  عـــدم  ب�شبب  ـــة  ـــي وروب الأ الــــدول 

لعاب يف الدول  م�شممني لهذا الن�ع من الأ

العربية.

هذه  مثل  اإنتاج  اأ�شباب  املط�ع  واأعــاد 

لعاب والربجميات  اإىل طبيعة الأ لعاب  الأ

يغلب  التي  املحلية  اأ�ش�اقنا  يف  املت�فرة 

مهارات  اأيــة  للطفل  اإ�شافتها  عدم  عليها 

اإيجابية اأو قدرات عقلية فاعلة ول حتث 

�ش�اأ من هذا ه�  فعال النبيلة، والأ على الأ

واعتمادها  طفال  الأ براءة  عن  ابتعادها 

واأخذ  ق�ى  لالأ البقاء  فل�شفة  على  الكبري 

ما لي�س لك بالق�ة واخلروج على املجتمع 

والقتل  واخلطف  بال�شرقة  باأكمله  املدين 

ع�شابات  وتزعم  وا�شتحداث  والتدمري 

املافيا وح�شد نقاط الف�ز بهذه الطريقة.

ـــعـــاب يف  ل وتـــابـــع: وتــ�ــشــهــم هـــذه الأ

كال�شرقة  كبرية  جرائم  طفال  الأ تعليم 

وت�شل  بل  والتدمري  والن�شب  والحتيال 

وهناك  وال�شف�ر  الزنا  حد  اإىل  اأحيانا 

األعاب كبرية ومنت�شرة من هذا الن�ع.

ن عقلية الطفل  وا�شتطرد املط�ع )ولأ

الفــرا�ــشــي  ــ�اقــع  ال بــني  غالبا  متيز  ل 

يت�شرب  مــا  فــ�ــشــرعــان  املــعــا�ــس  والـــ�اقـــع 

امل�ج�دة  وال�شر  العنف  م�اقف  الطفل 

ل�شاعات  لعاب من خالل و�شعه  يف هذه الأ

ط�يلة يف م�قف املحارب لرجال ال�شرطة 

على  املعتدي  اأو  الدولة  ملباين  املدمر  اأو 

حرمات النا�س(.

وحذر املط�ع من خط�رة ذلك، م�شريا 

على  متت  التي  الدرا�شات  اإحــدى  اأن  اإىل 

الريا�س  حداث يف مدينة  �شريحة من الأ

لعاب.  اأثبتت اأن 90 % منهم تاأثروا بتلك الأ

م�شيفا )اأن الطفل ي�شتطيع احل�ش�ل على 

بالن�شخ  انت�شارها  ب�شبب  ب�شه�لة  لعاب  الأ

التجارية  الــقــ�انــني  تــخــالــف  بــ��ــشــائــل 

يف  ي�شهم  ممــا  والــتــ�زيــع  الن�شر  وحــقــ�ق 

متناول  يف  ويجعلها  اأ�شعارها  انخفا�س 

اخلم�شة  يتجاوز  ل  زهيد  مببلغ  طفال  الأ

�شلية  الأ ن�شختها  اأن  حــني  يف  ريـــالت، 

خرى تباع مبائة  لدى ال�كالء والدول الأ

عن  بعيدة  يجعلها  ممــا  ريــال  مائتي  اأو 

متناولهم(.

للتعايش  نموذج   ... كريتاى  مسجد 
الفرنسي مع اإلسالم

اأفــراد  فيه  تعار�س  ــذي  ال ال�قت  يف 
  

ت�شق عنان  ماآذن  بناء  اأوروبية  وحك�مات 

من�ذجا  فرن�شية  مدينة  قدمت  ال�شماء، 

خالل  مــن  م�شلميها  مــع  للتعاي�س  فــريــدًا 

 81 ط�لها  مبئذنة  �شخم  م�شجد  بــنــاء 

مرًا ويحت�ي على مكتبة، و�شالة عر�س، 

وغرف للمذاكرة ومطعم.

بطريقة  امل�شجد  بناء  يتم  اأن  )اأردنــا 

متكن جميع اأفراد املدينة من م�شاهدته( هذا 

ما اأكده لرينت كاثيال عمدة مدينة كريتاى 

باري�س  الفرن�شية  العا�شمة  �شرقي  جن�ب 

مريكية. ل�شحيفة وا�شنطن ب��شت الأ

يرى  اأن  ي�شتطيع  الذي  كاثيال  واأ�شاف 

احلادي  بالطابق  مكتبه  �شرفة  من  امل�شجد، 

ع�شر: )ل نريد اأن نخفيه(.

امل�شجد  مبنى  اأن  ال�شحيفة  ـــادت  واأف

وقبته  مرًا،   81 ط�لها  يبلغ  التي  مبئذنته 

ال�شخمة �شت�شت�عب اأكرث من 2.500 م�شل.

على  بــنــاوؤه  مت  الــذي  امل�شجد  ويتكلف 

مبدينة  رائــعــة  بــحــرية  على  تطل  ه�شبة 

كريتاى 7.4 ماليني دولر اأمريكي.

�شارك  الذي  البناء  هذا  �شيت�شمن  كما 

فيه جمل�س املدينة بنح� 1.5 ملي�ن دولر، 

ومعر�شًا،  مقهى،  يح�ي  ثقايف  مركز  على 

للمذاكرة  وغرفًا  ومكتبة،  عم�ميًا،  وحمامًا 

امل�شلمني  احتياجات  يفاء  لإ امل�شجد  ويهدف 

بـ%20  املدينة  هذه  يف  ن�شبتهم  تقدر  التي 

األف   88 من اإجمايل ال�شكان البالغ عددهم 

ن�شمة.

ويرى كاثيال الذي �شغل من�شب العمدة 

لثالثة عق�د اأن امل�شجد ه� جزء من الث�رة 

ال�شكانية ملدينة كريتاى التي تتميز مببانيها 

ال�شاهقة الرتفاع، واملكاتب ذات ال�اجهات 

�شافة  مريكي، بالإ الزجاجية على الطراز الأ

اإىل املتنزهات امل�ج�دة يف �ش�احيها.

طاملا  املدينة  اإن  ال�شحيفة:  وقــالــت 

عانت من افتقارها مل�شجد واحد تابع للدولة، 

لف من م�شلميها يف 3 �شالت  بينما ي�شلي الآ

�شغرية، ول تت�شع اإحداها لـ200 م�شل.

ويف نف�س ال�شياق: قال كرمي بني�شه رئي�س 

احتاد جمعيات م�شلمي مدينة كريتاى: )اإن 

بالدين  اعـــراف  جمــرد  مــن  اأكــرث  امل�شجد 
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في  المسلمين  مساهمة  يحكي  الصور  معرض 
تشكيل استراليا

ول  ولأ م�ؤخرًا  ال�شرالية  العامة  املكتبة  اأقامت 
 

امل�شلمني  واجِلمال  بــل  الإ رعاة  عن  �ش�ر  معر�س  مرة 

الذين قدم�ا اإىل ا�شراليا يف القرن التا�شع ع�شر حتت 

عن�ان )رواد الداخل..جمال� ا�شراليا امل�شلم�ن(.

جمال   2000 حــ�ايل  اأن  تاريخيا  املعروف  ومن 

اإىل  اأفغان�شتان وباك�شتان  األف جمل قدم�ا من   15 و 

ا�شراليا يف منت�شف القرن التا�شع ع�شر امليالدي.

بلدان  عدة  من  قدم�ا  اجلمالني  ه�ؤلء  اأن  ورغم 

فغان(  الأ )اجلمالني  بـ  عم�ما  عرف�ا  فاإنهم  م�شلمة 

الذين �شاهم�ا يف ك�شف اأ�شرار ال�شحراء ومد خط�ط 

وال�شياحية  الداخلية  ال�شرالية  املدن  بني  ات�شال 

وبني امل�شتعمرات واملناجم.

وقال امل�ش�ؤول�ن عن املعر�س: اإن م�شاركة اجلمالني 

الذي  الهتمام  تنل  ومل  كبري  ب�شكل  اأغفلت  امل�شلمني 

اإقامة  وراء  �شا�شي  الأ ال�شبب  يعترب  ما  وه�  ت�شتحقه 

املعر�س.

نباء  الأ ل�كالة  ج�نز  فيليب  املعر�س  مدير  وقال 

اإبــراز  يف  �شاهم�ا  اجلمالني  اإن  )كــ�نــا(:  الك�يتية 

بدءا  البكر  �شرالية  الأ را�شي  الأ ا�شتك�شاف  حمالت 

اإغناء  ويف   1860 العام  ويل�س  اآنــد  بريك  حملة  من 

التط�ر احل�شاري والقت�شادي يف ا�شراليا.

وقال ج�نز: اإن ذكر اجلمالني مل يرد ب�شكل كبري 

يف ال�ثائق التي كتبت يف تلك الفرة ومل ينل اجلمال�ن 

الثناء على م�شاهماتهم يف  ي�شتحق�ن من  ما  امل�شلم�ن 

التي  املذكرات  اأن  رغم  البط�لية  الكت�شافات  فرة 

اأن ما اأجنزه ه�ؤلء  كتبت خالل تلك الرحالت ت�ؤكد 

الرجال ي�شعهم يف م�شاف امل�شتك�شفني.

من  )اعــراف  اأنه  اإىل  ولفت  املدينة(.  )يف 

املدينة جتاه م�اطنيها(.

 7-6 مــن  فرن�شا  م�شلمي  ــدد  ع ويبلغ 

عددية  ن�شبة  اأكـــرب  ــي  وه ن�شمة،  مــاليــني 

�شالمية يف اأوروبا. قليات الإ لالأ

وحددت وزارة الداخلية 1.500 م�شجد 

لل�شالة يف فرن�شا، اإل اأنه ل ي�جد غري نح� 

400 م�شجد تابعني للدولة.

�شالت  يف  امل�شاجد  غالبية  وتــ�جــد 

ي�شتخدمها  ل  التي  واملحالت  للجمانيزي�م، 

دوار  بـــالأ الــ�اقــعــة  ال�شقق  اأو  اأ�شحابها، 

ال�شفلية.

تحديات
اأن  ينتظر  الــذي  امل�شجد  بناء  طريق 

مفرو�شا  يكن  مل  فرن�شا،  يف  �شخم  الأ يك�ن 

من  مظاهرات  اعر�شته  حيث  بــالــ�رود، 

للمهاجرين؛  مناه�س  جمل�س  اأع�شاء  قبل 

با�شتخدام  و�ــشــفــ�ه  مــا  على  احــتــجــاجــًا 

م�ال العامة لبناء املركز الثقايف التابع  الأ

للم�شجد.

عامًا(   59( �شيكرون  لي�شيان  ــال  وق

اجلمه�رية  حركة  وحزب  باملجل�س  الع�ش� 

يف  امل�شاجد  بناء  تعار�س  التي  ال�طنية 

لبناء  يدفع�ن  )اليه�د  الفرن�شية:  املــدن 

يدفع�ن  والكاث�ليكي�ن  عبادتهم،  دور 

لبناء كنائ�شهم(.

اأن  ينبغي  )ملــــاذا  قـــائـــاًل:  واأردف 

كريتاى  مبدينة  ال�شرائب  دافع�  ي�شاعد 

امل�شلمني؟(.

لبناء  التم�يلية  ن�شطة  الأ اأثناء  ويف 

امل�شجد، اأغلق البنك املحلي احل�شاب الذي 

يتعامل معه امل�شلم�ن باملدينة، ومل يذكروا 

اأية اأ�شباب لذلك.

�شافة اإىل ذلك، تلقى اإلي هين�س  وبالإ

اإمام م�شجد يف املدينة اتهامات باأنه ي�شدر 

تعليقات مثرية خالل خطبه واأحاديثه ما 

بني 2006-2000.

اأن  اأرادوا  اإنــهــم  ال�شحيفة:  وقــالــت 

وقال  ويرحل�ه.  اجلن�شية  من  يــجــردوه 

مر 7  مر مذهاًل.. اأخذ الأ هين�س: )كان الأ

�شن�ات جلمع املعل�مات ح�ل هذه التهم(.

مناهضة للمسجد
امل�شجد الذي اقرب من انتهاء بنائه، 

عام  ب�شكل  تعك�س  �شعبة  حتديات  ي�اجه 

مناخًا عدائيًا متناميًا يف اأوروبا.

يف  املتخ�ش�شة  �شبيله��س  رمي  وتق�ل 

بجامعة  وروبــيــة  الأ �شالمية  الإ الق�شايا 

مريكية:  الأ لل�شحيفة  هامب�لدت بربلني، 

جاءت  للم�شجد،  مناه�شة  مــبــادرات  )اإن 

اليمني  جناح  قبل  مــن  حتــركــات  اإطـــار  يف 

املتطرف(.

على  رمز  هي  اإمنا  )امل�شاجد  وت�شيف 

اإنهم ي�شتثمرون  ت�اجد امل�شلمني الدائم(. 

اأنهم يعتزم�ن  ما يعني  يف ط�ب )البناء(، 

ــقــارة  ــبــقــاء ويـــ�اجـــه املــ�ــشــلــمــ�ن يف ال ال

وروبية الذين ظل�ا لفرة ط�يلة ي�شل�ن  الأ

وال�شقق  الــقــدميــة  وامل�شانع  املــرائــب  يف 

ال�شكنية، حمالت �شد بناء امل�شاجد التابعة 

جمم�عة  املا�شي،  �شب�ع  الأ ونددت  للدولة 

�شالمية يف اأملانيا بتعليقات  من املنظمات الإ

ملانية اأجنيال  اأدلت بها م�ؤخرًا امل�شت�شارة الأ

مريكل ب�شاأن امل�شاجد ببالدها، ودعت فيها 

اإىل عدم عل� ماآذن دور عبادة امل�شلمني على 

اأبراج الكنائ�س.

الركي  �شالمي  الإ الحتــاد  لقى  كما 

باأملانيا معار�شة �شديدة ب�شاأن بناء م�شجد 

امل�شجد  اأن  زعـــم  حتــت  كــ�جلــن  مبــديــنــة 

�شيك�ن كبريًا بالن�شبة حلجم املدينة.
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اإلعجاز القرآني

للمسلــميـــن على النهـــوض
اأحمد عمر ها�شم  -  د. عبد ال�شب�ر �شاهني  -  د. زغل�ل النجار

6

ية
قرآن

ت 
سا

درا



القاهرة – وكالة الصحافة العربية:
الكرمي  القراآن  تعاىل  اهلل  اأنــزل  عندما 

اأن يقراأوا ويحر�ش�ا  ن�شان  الإ لبني  اآمرًا  كان 

التاأمل يف خلق اهلل تعاىل.  العلم وعلى  على 

فالقراءة هي ال��شيلة الفعالة للمعرفة، ومن 

وائل ال�شمع والطاعة،  ثم كان على امل�شلمني الأ

القراآن  معاين  واأدركــ�ا  وتعلم�ا  قــراأوا  حيث 

العلماء  كبار  منهم  فكان  العظيمة،  الكرمي 

العلمية  احلياة  اأثـــروا  الذين  والفال�شفة، 

لكل  اأ�شا�شًا  �شالمية  الإ العل�م  من  وجعل�ا 

العل�م، فراأينا ابن �شينا وابن حيان والرازي 

وابن الهيثم وغريهم، ممن ي�شهد تاريخ العلم 

بتفردهم وريادتهم.

امل�شلم�ن  تاأخر  ال�شنني  مبــرور  ــه  اأن اإل 

مم،  الأ بني  العلمية  هيبتهم  �شاعت  ثم  ومن 

وتخلف�ا واحتل�ا م�ؤخرة الركب احل�شاري.

عجاز  الإ اآيــات  تك�ن  اأن  املمكن  من  فهل 

بناء  لأ حمــركــًا  الــكــرمي   الــقــراآن  يف  العلمي 

امل�شلمني على التعلم؟

�شالمي د.  زغل�ل النجار:  يق�ل املفكر الإ

بني  من  اأن  على  �شاهد  �شالمي  الإ التاريخ  اإن 

العلم  ميادين  كافة  يف  نبغ�ا  علماء  امل�شلمني 

حال  اأن  اإل  والعملي،  والــنــظــري  الــفــكــري 

امل�شلمني الي�م، وما طراأ عليهم من �شعف، ي�ؤكد 

التفكري  يف  عقلهم  اإعمال  عن  تراجع�ا  اأنهم 

مع  الك�نية،  يــات  الآ ويف  �شياء  الأ ق�انني  يف 

مازالت  ومعجزاته  الكرمي  القراآن  اأ�شرار  اأن 

قائمة ومل تتك�شف بعد. 

وي�شيف: اإل اأنه يف ظل الطفرة العلمية 

التي ي�شهدها الغرب الي�م، والتي مل يحدث لها 

وان للم�شلمني  مثيل من قبل.. ن�شاأل هل اآن الأ
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ر�شاء دعائم نه�شة جديدة تق�م على  كي يفيق�ا من غف�تهم؛ لإ

العلم القراآين وتنطلق منه اإىل اآفاق رحبة للرقي والتقدم، ومن 

الي�م كي ي�شارك�ا بكل طاقاتهم يف ذلك  ثم فامل�شلم�ن مدع�ون 

دينهم  اأن  اأجمع  للعامل  يثبت�ا  بــاأن  ومطالب�ن  العلمي،  الركب 

ديان احت�شانا للعلم وت�شجيعًا للعلماء.  احلنيف، ه� اأكرث الأ

ويــقــ�ل د. عــبــد الــ�ــشــبــ�ر مـــرزوق 

على لل�ش�ؤون: اإن  نائب رئي�س املجل�س الأ

اأ�شالفنا ا�شتجاب�ا لتلك الدع�ة فالتزم�ا 

بها، وطبق�ها يف واقع حياتهم، وخالل 

ح�شارة  اأن�شاأوا  الزمن  من  وجيزة  فرة 

وتعددت  العمران،  فيها  ــر  ازده رائعة 

وامل�شت�شفيات،  واملرا�شد  املدار�س  فيها 

والرجمة،  التاأليف  حركة  ون�شطت 

ومل  والــفــنــ�ن،  داب  الآ نــطــاق  وات�شع 

يحدث خالل تاريخنا اأن ا�شطهد العلم 

كان  العلم  اإن  بــل  العلماء،  ــ�رب  ح اأو 

م��شع  �شالمية  الإ املجتمعات  يف  دائمًا 

التقدير الكامل، وكان اأ�شحابه يرتق�ن 

به اإىل اأ�شمى املراتب وينال�ن عليه اأجزل املكافاأت.. ثم جاءت 

ال�شع�ب  لدى  املعرفة  ينابيع  وجفت  العلم،  فيها  تقل�س  فرة 

�شالمية، مما جعلها تدخل يف ليل ط�يل من اجلم�د والتخلف،  الإ

وتزامنت تلك الفرة مع نه�شة اأوروبا، التي اأ�شرعت بحمل راية 

والغلبة،  لل�شبق  هياأها  مما  التكن�ل�جيا،  و�شائل  وتط�ير  العلم 

�شالم ظلمًا وجهاًل باأنه قرين  �ش�ات تتهم الإ وهنا راحت بع�س الأ

�شالمية دون اأن  التخلف، مقيمة دع�اها على اأح�ال ال�شع�ب الإ

دع�ة  عن  بعدها  ب�شبب  اإل  تخلفت،  ما  ال�شع�ب  هذه  اأن  تدرك 

�شيلة اإىل العلم واملدنية.  �شالم الأ الإ

علمية،  طفرة  الي�م  يعي�س  العامل  اأن  اإىل  ــرزوق  م وي�شري 

خــرية  الأ الع�شرين  ال�شن�ات  ففي  قبل،  من  مثيل  لها  يحدث  مل 

الع�شرين  مدى  على  حتقق  الذي  تف�ق  علمية  اإجنــازات  حتققت 

بكل  للم�شاركة  الي�م  مدع�ون  امل�شلمني  اأن  م�ؤكدا  املا�شية،  قرنا 

اأهل لذلك، لكنهم مطالب�ن  طاقاتهم يف ذلك، وهم من دون �شك 

ديــان  الأ اأكــرث  ه�  احلنيف  دينهم  اأن  اأجمع  للعامل  يثبت�ا  بــاأن 

ال�قت  نف�س  يف  ي��شح�ا  واأن  للعلماء،  وت�شجيعًا  للعلم  احت�شانًا 

�شالم ال�شحيح لي�س فقط من امل�شكالت املعا�شرة، واإمنا  م�قف الإ

تاأثري  ينتج عنها من  وما  العلمية احلديثة،  جنــازات  الإ اأي�شًا من 

فراد واملجتمعات.  وا�شح يف حياة الأ

نهضة إسالمية
ن�شان ه� معجزة  �شالمي د. حممد عمارة اأن الإ ويرى املفكر الإ

آيات 
كثيرة 
تدعو إلى 
الصحوة 
العلمية 
والتفكر 
في الكون
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به،  يحيط  ما  كل  يعلم  فــاهلل  ولذلك  خلقه،  يف  اهلل 

القراآن الكرمي  لتعاليم  امل�شرفة هي امتداد  وال�شنة 

ما مل  والب�شر جميعًا،  �شالمية  الإ مة  الأ الذي علم 

�شالمية  يك�ن�ا يعلم�نه، لذلك ظهرت احل�شارة الإ

املر�س  عالج  اإىل  ودعت  املعرفة  عل�م  جميع  يف 

ب�ا�شطة العلماء امل�ؤهلني فقط. 

�شالم ممثال يف ال�شنة ال�شريفة  وقد كان الإ

اأول من دعا اإىل تقنني ممار�شة الطب، قبل اأن 

يعرفه علماء القان�ن باأكرث من 1400 عام، فقد 

روى اأب� داود والن�شائي اأن ر�ش�ل اهلل - �شلى اهلل 

عليه و�شلم - قال: »من تطبب ومل يعلم منه طب، 

فه� �شامن« و�شامن اأي م�ش�ؤول م�ش�ؤولية قان�نية، 

اهلل  �شلى   - اهلل  ر�ش�ل  اأن  �شحيحه  يف  م�شلم  وروى 

عليه و�شلم - قال: »لكل داء دواء، فاإذا اأ�شاب الدواء 

الداء برئ باإذن اهلل تعاىل«. 

وي�شيف د. عمارة اأن القراآن الكرمي تناول الق�شايا املادية 

والظ�اهر الطبيعية وال�شنن الك�نية تناوًل فريدًا، فيجد العامي 

يق�ل�ن  والذين  بغيته،  والعبقري  �شالته  والعامل  حاجته  فيه 

بعلمية القراآن الكرمي ل يق�شدون اأنه كتاب فلك مف�شل اأو كتاب 

ية ك�نية اأو اإن�شانية  هند�شة، واإمنا يعن�ن اأن القراآن اإذا تعر�س لآ

بغر�س الهداية اأو اتباع ال�شراط امل�شتقيم، فاإن عباراته تبلغ من 

الدقة مبلغ ال�شياغات العلمية احلديثة بل وتتعداها. 

بجامعة  �شالمي  الإ التاريخ  اأ�شتاذ  احلل�اين  �شعد  د.  ويق�ل 

اأن  على  �شاهد  للم�شلمني  العلمي  التاريخ  اإن  ال�شريف:  زهــر  الأ

من بينهم علماء نبغ�ا يف جميع ميادين العلم الفكري والنظري 

بها  انتفعت  وفكرية  علمية  حركة  اأ�ش�س  ــ�ا  واأر�ــش والعلمي، 

ن�شانية يف تعاقب ع�ش�رها منذ اأن كانت نه�شة امل�شلمني العلمية  الإ

اإن�شانية يف طابعها ويف اأهدافها.. والعلم يف جملته تراث اإن�شاين، 

واأ�شاف�ا  الكيمياء،  علم  وتهذيب  ب�شقل  انفردوا  امل�شلمني  لكن 

خرى.  اإليه معارف وجتارب، رفعته اإىل مرتبة العل�م الأ

وقال: لقد مهدت بح�ث علماء الكيمياء امل�شلمني ا�شتخدام 

اآلم  عنه  وخففت  ن�شان،  لالإ العي�س  �شبل  تي�شري  يف  العلم  هذا 

العلم  هذا  اأعالم  �شلكه  الذي  التجريبي  للمنهج  وكان  احلياة.. 

والطب،  والزراعة  ال�شناعة  خدمة  يف  كبري  ف�شل  امل�شلمني  من 

يف  بتجاربهم  وهم  واأهدافها،  اأن�اعها  اختالف  على  والفن�ن  بل 

لت الالزمة للتقدير الكمي  جهزة والآ البحث والعتماد على الأ

واإر�شاء  العلم  هذا  تاأ�شيل  يف  كبري  بقدر  اأ�شهم�ا  قد  الدقيق، 

ق�اعده. 

وي��شح د. احلل�اين اأن من العلماء امل�شلمني الذين اأثروا يف 

ت�جيه العلم، جابر بن حيان الذي و�شف باأنه اأحد �شناع التاريخ 

اأ�ش�شها  ن�شانية واأب� الكيمياء، واأنه وا�شع  الب�شري واحل�شارة الإ

عامل  اأول  وه�  التجريبية،  العل�م  رواد  واأعظم  عمدها،  ورافع 

و�ش�ل  العلمية،  جتاربه  يف  امليزان  ا�شتعمل  العامل  يف  كيميائي 

الكيميائي  املركب  يف  الداخلة  العنا�شر  من  عن�شر  كل  وزن  اإىل 

يف  امليزان  اأوروبا  علماء  ي�شتخدم  ومل  وحت�شريه،  اإعداده  املراد 

جتاربهم اإل بعد جابر بن حيان بنح� �شتة قرون اأو تزيد، وله 

نظريات وجتارب �شاقها يف كتبه، ومنها كتابه )املعرفة بال�شفة 

واأمثاله  حيان  بن  جابر  كان  فقد  الفل�شفية(  واحلكمة  لهية  الإ

النظرية  العل�م  خمتلف  يف  وقــادة  روادا  امل�شلمني  علماء  من 

واللغة والطب  الدين  اأئمة يف عل�م  والتجريبية، فهم 

والكيمياء وال�شيدلة. 

اأب� بكر الرازي  اأي�شًا  ومن ه�ؤلء العلماء 

واأب� من�ش�ر امل�فق وقد و�شع�ا مناذج للمعمل 

واأدواته ل تزال باأ�شكالها واأ�شمائها �شائدة 

وا�شتعان  العلم،  هــذا  اأهــل  جمتمع  يف 

وائل  الأ امل�شلمني  العلمي�ن من 

ــــــذا يف  بـــعـــلـــمـــهـــم ه

ا�ــشــتــخــدامــات 
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دويـــة  والأ مـــالح  الأ حت�شري  يف  �شارك�ا  حيث  كثرية،  اإن�شانية 

والــ�رق  الزجاج  �شناعة  يف  بها  واأفـــادوا  العطرية،  والــروائــح 

»م�شلمة  للعامل  كان  كما  الثمينة،  واجل�اهر  وال�شكر  والطالء 

الق�مي يف  »املنهج  كتاب  ندل�شي« �شاحب  الأ اأحمد اجلريطي  بن 

املادة، تلك  نقاء   : ال�شبق يف و�شع قاعدة  العلمي« ف�شل  البحث 

يف  العلمي�ن  بها  ا�شتفاد  التي  القاعدة 

ال�شيطرة والهيمنة- بعلمهم هذا - على 

ن�شاين.  كل جمالت احلياة والعلم الإ

التحليل العلمي
م�شطفى  د.  �شالمي  الإ املفكر  يق�ل 

قبل  ومــن  ال�شنني،  اآلف  منذ  حمم�د: 

للطبيعة  معامله  نــ�ــشــان  الإ ميتلك  اأن 

فر�شة  له  تتاح  اأن  قبل  ومن  والكيمياء 

م�شغ�ًل  كان  للمادة..  العلمي  التحليل 

وكــان  وتك�ينها،  املـــادة  �شر  باكت�شاف 

واأ�ــشــرارهــا  األــغــازهــا  يف�س  اأن  يــحــاول 

بينما  والتاأمل،  بالنظر  املجرد  بعقله 

ال��ش�ل  يحاول�ن  ال�ش�فية  اأهــل  كان 

اأن  مر عجيب ومده�س  واإنه لأ لهام،  بالإ

نعرث يف خمط�طة لل�ش�يف امل�شلم جالل 

�شنة  األــف  حــ�ايل  منذ  الرومي  الدين 

الذرة ل�جدت يف داخلها نظامًا  ل� فلقت  على عبارة يق�ل فيها: 

�شم�شيًا. 

وت�شاءل د. حمم�د: كيف و�شل ه�ؤلء النا�س باإلهامهم اإىل 

قلب احلقيقة هكذا دفعة واحدة.. وبدون و�شائل ؟ بل اإننا لرنى 

اأن  األف واأربعمائة �شنة على  القراآن الكرمي ي�شري اإىل الذرة من 

لها مثقال، ويقرر اأن هناك ما ه� اأ�شغر من الذرة، وم�ؤكدا بذلك 

يف  ذرة  مثقال  من  ربك  عن  يعزب  )وما  للق�شمة  قابلة  كتلة  اأنها 

كتاب  يف  اإل  اأكرب  ول  ذلك  من  اأ�شغر  ول  ال�شماء  يف  ول  ر�ــس  الأ

مبني( �ش�رة ي�ن�س: )61(.

وثم�د  عاد  بق�م  نزلت  التي  الك�ارث  اأن  حمم�د  د.  ويــرى 

النفجارات  ن�ع  من  ك�ارث  تك�ن  اأن  ميكن  القراآن،  ف�شلها  والتي 

الذرية )اإنا اأر�شلنا عليهم �شيحة واحدة فكان�ا كه�شيم املحتظر( 

�ش�رة القمر: )31(، وقال �شبحانه وتعاىل: )فدمدم عليهم ربهم 

بذنبهم ف�ش�اها( �ش�رة ال�شم�س: )14( هذه الدمدمة، اأو ال�شيحة 

د. عبد 
الصبور 
مرزوق: 
نحن 
مطالبون 
بالبرهنة 
على علمية 
ديننا 
الحنيف
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احلادة التي ت�شبه ما نطلق عليه بامل�جة ف�ق ال�ش�تية، وهي اإذا 

كانت عالية جدًا فاإنها ميكن اأن حتطم املادة وتفلق الذرة، فتحدث 

انفجارًا ذريًا. 

�شبق  الأ زهــر  الأ جامعة  رئي�س  ها�شم  عمر  اأحمد  د.  ــا   اأم

ال�شد  يف  ا�شتمات�ا  ق�م  على  الكرمي  القراآن  نزل  لقد  فيق�ل: 

مبا  وتعلقًا  عاكفني،  عليها  كان�ا  التي  اأ�شنامهم  عن  دفاعًا  عنه، 

زلم،  اآمن�ا به من خرافات ال�شحر والكهانة والتنجيم، واأوهام الأ

احلي�ان،  ــ�اع  اأن بع�س  مــرور  ومن  ال�شه�ر،  بع�س  من  والت�شاوؤم 

اجلــان،ويف  مل�ك  من  احلماية  طلب  يف  �شاللتهم  عن  وجادل�ا 

ال�شعاب وال�ديان، وهذا مثل من ال�شالل الفكري الذي كان عليه 

العرب عند نزول القراآن الكرمي.

ويرى اأن العرب كان�ا اأمة اأمية.. وبعد اأن حثهم ر�ش�ل اهلل- 

�شلى اهلل عليه و�شلم- على القراءة والكتابة، والعلم واحل�شاب 

حجار  والأ اجلل�د،  اإل  الكتابة  اأدوات  من  اأمامهم  يجدوا  مل 

الع�شر،  ذلك  يف  يكتب�ن  كان�ا  وعليها  النخل،  وع�شف  الرقيقة، 

ال�حي،  نــزل  مـــة  الأ تلك  وعلى 

ي�شف  وجل،  عز  اهلل  علم  وفيه 

فــاق،  الآ �شتى  يف  اخللق  اأ�ــشــرار 

النف�س  يف  دقائق اخللق  ويجلي 

ــة،  ــداي ــب الــبــ�ــشــريــة ويـــقـــرر ال

وي�شف اأ�شرار احلا�شر، ويك�شف 

�شتك�ن  الــذي  امل�شتقبل،  غيب 

عليه �شائر املخل�قات. 

اإىل  ها�شم  د./  وتــطــرق 

التي  واأ�ــشــراره  البحار  عــامل 

القليل،  اإل  منها  يكت�شف  مل 

احلديثة  البح�ث  اإن  وقــال: 

منطقة  اإىل  ــلــت  تــ��ــش قـــد 

اأنها  على  ت�شنف  التي  امل�شب 

والعذوبة،  املل�حة  من  مزيج 

نهار  الأ مياه  اإىل  �شافة  بالإ

ــديــدة الـــعـــذوبـــة، ومــيــاه  ــش �

ويعي�س  املل�حة،  �شديدة  البحار 

خا�شة،  حية  كائنات  املياه  من  اأنـــ�اع  الثالثة  من  نــ�ع  كل  يف 

التكيف يف  القدرة على  لها  التي  الكائنات،  اإىل بع�س  �شافة  بالإ

حتتاج  نها  لأ املنطقة  هذه  من  اخلروج  ميكنها  ل  امل�شب،  منطقة 

ل��شط مائي متنا�شب يف مل�حته وعذوبته. 

ويق�ل عن و�شف احلاجزين بني البحرين يف القراآن الكرمي، 

يلتقيان  البحرين  )مرج  وتعاىل:  �شبحانه  اهلل  بق�ل  م�شت�شهدًا 

بينهما برزخ ل يبغيان( �ش�رة الرحمن: )19، 20( وق�له تعاىل: 

وق�له   ،)61( النحل:  �ش�رة  حــاجــزًا(  البحرين  بني  )وجعل 

 )22( الرحمن:  �ش�رة  واملرجان(  الل�ؤل�ؤ  منهما  )يخرج  تعاىل: 

ية الكرمية اإىل التقاء البحرين مع وج�د برزخ بينهما  فت�شري الآ

يحدد الختالط بينهما ويجعله بطيئًا 

للمد واجلزر..  الرغم من تعر�شها  على 

ــر،  خ الآ على  اأحدهما  يطغى  اأن  دون 

ويغري من �شفاته.

قد  الكرمي  القراآن  اأن  على  وي�شدد 

يف  ظهر  كما  احلــاجــز،  ن�عي  بني  فــرق 

الدرا�شات العلمية احلديثة وو�شف كاًل 

نهار  الأ التقاء  عند  دقيقًا  و�شفًا  منهما 

جاءت  وقد  بالبحار،  والبحار  بالبحار، 

عليه  اهلل  �شلى  الــر�ــشــ�ل-  اأحــاديــث 

العلم  طلب  على  امل�شلمني  لتحث  و�شلم- 

�شبيل  يف  فه�  العلم  طلب  يف  خرج  »من 

املكافاأة  له  وجتــزل  يرجع«  حتى  اهلل 

»ومن �شلك طريقًا يطلب فيه علمًا �شهل 

اهلل له به طريقًا اإىل اجلنة«.

د. زغلول 
النجار: 

أسرار القرآن 
باقية 

والمسلمون 
مدعوون 

للمشاركة 
في الركب 

العلمي
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واأهــم  احلــزن  ملفه�م  درا�شية  معاجلة  م�شري  باحث  قــدم 

عر�س  كما  القراآين  الت�ش�ير  يف  عنه  التعبري  وو�شائل  معانيه 

�شبابه التي عر�شها من ل�عة الفراق واخل�ف واحل�شرة والندم  لأ

خرة بهدف خدمة  والغ�شب والغيظ والكرب ال�شديد وعذاب الآ

دب والبالغة ملا للت�ش�ير القراآين  الباحثني يف جمال الدين والأ

دباء. من �شمات فنية خا�شة يعجز اأمامها البلغاء والأ

بكلية  والنقد  البالغة  اأ�شتاذ  ال�شريف  �شري  د.  وي�شري 

عجاز القراآين نبع ل ين�شب  الربية جامعة اأ�شي�ط اإىل اأن الإ

الكرمي  الــقــراآن  يف  جــاء  ــزن  احل اإن  وقـــال:  ال�شنني،  مــر  على 

والهم،  �شف  والأ �شى  الأ مبعنى  احلزن  منها  متن�عة  مبدل�لت 

احلديد:  �ش�رة  فاتكم(  ما  على  تاأ�ش�ا  )لكيال  تعاىل:  كق�له 

طه:  �ش�رة  اأ�شفًا(  غ�شبان  ق�مه  اإىل  م��شى  )فرجع   ،)23(

اآل  �ش�رة  اأنف�شهم(  اأهمتهم  قد  )وطائفة   ،)86(

عمران: )154(.

