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جملـــــة اإ�شــالميــــــة ثقافية اجتماعية ت�شـــــدر عن دائـــرة ال�شـــ�ؤون الإ�شــالميـــة والعمـــــل اخليـــري بـــــدبـي

العدد 112 ماي� - 2009م - جمادى الآخرة 1430هـ

الـــرؤيـة
ثقافة اإ�شالمية و�شطية

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

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

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

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

من المحرر
ملبادئ  اإحــيــاء  املا�شية  اخلم�شة  العق�د  �شهدت 

الجتهاد  وتن�شيط  الإ�شالمي  والتم�يل  القت�شاد 

يف ق�شايا فقه املعامالت يف الإ�شالم واأثمر ذلك عن 

كم هائل من البح�ث والدرا�شات والكتب والر�شائل 

التي  واملــ�ؤمتــرات  والــنــدوات  والــقــرارات  والفتاوى 

خرجت بت��شيات بناءة خدمة لالقت�شاد الإ�شالمي 

لبناء  تنفيذية  وخطة  اإ�شراتيجية  و�شعت  حيث 

قــ�اعــد تــخــدم القــتــ�ــشــاد الإ�ــشــالمــي يف حتقيق 

ر�شالته املتمثلة يف دعم وتن�شيق البح�ث الأ�شا�شية 

والتطبيقية يف جمال القت�شاد والتم�يل الإ�شالمي 

العلمي  البحث  م�ؤ�ش�شات  بني  والتكامل  والتن�شيق 

وامل�ؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية يف هذا املجال . 

جه�د  ببذل  خمتلفة  جهات  قامت  اأن  �شبق  وقــد 

الفقهية  للمراجع  معل�مات  ق�اعد  بناء  يف  م�فقة 

يف جمال املعامالت املالية والإ�شالمية وركز بع�شها 

اأن  وناأمل  املعا�شرة  والقرارات  الفتاوى  جمع  على 

نرى قريبًا مرجعًا �شاماًل يحت�ي على كل الأبحاث 

والتم�يل  القت�شاد  يف  املتخ�ش�شة  والــدرا�ــشــات 

الرقابة  هيئات  وقــــرارات  ــال  ــم واأع الإ�ــشــالمــي، 

ال�شرعية واملجامع الفقهية يف الق�شايا القت�شادية 

املعا�شرة.

محمد توفيق احمد 



مبداأ  اعتماد  عرب  الأطــراف  متعددة  امل�شاربة  مبداأ  على  الإ�شالمية  امل�شرفية  للخدمات  الأول  النظري  النم�ذج  ارتكز 

م�شاركة الربح بدًل من مبداأ الفائدة حيث ميكن للم�شارف الإ�شالمية اأن تك�ن و�شيطًا ماليًا مثاليًا.

وخالل العقد املن�شرم لقت اخلدمات والن�شاطات املالية الإ�شالمية اهتمامًا وا�شعًا �شمل الأكادمييني واملتخ�ش�شني وبداأت 

العديد من اجلامعات واملعاهد بتدري�س اأ�ش�س اخلدمات امل�شرفية الإ�شالمية وت�شجيع اجراء الدرا�شات والبح�ث، ومت عقد 

الكثري من امل�ؤمترات والندوات، والي�م تن�شط العديد من مراكز الأبحاث القت�شادية بعد الأزمة املالية العاملية يف درا�شة 

الأ�ش�س القت�شادية الإ�شالمية مركزة على ال�ش�ؤون املالية وامل�شرفية.

وقامت بع�س هذه املراكز بن�شر املجالت الأكادميية املتخ�ش�شة لدرا�شة القت�شاد الإ�شالمي م�فرة بذلك من�شة لتبادل 

الأفكار ون�شر املعل�مات، وم�ؤمتر امل�شارف الإ�شالمية الذي تعقده دائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية حتت عن�ان )بني ال�اقع واملاأم�ل( 

الإ�شالمية  للم�شارف  قدم  وم�طن  جديدة  اآفاق  ل�شتك�شاف  املحلية  اخلربات  مع  الدولية  اخلربات  لحتكاك  جمال  ه� 

وتط�ير الأ�ش�س الأولية لهذه ال�شناعة وتنقيتها و�شقلها وفقًا ملبادئ �شريعتنا الغراء حيث اأ�شبحت م�شارفنا الإ�شالمية 

الي�م ت�شكل مناف�شة ق�ية يف جميع جمالت العمل امل�شريف وتتمتع مب�شت�ى عال من التقدير واأكرث عدًل واإن�شافًا حلق�ق 

املتعاملني، وهي جتذب املزيد من غري امل�شلمني يف كل اأنحاء العامل. يحفزهم على ذلك متيز النظام امل�شريف الإ�شالمي.
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مؤتمر المصارف اإلسالمية 



بداأ التفكري يف عقد هذا امل�ؤمتر يف بدايات 

لهذا  ــا  مل وذلـــك  2005م  1425هـــــ  ــام  ــع ال

اإىل  الــدائــرة  و�شعي  اأهمية  مــن  امل��ش�ع 

اإثبات دور و�شالحية البن�ك الإ�شالمية يف 

لها والناجتة  التي تتعر�س  التحديات  ظل 

عن الطفرة القت�شادية التي �شملت جميع 

وتبادل  التباحث  جانب  اإىل  العامل  اأنحاء 

ال�شرعية  ــام  ــك الأح يف  الفقهية  الآراء 

املجتمع  على  الطارئة  املالية  للمعامالت 

حيث  من  ال�شرعي  تكييفها  تتطلب  والتي 

ملا ل  بدائل وحل�ل  واإيجاد  والرد،  القب�ل 

لتلك  اإ�شالمية  حل�ل  واإن�شاء  �شرعًا  يقبل 

الإ�شالمية.  ال�شريعة  ت�شت�عبها  املعامالت 

بن  حمد  الدكت�ر  يق�ل  اللقاء  هــذا  ويف 

ال�شيخ احمد ال�شيباين املدير العام لدائرة 

هذا  تنظم  التي  اخلــريي  والعمل  ال�ش�ؤون 

هذا  ننظم  اأن  بــدايــة   ي�شعدنا   : املــ�ؤمتــر 

امل�ؤمتر القت�شادي حتت رعاية �شم� ال�شيخ 

مكت�م ويل  اآل  را�شد  بن  حمدان بن حممد 

عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي يف الفرة 

امل�افق  1430هـ  7 -10جمادى الآخرة  من 

31 ماي� اإىل 3 ي�ني� 2009م.

امل�ؤمتر  هذا  عقد  يف  التفكري  اأن  واحلقيقة 

مايل  لنهيار  تخ�فات  ظهرت  عندما  بــداأ 

اإقامة  عاملي مما عزز من فكرة الإ�شراع يف 

البن�ك  دور  وبــيــان  لر�شيخ  املــ�ؤمتــر  هــذا 

ــة يف تــدعــيــم اأمــــن الأنــظــمــة  ــي ــالم ــش الإ�

جلنة  بت�شكيل  فقمنا  وا�شتقرارها  املالية 

الآخــر  ربــيــع   22 يف  للم�ؤمتر  حت�شريية 

1429هـ  2008/4/28م  ويف 19 ذو القعدة 

قرارًا  اأ�شدرنا  2008م   /11/17 1429هـــ 

بت�شكيل جلان امل�ؤمتر  الذي تقرر عقده  يف 
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اختيار  وافق  اأنه  خا�شة  امل�ؤمتر  يف  اجلاد 

جراء  العامل  بها  مير  طاحنة  اأزمــة  زمانه 

املالية،  املعامالت  يف  ال�شرعية  املخالفات 

ينظر  ــعــامل  ال جعلت  الــتــي  ــــة  الأزم تــلــك 

الإ�شالمي،  القت�شاد  لنظرية  بــاجــالل 

من  لال�شتفادة  يدع�ن  الآخــريــن  وجعلت 

بالفاتيكان  ابتداء  الإ�شالمي،  القت�شاد 

وانتهاء برجال القت�شاد من اأرباب الأم�ال 

والبن�ك وامل�شارف الأجانب ف�شال عمن كان 

امل�شلمني،  من  الإ�شالمي  بالقت�شاد  ي�شكك 

يف  كبريا  اإ�شهاما  ي�شهم  امل�ؤمتر  هــذا  ولعل 

للعامل،  الإ�شالمي  القت�شاد  ر�شالة  اإي�شال 

31ماي�   - ـــ  1430ه ــرة  الآخ جمادى  �شهر 

2009م.

وما ه� �شبب اختيار هذا امل�عد لإقامة 

امل�ؤمتر ؟

العام  منذ  ـــان  الذه يف  الفكرة  اعتمدت 

اجلاد  بالعمل  بادرنا  حيث  2008م  املا�شي 

العلماء  الف�شيلة  اأ�ــشــحــاب  بــا�ــشــتــقــراء 

امل�ا�شيع  حــ�ل  ال�شرعيني  القت�شاديني 

يف  بل�رتها  ثم  لبحثها،  املهمة  القت�شادية 

حماور تك�ن حمل البحث العلمي والنقا�س 

المؤتمر سيسهم إسهامًا 
كبيراً إليصال رسالة 
االقتصاد اإلسالمي 

للعالم أجمع

د. عمر اخلطيبد. حمد بن ال�شيخ اأحمد ال�شيباين د. اأحمد عبد العزيز احلداد
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وت�ثيق املنتجات املالية الإ�شالمية وربطها 

علق  مــا  واإزالــــة  وثيقا،  ربطا  بال�شريعة 

الت�شاهل  �ش�ائب  من  املنتجات  تلك  ببع�س 

والتفريط.

ما هي الأهداف التي ي�شعى لتحقيقها 

م�ؤمتر امل�شارف؟ 

يف  جليلة  اأهــداف  لتحقيق  ي�شعى  امل�ؤمتر 

ال�شريفة الإ�شالمية اأهمها :

اإي�شال ر�شالة هذه ال�شريفة للعامل من   -1

خالل التغطية الإعالمية الكبرية التي 

الكبرية  وامل�شاركة  املــ�ؤمتــر،  �شرافق 

والقت�شاديني  ال�شرعيني  للعلماء 

العامليني والعرب.

الإ�شالمية  املالية  املنتجات  تط�ير   -2

املنتجات  ــن  ع بــعــيــدة  تــكــ�ن  بــحــيــث 

التقليدية.

وربطها  الــقــائــمــة،  املنتجات  ت�ثيق   -3

بالفقه الإ�شالمي برباط وثيق.

بالقت�شاد  الــكــبــرية  الثقة  ــاء  ــط اإع  -4

خال  مــن  املتعاملني،  لــدى  الإ�ــشــالمــي 

عر�س بع�س املنتجات التي حتتاج اإىل 

بحث ونقا�س؛ ليخرج امل�ؤمتر بت��شيات 

نافعة تفيد اللجان ال�شرعية يف البن�ك 

وامل�شارف وال�شركات املالية الإ�شالمية، 

وتعطي ثقة كبرية للمتعاملني.

وماه� �شر اختيار �شعار امل�ؤمتر )امل�شارف 

الإ�شالمية بني ال�اقع واملاأم�ل( كعن�ان 

للم�ؤمتر ؟

الي�م  الإ�شالمية  امل�شارف  اأن  اأحــد  ينكر  ل 

هي واقع ملم��س يف العامل كله، فما من بالد 

الإ�شالمية  وللم�شارف  اإل  العامل  بلدان  من 

نالت  فقد  ــ�اقــع،  ال اأر�ـــس  على  وجــ�د  فيها 

الأعمال  رجــال  و  واجلمه�ر،  ال�شا�شة  ثقة 

التقليدية  البن�ك  غدت  حتى  واملتعاملني، 

المصارف اإلسالمية 
اليوم واقع ملموس في 

العالم كله، فما من 
بلد من بلدان العالم إال 
وللمصارف اإلسالمية 
فيه وجود على أرض 

الواقع
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ف�شيك�ن  امل�ؤمتر  اإقامة  م�عد  اأما  وتعقيبا. 

7 من جمادى الآخرة  الفتتاح ي�م الأحد 

عام 1430 امل�افق 2009/5/31و�شت�شتمر 

جمادى   10 الأربــعــاء  يــ�م  حتى  جل�شاته 

 2009/6/3 امل�افق   1430 عــام  الآخــرة 

الب�شتان  فندق  يف  ــام  اأي اأربعة  مــدى  على  

روتانا بدبي.

ما مدى الطم�ح املت�قع من تطبيق 

الت��شيات التي �شيخرج بها امل�ؤمتر ؟

اأن  وه�  تعاىل  اهلل  �شاء  اإن  كبري  الطم�ح 

تزداد وتنت�شر ثقافة ال�شريفة الإ�شالمية 

التي  املنتجات  بع�س  وت�شحح  الــعــامل  يف 

اأو فيها نقا�س، وت�جد منتجات  عليها كالم 

اأخرى قادرة على حتفيز القت�شاد وت��شيع 

�شرعا،  املباحة  املالية  املعامالت  دائـــرة 

والنه��س بالقت�شاد املحلي والعاملي ليحقق 

الإ�شالمية  للمجتمعات  طم�حة  جناحات 

يف  امل�شاركني  عدد  اأن  خا�شة  والإن�شانية 

امل�ؤمتر وعدد العار�شني  قارب الـ100 باحث 

عر�شت بح�ثهم على التحكيم العلمي و مت 

اختيار نح� خم�شني  بحثا نال اأعلى درجات 

التحكيم لعر�شها يف امل�ؤمتر  وبقية البح�ث 

للح�ش�ر  اأ�شحابها  دعــ�ة  �شيتم  املقب�لة 

للم�ؤمتر واملناق�شة يف جل�شاته. 

