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الرسـالة
ــن خــالل  �ــشــالمــيــة وتــر�ــشــيــخ الــهــ�يــة الــ�طــنــيــة م نــ�ــشــر الــثــقــافــة الإ

�ــشــالمــي  ــرمي والــــراث الإ ــك ــراآن ال ــق ــال ــة املــ�ــشــاجــد والــعــنــايــة ب ــاي رع

ــل اخلـــــريي مبنهج  ــم ــع ــــدار الـــفـــتـــاوى والـــبـــحـــ�ث وتــنــمــيــة ال ــــش واإ�

التقنية الــنــظــم  اأحـــــدث  مــتــمــيــزة ووفــــق  بــ�ــشــريــة  و�ــشــطــي مبـــــ�ارد 

من المحرر
قال  فقد  ان�شان  كــل  حــيــاة  يف  عالية  قيمة  لل�قت 

ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم )ل تزول قدما عبد ي�م 

علمه..(  وعن  اأفناه  فيم  عمره  عن  ي�شاأل  حتى  القيامة 

قبل  فراغك  خم�س:  قبل  خم�شًا  )اغتنم  اآخر  حديث  ويف 

فال�قت ه� احلياة وهذا من  �شغلك، وحياتك قبل م�تك( 

الكثريين يق�ل�ن ل ندري كيف  العقالء، ولكن  �شاأن عباده 

ن ذلك  نق�شي اأوقاتنا؟ فامل�شلم يجب اأن يغار على اأوقاته لأ

يف  فعله  يجب  ما  ن�شيان  ويجنبه  كبريًا  عناء  عليه  ي�فر 

امل�شتقبل.

جاء ذلك يف مقال ترب�ي للدكت�ر جمال عبد النا�شر 

�شالم. عن اأهمية ال�قت يف الإ

وه�  األ  العدد  هــذا  يف  نتناوله  مهم  م��ش�ع  وهناك 

اأبناءنا  واأن  خا�شة  املتحركة  الر�ش�م  على  املرتبة  ثار  الآ

ن فرة الجازة ال�شيفية التي يجب اأن ن�شتغلها  يق�ش�ن الآ

الرحمن  عبد  بن  اأحمد  الدكت�ر  يق�ل  مثل  الأ ال�شتغالل 

الغامدي من جامعة اأم القرى اإن املجتمع قد اأدرك اأن تاأثري 

الر�ش�م  خالل  من  ياأتي  طفال  الأ على  عم�مًا  التلفزي�ن 

�شاعة  اآلف  اإىل ع�شرة  لها ملدة ت�شل  املتحركة ومتابعتهم 

اأثبتته  ما  املت��شطة فقط وهذا  الدرا�شية  املرحلة  بنهاية 

البح�ث والدرا�شات من خالل ال�اقع املعا�س، فتابع عزيزي 

تلك  تخلفه  الذي  ال�شلبي  ثر  الأ لتدرك  املقال  هذا  القارئ 

الر�ش�م املتحركة.

واأدبية وثقافية  العدد ملئ مب�ا�شيع جادة علمية  اإن 

نرج� اأن تنال ر�شاء القارئ الكرمي مع التحية.

حممد ت�فيق



وعلى  واملعرفة  العلم  ق�امه  متميز  ح�شاري  باإرث  �شالمي  الإ التاريخ  يزخر 

اأبدع�ا  اأن امل�شلمني  ن�شاين نرى ما يربهن برهانًا قاطعًا  اإمتداد م�شرية الفكر الإ

يف خمتلف املعارف والعل�م، واأ�شحى لهم القدم الرا�شخة واليد الط�ىل يف تن�ير 

دروب الظالم التي �شادت العامل اآنذاك.

لقد ارتبطت مناهج التفكري عند امل�شلمني اإرتباطًا وثيقًا بال�حي املنزل، ومبا 

حداث التغيري ال�شامل  مثل لإ ورد يف ال�شنة النب�ية من دلئل مر�شدة لل�شبيل الأ

جتماعية واإقامة كيان متالحم ومتكامل كان اأول ما نزل عليه من  يف البنية الإ

مر بالقراءة فجاء التنزيل: {اقراأ با�شم ربك الذي خلق} ]العلق،  ت�شريع ه� بيان الأ

مة بالنفري  اآلية: 1[ لي�شع اأول لبنة يف البناء احل�شاري اجلديد، واأمر اهلل عز وجل الأ

جتماعي فقال تعاىل: {ولتكن منكم  الإ �شالح  لالإ اآلية حية  التعلم، وجعله  اإىل 

اأمة يدع�ن اإىل اخلري وياأمرون باملعروف وينه�ن عن املنكر واأولئك هم املفلح�ن} 

]أل عمران، اآلية، 104[ وجاءت ال�شنة النب�ية لت�شع الت�ش�رات، وتر�شخ الق�اعد الثابتة 

�شالمية اجلديدة والتي كان من نتاجها متدن الفكر الب�شري،  لنبعاث الثقافة الإ

حاديث التي تدع� اإىل العلم  وعندما نطلع على كتب ال�شنة املطهرة جند اأن الأ

واحلث عليه قد اأخذت حيزًا كبريًا قال ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: )من 

يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين(- متفق عليه - وق�له �شلى اهلل عليه و�شلم: 

»من �شلك طريقًا يلتم�س فيه علمًا �شهل اهلل له طريقًا اإىل اجلنة، ومن خرج يف 

طلب العلم فه� يف �شبيل اهلل حتى يرجع« رواه الرتمذي.

ونبغ من  �شالم منظ�مة ترب�ية متميزة يف تعاليمها ومناهجها  الإ ر�شم  لقد 

املعارف(  )دائرة  اأو  )بامل��ش�عية(  عرف�ا  التاريخ  عرب  ومفكرون  علماء  خاللها 

لتاألقهم يف تخ�ش�شاتهم العلمية، واأدائهم الرب�ي واملعريف، واأ�شبحت م�ؤ�ش�شاتهم 

العلم،  اأ�شاطني  فيها  يجتمع  ومعاهد  ح�شاري،  اإ�شعاع  مراكز  وجمال�شهم  العلمية 

وتعددت هذه امل�ؤ�ش�شات اإىل م�شت�يات خمتلفة، ومراتب متعددة، فكان امل�شاجد 

دبية  الأ وال�شال�نات  والكتاتيب  الر�شمية  املدار�س  وتلتها  العلمية  امل�اقع  اأول 

ودور احلكمة.

ترى هل ت�شتطيع مناهجنا الرب�ية م�اجهة هذا الجتياح الفكري!؟ واإىل 

ع�شار الدويل اجلديد وما يحمله يف طياته. اأي مدى ميكن اأن ت�شمد يف وجه الإ

د. حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين

امل�شرف العام

إرثنا الحضاري



ظلـــمات
البحـار العميقة
وحـــركة 
األمــواج 
الداخلية

مؤتــمر الحــوار 
اإلسـالمي العالمي

يخاطــب
الوجــدان 
اإلنساني

وفي السماء 
رزقـكم وما 

توعدون

اآلثار المتـرتبة 
على الرسوم 

المتحركة

مركز األرض مكة المكرمة..
وتوقيتها العالم 

38 28 18 10

..بني  ر�ــس«  لــالأ مركزا  »مكة  ول  الأ العلمي  امل�ؤمتر  طالب 

الدوحة  القطرية  العا�شمة  يف  عقد  الذي  والتطبيق  النظرية 

للياب�شة  لت��شطها  نظرا  ر�س  لالأ مركزا  املكرمة  مكة  تك�ن  باأن 

واعتبار ت�قيتها ه� الت�قيت العاملي ال�شحيح.

22

اأب�ظبي ت�شت�شيف مهرجان »ج�ائز حمبة الر�ش�ل«  6
وحممــد بن را�شــد �شخ�شيــة 2008 ال�شــالمية  

�شالم اأهمية ال�قت يف الإ 	44

بنــاء الهـدي النب�ي يف تربـية الأ 	48

خالل  بدبي  �شالمية  الإ لل�ش�ؤون  ون�شاطًا  برناجمًا   80 		42
مفاجاآت �شيف دبي

�شندوق الزواج .. حمنـة املنحـة  52

فتاوى الدائرة 	57

�شالمية مكتبة ال�شيخ �شامل بن عبد اهلل اآل حميد الإ  59
معلم ح�شاري بارز وعطاء متدفق  

هل تريد اأن تك�شـب القل�ب  62



بريطانيا تدشن أول خدمة إسالمية
لتحويل األموال

 Lioyds( )ل�يدز(  بنك  اأطلق 
  

بنكية  جمم�عة  ــرب  اأك خام�س   )TSB
وفق  مــــ�ال  الأ نقل  خــدمــة  بريطانيا  يف 

اأول  بذلك  ليك�ن  �شالمية،  الإ ال�شريعة 

بنك غربي يقدم هذه اخلدمة.

اأ�ش��شيي�شن(  )بري�س  وكالة  ونقلت 

الربيطانية عن )�شيم�ن رات�شليف( رئي�س 

العمليات يف البنك ق�له: )اإن هذه اخلدمة 

لعمالئنا  نــ�فــر  اأن  ن�شتطيع  اأنــنــا  تعني 

الطماأنينة باأن اأم�الهم �شيتم التعامل معها 

منذ  �شالمية  الإ ال�شريعة  لتعاليم  طبقًا 

وحتى  لدينا  فيها  ي�دع�ن  التي  اللحظة 

حلظة و�ش�لها اإىل مق�شدها.

للمعامالت  )ن��شرو(  �شركة  وت�ؤكد 

اأ�ش�شها  التي  ال�شركة  وهــي  �شالمية،  الإ

على  ــد  ــ�ائ ف اأي  تــقــدم  ل  ــا  ــه اأن الــبــنــك، 

بنظام  تتعامل  ول  املــالــيــة،  التعامالت 

ت�شمح  ول  املــكــ�ــشــ�ف(،  عــلــى  )الــ�ــشــحــب 

اأو �شناعات  م�ال يف جمالت  با�شتثمار الأ

القمار  مثل  �شالمية  الإ ال�شريعة  حترمها 

واخلم�ر.

وقالت )ديانا برايتم�ر اأرم�ر( الرئي�شة 

البنك:  يف  امل�شرفية  لل�شركة  التنفيذية 

)نحن منالأ الفراغ يف �شل�شلة م�شارفنا، واأي 

مدف�عات  ي�شتقبل  عمل  قطاع  اأو  �شخ�س 

�شالمي فاملال �ش�ف  من اخلارج يف ح�شابه الإ

�شالمية  يتم التعامل معه وفق ال�شريعة الإ

من البداية للنهاية يذكر اأن فروع )ل�يدز( 

يف بريطانيا واأ�شكتلندا وويلز تقدم بالفعل 

منذ فرة خدمة م�شرفية للطالب امل�شلمني 

الذين يدر�ش�ن يف بريطانيا مبا يت�افق مع 

اأول  م�طن  لندن  وتعد  ال�شريعة.  اأحكام 

العامل  يف  �شالمي  الإ املــايل  للتاأهيل  مركز 

املالية  املعامالت  ن�احي  كل  يغطي  الــذي 

واملتعاملني  امل�شرفيني  وي�شاعد  �شالمية،  الإ

يف فهم اأ�شا�شيات هذه ال�شناعة.

جدل حول اقتراح لرفع األذان
في مسجد أوكسفورد!

�شالمية.. نباء الإ وكالة الأ

يدور �شراع بني الديان يف مدينة 
  

حيث  العتيقة  الجنليزية  اأوكــ�ــشــفــ�رد 

امل�شلمني  خطط  بــقــ�ة  البع�س  يــعــار�ــس 

الكنائ�س  اأبــراج  بني  لل�شالة  الذان  لرفع 

التاريخية.

و�شارك �شكان حملي�ن ورجال دين يف 

جدال بخ�ش��س اقراح مل�شجد اأوك�شف�رد 

مئذنته  من  لــالذان  ت�شجيل  ببث  املركزي 

من خالل مكربات لل�ش�ت.

ويزعم �شكان يقيم�ن بالقرب من امل�شجد 

اأن الذان �شيثري الزعاج يف جمتمعهم الذي 

ت�شمعه  ولــن  بــل  امل�شلمني  غــري  عليه  يغلب 

غالبية امل�شلمني يف اأوك�شف�رد الذين يقيم�ن 

على بعد نح� كيل�مر من امل�شجد.

التاريخ  باحث  ت�شامبان  الن  ــال  وق

الذي  املحليني  ال�شكان  ــد  واأح باجلامعة 

و�شف نف�شه باأنه م�شيحي ميار�س ال�شعائر 

الدينية نحن غا�شب�ن جدا لنهم يتجراأون 

غري  جمتمع  على  ــر  الم هــذا  فر�س  على 

م�شلم. واأ�شاف نعترب ذلك حماولة لفر�س 

ال�شالم على جمتمع ثقافته م�شيحية. كما 

هاجم ت�شاريل كليفريل راعي كني�شة �شانت 

األديت احدى اأكرب الكنائ�س الجنليكانية 

وقــال  الذان.  بــث  خطط  اأوك�شف�رد  يف 

المر  هــذا  ان  ميل  اأوك�شف�رد  ل�شحيفة 

)غري اجنليزي( وميكن اأن ي�ؤدي اىل خلق 

جيب م�شلم يف املنطقة املحيطة بامل�شجد.

هذه  مثل  تتعر�س  )عندما  وا�ــشــاف 

فرمبا  لل�شالة  الدع�ة  هذه  ملثل  املنطقة 

الرحيل  على  الــنــا�ــس  المـــر  ــذا  ه يجرب 

النتقال  على  امل�شلمة  العائالت  وي�شجع 

اليها(.

ويبلغ عدد �شكان اأوك�شف�رد 150 األف 

ن�شمة ويقدر م�شجد اأوك�شف�رد املركزي اأن 

اأ�ش�ل معظمهم  7000 م�شلم ترجع  بينهم 

اىل دول جن�ب اآ�شيا. وحر�شا على تفادي 

اأي �شدام قال منري ت�شي�شتي امام امل�شجد 

وه�  وعدل  و�شط  حل  لقب�ل  م�شتعد  انه 

بدل  اأ�شب�عيا  مرة  الذان  بث  اقراحه 

يف  يحدث  مثلما  ي�ميا  ــرات  م خم�س  مــن 

الدول ال�شالمية. وقال ت�شي�شتي )نقرح 

خا�س  ي�م  لنه  اجلمعة  ي�م  الذان  رفع 

اأنــحــاء  كــل  يف  ي�شمع  لــن  امل�شلمني.  عند 

اأوك�شف�رد. لن ي�شر اأحدا ولن يجرب اأحدا 

اأكرث  يف  امل�شجد  وميتلئ  �شيء(.  اي  على 

ــت �ــشــالة اجلمعة  ــا وق ــام الــفــرات ازدح

بزهاء 1000 م�شل.
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اأمريكية:  طبية  درا�ــشــة  قــالــت 
  

بالع�شل  ال�شكرية  الــقــروح  معاجلة  اإن 

اأطــراف  بر  دون  اهلل  مب�شيئة  يح�ل  قد 

امل�شابني بال�شكري.

ــة يف جــامــعــة  ــث ــاح اأجــــــرت ب وقــــد 

على  للت�شجيع  ــارًا  ــب ــت اخ وي�شكن�ش�ن 

وا�شع  نطاق  على  بالع�شل  العالج  ا�شتعمال 

على  مر�شاها  من   12 نح�  �شاعدت  بعدما 

اأرجلهم. ويتمثل العالج ب��شع  جتنب بر 

التقرحات  على  الع�شل  من  كثيفة  طبقة 

بعد اإزالة اللحم املتاآكل واجلراثيم.

الربوف�ش�رة جينيفر  الباحثة  وقالت 

ايدي، وهي من كلية الطب وال�شحة العامة 

يقتل  الع�شل  اإن  وي�شكن�ش�ن:  جامعة  يف 

ال�شيد  مادة  على  يحت�ي  نه  لأ اجلراثيم 

مقاومتها  تعزيز  مــن  اجلــرثــ�مــة  وميــنــع 

للم�شادات احلي�ية.

امل�شاألة  هــذه  اأن  اإىل  ايــدي  واأ�ــشــارت 

همية لل�شحة العاملية اإذ اإنه يتم  بالغة الأ

اإجراء عملية بر كل 30 ثانية يف العامل.

ــا جلـــاأت اإىل  ــه واأكـــــدت الــبــاحــثــة اأن

العالج بالع�شل بعدما ف�شلت كل العالجات 

خرى.. الأ

املر�شى  اإعطاء  اأوقفنا  اإننا  وقالت: 

ــادات احلــيــ�يــة  ــش ــ� بــالــ�ــشــكــري جــمــيــع امل

عندما بداأنا العالج بالع�شل وحينها بداأت 

جراحهم تلتئم ب�شرعة.

يف  ايدي  جينيفر  الربوف�ش�رة  وتاأمل 

ا�شتكمال اجناز هذا البحث ون�شر نتائجه 

بحل�ل عام 2008 اأو 2009م.

عمان  ــة  ــي ردن الأ العا�شمة  ت�شهد 
  

اجتماعات امل�ؤمتر اخلام�س ملجل�س اخلدمات 

يعقد  ــذي  وال املالية  �شالمية  الإ للم�شارف 

واخلــدمــات  املالية  )الــعــ�ملــة  عــنــ�ان  حتــت 

�شالمية(. املالية الإ

ويركز امل�ؤمتر الذي يقام بدعم ورعاية 

�شالمي على ا�شت�شافة منظمني  من البنك الإ

ع�شاء يف جمل�س  على م�شت�ى عال من الدول الأ

واملالية وهم  �شالمية  الإ للم�شارف  اخلدمات 

دول  ثــمــاين  مــن  مركزية  بــنــ�ك  حمافظ� 

اأع�شاء.

�ــشــالمــي  الإ للبنك  الــعــام  املــديــر  وقـــال 

البنك  رعاية  اإن  �شحادة:  م��شى  ردين  الأ

البنك  حر�س  �شمن  تاأتي  امل�ؤمتر  لفعاليات 

مثل  يف  والت�اجد  للتفاعل  الدائم  و�شعيه 

تعطي  التي  القت�شادية  الفعاليات  هــذه 

عن  امل�ش�ؤولني  مع  للتفاعل  مميزة  فر�شة 

للتم�يل  وت�شريعية  رقابية  �شيا�شات  و�شع 

املناخ  الرئي�شة ودعم  �ش�اق  �شالمي يف الأ الإ

وتط�رات  املنطقة  يف  ال�شائد  ال�شتثماري 

�شالمي  ردين حيث يعد البنك الإ القت�شاد الأ

يف  �شالمية  الإ امل�شارف  رواد  مــن  ردين  الأ

املرة  لي�شت  هذه  اأن  �شحادة  واأ�شاف  العامل. 

ردين  �شالمي الأ وىل التي يرعى البنك الإ الأ

ــات  ــدم فــعــالــيــات اجــتــمــاعــات جمــلــ�ــس اخل

�شارك  فقد  �شالمية،  الإ املالية  للم�شارف 

البنك يف معظم م�ؤمترات املجل�س التي عقدت 

همية ما  يف اأكرث من دولة اإدراكا من البنك لأ

ينتج من ت��شيات وار�شادات ت�شاهم يف نه��س 

�شالمية. ال�شناعة امل�شرفية الإ

اخلدمات  ملجل�س  العام  ال�شكرتري  وقال 

�شالمية الربوفي�ش�ر رفعت اأحمد:  املالية الإ

اإن اأهمية امل�ؤمتر ل ميكن جتاهلها وه� ياأتي 

اإن عددًا متزايدًا  اإذ  للغاية  يف وقت منا�شب 

حاليًا  تق�م  املجل�س  يف  ع�شاء  الأ الدول  من 

مبن  العاملية  التجارة  ملنظمة  بالن�شمام 

فيها تلك الدول ذات ال�شلة بتحرير ال�ش�ق 

املايل. وهناك فر�س لن�شمام دول اأخرى.

للمنظمني  املـــهـــم  مـــن  اأنـــــه  واأ�ــــشــــاف 

اأن  اأخــرى  طـــراف  ولأ ال�ش�ق  يف  واملتعاملني 

على  الــعــ�لــة  تــاأثــري  كيفية  على  يتعرف�ا 

هذا  على  وبناء  �شالمية  الإ املالية  اخلدمات 

امل��ش�عات  يتناول  املــ�ؤمتــر  ــاإن  ف ال�شا�س 

�شالمية  الإ املالية  اخلدمات  ع�ملة  التالية: 

الفر�س والتحديات، تدفقات راأ�س املال عرب 

قليمي  الإ الدمج  يف  رئي�شية  ق�شايا  البالد، 

املعايري  و�شع  �شالمية،  الإ املالية  �ش�اق  لالأ

والتعاون  املــتــبــادل  والعــــراف  والــتــ�افــق 

راأ�شمالية  اأ�ش�اق  لتط�ير  ال�شرف  �ش�ق  يف 

قليمي العاملي  اإ�شالمية وطنية والندماج الإ

واخلــدمــات  املالية  الع�ملة  نح�  والطريق 

النظر  وجهات  اإن  وقال  �شالمية.  الإ املالية 

التي �شيطرحها املنظم�ن بخ�ش��س التم�يل 

فهم  يف  كــبــري  ب�شكل  �شت�شهم  ــي  ــالم ــش � الإ

وتعزيز  لتط�ير  كــاأداة  �شالمي  الإ التم�يل 

مع  احلقيقية  القت�شادية  الفعاليات  من� 

�شافة  بالإ الجتماعية  العدالة  حتقيق 

وامل�شاكل  التحديات  على  ال�ش�ء  اإلقاء  اإىل 

يف  �شالمي  الإ التم�يل   تقدمي  يف  والفر�س 

اأ�ش�اق متعددة.

املــالــيــة  اخلـــدمـــات  جمــلــ�ــس  اأن  يــذكــر 

قامت  دولية  اإ�شالمية  هيئة  ه�  �شالمية  الإ

يف  املركزية  البن�ك  من  جمم�عة  باإن�شائها 

للتنمية،  �شالمي  الإ بالبنك  ع�شاء  الأ الدول 

يف عام 2002م ومقره يف ك�الملب�ر مباليزيا، 

دويل  م�شت�ى  على  كمنظمة  املجل�س  ويعمل 

م�شلحة  لها  التي  �شرافية  الإ املنظمات  من 

ا�شتقرار �شناعة اخلدمات  خا�شة يف �شمان 

كبري  ب�شكل  تنت�شر  والتي  �شالمية  الإ املالية 

عمال امل�شرفية و�ش�ق راأ�س املال  لتت�شمن الأ

ال�شريفة  �شناعة  لتط�ير  ويهدف  والتاأمني 

ــادات  ــش ر� والإ املعايري  ــدار  واإ�ــش �شالمية  الإ

واأن�شطة  ــال  ــم اأع حتــكــم  الــتــي  امل�شرفية 

يف  �شالمية  الإ املالية  وامل�ؤ�ش�شات  امل�شارف 

اإطار اأحكام ومبادئ ال�شريعة.

في اجتماع للمصارف اإلسالمية في األردن
مصرفـون يناقشـون تأثير العـولمة على الخـدمات المالية اإلسـالمية

بالعسل السكرية  الــقــروح  عــالج  تؤكد  أميركية  طبية  دراســـة 
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ابوظبي - إيناس محيسي
  

الر�ش�ل  وحمبة  �شالمي  الإ الدين  لن�شرة  كبري  تظاهرة 

»ج�ائز  مهرجان  خــالل   م�ؤخرا  اب�ظبي  �شهدتها  ملسو هيلع هللا ىلص،  الكرمي 

املحبة« الذي ا�شت�شافت دورته الثانية على مدار ثالثة اأيام، حتت 

رعاية الفريق اأول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 

على للق�ات امل�شلحة، والرئا�شة الفخرية  اأب�ظبي نائب القائد الأ

ل�شم� ال�شيخ عبد اهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية، يف اإطار 

م�شاهمات المارة يف كل عمل يهدف اإىل اإبراز منظ�مة قيم اخلري 

عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  �شخ�شية  يف  واملحبة  والعدالة  وال�شالم 

عمال الفنية التى ُتعرب عن  و�شلم، اإ�شافة اإىل ت�شجيع ومكافاأة الأ

هذا احلب.

وقد اأكد امل�شرف�ن على تنظيم املهرجان خالل الفتتاح انه 

املختلفة  الفن  اوجه  فيه  ترجمت  ثقافيًا  ح�شاريًا  تعبريًا  ميثل 

حمبة  عــن  الــقــلــ�ب  تخاطب  الــفــن،  لغة  هــي  عاملية  لغة  اإىل 

ن�شانية ب�شكل متط�ر ي�اكب الع�شر  الر�ش�ل واإظهار �شخ�شيته الإ

جمل�س  ع�ش�  القبي�شي  د.اأمــل  اأ�شارت  كما  احلديثة.  ومعطياته 

عن  احلديث  اأن  اإىل  املهرجان  افتتاح  كلمة  يف  اجلائزة،  اأمناء 

ويعجز  الكلمات،  له  حتتار  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  حمبة 

اهلل،  ر�ش�ل  حمبة  يف  قطرة  الكلمات  فكل  التعبري،  عن  الل�شان 

ومكافاأة  لت�شجيع  �شن�يا  يعقد  الذي  املهرجان  اأهداف  ان  مبينة 

منربًا  وي�فر  ملسو هيلع هللا ىلص،  للنبي  احلب  عن  تعرب  التي  الفنية  عمال  الأ

جلميع �شرائح املجتمع على ال�ش�اء لالجتماع والحتفال بحبهم 

له، تتمثل يف اإيجاد حراك يف اأو�شاط الفنانني املبدعني، وجذب 

اأنظار العامل ل�شخ�شية النبي �شلى اهلل عليه و�شلم، واإيجاد قناة 

راقية للتعبري وت�شجيع الفنانني للتعبري بلغتهم، وهي لغة الفن، و 

ت�شجيع ظه�ر اأفكار فنية راقية، وتاأكيد معاين املحبة وال�شالم يف 

عالم امل�شلط، لت�ش�يه اله�ية. ظل التحديات امل�ج�دة، والإ

مت  املهرجان،  وجده  الذي  قبال  والإ النجاح  بعد  واأ�شافت: 

و�شعه يف �ش�رة م�شتقلة، وتاأ�شي�س جمل�س اأمناء جلائزته برئا�شة 

�شم� ال�شيخ عبد اهلل بن زايد، وبع�ش�ية جمم�عة من رجال الدين، 

عالميني، وتط�ر من فعالية واحدة اإىل �شبع  عمال، والإ ورجال الأ

قبال ال�شديد على امل�شاركات التي  فعاليات يف ثالثة اأيام نظرًا لالإ

و�شلت اإىل 200 م�شاركة من 28 دولة، كما زاد عدد اجل�ائز اإىل 

غاين، فئة  ع�شر ج�ائز وهي �شخ�شية العام، حدث العام، فئة الأ

فالم،  الأ فئة  والتلفزي�نية،  ال�ثائقية  الربامج  فئة  عالنات،  الإ

الت�شكيلي،  الفن  فئة  الف�ت�غرايف،  الت�ش�ير  فئة  الكتب،  فئة 

عالم، وذلك بهدف ا�شتقطاب �شرائح اأكرث.  وفئة و�شائل الإ

دولية  حتكيم  للجنة  تخ�شع  الفئات  جميع  ان  واأو�شحت 

ال�شيخ زايد يف  اأ�شتاذ كر�شي  برئا�شة الدكت�ر عبد احلكيم مراد 

جامعة كامربدج.

العابدين  زين  علي  احلبيب  ال�شيخ  ف�شيلة  اأكــد  جانبه  من 

�شالم  الإ �ش�رة  ت��شيح  يف  املهرجان  هذا  اأهمية  على  اجلفري 

وامل�شلمني ودعا رجال الفن اإىل ت�شخري عملهم يف ن�شرة الر�ش�ل 

همية الر�شالة التي يحمل�نها. مبينا ان املهرجان  الكرمي وذلك لأ

فهذه  الكرمي،  للر�ش�ل  الغرب  ل�شاءه  فعل  ردة  جمرد  من  اكرب 

�شاءة جزء من م�شل�شل مل يت�قف منذ عهده ملسو هيلع هللا ىلص، ومل ينقطع  الإ

اأو  امل�شت�شرقني،  اأيدي  على  �ش�اء  املختلفة  التاريخ  فرات  خالل 

بع�س الكتاب مثل �شلمان ر�شدي، م�شيفا: »احلراك الذي اأحدثته 

ولكنه  �شلبية،  واأخــرى  ايجابية  ج�انب  يحمل  امل�شيئة  الر�ش�م 

يجب ان يك�ن اإفاقة من رقدة ناأمل ان ت�شتمر وتتح�ل نح� البناء 

ال�شراخ  اإل  متلك  ل  جمم�عة  نك�ن  ل  حتى  اليجابي،  والفعل 

بينما يتفرج علينا العامل«.

عليه  ح�شل  ــذي  ال التط�عي  الــدعــم  ان  اجلــفــري  وك�شف 

والذي  وال�شي�ف  والفرق  الفنانني  من  امل�شاركني  من  املهرجان 

املبا�شر  املــادي  الدعم  �شعف  فاق  دولر  ب6ماليني  ماديا  يقدر 

للمهرجان.

وقد اختار جمل�س امناء املهرجان �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد 

ال�زراء،  جمل�س  رئي�س  الدولة،  رئي�س  نائب  مكت�م،  اآل  را�شد  بن 

اإن�شاء  عن  �شم�ه  ــالن  ع لإ تقديرا  للعام  �شخ�شية  دبــي،  حاكم 

ول من ن�عه يف  ملسو هيلع هللا ىلص وه� الأ متحف خا�س ب�شرية الر�ش�ل حممد 

على م�شت�ى العامل.

ردين  عمال الأ بينما تقا�شم جائزة حدث العام كل من رجل الأ

الدامنركية  ال�شحف  يف  م�شاحات  ل�شرائه  احل�شري  حممد 

اأقام  للتعريف بالر�ش�ل، واندر�س ب�تر وه� دامنركي غري م�شلم 

جمم�عة »عذرا حممد« على م�قع ال»في�س ب�ك« اعتذارا للر�ش�ل 
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امل�شيئة يف  الر�ش�م  ن�شر  اإعادة  ملسو هيلع هللا ىلص بعد 
يف  امل�شاركني  عــدد  ويزيد  الــدامنــرك، 

املجم�عة عن 9 اآلف ع�ش�.

جوائز فنية
الفنية  ــاركــات  ــش ــ� امل ــام  ــش ــ� اأق ويف 

البدر  »طلع  اأغنية  نالت  للم�شابقة، 

مريكية  الأ دين«  »ناتيف  لفريق  علينا« 

اأغــنــيــة غــري عربية  اأفــ�ــشــل  بــجــائــزة 

»ل  اأغنية  ونالت  باملهرجان،  م�شاركة 

باروم  ها�شم  ال�شع�دي  للمن�شد  تق�ل« 

غنية العربية. عن فئة الأ

وعن جائزة اأف�شل اإعالن تليفزي�ين 

عن  اللجنة  اأعلنت  الر�ش�ل،  ن�شرة  عن 

ر�ش�ل  يا  اإليك  »ا�شتقنا  اإعــالن  اختيار 

اهلل« للجائزة وه� اإعالن جتاري مدته 

الفت�ى  دار  اإنتاج  ومــن  ثانية  ع�شرون 

من  الــعــديــد  على  بثه  ومت  اللبنانية 

ونال  العربية،  التليفزي�نية  املحطات 

برنامج  »على خطى احلبيب« على جائزة 

اأف�شل برنامج تليفزي�ين، وه� من اإنتاج 

عمرو  الداعية  تقدمي  ومن  اقــراأ  قناة 

خالد، ونال كتاب »حممد: حياته« على 

جائزة اأف�شل كتاب، ويت�شمن معل�مات مبنية على مراجع قدمية 

ملارتني لينجز  والنا�شر اإينرن ترادي�شن- بريطانيا.

للفنان  عليك«  »ال�شالم  �ش�رة  ح�شلت  ال�ش�ر،  ق�شم  ويف     

ال�شع�دي باهي م�شاط، على جائزة اأف�شل �ش�رة م�شاركة، وذهبت 

لللفنانة  »هيليا«  بعن�ان  لعمل  جرافيك  عمل  اأف�شل  جائزة 

الركية نا�شيا �ش�با.

امل�قع  ن�شيب  مــن  كانت  اعـــالم،  و�شيلة  اأف�شل  جــائــزة  ــا  اأم

www.lastprophet.info، وه� م�شروع  لكروين الركي  الإ

ي�شمل على اأخبار واأن�شطة ح�ل العامل تتعلق بالنبي حممد عليه 

عمال  ال�شالم، ويعد مبثابة بنك من املعل�مات واملعارف ويتعلق بالأ

والجنليزية  الركية  باللغات  من�ش�ر  واملــ�قــع  كــادميــيــة،  الأ

الراحل  للمخرج  »الر�شالة«  فيلمي  اختيار  مت  بينما  والرو�شية. 

م�شطفى العقاد، و»حممد« للمخرج م�فق احلارثي جلائزة اأف�شل 

فيلم عن النبي حممد �شلى اهلل عليه و�شلم.

واأ�شار الداعية عمرو خالد، اإىل �شعادته بف�ز برناجمه على 

خطى احلبيب بجائزة اأف�شل برنامج تليفزي�ين، وقال: مهرجان 

عمال الفنية  ج�ائز املحبة مبثابة فكر راق وح�شاري يربط الأ

بن�شرة اأعظم اخللق وهي م�شاحلة رفيعة بني الدين والفن، كما 

كما  للمجتمع،  ت�شلح  وراقية  جديدة  اأفكار  جمع  على  �شاعد  انه 

وجه عمرو خالد �شكره اإىل �شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان، 

واللجنة  املهرجانات،  هذه  ملثل  رعايته  على  اأب�ظبي  عهد  ويل 

املنظمة له، داعيًا اللجنة على الت��شع يف فئات املناف�شة. 

فعاليات متنوعة
وت�شمن املهرجان عدد من احلفالت املتن�عة من بينها معر�س 

حاديث  فني �شم عددًا من ل�حات اخلط العربي امل�شت�حاة من الأ

ال�شريفة، و�ش�رًا ف�ت�غرافية ت�ش�ر حمبة النبي عليه ال�شالة 

�شهدها  التي  الحتجاجية  واملظاهرات  طفال،  الأ بني  وال�شالم، 

العامل بعد ن�شر الر�ش�م امل�شيئة لر�ش�ل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، اإىل جانب بع�س 

ال�ش�ر للم�شجد النب�ي ال�شريف، واملدينة املن�رة، وم�شاجد و�ش�ر 

المهرجان 
يمثل تعبيرا 
حضاريا 
ثقافيا 
ترجمت فيه 
اوجه الفن 
المختلفة إلى 
لغة عالمية 
تخاطب 
القلوب 
عن محبة 
الرسول 
وإظهار 
شخصيته 
اإلنسانية
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اأخرى. بال�شافة اإىل معر�س لبع�س الكتب الدينية.

الفيلم  الوىل  تــنــاولــت  نــدوتــني  املــهــرجــان  ت�شمن  كــذلــك 

العقاد جنل  مالك  العاملية، وذلك مب�شاركة  ال�شينما  �شالمي يف  الإ

الدكت�ر  ومب�شاركة  الر�شالة،  خمرج  العقاد،  م�شطفى  الراحل 

عالمية ن�ش�ة الرويني، وناق�شت  عبداحلكيم مراد، وقدمت لها الإ

للعامل  يظهر  متميز  �شينمائي  انتاج  وجــ�د  عدم  ا�شباب  الندوة 

مكانات املادية لدى الدول  �شالم رغم ت�فر الإ ال�جه احلقيقي لالإ

ملخاطبة  املجال  هذا  يف  الت�اجد  واأهمية  �شالمية،  والإ العربية 

العامل من خالله عرب التعاون مع امل�ؤ�ش�شات ال�شينمائية العاملية.