والتي جاء التعبري عنها ب��شائل متعددة بالبكاء 

اأباهم  )وجاءوا  تعايل:  كق�له  تارة  الدم�ع  وانهمار 

واأعينهم  )ت�ل�ا   )16( ي��شف:  �ش�رة  يبك�ن(  ع�شاًء 

�ش�رة  ينفق�ن(  مــا  يــجــدوا  األ  حــزنــًا  الــدمــع  مــن  تفي�س 

الت�بة: )92( وتارة اأخرى بكاآبة ال�جه وعب��شه كق�له )عب�س 

وت�ىل( �ش�رة عب�س: )1(. 

كق�له  خــريــن  الآ عــن  والبعد  بالنف�س  النــفــراد  وكــذلــك 

تعاىل: )وت�ىل عنهم وقال يا اأ�شفى على ي��شف( �ش�رة ي��شف: 

فمنها  القراآين  الت�ش�ير  يف  احلــزن  م�شببات  عن  واأمــا   ،)84(

احلزن الناجت عن ل�عة الفراق كق�له: )قال اإين ليحزنني اأن 

�ش�رة  غافل�ن(  عنه  واأنتم  الذئب  ياأكله  اأن  واأخاف  به  تذهب�ا 

يذكر  حيث  اخل�ف.  عن  امل�شبب  احلزن  وهناك   )13( ي��شف: 

الباحث بع�س النماذج له مثل حزن اأبي بكر ال�شديق ر�شي اهلل 

تعاىل عنه الناجت من خ�فه على الر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم 

وهما يف الغار اأثناء الهجرة ويف هذا يق�ل رب العزة: )اإذ هما يف 

الغار اإذ يق�ل ل�شاحبه ل حتزن اإن اهلل معنا فاأنزل اهلل �شكينته 

وكذلك   ،)40( الت�بة:  �ش�رة  تروها(  مل  بجن�د  واأيــده  عليه 

احلزن امل�شبب عن احل�شرة والندم مثل ح�شرة البخيل وامل�شرف 

اإلعجــاز
في القـــرآن الكـــريم
ال ينضــــب على 
مر الســــنــيــن

كتبت: وصال فتح الرحمن
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يف ق�له تعايل: )ول جتعل يدك مغل�لة اإىل عنقك ول تب�شطها 

�شراء: )29(.  كل الب�شط فتقعد مل�مًا حم�ش�رًا( �ش�رة الإ

ال�ا�شح على وجه  الغ�شب  امل�شبب عن  اأي�شًا احلزن  وهناك 

نثى ظل وجهه  املحزون يف ق�له تعاىل: )واإذا ب�شر اأحدهم بالأ

م�ش�دًا وه� كظيم( �ش�رة النحل: )58( وكما �ش�ر م��شى عليه 

ال�شالم يف ق�له: )وملا رجع م��شى اإىل ق�مه غ�شبان اأ�شفًا( �ش�رة 

عراف: )150(، ويف ق�له: )قال بئ�شما خلفتم�ين من بعدي  الأ

ل�اح واأخذ براأ�س اأخيه يجره اإليه(  اأعجلتم اأمر ربكم واألقى الأ

عراف: )150(. �ش�رة الأ

الت�ش�ير  وح�ل  قا�شية،  فاملفاجاأة  يغ�شب  اأن  مل��شى  وحق 

بع�س  الباحث  لنا  يقدم  الغيظ  عن  امل�شبب  للحزن  الــقــراآين 

النماذج منها ق�له تعاىل: )وي�م يع�س الظامل على يديه يق�ل 

 ،)27( الفرقان:  �ش�رة  �شبياًل(  الر�ش�ل  مع  اتخذت  ياليتني 

ف�ش�رة الظامل هنا تظهر يف ث�ب الندم ال�شديد على ما فاته.

وهناك اأمثلة كثرية ح�ل احلزن امل�شبب عن الكرب ال�شديد، 

والقراآن الكرمي ي�ش�ر الكرب مقرونًا بلفظني بليغني هما: »جني« 

فنجيناه،  له  )فا�شتجبنا  تعايل:  ق�له  يف  جاء  كما  و»العظيم« 

نبياء: )76(. واأهله من الكرب العظيم( �ش�رة الأ

وت�ش�يره لكرب �شيدنا زكريا عليه ال�شالم يف ق�له تعاىل: 

اإذ نادى ربه نداء خفيًا قال رب  )ذكر رحمة ربك عبده زكريا 

اإين وهن العظم مني وا�شتعل الراأ�س �شيبًا ومل اأكن بدعائك رب 

�شقيًا واإين خفت امل�ايل من ورائي وكانت امراأتي عاقرًا فهب يل 

ر�شيًا(  رب  واجعله  يعق�ب  اآل  من  ويرث  يرثني  وليًا  لدنك  من 

�ش�رة مرمي: )6-2(

خري ناق�س الت�ش�ير القراآين للحزن امل�شبب عن  ويف بحثه الأ

�شى  خرة، فاملعذب�ن ي�م القيامة ي�شعرون باحلزن والأ عذاب الآ

واحل�شرة والندم حينما يرون العذاب يف نار جهنم قال تعاىل: 

)واأ�شروا الندامة ملا راأوا العذاب وق�شي بينهم بالق�شط وهم ل 

يظلم�ن( �ش�رة ي�ن�س: )54(، وق�له: )واأ�شروا الندامة ملا راأوا 

غالل يف اأعناق الذين كفروا هل يجزون اإل ما  العذاب وجعلنا الأ

كان�ا يعمل�ن( �ش�رة �شباأ: )33(.

ثارة ملا  ولقد جاء الت�ش�ير الق�ش�شي للمعذبني ممل�ءًا بالإ

حداث وتنا�شق امل�شاهد وكاأنها �شاخ�شة اأمامنا  فيه من ت�شل�شل الأ

اأن  اأ�شحاب النار  اأ�شحاب اجلنة  ولنتاأمل ق�له تعاىل: )ونادى 

قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا فهل وجدتهم ما وعد ربكم حقًا 

الذين  الظاملني  على  اهلل  لعنة  اأن  بينهم  م�ؤذن  فاأذن  نعم  قال�ا 

كافرون  خرة  بالآ وهم  ع�جًا  ويبغ�نها  اهلل  �شبيل  عن  ي�شدون 

ب�شيماهم  كال  يعرف�ن  رجال  عــراف  الأ وعلى  حجاب  وبينهما 

ونادوا اأ�شحاب اجلنة اأن �شالم عليكم مل يدخل�ها وهم يطمع�ن 

اأب�شارهم تلقاء اأ�شحاب النار قال�ا ربنا ل جتعلنا  واإذا �شرفت 

يعرف�نهم  رجــاًل  ــراف  ع الأ اأ�شحاب  ونــادى  الظاملني  الق�م  مع 

ت�شتكربون  كنتم  وما  جمعكم  عنكم  اأغنى  ما  قال�ا  ب�شيماهم 

اجلنة  ادخل�ا  برحمة  اهلل  ينالهم  ل  اأق�شمتم  الذين  اأهــ�ؤلء 

اأ�شحاب  النار  اأ�شحاب  ونادى  اأنتم حتزن�ن  ول  ل خ�ف عليكم 

اجلنة اأن اأفي�ش�ا علينا من املاء اأو مما رزقكم اهلل قال�ا اإن اهلل 

عراف: )50-44(.  حرمهما على الكافرين( �ش�رة الأ

احلالة  متقابلتني  حالتني  الكرميات  ــات  ي الآ هــذه  �ش�رت 

من  به  ينعم�ن  وما  اأهل اجلنة  ت�ش�ير حالة  تتمثل يف  وىل  الأ

النار  اأهل  الثانية تتمثل يف ت�ش�ير حالة  نعيم مقيم، واحلالة 

من  نح�س  وعلنا  الــنــريان،  يف  األيم  عــذاب  من  فيها  يعان�ن  ومــا 

التي  احلالتني  بني  البديعية  املقابلة  بجمال  احلالتني  ت�ش�ير 

من  فيه  ملا  الت�ش�ير  هذا  بجمال  ونح�س  وت��شحه  املعنى  تربز 

بجمال  نح�س  كما  وحــركــة  حي�ية 

جذب  يف  وبالغته  الــقــراآين  �شل�ب  الأ

ق�له  ويف  ال�جدان،  وحتريك  النتباه 

نادى اأ�شحاب اجلنة اأ�شحاب النار جند 

بالغة القراآن يف لفظ نادى فه� فعل ما�س 

التحقق  ليفيد  امل�شتقبل  زمن  يف  جاء 

بلفظ  امل�شتقبل  عن  فالتعبري  والتثبت، 

املا�شي تنبيه على حتقق وق�عه.

بالتاأكيد  درا�شته  الباحث  ويختتم 

للمعذبني  البالغي  الت�ش�ير  اأن  على 

كما  البالغية،  بالفن�ن  ممل�ءًا  جــاء 

�شل�ب وبراعة التعبري،  ات�شم بجمال الأ

الكافر  فرنى يف ق�له تعاىل: )ويق�ل 

النباأ:  �ــشــ�رة  تــرابــًا(  كنت  ليتني  يــا 

�شدة  على  الدللة  بليغ  اأ�شل�ب   .)40(

احلزن والندم، ويف ق�له تعاىل: )ي�م 

اآل  �ش�رة  وج�ه(  وت�ش�د  وج�ه  تبي�س 

عمران: )106(.

ح�شيتني  اإ�شارتني  بني  بديعية  مقابلة  فيه  جميل  تعبري 

اإ�شارة ح�شية تعني الفرح وال�شرور، ويف املقابل  فبيا�س ال�جه 

�شى. �ش�اد ال�جه اإ�شارة ح�شية تعني احلزن والأ

ناظرة  ربها  اإىل  نا�شرة  ي�مئذ  )وجــ�ه  تعاىل:  ق�له  ويف 

ووج�ه ي�مئذ با�شرة تظن اأن يفعل بها فاقرة( �ش�رة القيامة: 

الفرح واحلزن، نرى من خالله  بليغ حلالتي  )22-25( ت�ش�ير 

ناظرة(  ربها  )اإىل  املتمثل يف ق�له  البالغي  والتاأخري  التقدمي 

اخلا�س  النعيم  قيمة  على  دللة  ربها(،  اإىل  )ناظرة  من  بدل 

بروؤية اهلل عز وجل.

القراآن الكرمي معجزة اهلل اإىل نبيه �شلى اهلل عليه و�شلم.

د. سري 
الشريف: 
التصوير 

القرآني يمتاز 
بسمات 

فنية خاصة 
يعجز أمامها 

البلغاء 
واألدباء
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�سرية ال�سعيدة امل�ساركة يف الحتفالت واملنا�سبات الأ

بها  والحتفاء  ال�شعيدة  �شرية  الأ والحتفالت  للمنا�شبات  قيمة  اإعطاء 

�شرة والرتيب لها باهتمام ينمي عند الطفل �شع�ر النتماء  مع جميع اأفراد الأ

خر ويزيد من  �شرة وم�شاركته فرحة الآ خر يف اإطار الأ للعائلة والهتمام بالآ

�شري. اأوا�شر ال�د واحلب والرابط الأ

�شرة يف املدر�شة اأو بف�زه بجائزة اأو  مثال: الحتفال بنجاح اأحد اأفراد الأ

بتحقيق اإجناز يف العمل . 

خطط معه للم�شروعات املجتمعية

التي ح�لك يف  الفر�س  ا�شتثمر  خرين  ح�شا�س بالآ لتعلم ابنك الهتمام والإ

التخطيط مل�شروعات جمتمعية واأبرز �شع�رك بالهتمام بها واجعل هذه امل�شاريع 

دائمة ولي�شت ملرة واحدة فقط .

اأ�شدقاء  جماعة  مع  البيئة  تنظيف  يف  للم�شاركة  ابنك  مع  خطط  مثال: 

طفال الفقراء باأن يتربع ب�شيء  اأو خطط معه مل�شاعدة الأ البيئة البحرية مثال 

من مالب�شه واألعابه . 

ت واملنا�سبات اللت واملنا�سبات اللت واملنا�سبات الأ اركة يف اساركة يف اساركة يف الحتفا سامل�سامل�

خطط مع ابنك

�شرية للن�شاطات الأ

لن�شاطات  التخطيط  يف  ابــنــك  اأ�ــشــرك 
جازة  �شرة املتن�عة كالرحالت وال�شفر والإ الأ
عــيــاد  والأ العائلية  والــزيــارات  �شب�عية  الأ
اأجمل  تبقى  الن�شاطات  ــذه  ه مثل  و....، 
الذكريات التي ي�شتعيدها الطفل عندما يكرب 
وت�شعره بال�شعادة ويعتربها جزء ا من تاريخ 

العائلة .

مثال: خطط مع ابنك لرحلة ما: اأ�شركه 
التي  ــال  ــم ع والأ ــزمــان  وال املــكــان  حتديد  يف 
فرد  كل  وم�ش�ؤولية  الرحلة  يف  بها  �شتق�م�ن 

واحتياجاتكم وم�شرياتكم و...

خطط معه للم�شروعات املجتمعية

رية

لن�شاطات  التخطيط  يف  ك 

كن وا�شحًا وحمدداً

يف قيمك ومبادئك

اأخرب ابنك مب�اقفك جتاه القيم واملبادئ 

اإ�شفاء  اأردت  واإذا  بها  ت�ؤمن  وملــاذا  �شا�شية  الأ

تتمثلها  اأن  فيجب  ماتق�ل  على  امل�شداقية 

ي�افق  التي  هي  الرب�ية  فال�شخ�شية  �شل�كا 

ق�لها عملها.

حياتنا مليئة بامل�اقف التي تك�شف �شدق 

يف  ت�شرفاتك  يف  حكيما  فكن  مبادئنا  وو�ش�ح 

هذه امل�اقف اأمام ابنك . 

ــدد جتاه  لــك مــ�قــف حم ــان  اإذا ك مــثــال: 

ثم  لبنك  ذلــك  ــرت  وذك الرف�س  وهــ�  الغيبة 

اأ�شد  مع  جمال�شك  يف  خرين  الآ تغتاب  �شمعك 

قائك اأو اأقربائك فاإنك بذلك تفقده الثقة مبا 

نه اأح�س التناق�س بني ق�لك وفعلك. تق�ل لأ

خطط معه للم�شروعات املجتمعيةخطط معه للم�شروعات املجتمعية

اقفك جتاه القيم واملبادئ 

فاء 

تتمثلها  ن 

افق 

دق 

يف  رفاتك 

دد جتاه 

ثم  بنك 

د شد شد 

نك بذلك تفقده الثقة مبا 

اظهر �شلوك الحرتام 

والتقدير ملن حولك

زوجته  يحرم  الذي  ال�الد 
يقدم  فــاإنــه  وجــريانــه  وعائلته 
لبــنــه خـــربة غــري مــبــا�ــشــرة يف 
خـــريـــن �ــشــ�اء  ــع الآ الــتــعــامــل م
خارجها  اأو  الــعــائــلــة  اإطــــار  يف 

فالحرام ي�لد الحرام .

يجعل  الــذي  الــ�الــد  مثال: 

ــاظ  ــف ل ــن الأ حــديــثــه بــعــيــدا ع
اجلــارحــة  ـــقـــاب  ل والأ ال�شيئة 
وال�شخرية والتهكم والتهديدات 
ــع اأ�ــشــرتــه  ــايل م ــع ــ�ت ال ــش ــ� وال
بــذلــك يع�د  ــه  فــاإن خـــريـــن  والآ
ابنه على انتهاج هذا ال�شل�ك مع 

اجلميع .

�سرية ال�سعيدة

بها  حتفاء 

نتماء 

خر ويزيد من 

زه بجائزة اأو 

لعابه . 

كن قدوة ح�شنة يف املنزل يف 

ت�شرفاتك و�شلوكياتك 

من اأكرث الع�امل امل�ؤثرة يف تك�ين �شخ�شية 

ح�شنة  قــدوة  يــراك  اأن  هي  خالقية  الأ الطفل 

ومثال يحتذى به.

كما يتعلم الطفل اللغة من املحيطني به فاإنه 

كذلك يتعلم ال�شل�كيات منهم .

يرى  عندما  ايجابيا   الطفل  يتاأثر  مثال: 

اجلــريان،  مع  تعاملك  ح�شن   ، العمل  يف  اأمانتك 

احرامك ل�الديك... 

تك�ن  اأن  يف  ليــرغــب  مــنــا  مــن 

�شخ�شية ابنه �شخ�شية �ش�ية متزنة 

م�شتقرة نف�شيا؟ من منا ليتمنى اأن 

ينم� ابنه بعيدا عن العقدالنف�شية؟ 

اأن  علينا  اإذا  ذلــك،  يتمنى  جميعنا 

وكلنا  راع  فكلنا  لتحقيق ذلك  ن�شعى 

مهات  باء والأ م�ش�ؤول عن رعيته والآ

م�ش�ؤول�ن عن رعيتهم وهم اأبناوؤهم، 

وود  بكل حب  م�ش�ؤوليتهم  فلنتحمل 

ف�شل. و�شعي اإىل تط�يرهم نح� الأ

�شاليب  والأ الطرق  بع�س  وهذه 

�شخ�شيات  تنمية  يف  ت�شاعدنا  التي 

اأبنائنا ايجابيا: 
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علمه بع�ض الت�شرفات ال�شحيحة يف 

املواقف احلياتية 

ت�شرف  ح�شن  اإىل  حتتاج  م�اقف  بناء  بالأ متر 

�شن�ات  اأوىل  يف  وىل  الأ للمرة  لها  يتعر�ش�ن  وقــد 

عمرهم لذا جنبهم احلرج بتعريفك مبا يجب فعله.

بال�شي�ف  الرحيب  كيفية  طفلك  علم  مثال: 

�شنا،وما  اأكربمنه  هم  من  ينادي  وكيف  غيابك،  يف 

لفاظ التي ي�شتخدمها عند ال�شتئذان اأو الطلب. الأ

تناول وجبات الطعام معه 

بعيدا عن م�شاهدة التلفاز

اأف�شل  من  الطعام  على  الجتماع 

ي�شتثمرها  اأن  ميــكــن  الــتــي  وقـــــات  الأ

اإىل  وال�شتماع  التحدث  يف  ال�الدين 

الروابط  اللحظات تق�ي  اأبنائهم فهذه 

والتجمع  النــتــمــاء  وتثبت  �ــشــريــة  الأ

�شري اإن اأح�شنا ا�شتغاللها . الأ

عن  بعيدا  الجتماع  هذا  كان  كلما 

فر�شة  اأعــطــى  كلما  التلفاز  م�شاهدة 

بناء  لالأ ال�شتماع  حل�شن  لل�الدين  اأكرب 

اإن كان  اأمـــا  يــقــ�لــ�ن،  والهــتــمــام مبــا 

التلفاز مفت�حا فاإن جزءا كبريا من هذا 

وي�شرف  امل�شاهدة  اإىل  �شي�شرف  ال�قت 

بــاء  والآ بــنــاء  الأ يق�له  عما  الهتمام 

على حد �ش�اء . 

ا�شتثمار املواقف يف التعليم

واللحظية   احلياتية  امل�اقف  ا�شتثمار 

امل�ؤثرة يف  الع�امل  بنا تعترب من  التي متر 

ال�شل�كيات  ال�ش�اب واخلطاأ وغر�س  تعليم 

والحـــرام  كالتعاطف  والــقــيــم  اجلــيــدة 

وامل�شاعدة وامل�ش�ؤولية :

املكت�بة  العبارات  روؤيتك  عند  مثال: 

ا�شتثمر  واأنت ت�شري مع ابنك  على اجلدران 

هذه اللحظة يف مناق�شته ح�ل راأيه يف هذا 

املحافظة  يف  كاأفراد  وم�ش�ؤوليتنا  ال�شل�ك 

على بيئتنا فاأنت بذلك ت�شتثمر هذا امل�قف 

يف  كفرد  وم�ش�ؤوليته  النظافة  تعليمه  يف 

املجتمع يف املحافظة على املكان الذي يعي�س 

فيه.

وجه طاقاته وهواياته 

ب�شكل اإيجابي

هائلة   ــات  ــاق ط لــديــهــم  طـــفـــال  الأ

اأن  حـــاول  لـــذا  مت�قعة  غــري  ــة  ــع ورائ

تكت�شفها اأول ثم وجهها يف امل�شار ال�شحيح 

تنمي  واله�ايات  الطاقات  هذه  فتنمية 

ح�شا�س بالجناز .  عند الطفل الإ

ريا�شي،  ن�شاط  يف  اأ�شركه  مثال: 

تعليم الر�شم، تعلم احلا�ش�ب.

واكب التطورات التي حتدث من حولك 

من  جيله  واأبناء  ابنك  حياة  يف  حتدث  التي  للتط�رات  م�اكبا  كن 

تقنيات حديثة واأحداث واأفكار حتى ي�شعر ابنك بت�ا�شلك معه وقربك 

وتق�شر  بينكما  التفاهم  فيزداد  جيال  والأ عمار  الأ اختالف  رغم  منه 

عن  وت�جيهه  واإر�شاده  ومناق�شته  معه   احل�ار  ت�شتطيع  وبذلك  امل�شافة 

فهم فت�شل اإىل اإقناعه .

مثال: واكب التط�رات يف عامل احلا�ش�ب والنرنت والت�شالت .

تناول وجبات الطعام معه 

بعيدا عن م�شاهدة التلفاز

ل شل شل  شف�شف�

تثمرها 

اإىل 

الروابط  ي 

والتجمع  اء 

عن  بعيدا  جتماع 

ة شة شة  فر� فر�شى  شى 

بناء 

ن كان 

ن جزءا كبريا من هذا 

ورائ

تكت�شفها 

واله الطاقات  هذه  فتنمية 

عند الطفل ال

تعليم الر�

واكب التطورات التي حتدث من حولك 

اعرف ماذا ي�شاهد

�شارك طفلك يف م�شاهدة 
يف  ي�شاهدها  التي  الربامج 
على  تتعرف  حتى  التلفاز 
اهــتــمــامــاتــه وتـــراقـــب ما 
دون  وقيم  اأفكار  من  يتلقاه 
فتك�ن  باملراقبه  ت�شعره  اأن 
املــر�ــشــد واملـــحـــاور يف حــال 
قيمنا  مع  يتنافى  ما  ــت  راأي

ومبادئنا.
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تفوي�ض بع�ض 

امل�شوؤوليات 

بناء  للأ

اإعــــــطــــــاء الـــطـــفـــل 

م�ش�ؤولية ب�شيطة تتنا�شب 

ــــع عــــمــــره تــ�ــشــاعــده  م

بامل�شاركة  ال�شع�ر  على 

م�شتقبال  عباء  الأ وحتمل 

باأهميته  ــس  ــا� ــش ــ� ح والإ

خرين . ودوره جتاه الآ

الطفل  اإعطاء  مثال: 

�شريره  تنظيم  م�ش�ؤولية 

كل ي�م .

ل تدافع عن ت�شرفاته املتكررة

واخلاطئة وتربر لها

طفال. ل ت�اجه اخلطاأ املتكرر من  اخلطاأ وارد يف ت�شرفات الأ
بل  التمادي  على  ت�شاعده  بحيث  عنه  الدفاع  اأو  همال  بالإ ابنك 
ثار  عاجله بهدوء ودون تعنيف باأن ت�شرح �شبب ك�نه خاطئا والآ
خرين ال�شيئ جتاهه و�شع�ره ه�  ال�شلبية املرتبة عليه و�شع�ر الآ

خرون.  اأن قام به الآ
ال�شل�ك  عن  التغا�شي  على  له  املفرطة  حمبتك  تدفعك  قد 
نك ت�شجعه  ال�شيئ واملتكرر لحظ اأنك بذلك ل حتميه بل ت�شره لأ

خرين .  على التمادي والالمبالة جتاه الآ

�شاركه يف حل م�شاكله

ـــرف  واأع طفلك  مــع  اجــلــ�ــس 
ه�  عليك  يعر�س  وقــد  م�شاكله 
ولكنها  ب�شيطة  وتراها  م�شكلته 
اأ�شغ  لذا  مهمة،  نظره  وجهة  من 
برغبتك  اأ�شعره  مل�شاكله  باهتمام 
يف م�شاركته حلها وقدم له خيارات 
بذلك  فاإنك  احلل،  على  ت�شاعده 
مان وب�ج�د ملجاأ له  ت�شعره بالأ

يعينه على حل امل�شاكل .

م�

م

ال�شع على 

ال وحتمل 

وال

ودوره جتاه ال

م�

كل ي

�شاركه يف حل م�شاكله

رف 

ه� عليك  ه�  عليك   �

ولكنها  يطة 

غ شغ شغ  ش�ش�

برغبتك  �شعره 

يف م�شاركته حلها وقدم له خيارات 
بذلك 

اأ له 

احرتم اإجنازاته

منياته
لمه واأ

واأح

امل�شتقبلية  باأحالمهم  طفال  الأ ي�شرح 

وقد تك�ن غريبة فال ت�شتهزئ بها .

عـــمـــال  طـــفـــال بــبــعــ�ــس الأ ــ�م الأ ــق ي

عظيمة  ولكنها  جدا  ب�شيطة  نراها  التي 

همال  اأن لنقابلها بالإ بالن�شبة لهم فعلينا 

نقدرها  واإمنــا  ال�شتهزاء  اأو  ال�شخرية  اأو 

ونثمنها ون�شعرهم باأهمية مااأجنزوه .

قام  وقــد  طفلك  يــاأتــيــك  قــد  مــثــال: 

بركيب لعبة �شغرية تركيبا �شحيحا فقابل 

لت�شعره بقيمة  والت�شجيع  عجاب  بالإ ذلك 

جناز دائما . ما قام به فتدفعه اإىل الإ

رفاته املتكررةشرفاته املتكررةشرفاته املتكررة ش تدافع عن ت�ش تدافع عن ت� ل

واخلاطئة وتربر لها

جناز دائما .يعينه على حل امل�شاكل .

ثق بقدراته

منه  تطلب  اأو  دورا  اإليه  ت�شند  غري عندما  باأنه  ت�شعره  فال  ل�شنه  منا�شبا  عمال 
قادر على عمله واإمنا اأعطه الثقة بقدراته 

واأ�شمعه  له  اأدائه  من  واثق  باأنك  واأ�شعره 
يدفعه اإىل اأداء العمل وح�شن اإجنازه.دائما العبارات التي تدل على ذلك فاإن ذلك 

كذا  �شتفعل  اأنك  من  واثق  نــا  :)اأ اأن ينجزه قل له: كنت واثق مثال  من قدرتك على فعل ذلك. وكذا( وبعد 

خرين يف  ل تقارنه بالآ

مواهبهم وقدراتهم

خرين كاأخ�ته  ل تكرث من مقارنته بالآ

تزرع  بذلك  فاإنك  اأ�شدقائه  اأو  اأقاربه  اأو 

وت�شعره  �شاأنه  من  وتقلل  قلبه  يف  كرههم 

�ش�اأ . قل والأ باأنه الأ

مثال: ل تقل له: انظر اإىل �شديقك، 

فلماذا  وكــذا  كذا  فعل  يف  منك  اأف�شل  اإنــه 

منك  اأف�شل  عمك  اأبــنــاء  مثله،  لت�شبح 

ملثل  تــكــرارك  مثلهم،  ليتك  ــذا  وك كــذا  يف 

وت�شعره  نف�شيا  فيه  ت�ؤثر  العبارات  هذه 

حباط وت�لد عنده العناد. بالإ

�شليمة حممد احلمادي:

�شابقًا ترب�ية  • م�جهة 
بناء الأ تربية  يف  • باحثة 
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الخيل
فــي نواصيــــها

الخيل
الخير

إلىيــوم القيامة

معقـــود

إعداد: السيد محمود
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يف  ا�شتخدمها  فقد  ن�شان،  الإ حياة  يف  عظيمة  مكانة  للخيل 

مر اإىل ميدان ال�شباق،واهتم  الزراعة ثم احلروب وو�شل بها الأ

كل  ن�شان بها ورعاها حتى اإن العربي القدمي كان ي�ؤثرها بالأ الإ

ل  حتى  فروجها  بخياطة  يق�م  كان  انه  بل  ونف�شه،  عياله  على 

الكيل� مرات من اجل  اآلف  ن�شب ويقطع  ي�شيبها فر�س غري ذي 

ورفع  فاأكرمها  �شالم  الإ وجاء  �شل،  الأ عريق  فحل  من  يلقحها  اأن 

م�شار وانت�شر  نه ب�شنابكها فتحت الأ من �شاأنها، واأعلى من قدرها لأ

نام، ورفع من قدرها  �شالم، ونزل فيها القراآن واأق�شم بها رب الأ الإ

اإىل  الع�ش�ر، وحتتاج اخلي�ل  مر   زمان وعلى  الأ ال�شعراء يف كل 

ي�شل  التي  ال�شباق  خيل  وبخا�شة  معني  وغــذاء  خا�شة  معاملة 

اأ�شعارها اإىل ماليني الدراهم. 

آيات تتلى وأحاديث تروى
بدماء اخليل فتح امل�شلم�ن العامل من اأق�شاه اإىل اأق�شاه وانت�شر 

�شالم، ول  �شالم يف رب�ع املعم�رة، فللخيل مكانة عظيمة يف الإ الإ

منها. ن�شيب  للح�شان  كان  الغنائم  ت�زع  كانت  عندما  انه  عجب 

من  اأعلى  ما  عديدة  مرات  الكرمي  القراآن  يف  اخليل  ذكرت  ولقد 

�شاأنها ورفع من قيمتها، ودفع اإىل الهتمام بها وح�شن رعايتها، ففي 

�ش�رة اآل عمران قال تعاىل{ُزّيَن ِللّنا�ِس ُحّب ال�ّشَهَ�اِت ِمَن الّن�َشاِء 

ُ�َشّ�َمِة  ِل املمْ يمْ َ ِة َواخلمْ َطَرِة ِمَن الّذَهِب َوالمِْف�شّ َُقنمْ َقَناِطرِي املمْ َبِننَي َوالمْ َوالمْ

َاآِب  ُن املمْ َدُه ُح�شمْ  ِعنمْ
ُ ّ
َيا َواهلل َياِة الّدنمْ َ ِث َذِلَك َمَتاُع احلمْ رمْ َ َعاِم َواحلمْ نمْ َوالأ

ِري  ا ِعنَد َرّبِهممْ َجّناٌت جَتمْ ٍ ّمن َذِلُكممْ ِلّلِذيَن اّتَق�مْ َنّبُئُكممْ ِبَخريمْ • ُقلمْ اأَوؤُ
 ِ

ّ
اهلل ّمَن  َ�اٌن  َوِر�شمْ ّمَطّهَرٌة  َواٌج  َواأَزمْ ِفيَها  َخاِلِديَن  َهاُر  نمْ الأ ِتَها  حَتمْ ِمن 

 • حًا  بمْ �شَ َعاِدَياِت  {َوالمْ العاديات  �ش�رة  ويف  ِعَباِد}  ِبالمْ رٌي  َب�شِ  
ُ ّ
َواهلل

َن ِبِه  عًا • َفَ��َشطمْ َن ِبِه َنقمْ حًا • َفاأََثرمْ بمْ ُِغرَياِت �شُ حًا • َفاملمْ َفاملُ�ِرَياِت َقدمْ

ُتممْ ّمن ُقّ�ٍة َوِمن  َتَطعمْ نفال {َواأَِعّدوامْ َلُهممْ ّما ا�شمْ عا} ويف �ش�رة الأ َجممْ

النحل  �ش�رة  ويف   { َوَعُدّوُكممْ  ِ
ّ

اهلل ّو  َعدمْ ِبِه  ِهُب�َن  ُترمْ ِل  يمْ َ اخلمْ ّرَباِط 

َلُم�َن}  ُلُق َما َل َتعمْ َكُب�َها َوِزيَنًة َوَيخمْ ِمرَي ِلَرمْ َ ِبَغاَل َواحلمْ َل َوالمْ يمْ َ {َواخلمْ

َهبمْ َفَمن َتِبَعَك  وقال �شبحانه وتعاىل يف �ش�رة ال�شراء: {َقاَل اذمْ

ُف�رًا  ّم�مْ َجــَزاًء  ُكممْ  َجَزاآوؤُ َجَهّنَم  َفــاإِّن  ُهممْ  ِمنمْ

ِتَك  �مْ ِب�شَ ُهممْ  ِمنمْ َت  َتَطعمْ ا�شمْ َمِن  ِززمْ  َتفمْ َوا�شمْ  •
ُهممْ  َو�َشاِركمْ َوَرِجِلَك  ِلَك  ِبَخيمْ ِهم  َعَليمْ ِلبمْ  َواأَجمْ

َيِعُدُهُم  َوَما  ُهممْ  َوِعدمْ ولِد  والأ ــَ�اِل  ممْ الأ يِف 

�َس  َليمْ ِعــَبــاِدي  اإِّن   • ُغـــُرورًا  اإِّل  َطاُن  ال�ّشيمْ

َوِكياًل}  ِبَرّبَك  َوَكَفَى  �ُشلمَْطاٌن  ِهممْ  َعَليمْ َلَك 

من  كثرية  اأخــرى  م�ا�شع  يف  ذكــرت  ولقد 

الكرمي  ر�ش�لنا  ومدح  احلكيم،  الذكر  اآيي 

اهلل  ر�شي  عمر  بن  عبداهلل  فعن  اخليل 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�ــشــ�ل  قــال  ــال:  ق عنهما 

اإىل  عليه و�شلم »اخليل يف ن�ا�شيها اخلري 

اأبي  وعن  البخاري(  )رواه  القيامة«  ي�م 

هريرة ر�شي اهلل عنه اأن ر�ش�ل اهلل �شلى 

نح�  الكفر  »راأ�ـــس  قــال  و�شلم  عليه  اهلل 

اخليل  اأهــل  يف  واخليالء  والفخر  امل�شرق 

وال�شكينة  ال�بر  اأهل  والفدادين  بــل  والإ

يف اأهل الغنم«، )رواه البخاري( وعن اأبي هريرة ر�شي اهلل عنه 

عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  اأن 

نح�  الكفر  »راأ�ـــس  قــال  و�شلم 

يف  واخلــيــالء  والفخر  امل�شرق 

والفدادين  بل  والإ اخليل  اأهل 

اأهل  يف  وال�شكينة  ال�بر  اأهــل 

الغنم«، )رواه البخاري(.

خيل الرسول صلى اهلل عليه وسلم

لــقــد عـــدد ابـــن الــقــيــم يف 

خــيــ�ل  املـــعـــاد(  )زاد  كــتــابــه 

الر�ش�ل فقال: هي ال�شكب وه� 

وكان  الر�ش�ل  ملكه  فر�س  اأول 

الــذي  العــرابــي  عند  ا�شمه 

ال�شر�س  الر�ش�ل  منه  ا�شراه 

اأوراق،  بع�شرة  الر�ش�ل  ا�شراه 

للخيل مكانة 
عظيمة 

في حياة 
اإلنسان، فقد 

استخدمها 
في الزراعة 

والحروب
و في ميدان 

السباق
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وكان عليه ي�م اأحد، وكان اغر حمجال كميتا، ثم املرجتز والذي 

اللحيف  ثم  الل�ن،  اأ�شهب  وكان  �شهيله  حل�شن  ال�شم  بهذا  �شمي 

اأهداه له مروة بن عمرو من اأر�س البلقاء وقيل اأهداه له ربيعة 

وقد  والظرب  املق�ق�س  له  اأهداه  الذي  اللزاز  ثم  الرباء  اأبي  بن 

اأهداه له فروة بن عمرو الناقرة اجلذامي 

جهينة  من  اأعــرابــي  من  ا�شراه  و�شبحة 

له متيم  ــداه  اأه ــ�رد  وال بع�شرة من البــل 

الداري.

للر�ش�ل  بــاأن  النا�س  �شيد  ابــن  وذكــر 

�شلى اهلل عليه و�شلم ا�شافة اىل اخلي�ل 

ال�شبعة التي ذكرت اآنفًا اأفر�شًا اأخرى هي 

واملرجتل  اللمة  وذو  العقال  وذو  بلق  الأ

واليعب�ب  واليع�ش�ب  وال�شرحان  واملرواح 

والبحر ا�شراه من جتار قدم�ا من اليمن 

والدهــم  البحر  مــرات  عدة  عليه  ف�شبق 

وال�شحاء وال�شجل ومالوح  اأهداه اليه وفد 

من الرهاويني والطرف والنجيب، وا�شاف 

اليها ابن ع�شاكر املندوب. 

بن  عمر  مق�لة  يــعــرف  ل  منا  ومــن 

طــفــال  الأ تعليم  على  وح�شه  اخلــطــاب 

الرماية  ــــم  اأولدك )عــلــمــ�ا  الفرو�شية 

والفار�س  اخلــيــل(.  وركـــ�ب  وال�شباحة 

فقد  الــفــذ  ال�شاعر  �ــشــاأن  �ــشــاأنــه  املــقــدام 

الهبات  عليهم  ويغدق�ن  جمال�شهم  يف  يقدم�نهم  اخللفاء  كان 

والعظات. 