ف�شيلة الدكت�ر هال حدثتنا عن املحاور 

التي يناق�شها امل�ؤمتر؟ 

يناق�س امل�ؤمتر �شبعة حماور اأ�شا�شية وهي  

تفتح ن�افذ اإ�شالمية  ملا راأت جناحها وتف�قها 

فاإنها  ال�اقع  هذا  ومع  املجالت،  من  كثري  يف 

لبع�س  الفقهية  الإ�شكالت  بع�س  من  تعاين 

تلك  ومن  التطبيق،  اآليات  وبع�س  املنتجات 

فاإنها  امل�ؤمتر،  التي ت�شمنتها حماور  امل�ا�شيع 

حتتاج اإىل تاأ�شيل فقهي، ونقا�س علمي يحقق 

لالإ�شالم  املرعية  وامل�شالح  ال�شرعية  املقا�شد 

بحل  املــ�ؤمتــر  يخرج  اأن  والأمـــل  وامل�شلمني، 

لتلك امل�شائل من خالل الطرح اجلاد لالأبحاث 

املراجعة  خال  من  فائقة  عناية  نالت  التي 

الأوىل والتحكيم العلمي املنهجي الأكادميي، 

الفقه  جهابذة  من  �شيك�ن  الــذي  والتعقيب 

�شيتاح  الــذي  اجلــاد  والنقا�س  والقت�شاد، 

والت��شيات  الــعــر�ــس،  �شاحات  يف  للجميع 

اجلادة التي �شيخرج بها امل�ؤمتر اإن �شاء اهلل 

املاأم�ل الذي تت�خاه دائرة  تعاىل، فهذا ه� 

فتك�ن  امل�ؤمتر،  هذا  من  الإ�شالمية  ال�ش�ؤون 

حتقيق  يف  كبريا  اإ�شهاما  اأ�شهمت  قد  بذلك 

وعدم  ب�شرعهم  التم�شك  يف  للم�شلمني  النفع 

جل  حتتل  التي  معامالتهم  يف  عليه  اخلروج 

اأعمارهم واأعمالهم، ونفع القت�شاد الإ�شالمي 

ليتب�اأ مكانته الرائدة يف العامل .

ما هي الدول امل�شاركة؟

نف�شه  يف  وجــد  مــن  لكل  متاحة  امل�شاركة 

وجهنا  وقــد  العلمي،  البحث  على  مــقــدرة 

الدع�ة بثالث و�شائل الدع�ة اخلا�شة من 

الف�شيلة  لأ�شحاب  اخلا�شة  املعرفة  خالل 

العلماء اأهل الخت�شا�س.

م�قع  ـــالل  خ مـــن  ــعــامــة  ال الـــدعـــ�ة  	•
الدائرة العاملي على �شبكة املعل�مات.

ت�شاءل  مــن  لكل  الهاتفية  الــدعــ�ة  	•
اإىل  فندع�ه  بــاملــ�ؤمتــر،  �شماعه  عند 

على  للتعرف  الدائرة  م�قع  مراجعة 

�شروط  على  والطــالع  امل�ؤمتر  حمــاور 

امل�شاركة العلمية.

م�شاركات  اأتتنا  ال��شائل  هذه  خالل  ومن 

وما  الإ�شالمية،  الــدول  من  كثري  من  كثرية 

زالت الدع�ة مفت�حة يف بع�س املحاور ملن 

بح�ش�ره  وذلك  فيها  البحث  يرثي  اأن  اأراد 

نقا�شا  العلمية  مب�شاركته  واإدلئــه  امل�ؤمتر 

للم�شارف  الــقــانــ�نــيــة  ـــاع  ـــش الأو� اأوًل: 

الإ�شالمية يف العامل الإ�شالمي وخارجه

الداعمة  امل�ؤ�ش�شات  بني  التن�شيق  ثانيًا: 

للم�شرفية الإ�شالمية

ال�شرعية  والرقابة  الفت�ى  هيئات  ثالثًا: 

املالية  للم�ؤ�ش�شات  ال�شرعي  والتدقيق 

الإ�شالمية

اجلزئية  ــ�ل  احلــل مــن  النــتــقــال  رابـــعـــًا: 

والبدائل اإىل املبادرات والتاأ�شيل:

خام�شًا: اإيجاد م�ؤ�شرات اإ�شالمية للتعامالت 

الآجلة ) مرابحة، تاأجري، ...(:

املقدمة  اخلدمات  اإجارة  �ش�ابط  �شاد�شًا: 

من امل�ؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية

وال�ــشــرداد  ــتــداول  وال التخارج  �شابعًا: 

وحت�يل العق�د و�ش�ابطها ال�شرعية

للم�شرفيني  كبريا  هما  ت�شكل  املحاور  هذه 

الذين  املــفــتــني،  والــفــقــهــاء  الإ�ــشــالمــيــني 

عن  الفقهية  الأحكام  لت��شيح  يحتاج�ن 

ومل  حديثة  وهي  �شيما  ل  املعامالت،  تلك 

قاطع،  �شريح  ب�شكل  الفقهي  حكمها  يتبل�ر 

امل�ؤمتر  لهذا  تعاىل  اهلل  �شاء  اإن  و�شيك�ن 

اأثره الكبري يف جتلية هذه املحاور الفقهية 

ال�شرعية.

و ما مدى تاأثري امل�ؤمتر على ال�شاحة 

املحلية ؟

�شيك�ن للم�ؤمتر اأثر كبري اإن �شاء اهلل تعاىل، 

من خالل البحث والنقا�س اجلاد، و�شيعك�س 

ذلك واقع التطبيق العملي يف امل�شارف التي 

لبع�س  امل�شرفية  الإ�شكالت  بع�س  لديها 

ال�شرعية  اللجان  دعم  وكذلك  منتجاتها، 

التي حتتاج لدعم يف �شري رقابتها للم�شارف 

لتك�ن ت��شيات امل�ؤمتر وثيقة �شاحلة للعمل 

اأو  وداعية  القدمية  للمنتجات  والتطبيق 

منظرة ملنتجات جديدة، وهذا هدف ت�شعى 

يف  وروؤيتها  ر�شالتها  لتحقيق  الدائرة  اإليه 

ن�شر الثقافة الإ�شالمية والأحكام الفقهية 

امل�ؤ�شلة للعامل الإ�شالمي.

عدد المشاركين في 
المؤتمر قارب الـ100 

باحث عرضت بحوثهم 
على التحكيم العلمي
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األحالم جميلة، 
والطموحات عزيزة، ولكن 

العمل أرقى وأجدى طم�ح الإن�شان �ش�رة لنف�شه، ومراآة تعك�س 

يظهر  اأن  بد  ل  الإن�شان  فباطن  فكره،  لنا 

اأحالمه  على  وحتى  ظــاهــره،  على  اأثـــره 

وطم�حاته.

قد تك�ن طم�حات عادية.. حال �شاحبها 

يدر�س،  النا�س:  من  عــادي  فرد  اأي  كحال 

ويعمل،  ال�شهادة،  على  ليح�شل  وينجح 

جنباء  يك�ن�ن  قد  باأبناء  وياأتي  ويتزوج 

اأو ل. ل تتعدى طم�حاته اأن ينجح يف كل 

مرحلة، ويعي�س حياة هادئة بال م�شكالت، 

ميار�س ما ي�شتهي، ويق�شي كل مرحلة بدون 

عقبات.

�شفا�شف  اإىل  طم�حاتهم  انحطت  واآخرون 

واأن  ــالن،  ف تقليد  همهم  فاأ�شبح  الأمـــ�ر، 

ناعما  �شعرهم  اأو  كفالن،  ع�شالتهم  تك�ن 

كفالن، اأو جمعدا كفالنة، اأو اقت�شر همهم 

اأحدث  وم�شاهدة  والأحاديث  الألعاب  على 

يف  ينح�شر  وطم�حهم  فكُرهم  ـــالم.  الأف

يف  يفكرون  ول  الأخــذ،  يف  دافقة  رغبات 

تيار مقابل ا�شمه العطاء.

لكن ثمة اأنا�شًا تت�شع اأفكارهم لت�شع العامل، 

عالية،  اآفاق  يف  لتحلق  طم�حاتهم  وترقى 

واأمتهم،  ل�طنهم،  العطاء  هـــَمّ  يحمل�ن 

والإن�شانية جمعاء.

واأهل  اأر�شه  احت�شن  َمن  ه�ؤلء  ِمن  �شنجد 

اإليهم،  طم�حاته  فت�جهت  �شدره،  يف  بلده 

له،  يتي�شر  جمال  اأي  يف  يخدمهم  اأن  يحلم 

وياأخذ  بــه،  يفيدهم  علم  يف  ويتخ�ش�س 

لنف�شه دورا يف نفعهم، قد يقدم على ممار�شة 

العمل التط�عي اأو اخلريي لي�شاعد النا�س، 

تعر�شهم،  م�شكالت  حلل  طرق  يف  يفكر  اأو 

ويتمنى اأن يك�ن له اأثر اإيجابي يف حياتهم 

لي�شعدهم وي�شعد ب�شعادتهم.

ذا  يك�ن  اأن  يحلم  مــن  هـــ�ؤلء  مــن  �شنجد 

من  لي�شتفيد  ل  بـــالده،  يف  مــ�ؤثــر  من�شب 

نف�شه  ل�شالح  الكبري  املن�شب  هذا  مكا�شب 

ما  له  ويقدم  بلده،  ليخدم  ولكن  واأهــلــه، 

�شلبيات  اأي  اأن يتجنب  يرقى به، وليحاول 

راآها يف اأي مكان قدر ا�شتطاعته.

يطمح  َمــن  الطم�حني  هــ�ؤلء  من  و�شنجد 

العلم  يف  متخ�ش�س  ــامل  ع اأول  يــكــ�ن  اأن 

ات�شاع  يف  يف�قه  واآخــر  بلده،  يف  الفالين 

اأكرث علماء هذا  اأن يك�ن  طم�حه فيتمنى 

الفن متيزا يف العامل العربي، واآخر فاقهم 

طم�حا فتمنى اأن يك�ن اأف�شل علماء العامل 

يف هذا املجال.

من  قليل  عند  احللم  هــذا  مثُل  يك�ن  قــد 

النا�س ناجما عن رغبة يف الظه�ر، اأو نتيجة 

على  اأنف�شهم  يف  به  ي�شعرون  الذي  للتعايل 

كثريين  عند  احللم  هذا  لكن  كافة،  النا�س 

م�اهب  يف  الثقة  ومن  الهمة،  عل�  من  نابع 

اهلل لهم، وناجم عن حبهم واإخال�شهم لهذا 

العلم الذي اأتقن�ه.

ومن ه�ؤلء من يك�ن طم�حه عامليا فيحلم 

الق�شاء على  اأو  العامل،  الفقر من  باختفاء 

اأرواح  حت�شد  التي  امل�شتع�شية  الأمــرا�ــس 

املاليني يف كل عام، اأو يحلم باأن يعم ال�شالم 

من  بلد  اأو  �شعب  اأي  يعاين  ول  ــس  الأر� يف 

اأو  فكري  اأو  ع�شكري  احتالل  اأي  ويــالت 

اقت�شادي.

اإطـــاره  يف  بالتف�ق  يحلم  مــن  هـــ�ؤلء  مــن 

ال�شغري يف بيئته اأول، ثم يف عمله، ويف اأي 

على  ي�شاعد  ما  به  ليحقق  يدخله  جمــال 

ل  فه�  ومــكــان،  زمــان  اأي  يف  الإن�شان  رقــي 

الأحالم،  اأدنــى  ول  الأعمال  باأقل  ير�شى 

فف�شاء احللم وا�شع، وما يعني على ات�شاعه 

الذي يخرجه من  اأكرث ه� تنفيذه اجلدي 

ال�اقع  �شاحة  اإىل  املجرد  الطم�ح  ــار  اإط

احلقيقي.

األ  �شرطها  لكن  م�شروعة  طم�حات  فتلك 

تكتفي باحللم بل عليها اأن تتخذ اخلط�ات 

من  لتنتقل  ال�شليم،  الجتاه  يف  ال�شحيحة 

ميالأ  ــاز  اإجن اإىل  املهملة  النظريات  رفــ�ف 

ال�شمع والب�شر.

عزيزة،  والــطــمــ�حــات  جميلة،  ـــالم  الأح

ولكن العمل اأرقى واأجدى. فاأن يت�شع حلمي 

ول  وحمب�ب،  م�شروع  اأمــر  العامل  لي�شمل 

اأن يقابل  ترثيب على �شاحبه، ولكن يجب 

هذه ال�شعة يف الطم�ح �شعة يف العمل، و�شعي 

كبري، وهمة عالية، وثقة باهلل عظيمة.

عالقة  هي  عمله،  ات�شع  حلمه  ات�شع  من 

طردية على كل ذي طم�ح اأن ي�شعها ن�شب 

عينيه، واأن ي��شع حلمه كل حني، ويزيد يف 

عمله واإنتاجه مبا ينا�شب تلك ال�شعة التي 

يتطلع اإليها.

اآخر  اإىل  ول�  يريد  ما  اإىل  ي�شل  مل  اإن  اأما 

و�شرف  احلــلــم،  ــرف  �ــش فيكفيه  حــيــاتــه 

�شريفا،  حــلــمــك  ــ�ن  ــك ي فــــاأن  املـــحـــاولـــة، 

الفخر  ي�شتحق  �شرف  ه�  عاليا  وطم�حك 

وانحطت  الــهــمــم  فــيــه  تــدنــت  زمـــن  بــه يف 

ب�شاحبها  تــهــ�ي  ــارت  �ــش حــتــى  الأحــــالم 

وبفكره وعقله اإىل ما ل حتمد عقباه، فال 

يجني اإل الندامة وتبعاتها الثقيلة.