العالقة بين الفن والدين
والدين،  الفن  بني  العالقة  الثانية  الندوة  تناولت  بينما 

وقدم لها الدكت�ر نا�شر عارف الذي اأكد اأن القراآن الكرمي يجمع 

التي  ن�شانية  الإ احل�شارة  وي�اكب  والــذوق،  والفن  الفكر  بني  ما 

والعني  ترى  ذن  »الأ يقال  اأ�شبح  حتى  منها  جــزءًا  اجلمال  �شار 

تعد  مل  نها  لأ للفن�ن  العتبار  اإعــادة  يجب  عليه  وبناء  ت�شمع«، 

الباحث  اكد  فارغة، يف حني  م�شاحتها  اأن نرك  ي�شلح  ترفًا، ول 

الدكت�ر ا�شامة القفا�س ان الق�شية �شنعت �شنعًا، وفر�شت فر�شا، 

فالت�شال ما بني الفن والدين قدمي منذ وجدت احل�شارات، وحتى 

ع�شرنا احلايل فاأي درب من الدروب فيه اإتقان وجت�يد ي�شمى فنًا 

اإىل راأي علي عزت بيج�فيت�س الذي ذهب  الي�م، وا�شار القفا�س 

ن�شان واأمانة اهلل فيه هي قدرته على تذوق  اأن �شند الإ فيه اإىل 

اإل عربه مما يتنافى مع  للخالق ل مير  الفن، وبالتايل فالطريق 

رف�س الفن كلية، بخا�شة يف ظل وج�د حالة من ال�شكينة اإذ ي�شعر 

ن�شان باإن�شانيته بينما ه� يتلقى الفن. الإ

لكلمة  تعريفا  بيه  بن  عبداهلل  الدكت�ر  قدم  مداخلته  ويف 

حممد  تعريف  عند  مت�قفًا  دللته  وتط�ر  لغ�يًا،  تعريفًا  الفن 

فاخ�ري باأن الفن كل �شيء من�شجم، فاإذا تعلق بتحركات اجل�شد 

ن  �ش�ات �شار غناء وم��شيقا وهكذا، ولأ �شار رق�شًا، واإذا تعر�س لالأ

ديننا دين جمال ور�ش�لنا �شلى اهلل عليه و�شلم كان مثاًل للرحمة 

فلم يرف�س بع�س امل�اقف التي فيها فن من �شحابته مثل ا�شتقبال 

الفتيات والفتيان له عند هجرته للمدينة املن�رة بالن�شاد، ولكن 

هذا ل مينع اأن هناك حديثًا �شريفًا يتعلق بتحرمي املعازف وتعلق 

به العلماء وقال�ا ما �ش�اها مباح، وه� ب�شحيح البخاري. وخل�س 

الفن  جــ�از  تــرى  اآراء  هناك  اأن  اإىل  بية  بن  عبداهلل  الدكت�ر 

هل الخت�شا�س  وبخا�شة امل��شيقا فيما عدا املعازف التي حتتاج لأ

مع  حزم،  ابن  ومنهم  الجماع  هذا  ك�شروا  عاملًا   30 هناك  ان  ثم 

ي�شري  بذلك  ولكن  لل�شماع،  العظيم  للر�ش�ل  نــادرة  اأفعال  وج�د 

مر متعلق باخلمر  مر فيه تف�شيل، اأما الفريق الثالث فريى اأن الأ الأ

نهم كان�ا ل ي�شرب�ن اإل بغناء قينة، واختتم كلماته اأن من اأراد  لأ

اأن يخرج بظهر خفيف من الدنيا فليحاول اأن يجد و�شيلة جديدة 

لت. �ش�ات والنغمات تع��س عن بع�س الآ من الأ

نة
قار

 م
سة

درا
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ظلـــمات
البحـار العميقة
وحـــركة األمــواج الداخلية
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عجاز: اآيات الإ

يٍّ َيْغ�َشاُه َمْ�ٌج ِمْن َفْ�ِقِه  قال اهلل تعاىل: {اأَْو َكُظُلَماٍت يِف َبْحٍر جُلِّ

َها َفْ�َق َبْع�ٍس اإَِذا اأَْخَرَج َيَدُه مَلْ  َمْ�ٌج ِمْن َفْ�ِقِه �َشَحاٌب ُظُلَماٌت َبْع�شُ

 َلُه ُن�ًرا َفَما َلُه ِمْن ُن�ر} ]النور: 40[.
ُ هَّ
َيَكْد َيَراَها َوَمْن مَلْ َيْجَعْل اهلل
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التفسير اللغوي:
  

جاء يف ل�شان العرب:

: غ�شيت ال�شيء تغ�شية اإذا غطيته. يغ�شاه 

: جُلة البحر: حيث ل يدرك قعره. جّلي 

ولّج البحر: املاء الكثري الذي ل ُيرى طرفاه.

: �شدة ظلمته و�ش�اده. وُلّج الليل 

فهم المفسرين:
يلي:  ما  الكرمية  ية  لالآ تف�شريه  يف  القرطبي  مــام  الإ ذكــر 

الليل  امل�ج وظلمة  ال�شحاب وظلمة  الظلمات ظلمة  بهذه  )املراد 

وظلمة البحر، فال يب�شر َمْن كان يف هذه الظلمات �شيئًا(.

مقدمة تاريخية:
البحار  عن  عديدة  بخرافات  قدميًا  ن�شان  الإ اعتقد  لقد 

حقيقية  علمية  معرفة  اآنذاك  للبحارة  تت�فر  ومل  واملحيطات، 

ح�ال ال�شائدة يف اأعماق البحار حيث كانت املعل�مات عن  عن الأ

التيارات البحرية نادرة.

حاطة بالبحار الراكدة التي  وهذا ما حدا باخلرافات اإىل الإ

ل ميكن اأن تعربها الب�اخر، حيث اعتقد الرومان القدماء ب�ج�د 

اأ�شماك م�شا�شة لها تاأثريات �شحرية على اإيقاف حركة ال�شفن، 

م�اج  الرياح ت�ؤثر على الأ باأن  القدماء كان�ا على علم  اأن  ورغم 

والتيارات ال�شطحية اإل اأنه كان من ال�شع�بة مبكان معرفة �شيء 

عن احلركات الداخلية يف البحار.

البحار  بعل�م  املت�شلة  الدرا�شات  اأن  العل�م  تاريخ  ويبني 

عندما  ع�شر  الثامن  القرن  بدايــة  يف  اإل  تبداأ  مل  واأعماقها 

ومن  الدقيقة،  الدرا�شات  هذه  ملثل  املنا�شبة  جهزة  الأ اخرعت 

مياه  يف  ال�شـ�ء  نفاذ  عمق  لقيا�س  ا�شتعملت  التي  جهزة  الأ هذه 

املحيط ه� )قر�س �شيت�شي( )The Secchi disk( وه� عبارة 

الذي تتعذر  العمق  لي�شجل  املاء  اإنزاله يف  اأبي�س يتم  عن قر�س 

روؤيته كنقطة قيا�شية.

ال��شائل  ا�شتخدام  مت  ع�شر  التا�شع  الــقــرن  نهاية  ــع  وم

القرن  مــن  الثالثينات  خــالل  تط�يرها  مت  التي  الت�ش�يرية 

الع�شرين، حيث ا�شتعملت اخلاليا الكهرو�ش�ئية.
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للدكت�ر  الداخلية  م�اج  الأ ظاهرة  تف�شري  يف  الف�شل  ويع�د 

)اإيكمان( )V.W.Ekman( يف اأوائل القرن الع�شرين.

حقائق علمية:
اكت�شف العلماء اأن البحار واملحيطات مغطاة ب�شحب ركامية   •

كثيفة حتجب ق�شمًا كبريًا من �ش�ء ال�شم�س.

كلما  تدريجيًا  ال�ش�ئي  الطيف  األــ�ان  البحار  مياه  متت�س   •
الظلمات  من  م�شت�يات  فتن�شاأ  تعمقًا،  لـــ�ان  الأ هــذه  زادت 

داخل هذه البحار وي�شتد الظالم بعد عمق 1000 مر حتى 

ن�شان يده مل يراها. اإذا اأخرج الإ

يف  عاتية  اأم�اج  وج�د  عن  احلديثة  البحار  عل�م  ك�شفت   •
البحار العميقة.

العميقة  البحار  يف  �شماك  الأ م�شاهدة  من  العلماء  ا�شتطاع   •
– 2700 م( والتي ت�شتخدم  م  على عمق يراوح بني )600 

اأع�شاء م�شيئة لرى يف الظالم وتلتقط فري�شتها.

التفسير العلمي:
القرن  من  الثاين  الن�شف  يف  احلديثة  البحار  عل�م  ك�شفت 

واملحيطات،  البحار  اأعــمــاق  يف  مده�شة  اأ�ــشــرار  عــن  الع�شرين 

العميقة  البحر  ظلمات  هما:  ظاهرتني  ذكر  على  هنا  و�شنقت�شر 

م�اج الداخلية. وحركة الأ

البحر  ظلمات  األولــى:  الظاهرة 
العميقة:

واملحيطات  البحار  تك�ن  ما  غالبًا 

حتجب  كثيفة  ركامية  ب�شحب  مغطاة 

ق�شمًا كبريًا من �ش�ء ال�شم�س، كما يظهر 

ال�شطناعية،  قــمــار  الأ �ش�ر  ــرث  اأك يف 

من  كبرية  كمية  الغي�م  هــذه  فتعك�س 

من  كبريًا  ق�شمًا  وحتجب  ال�شم�س  اأ�شعة 

�ش�ئها، واأما ال�ش�ء الباقي فيعك�س املاء 

خر، الذي  ق�شمًا منه، وميت�س الق�شم الآ

راأ�شيًا مع تزايد عمق  يتناق�س تناق�شًا 

امل��ش�عة  اإليه  اأ�شارت  ما  وهــذا  املياه. 

الربيطانية.

ـــ�ف يف كــتــابــه  ـــريل ــــر ج ــــد ذك وق

ينخف�س  اأنــه   )Marine Optics(

البحار 
والمحيطات 

مغطاة 
بسحب 
ركامية 
كثيفة 
تحجب 

قسمًا كبيراً 
من ضوء 
الشمس
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من   %10 ن�شبة  اإىل  املك�ش�فة  املحيط  مياه  يف  �شاءة  الإ م�شت�ى 

 85 1% على عمق  35 مرًا، واإىل  م�شت�اه عند ال�شطح على عمق 

190م.  0.01% على عمق  135م، واإىل  0.1% على عمق  م، واإىل 

ن�شان يده  وي�شتد الظالم بعد عمق 1000 مر حتى اإذا اأخرج الإ

ل يراها.

الذي  الكرمي  القراآن  املده�شة ذكرها  العلمية  هذه احلقائق 

اأنزل على عرب يف ال�شحراء ل يعرف�ن 

ال�شباحة ول خ��س البحار واملحيطات، 

�ش�رة  من  ربعني  الأ ية  الآ يف  جاء  حيث 

َكُظُلَماٍت  {اأَْو  تعاىل:  اهلل  قــ�ل  الن�ر 

َمْ�ٌج  َفْ�ِقِه  ِمْن  َمْ�ٌج  َيْغ�َشاُه  يٍّ  جُلِّ َبْحٍر  يِف 

َفْ�َق  َها  َبْع�شُ ُظُلَماٌت  �َشَحاٌب  َفْ�ِقِه  ِمْن 

اأَْخَرَج َيَدُه مَلْ َيَكْد َيَراَها َوَمْن  اإَِذا  َبْع�ٍس 

ُن�ٍر}  ِمْن  َلُه  َفَما  ُن�ًرا  َلُه   
ُ هَّ
اهلل َيْجَعْل  مَلْ 

ية تتطابق مع تلك احلقائق،  ، فهذه الآ

ما  غالبًا  العميقة  البحار  اأن  قــررت  اإذ 

{اأَْو  تعاىل:  ق�له  ويف  ال�شحب،  تعل�ها 

َكــُظــُلــَمــاٍت} تــدل على انــعــدام الــروؤيــة 

{يِف  تعاىل:  ق�له  اأي�شًا  ذلــك  ويــ�ؤكــد 

} فاللجي ه� ال�شديد الظلمة  يٍّ َبْحٍر جُلِّ

يشتد 
الظالم بعد 
عمق 1000 
متر حتى 
إذا أخرج 
اإلنسان 
يده لم 
يراها
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�شماك يف ذاك العمق لي�س لها عي�ن بل اإنها جمهزة  والعمق، والأ

وجه  وهــذا  الربيطانية  امل��ش�عة  يف  ورد  كما  بي�ل�جي  بن�ر 

ُن�ٍر} فهذه  ِمْن  َلُه  َفَما  ُن�ًرا  َلُه   
ُ هَّ
َيْجَعْل اهلل مَلْ  ق�له تعاىل: {َوَمْن 

�شماك قادرة على ا�شتبيان طريقها ومعرفته من خالل اأع�شاء  الأ

منرية خلقها اهلل تعاىل يف ج�شمها.

زرق  وقاع البحر املنحدر يتغري ل�نه ب�ش�رة تدريجية اإىل الأ

طيف  األــ�ان  نفاذ  اأن  كما  العمق،  تزايد  مع  متامًا  يختفي  حتى 

زاد  فكلما  العمق،  ازدياد  مع  عك�شيًا  تتنا�شب  البحار  اإىل  ال�ش�ء 

العمق ن�شاأت ظلمة حالت دون روؤية بع�س األ�ان الطيف ال�ش�ئي. 

وقــال:  )ظلمة(  يقل  ومل  {ُظــُلــَمــات}  تعاىل  اهلل  قــال  ولذلك 

َها َفْ�َق َبْع�ٍس}. {ُظُلَماٌت َبْع�شُ

ال�شيادين  اأن   )HAY( هي(  )وليام  الدكت�ر  لحظ  لقد 

لتحديد  املاء  ل�ن  يف  الظاهر  الختالف  ا�شتخدام  على  قــادرون 

نفاذ  عمق  لقيا�س  علمي  جهاز  واأب�شط  ملح�ظة،  بدقة  العمق 

 )The Secchi disk( ال�ش�ء يف مياه املحيط ه� قر�س �شيت�شي

روؤيته  تتعذر  الــذي  العمق  لي�شجل  ــاء  امل يف  اإنــزالــه  يتم  الــذي 

كنقطة قيا�شية )اأ�شا�شية(.

الظاهرة الثانية: حركة األمواج الداخلية
على  خــرى  الأ اإحداها  تعل�  التي  مــ�اج  الأ طبقات  �ش�رة  اإن 

معروفة  م�اج  لالأ الظاهرة  وهذه  بالعق�ل،  تاأخذ  البحر  �شطح 

�شد غرابة الذي  متامًا لدى البحارة وال�شيادين، ولكن ال�شيء الأ

مــ�اج  الأ تلك  ه�  فقط،  �شنة  مائة  قبل  اإل  ن�شان  الإ يعرفه  مل 

امتداد  على  تت�لد  والتي  البحار،  اأعماق  يف  امل�ج�دة  الداخلية 

ال�شطح الفا�شل بني طبقتني من املياه املختلفة من حيث الكثافة 

يف  ورد  كما  الــريــاح  وتــاأثــري  واجلـــزر  ــد  وامل ـــرارة  واحل وال�شغط 

امل��ش�عة الربيطانية. والختالف يف كثافة املحيط املفت�ح اأقل 

منه يف املناطق ال�شاحلية التي ت�شب فيها املياه العذبة من اأنهار 

وجداول وغريها. ويت�شكل ال�شطح الفا�شل بني الكثافات املختلفة 

ال�شطح  مياه  فيف�شل  الرئي�شي  احلــراري  الهب�ط  منطقة  عند 

عماق الباردة. وقد يراوح �شمك طبقة املياه  الدافئة عن مياه الأ

متار. الدافئة من ب�شع ع�شرات اإىل مئات من الأ

بني  الفا�شل  ال�شطح  هذا  على  تت�شكل  التي  ــ�اج  م الأ وهــذه 

واحلــرارة،  واملل�حة  الكثافة  يف  املختلفتني  املائيتني  الطبقتني 

من  ب�شه�لة  ت�شاهد  اأن  ميكن  ل  ولكن  ال�شطحية،  امل�جات  ت�شبه 

ف�ق �شطح املاء، وت�شتهلك عملية تك�نها جزءًا كبريًا من الطاقة 

مام. التي كان ميكن ا�شتخدامها لدفع �شفينة ما اإىل الأ

فجاأة  تفقد  املياه  هذه  يف  تبحر  التي  ال�شفن  بع�س  فنجد 
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قدرتها على التقدم، داخلًة فيما يعرف 

بظاهرة املياه الراكدة التي كان الف�شل 

يف تف�شريها ودرا�شتها للدكت�ر ال�ش�يدي 

 )V.W.Ekman( ــان   ــم ــك اإي فـــان 

يف  جاء  كما  الع�شرين  القرن  اأوائــل  يف 

عز  قــال  وقــد  الربيطانية.  امل��ش�عة 

يٍّ َيْغ�َشاُه َمْ�ٌج ِمْن َفْ�ِقِه  وجل: {يِف َبْحٍر جُلِّ

امل�ج  اأن  واملعنى  �َشَحاٌب}  َفْ�ِقِه  ِمْن  َمْ�ٌج 

يغ�شى البحر اللجي وهذا ما اأكده علماء 

اللجي  البحر  بــاأن  قال�ا  حيث  البحار 

ال�شطحي  البحر  عــن  يختلف  العميق 

يف  اإل  تتك�ن  ل  الداخلية  م�اج  الأ واأن 

ال�شطحي  البحر  بني  النف�شال  منطقة 

م�اج الداخلية اأن�اع خمتلفة اأهمها ما  والبحر العميق. ولهذه الأ

ين�شاأ يف امل�شايق والقن�ات، فمثاًل عند م�شيق جبل طارق، يت�شبب 

التدفق الداخلي للتيار ال�شطحي الق�ي، والتدفق اخلارجي للتيار 

اإىل  طل�شي  الأ املحيط  من  الداخلية  مــ�اج  الأ دخ�ل  يف  ال�شفلي، 

م�اج املزبدة على ال�شاطىء،  امل�شيق، كاأنها اأم�اج متك�شرة، مثل الأ

مما يت�شبب يف قدر كبري من ال�شطرابات الداخلية.

اإذن: هناك �شحاب وهناك م�ج �شطحي واأم�اج داخلية، فاإذا 

بع�شه  ميت�س  ال�شحاب  فاإن  ال�شم�س،  من  ال�ش�ئي  ال�شعاع  �شقط 

امل�ج  هذا  عك�س  ال�شطحي  امل�ج  على  �شقط  فاإذا  ظلمة،  فتحدث 

بع�شه اأي�شًا، فاإذا نزل ال�شعاع اإىل امل�ج الداخلي انعك�س وحدثت 

ظلمة، ثم اإن كثافة املاء العميق متت�س ما بقي من اأ�شعة ال�شم�س 

على عمق 1000 مٍر، فيتم الظالم يف هذه املنطقة اأي يف البحر 

َها َفْ�َق َبْع�ٍس}. اللجي العميق {ُظُلَماٌت َبْع�شُ

المراجع العلمية:
مالح  والأ املاء  جزيئات  )اإن  الربيطانية:  امل��ش�عة  ذكرت 

جتتمع  العالقة  الدقيقة  ج�شام  والأ الع�ش�ية،  وامل�اد  الذائبة، 

�شعاعات ال�شم�شية املتاحة كلما  معًا لت�شبب انخفا�شًا يف �شدة الإ

ازدادت تعمقًا(.

وتذكر امل��ش�عة الربيطانية اأي�شا: )ب�شكل عام، اأي ف�شيلة 

اأق�شى  يف  م�ج�دة   )Osteichthyes( �شنف  �شماك  الأ من 

م   2700 حد  اإىل  وحتى  م   600 الـ  ف�ق  عادة  املحيطات،  اأعماق 

دزينة  من  اأكرث  متثل  التي  الف�شائل  قدم(.   9000 اإىل   2000(

وب�ج�د  كبرية  باأف�اه  تتميز  البحرية،  ال�شمكية  العائالت  من 

ع�شاء  والأ اجل�شم.  من  اأجــزاء  عدة  اأو  بع�س  على  م�شيء  ع�ش� 

زواج املمكنة. هذه  التي تنتج ال�ش�ء تق�م بجذب فري�شتها اأو الأ

امليزات وغريها من ال�شمات الغريبة التي تتميز بها اأ�شماك البحر 

والربد  ال�شديد  ال�شغط  مع  التط�رية  التكيفات  تظهر  العميق، 

خ�س بيئتهم املظلمة(. وبالأ

كشفت 
علوم البحار 
الحديثة 
عن وجود 
أمواج عاتية 
في البحار 
العميقة
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م�اج م�ج�دة اأي�شًا  واأي�شا تذكر امل��ش�عة الربيطانية: )الأ

يف ال�شط�ح الداخلية للمحيطات، هذه ال�شط�ح متثل اأطباقًا من 

التي  مــ�اج  والأ العمق،  ازديــاد  مع  املاء  كثافة  يف  ال�شريع  التغري 

م�اج الداخلية(. ت�شحبها تدعى الأ

م�اج الداخلية يكمن يف تاأثري ق�ى املد  �شبب وج�د هذه الأ

ميكن  اأحيانًا،  ال�شغط.  تقلبات  اأو  الرياح  تاأثري  يف  اأو  واجلــزر 

هناك  كانت  اإذا  داخلية  اأمــ�اج  حدوث  يف  ت�شبب  اأن  ما  ل�شفينة 

طبقة عل�ية قليلة العمق واملل�حة.

)ك�شف  الربيطانية(:  )امل��ش�عة  امل�شدر  نف�س  ويــذكــر 

)اإيكمان( عن نظريته وم�اهبه التجريبية يف درا�شته ملا ي�شمى 

لت�شبح  للق�ارب  بطيء  حتريك  اإىل  يــ�ؤدي  الــذي  الراكد  باملاء 

تردد واقفة يف مكانها ب�شبب انت�شار طبقة من املياه العذبة ف�ق 

تية من ذوبان الثل�ج. هذا البحر والآ

وجه اإلعجاز:
ت�شريحها  ه�  الكرمية  القراآنية  يــة  الآ يف  عــجــاز  الإ وجــه 

البع�س،  بع�شها  ف�ق  مراكمة  البحار  اأعماق  يف  ظلمات  ب�ج�د 

ووج�د اأم�اج داخلية يف البحار واملحيطات العميقة والتي غالبًا 

ما تغطي هذه البحار واملحيطات �شحب ركامية حتجب قدرًا مهمًا 

من اأ�شعة ال�شم�س، وهذا ما ك�شفت عنه درا�شات علماء البحار يف 

اأواخر القرن التا�شع ع�شر ويف القرن الع�شرين.
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مؤتــمر الحــوار اإلسـالمي العالمي
يخاطــب الوجــدان اإلنساني
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جدة: السيد محمود متولي ..
  

بق�شر  الذي عقد يف مكة  العاملي  �شالمي  الإ م�ؤمتر احل�ار  بحث 

لهية،  ال�شفا م�ؤخرًا وا�شتمر ثالثة اأيام احل�ار مع اأتباع الر�شالت الإ

�شرة  باحية وانحالل الأ حلاد يف املعتقدات، وحماربة الإ وم�اجهة الإ

ال�جدان  خماطبة  ودر�ــس  �شبل  العامل،  يف  الجتماعية  واملفا�شد 

ن�شاين، وحث ال�شع�ب على الع�دة اإىل اهلل واإىل ج�هر ما دعت  الإ

اإليه ر�شالته ويهدف خ�ش��شا اإىل الت�شاور بني امل�شلمني من خمتلف 

ديان ال�شماوية الثالثة والذي  املذاهب والبلدان ح�ل احل�ار بني الأ

اقرح العاهل ال�شع�دي عقده ومل يحدد له م�عد و�شارك يف م�ؤمتر 

مكة 500عامل من خمتلف البلدان.

 و�شدد امللك ال�شع�دي عبد اهلل بن عبد العزيز اأن دع�ته للم�ؤمتر 

�شالمي جاءت  �شالمي العاملي للح�ار الذي تنظمه رابطة العامل الإ الإ

الطريق  ان  فق،م�ؤكدا  الأ و�شيق  واجلهل  النغالق  حتديات  مل�اجهة 

الر�شالت  اإليها  دعت  التي  امل�شركة  القيم  خالل  من  �شيك�ن  خر  لالآ

لهية. الإ

�شالم  وقال امللك عبد اهلل يف كلمة خالل افتتاحه امل�ؤمتر  اإن الإ

و�شيق  واجلهل  النغالق  حتديات  مل�اجهة  )جــاءت  دع�ته  جــاءت 

من  اخلرية  �شالم  الإ ر�شالة  واآفــاق  مفاهيم  العامل  لي�شت�عب  فــق،  الأ

دون عداوة وا�شتعداء(.

 500 ــ�ايل  ح ح�ش�ر  يف  كلمته  يف  ال�شع�دي  العاهل  وا�ــشــاف 

�شالم منيعًا باهلل ثم  عامل دين من جميع انحاء العامل  )�شيبقى الإ

�شالم اأ�ش�شت  ب�عي علمائه ومفكريه واأبنائه(، م�ؤكدا اأن )عظمة الإ

ملفاهيم احل�ار، وحددت معامل الطريق له(. و�شدد العاهل  ال�شع�دي 

ميان والت�شامح واملحبة،  يف ق�له ان )قل�بنا ـ بحمد اهلل ـ مليئة بالإ

التي اأمرنا بها اخلالق(.

خر من  وقال امللك عبد اهلل بن عبد العزيز )�شيك�ن الطريق لالآ

لهية، والتي اأنزلت  خالل القيم امل�شركة التي دعت اإليها الر�شالت الإ

ن�شان واحلفاظ على كرامته، وتعزيز  من الرب عز وجل ملا فيه خري الإ

خالق، والتعامالت التي ل ت�شتقيم واخلداع، تلك القيم التي  قيم الأ

رهاب، وحتتقر الكذب  تنبذ اخليانة، وتنفر من اجلرمية، وحتارب الإ

مفاهيم  وتعزز  والعدل،  مانة  والأ وال�شدق  خالق  الأ ملكارم  وت�ؤ�ش�س 

الع�شر  هذا  عليها  جار  التي  واأخالقياتها  ومتا�شكها  �شرة  الأ وقيم 

ن�شان فيه عن ربه وتعاليم دينه(. وتفككت روابطها، وابتعد الإ

مة، وما اأ�شعب حتدياتها يف زمن  وا�شاف )ما اأعظم قدر هذه الأ

على  وغريهم  اأبنائها  من  والتطرف  الغل�  اأهل  من  عــداء  الأ تداعى 

�شالم  الإ �شماحة  ا�شتهدفت  �شافرة،  بعدوانية  تداع�ا  منهجها  عدل 

وعدله وغاياته ال�شامية(.

اهلل  )بيت  ج�ار  من  اإنه  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  وقال 

خر  الآ مع  ح�ارنا  يف  �شننطلق  )ومنه  مكة  اإىل  اإ�شارة  يف  احلــرام(، 

ديننا،  �شماحة  من  ناأخذه  بعلم  ثم  باهلل  اإمياننا  من  ن�شتمدها  بثقة 

اأنزلناه مكانه الكرمي  اأح�شن، فما اتفقنا عليه  و�شنجادل بالتي هي 

يف نف��شنا(.

اخلريي  والعمل  �شالمية  الإ ال�ش�ؤون  دائــرة  �شاركت  وقد  هذا 

ال�شيباين  اأحمد  ال�شيخ  بن  حمد  الدكت�ر  برئا�شة  ب�فد  امل�ؤمتر  يف 

املدير العام وع�ش�ية الدكت�ر اأحمد عبد العزيز احلداد مدير اإدارة 

فتاء وقال: الدكت�ر ال�شيباين اإن هذا امل�ؤمتر اأبرز عدة اجتاهات  الإ

طراف  للراأي ت�شت�شعر اأن تتاأ�ش�س العالقة ا�شتنادا عليها مع كافة الأ

ن  لأ للح�ار  �شالمي  الإ املنهج  وفق  والتعاون  والت�ا�شل  احلــ�ار  على 

اهداف احل�ار واهميته ل خالف عليها من اجلميع مما ي�شاعد على 

لتزام والرا�شي على جميع امل�شت�يات. الإ

�شالمي للح�ار، ومنهج احل�ار و�ش�ابطه  حيث ناق�س التاأ�شيل الإ

وجمالت احل�ار، ومع من نتحاور.

يف  باتت  اآراء  عدة  بدرت  امل�ؤمتر  يف  النقا�شات  جراء  ومن 

حكم القناعات اأكدت جميعها على التعاطي والتعاي�س مع الراأي 

ن�شانية، وقد كان هناك اإجماع  خ�ة الإ خر على اأ�شا�س من الأ الأ

طريق  عن  اإل  الكايف  بال�شكل  تتحقق  ل  خر  الآ معرفة  ان  على 

م�شركة  ار�شية  عن  والبحث  اجل�ش�ر  لبناء  ــ�ار  واحل اللقاء 
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مل�شلحة العامل الذي نعي�س فيه.

ومن جانبه اأكد الدكت�ر اأحمد عبد العزيز احلداد مدير اإدارة 

فتاء بالدائرة وع�ش� ال�فد اأن هذا امل�ؤمتر و�شع نداء مكة املكرمة  الإ

و�شعية  يف  امل�شلمني  جلعل  �شالمية  الإ مة  لالأ نربا�شا  يعترب  الــذي 

وخدمة  التفاهم  لتحقيق  الفاعل  �شهام  لالإ يجابية  الإ امل�شاركة 

وتاأ�شي�س ق�اعده و�ش�ابطه يف  ون�شر ثقافة احل�ار  من  والأ ال�شالم 

اهلل  كتاب  من  امل�شتمدة  ال�شرعية  النظرة  على  بناًء  وا�شحة  اآلية 

و�شنة ر�ش�له الكرمي.

حيث كان احل�ار منهج اأنبياء اهلل تعاىل، يف دع�تهم اأق�امهم، 

�شبحانه:  قال  كما  تعاىل  اهلل  اإىل  الدع�ة  اأ�ش�ل  من  اأ�شل  ه�  بل 

{ادع اإىل �شبيل ربك باحلكمة وامل�عظة احل�شنة وجادلهم بالتي هي 

الع�ش�ر، وجاء  املنهج على مر  امل�شلم�ن على هذا  �شار  اأح�شن}. وقد 

مة  هذا امل�ؤمتر ليفتح مرحلة جديدة وفق روؤية متكاملة مل�شروع الأ

�شالم عرب الكملة واحل�ار،  يف القرن احلادي والع�شرين للتعريف بالإ

�شالمي يجمع  وقد يتاأ�ش�س على ذلك جهد عاملي للح�ار يف العامل الإ

�شتات اجله�د املبعرثة يف اإطار م�ؤ�ش�شي را�شد.

يهم  فيما  ويتعاون�ا  والــ�اآم،  الــ�د  على  ن�شان  الإ بن�  ليتعاي�س 

يتفق�ن  ل  التي  م�ر  الأ يف  بع�شا  بع�شهم  ويعذر  وي�شلحها،  الب�شرية 

عليها. حتى يق�شي اهلل تعاىل بني عباده وه� اأحكم احلاكمني.

من جهته اأكد علي اأكرب ها�شمي رف�شنجاين رئي�س جممع ت�شخي�س 

�شالمي ي�شهد ب�شبب خالفاته  م�شلحة النظام يف اإيران اأن العامل الإ

ان  �شرورة  على  م�شددا  باأيديهم  امل�شلم�ن  �شنعه  ال�شعف  من  حالة 

ي�شيئ�ا اىل  واأل  البع�س  لبع�شهم  ال�شداقة  يد  وان ميدوا  يتكاتف�ا 

وقال  البع�س.  بع�شهم  اأخطاء  يتقبل�ا  وان  البع�س  بع�شهم  �شمعة 

خرين  رف�شنجاين )علينا ان نبداأ احل�ار مع اأنف�شنا قبل حماورة الآ

خرى(..  �شالمية عند ح�ارنا مع احل�شارات الأ كي نعرب عن  الروؤية الإ

ديان  م�شريا اىل ان هذا الجتماع ميكن ان يك�ن مقدمة للح�ار بني الأ

خرى. وت�قع رف�شنجاين ان يخرج عن هذا امل�ؤمتر ميثاق للح�ار  الأ

والتعامل وان ت�شتمد مبادئه من القراآن الكرمي واأن تك�ن امل�ش�رة من 

ن�شاف واحلق والبتعاد عن التع�شب  اأهم مبادئه اإىل جانب مبداأ الإ

نقاط  نح�  للت�جه  حاجة  ت�جد  ول  كثرية  امل�شركات  اأن  .واأ�شاف 

اخلالف وان علينا األ نتنازع بل نتفاو�س.

ن�ؤثر  اأن  ميكننا  خــرى  الأ الــدول  بع�س  مع  بالتحالف  انه  وقال 

اأن العامل  على القرارات ال�شادرة عن املنظمات الدولية م�شريا  اإىل 

�شالمي ميتلك اأهم امل�شايق واملمرات البحرية ال�شراتيجية. الإ

عبد  د.  �شالمي  الإ العامل  لرابطة  العام  مــني  الأ اأكد  جهته  من 

�شالم يف هذا  اهلل بن عبد املح�شن الركي ان من و�شائل الدفاع عن الإ

وتقدم  الثقايف  التداخل  خ�شم  يف  وح�شارته  قيمه  واإبــراز  الع�شر 

ل�شيما  غريهم  مع  احل�ار  ج�ش�ر  امل�شلم�ن  ميد  ان  املعل�مات  تقنية 

واأن عاملية الر�شالة اخلامتة وم�ش�ؤولية التعريف بها تقت�شي التعرف 

خرين وا�شتك�شاف ما لديهم من ثقافات ومفاهيم. على الآ

الب�شري وان  اأن النغالق مناف ل�شنن الجتماع  واأ�شاف الركي 

احل�ار من اأهم ال��شائل يف التفاعل مع ال�ج�د كله �شمن �شنن التن�ع 

والتدافع لتحقيق الت�ازن الك�ين.

واأو�شح اأن قدرا وافرا من امل�شكالت التي ترهق املجتمع الب�شري 

للتعريف  للم�شلمني  جمال  يتيح  الــذي  ن�شاين  الإ امل�شرك  من  تعد 

�شهام بهذا الر�شيد يف  بر�شيدهم الثقايف يف النظم والت�شريعات والإ

ن�شاين. ت�جيه الفكر الإ

تقت�شيه  اأمــرا  وغريهم  امل�شلمني  بني  احلــ�ار  كان  اإذا  انه  وقال 

لهية و�شرورة  خ�شي�شة النفتاح التي تت�شم بها خامتة الر�شالت الإ

التعامل اليجابي مع متغريات العالقات  احل�شارية مبا يحمي اله�ية 

همية  الأ من  فان  الكا�شحة  الع�ملة  ات�ن  يف  الذوبان  من  �شالمية  الإ

لر�شيد  مراجعة  وقفة  وق�شاياه  باحل�ار  املعني�ن  يقف  اأن  مبكان 

يف  للعمل  جديدة  خطة  و�شع  اىل  منها  ينطلق�ن  املا�شية  التجارب 

امل�شتقبل تتحدد فيها اأهداف احل�ار و�ش�ابطه وو�شائل تنفيذه.

هذا  اأن  اأكد  فقد  زهــر  الأ �شيخ  طنطاوي  �شيد  حممد  ال�شيخ  اأما 

احلرمني  خــادم  رعاية  حتت  عقد  الــذي  العاملي  �شالمي  الإ امل�ؤمتر 

العامل  رابطة  واعدته  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني 

لت�ثيق  املخل�س  اجلدي  العمل  األــ�ان  من  جديد  ل�ن  ه�  �شالمي   الإ

لتجديد  ويدع�  املقا�شد  اأعلى  من  اجتماع  فه�  الب�شر  بني  خــ�ة  الإ

روابط التعاون بني امل�شلمني، فاحل�ار �شنة من �شنن اهلل يف خلقه، لن 

ن�شان ل ي�شتطيع اأن يعي�س يف هذه احلياة منفردا، واإذا كان احل�ار  الإ

د. عبد اهلل الركيها�شمي رف�شنجاين

د. حممد �شيد الطنطاويد. اأحمد احلداد

د. حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين
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قائما على الطيب من الق�ل واملقا�شد ال�شرعية كانت نتائجه �شريفه 

وي�ؤدي اإىل تقليل اخلالفات بني النا�س.

كح�ار  احل�ار  باأل�ان  زاخر  الكرمي  القراآن  اإن  طنطاوي  وقال 

الر�شل مع اأق�امهم فعلى �شبيل املثال ح�ار �شيدنا ن�ح مع ق�مه فقال 

لهم )واتل عليهم نباأ ن�ح اإذ قال لق�مه يا ق�م اإن كان كرب عليكم مقامي 

وتذكريي باآيات اهلل فعلى اهلل ت�كلت فاأجمع�ا اأمركم و�شركاءكم ثم 

مل يكن اأمركم عليكم غمة ثم اق�ش�ا اإىل ول تنظرون( وردوا عليه 

)قال�ا اأجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اآباءنا وتك�ن لكما الكربياء 

ر�س وما نحن لكما مب�ؤمنني(.  يف الأ

ُكْم  َربهَّ ا�ْشَتْغِفُروْا  َقْ�ِم  )َوَيا  لهم  فقال  ق�مه   حاور  ه�د  و�شيدنا 

)يا  عليه  فردوا   ...( ــْدَراًرا  مِّ َعَلْيُكم  َماء  ال�شهَّ ُيْر�ِشِل  اإَِلْيِه  ُت�ُب�ْا  ُثمهَّ 

اآلهتنا عن ق�لك وما نحن لك  ه�د ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي 

مب�ؤمنني(.

اإبراهيم،  نباأ  عليهم  )واتــل  ق�مه  و  ابيه  مع  ابراهيم  وحــ�ار 

اأ�ــشــنــامــا فنظل  نعبد  قــالــ�ا  تــعــبــدون،  مــا  وقــ�مــه  بــيــه  لأ ــال  ق اإذ 

اأو  ينفع�نكم  اأو  تــدعــ�ن،  اإذ  ي�شمع�نكم  هــل  ــال  ق عــاكــفــني،  لها 

كان  كيف  يفعل�ن(  انظر  كذلك  اآباءنا  وجدنا  بل  قال�ا  ي�شرون، 

ــق والــبــاطــل  و ق�لهم )قــالــ�ا بــل وجــدنــا اآبــاءنــا  احلـــ�ار بــني احل

هذه  مــا  وقــ�مــه  بــيــه  لأ ــال  ق )اإذ  تــعــاىل  ــه  )وقــ�ل يفعل�ن  كــذلــك 

عابدين(  لها  اآباءنا  وجدنا  قال�ا  عاكف�ن،  لها  اأنتم  التي  التماثيل 
 

األ�ان  يات  الآ هذه  ثلثي  اأن  يجدون  القراآن  اآيات  يقراأون  الذين  ان 

�شرار بني اأهل اجلنة والنار بني املنافقني،الر�شل  من احل�ار ) بني الأ

احل�شاب،  الخــر،  الي�م  الكتاب،  ابلي�س،  اهل  املالئكة،  واأق�امهم، 

البعث ...الخ( ح�ار ح�ل القراآن نف�شه فلقد ذكرت كلمة قال اكرث 

من 300 مرة وقل اكرث من 300 مرة.