الخيل شعرا ومثاًل
�شالم باخليل ورفع من �شاأنها واعز من قدرها   وكما اهتم الإ

احتفل بها ال�شعراء على مر الع�ش�ر فذكرت قبل الع�شر اجلاهلي 

ويف اجلاهلي  ويف جميع املعلقات و�شدر ال�شالم وامتد املقام بها 

وجعلها  عنرة  بها  تباهى  فلقد  القيامة  ي�م  واىل  الي�م  حتى 

ب�شعة من نف�شه فقال:

ل 

خرى هي 

واملرجتل  اللمة  وذو  العقال  وذو  بلق 

ب 

ا من اليمن 

م 

هداه اليه وفد 

اف 

بن  عمر  لة 

ال 

الرماية  م 

والفار�س  ل(. 

فقد  ذ 

تميز الخيل 
صاحبها في 
المعارك 
فاذا سقط 
من على 
صهوتها 
ال تدوسه 
بينما تغرس 
سنابكها 
في اجساد 
االعداء
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ولــــقــــد �ـــشـــفـــى نـــفـــ�ـــشـــي واأذهــــــــــب �ــشــقــمــهــا

ـــــس ويـــــــك عــــنــــر اأقـــــــدم  ـــــ�ار� ـــــف قــــيــــل ال

ـــًا ـــش ـــ� ـــ�اب ـــــار ع ـــــب ـــــل تـــقـــتـــحـــم اخل ـــــي واخل

ــم  ــظ ــي ــش ــــــــــــرد � مــــــن بــــــني �ـــشـــيـــظـــمـــة واأج

ـــت مــ�ــشــايــعــي ـــئ ـــش ـــــي حــــيــــث � ـــــاب ذلـــــــل رك

ــــــــر مــــــربم ــــــــاأم قـــــلـــــبـــــي واأحـــــــــــفـــــــــــزه ب

ومتيز اخليل �شاحبها يف املعارك فاذا �شقط من على �شه�تها ل 

تدو�شه بينما تغر�س �شنابكها يف اج�شاد العداء يق�ل عنرة:

ـــال ـــع ـــــم ن ـــــُه وقــــــــد اأخـــــــــــذت َجـــــمـــــاِجـــــَم

ـــــي تـــعـــُدو ـــــسُ  عـــلـــى الــــفــــ�ار�ــــسِ وه ـــــدو� ت

ويق�ل �شاعر الر�ش�ل ح�شان بن ثابت:

ـــــا ـــــروه ت مل  ان  ــــا  ــــن ــــل خــــي ـــــا  ـــــن ـــــدم ع

ــــــــداء تــــــثــــــري الــــــنــــــقــــــع مـــــــ�عـــــــدهـــــــا ك

واخليل عند املتنبي كال�شديق ال�شادق املخل�س املجرب اإذ يق�ل :

ــه ـــ ــيــل قــل ـــق  ـــدي ـــش ـــ� ـــال ك اإل  ــــل  ــــي اخل ومــــــا 

ليــــجــــرب ـــــن  م ـــي  ـــن عـــي يف  كـــــــــرثت  وان 

وقال:

ــي  ــن ــرف ــع ــــل والــــلــــيــــل والـــــبـــــيـــــداء ت اخلــــي

ــم ــقــل والــ�ــشــيــف والــــرمــــح والـــقـــرطـــا�ـــس وال

ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وال�شاعر  الفار�س  مع  الق�ل  وم�شك 

حممد بن را�شد اآل مكت�م:

عــــــــنــــــــّا  ــــــا �ــــــــشــــــــروٍج والأ ــــــه بــــــــــــروق لمْ

ـــــــــــــربوق لـــــهـــــا عــــنــــاين ومـــــــــن �ــــــشــــــاف ال

ــــّا  ــــدن ــــه ــــش ــــ� وريــــــــــــــح لــــــهــــــا قــــــــــــــ�امي ي

ــــــح مــــــن نــــ�ــــشــــل احلــــ�ــــشــــاين ــــــري بــــــــــاأن ال

وقد يقدر الن�شان على ان يج�ع ه� وعياله ول جت�ع فر�شه 

ول يبيعها مهما بلغت من ثمن كما قال:

عـــلـــق �ـــــشـــــكـــــاب  اإن  الـــــلـــــعـــــن  اأبـــــــيـــــــت 

تـــــبـــــاع  ول  تـــــــــعـــــــــار،  ل  نـــــفـــــيـــــ�ـــــس 

ــــــة عـــــــــلــــيــــنـــــــــا ــــــرم ــــــك ـــــــ ــــــــــداة م ــــــــــف م

جتــــــاع ول  الـــــــعـــــــيـــــــال  لــــــهــــــا  جتـــــــــــاع 

�ــــشــــلـــــــــيــــلــــة �ـــــشـــــابـــــقـــــني تــــنــــاجــــالهـــــــــا

ــــــراع ــــــك ال يــــ�ــــشــــمــــهــــمــــا  ــــبــــا  نــــ�ــــش اإذا 

ـــــــت الـــــلـــــعـــــن فـــيـــهـــا ــــع اأبـــــــي ــــطــــم فـــــــال ت

ــــــيء يــــ�ــــشــــتــــطــــاع ــــــش ــــــ� ومـــــنـــــعـــــكـــــهـــــا ب

واإذا كان ال�شعر العربي قد اأكرم اخليل واأعطاها املكانة فلم 

فر�س،  من  ا�شد   ( فيقال  مثل  م�شرب  وكانت  العربي  املثل  يهملها 

لفظ  وقد  جاء   ، كب�ة  جــ�اد  لكل  ان  بهيماء،  فر�س  من  وا�شمع 

جلامه، هما كفر�شي رهان،وا�شرع من فريق اخليل وغريها(.

الخيل العربي 
تتن�ع اأ�شناف اخلي�ل اإىل اأكرث من 40 �شنفا ياأتي يف مقدمتها 

اخليل العربي نظرا لهتمام العربي به واملحافظة عليه فقد كان 

العرب مينع�ن خي�لهم من الختالط ب�شاللت اأخرى من اخلي�ل 

مرا�س  الأ بع�س  يحمل  خيل  وينتج  تالقح  بينها  يحدث  ل  حتى 

والعاهات ويخل ب�شفاء ج�هرها فكان العربي يقطع اآلف الكيل� 

مرات من الفيايف والقفار من اجل ان يبحث عن ح�شان ذي اأ�شل 

اإىل وقت قريب  ماجد ليق�م بتلقيح فر�شه منه، وكان�ا يق�م�ن 

بخياطة فروج اإناث خي�لهم بالف�شة حتى ل يط�ؤها ح�شان غري 

ال�شيخ   

ه 

اع 
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ان  احلديثة  العلمية  الدرا�شات  اأظهرت  واأ�شل.ولقد  ح�شب  ذي 

التنا�شل مهما تقدم به العمر و كانت  احل�شان العربي قادر على 

يف�شله  وكــان  �شاحبه  نف�س  يف  خا�شة  مكانة  العربي  للح�شان 

عن  متيزه  ب�شفات  العربي  احل�شان  ويتميز  وعياله.  نف�شه  على 

نها �شغرية احلجم وح�افره �شلبة  غريه فراأ�شه اأجمل ما فيه، لأ

اىل   350 بني  وزنه  ويبلغ  معا  والق�ة  بال�شرعة  ويتميز  و�شغرية 

400 كجم ويراوح ط�ل قامته بني مر واأربعني �شنتيمرا ومر 

و�شتني ويعتمد يف غذائه على الرب�شيم واحل�شي�س وال�شكر وف�ل 

انه  مراعاة  مع  والتفاح  والعالف  والتنب  الكتان  وبــذور  ال�ش�يا 

عمر  وميتد  ال�شتاء  ف�شل  يف  الغذاء  من  اكرب  كمية  اىل  يحتاج 

كرث من ع�شرين عاما. اخليل لأ

أنواع الخيول
ال�شتخدام  وطبيعة  احلجم  حيث  من  اخلي�ل  اأن�اع  تتعدد 

ح�شب ما يلي:

اجل�شم  ب�شخامة  اخلي�ل  هذه  :ومتتاز  الثقيلة  اجلر  خي�ل   -1

 900 –  620 بني  ما  يــراوح  ف�زنها  الع�شالت،  تك�ين  وق�ة 

كجم. ُت�شتخدم يف العمليات الزراعية الثقيلة وجر العربات 

وخا�شة يف جر العربات احلربية يف القدم، وتتميز بثباتها 

ر�س مهما كان بها انحدار، ومن اأمثلتها الكليدي�شدال  على الأ

ل�ن  لها  املن�شاأ  اإ�شكتدلندية  خي�ل  وهي   )Clydesdale(

اأ�شفر اأو بني اأو اأ�ش�د اأو رمادي.

اخلي�ل  من  واحلجم  ال�زن  فى  اأقل  املت��شطة:  اجلر  خي�ل   -2

خي�ل  ومنها:  وزنـــًا  ــل  اأق عــربــات  جتــر  فهي  لــذا  ال�شابقة، 

خي�ل  كــانــت  ــل  �ــش الأ فــى  ــي  وه  ،)Hackney( الهاكني 

للجر  اأي�شًا  ُا�شتخدمت  لكنها   )Beadle horses( للرك�ب 

احلجم  كبرية  واحدة  �شاللتان  منها  وي�جد   )Harness(

واأخرى �شغرية والتي تعرف با�شم )ال�شي�شي(.

و�شرعة  ج�شدها  وط�ل  وزنها  بخفة  الرك�ب:ومتتاز  خي�ل   -3

ما  وزنها  يــراوح  ال�شباقات،  تدخل  نها  لأ وخا�شة  حركتها 

العربية قائمة هذه  – 630 كجم. حتتل اخلي�ل   450 بني 

خي�ل  اأيــة  فى  ت�جد  ل  �شفات  من  فيها  تت�افر  ملا  اخلي�ل 

تك�ن  �شيلة  الأ و�شفاتها   ،)Arabian horses( اأخــرى 

للخي�ل امل�شرية والليبية.

)ال�شي�شي (اخلي�ل �شغرية احلجم لها ا�شتخدامات عديدة:   -4

العرو�س  يف  للت�شلية  اخلفيفة،  الــعــربــات  جــر  ــ�ب،  ــرك ال

امل�شرحية وللرفيه عن ال�شغار. يراوح وزنها ما بني 120 -

التي   ،)Shetland( �شتالند  �شي�شي  اأمثلتها  من  كجم،   450

ن�شاأت فى جزيرة )�شتالند(فى اإ�شكتلندا.

ما يحتاجه الخيل
با�شتمرار  املتجدد  النظيف  املاء   حتتاج اخلي�ل اىل  ت�فري 

احلر  وكذلك   الرياح  و  القار�س  الربد  من  حلمايتها  مــاأوى  و  لها 

الرملية  واحلبيبات  احلــجــارة  ـــة  اإزال اإىل  وحتــتــاج  ال�شديد.  

ان  احلديثة  العلمية  ات 

ل مهما تقدم به العمر و كانت 

له 

عن  متيزه  فات 

لبة 

اىل   

ًر أ ُا لكنها   )Beadle horses(
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اخل�شنة من اخلف ي�ميًا يف بداية الي�م وبعد التدريب تنظيف 

و  ومت�شيطه.  نف�شه  اخليل  تنظيف  و  الروث  من  ي�ميًا  �شطبل  الإ

زيارة الطبيب البيطري كل 4- 8 اأ�شابيع،و التطعيمات ال�قائية 

مرا�س. �شابة بالأ الدورية - ملنع الإ

التعامل معها:
اللجام  لب�س  عــلــى  بــتــعــ�يــده  اخلــيــل  ــع  م ــداأ  ــب ي ال�شائ�س 

ــرد  ــج ــــعــــ�ده عـــلـــى الـــــ�قـــــ�ف مب ـــادة، ثــــم ي ـــي ـــق ـــل بـــالـــفـــم ل

 جـــذبـــه واأخــــــــريًا يـــتـــدرب احلـــ�ـــشـــان عــلــى �ــشــد الــعــربــة.

اأما اإذا كانت ن�عية العمل للرك�ب �ش�اء للفرو�شية اأو للريا�شة، 

ي�شغط  ل  حتى  عاليًا  الراكب  لرفع  ال�شرج  اإىل  اجل�اد  فيحتاج 

له.  ي�شر  الأ من اجلانب  الرك�ب  ويك�ن عادة  على ظهر احل�شان 

فمه،  يف  ت��شع  التي  احلديدة  وه�  اللجام  اإىل  احل�شان  يحتاج 

البطيء  ال�شري  الرك�ب  عملية  على  لتدريبه  احتياجاته  ومن 

اإىل  �شافة  بالإ اخللف  اإىل  والرج�ع  والرك�س  والقفز  وال�شريع 

�ش�ات واخلي�ل من احلي�انات احل�شا�شة جدًا ومن  التع�د على الأ

من  القراب  يجب  لتهدئتهم  لذا  والقلق،  للفزع  تعر�شها  ال�شهل 

م�شاك بها ببطء ثم التحدث اإليهم كاأنك تتحدث مع  الراأ�س والإ

�شخ�س اآخر. اأما ال�ش��شاء اأو احلركات الفجائية فقد ت�شبب لهم 

النزعاج وي�شعب عندها التعامل مع هذا احلي�ان ال�ديع، ويجب 

اكت�شاب اخلربة مع خي�ل اأخرى قبل التفكري يف امتالك واحد.

أمراضها
مرا�س التي ت�شيب اخلي�ل ال�شعال و قد يف�شر على اأنه  من الأ

عدوى ت�شيب اجلهاز التنف�شي ول ين�شح برك�به اإل بعد ا�شت�شارة 

الطبيب البيطري وقد يك�ن من اأ�شبابه التعر�س للغبار اأو ذرات 

اأ�شبابها:  ويك�ن  املعدة  اأو  البطن  اجلــ�.اآلم  يف  املتطايرة  الق�س 

�شابة بالديدان – اأو وج�د انتفاخ ، واإ�شابات  ع�شر اله�شم – الإ

اجلهاز التنف�شي )ان�شداد املمرات اله�ائية(، والتي تظهر عالمات 

الراحة  عند  �شماعه  ميكن  عــاٍل  �ش�ت  له  احل�شان  تنف�س  اأن 

ومنها: احلافر  اإ�شابات  و  اخلفيفة  التدريبات  ممار�شة  عند  اأو 

التهاب م�ؤمل ي�شيب اجلزء الداخلي احل�شا�س من احلافر وي�شبب 

ت�ش�هات، ويرجع ال�شبب الرئي�شي وراء هذا اللتهاب اإىل تناول 

طعمة كثرية وممار�شتها لتمارين اأقل. اخلي�ل لأ

تاريخها األولمبي
دورات  يف  الفرو�شية  فعاليات  اأُدخلت 

ومتت   1900 عام  منذ  وملبية  الأ لعاب  الأ

لعاب  وىل يف دورة الأ فعالية قفز امل�انع الأ

اأي  بعدها  حتدث  ومل  بباري�س  وملبية  الأ

 1912 عام  حتى  الفرو�شية  فعاليات  من 

لعاب  عندما اأدخلت مرة اأخرى يف دورة الأ

وملبية ب�شت�كه�مل وا�شتمرت منذ حينه  الأ

وملبية الالحقة. وبقيت  يف كل الدورات الأ

وملبي  الأ الربنامج  يف  الفرو�شية  فعاليات 

 1900 ــام  ع ــدث  ح مــا  با�شتثناء  ثابتة 

حيث اأقيمت فعاليتان وهما ال�ثب العايل 

وال�ثب الط�يل للخي�ل وكانت هذه املرة 

ظهر  بينما   ، بعدها  تتكرر  ومل  وىل  الأ

من األمراض 
التي تصيب 

الخيول
السعال وال

ينصح بركوبه 
إال بعد 

استشارة 
الطبيب 
البيطري
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تطراأ  مل  عداه  وفيما   . وملبي  الأ الربنامج  يف  واحــدة  ملرة  القفز 

تغيريات تذكر على هذا الربنامج .

سباقات القدرة
لت�جيهات  تنفيذًا  مــارات  الإ يف  القدرة  �شباقات  تنظيم  بداأ 

تاأ�شي�س احتاد  نهيان، وبعد  اآل  �شلطان  زايد بن  ال�شيخ  له  املغف�ر 

اأبــريــل  وال�شباق  يف  للفرو�شية  املتحدة  العربية  ــــارات  م الإ

ال�شابع  يف  الــقــدرة  �شباقات  انطلقت  ق�شرية  بــفــرة   ،1992

قليلة. �شن�ات  يف  عمالقة  قفزات  و�شهدت   ،1993 يناير   من 

يف  ينظم  قدرة  �شباق  اأول  يف  بل  الإ جانب  اإىل  اخلي�ل  و�شاركت 

مارات مل�شافة 40 كلم يف دبي، و�شيطرت اخلي�ل على املراكز الـ15  الإ

وىل يف ال�شباق وقام احتاد الفرو�شية وال�شباق بتاأ�شي�س بنية  الأ

 اأ�شا�شية متينة لدعم ريا�شات الفرو�شية والقدرة ب�شكل خا�س.

ناديًا  و22  قدرة  وقرى  مراكز  ثالثة  ت�جد  احلايل،  ال�قت  ويف 

الريا�شات  اأكرث  من  القدرة  ريا�شة  اأ�شبحت  كما  اخليل،  لرك�ب 

مارات العربية املتحدة خا�شة ملا جتده من الرعاية  �شعبية يف الإ

ال�شامية وامل�شاركة الفعالة من اأ�شحاب ال�شم� احلكام وال�شي�خ. 

وت�شهد �شباقات القدرة م�شاركة عدد من الفر�شان من داخل وخارج 

الدولة، وتنظم ال�شباقات وفقًا لنظم �شبط ال�قت بالك�مبي�تر، 

بالتعاون  الحتاد  يعمل  كما  وا�شعة،  اإعالمية  بتغطية  وحتظى 
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على  القدرة  ريا�شة  لتط�ير  والدولية  قليمية  الإ الحتادات  مع 

املاراث�ن،  �شباقات  تقابل  القدرة  �شباقات  العاملي.اإن  امل�شت�ى 

ــادة  وع جـــدًا،  مهم  الــ�قــت  عن�شر  ففيها  التنظيم،  حيث  مــن 

عالقته  ي�طد  اأن  الفار�س  على  يتعني  لذلك   ، كم  م�شافتها  120 

ال�شرعة  مبنتهى  وحالته  ظرفه  مع  ليتجاوب  ويتفهمه  بح�شانه 

نه يف حالة اإخفاق الفار�س يف التعامل مع ح�شانه، لن  والدقة، لأ

احل�شان  حالة  اأن  تبني  اإذا  خا�شة  ال�شباق،  مب�ا�شلة  له  ي�شمح 

ال�شحية �شيئة، عند املعاينة الطبية، التي تخ�شع لها اخلي�ل يف 

اأوقات حمددة اأثناء ال�شباق.
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تحفـــــــــة معمـــــــــــارية .. ومنـــــــــارة دينيـــــــة 
مسجد الشيخ زايد
من أكبـر مسـاجد العالـم بعد الحرميـن الشريفين

كتبت: إيناس محيسي
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أبوظبي
اأهم  اأحــد  باأب�ظبي  زايــد  ال�شيخ  م�شجد  ميثل 

التحف املعمارية احلديثة على م�شت�ى العامل، حيث 

امل�شاحة  حيث  من  العامل  يف  م�شجد  اكرب  ثالث  يعد 

الكلية بعد احلرمني ال�شريفني مب�شاحة تبلغ 22 األفا 

ح�له،  العاك�شة  البحريات  بدون  مربعا  مرا  و412 

العامل  يف  م�شاجد  ع�شرة  اكرب  من  واحدا  اأي�شا  وه� 

الناحية  من  امل�شجد  حجم  ي�شنف  حيث  احلجم،  يف 

العامل  يف  م�شاجد  ع�شرة  اأكـــرب  �شمن  العمرانية 

م�شل  األــف   40 تبلغ  ا�شتيعابية  بطاقة  �شالمي،  الإ

جمالية مليارين  لكافة اأق�شامه، بينما تبلغ تكلفته الإ

و167 ملي�ن درهم.

ويتميز امل�شجد مبكانة وجتهيزات فائقة التميز 

يف  الدينية  ال�شياحة  معامل  اأحــد  بــجــدارة  جتعله 

منطقة اخلليج، وحتفة فنية ي�شعب تكرارها، بداية 

جزيرة  مدخل  على  يقع  الــذي  امل�شجد  م�قع  مــن 

اأب�ظبي، والذي �شي�شبح خالل ال�شن�ات املقبلة، ويف 

ت�شهده  الذي  وال�شريع  الكبري  العمراين  الت��شع  ظل 

دليال على حكمة  يعد  ما  املدينة، وه�  املدينة، قلب 

املغف�ر له ال�شيخ زايد يف اختيار امل�قع ورفع امل�شجد 

ر�س 9 اأمتار حتى يرى من جميع  عن م�شت�ى �شطح الأ

اجلهات وم�اقع خمتلفة من اأب�ظبي.
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تصميم فريد
الفريد والذي قلما  املعماري  امل�شجد بت�شميمه  اأي�شا يتميز 

خرى ح�ل العامل، خا�شة القاعة الرئي�شية  يتكرر يف امل�شاجد الأ

منظمة  وح�شب  قباب،  ثالث  تعل�ها  والتي  امل�شجد  يف  لل�شالة 

للتاريخ والفن�ن والثقافة  بحاث  الأ �شالمي فان مركز  الإ امل�ؤمتر 

امل�شجد  قبة  ان  على  اكد  قد  )ار�شيكا(  با�شطنب�ل  �شالمية  الإ

الرئي�شية تعترب اأكرب قبة يف العامل حيث يبلغ ارتفاعها )83( 

مرا وبقطر داخلي يبلغ )8ر32(، وي�شل 

وزن هذه القبة األف طن، وقد زخرفت من 

�شممه  لياف  بالأ املق�ى  باجلب�س  الداخل 

فريدة  نباتية  بزخارف  مغاربة  فنان�ن 

اإىل  �شافة  بالإ للم�شجد  خ�شي�شا  �شممت 

امل�شجد  ي�شم  كما  قرانية.  اآيــات  كتابة 

ــن الــقــبــاب خمتلف  اأيــ�ــشــا عـــدد كــبــري م

تغطي  قبة  عددها)57(  يبلغ  حجام  الأ

الرئي�شية  واملداخل  اخلارجية  روقــة  الأ

اخلارج  من  مك�ش�ة  وجميعها  واجلانبية، 

الداخل  ومــن  املتميز  بي�س  الأ بالرخام 

قام  التي  اجلب�س  من  املنفذة  بالزخارف 

مبثل  متخ�ش�ش�ن  مهرة  فني�ن  بتنفيذها 

عمال، اإىل جانب اأربعة ماآذن يف اأركان ال�شحن  هذا الن�ع من الأ

بالكامل  مك�ش�ة  وهــي  للماأذنة،  107اأمــتــار  بارتفاع  اخلارجي 

بي�س. بالرخام الأ

متتد  متناغمة  فنية  ل�حات  متثل  فهي  امل�شجد  اأر�شيات  اأما 

على م�شاحة 17 األف مر هي م�شاحة ال�شحن اخلارجي للم�شجد، 

خر�شانية  بالطات  بنظام  تك�ن  ان  ت�شميمها  عند  روعي  والتي 

اأنــ�اع  باأج�د  ومك�ش�ة  خر�شانية  ركائز  على  حمم�لة  �شخمة 

الرخام املزخرف بت�شاميم نباتية مل�نة ومطعمة بالف�شيف�شاء،  

يف  امل�ج�دة  املك�ش�فة  امل�شاحات  اأكرب  �شمن  من  ال�شحن  لي�شبح 

�شالمي. امل�شاجد بالعامل الإ

أعمدة رخامية
العمدة  كذلك؛  امل�شجد  يف  البارزة  املعمارية  املعامل  ومن   

عددها  ي�شل  والتي  الرئي�شية،  ال�شالة  قاعة  داخــل  القائمة 

ال�شخمة و�شممت بحيث  والقباب  �شقف  الأ )24( عم�دا حتمل 

العق�د  حتمل  ركائز  اأربعة  اإىل  مق�شما  ال�احد  العم�د  يك�ن 

بي�س  الأ بالرخام  عمدة  الأ هذه  ك�ش�ة  ومت  للقباب،  احلاملة 

ت�شفي  يجعلها  مما  ونباتية  ورديــة  باأ�شكال  بال�شدف  املطعم 

جمال ورونقا يف القاعة ..اأما اأعمدة ال�شحن اخلارجي امل�ج�دة 

روقة املحيطة بال�شحن فيبلغ عددها الفا و 48عم�دا مك�ش�  بالأ

صمم 
المسجد 
ليمثل 
صرحًا
ثقافيًا
إسالميًا
عالميًا
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نباتية  وبت�شميمات  الكرمية  �شبه  حجار  بالأ املطعم  بالرخام 

هي  لتبدو  بالذهب،  مطلية  معدنية  تيجان  ولها  مل�نة  واأزهــار 

الخرى كتحف فنية تفي�س بالفخامة والروعة.

حتيط  التي  املائية  البحريات  ت�شكلها  اأخــرى  فنية  ل�حة 

مما  امل�شجد  واجــهــات  لتعك�س  للم�شجد،  اخلارجية  روقــة  بــالأ

الت�شميمية، خا�شة وقد ك�شيت  الناحية  اإليه متيزا من  ي�شيف 

رخام  ا�شتعمال  مع  بي�س  الأ بالرخام  البحريات  هــذه  اأر�شية 

معا  الل�نان  لي�شكل  ال�شحن،  اإىل  ت�ؤدي  التي  املمرات  يف  اأخ�شر 

مزيجا ل�نيا مينح النف�س البهجة وال�شالم، كما روعي بان تك�ن 

حجار  بي�س املطعم بالأ روقة اخلارجية من الرخام الأ اأعمدة الأ

من  ا�شتقدم�ا خ�شي�شا  مهرة  تثبيتها عمال  الكرمية ت�ىل  �شبه 

عمدة وامل�شمم ب�شكل راأ�س نخلة من  �شافة اإىل تاج الأ الهند، بالإ

ملني�م املذهب. الأ

ثريات ذهبية وسجاد يدوي
على  بامل�شجد  الهتمام  يقت�شر  ول 

امتد  بل  الفريدة،  املعمارية  ت�شميماته 

له،  الداخلي  التاأثيث  اإىل  الهتمام  هذا 

على  البلدية  ال�ش�ؤون  دائــرة  فحر�شت 

املتعلقة  نظمة  الأ اأنـــ�اع  ــدث  اأح اختيار 

�شاءة  �شاءة، وكذلك اأحدث اأجهزة الإ بالإ

جهزة  الأ هــذه  ومــن  العامل  م�شت�ى  على 

وحجم  تتنا�شب  لها  خا�شة  ت�شاميم  عمل  مت  حيث  الــرثيــات 

امل�شجد والزخارف امل�شتخدمة به بحيث ت�شكل وحدة متناغمة 

�شخم عامليًا من حيث  ل�ان. وتعد ثريات امل�شجد الأ �شكال والأ الأ

وت�شنيعها  بت�شميمها  وقامت  امل�شتخدمة،  املــ�اد  ونــ�ع  احلجم 

كربيات  من  تعترب  والتي  الملانية”  “فاو�شتك  �شركة  قبل  من 

و�شناعة  الــرثيــات  �شناعة  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  ال�شركات 

الكري�شتال، بتكلفة تقدر بنح� 30 ملي�ن درهم، وتتميز الرثيات 

بهيكلها املطلي بالنحا�س والذهب من عيار 24 قرياطًا، ولتحافظ 

على تاألقها با�شتمرار؛ مت ت�قيع عقد ل�شيانتها م�شتمر ملدة عام 

و�شمان 10 �شن�ات.

التي متثل كل  امل�شجد برثياتها الذهبية  وكما تزه� ا�شقف 

الرئي�شية  ال�شالة  قاعة  اأر�شية  تزه�  رائعة،  فنية  حتفة  منها 

اآلف   5 العامل تبلغ م�شاحتها ح�ايل  باأكرب �شجادة يف  بامل�شجد 

ال�شجادة  �شنع  ومت  بالكامل،  القاعة  لتغطي  مربعًا  مرًا  و627 

من اأج�د اأن�اع ال�ش�ف امل�شتخدم يف هذه ال�شناعة وهي يدوية 

ال�شنع وعمل يف ن�شجها نح� األف و200 نا�شج ونا�شجة و 20 فنيًا 

و30 عامل خدمات. كما مت ت�شميم ال�شجادة باأرقى واأجمل فن�ن 

عدد  ويبلغ  للم�شجد،  اخل�ش��شية  وحتقق  فريدة  لتك�ن  الن�شج 

 35 47 طنًا منها  العقد فيها ح�ايل ملي�نني و268 عقدة وتزن 

 30 تكلفتها  وتبلغ  القطن  خي�ط  من  طنًا  و12  ال�ش�ف  من  طنًا 

و�شطية«  »دوائر  ميداليات   3 ال�شجادة  يف  وي�جد  درهم،  ملي�ن 

قطر امليدالية الكبرية منها ح�ايل 20 مرًا مل�نة بـ 25 ل�نًا.

يستوعب
المسجد
 40 ألف 
مصل
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صرح حضاري متكامل
مدار  على  للمراقبة  ثابتة  كامريا   53 بامل�شجد  ي�جد  كذلك 

ال�شاعة ترتبط بغرفة عمليات خا�شة و4 كامريات متحركة خلدمة 

الدينية  واملنا�شبات  والفعاليات  حداث  الأ ونقل  التلفزي�ين  البث 

ب�شكل  اله�اء  على  البث  حالت  يف  وخا�شة  بامل�شجد  �شتقام  التي 

مبا�شر، حيث من املقرر ان يتح�ل امل�شجد اإىل �شرح ثقايف اإ�شالمي 

عاملي و�شتبث منه خطب اجلمعة والعيدين و�شتقام به املحا�شرات 

و�شيتم  اأب�ظبي  ملدينة  امل�حد  ذان  والأ �شالمية  الإ واملــ�ؤمتــرات 

طباعة م�شحف خا�س به يحمل ا�شم املغف�ر له ال�شيخ زايد.

ومل يغفل القائم�ن على امل�شجد اخلدمات الالزمة للم�شلني، 

اجلن�بية  وال�شرقية  ال�شمالية  ال�شرقية  بالزاوية  اأحلق  حيث 

اأماكن ال��ش�ء ودورات  اأر�شية �شحن امل�شجد؛  ومب�شت�ى من�ش�ب 

100نقطة  عدد  اإىل  �شافة  بالإ مياه  80دورة  من  واملك�نة  املياه 

جتاور  ملحقة  الن�شاء  ل�شالة  قاعة  جانب  اإىل  تقريبا،  و�ش�ء 

من  وخــروج  دخــ�ل  ب�ابات  و6  الرئي�شية  الرجال  �شالة  قاعة 

اإ�شافة  ــزوار،  وال ال�شي�ف  لكبار  ب�ابتان  منها  اخلارجي  ال�ش�ر 

عمال الزراعية والتجميلية والبحريات املائية والن�افري حيث  لالأ

ميتد امل�شروع على م�شاحة كيل�مر ط�ل وعر�س ن�شف كيل�مر. 

كما يت�شمن حميط امل�شجد اأماكن ل�ق�ف ال�شيارات ت�شت�عب 

امل�شجد،  اأر�ــس  م�شت�ى  حتت  مركبة   400 منها  مركبة   2400

اأمتار حيث م�قع امل�شجد وارتفاعه عن   9 والباقي يرتفع لنح� 

ر�س، مت تخ�شي�س عدد منها لذوي الحتياجات.  �شطح الأ

مرحلتان لإلنشاء
 وقد بداأ العمل يف بناء م�شجد ال�شيخ 

1998لي�شبح فريدا بطرازه  زايد يف عام 

ن�شائية، وميثل  من الناحية املعمارية والإ

مع  يتنا�شب  اإ�شالميا  ح�شاريا  �شرحا 

مارات  التط�ر املعماري احلايل يف دولة الإ

اأحــدث  مــع  ويتما�شى  املتحدة  العربية 

حيث  من  العامل  يف  امل�ج�د  البناء  نظم 

امل�شجد  بناء  .ومت  والت�شميم  احلجم 

اأعــمــال  �شملت  وىل  الأ مرحلتني  عــلــى 

والثانية  اخلر�شاين،  والهيكل  �شا�شات  الأ

والزخرفة  الت�شطيبات  اأعــمــال  �شملت 

حيث  والداخلية  اخلارجية  �شالمية  الإ

عمال اأجهزة فنية من  يق�م على ت�شيري الأ

الخت�شا�شات  كافة  من  مهند�شني  ع�شرة 

ميثل�ن دائرة البلديات والزراعة وجهازًا 

الخت�شا�شات،  جميع  من  متكاماًل  فنيًا 

ل�شت�شاريني  متخ�ش�شني  ومهند�شني 

الداخلية  الــزخــرفــة  عــمــال  لأ ثان�يني 

عدد  اإىل  �شافة  بالإ لكروميكانيك،  والإ

التنفيذ .وقد بلغت تكلفة  باأعمال  2000عامل تقريبا يق�م�ن 

تقريبا  درهــم  750ملي�ن  بلغت  التنفيذ  من  وىل  الأ املرحلة 

درهم  267ملي�ن  و  مليار  الثانية  للمرحلة  املعتمدة  والقيمة 

عمال اخلارجية للم�قع 150ملي�ن درهم. وقيمة تكلفة الأ

أرضيات 
المسجد 

لوحات فنية 
متناغمة تمتد 
على مساحة 
17 ألف متر، 

تكسوها 
أجود أنواع 

الرخام 
المزخرف 
بتصاميم 

نباتية ملونة

اإينا�س حمي�شي:

�شالمية. الإ الفن�ن  يف  متخ�ش�شة  • �شحافية 
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الداعية الكندي محمد رابرد هافت لـ الضياء:

مــارات  الإ يزور  والذي  الكندي  �شالمي  الإ الداعية  اأكد 

كال  يف  التطرف  جتنب  على  يق�م  �شالم  الإ ج�هر  اأن  حاليًا 

الجتاهني حيث يق�ل القراآن الكرمي {وكذلك جعلناكم اأمة 

ية: )143(. و�شطًا} �ش�رة البقرة الآ

املكانة  احلــ�ار  يتب�اأ  اأن  يعني  و�شطًا  اأمة  تك�ن  واأن 

الكرمي  القراآن  كلمات  يف  جند  حيث  الرفيعة  الدينية 

{ادع اإىل �شبيل ربك باحلكمة وامل�عظة احل�شنة} �ش�رة 

ية: )125(، ويف �ش�ء هذا يت�شح اأن ال��شطية  النحل الآ

اأن  تعدو  ل  تع�شب  ودون  �شالم  يف  احلــ�ار  اإىل  املــ�ؤديــة 

تك�ن يف نهاية املطاف كلمة �شر واحدة، وهي كلمة ت�فر 

م�شاحة فكرية ميكن من خاللها فهم الدور الذي نق�م به 

يف الغرب وخا�شة يف كندا.

ميان والر�شالة ال�اثقة بداأ ال�شيخ  بهذه الكلمات املليئة بالإ

ال�ش�رة  عن  �شاألناه  وعندما  ال�شياء  اإىل  حديثه  رابــرد  حممد 

كنديًا  باعتباره  الــغــرب  يف  وامل�شلمني  �ــشــالم  الإ عــن  الذهنية 

وغربيًا؟

يبتغي  علمي  جهد  كنتاج  تاأتي  ال�ش�رة  هذه  اإن  قــال: 

احلاكمة  دراك  الإ وحمركات  ــر  خ الآ لعقلية  اأف�شل  فهمًا 

النهائي  هدفنا  ولي�س  الغرب،  يف  �شالمية  الإ الثقافة  لفهم 

�شالم من بني ركام  ال�شحيحة لالإ �شالمية  ال�ش�رة الإ جتلية 

�شالم وه� منه  وباء الع�شر )التطرف املن�ش�ب ظلمًا اإىل الإ

مفهوم الغرب
سلبياًًعن اإلسالم ال يزال

حوار: محمد توفيق أحمد
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الدائر  احلــ�ار  يف  امل�شاركة  يف  الرغبة  ه�  ما  بقدر  بــراء( 

بني  ن�شاين  الإ التفاهم  �شلم  على  اأعلى  درجة  اإىل  لل��ش�ل 

اأكرث  �شانحة  ن  الآ الفر�شة  اأن  واأرى  املعا�شرة  احل�شارات 

نعتقد  الثقافتني ونحن  قامة ج�شر متني بني  اأي وقت لإ من 

كدعاة اإ�شالميني ننتمي للغرب اإن ما قيل من اأن هناك ه�ة 

اله�ة  اأن  حني  ففي  وهم،  �ش�ى  لي�س  احل�شارات  بني  دائمة 

غري  ذلــك  اأن  اإل  اجلي�ل�جيا  علم  يف  ت�جد  قد  الدائمة 

ن�شانية، ولكني اأع�د واأوؤكد اأن هناك  �شحيح يف العالقات الإ

ل  م�ؤقتة  فج�ة  جنعلها  اأن  معًا  ن�شتطيع  بالتاأكيد  فج�ة 

دائمة وكلمة ال�شر دائمًا هي )الت�شال( وبف�شلها ا�شتطعنا 

�شالم ب�ش�رته ال�شحيحة التي تعتمد على منهج  اأن نقدم الإ

تعاي�س  من  مــارات  الإ يف  اأراه  ملا  جدًا  �شعيد  واأنا  ال��شطية. 