هذا  �شدق  على  تــدل  التي  العالمات  ومــن 

وتب�شر  �شاحبه،  جدية  وعلى  الطم�ح، 

بتحقيقه كليا اأو جزئيا ما ينعك�س من اأثره 

على �شاحب هذا الطم�ح، فيعرب عن نف�شه 

يف رقي الأخالق، ورقي الذوق، ورقي الفكر، 

وحالوة احلديث.

الذي  اأنــت  بيدك،  اأمــر  ه�  كبريا  تك�ن  اأن 

وتعتني  حلمك،  ت�شنع  حــني  ذلــك  ت�شنع 

بــفــكــرك، وتــنــمــي عــقــلــك، وتــ��ــشــع اآفـــاق 

ال�شماء بثقة  طم�حاتك لتحلق بني جن�م 

واعتزاز. 

طموحــات راقية
شروق محمد سلمان - باحثة في دائرة الشؤون اإلسالمية - دبي
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الزكاة 
والتضخم النقدي

د. عبد الرحمن الشايب - أستاذ االقتصاد جامعة اإلمارات 

ارتفاع  اإىل  الراجع  النقدّي  الت�شّخم  اإن 

ع�امل  ثمن  ارتــفــاع  اإىل  يع�د  النفقات 

الإنتاجية؛  العملية  يف  امل�شركة  الإنتاج 

ال�شلع  اأثــمــان  ارتــفــاع  يف  ي�شاهم  مــا  وهــ� 

املنتجة. 

ون�شري هنا اإىل عالقة التداخل ال�ا�شحة 

من  التكاليف  وزيــــادة  الــطــلــب  منـــّ�  ــني  ب

ناحية وبني الختاللت الهيكلّية وارتفاع 

التكاليف من ناحية اأخرى، ذلك اأن ت�شّخم 

ت�شّخم  اإىل  الــغــالــب  يف  يتح�ل  الطلب 

الهيكلّية  الختاللت  ج�شر  عرب  تكاليفّي 

ولذلك  العر�س؛  دوالِّ  جم�د  يف  املتمثلة 
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فيه ناجت عن�شر العمل والأجر املدف�ع له. 

ويعزز ذلك ما ي�ش�د ال�ش�ق الإ�شالمّية من 

ت�شريعات متنع الإ�شرار بالنف�س اأو املجتمع 

ومتنع التجمع الطائفيَّ الذي َيفِر�س اأجًرا 

ويك�ن  ال�ش�ق،  ظــروف  تقت�شيه  ل  معيًنا 

من واجب احلك�مة ت�فري الفر�شة حلرية 

)»القت�شاد  ـــ�ر  الأج ومــرونــة  ــ�اق  ــش الأ�

�س  عفر.  املنعم  عبد  ملحمد  الإ�ــشــالمــّي« 

الدول  تتبع  قد  اأخرى  ناحية  ومن   ،)287

تزايد  حــدوث  اإىل  تــ�ؤدي  عمالة  �شيا�شة 

مع  يتزامن ذلك  اأن  دون  الأجــ�ر  وا�شح يف 

زيادة ملم��شة يف معدل من� الإنتاجية، ويف 

اأ�شبه  الت�ظف  �شيا�شة  تك�ن  احلالة  هذه 

تك�ن  ول  الجتماعية  لالإعانات  بنظام 

مثل  اإىل  حاجة  يف  الإ�شالمّية  املجتمعات 

هذه ال�شيا�شات العملية التي يرتب عليها 

تتكفل  حيث  التنمية،  تكاليف  ت�شّخم 

فري�شة الزكاة باأداء هذه املهمة خري اأداء، 

ال�شخ�شية  اإمكانياته  ُتقعده  َمــن  فُتعني 

رُّ الق�يَّ  على ا�شتكمال كفايته بينما َت�شطَّ

القادَر على ال�شتزادة من العمل.

3 - حتقيق الت�شغيل الأمثل لطاقات 

الإنتاج:

القت�شاد  طــاقــات  مــن  جـــزٍء  وجـــ�د  اإن 

ال�شغ�ط  اأحــد  ميثل  عــاطــٍل  الإنتاجية 

جمال  يف  مفع�لها  تبا�شر  التي  الت�شّخمية 

طاقات  وج�د  وي�ؤدي  التكاليفي،  الت�شّخم 

الأ�شباب  اأحــد  املرتفعة  الأجـــ�ر  ومتثل 

يقابل  اإذ  النفقات؛  لت�شّخم  الرئي�شية 

الب�شرّي  العمل  عن�شر  تكلفة  ارتــفــاَع 

عبًئا  ي�شكل  ممــا  لالأ�شعار  املنتجني  رفــُع 

العمال  فيطالب  الــدخــ�ل  على  جــديــًدا 

عمليات  تــتــ�اىل  وهــكــذا  عالية،  بــزيــادة 

والأ�شعار، وقد  الأج�ر  الرتفاع يف كل من 

اإذا  ت�شّخًما  الأجــ�ر  يف  الزيادة  حُتدث  ل 

العمل تع��س  اإنتاجية  زيادة يف  �شاحبتها 

يف  الغالب  ال��شع  وه�  الأجــر،  يف  الزيادة 

يــ�ؤدي  حيث  الإ�ــشــالمــّيــة،  القت�شادّيات 

اإىل  املــال  راأ�ــس  على  كنفقة  الزكاة  فر�س 

والعمل على  املقنعة  البطالة  الق�شاء على 

الحتفاظ مب�شت�ى الت�شغيل الذي يتنا�شب 

يجب  النقدّي  الت�شّخم  ظاهرة  عالج  فاإن 

. وتعترب فري�شة  اأن يتم من منظ�ر �شم�يلٍّ

التخفيف  يحقق  ا  �شم�ليًّ تنظيًما  الزكاة 

من وطاأة الت�شّخم التكاليفي مبعاجلة اأهم 

اأ�شبابه املتمثلة فيما يلي:

الإنتاج. ع�امل  اأثمان  •	ارتفاع 
الأج�ر. م�شت�ى  •	ارتفاع 

العاطلة. •	الطاقات 

الفائدة. �شعر  •	ارتفاع 

من  تلك  الت�شخم  م�شادر  الزكاة  وتعالج 

خالل عدة �شبل، منها:

1 - دعم القطاعات الإنتاجية املتنامية:

اإحدى  على  الفعال  الطلب  تزايد  ــ�ؤدي  ي

ال�شتثمار  زيــادة  اإىل  ال�شلعية  املنتجات 

ع�امل  على  الطلب  وزيادة  القطاع  هذا  يف 

اآلية  خــالل  من   - ينعك�س  الــذي  الإنــتــاج، 

ال�ش�ق - على ارتفاع اأ�شعار هذه الع�امل.

منتجات  اإىل  ــعــار  الأ�ــش ــاع  ــف ارت وينتقل 

ع�امل  جتد  ل  التي  الأخــرى  القطاعات 

منها.  املطل�ب  لإنــتــاج  الكافية  ــاج  ــت الإن

وتخفف الزكاة من هذا الن�ع من الت�شّخم؛ 

ذات  واملــ�ؤ�ــشــ�ــشــات  الــقــطــاعــات  لأن  نــظــًرا 

الكفاءة املتدنية تقع حتت �شغط تخفي�س 

م�اردها لكي تخف�س من ا�شتحقاق زكاتها، 

الإنتاجية  املــ�ارد  ت�فري  اإىل  ذلك  ويــ�ؤدي 

يف  منها  اأقل  وباأ�شعار  املتنامية  للقطاعات 

حالة القت�شادّيات ال��شعية.

2- مكافحة الل�لب الت�شخمي لالأج�ر 

والأ�شعار:

القت�شادّيات  يف  الأجــ�ر  معدلت  ترتفع 

نقابات  ممار�شات  �شغط  حتت  ال��شعية 

خمتلف  النقابات  هذه  وت�شتخدم  العمال، 

الأ�شاليب لتحقيق مطالبها يف رفع الأج�ر، 

ّر  مبا يف ذلك الإ�شراب عن العمل الذي ي�شُ

. مب�شلحة القت�شاد ككلٍّ

قد ال ُتحدث الزيادة 
في األجور تضّخًما إذا 
صاحبتها زيادة في 

إنتاجية العمل تعوض 
الزيادة في األجر، وهو 

الوضع الغالب في 
االقتصادّيات اإلسالمّية
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4 - تخفيف اأعباء راأ�س املال:

�شعر  احت�شاب  عن  الناجمة  التكلفة  ُتَعّد 

الفائدة عن الأم�ال املقَر�شة اأحَد عنا�شر 

التي  التقلبات  فــاإن  لذا  الإنــتــاج؛  تكاليف 

تاأثريها  لها  يك�ن  ال�شعر  هذا  على  تطراأ 

الن�شبية  لالأهمية  َوفًقا  املنتج  �شعر  على 

حيث  التكاليف،  هيكل  يف  العن�شر  لهذا 

اإىل  املَِدينة  الفائدة  �شعر  ارتفاع  ــ�ؤدي  ي

اإ�شافة عن�شر جديد اإىل عنا�شر الت�شّخم 

التكاليفي.

القت�شاد  يف  الفائدة  �شعر  اإلغاء  ويــ�ؤدي 

الإ�شالمّي اإىل طرح هذه النفقة الت�شّخمية 

الزكاة  فر�س  ي�ؤدي  بينما  املال،  راأ�س  عن 

على روؤو�س الأم�ال النامية فعاًل اأو تقديًرا 

واحت�شابها عند �شعر منخف�س )ربع الع�شر 

يف مقابل �شعر للفائدة املَِدينة يراوح بني 

املَُعّدة  الأمــ�ال  ــس  روؤو� على  و%16(   %11

ـ  واأرباحها  وعائدها  وال�شتثمار  للتجارة 

من  النفقة  هذه  تخفي�س  اإىل  ذلك  يــ�ؤدي 

هيكل النفقات.

تطبيق  اأن  اإىل  الدرا�شة  هذه  من  نخُل�س 

من  التخفيف  يف  ي�شهم  الــزكــاة  فري�شة 

الت�شّخمية  للم�جات  بة  امل�شبِّ الع�امل 

الناجتة عن ارتفاع الطلب الكلّي عن العر�س 

الختاللت  اإىل  الراجعة  وتلك  الكلّي، 

الهيكلّية ل �شيما يف القت�شادّيات املتخلفة، 

وكذلك تلك املرتبة على ارتفاع النفقات

هذه  تطبيق  بــاأن  الزكاة  ت�شريع  ويتميز 

الأزمـــات  ــالج  ع على  يعمل  ل  الفري�شة 

الت�شّخمية بعد وق�عها وت�شرر القت�شاد 

الأزمات  هذه  تفادي  يف  ي�شهم  واإمنا  منها، 

�شيقة  حدود  يف  حدوثها  اأو  وق�عها  قبل 

مدتها  وتق�شري  حدتها  مــن  والتخفيف 

وهي  كُكّل،  القت�شاد  على  ال�شارة  واآثارها 

عديدة وعميقة. ويك�ن اأثر تطبيق الزكاة 

اجلزئّي  وامل�شت�ى  الإجمايل  امل�شت�ى  على 

بالأهداف ط�يلة  الت�شحية  من جهٍة دون 

الأمد يف �شبيل الأهداف ق�شرية الأمد من 

جهة اأخرى.

اإىل  املال  راأ�ــس  ُمعاِمل  ارتفاع  اإىل  عاطلة 

الأ�ش�ل  نفقة  ارتــفــاع  يعني  مما  الــنــاجت، 

الإنتاجية الثابتة لكل وحدة منتجة، كما 

ي�ؤدي ذلك اإىل ارتفاع ُمعاِمل راأ�س املال اإىل 

الَ�حدة  ن�شيب  ارتفاع  عن  ف�شاًل  العمل، 

املنتجة من بن�د التكاليف الأخرى وتك�ن 

نفقات  ت�شّخم  هــي  النهائية  املح�شلة 

الإنتاج.