إعالء كلمة االسالم
�شالمية  الإ البح�ث  جممع  ع�ش�  ال�شابق  ــر  زه الأ وكيل  ودعــا 

امل�ؤمتر  لتفعيل  اجلهد  تكري�س  اأهمية  اإىل  عا�ش�ر  حمم�د  الدكت�ر 

ال�شالمي للح�ار الذي ت�شت�شيفه اأم القرى بدع�ة كرمية من خادم 

 .. اهلل  حفظه  العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  ال�شريفني  احلرمني 

كلمة  اإعالء  �شاأنه  من  ما  كل  وراء  ال�ق�ف  ب�شرورة  اجلميع  مطالبا 

�شالم حتت راية )ل اإله اإل اهلل( والتعاون فيما بينهم. الإ

واأعرب عن اأمله باأن يكلل امل�ؤمتر بالنجاح واخلروج بكلمة يلتف 

ومع  النف�س  مع  احل�ار  قيم  اإبراز  اأهمية  م��شحا   .. اجلميع  ح�لها 

مناحي  كافة  يف  والرابط  والتعارف  التكامل  حتقيق  بهدف  خر  الآ

خر. احلياة مع �شرورة اإحرام كل طرف للطرف الآ

توصيات المؤتمر
العزيز  عبد  بن  اهلل  عبد  امللك  جائزة  باإن�شاء  امل�ؤمتر  واأو�شى 

العاملية للح�ار احل�شاري ومنحها لل�شخ�شيات والهيئات العاملية التي 

ت�شهم يف تط�ير احل�ار وحتقيق اأهدافه.

للح�ار بني  م�ؤمترات وندوات وجمم�عات بحث  ودعا اىل عقد 

املعتربة  والفل�شفات  والثقافات  لهية واحل�شارات  الإ الر�شالت  اأتباع 

خمتلف  متثل  دينية  وقيادات  واإعالمي�ن  اأكادميي�ن  اإليها  يدعى 

الثقافات العاملية.

املختلفة على ممار�شة احل�ار  �شالمية  الإ الهيئات  امل�ؤمتر  وحث 

العليا  امل�شالح  يحقق  وفيما  ال�شرعية  واأهــدافــه  �ش�ابطه  �شمن 

اجليد  عداد  والإ وتاأ�شيلها  م�شائله  كافة  ودرا�شة  �شالمية  الإ مة  لالأ

�شالم يف احل�ار والناأي  طر ال�شـرعية والتحلي باآداب الإ لها وفق الأ

العتزاز  مع  د  النِّ م�قف  فيه  والــ�قــ�ف  �شفاف  والإ التجريح  عن 

مة امل�شلمة ومتثيلها يف اللقاءات احل�ارية  باخل�ش��شيات الثقافية لالأ

مبا يليق مبكانتها احل�شارية.

خالل  من  ــ�ار  احل من  �شالمي  الإ امل�قف  ت�حيد  اأهمية  ــد  واأك

�شالمي واعتبارها  الهيئة العاملية املخت�شة بذلك يف رابطة العامل الإ

امللتقى التن�شيقي اجلامع مل�ؤ�ش�شات احل�ار وجلانه واللتزام بالروؤى 

ال�شراتيجية التي تنبثق عنها.

امل�شرك  ودعا اىل  تركيز احل�ار يف 

على  والعمل  املتبادلة  وامل�شالح  ن�شاين  الإ

من  والأ والعدل  ال�شلمي  التعاي�س  حتقيق 

الجتماعي بني �شع�ب العامل وح�شاراته 

املختلفة والت�شدي للتحديات املعا�شرة.

ال�شع�دية  عام  مفتي  دعا  جهته  من 

عبد  ال�شيخ  العلماء  كبار  هيئة  ورئي�س 

احلــ�ار  يك�ن  اأن  ال�شيخ  اىل  اآل  العزيز 

ج�ار  من  انطلق  الــذي  العاملي  ال�شالمي 

يف  �شببا  املكرمة  مكة  يف  امل�شرفة  الكعبة 

ارتباط قل�ب امل�شلمني مبختلف مذاهبهم 

ومللهم.

�شرورات  من  احلــ�ار  ان  ال�شيخ  وقال 

احلياة وو�شيلة لتبادل امل�شالح بني المة 

عن  اأخربنا  تعاىل  اهلل  ان  اىل  م�شريا   ..

نبي  عهد  منذ  اممــهــم  مــع  الــر�ــشــل  حـــ�ار 

ال�شالة  عليهم  وحممد  وم��شى  ه�د  اهلل 

وال�شالم.

احل�ار  اهداف  اأعظم  من  ان  واأ�شاف 

الدع�ة اىل اهلل التي امر بها جميع الر�شل 

ويف مقدمتهم الر�ش�ل حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

التركي: 
االنغالق 

مناف لسنن 
االجتماع 
البشري 
و الحوار 
من أهم 
الوسائل 

في التفاعل 
مع الوجود 
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توقيتها هو العالمي

مركز األرض
مكة المكرمة..
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الدوحة – وكالة األنباء اإلسالمية الدولية
  

..بني  ر�ــس«  لــالأ مركزا  »مكة  ول  الأ العلمي  املــ�ؤمتــر  طالب 

النظرية والتطبيق الذي عقد يف العا�شمة القطرية الدوحة باأن 

ر�س نظرا لت��شطها للياب�شة واعتبار  تك�ن مكة املكرمة مركزا لالأ

ت�قيتها ه� الت�قيت العاملي ال�شحيح.

وا�شتعر�س املتحدث�ن يف امل�ؤمتر وهم نخبة من علماء الدين 

ر�س بع�س ال�ش�اهد  كادمييني املتخ�ش�شني يف عل�م الأ والأ

ت��شط  نظرية  �شحة  على  الثابتة  العلمية  دلــة  والأ

ر�س الياب�شة التي اعتمد عليها خمرع �شاعة  مكة لالأ

العامل كما  مكان فى  اى  القبلة من  التي حتدد  مكة 

النب�ية  وال�شنة  الكرمي  القران  من  �ش�اهد  قدم�ا 

امل�شرفة على ف�شل مكة املكرمة التى �شماها القران 

»ام القرى«.

رئي�س  القر�شاوى  ي��شف  الدكت�ر  ال�شيخ  ف�شيلة  وتناول 

الحتاد العاملى لعلماء امل�شلمني فى كلمته خالل اجلل�شة الوىل 

بالن�شبة  ومكانتها  وقدا�شتها  وف�شلها  مكة  اهمية  للم�ؤمتر 

للم�شلمني.

وقال ان اثبات نظرية ت��شط مكة لالر�س الياب�شة ه� تاأكيد 

24

وم
عل



وامته  بدينه  امل�شلم  لعزة  وتدعيم  ال�شالمية  لله�ية  وتثبيت 

وح�شارته.

ومنها  ال�شالمية  المة  خ�شائ�س  بع�س  اىل  ف�شيلته  وا�شار 

ال�شالم  بر�شالة  وت�شريفها  الــقــران  ذكــر  كما  و�شطا  امــة  انها 

اخلامت الذى جاء به ر�ش�ل الن�شانية حممد �شلى اهلل عليه و�شلم 

او تبديل كما جعل  املحف�ظ من كل حتريف  بالقران  وتكرميها 

للنا�س فى الر�س وه� الكعبة امل�شرفة  اهلل فيها خري بيت و�شع 

قبلة امل�شلمني فى كل زمان ومكان.

امل�شلمني  قبلة  ان  القر�شاوى  ي��شف  الدكت�ر  ال�شيخ  واو�شح 

امل�شلم�ن  اليها  يت�جه  بينهم حيث  ال�حدة  اهم مظاهر  تعد من 

فى م�شارق الر�س ومغاربها خم�س مرات فى الي�م.

المكنة  من  ي�شاء  ما  ي�شطفى  اهلل  ان  اىل  ف�شيلته  وا�شار 

القرانية  ال�ش�اهد  بع�س  م�شتعر�شا  واملالئكة  والب�شر  والزمنة 

بقاع  �شائر  على  مكة  ف�شل  اهلل  ان  وقــال  ال�شطفاء  هــذا  على 

الر�س و�شرفها بالبيت احلرام وكانت اول بيت و�شع فى الر�س 

واختارها اهلل قبلة للم�شلمني وبعث فيها الر�ش�ل الكرم مبينا ان 

هذا جزء ي�شري من ف�شل مكة ومكانتها. واعرب ف�شيلة الدكت�ر 

م�ؤكدا  العلم  اليها  يت��شل  حقائق  باأى  ترحيبه  عن  القر�شاوى 

عدم وج�د �شراع بني العلم والدين لدى امل�شلمني وقال )اإن العقل 

ا�شا�س النقل عند امل�شلمني ولي�س فى ديننا وح�شارتنا �شراع بني 

العلم والدين(.

شواهد تاريخية
بدوره ا�شتعر�س العامل امل�شرى الدكت�ر زغل�ل النجار ا�شتاذ 

عل�م الر�س واملتخ�ش�س فى العجاز العلمى للقران وال�شنة بع�س 

ان  وقال  مكة  ف�شل  على  والعلمية  القرانية  وال�ش�اهد  الدلــة 

م��ش�ع ت��شط مكة للياب�شة م��ش�ع فى غاية الهمية واخلط�رة 

فى ظل التعتيم الغربى على احلقائق والنظريات بهذا ال�شاأن.

ثم  غامر  مبحيط  بداأت  الر�س  اأن  النجار  الدكت�ر  واو�شح 

تفجر قاع هذا املحيط حمما بركانية حتى برزت قمة من القمم 

ف�ق �شطح املاء ت�شبه اجلزر الربكانية التى متال املحيطات الن 

مبكة  الكعبة  م��شع  هى  ال�شطح  على  برزت  بقعة  اأول  ان  وقال 

من  انـــه  اىل  ي�شري  الــعــلــم  وان 

بداأت  اجلزيرة  هذه 

تث�ر  الرباكني 

حــــــتــــــى 
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واحدة  قــارة  كانت  الياب�شة  هذه  وان  باأكملها  الياب�شة  تك�نت 

ي�شميها العلماء با�شم القارة الم ثم تفتت اىل �شبع قارات.

و�شط  تــقــع  مــكــة  اأن  ــن  ع وكــ�ــشــف 

خط  ه�  مكة  ط�ل  خط  واأن  الياب�شة 

الط�ل ال�حيد الذى يتجه اىل ال�شمال 

احلقيقى واأن خط جرينيت�س ل يت��شط 

م�شيفا   الطــالق  على  الر�شية  الكرة 

املكرمة  مكة  مركزها  دائرة  )ل�ر�شمنا 

بالياب�شة  حتيط  ــرة  ــدائ ال ــذه  ه ــان  ف

احاطة كاملة ل يخرج عنها �شئ( وقال 

اأن  على  النا�س  اجماع  يك�ن  يكاد  انــه 

فى  فيه  اهلل  عبد  بيت  اأول  هى  الكعبة 

اأن الكعبة امل�شرفة هى  الر�س بل ان حديث الر�ش�ل ي�ؤكد على 

اأول بيت بنى فى هذه الر�س على الطالق )كانت الكعبة خ�شعة 

الكمة  هى  واخل�شعة  ح�لها(  من  الر�ــس  فدحيت  ــاء  امل على 

ال�شغرية.

منها  وذكر  مكة  كرامة  دللت  عن  النجار  الدكت�ر  وحتدث 

الربع  اجلهات  اىل  ت�شري  امل�شرفة  للكعبة  الربعة  الركــان  ان 

ال�شا�شية ال�شمال واجلن�ب وال�شرق والغرب.

يفي�س  حيث  اللهية  املعجزات  احدى  زمزم  بئر  ان  واأ�شاف 

املاء من بني �شخ�ر �شماء فى ار�س �شحراء وه� م�شتمر منذ الف 

ال�شنني.

ون�ه بان من بني دللت كرامة املكان احلجر ال�ش�د م�شريا 

اىل انه ثبت للعلماء الغربيني ان هذا احلجر نيزك من ن�ع فريد 

احجار  من  انه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الر�ش�ل  حديث  ي�ؤكد  مما 

اجلنة.

واأكد الدكت�ر النجار ان ال�ش�اهد والدلة العلمية والقرانية 

تفيد ان مكة لي�شت و�شط الر�س فقط بل و�شط الك�ن كله وطالب 

ببذل مزيد من اجله�د للدع�ة اىل مركزية مكة لالر�س الياب�شة 

بطرق علمية �شليمة حتى ن�شاهم بتغيري بع�س املفاهيم اخلاطئة 

عن ال�شالم احلنيف.

مكة وتوسط اليابسة
العمارة  بق�شم  ال�شتاذ  وزيرى  يحيى  الدكت�ر  قدم  بدوره 

فى  العملى  لالعجاز  العاملية  الهيئة  ع�ش�  القاهرة  بجامعة 

القران وال�شنة درا�شة علمية تناول خاللها بال�شرح والتحليل 

على  تعتمد  حديثة  برامج  اىل  م�شتندا  للياب�شة  مكة  ت��شط 

امكانية  وتعطى  لالر�س  احلقيقية  ال�شطناعية  القمار  �ش�ر 

نقطتني  اى  بني  والجتاهات  للم�شافات  دقيقة  قيا�شات  لعمل 

مكة هى 
مركز 
االنجذاب 
المغناطيسى 
لألرض
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على �شطح الكرة الر�شية.

مكة  ت��شط  لقيا�س  م�شت�يات  اربعة  الدرا�شة  وعر�شت 

للياب�شة الول ت��شط مكة لقارات العامل القدمي /ا�شيا وافريقيا 

واوروبا/ والثانى ت��شطها حلدود قارات العامل اجلديد القريبة 

جانب  اىل  البعيدة  اجلديد  العامل  قــارات  حلــدود  ت��شطها  ثم 

العامل  لقارات  اجلغرافية  واملراكز  مكة  مابني  امل�شافة  ح�شاب 

اجلديد.

عدة  خالل  من  يظهر  للياب�شة  مكة  ت��شط  ان  اىل  وخل�شت 

اوروبا  افريقيا  لقارتى  ابعد حدود  تت��شط  انها  مت�ش�يات حيث 

معا كما انها تت��شط احلدود القريبة لقارات العامل اجلديد مع 

بالن�شبة  ت��شطها  اىل  بال�شافة  ا�شيا  قارة  من  الباقى  اجلزء 

حلدود قارات العامل اجلديد البعيدة والتى متثل حدود الياب�شة 

من اخلارج.

مكة  بني  املت��شطة  امل�شافة  فان  الدرا�شة  فى  ملاجاء  وطبقا 

 6400 حــ�اىل  ت�شاوى  ــا  واوروب افريقيا  قــارة  فى  حــدود  وابعد 

كيل�مر بينما كانت بني مكة واقرب حدود قارات العامل اجلديد 

ت�شاوى ح�اىل 9200 كيل� مر.

حدود  ابعد  بني  ما  املت��شطة  امل�شافة  ان  الدرا�شة  ووجدت 

بينما ت�شاوى  13500 كيل�مر  العامل اجلديد ت�شاوى  فى قارات 

11500 كيل�مر بني مكة واملراكز اجلغرافية لهذه القارات.

ــــرى ان هـــذه الــقــيــا�ــشــات اجــريــت  ــ�ر وزي ــت ــدك واو�ـــشـــح ال

ــه مــ�قــع  ــق ــق عــلــى مـــ�اقـــع اخـــــرى لــكــنــهــا مل حتــقــق مـــا ح

تت��شط  مــكــة  ان  يـــ�ءكـــد  ممـــا  قــيــا�ــشــات  مـــن  املــتــمــيــز  مــكــة 

املــعــروفــة. ال�شبع  الـــقـــارات  ــى  ف املتمثلة  الــيــابــ�ــشــة   الر�ــــس 

ودعا اىل اعتماد خط ط�ل مكة واملدينة حل�شاب الت�قيت العاملى 

بدل من خط جرينت�س على اعتبار ان مكة واملدينة تقعان على 

نف�س خط الط�ل 50 ر39 �شرق جرينت�س.

املكرمة  )مكة  بعن�ان  اخــرى  درا�شة  امل�ؤمتر  فى  وعر�شت 

نادرا جدا وق�ع  التاريخ مل يذكر ال  ان  والــزلزل( حيث اكدت 

زلزل فى مكة املكرمة نتيجة مل�قعها الفريد �شمن �شل�شلة جبال 

غرب جزيرة العرب و�شط ل�ح �شبه اجلزيرة بعيدا عن خط النار 

الذى يقطع ايران �شرقا والبحر الحمر غربا وجبال زاغرو�س 

�شمال وبحر العرب جن�با.

التاريخية  الــزلــزالــيــة  ال�شجالت  ان  الــدرا�ــشــة  وذكـــرت 

م   2003 اىل  640م  من  الفرة  خالل  مكة  مبنطقة  واحلديثة 

عرب  زلزالية  لن�شاطات  تعر�شت  وان  �شبق  املنطقة  ان  اىل  ت�شري 

فى  الزلزاىل  الن�شاط  م�شت�ى  ان  اىل  ا�شارت  انها  غري  التاريخ 

املكت�ب  التاريخ  وان  الياب�شة  فى  منه  اعلى  البحرية  املنطقة 

ليكاد ي�شجل وق�ع زلزل ذات اثار مدمرة فى منطقة مكة نظرا 

خل�ش��شيتها اجلي�ل�جية.

مكة هوية المسلمين
كما حتدث فى امل�ءمتر عدد من املفكرين ح�ل مكة املكرمة 

باعتبارها ه�ية امل�شلمني ومن�ذج يحتذى جليل امل�شتقبل.

�شرحا  مكة  �شاعة  خمــرع  ال�ش�ك  يا�شني  املهند�س  وقــدم 

منها  والــهــدف  ال�شاعة  عــن  تف�شيليا 

اعتمد  التى  العلمية  وال�ش�س  وفكرتها 

عليها هذا الخراع.

بعد  املــ�ءمتــر  عقد  فكرة  وجـــاءت 

تاأليف كتاب )�شاعة مكة.�شاعة امل�شلمني 

الوىل..بني النظرية والتطبيق( الذى 

اجلغرافية  النظريات  عن  اللثام  اماط 

وارتكز عليها املهند�س يا�شني ال�ش�ك فى 

اجتاه  لتحديد  مكة  ل�شاعة  اخراعه 

القبلة فى اى مكان فى العامل.

مكة  �ــشــاعــة  ان  بــالــذكــر  اجلــديــر 

لتحديد القبلة تتخذ من �شكل الط�اف 

من  اى  عقاربها  لــدوران  م�شارا  مكة  فى 

الي�شار اىل اليمني.

خم�س  عــلــى  الخــــــراع  ـــكـــز  وارت

نظريات ا�شا�شية علمية الوىل ان مكة 

ان  والثانية  الر�ــس  مركز  هى  املكرمة 

الت�قيت  ه�  مكة  ت�قيت 

ــعــاملــى الــــذى يــجــب ان  ال

يتبعه العامل بينما تذهب 

ان  اىل  الثالثة  النظرية 

الجنذاب  مركز  هى  مكة 

املغناطي�شى لالر�س.

وتـــــــرى الــنــظــريــة 

الكرة  حميط  ان  الرابعة 

درجة   390 ه�  الر�شية 

هــ�  كـــمـــا   360 ولـــيـــ�ـــس 

هذه  خام�س  امــا  مــعــروف 

مكة  ان  فتق�ل  النظريات 

والقد�س وم�شجد الر�ش�ل 

فى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

كلها  تقع  املن�رة  املدينة 

واحد  جغرافى  خط  على 

وينتهى  مــكــة  مــن  يــبــداأ 

بالقد�س ال�شريف.

المسافة 
المتوسطة 
بين مكة 

وابعد حدود 
فى قارة 
افريقيا 
واوروبا 
تساوى 
حوالى 

6400 كم

نة
قار
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رزقــــــــكم
وما توعدون

وفي السماء

د. زغلول النجار..
  

من  باأربع  عظيم  بق�شم  الذاريات  �ش�رة  وتعاىل (   ) تبارك  ربنا  ي�شتهل 

اآيات اهلل يف الك�ن ــ واهلل تعاىل غني عن الق�شم لعباده ــ باأن وعده ل�شادق،  

اأمته واأكمله  اأنزله علي فرة من الر�شل ، والذي  �شالمي الذي  واأن الدين الإ

اأنبيائه ور�شله �شلي اهلل و�شلم وبارك عليه وعليهم اأجمعني  يف بعثة خامت 

حلق واقع ....!!! 

ثم يكرر ربنا ) �شبحانه وتعاىل (  الق�شم بال�شماء ذات احلبك علي اأن النا�س 

يات حال كل  خمتلف�ن يف اأمر ي�م الدين بني مكذب وم�شدق ، وت�شتعر�س الآ

من املجم�عتني يف هذا الي�م الع�شيب ، ثم تع�د اإىل ال�شتدلل باآيات اهلل يف 

فاق ومنها ق�ل احلق )  تبارك وتعاىل (:  نف�س والآ ر�س والأ كل من الأ

وفي السماء رزقكم وما توعدون
ر�س ان هذا كله حق ،   ثم ياأتي الق�شم احلا�شم اجلازم برب ال�شماء والأ

كما ينطق املنكرون يف هذه احلياة الدنيا ، وهم يدرك�ن حقيقة ما ينطق�ن ، 

الذي  نطقهم  يف  ي�شك�ن  ل  كما  ينكروه  اأن  اأو  فيه  ي�شك�ا  اأن  لهم  يج�ز  فال 

ينطق�ن ...!! 

وبعد ذلك تتحرك بنا ال�ش�رة اإىل عر�س �شيء من ال�قائع التاريخية 

العبادة  اإخال�س  اإىل  والدع�ة  العرب ،   وا�شتخال�س  املثل ،   �شرب  قبيل  من 

�شيدنا  مثل ق�ش�س  من  وذلك  �شبيه ولمنازع (،  �شريك ول  هلل وحده  ) بغري 

اإبراهيم  ) عليه ال�شالم (  مع �شيفه وق�مه ، و�شيدنا ل�ط  ) عليه ال�شالم (  وما 

حاق بق�مه من عذاب ، و�شيدنا م��شي  ) عليه ال�شالم (  وفرع�ن الذي اأغرقه 

ال�شافية ، وق�م  اهلل  ) تعاىل (  وجنده يف اليم ، وق�م عاد وطمرهم بالرمال 

اأغرق�ا  الذين  ال�شالم (   ن�ح  ) عليه  وقــ�م  بال�شاعقة ،  دمــروا  الــذن  ثم�د 

بالط�فان لف�شقهم ...!! 

لها ،   امل�شتمر  اهلل  وت��شيع  بال�شماء  الق�شم  الكرمية  ال�ش�رة  وتعاود 

ل�حدانية  تاأكيدا  زوجني  من  �شيء  كل  وخلق  ومتهيدها ،   وفر�شها  ر�س  وبالأ

اهلل  ) تعاىل (  املطلقة ف�ق جميع خلقه ..!!! 

ثم تعرج بنا ال�ش�رة اإىل حقيقة اأن كل ر�ش�ل جاء باحلق من رب العاملني 

عند  من  وطغيانا  ظلما  باجلن�ن  اأو  بال�شحر  ق�مه  من  الكفار  اتهمه  قد 

ور�شله  اأنبيائه  الذي يطالب خامت  العباد  اأنف�شهم ، ويف ذلك م�ا�شاة من رب 

كل  من  الرغم  علي  احلق  دينه  اإىل  والدع�ة  باهلل ،  التذكري  يف  بال�شتمرار 

ذلك ،  لعل الذكرى تنفع امل�ؤمنني . 

يات اهلل يف الك�ن ،  وال�شتعرا�س  والهدف من هذا ال�شتعرا�س املكثف لآ
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مم البائدة  اخلاطف لق�ش�س عدد من الأ

ه� و�شل العباد بخالقهم ، وربط قل�بهم 

الك�ن  خالق  ي�شفها  كما  الغيب ،   بع�امل 

اأوهــام  تت�ش�رها  كما  ل  ال�ج�د  ومبدع 

الغافلني ال�شالني من الكفار وامل�شركني . 

والذي يرتبط قلبه بخالقه ،  وي�ؤمن 

كتابه ،  حمكم  يف  اأنــزلــه  كما  بالغيب ،  

و�شنة نبيه ،  تخطي الدنيا اإىل الخرة ، 

دون اأن يهمل واجباته يف احلياة ، ودون 

اأن ت�شغله التكاليف املادية لهذه احلياة 

مقدمة  ويف  هلل ،  العبادة  اإخال�س  عن 

املعاي�س  علي  اجلــري  التكاليف  تلك 

لك�شب الرزق احلالل ،  والذي قد يتخيل 

ن�شان عن  البع�س اأنه ميكن اأن ي�شغل الإ

ر�شالته احلقيقية يف هذه احلياة والتي 

تتلخ�س يف : 

عبادة اهلل ) تعاىل (  مبا امر ، وح�شن 

ر�س ، وهما وجهان لعملة واحدة  القيام ب�اجب ال�شتخالف يف الأ

خل�شها  والتي  احلياة ،  هذه  يف  ن�س  والإ اجلن  من  كل  ر�شالة  متثل 

ربنا  ) تبارك وتعاىل (  يف ال�ش�رة نف�شها بق�له عز من قائل:  {وما 

ن�س اإل ليعبدون •  ما اأريد منهم من رزق وما اأريد  خلقت اجلن والإ

اأن يطعم�ن  • اإن اهلل ه� الرزاق ذو الق�ة املتني} ]الذاريات: 58-56[.

هذا وقد تباينت اآراء املف�شرين يف ق�ل احلق تبارك وتعاىل: 

{ويف ال�شماء رزقكم وما ت�عدون }. 

الــرزق  تق�شيم  يف  لــهــي  الإ بالقرار  وقائل  باملطر ،   قائل  بني 

والنار،  باجلنة  اأو  والعقاب  بالث�اب  وقائل  العباد ،  بني  وت�زيعه 

بعدا  ا�شافت  قد  احلديثة  الك�نية  الدرا�شات  ولكن  جميعا  بها  اأو 

والنبات  واحلي�ان  ن�شان  الإ يحتاجه  ما  جميع  اأن  فاأكدت  جديدا ،  

ر�س من  من املاء ، ومن خمتلف �ش�ر املادة والطاقة اإمنا ينزل اإىل الأ

ال�شماء بتقدير من الرزاق احلكيم العليم الذي ينزله بقدر معل�م 

ر�س  لق�له  عز من قائل:  {ول� ب�شط اهلل الرزق لعباده لبغ�ا يف الأ

ولكن  ينزل بقدر ما ي�شاء اإنه بعباده خبري ب�شري}  ]الشورى :27[.

ولق�له �شبحانه: {واإن من �شيء اإل عندنا خزائنه وما ننزله 

اإل بقدر معل�م } ]احلجر :21[ .

عبادة 
اهلل ) تعالى (  

وحسن 
القيام 

بواجب 
االستخالف 
في األرض ، 
هما وجهان 

لعملة 
واحدة
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رزق السماء في اللغة العربية
النعم ،  مــن  بــه  ينتفع  مــا  هــ�  العربية  اللغة  يف  ــــرزق (   ) ال

كان  دني�يا  اجلاري  العطاء  ه�  اأي�شا  و ) الــرزق (   واجلمع ) اأرزاق (، 

يده  اإىل  في�شل  ن�شان  لالإ املق�ش�م  الن�شيب  كذلك  وه�  اأخرويا ،  اأم 

�ش�اء كان مما ي�شل اإىل اجل�ف ويتغذي به ، اأو يكت�شي ويتزين به ، 

اأو يتجمل به من مثل اخللق احل�شن والعلم النافع يقال : ) رزقه (  

اهلل  ) يرزقه ( ) رزقا (  بك�شر الراء، )وامل�شدر احلقيقي فتح الراء (، 

اأخــذ ) رزقــه (   مبعنى  ـــزق (   و ) ارت امل�شدر ،  م��شع  ي��شع  �ــشــم  والإ

الــرزق (   لفظة )   تاأتي  وقد  واحــدة ،   دفعة  يعطي  ما  و ) الــرزقــة (  

مبعنى  ) �شكر الرزق (  من مثل ق�له  تعاىل :  {وجتعل�ن رزقكم اأنكم 

�شكركم  اأو  النعمة  من  ن�شيبكم  جتعل�ن  اأي  ]الواقعة :82[ .  تكذب�ن} 

عليها اأنكم تكذب�ن ر�شالت ربكم . 

ويقال رجل  ) مرزوق (  اأي جمدود  ) حمظ�ظ (،  وقد يعترب كل 

املطر  ي�شمي  قد  كما  ) الــرزق (،   من   والعلم  واجلاه  وال�لد  املال  من 

اأن يحمل  ) الرزق (  علي العم�م فيما ي�ؤكل ويلب�س   ) رزقا (،  وميكن 

ر�س اأو ينزل من ال�شماء ،  و ) الرازق (   وي�شتعمل ،  وكل ما يخرج من الأ

ه� اهلل تعاىل خالق  ) الرزق (  ومعطيه ،  وم�شببه ،  وم�زعه بالق�شط ،  

واإن كانت هذه ال�شفة ميكن اأن ت�شتخدم للب�شر ،  اأما  ) الرزاق (  فه� 

ا�شم من اأ�شماء اهلل احل�شنى و�شفة من �شفاته العليا ل ي��شف بها 

غريه  ) �شبحانه وتعاىل (. 

) ال�شم� (  مبعنى الرتفاع  ا�شم م�شتق من   ) ال�شماء (  فهي  وعن  

عال ،   مبعنى  فه�  ) �شام (   ) �شم�ا (   ) ي�شم� (  ) �شما (،  تق�ل :  والعل� ،  

ن ال�شني وامليم وال�او اأ�شل  يعل� عل�ا ،  فه� عال ،  اأي مرتفع ،  وذلك لأ

يدل علي الرتفاع والعل� ،  يقال :)  �شم�ت (  و ) �شميت (  مبعنى عل�ت 

�شيء  كل  �شماء  فاإن  ذلك  وعلي  والعل� ،   بالرفعة  للتن�يه  وعليت 

لل�شحاب  وقيل  لرتفاعه ،   �شماء  البيت  ل�شقف  قيل  ولذلك  اأعاله ،  

ال�شماء ،   من  نزوله  ب�شبب  للمطر  اللفظ  وا�شتعري  لعل�ه ،   �شماء 

وللع�شب لرتباط منبته بنزول ماء ال�شماء ،  ومن هنا قيل : ) كل ما 

عالك فاأظلك فه� �شماء (. 

ولفظة ) ال�شماء (  يف العربية تذكر وت�ؤنث  ) واإن كان تذكريها 

جلمعها  اأخــرى  �شيغ  وهناك  وجمعها  ) �شماوات (،   �شاذا (،   يعترب 

ولكنها غريبة . 

رزق السماء في القرآن الكريم
ورد الفعل  ) رزق (  مب�شتقاته يف كتاب اهلل مائة وثالثا وع�شرين  

ي�شري  بع�شها  كان  واإن  اإىل اهلل تعاىل،   الرزق  تن�شب  مرة ،     )123(

علي  يت�شدق  اأو  الب�شر  من  غريه  ن�شان  الإ يــرزق  اأن  اإمكانية  اإىل 

ي�شرب ،   وما  يطعم  ما  مبعنى  الــرزق  اإىل  ي�شري  ما  ومنها  احلي�ان ،  

والبنات  ولد  الأ اأو  وال�شلطان ،   اجلاه  اأو  العلم ،   اأو  املال ،   مبعنى  اأو 
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يرزق  ما  اأو  ثمار ،   من  ر�س  الأ تنتجه  ما  اأو  ال�شاحلات .   والزوجات 

الرثوات  من  ذلك  غري  من  اأو  املطر  من  اأو  نعام ،   الأ بهيمة  من  اهلل 

رزق  مثل  من  خروية  الأ رزاق  الأ من  اأو  وال�شماوية ،   منها  ر�شية  الأ

ال�شهداء عند ربهم ،  ورزق اأهل اجلنة يف اجلنة ،  ويف ذلك يق�ل ربنا 

من  رزقا  لهم  ميلك  ل  ما  اهلل  دون  من  {ويعبدون  وتعاىل:    تبارك 

ر�س �شيئا ول ي�شتطيع�ن} ]النحل :73[. ال�شماوات والأ

لي�ش�ا ب�شبب يف رزق ب�جه  اأي ويعبدون من دون اهلل من هم 

نهم ل ي�شتطيع�ن ذلك  ر�س لأ من ال�ج�ه ل من ال�شماء ول من الأ

اأبدا . 

ويف عطاء كل من ال�شهداء وغريهم من اأهل اجلنة يق�ل احلق 

تبارك وتعاىل :  {ول حت�شنب الذين قتل�ا يف �شبيل اهلل اأم�اتا بل 

اأحياء عند ربهم يرزق�ن} ] آل عمران :169[.

خروية ،  وذلك من  اأي يفي�س اهلل  ) تعاىل (  عليهم من نعمه الأ

]مريم :62[  وع�شيا }  بكرة  فيها  رزقهم  {...ولهم  تعاىل :   ق�له   مثل 

اهلل  ) تعاىل (   ه�  ) الــرازق (   اأن   العديدة  القراآنية  يات  الآ وت�ؤكد 

ـــــرزق ،  ومــ�ــشــبــبــه ،   ــق ال ــال نــــه خ ومــعــطــيــه ،  لأ

وقــد  وحــكــمــتــه ،   بعلمه  ومــ�زعــه 

ن�شان  لالإ جمازا  ال��شف  ي�شتخدم 

الرزق  و�ش�ل  يف  �شببا  يك�ن  الــذي 

اأمــا  ) الـــرزاق (  فه� من  اإىل يد غــريه ،  

يليق  ل  وو�ــشــف  احل�شنى ،   اهلل  اأ�شماء 

اأن يقال  اإل بجالل اهلل  ) تعاىل (،  ول يج�ز 

احلق  يق�ل  ذلك  ويف  وتعاىل (،   لغريه  ) �شبحانه 

  تبارك وتعاىل :  {اإن اهلل ه� الرزاق ذو الق�ة 

املتني} ]الذاريات :58[ .

ــل :   ــائ ويــقــ�ل عــز مــن ق

ال�شماوات  خزائن  وهلل    ....}

ر�س ...} ]املنافقون :7[ . والأ

ويق�ل  �شبحانه:  {قل من يرزقكم 

ر�س ....} ] يونس :31[. من ال�شماء والأ

الذين  علي  وتــعــاىل (   ربنا  )تــبــارك  ويعتب 

اأو ي�شرك�ن به غريه فيق�ل  ينعم�ن يف رزقه ويكفرونه 

 عز من قائل : 

]ال��ط��ور :37[ امل�شيطرون }  هــم  اأم  ربــك  خــزائــن  عندهم   {اأم 

يف  ــكــرمي  ال الـــقـــراآن  يف  وردت  فــقــد  ) الــ�ــشــمــاء (   لفظة   عــن  اأمـــا 

فـــراد   ثــالثــمــائــة وعــ�ــشــرة مــ�ا�ــشــع ،  منها مــائــة وعــ�ــشــرون بـــالإ

ـــاوات (.  ـــم ـــش ـــ� ـــة وتــ�ــشــعــ�ن بــاجلــمــع  ) ال ـــائ ـــمـــاء (،  وم ـــش ـــ�  ) ال

ر�س  لالأ الغازي  الغالف  مبعنى  الكرمي  القراآن  يف  ترد  وال�شماء 

قد  التي  الدنيا  ال�شماء  مبعنى  ترد  كما  وك�شفه ،   ورياحه  ب�شحبه 

زينها ربنا  ) تبارك وتعاىل (  بزينة الك�اكب والنج�م والربوج ،  كما 

ترد مبعنى ال�شماوات ال�شبع . 

ال�شماوات  اإىل  القراآنية  �شارة  الإ جاءت  كذلك 

ر�س وما بينهما يف ع�شرين م��شعا من كتاب  والأ

اأي�شا  ه�  بذلك  املق�ش�د  اأن  ويبدو  اهلل ،  

ر�س ب�شفة عامة ،   الغالف الغازي لالأ

تبارك  احلق   لق�ل  وذلك  ــ  خا�شة  ب�شفة  ــ  منه  �شفل  الأ واجلزء 

ر�ــــس .....} والأ ال�شماء  بني  امل�شخر  وال�شحاب    ...}  وتــعــاىل:  

 ] البقرة :164[.

مادة  اأغلب  يح�ي  الــذي  املناخ  نطاق  يف  يتحرك  وال�شحاب 

اأكرث من  الكرمي ي�شري يف  بالكتلة (،  والقراآن  الغازي )%75   الغالف 

مر اأن املق�ش�د بال�شماء  م�قع اإىل اإنزال املاء من ال�شماء ،  ووا�شح الأ

هنا ه� ال�شحاب اأو النطاق املحت�ي علي ال�شحاب ،  واملعروف علميا 

بنطاق التغريات اجل�ية ،  والذي يق�ل فيه ربنا تبارك وتعاىل : 

ر�س فرا�شا وال�شماء بناء واأنزل من ال�شماء  1- {الذي جعل لكم الأ

اندادا  هلل  جتعل�ا  فال  لكم  رزقا  الثمرات  من  به  فاأخرج  ماء 

واأنتم تعلم�ن} ]البقرة :22[. 

