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الـــرؤيـة
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الإ�سالم واجلودة

قد ل اأك�ن مبالغًا اإذا قلت اإن الإ�شالم – عقيدة و�شريعة 
واأخالقًا – وكفل�شفة للك�ن والإن�شان واحلياة، ه� كمال 
اجل�دة ومتامها.. ومن خالل ذلك نفهم البعد الالنهائي 
ْمُت َعَلْيُكْم  يف ق�له تعالى: {اْلَيْ�َم اأَْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َواأَمْتَ

يُت َلُكُم الإِ�ْشاَلَم ِدينًا} املائدة.   ِنْعَمِتي َوَر�شِ

وكيف ل يك�ن الإ�شالم كمال اجل�دة والإبداع وه� دين 
ا  َ َفاإَِنّ اأَْمــرًا  ى  َق�شَ َواإَِذا  َوالأَْر�ــِس  َماَواِت  ال�َشّ {َبِديُع  اهلل 

َيُق�ُل َلُه ُكن َفَيُك�ُن} )117( البقرة.

َتُكن  َوَلْ  َوَلٌد  َلُه  َيُك�ُن  اأََنّى  َوالأَْر�ــِس  َماَواِت  ال�َشّ {َبِديُع 
اِحَبٌة َوَخَلَق ُكَلّ �َشْيٍء وُهَ� ِبُكِلّ �َشْيٍء َعِليٌم )101(  ُه �شَ َلّ
َفاْعُبُدوُه  �َشْيٍء  ُكِلّ  َخاِلُق  ُهَ�  اإَِلّ  اإَِلـَه  ُكْم ل  َرُبّ اهلّلُ  َذِلُكُم 
اُر َوُهَ�  َوُهَ� َعَلى ُكِلّ �َشْيٍء َوِكيٌل )102( َلّ ُتْدِرُكُه الأَْب�شَ
ِبرُي )103( َقْد َجاءُكم  اَر َوُهَ� الَلِّطيُف اخْلَ ُيْدِرُك الأَْب�شَ
َر َفِلَنْف�ِشِه َوَمْن َعِمَي َفَعَلْيَها َوَما  ْب�شَ ُكْم َفَمْن اأَ ِبّ اآِئُر ِمن َرّ َب�شَ

اأََنْا َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ )104(} الأنعام.

ومظاهر  اآثــار  من  ومظهر  اأثــر  ه�  الب�شري  ــداع  الإب اإن 
وم�ش�ؤولية  تكليفية  وظيفة  اإنه  بل  الرباين..  الإبــداع 
�شرعيــة وليـ�س خيـارًا ب�شريًا قبـله الإن�شـان اأو رف�شــه.

�شعيد خمي�س الرح�مي
رئي�س التحرير

من المحرر

البح�ث املن�ش�رة ل تعرب بال�شرورة عن راأي الدائرة



دعــا الإ�شــالم الإن�شــان اإلــى اأن يعمر الأر�ــس وي�شتثمرها وينميهــا وي�شتخرج ثرواتهــا، ويجعل ما فيهــا من م�ارد 
خلدمــة الإن�شانيــة ونفعها، قال تعالى: {ه� اأن�شاأكم من الأر�س وا�شتعمركم فيها}، وق�له تعالى: {ه� الذي جعل 

لكم الأر�س ذل�ل فام�ش�ا يف مناكبها وكل�ا من رزقه واإليه الن�ش�ر}.

وينبغــي ان ي�شعر امل�شلم�ن ب�شرورة بــذل اجله�د الكفيلة با�شتثمار م�ارد الرثوة التي حباهم اهلل بها يف بالدهم، 
وان ياأخذوا بال�شباب التي متكنهم من الق�ة والريادة، ابتغاء مر�شاة اهلل وطمعا يف ث�ابه. ول �شك ان يف ا�شالح 

الر�س تخفيفا مل�شكالت البطالة والت�شخم والنكما�س. 

وينبغــي مراعاة الت��شــط والعتدال يف ال�شتثمار والتنمية للم�ارد الطبيعية جتنبــًا لنهاك الأر�س واجهادها، 
فاإن خرياتها املقدرة رزق لالأجيال الب�شرية املتالحقة اإلى ي�م القيامة. 

كمــا يقر الإ�شالم حق ال�شعــ�ب يف اأن تك�ن بيئتهم التي يعي�ش�ن يف كنفها بيئة �شحية �شاحلة حلياتهم، ومنا�شبة 
ملتطلباتهــم، وخاليــة مــن الع�امل التــي ت�ؤثر يف �شحــة الإن�شانية، اأو تقلل مــن قدرات الإن�شــان ون�شاطه. ويذكر 
العــالن يف هــذا ال�شــدد ان حماية النف�س الب�شريــة حماية كاملة علــى النح� الذي قررته الر�شــالت الإلهية، 
وخامتتهــا ر�شالــة الإ�شــالم، ل يتــم اإل اإذا كانــت البيئــة �شحية ل تنبعــث منها الأمرا�ــس والأوبئة، فــاإن اأعمال 

الإن�شان قد ت�ؤثر يف الك�ن كافة: {ظهر الف�شاد يف الرب والبحر مبا ك�شبت اأيدي النا�س}. 

اأن حــق الإن�شــان يف العي�ــس يف بيئــة �شحيــة ل يكتمل اإل من خــالل تعــاون دويل، يحرتم امل�اثيــق الدولية التي 
انبثقــت مــن م�ؤمترات عديدة ا�شتهدفت حماية البيئــة ووقايتها من التل�ث، ومنع اأي اإ�شــرار بها وترى اجلامعات 
الإ�شالميــة اأن مــن واجبها العمل على حتقيق املعــدلت واملتطلبات التي ن�شت عليها هذه امل�اثيق ما دام ذلك يتفق 
مــع قاعــدة منــع ال�شرر: »ل �شرر ول �شــرار«، وعمال بق�له تعالــى: {وتعاون�ا على الرب التقــ�ى ول تعاون�ا على 

الإثم والعدوان}.

د. حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين

التو�سط والعتدال
للموارد الطبيعية
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من دقائق البيان يف

حوار القراآن
بقلم:

د. حممود الزين
كبري باحثني

دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم                                   
له احلمد وبه امل�ستعان، 

وعلى حبيبه �سيدنا 
حممد واآله و�سحبه اأف�سل 

ال�سالة وال�سالم وبعد . .                                       
فاإن بالغة القراآن الكرمي 
تتجلى اأكرث التجلي يف 

اإحكام عباراته ودقة معانيها 
ووفرتها مع الإيجاز الفائق، 

وهما اأمران كاأنهما متعار�سان 
اإذا اأراد املرء اأحدهما فاته 

الآخر، وقل من يجمع بينهما، 
فاإن وجد اأحد منهم فاإمنا 

ميكنه ذلك يف عبارات قليلة 
اأما القراآن الكرمي فاإن وجود 

ذلك فيه كالقاعدة املطردة 
حتى يف مواطن التف�سيل 

كاملحاورات ومن اأبرزها هذه 
الآية الكرمية من �سورة الزخرف:                             

{وجعلوا له من عباده ُجزءاً اإن 
الإن�سان لكفور مبني}

ق�شية  يف  الإن�شان  طغيان  تربز  الآيــة  هذه 
الت�حيد باإجمالها واأجزائها، فالق�ل بتجزوؤ 
الإله كما تتجزاأ املخل�قات ه� ق�ل ترف�شه 
اأن  ميكن  يتجزاأ  مــا  لأن  ال�ش�ية؛  العق�ل 
منه  يبقى  ول  يتال�شى  حتى  جتزوؤه  ي�شتمر 
التجزوؤ  لأن  العق�ل  ترف�شه  ــا  واإن �شيء، 
الك�ن  يف  ي�جد  ول  فاعل،  اإلى  يحتاج  عمل 
�شيء ميكن اأن ي�ؤثر يف ذات  الإله وه� الق�ة 
التي ل نهاية لها، وه� ال�ج�د الأزيل الذي 
ل بداية له فكيف ي�ؤثر فيه �شيء حادث ه� 
اإليه؟ ول� كان قابال للتجزوؤ والفناء  مفتقر 

حل�شل ذلك منذ ده�ر كثرية.

ال�ق�ع  م�شتحيلة  التجزئة  فكرة  ك�ن  ومع 
ا�شتحالة  يزيد  �شيء  وفيها  ــة  الآي جــاءت 
�شبحانه:  بــقــ�لــه  التعبري  وهـــ�  وقــ�عــهــا 
يعمل  اأن  عن  عاجز  له" واملخل�ق  "وجعل�ا 
وهذا  و�شفاته،  اخلالق  ب�ج�د  يتعلق  �شيئا 
لقد  يــقــ�ل:  كــاأنــه  يق�ل�ن  مــا  بطالن  يــربز 
�ــشــ�ؤون  ت�شريف  ي�شتطيع�ن  اأنــهــم  ادعـــ�ا 
الإله �شبحانه، وجاء تقدمي اجلار واملجرور 
"جعل�ا" من  بـ  التعبري  اأفاده  ملا  "له" مق�يا 
جتاوزهم  ومن  يق�ل�ن،  ما  وقــ�ع  ا�شتحالة 
ــه اخــتــالقــا بال  احلــــدود ادعــــاء اجلـــزء ل

م�شتند ول �شبهة تعني عليه.

ثم تق�ى هذا املعنى بق�له "من عباده" لأن 
حقيقة العب�دية ل ت�شبه حقيقة الأل�هية 

العب�دية  تك�ن  فكيف  الــ�جــ�ه  من  ب�جه 
جزءا من الأل�هية؟ اأي : هذا اأمر م�شتحيل 
ي�شبه اأن نق�ل )اإن هذا احلجر جزء من هذه 
واإذا كان وج�د اجلزء  م�شتحيال  الرياح     
اأن هذا اجلزء ه� من حقيقة الإله  فدع�ى 
اإليه  العباد  واإ�شافة  ال�شتحالة،  يف  اأ�شد 
اإ�شافتهم  لأن  اأكــرث،  املعنى  تق�ي  �شبحانه 
�شبحانه  ومالكهم  خالقهم  اأنــه  تعني  اإليه 
تك�ن  اأن  ا�شتحالة  رغــم  العب�دية  فهذه 
جزءا له هي م�شتحيلة من جهة اأخرى، جهة 
اأنها ممل�كة هلل تعالى اأي كيف يك�ن اململ�ك 

جزءا من مالكه.

اجلــار  وتــقــدمي  "جزءا"  لفظ  تــاأخــري  ويف 
واملجرور مرتني "جعل�ا له من عباده" فائدة 
جعل�ا  ماذا  معرفة  اإلى  الت�ش�يق  هي  اأخرى 
غرابة  واأي  الغرابة  غاية  يف  ذلــك  لك�ن 
هذا  ذكر  فــاإذا  امل�شتحيل؟  الأمــر  من  اأغــرب 
ال�شتحالة  يف  اأبعد  نف�شه  يف  وكــان  امل�ؤخر 
ال�شديد  بالتعجب  ــالم  ــك ال �ــشــامــع  ــالأ  ــت ام
وامتالأ  الدع�ى  لهذه  العظيم  وال�شتنكار 

قلبه نفرة وكرها للق�ل بها.

الدع�ى  بهذه  عنهم  الإخــبــار  جمــرد  ولأن 
يك�شف عن تخبط عق�لهم وتناق�شها و�شدة 
الذي  ال�شريح  الباطل  قــ�ل  على  جراأتهم 
ينكره كل عقل �شليم ل يحاورهم القراآن يف 
ق�لهم ول اأقام الأدلة على بطالن دع�اهــم
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واكتفى مبجرد الإخبار عنــــها فقال:
قلنا  ل�  كما  جــزءا}  عباده  من  له  {وجعل�ا 
)زعم فالن اأن الأبناء يلدون اآباءهم(،.  ثم 
"اإن الإن�شان  �شّب عليهم الإنكار �شبا فقال: 
جح�د  اأي  بالكفر  ف��شفهم  مبني"  لكف�ر 
يف  غاية  و�شفا  حــق  ــه  اأن معرفة  مــع  احلــق 
التقبيح فالكفر يف نف�شه اإخفاء للحق ودفن 
املبالغة  ب�شيغة  جاء  ذلك  على  وزيــادة  له، 
اأنه  "مبني" على معنى  باأنه  "كف�ر" وو�شف  
مبني عن وج�د �شفة الكفر فيه اأو على معنى 

اأن كفره ظاهر بني.

ويالحظ اأن الآية ل تقل اإن قائل هذا كف�ر 
مبني ول قالت اإن ه�ؤلء الذين جعل�ا له من 
هذا  اأ�شندت  بل  مبني  كفرهم  جزءا  عباده 
ال��شف اإلى الإن�شان، ولي�س كل اإن�شان كف�را 
والإح�شان  والتق�ى  الإميـــان  ــل  اأه فهناك 
يف  الإن�شان  خلقنا  {لقد  �شبحانه  قال  وقد 
�شافلني  اأ�شفل  ــاه  رددن ثم  تق�مي}.  اأح�شن 
اإل الذين اآمن�ا وعمل�ا ال�شاحلات فلهم اأجر 
غري ممن�ن} ولذلك قال املف�شرون اإن املراد 
للمق�ش�د  تف�شري  وهذا  الكافر  هنا  بالإن�شان 
الإن�شان  لفظ  اختيار  ولكن  ال�شياق  بح�شب 
الدللة  منه  مراد  واأ�شباهه  امل��شع  هذا  يف 
ال�شتعداد  ومعه  خلق  قد  الإن�شان  اأن  على 
 ، القبائح  وكــل  واجلــحــ�د  الــكــفــران  لأ�ــشــد 
هـــ�ؤلء  جعلت  الــتــي  هــي  الطبيعة  ـــذه  وه
التقى  اأهــل  اأن  كما  املبني  الكفر  يكفرون 
والف�شائل دفعهم اإليها ال�شتعداد الذي خلق 
لأف�شل  ال�شتعداد  اأي  عليه  الإن�شان  اهلل 
يفيد  فال�شياق  الكمالت  واأكمل  الف�شائل 

تعر�س  اأخر  اآيات  ومعها  جزءا}  عباده  من 
باهلل  �شرك  من  فيها  وما  ــم  واآراءه اأق�الهم 
واآرائهم جزءا جزءا  اأق�الهم  ويحاورهم يف 
من  امل�شركني  عن  �شبحانه  بق�له  ختم  ثم 
الأمم ال�شابقة {فانتقمنا منهم فانظر كيف 
ال�ش�رة  تعر�س  ثم  املكذبني}  عاقبة  كــان 
يف  ال�شالم  عليه  اإبراهيم  الأنبياء  اأبي  ق�ل 
وق�مه  لأبيه  اإبراهيم  قال  {واإذ  الت�حيد 
اإنني براء مما تعبدون اإل الذي فطرين فاإنه 
�شيهدين} ثم يع�د اإلى ح�ار امل�شركني الذين 
كذب�ا نبينا حممدا �شلى اهلل عليه و�شلم ثم 
يذكر ق�شة م��شى عليه ال�شالم  مع فرع�ن 
تعالى  اهلل  اأخــذه  وكيف  الرب�بية   مدعي 
ثم يذكر خرب عي�شى عليه ال�شالم مع ق�مه 
الت�حيد، ثم يذكر مب�شري  وكلها من ق�ش�س 
امل�ؤمنني والكافرين يف الآخرة ثم يع�د مرة 
لنبينا  املكذبني  امل�شركني  حــ�ار  اإلــى  اأخــرى 
الآيــات  ويف  والــ�ــشــالم  ل�شالة  عليه  حممد 
من  �شاألتهم  {ولئن  �شبحانه  يق�ل  الأخــرية 
يا  ي�ؤفك�ن. وقيله  فاأنى  ليق�لن اهلل  خلقهم 
عنهم  فا�شفح  ي�ؤمن�ن  ل  ق�م  ه�ؤلء  اإن  رب 
وقل �شالم ف�ش�ف يعلم�ن} لتتجاوب اأواخر 

ال�ش�رة مع اأوائلها.

املتاأمل يف هذه 
ال�سورة �سورة 

الزخرف يراها كلها 
تدور يف فلك 

توحيد اهلل تعالى 
فبعد بداية ال�سورة 

وهي كاملقدمة 
لكل مو�سوعاتها 
تذكر ال�سورة اآية 

هي اأ�سا�ض لق�سية 
التوحيد وهو اأن 
العبودية حق 

للخالق املنعم 
وحده

هذه الآية تربز 
طغيان الإن�سان 

يف ق�سية التوحيد 
باإجمالها واأجزائها، 

فالقول بتجزوؤ 
الإله كما تتجزاأ 
املخلوقات هو 

قول ترف�سه العقول 
ال�سوية

عليها  دل  �شفة  الآية  يف  الإن�شان  لكلمة  اأن 
ال�شياق فحذفت كاأنه قيل: اإن الإن�شان الذي 
انحرف عن احلق واجنرف يف طريق الباطل 
اأي هذه عادته وطبيعته، وهذا  لكف�ر مبني 
الأ�شل�ب اأق�ى يف احلكم بالكفر على ه�ؤلء 
الذين جعل�ا له من عباده جزءا من اأن يقال 
العبارة  اإن ه�ؤلء كفار مبين�ن ونح�ه فهذه 
ــاء يف الآيـــات  ـــا مــا ج ــرب، واأم مــا هــي اإل خ
بينهما  والفرق  برهانه،  معه  يحمل  فخرب 
اإن  معني  �شخ�س  عن  نق�ل  اأن  بني  كالفرق 
نق�ل  اأن  وبــني  متناق�شا  قــ�ل  يق�ل  فالنا 
عنه "اإن اجلاهل يق�ل ق�ل متناق�شا" فهذا 
اإن فالنا يق�ل كالما متناق�شا  يف ق�ة ق�لنا 
يف  ال�ق�ع  منه  يت�قع  واجلاهل  جاهل  لأنه 

التناق�س دون اأن يتنبه.

)الإنــ�ــشــان  احلكم  هــذا  الآيـــة  �شاقت  وقــد 
ب�جهني  مــ�ؤكــدا  نف�شه  يف  ق�ته  مع  كف�ر( 
اجلملة،  على  اإن  دخ�ل  اأولهما  التاأكيد  من 
الإن�شان  "اإن  بالالم  اخلرب  تاأكيد  وثانيهما 

لكف�ر".

عليه  دلت  ملا  التاأكيد  مبنزلة  اجلملة  وهذه 
عباده  مــن  لــه  "وجعل�ا  ال�شابقة  اجلملة 
التناق�س  على  القائم  اجلح�د  من  جزءا" 
ال�شابقة  ما تقدم يف اجلملة  اإن  كاأنها تق�ل 
ه� تناق�س يف الدعاء ومبالغة يف اجلح�د 
دال على طبيعة الإن�شان املنحرف عن احلق 
ولق�ة  كفره،  يف  مبني  كف�ر  فه�  وبيناته، 
ترابط معنى اجلملتني ل حتتج الثانية اإلى 
ب�شابقتها  يربطها  العطف  حروف  من  حرف 
�شبيكة  كاأنهما  معا  م�شب�كتني  جــاءتــا  بــل 

واحدة.

الزخرف  �ــشــ�رة  ال�ش�رة  هــذه  يف  واملــتــاأمــل 
كلها تدور يف فلك ت�حيد اهلل تعالى  يراها 
لكل  كاملقدمة  وهــي  الــ�ــشــ�رة  بــدايــة  فبعد 
اأ�شا�س  هي  اآيــة  ال�ش�رة  تذكر  م��ش�عاتها 
حق  العب�دية  اأن  وهــ�  الت�حيد  لق�شية 
�ش�اه  ي�شتحقها  ل  وحـــده  املنعم  للخالق 
ال�شم�ات  خلق  من  �شاألتهم  {ولئن  فتق�ل 
العليم.  العزيز  خلقهن  ليق�لن  والأر�ـــس 
الذي جعل لكم الأر�س مهدا و�شلك لكم فيها 
النعم  تعداد  وبعد  تهتدون}  لعلكم  �شبال 
له  "وجعل�ا  �شركهم  تذكر  التي  الآية  تاأتي 
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وقد جمعت هذه ال�ش�رة من �شبهات امل�شركني 
�شيئا  الت�حيد  ق�شية  ح�ل  القراآن  وحــ�ار 
الت�حيد  اأن ت�شمى �ش�رة  كثريا حتى ليمكن 

ل�ل اأن ت�شمية ال�ش�رة اأمر ماأث�ر ل يغري.

ولكي يظهر ر�ش�ل اهلل �شلى اهلل عليه و�شلم 
الت�حيد  حر�شه على طاعة اهلل يف ق�شية 
اإن  {قــل  لهم:  يق�ل  اأن  تعالى  اهلل  اأمـــره 
وهي  العابدين}  اأول  فاأنا  ولد  للرحمن  كان 
الفرتا�س  على  قائمة  احلــ�ار  من  طريقة 
احلق  اتباع  على  احلر�س  بيان  منها  يــراد 
وبراهينه اإذا ثبتت ول يراد منها ما يت�همه 
وج�د  اأن  من  الكالم  يتاأمل  ل  الذي  اجلاهل 
النبي  لقبل  وجـــ�ده  ثبت  ولــ�  ممكن  ل�لد 
�شلى اهلل عليه و�شلم اأن يعبده بل اإن املتاأمل 
عند  م�شم�نها  اأن  ليجزم  و�شياقها  الآية  يف 
منها  الظاهر  كان  واإن  التحدي  ه�  التدبر 
ثبت  اإذا  الأدلــة  اتباع  يف  الإخال�س  جمرد 
اإل  ومــا هي  تــدل عليه.  الــذي  وتبني احلــق 
كق�ل الإن�شان خل�شمه بعد اأن يقدم الأدلة 
اأثبت  اإن  اأنه على غري احلق:  القاطعة على 
بذلك  يريد  وه�  تابعتك.  احلق  على  اأنــك 
اأن يق�ل له �شمنا: ل ميكن بعد هذه الأدلة 
�ش�ف  ما  وكل  احلق،  على  تك�ن  اأن  القاطعة 
املذك�رة  القاطعة  لالأدلة  معار�شا  به  تاأتي 
بهذا  خاطبه  ولكنه   وهراء  �شخف  ه�  اأول 
لالإن�شاف  اإظــهــارا  الفــرتا�ــشــي  ــلــ�ب  الأ�ــش
يف  الإن�شاف  اإلــى  له  ودعــ�ة  لقلبه  وتاأليفا 

احل�ار واتباع احلق اإذا تبني.

جمعت هذه 
ال�سورة من �سبهات 
امل�سـركني وحوار 
القراآن حول ق�سية 

التوحيد �سيئا 
كثريا حتى ليمكن 

اأن ت�سمى �سورة 
التوحيد لول اأن 

ت�سمية ال�سورة اأمر 
ماأثور ل يغري

احلمد هلل ، و�شلى اهلل و�شلم على نبيه وم�شطفاه ، وعلى اآله و�شحبه ومن 
واله.. وبعد:

اأن جعل لها حمطات تت�قف فيها  فاإن من رحمة اهلل تعالى بهذه الأمة 
فرتاجع نف�شها، وتتفكر يف اأمرها، وتدقق يف ح�شابها.

ه اأمني حري�س يق�ل لالإن�شان: قْف وتّب�شر يف  هذه املحطات مبثابة منِبّ
طريقك ، وانظر م�اقع اأقدامك ، وحتّرز ، ففي الطريق مطبات وعقبات، 
على  كنت  مل�اجهتها  وتتحزم  لتجاوزها،  العدة  وتعد  لها،  ت�شتعد  ل  فاإن 

�شفا حفرة!

ومن هذه املحطات الربانية �شهر �شعبان هذا ، وه� �شهر جعل فيه احلُق 
�شبحانه اإطاللة قد�شية من اإطالعاته اإلى خلقه، تنهمر منها الرحمات 

وتعم الربكات، وت�شح فيه املغفرة الإلهية �شحًا.

ولنتاأمل يف احلديث الذي اأخرجه ابن حبان يف �شحيحه والطرباين يف 
معجميه الكبري  و الأو�شط واأب� نعيم يف احللية عن معاذ ابن جبل ر�شي 
اهلل عنه عن النبي �شلى اهلل عليه و�شلم قال: )يطلع اهلل اإلى خلقه يف 

ليلة الن�شف من �شعبان فيغفر جلميع خلقه اإل مل�شرك اأو م�شاحن(.

وحني يتاأمل الإن�شان امل�شلم يف هذا الن�س النب�ي فه� لبد اأن يتطلع اإلى 
وترقق   ، و�شيئاته  اأدرانــه  لتغ�شل  عليه  وان�شبابها  املغفرة  هذه  ح�ش�ل 
قلبه، وتطلق عربته، وتنه�س به اإلى ربه خفيفًا يحث اخلطا اإلى ر�شًى من 
ربه ور�ش�ان، بعيدًا عن اإ�شر الذن�ب وقيد اخلطايا والإخالد اإلى الأر�س 
، والتثاقل عن ن�شمات الأ�شحار وم�ا�شم الأبرار ، وهذا كله مت�قف على اأن 
يت�قف، ويخل� بنف�شه يف �شاعٍة من ليٍل اأو نهاٍر ، لينظر يف اإميانه واأعماله 
، ويفت�س زوايا قلبه وروحه ونف�شه ، فيجدد اإميانه ، وي�شفيه من كدورات 
قد تك�ن حلقت به يف غفلة من الغفالت ، ويتحقق بق�له تعالى {فاعلم 
اأنه ل اإله اإل اهلل}، ويعقد قلبه على ت�حيد خال�س اأنه لي�شر ولينفع 
وي�شل ويقطع ويعطي ومينع وي�شع ويرفع اإل اهلل �شبحانه ، ثم ينظر يف 
اأحد  وبني  بينه  اأوقعت  قد  الدنيا  كانت  فاإن  امل�شلمني،  باإخ�انه  عالقته 
منهم _�ش�اء كان ظاملا اأو مظل�مًا_ بادر اإلى اإلى �شّل تلك ال�شخيمة من 
نف�شه ، ورمى باحلقد والبغ�شاء واحل�شد والكيد واملكر جانبًا، و�شعى اإلى 
حتقيق ال�حدة بني امل�شلمني_من خالل عالقاته ه� على الأقل_ وقام 
جعل  الذي  املنهمر  املغفرة  لغيث  يتعر�س  �شافية  ونف�س   ، �شادق  باإميان 

اهلل ليلة الن�شف من �شعبان م�عدًا له.

ال��شفني،  بهذين  فلنتحقق  والت�حيد،  ال�حدة  �شهر  �شعبان  اإن  حقًا 
واهلل  والنقاء.  ال�شفاء  من  غاية  على  ونحن  رم�شان  لدخ�ل  ولن�شتعد 

امل�فق لرَب �ش�اه.

اأثر �سعبان على �سلوك امل�سلم

 د.عبد احلكيم الأنـي�ض
كبري مفتني اأول

دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي
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القراآن واأ�سـراره
درا�سات قراآنية

احللقة الثالثة : منهاج التدبر يف بع�ض الآيات

التدبر عامل مهم من العوامل 
التي ت�ساعد على ك�سف 

ال�سنن، ويع�سم من الإنحراف، 
ويثبت الإميان ويقوي اليقني 

لي�ض الغر�ض من هذا العنوان 
اأن اأذكر لك اأخي العزيز �رشوط 

املف�رض، ول �سوابط التف�سري 
بالراأي، فلي�ض هذا ما ن�سبوا اإليه 
من خالل هدف التدبر يف بع�ض 

الآيات، واإمنا الذي نريده هو اأن 
ن�سل من خالل قراءتنا لآية من 

كتاب اهلل عزوجل اإلى اأن نتعظ 
بها، وترتك اأثرا يف نفو�سنا 

ين�سلح بعدها �سلوكنا، ونرتقى 
يف �سفاء الفكر، و�سمو الروح، 

وزكاة النف�ض، وجميل ال�سفات، 
وكمال الأخالق، وح�سن ال�سلوك 

اإلى ما يليق باملوؤمن الرباين 
�ساحب اخللق القراآين.

عزوجل  اهلل  كتاب  يف  قراءتك  اأثناء  فاأنت 
اخلالق  عن  يتحدث  ما  منها  ــات،  اآي بك  متر 
عن  يتحدث  مــا  ومنها  و�شفاته،  العظيم 
ق�ش�س النبيني مع اأق�امهم، ومنها ما يتحدث 
عباده،  اإلى  ون�اهيه  تعالى  اهلل  اأوامــر  عن 
ي�م  النا�س  اأحـــ�ال  عــن  يتحدث  مــا  ومنها 
اأح�ال  اأو  الكافر،  يجد  ما  واأه�ال  القيامة، 
امل�ؤمن وما يالقيه من ب�شارات بني يديه. اإلى 
نــ�ع من هذه  الأنـــ�اع، ويف كل  غري ذلــك من 
من  ن�عا  امل�ؤمن  ي�شتح�شر  اأن  ينبغي  الأن�اع 
ه�  فما  الآيات،  تلك  م��ش�ع  ينا�شب  التدبر 
ي�شتح�شره  اأن  للم�ؤمن  ينبغي  الــذي  املنهج 

عند كل ن�ع من هذه الأن�اع: 

 
فمن الآيات التي ذكرت �شفات اهلل عزوجل، 
ِميُع  ُه ُهَ� ال�َشّ َك اإَِنّ ق�له تعالى: { َرْحَمًة ِمْن َرِبّ

اْلَعِليُم )6( } �ش�رة الدخان [ 
ِقّ َواَلِّذيَن َيْدُع�َن  ي ِباحْلَ ُ َيْق�شِ وق�له: { َواهلَلّ
ِميُع  َ ُهَ� ال�َشّ �َن ِب�َشْيٍء اإَِنّ اهلَلّ ِمْن ُدوِنِه َل َيْق�شُ

رُي  )20( } �ش�رة  غافر. اْلَب�شِ
اأ�شمائه ق�له  ومن الآيات التي ذكرت بع�س 
َعاِلُ  ُهَ�  اإَِلّ  اإَِلَه  َل  اَلِّذي   ُ اهلَلّ ُهَ�   } تعالى: 
ِحيُم )22( ْحَماُن الَرّ َهاَدِة ُهَ� الَرّ اْلَغْيِب َوال�َشّ

و�ُس  اْلُقُدّ امْلَِلُك  ُهَ�  َلّ  اإِ اإَِلــَه  َل  ــِذي  اَلّ  ُ اهلَلّ ُهَ� 
 ُ امْلَُتَكرِبّ اُر  َبّ اجْلَ اْلَعِزيُز  امْلَُهْيِمُن  امْلُ�ؤِْمُن  اَلُم  ال�َشّ
 ُ اهلَلّ ُهَ�   )23( ُي�ْشِرُك�َن  ا  َعَمّ  ِ اهلَلّ �ُشْبَحاَن 
�ْشَنى  احْلُ اْلأَ�ْشَماُء  َلُه  ُر  ّ�ِ امْلُ�شَ اْلَباِرُئ  اِلُق  اخْلَ
َوُهــَ�  َواْلأَْر�ــــسِ  َماَواِت  ال�َشّ يِف  َمــا  َلــُه  ُح  ُي�َشِبّ

ِكيُم ْ )24(} �ش�رة  احل�شر. اْلَعِزيُز احْلَ

مع  املتدبر  يتعامل  اأن  �شبق  فيما  فالأ�شل 
فعل  واإذا  وال�شفات،  الأ�شماء  هذه  مدل�ل 
ومراقبة  دائمة،  خ�شية  عنده  اأورث  ذلك 
وطماأنينة  تنقطع،  ل  باهلل  و�شلة  م�شتمرة، 
ـــى تــاأيــيــده ونــ�ــشــره يف الــ�ــشــدة، وحـــذرا  اإل
ومراقبة اإلى اأخذه وبط�شه عند الرخاء ...

هذه  مع  التعامل  من  الن�ع  هــذا  اأمــام  وهــ� 
واآثــارهــا  مدل�لتها  يف  التدبر  من  الآيـــات 
ومعرفة  قربا  اإل  تعالى  اهلل  من  يــزداد  ل 
اأثــرهــا،  ال�شفة  مــن  ي�شهد  ــه  لأن وتنزيها. 
الكمال  �شفات  وخلقه  الــكــ�ن  مــن  وي�شهد 
واجلالل واجلمال للفاعل احلقيقي وعظمته 

�شبحانه.

مبا  اللفظ  معنى  على  يقف  اأن  اأراد  اإذا  اأمــا 
يك�ن عليه من حقيقة يف �شفة املتكلم، فه� 
وي�رد  النف�س،  مهلكات  يف  نف�شه  ي�قع  بهذا 
نف�شه م�ارد الفنت، وقد نهى اهلل تعالى عن 
فقال  الآيــات  هذه  يف  التدبر  من  الن�ع  هذا 
ِمْنُه  اْلِكَتاَب  َعَلْيَك  اأَْنَزَل  اَلِّذي  ُهَ�   } تعالى: 
َخُر ُمَت�َشاِبَهاٌت  َكَماٌت ُهَنّ اأُُمّ اْلِكَتاِب َواأُ اآَياٌت حُمْ
ِبُع�َن َما َت�َشاَبَه  ا اَلِّذيَن يِف ُقُل�ِبِهْم َزْيٌغ َفَيَتّ َفاأََمّ
َيْعَلُم  َتاأِْويِلِه َوَما  ِمْنُه اْبِتَغاَء اْلِفْتَنِة َواْبِتَغاَء 
ا�ِشُخ�َن يِف اْلِعْلِم َيُق�ُل�َن  ُ َوالَرّ َتاأِْويَلُه اإَِلّ اهلَلّ
اأُْوُل�ا  اإَِلّ  ُر  َكّ َيَذّ َنا َوَما  َرِبّ ا ِبِه ُكٌلّ ِمْن ِعْنِد  اآَمَنّ
اإِْذ  َبْعَد  ُقُل�َبَنا  ــِزْغ  ُت َل  ــَنــا  َرَبّ  )7( ــاِب  ــَب اْلأَْل
اأَْنَت  اإَِنَّك  َرْحَمًة  َلُدْنَك  ِمْن  َلَنا  َوَهْب  َهَدْيَتَنا 

اُب )8( } �ش�رة  اآل عمران. اْلَ�َهّ

وو�شع لنا �شابطـــا اأ�شا�شيًا يف هذا املجال اإذا 
اأرادت النفـــ�س اأن تتجـــه اإلـــى التــدبــــر يف 

التدبر يف اآيات ذكرت اأ�سماء 
اهلل و�سفاته:

اإعداد: 
الدكتور علي عبد العزيز �سيور.

اأ�ستاذ الدرا�سات القراآنية بكلية الدعوة ببريوت �سابقا،
واأ�ستاذ متعاون بكلية الدرا�سات الإ�سالمية والعربية بدبي

للتوا�سل: 0507946003
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الجتاه اخلاطئ، فقال �شبحانه:
ِمْن  َلُكْم  َجَعَل  ْر�ـــسِ  َواْلأَ َماَواِت  ال�َشّ {َفاِطُر  
ْزَواًجا َوِمْن اْلأَْنَعاِم اأَْزَواًجا َيْذَروؤُُكْم  اأَْنُف�ِشُكْم اأَ
رُي  الَب�شِ ِميُع  ال�َشّ َوُهَ�  �َشْيٌء  َكِمْثِلِه  َلْي�َس  ِفيِه 

)11(} �ش�رة  ال�ش�رى.

ي�شبهه  ول  اخلــالــق،   فه�  خلقه،  ي�شبه  فال 
�شيئ من خلقه، ف�شتان بني اخلالق واملخل�ق.
اخلاطر  على  هجم  اإذا  املتدبر  من  فاملطل�ب 
العتقاد  يقدم  اأن  التدبر  من  الن�ع  هــذا 
ــا تفرد  تــعــالــى مم ـــرب اهلل  اأخ ــا  اجلــــازم مب
التدبر  ــى  اإل يع�د  واأن  �شبحانه.  بتاأويله 
الأول الذي �شبق ذكره من روؤية اأثر ال�شفة 
التي تدل باأثرها على عظمة اخلالق وكمال 

�شفاته.

الأنبياء  ق�ش�س  عن  الــقــراآن  يف  واحلــديــث 
وتبيلغه  النبي  عن  يتحدث  فتارة  متن�ع، 
ومعاندة  النبي  عن  يحدث  وتــارة  الر�شالة، 
ق�مه له، وتارة يحدث عن انحراف الأق�ام 
اإلــى  يــعــ�دوا  حتى  لهم  الأنــبــيــاء  ومعاجلة 
بني  ال�شراع  نهاية  عن  يحدث  وتــارة  ربهم، 
املتحققة  بالن�شرة  واأقــ�امــهــم  الأنــبــيــاء 
الدائمة لالأنبياء يف ختام املطاف... وهكذا 
من  ن�ع  كل  اأمام  واملتدبر  الأغرا�س،  تتن�ع 
اأن�اع الق�شة له تدبر يح�شل عليه، ويت��شل 
عن  حتدثنا  اأن  لنا  �شبق  قد  كان  واإن  اإليه، 
بع�س مالمح هذا التدبر يف الف�شل ال�شابق، 
اأمــ�ر ل تذكر هناك، ول  فال مينع من ذكر 
تغني هذه عن تلك، فمن اأن�اع التدبر يف هذا 

يجهل�ن،  الذين  على  اهلل  حلم  روؤية  املقام، 
وقدرة  وللم�ؤمنني،  لر�شله  هلل  ن�شر  وتاأكيد 
وغناه  الظاملني،  عباده  اأخذ  يف  املطلقة  اهلل 
�شبحانه عن عباده م�ؤمنني وكافرين، وليكن 
يف  الإعتبار  احلديث  هــذا  من  املــ�ؤمــن  حظ 
واغرت  الأدب  واأ�ــشــاء  غفل  اإن  ــه  واأن نف�شه، 
اإليه  وتنفذ  النقمة،  تدركه  فرمبا  اأمهل  مبا 

الق�شية.

 ومن كالم بع�س اأهل العلم يف هذا املقام ق�ل 
»  واإن كان ما يقروؤه من الآى فيما  بع�شهم: 
النا�س من خرب من م�شى من  ق�س اهلل على 
اهلل  �شرف  ما  واإلــى  ذلك  فى  فلينظر  الأمــم 
ذلك  على  هلل  فيجدد  منه  ــة  الأم هــذه  عن 

�شكرًا.