العالج  هي  الــزكــاة  فري�شة  اأن  واملــعــروف 

اإنتاجية  طاقات  اأية  على  للق�شاء  الأمثل 

اختياَرين  تــطــرح  فهي  مــكــنــ�زة،  عاطلة 

فعاًل  النامية  الأمــ�ال  ــس  روؤو� ل�شتخدام 

اأوجه  يف  ت�شغيلها  َيتمَّ  اأن  فاإما  وتقديًرا: 

تتناق�س  اأن  واإمـــا  املختلفة،  ال�شتثمار 

الزكاة  قيمة  هــ�  ثــابــت،  �شن�ّي  بق�شط 

ـــك فــــاإن هــذه  ــى ذل ــة فــيــهــا، وعــل ــب ــ�اج ال

روؤو�س  على  وعبًئا  نفقًة  تعترب  الفري�شة 

هذه  تنخف�س  بينما  العاطلة،  الأمـــ�ال 

فيتم  العاملة  الأم�ال  روؤو�س  على  النفقة 

اإخراج الفري�شة ال�اجبة من عائد واأرباح 

يتنا�شب  الزكاة  �شعر  اإن  بل  الأمــ�ال،  هذه 

ا واجلهَد املبذول يف ال�شتثمار؛ وه�  عك�شيًّ

املجالت  خمتلف  ارتــيــاد  على  ي�شجع  مــا 

تزايد الطلب الفعال على 
أحد المنتجات يؤدي إلى 
زيادة االستثمار في هذا 
القطاع وزيادة الطلب 

على عوامل اإلنتاج، الذي 
ينعكس )من خالل 

آلية السوق( على ارتفاع 
أسعار هذه المنتجات

بــدًل  ــا  ــه ــ�رُت ُوُع كــانــت  مهما  الإنــتــاجــيــة 

ذلك  وي�شهم  عــاطــلــة.  املــــ�ارد  تــرك  مــن 

الت�شّخمية  ال�شغ�ط  مــن  التخفيف  يف 

من  جــزء  بقاء  عــن  الناجمة  الراكمية 

روؤو�س الأم�ال الإنتاجية عاطاًل.
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أهـمـيــة
الرقابة الشرعية
في المصارف اإلسالمية

أحمد حلمي سيف النصر - صحافي إقتصادي متخصص - مدير مجلة اإلقتصادي سابقًا
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وو�شع  جديدة  ا�شتثمار  اأ�شاليب  من  ُيقرح 

الق�اعد الالزمة ل�شبط التعامل مع البن�ك 

غري الإ�شالمية واإعداد دليل عملي �شرعي، 

وه�: دليل الإجراءات الذي ي�شمل خمتلف 

عمليات امل�شرف. 

الرقابة العالجية 

امل�شرفية  اأعماله  يف  امل�شرف  �شري  اأثناء 

�شرعية،  اأخطاء  يف  يقع  قد  وال�شتثمارية 

وبع�س  امل�شائل  لبع�س  يتعر�س  قــد  اأو 

الإ�شكالت التي حتتاج اإىل راأي �شرعي، وهنا 

خط  وت�شحيح  �شبط  يف  الهيئة  دور  يربز 

وتقدمي  اع�جاجه،  وتق�مي  امل�شرف  �شري 

الراأي ال�شرعي للم�شائل وامل�شكالت. 

ــاء  ــن اأث الــهــيــئــة  دور  نلخ�س  اأن  ــن  ــك ومي

اأبرزها  مــن  نــقــاط،  جمم�عة  يف  التنفيذ 

اإليها  ُيحال  فيما  ال�شرعي  الـــراأي  اإبـــداء 

ال�شرعية  واملراجعة  امل�شرف  معامالت  من 

جلميع مراحل تنفيذ العملية ال�شتثمارية 

ت�شحيحها  ومتابعة  املالحظات  ـــداء  واإب

على  الهيئة  م�افقة  وا�شراط  بــاأول  اأول 

اتخاذ  قبل  ال�شتثمارية  امل�شروعات  اإمتام 

اخلط�ة النهائية يف التنفيذ.

الرقابة التكميلية 

من  الفت�ى  لهيئة  بد  ل  عــام  كل  نهاية  يف 

تقييم عمل امل�شرف من الناحية ال�شرعية؛ 

اأ�شا�س قيام امل�شرف ه� تطبيق ق�اعد  لأن 

العمل امل�شريف الإ�شالمي، وهذا الأمر يتطلب 

لأعمال  امل�شتمرة  املــراجــعــة  الهيئة  مــن 

مــن خالل  املــراجــعــة  املــ�ــشــرف، وتتم هــذه 

و�شائل عديدة منها مراجعة ملفات العمليات 

على  والطــالع  التنفيذ  بعد  ال�شتثمارية 

امليزانية العامة وتقرير مراقب احل�شابات 

الرقابية  اجلـــهـــات  تــقــاريــر  ــة  ــع ــراج وم

مثال، ويف �ش�ء  املركزي  كالبنك  اخلارجية 

دوريا  تقريرا  الهيئة  تقدم  املراجعة  هذه 

اأجراها  التي  املعامالت  يف  راأيها  فيه  تبدي 

ال�شادرة  بالفتاوى  التزامه  ومدى  امل�شرف 

عن الهيئة والت�جيهات والإر�شادات . 

الرقابة ال�قائية 

كبرية  م�شئ�لية  الإ�شالمية  امل�شارف  اأمــام 

امل�شريف  للعمل  اإ�شالمي  منــ�ذج  تقدمي  يف 

التقليدية،  امل�شرفية  للمعامالت  كبديل 

هيئة  كاهل  على  كبريا  ِعْبئا  يلقى  وهــذا 

ال�شرعية  الــقــ�اعــد  تاأ�شيل  يف  الــفــتــ�ى 

املن�شجمة  العملية  والتطبيقات  النظرية 

ومراعاة  النظرية،  والق�اعد  الأ�ش�س  مع 

التاأ�شي�س  عقد  يف  ال�شرعية  ــب  ــ�ان اجل

واإ�شرافها  الأ�ــشــا�ــشــي  والــنــظــام  والــلــ�ائــح 

العق�د،  منــــاذج  و�ــشــيــاغــة  اإعـــــداد  عــلــى 

مع  والتــفــاقــيــات  امل�شرفية،  واخلــدمــات 

ودرا�شات  امل�شروعات  ومناق�شة  الآخرين، 

ومن  ال�شرعية،  النظر  وجهة  من  اجلــدوى 

احل�شابات  فتح  النماذج  عق�د  هذه  اأمثلة 

ومناذج  باأن�اعها  ال�دائع  مثل  الئتمانية، 

�شراء  مثل  امل�شرفية،  اخلــدمــات  تقدمي 

ومناذج  امل�شتندي  العتماد  العمالت،  وبيع 

البي�ع  مثل  املختلفة،  ال�شتثمارية  ال�شيغ 

ال�شت�شناع  امل�شاركة،  امل�شاربة،  باأن�اعها، 

و�شيا�شات واإجراءات احل�شابات اخلتامية، 

ح�شاب  ــات،  ــروف ــش ــ� امل ـــــــرادات،  الإي مــثــل 

الأرباح واخل�شائر واإيجاد املزيد من ال�شيغ 

الإ�شالمي  للم�شرف  املنا�شبة  ال�شرعية 

واخلدمات  الأ�شاليب  يف  التط�ر  مل�اكبة 

ما  لكل  ال�شرعية  واملــراجــعــة  امل�شرفية 

امل�شارف  يف  ال�شرعية  الــرقــابــة   تتك�ن 

الفت�ى  الإ�شالمية من هيئتني، هما: هيئة 

والتي ُتعنى اأ�شا�شا باإ�شدار الفتاوى، وتق�م 

التدقيق  وهــيــئــة  الــنــظــريــة،  بالناحية 

بالناحية  اأ�شا�شا  ُتعنى  الــتــي  ال�شرعي 

فتاوى  تنفيذ  متابعة  خــالل  من  العملية 

عن  اإحداهما  ت�شتغني  ول  الفت�ى  هيئة 

معظم  يف  الفت�ى  هيئات  دور  لأن  الأخــرى 

الإفتاء  دور  يتعدى  ل  الإ�شالمية  امل�شارف 

النظري اإىل القيام بالرقابة الفعلية على 

الفت�ى  طبقت  هل  ولكن  امل�شارف،  اأعمال 

على  ُيعر�س  وهل  الهيئة؟  من  �شدرت  كما 

الهيئة كل ما يق�م به امل�شرف ؟ لذا فنحن 

تق�م  التي  التدقيق  هيئة  اإىل  بحاجة 

جميع  وعــر�ــس  الــفــتــاوى  تنفيذ  مبتابعة 

اأعمال امل�شرف على هيئة الفت�ى. 

ــارف الإ�ــشــالمــيــة  ــش ــ� ومـــع تــطــ�ر ومنـــ� امل

وتزايد اأعمالها وت�شعب اأن�شطتها امل�شرفية 

على  الي�شري  غري  من  اأ�شبح  وال�شتثمارية، 

غري  تك�ن  ما  غالبا  -والتي  الفت�ى  هيئات 

الأعمال  جميع  على  تطلع  اأن  متفرغة- 

مبتابعة  بنف�شها  وتــقــ�م  والــنــ�ــشــاطــات، 

اإدارة  ــزام  ــت ال ومـــدى  التنفيذ  جمــريــات 

امل�شرف بت�جيهاتها وقراراتها ؛ لذلك كله 

لبد من وج�د هيئة التدقيق ال�شرعي ومع 

الهيئتني ل بد من وج�د هيئة عليا  وج�د 

تك�ن مبنزلة املحكمة العليا جلميع هيئات 

الفتاوى يف البن�ك الإ�شالمية والهيئة العليا 

الإ�شالمية  امل�شارف  م�شت�ى  على  للرقابة 

كافة وهيئة الفت�ى على م�شت�ى كل م�شرف 

النظرية  بالناحية  وتــقــ�م  حـــدة،  على 

واإيجاد البدائل ال�شرعية واحلل�ل العملية 

مل�شاكل امل�شارف الإ�شالمية وهيئة التدقيق 

وتق�م  م�شرف  كل  م�شت�ى  على  ال�شرعي 

التزام  من  التاأكد  اأي  العملية،  بالناحية 

من  لها  املر�ش�مة  باحلدود  امل�شرف  اإدارة 

بت�جيهات  والتزامها  ال�شرعية  الناحية 

منها،  الــ�ــشــادرة  والــفــتــ�ى  الــفــتــ�ى  هيئة 

وهناك ثالثة ان�اع من الرقابة يح�شن ان 

ن�جز هنا وظائف كل منها : 

أمام المصارف اإلسالمية 
مسئولية كبيرة في 

تقديم نموذج إسالمي 
للعمل المصرفي كبديل 

للمعامالت المصرفية 
التقليدية، وهذا يلقي 
ِعْبئا كبيرا على كاهل 

هيئة الفتوى في تأصيل 
القواعد الشرعية النظرية
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اأهمية الرقابة ال�شرعية 

الإحاطة  تاأكيد  يف  الرقابة  اهمية  تبدو 

جميع  لدى  الإ�شالمية  املعامالت  بق�اعد 

ــالمــيــة لن  ــش ــارف الإ� ــش ــ� امل الــعــامــلــني يف 

العمليات امل�شرفية يف ال�شتثمار والتم�يل 

الفت�ى؛  هيئة  من  راأي  اإىل  حتتاج  بالذات 

وعدم  بالتغري  العمليات  هذه  لتميز  نظرا 

م�شروع  اأو  عملية  اأو  حالة  كل  مع  التكرار 

ميــ�لــه املــ�ــشــرف، ومـــن ثــم فــالــعــامــلــ�ن يف 

على  يك�ن�ا  اأن  يجب  ال�شتثماري  الن�شاط 

ات�شال م�شتمر مع الرقابة ال�شرعية؛ لأنهم 

دائما بحاجة اإىل الفتيا يف ن�ازل وواقعات 

وج�د  ُيعطي  كما  عملهم  اأثناء  ت�اجههم 

الرقابة ارتياحا لدى جمه�ر املتعاملني مع 

امل�شرف. 

ومن اجلدير بالذكر يف هذا املقام اأن اأحكام 

املهيمنة  الإ�شالمية هي احلاكمة  ال�شريعة 

ولي�س  الإ�شالمية  امل�شارف  معامالت  على 

الرقابة  هيئة  عمل  مــن  فلي�س  العك�س، 

اأحــكــام  وتــكــيــف  تــطــ�ع  اأن  الــتــدقــيــق  او 

الأخ�شر  ال�ش�ء  وتعطي  لت�افق  ال�شريعة 

وخبيثه،  طاهره  امل�شريف  العمل  عليه  ملا 

تط�يع  عملها  اإمنـــا  و�شقيمه،  �شحيحه 

الأعمال امل�شرفية لت�شاير اأحكام ال�شريعة 

الإ�شالمية .

في نهاية كل عام ال بد 
لهيئة الفتوى من تقييم 

عمل المصرف من الناحية 
الشرعية؛ ألن أساس 

قيام المصرف هو تطبيق 
قواعد العمل المصرفي 

اإلسالمي
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دور الوســـطية 
االقتصــــــادية
في التـنـمــــــــية

د. عبد الحافظ الصاوي - أستاذ االقتصاد في جامعة عين شمس
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عدم  مبعنى  العدل:  مبعنى  ال��شطية   -2

الآخرين،  حق�ق  على  واجلــ�ر  الظلم 

متنازعني  طرفني  بني  ت��شط  والعدل 

اأو حتيز  ميل  متنازعة دون  اأطراف  اأو 

لأحدهما، واإعطاء كل منهم حقه دون 

بخ�س ول ج�ر، وقد ف�شر العلماء كلمة 

اأو�شطهم ال�اردة يف ق�له تعاىل: {َقاَل 

ُح�َن}  ُت�َشبِّ َلْ�ل  َلُكْم  ُقْل  اأَ مَلْ  اأَ اأَْو�َشُطُهْم 

اأمثلهم  مبعنى    )28 ـــة  اآي )الــقــلــم: 

واأعدلهم ق�ًل واأ�شدقهم.