ر�س بعد  2- {......  وما اأنزل اهلل من ال�شماء من ماء فاأحيا به الأ

وال�شحاب  الرياح  وت�شريف  دابــة  كل  من  فيها  وبــث  م�تها ،  

يعقل�ن }  لق�م  يـــات  لآ ر�ــــس  والأ ال�شماء  بــني  امل�شخر 

]البقرة :164[.

ــــزل  اأن ـــــذي  ال ـــــ�  {وه  -3 

مـــن الــ�ــشــمــاء مــاء 

فاأخرجنا به نبات كل 

�شيء ..} ]األنعام :99[.

من  عليكم  وينزل    ...}-4

الــ�ــشــمــاء مــاء 
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ليطهركم به ....} ]األنفال :11[. 

5- {اإمنا مثل احلياة الدنيا كماء اأنزلناه 

من ال�شماء ...}]يونس :24[. 

6- {وقيل يا اأر�س ابلعي ماءك ويا �شماء 

اأقلعي ...} ]هود :44[

7- {...  ير�شل ال�شماء عليكم مدرارا ...}  

]هود :52[

اأكرث  املعنى  بهذا  القراآنية  يــات  والآ

وكذلك  املــقــام ،   ــذا  ه يف  حت�شى  اأن  مــن 

الدنيا  ال�شماء  اإىل  ت�شري  التي  يــات  الآ

ال�شماوات  اإىل  وزينتها ،  وتلك التي تلمح 

العال . 

آراء المفسرين
وتعاىل:   تبارك  احلــق    قــ�ل  تف�شري  يف 

{ويف ال�شماء رزقكم وما ت�عدون}

رزقكم ،   ال�شماء  ويف  ن�شه :   ما  اهلل (   )يرحمه  كثري   ابن  ذكر 

يعني املطر ، )ما ت�عدون (  يعني اجلنة ،  قاله ابن عبا�س وجماهد 

وغري واحد . 

رزقكم (   ال�شماء  �شاحبا اجلاللني  )رحمهما اهلل (: )يف  وذكر 

اأي املطر امل�شبب عنه النبات الذي ه� رزق ،)  وما ت�عدون (  من املاء 

والث�اب والعقاب اأي :  كت�ب ذلك يف ال�شماء (. 

لفتة  وهي  ن�شه :..   ما  اهلل (   ) يرحمه  الظالل  �شاحب  وذكر 

حيث  ر�ــس ،   الأ يف  قائمة  الظاهرة  الرزق  اأ�شباب  اأن  فمع  عجيبة ،  

ن�شان ويجهد ،  وينتظر من ورائها الرزق والن�شيب ،  فاإن  يكد فيها الإ

ن�شان ونف�شه اإىل ال�شماء ،  اإىل الغيب ،  اإىل اهلل ،   القراآن يرد ب�شر الإ

ر�س وما  اأما الأ ليتطلع هناك اإىل الرزق املق�ش�م واحلظ املر�ش�م ،  

فيها من اأ�شباب الرزق الظاهرة ،  فهي اآيات للم�قنني ،  اآيات ترد القلب 

ر�س  اإىل اهلل ليتطلع اإىل الرزق من ف�شله ،  وتتخل�س من اأثقال الأ

�شباب الظاهرة للرزق ،  فال يدعها حت�ل بينه  واأوهام احلر�س ،  والأ

�شباب .  ول الذي اأن�شاأ هذه الأ وبني التطلع اإىل امل�شدر الأ

والقلب امل�ؤمن يدرك هذه اللفتة علي حقيقتها ،  ويفهمها علي 

واأ�شبابها ،   ر�س  الأ اإهمال  ه�  لي�س  بها  املق�ش�د  اأن  ويعرف  و�شعها ،  

فه� مكلف باخلالفة فيها وتعمريها ،  اإمنا املق�ش�د ه� ال يعلق نف�شه 

ر�س وه� يتطلع  الأ ليعمل يف  بها ،  وال يغفل عن اهلل يف عمارتها ،  

التي  اأنها لي�شت هي  �شباب ،  وه� ي�شتيقن  ال�شماء ،  ولياأخذ بالأ اإىل 

ترزقه ،  فرزقه مقدر يف ال�شماء ،  وما وعده اهلل لبد اأن يك�ن . 

ر�س ،  بل  �شباب الظاهرة يف الأ بذلك ينطلق قلبه من اإ�شار الأ

�شباب اإىل ملك�ت ال�شماوات ،  حني يري  يرف باأجنحة من هذه الأ

م��ش�ل  ويعي�س  �شباب ،   الأ خالق  علي  تدله  اآيــات  �شباب  الأ يف 

اهلل  يريد  فهكذا  ر�س ،   الأ علي  ثابتتان  وقدماه  بال�شماء ،   قلبه 

من  جبله  الذي  املخل�ق  لذلك  اهلل  يريد  هكذا  ن�شان ،   الإ لهذا 

والسحاب 
يتحرك في 
نطاق المناخ 
الذي يحوي 
أغلب مادة 
الغالف 
الغازي )%75  
بالكتلة (
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 الطني ،  ونفخ فيه من روحه فاإذا ه� مف�شل علي كثري من العاملني . 

فيه  يك�ن  الــذي  ال��شع  ذلــك  لتحقيق  ال��شيلة  ه�  ميـــان  والإ

التي  احلالة  يف  حينئذ  يك�ن  نه  لأ حالته ،   اأف�شل  يف  ن�شان  الإ

اأن  قبل  عليها ،   النا�س  فطر  التي  اهلل  فطرة  لها :   اهلل  اأن�شاأه 

نحراف .  يتناولها الف�شاد والإ

ر�س والنف�س وال�شماء ،  يق�شم  وبعد هذه اللم�شات الثالث يف الأ

ف�رب  كله :)   احلديث  هذا  �شدق  علي  العلية  بذاته  �شبحانه  اهلل 

ر�س اإنه حلق مثل ما اأنكم تنطق�ن .  ال�شماء والأ

�شبب  اأي  رزقكم (   ال�شماء  )يف  اهلل (:  ) يرحمه  خمل�ف  وذكر 

رزقكم وه� املطر ،  وال�شماء :  ال�شحاب ، )ما ت�عدون (  اأي ويف ال�شماء 

مكت�ب ما ت�عدون به من الث�اب والعقاب ،  والبعث واخلري وال�شر . 

وذكر ال�شاب�ين ) اأمد اهلل يف عمره (:  اأي ويف ال�شماء اأ�شباب 

وما  والعباد ،   البالد  حياة  به  الذي  املطر  وه�  ومعا�شكم ،   رزقكم 

قال  ال�شماء ;  يف  كذلك  مكت�ب  والعقاب  الث�اب  من  به  ت�عدون 

ية ق�شد بها المتنان وال�عد وال�عيد .  ال�شاوي :  والآ

وذكر اأ�شحاب املنتخب يف تف�شري القراآن الكرمي   اأثابهم اهلل (:  

ويف ال�شماء اأمر رزقكم وتقدير ما ت�عدون . 

رزق السماء في العلوم الكونية
القراآين  التعبري  دللت  فهم  ميكن  الك�نية  العل�م  منظ�ر  من 

طر التالية :  ويف ال�شماء رزقكم وما ت�عدون ،  يف الأ

أوال :  في إطار فهم السماء بنطاق التغيرات الجوية : 
الذي نرت�ي به ونروي  اأنه املطر  ال�شماء يفهم علي  فاإن رزق 

وجميع  نحن  نتنف�شه  الــذي  الوك�شجني  غــاز  وهــ�  منه ،   زروعنا 

وغري  النباتات  تتنف�شه  الذي  الكرب�ن  اأك�شيد  وثاين  احلي�انات ،  

بالنطاق  ال�شماء  مفه�م  ينح�شر  وهنا  النافعة  الغازات  من  ذلك 

نطاق  با�شم  واملعروف  ر�س  لالأ الغازي  الغالف  نطاق  من  �شفل  الأ

التغريات اجل�ية )Thetroposphere(،  وميتد من �شطح البحر 

اإىل ارتفاع  16  كيل� مرا ف�ق خط ال�شت�اء ،  ويتناق�س �شمكه اإىل 

قطبي  ف�ق  الع�شرة  مــرات  الكيل�  نح� 

ــ  8  كيل�  اأقل من ذلــك )7   واإىل  ر�ــس ،   الأ

ال��شطي ،   العر�س  خط�ط  ف�ق  مرات (  

خط  فــ�ق  من  الــهــ�اء  يتحرك  وعندما 

يهبط  فاإنه  القطبني  اجتاه  يف  ال�شت�اء 

فــتــزداد  الــ��ــشــطــي ،   املنحنى  هــذا  فــ�ق 

ال�شرق  اجتـــاه  يف  ويــتــحــرك  �شرعته ،  

 ب�شرعة فائقة تعرف با�شم التيار النفاث

 )TheJetstream( 

ح�ل  ر�ـــس  الأ دوران  بتاأثري  وذلــك 

حم�رها من الغرب اإىل ال�شرق . 

هذا  يف  احلـــرارة  درجــة  وتنخف�س 

حتى  با�شتمرار  ــاع  ــف رت الأ مــع  النطاق 

حتت  مــئــ�يــة  ـــة  درج �شتني  اإىل  ت�شل 

لالبتعاد  نظرا  وذلــك  قمته ،   يف  ال�شفر 

من  ميت�س %47   الــذي  ر�ــس  الأ �شطح  عن 

حرارته  درجــة  فرتفع  ال�شم�س  اأ�شعة 

هيئة  علي  ــرارة  احل تلك  اإ�شعاع  ويعيد 

الغازي  الغالف  اإىل  حمراء  حتت  اأ�شعة 

هنا  ومن  ال�شم�س ،   غياب  مبجرد  ر�س  لالأ

الطق�س  نطاق  حــرارة  درجــة  تنخف�س 

الــدفء  م�شدر  عــن  للبعد  رتــفــاع  الأ مــع 

ر�ــــس .  الأ �شطح  ــ�  وه األ  لــه   بالن�شبة 

ول�ل هذا النخفا�س يف درجات حرارة 

مياهها  ر�ـــس  الأ لفقدت  الطق�س  نطاق 

اأبــخــرة تلك املــيــاه من  مبــجــرد انــدفــاع 

ر�س ،   ف�هات الرباكني يف مرحلة دح� الأ

ول�شتحالت احلياة علي �شطحها ..!! 

من  من %71   قليال  اأكرث  املاء  ويغطي 

مليار   1.36 بنح�   كميته  وتقدر  ر�شية ،   الأ للكرة  الكلية  امل�شاحة 

2.15%  علي  97.2% يف املحيطات والبحار،  كيل� مر مكعب  ) منها 

هيئة جليد ف�ق القطبني وح�لهما وف�ق قمم اجلبال ، 0.65% يف 

نهار ،  واجلداول وغريها ،  ويف كل من  املجاري املائية املختلفة من الأ

ر�س (.  البحريات العذبة وخزانات املياه حتت �شطح الأ

ر�س  وهذا املاء اأخرجه ربنا  تبارك وتعاىل  اأ�شال من داخل الأ

وذكر 
الصابوني:  

أي وفي 
السماء 
أسباب 
رزقكم 

ومعاشكم ،  
وهو المطر 

الذي به 
حياة البالد 
والعباد ،  وما 
توعدون به 
من الثواب 

والعقاب 
مكتوب 

كذلك في 
السماء 
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ول يزال يخرجه لنا عرب ف�هات الرباكني ،  علي هيئة بخار املاء 

جزاء العليا من نطاق التغريات  الذي تكثف ول يزال يتكثف يف الأ

ول  ر�ــس ،   الأ اإىل  فعاد  ال�شديدة ،   بربودتها  تتميز  والتي  اجل�ية ،  

متدفقة ،   اأنهارا  ليجري  وال�شماء  ر�ــس  الأ بني  دورته  يعاود  يزال 

ر�س فت�شكلها بحارا وحميطات ،  وبحريات  تفي�س اإىل منخف�شات الأ

اآيات  من  اآية  وال�شماء  ر�س  الأ املياه بني  دورة  وم�شتنقعات ،  وظلت 

ر�س من التعفن ،  ومن ال�شياع اإىل  اهلل يف اإبداع اخللق حفظت ماء الأ

�شطح  وت�ش�ية  ال�شخ�ر ،   تفتيت  علي  وعملت  العليا ،   اجل�  طبقات 

العديد  وتركيز  الربة ،   اأن�اع  خمتلف  وتك�ين  ومتهيده ،   ر�س  الأ

ال�شطحية ،   حتت  املياه  وخزن  القت�شادية ،   وال�شخ�ر  املعادن  من 

ر�س باإذن اهلل .  وكانت من اأ�ش�س ازدهار احلياة علي الأ

مكعب ،   مر  كيل�   380.000 �شن�يا   منه  يتبخر  ر�ــس  الأ فماء 

البحار  اأ�شطح  كيل� مر مكعب (  من بخر  اأغلبهـا  )320.000  ينتج 

واملحيطات ،  والباقي )60.000 كيل� مر مكعب (  من �شطح الياب�شة ،  

وهذا البخار تدفعه الرياح اإىل الطبقة الدنيا من الغالف الغازي 

ر�س مطرا طه�را ،  اأو  ر�س حيث يتكثف يف ال�شحب ويع�د اإىل الأ لالأ

جزاء  ثلجا ،  اأو بردا ،  وبدرجة اأقل علي هيئة ندي اأو �شباب يف الأ

ر�س .  القريبة من �شطح الأ

املياه  جمــاري  خمتلف  يف  ر�ــس  الأ علي  مطار  الأ مياه  وجتــري 

لت�شب يف البحار واملحيطات ،  كما ير�شح جزء منها خالل طبقات 

ر�س املنفذة ليك�ن املياه حتت ال�شطحية ذات احلركات الدائبة  الأ

نهار والبحريات وامل�شتنقعات ،  وقد  حيث ت�شارك يف تغذية بع�س الأ

ر�س علي هيئة ينابيع ،  اأو ينتهي بها املطاف اإىل  تخرج علي �شطح الأ

البحار واملحيطات . 

وماء املطر ي�شقط علي البحار واملحيطات مبعدل �شن�ي يقدر 

بنح�  284.000 كيل� مر مكعب وعلي الياب�شة مبعدل �شن�ي يقدر 

خري يزيد مبعدل36.000  بنح�96.000كيل� مر مكعب ،  والرقم الأ

كيل� مر مكعب عن معدل البخر من الياب�شة ،  وه� الفرق نف�شه بني 

مطار  معدل البخر من اأ�شطح البحار واملحيطات ،  ومعدل �شق�ط الأ

كمالها  يف  معجزة  ب�ش�رة  ر�ــس  الأ ح�ل  املياه  دورة  وتتم  عليها ،  

ر�س اأو تعر�س لل�شياع وترك  نه ل�لها لف�شد كل ماء الأ ودقتها ،  لأ

ال�شم�س  حرارة  حترقه  حياة ،   بال  اأجرد  قاحال ،   ر�شي  الأ ك�كبنا 

بالنهار ،  وجتمده برودة الليل كلما غابت ال�شم�س . 

ر�شية ،  فبدونه ل ميكن  واملاء �شرورة من �شرورات احلياة الأ

ن�شان يحت�ي  ن�شان ،  ول حلي�ان ،  ول لنبات اأن يعي�س ،  فجنني الإ لإ

علي 97%  من وزنه ماء ،  وتقل هذه الن�شبة اإىل 91%  يف ج�شد الطفل 

املاء  ن�شبة  وتختلف  البالغ ،   الفرد  ج�شد  يف  اإىل %66   ثم  ال�ليد ،  

ن�شان باختالف وظيفته ،  فهي يف  اأع�شاء ج�شد الإ يف كل ع�ش� من 

ن�شان  والإ الدماغ %70;  خاليا  ويف  الـــدم %82،   ويف  الرئتني %90،  

ميكنه العي�س اأ�شابيع عديدة بدون طعام ،  ولكنه ل ي�شتطيع العي�س 

بدون ماء اإل لفرة حمدودة جدا ل تتجاوز ب�شعة اأيام .....!! 

ن�شان علي القيام بجميع العمليات  ن املاء يعني الإ وذلك لأ

احلياتية يف ج�شمه من مثل عمليات اله�شم ،  والتخل�س من 

يف  احلي�ان  الدم ، ويعني  وجتديد  والتنف�س  الف�شالت 

كل ذلك ،  كما يعني النبات علي ال�شتفادة مبركبات 

ر�س بامت�شا�شها من الربة والقيام  الأ

ال�ش�ئي ،   التمثيل  بعملية 

والنتح والتنف�س . 

املركب  هــ�  واملـــاء 

لنا  املعروف  ال�حيد 

املـــدرك  يف اجلــــزء 

ــذي  مــن الــكــ�ن ،  وال

يــ�جــد يف حــالتــه 

ال�شلبة ،   ــالث :   ــث ال

والغازية ،   وال�شائلة 

فائقة  قــدرة  وللماء 

ــــــــة  عــــلــــي اإذاب

من  الــعــديــد 

ــر  ــش ــا� ــن ــع ال

ــات  ــب ــرك وامل
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مما جعل منه لزمة من ل�ازم احلياة ،  كما له العديد من اخل�شائ�س 

من  )الناجتة  قطبيته   مثل  من  املميزة  والكيميائية  الفزيائية 

ذرتا  حتمل  بينما  �شالبة  �شحنه  حتمل  فيه  الوك�شجني  ذرة  اأن 

اللتحام  علي  الفائقة  وقــدرتــه  م�جبة (   �شحنة  اليــدروجــني 

والتما�شك والتال�شق جتعله اأ�شد ال�ش�ائل تال�شقا ،  واأ�شدها قدرة 

علي الت�تر ال�شطحي بعد الزئبق ،  وتبدو قدرة املاء الفائقة علي 

من  بدل  قطرات  هيئة  علي  التك�ر  اإىل  ميله  يف  ال�شطحي  الت�تر 

اأفقيا علي ال�شطح الذي ي�شكب عليه ،  كما تبدو يف قدرة  النت�شار 

خا�شة  فيه  ي��شع  الذي  ال�عاء  جدران  ت�شلق  علي  الفائقة  املاء 

اإذا كان قطر ال�عاء �شغريا ،  وتعرف هذه اخلا�شية با�شم اخلا�شية 

ال�شعرية ،  وب�ا�شطتها تتحرك ال�ش�ائل من مثل الع�شارات الغذائية 

املاء من جذور  وما بها من عنا�شر ومركبات مذابة يف 

النباتات ايل فروعه واأوراقه وزه�ره وثماره ،  واإىل 

والع�شارات  الــدمــاء  تتحرك  كما  النامية ،   قمته 

اجلهاز  من  كل  يف  والف�شالت  املختلفة  الغذائية 

كل  اأج�شاد  يف  الدقيقة  الدم�ية  وعية  والأ اله�شمي 

ن�شان واحلي�ان .  من الإ

فــاحلــرارة  متميزة ،   املــاء احلــراريــة خــ�ا�ــس  وخــ�ا�ــس 

للحديد ،   الن�عية  احلــرارة  اأ�شعاف  بع�شرة  تقدر  للماء  الن�عية 

فاإن  ال�ش�اطئ ،  وكذلك  الن�عية لرمال  اأ�شعاف احلرارة  وبخم�شة 

معامل احلرارة الكامنة لكل من تبخر املاء ال�شائل وان�شهار اجلليد 

ال�شلب مرتفعني ارتفاعا ملح�ظا مما يعطي للماء جمال وا�شعا يف 

جميع العمليات احلياتية . 

ال�ش�ائل  اأي من  ي�شاركه فيه  ــ ل  وللماء منحنى كثافة فريد 

خرى ــ فعندما ت�شل درجة حرارة املاء اإىل اأربع درجات مئ�ية  الأ

درجة  انخف�شت  اذا  ولكن  كثافة ،   واأعلي  له  حجم  اأقل  اإىل  ي�شل 

احلرارة دون ذلك فاإن حجم املاء يتمدد وتقل كثافته ،  وهذا يف�شر 

طف� اجلليد علي �شطح املاء يف البحار واملحيطات ،  وعدم جتمد املاء 

اأ�شفل منه مما يتيح فر�شة عدم التجمد للكائنات البحرية العديدة 

اأعماق  يف  تعي�س  التي 

ــار ،  فـــاملـــاء هــذا  ــح ــب ال

من  ه�  العجيب  ال�شائل 

ال�شماء  رزق  �ش�ر  اأعظم 

للحياة  ميكن  ل  بدونه  ن  لأ

ر�شية اأن تك�ن ...!!  الأ

مبا  اله�اء  وكذلك 

اوك�شجني  مــن  فيه 

وثــــاين اأكــ�ــشــيــد 

ــــ�ن  ــــرب ــــك ال

ــــــخــــــار  وب

املاء ،  وغري 

ذلـــــك مــن 

الغازات املهمة وهباءات الغبار وكلها من �شرورات جعل احلياة علي 

ر�س ممكنة وممتعة .  الأ

ثانيا :  في إطار تفسير السماء بالسماء الدنيا : 
فاإن رزق ال�شماء ه� كل �ش�ر املادة والطاقة املت�لدة يف داخل 

ر�س ب�ش�ر متعددة :  النج�م ،  من مثل �شم�شنا والتي ت�شل اإىل الأ

الدخان  من  ابتداء  تك�نت  قد  النج�م  اأن  علميا  الثابت  فمن 

ي�ؤكد  مما  للك�ن ،   البتدائي  اجلرم  انفجار  عن  ن�شاأ  الذي  الك�ين 

انظار  ــام  اأم تتك�ن  تــزال  ل  واأنها  الك�ن ،   يف  البناء  وحــدة  علي 

نة
قار

 م
سة

درا
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ــدم ،   ــ�ــش الــفــلــكــيــني الــيــ�م مــن دخــــان ال

عرب  الك�نية  الــغــيــ�م  تلك  داخـــل  ويف 

ـــن الـــنـــجـــ�م البــتــدائــيــة ـــل م ـــراح  م

 )Prosrars( 

الدوامات  من  عدد  ب�ا�شطة  وذلــك 

ـــات  الــعــاتــيــة الــتــي تــعــرف بــا�ــشــم دوام

تركيز املادة ،  والتي تق�م بتكدي�س املادة 

وتكثيفها حتى تتجمع الظروف الالزمة 

وانطالق  الن�وي ،   الندماج  عملية  لبدء 

الطاقة ،  وانبثاق ال�ش�ء فيتح�ل النجم 

ك�شم�شنا  عـــادي  جنــم  اإىل  البــتــدائــي 

الرئي�شي (   الت�شل�شل  با�شم  ) جنم  يعرف 

ــب الــنــجــ�م الــتــي تــــراءى لــنــا يف  ــل واأغ

ن  لأ الن�ع  هــذا  من  هي  ال�شماء  �شفحة 

هذه  يف  عــمــره  مــن  يق�شي %90   النجم 

فرنا  النجم  فيها  يعترب  التي  املرحلة 

ك�نيا تتخلق فيه العنا�شر من ن�ي ذرات 

الن�وي ،   الندماج  بعملية  يدروجني  الإ

الرئي�شي (   الن�شق  فرة  ) جنم  وتتميز 

النجم  مركز  اإىل  اجلــذب  قــ�ة  بتعادل 

اخلارج  اإىل  النجم  مك�نات  دفع  ق�ة  مع 

وبالعزم  الن�وي ،   الندماج  عملية  عن  الناجتة  باحلرارة  لتمدده 

الزاوي الناجت عن دوراته ح�ل حم�ره ،  ويبقي النجم يف هذا الط�ر 

حتى ينفد وق�ده من غازي اليدروجني والهلي�م ،  فيبداأ بالدخ�ل 

يف مراحل ال�شيخ�خة بالنكدار ثم اخلن��س والطم�س حتى تنتهي 

حياة النجم بالنفجار وع�دة مادته ايل دخان ال�شماء اإما مبا�شرة 

عن طريق اإنفجار العماليق احلمر اأو العماليق العظام اأو امل�شتعرات 

العظيمة مبختلف مناذجها ،  اأو بطرق غري مبا�شرة عرب مرحلة من 

مراحل وفاة النج�م الفائقة الكتل من مثل النج�م الني�ترونية 

ال�ش�د(،   الثق�ب  با�شم  يعرف  ما  الكان�شة) اأو  اخلان�شة  والنج�م 

والتي يعتقد العلماء باأنها تفقد مادتها بالتدريج اإىل دخان ال�شماء 

عرب مرحلة اأ�شباه النج�م . 

يدروجني يف قلب النجم العادي تتك�ن  وباحتاد ن�ي ذرات الإ

تتك�ن  خــري  الأ العن�شر  ذرات  نــ�ي  وباحتاد  الهلي�م ،   ذرات  نــ�ي 

يف  املختلفة  العنا�شر  تخلق  يت�شل�شل  وهكذا  الربيلي�م ،   ذرات  ن�ي 

انفجارها ،   اأثناء  يف  اأو  العمالقة  النج�م  خا�شة  النج�م  داخل 

وي�ؤدي انفجار النج�م اإىل ع�دة ما تك�ن بداخلها من عنا�شر اإىل 

دخان ال�شماء لكي يك�ن مادة لتخلق جنم جديد اأو لي�شل اإىل بع�س 

اأجرام ال�شماء يف �ش�رة من �ش�ر رزق ال�شماء . 

النج�م  داخــل  يف  الن�وي  الندماج  عملية  اأن  امل�شاهد  ومن 

حتى  ت�شتمر  العظام  وامل�شتعرات  العماليق  مثل  من  الكتلة  فائقة 

ن  يتح�ل قلب النجم بالكامل اإىل حديد ،  فت�شتهلك طاقة النجم لأ

ذرة احلديد هي اأكرث الذرات متا�شكا ،  ويف انفجار امل�شتعرات العظام 

من  املتطايرة  احلديد  بن�ي  ال�شماء  دخان  ني�ترونات  ت�شطدم 

عملية النفجار لتبني ن�ي ذرات اأعلي كثافة مثل الف�شة ،  والذهب ،  

والي�راني�م ،  وغريها ،  كما اأن اإهاب النجم املتفجر من امل�اد القل 

باأنفجار وا�شتعال �شديدين  ال�شماء  اإىل دخان  اأي�شا  كثافة ينتقل 

وانبعاث م�جات رادي�ية ق�ية . 

والغبار  ) اأي  الــغــازات  من  النج�م  بني  فيما  املــادة  وتتك�ن 

�شا�شية  الدخان (  املك�ن من جزيئات وذرات واأي�نات ،  ومن اللبنات الأ

والوك�شجني ،   والهلي�م ،   اليدروجني ،   تركيبه  علي  ويغلب  للمادة 

والنيروجني ،  والكرب�ن ،  والني�ن وال�ش�دي�م والب�تا�شي�م وبع�س 

باليني  بب�شعة  جمرتنا  جن�م  بني  املادة  وتقدر  الثقل ،   العنا�شر 

املرات قدر كتلة ال�شم�س ،  وت�شل كافة العنا�شر املتخلقة يف الك�ن 

ر�س  ر�س عن طريق ت�شاقط ال�شهب والنيازك ،  وي�شل اإىل الأ اإىل الأ

والنيازك  ال�شهب  مــادة  من  طن  اآلف  والع�شرة  لــف  الأ بني  ي�ميا 

ر�س بالعنا�شر املختلفة التي متثل �ش�رة من �ش�ر  لتجدد اإثراء الأ

ر�س بتقدير من العزيز احلكيم ،  ومل  رزق ال�شماء الذي ي�زع علي الأ

حد ادراك بها من قبل .  يكن لأ

ال�شماء  جن�م  من  جنما  اأن  العلماء  اأثبت  وجيزة  فرة  ومنذ 

ر�س عدة مرات ،  ومن  ملا�س تف�ق كتلة الأ قد حت�ل اإىل كتلة من الأ

اإىل  ونزلت  انفجرت  اإذا  الكتلة  هذه  اأن  يذكرون  الفكاهة  قبيل 

ملا�س �ش�ف تك�شد بالقطع .  ر�س فاإن جتارة الأ الأ

ويقدر ناجت الطاقة الكلية لل�شم�س بنح�  3.86 * 3310 �شعر /

ماء المطر 
يسقط 
على البحار 
والمحيطات 
بمعدل سنوي 
يقدر بنحو  
284.000 كم3
وعلى اليابسة 
بمعدل سنوي 
يقدر بنحو
96.000 كم3
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اأكرب  ر�س  الأ اإىل  ال�ا�شلة  ال�شم�شية  الطاقة  في�س  ويعترب  ثانية 

اأملع النج�م بع�شرة مليارات  ر�س من  من الطاقة التي ت�شتقبلها الأ

ر�س من القمر وه� يف  �شعف ،  واأكرب من الطاقة التي ت�شتقبلها الأ

ط�ر البدر ملي�ن مرة . 

وطاقة ال�شم�س من رزق ال�شماء ،  فبدونها ت�شتحيل احلياة علي 

ر�س ....!!  الأ

ثالثا :  في إطار تفسير السماء بالسماوات العال
املتني ،  فقد  الق�ة  الرزاق ذي  يتمثل يف قرار  ال�شماء  رزق  فاإن 

طبيعة  من  واأنه  عظيم ،   انفجار  عملية  عن  نتج  قد  ك�ننا  اأن  ثبت 

النفجار اأنه ي�ؤدي اإىل تناثر املادة وبعرثتها ،  ولكن انفجارا ي�ؤدي 

ال�شخامة يف البعاد ،  ويف تعدد الجرام ويف  بهذه  بناء ك�ن  اإىل 

احكام الحجام ،  والكتل واملدارات ،  واحلركات والعالقات املتبادلة 

واأن  لبد ،   انفجار  ه�  بينها  فيما  املادة  وتبادل  التجاذب ،   مثل  من 

يك�ن قد مت بتقدير عظيم ،  من خالق عظيم له من �شفات الكمال 

وحكمته  بعلمه  اخللق  هذا  اإبــداع  من  مكنه  ما  واجلــالل  واجلمال 

واأن يك�ن مغايرا لكل خلقه  العظيم لبد ،   وقدرته ،  وهذا اخلالق 

نه  لأ الطاقة ،   ول  املادة  ت�شكله  ول  الزمان ،   ول  املكان ،   يحده  فال 

كل  ف�ق  العظيم  اخلالق  هذا  ومبدعه ،   ذلك  كل  {خالق  تعاىل: 

خلقه :  لي�س كمثله �شيء وه� ال�شميع الب�شري}]الشوري :11[.

ت�زيع  ذلك  ومن  وكبرية ،   �شغرية  كل  يف  الك�ن  هذا  اأمر  يدبر 

العظيم  اخلالق  لهذا  احل�شنى  �شماء  الأ فمن  العباد ،   علي  رزاق  الأ

والعطايا  الهبات  �شاحب  اأي  ا�شم  ) ال�هاب (   جند  امل�ش�ر  البارئ 

اأي  الــرزاق (   اأ�شم )   جند  كما  غرا�س ،   والأ ع�ا�س  الأ عن  اخلالية 

�شباب  الأ وخالق  اليهم  رزاق  الأ وم��شل  واملرزوقني ،   رزاق  الأ خالق 

التي متكنهم من التمتع بها . 

وباقي اأ�شمائه احل�شنى  )�شبحانه وتعاىل (  حتمل �شيئا من تلك 

بيده  الذي  وه�  ومنها : ا�شم  ) الفتاح (   الربانية  وال�شفات  املعاين 

مفاتيح الغيب والرزق ،  ومفاتيح كل منغلق 

و ) البا�شط (   وا�شما  ) القاب�س (   وم�شكل ،  

ومن معانيهما في�س الرزق حتى ل يبقي 

فــاقــه ،   يبقي  ل  حتى  وب�شطه  طــاقــة ،  

ويب�شطهما  رواح  والأ القل�ب  يقب�س  كما 

ـــذل (   ــعــز ( ) امل كيف يــ�ــشــاء ،  وا�ــشــمــا  ) امل

الذي ي�ؤتي امللك من ي�شاء ،  وينزعه ممن 

وامللك احلقيقي  الرزق ،   وامللك من  ي�شاء ،  

يكمن يف اخلال�س من ذل احلاجة ،  وقهر 

وا�شم  ) املقيت (   اجلهل ،   وعبء  ال�شه�ة ،  

وواهبها .   قـــ�ات  الأ خالق  معانيه  ومــن 

زيادة  املعطاء  معانيه  ومن  و ) الــكــرمي (  

ومن  و ) املــجــيــب (   الــرجــاء ،   منتهي  علي 

معانيه مقابلة م�شاألة ال�شائلني بالجابة 

و ) ال�ا�شع (  ومن معانيه ذو ال�شعة املطلقة 

من العلم واخلري والح�شان وب�شط النعم ،  

علي  النــعــام  معانيه  ومــن  و ) الـــــ�دود (  

املتف�شل بكل  املح�شن  و ) الرب (  وه�  وراأفة ،   �شبيل البتداء مبحبة 

رادة  بر واإح�شان ،  و ) مالك امللك (  اأي �شاحب امل�شيئة النافذة ،  والإ

الغالبة . 

رزاق علي العباد ي�شدره ربنا   وخال�شة ذلك اأن قرار ت�زيع الأ

ر�س ت�شديقا  ) تبارك وتعاىل (  يف عاله فتنزل به املالئكة اإىل الأ

لق�ل امل�شطفى �شلى اهلل عليه و�شلم:  »اإن اأحدكم يجمع خلقه يف 

يك�ن  ثم  ذلك ،   مثل  علقة  يك�ن  ثم  نطفة ،   ي�ما  اأربعني  اأمه  بطن 

وي�ؤمر  الروح  فيه  فينفخ  امللك ،   اإىله  ير�شل  ثم  ذلك ،   مثل  م�شغة 

باأربع كلمات :  يكتب رزقه ،  واأجله ،  وعمله ،  و�شقي اأو �شعيد ....« 

و�شدق اهلل العظيم الذي اأنزل من ف�ق �شبع �شماوات ومن قبل 

اأربعة ع�شر قرنا ق�له احلق :  {ويف ال�شماء رزقكم وما ت�عدون}. 

ماء األرض 
يتبخر منه 

سنويا  
380.000 كم3،  

ينتج أغلبهـا 
 320.000 كم3 

من بخر 
أسطح البحار 

والمحيطات 
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الرسوم
المتحركة

اآلثار المتـرتبة على

د. أبو رعد محمد السبيعي
  

وجهت �شربات عديدة على املجتمع امل�شلم بق�شد اإبعاده عن 

دينه. ومل تكن طبيعة تلك ال�شربات ع�شكرية. بل �شربات من 

اأدت  �شربات  حني.  بعد  ول�  املفع�ل  وق�ي  وخبيث.  غريب.  ن�ع 

هذه  ن�عية  كانت  وامل�شلمني.  �شالم  الإ �شد  بالي�شري  لي�س  دورًا 

لقد كانت  امل�شلمني. ومل ي�اجه�هم قط.  ال�شربات غريبة على 

�شربات فكرية. �شه�انية. ا�شتهدف�ا فيها طبقة ال�شباب. والتي 

مم.  هي عماد الأ

البي�س.  ل�ية  الأ رافعني  ال�شربات.  لتلك  ال�شباب  وا�شت�شلم 

اجلــارف.  ال�شيل  ذلــك  ــام  اأم ال�شم�د  على  القدرة  عــدم  معلنني 

اأحدهم  قال  الع�شكرية.  احلــروب  من  فتكًا  اأ�شد  يعترب  والــذي 

امل�شلم ما ل تفعله مائة مدفع!!( لكنهم  )كاأ�س وغانية تفعل يف 

فطن�ا ل�شيء كان�ا قد غفل�ا عنه. فطن�ا اأن هناك طبقة وفئة 

حرى مل ي�جه�ا لها هجماتهم  من املجتمع. مل ي�شتغل�ها. اأو بالأ

وهي  األ  والتغري.  للقب�ل  ا�شتعدادا  اأف�شل  هي  فئة  ال�شر�شة. 

يف  تك�ن  والتي  الربيئة  العمرية  الفئة  تلك  طفال(  )الأ طبقة 

تلك املرحلة مقت�شرة على التلقي و الكتناز للمتلقيات و تتحدد 

كثريًا من منحنيات حياتهم بعد البل�غ يف اأثناء طف�لتهم. ح�شب 

ما يتم تلقيه يف تلك املرحلة . 

بالذات.  اأطفالنا  على  للتاأثري  عديدة  مبحاولت  قام�ا  لقد 

الر�ش�م   ( فاأنتج�ا  واآمالهم.  طم�حاتهم.  مع  يتنا�شب  تاأثريًا 

املتحركة(. 

اأنتج�ها بقالب اإعالمي بريء. وب�شكل جذاب. وبحيث اأنهم 

خطرًا  عليها  باأن  اأحدهم  يح�س  اأن  بدون  يريدونه  ما  ين�شروا 

ولقد  وال�باء.  ال�شر.  وباطنه  الرحمة  ظاهره  اأمر  فه�  معينًا. 

عادوا  فما  اإ�شغال.  اأميا  اأطفالنا  املتحركة  الر�ش�م  هذه  اأ�شغلت 

اأو كما  اأن ي�شاهدوا تلك الر�ش�م  اأن يجل�ش�ا ي�مًا بدون  يطيق�ن 

يرف�ش�ن  انهم  حتى  الكرت�ن(  بـ)اأفالم  ت�شميتها  طفالنا  لأ يحل� 

الذهاب مع اآبائهم للحفالت واملنا�شبات بحكم اأن برناجمًا كرت�نيًا 

اأوقات  اأكلت  قد  الر�ش�م  هذه  اأن  ويكفيك  ال�قت.  هذا  يعار�س 

اأبنائنا فما عاد لهم وقت ملراجعة درو�شهم ف�شاًل على اأن يجل�ش�ا 

اأحمد بن عبد الرحمن الغامدي من  اأهليهم. ويق�ل الدكت�ر  مع 

اأن  اأدرك  قد  املجتمع..  يك�ن  اأن  البديهي  من  القرى.  اأم  جامعة 

طفال ياأتي من خالل الر�ش�م  تاأثري )التلفزي�ن( عم�مًا على الأ

�شاعة  اآلف  ع�شرة  اإىل  ت�شل  قد  ملدة  لها  ومتابعتهم  املتحركة 

اأثبتته  ما  وهذا  فقط..  )املت��شطة(  الدرا�شية  املرحلة  بنهاية 

البح�ث والدرا�شات من خالل ال�اقع املعا�س.