التدبر يف اآيات ق�س�ض الأنبياء
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ومن عادة القراآن اأن ي�شتهل الأمر بالفعل، اأو 
يف  وامل�ؤمن  امل�ؤمنني،  بنداء  الفعل  عن  النهي 
كل حال يعر�س نف�شه على ماأم�رات الآيات 
الآيات  هذه  على  �شل�كه  ويقي�س  ومنهياتها، 
تق�شريا  وجد  واإن  ا�شتب�شر،  خريا  وجد  فاإن 
من  نــداء  كل  ــام  اأم ال�شاأن  وهكذا  ا�شتغفر، 
يف  الزرك�شي  قال  عباده.   اإلى  وخطاب  اهلل 

حتقيق هذا املنهج:
 

»واإن كان ما يقروؤه من الآى مما اأمر اهلل به 
والئتمار  الأمــر  قب�ل  اأ�شمر  عنه  نهى  اأو 
والنــتــهــاء عــن املنهى والجــتــنــاب لــه، فــاإن 
به  اهلل  وعد  وعيدا  ذلك  من  يقروؤه  ما  كان 
اإلى  جنح  فــاإن  قلبه  اإلــى  فلينظر  امل�ؤمنني، 
الرجاء فزعه باخل�ف، واإن جنح اإلى اخل�ف 
خ�فه  يــكــ�ن  حــتــى  ــاء  ــرج ال فــى  ــه  ل ف�شح 

ورجاوؤه معتدلني، فاإن ذلك كمال الإميان«.

للذين  نــداء  فيها  باآية  مر  ه�  »واإن  وقــال: 
اآمن�ا وقف عندها،  الذين  ياأيها  اآمن�ا فقال 
و�شعديك  ربى  لبيك  يق�ل  بع�شهم  كان  وقد 
عنه  ونهى  بــه  اأمــر  ممــا  بعدها  مــا  ويــتــاأمــل 
الذى  الأمر  من  كان  فاإن  ذلك  قب�ل  فيعتقد 
قد ق�شر عنه فيما م�شى اعتذر عن فعله فى 
ذلك ال�قت وا�شتغفر ربه فى تق�شريه، وذلك 
اأنف�شكم  اآمن�ا ق�ا  مثل ق�له: {ياأيها الذين 

واأهليكم نارا )11(} �ش�رة التحرمي. 

فى  اأهله  اأمــر  فى  ينظر  اأن  اأحــد  كل  وعلى 
فى  يلزمهم  مــا  واأداء  و�شيامهم  �شالتهم 
الن�شاء  وحــيــ�ــس  وجــنــابــاتــهــم  طــهــاراتــهــم 
اأن يتفقد ذلك فى  اأحد  ونفا�شهن، وعلى كل 
فمن  ذلــك،  عن  مب�شاألتهم  ويراعيهم  اأهله 
كان منهم يح�شن ذلك كانت م�شاألته تذكريا 
يح�شن  ل  كان  واإن  قلبه،  فى  ملا  وتاأكيدا  له 
له. ثم هكذا يراعى �شغار  تعليما  كان ذلك 
ولده ويعلمهم اإذا بلغ�ا �شبعا اأو ثمانى �شنني 
ذلك  ترك  على  الع�شر  بلغ�ا  اإذا  وي�شربهم 
م�شى  فيما  ق�شر  قــد  النا�س  مــن  كــان  فمن 
واإن  ي�شتقبل  اعتقد قب�له والأخذ به فيما 
به  مر  اإذا  فاإنه  عرفه  وقد  ذلك  يفعل  كان 

تاأمله وتفهمه.

اآمن�ا  الذين  {ياأيها  تعالى:  ق�له  وكذلك 
�ش�رة   {)8( ن�ش�حا  ت�بة  اهلل  اإلــى  ت�ب�ا 
التحرمي. فاإذا قراأ هذه الآية تذكر اأفعاله 
من  غريه  وبني  بينه  فيما  وذن�به  نف�شه  فى 
ظالمته  ورد  وغــريهــا  والغيبة  الــظــالمــات 
ون�ى  عمله  فى  ق�شر  ذنب  كل  من  وا�شتغفر 
اأن يق�م بذلك وي�شتحل كل من بينه وبينه 
�شىء من هذه الظالمات من كان منهم حا�شرا 
واأن يكتب اإلى من كان غائبا، واأن يرد ما كان 
فى  فيعتقد هذا  منه،  اأخذه  من  ياأخذه على 
تعالى  اهلل  يعلم  حتى  القراآن،  قراءة  وقت 
الإن�شان  فعل  فــاإذا  واأطــاع  �شمع  قد  اأنه  منه 
هذا كان قد قام بكمال ترتيل القراآن، فاإذا 
يحفظها  معناها  يعرف  ل  اآيــة  على  وقــف 
ليك�ن  معناها  يعرف  من  عنها  ي�شاأل  حتى 
كانت  واإن  بــه،  للعمل  طالبا  لذلك  متعلما 
الآية قد اختلف فيها اعتقد من ق�لهم اأقل 
يعتقد  ب�أن  نف�سه  على  احت�ط  واإن  يكون  م� 
اأوكد م� فى ذلك ك�ن اأف�سل له واأحوط لأمر 

دينه.

مطالب  تعالى  اهلل  لكتاب  الــتــايل  اأن  مبــا 
هذا  اأمام  يك�ن  فلن  يقراأ  ما  كل  يف  بالتدبر 
الن�ع من الآيات يف بعد عن هذا منهج التدبر 
بل ه� اأحقها واأو�شحها واألزمها، وه� مطالب 
ملا  اخل�ش��س  على  هذا  يف  والتفكر  بالتدبر 
وحملها  اله�ى،  عن  للنف�س  ع�شمة  من  فيه 
هذا  يف  النا�س  كان  واإن  والتق�ى،  الرب  على 
من  فمنهم  واخــتــالف،  تباين  على  املــيــدان 
كما  اجلنة  رائحة  ي�شم  قد  مقام  اإلى  ي�شل 
حدث مع بع�س ال�شحابة، ومنهم من يكتفي 
الآيات  فهذه  دللت،  من  لفظها  يحمله  مبا 
يفهم  ما  ا�شتق�شاء  ل ميكن  على اخل�ش��س« 
عبد  لكل  واإنا  له،  نهاية  ل  ذلك  لأن  منها، 
منه بقدر رزقه كما قال تعالى: {قل ل� كان 
قل  البحر  لنفد  ربي  لكلمات  مــدادا  البحر 
مددا  مبثله  جئنا  ول�  ربي  كلمات  تنفد  اأن 

)109( } �ش�رة الكهف.

التدبر  طريقة  يف  القارئ  يتخذ  اأن  وينبغي 
ملثل هذه الآيات ما ذكره بع�س اأهل العلم من 
ق�لهم: »وينبغى اأن ي�شتغل قلبه فى التفكر 

فى معنى ما يلفظ بل�شانه فيعرف من كل اآية 
اإلى غريها حتى يعرف  معناها ول يجاوزها 
عندها  وقف  رحمة  اآية  به  مر  فاإذا  معناها 
وا�شتي�شر  منها  تعالى  اهلل  وعــده  مبا  وفــرح 
اإلى ذلك و�شاأل اهلل برحمته اجلنة، واإن قراأ 
فاإن  معناها  وتاأمل  عندها  وقف  عذاب  اآية 
فقال  بالإميان  اعــرتف  الكافرين  فى  كانت 
اآمنا باهلل وحده وعرف م��شع التخ�يف ثم 
واعلم  النار.   من  يعيذه  اأن  تعالى  �شاأل اهلل 
املنهج  بهذا  التزم  اإذا  املــرء  اأن  امل�ؤمن  اأخــي 
فقد حقق ما طلب منه من تالوة القراآن حق 
اأراده  الــذي  ال�جه  على  وترتيله  تالوته، 
اهلل تعالى، فقد نقل الغزايل منهج ال�شابقني 

يف التالوة فقال عنهم: 

»نظرنا يف هذه الأحاديث وامل�اعظ فلم جند 
للحزن  ا�شتجالبا  اأ�شد  ول  للقل�ب  اأرق  �شيئا 
فتاأثر  وتدبره،  وتفهمه  القراآن  قــراءة  من 
العبد بالتالوة اأن ي�شري ب�شفة الآية املتل�ة، 
ب�ل�سروط  املغفرة  وتقييد  الوعيد  فعند 
يكاد مي�ت، وعند  كاأنه  يت�شاءل من خيفته 
يطري  كاأنه  ي�شتب�شر  املغفرة  ووعد  الت��شع 
من الفرح، وعند ذكر اهلل و�شفاته واأ�شمائه 
يطاأطاأ خ�ش�عا جلالله وا�شت�شعارا لعظمته، 
عز  اهلل  على  ي�شتحيل  ما  الكفار  ذكر  وعند 
و�شاحبة  ولدا  عزوجل  هلل  كذكرهم  وجل 
من  حياء  باطنه  يف  وينك�شر  �ش�ته  يغ�س 
ينبعث  اجلنة  و�شف  وعند  مقالتهم،  قبح 
بباطنه �ش�قا اإليها، وعند و�شف النار ترتعد 

فرائ�شه خ�فا منها.

لقد علمت مما �شبق ف�شل التدبر واأثره على 
اأن التدبر  الإميان وال�شل�ك والفكر. وكيف 
على  ت�شاعد  التي  الع�امل  من  مهم  عامل 
الإنحراف، ويثبت  ال�شنن، ويع�شم من  ك�شف 
لأن  ال�قت  وحــان  اليقني.  ويق�ي  ــان  الإمي
وهم  ال�شلف  ق�ش�س  من  جمم�عة  لك  اأذكر 
به،  نبداأ  ما  واأول  الكرمي،  القراآن  يتدبرون 
وخامتهم  النبيني،  واإمــام  املر�شلني  �شيد  ه� 
اأجمعني �شيدنا حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، 

اأعظم من تدبر يف كتاب اهلل وفقه مراده:

التدبر يف الآيات التي فيها 
املاأمورات والنواهي

التدبر يف اآيات ذكرت القيامة 
والآخرة، وذكرت اجلنة والنار

تدبر النبي عليه ال�سالم 
وال�سحابة ومن بعدهم يف 

اآيات القراآن
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درا�سات قراآنية

• تدبر وقيام النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: 
قام  عنه،  اهلل  ر�شي  الغفاري  ذر  اأبــ�  قــال 
ليلة  بنا  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل 
{اإِْن  تعالى:  ق�له  وهي  يرددها  باآية  فقام 
َفاإَِنَّك  َلُهْم  َتْغِفْر  ْن  َواإِ ِعَباُدَك  ُهْم  َفاإَِنّ ْبُهْم  ُتَعِذّ

ِكيُم)118(} �ش�رة املائدة. اأَْنَت اْلَعِزيُز احْلَ

واإذا علمت مدى حب النبي لأمته، وحر�شه 
حمل  ــذي  ال املق�شد  اأدركـــت  جناتهم،  على 
التدبر  على  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 
يف هــذه الآيــة. قــال الــغــزايل: » وهــذا لأن 
ــة ا�ــشــتــغــرقــت قلبه  ــال مــ�ــشــاهــدة تــلــك احل

بالكلية.

عنهم:  اهلل  ر�شي  ال�شحابة  بع�س  • تدبر 
فقد قام متيم بن اأو�س الداري ـ وكان ن�شرنيا 
فا�شلم ـ ليلة كاملة بق�له تعالى: {اأَْم َح�ِشَب 
َعَلُهْم َكاَلِّذيَن  َئاِت اأَْن جَنْ ِيّ ُح�ا ال�َشّ اَلِّذيَن اْجرَتَ
َياُهْم  حَمْ ــَ�اًء  �ــشَ اِت  احِلَ ال�شَّ َوَعِمُل�ا  اآَمــُنــ�ا 
ــاَء َمــا َيــْحــُكــُمــ�َن)21(} �ش�رة  ــاُتــُهــْم �ــشَ َومَمَ

اجلاثية.

كان  ــداري  ال اأو�ــس  بن  متيم  اأن  عرفت  واإذا 
قبل اإ�شالمه ن�شرانيا ثم اأ�شلم، اأدركت البعد 
ط�يال،  الآية  بهذه  التدبر  اإلى  دفعه  الذي 
اأبناء اهلل  اأنه من  وه� يقارن بني من يزعم 
ل  ب�شفات  اهلل  ي�شف  ذلك  ومع  واأحبائه، 
تليق به، ويجعل له ولدا و�شريكا و�شاحبة، 
كما  �ش�اه  دون   اجلنة  اأهل  من  اأنه  ويدعي 
َيْدُخَل  َلْن  َوَقاُل�ا   } مق�لتهم  لنا  اهلل  حكى 
ِتْلَك  اَرى  َن�شَ اأَْو  ــ�ًدا  ُه ــاَن  َك َمــْن  اإَِلّ  ــَة  ــَنّ اجْلَ
اِدِقنَي  ُهْم ُقْل َهاُت�ا ُبْرَهاَنُكْم اإِْن ُكنُتْم �شَ اأََماِنُيّ
امل�حدين  وبــني  الــبــقــرة.  �ــشــ�رة   {)111(
امل�ؤمنني ال�شادقني. ولعل هذه احلالة تك�شف 
لك �شرا من اأ�شرار التدبر الأمثل لكتاب اهلل 

عزوجل.

• تدبر عمر بن عبد العزيز ر�شي اهلل عنه:
يتل�  الليل  من  ي�شلي  قام  اأنه  عنه  روي  فقد 
ُهْم َم�ْشُئ�ُل�َن)24( ق�له تعالى: {َوِقُف�ُهْم اإَِنّ

ول  يــكــررهــا  فجعل  ــافــات.  الــ�ــش ــ�رة  ــش �  {
ي�شتطيع اأن يجاوزها من البكاء. فاإذا اأدركت 
يف  ال�شر  علمت  العزيز،  عبد  بن  عمر  عدل 
عدله وعالقته بهذه الآيــة، والتدبــر فيهـــا، 

واأن العبد م�ق�ف م�ش�ؤول بني يدي اهلل، ومن 
كان م�ش�ؤول فعليه اأن يعد لكل �ش�ؤال ج�ابا، 

واإل فليمنع نف�شه من امل�شاءلة بالإلتزام.

اآيات،  من  الآية  هذه  �شبق  ما  عرفت  اإذا  ثم 
العزيز  عبد  بن  عمر  تخيري  �شبب  اأدركـــت 
اأن تبقى  زوجته فاطمة بنت عبد امللك بني 
وترد  والعدل  احلق  على  تعينه  زوجة  معه 
من  امللك  عبد  اأبــ�هــا  اأعطاها  ومــا  الــذهــب 
الطالق  تختار  اأن  وبني  امل�شلمني،  مال  بيت 
منه وتذهب بالذهب الذي اأخذته من اأبيها 
من بيت ما امل�شلمني، واقراأ الآيات قبل هذه 

الآية، وهي ق�له تعالى:
ْزَواَجُهْم َوَما َكاُن�ا  { اْح�ُشُروا اَلِّذيَن َظَلُم�ا َواأَ
اإَِلى  َفاْهُدوُهْم   ِ اهلَلّ ُدوِن  ِمْن  َيْعُبُدوَن)22( 

ِحيِم)23( } �ش�رة ال�شافات . َ َراِط الجْ �سِ

وبهذا ينك�شف لك �شر التدبر الأمثل لكتاب 
اهلل واآياته، فرب اآية �شكلت منهاج حياتك، 

و�شححت لك طريق اإقبالك على اهلل.
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داعية بال عمل.. 

من عظمة ديننا الإ�سالمي 
احلنيف اأنه ل يف�سل بني 

الدنيا والدين، بل اإنه يدعو اإلى 
اإ�سالح الدنيا بالدين، فالإ�سالم 

نظام �سامل يتناول مظاهر 
احلياة جميعا... والواجب على 

الدعاة اإلى اهلل اأن يكونوا قدوة 
لالآخرين، فاإذا دعوا النا�ض اإلى 
عمل �سالح كانوا يف مقدمة 

ركب العاملني، واإذا نهوا النا�ض 
عن منكر فاأحرى بهم اأن 

يكونوا يف مقدمة املنتهني، 
فال يليق بداعية اإلى خري اأن 

يتخلف عن فعله، كما ل يليق 
بناٍه عن �سـر اأن يكون من 

فاعليه.

دعوة ودعاة

د./ حممد �سالح الدين
باحث يف ال�رضيعة الإ�سالمية - جامعة الريا�ض
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اأ�سلح ول ترتاجع
دعوة ودعاة
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اأميا  ذلك  على  وتعالى  �شبحانه  �شدد  وقد 
الدعاة  حمذرا  �شبحانه،  فقال  ت�شديد 
وتن�ش�ن  بالرب  النا�س  {اأتامرون  والهداة: 
تعقل�ن}،  اأفال  الكتاب  تتل�ن  واأنتم  اأنف�شكم 
وقال تعالى: {يا اأيها الذين اآمن�ا ل تق�ل�ن 
ما ل تفعل�ن، كرب مقتًا عند اهلل اأن تق�ل�ا ما 

ل تفعل�ن}.

ول  باملعروف  النا�س  ياأمر  الذي  فالداعية 
واقع  وه�  املنكر  عن  النا�س  وينهى  يفعله، 
ي�م  ال�شحيح  احلديث  يف  كما  ي��شع  فيه، 
يدور  كما  اأمعاوؤه  فتدور  النار،  يف  القيامة 
عن  النار  اأهل  في�شاأله  الرحى،  يف  احلمار 
اإلى  يدع�هم  الدنيا  يف  كان  وقد  هالكه  �شر 
لهم:  فيق�ل  املنكر،  عن  وينهاهم  املعروف 
اآتيه، واأنهاكم عن  كنت اآمركم باملعروف ول 

املنكر واآتيه.

وقد �شدق ال�شاعر حني قال:
يا اأيها الرجل املعلم غريه

هال لنف�شك كان ذا التعليم
ت�شف الدواء لذي ال�شقام وذي ال�شنى

كيما ي�شح به واأنت �شقيم
ابداأ بنف�شك فانهها عن غيها
فاإذا انتهت عنه فاأنت حكيم

ونراك ت�شلح بالر�شاد عق�لنا
اأبدا واأنت من الر�شاد عدمي

فهناك ي�شمع ما تق�ل ويهتدي
بالق�ل منك وينفع التعليم
ل تنه عن خلق وتاأتي مثله

عار عليك اإذا فعلت عظيم

اإلى �ش�ابه  فليتق اهلل هذا الداعية، وليعد 
اأعداء  ور�شده، ول يك�نن خنجرا يطعن به 
اهلل دين اهلل، واإن ل يكن لالإ�شالم فال يك�نن 
ي�شره  فال  وين�شره  ينفعه  ل  واإن  عليه، 
من  جلمع  قال  من  اهلل  ورحم  اإليه،  وي�شيء 
دينكم  يف  اهلل  اتق�ا  الدعاة  )اأيها  الدعاة: 
ي�شمع�نكم  النا�س  اأن  واعلم�ا  ودع�تكم، 
هذا  على  اأكرب  اهلل  باآذانهم(،  ل  باأعينهم 

الفهم العايل، وليت دعاتنا الي�م يفهم�ن!.
وجل  عز  اهلل  اأن  يعلم  اأن  الداعية  وعلى 
نعمة  مقدمتها  يف  كثرية،  بنعم  عليه  من  قد 
باأن  اأكرمه  ثم  اللتزام،  ونعمة  الإ�شالم، 
مهمة  وهي  األ  مهمة  لأ�شرف  للقيام  اختاره 

{ومن  تعالى:  قال  اهلل(،  اإلى  )الدع�ة 
اأح�شن ق�ًل ممن دعا اإلى اهلل وعمل �شاحلًا 

وقال اإنني من امل�شلمني}.

النعم  هذه  على  ربه  الداعية  هذا  فليحمد 
الكثرية، ولي�ؤد �شكرها ليزيده اهلل من نعمه 
لئن  ربكم  تاأذن  {واإذ  تعالى:  قال  وف�شله، 
عذابي  اإن  كفرمت  ولئن  لأزيدنكم  �شكرمت 
اأن  النعم  هذه  �شكر  اأداء  ومن  ل�شديٌد}، 
وتعريف  �شبحانه  دع�ته  تبليغ  يف  ي�شتمر 
طاعته  لطريق  باإر�شادهم  عليه،  عباده 

وحتذيرهم من مغبة مع�شيته.

ا�شت�شعاره  وليكن  اإبلي�س،  تلبي�س  يحذر  واأن 
اإلى  الفرار  من  للمزيد  دافعًا  اخلطر  لهذا 
وليحذر  اإليه،  الدع�ة  يف  بال�شتمرار  اهلل 
اإلى  ت�ؤدي  فاإنها  الفت�ر،  مدة  به  تط�ل  اأن 
الك�شل عن الدع�ة، ثم اإلى التثاقل عن حمل 
ثم..  عنها،  والبعد  تركها  اإلى  ثم  مهامها، 
م�  وهذا  اهلل  رحمة  من  القنوط  اإلى  ثم.. 
تعالى:  قال  اإليه،  لل��ش�ل  ال�شيطان  ي�شعى 
ال�شال�ن}،  اإل  ربه  رحمة  من  يقنط  {ومن 
ودينه  نف�شه  يف  ربه  الداعية  هذا  فليتق 
وليعد  اجلد،  �شاعد  عن  ولي�شمر  ودع�ته، 
اإلى ربه ولياأخذ من تق�شريه دافعًا ملزيد من 

احلركة وبذل اجلهد.

واعلم اأخي الكرمي اأن من الأخطاء ال�شائعة 
يف عال الدع�ة اإلى اهلل ق�ل البع�س - ممن 
بع�س  يرتكب�ن  اأو  التق�شري  ي�شت�شعرون 
�شالح  غري  اإنني  ق�لهم:   - ال�شغائر  الذن�ب 
لفرتة   - اأت�قف  اأن  علي  الطريق،  مل�ا�شلة 
اأ�شلح نف�شي!! وهذه - يا اأخي - هي  - حتى 
عندما  الدعاة،  حياة  يف  النهاية  بداية 
اأن انقطاعهم عن طريق  ت�ش�ل لهم نف��شهم 

الدع�ة �شي�شلح حالهم!!.

الداعية  اأن   - اهلل  حفظك   - اأخي  فاعلم 
باإ�شالح  يكرمه  اهلل  واأن  اهلل  اإلى  يدع� 
حاله، فمثاًل ل� كان هذا الداعية مق�شرًا يف 
القراآين،  ورده  يف  مق�شرًا  اأو  الن�افل،  �شالة 
واأجر  بف�شل  النا�س  يذكر  عندما  فاإنه 
النافلة وعظيم الث�اب املنتظر من املحافظة 
على ال�رد القراآين فاإنه - ول �شك - �شيك�ن 
يجب  هكذا  اأو  عليهما..  حر�شًا  اأ�شد  بعدها 

اأن يك�ن.

نعم الأ�شل اأن الداعية يدع� النا�س اإلى ما 
ل  اأي�شًا  لكن  فعله،  على  ويحافظ  به،  ي�ؤمن 
يحرم الأجر من اهلل اإن ذكر النا�س ب�شنة اأو 
ف�شيلة،  اأو  نافلة،  على  احلفاظ  اإلى  دعاهم 
واأن  نف�شه  له  ي�شلح  اأن  له  اهلل  اإكرام  ومن 

يرزقه احلفاظ على ما يدع� النا�س اإليه.
وختاما..

ليم�س هذا الداعية يف دع�ته، ول يت�قف 
ال�شيطان  لن�ازغ  ي�شت�شلم  ول  الطريق،  يف 
اأن  وليعلم  والت�بة،  ال�شتغفار  يف  وليجتهد 
اإميانه  اإلى  و�شيعيد  قلبه،  له  �شي�شلح  اهلل 

�شبابه، فليت�كل على اهلل تعالى.

واأن  اخلري،  اإلى  يهدينا  اأن  تعالى  اهلل  ن�شاأل 
اإنه  واجلن،  الإن�س  �شياطني  عنا  ي�شرف 
�شبحانه خري ماأم�ل.. و�شل اللهم على �شيدنا 

حممد وعلى اآله و�شحبه و�شلم.

من عظمة ديننا 
الإ�سالمي احلنيف اأنه 

ل يف�سل بني الدنيا 
والدين، بل اإنه يدعو 

اإلى اإ�سالح الدنيا 
بالدين، فالإ�سالم 

نظام �سامل يتناول 
مظاهر احلياة 

جميعا... والواجب 
على الدعاة اإلى اهلل 

اأن يكونوا قدوة 
لالآخرين

دعوة ودعاة
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فيها  يتعدى  ل  واختبار،  بالء  دار  والدنيا 
اآخر،  عليه  يقبل  حتى  وبالًء  امتحانًا  املرء 
بالأخرى،  ي�شطدم  حتى  عقبة  يجتاز  ول 
ن�س  بل  ذلك،  اإلى  الكرمي  القراآن  اأ�شار  وقد 
تعالــــى:  قال  اآية،  من  م��شع  غري  يف  عليه 
يق�ل�ا  اأن  يرتك�ا  اأن  النا�س  اأح�شب   ، {اآل 
من  الذين  فتنا  ولقد   ، يفتن�ن  ل  وهم  اآمنا 
وليعلمن  �شدق�ا  الذين  اهلل  فليعلمن  قبلهم 
اإنك  الإن�شان  اأي�شًا: {ياأيها  الكاذبني} وقال 
كادح اإلى ربـــك كدحًا فمالقيــه} ، وقـــال: 
{ولنبل�نكم ب�شيء من اخل�ف واجل�ع ونق�س 
وقال:  والثمرات}،  والأنف�س  الأم�ال  من 
جل ذكره: {ولنبل�نكم حتى نعلم املجاهدين 

منكم وال�شابرين ونبل�ا اأخباركم}.

الدائم،  ال�شالم  ودار  املح�س،  اخلري  دار  اأما 
التي  اخللد  جنة  فهي  املقيم،  النعيم  ودار 
وعدها املتق�ن، وقد �شماها ربنا دار ال�شالم، 
الدني�ية،  املنغ�شات  جميع  من  ل�شالمتها 
ربهم}  عند  ال�شالم  دار  {لهم  تعالى:  قال 
ول  نعيمها،  يفنى  ل  دار  فهي  )الأنعام( 
تنق�شي اأيامها، ول يزول �شبابها، ول تنتهي 
فيها  لي�س  وظلها}،  دائم  {اأكلها  م�شراتها، 
�شيء ي�ش�ء اأهلها، {ل ي�شمع�ن فيها لغ�ًا ول 
امل�تة  اإل  امل�ت  فيها  يذوق�ن  {ل  كذابًا}، 

الأولى ووقاهم عذاب اجلحيم}.

قدر  على  يبتل�ن  الدنيا  هذه  يف  والنا�س 
ما  والبالء  املتاعب  من  ويتحمل�ن  دينهم، 
النا�س  فاأ�شد  و�شربهم،  عزائمهم  يكايفء 
بالء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، كما اأخرب 

فقال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  بذلك 
)مثل امل�ؤمن كاخلامة من الزرع، تفيئها الريح 
مرة، وتعدلها مرة، ومثل املنافق كالأرزة: ل 
واحدة(.  مرة  اجنعافها  يك�ن  حتى  تزال 
ظاهرة:  وا�شحة  فال�ش�رة  عليه.  متفق 
امل�ؤمن كثري التعر�س لالآلم، يف نف�شه واأهله 
عند  قدره  يرفع   - �شك  بال   - وذلك  وماله، 
اهلل تعالى، وي�شاعف اأجره، ويكفر �شيئاته، 
ويطهر �شفحته، وينقي نف�شه. على حني ل 
قلياًل،  اإل  للبالء  املنافق  اأو  الكافر  يتعر�س 
حتى يق�شم اهلل ظهره، وياأخذه اأخذ عزيز 

مقتدر.

امل�ؤمنني،  وكان من رحمة اهلل تعالى بعباده 
اأن جعل ما ي�شيبهم من وجع كثري اأو قليل، اأو 
تعب، اأو حزن، اأو هم، اأو غم، كفارة لذن�بهم، 
وحم�ًا ل�شيئاتهم، ويف ذلك يروي لنا الإمام 
�شلى  اهلل  ر�ش�ل  عن  )�شحيحه(  يف  م�شلم 
اهلل عليه و�شلم ق�له: )ما من م�شلم ي�شيبه 
به  اهلل  حط  اإل  �ش�اه،  فما  مر�س  من  اأذى 
ويروي  ورقها،  ال�شجرة  حتط  كما  �شيئاته، 
احلمى:  يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  ق�له  لنا 
يذهب  كما  اآدم،  بني  خطايا  تذهب  )اإنها 

الكري خبث احلديد(.

م�ؤمن  فريقان:  البالء  نزول  عند  والنا�س 
تقي، وكافر �شقي.. وهما ل يلتقيان يف دين 
هناكان  ومن  فعل،  ول  ق�ل  ول  خلق،  ول 
حتى  عاقل،  كل  لإعجاب  مثريًا  امل�ؤمن  اأمر 
نبه على ذلك حبيبنا �شلى اهلل عليه و�شلم 
اإذ قال:  يف احلديث املروي يف �شحيح م�شلم 

البــــــالء
اإعداد:

ال�سيخ/ فوؤاد ال�سي�ستاوي
حمـنـة ومنـحـةداعية بدائرة ال�سوؤون الإ�سالمية - دبي

فاإنه مما ل �سك فيه اأن البتالء 
- خا�سة اإذا كان بال�سـر - حمنة، 
اإذ هو كرب و�سيق، وتعب وهم، 

وحزن وغم، ون�سب وو�سب.. 
ولكنه مع ذلك بالن�سبة 

للموؤمن منحة اإلهية، وجائزة 
ربانية، ي�سطفي بها اهلل تعالى 

اأحباءه، ويجتبي بها اأ�سفياءه، 
قال احلبيب امل�سطفى �سلى 

اهلل عليه و�سلم: )ما ي�سيب 
املوؤمن من و�سب ول ن�سب، 

ول �سقم ول حزن، حتى الهم 
يهمه، اإل كفر به من �سيئاته(. 
رواه ال�سيخان يف �سحيحيهما.

فامل�سلم ب�رض، جبل على 
اخلطاأ والتق�سري، فقد ياأتي 

حمرمًا، وقد يرتك واجبًا، فكان 
من رحمة اهلل تعالى به، واإرادته 

اخلري له: اأن كتب عليه بع�ض 
اأنواع البالء، من مر�ض اأو وجع 

اأو هم اأو حزن اأو غم ونحو 
ذلك، ليكفر عنه ما ارتكب من 

الذنوب والآثام.

دعوة ودعاة
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)عجبًا لأمر امل�ؤمن! اإن اأمره كله خري، ولي�س 
ذلك لأحد اإل للم�ؤمن اإن اأ�شابته �شراء �شكر، 
فكان خريًا له، واإن ا�شابته �شراء �شرب، فكان 

خريًا له(.

التمكن،  كل  القلب  من  متكن  اإذا  فالإميان 
وا�شت�لى على النف�س كل ال�شتيالء، ت�حدت 
نظرة امل�ؤمن اإلى الأ�شياء، وتفاعل معها بروح 
لأن  تاأرجح،  ول  فيها  تذبذب  ل  واحدة، 
فه� يرى  تعالى،  الأ�شمى مر�شاة اهلل  هدفه 
البالء بال�شر كالبالء باخلري، كالهما و�شيلة 
اختبار، وطريق عبادة، فما عليه اإل ال�شكر 
يف ال�شراء، وال�شرب يف ال�شراء، ر�شي النف�س، 
غري جزع ول فزع، هادئ البال، ح�شن املقال، 
الذين  ال�شابرين،  {وب�شر  تعالى:  اهلل  قال 
اإليه  واإنا  هلل  اإنا  قال�ا  م�شيبة  اأ�شابتهم  اإذا 
راجع�ن}. وعلى العك�س من ذلك متامًا، حال 
ل  فاإنهم  الإميان،  �شعاف  اأو  الكفار،  اأولئك 
فال  بال،  لهم  يهداأ  ول  حال،  على  ي�شتقرون 
قال  ينقيهم،  البالء  ول  تر�شيهم،  النعمة 
م�شه  اإذا  هل�عًا.  خلق  الإن�شان  {اإن  تعالى: 
اإل  من�عًا،  اخلري  م�شه  واإذا  جزوعًا،  ال�شر 

امل�شلني}.

فن�شاأل اهلل تعالى اأن يجعلنا من ال�شاكرين يف 
ال�شراء، ال�شابرين يف ال�شراء، اإنه ويل ذلك 
والقادر عليه، و�شلى اهلل و�شلم وبارك على 
اأجمعني،  و�شحبه  اآله  وعلى  حممد،  نبينا 

واحلمد هلل رب العاملني.

من رحمة اهلل تعالى 
بعباده املوؤمنني، اأن 

جعل ما ي�سيبهم 
من وجع كثري اأو 
قليل، اأو تعب، اأو 

حزن، اأو هم، اأو غم، 
كفارة لذنوبهم، 
وحمواً ل�سيئاتهم

دعوة ودعاة
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النمل الأبي�ض

حياة اجتماعية ومهنية هند�سية
اإعداد:

اأحمد حممد اآل علي
باحث يف العلوم الدينية
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ا�ستمل القراآن الكرمي على 
ثالث �سور �سميت باأ�سماء 

بع�ض احل�رضات، وهي النحل 
والنمل والعنكبوت، ويف 

بع�ض ال�سور ذكرت ح�رضات 
اأخرى وهي البعو�ض والذباب 

والقمل واجلراد. وهناك اإ�سارة 
حتمل معنى التحدي تتمثل 

يف �رضب مثل مبخلوق �سعيف 
هو ح�رضة من خملوقات 

احلكيم اخلبري تدل على قدرته 
وحكمته؛ وذلك يف قوله جال 

َ ل َي�ْشَتْحِيي اأَْن  وعال: {اإِنهَّ اهللهَّ
ًة َفَما َفْ�َقَها  ِرَب َمَثاًل َما َبُع��شَ َي�شْ

ا الهَِّذيَن اآَمُن�ا َفَيْعَلُم�َن اأَنهَُّه  َفاأَمهَّ
ا الهَِّذيَن َكَفُروا  ِهْم َواأَمهَّ قُّ ِمْن َربِّ احْلَ
ُ ِبَهَذا َمَثال  َفَيُق�ُل�َن َماَذا اأََراَد اهللهَّ

لُّ ِبِه َكِثرًيا َوَيْهِدي ِبِه َكِثرًيا َوَما  ُي�شِ
لُّ ِبِه اإِل اْلَفا�ِشِقني}. اأي اأن اهلل  ُي�شِ

ل ي�ست�سغر �سيئا ي�رضب به مثال 
ولو كان يف احلقارة وال�سغر 

مثل البعو�سة، كما ل ي�ستنكف 
عن خلقها وعن �رضب املثل 

بها.

القراآن  يف  املذك�رة  احل�شرات  تلك  ومن 
يف  تعي�س  �شغرية  ح�شرة  وهي  النملة 
جمم�عات ولها م�شاكن �شعيفة وغالبيتها ل 
اإل يف حالت  لالإن�شان  مبا�شرا  ي�شبب �شررا 
نادرة حيث يل�ث الأطعمة عند مروره عليها 
بدون ق�شد، ويف�شد املخزون بانت�شاره فيه. 
وي�شكل النمل الن�ع الأكرث عددا على �شطح 
يعي�ش  ون�س�ط،  بحيوية  ويعمل  الأر�ش 
جمنحة  ذك�ر  على  حتت�ي  م�شت�طنات  يف 
اأوكاره  اأما  وملكات،  اأجنحة  بدون  وعامالت 
فهي حمف�رة يف الأر�س وفيها ممرات وغرف 

للعامالت واأماكن حلفظ الطعام.

اأن�اع النمل  اأ�شر�س  ويعد النمل الأبي�س من 
اإنه يهاجم مبجم�عات �شخمة عروق  حيث 
تدخل  التي  الأ�شياء  من  وغريها  الأخ�شاب 

ي�ؤدي  مما  عليها  ويتغذى  امل�شاكن  بناء  يف 
اإلى انهيارها، هذا النمل ميكن اأن يق�شي على 
قرى ومدن باأكملها، ويرى بع�س املف�شرين اأنا 

امل�شار اإليها يف ق�له تعالى:
َمْ�ِتِه  َعَلى  َدلهَُّهْم  َما  امْلَْ�َت  َعَلْيِه  ْيَنا  َق�شَ ا  {َفَلمهَّ
َخرهَّ  ا  َفَلمهَّ ِمن�َشاأََتُه  ُكُل  َتاأْ الأْر�ِس  ُة  َداآبهَّ اإَِل 
َما  اْلَغْيَب  َيْعَلُم�َن  َكاُن�ْا  َلْ�  اأَْن  نُّ  اجْلِ َنِت  َتَبيهَّ
اأطلق�ا  ولذلك  امْلُِهني}.  اْلَعَذاِب  ِفى  َلِبُث�ْا 
الأر�س«  »دابة  اأو  الأر�شية«  »ح�شرة  عليها 

.)White Termite(

باأنها  الأبي�س  النمل  ح�شرة  عرفت  وقد 
التي  الجتماعية  احل�شرات  اأهم  اإحدى 
تق�شي  حيث  خا�شة  م�شتعمرات  يف  تعي�س 
فلذلك  ال�ش�ء؛  عن  خمتفية  حياتها  معظم 
جندها تتحرك داخل اأنفاق طينية ت�شنعها 
النمل  الأنفاق  هذه  ت��شل  حيث  ال�شغالت 
وتعترب  الغذائية.  امل�شادر  اإلى  الأبي�س 
الآفات  اأهم  من  الأبي�س  النمل  ح�شرات 
ال�شت�ائية  املناطق  يف  املنت�شرة  احل�شرية 
املعتدلة  واملناطق  املدارية  و�شبه  واملدارية، 
حيث تتميز باأحجام خمتلفة واأل�ان باهتة، 
واأجزاء فم قار�شة عند ال�شغالت واجلن�د؛ 
اجلن�د،  عند  الع�ال  بارزة  تك�ن  بحيث 
وت�جد العي�ن املركبة يف الأفراد اخل�شبة. 
عالقتها  على  بناًء  الأر�شة  تق�شيم  وميكن 

بالرتبة اإلى جمم�عتني:

الرطبة  الأخ�شاب  تن�شيب  جمم�عة  اأول: 
 Damp( الرتبة(  ف�ق  )ما  واجلافة 
 :)Wood and Dry Wood Termites
يعي�س اأفرادها دوًما ف�ق �شطح الأر�س حيث 
يت�فر لهم املاء والغذاء، ودوًما تعرف باأن لها 
اأنفاقا طينية ط�يلة ومت�شبعة على ع�ائلها 

الغذائية.

ثانيًا: جمم�عة تعي�س داخل الرتبة )حتت 
 :)Subtrranean Termites( الرتبة( 
�شطح  حتت  الرتبة  داخل  اأفرادها  يعي�س 
وترتبط  واملاء،  الغذاء  حيث  الأر�س 
 )Water Table( الأر�شي  املاء  مب�شت�ى 
يك�ن  اأن  على  الأن�اع  هذه  حتر�س  حيث 
خمازن  اأو  غرف  داخل  خمزًنا  غذاوؤها 
ت�فري  اأجل  من  وذلك  بامل�شتعمرة؛  خا�شة 
الأفراد.  حلياة  الالزمة  الغذائية  املادة 

وتتميز هذه الأن�اع باأن لها اأع�شا�ًشا اأر�شية 
لنت�شار  �شمة  تعترب  الأر�س  �شطح  ف�ق 
ا  خ�ش��شً املختلفة  البيئات  يف  الأن�اع  هذه 

البيئات ال�شحراوية.