والعدل يف �شاحة املعامالت القت�شادية 

وامل�ؤ�ش�شات  الأفــراد  به  ينادي  مطلب 

م�شت�ى  عــلــى  ن�شهد  حــيــث  ـــــدول،  وال

الأفراد ذلك التمايز يف ت�زيع الرثوات 

املطل�ب،  العدل  حتقيق  دون  والدخ�ل 

تف�شل  حيث  امل�ؤ�ش�شات  بــني  وكــذلــك 

حيث  من  البع�س  بع�شها  على  قطاعات 

املعامالت ال�شريبية، اأو املزايا الأخرى 

النقدي،  اأو  العيني  الدعم  تقدمي  من 

ي�شهد  حــيــث  ــــدول  ال مــ�ــشــتــ�ى  ــى  وعــل

�شبيل  على  الــدولــيــة  الــتــجــارة  ــال  جم

املثال مطالبة الدول النامية بالتجارة 

املتقدمة  الدول  ت�ش�ق  بينما  العادلة، 

ب�ن  وبينهما  احلــرة،  التجارة  ملفه�م 

منذ فرات ط�يلة من الزمن والعامل يتقلب 

بني نظم و�شيا�شات اقت�شادية متعددة، ولكن 

وال�شيا�شات  النظم  هذه  اتخذت  الغالب  يف 

اأو  معينة،  لطبقة  �ش�اء  التحيز،  منحى 

القت�شاد؛  �شئ�ن  اإدارة  يف  معني  لأ�شل�ب 

جميع  بنية  يف  بني  خلل  ذلك  على  فرتب 

على  والــنــامــيــة  منها  املــتــقــدمــة  الـــــدول، 

تغريت  الأكادميي  اجلانب  اأن  كما  ال�ش�اء، 

�شهدنا  وقــد  الــ�اقــع،  تغريات  ح�شب  روؤاه 

بني  ما  القت�شادية  للنظم  التق�شيم  ذلك 

راأ�شمايل، وا�شراكي، وثالث خمتلط، ورابع 

اإ�شالمي. واإن كان ال�اقع الفعلي مل يتحقق 

النظم،  هــذه  لأحــد  الكامل  التطبيق  فيه 

املبادئ  ببع�س  اأخذت  الراأ�شمالية  فالدول 

الراأ�شمالية،  اآفــات  ملعاجلة  ال�شراكية 

اإىل  عمدت  ال�شراكية  الـــدول  وكــذلــك 

تلبية  الراأ�شمالية  املبادئ  بع�س  تطبيق 

لفطرة الإن�شان يف التملك والتنعم بثمرات 

عمل يده.

ال��شطية: التعريف واملفه�م

اأن  العربية  اللغة  تعريف  مــن  مــعــروف 

وهي  للتعريف،  ــدة  ع وجــ�هــا  لل��شطية 

الأدبيات  اأي�شا مبعان عدة من خالل  تاأتي 

الإ�شالمية، ومنها:

الت��شط  اأي  الت�ازن،  مبعنى  ال��شطية   -1

ويف  ومت�شادين،  متقابلني  طرفني  بني 

املجال القت�شادي جند اأن امللكية على 

�شبيل املثال، اأخذت �ش�رتني مت�شادتني 

العنان  اأطلق  الراأ�شمالية  النظام  ففي 

النظام  يف  بينما  اخلــا�ــشــة،  للملكية 

لدرجة  امللكية  هذه  فقيد  ال�شراكي 

يف  وت��شع  الــتــام،  الإلــغــاء  حلــد  ت�شل 

امللكيات العامة، بينما الإ�شالم قد جعل 

من امللكية �ش�را متعددة؛ فاأقر امللكية 

عليها  وجعل  اأ�شال  واعتربها  اخلا�شة 

للمجتمع  عامة  ملكية  من  ا�شتثناءات 

الدولة  مللكية  ثالثة  و�ش�رة  الأهلي، 

والطرق  للمناجم  ــة  ــدول ال كملكية 

واملطارات وامل�انئ وغريها.

العدل في ساحة 
المعامالت االقتصادية 

مطلب ينادي به األفراد 
والمؤسسات والدول، 

حيث نشهد على مستوى 
األفراد ذلك التمايز في 
توزيع الثروات والدخول 

دون تحقيق العدل 
المطلوب
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ال��شطية تنمية �شاملة

القت�شادية:  لل��شطية  اإجرائي  تعريف 

القت�شادية  ال�شيا�شات  جمم�عة  هــي 

النظام القت�شادي الإ�شالمي،  املنبثقة من 

ال�ــشــتــقــرار  تــ�فــر  اأن  ت�شتطيع  والــتــي 

ال�شتقرار  –ولي�س  املحم�د  القت�شادي 

خالل  من  ال�شك�ن–  اأو  باجلم�د  املرتبط 

بالإن�شان  تنه�س  وم�شتدامة  �شاملة  تنمية 

وتعمر الك�ن يف اإطار من املناف�شة الداعية 

للتعاي�س ولي�س النفجار.

ويالحظ من هذا التعريف، اأن له اأركاًنا اأو 

اأهداًفا اأ�شا�شية هي:

حتقيق ال�شتقرار القت�شادي املحم�د،  	•
احلياتية  امل�شتجدات  يراعي  والــذي 

ينا�شب  اجتهاد  اإىل  ويدفع  ال�اقع،  يف 

م�شتجدات الع�شر.

وامل�شتدامة،  ال�شاملة  التنمية  حتقيق  	•
وهذا الركن من ال��شطية القت�شادية، 

الإ�ــشــالمــي  املــنــهــج  بطبيعة  مــرتــبــط 

عز  هلل  الإن�شان  خالفة  يعتمد  والذي 

ــذه اخلالفة  وجــل يف هــذا الــكــ�ن، وه

ومن  الأر�ــس  اهلل  يرث  اأن  اإىل  ممتدة 

�شاملة  تنمية  ف�ج�د  وبالتايل  عليها، 

مفه�م  اإطار  يف  طبيعي  اأمر  وم�شتدامة 

اخلالفة ومتطلبات عمارة الك�ن.

التعاي�س  تــقــيــم  مــنــافــ�ــشــة  حتــقــيــق  	•
التط�ير  ــدث  وحت الإنــ�ــشــان،  بني  بني 

للخدمات  ــريا  ــ�ف وت اقت�شاديا  منــ�ا 

هدف  لــلــرثوة،  وت�زيعا  الجتماعية 

اإنــ�ــشــاين،  هـــدف  هــ�  مثلما  ــي  ــالم ــش اإ�

على  وتعمل  لها  تتطلع  وال��شطية 

حتقيقها(.

مفه�م  اأن   ( ترى  الف�شل،  اأب�  منى  د.   -5

اأنــه  على  معه  يتعامل  ل  ال��شطية 

ال��شط احل�شابي الأر�شطي، بحيث َيُعد 

رذيلتني،  بني  ال��شط  باأنها  الف�شيلة 

اإمنا ه� قائم على منظ�مة متكاملة من 

التي  والأفكار  وال�شل�كيات  املمار�شات 

تتفرع عن مركزها(. ومن هنا جند اأن 

ال��شطية لي�شت معنى جتريديا ولكنها 

واقع معي�س يرجم الأفكار اإىل واقع.

�شا�شع حيث تريد الدول النامية �شعرا 

عـــادل و�ــشــروط جتـــارة غــري جمحفة 

التي  والتقليدية  الطبيعية  ملــ�اردهــا 

الدولية،  الــتــجــارة  جمــال  يف  متتلكها 

بينما الدول املتقدمة تريد جتارة حرة 

ط�يلة  �شن�ات  منذ  �شناعاتها  لتف�ق 

الدول  �شناعات  مناف�شة  على  وقدرتها 

يــ�ؤذن  ما  وهــ�  دارهــا  عقر  يف  النامية 

باإغالق ال�شناعات يف البلدان النامية.

ال��شطية مبعنى ال�شتقامة، واملق�ش�د   -3

ومالءمته  املنهج  �شالمة  بال�شتقامة 

فال  الإنــ�ــشــانــيــة،  والــفــطــرة  للطبيعة 

ياأمره  كما  له،  �شرر  فيه  ما  له  ي�شرع 

الدنيا  يف  وعافيته  �شالحه  فيه  مبــا 

والآخرة، وجند اأن النظام القت�شادي 

وهى  ال�شفة  بهذه  ات�شم  قد  الإ�شالمي 

ال�شتقامة، ف��شع من الق�اعد ما ينظم 

والت�زيع  وال�شتهالك  الإنتاج  عمليات 

وكذلك  بها،  املعنية  الأطــراف  وحق�ق 

على  يحافظ  مبا  واملجتمع،  الفرد  حق 

والجتماعية.  القت�شادية  �شالمته 

فال ي�شمح مبحرمات تهدر امل�ارد )�ش�اء 

ول  املالية(  اأو  الطبيعية  اأو  الب�شرية 

اأو  للفرد  كانت  )�ش�اء  النفقات  تبدد 

امل�ؤ�ش�شة اأو الدولة(.

ال��شطية  عرف  قد  املهدى  ال�شادق  د.   -4

يف املجال القت�شادي بالآتي:

ــي حتقق  ــت ال الــبــ�ــشــريــة  )الــتــنــمــيــة 

التنمية البشرية التي 
تحقق نمواً اقتصاديًا 

وتوفيراً للخدمات 
االجتماعية وتوزيعًا 

للثروة، هدف إسالمي 
مثلما هو هدف إنساني، 
والوسطية تتطلع لها 

وتعمل على تحقيقها
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الإ�شالم  اأن  جنــد  وهنا  الجتماعي. 

الن�شاط  للممار�شة  ال�ش�ابط  من  ي�شع 

القت�شادي ما ي�شمح بتحقيق مناف�شة 

ولي�س  الكفاءة  على  تعتمد  حقيقية 

من  الآخـــريـــن  ــــة  اإزاح اأو  الحــتــكــار 

ال�ش�ق.

ال��شطية القت�شادية ا�شتخالف

اأول: القت�شاد واملال يف الإ�شالم:

معه  وخلق  الإنــ�ــشــان،  وجــل  عز  اهلل  خلق 

الك�ن،  هذا  يف  ح�له  من  اإىل  احتياجاته 

يف  يعي�س  بل  وحده،  يحيا  اأن  ي�شتطيع  فال 

يف  اهلل  اأودعها  التي  املدافعة  نظرية  اإطار 

 ِ
َّ

اهلل َدْفُع  {َوَلْ�ل  تعايل:  اهلل  يق�ل  خلقه، 

ُهْم ِبَبْع�ٍس َلَف�َشَدْت الأَْر�ُس َوَلِكنَّ  ا�َس َبْع�شَ النَّ

ٍل َعَلى اْلَعامَلنَِي} )البقرة، الآية:   ُذو َف�شْ
َ َّ
اهلل

الإن�شان  عالقات  تعددت  هنا  ومن   .)251

ف�شهدت تن�ع يف خمتلف جمالت احلياة.

القت�شادية،  التعامالت  لأهمية  ونظرا 

ــات  ــالق ــع ــري مـــن ال ــث ــك ـــي حـــركـــت ال ـــت وال

الإن�شانية، من حيث ت�طيد هذه العالقات، 

اأو  امل�ؤ�ش�شات  اأو  الأفراد  �ش�اء على م�شت�ى 

حيث  ذلك  من  العك�س  اأو  وال�شع�ب،  الدول 

وتك�نت  الأرحام،  وقطعت  احلروب،  ن�شبت 

حتالفات وم�ؤ�ش�شات لت�اجه بع�شها البع�س، 

وذلك كله من اأجل اأ�شباب اقت�شادية.

والتي  الثابتة  ر�شالته  وفق  الإ�شالم  ولكن 

فكرة تنق�شها التكامل

ولكن يالحظ اأنه يف الع�شر احلديث قد مكن للنظم الثالثة من التطبيق يف ظل 

الت�شريعية والجتماعية والثقافية، مما  الأدوات  منظ�مة متكاملة من حيث 

اأتاح لها زخما من حيث التنظري والتاأ�شيل، بينما النظام الإ�شالمي ل يزال يعمل 

يف اأج�اء ينق�شها التكامل بني اأطرافها، فكانت معظم حالت تطبيقه اجتهادية 

الت�شريعات  منظ�مة  تتعار�س  قد  الغالب  ويف  واملمار�شة،  الن�شاأة  حيث  من 

التطبيقات  بع�س  �شهدت  التي  الــدول  داخل  الأخــرى  ــة  الإداري والإجـــراءات 

فتتم  الإ�شالمية،  القت�شادية  املعامالت  منظ�مة  مع  الإ�شالمية  القت�شادية 

عملية م�اءمة مع تلك الظروف من منطق ما ل يدرك كله ل يرك كله.

اأن بع�س الدول الإ�شالمية تبنت م�ؤخرا املنتجات القت�شادية الإ�شالمية  اإل 

على ا�شتحياء، بعد اأن اأثبتت هذه التجارب الإ�شالمية جناحها وتلبيتها لرغبات 

�شبهات  عن  البعد  يريدون  والذين  الإ�شالمي،  العامل  اأبناء  من  كبرية  �شريحة 

الربا وال�ق�ع يف خمالفات �شرعية ترتبط بالعق�د واملعامالت املالية، بل قبل 

م�شكالتهم  بع�س  لعالج  الإ�شالمية  واملالية  امل�شرفية  املنتجات  امل�شلمني  غري 

القت�شادية، كما ه� حا�شل يف �شاأن ال�شك�ك الإ�شالمية.

اأتت  احلديث،  عاملنا  يف  تطبيقها  مت  التي  القت�شادية  النظم  اختالف  وعلى 

النتائج خميبة لالآمال، فاإما اأنها ا�شتهدفت حتقق الكفاءة القت�شادية، فتحقق 

اأنها  العك�س  اأو  الجتماعية،  العدالة  ح�شاب  على  ولكن  هــذا،  من  بع�س  لها 

ا�شتهدفت حتقيق العدالة الجتماعية، فتحقق لها بع�س من ذلك على ح�شاب 

الكفاءة القت�شادية.