الغربيني  ت�شتقبل  حيث  �شالم  الإ اإليه  يدع�  جميل  �شلمي 

من  عددًا  التقيت  وقد  فيهم،  وت�ؤثر  وال�شالم  املحبة  بروح 

وروبيني والغربيني يف دبي حيث مل�شت منهم فهمًا  خ�ة الأ الأ

ما  بف�شل  وهــذا  وامل�شلمني  �شالم  الإ ل�ش�رة  اأف�شل  واإدراكــا 

�شالم. ت�فره دبي من و�شطية تنقل �ش�رة نا�شعة لالإ

مع  تعاطف  وعــدم  جهاًل  هناك  أن  تعتقد  هل 
اإلسالم في الغرب؟

مع  التعاطف  عدم  ح�ل  كندا  يف  اأجريناه  ا�شتطالع  يف 

باأن لديهم معرفة ب�شيطة  اأجاب�ا  العينة  50% من  �شالم  الإ

�شالم وامل�شلمني و%76  الإ ولي�شت لديهم معل�مات كاملة عن 

يرجح�ن  و%49  �شالم  الإ عن  متامًا  يختلف  ديني  اإن  قال�ا 

�شخ�س  كل  ت�شرف  على  مبني  هنا  واحلكم  العنف  ت�شجيع 

هذه  من  خرجنا  اأننا  كما  الغربية،  عــالم  الإ و�شائل  وتاأثري 

ي�شعر  حيث  امل�شلمني،  عن  اإيجابية  بت�ش�رات  الدرا�شة 

الكثريون بالرتياح عندما يك�ن لديهم اأ�شدقاء من امل�شلمني 

عالقات  لديهم  يك�ن  وعندما  العرب، 

يك�ن�ن  وعندما  اأ�شرهم  مع  اأ�شرية 

ت�شكيل  يف  مهم  عامل  فهناك  جــريانــًا 

مع  ال�شخ�شية  التجربة  وه�  امل�شاعر 

امل�شلمني.

وماذا يمكن القيام به لتحسين 
الصورة في الغرب؟
تي: اأجملها يف الآ

والت�ا�شل. التعليم  زيادة   •
عــــالم  الإ و�ــشــائــل  عــلــى  ــاأثــري  ــت ال  •
ـــب  ـــ�ان الـــغـــربـــيـــة لـــتـــقـــدمي اجل

يجابية. الإ

معل�مات  وت�فري  �شالم  الإ عن  مت�ازن  حمت�ى  اإعــداد   •
�شالم. �شحيحة عن الإ

معل�مات  تقدم  �شالم  الإ عن  وثرية  ذكية  م�اقع  اإن�شاء   •
م�شدرًا  وتك�ن  واجلــادة  املهمة  الق�شايا  وتغطي  وافية 

واأكرب  اأف�شل  ت�عية  تقدمي  وت�شتطيع  والكبار  لل�شغار 

العاملية  عالم  الإ و�شائل  مع  ال�شلة  وت�ثيق  �شالم  الإ عن 

وات�شالت  نف�ذ  لديهم  الذين  �شخا�س  الأ مع  والتعاقد 

عالم العاملية. ق�ية مع و�شائل الإ

عالم الغربية  وال�شتثمار يف العالقات العامة ب��شائل الإ

ت�شكيل  يف  وت�شاهم  للغرب  ت�شل  اإعالمية  قن�ات  واإن�شاء 

العامل، وهنا اقرح تط�ير م�اقعكم  وامل�اقف ح�ل  راء  الآ

�شالمية ليقدم  �شالمية على النت كم�قع دائرة ال�ش�ؤون الإ الإ

جميع هذه النقاط خا�شة واأن الدائرة تنتهج منهج ال��شطية 

دعم  �شالمية  الإ الدول  من  اأمتنى  واخريًا  ا�شراتيجيتها  يف 

�شالمية وال�شتفادة من امكانياتها. اجلاليات الإ

الفرصة 
اآلن سانحة 

إلقامة 
جسر بين 
الثقافتين 

الغربية 
واإلسالمية
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تراها  وهي  وجهها  ت�شيء  بابت�شامة  ال�شاعة  اإىل  نظرت 

ال�شابعة، ففي هذه اللحظة يبداأ الطاب�ر املدر�شي يف  قد بلغت 

املدر�شية  ذاعــة  الإ يف  كلمة  الي�م  �شيلقي  الذي  ولدها  مدر�شة 

اأح�شنت تدريبه عليها ط�ال ي�مني!

تن�ي  الــذي  للغداء  تخطط  وهــي  املنزل  تنظف  �شرعت 

اإعداده هذا الي�م بناء على طلب خا�س من حبيبها ماجد الذي 

ليب�شرها  ع�دته  عند  الدجاج  مكب��س  له  تقدم  اأن  ا�شرط 

ذاعية. بنجاحه يف تقدمي فقرته الإ

هاتف  رنني  ينطلق  اأن  قبل  عددهن  تــدري  ل  دقائق  مرت 

املنزل فتتجه نح�ه بفرحة وهي تت�قع ات�شال من والدتها.

نعم  -

اأ�شرعي يا اأم ماجد، خذي �شيارتك واحلقي بي!  -

خريا ماذا حدث يا اأبا ماجد؟ ما بال �ش�تك خمتنقا؟  -

...  -

ما بك؟ ماذا حدث؟ اأين تريدين اأن اأحلق بك؟  -

يف امل�شت�شفى  -

ملاذا؟ اأخربين باهلل عليك.  -

فاإذا  ي�م  كل  اأفعل  كما  املدر�شة  باب  قرب  ماجدا  اأنزلت   -

رواح ول يقدر اأنه يف منطقة  ب�شائق مته�ر ل يقيم وزنا لالأ

اأطفال...

ماذا حدث؟ ماذا فعل مباجد؟  -

�شدمه واألقى به على ال�شارع م�شرجا بالدم وفر هاربا  -

ن؟ ماذا فعلتم به؟  اأين ه� الآ  -

ن  الآ ونحن  امل�شت�شفى  اإىل  وحملته  �شعاف  الإ �شيارة  جاءت  ـ- 

هنا ولكن

لكن ماذا؟ اأخربين �شريعا  -

احلقي به يا اأم ماجد.. اإ�شابته كبرية لكنه فتح عينيه وه�   -

يناديك

ــاء عــن حــالــتــه؟ هل  ــب ط ــال الأ ــال ولــكــن مـــاذا ق �ــشــاآتــي ح  -

�شيتح�شن؟

احلقي به اأو اأنك لن تريه.. اإنه.. اإنه يكاد .. يحت�شر..  -

اإىل عباءتها  وتهرع  ال�شماعة  تلقي  العبارة بذه�ل،  ت�شمع 

امل�شافة  اأن  فتتذكر  ال�شاعة  على  عينها  تقع  �شيارتها،  ومفتاح 

بينها وبني امل�شت�شفى ل تتجاوز اأحد ع�شر كيل�مرًا، ميكنها اأن 

تقطعها يف ع�شر دقائق.. تنزل ال�شلم بلهفة و�شرعة متجاهلة 

امل�شعد الذي ما زال يف الط�ابق العليا.

ر�س الرابية اجلافة  تخرج من باب العمارة لتم�شي ف�ق الأ

�شع�بة  مع  �شريعا  فيها  مت�شي  بنايتهم،  اأ�شا�س  حتت�شن  التي 

الطريق وهي تلعن اأ�شحاب العمارات اجلديدة الذين ل يبال�ن 

من  املزيد  باإن�شاء  مبالتهم  قدر  لل�شيارات  م�اقف  بتخ�شي�س 

العمارات والرتفاع يف البنيان يف اأرا�س �شيقة ت�شم اآلف الب�شر 

بال احت�اء حلاجاتهم ال�شرورية ومنها ال�شيارات.

يف  هي  فاإمنا  ت�شتغفر،  وهي  ال�شيارة  فركب  اأخــريا  ت�شل 

باأجنحته ف�قهم فما  املحلق  امل�ت  م�قف عربة وعظة ي�شنعها 

بالها ت�شب اأو تلعن يف هذا ال�قت؟

مل  اإذ  ارتاحت  وقد  لل�شيارة  الع�ش�ائي  امل�قف  من  خرجت 

كما  خروجها  طريق  فتعر�س  خلفها  تقف  اأخــرى  �شيارة  جتد 

يحدث يف اأحيان كثرية.

اجتهت نح� ال�شارع احلي�ي القريب من بنايتهم، وما بينها 

ب�شبب  ط�يلة  دقائق  يف  قطعتها  مرا  ع�شر  خم�شة  اإل  وبينه 

وع�رة الطريق.

�شفلت فهالها ما راأت!  مامية اليمنى مت�س الإ نزلت العجلة الأ

اأف�اج ال�شيارات ترا�س يف �شف�ف ط�يلة اأمامها!

اأمام  اأنه  مع  ن�شيته  الذي  املنظر  رهبة  من  عيناها  جمدت 

عينيها من �شرفة �شقتها، وه� حديث زوجها الي�مي وه� �شك�ى 

كل من ي�شطر لعب�ر هذا الطريق!

طريقا  لها  لت�جد  ذاكرتها  ع�شرت  و�شمال،  ميينا  التفتت 

م�شدود  اخللفي  فال�شارع  جتد،  مل  لكنها  هذا،  بدل  ت�شلكه  اآخر 

باأعمال الطرق، وها هي واقفة هنا ل ت�شتطيع حراكا!

تعلقت عيناها باأ�ش�اء ال�شيارات اخللفية امل�شيئة، ل تكاد 

�شتبقى  اأنها  معلنة  فت�شيء  تع�د  حتى  واحــدة  ثانية  تنطفئ 

لمعة متاألقة كاأمنا تتعمد اإغاظتها وتعطيلها!

مل ت�شتطع اأن تنـزل بال�شيارة لت�شتقيم بها يف ال�شارع اإل بعد 

تتحرك  اأن  ت�شتطيع  اأن  دون  بعدهما  وقفت  اأخريني  دقيقتني 

قيد اأمنلة.

وجُه ابنها يراءى لها ملطخا بالدم، و�شفتاه ترجتفان وه� 

ينادي ب�ش�ت خافت متقطع: اأمي، اأريد اأن اأرى اأمي.

قصــــــة مـن الـواقـــــــــع
شروق محمد سلمان
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تث�ر اأع�شابها فت�شرب بقب�شتها عجلة القيادة بق�ة فينطلق 

نفري ال�شيارة.. فزعت منه، ثم راأته حال يي�شر لها عب�ر ال�شارع، 

اأطلقت نفريه مرات متتالية لتعلن ملن ح�لها اأنها يف حاجة ما�شة 

للعب�ر، لكن.. )ل حياة ملن تنادي(! هكذا حدثت نف�شها ب�ش�ت 

خمتنق نقل ح�شرتها، وانهمرت معه دم�عها!

اأخريا.. حتركت مرا اإ�شافيا، وبعد دقائق حتركت مرين!

عادت تطلق نفري ال�شيارة لعل اأحدهم يعطيها فر�شة للعب�ر، 

فباءت حماولتها بالف�شل مع الدمع اجلاري من عينيها، ومل جتد 

اأو ازدراء من ال�شائقني، واأح�شُنهم من األقى  اإل نظرات �شخرية 

�ش�اء ال�شيارة التي  نح�ها نظرة �شفقة ثم عاد ي�يل اهتمامه لأ

اأمامه!

اأمامه  العب�ر  فر�شة  منحها  الذي  ه�  فح�شب  واحد  �شائق 

ت�شحيته  تفدها  مل  ولكن  يــزال،  ما  خريا  الدنيا  يف  اأن  ليثبت 

بدوره يف املكان اإل يف التقدم مرين ل غري!

تذكرت تعليق زوجها حني يتحدث عن رحلته ال�شباحية يف 

هذا الزحف الب�شري وه� يق�ل: ل� اأن طفال ما زال يتعلم امل�شي 

ن واأتيحت له الفر�شة اأن ينطلق قرب �شيارتي على الر�شيف  الآ

اإىل  ي�شبقني  اأن  املتعرث  مب�شيه  ل�شتطاع  ال�شغريتني  بقدميه 

مكان عملي!

نح�ه  ب�شيارتها  فمالت  ال�شمال  ال�شف  يف  فرجة  لها  لحت 

واإذا بال�شيارة التي يف ال�شف الذي يليه تتقدم لت�شبقها اإىل تلك 

مين يتجه نح�ها كذلك حتى  الفرجة، واإذا ب�شائق من ال�شف الأ

كادا يت�شادمان!

يئ�شت من جناحها يف اقتنا�س هذه الفر�شة التي ل تقدمها 

اإل 3 اأمتار اأخرى، ونادت ب�ش�ت خافت خمتنق بالدمع: اأما من 

رحمة يا ب�شر! اأما من تقدير لمراأة �شعيفة يف و�شع حرج! اأو 

انعدمت يف هذا اجل� ويف هذه املدينة ويف هذا  اأن الرحمة قد 

ال�شارع؟

الب�شر  خ�شم  يف  عينيها  تدير  وهي  ب�شمت  دم�عها  �شالت 

الذي ح�لها وكل منهم ل يبايل اإل بحالته، ول يعنى اإل ب��شعه، 

ل يهمه غريه اأنى كان ويف اأي حال كان! كل منهم يتجه اإىل عمله 

عمله  ينتظره  الذي  ال�حيد  ه�  وكاأنه  خر،  بالآ يبايل  اأن  دون 

ذاك  كاأن  اأو  واحــدة!  دقيقة  عنه  يتاأخر  اأن  له  يحق  ل  الذي 

التاأخري الذي لن ي�شره منه اإل اإنذار �شف�ي اأو كتابي اأو خ�شم 

ىل من اللحاق بطفل يكاد اأن مي�ت! ي�م يف اأ�ش�اأ احلالت ه� اأومْ

امل�شل�لة ب�شب  املكب�ت وطاقتها  اأن تعرب عن غيظها  اأرادت 

اللعنات لكنها مل تعرف اإىل من ت�جهها! اأاإىل م�ش�ؤويل التخطيط 

الطرق!  ت�شميم  يح�شن�ن  ول  املــدن  ت��شع  يراع�ن  ل  الذين 

اأاإىل املدن التي تفتح ذراعيها لكل قادم دون ح�شاب ملا ينتج عن 

ذلك! اأاإىل ه�ؤلء ال�شائقني الذين ح�لها وكل منهم يكاد يتفجر 

مرا�س  خر وكثري منهم م�شاب بال�شغط وبكمٍّ من الأ غيظا ه� الآ

فكرت  يخ��ش�نه!  الذي  الي�مي  الزحام  هذا  ب�شبب  النف�شية 

اإىل  ينقل�نها  لعلهم  �شياراتهم  عجالت  حتت  بنف�شها  تلقي  اأن 

امل�شت�شفى فرى وجه ابنها!

تطلق  وهي  ال�شرطة  �شيارة  �ش�ت  ت�شاوؤلتها  من  اأخرجها 

ال�ش�ت  لها  فتح  طريقها،  عن  ليبتعدوا  للمتزاحمني  حتذيرا 

خلف  لتنطلق  تاأهبت  ح�لها،  املغلقة  ب�اب  الأ و�شط  اأمل  نافذة 

�شيارة ال�شرطة التي يجب اأن يف�شح لها ال�شائق�ن املجال، �شت�شلك 

الطريق الذي ت�شلكه، �شت�شري خلفها مبا�شرة لتلحق ب�شغريها.

الذي ي�حي  اللح�ح  ال�شيارة  نداء  ت�شمع  ال�قت وهي  طال 

نقاذ روح، لكن ال�شيارة مل تقرب،  اأنها يف طريقها حلادث مهم اأو لإ

التفتت خلفها فالح لها ال�ش�ء ال�ام�س!

ات�شعت  اأو�شع  نظرة  لتلقي  مقعدها  من  قليال  نف�شها  رفعت 

معها عيناها رعبا بعد اأن اأدركت احلقيقة!

اإن تال�شق ال�شيارات بلغ حدا غري معق�ل، فال يف�شل ال�احدة 

خرى اإل ربع مر! ولهذا فال جمال للتفرق اأو اإف�شاح  منها عن الأ

من  بالر�شيف  حما�شرة  وهي  ال�شيارات  �شتذهب  اأين  الطريق! 

خرى حتى تكاد تلت�شق بها! جانبني، وكل منها جتاور الأ

خم�س ع�شرة دقيقة مرت بها منذ اأن وطئت هذا الطريق مل 

اأن ت�شل فيها  اأمتار وهي التي كان ميكنها  اإل ع�شرة  تقطع فيها 

اإىل امل�شت�شفى وترى ابنها فيها!

اأملها يف النجاة من هذا امل�قف، وتخيلت بني دم�عها  انهار 

نظرة  األقت  وجهه،  متالأ  والدماء  الــروح  اأ�شلم  وقد  ابنها  وجه 

اأخرى على �شيارة ال�شرطة التي تقف عاجزة بدورها فت�قن اأن 

بها  يحيط  الذي  الب�شر  بحر  و�شط  بابنها  �شتلحق  اأخرى  روحا 

فتغرق فيه بال رحمة! 

اليد  فرامل  وجذبت  �شيارتها  يف  فا�شتكانت  التبلد  اأ�شابها 

واملر  التالية  اخلط�ة  تنتظر  ال�شيارة  كابح  عن  قدمها  ورفعت 

اجلديد الذي �شتقطعه بعد خم�ٍس اأو ع�شِر دقائق اأخرى فلم يعد 

لل�قت اعتبار يف ح�شها املتجمد اأو عقلها امل�ّدع!

الق�شة من منظر يف الزحام الي�مي املعتاد يف �شارع الحتاد 

اخلمي�س  �شباح  يف  �شيارتها  تق�د  وهي  تبكي  امراأة  كانت  حيث 

ول من ن�فمرب 2007م. الأ

ب� فمالت  ال�شمال  ف 

ف الذي يليه تتقدم لت�

ف المين يتجه نح

ت من جناحها يف اقتنا�

خرى، ونادت ب�

ما من تقدير 

انعدمت يف هذا اجل ن الرحمة قد 

دم الت 

لها وكل منهم 

 يهمه غريه 

بال يبايل  ن 

له  يحق   

خري الذي لن ي�

ش�اأ

املكب اأن تعرب عن غيظها  رادت 

اللعنات لكنها مل تعرف 

ل، فال يف��ل، فال يف��ل، فال يف� �يارات بلغ حدا غري معق�يارات بلغ حدا غري معق يارات بلغ حدا غري معقشيارات بلغ حدا غري معقش شق ال�شق ال� ق ال�شق ال�ش شن تال�شن تال� ا

! ولهذا فال جمال للتفرق 

من  من شيف  من شيف  يف  بالر� بالر�شرة  شرة 

ه �ه �ه  نح نح�يارتها  �يارتها 

بقها اىل تلك 

ها كذلك حتى �ها كذلك حتى �ها كذلك حتى  �مين يتجه نح�مين يتجه نح

ست من جناحها يف اقتنا�ست من جناحها يف اقتنا�س هذه الفر�

ت خافت خمتنق بالدمع: ش�ت خافت خمتنق بالدمع: ش�ت خافت خمتنق بالدمع: 

ما من تقدير 

انعدمت يف هذا اجل ن الرحمة قد 

ب�ش ب�شعها  شعها 

لها وكل منهم 

حما� وهي  حما�شيارات  وهي  حما�شيارات  وهي  يارات  ال� ال�شتذهب  شتذهب  ال�ش ال�شتذهب  تذهب  � �شين  شين  اأ الطريق! 

ق بها!شق بها!شق بها! شخرى حتى تكاد تلت�شخرى حتى تكاد تلت�

ن وطئت هذا الطريق مل 

ال�نى كان ويف  كابح  عن  قدمها  ورفعت 

تقطعه بعد خم�س تقطعه بعد خم�ساجلديد الذي �

ها املتجمد شها املتجمد شها املتجمد  شقت اعتبار يف ح�شقت اعتبار يف ح�

عها �عها �عها  �قف، وتخيلت بني دم�قف، وتخيلت بني دم

عمله  ينتظره  الذي  حيد 

ذاك  كاأن  كاو  او  اأ دة! ــدة! ــدة!  واح دقيقة  عنه  واحــخر  دقيقة  عنه  ــخر 

نظرة  األقت  وجهه،   

يارة ال�شرطة التي تقف عاجزة بدورها فت

بها  يحيط  الذي  الب�شر  بحر  ط 

فرامل  وجذبت  فرامل شيارتها  وجذبت  فرامل شيارتها  وجذبت  يارتها  � يف  �شتكانت  يف  شتكانت 

اخلط تنتظر  اخلطشيارة  تنتظر  اخلطشيارة  تنتظر  يارة  ال� كابح  عن  قدمها  ال�شورفعت  كابح  عن  قدمها  شورفعت 

تقطعه بعد خم�سشتقطعه بعد خم�سشتقطعه بعد خم�س شاجلديد الذي �شاجلديد الذي �

ها املتجمد شها املتجمد شها املتجمد  شقت اعتبار يف ح�شقت اعتبار يف ح� قت اعتبار يف ح��قت اعتبار يف ح�� �لل�لل

لها وكل منهم 

نى كان ويف 

�شروق حممد �شلمان:

العربية. اللغة  حماية  جمعية  اإدارة  جمل�س  • ع�ش� 
مارات. الإ اأديبات  رابطة  يف  • ع�ش� 

�شالمية. الإ ال�ش�ؤون  بدائرة  البح�ث  بق�شم  لغ�ية  • مدققة 
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ــــــزال جـــديـــدا ـــــقـــــروُن ومـــــا ت  مـــ�ـــشـــِت ال

ـــــــــاَج الـــــــروؤى  مــــتــــاألــــَق الـــقـــ�ـــشـــمـــات وهَّ

تـــاألـــقـــًا الـــنـــفـــ��ـــس  تــبــعــث يف  ـــــــراك   ذك

ــٍة ــع ــل ــط ــــــ�ُد ب ــــــ�ج ـــعـــد ال  يــــــــ�ٌم بـــــه �ـــش

ــــٌد( ــــم ـــا�ـــس فـــيـــه )حم ـــن ـــل ــــــدا ل  يــــــ�م ب

ــدًا ــش ــ� ـــك مــن ـــاب  يــــا �ـــشـــيـــدي قــــد جـــئـــت ب

ــــن �ـــشـــعـــ�ري �ــشــغــتــه ـــٍر م ـــع ـــش  اأبـــــيـــــات �

ــــل حـــ�ـــشـــبـــي مـــــن مـــــــــراٍد مـــ�قـــٌف ــــع  ول

ـــٍد ـــ�ع ــــَي مب ــــ�ــــشِ ـــب الــــنَّ ـــل ـــق ـــــــــــر ال  واأذاك

ــيــدي ـــك �ــش ـــاه  �ـــشـــِدئـــتمْ مــ�ــشــاعــرنــا جت

تــ�جــهــتمْ ـــ�اك  ـــش � اإىل  ـــ�َب  ـــقـــل ال  واأرى 

ــ�ــشــى ــق وان م  تـــ�ـــشـــرَّ حــــبــــًا  اأرى   مـــــايل 

ـــة مـــــا تـــــــــزال مـــ�ـــشـــعـــًة ـــب ـــي  اأنــــــــــــ�ار ط

ــًا ــع ــش ــ�  فـــمـــتـــى �ــشــنــبــ�ــشــرهــا ونــــدنــــ� خ

ـــــر الــــــزمــــــان وحــــيــــدا ـــــًا عــــلــــى م ـــــ�م  ي

ـــدا ـــري ف الـــ�ـــشـــبـــيـــه  كـــــرث  واإن   تـــبـــقـــى 

ـــدا ـــد مـــا�ـــشـــيـــنـــا الــــقــــدمي جـــدي ـــي ـــع  وت

ــــَرتمْ بـــهـــا الـــدنـــيـــا وكــــانــــت بــيــدا  َخــــ�ــــشِ

ــــدا! ــــي جم ـــــ�ن  ـــــك ي ــــــم  ك اأكــــــــــرب   اهلل 

ــدا ــي ــش ــ� ــــ�ق الــــنــــدي ق ــــ�ــــش  بــــاحلــــب وال

ـــــــــان مــــديــــدا تــــه اأدبـــــــــــــًا وك ــــرُّ  قــــ�ــــش

جتـــــديـــــدا بــــيــــعــــتــــي  اأجـــــــــــــدد   اأين 

بــلــيــدا احلـــــيـــــاة  تــــــرف  يف  بــــــات   اإذ 

ـــا وكـــــــان �ـــشـــديـــدا ـــن  وخــــبــــا الــــربيــــق ب

ــــادٍة تـــنـــكـــيـــدا ــــع ــــش ــــ�  وا�ــــشــــتــــبــــدلــــت ب

 وبـــــــدا كـــمـــا يــــبــــدو اخلــــيــــال بـــعـــيـــدا!

 وقـــــــــــــادًة تــــــــدع الــــ�ــــشــــقــــي �ـــشـــعـــيـــدا

ـــدا! ـــي ـــل  ومــــتــــى �ــشــنــجــمــع طـــــارفـــــًا وت

يوم �ملولد وفقدان �أمة



د. عبد الحكيم األنيس:
القراآن. وعل�م  التف�شري  يف  باحثني  كبري   •

بغداد. جامعة  يف  القراآن  وعل�م  التف�شري  اأ�شتاذ   •
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ــهــ�ى ـــــري مـــن ال خ ـــــنمْ  يــنــقــد الـــرمـــق الأ  َم

ميــــــــــان مــــن اأغــــاللــــه  َمــــــــنمْ  يـــطـــلـــق الإ

ــمــ�ن – ونـــحـــن اأ�ـــشـــعـــف اأمــــٍة ــل ــش  يـــا مــ�

 هـــيـــا بـــنـــا فـــالـــدهـــر ميـــ�ـــشـــي مــ�ــشــرعــًا

ــى ــش ــــدًا عــ� ــــق ــــت ـــد احلـــــــب م ـــي ـــع  هــــيــــا ن

ــــم غــــريه- ــــت  هـــــذا الـــطـــريـــق -وقــــــد راأي

ـــبـــنـــي دائـــــــرًا ــفــ�ــس غـــ�ـــشـــبـــًا ون ــت ــن ــن ــل  ف

ـــنـــا اأر�ـــش َمـــــــنمْ يف  مـــ�ـــشـــلـــمـــ�ن وكــــــل  ــــا   ي

اأرى فـــال  ــح  ــري ــش ــ� ال احلــــق  اأويل  واأرى 
 

فــمــا ـــٍف  ـــه ل يف  الـــ�ـــشـــهـــ�ات  اإىل   قــــامــــ�ا 

ــاعــري ــش ــ� ــج م ــي ــه ــــ�م والـــــذكـــــرى ت ــــي  وال

ـــد اأمــــــــًة فــــقــــدت كــمــا ـــش ـــ� ــــد قـــمـــت اأن ق
 

ــد ــم ـــــق حم ـــــت طـــــري ـــــرك ــــــا اأمــــــــــــًة ت  ي

ـــًة ـــرب غ ــــي  ــــش ــــاآ� امل يف  ـــا  ـــان ـــف ك عــــــــ�دي 
 

ــــــــدًا بـــاجلـــنـــان نـــ�ـــشـــريًة  اأنـــ�ـــشـــيـــِت وع

مــــ�ؤثــــاًل ثـــــيـــــل  الأ املــــجــــد  وزهـــــــــدِت يف 
 

ـــري ـــذك ـــت  الــــــيــــــ�م ذكـــــــــرى اأحــــــمــــــد ف

ــا ــدم ــع ــــ�ك فـــهـــل �ـــشـــرن�ـــشـــى ب ــــل كـــنـــا امل

جـــديـــدا؟ اأََرثَّ  قــــد  خـــيـــطـــًا   ويـــعـــيـــد 

 ويــــــثــــــريه مـــ�ـــشـــتـــنـــفـــرًا �ــــشــــنــــديــــدا؟

ـــــدًا قـــــد قـــيـــدا ـــــائ  اأ�ــــشــــفــــي عـــلـــيـــكـــم ق

د الـــــتـــــ�حـــــيـــــدا ـــــحـــــمـــــٍد لــــــنــــــجــــــدِّ  مل

ر�ــشــيــدا الــــغــــ�ي  الـــــــــدرُب  ــح  ــب ــش ــ� ي  اأن 

و�ــــشــــديــــدا؟ ـــى  ـــظ ل اإل  زادكـــــــــم   هـــــل 

ــــري �ــــشــــديــــدا ــــش ــــ� ــــد مــــــعــــــ�جَّ امل ــــي ــــع  ون

ــدا ــري ــش مـــــــل الـــ�ـــشـــريـــد �  بـــلـــغـــ�ا مــــن الأ

وقــــعــــيــــدا ـــــًا  ـــــم ـــــائ ق غـــــــفـــــــ�ًل   اإل 

حـــ�ـــشـــيـــدا وبـــــــــات  اإل  قـــــائـــــم  ـــــــــنمْ   ِم

مــــزيــــدا ـــني  ـــن ـــش ـــ� ال عــــلــــى  اأراه  ــــــــا   اأمل

ــدا ــي ــق ف ــــالة  ــــف ال اأنـــ�ـــشـــد يف  كـــنـــت  ــــ�   ل

ــدا ــي ــش ــ� ـــــغـــــراب ن ـــتمْ �ــــشــــ�َت ال ـــل  وتـــخـــي

حــمــيــدا الـــ�ـــشـــمـــاء  هـــــدي  اإىل   عـــــــ�دًا 

وعــــيــــدا! ـــمـــ�م  ـــ�ـــش ال ــــر   ونـــ�ـــشـــيـــت يف ح

ــيــدا مــ�ــش املـــ�ـــشـــيـــد  الــــعــــز  ـــئـــمـــِت يف   و�ـــش

ـــارة عـــيـــدا ـــش ـــ� ـــح ـــل  لـــيـــكـــ�ن عــــــــ�دك ل

ـــــكـــــ�ن عـــبـــيـــدا ــــا عــــلــــيــــه بــــــــــاأن ن ــــن ك



خصــــــــائص

االقــتــصــادي
اإلســـــالمي
النظــام
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وميتاز  بها،  ينفرد  اخل�شائ�س  من  عدد  �شالمي  الإ لالقت�شاد 

تلك  ــم  اأه واأذكـــر  خـــرى،  الأ القت�شادية  نظمة  الأ �شائر  عــن 

اخل�شائ�س:

ي�شارك  واجلزء  ال�شامل،  �شالم  الإ نظام  من  جزءًا  ك�نه  اأوًل: 

خالق والقيم. �ش�س والق�اعد، واخل�شائ�س واملزايا، والأ الكل يف الأ

�شالمي يق�م على  ومن هذه النظرة يتبني لنا اأن القت�شاد الإ

�شا�س املتني الذي مييزه  ميان ال�شحيح، ويخت�س بهذا الأ اأ�شا�س الإ

التي قامت على تربة ه�شة،  خرى  الأ نظمة القت�شادية  الأ عن 

وبنيت على عقيدة فا�شدة.

كما تن�شاأ املفاهيم ال�شليمة من العقيدة ال�شحيحة، وتتك�ن 

ميان والتق�ى. حا�شي�س من الإ الع�اطف والأ

بني  املتني  ــاط  ــب والرت ال�ثيقة،  ال�شلة  هــذه  اأمثلة  ومــن 

�شالم: �شالمي والإ القت�شاد الإ

�شالمي بق�ة العقيدة التي تدفع امل�شلم  ارتباط القت�شاد الإ  –1

وامر،  اإىل التكيف وفقًا ملنهج دينه، مما ي�ؤدي اإىل تنفيذ الأ

واجتناب الن�اهي، وت�شليم القلب لذلك.

�شالم  الإ ومفاهيم  �شالمي،  الإ القت�شاد  بني  ال�ثيقة  ال�شلة   –2

ن�شان واحلياة. عن الك�ن والإ

اأن�اعه، واإحالل البيع  ال�شلة الق�ية بني حترمي الربا بكل   –3

مر بالتكافل والت�ازن الجتماعي. والتجارة وامل�شاربة، والأ

�شالمي بالت�شريع اجلنائي، وكيف حفظ اهلل  �شلة القت�شاد الإ  –4

اأحكام وحدود،  مة مبا �شرعه من  �شبحانه وتعاىل اقت�شاد الأ

ت�قف كل فرد عند حدوده، ول جتعله يطمع يف غري حق�قه 

�شالم  �شالمي مرتبط بكل نظم الإ وميكن الق�ل باأن القت�شاد الإ

ومعانيه الروحية، واخللقية، والجتماعية، وال�شيا�شية.

الباقية؛  اخل�شائ�س  كل  تنبثق  وىل  الأ اخلا�شية  هذه  ومن 

�شالم ال�شامل،  �شالمي جزءًا من نظام الإ نه اإذا كان القت�شاد الإ لأ

فاإنه يخت�س بخ�شائ�شه، وي�شطبغ ب�شبغته، وميتاز مبزاياه.

�شالمي يجمع بني الروح واملادة، والن�شاط  ثانيًا: القت�شاد الإ

والن�شجام  التالحم  اإن  تعبدي:  طابعه  �شالم  الإ يف  القت�شادي 

فريدة،  خا�شية  �شالمي  الإ القت�شاد  يف  والروحية  املادية  بني 

التعاون والتكافل، والراحم والتعاطف، وما فري�شة  تبعث على 

وا�شح  ودليل  �شادقة،  عالمة  اإل  ال�شدقات  على  واحلث  الزكاة 

على هذه اخلا�شية.

ثم اإن ن�شاط امل�شلم املادي ين�شهر يف ب�تقة العبادة والعب�دية 

عندما ي�شري على ال�شنة، وي�شتمل على �شدق النية، وتلك خا�شية 

ل ت�جد يف نظام اآخر. {قل اإن �شالتي ون�شكي وحمياي ومماتي 

نعام: 162. هلل رب العاملني} �ش�رة الأ

على  تتفق  ال��شعية  القت�شادية  نظمة  الأ جنــد  بينما 

الهتمام الكلي بالتط�ر املادي والنفع الذاتي دون اكراث بالقيم 

الروحية واخللقية، فالنظام الراأ�شمايل يق�م على اأ�شا�س )ف�شل 

نح�  ال�حيد  املحرك  ه�  القت�شاد  واأن  القت�شاد(  عن  الدين 

التقدم، وال�شلم احلقيقي للرقي والتح�شر، ولهذا ت�شيطر عليهم 

والنفعية،  والفردية،  نانية،  والأ كاملادية،  الالدينية،  القيم 

ونح�ها.

باأ�شرها،  الدين عن احلياة  املارك�شية فلم تكتف بف�شل  واأما 

التقدم،  عن  عائق  اأنها  مدعية  وحاربتها،  ديـــان،  الأ اأنكرت  بل 

وخمدر ال�شع�ب!!.

ال�شحيح،  والــ�اقــع  الفطرة  عن  اخلطري  النــحــراف  وهــذا 

والجتهادات  الفكرية،  اخلرافات  تلك  بكل  �شيع�شف  الذي  ه� 

امل�ش�هة، اإن مل يكن قد ع�شف حقيقة.

بني  جامعة  �شالمي  الإ القت�شادي  الن�شاط  اأهــداف  ثالثًا: 

�شالمي جمعه  خرة: اإذا كان من خ�شائ�س القت�شاد الإ الدنيا والآ

بني الروح واملادة، فاإن ثمة خا�شية اأخرى، ل تقل اأهمية عنها، 

خرة، ومراعاته ملق�مات احلياة  هي: جمعه بني م�شالح الدنيا والآ

خرة. وىل والآ الأ
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الدكت�ر علي م�شاعل:

بدبي. �شالمية  الإ ال�ش�ؤون  بدائرة  • مفتي 
�شالمية. الإ الدرا�شات  يف  • باحث 

وال�شحافية. والتلفزي�نية  ذاعية  الإ �شهـــــامات  الإ من  العديد  • له 

�شعيه  يف  امل�شلم  يقرن  القت�شادي  الن�شاط  اأنــ�اع  كل  ففي 

ونيته بني مر�شاة اهلل عز وجل، وطاعته يف كل ما اأمر به، اأو نهي 

عنه، وبني حت�شيله الق�ت، وال��ش�ل اإىل الطيبات من الرزق.