اإليك  املتحركة  الر�ش�م  تلك  تخلفه  الــذي  ــر  ث الأ ولتعلم 

هذا: قالت الكاتبة �شارة اخلثالن: )من الع�امل التي ت�ؤدي اإىل 

)التلفزي�ن(  �شا�شة  خالل  من  ي�شاهده  ما  ه�  الطفل  انحراف 

الطفل  ذكــاء  تبلد  قد  التي  املتحركة  الر�ش�م  ــالم(  )اأف خا�شة 

يك�ن  ما  اأ�شبه  -الطفل-  نــه  لأ خلقه  ومتيع  عقيدته  وت�شعف 

اأحط  فياأخذ  ي�شاهده  مبا  يت�شكل  ما  ف�شرعان  )اللدنة(  باملادة 

خالق(.  العادات واأقبح الأ
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وت�شيف فتق�ل: )بل ي�شري يف طريق ال�شقاوة بخطى �شريعة. 

فالر�ش�م املتحركة تلعب دورًا كبريًا يف �شد انتباه الطفل ويقظته 

الفكرية  �شاليب  الأ يف  ول  الأ املركز  وحتتل  والعقلية،  الفكرية 

امل�ؤثرة يف عقله ملا لها من متعة ولذة. على الرغم من اأن الر�ش�م 

املتحركة التي تعر�شها الف�شائيات ل تعتمد على حقائق ثابتة 

واإمنا على خرافات واأ�شاطري و م�شاهد غرائزية ل ميكن العتماد 

�شل قادمة من دول بعيدة كل  عليها يف تن�شئة اأطفالنا وهي يف الأ

البعد عنا يف الدين. الخ(.

ويكفيك اأن تعلم اأن الر�ش�م املتحركة ما هي اإل حكاية عن 

واقع را�شمها كما يثبته علماء الجتماع. فعلى هذا فكل ما تراه 

اإل حكاية عن واقع املجتمع  من م�شاهد يف تلك الر�ش�م فما هي 

يعرف  واأخالق  عقائد  اأو  امل�شاهد.  تلك  الرا�شم  فيه  ر�شم  الذي 

ويتعامل بها. 

تخلفها  التي  ثــار  الآ بع�س  �شاأتناول  املقال  هذا  يف  هنا  واإين 

ثار قد ا�شتخل�شتها عن  تلك الر�ش�م على اأطفالنا وكانت تلك الآ

طريقني:

حتدثت  والتي  والكتيبات  املقالت  بع�س  من  ال�شتفادة   : ول  الأ

عن الر�ش�م املتحركة اأو عن التلفاز ب�شكل عام مثل كتابي 

)ب�شمات على ولدي( و كتاب )اآثار الفيدي� و التلفزي�ن 

على املجتمع(.

الثاين: املتابعة اخلا�شة من قبلي فلقد تابعت الكثري من الر�ش�م 

التلفزي�ن  يف  احلديثة.  اأو  القدمية  �ش�اء  املتحركة 

التي  ثار  الآ من  جمم�عة  لدي  فك�نت  والف�شائي  املحلي 

على  اأذكــرهــا  اأطفالنا  على  املتحركة  الر�ش�م  تخلفها 

يجاز:  �شبيل الإ

�شبحانه  اهلل  يف  الطفل  عقيدة  زعــزعــة  ول:  الأ ثـــر  الأ  •
وتعاىل. 

الفا�شدة.  والنظريات  فكار  الأ بع�س  ن�شر  الثاين:  ثر  الأ  •
العقدية  خطاء  الأ من  الكثري  على  ا�شتمالها  الثالث:  ثر  الأ  •

اخلطرية والتي قد يعتاد عليها الطفل ويعتقد �شحتها. 

ثر الرابع: ت�ش�يه �ش�رة املتدينني ) �ش�اء ق�شدوا اأو مل  الأ  •
يق�شدوا (. 

اإىل  الطفل  تنبيه  و  والتف�شخ  التربج  ن�شر  اخلام�س:  ثر  الأ  •
خالق.  م�ر املخلة بالأ بع�س الأ

ببع�س  ون�شر اخل�ف؟!! ثم  من.  الأ ال�شاد�س: زعزعة  ثر  الأ  •
وجهة  تك�ن  اأن  تعدو  ل  والتي  منا�شبة  اأرهــا  التي  احلل�ل 

مام مالك رحمه  خذ و الرد. قال الإ نظر �شخ�شية قابلة لالأ

اهلل )كٌل ياأخذ من ق�له يرد اإل �شاحب هذا القرب( يق�شد 

النبي �شلى اهلل عليه و�شلم . 

وإليك تفصيل تلك اآلثار: 
اهلل: يف  الطفل  عقيدة  زعزعة   : ول  الأ ثر  الأ  •

نعم. فلتلك الر�ش�م دور عظيم يف زعزعة عقيدة الطفل يف 

ربه عز وجل. واإليك هذا امل�شهد الذي راأيته بعيني والذي ما زال 

يعر�س يف الكثري من القن�ات:

ي�شقيها  ثــم   ، ــذرة  ب يغر�س  ــل  )رج

فما تلبث اأن تنم�!!وتكرب وتط�ل حتى 

ويقف  الرجل  ال�شحاب!!في�شعد  جتاوز 

على منت ال�شحاب!!!وينظر فاإذا به يرى 

ق�شرًا �شخمًا هائاًل ، فيتقدم اإليه.

وينظر  ؟!  الباب  حتت  من  ويدخل 

واإذا بكل ما ح�له يف�قه حجمًا اأ�شعافًا 

م�شاعفة. واإذا برجل قبيح املنظر. كث 

اللحية. نائمًا. ال�شخري يدوي يف اأرجاء 

الق�شر. 

غري  من  �شاكنًا  الرجل  هذا  يحرك 

ق�شد فاإذا بهذا العمالق ينتبه من ن�مه 

م�شدر  عن  يبحث  وي�شرة  مينة  يلتفت 

زعاج حتى تقع عينه على هذا القزم  الإ

ويخرجان  عليه.  ليق�شي  ..فيالحقه 

من الق�شر حتى ينزل القزم من ال�شجر 

ثم  اأخرى  مرة  فيالحقه  العمالق؟!!  ويتبعه  ر�ــس.  الأ منت  حتى 

ياأكل هذا القزم اأكلة تق�يه. فيت�شارع مع العمالق في�شرعه ومن 

ثم ير�شله بلكمة اإىل ق�شره.

اأخ�تي ..ما راأيكم بهذا امل�شهد. 

يف  وتعاىل  �شبحانه  اهلل  اأن  نف�شه  يف  غر�س  اأحبتي  الطفل 

ال�شماء. ويف هذا امل�شهد ي�ش�ر الرا�شم رجل يف ال�شماء. اأفال يتبادر 

لدى عقل الطفل )ال�شاذج( والربيء اأن هذه هي �شفات اهلل. اأو 

قل. يت�شاءل عن ماهية اهلل عز وجل. ذلك ال�ش�ؤال الذي  على الأ

منعنا نحن عن ال�ش�ؤال عنه. 

ملاذا  امل�شهد.  هذا  حيال  املطروحة  ت�شاوؤل  من  اأكــرث  هناك 

ي�ش�ر ال�شخ�س ف�ق ال�شماء؟!! 

لقد قاموا 
بمحاوالت 

عديدة 
للتأثير على 

أطفالنا 
بالذات 
تأثيراً 

يتناسب 
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ملاذا يجعل ذا حلية. تلك العالمة التي تعترب من رم�ز الدين 

لدى امل�شلمني؟!! 

وكذلك ما يح�شل يف برنامج )ميكي ماو�س( هذا الفاأر والذي 

مطار  يعي�س يف الف�شاء. ويك�ن له تاأثري وا�شح على الرباكني والأ

الرياح!!  وي�قف  املطر  وينزل   !! الربكان  ي�قف  اأن  في�شتطيع 

خرين.  وي�شاعد الآ

ملاذا يجعل هذا الفاأر يف ال�شماء ؟!! 

ر�شية  وملاذا ي�ش�ر على اأن له ق�ة يف اأن يتحكم بالظ�اهر الأ

؟!! واهلل اإن تلك تلميحات خبيثة. اأهدافها وا�شحة للجميع. ل 

تتطلب اإجهادا ذهنيًا ملعرفتها .

 : الباطلة  فكار  والأ النظريات  بع�س  ن�شر   : الثاين  ثر  الأ  •
الذي  الربنامج  ذلك  )الب�كيم�ن(  لربنامج  مثاًل  واأ�شرب 

البطاقات  بع�س  تباع  اأن  له  طفال  الأ وحمبة  �شهرته  بلغت 

التي متثل �شخ�شياتها بـ150 رياًل اأو اأكرث.

يطلق  حي�انات  هناك  اأن  على  فكرته  تق�م  الربنامج  هذا 

عليها ا�شم ) ب�كيم�ن ( هذه احلي�انات يف تط�ر م�شتمر. فتجد 

الب�كيم�ن يتط�ر ل�حدة وي�شبح �شكاًل اآخر. اأو يتط�ر بالحتاد 

مع ب�كيم�ن اآخر وينتج كائنًا اآخر خمتلف كليًا عن الي�كيم�نني 

املتحدين. وهذه اإ�شارة من بعيد لنظرية دارون )نظرية الن�ش�ء 

ن�شان اأول ما ن�شاأ. ن�شاأ قردًا ثم ما زال  والتط�ر ( والتي تق�ل اأن الإ

ن. يف تط�ر حتى اأ�شبح يف �ش�رته املعروفة الآ

عن  ن�شان  الإ كرم  الــذي  الكتاب  ن�س  املق�لة  بتلك  خمالفًا 

احلي�ان.

العقدية  خطاء  الأ من  الكثري  على  ا�شتمالها  الثالث:  ثر  الأ  •
�شحتها:  ويعتقد  الطفل  عليها  يعتاد  قد  والتي   اخلطرية 

خطاء  وهذا كثري جدًا يف تلك الر�ش�م. و�شاأذكر بع�س تلك الأ

مع بيان بع�س الربامج التي ا�شتملت عليها:

لل�شج�د  تك�ن  ما  اأقرب  الهيئة  تك�ن  حتى  للغري.  النحناء   •
والرك�ع: 

مثل ما يك�ن يف برنامج )الكابنت ماجد( فعند نهاية املباراة 

يك�ن  ما  اأ�شبه  ب�شكل  لبع�س  بالنحناء  الفريقني  اأع�شاء  يق�م 

بالرك�ع لل�شالة. كتعبري للمحبة وال�شفاء.

وما يح�شل يف برنامج )النمر املقنع( فاأحيانًا يطلب امل�شارع 

من اأحد تدريبه اأو طلب ع�شري فينحني له حتى يك�ن كال�شاجد. 

ما  مثل  العقيدة:  القادحة يف  العبارات  بع�س  ا�شتمالها على   •
عليك(  )اأعتمد  عبارات  من  الب�كيم�ن  برنامج  يف  يح�شل 

اأو كما يف كابنت ماجد  و)هذا بف�شلك يا ب�كيم�ين العزيز( 

يق�ل اأحدهم )هذا بف�شل ماجد ويا�شني( اأو حتى اأحيانًا ملا 

ينزل املطر )اأمل جتد وقتًا اأف�شل من هذا لتنزل فيه؟(

اإلشارة لبعض تعاليم الديانات األخرى:
الــعــادات  وتعلم  للكني�شة.  الن�شمام  تطلب  فتاة  فتجد 

ذلك  املن�شم  واإلبا�س  ال�شليب  ومعه  الراهب  اإظهار  اأو  الدينية. 

كاأن يظهر  امل�اطن  ال�شليب يف غري تلك  اإظهار  اأو حتى  ال�شليب. 

ويقبله.  ال�شليب  ثيابه  داخل  من  يخرج  ثم  و�شجاع.  ق�ي  رجل 

ويبداأ املعركة.

اشتمالها على السحر:
وهذا كثري جدًا. والغريب على اأنهم ي�ش�رون ال�شحر على اأنه 

انهم  لك  اأق�ل  ذلك؟.  كيف  ا�شتعماله.  من  املق�شد  ح�شب  حكمه 

ال�شر  هما  مالأ قد  امــراأة  اأو  رجل  باأنه  اأحيانًا  ال�شاحر  ي�ش�رون 

ي�شب�ن  ما  لهما  فيما يحقق  ي�شتعمالنه  والبغ�شاء واحل�شد حتى 

اإليه. 

ال�شرير.  كما يف برنامج )ال�شنافر( والذي يتمثل يف الرجل 

�شر�شبيل. 

مليء  امراأة  اأو  رجل  ال�شاحر-  -اأي  اأنه  على  ي�ش�ر  واأحيانًا 

يف  كما  املظل�مني.  وي�شاعد  للنا�س.  اخلــري  وحمبة  بالطيبة. 

ال�شنافر اأي�شًا وميثل بزعيم القرية. اأو كما يف برنامج )�شندريال( 

على  �شندريال  ت�شاعد  طيبة.  �شاحرة  امــراأة  فيها  ت�ش�ر  والتي 

ح�ش�ر حفلة امللك. وال�شتمتاع بالرق�س!! وغري ذلك.

الكثري من  اأطفالنا يرددون  اأن  امل�شاهد  مثل هذه  تاأثري  وبلغ 

اأن يطلب  اأعمالهم ب�شكل نخاف فيه  التي يرددونها يف  عباراتهم 

اأبنائنا تعلم ال�شحر.

اأو مل  املتدينني )�ش�اء ق�شدوا  الرابع: ت�ش�يه �ش�رة  ثر  الأ  •
يق�شدوا(:

رجلني  ي�ش�ر  والــذي  )ببياي(  برنامج  يف  جليًا  هذا  ويظهر 

ال�شرير  ذلك  وي�ش�رون  �شرير.  خر  والآ وخل�ق.  طيب  اأحدهما 

رم�ز  اأحد  ا�شتخدام  يف  الكرة  معيدين  ملتحي.  رجل  �ش�رة  على 

باأنه  هذا  امللتحي  ي�ش�رون  فهم  اللحية.  وهي  األ  لدينا.  الدين 

بالتفجري.  ويق�م  ال�شر.  ويحب  و�ــشــارق.  وخمتطف.  �شرير. 

ويالحق الن�شاء. اأو مبعنى اآخر ) اإرهابي (. 

فلماذا �ش�ر الرجل ال�شرير رجٌل ملتحي؟ 

ملاذا ا�شتخدم رمز الدين لدى امل�شلمني؟

ملاذا مل يجعل ذلك ال�شرير حليق. والطيب ملتحي؟

ت�شاوؤلت تطرح ملنتجي تلك الر�ش�م من اليه�د!!

رومان�شي  جــ�  يف  املحبة  عــن  وتعبري  اجلن�شني.  بــني  غــزل 

عجيب!! مالحقة الفتيات. و تقدمي الهدايا لهن. لك�شب م�دتهن!! 

عمال مبجرد ما يرى الفتاة!! كثري من الر�ش�م  �شغال والأ ترك الأ

حتت�ي على ما ذكرناه �شابقًا �شاأذكر منها: )كابنت ماجد( ي�ش�ر 
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ح�ش�ر الفتيات للمباريات وت�شجيع الالعبني. والرق�س وال�شراخ. 

واملعانقة بني اجلن�شني حال ت�شجيل الهدف. اأمر عادي جدًا. 

فتجد الفتاة تالحق لعبها املف�شل. وتقدم له الهدية كتعبري 

عن املحبة. ويقبلها الالعب اخلل�ق!! 

لقد بلغ اأثر هذا الربنامج على اأطفالنا اأن اأحدهم �شاألني برباءة 

 )لي�س احلرمه ما تدخل للملعب؟( بعد م�شاهدة ذلك الربنامج!! 

بل بلغ اأثره حتى بعد الكرب والبل�غ. خا�شة على فتياتنا. فكثري 

خ�ات اأن الكثري من الفتيات. يعلقن �ش�رة  ما حتكي يل بع�س الأ

ول�  ومبارياته.  اأخباره.  ويتابعن  الغرفة.  يف  املف�شل  لعبهن 

برنامج  ملا ترددن يف ذلك. )ب�كيم�ن(  بهم  الت�شال  لهن  ح�شل 

البطن.  وتظهر  الفخذ!!  ن�شف  تتجاوز  مبالب�س  الن�شاء  فيه 

وت�شتمل على ق�شات غريبة.

غني.  �شاب  على  تتعرف  يتيمة.  فتاة  برنامج  )�شندريال( 

وال�شف�ر.  والــتــربج  والرق�س.  املعانقة.  م�شاهد  على   ي�شتمل 

من  فتاه  يجد  الغ�ريالت.  من  جمم�عة  يف  ن�شاأ  �شاب  )طــرزان( 

معه.  تعي�س  بــاأن  تنتهي  بينهما.  حمبة  عالقة  تتك�ن  جن�شه. 

اأ�شده  على  العناق  وجتد  العارية.  الغريبة  املالب�س  تلك  وتلب�س 

بينهما. 

اأخ�تي. اإن عر�س مثل تلك امل�شاهد دون رقيب يخلف يجعل 

الطفل منا يعتاد مثل هذه ال�ش�ر واملظاهر. بل قد تربي الطفل 

عمال امل�شينة واملنافية لديننا واأخالقنا. على تلك الأ

مر  الأ يتجاوز  بل   -: واخل�ف  الرعب  ن�شر   : اخلام�س  ثر  الأ  •
اإىل فتح اأفاق كبرية للطفل يف عامل اجلرمية.

وإليك هذه القصة: 
اأبنهما  وتــرك  ما  مــر  لأ الذهاب  اأراد  طفل  ــدا  وال اأن  يذكر 

الطفل  والـــدا  ركــب  فلما  الــطــفــل.  فغ�شب  لــ�حــده  البيت  يف 

معني.  خلل  على  كدللة  م�شيء  نـــذار  الإ �ش�ء  وجــدا  ال�شيارة 

يبني  القطع  واأثــر  قطع  قد  �شلكًا  اأن  وجــدا  ال��شع  تك�شف  فلما 

البن  اأعــرف  مــر.  الأ ا�شتخربا  فلما  نف�شه  من  ل  ب�شكني.  اأنــه 

ال�شيارة  فرامل  �شلك  يقطع  اأن  يريد  وكان  هذا  فعل  من  ه�  باأنه 

ح�شل  كيف  �ُشاأل  وملــا  وحــده.  �شيركانه  نهما  لأ منهما  انتقاما 

 . املتحركة  الر�ش�م  اإحدى  اأنها من  اأخربهما  الطريقة   على هذه 

واأما انت�شار الرعب واخل�ف. فاإليك هذه الق�شة اأي�شًا. فيذكر اأن 

اأبًا اأمر اأبنه باأن يذهب ب�شاعته ملهند�س ال�شاعات. فرف�س واأ�شر 

على الرف�س. وملا �شاأله ملاذا ؟ فقال اأن املهند�س اأحدب. واإن كان؟ 

واأنا راأيت رجاًل �شريرًا اأحدب مثله واأخاف!.

متلكه  قد  طفل  على  فقط  واحــد  مقطع  تاأثري  مدى  اأراأيتم 

عرف  قد  اآخــر  وطفل  ال�شاعات.  ملهند�س  يذهب  اأن  من  اخلــ�ف 

فتح  كيفية  ت�ش�ر  غري  هذا  الفرامل.  �شلك  يقطع  لكي  طريقة 

اأب�اب ال�شيارة بدون مفتاح وكذلك اأب�اب البي�ت.

الحلول والمقترحات:
يف احلقيقة هناك بع�س احلل�ل التي انقدحت يف ذهني. وهي 

حل�ل فردية اأرى اأنها منا�شبة. وللقارئ اأن ي�شيف ويحذف ح�شب  

ن�شب. ما يرى اأنه الأ

اأوًل: تقرير العقيدة ال�شحيحة يف نف��س اأطفالنا والتنبيه   •
ب�شكل  الر�ش�م  تلك  يف  ت�شدر  التي  العقدية  خطاء  الأ على 

ينا�شب عقلياتهم.

مثل  العامة  �شالمية  الإ حكام  الأ و  املبادئ  تقرير  ثانيًا:   •
ت�شبب  التي  عــمــال  الأ حكم  و  البي�ت  يف  والــقــرار  احلجاب 

خرين. وغريها. اإزعاجًا لالآ

مكان  الإ قدر  الر�ش�م  تلك  عن  اأبنائنا  اإبعاد  حماولة  ثالثًا:   •
هل  والأ واحلدائق.  القراآن.  حتفيظ  حللقات  بهم  بالذهاب 

مع �شمان عدم م�شاهدته للر�ش�م هناك. 

اأهدافًا  تخدم  والتي  اجليدة  املتحركة  الر�ش�م  اإنتاج  رابعًا:   •
تلك  بع�س  �ــشــ�اق  الأ يف  وجــدت  ولقد  وترب�ية.  اإ�شالمية 

مر مثل: الر�ش�م والتي اأُنتجت لهذا الأ

1 - �شالم. 

خدود. 2 – )رحلة خل�د( والتي تق�س ق�شة اأ�شحاب الأ

ر�س ، مع حتفظي على بع�س ما فيه ، مما �ش�ف  3 - �شق�ر الأ

يجده امل�شاهد حللقاته.

 : اأمرين  على  كافة  العربي  عالم  الإ تنبيه  خام�شًا:   •
طرحها  قبل  ومتابعتها  املتحركة  الر�ش�م  بــرامــج  فلرة   -1

للم�شاهد ال�شغري. 

تخدم  منا�شبة  كرت�نية  برامج  نتاج  لإ وامل�شاركة  الدعم   -2

اأهدافًا اإ�شالمية. وترب�ية.

هذا واأ�شاأل اهلل العظيم اأن ينفع بهذه الكلمات كاتبها وقارئها. 

واأن يجعلها حجة لهما ل عليهما.

اآله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�شلم  اهلل  و�شلى  اأعلم  واهلل 

و�شحبة و�شلم ت�شليمًا كثريًا.

د. أبو رعد محمد السبيعي
اأكادميي. • باحث 

املهجر. �شحف  يف  ال�شحافية  بالكتابة  • م�شارك 
اجلزائر. بجامعة  زائر  • ا�شتاذ 
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بدبي  اخلــريي  والعمل  �شالمية  الإ ال�ش�ؤون  ــرة  دائ اأطلقت 

دبي  �شيف  مــفــاجــاآت  ــدث  ح يف  امل�شاركة  ال�شيفية  براجمها 

2008)من 6/19 اإىل 8/26(، وذلك �شمن م�شاركاتها املتعددة مع 

وخطتها  الدائرة  روؤية  مع  متا�شيا  العالقة  ذات  اجلهات  خمتلف 

ال�شراتيجية املبنية على نهج ال��شطية والعتدال .

 و�شرح الدكت�ر حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين املدير العام 

م�شتقبلية  ــة  روؤي ميثل  دبــي  �شيف  مفاجاآت  حــدث  اإن  للدائرة 

مارة  ن�شطة املقامه يف الإ متجددة بالن�شبة جلميع الفعاليات والأ

اأن  اإىل  م�شريًا  اخلا�س  والقطاع  املحلية  الدوائر  فيها  وت�شارك 

اإذ  م�شاركة الدائرة يف هذا العام باحلدث تعترب م�شاركة ن�عية 

ت�شتهدف الربامج جميع فئات اجلمه�ر املختلفة وخا�شة الطلبة 

الربامج  ت�شتمل  حيث  الدرا�شية  املراحل  جميع  يف  والطالبات 

تخ�شي�س  مت  متن�عًا  وبرناجمًا  ن�شاطًا   80 على  احلــدث  �شمن 

مفاجاآت  �شعار  مع  لتت�افق  طفال  الأ لفئة  منها  كــرب  الأ اجلانب 

�شيف دبي .

العالقات  اإدارة  اأكد عادل جمعة مطر مدير  اآخر  من جانب 

�شيف  ملفاجاآت  املنظمة  اللجنة  ع�ش�  بال�كالة  عالم  والإ العامة 

يف  وامل�شرفني  امل�ش�ؤولني  مع  القائم  والتن�شيق  التعاون  على  دبي 

يف  الدائرة  م�شاركة  اأن  اإىل  م�شريا   ، دبي  �شيف  مفاجاآت  مكتب 

طفال يف  احلدث ت�شتهدف تنفيذ برامج واأن�شطة م�جهة لفئة الأ

م�ر واجلاليات على خمتلف  �شافة اإىل اأولياء الأ ول بالإ املقام الأ

جن�شياتهم .

واأو�شح اأن الدائرة ت�شارك من خالل اأن�شطة وبرامج كل من 

ال�شيف(  اأم  وفرع  املزهر  )فرع  احل�شني  بنت  هيا  مــرية  الأ مركز 

اإدارة  ت�شارك  كما  ون�شاطًا  برناجمًا   62 براجمه  ت�شمنت  الذي 

امل�ؤ�ش�شات  واإدارة  فعالية   12 بعدد  الديني  والتثقيف  الت�جيه 

 ، خمتلفة  واأن�شطة  برامج   3 بعدد  الدينية  واملراكز   ، التعليمية 

بعدد  ر�شاد  والإ الت�جيه  واإدارة  برامج   4 بعدد  البح�ث  واإدارة 

2 ن�شاط ت�شمل حما�شرات علمية ودينية وبرامج ثقافية وور�س 

عمل وم�شابقات .

داب  والآ الكرمي  الــقــراآن  حتفيظ  الفعاليات  تت�شمن  كما 

منها  العمل  وور�س  واملحا�شرات  الثقافية  وامل�شابقات  �شالمية  الإ

عمال اليدوية والر�شم على احلرير ، وتهدف هذه الن�شاطات  الأ

اإىل غر�س حمبة النبي �شلى اهلل عليه و�شلم يف القل�ب وتر�شيخ 

�شالمية يف النف��س . خالق والقيم الإ املبادئ والأ

اجلانب  تعك�س  الدائرة  وبرامج  واأن�شطة  فعاليات  اأن  وقال 

الرب�ي للطفل بطريقة ترفيهية وترب�ية وعلمية.

تتضمن برامج توعوية
80 برنامجًا ونشاطًا للشؤون اإلسالمية
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الثقافية  احل�شني  بنت  هيا  مـــرية  الأ مراكز  اأطلقت 

واملــزهــر  ال�شيف   اأم  منطقتي  يف  بفرعيها  �ــشــالمــيــة  الإ

بدبي  اخلريي  والعمل  �شالمية  الإ ال�شئ�ن  لدائرة  التابعة 

بفعاليات  اخلا�س  والطالبات  للطلبة  ال�شيفي  برناجمها 

اأج�اء �شيف دبي 2008م   وذلك �شمن م�شاركاتها يف جميع 

الفعاليات املتن�عة على مدار العام مع جميع اجلهات ذات 

العالقة لن�شر ال�عي الديني والعلمي يف �شتى �شروب العلم 

واملعرفة.

مرية  وقالت منى حممد باحل�شا مدير  اإدارة  مراكز الأ

الربامج  اإن  اإىل  �شالمية  الإ الثقافية  احل�شني  بنت  هيا 

�شمن  امل�شاركة  احل�شني  بنت  هيا  مرية  الأ ملراكز  ال�شيفية 

املجتمعية  القطاعات  اإىل  تت�جه  دبــي  مفاجاآت  حــدث 

الداعمة  الدائرة  لهداف  وفقا  تنفيذها  ويتم  املختلفة 

اأفــراد  كافة  مع  دائمني  تفاعل  و  ت�ا�شل  عالقة  قامة  لإ

دورات  تنظيم  مت  ــه  ان اإىل  م�شرية  املجتمع  وقــطــاعــات 

لتحفيظ القراآن الكرمي واملحا�شرات وامل�شابقات الثقافية 

الدرا�شية وحتفيظ  املراحل  والطالبات من جميع  للطلبة 

القراآن الكرمي للمعاقات ب�شريًا بالتعاون مع جمعية دبي 

اخلريية وتنظيم دورات �شحية لقطاع الطالبات بالتعاون 

مع هيئة ال�شحة بدبي للت�عية بخطر ال�شمنة وفقر الدم 

على ال�شحة والنظافة ال�شخ�شية واأهمية التغذية .

تنظيم  على  اأي�شًا  تعمل  املراكز  اإدارة  اأن  واأو�شحت 

حتى  عــدادهــا  لإ امل�شلمة  �شرة  بالأ للرقي  اأ�شرية  دورات 

تق�م بدورها يف املجتمع على اأ�ش�س اإميانية �شليمة وت�عية 

مهات بخطر ال�جبات ال�شريعة على اأبنائهن واكت�شاف  الأ

خرى  الر�شم واملجالت الدرا�شية الأ امل�اهب الطالبية يف 

وربط اجليل اجلديد باملا�شي العريق والتعرف على تراث 

جداد . باء والأ الآ

بنت  هيا  مـــرية  الأ مــراكــز  فعاليات  اأن  اإىل  ــارت  واأ�ــش

�شالمية  امل�شاركة �شمن برامج دائرة  احل�شني الثقافية الإ

 26 منها  فعالية   62 تبلغ  باحلدث  �شالمية  الإ ال�ش�ؤون 

ال�شيف  اأم  مركز  يف  فعالية  و36  املزهر  مركز  يف  فعالية 

اإجناح   جتاه  الدائرة  دور  واإبــراز  تاأكيد  خاللها  من  ن�شهد 

العالقة  املقامة يف دبي ذات   املنا�شبات والفعاليات  كافة  

طفال   . بكافة فئات املجتمع وحتديدا الأ

هذا  واأن�شطة   وفعاليات  برامج  اأن  باحل�شا  واأفــادت    

نهم  لأ طفال  الأ على  بالركيز  �شابقاتها  عن  تتميز  العام 

طابع  ذات  وهــي  امل�شتقبل  وكــل  احلا�شر  ن�شف  ميثل�ن 

يف  اأهدافها  تتمثل  واجتماعي  وتعليمي  وترفيهي  ترب�ي 

النبي  القراآن الكرمي  وغر�س حمبة  واإتقان تالوة  حفظ 

�شالمية  الإ والقيم  املبادئ  وتر�شيخ  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى 

وا�شتغالل  وتن�شيطها  الذاكرة  وتنمية  الطالب  نف��س  يف 

واإتقان  �شرية   الأ للحياة  الفتاة  وتهيئة  بالرفيه  ال�قت 

اكت�شاب  جانب  اإىل  الــذات  وتط�ير  اليدوية  عــمــال  الأ

الكثري من املهارات مثل مهارة فن  التعامل ومهارة فن الكالم 

ن�شات . والإ

وصحية ورياضية
ــي بـــدبـــي خــــالل مــفــاجــآت صــيــف دب

62 فعاليه تنظمها مراكز األميرة هيا في المزهر و أم الشيف 
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الوقــــت
اإلسالم

أهمية
في

د. جمال عبد الناصر
  

قال  فقد  اإن�شان؛  كل  حياة  يف  عالية  قيمة  لل�قت 

ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم: »ل تزول قدما عبد ي�م 

علمه...«.  وعن  اأفناه  فيم  عمره  عن  ي�شاأل  حتى  القيامة 

اآخر:»اغتنم خم�شا قبل خم�س: فراغك قبل  ويف حديث 

احلياة  ه�  ال�قت  اأن  فبما  م�تك«،  قبل  وحياتك  �شغلك، 

فيك�ن املعنى: اغتنم وقتك هذا الذي ه� حياتك قبل اأن 

ياأتيك امل�ت فتنقطع عن الدنيا؛ ولذلك فيجب على امل�شلم 

اأن تك�ن عنده غرية �شديدة على وقته، يجب اأن يت�شايق 

اإذا �شاع وقته فيما ل ينفع، فهذا من �شاأن عباد اهلل  ا  جدًّ

العقالء.

كيف  ندري  ل  يق�ل�ن:  النا�س  من  الكثري  هناك  ولكن 

نق�شي اأوقاتنا، ول ندري كيف من�شي هذا ال�قت، ل ندري 

وطف�س  زهق  عبارات:  منهم  ت�شمع  ولذلك  نقتله!!!  كيف 

و�شيق وملل ونح� ذلك.

امل�شلم  يغار  وكذلك   ....« اهلل:  رحمه  القيم  ابن  قال 

على اأوقاته اأن يذهب منها وقت يف غري ر�شا حمب�به وه� 

اهلل عز وجل فهذه الغرية من جهة العبد غرية من املزاحم 

الزوجة  تغار  ملاذا  حمب�به،  مر�شاة  عن  له  القاطع  املع�ق 

خرى؟ تغار منها على من؟ تغار على الزوج  من الزوجة الأ

نها زاحمتها فيه«. خرى؛ لأ من الزوجة الأ

هدف  هناك  يك�ن  عندما  قيمة  ذا  الــ�قــت  وي�شبح 

ا، ومن لي�س لديهم  ن�شان ثمينا جدًّ ور�شالة ي�شبح وقت الإ

لها، ولذلك ل ي�شعرون  اأوقاتهم ل قيمة  ر�شالة ول هدف 

بال�قت وه� مي�شي، ونحن امل�شلمني اأ�شحاب ر�شالة وهدف، 

ا يف اإح�شا�شنا  لذلك يجب اأن يك�ن ل�قتنا اأهمية كبرية جدًّ

ويف �شع�رنا.

اإننا بحاجة اإىل اأن ن�شتيقظ ونعرف قيمة احلياة، ملاذا 

ا  َ اأَمنهَّ {اأََفَح�ِشْبُتْم  بنا:  اأنيطت  التي  امل�شئ�ليات  ن�شت�شعر  ل 

َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َواأَنهَُّكم اإَِلْيَنا َل ُتْرَجُع�َن} ]املؤمنون: 115[، 

ن�َس اإِلهَّ ِلَيْعُبُدوِن} ]الذاريات: 16[،  نهَّ َواْلإِ {َوَما َخَلْقُت اجْلِ

دعــ�ة،  اأ�شحاب  ــدف،  ه واأ�شحاب  ر�شالة  اأ�شحاب  ننا  لأ

اأ�شحاب م�شئ�ليات.

44

ية
الم

س
ة إ

قاف
ث



ل بد من �شغل ال�قت، وعدم ترك النف�س نهبا للفراغ، فنف�شك 

اإن مل ت�شغلها باحلق �شغلْتَك بالباطل؛ ولذا يق�ل ر�ش�ل اهلل -�شلهَّى 

اهلل عليه و�شلهَّم- لرجل، وه� يعظه: »اغتنم خم�شا قبل خم�س: 

فقرك،  قبل  وغناك  �شقمك،  قبل  و�شحتك  هرمك،  قبل  �شبابك 

�شغلك، وحياتك قبل م�تك«. هذا حديث �شحيح  وفراغك قبل 

على �شرط ال�شيخني.

العبادة،  يف  بالجتهاد  وعليك  اهلل،  بطاعة  نف�شك  فا�شغل 

فاقراأ القراآن واجعل لك وردا تقروؤه كل ي�م، فقد قال ر�ش�ل اهلل 

»يقال  وعلمه«،  القراآن  تعلم  من  »خريكم  و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى 

الدنيا«،  يف  ترتل  كنت  كما  ورتــل  وارتــِق  اقــراأ  الــقــراآن..  لقارئ 

�ِشَفاٌء  ُهَ�  َما  اْلــُقــْراآِن  ِمَن  ُل  {َوُنــَنــزِّ وتعاىل:  تبارك  اهلل  ويق�ل 

تنت�شر  فبذلك  َخ�َشاًرا}  اإِلهَّ  امِلنَِي  الظهَّ َيِزيُد  َوَل  ِمِننَي  ْلُم�ؤْ لِّ َوَرْحَمٌة 

على اأعدائك احلقيقيني م�شداقا لق�ل القائل:

�ـــشـــلـــطـــــــ�ا  مــــــا  بـــــاأربـــــــــــــــــع  ـــت  ــــ ـــي ـــل ـــت اب اإين 

وعـــنـــــــائـــي ـــــــــ�تــــي   �ــــشــــقـــــ لــــ�ــــشــــــــــــــدة  اإل 

ــــ�ى ــــهـــــ ـــــا ونــــفــــ�ــــشــــي وال ـــــي ـــــدن ــــيــــ�ــــس وال اإبــــل

ـــــم اأعــــــــدائــــــــي ـــــه ـــــل ـــــف اخلــــــــال�ــــــــس وك ـــــي ك

ال�شرائط واخلطب  العلم، وت�شمع  اأن حت�شر درو�س  وعليك 

الدينية، واقراأ الكتب املفيدة التي تثقل م�اهبك وتنمي ثقافتك، 

ول حترم نف�شك من هذا اخلري الكثري، ول تعر�س عن ذكر اهلل 

لُّ َوَل َي�ْشَقى • َوَمْن اأَْعَر�َس َعن  َبَع ُهَداَي َفاَل َي�شِ فت�شقى {َفَمِن اتهَّ

• َقاَل  اأَْعَمى  اْلِقَياَمِة  َيْ�َم  َوَنْح�ُشُرُه  نًكا  َمِعي�َشًة �شَ َلُه  َفاإِنهَّ  ِذْكِري 

رًيا • َقاَل َكَذِلَك اأََتْتَك اآَياُتَنا  َربِّ مِلَ َح�َشْرَتِني اأَْعَمى َوَقْد ُكنُت َب�شِ

القراآن،  بالليل، واقراأ  ُتْن�َشى} ف�شل هلل  اْلَيْ�َم  َوَكَذِلَك  َفَن�ِشيَتَها 

واأكرث من الدعاء كي يفرج اهلل كربك وي�شلح لك اأمرك اإن 

�شاء اهلل..