الإن�شان  فيها  وجـــل  عــز  اهلل  ا�شتخلف 

َك  َربُّ ــاَل  َق ْذ  َواإِ
}

تعايل:  يق�ل  الأر�ــس،  يف 

 
{
َخِليَفًة الأَْر�ــسِ  يِف  َجاِعٌل  اإِينِّ  ِلْلَمالِئَكِة 

)البقرة،  اآية: 30(، مل يجعل من القت�شاد 

واملال اإل و�شيلة ت�شتخدم وت�ظف يف اإطار 

اهلل  عبادة  وهي  الكربى،  الإن�شان  ر�شالة 

عز وجل. ومن �شميم العبادة، األ ت�شتخدم 

اأو  الآخــريــن  اإيــذاء  نعم اهلل عز وجــل يف 
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عالقاته  يقيم  حينما  الإ�شالمي  القت�شاد 

يجعلها  فاإنه  املناف�شة،  على  القت�شادية 

اإىل  ولي�س  التعاي�س،  اإىل  تدع�  مناف�شة 

النفجار.

مقا�شد التنمية

ثانيا: البعد املقا�شدي لالأم�ال

يرى العالمة الطاهر بن عا�ش�ر اأن لالإ�شالم 

رواجها  هي:  الأمـــ�ال؛  يف  خم�شة  مقا�شد 

وو�ش�حها، وحفظها، وثباتها، والعدل فيها. 

الباحثني مق�شدا  اإليها بع�س  بينما ي�شيف 

ونتناول  وال�شتثمار.  التك�شب  وه�  �شاد�شا 

هذه املقا�شد ب�شيء من التف�شيل فيما يلي:

بهذا  ويراد  والــرواج:  التداول  مق�شد   -1

املق�شد تداول ورواج الأم�ال بني عامة 

على  قا�شرا  ذلــك  يك�ن  واأل  النا�س، 

من  معينة  فئة  على  اأو  فقط  الأغنياء 

املجتمع دون الفئات وال�شرائح الأخرى، 

ال�شتثمار  جمـــالت  يف  ذلــك  ويــكــ�ن 

العق�د  �شرعت  هنا  ومن  وال�شتهالك، 

والبي�ع وال�شركات يف الفقه الإ�شالمي 

وت�شهيل  لتي�شري  معامالتها،  ونظمت 

حركة الأم�ال بني النا�س.

ويــراد  وال�شتثمار.  التك�شب  مق�شد   -2

على  الإ�شالم  اأوجبه  ما  املق�شد  بهذا 

وا�شتثمار  للك�شب،  ال�شعي  من  الأفــراد 

يكتنز  ول  املــال  يعطل  فــال  الأمــــ�ال، 

لينم�  الأعمال  لدوائر  به  يدفع  ولكن 

ويعم خريه على املجتمع؛ فاحلق تبارك 

الُة  ال�شَّ َيْت  ُق�شِ َفــاإَِذا 
}

يق�ل:  وتعاىل 

ِل  َف�شْ ِمْن  َواْبَتُغ�ا  الأَْر�ِس  يِف  َفانَت�ِشُروا 

 
{
 َكِثريًا َلَعلَُّكْم ُتْفِلُح�َن

َ َّ
ِ َواْذُكُروا اهلل

َّ
اهلل

)اجلمعة، اآية: 10( وهذا دليل وج�ب 

عز  ويــقــ�ل  والك�شب،  لــلــرزق  ال�شعي 

َوالَِّذيَن 
}

املال:  اكتناز  من  وجل حمذرا 

ُينِفُق�َنَها  َول  َة  َواْلِف�شَّ َهَب  الذَّ َيْكِنُزوَن 

 
{
اأَِليٍم ِبَعَذاٍب  ْرُهْم  َفَب�شِّ  ِ

َّ
اهلل �َشِبيِل  يِف 

)الت�بة،  اآية: 34(.

املق�شد  بهذا  واملــراد  ال��ش�ح:  مق�شد   -3

ونعمه  الــكــ�ن  هــذا  خــريات  مــن  حرمانهم 

مقدرات  على  املــادة  تهيمن  اأن  اأو  الكثرية، 

احلياة فتجعل من املال �شلطانا على الإن�شان 

وعلى ت�شرفاته، فه� يعطي ومينع من اأجل 

ق�اعد  هدي  على  ويخا�شم  وي�شالح  املال، 

من  اأ�شا�س  على  اإل  يتحرك  ول  مــاديــة. 

امل�شالح املادية.

فكما ي�شري املفكر الإ�شالمي الراحل )مالك 

يف  امل�شلم  كتابه  –يف  اهلل  رحمه  نبي(  بن 

اأن القت�شاد بجانب  اإىل  عامل القت�شاد- 

اأنه و�شيلة ال�شع�ب الإ�شالمية للحياة، فه� 

الإ�شالم  ر�شالة  لها لكي حتمل  ر�شالة  اأي�شا 

واأن  العامل.  هذا  اإىل  ال�شالم  اإىل  الداعية 

االقتصاد بجانب أنه 
وسيلة الشعوب 

اإلسالمية للحياة، فهو 
أيضا رسالة لها لكي 
تحمل رسالة اإلسالم 

الداعية إلى السالم

ال��شطية مبعنى ال�شتقامة

الإن�شانية،  والفطرة  للطبيعة  ومالءمته  املنهج  �شالمة  بال�شتقامة  واملق�ش�د 

الدنيا  يف  وعافيته  �شالحه  فيه  مبا  ياأمره  كما  له،  �شرر  فيه  ما  له  ي�شرع  فال 

اأن النظام القت�شادي الإ�شالمي قد ات�شم بهذه ال�شفة وهى  والآخرة، وجند 

ال�شتقامة، ف��شع من الق�اعد ما ينظم عمليات الإنتاج وال�شتهالك والت�زيع 

على  يحافظ  مبا  واملجتمع،  الفرد  حق  وكذلك  بها،  املعنية  الأطــراف  وحق�ق 

)�ش�اء  امل�ارد  تهدر  مبحرمات  ي�شمح  فال  والجتماعية.  القت�شادية  �شالمته 

اأو  للفرد  كانت  )�ش�اء  النفقات  تبدد  ول  املالية(  اأو  الطبيعية  اأو  الب�شرية 

امل�ؤ�ش�شة اأو الدولة(.
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تق�مي حقيقي للعملة املتداولة دون مغالة 

اأو وج�د م�شاربات عليها، واأن تك�ن معربة 

بحق عن م�ج�دات املجتمع من اإنتاج ال�شلع 

ول  الــرثوة  �شاحب  يظلم  فال  واخلــدمــات، 

عائد  على  يح�شل  فكالهما  العامل.  ي�شيع 

وك�س.  اأو  بخ�س  دون  قدم  ما  على  حقيقي 

يف  احلــق  الدولة  اأو  احلاكم  يعطى  ل  كما 

معدن  من  غطاء  وجــ�د  دون  نق�د  اإ�ــشــدار 

نفي�س اأو اإنتاج من ال�شلع واخلدمات. كما اأن 

تك�ن  اأن�اعها  بكل  القت�شادية  التعامالت 

واإمنا  الفائدة،  �شعر  اآلية  عن  متامًا  بعيدة 

تعتمد على امل�شاركات واملعاو�شات.

ال�شيا�شات املالية، اإحداث ذلك الت�ازن من 

العامة  الإيـــرادات  وم�شادر  الزكاة  خالل 

اإطــار  يف  وحت�شل  تفر�س  الــتــي  ـــرى  الأخ

فال  القان�ن،  ــة  دول ظل  ويف  ال�ش�رى،  من 

الفقراء. فال ت�شرع  الأغنياء ويغرم  يعفى 

ال�شرائب اإل يف �ش�ء احتياجات ووظائف 

حمددة، ويتم مراجعاتها كلما دعت لذلك 

والت�شرف  جمعها  على  يق�م  كما  احلاجة، 

فيها وفق ق�انني منظمة لذلك ويراعى يف 

تطبيقها ال�شافية ومنع الف�شاد.

يتعلق  فيما  �ش�اء  التجارية،  ال�شيا�شات 

فيتم  اخلارجية،  اأو  الداخلية  بالتجارة 

والتي  العادلة،  املناف�شة  �ش�ء  يف  تنظيمها 

والتجار،  املنتجني  �شغار  وجـــ�د  تــراعــي 

الفر�شة  ت�شييع  اأو  لالأغنياء  حماباة  دون 

عليهم. كما اأن التجارة اخلارجية تك�ن يف 

الذي  ن�شابه  يف  املــال  جعل  املق�شد، 

جعل من اأجله فال ي�شتثمر ول ينفق يف 

حرام، واإمنا يف قن�ات اأمر بها اهلل عز 

وجل، تع�د بالنفع على �شاحبها وعلى 

من ح�له من اأفراد جمتمعه.

ثالثا: ال��شطية القت�شادية وال�شتقرار

يق�شد بال�شتقرار القت�شادي املحم�د هنا، 

)الإنتاج  القت�شادية  املتغريات  تك�ن  اأن 

 – الدخــار   – الت�زيع   – ال�شتهالك   –
املجتمع  مبتطلبات  حمك�مة  ال�شتثمار( 

وبعيدا  ال�شفافية،  من  اإطار  يف  وتطلعاته، 

فئة  ل�شالح  العمل  �شبهة  اأو  الحتكار،  عن 

اأو طائفة من الالعبني القت�شاديني، �ش�اء 

اأكان�ا اأ�شحاب رءو�س اأم�ال اأو عمال. ومن 

هنا �شرعت �ش�ر التعامالت جلميع املتغريات 

لكل  حقيقيا  عائدا  ميثل  مبا  القت�شادية 

ل  ومبــا  القت�شادي.  تك�ينها  يف  م�شاهم 

واحلفاظ  املجتمع  م�ارد  اإهدار  على  ي�ؤثر 

)الب�شرية،  ــا  ــ�اعــه اأن بــكــل  ــــ�ارد  امل عــلــى 

جمم�عة  فهناك  ولذلك  املالية(.  املادية، 

تتكامل  والتي  القت�شادية  ال�شيا�شات  من 

فيما بينها لإحداث هذا ال�شتقرار املحم�د 

واملن�ش�د، وذلك من خالل الآتي:

ال��شطية وال�شيا�شات القت�شادية

ال�شيا�شات النقدية، ويك�ن دورها من خالل 

والت�شرفات  املــعــامــالت  �شفافية  هــ� 

وت�ثيقها  تدوينها  حيث  مــن  املالية 

لل�شرر  دفعا  ــك  وذل عليها،  والإ�ــشــهــاد 

كانت  واإن  والتدلي�س،  والغ�س  والغرر 

املجال،  هذا  يف  الأ�شهر  هي  الدين  اآية 

فاإن كتابة جميع املعامالت والت�شرفات 

املالية معم�ل به من باب حفظ وبيان 

اأن ال�شفافية  احلق�ق. ومما ي�ؤ�شف له 

للمعامالت املالية يف البلدان الإ�شالمية 

من  ذلــك  وينعك�س  وريــبــة،  �شك  حمل 

على  الإ�شالمية  البلدان  ترتيب  خالل 

الذي ت�شدره منظمة  ال�شفافية  م�ؤ�شر 

ال�شفافية الدولية حيث حتتل البلدان 

الإ�شالمية مراتب متدنية اأو يف اأح�شن 

الأح�ال يف منت�شف التق�مي.

املق�شد  بهذا  ويعنى  الثبات:  مق�شد   -4

ــة الــتــ�ــشــرف يف  ــري الخــتــ�ــشــا�ــس وح

ـــــ�ال اخلــا�ــشــة وعــدم  املــلــكــيــات والأم

بالطرق  مالكها  ر�شا  بغري  انتزاعها 

تربع،  اأو  هبة  اأو  بيع  مــن  امل�شروعة 

النا�س  اأمـــ�ال  اأكــل  عن  اهلل  نهى  وقــد 

بالباطل اأّيا كانت �ش�رته، ويق�ل احلق 

اآَمُن�ا  الَِّذيَن  َها  اأَيُّ َيا 
}

وتعاىل:  تبارك 

اإِلَّ  ِباْلَباِطِل  َبْيَنُكْم  اأَْمَ�اَلُكْم  َتاأُْكُل�ا  ل 

َول  ِمْنُكْم  َتَرا�ٍس  َعْن  ــاَرًة  جِتَ َتُك�َن  اأَْن 

 
{
 َكاَن ِبُكْم َرِحيمًا

َ َّ
نَّ اهلل َتْقُتُل�ا اأَنُف�َشُكْم اإِ

)الن�شاء اآية: 29(.

هذا  يف  املــراد  والعدل  العدل:  مق�شد   -5

السياسات النقدية 
دورها الحقيقي من خالل 

تقويم حقيقي للعملة 
المتداولة دون المغاالة أو 

المضاربات
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ثقافيا  ــردوًدا  م ت�ؤتي  اقت�شادية  �شيا�شة 

و�شل�كيا �شلبيا ينتهي بتبني منهجية العنف 

من اأجل التغيري.