تهيئة  وك�شبه  عمله  من  ويبتغي  اآخرته،  بدنياه  يبتغي  فه� 

املقيم يف  بالنعيم  �شرع اهلل عز وجل، والف�ز  الدنيا وفق  حياته 

كرب من اهلل �شبحانه وتعاىل. دار الكرامة، مع الر�ش�ان الأ

خرة ول  قال اهلل عز وجل: {وابتغ فيما اتاك اهلل الدار الآ

تبغ  ول  اإليك  اهلل  اأح�شن  كما  واأح�شن  الدنيا  من  ن�شيبك  تن�س 

ر�س اإن اهلل ل يحب املف�شدين} �ش�رة الق�ش�س: 77. الف�شاد يف الأ

هدفه  العاجلة،  �ش�ى  يعرف  فــال  ال��شعي  القت�شاد  ــا  اأم

�ش�اق، وال�شتئثار بخريات ال�شع�ب،  ال�شيطرة املادية، واحتكار الأ

خرة. خالق، واحلياة الآ بغ�س النظر عن القيم والأ

اأمثال: )اآدم  الغربيني،  ويظهر هذا يف كتابات القت�شاديني 

اأن  على  اأ�شر  الذي  يطايل(،  الإ و)ماريت�  و)مار�شال(،  �شميث(، 

زمالءه  نابية  بعبارات  هاجم  وقد  و�شعي،  علم  القت�شاد  علم 

القت�شاديني الذين ي�شع�ن مكانة للقيم.

و)فمريدمان(  و)�شام�ل�شن(  الربيطاين(  )روبنز  جتراأ  كما 

البتة  له  عالقة  ل  القت�شاد  علم  باأن  الق�ل  على  مريكيان  الأ

خالق. وملا كان املال هدف القت�شاد ال��شعي، اأباح�ا  بالقيم والأ

وال�شركات  الرب�ية،  البن�ك  واأقــامــ�ا  عنها،  نه�ا  وقــد  الربا، 

الحتكارية، و�شركات التاأمني، وغري ذلك من طرق ال�شتغالل.

الن�شاط  ممار�شة  يف  ميانية  الإ الذاتية  الرقابة  رابــعــًا: 

�شالمي  الإ الن�شاط القت�شادي  �شالم: يخت�س  الإ القت�شادي يف 

برقابة فذة، وق�ة م�جهة فريدة، األ وهي مراقبة اهلل عز وجل 

ح�ال. يف جميع الأ

اإن كل نظام اقت�شادي ي�شعى لتحقيق مقا�شد معينة من خالل 

الق�ة  �ش�ى  ال��شعية  النظم  لدى  ولي�س  القت�شادي،  الن�شاط 

املنفذة للقان�ن، لتحقيق مقا�شدها واأهدافها، وهذه الق�ة م�ؤلفة 

ه�اء  من رجال القان�ن وال�شرطة وغريهم، وهم ب�شر تتحكم الأ

والرغبات يف اأكرثهم، كما تن�شف املح�ش�بية والر�ش�ة كثريًا من 

وج�ه امل�شاواة اأمام القان�ن.

قان�ن  مبــ�اد  التالعب  بني  وا�شحًا  جليًا  الفرق  يظهر  وهنا 

احلق  على  الثبات  وبني  وال�شه�ات،  ــ�اء  ه الأ وراء  جريًا  م��ش�ع 

املنزل من رافع ال�شماء بال عمد، مع اخل�شية واملراقبة هلل عز وجل، 

عني وما تخفي ال�شدور، ويعلم ال�شر واأخفى. الذي يعلم خائنة الأ

اأن تعبد  ح�شان  يق�ل ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »الإ

اهلل كاأنك تراه، فاإن مل تكن تراه فاإنه يراك« �شحيح م�شلم، كتاب 

ميان. وم�شند اأحمد 426/2، 164-129/4. الإ

�شالمي يحقق الت�ازن بني م�شلحة الفرد  خام�شًا: القت�شاد الإ

يف  واخلا�شة  العامة  امل�شالح  على  املحافظة  ميكن  واملجتمع:ل 

�شالم، حيث ل تهدر اأية م�شلحة اإذا اأمكن  عدالة وت�ازن اإل يف الإ

وال�شرر  اخلا�شة،  على  مقدمة  العامة  وامل�شلحة  بينهما،  اجلمع 

اخلا�س يتحمل لدفع ال�شرر العام، واإذا تعار�شت مف�شدتان روعي 

اأعظمهما �شررًا بارتكاب اأخفهما.

قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإن ق�مًا ركب�ا �شفينة 

م��شعه  منهم  رجــل  فنقر  م��شع،  منهم  لكل  ف�شار  فاقت�شم�ا، 

ما  فيه  اأ�شنع  ت�شنع؟ قال: هذا مكاين،  ماذا  له:  فقال�ا  بفاأ�شه، 

اأ�شاء، فاإن اأخذوا على يده جنا وجن�ا، واإن ترك�ه هلك وهلك�ا« 

�شحيح البخاري، كتاب ال�شهادات – وم�شند اأحمد 269/4.

عليه  اهلل  �شلى  ق�له  على  مبني  امل�شالح  بني  الت�فيق  وهذا 

– امل�طاأ، كتاب   327/5 و�شلم: »ل �شرر ول �شرار« م�شند اأحمد 

ق�شية الأ

على  الفردية  امل�شلحة  يغلب  فه�  الراأ�شمايل  القت�شاد  اأما 

امل�شلحة اجلماعية، ونتج عن ذلك م�شاوئ كثرية، منها:

الحــتــكــار  ــ�ر  ــه وظ الــطــبــقــيــة،  ونــ�ــشــ�ء  الــبــطــالــة،  تف�شي 

وال�شتغالل، والتناف�س املنط�ي على اخلداع واملكرر والحتيال.

اأما القت�شاد ال�شراكي فه� يغلب امل�شلحة اجلماعية على 

ح�شاب امل�شالح الفردية، مما جعله يلغي متامًا امل�شالح اخلا�شة، 

اإىل اأن �شاق النا�س ذرعًا بهذا الظلم، وخابت اآمال اأتباعهم، حيث 

نتاج،  الإ مل�شاعفة  تدفع  التي  احل�افز  وانعدمت  نتاج،  الإ تدنى 

ا�شطر  مما  ــزارع،  وامل امل�شانع  يف  ف�شلها  العامة  امللكيات  واأثبتت 

ال�شغرية،  الزراعية  امللكيات  اإعادة  اإىل  البالد  امل�ش�ؤولني يف تلك 

الربح،  حافز  وتاأكيد  دوات،  الأ بع�س  بتملك  فراد  لالأ وال�شماح 

خرى. نتاج الأ وح�افز الإ
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�شابقا، ببريوت  الدع�ة  بكلية  القراآنية  الدرا�شات  • اأ�شتاذ 
بدبي. والعربية  �شالمية  الإ الدرا�شات  بكلية  متعاون  • اأ�شتاذ 

بــيــان علو وإعــجــاز  اعــتــرافــات وشــهــادات فــي  بعض 
القرآن.

النا�س، و�شيغت يف قالب  ال�شارية بني  لقد قال�ا يف احلكمة 

ن�شان قد ينكر وج�د ال�شيء، وامل�شكلة لي�س  من ال�شعر تبني اأن الإ

يف وج�د اأو عدم وج�د ما اأنكره، بل امل�شكلة يف فكر ونظر وعقل 

ما  اأجمل  والبيان، ومن  ال��ش�ح  اأنكره غاية يف  ما  ن  اأنكره لأ من 

ي�شح يف ذلك ما قال الب��شريي: 

يـــنـــكـــرهـــا راح  حلــــ�ــــشــــ�د  تــــعــــجــــنب  ل 

ـــــــــاذق الـــفـــهـــم. ــــــ� عـــــني احل  جتــــاهــــال وه

ــد قـــد تــنــكــر الـــعـــني �ـــشـــ�ء الــ�ــشــمــ�ــس مـــن رم

ويـــنـــكـــر الـــفـــم طـــعـــم املــــــاء مــــن �ــشــقــم

مل  كفرهم،  على  بق�ا  ممــن  وائــــل  الأ الــعــرب  فــاإن  ذلــك  ومــع 

ي�شتطيع�ا اأن ينكروا عل� وفخامة لفظ القراآن، واأنه يف مرتبة ف�ق 

نا�س �شمع�ا  مرتبة الب�شر، و�ش�ف نقت�شر على بع�س اأق�ال �شجلت لأ

�ش�اء   ، وربانيته  بقد�شيته  يقروا  اأن  اإل  ي�شتطيع�ا  ومل  القراآن 

وائل اأ�شحاب الل�شان  اأكان منهم يف فرة نزول القراآن من العرب الأ

والف�شاحة، اأو ممن اأتى من بعدهم من اأ�شحاب الفكر واحل�شافة. 

شهادات العرب األوائل: ومن هؤالء: 
ال�ليد:  بن  خالد  ال�شحابي  والد  املغرية  بن  ال�ليد  امل�شرك   -1

�َشاِن  حمْ ِل َوالإِ  َياأمُْمُر ِبالمَْعدمْ
َ َّ
فاإنه ملا �شمع ق�ل اهلل تعاىل: {اإِنَّ اهلل

ِي َيِعُظُكممْ  َبغمْ ُنَكِر َوالمْ �َشاِء َواملمْ َهى َعنمْ المَْفحمْ َبى َوَينمْ َواإِيَتاِء ِذي المُْقرمْ

ُروَن)90(} ]سورة النحل[. قال:»واهلل اإن له حلالوة،  َلَعلَُّكممْ َتَذكَّ

 ] املعاين  ] كثري  اأ�شفله ملغدق  واإن  ] احلسن والبهجة[  واإن عليه لطالوة 

واإن اأعاله ملثمر، وما يق�ل هذا ب�شر«.

حد ن�شيب من تذوق  الطفيل بن عامر الدو�شي: اإنه مل يكن لأ  -2

ال�شعر  يف  ومقال  والبيان،  الف�شاحة  من  ومرتبة  العربية، 

والنرث اإل ويقر بعظمة هذا القراآن اإذا ا�شتمع اإليه، واعرف 

ال�شاعر  ه�ؤلء  ومن  مبثله،  ياأتي  اأن  لب�شر  ميكن  ل  هذا  باأن 

الطفيل بن عمرو الدو�شي، فقد روى ق�شة اإ�شالمه فقال: 

فم�شى  بها،  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ور�ش�ل  مكة  قدم  اأنه 

لبيبا،  �شاعرا  �شريفا  رجال  الطفيل  وكان  قري�س،  من  رجال  اإليه 

بني  الذي  الرجل  وهذا  بالدنا،  قدمت  اإنك  طفيل:  يا  له  فقال�ا 

واإمنا  اأمرنا،  و�شتت  جماعتنا،  فرق  وقد  بنا،  اأع�شل  قد  اأظهرنا 

وبني  الرجل  وبني  اأبيه  وبني  الرجل  بني  يفرق  كال�شحر،  ق�له 

اأخيه وبني الرجل وبني زوجته، واإنا نخ�شى عليك وعلى ق�مك ما 

قد دخل علينا، فال تكلمنه ول ت�شمعن منه �شيئا.

قال: ف�اهلل ما زال�ا بي حتى اأجمعت اأن ل اأ�شمع منه �شيئا 

ول اأكلمه، حتى ح�ش�ت يف اأذين حني غدوت اإىل امل�شجد كر�شفا 

اأ�شمعه، قال:  اأن  اأريد  اأن يبلغني �شيء من ق�له واأنا ل  فرقا من 

قائم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  فاإذا  امل�شجد  اإىل  فغدوت 

اأن  اإل  اهلل  فاأبى  قريبا،  منه  فقمت  قــال:  الكعبة،  ثم  ي�شلي 

ي�شمعني بع�س ق�له، قال: ف�شمعت كالما ح�شنا، قال: فقلت يف 

نف�شي »وا ثكل اأمي« واهلل اإين لرجل لبيب �شاعر، ما يخفي علي 

احل�شن من القبيح، فما مينعني اأن ا�شمع من هذا الرجل ما يق�ل 

فاإن كان الذي ياأتي به ح�شنا قبلته واإن كان قبيحا تركته. 

 قال: فمكثت حتى ان�شرف ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 

يا  فقلت:  عليه،  دخلت  بيته  دخل  اإذا  حتى  فاتبعته  بيته  اإىل 

ما  ف�اهلل  قال�ا،  للذي  وكذا  كذا  يل  قال�ا  قد  ق�مك  اإن  حممد 

اأ�شمع ق�لك،  اأذين بكر�شف لئال  برح�ا يخ�ف�نني، حتى �شددت 

ثم اأبى اهلل اإل اأن ي�شمعني ق�لك ف�شمعته ق�ل ح�شنا فاعر�س 

�شالم  علي، قال فعر�س علي ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم الإ

ول  منه  اأح�شن  قط  ق�ل  �شمعت  ما  واهلل  فال  القراآن،  علي  وتال 

اأمرا اأعدل منه، قال: فاأ�شلمت و�شهدت �شهادة احلق.

اأخاه  ذر  اأب�  و�شف  لقد  اأُني�س:  واأخيه  ذر  اأبي  اإ�شالم  �شبب   -4

ال�شعر،  من  والتمكن  والبالغة  الف�شاحة  من  عليه  كان  مبا 

فقال: واهلل ما �شمعت باأ�شعر من اأخي اأني�س، لقد ناق�س اثني 

مكة  اإىل  ينطلق  اأن  له  قلت  وقد  اأحدهم،  واأنا  �شاعرا  ع�شر 

فياأتيني بخرب هذا الذي يدعي اأنه ياأتيه اخلرب من ال�شماء، 

قال فانطلق ثم جاءين، قلت فما يق�ل النا�س، قال: يق�ل�ن 

�شاعر، كاهن، �شاحر. 

ثم قال له اأني�س: وواهلل لقد �شمعت ما قال الكهنة، فما ه� 

بق�لهم، ولقد و�شعت ما قاله على اأقراء ] طرق واأن�اع [ ال�شعر 

فلم يلتئم، وما يلتئم على ل�شان اأحد بعدي اأنه �شعر، واإنه ل�شادق 

فيما يق�له، واإنهم لكاذب�ن.

زمانه،  يف  كان�ا  الذين  الع�شرية  اأبناء  �شهادات  بع�س  هذه 

لرتبته  وا�شت�شالمهم  وا�شح،  عجزهم  وكان  اأقرانه،  من  وكان�ا 

، فمنهم من اآمن به، ومنهم من �شد عنه، ولكن الكل كان  العلية بنيِّ

يذعن بك�ن هذا القراآن لي�س من عند الب�شر، ول ي�شتطيع اأحد اأن 

ياأتي مبثله اأو اأن يدعي اأنه من عنده.

شهادات معاصرة: 
من �شاأن القراآن وعظمته واإعجازه اأنه ل يطلع عليه اأحد اإل 

وقد اأثر به يف �ش�رة من �ش�ر اإعجازه، اإما من حيث اللغة، اأو من 

ذلك  اأوغري  الغيبيات  عن  خبار  الأ اأو   ، الفكر  اأو  الت�شريع،  حيث 

عجاز الذي ي�شتمل عليه القراآن، و�ش�ف نذكر بع�س  من اأن�اع الإ

ق�ام طالع�ا القراآن فهالهم ما وقف�ا عليه من عظمة  �شهادات لأ

وقد�شية وفخامة:

قال بع�س املعا�شرين يف حق هذا القراآن »اإننا اإذا مل نقر باأن هذا   -1

اأتى به حممد من عند اهلل، فاإن الكتاب الذي جاء به  القراآن 

له«. يحملنا على العتقاد باأن حممدا فيه �شفة من �شفات الإ

اأي  فيه  حممدا  باأن  بعيد  من  ول  قريب  من  نقر  ل  كنا  واإن   

�شفة من �شفات اهلل تعاىل، وه� نف�شه �شلى اهلل عليه و�شلم نهى 

اإن�شانا ب�شرا، ولكن كالم القائل  اأي و�شف يخرجه عن ك�نه  عن 

هذا يريد اأن يثبت باأن القراآن معجز ل ي�شتطيع اأن ياأتي به ب�شر، 

�ش�اء �شدقنا بنب�ة حممد وما جاء به اأم مل ن�شدق، ونحن بف�شل 

اهلل وت�فيقه م�شدق�ن.

ولنا ع�دة يف العدد القادم اإن �شاء اهلل.

شهادات خالدة
بقلم: الدكتور علي عبد العزيز سيور.
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ليوجيــن
كتب: أشرف محمد شبل

على طريق الهداية
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نها تنتمي  لي� جني تبلغ من العمر 27 ربيعا ل دينية وذلك لأ

طالق �ش�اء كانت �شماوية  اإىل اأ�شرة ل تعرف باأية ديانة على الإ

تعمل  وهي  جميئها  ومنذ  عامني  منذ  دبي  اإىل  جاءت  و�شعية،  اأو 

وترعرعت  ن�شاأت  اخلا�شة  ال�شركات  اإحــدى  يف  مبيعات  مندوبة 

ال�شني  دولة  من  ال�شرقي  ال�شمال  يف  تقع  التي  لباونيغ  مدينة  يف 

وت�شتهر بال�شناعات الثقيلة وا�شتخراج البرول . 

البداية
اجلدد  امل�شلمني  ق�شم  يف  اإ�شالمها  اأ�شهرت  التي  لي�جني  تق�ل 

ال�ش�ؤون  الديني يف مبنى دائرة  والت�جيه  التثقيف  دارة  التابع لإ

�شالمية والعمل اخلريي يف دبي عن �شبب اإ�شالمها: الإ

�شباب  �شالم تختلف كثريا عمن �شبقني وذلك لأ اإن ق�شتي مع الإ

�شرة ل ت�ؤمن باأية عقيدة ون�شاأت على هذا  عديدة منها اأنني اأنتمي لأ

مر منذ نع�مة اأظافري ل اإله ول ر�ش�ل ول كتاب مقد�س ول اأية  الأ

بني  بني  عليها  املتفق  عــراف  والأ والتقاليد  العادات  �ش�ى  �ش�ابط 

الب�شر، من اأجل ذلك مل اأقراأ عن اأية ديانة مهما كرث اأتباعها اأو قل 

كما اأنني مل اأهتم مبعرفة التعاليم التي تنادي بها الديانات عامة بل 

كنت اعترب العبادات التي ميار�شها اأ�شحاب العقائد لي�س لها فائدة 

نتاج. بل هي م�شيعة لل�قت الذي يجب ا�شتغالله يف العمل والإ

التي  �ــشــبــاب  الأ مــن  الــرغــم  على  فتق�ل:  لي�جني  وت�شيف 

ال�شيء  بع�س  تغري  ــر  م الأ اأن  اإل  بالعقائد  عالقتي  عن  ذكرتها 

املنت�شرة  املطاعم  من  العديد  على  و�شعت  لفتات  �شاهدت  عندما 

خمتلفة  جن�شيات  وي�ؤمها  اأجــدادي  وم�طن  م�طني  مدينتي  يف 

واأ�شحاب ديانات متعددة حتمل بع�س العناوين مثل )حالل( )ذبح 

�شالمية(، )طعام �شالح للم�شلمني فقط( وما �شابه  على ال�شريعة الإ

هذه العبارات التي لفتت نظري مما حدا بي اأن ا�شاأل عن امل�شلمني 

كتاب  وكذلك  واحد  اإله  ولهم  �شماوي  بدين  يدين�ن  اأنهم  فعرفت 

مقد�س يعتربونه د�شت�رهم يف كل مناحي حياتهم كما اأن لهم نبيا 

عربي   واأنه  اأي�شا  ويحب�نه  الحرام  اأ�شد  ويحرم�نه  يعظم�نه 

فتعجبت كثريا من اأمر هذا الدين الذي يتدخل يف اأدق خ�ش��شيات 

ن�شان حتى طال طعامه، اأما عن حياتي يف تلك الفرة -والكالم  الإ

وحي�ية  ن�شاط  بكل  عملي  اأمار�س  جدا  عادية  فكانت  للي�جني- 

�شيء  بكل  التمتع  من  حقها  اأعطيها  كنت  اخلا�شة  حياتي  وكذلك 

فيها باعتبار اأنه ل ي�جد ح�شاب اأو عقاب يف نهاية احلياة من اأجل 

اأ�شعر بخ�اء داخلي  اأي �شيء، ولكن كنت  اأكن خائفة من  ذلك مل 

من  اأحيا  اأمل  ول  هدف  بال  حياتي  اأن  اأح�س  كنت  كثرية  واأحيانا 

اأجله �ش�ى العمل وجمع املال والتمتع مبلذات احلياة.

العمل في دبي
تيمنا  خديجة  ا�شم  نف�شها  على  اأطلقت  التي  لي�جني  تكمل 

عليه  اهلل  �شلى  النبي  زوجة  خ�يلد  بنت  خديجة  ال�شيدة  با�شم 

فر�شة  يل  تي�شرت  ثناء  الأ هذه  يف  فتق�ل:  اإ�شالمها  ق�شة  و�شلم 

مركز  يف  وبالتحديد  دبي  يف  اخلا�شة  ال�شركات  اإحــدى  يف  عمل 

اإىل  واأتيت  حقائبي  حزمت  وبالفعل  التجاري  ال�شيني  التنني 

حالم كي اأمار�س عملي ومل يكن يخطر يف بايل اأن حياتي  مدينة الأ

�ش�ف تتغري راأ�شا على عقب.

جميئي  منذ  فتق�ل:  خديجة  تق�س 

جانب  من  كبريا  ن�شاطا  لحظت  دبي  اإىل 

املركز  يف  ال�شينيني  امل�شلمني  خــــ�ة  الأ

الدرو�س  بع�س  وح�ش�ر  لل�شالة  كالتجمع 

الق�شرية يف امل�شلى التي يتم فيها ال�شالة 

�شافة  وتنظيم حما�شرات دينية لهم بالإ

كان يح�شرها  ندوات وحــ�ارات  اإىل عمل 

خ�ة امل�شلمني من جن�شيات متعددة  بع�س الأ

�شالمي  وتتم فيها مناق�شات وا�شتف�شارات ت��شح تعاليم الدين الإ

احلنيف وقد ح�شرت تلك الندوات وكنت م�شتمعة يف كثري منها 

اأمل  املعل�مات فقط ل غري على  اأجمع  بل كنت  فيه  اأتدخل  ومل 

�شالم و كان يتم  اأن اأعقد مقارنة بني ما اأنا عليه وما يدع� له الإ

�شالمية  الإ ال�ش�ؤون  دائرة  ت�شدرها  التي  الكتيبات  بع�س  ت�زيع 

�شالمي(  الإ بالدين  )التعريف  احل�شر  ل  املثال  �شبيل  على  منها 

الكرمي  القراآن  معاين  ترجمة  من  وجزء  الن�وية(  ربع�ن  و)الأ

�شعرت  التي  الكتب  هذه  بقراءة  قمت  وبالفعل  ال�شينية  باللغة 

مر ا�شتغرق مني  من خاللها اأنها تق�ل ال�شدق واحلق ولكن هذا الأ

الكثري من ال�قت كي اأ�شتطيع اأن اأتخذ قرارا منا�شبا.

قراأت  اأن  بعد  فتق�ل:  اجلديدة  امل�شلمة  خديجة  وت�شيف 

اأعقد  بــداأت  احلنيف  الدين  تعاليم  عن  تتحدث  التي  الكتب 

خ�ش��شا  امل�شلمني  ــالق  واأخ طباع  وبني  اأقــراأه  ما  بني  املقارنات 

اأن  م�شلم�ن من كل اجلن�شيات ف�جدت  يرتاده  التنني  واأن مركز 

يف  جتدها  قلما  فريدة  ب�شفة  ويتمتع�ن  العه�د  يحرم  اأكرثهم 

�شل�اتهم  على  يحافظ�ن  اأنهم  كما  مانة  الأ وهي  األ  الزمن  هذا 

داخل  ال�شالة  قامة  لإ يهرول�ن  وهم  اأ�شاهدهم  كنت  ما  فكثريا 

خ عبد احلكيم ميان الذي يعمل اإماما يف الدائرة  املركز، وكان الأ

يعطينا درو�شا وحما�شرات يف �شرح معاين القراآن الكرمي واأخرى 

مر اإىل اأن  يف ال�شرية النب�ية ال�شريفة كل هذا اأدى يف نهاية الأ

�شالمي احلنيف. اأعلن ال�شهادة واأك�ن من اأتباع الدين الإ

دين  يف  دخ�لها  وبعد  �شالم  الإ قبل  حياتها  بني  الفرق  وعن 

احلقيقي  املعنى  عرفني  �شالم  الإ قالت:  وتعاىل  �شبحانه  اهلل 

الرئي�س منها وملاذا خلقنا اهلل عز وجل بخالف  للحياة والهدف 

ما كنت اأفهم.

المسلمون 
يتمتعون 

بصفة 
فريدة قلما 
نجدها اآلن

43

ية
هذا

 ال
يق

طر
ى 

عل



جمتمعنا،  على  غريبة  وقيمًا  عــادات  ال��شائل  هذه  لنا  حملت  التقدم  هذا  مع  لكن 

وكذلك حملت اإلينا عبارات خاد�شة للحياء ومفردات مل نكن ن�شمع بها من قبل.

فكان  مراهقينا  من  املقرب  ال�شديق  وه�  لبي�تنا  الدائم  الزائر  ه�  التلفزي�ن  ن  ولأ

لبد اأن نقف عند ما  يقدمه ويبثه ون�شعه حتت املجهر ونبحث عن اأ�شباب انت�شار الر�شائل 

باحية عرب القن�ات الهابطة. الإ

SMS رسائل
عبر التلفاز

ألفاظ خارجة..
..وتكنولوجيا تخدش الحياء
ث�رة حقيقية حملتها لنا ر�شائل SMS اأدت اإىل نتائج اإيجابية لبع�س القن�ات 

وخا�شة التي حتمل ر�شالة وُتقّدم اإعالمًا هادفًا، و�شاعدتها كثريًا يف اإيجاد و�شائل 

مت�يل ذات عائد جيد خ�ش��شًا اأنها تفتقد للتم�يل ومعظمها قائم على التم�يل 

الذاتي وبع�شها اأغلق اأب�ابه ل�شعف التم�يل.

تحقيق: رضا أبو العينين
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منذ فرة كنا نبحث عن حل مل�جة العري التي جتتاح قن�اتنا 

ننا بتنا ن�شاهد كلمات  ن ال�اقع اأ�شد اإيالمًا لأ التلفزي�نية، ولكن الآ

واألفاظًا مل نعتدها يف ال�شابق، ومل تكتف تلك القن�ات ب�شريط 

وثالثة  �شريطني  لي�شبح  ال�شريط  هذا  امتد  بل  واحــد  ر�شائل 

اأ�شرطة، بل اإن هناك قن�ات للر�شائل فقط.

 من منا مل ت�شتفزه م�شاهدة مثل تلك الر�شائل، نعلم اأن يف كل 

املجتمعات فئات �شالة ل تهتم اإل مبا ي�شبع رغبتها فقط، ولكننا 

ل نريد اأن متلي هذه الفئة علينا ما ن�شاهده، وكنا ن�شاهد ر�شائل 

ن فقط اأ�شبحنا ن�شاهد الر�شائل ومعها رقم  خارجة فقط، اأما الآ

الهاتف اأي�شا.

لذلك اآثرنا البحث يف هذه الظاهرة والتعمق يف اأ�شبابها و�شبل 

وا�شتطلعنا  م�شتحياًل،  منعها  كان  اإذا  قل  الأ على  عليها  ال�شيطرة 

اآراء بع�س ال�شباب وبع�س املتخ�ش�شني واإليكم املح�شلة:

قال علي �شادق لري )م�ظف(: اأنا ارف�س مثل تلك الر�شائل 

نها اأ�شبحت  �شا�س لأ رف�شًا قاطعًا ول اأ�شاهد تلك الف�شائيات من الأ

�شباع الغرائز وو�شيلة للرويج لل�شه�ة. مرتعًا خ�شبًا لإ

اأن  اإىل  واأ�شار  القن�ات،  تلك  على  الرقابة  دور  عن  وت�شاءل 

على  �شرية  الأ والرقابة  �شا�س،  الأ من  الربية  يف  يكمن  اخللل 

طفال ليحددوا  املراهقني، وتنمية روح النقد البناء يف نف��س الأ

ال�شيئة  �شياء  الأ و  مل�شاهدتها  ال�شاحلة  �شياء  الأ اأنف�شهم  من 

لتجنبها.

للربح  ي�شعى  الكل  املفت�حة  ال�شم�ات  ع�شر  يف  اأنه  واأ�شاف 

اأننا  اإىل  املجتمع، ولفت  التاأثري �شارًا على  املادي فقط مهما كان 

كنا ن�شتقي تقاليدنا وعاداتنا من تعاليم ديننا احلنيف ومن هدي 

اأ�شبح  فقد  ن  الآ اأما  عليه،  و�شالمه  اهلل  �شل�ات  الكرمي  ر�ش�لنا 

التلفزي�ن ه� الزائر املف�شل لدينا ومنه ي�شتقي اأطفالنا عاداتهم 

والريا�شيني،  الفنانني  من  قدوتهم  يختارون  ومنه  وتقاليدهم 

الع�اطف  �شحنة  لتفريغ  و�شيلة  الر�شائل  تلك  اأ�شبحت  لذلك 

املكب�تة يف نف��س مراهقينا و�شبابنا.

�شاحي  الفريق  من  مبادرة  هناك  كانت  )اإنــه  علي:  وقــال 

خلفان متيم القائد العام ل�شرطة دبي ملحاربة القن�ات الهابطة 

منه  ونرج�  جمتمعاتنا  لدى  �شيلة  الأ القيم  هدم  ت�ا�شل  التي 

قــل  الأ على  اأو  متامًا،  القن�ات  هــذه  باإغالق  حملته  م�ا�شلة 

ت�شفريها.

عالم �شالح ذو حدين  اأما هناء فهيم )معلمة( فقالت اإن الإ

اأن  املمكن  فمن  الهابطة  القيم  ن�شر  يف  كبريًا  دورًا  يلعب  فكما 

مة نح� التقدم والنه��س، فنحن ل  خذ بيد الأ ي�شتخدم يف الأ

ن�شتخدم التكن�ل�جيا اإل يف املجال اخلاطئ فقط.

ما  اأم�الهم  على  حما�شب�ن  اأنهم  ه�ؤلء  تذكر  ل�  واأ�شافت 

من  اأنه  اإىل  ولفتت  الر�شائل،  هذه  من  واحدة  ر�شالة  اأر�شل�ا 

املمكن اأن نر�شل اإىل القن�ات الدينية بهدف الدعم اأو الدع�ة 

ل�شل�ك ق�مي بدًل من الدع�ة لالنحطاط.

فيها  يحا�شر  مدار�شنا  يف  نــدوات  اإقــامــة  يجب  وقالت 

والجتماع  النف�س  علم  يف  متخ�ش�ش�ن 

الطلبة  تــ�عــيــة  ــدف  ــه ب ـــن  دي ــمــاء  وعــل

وتعريفهم مبخاطر العالقات امل�شب�هة يف 

خرة. الدنيا والآ

خطباء  يدع�  اأن  املــانــع  مــا  وكــذلــك 

اأو  ال�شل�ك  هــذا  لــرك  ال�شباب  اجلمعة 

من  الن�عية  هذه  بتحرمي  فت�ى  اإ�شدار 

الر�شائل.

يقع  كــرب  الأ الــدور  اأن  فهيم  واأ�شافت 

مــهــات من خــالل ت�عية  والأ بــاء  الآ على 

�شحيحة  تــربــيــة  وتربيتهم  اأولدهـــــم 

اأ�شياء  يف  فراغهم  وقت  لق�شاء  ولدهم  لأ بدائل  تقدمي  وكذلك 

مفيدة ونافعة.

ما المانع في إرسال هذه الرسائل؟
واأ�شاف  حديثه،  )طالب(  ال�شباغ  ماهر  بداأ  الكلمات  بهذه 

و�شيلة  نريد  نحن  وع�شري؟  جديد  هــ�  مــا  كــل  حتــاربــ�ن  ــاذا  مل

تقتل  نها  لأ الر�شائل  هذه  اأحب  فاأنا  ال�شباب،  بني  �شهلة  ات�شال 

د. عيسى 
خطابي: 
وسيلة 

رخيصة للربح 
دون النظر 

لمخاطرها
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فراغي، وت�شاعدين على التعارف مع فتيات من كل مكان يف العامل 

العربي.

واأو�شح اأن عمره 33 �شنة ومل يتزوج ب�شبب �شيق ذات اليد، 

اأن اأحتدث  اأترك نف�شي حتى امل�ت بدون  اأفعل؟ هل  وقال: ماذا 

اإىل فتاة؟

نتحدث  العامل  كل  من  فتيات  مع  عالقات  يل  تك�ن  اأن  اأحب 

ون�شحك ونتقابل على النت، هذه حرية �شخ�شية كفلها القان�ن، 

وتركني و�شار يف طريقه.

الن�عية  هذه  ي�شتخدم  اإنه  )طالب(:  م�شطفى  زكي  وقال 

اأوقات  اإطار حمرم بهدف التعارف ومت�شية  من الر�شائل لكن يف 

لذيذة، على حد تعبريه،

وت�شاءل هل هي اأكرث �شررًا من الت�شكع يف املراكز التجارية 

ومعاك�شة الفتيات واجلل��س يف املقهى ط�ل ال�قت؟

واأ�شاف اأنها اأف�شل األف مرة من النت الذي حتدث فيه م�شائب 

كثرية ووقع اآلف ال�شباب عربه يف الرذيلة، يكفي اأن اأق�ل كل ما 

اأريد يف ال�قت الذي اأريده.

ــالم )مــعــلــمــة(:  ــش وقــالــت هــــزار �

من  اإلــيــهــا  اأنــظــر  بــاحــيــة  الإ الر�شائل 

ومتلقيها،  عر�شها  وقناة  مر�شلها  حيث 

من  بكثري  يت�شف  ــه  اأن ــن  اأظ فمر�شلها 

ل  خفية  و�شيلة  ي�شتغل  نــه  لأ اجلــنب 

م�شامع  على  بــاأقــذاره  ليلقي  تظهره 

ال�شمري  اإىل  يفتقد  ــه  اأن كما  النا�س، 

الذي يردعه عن مثل هذا الفعل وذلك 

ال�ش�ية، ف�شاًل عن  للن�شاأة غري  مرجعه 

والذي  وجل  عز  اهلل  لرقابة  فقدانه 

جعله اأه�ن الناظرين اإليه.

العر�س  قناة  اأمــا  ــزار،  ه واأ�شافت 

فهي قناة ربحية وباأبخ�س الطرق، حتى 

تك�ن  رمبا  بل  جيال،  الأ واإف�شاد  عرا�س  بالأ باملتاجرة  كانت  ل� 

م�جهة لهذا الغر�س عمدًا.

واأ�شارت اإىل اأن املتلقني حتى واإن اأبدوا ا�شتياءهم من مثل تلك 

نهم مب�شاهدتهم لها ي�شع�ن  ثم لأ اأنهم �شركاء يف الإ الر�شائل اإل 

وىل بهم مقاطعتها نهائيًا. لها اأر�شية من امل�شاهدين وكان الأ

عالم  الإ جمال  يف  وباحث  اأكادميي  ح�شن  ن�شيب  اإ�شالم  اأما 

بجامعة ال�شارقة فيق�ل:

تق�م  التي  الف�شائية  القن�ات  كيان  يف  نفكر  اأن  علينا  اأول 

خالقية، فاإذا كنا قد اأطلقنا عليها  بن�شر الر�شائل الن�شية غري الأ

هذا امل�شطلح )قن�ات ف�شائية عربية( فاإننا نك�ن قد اأ�شبنا �شكليًا 

ومن ناحية تقنية فقط، ذلك اأن هذه القن�ات ل تق�م باأي دور 

ـ الغربي�ن ولي�ش�ا  عالمـ  عالم والتي حددها علماء الإ من اأدوار الإ

العرب - منذ ظه�ر هذا العلم يف ع�شرينات القرن املا�شي فال هي 

حداث  خبار والأ تق�م بت�عية اجلمه�ر اأو تثقيفه اأو تزوده بالأ

يف  اجلماهري  تر�س  اأو  عام  راأي  تك�ين  اإىل  ت�شعى  ول  وتف�شرها 

والذي  والرفيه  بالت�شلية  تق�م  ول  مميزة  اجتماعية  وحــدة 

يق�شد به �شرف ال�قت فيما ل يفيد ول ي�شر.