يعي�س  اأنه  احلديثة  الدرا�شات  واأو�شحت 
النمل  ح�شرات  من  ن�ع  األفي  من  اأكرث  الي�م 
الأر�شية،  الكرة  اأنحاء  خمتلف  يف  الأبي�س 
املناطق  يف  منها   )%90( من  اأكرث  ي�شت�طن 
ال�شت�ائية، يف حني ل جندها يف الدائرتني 
ففي  واجلن�بية؛  ال�شمالية  القطبيتني 
انت�شار  �شجل  ال�شع�دية  العربية  اململكة 
اأجنا�س  )18( ن�ًعا من الأر�شة تتبع )10( 
اأربع ف�شائل من رتبة »مت�شاويتا  اإلى  تنتمي 
م�شتعمرات   .)Isoptera( الأجنحة« 
الأر�شة )Termite Colonies(: وتعي�س 
الأر�شة يف م�شتعمرات، كل م�شتعمرة عبارة 
جمتمًعا  ن  تك�ِّ اأع�شا�س  عدة  اأو  ع�س  عن 
متكاملة؛  اجتماعية  وحدة  ي�شكل  واحًدا 
ط�ائف  عدة  الأر�شة  م�شتعمرة  ت�شم  اإذ 
بح�شب  بينها  فيما  تختلف   )Castes(
التنا�شل؛  على  والقدرة  وال�ظيفة  ال�شكل 
امل�شتعمرة،  عر�س  على  ترتبع  فامللكة 
ثم  ومن  امللكة،  تلقيح  وظيفة  له  وملك 
امللكة  فقدان  يع��ش�ن  اإ�شافي�ن  متنا�شل�ن 
وتنتهي  م�تهم،  اأو  �شعفهما  عند  امللك  اأو 
بالق�ة  يتميزون  الذين  باجلن�د  امل�شتعمرة 
ال�شغالت  اإلى  البارزة  والفك�ك  اجل�شدية 
ال�شغرية  والفك�ك  ال�شغرية  الأج�شام  ذات 
والق�ية؛ اإذ يعزى اإليها تغذية جميع اأفراد 

امل�شتعمرة.

يعد النمل الأبي�ض 
من اأ�سـر�ض اأنواع 
النمل حيث اإنه 

يهاجم مبجموعات 
�سخمة عروق 

الأخ�ساب وغريها من 
الأ�سياء التي تدخل 
يف بناء امل�ساكن 

ويتغذى عليها
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ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
الآيات الك�نية كثرية، ككرثة الب�شر وال�شجر،  وتتكرر  اآناء  الليل واأطراف النهار، وهي ناطقة  
بل�شان حالها قائلة:  اإن للك�ن مدبرا يت�شرف فيه بحكمة،  تعجز العق�ل عن اإدراكها، يت�شرف 
�شبحانه فيه كيف  ي�شاء ومتى ي�شاء، ل  ُي�شاأل عما  َيفعل، و ل راد لأمره ول معقب حلكمه، وه� 
اللطيف اخلبري. ويف كل �شيء لــــه اآيٌة تدل على اأنه ال�احد. وقد تعب العلماء واأنفق�ا ال�شاعات 
الكثرية، واملليارات ال�فرية، ليعرف�ا �شر انفجار الك�ن،  وه� من ف�ش�ل العلم الذي  ل ينفع، لأن 
اجلهل به ل ي�شر، ول� اأنهم فعل�ا ذلك اأو اأكرث منه حلماية ك�كب الأر�س من عبث قاطنيه به  و 

اإف�شادهم فيه، واكت�شاف خمباآته  و خمزون خرياته، وتاليف ف�اجعه املدمرة؛ لكان خريا لهم.
 

ها هي الك�ارث تل� الك�ارث حتدث يف الآفاق، وتعم الطباق، بال مقدمات تذكر  ول ا�شتك�شافات 
ت�ؤثر، مع تقدم علم الأر�شاد يف ا�شت�شراف التنب�ؤات، اإل اأن علماءه ل يكت�شف�ا هذه الكارثة التي 
زادت الطني ِبلهَّة يف تاأخر عجلة القت�شاد العاملي، بعد زلزاله املدمر الذي اأرهَّق كل فرد يف العال 
اأجمع،  و كاأننا ل�شنا يف عال ف�شاوؤه م�شتباح بالأقمار ال�شناعية التي تكت�شف ما يف الأعماق!، 
كيف  َحمُمه؟!  تطاير  ل�  فكيف  دخانه،  اإل  منه  يبُد  ل  الذي  الربكان  هذا  تكت�شف  ل  فلماذا 
�شيك�ن وقعه واأثره؟ مع دعائنا جميعا: اللهم �شلِّم �شلِّم. ملاذا ل تكت�شفه لـُتِعدهَّ �شركات الطريان 
لنزلئها الفنادق غري املكلفة، ولروادها الأ�شعار املنا�شبة، حتى تبقي لهم �شيئا من متاع يتزودون 
به  اإلى حني؟ حقًا اإن العلم ل ي�شل ليكت�شف خمباآت الك�ن قبل حدوثها، بينما بع�س احلي�انات 
ت�شت�شعر الزلزل والرباكني فتحمي نف�شها بالفرار قبل خراب الديار، ونعلم من ذلك �شدق ق�له 
�شبحانه:{وما اأوتيتم من العلم اإل قليال}.لقد �شاألتني �شيدة من لندن عرب الف�شاء   يف اإحدى 
فا�شتغربت  التكن�ل�جيا؟  ت�قفت  اإذا  اأبنائنا  م�شري  عن  اأ�شابيع  قبل  »نفحات«  برنامج  حلقات 
اإن  ويق�ل�ن:  وق�عها،  قبل  امل�شائل  يكره�ن  ال�شلف  كان  وقد  الأحــداث،  ي�شتبق  لأنه  �ش�ؤالها؛ 
امل�شاألة اإذا وقعت اأعان اهلل تعالى عليها، اإل اأين ل اأ تردد  اأن قلت: اإن اهلل تعالى �شيهيئ لهم 

اأ�شباب احلياة، فلكل زمان دولة ورجال.

و اأرى اأن  ذلك الي�م الذي  يتباعد فيه هذا العال املتقارب، اإلى اأرجاء بعيدة املنال، تنقطع فيه 
اأراه بعيدا، وهذه الكارثة التي تقطعت فيها �ُشُبل  اأعناق املُِطّي، وو�شائل الت�شال الف�شائي؛ ل 
اأقرب دليل على ذلك، ومع ما فيها من مرارة اخل�شران، وتعطل الإن�شان يف  امل�شارق عن املغارب 
املقتدر، الذي  املليك  اإميانيا؛ تب�شرها فيه بق�ة  الب�شرية در�شا  اأنها تعطي  اإل  اأرجاء الأوطان  
اأخربنا يف حمكم كتابه، اأنه �شياأتي ي�م ُترج فيه الأر�س رجا،  وُتب�سُّ فيه اجلبال َب�شًا، فتك�ن 

َباُل َكاْلِعْهِن امْلَْنُف��ِس}. هباًء ُمنبثًا، ويك�ن النا�س فيه {َكاْلَفَرا�ِس امْلَْبُث�ِث . َوَتُك�ُن اجْلِ

فهل ترى اأيها القارئ الكرمي اأن ذلك الي�م بعيد؟ ل  اأظنك ترى ذلك واأنت ترى الأر�س قد ازهَّينت  
ْر�ُس  اْلأَ اأََخَذِت  اإَِذا  واأنبتت من كل زوج بهيج، ولعل ق�ل اهلل تعالى: {َحتهَّى  واأخرجت  ثمراتها 
ْن َلْ  يًدا َكاأَ َنْت َوَظنهَّ اأَْهُلَها اأَنهَُّهْم َقاِدُروَن َعَلْيَها اأََتاَها اأَْمُرَنا َلْياًل اأَْو َنَهاًرا َفَجَعْلَناَها َح�شِ يهَّ ُزْخُرَفَها َوازهَّ

َتْغَن ِباْلأَْم�ِس} ي�شدق على دنيانا الي�م، ن�شاأل اهلل تعالى ال�شالمة والعافية.

دورة حياتها

من�سئ ناطحات ال�سحاب

بركان اآي�سلندا
باملدينة             الدللت والعرب تتعلق  عندها  احلياة  ودورة 

تك�ين  عليه  يطلق  ما  اأو  تبنيها  التي 
 Life Cycle - Colony( امل�شتعمرة 
حياة  دورة  تبداأ  حيث   )Formation
امللكة،  بتلقيح  امللك  يق�م  عندما  امل�شتعمرة 
ثم يلي ذلك اأن ت�شع امللكة البي�س حيث يتم 
احت�شان البي�س ملدة اأ�شب�عني حتت اإ�شراف 
احل�ريات  تظهر  التفقي�س  وبعد  ال�شغالت، 
املم�ش�غ  بالطعام  تغذيتهن  تتم  الالتي 
ومتر  اأ�شب�عني،  ملدة  ال�شغالت  ب�ا�شطة 
احل�ريات ب�شل�شلة من مراحل النم� قبل اأن 

تنم� اإلى اإحدى الطبقات التالية: 
امللقح. البي�س  من  •   ال�شغالت 

•   اجلن�د من البي�س غري امللقح. 
م�ا�شم  ويف  الإ�شافيـــــ�ن.  املتنا�شلــ�ن   •
ينطلق  مثاًل(  الأمطار  هط�ل  )بعد  منا�شبة 
املتنا�شل�ن الإ�شافي�ن يف ح�ش�د كبرية خارج 
امل�شتعمرة، ويختار كل طرف الطرف الآخر 
امللك  فيهما  جديدة  م�شتعمرة  مًعا  ليك�نان 

وامللكة.

النمل  قرى  ففي  يحيى:  هارون  يق�ل 
لإنتاج  واأق�شاما  لل�شغار  غرفا  جند  الأبي�س 
الفطر وغرفة للملكة، وهذا كله لي�س  �ش�ى 
جزء من هذا الت�شميم الرائع، والأغرب من 
الأبي�س  النمل  ع�س  يف  ي�جد  اأنه  كله  هذا 
اإلى  فالنمل يف حاجة  للته�ية،  نظام خا�س 
جدا،  رقيقة  جل�دها  لأن  الرطب  اله�اء 
اإلى  يحتاج  النمل  ع�س  فاإن  ال�شبب  ولهذا 
احلرارة  من  معينة  درجة  على  يك�ن  اأن 
ويك�ن  نف�شه،  ال�قت  يف  الرط�بة  ومن 
هذا  اختل  اإذا  بامل�ت  مهددا  النمل  هذا 
النمل  هذا  يبنيها  التي  فالقن�ات  الرتتيب 
اأنه  الع�س، كما  بالتنقل داخل  لله�اء  ت�شمح 
الأنفاق  اإليه عرب  الذي ي�شل  املاء  ي�شتخدم 
احلرارة  ويعدل  الأر�س  حتت  ي�شيدها  التي 

والرط�بة ب�ا�شطته.

ل  الت�ازن  هذا  كل  يف  التفكري  اأن  ول�شك 
ياأت من فارغ بل ل بد من خطة معدة م�شبقا 
وجمهزا على تطبيقها يف اأي مكان واأي زمان 

الدكتور : اأحمد بن عبدالعزيز احلداد
كبري مفتني - مدير اإدارة الإفتاء

دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي
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جتارب  من  تاأتيه  اأن  ميكن  ل  اخلربة  وهذه 
اأن تك�ن م�شتقرة يف نف�شه  احلياة بل ل بد 
مهياأ على ا�شتعمالها تت�ارثها الأجيال ب�شكل 
ماليني  منذ  تبني  الأع�شا�س  فهذه  مت�ا�شل، 
وحيا  يجعلها  مما  ذاتها  بالطريقة  ال�شنني 

اأوحاه اهلل اإليها لتعي�س به.

بع�س  يف  الأبي�س  النمل  اأع�شا�س  ت�شل  وقد 
يحدث  وعندما  اأمتار،  �شبعة  اإلى  الأحيان 
ينبه  �شريع  اإنذار  ينطلق  اجلدار  يف  ك�شر 
اجلدار  احلرا�س  وي�شرب  الأمر،  هذا  اإلى 
ويعلم�ن  اخلطر،  ب�ق�ع  اإعالنا  بروؤو�شهم 
جميع من يف امل�شتعمرة بال��شع، ويتم اإبعاد 
عن  بعيدا  اآمن  مكان  اإلى  ال�شغرية  الفراخ 
الع�س، وب�شرعة يتم اإغالق املمر امل�ؤدي اإلى 
غرفة امللك وامللكة بج�ار خا�س، ويهب ق�شم 
املكان  ويحا�شر  الأبي�س  النمل  من  الع�شاكر 
اإغالق  املتهدم، ويف خالل �شاعات قليلة يتم 
الق�شم املتهدم بك�مة من الرتاب، واإثر ذلك 
الداخلي،  الق�شم  اإن�شاء  يف  العمل  ي�شرع 
تخطيط  وفق  الأبي�س  النمل  ويتحرك 
حمكم، وكل فرد يق�م ب�ظيفته املناطة به 

دون وق�ع اأي خلط اأو ا�شطراب.
بجميع  القيام  على  الأبي�س  النمل  قدرة  اإن 
هذه الأعمال يف فرتة ق�شرية للغاية يك�شف 
فيما  للتخابر  متكامال  نظاما  هناك  اأن  لنا 
اأخرى  معل�مات  هناك  اأن  غري  اأفرادها  بني 

فهذه  الأبي�س.  بالنمل  تتعلق  مده�شة 
الكائنات احلية التي �شممت كل هذا النظام، 
)ناطحات  عليه  نطلق  اأن  ميكن  ما  �شيدت 
�شارمة  اأمنية  اإجراءات  وو�شعت  �شحاب( 

حلماية اأبنائها هي كائنات عمياء!!

الكيميائية  اللغة  الأبي�س  النمل  ي�شتخدم 
 Sociochemicals( امل�شتعمرة  داخل 
الدرا�شات  اأكرث  من    :)of Termites
الكيميائية  اللغة  ا�شتخدام  يف  املعروفة 
داخل امل�شتعمرة عرفت يف الأن�اع الأر�شية 
)Rhinotermitidae(؛  لف�شيلة  التابعة 
كيميائية  مادة  تفرز  امللكة  اأن  عرف  فقد 
)Inhibitor Pheromones(؛  فرم�نية 
لتجعل امل�شتعمرة يف حركة ذاتية حيث يتم 
بالراأ�س  خا�شة  غدد  من  الفرم�ن  هذا  فرز 
القناة  عرب  وينت�شر  يتحرك  ثم  ال�شدر،  اأو 
 )Anus( اله�شمية، ويخرج مع فتحة الأ�شت
الفرم�نية  املادة  هذه  ت�شتقبل  حيث 
تق�م  ال�شغالت  من  متخ�ش�شة  جمم�عة 
عرب  وت�زعه  الأ�شت،  فتحت  من  بامت�شا�شه 
اأفراد  لتخرب  امل�شتعمرة  اأفراد  فم  اإلى  فمها 
على  مهيمنة  زالت  ما  امللكة  باأن  امل�شتعمرة 
على  العالية  القدرة  لها  ا  واأي�شً امل�شتعمرة، 
األفني  من  عدده  يرتاوح  الذي  البي�س  و�شع 
اإلى ثالثة اآلف بي�شة يف الي�م ط�ال فرتة 
ط�يلة  �شن�ات  اإلى  ت�شتمر  قد  التي  حياتها 

ت�شل اإلى ع�شر �شن�ات فاأكرث.
اأما اجلن�د فلهم القدرة على اإنتاج ن�ع اآخر من 
الإنذار  بـ«فرم�ن  وي�شمى  الفرم�نية،  امل�اد 
 ،)Alarm Pheromones( املبكر« 
الفرم�نات  من  الن�ع  لهذا  وي�شتجيب 
عن  للدفاع  وذلك  امل�شتعمرة؛  اجلن�د  اأفراد 
اأي خطر ي�شيب  امل�شتعمرة يف حالة حدوث 
هذه امل�شتعمرة، ويفرز هذا الفرم�ن من غدة 

جربية م�ج�دة يف مقدمة الراأ�س.
اإنتاج ن�ع من  اأما ال�شغالت فلها القدرة على 
 Trial( التتابع«  بـ«فرم�ن  ي�شمى  الفرم�ن 
Pheromones( ويفرز من غدة م�ج�دة 
)العقلة  للج�شم  البطني  ال�شطح  على 
بهدف  اخلام�شة(؛  اأو  الرابعة  البطنية 
اإلى  ونقله  الغذائي،  امل�شدر  اإلى  ال��ش�ل 

امل�شتعمرة. 

يوجد يف ع�ض النمل 
الأبي�ض نظام خا�ض 

للتهوية، فالنمل 
يف حاجة اإلى الهواء 
الرطب لأن جلودها 
رقيقة جدا، ولهذا 
ال�سبب فاإن ع�ض 

النمل يحتاج اإلى اأن 
يكون على درجة 

معينة من احلرارة 
ومن الرطوبة يف 

الوقت نف�سه

لغتها وطريقة تخاطبها
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احل�شرية  الآفات  اأهم  اإحدى  النمل 
اأو قاطنة املجم�ع  بن�عيها )قاطنة الرتبة 
باأن  احل�شرات  هذه  عن  .وعرف  اخل�شري( 
لها اأ�شراًرا ج�شيمة اإذ حتدث خ�شائر فادحة 
ال�شلي�ل�زية  امل�اد  على  تغذيتها  جراء  من 
لالأخ�شاب، و�شط�ح املنازل اخل�شبية ،وجذوع 
التليف�نات  واأعمدة  وجذورها،  الأ�شجار 
واخلي�س  واملفرو�شات،  والأقم�شة  والأثاث، 
واحلب�ب  والكرت�ن،  وال�رق  وامل�كيت، 

املخزونة.

املادة  على  تتغذى  باأنها  عنها  عرف  كما 
احلق�ل  يف  تلتهم  اإذ  احلية؛  النباتية 
اأ�شجار  وم�شاتل  واملراعي  والب�شاتني، 
ال�شامية  مثل:الذرة  واملحا�شيل،  الزينة، 

والذرة الرفيعة والف�ل ال�ش�داين.
واحلار،  احلل�  والفلفل  اخل�شار  ا  واأي�شً
وكثري  والباذجنان،  والباميا  والطماطم 
وب�شبب  املختلفة.  الف�اكه  حما�شيل  من 
الأر�شة  �شغالت  تتلف  التغذية  هذه 
 Structural( للخ�شب  البنائية  الق�ة 
املفارقات  ومن  وت�شعفها.   )Strength
امل�شحكة واملبكية اأن �شاحب الدار ل يراها 
اإل بعد اأن يك�ن �شررها قد ا�شتفحل؛ وذلك 

ب�شبب �شل�كها املتخفي املاكر.
مكافحتها  تكلفة  الأحيان  بع�س  وت�شل 
بع�س  يف  ثبت  وقد  الدولرات،  ماليني 
ملكافحتها  املادية  التقديرات  اأن  الإ�شابات 
الأ�شا�شية  التكلفة  اإنها تف�ق  بل  ل ت�شدق، 

لت�شييد املبنى. 

اأ�رضارها القت�سادية

اإن قدرة النمل 
الأبي�ض على القيام 
بجميع الأعمال يف 
فرتة ق�سرية للغاية 
يك�سف لنا اأن هناك 

نظامًا متكاماًل 
للتخابر فيما بني 

اأفرادها
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يظن الكثري من النا�س اأن هذه الدويبة ل هم 
اإل الهدم؛ والأمر لي�س كذلك؛ فلالأر�شة  لها 
دور هام ور�شالة عظيمة ت�ؤديها يف الطبيعة 

ومن ذلك ما يلي:

اأول: 
)Ecologyy( البيئية  الناحيتني  من  فهي 
دوًرا  تلعب   )Biological( والإحيائية 
 Organic( الع�ش�ية   املادة  دورة  يف  ا  هامًّ
Or Nutrient Cycle(؛ فمن رحمة اهلل 
اأن تت�شافر الأر�شة وكائنات اأخرى لتتخل�س 
تلك  خا�شة  واملخلفات  النفايات  اأك�ام  من 
مثل:  �شليل�زية،  م�اد  على  ت�شتمل  التي 
فهي  والكرت�ن؛  والأخ�شاب  النخيل  �شعف 
عنا�شرها  وتعيد  التالفة،  امل�اد  هذه  حتلل 
مما  اأخرى؛  مرة  الرتبة  اإلى  الأ�شا�شية 
باملعادن  واإثرائها  الرتبة  تق�ية  يف  ي�شاعد 

والعنا�شر املعدنية الهامة.

ثانيا: 
يف اأثناء مهاجمة الأر�شة للم�اد ال�شليل�زية 
نباتية  وجذور  اأخ�شاب  من  الرتبة  داخل 
وجذوع الأ�شجار حتدث اأنفاًقا وممرات؛ ومن 

ثم ت�شاعد يف ته�ية الرتبة.

ثالثا: 
على  ي�شاعد  مما  اخل�ا�س؛  من  حت�شن 
تخلل  وتي�شر  للرتبة،  امليكانيكية  الرتكيبة 

املاء داخل الرتبة.

رابعا: 
الأ�شط�انية  الديدان  لدخ�ل  املجال  تف�شح 

والفطريات والبكرتيا اإلى داخل الرتبة.

خام�شا: 
ت�شاهم  ونفاياتها  الأر�شة  اإفرازات  اإن 
للرتبة،  الكيميائية  اخل�ا�س  حت�شني  يف 

ف�شبحان اخلالق املبدع.

الأهمية القت�سادية والبيئية

23 العدد 116 ي�لي�  2010م - رجب 1431هـ

علوم



الـوعـي
البيئـي
�رضورة اإ�سالمية

جاء يف احلديث النبوي:          
»ما من م�سلم يغر�ض غر�سا  

 اأو يزرع زرعا فياأكل منه طري اأو 
اإن�سان اأو بهيمة اإل كان له به 
  �سدقة«. الواقع اأن القول باأن 
حممدا رائد من رواد احلفاظ 

على البيئة �سوف يقع يف اآذان 
الكثريين يف البداية موقعا 
غريبا، اإذ ل �سك اأن م�سطلح 

)احلفاظ على البيئة( وما يرتبط 
به من مفاهيم مثل )البيئة( 

و)الوعي البيئي( و)تر�سيد 
ال�ستهالك( هي األفاظ من 
اخرتاع الع�رض احلديث، اأي 

م�سطلحات �سيغت لتواجه 
الهتمامات املتزايدة بالو�سع 

الراهن لعامل الطبيعة من 
حولنا. 

ومع ذلك فاإن قراءة الأحاديث النب�ية عن 
بالأحداث  املتعلقة  الروايات  تلك  اأي  قرب، 
الهامة يف حياة حممد �شلى اهلل عليه و�شلم، 
ــه كــان واحـــدا مــن اأ�ــشــد املنادين  يــنــا اأن َلــرُتِ
الق�ل  مب�شتطاعنا  اإن  بل  البيئة.  بحماية 
لع�شره،  �شابقا  للبيئة  ن�شرته  يف  كان  اإنــه 
البيئة  على  املحافظة  جمــال  يف  ــدا  رائ اأي 
للم�ارد  والإدارة احلكيمة  الر�شيد  والتط�ر 
الطبيعية، وواحدا من الذين َي�ْشَعْ�ن لإقامة 

ت�ازن متنا�شق بني الإن�شان والطبيعة. 

وبال�شتناد اإلى ما اأوردته لنا الأحاديث من 
حممدا  باأن  الق�ل  ميكننا  واأق�اله  اأعماله 
النباتات  لعال  عميق  باحرتام  يتمتع  كان 
والأزهار واأنه كان على �شلة حميمة بعنا�شر 
والنار  واملـــاء  الـــرتاب  ــة:  ــع الأرب الطبيعة 

واله�اء. 

من  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  كــان  لقد 
الدعاة الأق�ياء لال�شتخدام الر�شيد لالأر�س 
واملاء وا�شتثمارهما، وكذلك املعاملة الكرمية 
واحلق�ق  والطي�ر،  والنباتات  للحي�انات 
الب�شر.  مــن  معها  يتعامل�ن  ملــن  املت�شاوية 
للبيئة  روؤيته  فاإن حداثة  ال�شياق  وفى هذا 
هذا  يف  بها  ــاء  ج الــتــي  املفاهيم  وحــداثــة 

علوم

د./ وائل حممد زكري
من ن�سطاء حماية البيئة

جامعة اخلليج

لتبدو  حتى  �َشْدًها،  العقل  َي�ْشَده  ملما  املجال 
ع�شرية  مناق�شات  وكاأنها  اأحاديثه  بع�س 

ح�ل ق�شايا البيئة.

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  فل�شفة  اإن 
فل�شفة  �شيء  كــل  وقبل  اأول  هــي  البيئية 
هناك  اأن  على  تق�م  اإذ  مرتابطة،  �شاملة 
اأ�شا�شية وارتباطا متبادل بني عنا�شر  �شلة 
الطبيعة، كما اأن نقطة انطالقها هي الإميان 
من  عن�شر  ا�شتخدام  الإن�شان  اأ�شاء  اإذا  باأنه 
فاإن  ا�شتنزافا  ا�شتنزفه  اأو  الطبيعة  عنا�شر 
اأ�شرارا  ي�شاّر  �ش�ف  بُرّمته  الطبيعي  العال 
ُيَن�ّس  ل  العتقاد  هــذا  اأن  على  مبا�شرة. 
عليه يف حديث واحد ن�شا مبا�شرا، بل ميثل 
جميع  عليه  تنه�س  الــذي  املبداأ  بــالأحــرى 
حياته  فل�شفة  اإنه  واأفعاله.  حممد  اأقــ�ال 
مالمح  نب�شر  اأن  ن�شتطيع  �ش�ئها  على  التي 

�شخ�شيته. 

الفل�شفة املحمدية  اأهم ثالثة مبادئ يف  اإن 
املتعلقة بالطبيعة تق�م على تعاليم القراآن 
الب�شر  وخــالفــة  ــيــة  ــ�حــدان ال ومــفــاهــيــم 
حجر  الت�حيد  وميثل  الإن�شان.  يف  والثقة 
الت�حيد  وهذا  الإ�شالم،  دع�ة  يف  الزاوية 
خالق  ب�ج�د  تق�ل  التي  احلقيقة  يراعي 
اأمامه عن  واأن الإن�شان م�شئ�ل  للك�ن  واحد 
َوَما  َوالأَْر�ــِس  َماَواِت  ال�شهَّ ُمْلُك   ِ »هلِلهَّ اأعماله: 
)املائدة:  َقِديٌر«  �َشْيٍء  ُكلِّ  َعَلى  َوُهــَ�  ِفيِهنهَّ 
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ي�شمالن  وقدرته  اهلل  علم  باأن  حممد  ويقر 
اأي  اإلــى  الإ�ــشــاءة  كانت  ثم  ومــن  �شيء،  كل 
خمل�ق من خمل�قاته، �ش�اء كان كائنا حيا 
من  ــًبــا  َذْن الطبيعة،  م�شادر  مــن  م�شدرا  اأو 
الذن�ب يجاَزى الإن�شان عليه. وفى اعتقاده 
اأمامه  مت�شاوية  اهلل  خمل�قات  جميع  اأن 
الأر�ــس  وكذلك  احلي�انات،  واأن  �شبحانه، 
لها  يك�ن  اأن  ينبغي  املياه،  وينابيع  والغابات 

م.  رَتَ حق�ق حُتْ

الأر�ــس  يف  الب�شرية  اخلالفة  مفه�ما  اأمــا 
مــبــداأ  ــن  م فينبعان  ــان  ــش ــ� الإن يف  والــثــقــة 
الإن�شان  اأن  الــقــراآن  وي��شح  ال�حدانية. 
اهلل  خمــلــ�قــات  بــني  متميز  ب��شع  يتمتع 

املبادئ الثالثة
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خليفة  ليك�ن  ا�شطفاه  اإذ  الأر�ــــس،  على 
من  بغريه  العناية  مب�ش�ؤولية  وينه�س  فيها 
خمل�قات هذا الك�كب. وهذا واجب كل فرد 
ورغم  به.  الثقة  وجملى  زه،  متيُّ ووجه  فينا 
هذا نرى القراآن مرارا وتكرارا ينهى الإن�شان 
عن الِكرْب منبها اإياه اإلى اأنه لي�س اأف�شل من 
الأَْر�ــِس  يِف  ــٍة  َدابهَّ ِمْن  »َوَما  املخل�قات:  �شائر 
اأَْمَثاُلُكْم  اأَُمٌم  اإِّل  ِبَجَناَحْيِه  َيِطرُي  َطاِئٍر  َول 
ِهْم  َربِّ اإَِلى  ُثمهَّ  �َشْيٍء  ِمْن  اْلِكَتاِب  يِف  ْطَنا  َفرهَّ َما 

ُيْح�َشُروَن« )الأنعام: 38(. 

وكان حممد �شلى اهلل عليه و�شلم ي�ؤمن باأن 
الك�ن مبا فيه من خمل�قات: حي�اناٍت كانت 
هذه املخل�قات اأو نباتاٍت اأو مياًها اأو اأر�شني، 
ل ُتْخَلق لتك�ن للب�شر. �شحيح اأن لهم احلق 
ل  اأنهم  اإل  الطبيعة،  مــ�ارد  ا�شتخدام  يف 
ففي  هنا  ومن  متلًُّكا.  يتملك�ها  اأن  ميكنهم 
ال�قت الذي ي�شمح الإ�شالم لالإن�شان بحيازة 
الأر�س نراه ي�شع حدودا لذلك: فعلى �شبيل 
طاملا  فقط  الأر�ـــس  يح�ز  اأن  ميكنه  املثال 
هذا  عن  يكّف  اإن  ما  لكنه  ي�شتعملها،  كــان 
التخلي  ال�شتعمال حتى ي�شبح واجبا عليه 

عن هذه احليازة. 

و�شلم  عــلــيــه  اهلل  �ــشــلــى  حمــمــد  ويــعــرتف 
كان  اأنه  بيد  ربه،  اأمــام  الإن�شان  مب�ش�ؤولية 
َثّم  ومن  الت�ا�شع،  اإلــى  يدع�  ــدا  واأب دائما 
اأحدكم القيامة  »اإن قامت على  نراه يق�ل: 
ويف يده ف�شلة فليغر�شها«، فه� هنا يبني اأنه، 
على  للب�شر،  لدى  اأمل  كل  انتفاء  عند  حتى 
الفرد اأن يحافظ على ن� الطبيعة. لقد كان 
م�ؤمنا باأن الطبيعة ح�شنة يف ذاتها حتى ل� 

ل ي�شتفد الب�شر منها. 

الت�شارك  على  اأتباعه  يح�س  نــراه  وباملثل 
قائال:  يخاطبهم  اإذ  الطبيعة،  مـــ�ارد  يف 
والكالإ  املــاء  ثــالث:  يف  �شركاء  »امل�شلم�ن 
املاء  من  العط�شان  حرمان  يعد  كما  والنار«. 
اأو  مائه  ف�شل  منع  »من  عليه:  يعاَقب  اإثما 

ف�شل    كلئه    منعه اهلل ف�شله ي�م القيامة«. 
ال�شتعمال  جتاه  حممد  م�قف  اأن  وال�اقع 
ــاء  الــر�ــشــيــد لـــالأر�ـــس واملــحــافــظــة عــلــى امل
والطريقة التي كان يعامل بها احلي�انات ه� 
دليل اآخر على الت�ا�شع الذي ي�شبغ فل�شفته 

ح�ل البيئة. 

علوم
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يف  ــ�را«.  ــه وط م�شجدا  الأر�ـــس  يل  »ُجِعلت 
هذا احلديث ي�ؤكد حممد الطبيعة املقد�شة 
طاهرة  ذاتا  ب��شفها  ل  الرتبة،  اأو  لالأر�س 
كذلك.  رة  ُمَطهِّ مــادة  ب��شفها  بل  فح�شب، 
وَيْظَهر اأي�شا هذا الحرتاُم لالأر�س يف �شعرية 
الرتاب  ا�شتعمال  للم�شلم  جتيز  التي  التيمم 
حالة  يف  ال�شالة  عند  ال�اجبة  الطهارة  يف 

فقدان املاء. 

اإلــى  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  وينظر 
ل  لكن  لالإن�شان،  رة  م�شخهَّ اأنها  على  الأر�ــس 
ا�ستخدامه�  اأن يفرط يف  ذلك  مع  له  ينبغى 
اأو ي�شىء ا�شتعمالها، كما اأن لها ذات احلق�ق 
التي  الــربيــة  واحلــيــ�انــات  لالأ�شجار  التي 
على  املحافظة  اأجـــل  ــن  وم ف�قها.  تعي�س 
جعل  الربية  واحلي�انات  والغابات  الأر�ــس 
التي  اأي الأماكن  حممد عددا من املحميات، 
الطبيعية،  املـــ�ارد  ا�شتعمال  فيها  يــحــرم 
اإذ هناك  اإلى الي�م،  وه� ما ل يزال معروفا 
وعي�ن  الآبــار  بع�س  ح�ل  ممن�عة  مناطق 
من  اجلــ�فــيــة  املــيــاه  حماية  غايتها  املـــاء 
املن�طق  ومنه�  والنف�د.  املفرط  ال�ستهالك 

اخلــا�ــشــة بــاحلــيــ�انــات الــربيــة والــغــابــات 
يحرم  اأو  الأ�شجار  وقطع  الرعي  َنع  مُيْ حيث 

التعر�س لأن�اع معينة من احلي�انات. 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  حممد  ي�شجع  ول 
لفت  بل  لالأر�س،  الر�شيد  ال�شتعمال  فقط 
اأنظار اأتباعه اأي�شا اإلى املكا�شب التي يجنيها 
الإن�شان من اإحياء الأر�س الب�ر، اإذ جعل زرع 
اأو �َشْقى اأر�س عط�شى  �شجرة اأو غر�س بذرة 
اأر�شا  اأحيا  »من  والإح�شان:  الرب  اأعمال  من 
ميتة فله فيها اأجر«. وعلى هذا فاأميا �شخ�س 

�شاق املاء اإلى قطعة اأر�س قاحلة فهي له. 

كان  التي  اخل�شنة  ال�شحراوية  البيئة  يف 
للحياة،  مرادفا  املاء  ُيَعّد  حممد  فيها  يعي�س 
كما  احلياة  اأ�شل  ه�  بل  اهلل،  من  نعمة  فه� 
املــاء  مــن  »وجعلنا  الــقــراآن:  بــذلــك  ي�شهد 
ر  ويذكِّ  .)30 )الأنــبــيــاء:  حــي«  �شيء  كــل 
اهلل  خليفة  باأنه  الدوام  على  امل�شلم  القراآن 
اأن  ذلــك  مــع  لــه  ينبغى  ل  لكن  الأر�ــــس،  يف 
م�شلهٌَّم  اأمٌر  اأنها  املخل�قة على  الأ�شياء  ياأخذ 
اأَْنُتْم  اأَ َت�ْشَرُب�َن*  الهَِّذي  امْلـَـاَء  ْيُتُم  »اأََفَراأَ به: 

اأَْنَزْلُتُم�ُه ِمَن امْلُْزِن اأَْم َنْحُن امْلُْنِزُل�َن* َلْ� َن�َشاُء 
)ال�اقعة:  َت�ْشُكُروَن«  َفَلْ�ل  اأَُجاًجا  َجَعْلَناُه 

 .)70 -68

واملحافظة  ــاء  امل يف  القت�شاد  كــان  كذلك 
حممد.  عند  مهمتني  ق�شيتني  طهارته  على 
بال�شتخدام  اهتمامه  اأدى  كيف  راأينا  ولقد 
بالقرب  املحميات  اإقامة  اإلى  للماء  الر�شيد 
من ينابيعه. وحتى عندما يك�ن املاء مت�فرا 
ومن  ا�شتعماله.  يف  بالقت�شاد  ين�شح  نــراه 
ذلك نهيه عن غ�شل اأع�شاء ال��ش�ء اأكرث من 
نهٍر  على  املت��شئ  كان  ل�  حتى  مرات  ثالث 
اأهل  » وكره  قائال:  البخاري  وي�شيف  جاٍر. 
العلم الإ�شراف فيه واأن يجاوزوا فعل النبي 
حممد  نهى  وباملثل  و�شلم«.  عليه  اهلل  �شلى 
عن تل�يث املياه، وذلك مبنع التب�ل يف املاء 

الراكد. 

يق�ل حممد �شلى اهلل عليه و�شلم: »من قتل 
ع�شف�را فما ف�قها بغري حقها �شاأل اهلل عز 
وجل عنها ي�م القيامة«. وه� حديث يعك�س 
اإجــــــالل مـحمـــد �شــلى اللـــه عليـــه و�شلـــم

ال�ستخدام الر�سيد لالأر�ض

املحافظة على املاء

معاملة احليوانات

علوم
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كان  اأنه  ذلك  للحي�انات.  وحبه  واحرتامه 
اهلل،  خلق  مــن  خلقا  ب��شفها  اأنــهــا،  يعتقد 
ففي  كــرميــة،  مبعاملة  حتــظــى  اأن  ينبغي 
الأحاديث النب�ية عدد �شخم من الروايات 

التي تر�شم  والق�ش�س  والت�جيهات اخللقية 
وبع�س  باحلي�انات.  عالقته  عن  �ش�رة  لنا 
اهتماما  يهتم  كان  اأنه  ترينا  الق�ش�س  هذه 
نعم  راأيــه  يف  فهما  واخلي�ل:  بالإبل  خا�شا 
الرفيق يف الأ�شفار واحلروب، كما كان يجد 
�شحبتهما  يف  واحلكمة  الــراحــة  من  كثريا 
»اخليل  التايل:  احلديث  لنا  يق�ل  ح�شبما 

معق�ٌد بن�ا�شيها اخلري اإلى ي�م القيامة«. 

قدرا  يبدى  جنــده  احلــيــ�ان  ذبــح  يف  وحتى 
الرغم  وعلى  واملرحمة.  الرقة  من  عظيما 
تبني  الأحاديث  فاإن  نباتيا  يكن  ل  اأنه  من 
جتاه  للغاية  ح�شا�شا  كــان  اأنــه  ب��ش�ح  لنا 
ي�شاركها  كان  لكاأنه  حتى  احلي�انات  معاناة 
جنده  هنا  ومــن  وجــدانــيــة.  م�شاركة  اأملــهــا 
واأتباع  الذبح  يف  حاد  �شكني  با�شتعمال  ياأمر 
روح  تزهق  اأن  �شاأنها  من  م�ش�ؤولة  طريقة 
الذبيحة  األ  يخف  بحيث  �شريعا  احلي�ان 
ذبح  عن  نهى  كما  ممكنة.  درجة  اأق�شى  اإلى 
اأى حي�ان اأمام غريه من احلي�انات اأو اإحداد 
ذبحه  قد  فكاأنه  واإل  بح�شرته،  ال�شفرة 
كان  ملــن  حديثه  فــى  ــاء  ج ح�شبما  مــرتــني 
ُيِحّد �شفرته فى ح�ش�ر ذبيحته، اإذ قال له 
هال  م�تتني؟  متيتها  اأن  »اأتريد  م�شتنكرا: 

لقد  ت�شجعها؟«.  اأن  قبل  �شفرتك  اأحــددت 
كان يكره ذلك كراهية �شديدة. 