ـــرد املـــاديـــة  ـــف مــــراعــــاة احــتــيــاجــات ال

والروحية، فبع�س املذاهب الأخرى �شرفت 

باعتباره  والقت�شاد  ــال  امل عــن  الإنــ�ــشــان 

عر�س احلياة الدنيا، والبع�س الآخر جعل 

للحياة  النظرة  لتك�ن  �شيء،  كل  املــال  من 

على  النا�س  بني  العالقة  وطبيعة  والك�ن 

ليحدث  الإ�شالم  فجاء  بحتة  مادية  اأ�ش�س 

َواْبَتِغ 
}

والآخــرة:  الدنيا  بني  الت�ازن  هذا 

َتن�َس  َول  الآِخـــَرَة  اَر  ــدَّ ال  
ُ َّ
اهلل ــاَك  اآَت ِفيَما 

 
ُ َّ
اأَْح�َشَن اهلل َكَما  َواأَْح�ِشْن  ْنَيا  الدُّ ِمْن  يَبَك  َن�شِ

 
َ َّ
اهلل اإِنَّ  ــسِ  الأَْر� يِف  اْلَف�َشاَد  َتْبِغ  َول  اإَِلْيَك 

 )77 اآيــة:  )الق�ش�س   
{
امْلُْف�ِشِديَن ُيِحبُّ  ل 

متعددة  �ش�ًرا  امللكية  م�شاألة  من  واعترب 

املال  من  وجعل  املجتمع  باحتياجات  تفي 

وامللكية وظيفة اجتماعية.

املتاحة واملحتملة، يف �ش�ء  امل�ارد  مراعاة 

خطط  وو�شع  احلايل،  املجتمع  احتياجات 

للحفاظ على حق الأجيال القادمة من هذه 

امل�ارد. ويتطلب ذلك ح�شرا مل�ارد املجتمع 

بدائلها  بني  م�ازنات  ــداد  واإع واإمكاناته، 

يف  مثال  اأف�شل  ولعل  بع�شا،  بع�شها  وبدائل 

هذا املجال املياه والطاقة.

ولعل م��ش�ع تخ�شي�س امل�ارد ل�شيق ال�شلة 

امل�ارد  تخ�شي�س  يك�ن  حيث  املح�ر،  بهذا 

م�شلحة  يحقق  مبــا  واخلــا�ــس  الــعــام  بــني 

اأن  فــالأ�ــشــل  طاقته،  يعطل  ول  املجتمع 

احتياجات  بتلبية  اخلا�س  القطاع  يق�م 

ما  بتخ�شي�س  ذلك  على  وي�شاعد  املجتمع 

دواع  هناك  تك�ن  اأن  اإل  مــ�ارد،  من  يلزمه 

القطاع  عجز  مثل  الدولة  تدخل  ت�شتلزم 

اأو  املجتمع،  احتياجات  تلبية  عن  اخلا�س 

يلتفت  ل  للفقراء  حاجات  هناك  تك�ن  اأن 

اإليها القطاع اخلا�س فتق�م الدولة بتلبية 

دواع  هــنــاك  تــكــ�ن  اأن  اأو  احتياجاتهم، 

يتطلبها الأمن الق�مي.

العتبار،  يف  للتنمية  املكاين  البعد  اأخــذ 

فال تف�شل املدن على القرى والريف، ولكن 

ال��شطية  تت�خها  التي  التنمية  خ�شائ�س 

القت�شادية تتمثل يف عدة اأم�ر هي:

الإن�شان اأ�شا�س التنمية. اإن حم�ر التنمية 

وينتج  ويعمل  يتحرك  الــذي  الإن�شان  ه� 

ويتحمل ويبذل. والذي ت�ؤكده كل احلقائق 

تنم�ية  اإ�شراتيجية  اأي  اأن  والتجارب 

ت�شل  ول  النجاح،  حتقق  ل  اقت�شاد  اأي  يف 

خططها اإىل اأهدافها وغاياتها،اإل باحرام 

الإن�شان واحرام حريته وت�فري ال�شمانات 

يف  وم�شاركته  الكاملة،  الثقة  ومنحه  له، 

الإ�شالم  امل�شئ�لية م�شاركة فعالة. ويتميز 

ولكن  لذاتها  مطل�بة  املادة  يجعل  ل  باأنه 

لفالح الإن�شانية وتعمري الأر�س.

ال�شيا�شات  بــاأداء  يتعلق  هام  ملحظ  وثمة 

التنم�ية والقت�شادية، يف بلداننا العربية 

الأفراد  م�شاركة  غياب  وه�  والإ�شالمية، 

فالعادة  ال�شيا�شات،  هذه  وتنفيذ  �شنع  يف 

من  تراه  ما  تنفيذ  يف  ت�شرع  احلك�مات  اأن 

اأو  اأفكارها،  بنات  من  كانت  �ش�اء  �شيا�شات، 

عنها  فيغيب  الدولية،  امل�ؤ�ش�شات  وحي  من 

ال�شيا�شات.  هــذه  بجدوى  الأفـــراد  ــان  اإمي

الأفراد يف �شنع هذه  فاإذا ما متت م�شاركة 

الأهلي،  املجتمع  م�ؤ�ش�شات  عرب  ال�شيا�شات 

ق�شية  وجعل  املعنية،  الفنية  وامل�ؤ�ش�شات 

التنمية، ق�شية جمعية تعرب عن طم�حات 

وتطلعات املجتمع، فبال �شك، لن يك�ن هناك 

اإطار املعاملة باملثل، ول يرتب عليها وق�ع 

غريهم،  اأو  ال�طنيني  املنتجني  على  ال�شرر 

م�قفهم  من  تق�ي  �شيا�شات  تبني  ظل  يف 

اأو  املحلي  ال�شعيد  على  �ش�اء  التناف�شي 

الدويل.

القت�شادية  ال�شيا�شات  حم�ر  اأن  �شك  ول 

تت�اكب  بحيث  يلزم  ما  املرونة  من  يتطلب 

هذه ال�شيا�شات ومتطلبات املجتمع من اأفراد 

تراعي  اجــتــهــادات  �ش�ء  يف  وم�ؤ�ش�شات، 

مقا�شد ال�شرع، واعتبار امل�شلحة.

ال��شطية عملية مت�شلة

بــدًءا  مراحل  بعدة  التنمية  تعريف  مر 

التنمية  ثـــم  القــتــ�ــشــادي،  الــنــمــ�  مـــن 

ثم  الب�شرية،  التنمية  ثم  القت�شادية، 

تعارفت  ما  اآخــر  وكــان  ال�شاملة،  التنمية 

التنمية  القــتــ�ــشــاديــة،  الأدبــيــات  عليه 

املــ�ــشــتــدامــة والــتــي عــرفــت بـــدورهـــا هي 

)تلك  منها:  خمتلفة  تعريفات  الأخـــرى 

دون  احلا�شر  حاجات  تلبي  التي  التنمية 

م�شا�س بقدرة الأجيال القادمة على تلبية 

تاأخذ  التي  )التنمية  اأو  احتياجاتهم(. 

الطبيعية  البيئية  الت�ازنات  اعتبارها  يف 

التده�ر  مــن  املــــ�ارد  على  حفاظا  وذلـــك 

وال�شتنزاف و�شمانا ل�شتدامة التنمية(.

ال��شطية  اأن  قــبــل،  مـــن  ذكـــرنـــا  وكــمــا 

التنمية  حتقيق  ت�شتهدف  القت�شادية 

نظرية  خــالل  مــن  وامل�شتدامة،  ال�شاملة 

خالفة الإن�شان هلل عز وجل يف هذا الك�ن، 

اخلالفة  هــذه  بحكم  مكلف  الإن�شان  واأن 

هذا  يتحمل  الإن�شان  واأن  الأر�ــس،  بعمارة 

فالتنمية  ال�شاعة.  قــيــام  اإىل  التكليف 

جيل  على  فر�شا  لي�شت  الإ�شالمي  باملفه�م 

دون اآخر، ولكنها عملية مت�شلة ل تت�قف، 

ظل  يف  ال�شتقرار  للمجتمع  تكفل  بحيث 

مهما  الإن�شانية،  للحياة  اأف�شل  ظــروف 

وعقبات،  م�شكالت  مــن  املجتمع  يعر�س 

التكافل  يحقق  املعنى  بــهــذا  والــتــ�ا�ــشــل 

على  املحافظة  خــالل  مــن  الأجــيــال  بــني 

يحفظ  الــذي  بالقدر  وا�شتثمارها  ــ�ارد  امل

ــاإن  ــقــادمــة. ومـــن هــنــا ف حــق الأجـــيـــال ال

الوسطية االقتصادية 
تستهدف تحقيق التنمية 

الشاملة والمستدامة، 
من خالل نظرية خالفة 

اإلنسان هلل عز وجل في 
هذا الكون
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والريف  القرى  يف  فالإن�شان  �ش�ء  اجلميع 

واحل�شر  املدن  يف  الإن�شان  حق�ق  نف�س  له 

لل�شرب،  ال�شاحلة  النقية  املياه  ت�فري  من 

وا�شتخدام ال�شرف ال�شحي الآمن، والطرق 

عن  اهلل  ور�شي  املنا�شب.  والتعليم  املعبدة، 

عنه:  اأثر  الذي  اخلطاب  بن  عمر  الفاروق 

ل�شاألني اهلل  العراق  اأن بغلة عرثت يف  )ل� 

عنها ملا مل متهد لها الطريق يا عمر(.

ين�شرف  اأن  لبــد  الـــذات،  على  العتماد 

اإ�شباع  اإىل  الأوىل  بالدرجة  جمتمع  كل 

احتياجات اأفراده من خالل م�ارده املتاحة 

وح�شن ت�ظيفها، ومن هنا حتدث فقهاوؤنا عن 

فرو�س العني وفرو�س الكفاية يف واجبات 

والتخ�ش�شات  املهن  اأ�شحاب  من  الأفـــراد 

املختلفة جتاه احتياجات املجتمع، ويف هذا 

وعدم  املجتمع  اإمكانات  لكل  ت�ظيف  الأمر 

تهمي�س قطاع اأو اأفراد، اأو الهتمام بحاجات 

باملجتمع  عجزت  فــاإن  ـــرى.  اأخ دون  فئة 

ال��شائل املحلية يف تلبية احتياجاته خرج 

التعاون  من  اإطــار  يف  اأخــرى  جمتمعات  اإىل 

هناك  اأن  يفهم  األ  ويجب  املنافع.  وتبادل 

وبع�شها  املجتمعات  بني  ت�شادا  اأو  �شراعا 

الذات،  على  لالنغالق  دعــ�ة  هي  اأو  بع�شا 

فهناك العديد من املربرات التي تدع� اإىل 

التعاون وتبادل املنافع القت�شادية وغريها 

مع الآخر،ومنها:

اإن ق�شر التعامالت بني فئة معينة من   -1

غريهم،  على  انفتاحهم  وعدم  النا�س، 

يف  ال�شلعة،  اأو  اخلــدمــة  مقدم  جتعل 

و�شع  يف  �شغر،  اأو  كــرب  املجتمع،  هــذا 

احتكاري. وت�فر له ن�عا من احلماية 

كان�ا  ل�  حتى  الآخرين،  مناف�شة  من 

اأو تقدمي ال�شلع  اأج�د منه يف ال�شنعة 

واخلدمات. وهذا ال��شع يقتل يف نف�س 

املحتكر روح الإبداع والتط�ير، ويبدد 

معينة،  فئة  ل�شالح  املجتمع  ـــ�ارد  م

�شمة  املــ�ارد  تبديد  اأن  املعروف  ومــن 

القت�شاديات  يف  التخلف  �شمات  من 

الدولية.

امل�شلم�ن مدع�ون للم�شاهمة يف ح�شارة   -2

الع�شر، واأل يك�ن�ا م�شت�عبني من قبل 

حاجاتهم  ت�ش�غ  فهي  احل�شارة،  هذه 

احلاجات،  تلك  اإ�شباع  و�شائل  وحتــدد 

من  يجعل  الآخــر  على  النفتاح  ولكن 

امل�شلمني كاأفراد و�شع�ب وجمتمعات، يف 

و�شع لإثبات الذات، وامل�شاركة الفعلية 

ل احل�ش�ر وامل�شاهدة.

يتعار�س  ل  الآخــر  على  النفتاح  اإن   -3

دافع  ه�  بل  الإ�شالمية،  ال�حدة  مع 

من  الآخر  على  النفتاح  يجعل  اإذ  لها؛ 

للمجتمعات  ــ�ة  دع املناف�شة،  معايري 

بني  تكامل  اإحـــداث  اإىل  الإ�ــشــالمــيــة 

م�اردها املالية واملادية والب�شرية، مما 

يق�ي من م�قفها التناف�شي يف ال�شاحة 

القت�شادية الدولية.

�شيا�شة  اأن  ــت  ــت ــب اأث الــتــجــربــة  اأن   -4

واأن  ممكنة،  غــري  ــي  ــذات ال الكــتــفــاء 

البع�س  بع�شها  مع  املجتمعات  تكامل 

ه� ال��شع الطبيعي، كما قلنا من قبل، 

اإطار نظرية املدافعة، ولكن هذا ل  يف 

على  العتماد  �شيا�شة  ينفي  اأو  يعني 

فالعتماد  كبري.  فرق  وبينهما  الذات، 

وت�ظيف  للهمم  �شحذ  فيه  الذات  على 

ال�شتفادة  مــن  مينع  ول  لــلــطــاقــات، 

عليهم  والنفتاح  الآخرين  باإمكانيات 

والت�ا�شل معهم.