و�شائل  نطاق  يف  تدخل  ل  علمية  ناحية  من  فهي  لذلك 

عالم فاملتابع لهذه القن�ات الفنية وغرف املحادثة الف�شائية  الإ

وباأي  لي�س  الرددات  هذه  اأ�شحاب  هدف  اأن  ي�شعر  اأن  ي�شتطيع 

للم�شاهد  ن�شاين  الإ امل�شت�ى  وحت�شني  رفع  ه�  �شكال  الأ من  �شكل 

ثارة والعري  بل حماولة لتعزيز ما ه� حي�اين فيه فالف�شاد والإ

مناط ال�شاذة واحلركات اخلليعة هي اأ�شا�س ما يقدم�نه فهل  والأ

بعد الكفر ذنب .

التي  الر�شائل  طبيعة  يف  التفكري  من  بدل  انه  اإىل  واأ�شار 

ين�شرونها وهي ن�ش��س كثريا ما تك�ن غرائزية فلنفكر يف ال�ش�ر 

املبا�شرة والكلمات امل�شم�عة املبتذلة.

الف�شائية  للقن�ات  جيدة  مداخيل  و�شيلة  حتقق  اإنها  وقال 

وعلينا اأن ل نحاربها لذاتها وهي كاأي �شيء يف العامل لها وجهان 

د. إسالم 
نسيب: 
أبناؤنا 
يحتاجون 
للتوجيه 
الصحيح 
من األسرة 
والمجتمع
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مر مروكا للفرد  خر معتم ويبقى الأ وجه م�شيء والآ

و�شيلة  من  �شيارة  يح�ل  الذي  ال�شتخدام  كيفية  يف 

نقاذ حياته اإىل  لنقل مري�س ب�شرعة اإىل الطبيب لإ

برياء يف ال�ش�ارع. و�شيلة لقتل الأ

�شتاذ امل�شارك  اأما الدكت�ر اأحمد عي�شى خطابي الأ

يف ق�شم علم الجتماع بجامعة ال�شارقة فقال:

من  تتم  اأن  لبد  الهابطة  الر�شائل  لهذه  النظرة 

الر�شائل  هذه  م�شتخدم�  يك�ن  وىل:ان  الأ زاويتني، 

الن�شح  معهم  يجدي  لن  وعندها  و�شالني،  منحرفني 

ر�شاد. والإ

ال�شحيح  الت�جيه  يفتقد  �شبابنا  اأغلب  الثانية: 

ي �شخ�س  �شري، ويلجاأون لأ من املجتمع ومن ال��شط الأ

ودينه،  ثقافته  معرفة  دون  معل�ماتهم  منه  لي�شتق�ا 

عطاء الن�شيحة اأم ل؟ وهل ه� اأهل لإ

للتنفي�س  ال��شيلة  ال�شباب يلجاأ لهذه  اإن  واأ�شاف، 

اأبناءنا  تركنا  ننا  لأ خاطئة  اأنها  يعلم  وه�  نف�شه  عن 

و�شيلة  يعتربونها  واأبناوؤنا  لنا،  لريبيهم  للتلفزي�ن 

وليجدون  لهم،  ي�شمع  ل  الذي  املجتمع  من  لالنتقام 

لديه اآذانًا �شاغية مل�شكالتهم وخا�شة يف فرة املراهقة 

التي تت�شم بتغريات ف�شي�ل�جية لبد اأن ننتبه لها. 

تلك  انت�شار  يف  هـــم  الأ ال�شبب  اأن  اإىل  ــار  ــش واأ�

بناء  الظاهرة يع�د اإىل �شعف الرقابة �ش�اء على الأ

هل اأو على القن�ات من جهة الخت�شا�س؟ من الأ

اأن  الرقابة  اأجهزة  على  ينبغي  عي�شى  واأ�شاف 

يرتبط  اأو  الر�شائل،  تلك  بث  متنع  ق�انني  ت�شرع 

مل  واإذا  ملنعها،  �شرف  مبيثاق  القن�ات  تلك  اأ�شحاب 

يتم اأي حل من هذه احلل�ل فالبد من ت�شفريها لتك�ن 

ي قن�ات اأخرى حتذو حذوها. عربة لأ

أرقام
 5 ينفق�ن  املــ�ــشــريــني  اأن  اإىل  رقـــــام  الأ ت�شري 

مليارات جنيه على اإر�شال الر�شائل الق�شرية للقن�ات 

التي  الدرا�شات  حدى  لإ وفقا  وذلك  �شن�يا  الف�شائية 

والغالبية  ــ�زراء  ال مبجل�س  املعل�مات  مركز  بها  قام 

العمل  عن  عاطل�ن  الر�شائل  تلك  را�شلي  من  العظمى 

نفاق  الإ حجم  مت��شط  فان  الدرا�شة  لهذه  وطبقا   ،

 300  ،  30 ال�شهري على امل�بايل يف م�شر يراوح بني 

جنيه وان ن�شبة 76% من م�شتخدمي املحم�ل يف م�شر 

�شدقاء. هل والأ ي�شتخدم�نه للدرد�شة مع الأ

رقام العالية  والالفت انه على الرغم من هذه الأ

 7 اإل اأن عدد م�شتخدمي املحم�ل يف م�شر ل يتجاوز 

ماليني �شخ�س.

ح�ايل   اإر�شال  يتم  فانه  ح�شائيات  الإ وح�شب 

مليار ر�شالة �شهريا يف املنطقة العربية مبت��شط �شعر 

دولر واحد.

ويف درا�شة بريطانية اأو�شح اخلرباء اأن الر�شائل 

الق�شرية اأثناء العمل ت�شاهم يف �شعف كبري يف درجات 

الذكاء عند را�شليها.

على خطباء 
الجمعة 

القيام بدور 
أكبر لحماية 

شبابنا 
من عبث 
القنوات 

الفضائية غير 
المسؤولة

7 مليارات 
رسالة نصية 
في المنطقة 
العربية بواقع 

دوالر لكل 
رسالة

علي �شادق لري ماهرماهر ال�شباغ
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وأما صفات الخطيب الناجح، أو الشرط التي 
فمن  الجمعة،  يخطب  فيمن  تتوفر  أن  يجب 

الممكن أن نلخصها في األمور اآلتية:
ر�شالة  �شاحب  باأنه  اخلطيب  ي�شعر  اأن  يجب  اأوًل: 

حتى  اهلل،  وجه  خاللها  من  ويق�شد  ي�ؤديها، 

ول� كانت تلك وظيفته التي يقتات منها، وذلك 

يف  طاقته  كل  ي�شتفرغ  الر�شالة  �شاحب  ن  لأ

حماولة ت��شيلها للنا�س، ل يكل ول ميل.

وظيفة  اأ�شبحت  اخلطابة  اأن  ن  الآ وامل�شكلة 

البلدان،  كل  يف  العظمى  الغالبية  عند  فقط 

وهذا ما �شيَّع كثرًيا من فائدتها.

لها  يت�شدى  ملــن  ينبغي  ــذا  ول فــن،  اخلطابة  ثانًيا: 

واملعارف  بالعل�م  يثقلها  م�هبة،  ذا  يك�ن  اأن 

املختلفة، ذات ال�شلة ال�ثيقة بعلم اخلطابة، 

اأداء  يف  للخطيب  معني  خري  الطــالع  ف�شعة 

خطبته بق�ة وتاأثري.

اخلــطــيــب،  �ــشــلــ�ك  اإىل  يــنــظــرون  ــا�ــس  ــن ال ثالًثا: 

ويدقق�ن النظر فيه، ولذا ينبغي اأن تتطابق 

باأحكام  اخلطيب  فالتزام  اأق�اله،  مع  اأفعاله 

�شالم ب�جه عام، وتطبيق ما يدع� اإليه يف  الإ

خطبته، يجعل لكالمه قب�ًل عند امل�شتمعني، 

اأما خمالفة الق�ل للعمل، فاأكرث امل�شتمعني ل 

يثق�ن به ول بكالمه.

مع  احلق،  ق�ل  يف  �شجاًعا  اخلطيب  يك�ن  اأن  رابًعا: 

للم�قف،  التقدير  وح�شن  باحلكمة  التحلي 

املح�ش�ب،  غري  والنــدفــاع  الته�ر  عن  بعيًدا 

فال�شجاعة يف ق�ل احلق �شفة اأ�شا�شية لبد 

واأن يتحلَّى بها اخلطيب.

اأق�شد  بــجــمــهــ�ره،  ال�شلة  وثــيــق  يــكــ�ن  اأن  خام�ًشا: 

وبينهم،  بينه  تقارًبا  ُيحِدَث  واأن  م�شتمعيه، 

فيع�د مر�شاهم، وي�شاأل عن غائبهم، وي�شارك 

مل�شكالتهم، وكلما اقرب من  يف و�شع احلل�ل 

كلما  اأزماتهم،  يف  بجانبهم  ووقف  املدع�ين 

كان ذلك اأدعى اإىل التفافهم ح�له.

اأيــدي  يف  عما  نف�شه  يعف  اأن  مالحظة  مــع 

النا�س، وكما ورد يف احلديث ال�شريف: »ازهد 

يف الدنيا يحبك اهلل وازهد فيما  اأيدي النا�س 

يحب�ك« رواه ابن ماجة ب�شند �شحيح.

اإليه،  يدع�  مبا  تامة  قناعة  على  يك�ن  اأن  �شاد�ًشا: 

والتاأثري،  قــنــاع  الإ على  قـــادًرا  يك�ن  حتى 

يدافع  �شاحبها  يجعل  ما  بق�شية  ميان  فالإ

عنها بكل ما ميلك.

احلياة  ــع  واق مــن  اخلطبة  م��ش�ع  اختيار  �شابًعا: 

امل�شكالت  ومناق�شة  النا�س،  يحياها  التي 

الجتماعية املتعددة، وحماولة طرح احلل�ل 

تعالج  ل  التي  ال�شلبية  امل��ش�عات  اأمــا  لها، 

ما صفات
خطيب الجمعــة النـاجح؟

إن الخطابـــة هي فن مشـــافهة الجماهيـــر والتأثير 
عليهم، وخطبة الجمعة كانت وال يزال لها أثر كبير 

إذا ُأدِّيت على الوجه الصحيح

د. محمد صالح الدين
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منها  ال�شتفادة  فاإن  املختلفة،  وعلله  املجتمع  اأمرا�س 

تك�ن قليلة.

مراعاة  مع  احلــروف،  خمارج  و�شالمة  الل�شان،  ف�شاحة  ثامًنا: 

لقاء على وترية  لقاء، ق�ًة وليًنا، فال يك�ن الإ ح�شن الإ

واحدة، حتى ل ميل ال�شامع.

مالب�شه  تك�ن  اأن  عليه  فينبغي  واملظهر،  الهندام  ح�شن  تا�شًعا: 

وهيئته ح�شنة.

الت�كل على اهلل،  �شبق:  ما  عداد اجليد، ومع كل  الإ عا�شًرا: مع 

عليه  م��شى  اهلل  نبي  ذلك  فعل  كما  منه،  الع�ن  وطلب 

�شدري  يل  ا�شرح  )ربِّ  قائاًل:  ربه  دعا  حينما  ال�شالم، 

وي�شر يل اأمري واحلل عقدة من ل�شاين يفقه�ا ق�يل(.

�شتاذ علي مدين اخلطيب، الداعية امل�شري: وي�شيف الأ

اعلم اأخي اأن:

يعرف  الــذي  عــالمــي  الإ ذلــك  ه�  واملــ�ؤثــر  الناجح  اخلطيب 

اأخبار اأمته فيق�م باإعدادها، وتب�شيطها، و�شياغة عر�شها، اإىل 

خليط من النا�س خمتلفي املنهل وامل�شرب.

لف، فال يعزل نف�شه  اخلطيب الناجح حمب ودود، َياأمْلف وُي�ؤمْ

عن النا�س، بل ي�شاأل عنهم، ويغ�َشى جمال�شهم، ويبارك اأفراحهم، 

وياأ�ش� جراحهم.

وال�شلحاء  الــكــرمــاء،  جمل�شه  يغ�شى  الــنــاجــح  اخلطيب 

كر، فتحل بركة ال�شماء  والب�شطاء، فيعمر احلديث بالفكر والذِّ

يف الزمان واملكان.

اخلطيب الناجح له يف القل�ب مكانة، ولدى النف��س منزلة؛ 

نه عن�شر من عنا�شر اخلري والنماء. لأ

فيخفف  واآمالها،  اأمته  اآلم  يدرك  من  ه�  الناجح  اخلطيب 

لينت�شي  مال  الآ الداء، وينفث يف  ويه�ن  لم، ومي�شح اجلراح،  الآ

ويرتقي بها نح� اآفاق رحبة عالية.

مانة وقدر  اخلطيب الناجح ه� اإفراز اأ�شيل، يدرك عظمة الأ

امل�شئ�لية وتبعة العطاء.

ونف�س  ما�شية،  واإرادة  عالية،  همة  له  الناجح  اخلطيب 

را�شية، وفعالية رائعة.

نه  اخلطيب الناجح ه� ينب�ع متدفق من اخلري والعطاء؛ لأ

اأريحية ور�شى، �شّيما واأن ال�شفقة على اخللق  يحب ويعطي عن 

اإحدى �شماته و�شفاته، يرى املنكر فال ي�شكت عليه، بل ي�ش�غه 

يف قالب خطابي ترب�ي م�ؤثر، ي�قظ ال��شنان ويروي الظماآن، 

وميادين  احلــق  دروب  اإىل  العميان  ويق�د  الرجفان،  وي�ؤن�س 

املعرفة.

ن احَل�َشن، وُيقّبح القبيح، ويرى معروًفا  اخلطيب الناجح ُيح�شِّ

ر به، واأن ي�شي ب�شاحبه،  مطب�ًعا اأو م�شن�ًعا فال ين�شى اأن يذكِّ

دع�ة للخري وريادة يف الرب.

حداث، بل ه� الذي ي�ؤثر  اخلطيب الناجح ل ت�ؤثر فيه الأ

فيها، ويح�لها اإىل اإ�شراقة من الفاأل احل�شن، والثقة املبتغاة، فال 

يزيده القهر اإل اإرادة �شلبة ق�ية، ل تتفتت اأو تلني، ول يزيده 

الظلم اإل عفً�ا وعّزا، ول تزيده املكارة اإل م�شاء وعزًما.

اخلـــــطـــــيـــــب 

التي  الغفرية  اجلم�ع  تلك  به  لريبي  ــَدث  احَل ي�شتلهم  الناجح 

حدث  مير  اأن  ميكن  فال  فيه،  ورغبت  له،  وان�شاقت  اإليه،  قدمت 

على اخلطيب الناجح دون ح�ّس ترب�ي م�ؤثر، اأو م�عظة بليغة، 

مل بامتداد اأنفا�س  خرة، اأو ا�شتنفار وبعث بالأ اأو ربط جيد بالآ

احلياة، والته�ين من اأمر الدنيا.

اخلطيب الناجح اإ�شراقة اأمل، وفاأل ح�شن، وه� رو�شة ندية 

وي�شم  ع�شافريها،  ح�لها  وتزقزق  رياحينها،  تغ�شاها  ن�شرية 

عبريها القا�شي والداين.

الناجح وامل�ؤثر ه� الذي ي�شاأل نف�شه عندما يق�م  اخلطيب 

باإعداد مادته: ما الذي اأريده من عر�س هذا امل��ش�ع دون غريه، 

لب�شطها  املثلي  ال��شيلة  هي  وما  الق�شية،  هذه  �شرد  من  والغاية 

وعر�شها؟.

اأريد معاجلة فكرة جديدة؟  ومبعني اآخر ي�شاأل نف�شه: هل 

و�شفة  ذميمة  مقيتة  عادة  حماربة  اأم  اأ�شيل؟  مبداأ  تثبيت  اأم 

مرذولة؟

اخلطيب الناجح ل يقل اأهمية عن املقاتل يف �شدر اجلي�س، 

الدخن  مــن  عقائدها  يحمي  نـــه  لأ بــروحــه؛  اأمــتــه  عــن  يـــذود 

والدخل.

امل�ؤثر،  وترجمانها  املعرب،  اأمته  ل�شان  ه�  الناجح  اخلطيب 

وقلبها الناب�س، و�شريانها املتدفق، بل ه� روح جديدة ت�شرى يف 

نب�شاتها و�شرايينها واأبنيتها وكل م�ؤ�ش�شاتها.

�شالم ب�شم�له وجميع حمت�ياته،  اخلطيب الناجح يفهم الإ

من عبادات واآداب ومعامالت وعقائد واأخالق وت�شريعات.

يتناولها،  اأن  يريد  التي  الظاهرة  يحدد  الناجح  اخلطيب 

فيعي�س معها �شحابة النهار وجزًءا من الليل، في�شتغرق جل همه 

غمرت  اإذا  حتى  اإليها،  وم�شغًيا  ح�لها،  مدندًنا  فكره  وحمت�ى 

عقله و�شرت يف �شرايينه حترك قلمه الدافئ يحفر اأفكاًرا، حتى 

داء  اإذا وقف على املنرب فا�شرجع ما كتب كان م�شيًبا، يف ح�شن الأ

ا�شتمالة  ين�شى  اأن  دون  تليها،  والتي  الفكرة  بني  الربط  وعمق 

القل�ب اأو تهييج امل�شاعر واإيقاظ ال�جدان.

خال�س مطية،  اخلطيب الناجح وامل�ؤثر ه� خطيب يتخذ الإ

من  اخل�ف  برباط  متاعه  ويحزم  ومبتغاه،  دربه  اإىل  به  ت�شل 

ر�س. قي�م ال�شماوات والأ

لفاظ اأعذبها واأ�ش�قها  اخلطيب الناجح وامل�ؤثر ميتلك من الأ

واحة  هي  التي  بكلماته  ياأ�شرك  وال�شع�ر،  القل�ب  اإىل  واأقربها 

بامل�شجد  يربطهم  احلائرين،  ودليل  ال�شامرين،  واأن�س  املتعبني 

ربط الطائر بع�شه واأفراخه.

اخلطيب الناجح ميتاز بالقدرة على حتليل امل�اقف، وتركيب 

يقاع بها يف ر�شد زمانها وطيب مكانها. الفكرة وتن�شيقها، والإ

ث النا�س عن اجلنة كاأمنا بجناحيه  اخلطيب اجليد اإذا حدَّ

واإذا  مييل،  ُح�رها  يدي  وبني  ي�شري،  اأنهارها  وح�ل  يطري،  فيها 

يفتت  عنها  كالمه  ي�شطلي،  بركانها  يف  كاأنه  النار  عن  ثهم  حدَّ

مال. لباب، ويقطع الآ كباد، ويذهل الأ الأ

د. حممد �شالح الدين:
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معرضمعرض

الفنالفن
اإلسالمياإلسالمي
الفن

اإلسالمي
الفنالفن

اإلسالمي
الفن

في مقتنيـــات كالوســـت نمولبينكيـــان

يعـــد اإلســـالمي بأصالته وعراقته مصـــدر إلهام 
للفنـــون المعاصـــرة وقد وجد الفنانـــون األوروبيون 
في الفن اإلســـالمي الكثير مـــن الصفات الزخرفية 
والجمالية وفي إطار اإلهتمام بالفنون اإلسالمية أقام 
المجمـــع الثقافي بأبوظبي مؤخراً معرضًا بعنوان الفن 
اإلسالمي في مجموعة كالوست غولبينكيان، إفتتح 
المعرض سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن 
زايد آل نهيان. ويمكن إعتبار مجموعة الفن اإلسالمي 
بمتحف كالوســـت غولبينكيـــان من أهم المقتنيات 
الفنيـــة التي قام غولبينكيان بجمعها والتي تشـــمل 
اإلنتاج الفني لفارس وتركيا وسوريا والقوقاز والهند 
من أواخر القرن الثاني عشر الميالدي إلى القرن الثامن 
عشـــر الميالدي، وتشـــكل األعمال التي تم إختيارها 
لهـــذا المعرض مجموعة مهمة من فنون الزخرفة في 
تلك المناطق، كما تعد شاهداً على ذوق كالوست 
غولبينكيـــان وإهتمامـــة بثقافة العالم اإلســـالمي.

بقلم: حسنية عباس
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اأحمد  حممد  �شعادة  �شرح  للمعر�س  الفتتاحية  كلمته  ويف 

حتتل  قــائــاًل:  باأب�ظبي  الثقايف  املجمع  عــام  ــني  اأم ال�ش�يدي 

�شالمية، حقبة وا�شعة من التاريخ العاملي اإمتدت على  احل�شارة الإ

مناطق متعددة يف ال�شرق والغرب اإىل جميع اجلهات التي و�شلت 

�شالمية، حيث تركت ب�شماتها الدينية من عقيدة  اإليها الفت�ح الإ

ومن عادات وتقاليد اإجتماعية، واإىل مبان و�شروح وقالع بقيت 

ومدى  احل�شارة  هذه  عظمة  على  احلا�شر  ع�شرنا  اإىل  �شاهدة 

تاأثريها يف ال�شع�ب التي اإنتقلت اإليها، كذلك خلفت هذه احلقبة 

ثار من املخط�طات وال�ثائق التي األهبت فكر وعق�ل  الكثري من الآ

احلياة  عليه  كانت  ومــا  التاريخ،  لكتابة  والدار�شني  الباحثني 

واإزدهار..  ح�شارة  من  �شالمية  الإ املدن  يف  والثقافية  ال�شيا�شية 

مل�ؤ�ش�شة  ن�شجل  اأن  مبكان  همية  الأ من  لعل  �شعادته:  واأ�ــشــاف 

بدرا�شة  الدقيقة  وعنايتها  به  تق�م  الذي  العمل  غ�لبينكيان 

�شالمي واملحافظة عليها والتي قام م�ؤ�ش�شها بجمعها  قطع الفن الإ

قطار، لتخلد الفرة التاريخية التي عا�شها العرب  من خمتلف الأ

ثار من حتف واأوان وخزف ووثائق  يف خمتلف اجلهات فجمع الآ

مبتحفها  هامًا  اإ�شالميًا  ركنًا  منها  امل�ؤ�ش�شة  لتقيم  وخمط�طات 

بالربتغال.

هذا ويحت�ي املعر�س على جمم�عة خمتارة ق�امها 55 قطعة 

القرن  اإىل  الثاين ع�شر  القرن  اأواخر  خمتلفة ميتد تاريخها من 

الع�شرين امليالدي كما يتم يف هذا املعر�س متثيل نف�س املناطق 

وذلك  باملتحف  الدائم  املعر�س  يف  الكائنة  اجلغرافية 

واملن�ش�جات  ال�شجاد  قطع  من  جمم�عة  خالل  من 

وقطع  )اآنية  واخلزف  غلفة  والأ واملخط�طات 

غ�لبينكيان  كال��شت  ــام  ق والــتــي  بـــالط( 

من  عــقــ�د  خم�شة  اإمــتــداد  على  بجمعها 

نتقائي  حياته وعلى الرغم من الذوق الإ

ل�شاحب املجم�عة اإل اأن فن ال�شرقيني 

مكانة  �شغل  قــد  و�ـــشـــط  والأ دنــــى  الأ

�ش�ره  اإىل  وبالنظر  قلبه،  يف  خا�شة 

يف  اإ�شطنب�ل  يف  م�ل�د  فه�  �شرية  الأ

ومن  اأرميني،  اأ�شل  من  ثرية  اأ�شرة 

جنذاب الطبيعي  ذلك يفهم حالة الإ

نــتــاج  الإ ــاه  جت بها  ي�شعر  ــان  ك الــتــي 

�شالمي  الإ الــعــامل  مــن  الــقــادم  الفني 

ويظهر ذلك بجالء من خالل جمم�عة 

�ــشــالمــيــة  ــات الإ ــ�ط ــط ــخ الــ�ــشــجــاد وامل

واين وقطع البالد العثماين  املزخرفة والأ

وغريها مما �شمته جمم�عته.

الخزفيات:
املعر�س  لهذا  اإختيارها  مت  التي  عمال  الأ ت�شكل 

جمم�عة مهمة من فن�ن الزخرفة يف مناطق فار�س وتركيا 

امليالدي  ع�شر  الثاين  القرن  اأواخر  من  والهند  والق�قاز  و�ش�ريا 

عمال �شاهدًا على  اإىل القرن الثامن ع�شر امليالدي.. وتعد هذه الأ

�شالمي...  ذوق كال��شت غ�لبينكيان واإهتمامه بثقافة العامل الإ

النتاج  مراكز  اأكــرث  يف  ت�شنيعها  مت  التي  اخلــزف  قطع  وت�شري 

تركيا،  يف  وازنيك  فار�س  يف  قا�شات  منطقة  راأ�شها  وعلى  اأهمية 

فيها  برع  التي  الزخرفية  الكف�ف  وتعدد  التقنيات  تن�ع  اإىل 

الفخاري�ن واإ�شتهروا بها، ويف القرن التا�شع امليالدي كان اأ�شل�ب 

زخرفة اخلزف بالطريقة املعروفة بالربيق املعدين، والتي متثل 

�عة خمتارة ق�عة خمتارة ق�امها 55 قطعة 

القرن  اإىل  الثاين ع�شر  القرن  واخر 

سالع�شرين امليالدي كما يتم يف هذا املعر�سالع�شرين امليالدي كما يتم يف هذا املعر�س متثيل نف�س املناطق 

وذلك  باملتحف  الدائم   

جات ش�جات ش�جات  واملن� واملن�ش�جاد  ش�جاد 

وقطع  آنية 

لبينكيان 

من  من ــ�د  من ــ�د  د 

نتقائي 

ن فن ال�شرقيني 

مكانة  �شغل  د 

ره 

يف  ل 

ومن  رميني، 

جنذاب الطبيعي 

اج 

المي 

عة 

ة ــة ــة  ــيــي يــيــ

واين وقطع البالد العثماين 

املعر�س لهذا  املعر�سختيارها  لهذا  سختيارها 

ن الزخرفة يف مناطق فار�س وتركيا 

امليالدي  ع�شر  الثاين  القرن  واخر 
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ما  الفخاري�ن يف بالد  التي برع فيها  اأهم البداعات  واحدة من 

بني النهرين، ويحت�ى هذا املعر�س على ثالث قطع رائعة، اإثنتان 

منها من مدينة قا�شات والثالثة من مدينة الرقة يف �ش�ريا. وقد 

بنية  يف  وىل  الأ تتمة  طهي  لعمليتي  تخ�شع  اخلزف  قطع  كانت 

وذلك  اأقل  حرارة  درجة  ذات  اأفــران  يف  الثانية  وجتري  م�ؤكدة 

النحا�س  )من  معدنية  ب�شبغات  وطالئها  زخرفتها  يثمن  اأن  بعد 

باأ�شل�ب زخريف يتمثل يف قطع  الف�شة( ويتميز خزف قا�شان  اأو 

وخلفية  دقيقة  ر�ش�مات  ب�ا�شطة  ت�شكيلها  يتم  التي  البالط 

نتاج هذا الن�ع  متناهية يف ال�شغر، وقد اإمتدت الفرة الذهبية لإ

وائل القرن  اأواخر القرن الثالث ع�شر امليالدي لأ من اخلزف من 

الربيق  بتقنية  امل�شممة  البالطات  وهذه  امليالدي  ع�شر  الرابع 

بها  وت�جد  الثرية  الغريزات  من  جــزءًا  ت�شكل  كانت  املعدين 

كانت  كما  واملقابر  امل�شاجد  ح�ائط  تك�ش�  كانت  دينية  كتابات 

ت�شتخدم يف منطقة املحراب. ومثلما احلال يف مدينة قا�شان فاإن 

خرى مركزًا هامًا لنتاج  مدينة الرقة ال�ش�رية كانت متثل هي الأ

�شناع  قام  وقد  امليالدي،  ع�شر  الثاين  القرن  نهاية  منذ  اخلزف 

بالل�ن  املعدين  الربيق  تقنية  بتط�ير  املدينة  هذه  يف  اخلــزف 

الفار�شية،  اخلــزف  جمم�عة  وت�شكل  مييزه،  الــذي  الك�شتناين 

التي مت جتميعها معًا حتت م�شمى �شلطان اأباد املدينة اليرانية 

احلديثة التي مت يف �ش�احيها العث�ر على جزء كبري من القطع 

اخلزفية التي ت�شكل جزءًا هامًا يف جمم�عة غ�لبينكيان.

ق�شم  يف  بارز  مكان  يف  فيتمثل  العثماين،  بالفن  يتعلق  وفيما 

وكمية  جل�دته  بالنظر  غ�لبينكيان،  مبجم�عة  �شالمي  الإ الفن 

واين  والأ البالط  ــ�ان  األ من  كل  وتعك�س  منه،  املت�فرة  القطع 

وتن�ع  الــ�افــرة  الــزهــ�ر  لــزخــارف  غ�لبينكيان  كال��شت  حــب 

ل�ان التي يتميز بها اإنتاج اأزنيك، ويف القرن  �شكال وكثافة الأ الأ

يجيدون  العثماني�ن  ال�شانع�ن  كــان  املــيــالدي  ع�شر  اخلام�س 

التقنيات اخلا�شة باإنتاج ن�ع من اخلزف يتميز عن غرية بج�دة 

بتط�ر  اخلا�شة  املبكرة  املراحل  اإحدى  وت�شري  الزيتية،  زخارفه 

وج�د  اإىل  اخلــزف  من  الن�ع  بهذا  املتعلقة  منـــاط  والأ لـــ�ان  الأ

من  مبجم�عة  املعر�س  حفل  ال�شيني.  للب�ر�شلني  وا�شح  تاأثري 

وقطع  ل�ان  الأ واملتن�عة  بالزه�ر  املزخرفة  والك�اب  الباريق 

طباق والقدور  البالط املزينة بالكتابات القراآنية والك�ؤو�س والأ

املتن�عة.

زجاج مذهب ومطلي
جمم�عة  يف  الكائن  والزمني  اجلغرايف  التن�ع  مع  وباملقابل 

اخلزف، فاإن املجم�عة املتميزة التي ت�شم ع�شر قطع من الزجاج 

املذهب واملطلي، من القرن الرابع ع�شر امليالدي متثل اأوج �شناعة 

�شالم خالل فرة حكم املماليك )1250-1517م(  الزجاج يف الإ

مرباط�رية العثمانية،  الذين حكم�ا يف �ش�ريا وم�شر حتى غزو الإ

وعلى الرغم من اأن تقنية الطالء كانت معروفة اإل اأن الزخرفة 

عملية  اأكرب  متثل  كانت  النار  ب�ا�شطة  املثبتة  واملطلية  املذهبة 

مر  الأ وه�  اململ�كي  الع�شر  يف  البارع�ن  الزجاج  �شانع�  بها  قام 

ل�ان دون اأن يتعر�س  الذي �شمح باإ�شتخدام جمم�عة اأكرب من الأ

)امل�شكاوات(  امل�شاجد  م�شابيح  كانت  وقــد  للت�ش�يه،  الزجاج 

�شالطني  يطلبها  كان  التي  واملطلي  املذهب  الزجاج  من  امل�شن�عة 

التابعة  وامل�ؤ�ش�شات  العديدة  امل�شاجد  تزين  املماليك  واأمــراء 

وقاف، كما كانت هذه القناديل التي تتدىل من ال�شقف ب�ا�شطة  لالأ

�شال�شل، تخ�شع من الناحية ال�شكلية لق�اعد حمددة مع �شيء من 

التباين يف مفردات الديك�ر. وكان الذوق اململ�كي متميزًا بج�دة 

اخلط�ط املتن�عة والت�شميمات الهند�شية وهي عنا�شر متكررة 

يف زخرفة الزجاج املذهب واملطلي امل�شن�ع يف م�شر و�ش�ريا خالل 

ي�بية ومن جهة اأخرى، كانت ظاهرة اإ�شتخدام �شعارات  الفرة الأ

لقاب التي ترمز ملجتمع ياأخذ بنظام الطبقات ب�شكل  النبالة والأ

وم�شر  �ش�ريا  يف  خا�شة  �شالمي  الإ العامل  يف  اإنت�شرت  قد  وا�شح، 
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ول من القرن الثالث ع�شر امليالدي وقد ت�اجدت  خالل الن�شف الأ

املعماري  الفن  ختام حتت مظاهر خمتلفة يف  ال�شعارات والأ هذه 

الفرة، كما كانت تخ�شع لق�اعد  الفنية اخلا�شة بتلك  والقطع 

دقيقة جدًا، ول �شك اأن هذه ال�شعارات اململ�كية التي كان مينحها 

هذه  تاريخ  عملية  يف  رئي�شيًا  عن�شرًا  متثل  وال�شالطني  مــراء  الأ

عمال الفنية. الأ

الزجاجية م�شباح  القطع  اأهم  املعر�س واحدة من  وقد �شم 

لل�شلطان  خ�شي�شًا  اأنتجت  اململ�كي،  للع�شر  تع�د  م�شكاة  م�شجد 

اأهداها  ومذهب  مطلي  زجاج  من  وهي  حممد،  بن  ح�شن  النا�شر 

قناة  اإفتتاح  مبنا�شبة   1869 عــام  بلجيكا  مللك  م�شر  خدي�ي 

ال�ش�ي�س وو�شلت اإىل جمم�عة كال��شت غ�لبينكيان بعد �شرائها 

من �شيغلمان بباري�س 1909م.

مصاحف ومخطوطات مذهبة
ويحظى فن الكتاب واخلط، اأكرث من غريه من املظاهر الفنية 

اأن  اإىل  مردها  �شالمية،  الإ املجتمعات  يف  بارزة  مبكانة  خــرى،  الأ

طابعًا  لذلك  تبعًا  اإكت�شبت  التي  العربية  باللغة  نزل  قد  القراآن 

مقد�شًا وباملقارنة مع الكتابات التي تنتمي حل�شارات اأخرى هامة 

بداية  اإىل  اأ�ش�له  ترجح  حيث  حديثًا  يعد  العربي  اخلط  فاإن 

لن�س  النهائية  الن�شخة  تاريخ  ويرجح  امليالدي،  ال�شاد�س  القرن 

اإنت�شرت بعد ذلك يف مناطق العامل  32هـ، حيث  القراآن اإىل عام 

الكتابة يف  اأ�شكال خمتلفة من  اأخذت  الرئي�شية، وقد  �شالمي  الإ

التط�ر اإبتداء من ذلك ال�قت اإل اأنها تقع حتت ن�عني رئي�شيني 

واأق�شد  اأوامل�شر�شلة،  اجلارية  والكتابة  امللتفة  الكفاية  هما: 

كرث اإ�شتخدامًا يف كتابة ن�ش��س  اخلط الك�يف امللتف ال��شيلة الأ

اإل  للغاية  دقيقة  لق�اعد  خ�ش�عه  من  الرغم  وعلى  القراآن.. 

اخلط  مثل  خــرى  الأ الثان�ية  نـــ�اع  الأ بع�س  عنه  تفرعت  اأنــه 

كرث مرونة  الك�يف املزهر اأو املت�شابك، واأما الكتابة امل�شر�شلة، الأ

دبية  وامل�شتخدمة يف كتابة ال�ثائق غري الدينية والن�ش��س الأ

مناط على درجة كبرية جدًا من التن�ع، ومن بني  فقد تط�رت لأ

املحقق  الن�شخ،  الثلث،  ت�شتخدمه:  تزال  ل  التي  منــاط  الأ هذه 

اأزهى  من  واحــدة  متثيل  املعر�س  يف  ويتم  والرقعة..  الريحاين 

-1378( التيم�رية  الفرة  وهي  الفار�شي  الر�شم  يف  الفرات 

مري  الأ بن�شخها  قام  للقراآن  خمط�طة  خالل  من  وذلك  1506م( 

باي �شنغ�ر، اإبن ال�شاه روخ، اأحد كبار رعاة الفن�ن يف هذه الفرة، 

املل�ك  قام  وقد  الكتابخانة..  اإن�شاء  يف  الف�شل  يرجح  واإليه 

هتمام باملخط�طات الفاخرة.. من حيث  ال�شفري�ن كاأ�شالفهم بالإ

الكتابات املزخرفة والر�ش�مات املل�نة وقد نالت اجل�دة التقنية 

غ�لبينكيان  كال��شت  قبل  من  خا�شًا  اإهتمامًا  للتجليد  والفنية 

غلفة  الذي  اإقتنى جمم�عة بارزة من اأغلفة التجليد متتد من الأ

التي  غلفة  الأ اإىل  امليالدي  ع�شر  ال�شاد�س  القرن  من  الفار�شية 

يتم فيها اإ�شتخدام اللك واخلا�شة بفرة حكم القاجار )1779-

ال�شغرية  1924( والذي متيز بغزارة زخرفية بالزه�ر والطي�ر 

ف�ق خلفية �ش�داء.