ب�شعادة  ت�شعر  تعاىل  اهلل  مبعية  تاأن�س  وعندما 

اإذ  العدوية  رابعة  اهلل  ورحــم  �شعادة  تعدلها  ل 

قالت:

مــريـرة واحلـــيـــــــاة   حتــلـــــ�  فليتـك 

ـــــام  غــ�ــشــاب نــــــ ــى والأ ــش ــر� ــك ت ـــ ــت ــي ول

ــت الـــــــذي بــيــنــي وبــيــنـــــك  عــامــر  ــي ول

ــي وبــــــــني الــعـــــاملــني خـــــراب ـــ ــن ــي وب

هـني ــل  ــك ــال ف ـــــ�د  ال ــك  ـــ مــن ــح  ــش � اإن 

ـــل الـــــذي فــــ�ق الــــــراب تـــراب وكــــ

اأن  امل�شلم واعيًا، ل بد  اأن يك�ن  فال بد 

يك�ن خمططًا ملا يريد اأن يفعله، فعلى �شبيل 

ي�م  اأول كل  اإنفاق ع�شر دقائق يف  اإن  املثال: 

يف  تفعله  اأن  ينبغي  مبا  �شغرية  مذكرة  لكتابة 

ملا تن�ي  اآخر كل ي�م  اأو مثل ذلك يف  الي�م،  هذا 

كبريًا  عناًء  عليك  ي�فر  التايل،  الي�م  يف  تفعله  اأن 

ويجنبك ن�شيان ما يجب اأن تفعله يف امل�شتقبل.

وسائل تنظيم الوقت:
حتديد  مثل  ي�م:  كل  يف  الثابتة  �شياء  الأ م�اعيد  حتديد   •
 - الغذائية  ال�جبات  تناول  م�عد  حتديد   - الن�م  م�عد 

وحتديد م�عد الزيارات- وحتديد م�عد املذاكرة.... اإلخ. 

ا  ي�ميًّ اإليها  نذهب  التي  امل�شاوير  ن  لأ للم�شاوير:  التخطيط   •
ن�شان  تاأخذ وقتًا كبريا من حياتنا، ولذلك ل بد اأن يفكر الإ

عنده  كان  واإذا  �شيفعل؟،  ماذا  ما،  م�ش�ار  يف  يخرج  اأن  قبل 

اأول�يتها  ح�شب  يرتبها  اأن  لبد  ي�شريها  حاجة  من  اأكــرث 

واأهميتها. 

اأي   .. واملهام  عمال  الأ اإجناز  يف  �شرعتك  تعرف  اأن  عليك   •
وذلك  معني،  ن�شاط  اأداء  يتطلبه  الذي  ال�قت  فعليا  تعرف 

ن�شطتك امل�شتقبلية.  حتى ميكنك اأن تخطط فعليا لأ

ليلة  كل  ي�ميا  وقتا  خذ  ولــ�يــة.  الأ ح�شب  ي�ميا  خطط   •
لديك  مــا  بكل  قائمة  و�شجل  الــقــادم.  الــيــ�م  مــن  لت�شتفد 

ول�ية لتفعله يف ي�مك  �شياء ذات الأ لتفعله، ثم اخر اأي الأ

ترتبك،  اأن  جــًدا  املمكن  من  للي�م  تخطيط  بــدون  التايل. 

النافعة،  غري  �شياء  الأ من  للعديد  انتباهك  وين�شرف  حتتار 

واإن مل يكن متي�شرا لدينا ما ن�د فعله ف�شنفعل ما تي�شر لنا. 

ما  هي  فعالية  اخلطط  اأكرث  والتاأجيل:  الت�ش�يف  جتنب   •
اأن تفعل، واأن تظل تعمل عليه حتى  تت�شمن فقط ما عليك 

تنتهي منه، ول ت�ش�ف اأو ت�ؤجل ذلك العمل. 

تدع  األ  يعني  ما  وه�  اأمامك،  واحــد  �شيء  اإجنــاز  يف  ركز   •
الذي  املحدد  ال�شيء  عن  وتلهيك  تربكك  خــرى  الأ �شياء  الأ
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�شياء بعيدا عن ذهنك، بعيدا عن  تق�م باإجنازه. دع بقية الأ

جمال روؤيتك. 

عمال  الأ من  العديد  لديك  ف�شتجد  فقط  عليك  ما  فعلت  اإذا   •
ما  وه�  عاليا،  ــازا  واإجن عالية  اإنتاجية  يعني  مبا  املنجزة، 

جناز، وهكذا  يدفعك ملزيد من الندفاع، وبالتايل ملزيد من الإ

تدور الدائرة. 

بكفاءة  ــال  ــم ع الأ تـــ�ؤدي  كيف  تعلم  يف  وقــتــك  ا�شتثمر   •
واعمل  ال�شخ�شية،  للتنمية  وفعالية. حدد دوما م��ش�عات 

على حتقيق ذلك. 

�شياء  الأ حدد  فقط  لكن  وقتك،  من  دقيقة  لكل  تخطط  ل   •
كم  مالحظتك-  بعد   - واعــرف  اإجنازها،  عليك  التي  املهمة 

اأن  ميكن  الــذي  ما  لتعرف  عمل،  كل  داء  لأ ال�قت  من  تنفق 

بني  منا�شبة  بينية  م�شافات  واترك  فعليا،  ي�مك  ي�شت�عبه 

كل ن�شاط واآخر. 

بهمة  العمل  يجيء  والتخطيط  واملعرفة  املراقبة  بعد   •
وحما�س على ما قررت عمله.. ا�شتعن باهلل ول تعجز.. قم 

ف�را لتحقق ما حتلم به!. 

يف  ت�شاعد  ــ�را  اأم  - اهلل  رحمه   - القيم  ابــن  ــام  م الإ ويذكر 

ا�شتثمار ال�قت يف النافع املفيد فيق�ل:

ن اإ�شاعة ال�قت تقطعك عن  اإ�شاعة ال�قت اأ�شد من امل�ت؛ لأ

خرة، وامل�ت يقطعك عن الدنيا واأهلها اأي اإذا اأنت  اهلل والدار الآ

�شياء التي ت�شيع ال�قت  مت انقطعت عن الدنيا، واإذا ا�شتغلت بالأ

خرة. بال فائدة فاإنك تك�ن قد انقطعت عن اهلل والدار الآ

ت�شيع  التي  �شياء  لالأ وا�شح  مفه�م  عندنا  يك�ن  اأن  بد  ول 

وقات، فلي�س من �شياع ال�قت ما كان يف طاعة اهلل، لذلك فاإن  الأ

غرا�س لهما، اأو الذهاب بال�لد اإىل  م�شاعدة ال�الدين و�شراء الأ

�شياء  العيادة، وم�شاعدة اأخ يف اهلل يف اإ�شالح �شيارته مثاًل، هذه الأ

نها من طاعة اهلل، ولذلك  اأن نعتربها م�شيعة لل�قت، لأ ل ميكن 

جتد بع�س النا�س عندهم مفاهيم غريبة يف خ�شارة املال اأو �شياع 

ع�شرة  املا�شي  العام  وقتنا  من  �شيعنا  نحن  واهلل  يق�ل:  ال�قت، 

اأيام يف احلج!!!، ونحن خ�شرنا اآلف اجلنيهات يف احلج!!!، هكذا 

يق�ل�ن: كيف ت�شم�نها خ�شارة ؟!!

الالزمة  الربية  على  ال�شرب  مثاًل  ال�قت  اإ�شاعة  من  ولي�س 

قامة املجتمع امل�شلم، ومن ل يقبل ذلك فه� مته�ر يريد اخت�شار  لإ

ما ل ميكن اخت�شاره، بزعمه اأن طريق الربية بطيء وه� م�شيعة 

يريدون  نهم  لأ العنف؛  �شعارهم  هــ�ؤلء  اأكرث  جتد  ولذا  لل�قت، 

تغيري كل �شيء بالق�ة وباأ�شرع طريقة!!!

التي  �شياء  الأ هي  ما  وقــات؟،  الأ ت�شيع  التي  �شياء  الأ هي  ما 

وقات؟ ت�شتهلك الأ

القيم رحمه اهلل،  ابــن  ذكــر  كما  والــكــالم،  كـــل،  والأ الــنــ�م، 

�شراف فيها م�شيعة لل�قت، فاإذا زادت عن حدها �شارت م�شيعة  فالإ

لل�قت، الن�م مثال نعمة من نعم اهلل، ول�ل الن�م لع�شنا يف �شقاء، 

ن�شان مطل�ب منه اأن يعطي ج�شده حقه، كما قال الر�ش�ل �شلى  الإ

اهلل عليه و�شلم:»... واإن جل�شدك عليك حقا«، ولكن لي�س معنى 

ن�شان ال�شاعات الط�يلة املت�ا�شلة. هذا اأن ينام الإ

النا�س  وبع�س  فعاًل،  �شاعات  ثماين  يحتاج�ن  النا�س  بع�س 

النا�س  وبع�س  اأقل،  يكفيهم  النا�س  وبع�س  �شاعات،  �شت  تكفيهم 

على  وتعتمد  التع�د،  على  كثريًا  تعتمد  وامل�شاألة  اأكــرث،  يكفيهم 

ن�شان وعلى ن�ع ال�ظيفة التي يق�م بها وهكذا. طبيعة ج�شم الإ

ال�شالة  عليه  لق�له  القيل�لة،  الن�م:  يف  املهمة  م�ر  الأ ومن 

الذي  ال�قت  ففي  تقيل«،..  ل  ال�شياطني  فاإن  »قيل�ا  وال�شالم: 

اأن نك�ن نحن يف ن�م،  يك�ن ال�شيطان فيه �شارحًا ميرح املفرو�س 

ول نتاأخر يف ال�شهر، فقد كره النبي عليه ال�شالة وال�شالم ال�شهر 

�شياء املهمة، اأو لل�شيف مثاًل. خرة اإل للعلم، اأو لالأ بعد الع�شاء الآ

م�ر، يف وقت ن�شاط ال�شياطني نحن  ن انقلبت عندنا الأ نحن الآ

نن�شط ون�شتغل ونعمل، واملفرو�س اأن ننام، ويف ال�قت الذي  ينبغي 

اأن نك�ن م�شتفيقني ففيه ننام!! وهكذا، �شحيح اأن طريقة احلياة 

ن يف  املعا�شرة جتربنا على نظام لال�شتيقاظ، يعني مثاًل انظر الآ

ق�شية الدوام يف العمل وق�شية احل�ش�س و... اإلخ، جتد اأن احلياة 

اأن  ا�شتطعت  فل�  القيل�لة،  وقت  يف  ت�شتيقظ  اأنك  على  م�شممة 

تنظم جدولك بحيث تنام يف وقت القيل�لة فافعل.

واملباريات  لعاب  والأ وامل�شل�شالت،  الربامج  من  الله�  و�شائل 

وامل�شابقات، وغريها. فاإنها كثريًا ما ت�قع يف املحرمات، ول ح�ل ول 

ق�ة اإل باهلل، وهذا حدث عنه ول حرج، واخل��س يف هذا يدع� 

اأو  اأوقات امل�شلمني؟  اأو امل�شل�شالت  �شى: كيف ي�شيع التلفزي�ن  لالأ

ت�شيع  كيف  �ش�اق  الأ يف  املنت�شرة  التافهة  الفارغة  املجالت  هذه 

اأوقات امل�شلمني وامل�شلمات؟ هذا �شيء يف غاية العجب!!!

كثرية  خــريات  من  يحرم  كبري  داء  وهــي  الت�ش�يف،  ق�شية 

ال�شخمة  للمهمات  يحدث  عادة  والت�ش�يف  واأخروية،  دني�ية 

تك�ن  عندما  وي�ش�ف�ن؟  ي�ؤجل�ن  النا�س  يبداأ  متى  وال�شعبة، 

امل�شاألة �شعبة، فلذلك يجد يف نف�شه دافًعا للتاأخري.

خ امل�شلم الفرق بني الت�ش�يف والريث،  ول بد اأن تعلم اأيها الأ

مكانات  فالريث يعني اأنك تنتظر الفر�شة املنا�شبة، قد تك�ن الإ

بعد،  املنا�شب  ال�قت  يحن  مل  مت�فرة،  غري  عندك  دوات  والأ

ن،  الآ تعمله  اأن  ا�شتطاعتك  مع  مر  الأ اأنت تدفع  الت�ش�يف  بينما 

اإليه قد قامت، ووقته قد حان، ولكنك تتعذر باأعذار  واحلاجة 

واهية، تق�ل: ما عندي وقت، ل اأ�شتطيع اأن اأفعله وحدي، اأنتظر 

من غريي اأن ي�شاعدين، �شاأحاول.. �شاأحاول.

اأنهم  ت�شعرهم  بق�شايا  اأنف�شهم  ي�شغل�ن  النا�س  بع�س  وهناك 
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من  فيتهرب  كثرية،  اأ�شا�شية  اأم�ر  عن  غفل�ا  اأنهم  مع  ي�شتفيدون، 

ال�شيء املهم وي�ؤجله، وي�شغل نف�شه باأ�شياء تافهة وجانبية، فل� اأن 

اإن�شانا عنده غدًا امتحان، املفرو�س اأن ين�شغل به، ولكنك جتد اأنه 

�شياء، ويقنع  يرتب الطاولة واخلزانة والكتب، وين�شغل بهذه الأ

�شا�شي. نف�شه اأنه يفعل �شيئا مهما، بينما ه� غافل عن ال�شيء الأ

يقول اإلمام ابن القيم رحمه اهلل:
اإىل  ذلك  اآل  واإن  اجلهاد،  اجلهاد:  وقت  يف  العبادات  اأف�شل 

ف�شل يف وقت  وراد، من �شالة الليل و�شيام النهار... والأ ترك الأ

اأوقات ال�شحر:  ف�شل يف  ح�ش�ر ال�شيف مثاًل: القيام بحقه، والأ

وال�شتغفار،  والذكر،  والدعاء،  والــقــراآن،  بال�شالة،  ال�شتغال 

قبال  الإ اجلاهل:  وتعليم  الطالب،  ا�شر�شاد  وقت  يف  ف�شل  والأ

على تعليمه.

القائم  ال�شيء  بح�شب  يك�ن  اأن  وقت  كل  يف  ف�شل  فالأ اإذن 

واملطل�ب يف ذلك ال�قت، فاإذا اأذن امل�ؤذن اأيهما يك�ن اأف�شل قراءة 

القراآن اأم اإجابة امل�ؤذن؟ قراءة القراآن احلرف بع�شر ح�شنات اإىل 

اأوقات  يف  ف�شل  والأ اأف�شل.  ذان  الأ ترديد  �شعف..؟!  �شبعمائة 

اأكمل ال�ج�ه.  اإيقاعها على  ال�شل�ات اخلم�س: اجلد والن�شح يف 

اأو  باجلاه،  امل�شاعدة  اإىل  املحتاج  �شرورة  ــات  اأوق يف  ف�شل  والأ

البدن، اأو املال: ال�شتغال مب�شاعدته، واإغاثة لهفته، واإيثار ذلك 

على اأورادك وخل�تك.

ومن األشياء المهمة: معرفة األولويات، ما هو األولى؟ 
ما الذي نبدأ به؟

مثال يف طلب العلم: واإذا طلبت العلم فاعلم اأنه حمل فاأب�شر 

بالذي  باأنه متفا�شل فا�شغل ف�ؤادك  واإذا علمت  اأي �شيء حتمل، 

ه� اأف�شل.

اأن  تعرف  اأن  عليها  ي�شاعد  ومما  ول�يات:  الأ معرفة  ويجب 

م�ر اأق�شام: الأ

هناك اأ�شياء مهمة وملحة، مثل: واحد قام من الن�م وقد بقي 

ن اأن ي�شلي، �شيء  على انتهاء وقت ال�شالة �شيء ب�شيط، ل بد الآ

للطبيب؛  تذهب  اأن  ن  الآ بد  ل  ا  جدًّ مري�س  ولدك  اأو  وُملح،  مهم 

نه �شيء مهم وُملح. لأ

واملهم كذلك اأن يعرف طالب العلم: ماذا يفعل يف كل وقت؟ 

وكيف يخ�ش�س لكل وقت وظيفة؟

يق�ل ابن اجل�زي رحمه اهلل: وملا كانت الق�ة تكلف وحتتاج 

اأن  اإىل جتديد وكان الن�شخ واملطالعة والت�شنيف ل بد منه، مع 

مرين، فيك�ن احلفظ  املهم احلفظ، وجب تق�شيم الزمان على الأ

بالن�شخ  عمل  بني  الباقي  ويــ�زع  الليل،  وطــريف  النهار  طريف  يف 

يقع  اأن  ينبغي  ول  حلظه،  واأخــذ  للبدن  راحــة  وبني  واملطالعة، 

اله�شم بني ال�شركاء، فاإنه متى اأخذ اأحدهم ف�ق حقه اأثر الغنب 

وبان اأثره.

الوقت أغلى أم الذهب؟
النظرة  مع  اأق�ل  ولكني  ذهب«.  من  ال�قت  »اإن  قال�ا  قدميا 

ال�قت  اأن  جند  املق�لة  لهذه  الثاقبة 

ال�قت  ذلك؟  كيف  الذهب!!،  من  اأغلى 

الذهب  اأمــا  اإرجاعه،  ميكن  ل  �شاع  اإذا 

فقدته؟،  اإذا  تع��شه  اأن  املمكن  فمن 

فال�قت اإذن اأغلى من الذهب ولي�س من 

ذهب كما يق�ل�ن.

تتقي  اأن  خ  الأ اأيها  لك  فن�شيحتي 

اهلل يف عمرك، فكل ي�م تطلع �شم�شه يف 

»اأنا  بق�له:  اآدم  ابن  ينادي  الدنيا  هذه 

فاغتنم  �شهيد  عملك  وعلى  جديد  خلق 

القيامة«!.  اإىل ي�م  اأع�د  لن  فاإين  مني 

و�شلم:  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ويق�ل 

النا�س  من  كثري  فيهما  مغب�ن  »نعمتان 

�شلى  النبي  ويق�ل  والــفــراغ«.  ال�شحة 

اهلل عليه و�شلم : »الدنيا ملع�نة ملع�ن 

وعاملًا  واله  ومــا  اهلل  ذكــر  اإل  فيها  ما 

ومتعلًما«.

اهلل  يف  اأخي  بالعلم  نف�شك  فا�شغل 

وا�شتعن باهلل ول تعجز، واجل�س بني اأولدك معلما اإياهم مربيا 

ُيدرك كله ل  لهم، و�شل رحمك واأعط كل ذي حق حقه، وما ل 

اأن  فحاول  العلم  طلب  عن  بعملك  من�شغال  كنت  فاإذا  كله.  يرك 

تفرغ وقًتا ول� قليال، حاول اأن حت�شر در�شا، اأو ت�شمع حما�شرة... 

اإلخ.

ال�قت  اإننا عندما غفلنا عن قيمة  اأق�ل لك حقا  واأخريا.. 

العمل  يف  ديننا  اأخالقيات  فقدنا  عندما  الثالث،  بالعامل  لقبنا 

والنه��س  الع�دة  من  بد  فال  القائمة،  اآخر  يف  و�شرنا  تراجعنا، 

مبق�مات التقدم واحرام ال�قت. وتابعنا باأخبارك، داعيا اهلل 

لك اأن يعينك على تدبري ال�قت وا�شتغالله يف طاعته.

د. جمال عبد الناصر
البيان. بجريدة  �شحايف  • كاتب 
جامعات. بعدة  م�شارك  •  ا�شتاذ 

القاهرة. بجامعة  • ا�شتاذ 

إننا بحاجة 
إلى أن 

نستيقظ 
ونعرف 

قيمة الحياة
فلماذا ال 
نستشعر 

المسئوليات 
التي أنيطت 

بنا
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الهـدي النبوي
في تربـيةاألبنــاء

د. أحمد عبد الكريم نجيب
  

من  وحــّذرنــا  ــة،  ــذّري ال بنعمة  علينا  امــنت  تعاىل  اهلل  ــاإن  ف

وانتدبنا  فتنة}،  واأولدكم  اأم�الكم  من  {اإّن  فقال:  بها  الفتتان 

لناأخذ بُحَجز اأهلينا عن النار فقال: {ق�ا اأنف�شكم واأهليكم نارًا}، 

وذلك من حّق اأهلينا علينا، ومتام رعايتنا لهم، وكلنا راع وم�ش�ؤول 

عن رعيته كما يف احلديث.

والعمل  احلر�س  من  ب�ين  لالأ بّد  ل  الرعاية  اأمانة  داء  ولأ

بناء وتربيتهم. ول يف�تنهما اأنهما حما�شبان على  على تعليم الأ

التهاون والتق�شري يف ذلك.

فقد روى الرمذي واأحمد وغريهما باإ�شناد �شحيح َعْن َعْمِروْبِن 

ِ �شلى اهلل عليه 
هَّ

ِه اأَنهَّ اْمَراأًَة اأََتْت َر�ُش�َل اهلل �ُشَعْيٍب َعْن اأَِبيِه َعْن َجدِّ

و�شلم َوَمَعَها اْبَنٌة َلَها َوِفى َيِد اْبَنِتَها َم�َشَكَتاِن َغِليَظَتاِن ِمْن َذَهٍب َفَقاَل 

 ِبِهَما 
ُ هَّ
َرِك اهلل ِك اأَْن ُي�َش�ِّ َلَها » َُتْعِطنَي َزَكاَة َهَذا« .  َقاَلْت َل.  َقاَل » اأََي�ُشرُّ

ِبىِّ  النهَّ اإِىَل  َفاأَْلَقْتُهَما  َفَخَلَعْتُهَما  َقاَل  َناٍر« .   ِمْن  �ِشَ�اَرْيِن  اْلِقَياَمِة  َيْ�َم 

ِ َعزهَّ َوَجلهَّ َوِلَر�ُش�ِلِه.
هَّ

�شلى اهلل عليه و�شلم َوَقاَلْت ُهَما هلِل

البنت  على  ولي�س  م  الأ على  العق�بة  رتب  اأّنه  هنا  وال�شاهد 

املنكر  على  قرارها  لإ هذا  ولعل  يدها،  يف  امل�شكتني  لب�شت  التي 

اأوت�شببها فيه.

مــام  الإ قال  ظــفــار،  الأ نع�مة  منذ  تبداأ  ال�شليمة  والربية 

حياء(: )مّما يحتاج اإليه الطفل اأ�شد  الغّزايل رحمه اهلل يف )الإ

الحتياج العتناء باأمر ُخُلقه، فاإّنه ين�شاأ على ما عّ�ده املربي يف 

�شغره من َحَرٍد وغ�شب جِلاٍج وَعجلٍة وخّفٍة وه�َىً وطي�ٍس وحّدة 

خالق  الأ هذه  وت�شري  ذلك  تاليف  ِكربه  يف  عليه  في�شعب  وج�شع، 

التحّرز  غاية  منها  يتحّرز  مل  فــاإن  له،  را�شخٍة  وهيئات  �شفات 

ف�شحته لبّد ي�مًا ما، ولذلك جند اأكرث النا�س منحرفًة اأخالقهم، 

وذلك من ِقَبل الربية التي ن�شاأ عليها(.

وقال ال�شاعر:

وين�شاأ نا�شئ الفتيان فينا        على ما كــان عـــّ�ده اأب�ه

وقد قيل:

العلم يف ال�شغر كالنق�س يف احلجر

بــر  والعلـم يف الكــرب كالغـــرز بالإ
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يف  و�شّلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  هدي  عن  حرج  ول  وحــّدث 

يانعة  �ش�ل،  الأ را�شخة  املناهج،  متكاملة  مدر�شًة  لر  الربية، 

حيث  ال�شاحلة،  والتن�شئة  الربية  يف  الظالل  وافــرة  الثمار، 

اعتنى بهم بنف�شه، واأو�شى بهم خريًا يف العناية والرعاية.

دعاوؤه  طفال  الأ بتعليم  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  عنايته  ومن 

احلاكم  وم�شتدرك  اأحمد  م�شند  يف  كما  لبع�شهم  النافع  بالعلم 

َر�ُش�َل  اإَنهَّ  قال:  ا�ٍس  َعبهَّ اْبِن  َعِن  الذهبي  ووافقه  �شححه  باإ�شناد 

َمْنِكِبى  اأَْو َعَلى  َكِتِفى -   َيَدُه َعَلى  َع  ِ �شلى اهلل عليه و�شلم َو�شَ
هَّ

اهلل

اأِْويَل« .  يِن َوَعلِّْمُه التهَّ ْهُه ِفى الدِّ �َشكهَّ �َشِعيٌد -  ُثمهَّ َقاَل »اللهَُّهمهَّ َفقِّ

طفال: ومن هديه �شلى اهلل عليه و�شلم يف تربية الأ

ت�شجيعه على طلب العلم، واإف�شاح املجال اأمامه ملخالطة من 

يكربونه �شّنًا يف جمال�س العلم.

ِ ْبِن ُعَمَر -  ر�شى اهلل عنهما -  َقاَل 
هَّ

روى ال�شيخان َعْن َعْبِد اهلل

اِر  ِتَى ِبُجمهَّ اأُ اإِْذ  ِبىِّ �شلى اهلل عليه و�شلم ُجُل��ٌس  َبْيَنا َنْحُن ِعْنَد النهَّ

مَلَا َبَرَكُتُه  َجِر  ِبىُّ �شلى اهلل عليه و�شلم » اإِنهَّ ِمَن ال�شهَّ َنْخَلٍة َفَقاَل النهَّ

ِهَى  اأَُق�َل  اأَْن  َفــاأََرْدُت  ْخَلَة،   النهَّ َيْعِنى  اأَنهَُّه  َفَظَنْنُت  امْلُ�ْشِلِم« .   َكِة  َكرَبَ

.  ُثمهَّ اْلَتَفتُّ َفاإَِذا اأََنا َعا�ِشُر َع�َشَرٍة اأََنا اأَْحَدُثُهْم  ِ
هَّ

ْخَلُة َيا َر�ُش�َل اهلل النهَّ

ْخَلُة« .  ِبىُّ �شلى اهلل عليه و�شلم »ِهَى النهَّ ،  َفَقاَل النهَّ َف�َشَكتُّ

  - عنهما  اهلل  ر�شى    - ا�ٍس  َعبهَّ اْبِن  َعِن  وغريه  البخاري  وروى 

اإّنه  قيل   – ُهْم  َبْع�شُ َفَقاَل  َبْدٍر،   اأَ�ْشَياِخ  َمَع  ُيْدِخُلِنى  ُعَمُر  َكاَن  َقاَل 

اأَْبَناٌء  َوَلَنا  َمَعَنا،   اْلَفَتى  َهَذا  ُتْدِخُل  مِلَ  الرحمن بن ع�ف-:  عبد 

َوَدَعاِنى  َيْ�ٍم،   َذاَت  َفَدَعاُهْم  َقاَل  َعِلْمُتْم.   َقْد  ْن  مِمهَّ اإِنهَُّه  َفَقاَل  ِمْثُلُه 

ى َفَقاَل َما َتُق�ُل�َن  َيُهْم ِمنِّ َمَعُهْم َقاَل َوَما ُرِئيُتُه َدَعاِنى َيْ�َمِئٍذ اإِلهَّ ِلرُيِ

ا�َس َيْدُخُل�َن(  َحتهَّى َخَتَم  ِ َواْلَفْتُح • َوَراأَْيَت النهَّ
هَّ

ُر اهلل )اإَِذا َجاَء َن�شْ

ْرَنا  ُن�شِ اإَِذا  َوَن�ْشَتْغِفَرُه،    
َ هَّ
َنْحَمَد اهلل اأَْن  ِمْرَنا  اأُ ُهْم  َبْع�شُ َفَقاَل  �َرَة،   ال�شُّ

ُهْم �َشْيئًا.  َفَقاَل  ُهْم َل َنْدِرى.  ومَلْ َيُقْل َبْع�شُ َوُفِتَح َعَلْيَنا.  َوَقاَل َبْع�شُ

ُهَ�  ُقْلُت  َتُق�ُل  َفَما  َقاَل  َل.   ُقْلُت  َتُق�ُل  اأََكــَذاَك  ا�ٍس  َعبهَّ اْبَن  َيا  ىِل 

َجاَء  )اإَِذا  َلُه   
ُ هَّ
اهلل اأَْعَلَمُه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   ِ

هَّ
اهلل َر�ُش�ِل  اأََجُل 

ِبَحْمِد  ْح  )َف�َشبِّ اأََجِلَك  َعاَلَمُة  َفَذاَك  َة،   َمكهَّ َفْتُح  َواْلَفْتُح(    ِ
هَّ

ُر اهلل َن�شْ

اإِنهَُّه  َوا�ْشَتْغِفْرُه  َك  ابًا(  َقال ُعَمُر َما اأَْعَلُم ِمْنَها اإِلهَّ َربِّ َكاَن َت�هَّ

َما َتْعَلُم. 

حــ�ــشــ�ر  الــنــا�ــشــئ جمــالــ�ــس من ويف 

ــنــًا  ــــــدرًا تــكــرمي يـــكـــربونـــه �ــش وق

األ  ــي  ــغ ــب ــن ي يــعــِدم الــتــاأّدب لــــه 

ــق فــيــه،  ــّل ــخ ــت ـــه يف وال ــن اأدب وم

ل  اأن  اأو جمــلــ�ــشــهــم  ُيــطــاولــهــم 

بينهم،  يتقّدمهم يــتــعــامل  اأو 

اأو  كالم.بــــحــــديــــث 

م�شلم  �شحيحه روى  يف 

ــُن  ْب ــَرُة  ــُم ــشَ � ر�شي اأن  ُجْنُدٍب 

قال:  عنه  َلَقْد ُكْنُت َعَلى اهلل 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى   ِ
هَّ

اهلل َر�ُش�ِل  َعْهِد 

َنُعِنى  مَيْ َفَما  َعْنُه  اأَْحَفُظ  َفُكْنُت  ُغاَلمًا 

اأَ�َشنُّ  ُهْم  ِرَجاًل  ُهَنا  َها  اأَنهَّ  اإِلهَّ  اْلَقْ�ِل  ِمَن 

ى. ِمنِّ

احل�شن  قــ�ل  يــرد  املعنى  هــذا  ويف 

الب�شري يف و�شّيته لبنه رحمهما اهلل: 

)يا بني ! اإذا جال�شت العلماء فكن على 

تق�ل،  اأن  على  منك  اأحــر�ــس  ال�شمع 

وتعّلم ح�شن ال�شتماع كما تتعّلم ح�شن 

الكالم(.

وال�شتماع  �شغاء  الإ ح�شن  اأّن  مع 

اأدٌب رفيٌع يف حق الكبار وال�شغار جميعًا، 

حالب،  املتحّدث  قــال:  من  اأح�شن  وقد 

مــ�ؤونــة  كفيت  فـــاإذا  ــارب،  �ــش وامل�شتمع 

وىل فاأح�شن النتهال منها. الأ

ومن هديه �شلى اهلل عليه و�شلم يف 

طفال: تربية الأ

اأو  اأن يك�ن عليه،  ملا ينبغي  تهيئته 

والريادة  كالقيادة  ي�شري عليه يف كربه 

تاأمري  ذلك  على  دلياًل  وكفى  مامة،  والإ

ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم اأ�شامة بن زيد ذي ال�شبعة ع�شر 

ربيعًا على جي�س يغزو الروم يف بالد ال�شام، وفيه كبار ال�شحابة 

جبل  بن  معاذ  وبعثه  اأجمعني،  عنهم  اهلل  ر�شي  وعمر  بكر  كاأبي 

من  ع�شرة  التا�شعة  يف  وهــ�  اليمن  على  اأمـــريًا  عنه  اهلل  ر�شي 

العمر.

ومن هذا القبيل ما يدل عليه ما رواه البخارّي يف �شحيحه عن 

هَّا َكاَنْت َوْقَعُة اأَْهِل اْلَفْتِح  عمرو بن �شلمة ر�شي اهلل عنه اأنه قال: مََل

ا َقِدَم َقاَل  َباَدَر ُكلُّ َقْ�ٍم ِباإِ�ْشاَلِمِهْم،  َوَبَدَر اأَِبى َقْ�ِمى ِباإِ�ْشاَلِمِهْم،  َفَلمهَّ

لُّ�ا  ا َفَقاَل »�شَ ِبىِّ �شلى اهلل عليه و�شلم َحقًّ ِ ِمْن ِعْنِد النهَّ
هَّ

ِجْئُتُكْم َواهلل

َرِت  َح�شَ َفاإَِذا  َكَذا،   ِحنِي  ِفى  َكَذا  لُّ�ا  َو�شَ َكَذا،   ِحنِي  ِفى  َكَذا  اَلَة  �شَ

َفَلْم  َفَنَظُروا  ُقْراآنًا« .   ُكْم  اأَْكرَثُ ُكْم  مهَّ َوْلَي�ؤُ اأََحُدُكْم،   ْن  ذِّ َفْلُي�ؤَ اَلُة،   ال�شهَّ

ُم�ِنى  َفَقدهَّ ْكَباِن،   الرُّ ِمَن  ى  اأََتَلقهَّ ُكْنُت  مِلَا  ى،   ِمنِّ ُقْراآنًا  اأَْكرَثَ  اأََحٌد  َيُكْن 

َبنْيَ اأَْيِديِهْم،  َواأََنا اْبُن �ِشتٍّ اأَْو �َشْبِع �ِشِننَي َوَكاَنْت َعَلىهَّ ُبْرَدٌة،  ُكْنُت اإَِذا 

ا ا�ْشَت  �ا َعنهَّ ىِّ اأََل ُتَغطُّ ى،  َفَقاَلِت اْمَراأٌَة ِمَن احْلَ ْت َعنِّ �َشَجْدُت َتَقلهَّ�شَ

َفَرِحى  ِب�َشْىٍء  َفِرْحُت  َفَما  َقِمي�شًا،   ىِل  َفَقَطُع�ا  ْوا  َفا�ْشَرَ َقاِرِئُكْم.  

ِبَذِلَك اْلَقِمي�ِس. 

فانظروا رحمكم اهلل كيف حفظ من اأف�اه الركبان ق�شطًا من 

تلقيهم عن خري اخللق  بن� ق�مه رغم  كتاب اهلل فاق ما حفظه 

مامة ق�مه  غرب من ذلك اأّنه ت�شّدر لإ �شلى اهلل عليه و�شّلم، والأ

يف ال�شالة رغم حداثة �شّنه اإىل حّد ل ُيعاب عليه فيه انح�شار 

ث�به عن �ش�اأته.

ألداء أمانة 
الرعاية
ال بّد 

لألبوين 
من الحرص 

والعمل على 
تربية األبناء

و اليفوتهما 
أنهما 

محاسبان 
على 

التقصير

49

ية
الم

س
ة إ

قاف
ث



طفال: ومن هديه �شلى اهلل عليه و�شلم يف تربية الأ

التي  ال��شائل  من  وهــ�  اللعب،  بطريق  والتعليم  املداعبة 

ال��شائل  اأجنع  من  الي�م  الربية  يف  الغربية  املدار�س  تعتربها 

الهدي  اأن  رغم  له،  واأنفعها  الطفل  نف�س  اإىل  واأقربها  واأهمها 

النب�ي �شبق اإىل ذلك وقرره و�شرع فيه �شاحبه �شلى اهلل عليه 

ال�شيخان  رواه  ما  اأ�شهرها  من  كثرية  م�اقف  يف  بالفعل،  و�شّلم 

ِبىُّ �شلى اهلل  وغريهما من حديث اأََن�ٍس ر�شي اهلل عنه َقاَل َكاَن النهَّ

ُعَمرْيٍ  اأَُب�  َلُه  ُيَقاُل  اأٌَخ  ىِل  َوَكاَن  ُخُلقًا،   ا�ِس  النهَّ اأَْح�َشَن  و�شلم  عليه 

َفَعَل  َما  ُعَمرْيٍ  اأََبا  » َيا  َقاَل  َجاَء  اإَِذا  َوَكاَن    - َفِطيٌم  اأَْح�ِشُبُه  َقاَل    -

َبْيِتَنا،   ِفى  َوُهَ�  اَلَة  ال�شهَّ َر  َح�شَ ا  َ َفُرمبهَّ ِبِه،   َيْلَعُب  َكاَن  ُنَغٌر    . » َغرْيُ النُّ

ُح،  ُثمهَّ َيُق�ُم َوَنُق�ُم َخْلَفُه  َتُه َفُيْكَن�ُس َوُيْن�شَ َفَياأُْمُر ِباْلِب�َشاِط الهَِّذى حَتْ

لِّى ِبَنا.  َفُي�شَ

عنه  اهلل  ر�شي  عمري  بي  لأ و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ومداعبته 

طفال وتعليمهم واآباءهم  در�ٌس عظيم ير�شم منهجًا يف تربية الأ

باأ�شل�ب الت�ش�يق والت�دد لهم، ولذلك اهتم العلماء بهذا احلديث 

اأمّيا اهتمام.