اإيــفــاء  امل�شتحيل  مــن  اإنـــه  نــقــ�ل  وخــتــامــا، 
اهلل  �شلى  حممد  فل�شفة  بلغته  الــذي  املــدى 
التي  الأهمية  وكذلك  البيئية،  و�شلم   عليه 
الق�شرية،  املقالة  هذه  فى  حقهما  ت�شتاأهلها، 
ملكان  وفهمه  للطبيعة  ال�شاملة  فــروؤيــتــه 
روؤية  هما  الطبيعى  العال  داخــل  الإن�شان 
لدى  البيئي  ال�عي  جمال  يف  رائــدان  وفهم 

امل�شلمني. 

ولالأ�شف فاإن الن�شجام الذي دعا اإليه حممد 
وبيئته  الإن�شان  بني  و�شلم   عليه  اهلل  �شلى 
قد مت جتاهله يف اأيامنا هذه اإلى حد بعيد. 
التل�ث  اآثــار  فيه  ن�اجه  الــذي  ال�قت  وفى 
الطبيعة  مـــ�ارد  ا�شتخدام  يف  والإ�ــشــراف 
يف  الأمــاكــن  بع�س  يف  املــاء  و�شح  والت�شحري 
العال مع املعاناة من الفي�شانات والع�ا�شف 
املالئم  من  يك�ن  رمبا  الأماكن  من  غريها  يف 
بالن�شبة لنا جميعا: م�شلمني ون�شارى ويه�ًدا 
وهندو�ًشا وب�ذيني ومالحدًة اأن ناأخذ ورقة 
البيئية  الأزمـــة  ونــ�اجــه  حممد  كتاب  من 

احلالّية بِجدٍّ وحكمة.

اأهم ثالثة مبادئ يف 
الفل�سفة املحمدية 
املتعلقة بالطبيعة 
تقوم على تعاليم 
القراآن ومفاهيم 

الوحدانية وخالفة 
الب�سـر والثقة يف 
الإن�سان. وميثل 

التوحيد حجر الزاوية 
يف دعوة الإ�سالم، 

وهذا التوحيد يراعي 
احلقيقة

علوم
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املهيمن
من اأ�سماء اهلل احل�سنى

حث اهلل املهيمن عباده على النظر والتدبر والتفكر ملعرفة الكون العظيم وهو كتاب اهلل 
املنظور ومبا جاء من اآيات يف القراآن الكرمي وهو كتاب اهلل املقروء، وذكر الإعجاز العلمي داخل 

الإعجاز اللغوي البياين وقد اأمرنا اهلل املهيمن على ذلك مبا اأ�سارت اإليه الآية الكرمية 101 من �سورة 
يون�ض: {قل انظروا ماذا يف ال�سموات والأر�ض} �سدق اهلل العظيم

علوم

بقلم
الربان قا�سم ل�سني

رئي�ض جمعية الفلكيني العرب
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نعي�س  الذي  الأر�ــس  ك�كب  اإلى  نظرنا  فــاإذا 
اأن  دون  وم�شتقرًا  وثابتًا  �شاكنًا  جنده  فيه 
العلمية  الروؤية  �ش�ى  له  حركة  باأي  ن�شعر 
العلمية  والــروؤيــة  والنهار،  الليل  لتعاقب 
لتعاقب الف�ش�ل الأربعة، واحلقيقة العلمية 
فال�شرعة  �شرعات  اأربــع  الأر�ــس  لك�كب  اأن 
الأولى هي دوران الك�كب ح�ل حم�رها مرة 
كل 24 �شاعة ب�شرعة ت�شل اإلى 1044مياًل/

اختالف  احلــركــة  هــذه  عــن  وينتج  �شاعة، 
ثم  الك�نية.  الآيات  من  وه�  والنهار،  الليل 
لك�كب  اإزاحــة  حتدث  الي�مية  احلركة  مع 
ح�ل  املــ�ــشــار  بي�شاوي  مـــدار  على  الأر�ــــس 
ب�شرعة  �شم�شية  �شنة  كــل  ــرة  م ال�شم�س 
عن  وينتج  ميل/�شاعة.  األف   67 اإلى  ت�شل 
الأربعة،  الف�ش�ل  ال�شن�ية  احلركة  هــذه 
بدورها  تــدور  التي  ال�شم�س  تتبع  ــس  والأر�
بح�ايل  تقدر  ب�شرعة  املجرة  ــ�اة  ن حــ�ل 
ك�نية  �شنة  خالل  وذلك  مياًل/�شاعة،   497
ثم  اأر�شية،  �شنة  ملي�ن   250 بح�ايل  تقدر 
�شم��س،  من  فيها  مبا  التبانة  درب  جمرتنا 
الك�ين  الف�شاء  يف  جتري  واأقمار  وك�اكب، 
األــف   43 مبــقــدار  العلماء  قــدرهــا  ب�شرعة 
جنم  نح�  ذلك  يف  جتري  وهي  ميل/�شاعة، 
احلقيقي  ال�شمال  اإجتاه  وه�  ال�اقع  الن�شر 
بعد  الأر�س  حم�ر  اإليه  ي�شري  الذي  اجلديد 
مائة األف �شنة حيث ي�شري املح�ر حاليا اإلى 
الأ�شغر،  الــدب  جن�م  اأحــد  القطبي  النجم 
ك�شف  ال�شرعات،  وهذه  التحركات،  هذه  كل 
الإن�شان  فكر  هل  ولكن  احلديث  العلم  عنها 
نتيجة  الإغــمــاء  اأو  بــالــدوار  ن�شعر  ل  كيف 
بها  يجري  التي  ال�شريعة  احلــركــات  هــذه 
الأر�س  �شطح  على  يبقى  بل  الأر�س؟  ك�كب 
اأمنا م�شرتيحا ل تتمزق اأو�شاله ول تتناثر 
الف�شاء  يف  يه�ى  ول  املخ،  يرجت  ول  اأ�شالوؤه 
التي  الك�ن  عمارة  على  املهيمن  اهلل  ه�  اإنه 
اإلى  اأ�شئلة  ون�جه  لها،  نهاية  ول  حدود  ل 
كفار الي�م من املهيمن على الق�انني الك�نية 
التي ت�شيطر على حركة الك�ن مبا يحت�يه 
من خمل�قات ك�نية مثل ال�شم��س والك�اكب 
والأقمار والنيازك دون اأن يحدث اأي ت�شادم 
فيما بينها اإل مبا اأمر املهيمن به لنعلم ونتعلم 
فيما حدث لك�كب امل�شرتي يف ي�م 16 ي�لي� 
العمالق  الك�كب  �شرب  مت  حينما  1994م 
ب�ا�شطة املذنب �ش�ميكر-ليفي وتقابل هذه 
ن�وية  قنبلة  مائة  عن  يزيد  مبا  ال�شربة 

بني  وليبلغ�ا  الكارثة  بهذه  العلماء  ليعلم 
قابل  امل�شرتي  لك�كب  حدث  ما  بــاأن  الب�شر 
لــلــحــدوث على كــ�كــب الأر�ــــس ونــحــن على 
اأن  م�عد مع املذنب هايل يف 2062ولنتذكر 
اهلل ه� املهيمن العزيز اجلبار وه� ما اأ�شارت 
اإليه الآية الكرمية 23 من �ش�رة احل�شر {ه� 
اهلل الذي ل اإله اإل ه� امللك القدو�س ال�شالم 
املتكرب �شبحان  العزيز اجلبار  املهيمن  امل�ؤمن 

اهلل عما ي�شرك�ن} �شدق اهلل العظيم.

يعلم اأعلم علماء هذا الع�شر اأن ملك�ت اهلل 
ال�ا�شع ي�شيطر عليه الإله القادر جل �شاأنه 
له  م�شاعد  ول  ملكه  يف  له  �شريك  ل  وحده 
ــرام  والإك اجلــالل  ذا  القادر  لأن  قدرته  يف 
ت�شخر  التي  الك�نية  الق�ى  خلق  الــذي  ه� 
عن  العلماء  عجز  ولقد  الك�نية  الق�انني 
نعي�س  الــذي  الــكــ�ن  عــمــارة  اأبــعــاد  حتديد 
وحدنا  نحن  هل  الأول  ال�ش�ؤال  ويك�ن  فيه، 
اأفــاد  ولقد  ال�ا�شع؟  الك�ن  هــذا  عمارة  يف 
العلماء حديثًا باأنه ي�جد قرابة 30 ملي�ن 
ك�كب يت�شابه مع ك�كب الأر�س وذلك طبقا 
اأن  ــدروا  ق اأن  وبعد  الحتمالت،  لنظرية 
املجـــرة بهــــا قرابـــــة مائــــة األــــف مليـــ�ن 

اأعظم واأجمل �سعور 
ي�سدر عن النف�ض 
الب�سـرية هو ما 

كان نتيجة التطلع 
والتفكر والتاأمل يف 
هذا الكون العظيم 
واأبعاده التي ف�سل 
علم الريا�سيات يف 

حتديده، اأن الذي 
ل يتحرك �سعوره 
نتيجة هذا التاأمل 
لهو احلي امليت

القـــادر

علوم
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علوم

به  الــ�احــد  الك�ن  واأن  �شم�شية  جمم�عة 
باآخر  العلم  ويقف  جمرة  ملي�ن  األف  مائة 
ح�شابه  ميكن  مــا  واآخـــر  الر�شد  اإمكانيات 
الكمبي�تر  اأجهزة  واآخــر  الريا�شيات  بعلم 
ل  الأكــ�ان  من  عدد  ي�جب  حيث  العمالقة 
ميكن لأجهزة الب�شر اأن تق�م بح�شرها ولهذا 
حيث  العاملني  رب  اأنه  على  القادر  اهلل  اأ�شار 
لكلمة  املطلق  )العاملني( هي اجلمع  كلمة  اأن 
اأقطار  اخــرتاق  الإن�س  حاول  لقد  الع�ال. 
كتاب  يف  جاء  ملا  تنفيذا  والأر�ــس  ال�شم�ات 
اهلل يف الآية الكرمية 23 من �ش�رة الرحمن 
اأن  ا�شتطعتم  اإن  والإنــ�ــس  اجلــن  مع�شر  )يــا 
تنفذوا من اأقطار ال�شم�ات والأر�س فانفذوا 
ل تنفذون اإل ب�شلطان( �شدق اهلل العظيم. 
وال�شلطان حتمل معنى الإذن من اهلل القادر 
كما حتمل معنى �شلطان العلم الذي يفتح به 
اهلل القادر على العلماء بالجتهاد وانطالق 

يدهم مبقدار انطالق فكرهم ولي�س بانطالق 
التاريخية  الرحالت  اأولى  وكانت  األ�شنتهم 
لالإن�س هي و�ش�له اإلى �شطح القمر يف ي�م 20 
ي�لي� 1969م ب�ا�شطة مركبة الف�شاء اأب�لل� 
11. ثم تلتها برحلة اأب�لل� 17 يف 7 دي�شمرب 
1972م وكانت هذه اآخر واأط�ل اإقامة على 
�شطح القمر وحينما ا�شتكرب الإن�شان مبا فتح 
يف  ت�شالنجر  رحلة  جاءت  بالعلم  عليه  اهلل 
12 يناير 1986م فاإنفجرت املركبة مبا فيها 
العلماء  الف�شاء بعد 70 ثانية لأن  من رواد 
ن�ش�ا اأن ال�شلطان من اهلل العلي القادر فجاء 
ا�شم مركبة الف�شاء ه� ت�شالنجر اأي بال�شم 
العربي املتحدي فاأي حتٍد هذا لالإن�س الذين

ن�ش�ا اأن القادر ه� اهلل؟ اأما مركبة الف�شاء 
اأغ�شط�س   20 يف  اأطلقت  والتي   2 ف�اياج�ر 
بزيارة  قامت  فقد  رواد  بها  ولي�س  1977م 

اإلى كل من امل�شرتى وزحل واأورن�س ونبت�ن 

املنظ�مة  التاريخ خارج  انطلقت من هذا  ثم 
الــكــ�ين  الــفــ�ــشــاء  يف  �ــشــابــحــة  ال�شم�شية 
العال اخلارجي بعدد  لتذيع على  اخلارجي 
84 لغة منها اللغة العربية )نحن اأهل ك�كب 
واإلى  ي�شمعنا(  بنا من  يت�شل  اأن  ن�د  الأر�س 
غري  ت�ش�ي�س  �ش�ى  اإجــابــة  ت�شل  ل  الآن 
عند  العلماء  اأحالم  تنتهي  ول  املعنى  معل�م 
رحلة   لعملية  طريقهم  يف  فهم  احلــد  هــذا 
املريخ  كــ�كــب  اإلـــى  الف�شاء  رواد  يــقــ�دهــا 
الك�كب  هذا  على  احلياة  اإمكانية  لدرا�شة 
غزو  اأمــا  الأر�ـــس،  ك�كب  مع  يت�شابه  الــذي 
النجــــ�م فاحلقيقــة العلميـــة التي يجب اأن 
نعرفها هي اأننا ل نرى من النج�م اإل ما�شيها 
فقط ول نعرف من حا�شرها اأي �شيء واأقرب 
جنم اإلينا ه� ال�شم�س التي ل نراها اإل بعد 
8.3 دقيقة من �شروقها وذلك بعد اأن تقطع 
اأ�شـــعة ال�شمـــ�س ب�شرعـــة ال�شـــ�ء امل�شافـــة 
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 93 بـ  وتقدر  وبينها  بيننا  التي  املت��شطة 
�شروق  نرى  اأن  وبالتايل ل ميكن  ميل  ملي�ن 
ال�شم�س يف حينه وكذلك اأقرب جنم لنا بعد 
ال�شم�س وه� الفاقنط�ر�س يحتاج الأمر اإلى 
ما�شيه  يف  النجم  هذا  نرى  حيث  �شنة   4.5
وال�شهادة  الغيب  عال  القادر  اهلل  اأما  فقط 
فه� خالق هذه النج�م وبالتايل فاإنه يعرفها 
باأفعالها الثالثة املا�شي واحلا�شر وامل�شتقبل 
بدون  ذهــاب  النج�م  رحــالت  فــاإن  وبالتايل 
العال  ع�شره  علماء  اأعلم  وينتهي  عــ�دة 
اآمن  باإنه  اليه�دية  العقيدة  ذو  )اين�شتني( 
ب�حدانيـــــة اهلل القـــــادر على هذا الكــــ�ن 
الف�شيح وجاء يف كلمته التي �شجلها التاريخ. 

النف�س  عن  ي�شدر  �شع�ر  واأجمل  اأعظم  )اإن 
والتفكر  التطلع  نتيجة  ما كان  الب�شرية ه� 

والتاأمل يف هذا الك�ن العظيم واأبعاده التي 

الذي  اأن  حتديده،  يف  الريا�شيات  علم  ف�شل 
له�  التاأمل  هــذا  نتيجة  �شع�ره  يتحرك  ل 
اأغــ�اره  وبعد  الك�ن  خفاء  اأن  امليت.  احلي 
وحالك ظالمه يخفي وراءه اأ�شياء كثرية ول 
يف  اإل  تدركها  اأن  القا�شرة  عق�لنا  ت�شتطيع 
للحكمة  الإدراك  وهذا  اأولية  بدائية  �ش�ر 
ه� ج�هر العبادة عند بني الب�شر.  اإن ديني 
قدرة  ب�ج�د  والعميق  الكامل  اميــاين  ه� 
واحدة مهيمنة ترتاءى حيثما نظرنا يف هذا 
الك�ن املعجز لالأفهام. اإن هذا الإميان ي�جد 
عندي معنى اهلل القادر على كل هذا اخللق(. 
الذي  العالمة  هذا  خالق  ه�  اهلل  كان  واإذا 
ان�شطار  ونظرية  الن�شبية  النظرية  و�شع 
فاإن  العميقة  النظريات  من  وغريها  الــذرة 

ذلك يحتم علينا اأن تتذكر ق�ل اهلل تعالى 
الآيــة 76: {وفــ�ق كل ذي  �ش�رة ي��شف  يف 

علم عليم}  �شدق اهلل العظيم.

يعلم اأعلم علماء 
هذا الع�رض اأن 

ملكوت اهلل الوا�سع 
ي�سيطر عليه الإله 
القادر جل �ساأنه 

وحده ل �رضيك له 
يف ملكه ول م�ساعد 

له يف قدرته

علوم
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التقينــا بالدكت�ر اأحمد زويــل يف هذا اللقاء 
اأثنــاء انعقــاد  منتــدى العالم الــذي  نظمه 

نادي دبي لل�شحافة فكان هذا احل�ار:

الإ�شــالم ديــن العلــم، وح�شُبنا اأن نقــ�ل: اإن 
اأول اآيــة نزلــت  -كمــا هــ� معلــ�م للجميــع-  
َك اَلِّذي َخَلَق}  ق�لــه تعالى: {اْقَراأْ ِبا�ْشــِم َرِبّ
ُد فيه  َجّ وقــد كان هذا اإيذانًا بع�شر جديد مُيَ
العلــم، وُيح�ــس عليــه وُيطلب، وُيــذم اجلهل 
ر منــه وُيهجــر، وقــد تتابعــت الآيات  وُيحــَذّ
التــي ت�شري اإلى قيمة العلــم وف�شله واأثره يف 
ها ب�شيغٍة  بناء الن�شان واملجتمع، وجاء بع�شُ
ك العق�ل وتثري العزائم كق�له تعالى:  ِرّ حُتَ
ــْن ُهــَ� َقاِنٌت اآَنــاء الَلّْيــِل �َشاِجــًدا َوَقاِئًما  {اأََمّ
ِه ُقــْل َهْل  َيْحــَذُر الآِخــَرَة َوَيْرُجــ� َرْحَمــَة َرِبّ
ا  َ َي�ْشَتِ�ي اَلِّذيَن َيْعَلُم�َن َواَلِّذيَن ل َيْعَلُم�َن اإَِنّ

ُر اأُْوُل�ا الأَْلَباِب} �ش�رة الزمر:9 َيَتَذَكّ

ول�شعــة العل�م واملعــارف وتن�عهــا وتط�رها 
وتقّدمهــا جاء الأمر الربــاين ُمَعِلّمًا وُمْر�ِشدًا 
ِبّ ِزْديِن ِعْلًمــا} طــه:114، ويف هــذا  {َوُقــل َرّ
يقــ�ل الإمام الطــربي: يق�ل تعالــى ذكره: 
وقل يا حممد: رب زدين علمًا اإلى ما علمتني.
اأَمَرُه مب�شاألته من ف�ائد العلم ما ل َيَعْلـــــــُم،

حوار:
حممد توفيق

مدير حترير جملة ال�سياء

د. اأحمـد زويـــل:

�ض: ما هي نظرة الإ�سالم اإلى 
العلم؟

وهــذا واإن كان يف ظاهــره خطابــًا خا�شــًا اإل 
اأّن الت�جيــه الــذي ت�شمنه ت�جيــُه عام لأَنّ 
الق�شية ق�شيُة عامة فالزدياُد من العلم اأمٌر 
ل ي�شتغنــي عنــه اأحد، وكلمــا ازداد الن�شان 
معرفتــه  وازدادت  بــه،  مت�شــكًا  ازداد  علمــًا 
مبــا كان عليــه �شابقــًا مــن نق�س علمــه وقلة 

معرفته.
ِبّ  َرّ {َوُقــل  املذكـــ�رة:  الآيــة  يف  ونلحــظ 
رًة  ِزْديِن ِعْلًمــا} اأن كلمــة »علمًا« جــاءت ُمَنَكّ
والتنكــري يفيد العم�م، واملطل�ب من الن�شان 
اأن ي�شــاأل اهلل اأن يزيــده علمــًا �شرعيًا وعلمًا 
ك�نيــًا، وهما يف ال�اقع مرتابطــان متالزمان، 
عليــه  ويــدلن  بــاهلل  فــاِن  ُيَعِرّ وكالهمــا 
وي�شعــدان الن�شــان. كل هــذا يدلنا علــى اأَنّ 
العلــم من حيــُث ُهــَ� قيمــٌة رفيعــٌة، ومنزلٌة 
عالية، واأمٌر خطــرٌي ينبغي لالأمة اأن حتر�س 

عليه اأ�شد احلر�س.
 

اإَنّ من اأعلى ف�ائد العلم )ال�شرعي والك�ين( 
اأَْن يــدل الن�شــان علــى الإميــان بــاهلل اإميانًا 
اهلُل  اأمــَر  مبــا  والإميــان  را�شخــًا  �شحيحــًا 
خللقــه،  �شرائعــه  ومعرفــِة  بــه،  بالإميــاِن 

واللتزام بهديه والتم�شك ب�شراطه.

اإذا كانــت ال�شعــادُة الدني�يــة اأعلــى مطلــٍب 
لالن�شان ي�شعى حل�ش�لهــا وحتقيقها والتنعم 
بهــا، فــاإَنّ الإميــان كفيــٌل بــاأَْن يحقــق هــذه 
ال�شعــادة، ولي�ــس يف الدنيــا َفح�شــُب بــل يف 

الدنيا والآخرة معًا. 

فوائد العلم )ال�سـرعي والكوين(
يدل الن�سان على الإميان باهلل

اإميانًا �سحيحًا را�سخًا..

�ض: للعلم -بال �سك- فوائد 
كثرية. فما هي -يا ترى- هذه 

الفوائد؟

نحن ل ندعو اإلى 
مقاطعة العامل، 
فهذا غري ممكن 
بداهًة، واإمنا ندعو 

اإلى ما يلحقنا بركب 
احل�سارات التي كنا 
اَعها،  َنّ �ساداتها و�سُ
وندعو اإلى تن�سيط 
احلركة ال�سناعية 

يف بالد امل�سلمني، 
ونق�سد احلركة 

ال�سناعية الكربى 
التي تهتم بالطائرة 

كما تهتم بالبرة
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ع اآفاقه،  ح مدارَك الن�شاَن، وي��ِشّ والعلــم يفِتّ
ُب طباعه،ويك�شف له  ُب فكــره، وي�شــِذّ وُيهــِذّ
اأ�شــرار ال�جــ�د، وحقائــق الأ�شيــاء. وه� يف 
حِدّ ذاته ُمتعٌة، عقلية ل تْعِدُلها متعٌة، ولهذا 
اآثرها عدٌد غري قليل من العلماء الكبار حتى 
علــى متعة الزواج وال�شكــن الزوجي فرناهم 
وتفتيحــه،  وت��شيعــه  للعلــم  تفرغــ�ا  قــد 
وطلبــه وتدري�شــه، وت�شنيفــه وحفظه، ول 
يلتفتــ�ا اإلى نــداء اجل�شــد مهمــا كان �ش�ُتُه 
عاليــًا، وما ذلك اإل ل�شتغراقهم يف هذه املتع 

العقلية والذهنية.

الآثــار ال�شلبيــة التــي نعــاين منهــا وا�شحــٌة  
ملم��شــة يف جمــالت كثــرية، فنحــن نعتمــد 
علــى غرينا اعتمادًا كليًا اأو �ِشْبه كلي يف �شائر 
اأمــ�ر حياتنــا، فغذاوؤنــا م�شتــ�رد، و�شالحنــا 
م�شت�رد، وتعليمنا م�شت�رد، ولغتنا م�شت�ردة، 
وهــذا يعنــي اأن الأمــة مرتهنة ولي�ــس لديها 
ال�شتقــالل املطلــ�ب يف قراراتهــا وم�اقفهــا 
واأنهــا اأ�شبحت اأمًة م�شتهِلكــة فقط، والأ�شل 
اأن تكــ�ن اأمًة ُمْنِتَجًة، ُتعطــي قبل اأْن تاأخذ، 
ر قبــل اأن ت�شت�رد، وتفكــر بطريقتها  وت�شــِدّ
اخلا�شة، وتقرر ح�شب قناعاتها ومعتقداتها 
وم�روثها. وطغيــاُن ال�شتهــالك علينا َجَعَل 
عق�َلنــا يف �شبــاٍت، واأيادينا يف �شلــٍل، َورَبطنا 
بثقافــِة املــ�رد ربطًا تامــًاا، وتعيــد اخلطط 
الالزمــة مل�شتقبلهــا، وت�شعــى حثيثــًا لكفايــة 
ذاتها بذاتهــا يف اأم�رها ال�شغــرية والكبرية. 
اإَنّ اأهــَم اأمٍر اأن يك�ن لدينــا العزُم والَت�شميُم 
علــى الت�شحيح وعلى حترير قرارنا، وحفظ 
�شيادتنــا، واأن نتخلى عن ثقافة ال�شتهالك، 
حياتنــا  مفا�شــل  يف  بالرت�شيــد  نعمــل  واأن 
ــل اأبناءنا،  كلهــا، واأن ن�شتغــل اأرا�شينــا، ون�شِغّ

ون�شتثمر اأم�النا وطاقاتنا باأنف�شنا.

ونحــن ل ندعــ� اإلــى مقاطعــة العــال، فهذا 
غــري ممكن بداهًة، واإنا ندع� اإلى ما يلحقنا 
اَعها  َنّ بركب احل�شارات التي كنا �شاداتها و�شُ

احلركــة  تن�شيــط  اإلــى  وندعــ�  وُروادهــا، 
ال�شناعية يف بالد امل�شلمني، ونق�شد احلركة 
ال�شناعيــة الكربى التي تهتــم بالطائرة كما 
تهتــم بالبــرة، كما ندع� اإلــى تن�يع م�شادر 
الدخل التي تتيح لنا حرية الختيار وت�ؤمن 
لنا البديل حني مت�ُس احلاجُة اإلى وج�د هذا 
البديــل، فال ُبــَدّ اأن يك�ن اإلــى جانب النفط 
– مثاًل - جتاراٌت و�شناعاٌت وزراعاٌت ق�يٌة 
ها اإلى جنِب البع�س  فاعلة ناه�شة ي�شري بع�شُ
منا للعــال الكثرَي  يف اجتــاٍه واحــد. لقــد َقَدّ
الكثــرَي يف �شائــر ج�انــب احل�شــارة والرقــي 
والثقافــة والعلــ�م واملعــارف والآداب، ومــن 
حقنا اأن نع�د اإلى ما كنا عليه، وهذا باإمكاننا 
حقًا.واإنني هنا اأدع� �شبابنا و�ش�ابنا واأدع� 
الأجيــال اإلــى القــراءة ال�اعيــة ملــا جاء يف 

الكتب الآتية:

• ح�شارة الإ�شالم واأثرها يف الرتقي العاملي 
لالأ�شتاذ جالل مظهر.

العربيــة لالأ�شتــاذ  واحل�شــارة  والإ�شــالم   •
حممد كرد علي.

الغــرب  علــى  تطلــع  العــرب  و�شم�ــس   •
للم�شت�شرقة الأملانية زيغريد ه�نكه.

النه�شــة  يف  والإ�شــالم  العــرب  اأثــر  و   •
الأوربيــة الذي �شــدر با�شــراف مركز تبادل 
منظمــة   مــع  بالتعــاون  الثقافيــة  القيــم 
الأمــم املتحــدة لرتبيــة والعلــ�م والثقافــة 

)ي�ن�شك�(.

احل�شــارة  يف  امل�شلمــني  العلمــاء  واأثــر   •
الأوربية لالأ�شتاذ اأحمد علي املال.

يف  الإ�شالميــة  العربيــة  احل�شــارة  دور  • و 
النه�شــة الأوربية لالأ�شتاذين هــاين املبارك 

و�ش�قي اأب� خليل.

• واأخريًا كتاب  تاريخ �شائع: الرتاث اخلالد 
لعلمــاء الإ�شــالم ومفكريــه وفنانيــه للكاتب 
مايــكل هاميلتــ�ن م�رجــان، ويف  الأمريكــي 
هــذا يق�ل الرئي�ــس الفرن�شــي ال�شابق جاك 
�شرياك عــن احل�شــارة العربية باأنهــا: » هي 
التــي اأنقــذت اأوروبــا عندمــا كانــت جاهلــة، 

متع�شبة، منغلقة على ذاتها«.

لقــد كان وعُينا احل�شــاري، ومعرفُتنا بقيمة 
الزمــن، ونظرتنــا العاليــُة للعمــل، وتفانينــا 
يف التقــان، ورغبُتنــا الأكيــدُة يف التجديد، 
مــع  وان�شجاُمنــا  العلــم،  طلــب  يف  و�شدُقنــا 
مقــررات ديننــا ... لقــد كان كل هــذا قائمــًا 
م  وا�شحــًا يحكــم م�شريتنــا احلياتيــة، وينِظّ
كَلّ مفرداتهــا ... ول اأدري مــا الــذي اأ�شابنا 
فرجعنــا وتاأخرنــا، وتقهقرنــا و�شرنــا عالة 
علــى الآخريــن حتــى يف اللقمة التــي ناأكلها 
والثــ�ب الــذي نلب�شــه، واللغة التــي نتفاهم 

بها!!

ل ُبــَدّ مــن العــرتاف اأننــا متاأخــرون كثريًا، 
ُج اأجياًل مكــرورة معادة ل  وجامعاتنــا تخــِرّ
حُت�شن البــداع والبتــكار، والبحــث العلمي 
عندنا متاأخر ول ُينفق عليه النفاق املطل�َب 
الــذي ي�شجعه وُيْخِرُجه مــن عزلته املميتة، 
البحــث  علــى  النفــاق  نقــارن  حــني  ونحــن 
العلمــي يف الدول العربية بالنفاق يف الدول 
املتقدمــة �شناعيــًا وتقنيــًا ن�شعــر باخلجــل 
والأ�شــف واحلــرية، فهــل نراجــع ح�شاباتنــا 
وهــل نعمــل جاديــن للتغلــب علــى مع�قــات 

البحث والنه��س والتقدم؟ ناأمل ذلك.

�ض: نحن يف العامل الإ�سالمي 
ل ناأتي يف املراتب الأولى يف 

�سلم البحث العلمي، فما هي 
النعكا�سات ال�سلبية التي 

نعاين منها من جراء ذلك؟ 
وما هو الطريق لتجنب تلك 

النعكا�سات؟
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اأقــ�ل مــن غــري تــردد ول تلّبث: نعــم، واإنا 
يبزغ الفجُر بعد ا�شتداد الظالم، وكيف ي�شُع 
م�شلمــًا اأن يق�ل: ل واهلُل عــز وجل يقـــ�ل: 
ِقّ  ــِذي اأَْر�َشَل َر�ُش�َلُه ِباْلُهــَدى َوِديِن احْلَ {ُهَ� اَلّ
يِن ُكِلّــِه َوَلْ� َكِرَه امْلُ�ْشِرُك�َن}  ِلُيْظِهــَرُه َعَلى الِدّ
ال�شف:9 وهذا وعــٌد رباين �شريح فال بد اأن 
يظهر هــذا الديــن واأهله ويقــ�دوا الب�شرية 
مــن جديد.والر�ش�ل عليه ال�شــالة وال�شالم 
يقــ�ل: ))ليبُلَغــَنّ هــذا الأمــُر مبلــغ الليل و 
النهــار و ل يــرتك اهلُل بيَت مــدر و ل وبر اإل 
اأدخله هذا الدين بعز عزيز وبذل ذليل عزًا 
يعز اهلل به الإ�شالم، و يذل اهلل به الكفر(( 
رواه اأحمــد )16998(، واملب�شــرات يف ذلــك 
كثــرية. واإذا رجعنــا اإلــى الأمــة الإ�شالميــة 
وجدناهــا ل ت�شك� من قلة عــدد ول ماٍل ول 
كفــاءات ول عق�ل مبدعــة، فقد حباها اهلل 
مــن ذلك كلــه ال�شــيء الكثــري علــى اختالف 
اأقطارهــا. وكثري من نه�شــة الغرب راجع اإلى 
عقــ�ل عربيــة م�شلمة يف احلا�شــر واملا�شي.

)اإرادة  اإلــى  تفتقــر  الآن  الأمــة  اإن  نعــم 
النه��س( من جديـــد، فاإذا وجـــــدت الإرادة

�ض: هل الأمة الإ�سالمية موؤهلة 
يف ظل اأو�ساعنا احلالية حلمل 

راية التقدم واحل�سارة من 
جديد؟

باهلل،وامل�شتهديــة  بال�شتعانــة  املرتبطــة 
وا�شتعــدادًا،  اإعــدادًا  القــراآين  بالت�جــه 
وتخطيطــًا وتنفيــذًا حققــْت عنــد ذلــك مــا 
تطمــُح اإليــه. واإّن لهــا ٍمــن تاريخهــا املجيــد، 
واجنازاتهــا الرائعــة، وجتاربهــا الغنيــة مــا 
ُي�شاعدها علــى حمل الرايــة، وال��ش�ل اإلى 
ع  د التلبيــَة، وجتِمّ الغايــة، �شريطــة اأْن ت�ِحّ

الأل�يَة،  وت�شحح م�شارها.

واإَنّ مــن اأ�شــد الدواعي اإلى عــ�دة الأمة اإلى 
مكانتهــا الريادية والقياديــة حاجة العال 
املنكــ�ب اإليهــا، واإلى مــا عندها مــن هداياِت 
ال�حــي الأخــري، هــذه الهدايــات الربانيــة 
مــن  الإن�شــان  با�شتنقــاذ  الكفيلــة  الهاديــة 
عذابــه واآلمه وحريتــه و�شياعه. وعلى كل 
م�شلم اأن يعمل لهذا الهدف النبيل، اأينما كان 

م�قعه.

منا للعامل  لقد َقَدّ
الكثرَي الكثرَي يف 

�سائر جوانب احل�سارة 
والرقي والثقافة 

والعلوم واملعارف 
والآداب
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مليارات  ثالثة  النامية  الأقطار  يف  يعي�س 
اأي ما يعادل ثالثة  ون�شف املليار من النا�س 
هذه  ترتفع  اأن  ويحتمل  الب�شرية،  اأربـــاع 
عام  بحل�ل  اأخــمــا�ــس  اأربــعــة  اإلــى  الن�شبة 

2000م.
اجلن�ب  بعبارة  النامية  الأقطار  اإلى  وي�شار 
وهي  فقط.  اجلن�ب  بكلمة  اأو  القت�شادي 
يف  املتط�رة  الأقطار  اأطــراف  على  م�ج�دة 
منافع  كبري  حد  اإلى  جتــاوزت  وقد  ال�شمال، 
الرخاء والتقدم. ويف حني اأن اأغلبية النا�س 
الرفاهية  ببحب�حة  يتمتع�ن  ال�شمال  يف 
واإذ  الفقراء،  من  اجلن�ب  يف  اأغلبيتهم  فاإن 
جند اقت�شاديات ال�شمال ق�ية ومرنة، نرى 
ويف  وعاجزة،  �شعيفة  اجلن�ب  اقت�شاديات 
حني اأن اأقطار ال�شمال ت�شيطر، ب�ش�رة عامة 
اجلن�ب  اأقــطــار  ــاإن  ف مقدراتها،  ــام  زم على 

معر�شة لع�امل خارجية تق��س �شيادتها.

يف  كــبــريًا  تباينًا  اجلــنــ�ب  اأقــطــار  وتتباين 
هيكل  ويف  الطبيعية،  امل�شادر  ويف  احلجم 
القت�شادي  تط�رها  وم�شت�ى  اقت�شادياتها 
كذلك  تختلف  وهي  والثقايف.  والجتماعي 
ومذاهبها  ال�شيا�شية  واأنظمتها  ثقافاتها  يف 
القت�شادي  تن�عها  برز  وقد  العقائدية. 
جعل  ب�شكل  الأخـــرية  ال�شنني  يف  والثقايف 
عليه  كــان  ممــا  جتان�شًا  ــل  اأق الــيــ�م  جن�ب 
اجلن�ب  جلنة  نظرت  وقد  الأم�س.  جن�ب 
ويف  باجلن�ب،  اخلا�شة  التنمية  جتربة  يف 
مرحلة  يف  وذلــك  امل�شتقبل،  يف  جمالتها 
متيز  الزمن  من  عقد  من  الأخـــرية  ال�شنني 
الأقطار  لأغلبية  بالن�شبة  طاحنة  باأزمة 
باأنه  الثمانينات  عقد  و�شف  وقد  النامية. 
عــددًا  وان  للتنمية.  بالن�شبة  �شائع  عقد 
�شفا  اإلى  احلال  به  و�شل  الأقطار  من  كبريًا 
ح�دًا  فيه�  ال�سعوب  حرم�ن  وك�ن  ال�سقوط. 

وط�يل الأمد.

نافذة على العامل القت�سادي
)التحدي(

الدكتور : زيد حممد الرماين
ا�ستاذ القت�ساد الإ�سالمي - جامعة الريا�ض بال�سعودية

باحث وكاتب اقت�سادي معروف

من  للتخل�س  �شعيها  يف  الأمـــم  تعرثت  كما 
اأدت  ــهــا. وقـــد  ل مــثــيــل  الــتــي ل  املــ�ــشــاعــب 
يف  الثقة  تــردت  عندما  الياأ�س  اإلــى  احلــرية 
ق�تها  ا�شرتداد  على  بقدرتها  الأقطار  تلك 
تقرير  ويبحث  والتنمية.  للنم�  الدافعة 
اأمـــام اجلــنــ�ب(  جلنة اجلــنــ�ب )الــتــحــدي 
ــازات  الجن فيحدد  اجلن�ب،  تنمية  �شجل 
الإ�للسللالح  ويللقللرح  ال�سعف  نللقلل�ط  ويحلل 
ل�شرتاتيجيات  مقنعًا  بــرنــاجمــًا  ويــطــرح 
تنم�ية معتمدة على الذات نابعة من النا�س 

وم�جهة اإليهم.

داخلية  اأ�شباب  اجلن�ب  يف  لالأزمة  كان  لقد 
ــات يف  ــتــكــا�ــش ــن الن ــك ــة مـــعـــًا، ول ــي ــارج وخ
تاأثريًا  الأزمــة  يف  اأثــرت  العاملي  القت�شاد 
اأخفقت  الدولية  الأ�شرة  اأن  بيد  ج�هريًا. 
من  �شيئًا  تتخذ  فلم  اجلــنــ�ب،  م�شاعدة  يف 
اأن تعجل يف  الجراءات التي كان من �شاأنها 
اإنهاء املحنة التي اأحدقت بن�شبة كبرية من 

اأمم العال و�شع�به اأمدًا ط�ياًل.