روعة السجاد الشرقي
جمم�عة  يف  بالغة  باأهمية  ال�شرقي  ال�شجاد  ركن  ويتحلى 

�شالمي التي قام باإقتنائها كال��شت غ�لبينكيان ل �شيما  الفن الإ

إقطع ال�شجاد التي تنتمي اإىل فار�س يف عهد ال�شف�يني واإىل الهند  إ
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خرى القادمة من الق�قاز  املنغ�لية، اإ�شافته اإىل بع�س القطع الأ

والتي قام كال��شت غ�لبينكيان بت��شيحها يف اأحد كتبه..  واإىل 

بع�س  بجمع  غ�لبينكيان  كال��شت  قام  فقد  ال�شجاد  قطع  جانب 

خرى التي تنتمي لع�ش�ر حديثه وقد روعي يف املجم�عة  القطع الأ

والتي  ال�ش�ف  من  امل�شن�عة  ال�شجاد  قطع  بني  التن�ع  املعرو�شة 

ال�ش�ف  امل�شن�عة من خي�ط  القطع  وتلك  فار�س  اإنتاجها يف  مت 

املنغ�لية،  �شرة  الأ ع�شر  يف  الهند  �شمال  من  القادمة  الك�شمريي 

املعر�س  �شم  كما  وغريها  والر�ش�م  الزخارف  يف  للتن�ع  اإ�شافة 

كذلك قطع من ال�شجاد القادم من منطقة الق�قاز ال�شرقية من 

ن�ع �شايلد من القرنني ال�شابع ع�شر والثامن ع�شر امليالدية، وهي 

األ�ان  ذات  هند�شة  زخارف  على  وحتت�ي  ال�ش�ف  من  م�شن�عة 

متعددة، و�شم املعر�س كذلك قطع من ال�شجاد امل�شن�ع من احلرير 

القطعة  ال�شف�يني،  حكم  فرة  خالل  فار�س  يف  اإنتاجها  مت  التي 

م�شت�حاة  ال�شف�يني،  حكم  خالل  فار�س  يف  اإنتاجها  مت  وىل  الأ

امليالدي  ع�شر  ال�شاد�س  القرن  يف  الب�لندية  ال�شجاد  قطع  من 

الثانية  القطعة  تعرب  بينما  للغاية،  كبري  بتقدير  حتظي  التي 

من املعايري اخلا�شة بقطع البالط العثماين، اأما القطعة الثالثة 

فتنحدر مبا�شرة من ال�شجاد من منط )الب�شتان( الذي يع�د للع�شر 

ال�شف�ي..  نتاج  لالإ الكال�شيكي 

ــة  ــع ــط ــق ــــذه ال ــــه وتـــــ�جـــــه ب

ــابــات اأرمــيــنــيــة  ـــــرية كــت خ الأ

احلرير  مــن  ب�شناعتها  وقــام 

املذهبة  املعدنية  واخلــيــ�ط 

كــابــ�دجــان  حــاقــ�ب  الن�شاج 

من  الــكــثــريون  يعتربه  الـــذي 

اأف�شل الن�شاجني مبدر�شة ك�م 

�شم الذي يطلق  كابي ذلك الأ

كــانــت قد  الـــذي  املــكــان  على 

الن�شاجني  ور�س  فيه  اأقيمت 

يف  تخ�ش�ش�ا  الذين  ــن  رم الأ

اإنتاج قطع ال�شجاد امل�شن�عة 

يتم  كــان  مــن احلــريــر حيث 

با�شتخدام  اأحيانًا  ت�شنيعها 

اخلي�ط املعدنية.

قــطــع  ــــت  كــــان واإذا 

كال��شت  قام  التي  ال�شجاد 

باإقتنائها  غ�لبينكيان 

ــى جمــمــ�عــة  ــل حتـــتـــ�ي ع

هامة من النماذج املمتازة ل 

�شيما من الع�شر الكال�شيكي 

ــس، خــالل  ــار� نــتــاج يف ف لــالإ

املجم�عة  فاإن  والق�قاز  املنغ�لية  والهند  ال�شف�يني،  حكم  فرة 

قم�شة احلريرية القادمة من اأف�شل مراكز اإنتاجها  املتميزة من الأ

�شك جزء هامًا  اأدنى  ت�شكل بدون  و�شط  والأ دنى  الأ ال�شرقني  يف 

�شالمي، ومن بني  عمال الفنية من ال�شرق الإ من جمم�عته من الأ

اإنتاجها  تاريخ  يع�د  التي  واحلريرية،  املخملية  قم�شة  الأ قطع 

ال�شابع ع�شر  القرنني  ال�شف�يني يف فرا�س خالل  اإىل فرة حكم 

املطرز  املخملي  القما�س  امليالديني، نح� قطعة من  والثامن ع�شر 

التي رمبا يع�د تاريخ اإنتاجها اإىل القرن ال�شابع ع�شر امليالدي يف 

مدينة يازد التي تعد اإىل جانب قا�شان واإ�شفهان من اأ�شهر مراكز 

قم�شة احلريرية يف فار�س، وتتميز القطع برثاء األ�انها  اإنتاج الأ

وبت�شميمها املتقن للغاية، كما حتت�ي على ت�شكيلة من الر�ش�مات 

ل�ان املتعددة التي متل�ؤها زخارف بعنا�شر الزه�ر  النافرة ذات الأ

وراق  وترتبط فيا بينها ب�ا�شطة نظام حمكم من املجتمعات والأ

�شعف  هيئة  على  اأ�شكال  مع  تتناوب  التي  �شكال  الأ خمتلف  من 

من  عنا�شر  يجمع  الذي  الزخارف  من  الن�ع  هذا  وكان  النخيل 

الزه�ر واأ�شكال احلي�انات ينال اإ�شتح�شان املل�ك ال�شف�يني ب�شاأن 

اأهمية  اأن  �شك  ول  والق�ش�ر...  اخليام  زخرفة  يف  اإ�شتخدامه 

وما  الع�شر  بذلك  اخلا�شة  الزخرفة  يف  احلريرية  قم�شة  الأ

قم�شة  جانب.. اإن قطع الأ تذكره �شري املل�ك وتقارير الزائرين الأ

احلريرية واملخملية املطرزة بخي�ط الذهب والف�شةامل�شن�عة 

ال�شاد�س  القرن  اأواخــر  يف  خا�شة  وب�شفة  العثمانية،  تركيا  يف 

ع�شر وخالل القرن ال�شابع ع�شر امليالديني يف 

ب�ر�شا  يف  نــتــاج  الإ مراكز 

ت�شكل  رمبــا  واإ�شطنب�ل، 

كـــــرث اأهــمــيــة  الـــركـــن الأ

جمــمــ�عــة  يف  واإبـــــهـــــارًا 

التي  �شالمية  الإ قم�شة  الأ

قــــام بــجــمــعــهــا كــالــ��ــشــت 

غ�لبينكيان، كما اأنها تعك�س 

يف ال�قت ذاته الذوق الذي 

جمع  ه�اة  بني  �شائدًا  كان 

القطع الفنية يف عهده. 

ي.. �ي.. �ي.. 
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والبحث  الزمان،  هذا  يف  وال�شع�ب  مم  الأ بني  امل�شالح  تداخل 

خــرى  الأ مم  الأ بقية  مثل  امل�شلمني  جعل  اأف�شل  عي�س  م�شدر  عن 

ر�س. وا�شتقروا يف كل قارات الدنيا وانت�شروا  ي�شرب�ن يف اأ�شقاع الأ

اأ�ش�ل  من  م�شلم  ــف  800األ من  اأكــرث  اختار  وقد  ومدنها  دولها  بني 

واأعراق خمتلفة العي�س يف كراكا�س عا�شمة فنزويال وتفرق بع�شهم 

خرى فكيف يعي�س امل�شلم�ن يف هذا اجلزء من العامل؟  يف مدنها الأ

�شئلة وغريها  �شالم؟ هذه الأ وكيف ينظر املجتمع الفنزويلي اإىل الإ

نباء  �شتاذ احل�شن حيدة رئي�س حترير �شحيفة الأ طرحناها على الأ

والذي  فنزويال  يف  �شبانية  والإ العربية  باللغتني  الناطقة  الدولية 

حل �شيفًا على المارات يف مهرجان دبي للت�ش�ق ومن خالل اإجاباته 

ن�س  فاإىل  فنزويال  يف  امل�شلمني  حياة  على  ال�ش�ء  نلقي  اأن  ن�شتطيع 

احل�ار:

كيف تنظر األنظمة والقوانين السائدة في فنزويال إلى 
األديان والمعتقدات وال سيما الدين اإلسالمي؟ هل تسمح 

لألديان والمعتقدات بممارسة نشاطاتها بحرية كافية؟
اأوًل وقبل كل �شيء ن�شكركم على �شيافتكم لنا واأريد اأن اأ�شري اإىل 

�ش�ؤالكم ح�ل طبيعة القان�ن والنظام الفنزويلي من ناحية حرية 

فنزويال  د�شت�ر  اأن  تعلم�ن  فكما  �شالمي  الإ الدين  وخا�شة  ديان  الأ

ل متيز بني دين ودين وجن�س  والتي  القليلة  العاملية  الد�شاتري  من 

ويعطي  ــان  دي الأ حرية  على  ين�س  الفنزويلي  فالد�شت�ر  وجن�س، 

حرية  بكل  الدين  �شعائر  وتطبيق  ممار�شة  يف  احلق  احلرية  لهذه 

ومنار�شه  احلق  بهذا  نتمتع  فنزويليني  كم�شلمني  فنحن  وطالقة، 

يف  امل�شلمني  اأن  حيث  عن�شرية  ول  خ�ف  وبدون  والزمان  املكان  يف 

فهناك  ديان  الأ باقي  ومثل  امل�اطنني  باقي  مثل  احلق  لهم  فنزويال 

ي�جد من الديانات الديانة اليه�دية وامل�شيحية وباقي املعتقدات.

كيف ينظر المجتمع الفنزويلي إلى اإلسالم؟ وهل هناك 
إقبال نحو التعرف عليه وعلى اعتناقه؟

الفنزويلي�ن �شعب م�شامل يحب املعرفة والتعرف ولهذا ال�شبب 

العربية  اللغة  وتعلم�ا  �شالم  الإ اعتنق�ا  الفنزويليني  من  فكثري 

ومنهم من تزوج من العرب لذا جند اأنف�شنا اأمام جمتمع يحب الدين 

العرب  من  خليط  اأنف�شهم  يعتربون  فهم  �شالمي  الإ الدين  وخا�شة 

�شبانية  ن غالبيتهم اأتت عن طريق احلملة ال�شتعمارية الإ نظرًا لأ

اأكرث من ثمانية قرون )8(.  اإ�شبانية  العرب مكث�ا يف  ن  اآنذاك ولأ

الالتينية  اأمريكا  يف  �شالمي  الإ العربي  ال�ج�د  اأن  على  تختلف  ل 

اإ�شالمية  عربية  اأ�ش�ل  من  معظمهم  فنزويال  جمه�رية  وخا�شة 

للدين  الفنزويلي  ال�شعب  اأو  املجتمع  واحــرام  تقدير  فــاإن  ولهذا 

الدين  على  واإقبالهم  الي�مية،  حياتنا  يف  نلم�شه  اأمــر  �شالمي  الإ

�شالمي ودخ�لهم فيه باأعداد كبرية اأمر ل جدال فيه. الإ

كيف يبلغ عدد المسلمين في فنزويال؟ وما هي طبيعة 
نشاطاتهم؟ وكيف يديرون ويوجهون عالقاتهم مع المجتمع 

الفنزويلي؟
على  يزيد  ما  اإنه  نق�ل  ولكن  دقيقة  اإح�شائيات  هناك  لي�شت 

�ش�رية   – لبنانية  اأ�ش�ل  من  فنزويال  يف  يعي�ش�ن  م�شلم  األف   800

واأح�الهم  التجارة  يف  يعمل�ن  وغالبيتهم  اأردنية   – فل�شطينية   –
فغالبية  وتعاي�س  وتــبــادل  احـــرام  عالقة  وعالقاتهم  مي�شرة 

باجلن�شية  يتمتع�ن  فنزويلي�ن  هم  العربية  اجلن�شيات  من  ه�ؤلء 

ل  حيث  الفنزويلي  املجتمع  من  واأحفادهم  واأولدهــم  الفنزويلية 

فرق بني العربي والفنزويلي ول عن�شرية لل�نه اأو جن�شه.

تحت ظل التجاذبات السياسية الحادة في فنزويال رئيس 
رأسمالية  بأنها  تنفي  ومعارضة  للفقراء  نصير  بأنه  يوصف 
هل  المعادلة؟  هــذه  بين  المسلمون  يوفق  كيف  التوجه 
تسبب وجودكم مع هذا الطرف أو ذاك أي حساسية؟ أو 

تشكل عقبة في طريق الدعوة اإلسالمية؟
غالبية العرب وامل�شلمني م�ؤيدون لل�شيا�شة الفنزويلية والجتاه 

قليات وهم ل  جنا�س والأ الدميقراطي املعتمد على امل�شاواة بني الأ

يعار�ش�ن مادام لي�س هناك خالف يف هذه ال�شيا�شة جتاه م�شاحلهم 

ومعتقداتهم. فنزويال بلد دميقراطي وحر وينعم باحلرية وامل�شاواة 

�شالم  �شالم والإ بني اأفراد جمتمعه فال راأ�شمالية ول ا�شراكية يف الإ

منهجه وا�شح وطريقه حمدد.

كيف تنظرون إلى مستقبل الدعوة اإلسالمية ومستقبل 
اإلسالم في هذه البالد.

ن  �شالمية اأن تكثف من جه�دها يف فنزويال لأ اأنا اأدع� الدول الإ

بناء امل�شلمني وهذا  امل�شلمني هناك يحتاج�ن اإىل مدر�شة عربية لأ

الدع�ة  وخدمة  �شالمية  الإ العربية  اله�ية  دعم  اإطــار  يف  يدخل 

اأكرب  اأن مدينة يف حجم كراكا�س وهي  اأن تت�ش�ر  �شالمية، ولك  الإ

مدينة وعا�شمة ما يزيد عن �شتة ماليني 2% منهم م�شلم�ن ل ت�جد 

�شالمي. بها مدر�شة لتعليم الثقافة والدين الإ

رئيس تحرير صحيفة األنباء الدولية بفنزويال لـ الضياء

800 ألف مسـلم 
يعيشون في هذا البلد

بال مدرسة إسالمية!
كراكاس: الضياء
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يف ي�م ميالده املبارك اأ�شرقت �شم�س الت�شامح من مكة يف قلب 

انت�شر  العامل كافة، حيث  اأرجاء  العربية لي�شع ن�رها يف  اجلزيرة 

والت�شامح،  ن�شانية،  الإ خــ�ة  الأ على  يحث  الذي  �شالمي  الإ الدين 

فه�  وت�جهاتهم،  ومعتقداتهم  اأديانهم  بكل  خــريــن  الآ ــرام  واح

رحمة  اإل  اأر�شلناك  {وما  جمعاء  للب�شرية  وال�شالم  احل�شارة  دين 

للعاملني}.

منذ  العرب،  غري  من  وامل�شلم�ن  امل�شلم�ن،  العرب  اختلط  لقد 

خرى  �شالمية بغريهم من اأ�شحاب الديانات الأ ب�اكري الفت�حات الإ

احلياة  تفا�شيل  خمتلف  يف  معهم  واحتّك�ا  وجاوروهم،  املختلفة، 

اأ�شحاب كل  العداوة والبغ�شاء، وكان  ُتثار بينهم  اأن  الي�مية، دون 

خرى، ول يزال ال��شع كما ه�  ديانة يحرم�ن اأ�شحاب الديانات الأ

�شالمية. يف كثري من الدول الإ

بع�شهم  يعرفها  مبفاهيم  الغرب  فيه  يت�شدق  الذي  ال�قت  ويف 

�شماء فقط، من  بالأ اإل  بع�شهم  جيدا -نظريا وعمليا- ول يعرفها 

خر، وغريها، جند  خاء، واحرام الآ مثل: احلرية، والت�شامح، والإ

اخلط�ط  وجتــاوز  بديهية،  اأ�شبحت  التي  املفاهيم  تلك  خرق  اأن 

الغرب،  جهة  من  ياأتي  الكبار،  قبل  ال�شغار  يعرفها  التي  احلمراء 

�شاءة اإىل  ذلك الغ�ل املت�شدق بتح�شره وتف�قه علينا، وجند اأن الإ

الرم�ز الدينية ت�شدر عنهم، حتت غطاء حرية الراأي. 

مر قبل عدة �شن�ات، حني اأ�شيء اإىل ر�ش�لنا الكرمي - بداأ الأ

عليه ال�شالة وال�شالم- يف ال�شحف الدمناركية، من خالل الر�ش�م 

�شف-  الكاريكاتريية، ثم تناقلت عدة �شحف اأجنبية- وعربية لالأ

دون  والتعبري،  الراأي  حرية  نف�شه،  الغطاء  حتت  الر�ش�مات،  تلك 

اأدنى اهتمام مب�شاعر امل�شلمني املنت�شرين على امتداد خارطة الكرة 

ر�شية.  الأ

نّظم م�شابقة  اإن بع�شهم  مر عند ذلك احلد، بل  الأ  ومل يقف 

ت�شّب يف النهاية يف فكرة ال�شتهزاء بالرم�ز الدينية امل�شيحية. 

كثري  غرينا  قاله  وما  قلناه  ما  ن  لأ امل��ش�ع  هذا  عن  نتكلم  لن 

جدا، ول حاجة لتكراره، وكثري مما ُيقال فيه معروف اأ�شا�شا، لكنه 

ُيقال من باب التذكري، لكنني �شاأت�قف عند اأمرين مهمني، يرتبط 

خر، وهما يتعلقان بردود فعلنا جتاه هذا الذي يحدث  اأحدهما بالآ

خالل  من  وعقيدتنا،  بديننا  وا�شتهزاء  مب�شاعرنا  ا�شتخفاف  من 

الكرمي-  الر�ش�ل  وه�  عندنا،  دينية  �شخ�شية  اأهم  اإىل  �شاءة  الإ

علينا  يجب  اأنــه  اأرى  ما  عند  �شاأت�قف  وال�شالم-  ال�شالة  عليه 

فعله، ولكننا ل نفعله -اأو ل يفعله كثريون منا-، وعند ما اأراه غري 

�شروري، ولي�س ه� ما يجب اأن ن�شغل اأنف�شنا به، ولكننا مع ذلك نق�م 

به بكل حما�س واندفاع. 

رف�ف  على  الدمناركية  املنتجات  ب�ج�د  يتعلق  ول  الأ اجلزء 

اأي  مثل  مثلها  الت�ش�ق،  ومــراكــز  التعاونية  واجلمعيات  املحالت 

ي دولة اأخرى مل تتطاول علينا وعلى ديننا وعلى ر�ش�لنا  منتج لأ

هذه  وجدنا  وىل  الأ املرة  يف  اأننا  ه�  منه  اأ�شتغرب  الذي  الكرمي. 

املحالت قد تفاعلت مع ردود الفعل اجلماهريية الغا�شبة، ومنعت 

التي  الل�حات  وو�شعت  رف�فها،  على  الدمناركية  املنتجات  عر�س 

ملنتجات  اأماكن  الربادات وغريها هي  الفارغة يف  ماكن  الأ اأن  تبني 

�شاءة. وقد قاطع كثريون تلك الب�شائع  دمناركية ممن�عة ب�شبب الإ

واملنتجات التي لن تزيدنا �شحة اإن تناولناها، ولن نخ�شر �شيئا من 

�شحتنا اإن مل نتناولها. 

اأول مرة من  هل كان ت�شرف املحالت واجلمعيات التعاونية يف 

باب الدعاية، التي ت�شمح لهم باأن ي�شح�ا بكمية من تلك املنتجات 

ك�شكل من اأ�شكال الت�ش�يق والرويج للمحل اأو اجلمعية، لكن تكرار 

الرويجي-  -الت�ش�يقي  الفعل  ذلك  بتكرار  لهم  ي�شمح  مل  �شاءة  الإ

نه قد يكبدهم خ�شائر هم يف غنى عنها، اأو اأنهم وجدوا اأن الغ�شب  لأ

ن يك�ن�ا هم رواد حملة جديدة؟ ال�شعبي قد خّف، فال حاجة لأ

تك�ن  لن  عليه  و�شالمه  اهلل  �شل�ات  الكرمي  الر�ش�ل  ن�شرة 

النبي  بحبنا  ولكن  القت�شادية  باملقاطعة  ول  الن�شية  بالر�شائل 

الكرمي �شل�ات اهلل و�شالمه عليه واإتباع �شنته.

مما  امل�شلمني  غري  مع  وتعامله  وم�اقفه  العطرة  �شريته  وبيان 

حتمل  التي  ر�شالته  وت��شيح  �ــشــالم  الإ �ش�رة  ت�شحيح  ي�شتدعي 

بلغته  وخماطبته  مبنطقه  خر  الآ وم�اجهة  العامل  جلميع  ال�شالم 

�شاليب وال��شائل الكفيلة بالتاأثري فيه وت�جيهه  وا�شتخدام كل الأ

نذكر  اأن  ولنا  ن�شانية.  الإ وح�شارته  �شالم  الإ اإىل  نظرته  لتعديل 

الب�شرية وذلك عندما مرت جنازة  للنف�س  احرام ر�ش�لنا الكرمي 

ليه�دي فقام لها فقيل له اإنها جنازة يه�دي فقال اأو لي�شت نف�شًا.

ال�شم�س  اأ�شعة  من  الكرمي  الر�ش�ل  لذ  يـــام  الأ من  يــ�م  ويف 

وجهه  يف  و�شله  ال�شيف  واأخذ  م�شرك  فجاء  �شجرة  بظل  احلارقة 

وقال له من مينعك مني يا حممد؟ فقال �شلى اهلل عليه و�شلم ثقة 

باهلل)اهلل( ف�شقط ال�شيف من الرجل واأخذه النبي �شلى اهلل عليه 

و�شلم وقال ومن مينعك يا رجل؟ قال يا حممد كن خري اآخذا فخلى 

�شبيله وهنا اأ�شلم الرجل ب�شماحة وحلم وعف� نبينا الكرمي �شل�ات 

مم. اهلل و�شالمه عليه فه� خري من حكم وعدل وخري من اأر�شل لالأ

على  يطلع�ا  ومل  اخالقك  يقراأوا  مل  اأنهم  اهلل  ر�ش�ل  فعذرًا 

ر�شالتك، فمن يقراأ اأخالقه عليه ال�شالم يهتز كيانه وت�شيل دم�عه 

وت�ا�شعه  و�شهامته  وكرمه  ونبله  عطفه  اأمام  �ش�قًا  قلبه  ويذوب 

خر بالعف� واملقدرة وهذه دع�ة منا لدرا�شة  وه� الذي كان يعامل الآ

�شريته العطرة. درا�شة متاأنية.

رسول التسامح والسالم
بقلم: أ. عبد اهلل موسى

5�



�شالمية يف ال�قت احلا�شر العديد من التحديات  مة الإ ت�شهد الأ

اخلالفات  يف  تتمثل  والتي  الداخلي  ال�شعيد  على  �ش�اء  وامل�شكالت، 

الدويل  ال�شعيد  على  اأو  �شالمية،  الإ الــدول  داخــل  نق�شامات  والإ

وامل�شلمني  �شالم  الإ ي�اجهها  التي  ال�شر�شة  احلملة  يف  متثلت  والتي 

�شاءة اإىل ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه  ر�س ومنها: الإ يف �شتى بقاع الأ

�شاءة اإىل  و�شلم وال�شحابة ر�ش�ان اهلل تعاىل عليهم اأجميعن، والإ

عالم الغربية، واأي�شًا ق�شية القد�س  املقد�شات الدينية يف و�شائل الإ

�شالم  التي ت�شتهدف الإ التحديات  وحماولت ته�يدها، وغريها من 

وامل�شلمني.

 )ال�شياء( ت�جهت للحديث مع معايل الدكت�ر عبد اهلل الركي 

اجلامعات  رابطة  ورئي�س  �شالمي  الإ العامل  لرابطة  العام  مــني  الأ

اأمتنا  حلالة  احلقيقية  �شباب  الأ على  للتعرف  وذلــك  �شالمية  الإ

ورابطة  �شالمي  الإ العامل  رابطة  و�شبل م�اجهتها، ودور  �شالمية  الإ

�شالمية  مة العربية والإ �شالمية يف م�اجهة ق�شايا الأ اجلامعات الإ

�شتفزازية امل�شتمرة  ومنها: ق�شية القد�س وحماولت )اإ�شرائيل( الإ

لتق�شيم  مريكي  الأ الك�نحر�س  وم�شروع  ق�شي،  الأ امل�شجد  لهدم 

وق�شية  رهـــاب،  والإ بالتطرف  وامل�شلمني  �شالم  الإ واتهام  العراق، 

كذلك  �شالمية،  الإ الدول  بني  العامة  الق�شايا  يف  الفتاوى  ت�شارب 

من  وذلك  �شالمية  الإ اجلامعات  يف  العلمية  بحاث  الأ مت�يل  م�شكلة 

خالل هذا احل�ار.

جهل باإلسالم
من وجهة نظركم ما هي أسباب تشويه وسائل اإلعالم 
الغربية لحقيقة اإلسالم واإلساءة لخير خلق اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم؟ وكيف تعاملتم معها؟
عالم الغربية ه� �شيء معروف وه�  ما يقال يف بع�س و�شائل الإ

�شالم اأو ا�شتغالل من بع�س اجلهات التي  واحد من اأمرين اإما اجلهل بالإ

وال�شيا�شية  القت�شادية  امل�شالح  ببع�س  تتعلق  خا�شة  اأغرا�س  لها 

وا�شعة  �شالمي بج�لة  الإ العامل  رابطة  ال�شدد فقد قامت  ويف هذا 

وروبية وبع�س دول �شرق اآ�شيا حيث تك�شف لنا  يف عدد من الدول الأ

�شالمي، كما اأن  اأن النا�س هناك لديها معل�مات مغل�طة عن الدين الإ

امل�ؤ�ش�شات  على  يجب  ثم  ومن  خمتلفة،  جتدها  ال�شرقية  الدرا�شات 

من  خرين  الآ مع  العالقات  يف  طيب  جهد  لها  يك�ن  اأن  �شالمية  الإ

ال�شحيح  �شالم  بالإ للتعريف  امل�ؤمترات  وعقد  البعثات  اإر�شال  خالل 

�شاءة لر�ش�ل  من خالل القراآن الكرمي وال�شنة النب�ية املطهرة والإ

املنظمة  ال�شر�شة  احلملة  من  جزء  هي  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل 

اأن تتيقظ  عداء على ديننا احلنيف. من هنا ينبغي  التي ي�شنها الأ

�شالمية واأن تتخذ كل �شبل ال�قاية منها، واأن تت�شافر يف  مة الإ الأ

ميثاق  اإ�شت�شدار  على  العمل  من  لبد  طــار  الإ هذا  يف  اجله�د،  ذلك 

�شاءة اإىل ر�شل اهلل واأنبيائه ويعاقب كل من يتجنى  دويل يجرم الإ

�شاءة  بالإ ت�شمح  األ  يجب  التعبري  حرية  فــاإن  عليهم،  ويتطاول 

عتداء عليهم. خرين والإ لالآ

تريص األعداء
ولكن لماذا يتهمون اإلسالم باإلرهاب؟ وما مدى عالقة 

اإلرهاب باإلنحراف الفكري؟
رهاب يرجع اإىل الفهم املغل�ط لبع�س الق�شايا  �شالم بالإ اتهام الإ

يف  جنبي  الأ الباحث  اإن  حيث  خاطئًا  فهمًا  يفهم�نها  التي  الدينية 

درا�شاته للق�شايا الدينية ياأخذ جزءًا من الن�س ويكتفي بذلك ثم 

يبالغ وينطق فيما بعد من خالل نظرة �شخ�شية دون العتماد على 

�ش�س ال�شحيحة يف الدرا�شات الدينية، اإىل جانب ترب�س اأعداء  الأ

�شالم، رغبة البع�س  الدين ل�شحن الغرب مب�شاهد الكراهية �شد الإ

منه  باإرهابهم  �شالم  الإ �شد  الكراهية  مب�شاعر  الغربيني  �شحن  يف 

رهاب املزع�م، م�ؤكدًا �شرورة  وتخ�يفهم من مبادئه ذات ال�شلة بالإ

رج�ع الغربيني اإىل امل�شادر ال�شحيحة امل�ثقة للتعرف على حقيقة 

للت�ا�شل  وت�شجيعه  رهاب  لالإ وحماربته  لل�شلم  ودع�ته  �شالم  الإ

مم وال�شع�ب. واحل�ار والتعاون بني الأ

خطر اإلنحراف الفكري
نحراف الفكري  رهاب والإ ولقد حذرت الرابطة من اأن خطر الإ

الدوائر  ت�شعى بع�س  التي  ال�شبهات  مة، ويدعم  الأ اأمن  يهدد  الذي 

اإحلاقها  اإىل  ودهائها  جهدها  بكل  العامل  يف  امل�شب�هة  واحللقات 

�شالم وت�ش�يه �ش�رته اعتمادًا على و�شائل اإعالم غري م��ش�عية  بالإ

اأو معادية ت�شري يف فلكها، مما كان له اأثر �شلبي بالغ على عالقاتنا 

مم واحل�شارات. بغرينا من الأ

تقسيم العراق
قدم الكونجرس األمريكي مشروعًا لتقسيم العراق ما هو 

البد من ميثــاق دولي 
اإلساءة  يجــرم 
إلـــى رســـل اهلل وأنبيائـــه

الدكتور عبد اهلل التركي:

حوار: حمدي الحلواني
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موقف رابطة العالم اإلسالمي من هذا المشروع؟
تبذل  العامل  يف  امل�شلمني  متثل  التي  �شالمي  الإ العامل  رابطة 

العراق  لتق�شيم  ت�شعى  التي  املخططات  جميع  ل�قف  امل�شاعي  كل 

ال�شقيق، كما ا�شتنكرت الرابطة ما يحدث من ف��شى واإهدار للدماء 

يف اأنحاء العراق، وطالبت ب�شرورة وقف املجزرة التي حتدث يف بالد 

التدخل  ب�شرعة  �شالمية  الإ الدول  حك�مات  دعت  كما  الرافدين، 

التي  وامل�شاكن  حياء  والأ املن�شاآت  تخريب  الدماء،  اإراقــة  يقاف  لإ

اأ�شر عراقية كاملة حيث ي�شقط يف كل ي�م مئات من  قتلت داخلها 

م�ر  اأبناء ال�شعب العراقي بني قتيل وجريح مما يزيد من تعقيد الأ

فعال الدامية. وت�شابكها وت�شاعد الفنت وازدياد حدوث ردود الأ

الطريق الصحيح للحوار مع الغرب
الطريق  سلك  وهــل  الغرب  مع  الــحــوار  عن  ــاذا  م اآلن 

الصحيح؟
ن فاحل�ار مع الغرب مل ي�شلك الطريق ال�شحيح، فما زال  اإىل الآ

�شالمية مل تن�شق جه�دها يف هذا  �شف فالدول الإ احل�ار �شعيفًا، ولالأ

خمتلف  يف  وباحث�ن  علماء  هناك  يك�ن  اأن  يفر�س  حيث  املجال، 

يك�ن  بحيث  جنبية  الأ باللغات  جيدة  درايــة  وعلى  التخ�ش�شات 

هناك تبادل للح�ار مع الغرب ففي ال�اقع هناك دور مل�شر يف هذا 

وقاف امل�شرية كما اأن  زهر ال�شريف ووزارة الأ اجلانب من خالل الأ

هناك دورًا للم�ؤ�ش�شات الدينية يف اململكة العربية ال�شع�دية ولكن 

يجب اأن يك�ن هناك تن�شيق بني هذه الدول على اأ�ش�س وا�شحة ل 

ترك للت�شريحات غري املن�شقة.

منتدى عالمي للحوار
والمؤسسات  الرابطة  بين  تنسيق  هناك  هل  ولكن 

الدينية الغربية من أجل النهوض مع اآلخر؟
�شالمي ورابطة اجلامعات  بالفعل هناك قرار لرابطة العامل الإ

�شالمية يتعلق باحل�ار مع هذه امل�ؤ�ش�شات الدينية الغربية، وهي  الإ

بع�س  يف  للح�ار  عاملي  منتدى  ن�شاء  لإ جادة  خط�ات  اتخذت  ن  الآ

هذا  يف  بالتعاون  الرغبة  لديها  التي  النم�شا  مثل  وروبية  الأ الدول 

املجال، فلقد �شم املنتدى جمم�عة من امل�شلمني وغري امل�شلمني، وكان 

هناك م��ش�عات مطروحة، كما اأن الرابطة تهتم بهذا امل��ش�ع من 

الناحية البحثية من خالل عقد التفاقات اخلا�شة باجلامعات مع 

يف  �شالم  الإ �ش�رة  وحت�شني  ت��شيح  اإىل  ي�ؤدي  مما  خــرى  الأ الدول 

الغرب.

صدام الحضارات وقوة المنطق
والذي  ل�ق�عه  البع�س  ي�شعى  الذي  احل�شارات  بني  فال�شدام 

ن�شعى باملقابل جاهدين لدح�س حجج الداعني اإليه باعتباره – اأي 

املطل�ب  بل  ــس،  ر� الأ هذه  على  اأحــد  �شالح  يف  يك�ن  – لن  ال�شدام 

والعقل  احلكمة  تغليب  مدى  وقت  اأي  من  اأكرث  الي�م  الب�شرية  من 

ن�شاف ل منطق الق�ة الذي ل ميكنه اأبدًا  وتطبيق مبادئ العدل والإ

اأن يهزم ق�ة املنطق.

الخالفات اإلسالمية
كثرت المشكالت والخالفات داخل الدول اإلسالمية ما 
التي تؤرق  المذاهب والخالفات  التقريب بين  رأيكم في  هو 

األمة اإلسالمية؟
�شالم دين واحد ه� القراآن الكرمي وال�شنة النب�ية املطهرة،  الإ

ظه�ر  اإىل  اأدى  الــذي  ه�  وال�شنة  القراآن  فهم  يف  الختالف  ولكن 

هذه املذاهب، وهذه النظرة ت�شلك م�شلكًا يتعار�س مع ما �شار عليه 

امل�شلم�ن يف التاريخ القدمي، ولقد ظهرت امل�شكالت واخلالفات داخل 

ن هناك قناعات خمتلفة داخل البيئة ال�احدة،  �شالمية لأ الدول الإ

داخل  نق�شامات  والإ احلروب  �شعال  لإ خرين  لالآ الطريق  ميهد  مما 

�شالمية ولذلك فاإنني اأدع� اإىل النظر يف امل�شكالت املت�شلة  مة الإ الأ

ول  خر  بالآ امل�شلمني  وعالقة  �شالمية،  الإ  – �شالمية  الإ بالعالقات 

�شيما يف البلدان الغربية.

قضية األبحاث العلمية
منها  يعاني  التي  المشكالت  هي  ما  نظركم  وجهة  من 
لعالج  السبيل  وما  اإلسالمية  الجامعات  في  العلمي  البحث 

هذه المشكالت ومنها قضية التمويل؟
�شالمية  بحاث يف اجلامعات الإ زمة لي�شت يف ق�شية مت�يل الأ الأ

بحاث ل ت�جه خلدمة املجتمع ب�شكل  ولكن الق�شية تكمن يف اأن الأ

العاملة  ال�شركات  قبل  من  الالزم  التم�يل  جتد  ل  ثم  ومن  مبا�شر، 

رباح،  الأ وحتقق  بحاث  الأ بتم�يل  تق�م  التي  �شالمية  الإ الدول  يف 

بحاث يف اجلامعات عناية م�شركة من قبل  اأن تلقى الأ لذا ينبغي 

امل�ؤ�ش�شات وال�شركات اخلا�شة، حيث اإنها تهتم بهذه الربامج، ورابطة 

�شالمي تركز على هذا اجلانب. العامل الإ

القدس قضية دينية
قضية القدس واإلعتداء على المسجد األقصى أين هما 

من اهتمام رابطة العالم اإلسالمي؟
ق�شى  �شالمي تتابع ق�شية القد�س وامل�شجد الأ رابطة العامل الإ

ولديها خطة جديدة تتعلق بت�عية امل�شلمني بهذه الق�شية، حيث اإن 

املعل�مات لدى امل�شلمني عنها �شعيفة ومن ثم اأعددنا برامج لت��شيح 

مر، فلدينا درا�شات عديدة ووثائق كاملة عن تاريخ القد�س،  هذا الأ

ولكن كثريًا من امل�شلمني ل يعرف�ن عنها �شيئًا، فيجب على امل�شلمني 

ر�س. فهم اأن الق�شية مرتبطة بالدين لي�شت بالأ

بن�د  تنفيذ  على  ــدويل  ال املجتمع  تعاون  اأهمية  اإىل  وننبه 

ثار التاريخية  عتداء على الآ اإتفاقية جنيف  الرابعة التي متنع الإ

اأو اأماكن العبادة التي ت�شكل الراث الثقايف اأو الروحي لل�شع�ب.
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�شاءة  يحاول هذا الكتاب تلم�س احلقيقة  فيما يخ�س اأزمة الإ

يف  وو�شعها  الكرت�نية  الر�ش�م  خالل  من  و�شلم  اهلل  �شلى  للر�ش�ل 

نها  اأوجدت  اأفعال وردود اأفعال  �شياقها ال�شحيح وفهم طبيعتها لأ

متباينة بني اأطرافها املختلفة .