هذا  )يف  )الفتح(:  يف  اهلل  رحمه  حجر  ابن  احلافظ  قال 

بابن  املعروف  الطربي  العبا�س  اأب�  جمعها  ف�ائد  عّدة  احلديث 

القا�ّس الفقيه ال�شافعي �شاحب الت�شانيف يف جزِء مفرد، وذكر 

ابن القا�ّس يف اأّول كتابه اأّن بع�س النا�س عاب على اأهل احلديث 

بحديث  التحديث  ذلك  ومثل  فيها،  فائدة  ل  اأ�شياء  يروون  اأّنهم 

اأبي عمري هذا، قال: وما درى اأّن يف هذا احلديث من وج�ه الفقه 

دب والفائدة �شتني وجهًا ثّم �شاقها مب�ش�طًة(. وفن�ن الأ

ومن هديه �شلى اهلل عليه و�شلم يف 

طفال: تربية الأ

بال�ش�ابط  والـــتـــاأديـــب  الــ�ــشــرب 

ال�شرعّية يف التعليم:

جياٌد  اأحاديث  الباب  هذا  يف  وردت 

كثرية منها:

ما رواه اأحمد يف م�شنده باإ�شناد   •
ــاَل  َق عنه  اهلل  ر�شي  ــاٍذ  ــَع ُم ــْن  َع ح�شن 

عليه  اهلل  �شلى   ِ
هَّ

اهلل ــ�ُل  َر�ــشُ ــى  ــاِن اأَْو�ــشَ

ُت�ْشِرْك  » َل  َقــاَل  َكِلَماٍت.   ِبَع�ْشِر  و�شلم 

نهَّ  ْقَت َوَل َتُعقهَّ ِ �َشْيئًا َواإِْن ُقِتْلَت َوُحرِّ
هَّ

ِباهلل

اأَْهِلَك  اأَْن َتْخُرَج ِمْن  اأََمَراَك  َواإِْن  َواِلَدْيَك 

دًا  اَلًة َمْكُت�َبًة ُمَتَعمِّ َكنهَّ �شَ َوَماِلَك َوَل َتْرُ

دًا َفَقْد  اَلًة َمْكُت�َبًة ُمَتَعمِّ َفاإِنهَّ َمْن َتَرَك �شَ

َخْمرًا  َت�ْشَرَبنهَّ  َوَل   ِ
هَّ

اهلل ُة  ِذمهَّ ِمْنُه  َبِرَئْت 

َيَة  َوامْلَْع�شِ اَك  َواإِيهَّ َفاِح�َشٍة  ُكلِّ  َراأْ�ُس  َفاإِنهَُّه 

ِ َعزهَّ َوَجلهَّ 
هَّ

َيِة َحلهَّ �َشَخُط اهلل ِبامْلَْع�شِ َفاإِنهَّ 

َهَلَك  َواإِْن  ْحِف  الزهَّ ِمَن  َواْلــِفــَراَر  ــاَك  َواإِيهَّ

َواأَْنَت  ُم�َتاٌن  ا�َس  النهَّ اَب  اأَ�شَ َواإَِذا  ا�ُس  النهَّ

ِمْن  ِعَياِلَك  َعَلى  ــْق  ــِف ْن َواأَ َفاْثُبْت  ِفيِهْم 

ــًا  اأََدب اَك  َع�شَ َعْنُهْم  َتــْرَفــْع  َوَل  َطــْ�ِلــَك 

 . » ِ
هَّ

َواأَِخْفُهْم ِفى اهلل

ُه  اأَْخرَبَ اأَنهَُّه  ا�ٍس  َعبهَّ اْبِن  َمْ�ىَل  ُكَرْيٍب  َعْن  ال�شيخان  رواه  وما   •
ِعْنَد  َباَت  اأَنهَُّه    - عنهما  اهلل  ر�شى    - ا�ٍس  َعبهَّ ْبِن   ِ

هَّ
اهلل َعْبِد  َعْن 

َقاَل    - َخاَلُتُه  َوْهَى    - عنها  اهلل  ر�شى    - ِمِننَي  امْلُ�ؤْ اأُمِّ  َمْيُم�َنَة 

ِ �شلى 
هَّ

َطَجَع َر�ُش�ُل اهلل َطَجْعُت َعَلى َعْر�ِس اْلِ��َشاَدِة،  َوا�شْ َفا�شْ

ِ �شلى اهلل 
هَّ

َفَناَم َر�ُش�ُل اهلل َواأَْهُلُه ِفى ُط�ِلَها،   اهلل عليه و�شلم 

َف اللهَّْيُل اأَْو َقْبَلُه ِبَقِليٍل اأَْو َبْعَدُه ِبَقِليٍل،   عليه و�شلم َحتهَّى اْنَت�شَ

ِ �شلى اهلل عليه و�شلم َفَجَل�َس،  َفَم�َشَح 
هَّ

ُثمهَّ ا�ْشَتْيَقَظ َر�ُش�ُل اهلل

ْ�َم َعْن َوْجِهِه ِبَيِدِه،  ُثمهَّ َقَراأَ اْلَع�ْشَر اآَياٍت َخَ�اِتيَم �ُش�َرِة اآِل  النهَّ

�َءُه،   اأَ ِمْنَها،  َفاأَْح�َشَن ُو�شُ ِعْمَراَن،  ُثمهَّ َقاَم اإِىَل �َشنٍّ ُمَعلهََّقٍة َفَتَ��شهَّ

ر�شى اهلل عنهما    - ا�ٍس  َعبهَّ ْبُن   ِ
هَّ

َعْبُد اهلل َقاَل  لِّى.   ُي�شَ َقاَم  ُثمهَّ 

َجْنِبِه،   اإِىَل  َفُقْمُت  َذَهْبُت  ُثمهَّ  َنَع،   �شَ َما  ِمْثَل  َنْعُت  َف�شَ َفُقْمُت    -

ِ �شلى اهلل عليه و�شلم َيَدُه اْلُيْمَنى َعَلى َراأْ�ِشى،  
هَّ

َع َر�ُش�ُل اهلل َفَ��شَ

  ، َرْكَعَتنْيِ ،  ُثمهَّ  َرْكَعَتنْيِ لهَّى  ِبَيِدِه،  َف�شَ َيْفِتُلَها  ُذِنى اْلُيْمَنى  ِباأُ َواأََخَذ 

،  ُثمهَّ اأَْوَتَر،  ُثمهَّ  ،  ُثمهَّ َرْكَعَتنْيِ ،  ُثمهَّ َرْكَعَتنْيِ ،  ُثمهَّ َرْكَعَتنْيِ ُثمهَّ َرْكَعَتنْيِ

،  ُثمهَّ  لهَّى َرْكَعَتنْيِ َخِفيَفَتنْيِ ُن،  َفَقاَم َف�شَ ذِّ َطَجَع َحتهَّى َجاَءُه امْلُ�ؤَ ا�شْ

ْبَح. لهَّى ال�شُّ َخَرَج َف�شَ

طفال: ومن هديه �شلى اهلل عليه و�شلم يف تربية الأ

لل�شالة  امل�شاجد  ارتياد  ومنه  اخلــريات  فعل  على  تع�يدهم 

والتعبد:

روي عن عبد اهلل بن م�شع�د ر�شي اهلل عنه ق�له: )حافظ�ا 

على اأبنائكم يف ال�شالة، وعّ�دوهم اخلري فاإّن اخلري عادة(. 

ولهذا الق�ل ما ي�ؤيده يف ال�شّنة فقد روى ابن ماجة باإ�شناد 

 ِ
هَّ

�شحيح عن ُمَعاِوَيَة ْبَن اأَِبى �ُشْفَياَن ر�شي اهلل عنه َعْن َر�ُش�ِل اهلل

اَجٌة َوَمْن ُيِرِد  رُّ جَلَ رْيُ َعاَدٌة َوال�شهَّ �شلى اهلل عليه و�شلم اأَنهَُّه َقاَل » اخْلَ

يِن«. ْهُه ِفى الدِّ ا ُيَفقِّ  ِبِه َخرْيً
ُ هَّ
اهلل

وقد ورد يف ال�شّنة ما يدل على م�شروعية تع�يد ال�شغار على 

ال�شيام و�شالة اجلماعة وا�شطحابهم للحج �شغارًا ومن ذلك:

ِبىُّ  النهَّ اأَْر�َشَل  َقاَلْت  ٍذ  ُمَع�ِّ ِبْنِت  ِع  َبيِّ الرُّ َعِن  ال�شيخان  روى   •
» َمْن  اِر  ْن�شَ اإِىَل ُقَرى الأَ َغَداَة َعا�ُش�َراَء  �شلى اهلل عليه و�شلم 

ْم« .   َفْلَي�شُ اِئمًا  َبَح �شَ اأَ�شْ َوَمْن  َيْ�ِمِه،   َة  َبِقيهَّ َفْلُيِتمهَّ  ُمْفِطرًا  َبَح  اأَ�شْ

اللُّْعَبَة  َلُهُم  َعُل  َوجَنْ ْبَياَنَنا،   ُم �شِ ِّ� َوُن�شَ َبْعُد،   �ُمُه  َن�شُ ا  َفُكنهَّ َقاَلْت 

َعاِم اأَْعَطْيَناُه َذاَك،  َحتهَّى  ِمَن اْلِعْهِن،  َفاإَِذا َبَكى اأََحُدُهْم َعَلى الطهَّ

ْفَطاِر. قال ابن حجر: )يف احلديث حجة على  َيُك�َن ِعْنَد الإِ

م�شروعّية مترين ال�شبيان على ال�شيام(.

�شلى  ِبىِّ  النهَّ اأن  عنهما  اهلل  ر�شي  ا�ٍس  َعبهَّ اْبِن  َعِن  م�شلم  وروى   •
؟« .   اْلَقْ�ُم  » َمِن  َفَقاَل  ْوَحاِء  ِبالرهَّ َرْكبًا  َلِقَى  و�شلم  عليه  اهلل 

« .  َفَرَفَعْت  ِ
هَّ

َقاُل�ا: امْلُ�ْشِلُم�َن.  َفَقاُل�ا: َمْن اأَْنَت َقاَل: » َر�ُش�ُل اهلل

ا َفَقاَلْت اأَِلَهَذا َحجٌّ َقاَل » َنَعْم َوَلِك اأَْجٌر« .  ِبيًّ اإَِلْيِه اْمَراأٌَة �شَ

باإ�شناد  داود  واأب�  والرمذي  �شحيحه  يف  خزمية  ابن  وروى   •
�شحيح عن اأن�س بن مالك ر�شي اهلل عنه اأّن ر�ش�ل اهلل �شلى 

ق�م�ا  قال:  ثم  منه  فاأكل  طعام،  اإىل  دعي  و�شلم  عليه  اهلل 

من  ا�ش�د  قد  لنا  ح�شري  اإىل  فقمت  اأن�س:  قال  بكم.  فلن�شل 

�شلى  اهلل  ر�ش�ل  عليه  فقام  باملاء،  فن�شحته  لب�س،  ما  ط�ل 

ومن 
هديه ملسو هيلع هللا ىلص 
تشجيعه 
على طلب 
العلم، 
وإفساح 
المجال أمامه 
لمخالطة 
من يكبرونه 
سّنًا في 
مجالس 
العلم
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والعج�ز  وراءه،  واليتيم  اأنا  عليه  و�شففت  و�شلم،  عليه  اهلل 

من ورائنا، ف�شلى بنا ركعتني ثم ان�شرف.

ولي�س املق�ش�د تع�يدهم على �شالة اجلماعة يف البيت اإل اأن 

يك�ن ذلك يف الن�افل، كالركعتني التني اأم النبي �شلى اهلل عليه 

و�شّلم فيهما الغالمني واملراأة، وهذا هدي نب�ي �شريف، ومن هديه 

وت�جيههم  بامل�شاجد  بناء  الأ ربط  اأي�شًا  وال�شالم  ال�شالة  عليه 

اإليها، بل كان يذهب اأكرث من ذلك فيتج�ز يف �شالته مراعاة حلال 

ال�شبية الذين ت�شطحبهم اأمهاتهم اإىل امل�شجد.

روى البخاري يف �شحيحه َعْن اأَِبى َقَتاَدَة ر�شي اهلل عنه َعِن 

اأَْن  ِريُد  اأُ اَلِة  ُق�ُم ِفى ال�شهَّ »اإِنِّى لأَ َقاَل  ِبىِّ �شلى اهلل عليه و�شلم  النهَّ

اأَْن  َكَراِهَيَة  اَلِتى  �شَ ِفى  ُز  �هَّ َفاأَجَتَ   ، ِبىِّ ال�شهَّ ُبَكاَء  َفاأَ�ْشَمُع  ِفيَها،   َل  اأَُط�ِّ

ِه« .  اأَ�ُشقهَّ َعَلى اأُمِّ

ر�شي  �شّداد  بن  اهلل  عبد  عن  �شحيح  باإ�شناد  الن�شائي  وروى 

اهلل عنه قال: بينما ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم ي�شلي بالنا�س 

بني  ال�شج�د  فاأطال  �شاجد،  وه�  عنقه  فركب  احل�شني  جاءه  اإذ 

النا�س حتى ظن�ا اأّنه قد حدث اأمر فلما ق�شى �شالته، �شاأل�ه عن 

ذلك، فقال عليه ال�شالة وال�شالم: )اإن ابني ارحتلني، فكرهت اأن 

اأعجله حتى يق�شي حاجته(.

ويرتادها  والكبري  ال�شغري  فيها  يجتمع  رو�شة  اإذن  فامل�شجد 

ال�شلف  كان  وقد  لها،  خري  املــراأة  بيت  كان  واإن  واملــراأة،  الرجل 

اخلــريات  ي�شتبق�ن  ارتــيــادهــا  يف  عليهم  اهلل  ر�ــشــ�ان  ال�شالح 

فيذكرون ربهم، وياأخذون العلم عن نبيهم الذي قال: )من جاء 

�شبيل اهلل(  اأويعلمه، فه� كاملجاهد يف  م�شجدنا هذا يتعلم خريًا 

وابن  واأحمد  ماجة  ابن  اأخرجه  ب�ش�اهده:  ح�شن  حديث  وهذا 

حبان يف �شحيحه واحلاكم يف امل�شتدرك، وقال عنه: هذا حديث 

ومل  رواتــه،  بجميع  احتجا  فقد  ؛  ال�شيخني  �شرط  على  �شحيح 

يخرجاه، ول اأعلم له علة.اهـ.

م التي تن�شر  وىل، واجلامعة الأ لذلك كان امل�شجد املدر�شة الأ

مثل  والأ ف�شل  الأ وه�املكان  النا�س،  بني  املعارف  وت�شيع  العلم، 

لهذا املق�شد العظيم، وينبغي اأن ل يعدل به �شيٌئ يف تعليم النا�س 

والدع�ة اإىل اهلل اإل ل�شرورة. 

مة ولامتهنت عل�م ال�شريعة، ول جفت منابعها  وما تنكبت الأ

اإل بعد اأن اأغفل دور امل�شجد يف التعليم.

 …( )املــدخــل(:  يف  اهلل  رحمـه  الفا�شي  ــاج  احل ابــن  يق�ل 

مة، واإر�شاد ال�شال وتعليمه،  واملق�ش�د بالتدري�س، اإمنا ه� التبيني لالأ

ودللة اخلريات، وذلك م�ج�د يف امل�شجد اأكرث من املدر�شة �شرورة، 

ويرك  ف�شـل  الأ اإىل  يبادر  اأن  فينبغي  اأف�شـل،  امل�شجد  كان  واإذا 

ماعـداه، اللهم اإل ل�شرورة، وال�شرورات لها اأحكام اأخر(. 

امل�شجد يح�شن تعليمه وتاأديبه  اإىل  وقبل ا�شطحاب الطفل 

باآداب دخ�ل امل�شاجد.

اأي�شتحب  امل�شجد  اإىل  بال�شبي  ياأتي  الرجل  عن  مالك  �شئل 

دب وعرف ذلك، ول يعبث  اإن كان قد بلغ مبلغ الأ ذلك ؟ فقال: 

فال اأرى باأ�شًا، واإن كان �شغريًا ل يَقر فيه، ويعبث فال اأحّب ذلك.

ل�  اأحكام،  من  بها  يتعّلق  وما  داب  الآ هذه  يف  البحث  وب�شط 

ا�شر�شلنا فيه لت�شعب بنا البحث وتفلتت اأزّمته مّنا، وهذا يتنافى 

مع ال�قت املتاح لتقدمي هذه املقالة.

يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  هديه  من  القدر،  بهذا  نكتفي  لذا 

اأهل  واأنتم  عزائمكم  اإىل  البحث  اإمتــام  ونكل  طفال،  الأ تربية 

للبحث واملتابعة كما يظن بكم.

و�شلى اهلل و�شلم على نبّينا حممد واآله و�شحبه اأجمعني.

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل و بركاته.

د. أحمد عبد الكريم نجيب
الغرب. يف  �شالمية  الإ اجلاليات  لدعم  اجتماعية  ن�شاطات  • له 

الجتماع. كلية  لندن  جامعة  يف  متخ�ش�س  • حما�شر 
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تحقيق-السيد محمود:
  

والبعد  الراقي  للفكر  تت�يجا  الــزواج  �شندوق  اإن�شاء  جاء 

ن�شاين لباين نه�شتنا احلديثة املغف�ر له ال�شيخ زايد بن �شلطان  الإ

اآل نهيان مب�جب القان�ن الحتادي رقم 47 ل�شنة 1992م  وكان 

ماراتي، فقد اخذ باأيديهم لتك�ين  مبثابة فجر جديد لل�شباب الإ

النف�شي. وال�شتقرار  الجتماعي  من  بالأ تنعم  اإماراتية  اأ�شر 

امل�ؤ�ش�شة  النقد تطال هذه  �شهام  اأخذت  خرية  ونة الأ ولكن يف الآ

ماراتي  وانت�شار  الرائدة بعد ظه�ر ط�ابري انتظار من ال�شباب الإ

ظاهرتي الطالق والعن��شة ويف ظل خف�س �شقف م�شتحقي املنحة 

من 16000 اإىل 10000 واأ�شبحت املنحة يف حمنة �شديدة حتتاج 

لتكافل املجتمع حتى تع�د لرونق البدايات.

�شندوق  م�ؤ�ش�شة  اإن  املعيني  ف�شيلة  ال�شحايف  الكاتبة  تق�ل 

زمات، فلقد كان  الهدف من اإن�شاء م�ؤ�ش�شة  الزواج تركة مليئة بالأ

ذوي  من  الدولة  مل�اطني  املالية  املنح  تقدمي  ه�  الزواج  �شندوق 

لذا  الــزواج،  تكاليف  حتمل  على  عانتهم  لإ املحدودة  مكانات  الإ

اأن تك�ن لديهم مرونة بالن�شبة  يجدر بالقائمني على ال�شندوق 

دولر،  الف   10 بـ  املحدد  املنحة  ل�شرف  املحدد  الراتب  ل�شقف 

هذا  على  يزيدون  ال�شتحقاق  حافة  على  يقبع�ن  انا�س  فهناك 

ان يراع�ا، و�شربت مثال ببع�س  ال�شقف بدراهم معدودة يجب 

احلالت التي طلبت التقدم للح�ش�ل على املنحة يف �شهر دي�شمرب 

ال�شن�ي،  اجلرد  يتم  حتى  التمهل  منهم  وطلب  املا�شي  العام  من 

يف  زيــادة  وحدثت   2008 عام  بداية  اوراقهم  بتقدمي  وقام�ا 

الرواتب فخرج�ا من الفئة التي ت�شتحق هذه املنحة فمن يتحمل 

تبعات ذلك؟

وترى املعيني اأن القائمني على ال�شندوق لينظرون اإل بعني 

واحدة لن هناك اأثرياء ي�شتفيدون من هذه املنحة، وينفق�نها 

على ال�رود واحلل�ى التي ي�شتجلب�نها من فرن�شا، رغم اأن هناك 

اأ�شرا  يعيل�ن  درهم  اآلف   10 الـ  راتبهم  يتجاوز  قد  فقراء  اأنا�شا 

كبرية العدد، هم اأحق بهذه املنحة، فيجب الخذ بعني العتبار 

حالة ه�ؤلء الجتماعية  فلي�س العربة كم تاأخذ ولكن كم تبقى 

معك لن الراتب ي�شيع على الدي�ن والقرو�س واملاأكل وامللب�س ، 

ملثل هذه احلالت  الب�شرية  من  بن�ع  ينظروا  ان  امل�ش�ؤولني  وعلى 

ت�شل  حتى  اجتماعي  بحث  تقدمي  املتقدمني  على  وي�شرط�ا 

املنحة مل�شتحقيها.

إعادة نظر
ول  و�شعا  تدخرا  ل  الر�شيدة  قيادتنا  ان  املعيني  وت�ؤكد 

الرواتب  اأ�شبحت  حتى  امل�اطن  �شاأن  رفعة  �شبيل  يف  جهدا  تاأل�ا 

ع�شرين  على  يح�شل�ن  اجلي�س  يف  فمثال  درهــم  الف   10 تف�ق 

اأن هذا ال�شقف للرواتب  يجب ان يعاد النظر  األف درهم مبعنى 

فيه لتغري الظروف واإل فلنجد اأحدا �شي�شتفيد من هذه املنحة.

وعلى القائمني على ال�شندوق عدم العتماد الكلي على احلك�مة 

جديدة  م�ارد  عن  والبحث  لل�شندوق  التم�يل  م�شادر  ت�فري  يف 

حيث  لل�شندوق  جــديــدة  مداخيل  ي�فر  عمل  برنامج  وو�ــشــع 

الزواج فح�شب ولكن يف م�ؤ�ش�شات كثرية  لي�س يف �شندوق  اعتدنا 

مل�شاعدتنا  احلــكــ�مــة  اإىل  نــهــرول  اأن 

ومن  ميزانية  وج�د  عدم  من  وال�شك�ى 

وج�د م�شكالت لكنهم ليكلف�ن اأنف�شهم 

امل�شكالت  لهذه  حل�ل  عن  البحث  عناء 

فــتــقــ�م احلــكــ�مــة بــتــقــدمي يــد الــعــ�ن 

م�شكلة  وحتل  م�ؤقتة  حل�ل  وهذه  لهم 

حل  هناك  يك�ن  ان  يجب  لكن  واحــدة 

جذري يق�م على اأ�ش�س علمية وخط�ات 

�شرورة  اىل  املعيني   ولفتت  مدرو�شة. 

لغياب  وذلك  املدين  املجتمع  يف  التط�عي  العمل  ثقافة  تاأ�شيل 

فعلى  يدفع�ن  كثريين  اأنا�شا  هنالك  اأن  رغم  الذاتية،  املبادرة 

م�ؤ�ش�شة �شندوق الزواج اأن تبحث عن رعاية ي�شري اجلميع خلفها 

و�شيتحقق النجاح والدعم ال�فري وما رعاية �شاحب ال�شم� ال�شيخ 

حممد بن را�شد حلملة دبي العطاء والنجاح الكبري الذي حققته 

فضيلة 
المعيني: 

المؤسسة 
تحمل تركة 
ثقيلة تنوء 

باألزمات

عبداهلل 
العوضي:
الصندوق 

رأس الحربة 
في مواجهة 
المشكالت

ف�شيلة املعيني
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اإل دليل على ذلك ولقد اأكد �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد 

اآل مكت�م اأن الغاية تربر كل ال��شائل امل�شروعة من اجل رفاهية 

بدورهم  القيام  اإىل  وم�ؤ�ش�شات  اأفــرادا  املجتمع   امل�اطن.وحثت 

املجتمعي من اجل عمل حمالت ت�عية لل�شباب املقبل على الزواج 

املجتمع  بناء  يف  فرد  كل  ي�شهم  حتى  وحما�شرات  ندوات  وعمل 

ن�شطة يجب تك�ن تط�عية  ماراتي مع مراعاة اأن كل هذه الأ الإ

دون امل�شا�س بامليزانية اخلا�شة بال�شندوق.

موارد الصندوق
للدولة وميثل  العامة  امليزانيــة  الدعــم احلك�مي من   •

ما ليقل عن 250 ملي�ن درهم �شن�يًا.

ال�شندوق. اأم�ال  ا�شتثمار  عائدات   •
التــي ترد من  املاليــة والعينيــة  التربعــات والهبــات   •

امل�ؤ�ش�شات واملنظمات واجلمعيات ذات النفع العام.

اهداف صندوق الزواج
ت�شجيع زواج امل�اطنني من امل�اطنات واإزالة العقبات   •

التي ت�اجه ذلك.

مكانات  تقدمي املنح املالية مل�اطني الدولة من ذوي الإ  •
عانتهم على حتمل تكاليف الزواج. املحدودة لإ

اأجنبيــات والت�عية  مــن  الــزواج  مــن ظاهــرة  احلــد   •
باآثارها الجتماعية والقت�شادية والثقافية.

للمجتمع  العائلي  ال�شتقرار  حتقيق  يف  امل�شاهمة   •
والثقافية  الدينية  الت�عية  بحمالت  و القيام 

لل�شيا�شة  تــنــفــيــذا  والــ�ــشــلــ�كــيــة  والجــتــمــاعــيــة 

الجتماعية و ال�شكانية للدولة و ذلك بالتن�شيق مع 

ال�زارات و اجلهات املخت�شة.
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دعم مجتمعي
م�ؤ�ش�شة  اأن  الع��شي  اهلل  عبد  الدكت�ر  اأو�شح  جانبه  ومن 

نها  لأ واحلك�مي،  املجتمعي  الدعم  اىل  بحاجة  الــزواج  �شندوق 

الذراع الجتماعية حلل امل�شكالت بطريقة اجتماعية. فال�شندوق  

التي  امليزانية  طريق  عن  احلك�مة  من  مبا�شرة  الدعم  ي�شتقبل 

املال  اأ�شحاب  من  املختلفة  املجتمع  فئات  على  ولكن  له  تر�شدها 

اأن  باأ�شرها  املجتمع  وفئات  احلال  ومي�ش�ري  والتجار  عمال  والأ

ن مت�يل ال�شندوق  على، لأ ي�شاهم�ا يف دفع رافعة ال�شندوق اإىل الأ

ن اأحادي اجلانب. ودور ال�شندوق يجب ان ل يك�ن دورًا ماديًا  الآ

بحتًا بل يتعدى ذلك اإىل اجلانب ال�شتثماري حتى ينمي من م�ارده 

من  لف  الآ تزويج  يف  ي�شاهم  ال�شندوق  لن  اجتماعي  اآخر  ودور 

ال�شباب، فالبد اأن ي�شع خطة ط�يلة املدى وا�شراتيجية عميقة 

هداف ويق�م مبتابعة هذه الزيجات ل�شن�ات ط�يلة حتى يحد  الأ

�شباب من اجلذور حتى  الأ الطالق عن طريق معاجلة  من ظاهرة 

ذلك  منقطعا، ويحتاج  والدمي�مة ل  بال�شتمرارية  الزواج  يت�شم 

وعمل  ا�شتطالعي  ميداين  بحثي  بــدور  ال�شندوق  يق�م  اأن  اإىل 

زواج   الأ بني  الجتماعية  الروابط  لتاأ�شيل  م�شحية   درا�شات 

اأ�ش�س  اأ�شرة على  وال�ق�ف على م�شكالتهم وم�شاعدتهم يف تك�ين 

ي�شهم  ما   زواج،  الأ بني  الجتماعي  ال�شتقرار  وحتقيق  �شليمة، 

ن�شب  وتقليل   جنبية  الأ والزيجات  الطالق  ظ�اهر  من  احلد  يف 

العن��شة، ف�شندوق الزواج ه� راأ�س احلربة يف عالج هذه امل�شكالت 

ول يف التخفيف من اآثارها النف�شية والجتماعية . وامل�شاهم الأ

من  فهناك  ن�شبي،  اأمر  فهي  عرا�س  الأ يف  البذخ  ظاهرة  اأما 

م�ر فلن ي�شريه ذلك، لكن الفقري املعدم  ي�شرف وقادر على هذا الأ
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مر  الأ وزاد  الــزواج  حفالت  يف  انفق  اإذا 

بالدي�ن  فاإمنا يثقل كاهله  على طاقته 

�شكالية، فيجب  والقرو�س، وهذه هي الإ

وتقاليد  عــادات  هناك  اأن  نغفل  ل  اأن 

عرا�س  لالأ بالن�شبة  املجتمع  يف  متاأ�شلة 

ع�شية  يف  تغيريها  ال�شهل  مــن  لي�س 

جمتمعيا  عرفا  اأ�شحت  نها  لأ و�شحاها، 

يق�م  ان  ال�شندوق  على  ولكن  �شائدا 

بحمالت اعالنية  ت�ع�ية م��شعة عرب 

العالم  وو�شائل  والف�شائيات  ال�شحف 

املختلفة لغر�س ثقافة جديدة تزرع من 

نية. خاللها منطا اجتماعيا جديدا يت�افق وظروفنا الآ

اأن  اإىل  الع��شي  الدكت�ر  اأ�شار  ي�شتحقها  ومن  املنحة  وعن 

اأو  اأغنياء  كان�ا  �ش�اء  املتحدة  العربية  ــارات  م الإ دولــة  �شباب 

فقراء يجب اأن ينال�ا هذه املنحة وهذا لي�س �شيئًا ي�شعب حتقيقَه 

مارات بلد اخلري والعطاء، ف�شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة  على الإ

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة و�شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

را�شد اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء حاكم 

ثــار  والآ ق�مية  ثروة  وانهم  ال�شباب  هــ�ؤلء  قيمة  يعرف�ن  دبي 

اليجابية الناجتة عن ا�شتقرارهم ال�شري .

حل جذري
اىل  فيذهب  الزواج  على  املقبلني  احد  �شيف  احمد  امين  اما 

باإيجارات  وانتهاء  ال�شتهالكية  ال�شلع  من  بدءا  �شي   كل  ارتفاع 

على  الأ احلد  اإل   ، فلكية  اأرقام  اإىل  و�شلت  التي  والعقار  امل�شاكن 

م�شتمر  انخفا�س  يف  فه�  الزواج  �شندوق  ملنحة  املتقدمني  لراتب 

فمن 16 األف درهم �شنة 2000 اإىل 13 األف درهم يف 2003 قبل 

على اإىل 10 اآلف درهم! ينخف�س احلد الأ

يق�م  ل  ــاذا  مل يت�شاءل،  ــذي  ال لي�س  ال�حيد  انــه  ويعتقد 

جمل�س اإدارة ال�شندوق باإيجاد حل جذري لهذه امل�شاألة بدل من 

)التنزيالت( امل�شتمرة يف �شقف راتب املتقدمني للح�ش�ل على هذه 

املنحة لن حتديد راتب املتقدم مببلغ 10اآلف اأو حتى رفعه اإىل 

16 األف درهم فهذا ل يعني بال�شرورة اكتفاءه ماديا وقدرته على 

تاأ�شي�س ع�س الزوجية، وذلك اإذا ما اأخذنا بعني العتبار اأن اأغلب 

اأو منازل من احلك�مة ولكن  اأرا�شي �شكنية  املتقدمني ل ميتلك�ن 

باتت  امل�شاكن  اإيجارات  فاإن  معل�م  ه�  وكما  عاديني  م�شتاأجرين 

با�شتثناء  يــام،  الأ هذه  الراتب  من  كــرب  الأ اجلزء  على  ت�شتح�ذ 

من اأنعم اهلل عليهم مبلحق يف منزل العائلة يجنبهم الدخ�ل يف 

معمعمة البحث عن �شقة!

اهتمام الدولة
ويرى جمدي عبد احلميد ان اإن�شاء �شندوق الزواج �شنة 1992م 

راأ�شها  وعلى  الدولة  ت�ليها  التي  الكبرية  همية  لالأ جت�شيدا  كان 

املغف�ر له �شاحب ال�شم� ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل 

 لرعاية ال�شباب وت�فري ال�شتقرار وال�شحة الجتماعية للمجتمع.

م�شكالت  لعدة  اإيجابي  فعل  رد  متثل  الزواج  �شندوق  اإن�شاء  وفكرة 

والقت�شادية  الجتماعية  للظروف  ــارات  م الإ جمتمع  يف  ظهرت 

مارات من هذه امل�شكالت عزوف بع�س ال�شباب  التي مير بها جمتمع الإ

اجنبيات،  من  والــزواج  وطنهم،  بناء  من  الــزواج  عن  امل�اطنني  من 

وذلك ب�شبب غالء امله�ر وارتفاع نفقات الزواج من امل�اطنة وت�شدد 

اأ�شرة الزوجة امل�اطنة وكرثة مطالبها. �شندوق الزواج فلقد عالج 

الزواج،  على  اإقبالهم  من  وحتد  ال�شباب  تعيق  كانت  كبرية  م�شكلة 

القائمني  فندع�  النقدية،  ال�شي�لة  ت�فر  بعدم  تتمثل  التي  وهي 

وجعل  اجلماعية  ــس  ــرا� ع الأ مــن  كــثــار  الإ ـــزواج  ال �شندوق  على 

حتى  املنحة  �شرف  �شقف  درهــم  األــف   20 للرواتب  ــى  دن الأ احلــد 

نعاين هذه  ننا  ماراتي لأ الإ ال�شعب  اأبناء  ت�شمل �شريحة كبرية من 

العامل اجمع. وكنت قد  الذي يكت�ي به  �شعار  الأ الفرة من غالء 

انت�شار  ن�شرت م�ؤخرا حذرت من  قراأت  درا�شة اجتماعية م�شرية 

عدد  ثلث  اأن  اىل  م�شرية  العربية  املجتمعات  يف  العن��شة  ظاهرة 

واأ�شارت  زواج.  دون  الثالثني  �شن  بلغن  العربية  الدول  يف  الفتيات 

اأن  م�شر  يف  الجتماعية  الدرا�شات  مركز  اأجراها  التي  الدرا�شة 

هناك نح� ت�شعة ماليني فتاة يف م�شر فاتهن قطار الزواج وان ن�شبة 

مارات  الفتيات الالتي تاأخرن عن �شن الزواج يف قطر والبحرين والإ

والك�يت بلغت 35 باملائة فيما انخف�شت هذه الن�شبة اىل30 باملائة 

يف كل من اليمن وليبيا وال�شع�دية. واأكدت الدرا�شة اأن العن��شة يف 

الدول العربية اأ�شبحت واحدة من الظ�اهر الجتماعية اجلديرة 

بالدرا�شة لل�ق�ف على اأ�شبابها والت�شدي لها لنعكا�شاتها ال�شلبية 

على املجتمع ككل وما يرتب عليها من م�شكالت اأخرى.

شروط المنحة
عن  عمره  يقل  األ  على  دولة  م�اطني  من  املتقدم  يك�ن  اأن 

)21( عامًا عند عقد الزواج، واأن ل يقل عمر الزوجة عن )18( 

دولة  بجن�شية  متمتعة  م�اطنة  من  الــزواج  يك�ن  واأن  عامًا. 

اأو م�شتفيدًا من  مــارات.واأن يك�ن طالب املنحة ملتحقًا بعمل،  الإ

عانة الجتماعية. واأن يك�ن املتقدم من ذوي الدخل املحدود،  الإ

اأو ممن ل قدرة لهم على حتمل نفقات الزواج. األ يك�ن املتقدم قد 

�شبق له الزواج. واأل يك�ن املتقدم قد ا�شتفاد من منحة ال�شندوق 

املالية �شابقًا.

ُت�شتثنى من ال�شرطني 5 و6 احلالتان التاليتان:

رمل الذي ت�فت زوجته. - الأ

ب�اجباتها  القيام  على  قــادرة  غري  اأو  زوجته  تنجب  ل  الــذي   -

الزوجية.

أحمد 
سيف: 
البد من 
استعادة 
رونق 
البدايات

رة
س

األ
ء 

ضيا
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فـتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوى
هل تقام صالة المغرب بعد األذان مباشرة؟

ورد نا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

هل جت�ز اإقامة ال�شالة بعد اأذان املغرب مبا�شرة اأم يجب اأن يك�ن هناك وقت بينهما وماه� مقداره؟

الجواب وباهلل التوفيق:
ف�شل املرغ�ب فيه تعجيل املغرب،  وقت املغرب ق�شري فيندب فيه التعجيل ما اأمكن. قال ابن عبد الرب يف الكايف )161/1(: والأ

، لندب  اإذا كان هناك جماعة يرجى ح�ش�رهم فال باأ�س بالتاأخر قلياًل بقدر ركعتني  اإل   ، اأوكد  والتغلي�س بال�شبح، وتعجيل املغرب 

ال�شارع اإىل �شالة ركعتني قبلها. واهلل تعاىل اأعلم.

المسافة بين المصّلي والسترة
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

ماهي امل�شافة التي تف�شل بني حمل �شج�د امل�شلي واملار اأمامه، وهل يج�ز املرور اأمام راأ�س امل�شلي مبا�شرة يف حال �شج�ده؟

الجواب وباهلل التوفيق:
قل كما ن�س على ذلك اخلطيب ال�شربيني يف  امل�شافة التي ينبغي اأن تك�ن بني امل�شلي واملار اأمامه ل تقل عن ثالثة اأذرع على الأ

املغني )200/1( والن�وي يف املجم�ع )247/3(.

نه فّرط يف حق نف�شه، حيث مل يقرب  فاإن كانت ال�شرة يف هذا احلد َحُرم املرور اأمامه، فاإن بعدت عن هذا القدر كره ومل يحرم لأ

من �شرته ، فاإن مل يكن له �شرة فقد اختلف اأهل العلم يف حكم املرور بني يديه ، فعند ال�شادة املالكية واحلنفية واحلنابلة يحرم 

املرور بني يديه من م��شع قدمه اإىل م��شع �شج�ده مطلقًا عند املالكية واحلنابلة، ويف ال�شحراء وامل�شجد الكبري عند احلنفية ، فاإن 

كان يف بيت اأوم�شجد �شغري حرم املرور  عندهم من م��شع قدميه اإىل حائط البيت اأو امل�شجد نح� القبلة.