يتمثل  ــ�ب  ــن اجل اأمــــم  ــــام  اأم الــتــحــدي  اإن 
على  لال�شتخدام  وتهيئتها  م�اردها  بتعبئة 
ال�طني  ال�شعيدين  على  فعالية  اأكــرث  نح� 
فيها،  التنمية  لتن�شيط  وذلــك  واجلماعي، 
م�شاريع  عن  النا�شئة  الق�ة  على  واحل�ش�ل 
يف  املــ�جــ�دة  الفر�س  وا�شتغالل  م�شرتكة، 
العال، وكذلك جلعل املنظمة الدولية اأكرث 

ا�شتجابة ل�شالح اجلن�ب.

وخال�شة الق�ل فاإنه لمنا�س لل�شيا�شات من 
ول��شائل  تتجذر  اأن  وللم�ؤ�ش�شات  تتبدل  اأن 
مهمات  هذه  اإن  ت�شتحدث.  اأن  جديدة  عمل 
�شخمة، ولكن على اجلن�ب اأن ي�اجهها واإل 
واجه مزيدًا من التهمي�س والتبعية والدي�ن 

والفاقة.
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اقت�ساد اإ�سالمي

هل تنت�سـر 
عامليـًا؟

خدمات  على  الكبري  الإقبال  ويعك�س 
مدى  اأوروبا  يف  الإ�شالمية  امل�شرفية 
امل�شرفية  ال�شناعة  حققته   الذي  النجاح 
الإ�شالمية يف �شغل م�قع متميز بني امل�شارف 
على  الأخريين  العقدين  خالل  التقليدية 
م�شت�ى دول العال الإ�شالمي يف جن�ب �شرق 
اآ�شيا و ب�شكل خا�س ماليزيا اإلى جانب دول 
الرئي�شي  الدور  على  ف�شاًل  العربي  اخلليج 
الذي تق�م به تلك ال�شناعة حاليًا يف ن�شر  
املجتمعات  يف  الإ�شالمي  القت�شاد  مفاهيم 
و مبادئ  الغربية وكل ما حتمله من ق�اعد 

قائمة على حترمي النظام الرب�ي.

الفعاليات  تلك  الدور  ذلك  ي�ؤكد  ما  ولعل 
ال�شناعة  ح�ل  القت�شادية  والأحداث 
بع�س  ت�شهدها  التي  الإ�شالمية  املالية 
امل�ؤمتر  اآخرها  وكان  الأوروبية،  الع�ا�شم 
الثاين للتم�يل العقاري الإ�شالمي )اآي اآر اأف 
2004( الذي عقد يف العا�شمة الربيطانية 
جمملها  يف  اللقاءات  هذه  �شكلت  فقد  لندن، 
ال�شناعة  مفاهيم  لن�شر  �شحيًا  مناخًا 
فر�شة  و  بريطانيا  يف  الإ�شالمية  امل�شرفية 
التم�يل  ب�شيغ  قرب  عن  للتعريف  عظيمة 
الإ�شالمية مثل املرابحــة والإجــــارة، والتي 

الإ�شالمية  اجلالية  من  كبريًا  اإقباًل  لقت 
اهتمامًا  الفعاليات  هذه  لقت  كما  هناك، 
يف  امل�شرفية  و  املالية  القيادات  من  كبريًا 
و  امل�شاركة  على  حر�شت  التي  بريطانيا 
يف  امل�شريف  العمل  قيادات  مع  املناق�شة 
م�شاركة  اإلى  هنا  ن�شري  و  الإ�شالمي.  العال 
يف  ت�شارلز  الأمري  الربيطاين  العهد  ويل 
م�ؤمتر ال�شناعية املالية الإ�شالمية و البيئة  
الرقابية الدولية الذي نظمه املجل�س العام 
وه�  الإ�شالمية،  املالية  امل�ؤ�ش�شات  و  للبن�ك 
ما ي�ؤكد على اأهمية تط�ير التعاون املتبادل 
منتجات  و  خدمات  بف�ائد  والتعريف 
املايل  النظام  �شمن  الإ�شالمي  التم�يل 

العاملي.

بريطانيا  اأن  املراقبني  من  العديد  ويرى 
امل�شرفية  الن�شاطات  لغالبية  مركزًا  تعد 
�شهد  وقد  الغرب  يف  جترى  التي  الإ�شالمية 
يف  للتكافل  �شركة  اأول  ولدة  م   1983 عام 
الربامج  ت�فري  على  تعمل  املتحدة  اململكة 
املالية الإ�شالمية احلالل للمجتمع الإ�شالمي 

يف بريطانيا. 

التايل:  التقرير  يف  الق�شية  هذه  نطرح 
بع�س  الأخرية  ال�شن�ات  خالل  جنحت 
من  اخلروج  يف  املالية  و  التجارية  امل�شارف 
ن�شاأتها  �شهدت  التي  املحلية  الأ�ش�اق  دائرة 
�شريع  ب�شكل  اأقدامها  تثبيت  و  الأولى 
ق�يًا  مناف�شًا  لت�شبح  جديدة  اأ�ش�اق  يف 
على  �شيما  التقليدية  امل�شرفية  لل�شناعة 
الذي  الأوروبية،  امل�شرفية  ال�ش�ق  م�شت�ى 
عملية  اأول  احلايل  العام  وخالل  اأي�شًا  �شهد 
ملي�ن   100 بقيمة  اإ�شالمية  ل�شك�ك  طرح 
دولر(  ملي�ن   120،6 يعادل  ما  )اأي  ي�رو 
من  وذلك  الأملانية  ال�ليات  اإحدى  ل�شالح 
فروعًا  اأن�شاأت  التي  البن�ك  بع�س  خالل 

للمعامالت الإ�شالمية.

لندن بوابة الغرب

ل�سك اأن اخلطوة التي 
�سهدتها بريطانيا موؤخراً 

باإعطاء ال�سوء الأخ�رض لتاأ�سي�ض 
اأول بنك اإ�سالمي على اأرا�سيها 

)اإ�سالميك باإنك اأوف بريتني( 
الذي �سيزاول ن�ساطه امل�رضيف 

وفق قواعد ال�رضيعة 
الإ�سالمية، متثل دفعة جديدة 

لل�سناعة املالية الإ�سالمية 
عامليًا، اإل اأن هذه ال�سناعة 
تواجه جملة من التحديات 
اأهمها تكيف امل�سارف مع 
البيئة و القت�ساد الإ�سالمي 

ومدى قدرتها على فهم 
املعامالت التجارية واإخ�ساعها 

للمنظور الإ�سالمي.
جتربة جديدة 

لبنوك اأوروبية وفق 
ال�سـريعة الإ�سالمية

263 موؤ�س�سة 
م�رضفية اإ�سالمية 

يف 48 دولة تتعامل 
مع 170 مليار دولر 

تقريبًا

اإعداد:
د. يا�سني �سحلول 

باحث اقت�سادي �سوري
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اقت�ساد اإ�سالمي

باعتبارها تابعة لدار املال الإ�شالمي و تق�م 
باإدارة 3و5 بلي�ن دولر. و تعد �شركه تبادل 
ذات  ا�شتثمارية  �شركة  احلالل  ال�شتثمار 
م�ش�ؤولية حمدودة م�شجلة يف دبلن، و تهدف 
مع  تت�افق  بطريقة  دائم  دخل  حتقيق  اإلى 
ال�شريعة الإ�شالمية وذلك من خالل  مبادئ 
من  خمتلفة  مالية  اأوراق  حافظة  امتالك 
ح�شابات التبادل باجلنية الإ�شرتليني والتي 
ميكن تداولها يف ال�ش�ق امل�شريف الربيطاين.

اأي�شًا  الربيطاين  كالين�ورت  بنك  قام  كما 
امل�شريف  النظام  لأبحاث  معهد  باإن�شاء 
اإ�شالمية  اأ�شاليب جتارية  الإ�شالمي لتط�ير 
امل�شلمني.  املفكرين  مع  بال�شرتاك  جديدة 
اإ�شبي  اإت�س  بنك  اأطلق  اأي�شًا  بريطانيا  ويف 
اجنلرتا،  يف  البن�ك  اأكرب  يعد  الذي  �شي، 
برناجمًا لتم�يل الإ�شكان وخطة للح�شابات 
اجلارية يف بريطانيا مبا ل تخالف ال�شريعة 
الذي  ال�شغط  من  �شن�ات  بعد  الإ�شالمية، 
اأن  حيث  بريطانيا  يف  امل�شلم�ن  مار�شه 
العقاري  الرهن  قرو�س  من  ال�شتفادة 
غري  اأمر  امل�شرفية  واحل�شابات  التقليدية 
امل�شلمني  من  بريطانيا  �شكان  لدى  مقب�ل 
اإلى   1،5 بني  ما  عددهم  يرتاوح  الذين 
اجلديدة  اخلطة  ومب�جب  م�شلم.  ملي�ين 
اممانة  �شي  �شبي  ا  )ات�س  ق�شم  ط�رها  التي 
العقارات  ب�شراء  البنك  يق�م  فاينان�س( 
ملدة  لهم  وتاأجريها  العمالء  عن  نيابة 
نف�س  وهي  عامًا   25 تك�ن  ما  عادة  معينة 
اأرقام  وت�شري  العقاري.  الرهن  قرو�س  مدة 
الإ�شالمية  البن�ك  لحتاد  العام  املجل�س 

مع  التعامل  على  الطلب  ن�  البحرين،  يف 
الق�اعد  تتبع  التي  اأو  الإ�شالمية  امل�شارف 
واملرابحة  امل�شاربة  اأنظمة  مثل  ال�شرعية 
واملتاجرة والإجارة و ال�شت�شناع.  و بقراءة 
الإ�شالمية،  املعـــــامالت  احلجـم  �شريعة 
م�شرفية  م�ؤ�ش�شة   263 نح�  هناك  اأن  جند 
 170 قيمتها  باأ�ش�ل  دولة   48 يف  اإ�شالمية 

مليار دولر تقريبًا.

امل�ؤ�ش�شات  مال  راأ�س  حجم  ن�  ن�شبة  وتبلغ 
التعاون  جمل�س  دول  يف  الإ�شالمية  املالية 
منذ عام 1997م وحتى عام  اخلليجي %74 
2001م لي�شل اإلى 3.1 مليار دولر، بينما بلغ 
 18.5 الفرتة  لنف�س  ال�شن�ي  النم�  مت��شط 
التعاون اخلليجي   و ت�شتح�ذ دول جمل�س   %
امل�شارف  عدد  اإجمايل  من   %15 على 
الإ�شالمية يف العام حيث متتلك الدول ال�شت 
بروؤو�س  م�شرفًا   21 املجل�س  يف  الأع�شاء 
ما  وه�  دولر  مليار   179 اإلى  ت�شل  اأم�ال 
ميثل اأكرث من 28% من روؤو�س اأم�ال البن�ك 

الإ�شالمية يف جميع اأنحاء العال.

�سهد عام 1983م 
ولدة اأول �سـركة 

للتكايف يف 
اململكة املتحدة 
تعمل على توفري 

الربامج املالية 
الإ�سالمية احلالل 

للمجتمع
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ال�شدق لغًة : ال�شاد والدال والقاف : اأ�شٌل 
ومن  وغرَيه.  ق�ًل  ال�شيء  يف  قّ�ٍة  على  يدُلّ 
بذلك  َي  �شِمّ الَكِذَب،  خالف  ْدق:  ال�شِّ ذلك 
له،  ة  ُقَ�ّ ل  الكِذَب  ولأَنّ  نف�شه،  يف  لقّ�ته 
�شيٌء  ق�لهم:  من  هذا  واأ�شل  باطٌل.  ه�  بل 
ويقال  ْدٌق.  �شَ وُرْمح   ، ْلب  �شُ  : اأي  ْدٌق،  �شَ
َدُق�هم الِقتاَل، ويف خالف ذلك َكَذب�هم.  �شَ
الذي  ويك�ن   ، ْدق  لل�شِّ املالزم  يق:  ِدّ وال�شِّ
وامراأَة  ْدٌق  �شِ ورجل  بالعمل.  ق�َله  ُق  ِدّ ُي�شَ
 . املبالغة  يريدون  بامل�شدر  فا  ُو�شِ  ، ْدٌق  �شِ
ُق: الذي  ٍدِّ َقِبل ق�َله، واملُ�شَ قه  َدّ ويقال : �شَ
اأَنباأَه  ُقَك يف حديثك،و�شَدَقه احلديث  ِدّ ُي�شَ
امل�ّدة.  ويف  احلديث  يف  وَت�شاَدقا   ، ْدق  بال�شِّ

ْدقًا.  َدْقُت الق�َم اأي قلت لهم �شِ ويقال �شَ

ال�شدق ا�شطالًحا : تن�عت عبارات ال�شلف 
يف تعريف ال�شدق، والق�شد واحد، فمنها :

ال�شر  ا�شت�اء  بالعمل.وقيل:  هلل  ال�فاء  ه� 
م�اطن  يف  باحلق  الق�ل  والعالنية.وقيل: 
ل  م��شع  يف  ت�شدق  اأن  .وقيل:  الهلكة 
ينجيك منه اإل الكذب0 وقيل: األ يك�ن يف 
اأح�الك �ش�ب، ول يف اعتقادك ريب ، ول يف 
الكذب  �شد  ال�شدق:  وقيل  عيب.  اأعمالك 
كان.  ما  على  به  يخرب  عما  الإبانة  وه�   ،
وال�شديق: ه� الذي ل يدع �شيئًا مما اأظهره 

بالل�شان اإل حققه بقلبه وعمله . 

امل�ؤمن،  حياة  يف  اأ�شا�شي  مطلب  ال�شدق 
ولذلك اأثنى اهلل تعالى على َمن لزمه ف�شار 
 ِ ِباهلَلّ اآََمُن�ا  {َواَلِّذيَن  ، قال تعالى:  ُخلقًا  له 
َهَداُء ِعْنَد  يُق�َن َوال�ُشّ ِدّ َوُر�ُشِلِه اأُوَلِئَك ُهُم ال�شِّ
 : الرازي  َوُن�ُرُهْم}.  قال  اأَْجُرُهْم  َلُهْم  ِهْم  َرِبّ
ال�شديق : نعت ملن َكرُثَ منه ال�شدق ، وَجَمع 
تعالى  باهلل  الإميان  يف  دق  �شِ اإلى  دقًا  �شِ
الإميان  اأهل  اأمر  تعالى  اهلل  اأن  كما  ور�شله، 
 : �شبحانه  :فقال  ال�شادقني  مع  يك�ن�ا  اأن 
مع  وك�ن�ا  اهلل  اتق�ا  اآمن�ا  الذين  اأيها  {يا 
الأمر  هذا   : ال�ش�كاين  قال  ال�شادقني}  
بالك�ن مع ال�شادقني بعد ق�شة الثالثة فيه 
لهم  ح�شل  الثالثة  ه�ؤلء  اأن  اإلى  الإ�شارة 
وظاهر  اهلل،  ت�بة  من  ح�شل  ما  بال�شدق 

تعريف ال�سدق ال�سدق
مـن اأخـــالق امل�سلـم
�سوء الكتـاب وال�سنـة

اإعداد:
اإ�سماعيل عبد الفتاح م�سطفى حممد الغندور 

مدر�ض م�ساعد بكلية اأ�سول الدين والدعوة - جامعة الأزهر

اأهمية ال�سدق

يف
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الآية الأمر للعباد على العم�م. وهذه الآية 
عن  وتخلفه  مالك،  بن  كعب  ق�شة  يف  نزلت 
ر�ش�َل  و�شدقه  عذر،  بدون  تب�ك  غزوة 
اهلل، واعرتافه باأن نف�شه قد غلبته يف هذا 
اهلل  من  فيه  ورجا  ال�شدق  ،فاآثر  امل�طن 
العاقبة، ثم وقع له ما وقع من هجر  ح�شن 
امل�شلمني له مدة خم�شني ي�مًا،  حتى �شاقت 
عليه نف�شه و�شاقت عليه الأر�س مبا رحبت ، 
ثم َمَنّ اهلل عليه بقب�ل ت�بته ،  قال كعب بن 
مالك : ف�اهلل ما اأنعم اهلل علّي من نعمة قط 
من  نف�شي  يف  اأعظم  لالإ�شالم  هداين  اأن  بعد 
�شدقي لر�ش�ل اهلل اأن ل اأك�ن كذبُته فاأهِلك 
كما هلك الذين َكَذب�ا ، فاإن اهلل تعالى قال 
 ، لأحد  قال  �شرما  ال�حي  اأَنزل  حني  فيهم 
َلُكْم   ِ ِباهلَلّ {�َشَيْحِلُف�َن   : �شبحانه  قال  حيث 
�ا  َفاأَْعِر�شُ َعْنُهْم  �ا  ِلُتْعِر�شُ اإَِلْيِهْم  اْنَقَلْبُتْم  اإَِذا 
ا  مِبَ َجَزاًء  ُم  َجَهَنّ َوَماأَْواُهْم  ِرْج�ٌس  ُهْم  اإَِنّ َعْنُهْم 
َعْنُهْم  ْ�ا  �شَ ِلرَتْ َلُكْم  َيْحِلُف�َن   . َيْك�ِشُب�َن  َكاُن�ا 
َعِن  ى  َيْر�شَ َل   َ اهلَلّ َفاإَِنّ  َعْنُهْم  ْ�ا  َتْر�شَ َفاإِْن 

اْلَقْ�ِم اْلَفا�ِشِقنَي}.

الق�شة:  هذه  يف  حجر  ابن  احلافظ  قال 
وفيها عظم مقدار ال�شدق يف الق�ل والفعل، 
من  والنجاة  والآخرة  الدنيا  �شعادة  وتعليق 
على  جرى  وملا  العيني:  وقال  به.  �شرهما 
وهجر  والكرب،  ال�شيق  من  الثالثة  ه�ؤلء 
ليلة   خم�شني  من  نح�ًا  اإياهم  امل�شلمني 
اهلل،  لأمر  وا�شتكان�ا  ذلك  على  ف�شربوا 
 ، ج اهلل عنهم ب�شبب �شدقهم جميع ذلك  فَرّ
وتاب عليهم، وكان عاقبة �شدقهم وتق�اهم 
} بق�له:  ذلك  واأعقب   ، وخريًا  لهم  جناًة 

َمَع  َوُك�ُن�ْا  اهلّلَ  ُق�ْا  اَتّ اآَمُن�ْا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ َيا 
اِدِقنَي} يعني : الزم�ا ال�شدق تك�ن�ا مع  ال�شَّ
اأهله ، وتنج�ا من املهالك ، ويجعل لكم فرجًا 

من اأم�ركم وخمرجا.

، واإن  وبهذا تظهر ف�شيلة ال�شدق ومالزمته 
عاقبته  فاإن   ، �شاحبه  على  م�شقة  فيه  كان 
والرب  الرب،  اإلى  يهدي  ال�شدق  لأن  خري، 
يهدي اإلى اجلنة ، كما ثبت يف ال�شحيح قال: 
ْدَق َيْهِدي اإَِلى اْلرِبِّ ، َواإَِنّ اْلرِبَّ َيْهِدي  )اإَِنّ ال�شِّ
َيُك�َن  ى  ُدُق َحَتّ َلَي�شْ ُجَل  َواإَِنّ الَرّ  ، ِة  َنّ اإَِلى اجْلَ
َنّ اْلَكِذَب َيْهِدي اإَِلى اْلُفُج�ِر ، َواإَِنّ  يًقا ، َواإِ ِدّ �شِ
ُجَل َلَيْكِذُب  َنّ الَرّ اِر ، َواإِ اْلُفُج�َر َيْهِدي اإَِلى الَنّ

.) ِ ى ُيْكَتَب ِعْنَد اهلَلّ َحَتّ

ال�شدق  اأن  معناه  العلماء  قال  الن�وي:  قال 
كل  من  اخلال�س  ال�شالح  العمل  اإلى  يهدي 
،وقيل  كله  للخري  جامع  ا�شم  والرب   ، مذم�م 
الرب اجلنة ، ويج�ز اأن يتناول العمل ال�شالح 
الفج�ر،  اإلى  في��شل  الكذب  ،واأما  واجلنة 
النبعاث  ،وقيل  ال�شتقامة  عن  امليل  وه� 
العلماء هذا فيه حث على  املعا�شي. قال  يف 
به،  والعتناء  ق�شده  وه�  ال�شدق،  حتري 
فيه،  والت�شاهل  الكذب  من  التحذير  وعلى 
به،  فعرف  منه  كرث  فيه  ت�شاهل  اإذا  فاإنه 
اأو  اعتاده،  اإن  �شديقا  ملبالغته  اهلل  وكتبه 
هنا  )ُيكتب(  ومعنى:  اعتاده،  اإن  كذابا 
مبنزلة  ال��شف  وي�شتحق   ، بذلك  له  ُيحكم 
الكذابني  �شفة  اأو  وث�ابهم،  ال�شديقني 
للمخل�قني،  ذلك  اإظهار  واملراد:   ، وعقابهم 
من  بحظه  لي�شتهر  ذلك  يف  يكتبه  باأن  اإما 
ال�شفتني يف املالأ الأعلى، واإما باأن ُيْلِقي ذلك 
له  ي��شع  كما  واأل�شنتهم،  النا�س  قل�ب  يف 
تعالى  اهلِل  َفَقَدُر  واإل   ، والبغ�شاء  القب�ل 
واهلل  ذلك.  بكل  �شبق  قد  ال�شابق  وكتابه 
من  اأن  اإلى  اإ�شارة  احلديث  هذا  ويف  اأعلم. 
ال�شدق  اإلى  ال�شحيح  بالق�شد  الكذب  ى  ت�َقّ
�شار له ال�شدق �شجية حتى ي�شتحق ال��شف 

به، وكذلك عك�شه. 

مرتبة  اهلل  جعل  فقد  ال�شدق  ولأهمية 
من  عليهم  املنعم  مع  اجلنة  يف  ال�شديقني 
النبيني وال�شهداء وال�شاحلني ، وذلك لكمال 
ت�شديقهم مبا جاءت به الر�شل، حيث علم�ا 
ق�ًل  به  وقام�ا  بيقينهم،  و�شدق�ه  احلق 
، فقال  تعالى  اإلى اهلل  وعماًل وحاًل ودع�ًة 
َفاأُوَلِئَك  �ُش�َل  َوالَرّ  َ اهلَلّ ُيِطِع  {َوَمْن  تعالى: 
نَي  ِبِيّ الَنّ ِمَن  َعَلْيِهْم   ُ اهلَلّ اأَْنَعَم  اَلِّذيَن  َمَع 
َوَح�ُشَن  نَي  احِلِ َوال�شَّ َهَداِء  َوال�ُشّ يِقنَي  ِدّ َوال�شِّ

وح�شن  الأعلى،  الرفيق  فهم  َرِفيًقا}  اأُوَلِئَك 
باأنعمه  ميدهم  اهلل  يزال  ول  رفيقًا،  اأولئك 
واألطافه وكرمه، اإح�شانًا منه وت�فيقًا، حيث 
درجتهم  اإذ   ، منه  القرب  منزلة  لهم  جعل 
مع  املعية  مرتبة  ،ولهم  النبيني  درجة  ثاين 
اهلل تعالى ، فاإن اهلل مع ال�شادقني يف اإميانهم 
َ َمَع اَلِّذيَن  وتق�اهم، كما قال تعالى: {اإَِنّ اهلَلّ
تعالى  واأخرب  �ِشُن�َن}.  حُمْ ُهْم  َواَلِّذيَن  َقْ�ا  اَتّ
اأن َمن �شدقه فه� خري له، حيث قال �شبحانه: 
ا  َ َلَكاَن َخرْيً َدُق�ا اهلَلّ ْمُر َفَلْ� �شَ {َفاإَِذا َعَزَم اْلأَ
َلُهْم} فاهلل تعالى يخرب َعّمن جاءهم الأمر 
املحتم، ف�شار الأمر معزوًما عليهم،  ففي هذه 
َدُق�ه  احلال ل� اأخل�ش�ا النية هلل تعالى ، و�شَ
وبذل  به،  والطاعة،وال�شتعانة  الإميان  يف 
يف  لهم  خريًا  لكان  اأمره،  امتثال  يف  اجلهد 
ق�له  ويف  معادهم.  واآجل  دنياهم،  عاجل 
اِدِقنَي  ُ َهَذا َيْ�ُم َيْنَفُع ال�شَّ تعالى : {َقاَل اهلَلّ
اْلأَْنَهاُر  ِتَها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ اٌت  َجَنّ َلُهْم  ْدُقُهْم  �شِ
�ا  َوَر�شُ َعْنُهْم   ُ اهلَلّ َي  َر�شِ اأََبًدا  ِفيَها  َخاِلِديَن 
اأهمية  اإلى  اإ�شارة  اْلَعِظيُم}  اْلَفْ�ُز  َذِلَك  َعْنُه 
العبد  القيامة ل ينفع  واأنه يف ي�م  ال�شدق، 

دُقه.  وينجيه من عذاب اهلل اإل �شِ

وقد و�شف اهلل  تعالى  نف�شه بال�شدق فقال 
َحِديثًا}،  اهلل  ِمَن  َدُق  �شْ اأَ {َوَمْن  �شاأنه:  جل 
اأكرث  اأحد  يك�ن  اأن  اإنكار  البي�شاوي:  قال 
�شدقًا منه ، فاإنه ل يتطرق الكذب اإلى خربه 
ب�جه ، لأنه نق�س ، وه� على اهلل حمال. ويف 
ِقياًل}   اهلل  ِمَن  َدُق  اأَ�شْ {َوَمْن  تعالى:  ق�له 
�شبحانه.  منه  اأ�شدق  اأحد  يك�ن  اأن  نفي 
واملر�شلني  الأنبياء  به  تعالى  اهلل  وو�شف 
، والثناء  عليهم ال�شالم يف معر�س املدح لهم 
عليهم ، فقال تعالى يف حق اإبراهيم: {َواْذُكْر 
ا} قال  يًقا َنِبًيّ ِدّ يِف اْلِكَتاِب اإِْبَراِهيَم اإَِنُّه َكاَن �شِ
ابن ع��سور: و�سف اإبراهيم ب�ل�سّديق لفرط 
ل  تعالى،  اهلل  يكلفه  ما  امتثال  يف  �شدقه 
للمكَلّف،  عذرًا  يك�ن  قد  ما  ذلك  عن  ي�شده 
حني  ولده  َذبح  حماولة  اإلى  مبادرته  مثل 
اأمره اهلل بذلك يف وحي الروؤيا، فال�شدق هنا 
امل��ش�ف بها.  ال�شفة يف  نهاية  بل�غ  مبعنى: 
{َواْذُكْر  اإ�شماعيل:  حق  يف  �شبحانه  وقال 
اْلَ�ْعِد  اِدَق  �شَ َكاَن  اإَِنُّه  اإِ�ْشَماِعيَل  اْلِكَتاِب  يِف 
ا}. قال ابن عا�ش�ر: وخ�شه  َوَكاَن َر�ُش�ًل َنِبًيّ
ب��شف �شدق ال�عد لأنه ا�شتهر به، وتركه 

ُخلقًا يف ذريته. 

ال�سدق مطلب 
اأ�سا�سي يف حياة 

املوؤمن ، ولذلك اأثنى 
اهلل تعالى على َمن 
لزمه ف�سار له ُخلقًا
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َدَقه وعُده اإياه اإبراهيم باأن  واأعظم وْعٍد �شَ
الذبح، فقال: {�َشَتِجُديِن  يجده �شابرًا على 
حق  يف  وقال  اِبِريَن}.  ال�شَّ ِمَن   ُ اهلَلّ �َشاَء  اإِْن 
َكاَن  ُه  اإَِنّ اإِْدِري�َس  اْلِكَتاِب  يِف  {َواْذُكْر  اإدري�س: 
ا}. ولأهمية ال�شدق فقد اأمر اهلل   يًقا َنِبًيّ ِدّ �شِ
مدخله  يجعل  باأن  ي�شاأله  اأن  ر�ش�له  تعالى  
وخمرجه على ال�شدق فقال �شبحانه: {َوُقْل 
َرَج  خُمْ َواأَْخِرْجِني  ْدٍق  �شِ ُمْدَخَل  اأَْدِخْلِني  َرِبّ 
رًيا}،  َن�شِ �ُشْلَطاًنا  َلُدْنَك  ِمْن  يِل  َواْجَعْل  ْدٍق  �شِ
قال ال�شعدي: اأي اجعل مداخلي وخمارجي 
وذلك  مر�شاتك،  وعلى  طاعتك  يف  كلها 
وب�شر  الأمر.  الإخال�س وم�افقتها  لت�شمنها 
ومقعد  �شدق،  قدم  عنده  لهم  باأن  عباده 
اأََنّ  َمُن�ا  اآَ اَلِّذيَن  ِر  �شدق فقال تعالى : {َوَب�ِشّ
ِهْم}، قال ال�شعـــدي:  َرِبّ ْدٍق ِعْنَد  َلُهْم َقَدَم �شِ
ِر اَلِّذيَن اآَمُن�ا اإميانا �شادقا اأََنّ َلُهْم َقَدَم  {َوَب�ِشّ
م�ف�ر،  جزاء  لهم  اأي:   { ِهْم  َرِبّ ِعْنَد  ْدٍق  �شِ
وث�اب مذخ�ر عند ربهم مبا قدم�ه واأ�شلف�ه 
وقال  ال�شادقة،  ال�شاحلة  الأعمال  من 
َمْقَعِد  يِف  َوَنَهر   اٍت  َجَنّ ِقنَي يِف  امْلَُتّ تعالى: {اإَنّ 
جمل�س  يف  اأي:  ُمْقَتِدر}،  َمِليٍك  ِعْنَد  ْدٍق  �شِ
حق ل لغ� فيه ول تاأثيم ، عند َمِلٍك قادر ل 
يعجزه �شيء. ومدح اهلل املكان بال�شدق فال 

ُيْقِعد فيه اإل اأهل ال�شدق.

وهي  ال�شدق:  حقيقة  يف  القيم  ابن  قال 
منزلة الق�م الأعظم ، الذي منه تن�شاأ جميع 
من  الذي  الأق�م  والطريق  ال�شالكني،  منازل 
ل ي�شر عليه فه� من املنقطعني الهالكني، وبه 
و�شكان   ، الإميان  اأهل  من  النفاق  اأهل  متيز 
يف  اهلل  �شيف  وه�  النريان.  اأهل  من  اجلنان 
قطعه،  اإل  �شيء  على  و�شع  ما  الذي  اأر�شه، 
ول واجه باطاًل اإل اأْرَداه و�شرعه، َمن �شال 
به علت على  به، ل ترد �ش�لته، ومن نطق 
وحمك  الأعمال،  روح  فه�  كلمته  اخل�ش�م 
الأه�ال،  اقتحام  على  واحلامل  الأح�ال، 
والباب الذي دخل منه ال�ا�شل�ن اإلى ح�شرة 
وعم�د  الدين  بناء  اأ�شا�س  ،وه�  اجلالل  ذي 
لدرجة  ت�لية  ودرجته   ، اليقني  ف�سط�ط 
العاملني.  درجات  اأرفع  هي  التي   ، النب�ة 
مبناها  العباد  اأعمال  يف  ال�شدق  وحقيقة 
ا�شت�اء  به  يح�شل  الذي   ، الإخال�س  على 

ال�شريرة والعالنية، والظاهر والباطن. 

وقد اأخرب تعالى عن اأهل الرِب واأثنى عليهم 
والإ�شالم  الإميان  من  اأعمالهم  باأح�شن 
وال�شدقة وال�شرب باأنهم اأهل ال�شدق فقال: 
اْلآَِخِر  َواْلَيْ�ِم   ِ ِباهلَلّ اآََمَن  َمْن  اْلرِبَّ  {َوَلِكَنّ 
َعَلى  امْلَاَل  َواآََتى  نَي  ِبِيّ َوالَنّ َواْلِكَتاِب  َوامْلاََلِئَكِة 
َواْبَن  َوامْلَ�َشاِكنَي  َواْلَيَتاَمى  اْلُقْرَبى  َذِوي  ِه  ُحِبّ
اَلَة  َقاِب َواأََقاَم ال�شَّ اِئِلنَي َويِف الِرّ ِبيِل َوال�َشّ ال�َشّ
َعاَهُدوا  اإَِذا  ِبَعْهِدِهْم  َوامْلُ�ُف�َن  َكاَة  الَزّ َواآََتى 
َوِحنَي  اِء  َرّ َوال�شَّ اْلَباأْ�َشاِء  يِف  اِبِريَن  َوال�شَّ
ُهُم  َواأُوَلِئَك  َدُق�ا  �شَ اَلِّذيَن  وَلِئَك  اأُ اْلَباأْ�ِس 
ُق�َن} وهذا �شريح يف اأن ال�شدق يجب اأن  امْلَُتّ
يك�ن بالأعمال الظاهرة والباطنة ، فه�ؤلء 
الذين  هم  ال�شفات  بهذه  ات�شف�ا  الذين 
الإميان  حقق�ا  لأنهم  اإميانهم؛  يف  َدق�ا  �شَ
القلبي بالأق�ال والأفعال، فه�ؤلء هم الذين 
اتق�ا  لأنهم  ُق�َن}  امْلَُتّ ُهُم  وَلِئَك  {َواأُ �شدق�ا 

املحارم وفعل�ا الطاعات.

حقيقة  يف  النا�س  اأن  تعالى  اهلل  اأخرب  وقد 
اأفعالهم ينق�شم�ن اإلى �شادق ومنافق فقال: 
َب  َوُيَعِذّ ْدِقِهْم  ِب�شِ اِدِقنَي  ال�شَّ  ُ اهلَلّ {ِلَيْجِزَي 
َ َكاَن  امْلَُناِفِقنَي اإِْن �َشاَء اأَْو َيُت�َب َعَلْيِهْم اإَِنّ اهلَلّ
ال�شدق،  اأ�شا�شه  فالإميان  َرِحيًما}،  َغُف�ًرا 
كذب  يجتمع  ،ول  الكذب  اأ�شا�شه  والنفاق 
ويف  لالآخر.  حمارب  واأحدهما  اإل  واإميان 
{ِلَيْجِزَي  ال�شعدي:  بيان هذه احلقيقة قال 
ب�شبب  اأي:  ْدِقِهْم}  ِب�شِ اِدِقنَي  ال�شَّ  ُ اهلَلّ
ومعاملتهم  واأح�الهم،  اأق�الهم،  يف  �شدقهم، 
قال  وباطنهم،  ظاهرهم  وا�شت�اء  اهلّل،  مع 
اِدِقنَي  ال�شَّ َيْنَفُع  َيْ�ُم  {َهَذا  تعالى:  اهلّل 
الأْنَهاُر  ِتَها  حَتْ ِمْن  ِري  جَتْ اٌت  َجَنّ َلُهْم  ْدُقُهْم  �شِ
َخاِلِديَن ِفيَها اأََبًدا} اأي: قدرنا ما قدرنا، من 
هذه الفنت واملحن والزلزل، ليتبني ال�شادق 

ب�شدقهـــم  ال�شادقني  فيجزي  الكاذب،  من 
قل�بهم  تغريت  الذين  امْلَُناِفِقنَي}  َب  {َوُيَعِذّ
مبا  يف�ا  ول  الفنت،  حل�ل  عند  واأعمالهم، 
عاهدوا اهلّل عليه. {اإِْن �َشاَء} تعذيبهم باأن 
ل ي�شاأ هدايتهم، بل علم اأنهم ل خري فيهم، 
فلم ي�فقهم. {اأَْو َيُت�َب َعَلْيِهْم} باأن ي�فقهم 
للت�بة والإنابة، وهذا ه� الغالب، على كرم 
الكرمي، ولهذا ختم الآية با�شمني دالني على 
 َ املغفرة، والف�شل، والإح�شان فقال: {اإَِنّ اهلَلّ
امل�شرفني  لذن�ب  غف�ًرا  رحيًما}  َغُف�ًرا  َكاَن 
اإذا  الع�شيان،  من  اأكرثوا  ول�  اأنف�شهم،  على 
وفقهم  حيث  بهم،  {َرِحيًما}  باملتاب.  اأت�ا 
ما  عليهم  و�شرت  منهم،  َقِبَلَها  ثم  للت�بة، 

اجرتح�ه.

فامل�ؤمن احلق عنده ِمن ُح�شن الق�شد ، وكمال 
العزم ، وق�ة الإرادة ما يجعله على ا�شتمرار 
يف �شدق ال�شل�ك مع اهلل تعالى ، ومع عباده، 
هذا  �شدق  على  ي�ؤثر  عما  ال�شديد  امليل  مع 
التعامل. وهذا دليل على �شحة الت�جه اإلى 
اهلل تعالى، فه� اجتهاد ل ميازجه رياء ول 
، ول ي�شح  فت�ر،ول يك�ن فيه ق�شمة بحال 
الدخ�ل يف �شاأن ال�شفر اإلى اهلل وال�شتعداد 
للقائه اإل به. فه� بذلك ل ي�شتجيب لأي داٍع 
يدع�ه اإلى نق�س عهده ، وترك �شدقه يف كل 
حال ، فه� �شادق حقيقة ، قد اجنذبت ق�ى 
وال�شري   ، وطلبه  اهلل  اإرادة  اإلى  كلها  روحه 
هذه  تك�ن  ومن  للقائه.  وال�شتعداد  اإليه، 
حاله ل يحتمل �شببًا يدع�ه اإلى نق�س عهده 
ي�شاحب  ل  فه�  ال�ج�ه،  من  ب�جه  اهلل  مع 
اإلى  القلب  طريق  ُقّطاع  لأنهم  الغفلة،  اأهل 
يف  ال�شادق  على  �شيء  واأ�شر  تعالى،  اهلل 
عمله لربه جل وعال ، ويف عمله مع النا�س. 

بحال،   اجلد  عن  يقعد  ل  ال�شادق  فامل�ؤمن 
جادًا،  اإل  ُيَرى  ل  اأح�اله  جميع  يف  فه� 
واأمره كله جد ، فال يتمنى احلياة اإل للحق 
، فال  اأثر النق�شان  اإل  ، ول ي�شهد من نف�شه 
يحب اأن يعي�س اإل لي�شبع من ر�شى حمب�به 
الأ�شباب  من  وي�شتكرث  بعب�ديته،   ويق�م   ،
لعلة من  ، وتدنيه منه، ل  اإليه  ُتَقّرُبه  التي 
كما  �شه�اتها،  من  ل�شه�ة  ول   ، الدنيا  علل 
قال عمر بن اخلطاب: ل�ل ثالث ملا اأحببت 
اأحمل على جياد اخليل يف  اأن  ، ل�ل  البقاء 
�شبيل اهلل، ومكابدة الليل، وجمال�شة اأق�ام 

حقيقة ال�سدق

حقيقة ال�سدق يف 
اأعمال العباد مبناها 
على الإخال�ض، الذي 
يح�سل به ا�ستواء 

ال�رضيرة والعالنية، 
والظاهر والباطن
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اأطايب  ُينتَقى  كما  الكالم  اأطايب  ينتق�ن 
النافع  والعلم  وال�شالة  اجلهاد  يريد  التمر، 
اأهل  هم  واأهلها   ، الف�شائل  درجات  وهذه   ،
عند  معاذ  وقال  العليا.  والدرجات  الزلفى 
اأحب  اأكن  ل  اأين  تعلم  اإنك  اللهم  م�ته: 
الأ�شجار،  لغر�س  ول   ، الأنهار  جلري  البقاء 
اله�اجر،  لظماأ  ولكن  الأزواج،  لنكح  ول 
بالركب  العلماء  ومزاحمة   ، الليل  ومكابدة 
عند حلق الذكر. فبهذا تظهر حقيقة �شدق 
العبد يف التزامه بهذا الدين ،  فاإن العبد اإذا 
َدَق رّبه يف طاعته ر�شي اهلُل بعمله وحاله  �شَ
ر�شي  قد  العامل  هذا  لأن   ، وق�شده  ويقينه 
ر�ش�ًل  ومبحمد   ، دينًا  وبالإ�شالم  ربًا،  باهلل 
، فر�شي اهلل تعالى  به  عبدًا ، لأن اأعماله 
ّية عند اهلل، واأح�اله �شادقة مع اهلل،  َمْر�شِ
واملتابعة  الإخال�س  على  م�شتقيم  وق�شده 

لأمر ربه.