يف هذا ال�شاأن يق�ل الباحث: اإذا كنا لندعي اأننا نقدم الق�ل 

بال�شكل  م��ش�عيني  نك�ن  اأن  حاولنا  اأننا  اإل  زمة  الأ ب�شاأن  الف�شل 

فهم  على  تعينه  للقارئ  متكاملة  ــة  روؤي تقدمي  من  ميكننا  الــذي 

تاريخ  يف  زمــة  الأ حم�رية  من  نراه  ما  �ش�ء  يف  جرى  ما  وا�شتيعاب 

�شالمي والغرب وعلى ذلك فاإننا يف تناولنا  العالقات بني العامل الإ

الق�شية اإمنا نطمح اإىل تقدمي روؤية مت�ازنة للق�شية التي قد ت�شبح 

�شالمي والغربي . عالمة فارقة يف م�شار العالقات بني العاملني الإ

التي  الغ�شب  حالة  نتجاوز  اأن  نــحــاول  كنا  واإذا  وي�شيف: 

انقالب  اإىل  اأدى  غليان  اإىل  وحت�لت  �شالمي  الإ العامل  اجتاحت 

و�شاع لغري �شاحلنا بحيث حت�ل اجلاين اإىل �شحية والعك�س  يف الأ

بدا  التي  التفريط  حالة  نتجاوز  اأن  نحاول  نف�شه  ال�قت  يف  فاإننا 

عن  للتعبري  اخلروج  على  يل�منا  من  وجدنا  حتا  منا  البع�س  عليها 

الغ�شب على ما وقع من اإ�شاءة للر�ش�ل �شلى اهلل عليه و�شلم .

الباحث ق�شم الكتاب اإىل مقدمة و�شبعة ف�ش�ل وخامتة، جاء 

�شباب وامل�شببات( حتدث  زمة .. الأ ول حتت عن�ان )الأ الف�شل الأ

زمة والتي متثلت يف فكرة اإطالق الر�ش�م  وىل لالأ فيه عن البدايات الأ

عدة  قبل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  للر�ش�ل  امل�شيئة  الكاريكات�رية 

اأ�شهر وحتديدا يف �شبتمرب 2005م عرب �شحيفة )جيالندز ب��شنت( 

يناير  خالل  �شحف  يف  اأخرى  مرات  ن�شرها  اأعيد  فيما  الدمنركية 

العديد  يف  الر�ش�م  تلك  ن�شر  عدوى  انت�شرت  ما  و�شرعان  2006م 

وروبية زعما منها مبمار�شة ما ي�شمى بحرية التعبري  من الدول الأ

وت�شامنا مع ال�شحيفة الدمنركية يف م�قفها جتاه الراف�شني للن�شر 

حيث  املت�شارعة  التداعيات  دائرة  وات�شعت  �شالمي،  الإ العامل  يف 

�شالمية من جهة والدول  العربية والإ الدول  العالقات بني  و�شلت 

وروبية من جهة ثانية اإىل نقطة حرجة للغاية مل يت�قعها اأحد  الأ

ح�ل  لها  ح�شر  ل  ت�شاوؤلت  الر�ش�م  تلك  وطرحت  طــالق  الإ على 

هداف احلقيقية والدوافع من وراء قيام ال�شحيفة الدمنركية  الأ

امل��ش�ع  اأن  الباحث  وي�شتنتج  احلاقدة  العدوانية  املغامرة   بتلك 

حاقدة  حملة  ك�نه  عن  يخرج  ل  والباطنة  الظاهرة  حقيقته  يف 

�شالم وامل�شلمني وي�شتبعد وج�د فر�شية جهل اأو عدم دراية  على الإ

بامل��ش�ع  من جانب الغربيني عقب حتليله ملعظم ما�شدر عنهم من 

زمة . كتابات خالل الأ

فعال( تناول  وجاء الف�شل الثاين  بعن�ان )قراءة يف ردود الأ

ال�شحيفة  مل�قف  ـــ�ؤازرة  وامل التاأييد  بني  زمــة  الأ الباحث  خالله 

الدمنركية والت�جهات الغربية القائمة على مزاعم حرية التعبري 

والراأي باعتباره اأحد احلق�ق املقد�شة لدى املجتمعات الدميقراطية 

عدم  مع  التعبري  حرية  مبداأ  تاأييد  اإىل  اآخــر  اجتــاه  يذهب  فيما 

ديان، واأي�شا تناولت  امل�شا�س باملعتقدات والر�ش�م الدينية لكافة الأ

ومقالت  وحتليالت  بتف�شيالت  الر�ش�م  م�شاألة  الغربية  ال�شحف 

ات�شمت بني التاأييد واملعار�شة  ويف ال�قت ذاته اأظهرت ا�شتطالعات 

زمة. الراأي العام يف الغرب نتائج متباينة يف م��ش�ع الأ

غا�شبة  كانت  فقد  �شالمية  والإ العربية  فــعــال  الأ ردود  اأمــا 

الغ�شب  هذا  حت�ل  ما  و�شرعان  وال�شعبي  الر�شمي  امل�شت�يني  على 

بالتنديد  بــداأت  �ش�رة  يف  الحتجاجات  من  عديدة  اإ�شكال  اإىل 

التي  العنف  باإعمال  امل�شح�بة  بالتظاهرات  وانتهت  وال�شتنكار 

اإىل  ترجمت  اأنها  اإىل  اإ�شافة  �شالمي  والإ العربي  العاملني  عمت 

املقاطعة القت�شادية للمنتجات الدمنركية.

وتزامن ذلك مع احتجاجات على ن�شر الر�ش�م من حك�مات دول 

أزمة اإلساءة 
للرسول

صلى اهلل عليه وسلم
عرض: بهاء الدين السنهوري

المؤلف: د عبد الرحيم عبد الواحد / مصطفى محمد
الناشر: ميديا هب انترناشيونال - دبي - الطبعة األولى
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�شدرت  وكذلك  ر�شمية  وغري  ر�شمية  وهيئات  ومنظمات  اإ�شالمية 

املنتجات  ملقاطعة  �شالمي  الإ العامل  يف  عديدة  جهات  من  دعــ�ات 

بالغا  �شلبيا  اأثرا  الدع�ات  لتلك  ال�شتجابة  واأحدثت  الدمنركية 

زمة على جمرد  على القت�شاد الدمنركي ومل تقت�شر تداعيات الأ

فعال ال�شيا�شية املنددة واملقاطعة القت�شادية والدع�ات  ردود الأ

غالق البعثات الدبل�ما�شية بل جتاوزت ذلك  يف �ش�رة ن�عية من  لإ

رد الفعل متثل فيما ميكن ت�شميته احلرب اللكرونية �شد م�اقع 

الدمنرك على �شبكة النرنت العاملية .

)م�شاعي  بعن�ان  جاء  الذي  الرابع  الف�شل  يف  امل�ؤلف  وي�شري 

�شالمية وكذلك املحاولت  زمة( اإىل اجله�د العربية والإ احت�اء الأ

زمة. الغربية وم�شاعي الدمنرك يف احت�اء الأ

مناذج  عن  للحديث  الباحث  فخ�ش�شه  اخلام�س  الف�شل  اأمــا 

زمة احلالية قد اأخذت  �شالم فيق�ل: اإن الأ �شاءة لالإ معا�شرة من الإ

هذه  كل  واأثــارت  واملعقدة  واملت�شابكة  املتعددة  بعاد  الإ هذه  كل 

العامل  عالقات  يف  جديدة  فا�شلة  مرحلة  يجعلها  مبا  التداعيات 

�شارة اإىل اأنها  �شالمي مع الغرب فمما قد يك�ن من نافلة الق�ل الإ الإ

�شالم اأو اإىل الر�ش�ل  �شاءة لالإ وىل من ن�عها يف جمال الإ ل تعد الأ

املرحلة  طبيعة  يف  يتمثل  الختالف  واأن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

التي نحياها مبا يجعل من حقيقة حت�ل العامل اإىل قرية �شغرية 

بعاد  زمة مل يكن لها ا اأن تاأخذ الأ حقيقة ل مراء فيها ذلك اأن الأ

ن�شرت  التي  املتط�رة  الت�شالت  تكن�ل�جيا  ل�ل  اأخذتها  التي 

ال�ش�ر عرب العامل .

�شالمي  ورغم �شحة ما يحاول البع�س على �شعيدنا العربي والإ

نتيجة  اإىل  ال��ش�ل  �شع�بة  من  عليه  التاأكيد  اأي�شا  والغربي  بل 

�شالم  لالإ �ــشــاءة  الإ هدفها  حملة  وجــ�د  مفادها  مقابلة  تعميمية 

جانبا  اأن  عن  تك�شف  واملتاأنية  الدقيقة  املتابعة  اأن  اإل  وامل�شلمني 

�شاءات ياأتي يف اإطار مفه�م احلملة املنظمة وان كان بع�شها  من الإ

ياأتي عف�يا ويعرب عن روؤى وانطباعات �شخ�شية تعك�س يف جمملها 

�شالم وامل�شلمني. دراك الغربي عن الإ ال�ش�رة الذهنية يف الإ

ال�شحفية  الكاتبة  �شارة  وح�شبما ذهبت  الإ ينبغي  فانه  وهنا 

اأن  اإىل  الق�شية  لها بجريدة احلياة ح�ل  راغدة �شرغام يف مقال 

عالم كالم فارغ م�شرية يف ذلك اإىل  احلديث عن حق التعبري يف الإ

عالم الغربي ليعطي نف�شه حق ن�شر ر�ش�م ترغب باغت�شاب  اأن الإ

طفال مثال باعتبار ذلك من املحرمات املتفق عليها وه� ما يطرح  الأ

ر�ش�ما  ين�شر  اأن  يف  عــالم  الإ هذا  حق  ح�ل  الت�شاوؤل  ق�لها  ح�شب 

ر�شالتها اإىل ح�ايل 1/3 مليار م�شلم اأنتم ونبيكم اإرهابي�ن .

يف  عــالم  الإ يعي�شها  اأزمــة  عن  تك�شف  الق�شية  تط�رات  ولعل 

عالم حقيقة واقعة يف البلدان  الغرب ذلكم اأنه اإذا كانت حرية الإ

الغربية  اإل اأنها تعاين من اختاللت خطرية .

�شالمية  ويتطرق الباحث اإىل ال�ش�ابط الدينية  يف الروؤية الإ

وي��شح اأن الفكرة العامة التي ينطلق اأ�شحاب هذه الروؤية منها هي 

التي تق�م على اأ�شا�س اإ�شالمي يف هذه الق�شية هي اأن حرية التعبري 

لخالف عليها وعلى ك�نها قيمة اأ�شا�شية  ولكن احلفاظ عليها وعلى 

اأي �شياق  ممار�شتها مل مينحنا التف�ي�س الكامل لق�ل ما ن�شاء ويف 

قد  التي  والتاأثريات  النتائج  عن  النظر  وبغ�س  وثقايف  اجتماعي 

حتدث كردة فعل .

ثم ينتقل الباحث للحديث عن ازدواجية املعايري يف ال�شيا�شة 

الغربية  احلك�مات  مل�اقف  املتاأنية   الروؤية  اإن  فيق�ل  الغربية 

التقيد  عدم  اإىل  كثرية  اأحيان  يف  جل�ئها  عن  تك�شف  و�شيا�شاتها 

تتعار�س  عندما  ترف�شها  التي  الك�نية  والث�ابت  املبادئ  باإلزامية 

بالغة  مثلة  الأ من  ولعل  �شراتيجية  الإ واختياراتها  م�شاحلها  مع 

الدللة يف هذا ال�شدد الردود الغربية املثرية للده�شة التي �شدرت 

العديد  جاءت  حيث  الفل�شطينية  النتخابات  يف  حما�س  ف�ز  عن 

الدميقراطية  مبادئ  عن  �شارخ  ب�شكل  متناق�شة  الت�شريحات  من 

عن  ممثليها   اختيار  يف  وحقها  وال�شع�ب  ن�شان  الإ حق�ق  واحرام 

طريق انتخابات حرة نزيهة .

ولعل ذلك يبدو اأي�شا جليا للعيان يف م�شاألة املحرقة اليه�دية 

)اله�ل�ك�شت(، وكذلك اأزمة طالبان ومتاثيل ب�ذا .

وخ�ش�س الباحث الف�شل ال�شابع الذي جاء حتت عن�ان)ح�شاد 

زمة  الأ عن  �ش�ؤال  ويطرح  الغرب(  مع  العالقات  وم�شتقبل  زمة  الأ

اأهي اأزمة ر�ش�م اأم اأزمة ثقة ؟ حيث اأننا ن�شتنتج من خالل طرحه 

زمة اأعمق واأ�شمل من ك�نها اأزمة ر�ش�م بل اإنها متثل اأزمة ثقة  اأن الأ

كاملة بني اجلانبني وي�شري يف هذا ال�شدد اإىل دور اأحداث �شبتمرب  

الثقة وحتدث كذلك عن م�شاألة ال�شالم�ف�بيا يف  اأزمة  يف تعزيز 

من  زمــة  الأ وم�قع  هناك  امل�شلمني  عن  النمطية  وال�ش�رة  الغرب 

زمــة  الأ ح�شاد  عن  حديثه  جانب  اإىل  احل�شارات  �شراع  نظرية 

املتعلقة بالر�ش�م وم�شتقبل العالقات مع الغرب .

الباحث : مع اعرافنا بحجم وتاأثري  الكتاب يق�ل  ويف ختام 

الهبة اجلماهريية الغا�شبة اإل اأنه لبد من العراف بحقيقة اأننا 

القت�شادية  واملقاطعة  التظاهرات  ا�شتغالل  يف  وكالعادة  اأخفقنا 

ب�شبب  والت�شليم  ال�شالة  اأف�شل  عليه  للر�ش�ل  �شاءة  الإ وم�اجهة 

فيه  جنحت  الذي  ال�قت  يف  والتقييم  واملراجعة  التخطيط  عدم 

اأزمة  عن  امل�شلمني  انتباه  ت�شتيت  يف  وبامتياز  الغربية  احلك�مات 

وتهدئة  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى  ل�شخ�س  امل�شيئة  الر�ش�م 

اجلماهري الغا�شبة ويف ال�قت نف�شه ت�ش�ي�س روؤية بع�س احلك�مات 

�شالمية من خالل تطبيق ا�شراتيجيات فعالة يف اإدارة  العربية والإ

زمات . الأ

خالله  قدم  املت��شط  القطع  من  �شفحة   247 يف  امل�ؤلف  يقع 

الر�ش�ل  ل�شخ�س  امل�شيئة  الر�ش�م  حــداث  لأ �شاملة  روؤيــة  الباحث 

احليادية  جــانــب  فيه  ــزم  ــت وال و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الــكــرمي 

وامل��ش�عية و�شه�لة الطرح والتناول مما �شاعد كثريا على تقييم 

زمة   الأ اأحدثتها  التي  والع�ا�شف  النفعالت  عن  بعيدا  جرى  ما 

فالكتاب قيم وجدير بالقراءة والفهم .
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فـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى
مس الجن لإلنسان

وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

ح�شرت عند �شيخ يقراأ القراآن على املر�شى الذين فيهم ال�شحر، وهم ي�شرخ�ن ويتكلم�ن: اأحرقتنا بالقراآن، وي�شب�ن وي�شخرون، 

وهذا ال�شيخ ي�شتخدم الق�ش�ة وال�شرب واخلنق، فهل اجلني يتكلم على ل�شان املري�س؟ و�شح�ا لنا اأكرث. جزاكم اهلل خريًا.

اجل�اب وباهلل الت�فيق:

ن�س ثابت يف الكتاب وال�شنة، فقد قال اهلل تعاىل: }الذين ياأكل�ن الربا ليق�م�ن اإل كما يق�م الذي يتخبطه  اإن م�س اجلن لالإ

ال�شيطان من امل�س{ ]سورة البقرة اآلية: 275[.

فقد �شّبه اهلل تعاىل اآكلي الربا حالة قيامهم للعر�س على اهلل مبن م�شه جن يف الدنيا فه� يتخبط لي�شعر بنف�شه، ف�شّبه اأمرًا غيبيًا 

باأمر معل�م لتقرير حاله وماآله. ويف ال�شنة من حديث ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما اأّن امراأة جاءت بابن لها اإىل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم 

فقالت: يار�ش�ل اهلل، اإن ابني به جن�ن، واإنه ياأخذه عند غدائنا وع�شائنا فيخبث علينا. فم�شح ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم �شدره 

�ش�د ف�شعى. رواه الدارمي وغريه)�شنن الدرامي )ج1 �س11-12( ورواه اأحمد  ودعا له فثع ثعة  - اأي �شعل - وخرج من ج�فه مثل اجلرو الأ

يف م�شند، عن ابن عبا�س اأي�شًا )ج1 �س239-254-268( وهذا لفظ الدارمي، ولفظ اأحمد قريب منه يف رواياته كلها(، ويف هذا املعنى 

مام اأحمد فيمن كذب  ن�س، فال مانع عقاًل اأن تك�ن حركات املم�ش��س من ال�شيطان كما قال الإ اأحاديث كثرية، واإذا ثبت اإمكان تلب�شهم بالإ

ن�س:)يا بني يكذب�ن، ه� ذا يتكلم على ل�شانه( غري اأنه ل دليل نقطع به على اأن ما �شمع منه كالم له اأو لل�شيطان، واإن  مب�س ال�شيطان لالإ

كان كالمًا له، فاإنه من ك�شبه اأو �شرورة فيه، واإمنا ي�شار اإىل اأحدهما بت�قيف مقط�ع به.

ن املتكلم يف احلقيقه من قام به الكالم ل من فعل الكالم. ومتى كان كالمًا للم�شروع كانت اإ�شافته اإىل ال�شيطان جمازًا لأ

وعلى كل حال فالذي تراه يف املم�ش��س من حركة وكالم قد يك�ن من فعله وك�شبه، وقد يك�ن م�شطرًا اإليه، ول ي�شتطاع اجلزم 

باأحدهما يف �ش�ء ما تقدم، كما قرر ذلك العلماء. وانظر لال�شتفادة: اآكام املرجان يف اأحكام اجلان ملحمد بن عبد اهلل ال�شبلي املت�فى/

�س769هـ ، �س107 اأو غريه. واهلل تعاىل اأعلم

جواز سقي الزرع بماء المجاري
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

�شجار املثمرة التي تثمر  فران، هل يج�ز ت�شميد الزراعة به،وكذا الأ ال�شماد الع�ش�ي املاأخ�ذ من خمزون املجاري بعد جتفيفه بالأ

الف�اكه وناأكل ثمارها؟.

اجل�اب وباهلل الت�فيق:

ال�شماد املتخذ من مياه املجاري اأ�شال،ولكنه حت�ل اإىل مادة نافعة للزراعة بفعل ما دخل على ت�شنيعه من م�اد كيماوية ومن �شهره 

�شجار املثمرة وغري املثمرة وتك�ن ثمارها طاهرة حالًل،اإذ ل ي�شرط حلل ثمارها  بالنار وجتفيفه ونح� ذلك: يج�ز اأن ت�شقي به الأ

طهارة املاء الذي ت�شقى به،ول اأن تك�ن نابتة يف حمل طاهر اأو نح�ه، وقد ن�س الفقهاء على اأن املاء النج�س ل ي�شتعمل اإل يف نح� �شقي 

دمي. فاإذا كان هذا جائزًا يف املاء املتنج�س كمياه املجاري مثاًل فج�از ا�شتعماله يف الزروع  وقد  بهيمة اأو زرع ول يج�ز اأن ي�شتعمله الآ

ر�س امل�شمدة بال�شماد  َكد واأوىل، فلذلك لنرى مانعًا من ت�شميد الزراعة به واأن الثمار اخلارجة من الأ ِهر بالنار اأومْ دخل يف معامل و�شُ

الع�ش�ي اأو النابت من �شقي مياه املجاري جائز بال خالف فيما نعلم.  واهلل تعاىل اأعلم

هل المني نجس؟
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

هل يعترب املني جن�شًا، وهل يغ�شل الث�ب منه اأم يفرك فقط؟

اجل�اب وباهلل الت�فيق:

دمي جن�س يجب غ�شل اأثره اإل اإذا كان ياب�شًا فيكفي فركه عند ال�شادة احلنفية، وكذا  يرى ال�شادة املالكية واحلنفية اأن مني الآ
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�شله من اأنه دم منعقد. دمي ول� كان من ماأك�ل اللحم ل�شتقذاره ونظرًا لأ مني غري الآ

اأما ال�شافعية واحلنابلة فاإنهم يرون اأن املنيَّ كله طاهر اإل مني الكلب واخلنزير وما ت�لد من اأحدهما. واهلل تعاىل اأعلم.

قراءة القرآن للحائض
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

ه والقراءة فيه؟ اأفيدونا جزاكم اهلل خريًا. ماحكم قراءة القراآن بالن�شبة للحائ�س اإذا كانت متعلمة. فهل يج�ز لها َم�شُّ

اجل�اب وباهلل الت�فيق:

مام الن�وي يف املجم�ع 357/2 قيا�شًا  اإن اجلمه�ر من اأهل العلم يرى حترمي قراءة القراآن وم�س امل�شحف للحائ�س. كما ذكر ذلك الإ

ه للحائ�س اإذا كانت معلمة اأو متعلمة، ففي حا�شية الد�ش�قي على  على حترميه على اجلنب ... وذهب ال�شادة املالكية اإىل ج�از م�شِّ

ال�شرح الكبري174/1 عند ق�ل الدردير: »ومنع م�سَّ م�شحف« قال: اأي مامل تكن معلمة اأو متعلمة.واإل جاز م�شها له. اأي للتعليم.

اأما القراءة عندهم: فاإنه يج�ز لها اأن تقراأ حال حي�شها �ش�اء خافت الن�شيان اأم ل، على ماه� املعتمد عندهم كما علم من الكتاب 

ال�شابق وغريه. وبناًء عليه: فاإنا نرى ج�از قراءة القراآن وم�س امل�شحف للمعلمة واملتعلمة لعم�م احلاجة اإىل ذلك ل�شيما يف املدار�س 

النظامية التي وقتها حمدود ومناهجها حمددة. وذلك مل�شقة ترك ذلك اأيام احلي�س الذي ليخل� منه �شهر، فتتعطل مناهج التعليم 

حراج وامل�شاءلة، والطالبة للف�شل الذريع يف درا�شتها. واهلل تعاىل اأعلم �شة لالإ والدرا�شة، وتتعر�س املدرِّ

سجود السهو
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

�شج�د ال�شه� هل ه� �شجدتان اأم واحدة وكذلك �شج�د التالوة هل ه� �شجدة واحدة اأم اثنتان؟

اجل�اب وباهلل الت�فيق:

ف�شل عند احلنابلة، ويف رواية  �شج�د ال�شه� �شجدتان ي�شجد هما امل�شلي اآخر �شالته قبل ال�شالم عند ال�شافعية مطلقًا وه� الأ

عند احلنابلة يتخري قبله اأو بعده اإعماًل لكل رواية يف م��شعها، وكذا عند املالكية فيما اإذا كان ال�شه� لنق�شان يف ال�شالة اأو النق�شان 

والزيادة معًا واإن كان ب�شبب زيادة فبعد ال�شالم. اأما عند احلنفية فبعد ال�شالم مطلقًا.

اأما �شج�د التالوة فه� �شجدة واحدة عند قراءة اأو �شماع قراءة اآية ال�شجدة ، �ش�اٌء اأ كان يف �شالة اأو خارجها اإل اأنه اإذا كان يف 

مام فال ي�شجد امل�ؤمت.  واهلل تعاىل اأعلم �شالة وكان م�ؤمتًا ي�شجد اإن �شجد اإمامه فاإن مل ي�شجد الإ

حكم االقتداء بمن ال يحسن قراءة الفاتحة
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

ما حكم ال�شالة خلف اإمام ل يجيد قراءة القراآن الكرمي. ويحفظ اآيات قليلة يكررها يف كل �شالة؟

اجل�اب وباهلل الت�فيق:

من �شرط �شحة ال�شالة  �شحة قراءة الفاحتة، فمن �شلى وه� يلحن يف الفاحتة حلنًا يغري املعنى مل ت�شح �شالته، ويجب عليه 

تعلم الفاحتة �شحيحة واإل كان اآثمًا.

مام اأن يك�ن قارئًاً، والقارئ يف مقام ال�شالة من يح�شن قراءة الفاحتة، فاإن كان غري حم�شن لقراءتها فه� اأميٌّ ول  وي�شرط يف الإ

مي لقارىٍء ، فاإذا كان يجيد قراءة الفاحتة فيغتفر التق�شري يف غريها، وت�شح �شالته والقتداء به، لكن اإذا وجد من ه�  ت�شح اإمامة الأ

مامة لق�له �شلى اهلل عليه و�شلم: »ي�ؤم الق�م اأقروؤهم لكتاب اهلل«. رواه م�شلم من  وىل بالإ ح�شن قراءة ه� الأ اأح�شن قراءة منه، فالأ

مامة،  مام الراتب فاإنه اأحق بالإ حديث اأبي م�شع�د عقبة بن عمرو البدري ر�شي اهلل عنه.وهذا اإذا مل يكن اإمامًا راتبًا، فاإن كان ه� الإ

مامته حينئذ، ويف احلديث: »ثالثة ل ترفع �شالتهم ف�ق روؤو�شهم �شربًا: رجل اأمَّ ق�مًا وهم له  ولكن مع الكراهة، لكراهة النا�س لإ

كاره�ن، وامراأة باتت وزوجها عليها �شاخط، واأخ�ان مت�شارمان« اأي متقاطعان.

احلديث  فيها  ورد  التي  وهي  دينية  كراهة  ال�شبب  لهذا  هنا  والكراهة  ح�شن،  باإ�شناد  عبا�س  ابن  حديث  من  ماجه  ابن  اأخرجه 

مامة لغريه. واهلل تعاىل اأعلم. فينبغي له حينئذ اأن ل يحمل نف�شه ف�ق طاقتها ويرك الإ

63

رة
دائ

 ال
وى

فتا
ن 

م



بقلم: د. قطب عبد الحميد قطب

ُروَن لتاريِخ حممٍد �شلى اهلل عليه  َر املَتَنكِّ َقُل اأن َيَتَنكَّ هل ُيعمْ

عمال؟! وهل  مانِة وجالئِل الأ ِق والأ دمْ واآله و�شلم احلاِفِل بال�شِّ

ُه وِمنمْ كتابِه وِمنمْ  ِل ِمنمْ يمْ ُروا اأَل�شنَتُهم واأقالَمُهم للنَّ َبُل اأن ُي�َشخِّ ُيقمْ

�ش�مات؟! �َشِع الرُّ َ�اأِ الكلماِت واأَبمْ ِتِه و�شريِتِه باأَ�شمْ �ُشنَّ

ِل حممٍد �شلى اهلل عليه  َر ِلَف�شمْ َنكُّ اإنَّ هذا اجلح�َد وهذا التَّ

ُكلِّها لي�س له اإل  ن�شانيِة  ياِديِه البي�شاء على الإ واآله و�شلم ولأ

تف�شرٌي واحٌد ه� اأنَّ ه�ؤلِء الذين �َشِفُه�ا اأنمُْف�َشُهم َوَجُدوا يف دع�ِة 

ِبيِّ �شلى اهلل عليه واآله و�شلم ويف كتاِبِه اخلالِد ما ُيعاِر�ُس  النَّ

كثار  ياَنهم يف البالد والإِ ُح ُطغمْ �شَ الَلهم، وَيفمْ اأه�اَءهم وُيقاِوُم �شَ

و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  دع�َتُه  اأنَّ  ا  وَراأَومْ الف�شاد،  من  فيها 

ُقي�ٌد  َحَرَكَتها  ، ولَت�ُشلُّ  ِكَمتمْ اأُحمْ ما  َمهمْ �ُشُدوٌد  ِهها  َتِقُف يف وجمْ ل 

ومثاليِتها،  وواقعيِتها  و�ُشُم�ِلها،  �ِحها  ب��شُ اإنها   ، َدتمْ �ُشدِّ ما  َمهمْ

وِمنمْ  ن،  َقرمْ اإىل  ٍن  َقرمْ ِمنمْ  تنتقل  وعامليِتها  وربانيِتها  وو�شطيِتها 

ل، وهذا  ٍل اإىل َعقمْ �ٍس اإىل اأَرمْ�س، وِمنمْ َقلمٍْب اإىل َقلمْب، وِمنمْ َعقمْ اأَرمْ

ُز ِمَن الَغيمْظ!  َدُهم وَح�َشَدُهم، ويجعُل ُقُل�َبُهم َتَتَميَّ ُكلُُّه ُيِثرُي ِحقمْ

نمْ�ِس  إِ ا �َشَياِطنَي المْ  تعاىل: {َوَكَذِلَك َجَعلمَْنا ِلُكلِّ َنِبيٍّ َعُدوًّ
ُ
قال اهلل

َوَل�مْ �َشاَء  ِل ُغُروًرا  َق�مْ المْ ُرَف  �ٍس ُزخمْ َبعمْ اإِىَل  ُهممْ  �شُ َبعمْ نِّ ُي�ِحي  ِ َواجلمْ

وَن}. َرُ ُهممْ َوَما َيفمْ َك َما َفَعُل�ُه َفَذرمْ َربُّ

َقَهُه عندما قال ِلَر�ُش�ِل اهلِل  َفل ما كان اأَفمْ وهلِل َدرُّ َوَرَقَة بِن َن�مْ

َت ِبِه  ِل َما ِجئمْ ثمْ �شلى اهلل عليه واآله و�شلم: »مَلمْ َياأمِْت َرُجٌل َقطُّ مِبِ

اإِلَّ ُع�ِدَى« رواه البخاري.

اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ِل  َمَقاِم  على  َطاُوِل  التَّ اأ�شباُب  هي  هذه 

َطاُوَل -واإنمْ كاَن ُيِثرُي  عليه واآله و�شلم، ونحُن ُن�ِقُن باأنَّ هذا التَّ

َيَناُل  َهُب ُجفاًء ول  َيذمْ َبِد  ِل الزَّ َكِمثمْ َم�َشاِعَرنا-  ِزُل  َبنا وُيَزلمْ َغ�شَ

ِمنمْ  ول  ِكَتاِبِه  ِمنمْ  ول  و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  ِبيِّ  النَّ ِمَن  ل 

كًا  �شُّ ومَتَ واإعزازًا  وٌحّبًا  اإميانًا  َيِزيُدنا  العك�ِس  على  بل  َ�ِته،  َدعمْ

اِعُر  َطاُول، وقدميًا قال ال�شَّ َردٍّ على هذا التَّ َعُل  َلُغ واأفمْ اأَبمْ ، وهذا 

: الَعَرِبيُّ

ـــي ــــ ــــ ــــ ــــ ـــن اأَنَّ ـــي  ـــش ـــ� ـــف ـــَن ِل ُحــــــّبــــــًا  زاَدين  ـــــد  ـــــَق َل

ــــِل ــــاِئ ط ــــــــرِي  َغ ِامــــــــــــِرٍئ  ــــــــلِّ  ُك اإِىل  َبـــغـــيـــ�ـــسٌ 

تـــــــــــــــــَــرى َول  ـــــئـــــاِم  ِبـــــالـــــِل ـــــِقـــــيٌّ  �ـــــشَ َواأَيّن 

ـــِل ــــ ـــمـــاِئ الـــ�ـــشَ َكــــــــرمَي  اإِّل  ِـــم  ــــ ــــ ـــهــــ ِب ــــًا  ــــِقــــّي �ــــشَ

غائِن  ال�شَّ هذه  ِلُكلِّ  �َشِة  همْ وبالدَّ لمِْم  بالظُّ ن�شعر  ا  ُكنَّ واإنمْ  اإننا 

كتاِبِه  دَّ  و�شِ و�شلم  واآله  عليه  اهلل  �شلى  النبيِّ  دَّ  �شِ حقاِد  والأ

َبنا  دَب الذي اأدَّ ور�شالِتِه ل ُنَخاِلُف يف م�اِقفنا وُرُدوِد اأفعاِلنا الأ

َواأَنمُْف�ِشُكممْ  َ�اِلُكممْ  اأَممْ يِف  َلُ�نَّ  {َلُتبمْ ق�له:  يف  َجالُلُه  َجلَّ  نا  َربُّ به 

َرُك�ا  ِلُكممْ َوِمَن الَِّذيَن اأَ�شمْ ِكَتاَب ِمنمْ َقبمْ َمُعنَّ ِمَن الَِّذيَن اأُوُت�ا المْ َوَلَت�شمْ

ُم�ِر} وق�ِلِه  أُ ِم المْ ُق�ا َفاإِنَّ َذِلَك ِمنمْ َعزمْ وا َوَتتَّ رِبُ اأًَذى َكِثرًيا َواإِنمْ َت�شمْ

َُناِفِقنَي َوَدعمْ  َكاِفِريَن َواملمْ حزاب: {َوَل ُتِطِع المْ تعاىل يف �ش�رِة الأ

ِ َوِكياًل}.
َّ

ِ َوَكَفى ِباهلل
َّ

لمْ َعَلى اهلل اأََذاُهممْ َوَتَ�كَّ

�شالُم  الإ له  �ُس  يتعرَّ الــذي  الكثرِي  َذى  الأ هذا  ــاإزاِء  ب اإننا 

اأََمَر  َ�ى كما  قمْ ِ والتَّ ربمْ �شالِم �َشَنُل�ُذ بال�شَّ �شالِم وكتاُب الإ ونبيُّ الإ

�ُس اأمَرنا اإىل اهلِل وكَفى به وِكيال، ونحن  ، و�شنف�ِّ  َعزَّ وَجلَّ
ُ
اهلل

�شتك�ُن  اهلِل  عَلى  ِل  َ�كُّ والتَّ َ�ى  قمْ والتَّ  ِ ربمْ ال�شَّ َعاِقَبَة   باأنَّ  ُن�ِقُن 

�شالِم يف ال�شرِق  َثَمراٍت ياِنعة، وانت�شاراٍت باِهرة، وانت�شاراٍت لالإ

ِقيِب عَلى َحاِدثِة  عمْ  العظيُم اإذ يق�ُل يف التَّ
ُ
َدَق اهلل والغرب، و�شَ

ا  �َشُب�ُه �َشرًّ ُكممْ َل حَتمْ َبٌة ِمنمْ ِك ُع�شمْ فمْ إِ ِك: {اإِنَّ الَِّذيَن َجاُءوا  ِبالمْ فمْ الإِ

.{ ٌ َلُكممْ َلُكممْ َبلمْ ُهَ� َخريمْ

�شالِم واإىل  ِجيُه اأنظاِر العامَلِ اإىل الإ وِمَن اخلرِي يف ذلك: َت�مْ

�شالم �شلى اهلل عليه واآله و�شلم. َنِبيِّ الإ

ُيراِجع�ا  اأن  ِب  الــَغــرمْ يف  ِر  والِفكمْ اأمْي  الـــرَّ قــادَة  ندع�  اإننا 

ِزيَه ِمَن  ِدِهم، واأن َيلتزُم�ا امل�ِقَف النَّ اأنف�َشهم، واأن َيُث�ُب�ا اإىل ُر�شمْ

ن�شانيِة  �شالِم وِقَيِمِه العظيمِة وعطاِئِه لالإ �شالِم وِمن َنِبيِّ الإ الإ

َطَرًة للُهُج�ِم  ِبرِي َقنمْ عمْ ِة التَّ يَّ ِخُذوا ِمنمْ ُحرِّ َ الُع�ش�ر، واأن لَيتَّ َعربمْ

�شات. عَلى احُلُرماِت واملَُقدَّ

د. قطب عبد احلميد قطب:

�شالمية. الإ والثقافة  الدع�ة  يف  • دكت�راه 
�شالمية. الإ الدرا�شات  حقل  يف  امل�ؤلفات   من  العديد  • له 

وال�شحافية. والتلفزي�نية  ذاعية  الإ �شهـــــامات  الإ من  العديد  • له  64

ومــنــهــم الــذيــن 
ــبــي ــن يـــــــؤذون ال

ت
طرا

خ