اأما ال�شافعية فاإنهم يرون اأن املرور بني يديه يف هذه احلالة مكروه، ولي�س له اأن يدفع املار بني يديه لتق�شريه عن اتخاذ ال�شرة.

واهلل تعاىل اأعلم

حكم تغيير النية أثناء الصالة
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

هل يج�ز تغيري النية اأثناء ال�شالة؟

الجواب. وباهلل التوفيق:
اإن من �شرط �شحة ال�شالة عدم �شرف النية عنها، فاإن �شرف النية عنها اإىل غريها كاأن قال: اإن ح�شر زيد قطعت ال�شالة، بطلت 

ن من �شروط �شحة النية: )عدم املنايف(. �شالته ملجرد هذه النية، لأ

ومعناه اأن ل ياأتي مبا ينافيها دواما وابتداء، وله �ش�ر كثرية تبطل ال�شالة يف بع�شها، وكذا �ش�ر اأخرى كثرية من العبادات، ول 

تبطل يف �ش�ر اأخرى، ويفتى لكل م�شاألة بحكمها عند وق�عها.

اأما تغيري النية من فر�س اإىل نفل كاأن كان ي�شلي الفر�س منفردًا، فريى جماعة قائمة ت�شلي، فاأراد اأن ي�شلي جماعة فله اأن يغري 

نيته من النفراد اإىل اجلماعة اأثناء �شالته، اأو ين�ي بفر�شه نفاًل في�شلم ثم ي�شلي مع اأولئك جماعة فذلك جائز عند ال�شافعية 

وم�افقيهم. خالفًا للمالكية حيث ل يج�زون تغيري النية من النفراد اإىل اجلماعة، ولكن يرون ج�ازها من فر�س اإىل نفل فيما اإذا 

�شك يف �شالة هل هي قبل وقتها، اأو تذكر عدم الرتيب يف الف�ائت.

حناف ت�شح اإذا افتتح �شالة ثم اأراد اأن يغريها لغريها اأن يكرب حمرمًا بالثانية فينتقل اإليها. واهلل تعاىل اأعلم. وعند الأ
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هل القنوت في الفجر كل يوم؟
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

مة نازلة فقط؟ اأم  اإذا كان دعاء القن�ت يف �شالة الفجر ، فهل يتم الدعاء به كل ي�م اإن كانت ال�شالة جماعة؟ اأم اإذا نزلت بالأ

مام؟ ماهي ال�شنة يف ذلك؟ متى �شاء الإ

الجواب وباهلل التوفيق:
�شاء  اأم متى  نازلة  مة  بالأ نزلت  اإذا  اأم  الفجر  مام،هل يف �شالة  والإ امل�شلي  كالتايل: متى يقنت  اأن تك�ن  ال�ش�ؤال يجب  اإن �شفة 

مام؟ واإذا قلتم باأنه يف �شالة الفجر فهل يقنت كل ي�م؟ الإ

وعليه فاإنا جنيب بعد ت�شحيح ال�ش�ؤال، اأن امل�شلي �ش�اٌء اأكاَن اإمامًا اأم منفردًا عليه اأن يتبع مذهب اإمامه، فاإن كان مالكيًا اأو �شافعيًا 

قنت يف �شالة الفجر دائمًا؛ قبل الرك�ع عند املالكية، وبعده عند ال�شافعية، فيقنت واإن مل يقنت اإمامه، واإذا تركه وه� م�ؤمت عمدًا اأو 

�شه�ًا �شجد لذلك جربًا خللل اإمامه واإرغامًا لل�شيطان عند ال�شافعية، خالفًا للمالكية  فاإن ال�شج�د عندهم لرك القن�ت من مبطالت 

ال�شالة وخالفًا للحنفية يف م�شاألة العمد.

واإن كان حنفيًا اأو حنبليًا فال قن�ت عليه يف �شالة الفجر، ولكن يف ال�تر فقط. ولكنه اإذا اقتدى ب�شافعي اأو مالكي فعليه اأن يقنت 

ئمة )�س37(. مة يف اختالف الأ مام اأحمد واأب� ي��شف، انظر: رحمة الأ معه ويتابعه، كما قال الإ

يام من ع�ام النا�س، فاإن القن�ت يف الفجر ثابت باأحاديث كثرية لي�س  ولي�س له اأن ينكر عليه لك�نه قنت كما ن�شمعه كثريًا هذه الأ

هذا حمل ب�شطها. ويكفي اأنه مذهب اإمامني جمتهدين من اأئمة اأهل ال�شنة واجلماعة هما: مالك وال�شافعي ر�شي اهلل عنهما.

مة نازلة فاإنه يقنت يف كل �شالة، اإمامًا كان امل�شلي اأو منفردًا، جهرية كانت ال�شالة اأم �شرية، وي�شمى هذا قن�ت  اأما اإذا نزلت بالأ

النازلة، وينتهي بانتهائها .

مام الن�وي يف املجم�ع )494/3( :ال�شحيح امل�شه�ر الذي قطع به اجلمه�ر: اإن نزلت بامل�شلمني نازلة كخ�ف اأو قحط اأو  قال الإ

وباء اأو جراد اأو نح� ذلك، قنت�ا يف جميع ال�شل�ات واإل فال.

وهذا خالفًا للمالكية حيث ليرون القن�ت اإل يف ال�شبح فقط واإن كان لنازلة كما ن�ّس عليه خليل بق�له: »وقن�ٍت، �شرا ب�شبح 

كليل �شرح خمت�شر خليل ج1 �س51( ا هـ. واهلل تعاىل اأعلم. فقط وقبل الرك�ع«)ج�اهر الإ

حكم قضاء الفوائت
وردنا �ش�ؤال يق�ل فيه �شاحبه:

هل على التائب اأن يق�شي ال�شل�ات التي فاتته خالل �شن�ات غفلته، وكيف يق�شيها؟

الجواب وباهلل التوفيق:
من فاتته �شالة اأو �شل�ات بعد وج�بها عليه ، بغري عذر اجلن�ن اأو احلي�س والنفا�س ، يجب عليه ق�شاوؤها ول� كانت كثرية ل يدري 

عددها ، فيجب عليه اأن يق�شي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته.

ربعة املتب�عة،  كما يعلم من كتبهم املعتمدة كالق�انني الفقهية لبن جزي )�س 72( ومغني املحتاج  هذا ما قرره اأهل املذاهب الأ

76( غري اأن احلنابلة ي�شرط�ن يف ذلك عدم امل�شقة ، ولهم  للخطيب )127/1(واملغني لبن قدامة )646/1( ومراقي الفالح)�س 

ق�لن يف امل�شاألة كما حكى ابن تيمية يف فتاويه )100/1(غري اأن الفت�ى على ماي�افق اجلمه�ر كما حررناه.

ثم ، ليف اإ�شقاط ما اأوجبه اهلل عليه مما يتعلق به خطاب ال�شارع، لق�له عليه ال�شالة  وت�بة تارك ال�شالة تنفعه يف �شق�ط الإ

وال�شالم:»اق�ش�ا اهلل فاهلل اأحق بال�فاء«. كما اأخرجه البخاري من حديث ابن عبا�س ر�شي اهلل عنهما.

اأما كيف يق�شيها ، فاإن كانت ي�شرية اأي اأقل من خم�س  وجب عليه اأن يرتب ق�شاءها فيق�شي الفجر قبل الظهر والظهر قبل الع�شر، 

وذلك قبل فعل احلا�شرة ، كما ذهب اإىل ذلك اجلمه�ر  خالفًا لل�شافعية فاإن الرتيب عندهم مندوب.

اأما اإن كانت كثرية فاإنه ليجب ترتيبها عند اجلمه�ر خالفًا للمالكية كما ه� ن�س خليل يف امل�شاألة، وعليه فاإن  �شق عليه ق�شاوؤها، 

ق�شى مع كل �شالة  �شالة حتى يتيقن براءة ذمته. وقالت ال�شادة املالكية: »يق�شي مع كل �شالة �شالتني ، فاإذا مات قبل ق�شاء ما عليه، 

مل يعترب مفرطًا«. واهلل تعاىل اأعلم.
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استطالع: بهاء الدين السنهوري
  

�شالمية  متثــل مكتبــة ال�شيخ �شامل بــن عبد اهلل اآل حميــد الإ

العامــة باإمارة عجمــان معلما ح�شاريا وثقافيا بــارزا على م�شت�ى 

مــارات العربية املتحدة حيــث ت�شتقبل على مــدار العام  دولــة الإ

وذوي  العلــم  وطــالب  والباحثــني  الــزوار  مــن  لف  الآ ع�شــرات 

نها حتت�ي على اأكــرث من 33 األف عن�ان  التخ�ش�شــات املختلفة لأ

ت�شمــل جميع التخ�ش�شات يف خمتلف �شــروب العلم واملعرفة  اإىل 

جانب جميع الدوريات املحلية وال�شادرة عن دول جمل�س التعاون 

اخلليجــي وكذلــك ال�شحــف الي�مية املحليــة ال�شــادرة عن دولة 

لقاء مزيد مــن ال�ش�ء على امل��ش�ع  مــارات العربية املتحدة، لإ الإ

كامريا ال�شياء تنقلت بني قاعات املكتبة املختلفة والتقت  بال�شيخ 

�شامل بن عبد اهلل اآل حميد املدير العام للمكتبة يف هذا احل�ار:

كيف بدأتم مشروع المكتبة ومتى تم تأسيسها ؟
وىل  مكتبة خا�شة  تاأ�ش�شــت يف العام 1408ه وكانت الن�اة الأ

مبنــزيل متاحة لكل زائر ملنزيل ملــن اأراد ال�شتفادة والنتفاع بها 

ويقــع  مقرهــا ال�شابــق  يف منطقــة النعيميــة بالقرب مــن جامعة 

عجمــان اأما مقرها احلايل فقد ت�فر مبكرمة من ال�شاحب ال�شم� 

ال�شيــخ حميد بن را�شد النعيمي حاكم اإمــارة عجمان حفظه اهلل 

حيــث قام م�شك�را مبنحنا قطعة اأر�ــس تخ�ش�س للمكتبة وقد مت 

اقتتاحها ر�شميا يف العام 2003 م .

هل لك أن تصف لنا مكونات مبنى المكتبة الجديد؟
طفال فهم  ي�شمــل املبنــى مركزا لتحفيــظ القراآن الكــرمي لالأ

جازات وم�شاء خالل  ينتظم�ن للدرا�شة فيــه �شباحا يف اأوقات الإ

اأيــام الدرا�شة، وي�شتمــل اأي�شا على م�شجد كبري بــه ق�شم للن�شاء، 

ويت�شمــن املبنــى �شــالت متعددة للكتــب ومكتبة �ش�تيــة وقاعة 

للمحا�شرات اإىل جانب مراكز تابعة للمكتبة وعددا من القاعات 

مكتبة الشـــيخ ســـالم بن عبد اهلل آل حميد اإلسالمية
معلم حضاري بارز وعطاء متدفق
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تتمثــل يف قاعة �شمــ� ال�شيخ حمدان بن 

را�شد اآل مكت�م  للباحثني مت تخ�شي�شها 

للرجــال، وقاعة �شم� ال�شيــخ حميد بن 

را�شــد النعيمــي وهــي القاعــة الرئي�شة 

العامــة، اإىل جانــب قاعــة ال�شيــخ عبد 

اهلل بن حميد وهي خم�ش�شة  للن�شاء . 

وهل لك أن تذكر لنا مصنفات 
العلوم التي تتضمنها؟

املكتبــة  علــ�م  ت�شنيــف  ميكننــا 

علــى النحــ� التــايل: املعــارف العامــة، 

عالم  وت�شمل مناهج البحــث العلمي والإ

والت�شــالت  وال�شحافــة وعلــ�م املكتبــات وامل��ش�عــات ودوائــر 

املعارف . 

�شافة اإىل علم النف�س  الفل�شفة، وت�شمل العل�م املت�شلة بها بالإ

بفروعه وال�شل�كيات املتعلقة بعلم النف�س وغريها من الدرا�شات.

خرى   �شالم وعل�مه والديانات الأ الديانــات، وت�شتمل على الإ

�شالم وعل�مه وتتفرع اإىل  كرب يف هذا الق�شم على الإ والركيز الأ

ق�شــام الفرعية )اأ(  اأق�شــام رئي�شة وفرعية متن�عــة وت�شمل الأ

�شالمية  وحركات التجديد  �شالمي، وي�شمل الثقافة الإ الديــن الإ

�شــالم والق�شايــا الجتماعيــة والقت�شاديــة وال�شيا�شيــة  يف الإ

وامل��ش�عــات  العــامل  يف  امل�شلمــني  واأحــ�ال  والعلــم  �شــالم  والإ

�شالمية  �شالمية ومقالت اإ�شالمية ومعل�مات عن امل�ؤ�ش�شات الإ الإ

�شالم  وجمم�عــات امل�ؤلفات  املختلفــة وطــرق تدري�س وتعليــم الإ

وي�شمــل  وعل�مــه،  القــراآن   )ب(  �شــالم  الإ وتاريــخ  �شالميــة  الإ

لفــاظ  وال�شــ�ر  وترجمة معاين  يات والأ امل�شاحــف ومعاجــم الآ

حدى  القراآن الكــرمي والتج�يد والقــراءات ال�شبــع والع�شر والإ

ع�شــرة واأ�شبــاب نــزول القــراآن العظيــم وغريــب القــراآن املجيد 

حكام واملحكم والت�شابه  واإعرابــه وبالغته  واملعاين املتعلقة بالأ

والنا�شــخ واملن�شــ�خ واإعجــاز القراآن الكــرمي وق�ش�شــه وف�شائله 

حــكام والتفا�شري املاأ�ش�رة  )ج ( التف�شــري، وي�شمل تف�شري اآيات الأ

والتفا�شري غري املاأث�رة واأ�ش�ل التف�شري ومباحث عامة يف التف�شري 

والفل�شفيــة  والبالغيــة  النح�يــة  والتفا�شــري  �شرائيليــات  والإ

والتفا�شــري احلديثــة وطبقــات املف�شرين )د( احلديــث وعل�مه، 

وينق�شــم اإىل عدة اأجزاء فرعية منها معاجم وفهار�س احلديث- 

�شناد امل�شرك  بني  م�شطلــح احلديــث، اأ�شباب ورود احلديــث  والإ

حاديــث امل��ش�عــة، اجلــرح والتعديل،  ال�شحيــح وال�شعيــف والأ

نا�شــخ احلديــث ومن�ش�خه، املختلــف وامل�ؤتلــف،  غريب احلديث، 

وىل، امل�شانيد، ال�شنن، كتب  رفع مطاعن احلديث، كتب احلديث الأ

حاديث القد�شية،  وائل، امل�شتدركات، الأ ئمة الفقه الأ احلديث لأ

كتــب ال�شنة، البخاري وم�شلم الرمذي واأب� داود والن�شائي وابن 

خــرى، ج�امع  �شافــة اإىل امل�طــاأ وكتــب ال�شحيح الأ ماجــة،  بالإ

�شالميــة، طبقــات  الكتــب وج�امــع الفنــ�ن، اأحاديــث الفــرق الإ

املحدثــني  الــرواة واحلفــاظ )ه( اأ�شــ�ل الديــن : وت�شتمل على 

لهية وخلق القراآن والق�شاء والقدر واأ�شماء  لهيات وال�شفة الإ الإ

خر  اهلل احل�شنى والنب�ات واملالئكة واجلن وال�شياطني والي�م الآ

مــر باملعــروف والنهي عن املنكــر واأغلب الكتــب التي تتحدث  والأ

�شالمية: وت�شمل املعتزلة  عن العقيدة وعلم الكالم )و(الفرق الإ

�شماعيلية  با�شيــة والزيدية وفــرق ال�شيعــة )الإ واخلــ�ارج والإ

حلاد واملالحدة .)ز(الفقه  مامية ( والبابية والقديانية والإ والإ

�شالمــي: وي�شمــل  اأ�شــ�ل الفقــه وفقــه العبــادات، الطهــارة،  الإ

�شحيــة، املعامالت،  ال�شــالة، الزكاة، ال�شيــام، احلج، العمــرة، الأ

ح�ال  باحة، اأحكام البيــع، الفرائ�س)امل�اريث(، الأ احلظــر والإ

�شالمــي، اأحكام اجلهاد،  ال�شخ�شيــة، الــزواج، الطالق، الق�شاء الإ

�شالمية:  حــكام ال�شلطانية .)ح( فقه املذاهــب الإ الفق�بــات، الأ

وي�شتمل على فقه اأهل ال�شنة )الفقه املالكي، ال�شافعي، احلنبلي، 

�شالمية اأي�شا على فقه  احلنفــي، الظاهري( وت�شتمل املذاهــب الإ

با�شية. )ط( ال�شعائر  ماميــة – الزيدية( وفقه الإ ال�شيعة )الإ

�شالمية، وال�عظ  خــالق الإ �شالمية وتت�شمــن: الأ والتقاليــد الإ

عيــاد وامل�شاجد واملزارات والعتبات  يام والأ ر�شــاد، ف�شائل الأ والإ

املقد�شة 

�شالمية والت�ش�ف واملقامات  �شالمية والدع�ة الإ والربية الإ

والت�شــ�ف  الفل�شفــي  والت�شــ�ف  الت�شــ�ف  ال�ش�فيــة ونظريــات 

ال�شنــي)ي( ال�شــرية النب�يــة: وت�شمل غــزوات النبــي �شلى اهلل 

تشتمل على 
أكثر 33  
ألف عنوان 
في مختلف 
ضروب 
العلم 
والمعرفة

نة
قار

 م
سة

درا
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عليه و�شلم وتراجم اأهل البيت وطبقات ال�شحابة والتابعني .

ح�شــاء وال�شيا�شــة  العلــ�م الجتماعيــة: وت�شتمــل علــى الإ  -4

والتعليــم  دارة  والإ والقانــ�ن  الجتمــاع  وعلــم  والقت�شــاد 

والتجارة.

خرى:وت�شتمــل علــى جمم�عــة  اللغــة العربيــة واللغــات الأ  -5

دب ودواويــن ال�شعر العربي وكذلك  كبرية من كتــب اللغة والأ

جنبيــة  جمم�عــة كبــرية مــن الكتيبــات والكتــب باللغــات الأ

خرى. الأ

الفيزيــاء  والفلــك  الريا�شيــات  وت�شمــل  البحتــة:  العلــ�م   -6

نرثب�ل�جيا وعل�م  ر�س واحلفريــات والأ والكيميــاء وعل�م الأ

النبات وعل�م احلي�ان .

والزراعــة  والهند�شــة  الطــب  وت�شمــل  التطبيقيــة:  العلــ�م   -7

والقت�شاد املنزيل .

الفن�ن .  -8

داب . الآ  -9

والتاريخــني  العــامل  تاريــخ  وت�شمــل  اجلغرافيــا:  التاريــخ   -10

�شالمي والعربي وتاريخ اأوروبا واآ�شيا واإفريقيا والراجم .  الإ

ما هي مهام وأهداف المكتبة؟
تتمثــل مهــام واأهــداف املكتبــة يف ت�فــري م�شــادر املعل�مــات 

مــن مراجــع وكتــب وم��ش�عات ودوريــات وم�اد �شمعيــة يف كافة 

�شالمية واإتاحة  فــروع العلم واملعرفة مع الركيز علــى العل�م الإ

الفر�شة لكل فئات املجتمع لال�شتفادة من   م�اد املكتبة واخلدمات 

التــي تقدمهــا لهــم وت�فــري اأف�شــل اخلدمــات للقــراء والباحثني 

وذلــك بتقــدمي املعل�مــات وبثهــا جلميــع امل�شتفيديــن بال��شائط 

�شالمي  املتاحة اإىل جانب امل�شاهمة يف اإحياء وحماية الراث الإ

وامل�شاهمــة يف تثقيــف املجتمع وزيــادة ال�عي الثقــايف لدى اأكرب 

عــدد ممكن من اأفراد املجتمع بالعتماد علــى �شتى ال��شائل مثل 

اإقامــة النــدوات واملحا�شــرات واحللقــات الدرا�شيــة والــرد على 

�شئلــة وال�شتف�شــارات الدينيــة وكذلــك التعاون مــع املكتبات  الأ

ومراكز البحــث والهيئات املحلية اخلارجيــة فيما يحقق اأهداف 

املكتبــة واإهــداء املتاح مــن كتب ون�شــرات وجمــالت اإىل امل�شاجد 

فــراد وخ�ش��شا القرى املجــاورة واملكتبات العامة  واملدار�ــس والأ

واخلا�شــة واإهداء ما يت�فر لديها من كتب وكتيبات ون�شرات اإىل 

زوارهــا من داخل وخــارج الدولة .وتت�شمن مهــام واأهدف املكتبة 

اأي�شــا العمــل علــى النه��ــس باملكتبــة ال�ش�تيــة لتقــ�م بدورهــا 

يف ن�شــر الكلمــة امل�شم�عــة بــني رواد املكتبة والتــي حتت�ي على 

�شدارات الدع�ية والقــراآن الكرمي وترد اإىل املكتبة  خمتلــف الإ

العديد من ال�شحف الي�مية واملجالت الدورية وال�شن�ية فت�فر 

نية ملا ين�شر من اأخبار وفكر  طالع الف�ري واملتابعة الآ لروادها الإ

وبحــ�ث ومقــالت ومعل�مــات وحتليــالت لل�ق�ف علــى جمريات 

ال�اقــع واأحــداث الع�شر كمــا اأن اأمني املكتبة يقــ�م خالل فرتي 

�شئلــة وال�شتف�شارات التــي ترد اإىل  عمــل املكتبة بالــرد على الأ

�شرافيةجتــاه املكتبة  املكتبــة اإ�شافــة اإىل القيــام ب�اجباتــه الإ

وتقــ�م املكتبة كذلــك خالل الفــرة ال�شباحية بتنفيــذ برنامج 

الزيــارات املدر�شية بالتن�شيق مع منطقة عجمان التعليمية حيث 

يقــ�م طــالب املراحــل الدرا�شية املختلفــة احلك�ميــة واخلا�شة 

بزيــارة املكتبــة لالطــالع وال�شتفادة  من حمت�ياتهــا املتمثلة يف 

الكتــب واملراجع واأمهات الكتب وم�شادر البحث يف خمتلف العل�م 

والفنــ�ن وي�شاحــب عــادة  زيــارات الطــالب برنامــج حما�شرات 

علميــة نافعــة لن�شــر الفقيــدة ال�شحيحــة والتعريــف بالديــن 

خالق حما�شن ال�شل�ك   �شالمي احلنيف والدع�ة اإىل مكارم الأ الإ

�شافــة اإىل اإتاحة املكتبــة لروادها من طلبة العلم والبحثني  بالإ

والدعــاة والق�شــاة فر�شة ال�شتعارة اخلارجيــة ملختلف املراجع 

عارة  وفقا ل�شروط حمددة و�ش�ابط معينة م�شتمدة من نظام الإ

املعم�ل به املكتبات العمة حفاظا على امل�شادر واملراجع.

61

ت
تبا

مك



د. ياسر محمود
  

�شا�شي  الأ ــدور  ال حا�شي�س  والأ وامل�شاعر  الع�اطف  تلعب 

ن�شانية بني النا�س؛ ولذا  عمق يف هند�شة وبناء العالقات الإ والأ

ن�شان على ح�شن التعامل مع هذه الع�اطف  فكلما منت قدرة الإ

خرين  الآ قل�ب  غزو  على  قدرته  زادت  حا�شي�س  والأ وامل�شاعر 

والتاأثري فيها.

يف  والقدوة  املثل  لنا  ي�شرب  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  والنبي 

مبا  امل�شاعر؛  هذه  مع  التعامل  على  النا�س  اأقدر  كان  فقد  ذلك، 

اهلل  �شلى  كان  حتى  النف�س  وطيب  اخللق  ح�شن  من  اهلل  منحه 

عليه و�شلم اأعمق النا�س اأثًرا يف نف��س من عاي�ش�ه، بل ويف نف��س 

الثقفي  م�شع�د  بن  عروة  وهذا  يــروه.  اأن  دون  عنه  �شمع�ا  من 

عليه  اهلل  �شلى  للنبي  ال�شحابة  حب  من  راآه  ما  لقري�س  ي�شف 

و�شلم فقال:

املل�ك ووفدت على قي�شر  لقد وفدت على  )اأْي ق�م، واهلل 

وك�شرى والنجا�شي وواهلل ما راأيت ملًكا قط يعظمه اأ�شحابه كما 

يعظم اأ�شحاب حممٍد حممدا(.

يف  عميٍق  اأثــٍر  �شاحب  داعيٍة  كلُّ  يك�ن  اأن  ينبغي  وهكذا 

واأخالقهم  �شل�كهم  يف  ي�ؤثر  اأن  ي�شتطيع  حتى  ح�له  من  نف��س 

وعباداتهم… اإلخ.

�شاحب  يك�ن  اأن  على  الداعية  م�شاعدة  يف  ا  منهَّ واإ�شهاًما 

بع�س  التالية  ال�شط�ر  يف  نقرح  ح�له  فيمن  وفعاٍل  عميٍق  اأثٍر 

ال��شائل التي نرج� اأن تك�ن له ع�ًنا يف امتالك نف��س من ح�له 

لفة والت�ا�شل معهم: واإمالة قل�بهم ومد ج�ش�ر امل�دة والأ

ابتسامة صادقة ووجه بشوش:
فالبت�شامة ال�شادقة وال�جه الب�ش��س يعربان عن عاطفٍة 

ال�جدان  حترك  العاطفة  هذه  النف�س،  داخل  �شادقٍة  جيا�شٍة 

وتهز امل�شاعر فرى اأثرها ن�را ي�شيء وجه �شاحبها، حتى ليكاد 

خرين فتنجذب القل�ب  وجهه ينطق مبا يف القلب من ودٍّ وحبٍّ لالآ

رواح باألفٍة وودٍّ معه. ام وت�شعر الأ اإىل هذا ال�جه الب�شهَّ

فالبت�شامة امل�شرقة على وجٍه طلٍق كفيلة باأن تفتح مغاليق 

النف��س واأن تنفذ اإىل اأعماق القل�ب.

ل  ابت�شامة  �شاحب  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  كان  وقد 

مثيل لها، حتى قال عنه عبد اهلل بن احلارث ر�شي اهلل عنه:

ِمن ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه  مًا  اأَكرث تب�شُّ اأحدًا  راأيت  )ما 

و�شلم( رواه الرمذي ب�شند ح�شن.

النا�س  قل�ب  لنا  تفتح  ل  ال�شادقة  ال�شافية  والبت�شامة 

ا ث�اًبا ي�شاف اإىل ميزان ح�شناتنا كما  فقط، ولكن متنحنا اأي�شً

اأخربنا بذلك النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حني قال:

هل تريد أن
تكسـب القلوب
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ب�شند  الرمذي  رواه  �شدقة«  لَك  اأخيَك  وجِه  يف  مَك  »َتَب�شُّ

ح�شن.

ُحسن الهندام:
م�ر  الأ من  الرائحة  وطيب  الهندام  وح�شن  الهيئة  فجمال 

النف�س  نهَّ  لأ خرين،  الآ قل�ب  ك�شب  على  الداعية  ت�شاعد  التي 

النبي  يق�ل  هذا  ويف  جميل،  كلِّ  اإىل  وتنجذب  متيل  بطبيعتها 

�شلى اهلل عليه و�شلم:)اإنهَّ اهلل تعاىل جميٌل يحب اجلمال ويحب 

اأن يرى اأثر نعمته على عبده…( رواه ابن حبان ب�شند �شحيح.

ليعجبني  ــه  )اإنهَّ عنه:  اهلل  ر�شي  اخلطاب  بن  عمر  ويق�ل 

ال�شاب النا�شك نظيف الث�ب طيب الريح(.

وقال عبد اهلل بن اأحمد بن حنبل عن اأبيه: »اإينِّ ما راأيت 

راأ�شه  و�شعر  و�شاربه  لنف�شه  تعهًدا  اأ�شد  ول  ث�ًبا  اأنظف  اأحــدًا 

ا من اأحمد بن حنبل«. و�شعر بدنه، ول اأنقى ث�ًبا واأ�شده بيا�شً

بذل المعروف وقضاء الحاجات:
فبذل املعروف من اأهم ال��شائل التي ي�شتطيع بها الداعية اأن 

ياأ�شر قلب من يدع�ه. وعن دور بذل املعروف وق�شاء احلاجات 

يف ك�شب ود القل�ب يق�ل ال�شاعر:

اأح�شن اإىل النا�س ت�شتعبد قل�بهم

ن�شاَن اإح�شاُن فطاملا ا�شتعبــد الإ

ولكن  فقط،  النا�س  قل�ب  لنا  يفتح  ل  هله  لأ املعروف  وبذل 

ا الفر�شة للف�ز بعظيم اأجر امل�ىل �شبحانه وتعاىل،  مينحنا اأي�شً

كما بنيهَّ ذلك النبي �شلى اهلل عليه و�شلم حني قال: »اأحب النا�س 

اإىل اهلل تعاىل  عمال  للنا�س، واأحب الأ اأنفعهم  اإىل اهلل تعاىل 

اأو تق�شي عنه  اأو تك�شف عنه كربة،  م�شلم،  �شرور تدخله على 

ن اأم�شي مع اأخي يف حاجة اأحب  ديًنا، اأو تطرد عنه ج�ًعا، ولأ

اإيّل من اأن اأعتكف يف هذا امل�شجد )يعني م�شجد املدينة( �شهًرا، 

�شاء  ول�  غيظه  كظم  ومن  ع�رته،  اهلل  �شر  غ�شبه  كفهَّ  ومن 

م�شى  ومن  القيامة،  ي�م  ر�شى  قلبه  اهلل  مالأ  اأم�شاه؛  مي�شيه  اأن 

اأثبت اهلل قدمه ي�م تزول  مع اأخيه يف حاجة حتى يثبتها له 

قدام« رواه الطرباين ب�شند ح�شن. الأ

حسن اإلنصات:
ن�شات يلبي حاجًة مهمًة ملن يحيط�ن بالداعية،  فح�شن الإ

ا  اأي�شً ن�شات  الإ وح�شن  اإليهم،  ي�شتمع  من  اإىل  تطلُّعهم  وهي  األ 

والتقدير  الحــرام  عن  تعرب  قلبيهَّة  ر�شالة  طياته  يف  يحمل 

بني  لفة  والأ ة  امل�دهَّ ج�ش�ر  ميد  بدوره  وهذا  للمتحدث.  ة  واملحبهَّ

املثل  ال�شاحلني  اأحد  لنا  وي�شرب  بينها.  ة  املحبهَّ ويعّمق  القل�ب 

خرين والعناية بخطابهم بغ�س  ن�شات لالآ والقدوة يف ح�شن الإ

باحلديث  ليحدثني  الرجل  )اإنهَّ  فيق�ل:  حمت�اه  عن  النظر 

فاأن�شت له كاأينِّ مل اأكن �شمعته، وقد �شمعته قبل اأن ي�لد، فاأريه 

ن منه(. ا �شمعته الآ اأينِّ اإمنهَّ

الكالم الطيِّب الليِّن:
فالكالم الطيِّب اللني من اأعمق ال��شائل اأثًرا يف اإمالة قل�ب 

باأن  امل�ىل عزهَّ وجلهَّ ي��شينا  خرين، وك�شب ودها، ولذا جند  الآ

لفاظ واأرق العبارات  ننتقي اأطيب الكلمات واأن نختار اأجمل الأ

خرين وذلك يف ق�له �شبحانه تعاىل:{وقل  عند حديثنا مع الآ

لعبادي يق�ل�ا التي هي اأح�شن}.

بذلك  اللتزام  اإىل  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ويدع�نا 

الت�جيه القراآين، بل ويرغبنا يف التم�شك به حني قال: »الكلمة 

الطيبة �شدقة« رواه البخاري.

د األحوال ومتابعتها: تفقُّ
لفة  م�ر التي تدخل ال�شرور على النف�س، وتزيد الأ ومن الأ

عنها  وي�شاأله  اأح�اله  يتفقد  من  ن�شان  الإ يجد  اأن  القل�ب  بني 
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والهتمام  العناية  جميل  عن  تعبري  هذا  ففي  اأخباره.  ويتابع 

ة وال�دهَّ بني هذين القلبني. وها ه� النبي �شلى  به، ما ي�رث املحبهَّ

رغم  اأح�الهم  ويتفقد  اأ�شحابه  اأخبار  يتابع  و�شلم  عليه  اهلل 

ما يتحمله من اأعباٍء وتبعاٍت عظام كما يحكي �شيدنا جابر بن 

اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  عهد  يف  امراأة  تزوجت  فيق�ل:  اهلل  عبد 

عليه و�شلم، فلقيت النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فقال: )يا جابر 

قال:  ثيب،  قلت:  ثيب؟«  اأم  »بكر  قال:  نعم،  قلت:  تزوجت؟( 

»فهال بكًرا تالعبها؟« قلت: يا ر�ش�ل اهلل اإنهَّ يل اأخ�ات، فخ�شيت 

اأن تدخل بيني وبينهن، قال: »فذاك اإذن« رواه م�شلم.

المخالطة والتباسط:
ة واحلب بني القل�ب  لفة وامل�دهَّ م�ر التي تنمي الأ كذلك من الأ

اأن يك�ن الداعية خمالًطا ملن يدع�ه متبا�شًطا معه مت�ا�شًعا له، 

كما علهَّمنا ذلك النبي �شلى اهلل عليه و�شلم فيما يحكيه عنه اأن�س 

بن مالك ر�شي اهلل عنه حني قال: اإن كان النبي �شلى اهلل عليه 

ٍخ يل �شغري: »يا اأبا ُعمري، ما فعل  و�شلم ليخالطنا حتى يق�ل لأ

َغرْي« رواه البخاري، والنغري طائر �شغري كالع�شف�ر. النُّ

يخالط  اأن  للداعية  ميكن  التي  املتقرحة  املجالت  ومــن 

لفة بينهم: الجتماع على الطعام،  فيها من يدع�هم لتزداد الأ

امل�شاركة يف لعب ريا�شٍة جماعيٍة مًعا، ال�شفر مًعا… اإلخ.

)تهادوا تحابوا(:
للهدية اأثٌر عجيٌب وعميٌق يف نف��س من نهاديهم، فبها يزول 

وت�شف�  القل�ب،  ترق  وبها  ووح�شٍة،  جفاٍء  من  النف��س  بني  ما 

لفة، ويعمق احلب، وت�ثق الروابط؛  ة والأ النف��س، وتزداد امل�دهَّ

نا  بع�شُ يهادي  باأن  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  ي��شينا  ولهذا 

ا فقال: »تهادوا حتاب�ا«، ويف عميق اأثر الهدية يف النف��س  بع�شً

يق�ل ال�شاعر:

ـــا ـــداي ه ــــال  ــــش ــــ�� ال ـــ�بـــهـــم  قـــل يف  ــــد  تــــ�ل

ـــم لـــبـــــــــــعـــــــــــ�ـــس ــــ ـــه ـــش ـــ� ـــع ــــس ب ــــا� ـــــ ـــــ ــــن ال

جــمــــــــال ــــروا  حــــ�ــــش اإذا  وتـــكـــ�ـــشـــبـــهـــم 

وودا هـــــــــ�ى  ــــمــــري  ــــ�ــــش ال يف  وتـــــــــــــزرع 

سالم يجلب المحبَّة:
لفة،  اإلقاء ال�شالم من ال��شائل التي تقّرب النف��س، وتزيد الأ

ة كما علهَّمنا ذلك النبي �شلى اهلل عليه و�شلم  وت�شيع احلب وامل�دهَّ

حني قال: »اأول اأدلكم على �شيٍء اإذا فعلتم�ه حتاببتم: اأف�ش�ا 

ال�ّشالم بينكم« رواه م�شلم.

المناداة بأحب األسماء:
وي�شرح  قلبه  يفتح  اإليه  املحبهَّب  بال�شم  ن�شان  الإ فمناداة 

بن  عمر  يق�ل  هــذا  ويف  نف�شه،  على  ال�شرور  ويــدخــل  �ــشــدره 

ب  تقرِّ التي  مــ�ر  الأ عن  ث  حتدهَّ حينما  عنه  اهلل  ر�شي  اخلطاب 

�شماء  النف��س ومتنحها حًبا متبادًل: »… واأن تناديه باأحب الأ

اإليه«.

حسن الصلة باهلل تعالى:
فح�شن ال�شلة باهلل تعاىل من اأهم واأعمق واأ�شدق ال��شائل 

نهَّ  خرين؛ لأ التي ميكن للداعية اأن ي�شتخدمها يف ك�شب قل�ب الآ

القل�ب بني اإ�شبعني من اأ�شابع الرحمن يقلبها كيف ي�شاء، فمن 

ها فليتقرب اإىل من بيده هذه القل�ب، ويف هذا  اأراد اأن يك�شب ودهَّ

اإذا  يق�ل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: »اإنهَّ اهلل تبارك وتعاىل 

ه  ه، فُيِحبُّ اأحب عبدًا نادى جربيل: اإنهَّ اهلل قد اأحب فالنًا فاأِحبهَّ

فالنًا  اأحب  قد  اهلل  اإنهَّ  ال�شماء:  يف  جربيل  ينادي  ثم  جربيل، 

ر�س«  ه اأهل ال�شماء، وي��شع له القب�ل يف اأهل الأ �ه، فُيِحبُّ فاأِحبُّ

رواه البخاري.
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