فحقيقة ال�شدق يف هذه الأ�شياء ه�: احلق 
الثابت املت�شل باهلل، امل��شل اإلى اهلل، وه� ما 
كان به وله من الأق�ال والأعمال والأح�ال. 
قال ابن القيم: فبذلك يك�ن العبد من الذين 
الأم�ر  هذه  كمال  وبح�شب  بال�شدق،  جاءوا 
ولذلك  �شديقيته،  تك�ن  به،  وقيامها   ، فيه 
�شنام  ذروة  واأر�شاه  ال�شديق  بكر  لأبي  كان 
و  الإطالق،  على  ال�شديق  �شمي  ال�شديقية، 
اأبلغ  وال�شدوق  ال�شدوق،  من  اأبلغ  ال�شديق 

من ال�شادق. 

ال�شديقية،  مرتبة  ال�شدق:  مراتب  فاأعلى 
كمال  مع   ، للر�ش�ل  النقياد  كمال  وهي 
تعالـى:  قال  هذا  ويف  للمر�شــِل،  الإخال�س 
اأولئك هم  {والذي جاء بال�شدق و�شدق به 
املتق�ن}، وقد و�شح هذا ال�شعدي بق�له: {
ْدِق} يف ق�له وعمله، فدخل  َواَلِّذي َجاَء ِبال�شِّ
يف ذلك الأنبياء ومن قام مقامهم ممن �شدق 
وفيما  واأحكامه،  اهلّل  خرب  عن  قاله  فيما 
َق ِبِه} اأي:  َدّ فعله من خ�شال ال�شـــدق. {َو�شَ
بال�شدق ، لأنه قد يجيء الإن�شان بال�شدق، 
اأو  ا�شتكباره،  ب�شبب  به،  ي�شدق  ل  قد  ولكن 
احتقاره ملن قاله واأتى به، فال بد يف املدح من 
ال�شدق والت�شديق، ف�شدقه يدل على علمه 
وعدله، وت�شديقه يدل على ت�ا�شعه وعدم 
ا�شتكباره.{اأُوَلِئَك} اأي: الذين وفق�ا للجمع 
ُق�َن} فاإن جميع خ�شال  بني الأمرين {ُهُم امْلَُتّ

التق�ى ترجع اإلى ال�شدق باحلق والت�شديق 
ابن  قال  احلقيقة  هذه  بيان  ويف  به. 
ومبداأها،  ال�شديقية  مفتاح  القيم:ال�شدق 
وهي غايته ، فال ينال درجتها كاذب األبتة، ل 
يف ق�له ، ول يف عمله ،ول يف حاله ، ول�شيما 
كاذب على اهلل يف اأ�شمائه و�شفاته ، ونفي ما 
اأثبته ،اأو اإثبات ما نفاه عن نف�شه ، فلي�س يف 
اأبدًا ، وكذلك الكذب عليه يف  ّديق  ه�ؤلء �شِ
دينه و�شرعه، بتحليل ما حرمه ، وحترمي ما 
م�  ،واإيج�ب  اأوجبه  م�  ،واإ�سق�ط  يحرمه  مل 
ما  ،وا�شتحباب  اأحبه  ما  ي�جبه،وكراهة  ل 
ل يحبه ،كل ذلك مناٍف لل�شديقية، وكذلك 
بحلية  بالتحلي  الأعمال،  يف  معه  الكذب 
املت�كلني،  والزاهدين  املخل�شني  ال�شادقني 

ولي�س يف احلقيقة منهم.

الإخال�س  كمال   : ّديقية  ال�شّ كانت  فلذلك 
ظاهرًا  والأمر  للخرب  واملتابعة  والنقياد، 
ُيِحّل  املتبايعني  دق  �شِ اإن  حتى  وباطنًا. 
بركة  ميحق  وكذبهما   ، بيعهما  يف  الربكة 
بن  حكيم  عن  ال�شحيحني  يف  ،كما  بيعهما 
َعاِن  )اْلَبِيّ  : اهلل  ر�ش�ل  قال   : قال  حزام 
َنا  َوَبَيّ َدَقا  �شَ َفاإِْن   ، َقا  َيَتَفَرّ َلْ  َما  َياِر  ِباخْلِ
َقْت  ُب�ِرَك َلُهَما يِف َبْيِعِهَما ، َواإِْن َكَذَبا َوَكَتَما حُمِ

َبَرَكُة َبْيِعِهَما(.
 
 

 اأن�اع ال�شدق كثرية ، وقد يك�ن للعبد �شدق 
�شادقًا  كان  فاإن  بع�س،  دون  الأم�ر  بع�س  يف 
هذه  واأف�شل  حقًا.  يق  ِدّ ال�شِّ فه�  اجلميع  يف 
الدين،  مقامات  يف  ال�شدق  واأعزها  الأن�اع 
واخل�ف  والإخال�س  الإميان  يف  كال�شدق 
والرجاء والتعظيم والزهد والر�شا والت�كل 
املبحث  هذا  يف  و�شاأتناول  وغريها.  واملحبة 

اأربعة ِمن هذه الأن�اع وهي:

الإميان، يف  • ال�شدق 
الإخال�س، يف  • وال�شدق 

، الت�كل  يف  • وال�شدق 
اإليها: م�شيفًا  املحبة،  يف  • وال�شدق 

• ال�شدق يف الق�ل 
• وال�شدق يف العمل، لأهمية هذين الن�عني، 
وحاجة املجتمع اإليهما ، وظه�ر اأثرهما بني 

النا�س. 

 

لأنه  الكذب،  اأو  بال�شدق  ي��شف  الإميان 
اهلل  و�شف  وقد  واجل�ارح.  بالقلب  يتعلق 
تعالى امل�ؤمنني بال�شدق، كما و�شف املنافقني 
تعالى  اهلل  فقال  الإميان،  دع�ى  يف  بالكذب 
ا امْلُ�ؤِْمُن�َن  َ يف و�شف امل�ؤمنني ال�شادقني: {اإَِنّ
َيْرَتاُب�ا  َلْ  ُثَمّ  َوَر�ُش�ِلِه   ِ ِباهلَلّ اآََمُن�ا  اَلِّذيَن 
 ِ اهلَلّ �َشِبيِل  يِف  ْنُف�ِشِهْم  َواأَ ِباأَْمَ�اِلِهْم  َوَجاَهُدوا 
َنة  مبِيّ الآية  فهذه  اِدُق�َن}،  ال�شَّ ُهُم  اأُوَلِئَك 
املح�س  والت�شديق  الكامل،  الإميان  حلقيقة 
وَمن  الأعراب  له�ؤلء  تعليمًا  تعالى،  باهلل 
بالكلمة  الإميان  ادع�ا  حالهم،الذين  على 
الظاهرة، ول ت�ؤمن قل�بهم، كما قال تعالى: 
َوَلِكْن  ُت�ؤِْمُن�ا  َلْ  ُقْل  ا  اآََمَنّ اْلأَْعَراُب  {َقاَلِت 
ُقُل�ِبُكْم   يِف  مَياُن  اْلإِ َيْدُخِل  َومَلَّا  اأَ�ْشَلْمَنا  ُق�ُل�ا 
ِمْن  َيِلْتُكْم  َل  َوَر�ُش�َلُه   َ اهلَلّ ُتِطيُع�ا  َواإِْن 

َ َغُف�ٌر َرِحيٌم}.  اأَْعَماِلُكْم �َشْيًئا اإَِنّ اهلَلّ

ُيّدَعى  �شيء  كل  يف  كبرية  دع�ى  فال�شدق 
واأعظم  وبرهان،  حجة  اإلى  �شاحبه  يحتاج 
مدار  عليه  الذي   ، الإميان  دع�ى  ذلك 
ب�اجباته  وقام  ادعاه  فمن   ، ال�شعادة 
ل  وَمن   ، حًقا  امل�ؤمن  ال�شادق  فه�  ول�ازمه 
ولي�س   ، دع�اه  يف  ب�شادق  فلي�س  كذلك  يكن 
القلب  الإميان يف  فاإن   ، فائدة  الدع�ى  لهذه 
ل َيّطلع عليه اإل اهلل تعالى. وقد و�شف اهلل 
�شبحانه:  قال  حيث  يقني،  ِدّ بال�شِّ امل�ؤمنني 
ُهُم  اأُوَلِئَك  َوُر�ُشِلِه   ِ ِباهلَلّ اآََمُن�ا  {َواَلِّذيَن 
عند  :والإميان  ال�شعدي  قال  يُق�َن}،  ِدّ ال�شِّ
اأهل ال�شنة: ه� ما دل عليه الكتاب وال�شنة، 
ه� ق�ل القلب والل�شان، وعمل القلب والل�شان 
الدين  واجل�ارح، في�شمل ذلك جميع �شرائع 
الظاهرة والباطنة. فالذين جمع�ا بني هذه 
الأم�ر هم ال�شديق�ن ، اأي: الذين مرتبتهم 
مرتبة  ودون  امل�ؤمنني،  عم�م  مرتبة  ف�ق 

الأنبياء.

يف  بالكذب  املنافقني  اهلل  و�شف  املقابل  ويف 
ا�ِس  الَنّ {َوِمَن  تعالى:  فقال  الإميان،  دع�ى 
ُهْم  َوَما  اْلآَِخِر  َوِباْلَيْ�ِم   ِ ِباهلَلّ ا  اآََمَنّ َيُق�ُل  َمْن 
َوَما  اآََمُن�ا  َواَلِّذيَن   َ اهلَلّ ُيَخاِدُع�َن   . �ؤِْمِننَي  مِبُ
َيْخَدُع�َن اإَِلّ اأَْنُف�َشُهْم َوَما َي�ْشُعُروَن، يِف ُقُل�ِبِهْم 
اأَِليٌم  َعَذاٌب  َوَلُهْم  ا  َمَر�شً  ُ اهلَلّ َفَزاَدُهُم  َمَر�ٌس 
ل  الإميان  لأن  ذلك   ،{ َيْكِذُب�َن  َكاُن�ا  ا  مِبَ

اأنواع ال�سدق

1. ال�سدق يف الإميان
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حركاتهم  يف  يتدخل  ول  قل�بهم  يبا�شر 
منهم  بدت  واإن  وخط�اتهم،  و�شكناتهم 
ح�شنات وعبادات واأخالق، بل وجهاد، اإن هي 
اإل حركات ج�فاء، فارغة من معاين الإميان 
و�شمعة  رياء  اإل  وراءها  لي�س  ال�شادق، 
من  يتخذون  فاملنافق�ن  للم�ؤمنني،  وخداعًا 
الألفاظ اجلميلة اأمثال الإميان باهلل والي�م 
الإ�شالمية  بالعقيدة  والتم�شك  الآخر، 
ال�شالح،  ال�شلف  منهج  واتباع  ال�شحيحة، 
واللتزام بال�شريعة الإ�شالمية، وغريها من 
�شعارات  يتخذونها  اإنهم  الرباقة،  الألفاظ 
كل  ويف  منا�شبة  كل  يف  وُتن�شر  وُتذاع  ُتَقال 
وُي�شكرون  قائل�ها  عليها  ُيْحَمد  اجتماع، 

دون. َجّ ومُيَ

و�شحة  الإميان  َيّدع�ن  املنافقني  ه�ؤلء  اإن 
حيث  كاذب�ن،  احلقيقة  يف  ولكنهم  العقيدة 
َل  �ُش�ُل  الَرّ َها  اأَُيّ {َيا  عنهم:  تعالى  قال 
َيْحُزْنَك اَلِّذيَن ُي�َشاِرُع�َن يِف اْلُكْفِر ِمَن اَلِّذيَن 
ُقُل�ُبُهْم}.  ِمْن  ُت�ؤْ َوَلْ  ْفَ�اِهِهْم  ِباأَ ا  اآََمَنّ َقاُل�ا 
بالإميان  تلفظ  من  تعالى  اهلل  يبتلي  وقد 
تعالــى:  قال  كما  كذبه  من  �شدقه  ليظهر 
َيُق�ُل�ا  اأَْن  ُك�ا  ُيرْتَ اأَْن  ا�ُس  الَنّ {اأََح�ِشَب 
ِمْن  اَلِّذيَن  ا  َفَتَنّ َوَلَقْد  ُيْفَتُن�َن،  َل  َوُهْم  ا  اآََمَنّ
َوَلَيْعَلَمَنّ  َدُق�ا  �شَ اَلِّذيَن   ُ اهلَلّ َفَلَيْعَلَمَنّ  َقْبِلِهْم 
اْلَكاِذِبنَي} فهذه الآيات بينت لنا كيف يك�ن 
ما  ،مع  الكاذب  الإميان  من  ال�شادق  الإميان 
بينته من �شفات امل�ؤمنني واملنافقني ليجتهد 
طريق  ب�شل�ك  للخري  تعالى  اهلل  وفقه  من 
طريق  من  واحلذر  به،  والتم�شك  الإميان 

الغ�اية والبعد عنه.

 

لالإخال�س منزلة عظيمة يف دين اهلل تعالى، 
ودين  واحد،  باأ�شل  كلها  الكتب  جاءت  ولذا 
اإل  ال�شرائع  �شائر  يف  اأمروا  فما   ، واحد 
ظاهرًا  يَن  الِدّ َلُه  نَي  ِل�شِ خُمْ  َ اهلَلّ يعبدوا  اأن 
وباطنًا، قال تعالى: {َوَما اأُِمُروا اإَِلّ ِلَيْعُبُدوا 
َوُيِقيُم�ا  ُحَنَفاَء  يَن  الِدّ َلُه  نَي  ِل�شِ خُمْ  َ اهلَلّ
َمِة}.  َوَذِلَك ِديُن اْلَقِيّ َكاَة  َوُي�ؤُْت�ا الَزّ اَلَة  ال�شَّ
الإطالق،  على  اهلل  دين  قاعدة  هي  هذه 
عبادة اهلل وحده، واإخال�س الدين له، وامليل 
واإيتاء  ال�شالة،  واإقامة   ، واأهله  ال�شرك  عن 

الزكاة.

ال�شمري، وعبادة هلل  اإنها عقيدة خال�شة يف 
تعالى ترتجم هذه العقيدة ،فمن حقق هذه 
و�شدق  كاماًل،  الإميان  حقق  فقد  الق�اعد، 
كما  الإطالق،  على  دينه  حتقيق  يف  اهلل  مع 
ِه  َرِبّ ِلَقاَء  َيْرُج�  َكاَن  {َفَمْن  تعالى:  قال 
ِبِعَباَدِة  ُي�ْشِرْك  َوَل  ا  احِلً �شَ َعَماًل  َفْلَيْعَمْل 
اأََحًدا}، ويف بيان معنى هذه الآية قال  ِه  َرِبّ
اأي:  ِه}  َرِبّ ِلَقاَء  َيْرُج�  َكاَن  ابن كثري: {َفَمْن 
َعَمال  {َفْلَيْعَمْل  ال�شالح،  وجزاءه  ث�ابه 
{َول  اهلل  ل�شرع  م�افًقا  كان  ما  ا}،  احِلً �شَ
يراد  الذي  وه�  اأََحًدا}  ِه  َرِبّ ِبِعَباَدِة  ُي�ْشِرْك 
وهذان  له،  �شريك  ل  وحده  اهلل  وجه  به 
ا  خال�شً يك�ن  اأن  بد  ل  املتقبل،  العمل  ركنا 
هلل، �ش�ابا  على �شريعة ر�ش�ل اهلل. وقد اأمر 
يك�ن�ا على درجة من  اأن  تعالى عباده  اهلل 
ال�شدق يف اإخال�س جميع اأعمالهم له فقال: 
اِتي  َومَمَ َياَي  َوحَمْ َوُن�ُشِكي  اَلِتي  �شَ اإَِنّ  {ُقْل 
اأُِمْرُت  َوِبَذِلَك  َلُه  �َشِريَك  َل  اْلَعامَلنَِي.  َرِبّ   ِ هلِلَّ
اإنه  قطب:  �شيد  قال  امْلُ�ْشِلِمنَي}،  ُل  اأََوّ َواأََنا 
القلب،  ، بكل خاجلة يف  الكامل هلل  التجرد 
وبكل حركة يف احلياة، بال�شالة والعتكاف، 
التعبدية،  بال�شعائر  واملمات،  وباملحيا 
وراءه.  وما  وباملمات  ال�اقعية،  وباحلياة 
وكذلك اأّكد هذا النبي يف احلديث الذي رواه 
اأب� م��شى الأ�شعري قال : قال اأعرابي للنبي 
الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل لُيْذَكر، 
ويقاتل لريى مكانه َمن يف �شبيل اهلل ؟ فقال 
ِ ِهَي اْلُعْلَيا َفُهَ�  : )َمْن َقاَتَل ِلَتُك�َن َكِلَمُة اهلَلّ
ِمن  الإخال�س  يف  فال�شدق    .) ِ اهلَلّ �َشِبيِل  يِف 
يت�شح  هنا  فمن  النف��س.  على  الأم�ر  اأ�شق 
بينهما تالزم، فكل  اأن الإخال�س وال�شدق   :

خمل�س �شادق، وكل �شادق خمل�س.

  

ملحبة اهلل تعالى حقيقتها، وال�شادق فيها ه� 
لتلك  واإن  غايتها،  ،البالغ  حلقيقتها  املحقق 
احلقيقة عالمات ذكرها اهلل تعالى بق�له: 
ِبُع�يِن ُيْحِبْبُكُم  َ َفاَتّ �َن اهلَلّ ُبّ {ُقْل اإِْن ُكْنُتْم حُتِ
ُ َغُف�ٌر َرِحيٌم}  ُذُن�َبُكْم َواهلَلّ َلُكْم  َوَيْغِفْر   ُ اهلَلّ
قال ابن كثري : هذه الآية الكرمية حاكمة 
على كل من ادعى حمبة اهلل ولي�س ه� على 
نف�س  يف  كاذب  فاإنه  املحمدية،  الطريقة 
والدين  املحمدي  ال�شرع  يتبع  حتى  الأمر 
فاملحبة  واأفعاله.  اأق�اله  جميع  يف  النب�ي 
بال�جدان،  هيامًا  ول   ، تقال  كلمة  لي�شت 
فهنا  اهلل،  لر�ش�ل  التباع  ي�شاحبه  اأن  اإل 
نقطة التقاء املحبة بال�شدق، التقاء املحبة 
هديه،  على  وال�شري  النبي،  ل�شنة  بالتباع 
والقيام بدع�ته ،وحتقيق منهجه يف احلياة، 
واإذا خلت من هذه الأم�ر فاإنها دع�ى عارية 

عن ال�شدق ، وجمردة عن احلقيقة. 

 

بالت�كل  امل�ؤمنني  عباده  تعالى  اهلل  اأمر 
اإِْن  ُل�ا  ِ َفَتَ�َكّ عليه ، فقال تعالى: {َوَعَلى اهلَلّ
حمب  اأنه  �شبحانه  واأخرب  ُم�ؤِْمِننَي}،  ُكْنُتْم 
جل  فقال  العظيمة  ال�شفة  بهذه  ات�شف  ملن 
ِلنَي}، فيجب على  َ ُيِحُبّ امْلَُتَ�ِكّ وعال: {اإَِنّ اهلَلّ
الأمر  بهذا  القيام  على  يحر�س  اأن  امل�شلم 
العظيمة،  اخل�شلة  بهذه  واللتزام   ، الإلهي 
الفعل،  هذا  حتقيق  يف  اهلل  مع  ب�شدق 

وجماهدة النف�س يف الثبات عليه .

امل�شلم على اهلل حق ت�كله كفاه  فاإذا ت�كل 
همه، واأراحه مما اأهمه، واأنزل عليه �شكينته، 
ال�شرعي،  الديني  حكمه  اإلى  فاطماأن 
ويف  القدري.  الك�ين  حكمه  اإلى  واطماأن 
َعَلى  ْل  َيَتَ�َكّ {َوَمْن   : ال�شعدي  قال  هذا  بيان 
يعتمد  باأن  ودنياه،  دينه  اأمر  يف  اأي:   { ِ اهلَلّ
ما ي�شره،  ما ينفعه ودفع  على اهلل يف جلب 
َح�ْشُبُه}  {َفُهَ�  ذلك  ت�شهيل  يف  به  ويثق 
الذي ت�كل عليه به. ويف  اأي: كافيه الأمر 
ر�ش�ل  قال  تعالى  اهلل  على  الت�كل  �شدق 
َحَقّ   ِ اهلَلّ َعَلى  ُل�َن  َتَ�َكّ ُكْنُتْم  ُكْم  اأََنّ )َلْ�  اهلل: 
ا  رْيَ َتْغُدو ِخَما�شً ِلِه لرزقتم َكَما َيْرُزُق الَطّ َتَ�ُكّ
الت�كل  يف  ال�شدق  وتاأثري  ِبَطاًنا(.  َوَتُروُح 

2. ال�سدق يف الخال�ض

لالإخال�ض منزلة 
عظيمة يف دين اهلل 
تعالى، ولذا جاءت 
الكتب كلها باأ�سل 
واحد، ودين واحد ، 
فما اأمروا يف �سائر 

ال�سـرائع

3. ال�سدق يف املحبة

4. ال�سدق يف التوكل
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من جانب اآخر، يظهر يف عدم العتماد على 
الأ�شباب، من الأعمال والآلت والأ�شخا�س، 
عليها  يعتمد  ل  ال�شادق  املت�كل  فامل�ؤمن 
اعتمادًا كليًا يف حتقيق النتائج، بل ياأخذ بها 
ويت�شل بالآخرين، ويخطط ويربمج وينظم 
ويجتهد، ولكن قلبه مت�شل باهلل تعالى، فه� 
قد اعتمد على اهلل تعالى وحده ، وركن اإليه 
ما  يقبل  ثم   ، النتائج  حتقيق  يف  �شبحانه 
فذلك   ، واطمئنان  بر�شا  تعالى  اهلل  ُيَقّدُره 

ه� الت�كل ال�شادق. 

ال�شدق  وج�ب  على  القراآنية  الآيات  دلت 
اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ {َيا  تعالى:  قال  كما  الق�ل  يف 
�َشِديًدا}،  َقْ�ًل  َوُق�ُل�ا   َ اهلَلّ ُق�ا  اَتّ اآََمُن�ا 
َكاَن  َوَلْ�  َفاْعِدُل�ا  ُقْلُتْم  {َواإَِذا  تعالى:  وقال 
َلْي�َس  َما  َتْقُف  {َوَل  تعالى:  ُقْرَبى} وقال  َذا 
ُكُلّ  اَد  َواْلُف�ؤَ َر  َواْلَب�شَ ْمَع  ال�َشّ اإَِنّ  ِعْلٌم  ِبِه  َلَك 
اأُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْشُئ�ًل}، وكما قال النبي: 
ْدَق َيْهِدي اإَِلى اْلرِبِّ ، َواإَِنّ اْلرِبَّ َيْهِدي  )اإَِنّ ال�شِّ
َيُك�َن  ى  ُدُق َحَتّ َلَي�شْ ُجَل  َواإَِنّ الَرّ  ، ِة  َنّ اإَِلى اجْلَ
َنّ اْلَكِذَب َيْهِدي اإَِلى اْلُفُج�ِر ، َواإَِنّ  يًقا ، َواإِ ِدّ �شِ
ُجَل َلَيْكِذُب  َنّ الَرّ اِر ، َواإِ اْلُفُج�َر َيْهِدي اإَِلى الَنّ
هذه  ففي  كذابًاِ(.  اهلَلّ  ِعْنَد  ُيْكَتَب  ى  َحَتّ
الأدلة وما �شابهها دللة على حاجة املجتمع 
اخُللق  فه�   ، الق�ل  ال�شدق يف  اإلى  الإن�شاين 
الجتماعية،  العالقات  عليه  تق�م  الذي 
واملعامالت الإن�شانية، لأنها تعتمد على �شدق 
تعبريًا  معربة  الكلمة  تكن  ل  فاإذا  الكلمة. 
و�شيلة  جند  ل  قائلها،  نف�س  يف  عما  �شادقًا 
النا�س،  اإرادات  فيها  نعرف  كافيًة  اأخرى 

ونعرف فيها حاجاتهم، وحقيقة اأخبارهم. 

ول�ل الثقة ب�شرف الكلمة و�شدقها لتفككت 
النا�س،  بني  الجتماعية  الروابط  معظم 
على  قائمًا  جمتمعًا  نت�ش�ر  اأن  ويكفي 
�ش�ر  وانعدام  تفككه،  مبلغ  لندرك  الكذب 
الق�ل  يف  وال�شدق  اأفراده.  بني  التعاون 
والتزكيات  ال�شهادات  يف  وواجب  مطل�ب 
اهلل:  قال  كمــا  والثنــاءات،  والرت�شيحــات 
اِمنَي ِباْلِق�ْشِط  َها اَلِّذيَن اآََمُن�ا ُك�ُن�ا َقَ�ّ اأَُيّ {َيا 
اْلَ�اِلَدْيِن  اأَِو  اأَْنُف�ِشُكْم  َعَلى  َوَلْ�   ِ هلِلَّ �ُشَهَداَء 
ُ اأَْوَلى  ا اأَْو َفِقرًيا َفاهلَلّ َواْلأَْقَرِبنَي اإِْن َيُكْن َغِنًيّ
َتْلُ�وا  َواإِْن  َتْعِدُل�ا  اأَْن  اْلَهَ�ى  ِبُع�ا  َتَتّ َفاَل  ِبِهَما 

ا َتْعَمُل�َن َخِبرًيا}  َ َكاَن مِبَ �ا َفاإَِنّ اهلَلّ اأَْو ُتْعِر�شُ
يك�ن�ا  اأن  امل�ؤمنني  عباده  اأمر  تعالى  فاهلل 
ول  ميينا  عنه  يعدل�ا  فال  بالعدل،  ق�امني 
�شمال ، ول تاأخذهم يف اهلل  ل�مة لئم، ول 
متعاونني  يك�ن�ا  واأن  �شارف،  عنه  ي�شرفهم 

متنا�شرين فيه.

ومما يدل على ِعَظم �شاأن ال�شدق يف ال�شهادة، 
وتاأكد وج�به اأن ر�ش�ل اهلل جعل الكذب يف 
عبد  عن  ورد  ملا  الكبائر،  اأكرب  من  ال�شهادة 
قال   : قال  اأبيه  عن  بكرة  اأبي  بن  الرحمن 
ثالثا،  الكبائر  باأكرب  اأنبئكم  )األ   : النبي 
الإ�شراك  قال:  اهلل،  ر�ش�ل  يا  بلى   : قال�ا 
باهلل، وعق�ق ال�الدين، وجل�س وكان متكئًا. 
فقال: األ وق�ل الزور. قال : فما زال يكررها 

حتى قلنا.. ليته ي�شكت(. 

يف  كذلك  يتحقق  اأن  لبد  الكلمة  دق  �شِ واإن 
كذب  فيها  الإخالف  لأن  والعه�د،  العق�د 
اآََمُن�ا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ {َيا  تعالى:  قال   ، وخيانة 
ْوُف�ا  {َواأَ تعالى:  وقال  ِباْلُعُق�ِد}،  اأَْوُف�ا 
اأدق  ومن  َم�ْشُئ�ًل}.  َكاَن  اْلَعْهَد  اإَِنّ  ِباْلَعْهِد 
التعامل  يف  يك�ن   ما  الكلمة  دق  �شِ جمالت 
كان  ول�  حتى  حرام  فالكذب   ، الأطفال  مع 
عليهم ، حر�شًا من ال�شارع احلكيم على اإيجاد 
الأطفال  فيها  ين�شاأ  التي  ال�شاحلة  البيئة 
على ف�شيلة ال�شدق، فعن عبد اهلل بن عامر 
قال: دعتني اأمي ي�مًا ور�ش�ل اهلل قاعد يف 
لها  فقال  اأعطيك،  َتَعاَل  فقالت: )ها،  بيتنا، 
 : ؟ قالت  اأن تعطيه  اأردت  »وما  ر�ش�ل اهلل: 
اأُعطيه مترًا ، فقال لها ر�ش�ل اهلل: اأما اإّنك ل� 

ل تعطيه �شيئًا ُكِتَبْت عليِك ِكْذبة(.

 

عند التاأمل يف حقيقة ال�شدق يف العمل جند 
اأنه لبد اأن يت�فر يف هذا العمل ما ياأتي : 

• العمل مبقت�شى العلم ال�شرعي ، كما اأخرب 
�شبحانه وتعالى عن �شعيب عليه ال�شالم اأنه 
َما  اإَِلى  َخاِلَفُكْم  اأُ اأَْن  اأُِريُد  {َوَما  لق�مه:  قال 
اأَْنَهاُكْم َعْنُه} قال ابن كثري : اأي: ل اأنهاكم 
عن �شيء واأخالف اأنا يف ال�شر فاأفعله خفية 
َمن  على  وتعالى  �شبحانه  اأنكر  وقد   . عنكم 
وكذلك  ال�شرعي  العلم  من  عنده  ما  خالف 

اأو  عَدًة،  َيِعد  َمن  على  وتعالى  �شبحانه  اأنكر 
{َيا  وعال:  جّل  فقال  به  يفي  ل  ق�ًل  يق�ل 
َتْفَعُل�َن}،  َل  َما  َتُق�ُل�َن  ِلَ  اآََمُن�ا  اَلِّذيَن  َها  اأَُيّ
ّدق اهلَل ور�ش�َله اأن  فال يليق بامل�ؤمن الذي �شَ

ّدقه بالعمل. يق�ل الق�ل الذي ل ُي�شَ

باأن  احلق،  يف  والعالنية  ال�شريرة  • ا�شت�اء 
منه،  خريًا  اأو  الظاهر،  مثل  الباطن  يك�ن 
التي  الظاهرة  ال�شاحلة  الأعمال  فتك�ن 
ه�  ملا  �شادقة  ترجمة  امل�شلم  بها  يق�م 
على  حر�شه  يك�ن  واأن  باطنه،  يف  م�شتقر 
اإل  يعرفها  ل  التي  ال�شرية  الأعمال  هذه 
الأعمال  على  حر�شه  من  اأكرث  تعالى  اهلل 
العبد  اإرادة  تك�ن  فبهذا  مثله،  اأو  الظاهرة 
اإخال�شه  تعالى،  ويك�ن  اهلل  وجه  عمله  من 
{َوَما  تعالى:  لق�له  وانقيادًا  امتثاًل  فيه 

يَن}. نَي َلُه الِدّ ِل�شِ َ خُمْ اأُِمُروا اإَِلّ ِلَيْعُبُدوا اهلَلّ

• الإتقان يف كل عمل �شالح يق�م به امل�شلم 
اهلل  اأمر  الذي  والإح�شان  العدل  من  وهذا   ،
 َ اهلَلّ {اإَِنّ  �شبحانه:  قال  حيث  به  تعالى 
ْح�َشاِن}. فالعدل الذي اأمر  َياأُْمُر ِباْلَعْدِل َواْلإِ
اهلل به ي�شمل العدل يف حقه ويف حق عباده، 
، فال  ُمَ�ّفرة  كاملة  الأعمال واحلق�ق  باأداء 
فبهذا  بخ�س  ول غ�س  ول خداع ول ظلم. 
ي�ؤدي امل�شلم عمله على خري وجه  ، ويح�شن 
اإلى نف�شه فال يلحقه تبعة يف عمله ، ويح�شن 
وهذا   . حق�قهم  بت�فيهم  الآخرين  اإلى 
 ، ف�شيح  وميدانه   ، وا�شع  مفه�مه  الإح�شان 
ُكِلّ  َعَلى  الإِْح�َشاَن  َكَتَب   َ اهلَلّ )اإَِنّ  ولذا قال: 
َواإَِذا   ، اْلِقْتَلَة  َفاأَْح�ِشُن�ا  َقَتْلُتْم  َذا  َفاإِ  ، �َشْىٍء 
َحُدُكْم  اأَ َوْلُيِحَدّ   ، ْبَح  الَذّ َفاأَْح�ِشُن�ا  َذَبْحُتْم 

ْح َذِبيَحَتُه(.  �َشْفَرَتُه ، َفْلرُيِ

فالأمر بالإح�شان يك�ن يف كل �شيء بح�شبه، 
العظيمة  املعاين  هذه  العامل  حقق  فاإذا 
بعمله  واإرادته  دليل على �شدق عمله،  فهذا 
ال�شدق يف الأعمال  وجه اهلل تعالى. فُخُلق 
اإل  ُخُلقًا  ي�شري  ول  بثمن،  اإل  يتحقق  ل 
بت�شحية وجماهدة ط�يلة و�شاقة ، اإنه ُخُلق 
تعالى،  هلل  املتجرد  املخل�س  اإل  يتحمله  ل 
حظ�ظ  بكل  ذلك  �شبيل  يف  ّحي  ُي�شَ الذي 
النف�س وُمَتع احلياة ، واإلى ذلك اأ�شار �شبحانه 
ا�ِس َمْن َي�ْشِري َنْف�َشُه  وتعالى بق�له: {َوِمَن الَنّ

ُ َرُءوٌف ِباْلِعَباد}. ِ َواهلَلّ اِة اهلَلّ اْبِتَغاَء َمْر�شَ

5. ال�سدق يف القول

2. ال�سدق يف العمل
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الـمـــــاآذن
الإ�سالمية

د.جمدي علوان
خبري العمارة الإ�سالمية

القاهرة ــ دار الإعالم العربية

الأذان  مكان  هي  العربية  اللغة  يف  املئذنة 
الأذان  ــة  ــاأدي ت مــكــان  اأو  عــنــه،  والإعـــــالم 
كثري  كان  املا�شي  ويف  ال�شالة،  اإلى  واملناداة 
من املاآذن مزود بالقناديل امل�شيئة، ما جعلها 
الليل،  ظلمة  يف  امل�شافرين  تهدي  مــنــارات 
على  يطلق�ن  العرب  الباحثني  فــاإن  لذلك 
يف  ن�شري  اأن  الأهمية  ومن  »املنارات«،  املــاآذن 
ت�شتخدم  كانت  املئذنة  اأن  اإلى  ال�شدد  هذا 
الدولة  بيانات  اإعالن  يف  الأحيان،  بع�س  يف 
خليفة  اأو  احلاكم  يعلنها  التي  وقراراتها 

امل�شلمني. 

ومع مرور الزمن باتت املئذنة ت�شكل قطاعًا 
الإ�شالمية،  العمارة  فــن  يف  بــذاتــه  قائمًا 
واأبدع�ا  كبرية  عناية  املعماري�ن  فاأولها 
حتى  وارتفاعاتها،  وتنفيذها  ت�شميمها  يف 
اإنها و�شلت يف بع�س الأحيان اإلى ع�شرات من 
اجلمايل  ال�شكل  يف  اأبدع�ا  وكذلك  الأمتار، 
وزخــــارف الــبــنــاء والــنــقــ��ــس الإ�ــشــالمــيــة 
اأ�شكاًل �شتى ما بني  املاآذن  البديعة، واأخذت 
قاعدة  وتتنا�شب  ومربعة،  وم�شلعة  مدورة 
املئذنة طردًا مع ارتفاعها، وبداخلها ي�جد 
اإلى  ــ�ؤذن  امل خالله  من  ي�شعد  حلزوين  �شلم 

�شرفة املئذنة ويقف وينادي لل�شالة. 

كانت »املئذنة« اإحدى احللقات 
املهمة التي جتلت من 

خاللها العمارة الإ�سالمية، 
والتي اأظهر فيها املعماري 

امل�سلم فنه واإبداعاته.وحول 
فنون عمارة املاآذن واأهميتها 

وتاريخها ومكانتها يف العمارة 
الإ�سالمية يتحدث د. جمدي 
علوان، الأ�ستاذ امل�ساعد يف 

ق�سم الآثار بكلية الآثار يف 
جامعة القاهرة، اأحد اأبرز 

املتخ�س�سني يف جمال العمارة 
الإ�سالمية، �سارحا ن�ساأة اأول 

مئذنة، وكيفية تطور املاآذن 
لتاأخذ �سكلها احلايل، ولت�سبح 

رمزا من رموز العمارة الإ�سالمية. 

ما معنى »املئذنة« وما اأهميتها 
يف العمارة الإ�سالمية؟ 
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مدينة  يف  الأولـــــى  لــلــمــرة  املـــــاآذن  ظــهــرت 
حاليا،  ال�ش�رية  العا�شمة  دم�شق)ال�شام(، 
القدمي  املعبد  اأبــراج  من  لل�شالة  اأُّذن  حيث 
»امل�شجد  بعد  ما  يف  اأنقا�شه  على  قام  الذي 
هذه  وكــانــت  دمــ�ــشــق،  يف  ال�شهري  ــــ�ي«  الأم
الذي بنيت على من�اله  الأ�شل  الأبراج هي 
املاآذن الأولى يف العمارة الإ�شالمية، ل�شيما 

يف م�شر وال�شام وبالد املغرب. 

الإ�شالمي  الع�شر  بداية  يف  املـــاآذن  وكانت 
مربعة  فكانت  بنائها،  طريقة  يف  ب�شيطة 
ت�شتمر  ثم  الأولـــى  ال�شرفة  حتى  القطاع 
ثماين  �شكل  على  واأحيانا  ال�شكل،  هذا  على 
دائري  اأو  مثمن  �شكل  ذلك  ويلي  الأ�ــشــالع، 
وتنتهي يف قمتها بقبة �شغرية، اأما يف الع�شر 
يف  تط�رات  �شهد  الذي  الإ�شالم  يف  الذهبي 
على  تقام  املـــاآذن  فكانت  املــجــالت  خمتلف 
�شقف  اأعــلــى  قلياًل  ترتفع  مربعة  قــاعــدة 
�شكل ثمايّن  اإلى  امل�شجد، وبعد ذلك تتح�ل 
الأ�شالع اإلى ال�شرفة الأولى، وكان ُيزين كل 
�شلع من هذه الأ�شالع الثمانية بقبلة �شغرية 
مزودة باأعمدة لها نهاية مثلثة ال�شكل، وذات 

�شرفة واحدة.
 

امل�ؤرخني  بني  خــالف  فهناك  �شحيح..  هــذا 
تاريخ  حــ�ل  وامل�شلمني  الــعــرب  والأثــريــني 
اأول مئذنة، هناك راأي ي�ؤكد باأن اأول مئذنة 
عثمان  ــرابــع  ال اخلليفة  ع�شر  يف  ظــهــرت 
املئذنة  هذه  اإن  يق�ل  من  وهناك  عفان،  بن 
ع�شر  يف  الأمــ�ي،  الع�شر  يف  اأن�شئت  الأولــى 
�شفيان،  اأبي  بن  معاوية  عامل  اأبيه  بن  زياد 
اأول  اأن  املقريزي  الكبري  املــ�ؤرخ  يذكر  بينما 
مئذنة يف الإ�شالم هي �ش�امع جامع عمرو بن 
العا�س الأربع بالقاهرة، التي بناها »م�شلمة 
بن خملد« وايل م�شر يف زمن حكم الأم�يني. 

الر�ش�ل،  عهد  على  مــاآذن  هناك  تكن  ل  ل 
اإقامة  باملئذنة عند  اهتمام  ول يكن هناك 
ربــاح،  بن  بــالل  كــان  فقد  ـــذاك،  اآن امل�شاجد 
امل�شجد  �شطح  على  يقف  عنه،  اهلل  ر�شي 
وي�ؤذن، وذلك ه� املعروف وامل�شه�ر عنه، فلم 
يكن البناء املعماري للمئذنة قد عرف بعد، 
لكنه عرف بعد ذلك واأ�شبحت املئذنة ت�شكل 
ركنا اأ�شا�شيا يف عمارة امل�شجد ل يكتمل بناء 

اأي م�شجد دونه. 

الفن�ن  مل�ك  هم  الفراعنة  اأن  يف  �شك  ل 
فكرة  امل�شلة  تعترب  القدم  ومنذ  املعمارية، 
ورمبا  لأعلى،  الرتــفــاع  نح�  البناء  �شم�خ 
النف�شية  ال�جهة  من  امل�شلة  املئذنة  ت�شبه 
البنائية من حيث م�شاألة الرتفاع يف البناء 
لكن  الر�شا�س،  القلم  البناء  يف  ي�شبه  مبا 
اأ�شبحت  املئذنة  اأن  ال�ا�شحة  احلقيقة 
بذاته  قائما  فريدا  اإ�شالميا  معمارا  ت�شكل 
احل�شارية  اخل�ش��شية  من  بن�ع  ويتمتع 
دار�س  اأي  اإن  بحيث  الإ�شالمية،  واملعمارية 
يتجاهل  اأن  ميكنه  ل  الإ�شالمية  للعمارة 
املاآذن ومكانتها واأ�شكالها املتن�عة والتي تربز 
اإلى اأي حد ازدهرت هذه احل�شارة العريقة.

م�شر،  يف  باملقطم  اجلي��شي«  »مئذنة  متثل 
ن�ذجا مهما ل�شرح تط�ر املاآذن، وهي تتك�ن 
ينتهي  مثمن  يعل�ها  مــربــعــة  قــاعــدة  مــن 
بكامل  الآن  ــى  اإل حمتفظة  وهــي  مببخرة، 
مــاآذن  تت�شم  كانت  حيث  القدمية  زخارفها 
ذلك الع�شر بهذا ال�شكل، ومن هنا تط�ر �شكل 
املئذنة، ثم تط�ر فن املاآذن مع ع�شر املماليك 
املئذنة  مــن  الــعــلــ�ي  الــطــابــق  اأ�ــشــبــح  حيث 
مربعة  قاعدة  اإلــى  ذلك  وتط�ر  م�شتديرا، 

ذو  م�شتدير  ــزء  ج ثــم  مثمن،  ــزء  ج يليها 
»ج��شق« اأقيم على اأعمدة ت�شمى »قلل«، مثل 
»�شالر و�شنجر اجلاويل«  مئذنة قبة م�شجد 
بالقاهرة، ومع ال�قت اجتهت قاعدة املئذنة 
جامع  قــاعــدة  مثل  قلياًل  النخفا�س  ــى  اإل
»املارداين« وجامع »برق�ق«، وارتفاع اجلزء 
من�ش�ر  مدر�شة  كمئذنة  الثماين  الأو�شط 
القاهرة  منطقة  يف  بالنحا�شني  ـــالوون  ق

القدمية. 

ويف نهاية القرن الثامن الهجري ظهرت ماآذن 
يف م�شر ذات روؤو�س مزدوجة ب�شلية ال�شكل، 
ومئذنة  ــاح(  ــرم ال )قايتباي  مئذنة  مثل 
اأعلى  روؤو�س يف  الغ�ري ذات الأربعة  م�شجد 
القمة. وتط�ر فن املاآذن يف الع�شر العثماين 
البالد  �شتى  ويف  اإ�شطنب�ل  يف  زادت  حيث 
م�شاحتها  وقلت  وارتفاعًا  ط�ًل  الإ�شالمية، 
اأ�شالعها  ال�شيء، وتعددت  بع�س  و�شخامتها 
مدببة  خمروطية  بقمة  بانتهائها  وات�شمت 
ت�شبه ب�شكل كبري القلم الر�شا�س، وا�شتمرت 
املئذنة بهذا ال�شكل حتى عهد اأ�شرة »حممد 
علي  حممد  جامع  م�شر  يف  ومثالها  علي« 
الع�شر  هــذا  �شمات  تظهر  حيث  بالقلعة، 

بالغة ووا�شحة للغاية. 

يف اأي مدينة ظهرت املاآذن 
للمرة الأولى، وكيف كان 

�سكلها؟ 

يقال اإن هناك خالفًا حول تاريخ 
اأول مئذنة..فكيف حدث ذلك؟  

خالف تاريخي 

هل معنى ذلك اأنه مل تكن 
هناك ماآذن على عهد الر�سول 

�سلى اهلل عليه و�سلم؟ 

هناك من يقول اإن امل�سالت 
الفرعونية قد متاثل فكرة 
املئذنة، فهل رمبا امتدت 

فكرة املئذنة من ذلك الع�رض؟ 

ما اأوجه الختالف بني املاآذن 
من الناحية املعمارية؟ 

اأطول مئذنة يف 
الع�رض احلايل هي 

مئذنة م�سجد 
احل�سن الثاين 
باملغرب ثم 

مئذنة جامع الفتح 
برم�سي�ض يف 

القاهرة ويف الهند 
مئذنة »قطر منار« 
واأكرث م�سجد به 
ماآذن يف العامل 

هو امل�سجد النبوي 
ال�رضيف وي�سل 

عددها اإلى ع�رض 
ماآذن
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اأقليات م�سلمـة
يف �سمال اأوروبا

امل�سلمون يف
فنلنــــــــدا

فنـلـنـــدا
ال�سيد حممد امل�سريي - مرا�سل ال�سياء
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فنلنــــــــدا
حقائق واآمــال
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تعد فنلندا من الدول 
الإ�سكندينافية التي تنعم 
يف الوقت احلا�رض بالرخاء، 

وال�ستقرار، والأمن، وال�سالم 
نتيجة اإنتهاج حكومتها �سون، 
وكفالة حريات الأديان، وحماية 

الأقليات الدينية بها. لذا، 
عرفت فنلندا الإ�سالم مبكراً. 
وامل�سلمون بها اأقلية دينية 

ن�سطة. وبالرغم من اأنهم 
ميار�سون �سعائرهم يف حرية، 

وي�رض اإل اأنهم يواجهون عدة 
حتديات، وقلة املوارد املالية، 

والرتجمات اخلاطئة للقراآن، 
وغريها. وبالتايل، ن�سحبكم 
يف هذه اجلولة لنبني لكم 

فيها: ما هي دولة فنلندا، 
وماذا نعرف عن امل�سلمني 

فيها؟ وما هي او�ساعهم 
املتباينة بها لالهتمام بهم 
ثقافيًا، واقت�ساديا، واجتماعيا، 

وذلك لت�سليط ال�سوء عليهم 
حتى ي�سونوا هويتهم 

العقائدية، ويحققوا اآمالهم 
الإن�سانية، ويوطدوا كيانهم 

الإ�سالمي يف هذه الدولة 
الأوروبية.

عطية  اأحمد  الدكت�ر  ال�شيخ  ف�شيلة  يذكر 
اأن  فنلندا  يف  الإ�شالمية  الرابطة  م�ؤ�ش�س 
العر�س 60 و70 ومير  فنلندا تقع بني خط 
�شمال  من  الأر�شية  للكرة  ال�شمايل  القطب 
ويحد  )بالبلند(  ت�شمى  منطقة  يف  البالد 
فنلندا ال�ش�يد من الغرب، واجلن�ب. ورو�شيا 
دولة  ال�شمال  من  ويحدها  ال�شرق.  من 
دولة  اأكرب  خام�س  فنلندا  وتعد  الرنويج. 
اأوروبية من حيث امل�شاحة اإذ تبلغ م�شاحتها 
مغطاة  م�شاحتها  من  و%10  338000كم2. 
فنلندا  يف  البحريات  عدد  يبلغ  حيث  باملياه 
188.000 بحرية اأي مبعدل 37كم3 من مياة 
م�شاحتها  من  و%65  ن�شمة  لكل  البحريات 
اأر�س  م�شاحتها  من  و%8  غابات،  عن  عبارة 

زراعية.

نائب  ماهر  على  حممد  الدين  عالء  يق�ل 
رئي�س الإحتاد الأعلى للجمعيات واملنظمات 

الإ�شالمية بفنلندا.

اأن امل�شلمني الذين يعي�ش�ن يف فنلندا ح�ايل 
البلدان  جميع  من  وهم  م�شلم.  األف   20
معظم  كان  1960م،  عام  وحتى  الإ�شالمية. 
ي�جد  فاإنه  الآن،  اأما  التتار.  من  امل�شلمني 

اأكرث من 12 جن�شية من امل�شلمني، وبها اأقلية 
الدولة  هذه  �شكان  عدد  ويقدر  يه�دية 

ح�ايل 5.238.460 ن�شمة.

ي�شري ف�شيلة ال�شيخ الدكت�ر اأحمد عطية اأن 
ال�شكان يف فنلندا يتكلم�ن اللغة الفنلندية. 
البال�مية.  باللغة  املحلية  اللغة  يف  وتعرف 
وتنتمي اللغة الفنلندية اإلى عائلة اللغات: 
من   %93 بها  ويتحدث  اوغريان.  الفيت� 
ال�شكان كاللغة الأم. وتاأتي اللغة ال�ش�يدية 
القاني�شة  اللغة  وتعترب  الثانية.  املرتبة  يف 
وي�جد  الأم.  كاللغة  7و6  بها  ويتحدث 
الإجنليزية،  واللغة  ال�ش�مالية،  اللغة  بها 
امل�شلم�ن  اغلب  ويتحدث  العربية.  واللغة 
القراآن  لغة  لك�نها  العربية  اللغة  فيها 
هي:  فيها  ال�شائدة  الأديان  اأما  الكرمي. 
الديانة  وهي  الل�ثرية،  امل�شيحية  الديانة 
الر�شمية بفنلندا حيث متثل ح�ايل %88.2 
و1و1% من امل�شيحيني الرث�زك�س، و15% من 

الديانة الإ�شالمية للم�شلمني.

موقعها اجلغرايف وم�ساحتها

اللغات والأديان

عدد �سكانها

عرفت فنلندا 
الإ�سالم منذ 150 عامًا
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النظام  يف  الدولة  لهذه  احلكم  طابع  يكمن 
التعددية  على  يعتمد  الذي  اجلمه�ري 
لل�شراع  م��شع  فنلندا  فكانت  احلزبية. 
كبرية  لفرتة  وال�ش�يد  رو�شيا  من  كل  بني 
ح�ش�لها  من  متكنت  اأنها  اإل  الزمن.   من 
وعا�شمتها  1917/12/6م،  ا�شتقاللها  على 

هل�شنكى. وعملتها الي�رو.

يق�م اقت�شاد هذه الدولة على عدة م�شادر 
تكمن يف الآتي:

1.  الزراعة
الأرا�شي  من   %1 ن�شبة  الزراعة  هذه  متثل 
الزراعية:  منتجاتها  واأهم  الفنلندية. 
بن�شبة  منه  معي�شتها  فنلندا  وتكفى  القمح، 

40% من املائة.

2.  �شيد الأ�شماك

3.  الرثوة اخل�شبية
بالذهب  الرثوة  هذه  الفنلندي�ن  ي�شمي 
الأخ�شر. ويبلغ معدل دخل الفرد فيها عام 

1990م ح�ايل 24 دولرًا اأمريكيًا تقريبا.

4.   �شناعة ال�رق
متثل هذه ال�شناعة ن�شبة كبرية من �شادرات 

البالد.

5. م�شادر خارجية
متثل امل�اد اخلام، وال�ق�د، والآلت.

6.  زيادة حجم التجارة الدولية مع الحتاد 
مع  حجمها  ونق�س  الأ�شبق.  ال�ش�فييتي 

اإملانيا، واململكة املتحدة)1(.

م�ؤ�ش�س  عطية  اأحمد  الدكت�ر  ال�شيخ  اأكد 
الإ�شالم  اأن  فيها  الإ�شالمية  الرابطة 
وخم�شني  املائة  يقارب  ما  منذ  اإليها  دخل 
يف  التتار  بالد  من  التجار  طريق  عن  عاما 
ه�ؤلء  كان  حيث  الرو�شية  الإمرباط�رية 
والبلدان  اآ�شيا  بالد  يف  يتنقل�ن  التجار 
الإ�شكندينافية، وبعد قيام النظام ال�شي�عي 
اإلى  ه�ؤلء  من  كثري  ا�شطر  1917م  عام 
الإ�شتقرار يف البلدان الإ�شكندينافية ومنها 
الإ�شالمي  الت�اجد  معها  بداأ  حيث  فنلندا 
املقيم يف البالد حتى و�شل عدد امل�شلمني اإلى 

2000 األف م�شلم.

ت�اجه  التي  امل�شكالت  اخطر  من  لعل 
الأقليات امل�شلمة يف فنلندا هي:

التن�شري • م�شكلة 
جماعات  قيام  يف  امل�شكلة  هذه  تكمن 
عن  وردهم  امل�شلمني،  لتن�شري  املن�شرين 
دينهم، وت�شكيكهم فيه وفق خطط مدرو�شة 
والتنفيذ.  الإعداد  يف  متناهية  بدقة 
�شخمة  واإمكانيات  كبرية،  جمه�دات  ووفق 
ت�شخرها الكني�شة يف العال من اأجل حتقيق 
اأهدافها، ووفق اأ�شاليب خا�شة متعددة تكمن 
جتمعات  اأماكن  معرفة  يف  املثال  �شبيل  على 
منازل  اإلى  املتكررة  الزيارات  ويف  امل�شلمني، 
احلفالت،  اإلى  ودع�تهم  امل�شلمني،  الطالب 

طابع احلكم

اإقت�ساد فنلندا

م�سكالت تبحث عن حلدخول الإ�سالم اإلى فنلندا

م�سكلة قلة 
املوارد املالية، 

وم�سكلة الرتجمات 
اخلاطئة للقراآن اأهم 

م�ساكل امل�سلمني
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ن�ساطات وجهود خمل�سة
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امل�شلمني  الأطفال  بتدري�س  تق�م  اإنها   •
لغاتهم الأم والقراآن الكرمي.

وال�فيات  امل�اليد،  بت�شجيل  تهتم  اإنها   •
بالعالقات  اإهتمامها  اإلى  بالإ�شافة 
املبني  ذات  واإ�شالح  زواج  من  الإجتماعية 

بني امل�شلمني.

يف  الدخ�ل  اإلى  الفنلنديني  تدع�  اإنها   •
احل�شنة،  وامل�عظة  باحلكمة  الإ�شالم 

والتعريف بالإ�شالم.

2.  مركز ال�قف الإ�شالمي
حممد  الدين  عالء  املركز  هذا  مدير  يق�ل 
على ماهر )اإنه اإ�شتطاع برغم قلة الإمكانات 
تاأ�شي�شه يف عام 1993م، وا�شتطاع ان يح�شل 
يف  مبنى  �شراء  وعلى  للم�شلمني،  مقربة  على 
مركزًا  ليك�ن  )هل�شنكى(  العا�شمة  و�شط 
فيه  ولتلقى  ال�شالة،  فيه  تقام  للم�شلمني 
الدرو�س العلمية، ويق�م بدور بالغ الأهمية 
اأبناء امل�شلمني  اإمكانياته يف تعليم  رغم قلة 

على قيم الدين الإ�شالمي.

الأن�شطة،  ال�شط�ر بع�س  نر�شد هنا يف هذه 
امل�ؤ�ش�شات،  بها  تق�م  التي  املخل�شة  واجله�د 

والهيئات، واجلمعيات يف الآتي:

1. الرابطة الإ�شالمية
الدكت�ر  ال�شيخ  ف�شيلة  الرابطة  هذه  اأ�ش�س 
وذلـك   1987م،  فربايـــر  يف  عطية  اأحمد 
قان�ن  من   13 رقم  املادة  لأحكام  طبقًا 
واعتمدت  فنلندا.  يف  به  املعم�ل  احلريات 

ر�شميًا من احلك�مة الفنلندية.

ت�شم  اإ�شالمية  فنلندية  م�ؤ�ش�شة  اأقدم  وهي 
ون�شاطها  املختلفة،  اجلن�شيات  من  م�شلمني 
اجلالية  متطلبات  من  كبريًا  جزء  يغطى 
امل�شلمة فيها. وتق�م هذه الرابطة بتحقيق 

التايل:

مدينة  يف  ي�جد  الذي  للم�شجد  اإدارتها   •
الذي  للم�شجد  اأي�شًا  واإدارتها  هل�شنكي. 

ي�جد يف مدينة اأول��شمال فنلندا.

الدعوي بني ال�لية  ب�لن�س�ط  • اإنه� تقوم 
لل�سعب  موجه  اآخر  وبن�س�ط  امل�سلمة، 

الفنلندي من غري امل�شلمني.

باللغــــــة  �شهريـــــــة  جمــــلة  ت�شـــدر  • اإنها 
ال�حيدة  املجلة  تعترب  والتي  الفنلندية، 

التي تخاطب ال�شكان الفنلنديني بلغتهم.

اإليها  يدعى  �شن�يا  م�ؤمترا  تنظم  اإنها   •
الإ�شالمي  العال  دول  خمتلف  من  العلماء 

والعربي.

واإلى الكنائ�س. وي�زع�ن عليهم كتبًا تدع�ا 
الكتب  وهذه  اهلل.  اإلى  الن�شرانية  اإلى 
وخم�شني  مائة  من  يقارب  ما  اإلى  مرتجمة 
الهدايا،  بع�س  اأي�شا  ي�زع�ن  كما  لغة. 
والهبات على الأطفال امل�شلمني خا�شة ب�شكل 
افالم  وعر�س  الن�شارى،  اعياد  يف  متزايد 
عقيدة  يهدد  مما  الن�شرانية  عن  فيدي� 
اإلى  بهم  ذلك  وي�ؤدي  الأطفال.  ه�ؤلء 

انحرافهم عن دينهم الإ�شالمي.

املالية امل�ارد  قلة  • م�شكلة 
عدم  يف  امل�شلمني  امل�شكلة  هذه  تعجز 
وقاعات  واملدار�س،  امل�شاجد،  بناء  قيام 
وهذا  الإ�شالمية.  واملكتبات  املحا�شرات، 
يحتاج اإلى مبلغ ملي�ين دولر امريكي. وهذه 
امل�سكلة تعجزهم اأي�سً� عن مواجهة الن�س�ط 

التب�شريي لهم ولأطفالهم.

التعليم انخفا�س  • م�شكلة 
ي�اجه امل�شلم�ن هذه امل�شكلة مما ي�ؤدي بهم 
اإلى اإنخفا�س م�شت�اهم الثقايف والإجتماعي، 
والإقت�شـادي ويرجـع ذلـك اإلى قلة الدعاة، 

م�شاهمة  ي�شاهم�ا  اأن  ميكن  الذين  والأئمة 
والثقايف  العلمي  م�شت�اهم  رفع  يف  فعالة 

وتب�شريهم باأم�ر دينهم ودنياهم.

للقراآن اخلاطئة  الرتجمات  • م�شكلة 
اخلاطئ  الإنطباع  اإلى  امل�شكلة  هذه  ت�ؤدي 
عن القراآن الكرمي، ولتزوير معانيه ب�ج�د 
ثالث ترجمات له، ولت�شمينها اأفكار مزيفة، 
وخاطئة عنه. وهذا بق�شد ت�ش�يه معانيه، 
وترجع  الإ�شالم.  فهم  واإلى  اإليه،  والإ�شاءة 
الأ�شخا�س  اأن  اإلى  الرتجمات  هذه  اأخطاء 
عن  املعل�مات  حمدودو  بها  يق�م�ن  الذين 

الإ�شالم.

امل�شلمني  ابناء  وتربية  املرياث،  م�شكلة   •
ورعاية اأ�شرهم.

اأقليات اإ�سالمية



قطاع ال�سياحة

امل�سلمون يف 
فنلندا يف اأم�ض 

احلاجة اإلى الدعاة، 
والأئمة، والعلماء 

لن�سـر تعاليم 
الإ�سالم فيها
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الزائفة،  التداعيات  يف�شل�ا  حتى  الأخرى 
اآليات  �شتى  تبثها  التي  املغر�شة  واملزاعم 
كما  الإ�شالمي،  دينهم  وعن  عنهم،  الإعالم 
يف  اأي�شا  هم  الدولة  هذه  يف  امل�شلمني  اأن 
مراكز  اأقامة  اإلى  ال�شرورية  احلاجة  اأ�شد 
ومدار�س اإ�شالمية، وم�شاجد، ومكتبات دينية 
وال�شنة  الفقه  كتب  باأمهات  عامرة  تك�ن 
مبختلف اللغات الأجنبية، وتزويدهم اأي�شًا 
باللغة  الكرمي  القراآن  معاين  برتجمات 
الفنلندية من اأجل الق�شـاء على الرتجمــات 

املزيفة ملعانيه الكرمية،  ومن اأجل منع اإنت�شار 
لكلماته  امل�ش�هة  اخلطرية  الن�شخ  هذه  مثل 
والهيئات  ال�شريف،  الأزهر  على  ثم  ومن 
اخلريية  الهيئة  وعلى  الر�شمية  الإ�شالمية 
الإ�شالمية العاملية يف الك�يت. وعلى خمتلف 
مكة  من  الإ�شالمي  العال  رابطة  هيئات 
اخلريية  امل�ؤ�ش�شات  خمتلف  وعلى  املكرمة، 
املنظمات  �شائر  وعلى  الأخرى،  الإ�شالمية 
الدعم  ال�ان  خمتلف  يقدم�ا  اأن  الإقليمية 
امل�شلمني  له�ؤلء  واملعن�ي  املادي  الإ�شالمي 
واأن  اآنفًا،  اإليها  امل�شار  م�شاكلهم  يحل�ا  حتى 
حياة  يحي�ا  وحتى  فيها،  مطالبهم  يحقق�ا 

العزة والكرامة يف ارجائها.

�شمال  يف  ت�جد  التي  الدول  من  فنلندا  تعد 
ب�شحر  ال�شياحي  قطاعها  وي�شتهر  اوروبا. 
تزين  حيث  وجمالها  اخلالبة  طبيعتها 
التي  اجلميلة  البحريات  الآف  اأرا�شيها 
تغطيها الغابات الكثيفة، وب�ش�احلها املل�نة 
والرمادية،  احلمراء،  اجلرانتية  بال�شخ�ر 
زيارتها  اإلى  ال�شياح  اعني  جتذب  والتي 

لالإ�شتمتاع بها.

لذا، وبناء على الفح�س املتقدم، فاإن فنلندا 
هي اإذن اإحدى دول �شمال اوروبا، والتي ت�شم 

كاًل منها: ال�ش�يد، والرنويج، واإي�شلندا. 

مائة  من  اأكرث  منذ  مبكرًا  الإ�شالم  وعرفت 
 %15 ميثل�ن  فيها  امل�شلم�ن  عاما.  وخم�شني 
نف�س  يف  ويعمل�ن  �شكانها.  من  املائة  يف 
املت�ا�شعة، ويف حدود  ال�قت بكل جه�دهم 
ه�يتهم  تاأكيد  على  القليلة  اإمكانياتهم 
والهيئات،  امل�ؤ�ش�شات،  خالل  من  العقائدية 

واجلمعيات املتقدمة الذكر. 

ال�شرورية  احلاجة  اأم�س  يف  فهم  وبالتايل 
الذين  واملعلمني  والعلماء،  الدعاة،  اإلى 
يجيدون اللغة الفنلندية. ويجيدون اللغات 
الأخرى التي يتكلم�ن بهاليربزوا من خاللها 
�شماحة الإ�شالم، وقيمه احل�شارية ال�شامية 
لت�شحيح املفاهيم املغل�طة عنه، وعن الذين 
احل�ادث  طريق  عن  وذلك  به،  يدين�ن 
والنــدوات، وامل�ؤمتــرات مع اتبــاع  الديانــات 

3- جمعية التعليم الإ�شالمية
اإ�شالمية  مدار�س   10 اجلمعية  هذه  اقامت 
يف اأنحاء فنلندا. ويق�م الطالب الفنلندي�ن 
املدار�س  هذه  بزيارة  الآخرى  املدار�س  من 
عن  معل�مات  على  للح�ش�ل  الإ�شالمية 
التعليمية  امل�ؤ�ش�شة  هذه  وحظيت  الإ�شالم. 
لتعليم  الفنلندية  احلك�مة  من  مب�افقة 
الدين الإ�شالمي لأبناء امل�شلميـــن من جهــــة  
الب��شنيني  الالجئني  من  عدد  قام  اأخرى 
يف  الإ�شالمية  املدار�س  اإحدى  بزيارة 
الإ�شالمية  اجلمعية  من  وطلب�ا  هل�شنكى. 
يف فنلندا اإر�شال معلمني اإلى اأماكن جتمعات  
يف  امل�شلمني  وخلدمة  الب��شنيني،  امل�شلمني 
1992م  عام  ن�فمرب  �شهر  يف  ومت  فنلندا. 
�شرق  ل�شمال  العامة  ال�شكرتارية  افتتاح 

اأوروبا)2(.

4. اإحتاد اجلمعيات والروابط الإ�شالمية
جمعية   14 ح�ايل  الحتاد  هذا  ي�شم 

وم�ؤ�ش�شة اإ�شالمية يف فنلندا.

اأقليات اإ�سالمية



التمـيـــــز
واجلـودة 
الإ�سالم

بقلم:
د. ماأمون اأحمد الريح

خبري اجلودة مبنظمة اليون�سكو
جامعة اأم درمان الإ�سالمية

من اأهم املقومات التي يجب اأن نعتمد عليها يف الدعوة 
للتميز واجلودة، وبخا�سة يف جمتمعاتنا الإ�سالمية والعربية. 

مت�سكنا بعقيدة التوحيد ال�سحيحة والتي متثل ح�سارتنا 
وتراثنا واأخالقنا وقيمنا الإ�سالمية، ونتعامل بها مع بع�سنا 

البع�ض يف البيت والطريق والعمل ويف كل مكان، والتاريخ 
يوؤكد اأن الأمة الإ�سالمية متميزة عن �سائر الأمم. وحتمل مبادَئ 

وقيمًا دعا اإليها ر�سولنا الكرمي �سلوات اهلل و�سالمه عليه.

يف
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كل  فيها  ويجد  والأمكنة  الأزمــان  جميع  يف 
القدوة  وفئاتهم  وطبقاتهم  النا�س  اأ�شناف 
والظروف  الأحـــ�ال  �شائر  يف  الإح�شان  يف 
والرئي�س  واملدير  القائد  فيجد  احلياتية، 
غنيهم  ـــف،  ـــ�ظ وامل ــل  ــام ــع وال واملــــروؤو�ــــس 
وفقريهم، كبريهم و�شغريهم، يجد كل منهم 
من الإح�شان والإتقان والطريق اإلى التميز 
ما  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى  النبي  �شرية  يف 

يطمح اإلى حتقيقه. 

اجلــ�دة  منهجية  يف  الأ�شا�شي  الت�جه  اإن 
العميل  �ش�اء  العميل  اإر�ــشــاء  ه�  ال�شاملة 
الإ�شالم  حر�س  وقد  اأوالداخلي،  اخلارجي 
الرتا�شي بني  التعامل مبا يحقق  على ح�شن 
امل�شيب  بن  �شعيد  عن  جاء  وقد  املتعاملني. 
الإميــان  بعد  العقل  راأ�ــس  اأن  مر�شل  حديث 
يف  النا�س  ولفظ  النا�س،  اإلــى  الت�دد  باهلل 
احلديث يعني كل من نتعامل معه من امل�شلمني 

وغريهم. 

وقال -�شلى اهلل عليه و�شلم-: )اهلل يف ع�ن 
العبد ما كان العبد يف ع�ن اأخيه(  ويف هذا 

ح�س على تقدمي اخلدمة لالآخرين . 

وعن ابن عمر اأن ر�ش�ل اهلل -�شلى اهلل عليه 
النخـــــل حتى يزهـــــ�  بيــع  نهى عن  و�شلم- 
– يحمروي�شفر – وعن ال�شنبل حتى يبي�س 
- ي�شتد حبه  وياأمن العاهة ، اأي الآفة - نهي 
تقدمي  على  حث  هذا  ويف  وامل�شرتي،  للبائع 

الأف�شل والأج�د للم�شتفيد . 

الأمة الإ�سالمية 
حتمل املنهج احلق 

الذي جاء من عند 
اهلل املبدع، ولذلك 
جند اأن قمة الإبداع 

وا�سحة يف كل 
جوانب هذا املنهج

الذي  احلق  املنهج  حتمل  الإ�شالمية  فالأمة 
اأن  جند  ولذلك  املــبــدع،  اهلل  عند  من  جــاء 
هذا  ج�انب  كل  يف  وا�شحة  الإبـــداع  قمة 
احلق  مع  وجتاوَبها  الأمة  اأداَء  ولكن  املنهج، 
ه�الذي يتغري، وبالتايل فاإن املنهج حمف�ظ 
ممار�شته  على  قــــادرون  وامل�شلم�ن  وبـــاق 
وتفعيله، وما نحن ب�شدده يف هذا اللقاء ه� 
التميز(  اإلى  الطريق   .... م��ش�ع )الإبداع 
م��ش�ع  عليه  يق�م  فيما  النظر  دققنا  فاإذا 
اجل�دة ال�شاملة من مبادئ تبني لنا اأن �شائر 
باأ�شمى  الإ�شالم  يف  جــاءت  قد  املبادئ  هذه 
النا�س واإن ل تكن حتمل  واأف�شل مما عرف 
ومدخل  ال�شاملة،  اجلــ�دة  اأدبــيــات  األفاظ 
اإدارة اجل�دة ال�شاملة وما يت�شمنه من اأ�ش�س 
اإدارية  ومفاهيم  تنظيمية  وثقافة  ومبادئ 
يف  هي  و�شل�كيات  ومعتقدات  وافرتا�شات 
احلنيف  ــالم  ــش الإ� عليه  حــث  ممــا  ــل  الأ�ــش
املطهرة  وال�شنة  الكرمي  القراآن  مب�شدريه 
لي�شل  الكامنة  الإبداعية  امللكات  بت�ظيف 

بالإن�شان اإلى اأعلى درجات التميز الب�شري.

 
واإننا نت�قع حتقيق جناح كبري يف هذا ال�شاأن 
اإذا ا�شتلهمنا من الإ�شالم هذه املبادئ والقيم، 

وذلك لالأ�شباب التالية: 

بتفعيل  التميز  حتقيق  و�شرعة  �شه�لة   •
وج�د  ي�ؤكد  ال�اقع  لأن  الإ�شالمية،  املبادئ 

ر�شيد كبري منها بني امل�ظفني . 

اجلـــ�دة  وثــقــافــة  ــادئ  ــب م اعــتــنــاق  اإن   •
نتميز  جتعلنا  اإ�شالمية  مبادئ  باعتبارها 
فالثقافة  الأخــــرى  الأمـــم  �شائر  عــن  بها 
جميع  بني  م�شرتكة  لغة  تعترب  الإ�شالمية 

العاملني يف اأي م�ؤ�ش�شة. 

• والإ�شالم يعترب عن�شر ربط للم�ظف بني 
وي�شتطيع  وجمتمعه  وجريانه  وبيته  عمله 

به اأن يتميز فيها جميعًا. 

النبَيّ  �شرية  يتخذون  امل�شلمني  �شائر  اإن   •
ــلــم- قــــدوة ومــثــاًل  -�ــشــلــى اهلل عــلــيــه و�ــش
بالإح�شان  حياته  حفلت  وقــد  لهم  اأعــلــى 
من  كانت  فقد  امليادين،  جميع  يف  والإبــداع 
النا�س  جميع  ت�شع  بحيث  والغنى  اخل�شب 

الآخر  والي�م  باهلل  ي�ؤمن  كان  وقــال:)مــن 
اإيل  :)فليح�شن  روايــة  ويف  جــاره(،  فليكرم 
جـــاره( ، ويف روايــــة: )فــال يـــ�ؤذ جـــاره( ، 
واجلار ي�شمل جار ال�شكن وجار العمل وجار 

ال�شفر...الخ . 

من  تك�ن�ا  ول  الكيل  {اأوفـــ�ا  تعالى:  قــال 
امل�شتقيم،  بالق�شطا�س  وزنـــ�ا  املخ�شرين، 
يف  تعث�ا  ول  اأ�شياءهم  النا�س  تبخ�ش�ا  ول 

الأر�س مف�شدين}ال�شعراء : 183-181
 

ال�اجبات  العميل من  اإر�شاء  اأن  نرى  وهكذا 
هذا  اأن  مالحظة  من  لبــد  لكن  ال�شرعية، 
ال�ش�ابط  �ش�ء  يف  يك�ن  اأن  يجب  الت�جه 
لأهـــداف  وفــقــًا  وكــذلــك   ، اأوًل  ال�شرعية 
الإداريـــة  والأ�ــشــ�ــس  والــروابــط  امل�ؤ�ش�شة 
قد  فمثاًل   . املختلفة  لأن�شطتها  املنظمة 
العمالء ل يتحقق  ن�عًا من  الإن�شان  ي�اجه 
وهذه  وال�شرقة،  واجل�ر  بالغ�س  اإل  اإر�شاوؤه 

بع�س الأمثلة يف الق�شة التالية:

قيمتها  معني  منتج  من  �شفقة  ي�شتلم  عميل 
ي�شتطيع  ولــكــنــه  ــي،  ــك ــري اأم دولر  مــلــيــ�ن 
ملي�ن  بن�شف  ال�شفقة  نف�س  على  احل�ش�ل 
دولر وذلك مقابل دفع ر�ش�ة قيمتها 50000 
دولر فقط – وهذا ير�شي العميــــل اأكثـــــر 

)يالحظ اأنه عميل خارجي(. 

اإدارة  مدير  ــى  اإل الر�ش�ة  العميل  �شيقدم 
من  املدير  هــذا  �شيطلب  ثم  ومــن  املبيعات، 
فاإذا  البيع،  م�شتندات  تزوير  البيع  حما�شب 
قام املحا�شب بعمل هذا التزوير فهذا ير�شي 
هنا  فها  داخلي(  )وه�عميل  بالطبع  مديره 

مت اإر�شاء العميل ولكن مبع�شية اهلل . 

العميل(  )اإر�شاء  لفظ  اأن  يت�شح  �شبق  مما 
مثاًل  وليكن  اأكثـــــر  �شبــــط  اإلــى  يحـــــتاج 
يبداأ  وبــالــتــايل  بــاحلــق(  العميل  ــاء  ــش )اإر�
احلق،  وحــدود  معال  لتحديد  جديد  ح�ار 
ا�شطربت  للب�شر  احلــق  حتديد  تــرك  واإذا 
بالأه�اء  متاأثرة  الأفكار،  واختلفت  الآراء 
يف  اأمــا  املتباينة،  والــرغــبــات  والأغــرا�ــس 
الإ�شالم فاإن احلق وا�شح وجلي وثابت، لأنه 
الذي  وتعالى  �شبحانه  اهلل  بر�شا  مرتبط 
حدد يف ال�شرع احلكيم ماهيَة احلق و�شماِته 

التوجه الأ�سا�سي
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والكم  الن�ع  حيث  من  وحــدوَده  ه  وخ�شائ�شَ
الت�جه  يك�ن  وبالتايل  والــقــدر،  والــ�قــت 
الإ�ــشــالم  يف  ال�شاملة  لــلــجــ�دة  الأ�ــشــا�ــشــي 
ذلك  بعد  ياأتي  ثم  اأول   اهلل(  ه�)اإر�شاء 

اإر�شاء العميل . 

املقطع الأول حلديث  املعنى من  ويت�شح هذا 
اأحدكم  عمل  اإذا  يحب  اهلل  )اإن  الر�ش�ل 
يق�م  العمل  اإتقان  فــاإن  يتقنه(.   اأن  عماًل 
به امل�ؤمن لأن هذا عمل يحبه اهلل، فالغاية 
اإن  اآخر.  �شيء  اأي  قبل  اهلل  اإر�شاء  هي  اإذن 
اهلل   اإر�ــشــاَء  ه�  ت�جهه  كان  اإذا  اإن�شان  اأي 
اأول، فمما ل �شك فيه اأن هذا الت�جه اأرقى 
�شيدفع  لأنه  فقط  العميل  اإر�شاء  من  بكثري 
وامل�شار احلق  امل�شتقيم  الطريق  اإلى  �شاحبه 
اإلى التميز ال�ا�شح وذلك لالأ�شباب التالية : 

1.  اأن الإميان باهلل يف حد ذاته متيز وارتقاء 
وهذا  و�شامية،  عالية  مرتبة  اإلى  بالإن�شان 
الب�شري،  اجلن�س  جلــ�دة  ت�شنيف  هـــ�اأول 
يف  الإن�شان  خلقنا  {لقد   : تعالى  اهلل  قال 
اإل  �شافلني،  اأ�شفل  رددناه  اأح�شن تق�مي، ثم 
اأجر  فلهم  ال�شاحلات  وعمل�ا  اآمن�ا  الذين 
خلق  اأ�شا�س  واإن   ،6-4: التني  ممن�ن}  غري 
�ش�رة،  اأح�شن  يف  البداية  من  لالإن�شان  اهلل 
به  يــ�دي  احلق  باملنهج  التزامه  عدم  ولكن 
ال�ش�رة  هــذه  عن  والــتــدين  النتكا�س  ــى  اإل
قال  امل�ؤمن�ن،  ذلك  من  وي�شتثنى  احل�شنة، 
اهلل تعالى :{ والع�شر اإن الإن�شان لفي خ�شر 
اإل الذين اآمن�ا وعمل�ا ال�شاحلات وت�ا�ش�ا 

باحلق وت�ا�ش�ا بال�شرب } �ش�رة الع�شر. 

العمل  باإتقان  اأكــرث  يهتم  الإن�شان  لأن   .2
يقدم  الــذي  العمل  فــاإن  املتلقي  قــدر  ح�شب 
اإذا  اتقانًا  اأكــرث  �شيك�ن  مثال  ق�شم  لرئي�س 
واأكرث  اأكرث  ويك�ن  ال�شركة  رئي�س  اإلى  قدم 
اإذا قدم اإلى وزير وبالتايل �شيزداد الإح�شان 
يف العمل نف�شه الذي قدم اإلى رئي�س الدولة 
والإنــ�ــشــان  بالكم  فما  ــ�ك،  ــل امل مــن  ــك  ــل اأومل
ي�شت�شعر قدر اهلل واأنه ه�الذي �شيتلقى منه 
القدير  العلي  اهلل  اإنه  ه�؟  ومن  اأوًل  العمل 
الأوائـــل  امل�شلم�ن  ــان  ك ــد  وق املــلــك،  مــالــك 
اإن بع�شهم ليعطر  يدرك�ن هذا املعني، حتى 
ماله الذي �شيت�شدق به، لعلمه اأنه �شيقع يف 

يد اهلل اأول . 

3. اأن هذا الت�جه �شيك�ن دافعًا اأوًل لإ�شالح 
النية والرتقي بها، فامل�ؤمن على يقني اأن ذلك 
اهلل  قــال   . بــه  يحيط  الــذي  اهلل  علم  مــن 
يعلم اهلل يف قل�بكم خريًا  اإن   ... تعالى :{ 
ي�ؤتكم خريًا ... }الأنفال:70 ، ومما ل�شك 
جانب  يف  متيزًا  يعترب  النية  نقاء  اأن  فيه 
الب�شرية  والنظم  ال�شاملة  اجلــ�دة  عجزت 

عن التحكم فيها. 

�شتك�ن  اهلل  ب�شخط  العميل  اإر�شاء  اأن   .4
نتائجه وخيمة يف الدنيا والآخرة . 

الدار  اهلل  اآتــاك  فيما  {وابتغ  تعالى:  قال 
الأخرة ول تن�س ن�شيبك من الدنيا واأح�شن 
الف�شاد  تــبــغ  ول  ــيــك  اإل اهلل  اأحــ�ــشــن  كــمــا 
املف�شدين}        يــحــب  ل  اهلل  اإن  ــــس  الأر� يف 
اهلل:)مـــن  ر�ــشــ�ل  وقـــال   ،   77  : الق�ش�س 
التم�س ر�شا النا�س ب�شخط اهلل �شخط اهلل 

عليه واأ�شخط عليه النا�س(. 

اإن متثل منهجية ومنظ�مة اجل�دة كمدخل 
الربط  ولتحقيق  التغيري،  اإدارة  مداخل  من 
والت�جه  لالإ�شالم،  الأ�شا�شي  الت�جه  بني 
الأ�شا�شي للج�دة فيجب اأن يت�شمن الت�جه 
هذه  ونقرتح  اهلل،  اإر�ــشــاء  يفيد  الأ�شـا�شي 
اهلل(،  ير�شي  مبا  العميل  )اإر�شاء  العبارة 
الأ�شا�شي  الت�جه  يف  التميز  يت�شح  وبذلك 
الأ�شا�شي  الت�جه  بالإ�شالم وبني  يف اجل�دة 

ملدخل اجل�دة ال�شاملة.

الإميان باهلل يف حد 
ذاته متيز وارتقاء 

بالإن�سان اإلى مرتبة 
عالية و�سامية، وهذا 

هو اأول ت�سنيف 
جلودة اجلن�ض 

الب�سـري
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بقلم:
د. عبد القادر عادل قوتة

اأ�ستاذ م�ساعد - ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية
جامعة امللك عبدالعزيز - جدة

القواعد العامة 
للعمل اخليـري

اأعظم  من  املباركة  اجلليلة  القاعدة  هذه 
ومن  كافًة،  العلماء  لدى  ال�شرعية  الق�اعد 
اإذ عليها مدار جميع  واأثرًا،  امتدادًا  اأكرثها 

اأح�ال الإن�شان وت�شرفاتهم.
واأ�شل هذه القاعدة اجلليلة و�شندها الأول 
يف  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  الكرمي  ق�له  ه� 
الأعمال  ))اإنما  املعروف:  ال�شريف  احلديث 

بالنيات واإنما لكل امرئ ما ن�ى(()2(.

قال الإمام ابن رجب - رحمه اهلل تعالى:
)هاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان، 

ل يخرج عنهما �شيٌء()3(.
جمع  القاعدة  في  ال�ارد  )الأم�ر(  ولفظ 
اأمٍر، والأمر ه� ال�شاأن، وه� ي�شمل: الأق�ال 

والأفعال والت�شرفات كلها.

والمقا�شد جمع مق�شد، ويطلق على معنيين:
  1- الغاية والغر�س من ال�شيء.

  2- النية الباعثة على العمل.
جميع  اأن  بيان  القاعدة:  بهذه  والمراد 
تتحدد  المكلف  بها  يق�م  التي  الأم�ر 
الباعث  على  اأي:  مقا�شدها،  على  وتت�قف 
لها، هذا  الم�شاحبة  الباطنة  والنية  عليها، 
اأي�شًا  تت�قف  اأخرى:  جهة  ومن  جهة.  من 
على غاياتها واأهدافها، التي ينبغي اأن تك�ن 

م�افقة لل�شرع.

فاتحة  ه�  والإخال�س(،  النية  )واأمر  هذا. 
كل اأمٍر، واأعظم مقامات الدين، واأجل اأخالق 
وعليه  الم�شلحين،  ال�شالحين  الربانيين 

مدار الأعمال كلها.
في  واأثرها  بعدها  بحث   - هنا  والمق�ش�د 
المختلفة،  بج�انبه  الخيري(  )العمل 
المال  جمع  بجانب  منه  يتعلق  ما  وبخا�شٍة 

واإنفاقه في اأعمال الخير والبر.

مباح  عمل  كل  اأن  المقرر:  المعل�م  ومن 
ي�شبح بالنية ال�شالحة عبادًة يتقرب بفعله 
اإلى اهلل تعالى، )وفي ب�شع اأحدكم �شدقة(

)4(، و)اإنك لن تنفق نفقًة تبتغي وجه اهلل 
في  تجعله  ما  حتى  عليها  اأجرت  اإل  تعالى 
فم امراأتك()5(، فكيف اإذا كان عماًل خيرًا 
وكان نفعه متعديًا، في ق�شاء ح�ائج النا�س 
وتفريج كرباتهم و�شروراتهم، كما ه� ال�شاأن 
كما  واآثاره،  اأبعاده  بكل  الخيري  العمل  في 
اأنه ل يعرف اأعظم اأجرًا واأكثر نفعًا وخيرًا، 
ول اأكبر عـــــائدًة واأبعد اأثرًا واأبقى ذخــرًا 
- بعد ن�شر العلم ال�شحيح - من فعل المعروف 

والقيام عليه.

النية  اإ�شالح  من  �شرورًة  اأكثر  ول  واأي�شًا: 
به  القيام  في  وتعاهدها  المعروف  فعل  في 
من  اأول  حديث  ال�شالحين  اأرق  وكم  وعليه. 

ت�شعر بهم النار ي�م القيامة.
عالقة  بيان  في  الخا�شة  الن�ش��س  فمن 

�شالح النية بالعمل الخيري:
اأمر  من  اإل  نج�اهم  من  كثيٍر  في  خير  {ل 
ب�شدقٍة اأو معروٍف اأو اإ�شالح بين النا�س ومن 

يفعل ذلك ابتغاء مر�شات اهلل ف�ش�ف ن�ؤتيه 
اأجرًا عظيمًا} )الن�شاء: 114(.

ت�شمل  )ال�شدقة(  الكريمة  الآية  هذه  في 
ال�اجبة والم�شتحبة، و)المعروف(: ه� كل 
البر  اأعمال  من  اإليه  ندب  اأو  به  اأمر اهلل  ما 
والخير، )اأو اإ�شالح بين النا�س( ه� الإ�شالح 
بن المتباينين اأو المخت�شمين بما اأباح اهلل 

الإ�شالح بينهما)6(.

ويكاد )العمل الخيري( في كل زماٍن ومكاٍن 
ل تخرج اأبعاده واأن�شطته وبرامجه عن هذه 

المجالت الثالثة.
قال الإمام الطاهر بن عا�ش�ر - رحمه اهلل 
نج�اهم  من  كثيٍر  عن  الخير  )نفى  تعالى: 
اأو متناجيهم، اإل نج�ى {من اأمر ب�شدقٍة}، 
الآية،  ذلك..}  يفعل  {ومن  تعالى:  وق�له 
كان  اإذا  المذك�رات  فعل  على  بالث�اب  وعٌد 
ك�نها  اأن  على  فدل  اهلل،  مر�شاة  لبتغاء 
المنافع،  من  فيها  لما  لها  ثابٌت  و�شٌف  خيرًا 
ولأنها ماأم�ٌر بها في ال�شرع، اإل اأن الث�اب ل 
يح�شل اإل من فعلها ابتغاء مر�شاة اهلل، كما 

في حديث ))اإنما الأعمال بالنيات((()7(.
وخاتمة ذلك هذان الحديثان ال�شريفان، في 
القائم  ق�شد  �شحة  واأهمية  ف�شل  خ�ش��س 

على عمل الخير:

1.  عن رافع بن خديج ر�شي اهلل عنه قال: 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  اهلل  ر�ش�ل  �شمعت 
 - بالحق  ال�شدقة  على  ))العامل  يق�ل: 
اهلل  �شبيل  في  كالغازي   - تعالى  اهلل  ل�جه 

عز وجل حتى يرجع اإلى اأهله(()8(.

1. الأمور مبقا�سدنا )1(:

العمل اخلريي
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اهلل  ر�شي  الأ�شعـــري  م��شى  اأبي  عن   .2
قال:  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  عن  عنه 
ما  ينفذ  الذي  الأميــن،  الم�شلم  ))الخــازن 

بها  طيبة  م�فرًا،  كامــاًل  فيعطيه  به،  اأمر 
اأحــــــد  به  اأمـــر  الذي  اإلى  فيدفعــه  نف�شه، 

المت�شدقين(()9(.

ال�شالحة  النية  �شاحب  اأن  وليعلم  هذا. 
يمر  اأو  عليه  ياأتي  قد  مما  ي�شت�ح�س  ل 
على  يعين  اأمٌر  ثمة  ولي�س  يعانيه،  اأو  به 
وال�شعاب  العقبات  وتذليل  الأعباء،  تحمل 
النية،  و�شالح  تعالى  اهلل  وجه  اإرادة  مثل 

ف�شاحبها ياأوي اإلى ركٍن �شديٍد.

الدالة  المباركة،  الجليلة  القاعدة  هذه 
اأق�شيته  في  وعدله  تعالى  اهلل  حكمة  على 
وتعالى  �شبحانه  عدله  وعلى  واأقداره، 
هذه   = واأحكامه  ت�شريعاته  في  وحكمته 
القاعدة من اأولى النا�س بمعرفتها والتحقق 
القائم�ن  واآثارها:  �ش�اهدها  وت�شرب  بها، 

على عمل الخير ونفع النا�س.

نف��شهم  في  وح�ش�رها  ا�شت�شحابها  فاإن 
 - ي�رثهم  واأفعالهم،  اأق�الهم  في  ونياتهم، 
باإذن اهلل تعالى وف�شله - �شكينًة وطماأنينًة، 
و�شدادًا  نيٍة  و�شحة  اأنف�شهم،  من  وتثبيتًا 
واحت�شاٍب  ت�شحيٍة  ومزيد  ت�شرفاتهم،  في 
ور�شًا بما يلق�ن في �شبيل اهلل تعالى، ونفع 
الم�شت�شعيفن من الرجال والن�شاء وال�لدان، 
يهتدون  ول  حيلًة  ي�شتطيع�ن  ل  الذي 

�شبياًل.

هدايته  وح�شن  تعالى  اهلل  بع�ن   - واأذكر 
ما   - القاعدة  هذه  تقرير  في   - وت�فيقه 
ومثاًل  وقائدًا،  ودلياًل  و�شاهدًا،  �شندًا  يك�ن 
ومثاًل في اآٍن معًا. وجل ذلك، بل كله من كالم 
الإمامين الكبيرين - ابن تيمية وابن القيم 
- رحمهما اهلل تعالى - واأجمع بين كالميهما 
مع  ولالخت�شار)10(،  المنا�شبة  لمكان 
زيادة بع�س الن�ش��س القراآنية والأحاديث 
له  لما  وعنايٍة  اإظهاٍر  ومزيد  ال�شريفة، 
تعلٌق  وت�ابعه  الخيري  العمل  بم��ش�ع 

و�شلٌة.

في  جن�شه  ومن  للعمل،  مماثٌل  الجزاء   •
يك�نان  والعقاب  والث�اب  وال�شر،  الخير 
�شرعه،  وفي  اهلل  قدر  في  العمل  جن�س  من 
ال�شماء  به  تق�م  الذي  العدل  ه�  هذا  فاإن 
- كما و�شف  تعالى وتقد�س  وربنا  والأر�س، 
نف�شه - على ل�شان نبيه ه�د عليه ال�شــــالم: 
{اإن ربي على �سراٍط م�ستقيم} )هود: 56(.
فمن  العمل،  جن�س  من  فالجزاء  وعليه: 

الجهة الأولى حيث الث�اب والخير:

اأو  خيرًا  تبدوا  {اإن  تعالى:  اهلل  قال   •
كان  اهلل  فاإن  �ش�ٍء  عن  تعف�ا  اأو  تخف�ه 
وقال   .)149 )الن�شاء:  قديرًا}  عف�ًا 
تحب�ن  األ  ولي�شفح�ا  {وليعف�ا  �شبحانه: 

اأن يغفر اهلل لكم} )الن�ر: 22(.
اأذكركم}  {فاذكروني  تعالى:  وقال 

)البقرة: 152(.

يجعل  اهلل  تتق�ا  {اإن  تعالى:  اهلل  • وقال 
تعالى:  وقال   ،)29 )الأنفال:  فرقانًا}  لكم 
خيرًا  لكان  به  ي�عظ�ن  ما  فعل�ا  اأنهم  {ول� 
لدنا  من  لآتيناهم  واإذًا   - تثبيتًا  واأ�شد  لهم 
اأجرًا عظيمًا - ولهديناهم �شراطًا م�شتقيمًا} 

)الن�شاء: 68-66(.

زادهم  اهتدوا  {والذين  وجل:  عز  وقال 
 ،)17 )محمد:  تق�اهم}  واآتاهم  هدى 
يجعل  اهلل  يتق  {ومن  تعالى:  ق�له  ومثله 
له مخرجًا - ويرزقه من حيث ل يحت�شب} 

)الطالق: 3-2(.
اإل  الإح�شان  جزاء  {هل  �شبحانه:  وقال 

الإح�شان} )الرحمن: 60(.

فه�  اهلل  على  يت�كل  {ومن  تعالى:  وقال 
ال�شلف:  بع�س  قال   ،)3 )الطالق:  ح�شبه} 
جعل اهلل لكل عمٍل جزاًء من جن�شه، وجعل 
جزاء الت�كل عليه نف�س كفايته لعبده، ولم 
يقل ن�ؤته كذا وكذا من الأجر - كما قال في 
المقد�شة  نف�شه  جعل  بل  الأعمال،  بع�س 
�شبحانه كفاية عبده المت�كل عليه، وح�شبه 
وواقيه، فل� ت�كل العبد على اهلل تعالى حق 
ت�كله، وكادته ال�شم�ات والأر�س ومن فيهن 

لجعل له مخرجًا من ذلك، وكفاه ون�شره.

ق�اعد  انظر:   - القاعدة  هذه  في   )1(
الق�اعد  �شرح  )ق1(،  العدلية  المجلة 
درر   ،47 الزرقا:  اأحمد  الفقهية/لل�شيخ 
 ،17/1 حيدر(:  علي  )�شرح  الحكام 

والم�شادر الآتية.
وم�شلم   ،)1( البخاري  عليه:  متفق   )2(

.)1907(
)3( جامع العل�م الحكم: 59/1.

)4( م�شلم )1006(.
وم�شلم   ،)56( البخاري  عليه:  متفق   )5(

.)1628(
كتابه:  من  الطبري،  تف�شير  انظر:   )6(

جامع البيان: 556/2.
)7( التحرير والتن�ير: 199/5، 200.

داود  واأب�  اأحمد: )465/3(،  اأخرجه   )8(
)2936(، والترمذي )645(، وابن خزيمة: 

)51/3(، واإ�شناده ح�شن.
)9( متفٌق عليه: البخاري )1438(، وم�شلم 

.)1023(
ي�شقى  فه�  المعاني،  في  ولتقاربه   )10(
الأول:  كالم  ن�ش��س  في  انظر  واحٍد،  بماٍء 
-273/7  ،484-482/6 الفتاوى:  مجم�ع 

 ،525/1 ،396 ،28-26/15 ،339/8 ،276
-119/28 ،258-257/21 ،178-174/18

.120
اإعالم  انظر:  الثاني،  كالم  ن�ش��س  وفي 
الم�قعين: 196/1، تهذيب �شنن اأبي داود: 
 ،240-239/2 الف�ائد:  بدائع   ،244/9
الكافي:  الح�اب   ،46-40 ال�شيب:  ال�ابل 
ال�شعادة: 71/1، 253- دار  85-86، مفتاح 

اأكثر  الإمامين  كالم  من  تركت  وما   .254
في  الأمل  بل�غ  في:  جملته  انظر  واأكثر، 
العمل(  جن�س  من  )الجزاء  قاعدة  تقرير 
ال�شيد  فكل  الرملين  �ش�مان  محمد  لالأ�شتاذ 

فيه.

2. اجلزاء من جن�ض العمل

هوام�ض:
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الوقف
ودوره يف النماء 

الجتماعي

ُدوا َفاإِنَّ  قاَل اهلُل تعاَلى:{َوَتَزوَّ
ْقَوى َواتَُّقوِن َيا اأُْويِل  اِد التَّ َخرْيَ الزَّ

الأَْلَباِب} )�سورة البقرة: 197( 
يقوُل اهلُل تعاَلى: {َمَثُل الَِّذيَن 

 ِ ِبيِل اهللَّ ُينِفُقوَن اأَْمَواَلُهْم يِف �سَ
َناِبَل  ْبَع �سَ ٍة اأَْنَبَتْت �سَ َكَمَثِل َحبَّ
 ُ ٍة َواهللَّ اَئُة َحبَّ ْنُبَلٍة مِّ يِف ُكلِّ �سُ
ٌع  ُ َوا�سِ اُء َواهللَّ ن َي�سَ اِعُف مِلَ ُي�سَ

َعِليٌم} )�سورة البقرة: 261( 
َف اهلُل تعاَلى الإِْن�ساَن  َلَقْد َكلَّ

واَب والِعقاَب  ْعِي، َوَرَبَط الثَّ بال�سَّ
َعى  عاُه يِف الدنَيا، َفَمْن �سَ �سْ مِبَ

ا�َض  ، وَنَفَع النَّ يِف ُوُجوِه اخَلرْيِ
ْعِيِه، َفَما  َكاَن َلُه الأَْجُر ِبَقْدِر �سَ

ِلُم  ِمْن َعَمٍل َيْعَمُلُه امُل�سْ
ا�ُض اإِلَّ اأُِجَر َعَلْيِه،  َفَيْنَتِفُع ِبِه النَّ

ُ -�سلى  وُل اهللَّ واأُِثيَب ِبِه، َقاَل َر�سُ
اهلل عليه و�سلم-: ))َما ِمْن 

ا، اأَْو َيْزَرُع  ِلٍم َيْغِر�ُض َغْر�سً ُم�سْ
 ، ْو َطرْيٌ َزْرًعا، فَياأُْكُل ِمْنه اإن�ساٌن، اأَ
َدَقٌة((  اأَْو َبهيَمٌة اإِلَّ كاَن َلُه ِبِه �سَ

البخاري وم�سلم. 

د. اأ�رضف حممد يو�سف
جامعة اأم درمان الإ�سالمية - كلية ال�رضيعة
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واإِنهَّ اأَْعَظَم الأَْعماِل اأَْجًرا، واأَكرَثَها ِل�شاحِبَها 
ْفِع ُهَ� الَعَمُل  ث�اًبا ِهَي اأَْدَوُمَها َنْفًعا، واأَْدَوُم النهَّ
اِحِبِه،  يُّ الهَِّذي َي�ْشَتِمرُّ َنْفُعُه َبْعَد َمْ�ِت �شَ اخَلرْيِ
و�شلم-:  عليه  اهلل  -�شلى   ُ اهللهَّ ــ�ُل  َر�ــشُ َقــاَل 
َوَيْبَقى  اثَناِن  ِجُع  َفرَيْ ثاَلثٌة،  َت  امْلَيِّ ))َيْتَبُع 

ِجُع  َمَعُه َواِحٌد، َيْتَبُعُه اأَْهُلُه َوَماُلُه َوَعَمُلُه، َفرَيْ
عليه.  متفق  َعَمُلُه((  َوَيْبَقى  َوَمــاُلــُه،  اأَْهــُلــُه 
وقَفُه  َما  م�ِتِه  بعَد  الإن�شاِن  بعمِل  ويلحُق 
الُعلماُء  َف  َعــرهَّ َوَلَقْد  حياِتِه،  يِف  تعاَلى  هلِل 
َعَلى  َمْنَفَعٍة  اأَْو  ــاٍل  َم َحْب�ُس  ــُه:  بــاأَنهَّ الــَ�ْقــَف 
ا�ِس  ، فالَ�اِقُف اأَْكرَثُ النهَّ ِجَهٍة ِمْن ِجهاِت اخَلرْيِ
يف  َعَلْيِه  ْخِلُف  ُيَ اهلَل  لأَنهَّ  بالَ�ْقِف؛  انتفاًعا 
َلُه الأَْجُر  َي�ْشِري  َمْ�ِتِه  َعاًفا، وَبْعَد  اأَ�شْ نَيا  الدُّ
لالأَحياِء،  َنْفٌع  فيِه  والَ�ْقُف  ِه،  ــرْبِ َق يِف  وُهــَ� 
املَاِل  لَتْنِمَيِة  َو�شيَلٌة  وُهَ�  لالأَم�اِت،  َوَرْحَمٌة 
كانِت  واإَِذا  الآخــرِة،  يِف  ــاِرِه  خ وادِّ ْنَيا،  الدُّ يِف 
ُة للَماِل ِهي ا�شتثماُرُه يِف ُكلِّ  ْنميُة احَلقيقيهَّ التهَّ
ْم�اَلَنا  ِكُن ا�شتثماُرُه، َفَعَلْينا اأَْن َن�ْشَتْثِمَر اأَ َما مُيْ
يِف املَ�َشاريِع الهَِّتي َل خ�َشاَرَة ِفيَها اأََبًدا، َوِرْبُحَها 
َوَذِلَك ِمْن خالِل الَ�ْقِف  َتاأْكيٍد،  ِبُكلِّ  م�ٌن  َم�شْ
تعاَلى:{ اهلُل  قاَل  اأَ�ْشكاِلِه،  بجميِع  اخَلرْيِيِّ 

َوَلَقْد  َبــاٍق}   ِ اهللهَّ ِعنَد  َوَما  َينَفُد  ِعنَدُكْم  َما 
َي اهلُل عنُهْم ِمْن َقْبُل اإَلى  حاَبُة َر�شِ �َشاَرُع ال�شهَّ
ا�شتثَماِر اأَم�اِلِهْم يِف الَ�ْقِف، فَعن عبِد اهلل ْبِن 
اِب  طهَّ اأَنهَّ ُعَمَر ْبَن اخْلَ ُعَمَر ر�شَى اهلُل عنُهَما: 
اهلل  -�شلى  ِبىهَّ  النهَّ َفاأََتى   ، ِبَخْيرَبَ ْر�شًا  اأَ اَب  اأَ�شَ
َر�ُش�َل  َيا  َفَقاَل:  ِفيَها  َي�ْشَتاأِْمُرُه  و�شلم-  عليه 
َماًل  ْب  اأُ�شِ َلْ   ، ِبَخْيرَبَ اأَْر�شًا  ْبُت  اأَ�شَ اإِنِّى   ِ اهللهَّ
َقاَل:  ِبِه  ُمُر  َتاأْ َفَما  ِمْنُه،  ِعْنِدى  اأَْنَف�َس  َقطُّ 
ِبَها(.  ْقَت  دهَّ َوَت�شَ َلَها،  اأَ�شْ َحَب�ْشَت  �ِشْئَت  )اإِْن 
َق ِبَها ُعَمُر اأَنهَُّه َل ُيَباُع َوَل ُي�َهُب  دهَّ َقاَل: َفَت�شَ
َوِفى  اْلُفَقَراِء  ِفى  ِبَها  َق  دهَّ َوَت�شَ ُيــ�َرُث،  َوَل 
، َواْبِن  ِ َقاِب، َوِفى �َشِبيِل اهللهَّ اْلُقْرَبى، َوِفى الرِّ
ْيِف، َل ُجَناَح َعَلى َمْن َوِلَيَها اأَْن  ِبيِل، َوال�شهَّ ال�شهَّ
 . ٍل  ُمَتَم�ِّ َغرْيَ  َوُيْطِعَم  ِبامْلَْعُروِف،  ِمْنَها  َياأُْكَل 

ى بال�ْقِف.  وهَذا َما ُي�َشمهَّ

اأَنهَّ  عنُه:  اهلُل  ر�شَي  اَن  َعفهَّ ْبِن  ُعْثَماَن  وَعــْن 
ِبْئَر ُروَمَة َلْ َيُكْن َي�ْشَرُب ِمْنَها اأََحٌد اإِلهَّ ِبَثَمٍن، 
و�شلم- عليه  اهلل  -�شلى   ِ اهللهَّ ــ�َل  َر�ــشُ فَقاَل 
َفاأََتْيُت  َلُه(   ُ َغَفَر اهللهَّ ُروَمَة  ِبْئَر  َيْبَتاُع  :)َمْن 
َفُقْلُت:  و�شلم-  عليه  اهلل  -�شلى   ِ اهللهَّ َر�ُش�َل 
َقِد اْبَتْعُت ِبْئَر ُروَمَة. َقاَل: )َفاْجَعْلَها �ِشَقاَيًة 
ِلْلَغِنىِّ  َفَجَعْلُتَها  ــَك(.  َل َواأَْجــُرَهــا  ِلْلُم�ْشِلِمنَي 

ِبيِل.  َواْلَفِقرِي َواْبِن ال�شهَّ

ْخَمًة،  َد املُ�ْشِلم�َن ِمَن الَ�ْقِف اأَْعماًل �شَ ََلَقْد �َشيهَّ
اآثاُرَها باقَيًة َحتهَّى  َما َتزاُل  ًة،  وَم�َشاريَع َهامهَّ
ِبَناِء  َعَلى  الَ�ْقُف  يقت�شِر  َوَلْ  َهــَذا،  َيْ�ِمَنا 
الَ�ْقُف  اأ�ْشَهَم  َبــْل  ِبَها،  َيْلَحُق  وَمــا  املَ�َشِاجِد 
ِة،  الجتماعيهَّ احَلــيــاِة  جَمـــالِت  َجِميِع  يِف 
ـــُرِق، واإِِقــامــِة  ــقِّ الـــطُّ ــايِف، و�ــشَ ــشَ ــ� ــاِء املَ ــَن ــِب َك
املََداِر�ِس  وِبَناِء  الأَْنــهــاِر،  واإِجــراِء  اجُل�ُش�ِر، 
واأ�ْشَهَم  ِبَها،  َيْلَحُق  وَما  ِة  ْرِعيهَّ وال�شهَّ ِة  الِعْلِميهَّ
واِء،  ــدهَّ ال وَتــاأْمــنِي  ى،  املَْر�شَ ِعــالِج  يِف  الَ�ْقُف 
ِجَراَحاِت  وَم�ْشِح  املَْفج�ِعنَي،  اآلِم  وَتْخفيِف 
وَكَفالِة  املَ�ْشُج�ِننَي،  اأُ�َشِر  ورعايِة  املَْنك�بنَي، 
اِء  َوَق�شَ َباِب،  ال�شهَّ وَتْزويِج  والأَراِمــِل،  الأَْيتاِم 
يِف  ى  املَْر�شَ واأُ�َشِر  نَي،  امْلُ�ِشنِّ وِرعاَيِة  ُي�ِن،  الدِّ
َذِوي  ِمْن  املُحتاِجنَي  وَكَفالِة  ِهْم،  َمَر�شِ حاِل 

ِة.  الحتياجاِت اخلا�شهَّ

و�شلم-:  عليه  اهلل  -�شلى   ِ اهللهَّ ــ�َل  َر�ــشُ قــاَل 
ِه  َقرْبِ يِف  َوُهَ�  اأَْجُرُهنهَّ  للَعْبِد  َيْجري  )�َشْبَعٌة 
َبْعَد َمْ�ِتِه: َمْن َعلهََّم ِعْلًما، اأَْو َكَرى َنْهُرا - ويِف 
ِروايٍة: اأَْجَرى َنْهًرا - اأَْو َحَفَر ِبئًرا، اأَْو َغَر�َس 
اأَْو  َحًفا،  ُم�شْ َث  َورهَّ اأَْو  َم�ْشِجًدا،  َبَنى  اأَْو  َنْخاًل، 

َتَرَك َوَلًدا َي�ْشَتْغِفُر َلُه َبْعَد َم�ْتِه(. 

اَعاِت،  الطهَّ ــَ�اَب  اأَْب َلَنا  َفَتَح  ــِذي  الهَّ هلِل  احَلْمُد 
ِفْعِل  َعَلى  َوَدلهََّنا  َرَجــاِت،  الــدهَّ �ُشُبَل  َلَنا  َر  َوَي�شهَّ
اِت، وَجَعَل الأَْجَر �َشاِرًيا للُمْح�ِشِننَي َبْعَد  اخَلرْيَ
ُمْلُك  بيِدِه  اهلُل،  لهَّ  اإِ اإِلَه  َل  اأَْن  واأَ�ْشَهُد  املََماِت، 
ًدا  مهَّ اأَنهَّ �شيَدَنا حُمَ َم�اِت، واأَ�ْشَهُد  الأَْر�ِس وال�شهَّ
حمُة  والرهَّ املـُـْهــداُة،  ْعَمُة  النِّ َوَر�ُش�ُلُه  َعْبُدُه 
�شيِدَنا  َعَلى  وَباِرك  و�َشلِّم  لِّ  اللهمهَّ �شَ املُ�ْشداُة، 
َلُهْم  ابعنَي  والتهَّ حاِبِه  واأَ�شْ اآِلــِه  َوَعَلى  حممٍد 

يِن.  َلى َيْ�ِم الدِّ باإح�شاٍن اإِ

واأُو�شيكْم  اهلِل،  عباَد  اهلَل  ُق�ا  فاتهَّ َبْعُد:  ا  اأمهَّ
يِف  واأ�ْشِهُم�ا  الَف�اِت،  َقْبَل  الُفَر�ِس  باْغِتَناِم 
َم�َشاريِع الَ�ْقِف الهَِّتي تق�ُم ِبَها َدْوَلُة الإِماراِت 
َعِة يِف ِرِعايِة املَ�َشاِجِد، وِحْفِظ  باأِ�شكاِلَها املَُتن�ِّ
اِت  املربهَّ ِمَن  وغرِيَها  ِة،  نهَّ ال�شُّ وتعليِم  الُقْراآِن، 
الهَِّتي ُت�شاعُد الُفَقراَء واأَْهَل احَلاَجاِت، ن�شاأُل 
ــُه  واأَْهــَل اْلَبَلَد  ــَذا  َه َيْحَفَظ  اأَْن  تعاَلى  اهلَل 

واملُ�ْشِلمنَي اأَجمعنَي. 

اِريٌَّة، وَدليٌل  َمٌة َح�سَ الَوْقُف �سِ
َعَلى َوْعِي املجتمع
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اإعجاز الإ�سالم
يف �ساعة اجل�سم البيولوجيـة

1. �شالة الفجر 
�شالة  لي�شلي  ال�شباح  يف  امل�شلم  ي�شتيقظ 
حت�لت  ثالثة  مع  م�عد  على  وه�  ال�شبح 

مهمة:
م�عده،  يف  ال�ش�ء  ل�شتقبال  الإ�شتعداد   •
ال�سنوبرية،  الغدة  ن�س�ط  من  يخف�ش  مم� 
العمليات  وين�شط  املــيــالتــ�نــني،  وينق�س 

الأخرى املرتبطة بال�ش�ء.
)غري  الع�شبي  اجلــهــاز  �شيطرة  نهاية   •
ـــطـــالق اجلــهــاز  ــاًل وان ــي الــــــ�دي( املـــهـــدئ ل

)ال�دي( املن�شط نهارًا.
التي  الــطــاقــة  ل�شتعمال  ال�ــشــتــعــداد   •
وه�  �شباحًا.  الك�رتيزون  ارتفاع  ي�فرها 
احلركة  ب�شبب  ولي�س  ذاتيًا،  يحدث  ارتفاع 
الإ�شتلقاء  و�شع  بعد  الفرا�س  من  والنزول 
الدم  يرتفع يف  ال�شريوت�نني  ان هرم�ن  كما 

وكذلك الأندروفني.

2.  �شالة الظهر 
 ي�شلي امل�شلم الظهر وه� على م�عد مع ثالث 

تفاعالت مهمة: 
الأول  الإرتفاع  اإثر  بال�شالة  نف�شه  • يهدئ 

لهرم�ن الأدرينالني اآخر ال�شباح.
حيث  اجلن�شية  الناحية  من  نف�شه  يهدئ   -

يبلغ الت�شت��شتريون قمته يف الظهر.
اجل�شم  البي�ل�جية  ال�شاعة  تطالب   •
يقع  ل  اإذا  الطاقة  من  الإمـــدادات  بزيادة 

تناول وجبة �شريعة.
للت�تر  ال�شالة عاماًل مهدئًا  • وبذلك تك�ن 

احلا�شل من اجل�ع.

3.  �شالة الع�شر
لأنها  ال�شالة  اأداء  على  البالغ  التاأكيد  مع 
لــالأدريــنــالــني،  الــثــانــيــة  بالقمة  مرتبطة 
عدة  يف  ملمو�ش  ن�س�ط  ي�سحبه�  قمة  وهي 

وظلل�ئلف، خ��سة الن�سلل�ط القلبللي، كملل� اأن

حتدث  القلب  مر�شى  عند  امل�شاعفات  اأكرث 
على  يــدل  ممــا  مبا�شرة،  الــفــرته  هــذه  بعد 
الع�ش� احلي�ي يف هذه  احلرج الذي مير به 
امل�شاعفات  اكرث  ان  الطريف  ومن  الفرتة. 
اأي�شًا  حتدث  ال�لدة  حديثي  الأطفال  عند 
يف هذه الفرته حيث ان م�ت الطفال حديثي 
الثانية  ال�شاعة  يف  اق�شاه  يبلغ  ـــ�لدة  ال
لديهم  امل�شاعفات  اكرث  اأن  كما   ، الظهر  بعد 
الظهر. بعد  والرابعة  الثانية  بني  حتــدث 

التي  الفرتة  �شع�بة  على  اآخــر  دليل  وهــذا 
والقلب  عم�مًا  للج�شم  بالن�شبة  الظهر  تلي 
الأطفال حديثي  م�شكالت  )اأغلب  خ�ش��شًا، 
وحتى  تنف�شية(  قلبية  م�شكالت  الـــ�لدة 
عند البالغني الأ�ش�ياء ، حيث متر اأج�شامهم 
يف هذه الفرتة ب�شع�بة بالغة وذلك بارتفاع 
ــ�ارث  وك حـــ�ادث  ــى  اإل يـــ�ؤدي  خا�س  ببتيد 

رهيبة.

وتعمل �شالة الع�شر على ت�قف الإن�شان عن 
اآخر  �شيء  باأي  الإن�شغال  من  ومنعه  اأعماله 

اتقاًء لهذه امل�شاعفات.

4.  �شالة املغرب  
الظالم،  اإلى  ال�ش�ء  من  التح�ل  م�عد  فهي 
ال�شبح،  �ــشــالة  يف  يــحــدث  ــا  م عك�س  وهـــ� 
بــدء  ب�شبب  املــيــالتــ�نــني  اإفـــــراز  ويـــــزداد 
بالنعا�س  الإح�شا�س  فيحدث  الظالم  دخ�ل 
ال�شريوت�ين  ينخف�س  وباملقابل  والك�شل، 

والك�رتيزون والأندروفني.

5.  �شالة الع�شاء
يف موعد الإنتق�ل من الن�س�ط اإلى الراحة. 
ثابتة  حمطة  وت�شبح  ال�شبح.  �شالة  عك�س 
الع�شبي  اجلهاز  �شيطرة  من  اجل�شم  لنتقال 
ال�دي(،  �شيطرة اجلهاز )غري  اإلى  )ال�دي( 
لذلك فقد يك�ن هذا ه� ال�شر يف �شٌنة تاأخري

هذه ال�شالة اإلى قبيل الن�م لالإنتهاء من كل 
هذا  ويف  بعدها.  مبا�شرة  الن�م  ثم  امل�شاغل 
ال�قت تنخف�س حرارة اجل�شم ودقات قلبه 

وترتفع هرم�نات الدم.

هذه  تــ�افــق  اأن  باملالحظة  اجلــديــر  ــن  وم
امل�اعيد اخلم�شة مع التح�لت البي�ل�جية 
املهمة يف اجل�شم، يجعل من ال�شل�ات اخلم�س 

منعك�شات �شرطية م�ؤثرة مع مرور الزمن. 

يف  ت�شبح  �شالة  كــل  اأن  نت�قع  اأن  فيمكن 
حيث  ما،  عمليات  لنطالق  اإ�شارة  ذاتها  حد 
ذي  احلياة  يف  ي�مي  نظام  على  الثبات  اأن 
مع  ال�شالة  يف  يحدث  كما  ثابتة.  حمطات 

م�شاحبة م�ؤثر �ش�تي وه� الآذان.

يجعل اجل�شم ي�شري يف ن�شق مرتابط جدًا مع 
ذلك  جراء  من  ونح�شل  اخلارجية.  البيئة 
البي�ل�جية  امل�اعيد  بني  تام  ان�شجام  على 
ــم، واملـــ�اعـــيـــد اخلــارجــيــة  ــش ــ� داخــــل اجل
ودورة  ال�ش�ء  كــدورة  البيئية  للم�ؤثرات 
ال�شل�ت  باأداء  ال�شرعية  وامل�اعيد  الظالم، 

اخلم�س يف م�اقيتها.

د. زهري مهندار
م�ست�سفى الإمارات
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