خ�شائ�س  ــم  اأه من  ال��شطية  تعترب  اإذن 

ففي  بال�شتهالك،  يتعلق  فيما  التنمية 

من  الإنــ�ــشــان  فيه  يحرم  ل  الــذي  الــ�قــت 

ــه مــاأمــ�ر بعدم  ــاإن ا�ــشــتــهــالك الــطــيــبــات ف

تبارك  احلــق  يق�ل  والتبذير،  الإ�ــشــراف 

اإِىَل  َمْغُل�َلًة  َيـــَدَك  ــَعــْل  جَتْ {َول 
وتــعــاىل: 

ُعُنِقَك َول َتْب�ُشْطَها ُكلَّ اْلَب�ْشِط َفَتْقُعَد َمُل�مًا 

ويق�ل   )29 اآيــة:  )الإ�ــشــراء،  �ُش�رًا}.  حَمْ

ُه َوامْلِ�ْشِكنَي َواْبَن  اأي�شا: {َواآِت َذا اْلُقْرَبى َحقَّ

ِريَن  امْلَُبذِّ اإِنَّ  	• َتْبِذيرًا  ْر  ُتَبذِّ َول  ِبيِل  ال�شَّ

ِه  ْيَطاُن ِلَربِّ َياِطنِي َوَكاَن ال�شَّ َكاُن�ا اإِْخَ�اَن ال�شَّ

َكُف�رًا} )الإ�شراء، 26 و27(.
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خالف غري اأن بيع امل�شاومة اأوىل منه بق�ل 

واملماك�شة  املكاي�شة  على  البيع  ر�شد  ابــن 

اأحب اإىل اأهل العلم واأح�شن عندهم وذلك 

اأحمد  الإمــام  يق�ل  كما  املرابحة  بيع  لأن 

امل�شري  مــن  وا�ــشــر�ــشــال  ــة  ــان اأم تعريه 

ول  وجهه  على  احلــال  تبيني  اإىل  ويحتاج 

غلط  اأو  تاأويل  يف  النف�س  هــ�ي  من  ي�ؤمن 

فيك�ن على خطر وغرر، وجتنيب ذلك اأ�شلم 

واأوىل.

اأركان البيع املرابحة هي:

1- العاقدان.

2- ال�شيغة ) الإيجاب والقب�ل (.

3- املعق�د عليه.

�شروط بيع املرابحة:

اأن يك�ن الثمن الأول معل�ما للم�شري   -1

الثاين لأن املرابحة بيع بالثمن الأول 

الأول  بالثمن  والعلم  ربــح  زيـــادة  مــع 

�شرط ل�شحة البيع فاإذا مل يكن معل�مًا 

فه� فا�شد.

اأن يك�ن الربح معل�مًا لأنه بع�س الثمن،   -2

والعلم بالثمن �شرط ل�شحة البيع.

مقاباًل  الأول  العقد  يف  الثمن  يك�ن  األ   -3

كذلك  كان  فاإن  الربا  اأم�ال  من  بجن�شه 

ا�شرى املكيل اأو امل�زون بجن�شه مثال مبثل 

مل يجز اأن يبيعه مرابحة. لأن املرابحة 

يف  والــزيــادة  وزيـــادة  الأول  الثمن  بيع 

اأم�ال الربا تك�ن ربا ل ربحًا.

3 - املحل: الثمن واملثمن.

�شيغة التم�يل عن طريق بيع املرابحة:

يعد بيع املرابحة من اأن�اع البي�ع امل�شروعة 

واأحد قن�ات التم�يل بامل�شارف الإ�شالمية، 

وه�  الربح  من  م�شدر  اللغة:  يف  واملرابحة 

بيع  هــي:  الفقهاء  ا�شطالح  ويف  الــزيــادة 

مبثل الثمن الأول مع زيادة ربح، اأو هي بيع 

براأ�س املال وربح معل�م.

الثمن  للم�شري  البائع  يذكر  اأن  و�شفتها 

عليه  وي�شرط  ال�شلعة  به  ا�شرى  الــذي 

ربحًا ما للدينار اأو الدرهم.

بال  اجلائز  البيع  من  نــ�ع  املرابحة  وبيع 

1- �شيغة التم�يل باملرابحة.

2 - �شيغة التم�يل بامل�شاركة.

3 - �شيغة التم�يل بامل�شاربة.

4 - �شيغة التم�يل بال�شت�شناع.

5 - �شيغة التم�يل بال�شلم.

6 - �شيغةالتم�يل بالإجارة. 

7 - �شيغة التم�يل بالبيع الآجل.

8 - �شيغة ال�شتثمار املبا�شر.

العق�د يف الفقه الإ�شالمي

اأركان العق�د

1- العاقدان: بائع وم�شري.

2- ال�شيغة: الإيجاب والقب�ل.

صيغ التــمويل 
في المصـــارف 
اإلســـالمـــيـــة
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ال�شلعة املعل�م.

4 - اأن يك�ن العقد الأول �شحيحًا.

األ يك�ن الثمن يف العقد الأول مقاباًل   - 5

بجن�شه من اأم�ال الربا.

�شروط  باقي  على  الطرفان  يتفق  اأن   -  6

امل�اعدة من زمان ومكان وكيفية الت�شليم.

جمالت ال�شتثمار عن طريق �شيغة بيع 

املرابحة لالآمر بال�شراء:

الإ�شالمية  للم�شارف  ال�شيغة  هذه  وفرت 

اأمام  ال�ق�ف  من  متكنها  مت�يلية  و�شيلة 

حيث  الأرباح،  وحتقيق  التقليدية  البن�ك 

اأن هذه ال�شيغة قد �شدت احتياجات التجار 

مع  الدخ�ل  يف  يرغب�ن  ل  الذين  وال�شناع 

من  ت�شتلزمه  ما  بكل  امل�شاركة  يف  امل�شارف 

اجلدير  ومــن  واملعل�مات،  لالأ�شرار  ك�شف 

الأكرب  اجلانب  متثل  املرابحات  اأن  بالذكر 

اأكرث  اإىل  ت�شل  قــد  اإذ  ال�شتثمارات  مــن 

بع�س  يف  ال�شتثمارات  حجم  من   %  80 من 

امل�شارف الإ�شالمية.

احتياجات  تلبية  من  ال�شيغة  هذه  ومتكن 

قطاعات خمتلفة منها على �شبيل املثال:

الآلت  �شراء  طريق  عن  احلــريف:  القطاع 

واملعدات الالزمة لل�ر�س.

الأجهزة  �شراء  طريق  عن  املهني:  القطاع 

الطبية لالأطباء.

القطاع التجاري: عن طريق �شراء الب�شائع 

�ش�اء من الداخل اأو اخلارج.

اللآت  �شراء  الزراعي: عن طريق  القطاع 

الزراعية احلديثة.

القطاع ال�شناعي: عن طريق �شراء املعدات 

ال�شناعية ال�شخمة.

القطاع الإن�شائي: عن طريق �شراء معدات 

البناء مثل الل�رد.

تلبية  الإ�ــشــالمــيــة  للم�شارف  ميكن  كما 

مثل  ال�شخ�شي  لالإ�شتعمال  الحتياجات 

اأو الأجـــهـــزة والأثـــاثـــات  �ــشــيــارة  ــراء  ــش �

املنزلية.

»يقرر امل�ؤمتر اأن امل�اعدة على بيع املرابحة 

امل�شراه  ال�شلعة  متلك  بعد  بال�شراء  لالآمر 

ب�شرائها  ـــر  اأم ــن  مل بيعها  ــم  ث وحــيــازتــهــا 

اأمر  ه�  ال�شابق،  امل�عد  يف  املذك�ر  بالربح 

امل�شرف  على  تقع  كانت  طاملا  �شرعًا  جائز 

م�شئ�لية الهالك قبل الت�شليم وتبعه الرد 

فيما ي�شت�جب الرد بعيب خفي«.

فبيع املرابحة لالأمر بال�شراء يت�شمن:

1- وعد بال�شراء.

2- بيع باملرابحة.

ثار  بــه  ــتــزام  والل بال�عد  الــ�فــاء  ــ�ل  وح

خالف ح�ل مدى اإلتزام الآمر بال�شراء وهل 

ه� ملزم اأم ل. وح�ل �شرورة وفاء ال�اعد 

بال�شراء بالتزامه وردت الن�ش��س الآتية: 

ق�له تعاىل: {ياأيها الذين اآمن�ا مل تق�ل�ن 

تق�ل�ا  اأن  اهلل  عند  مقتًا  كرب  تفعل�ن  مال 

ما ل تفعل�ن....} ال�شف )اآية: 2.3(، ويف 

»اآية  هريرة  اأبي  روايــة  ال�شحيح  احلديث 

املنافق ثالث اإذا حدث كذب واإذا وعد اأخلف 

واإذا ائتمن خان« رواه البخاري والظاهر من 

هذه الأدله اأن ال�عد �ش�اء كان ب�شلة وبر، 

اأم بغري ذلك واجب ال�فاء به اإذا مل تفرق 

الن�ش��س بني وعد ووعد.

بع�س  اأن  العملي  الــ�اقــع  مــن  تبني  ولقد 

الذي  بــالــراأي  تاأخذ  الإ�شالمية  امل�شارف 

يــقــ�م بــالــتــزام الــطــرفــني بــالــ�عــد الــذي 

بال�شراء،  فالأمر  لالآخر،  منهما  كل  قطعه 

مطابقة  هــي  طاملا  ال�شلعة  ب�شراء  ملزم 

ببيع  ملزم  وامل�شرف  املحددة  للم�ا�شفات 

ياأخذ  ل  والبع�س  بال�شراء،  لالآمر  ال�شلعة 

بهذا الراأي.

�ش�ابط ال�شتثمار عن طرق بيع املرابحة 

لالآمر بال�شراء:

1- حتديد م�ا�شفات ال�شلعة وزنًا اأو عدًا اأو 

كياًل اأو و�شفًا حتديدًا نافيًا للجهالة.

ال�شلعة  بثمن  الثاين  امل�شري  يعلم  اأن   -2

الأول الذي ا�شراها به البائع.

3 - اأن يك�ن الربح معل�مًا لأنه بع�س الثمن 

ثمن  من  ن�شبة  اأو  حمــددًا  مبلغا  كان  �ش�اء 

اأن يك�ن العقد الأول �شحيحًا فاإذا كان   - 4

فا�شدًا مل يجز.

تطبيق بيع املرابحة يف امل�شارف 

الإ�شالمية:

الن�ع  هــذا  اأن  العملي  ــع  ــ�اق ال مــن  تبني 

الإ�شالمية  امل�شارف  يف  يطبق  البي�ع  من 

بال�شراء«،  لالأمر  املرابحة  »بيع  ا�شم  حتت 

والفرق بينه وبني بيع املرابحة اأن ب�شاعة 

املرابحة ممل�كة للبائع حال البيع.

اإىل  العميل  يتقدم  اأن  املعاملة  هذه  و�ش�ر 

معينة  �شلعة  �ــشــراء  منه  طــالــبــًا  املــ�ــشــرف 

بامل�ا�شفات التي يحددها على اأ�شا�س ال�عد 

ب�شراء تلك ال�شلعة الالزمة له فعاًل مرابحة 

الثمن  ويدفع  عليها  يتفق  التي  بالن�شبة 

اأن يدعم هذا  مق�شطًا ح�شب امكاناته، على 

الطلب بامل�شتندات الالزمة، ومنها على �شبيل 

املثال عر�س اأ�شعار لل�شلعة م��ش�ع املرابحة، 

ويــقــ�م املــ�ــشــرف بــعــد ذلـــك بـــالإجـــراءات 

عليها  املتفق  ال�شلعة  على  للح�ش�ل  الالزمة 

يخطر  الب�شاعة،  و�ش�ل  قيمتهاوبعد  ودفع 

العميل لإمتام اجراءات البيع.

وقد اعر�س البع�س على هذه املعاملة من 

باب اأنها تدخل يف بيع ما ل ميلك اأو بيع ما 

لي�س عند البائع وه� ما ي�شمى اأي�شا البيع 

وامل�شرف  عنه،  منهي  وبيع  وهــ�  املــعــدوم 

التي  ال�شلع  من  للعميل  يبيع  هنا  الإ�شالمي 

يطلب منه �شرا وؤها من الداخل اأو ا�شتريادها 

من اخلارج، وبع�شهم عرب عنه بق�له البيع 

�شرائها  قبل  ال�شلعة  بيع  اأي  ال�شراء  قبل 

ويرى اأن هذا البيع اأ�ش�اأ اأن�اع الربا.

امل�ؤمترات  يف  وامل�شارك�ن  العلماء  قرر  وقد 

وم�ؤمتر  دبــي  يف  الإ�شالمية  القت�شادية 

اأنهم  امل�شارف الإ�شالمية الثاين يف الك�يت 

لالآمر  البيع  الإ�شالمي،  للم�شرف  اأجــازوا 

بال�شراء اإذا متلك ال�شلعة بالفعل وما يجرى 

اإمنا  ال�شراء قبل ذلك  امل�شرف وطالب  بني 

ه� م�اعدة بينهما ولي�س بيعًا و�شراء وجاء 

يف ن�س فت�ى م�ؤمتر الك�يت ما يلي:
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ندوة الضياء االقتصادية

أدار الندوة: محمد توفيق

ندوة 
ـــاء  ـــضـــي ال
االقــــتــــصــــاديــــة



وهذا  املائة  174يف  فيبلغ  التقليدي  النم� 

التحدي   - البلتاجي  حديث  وفق   – يبني 

الذي ي�اجهنا يف التط�ر الذي يح�شل على 

م�شت�ى ال�ش�ق ال�شع�دية وال�ش�ق الدولية 

يف هـــذه الــ�ــشــنــاعــة حــيــث تــطــ�رت هــذه 

ال�شناعة من 58 مليارا عام 2000 اإىل 312 

مليارا عام 2007.

حتديات

وعرج الدكت�ر البلتاجي اإىل التحديات التي 

النا�شئة  ال�شناعة  هذه  ت�اجه  اأنها  يعتقد 

يف العامل، وحددها بخم�شة حتديات تتعلق 

بت�افر الك�ادر الب�شرية، تط�ير املنتجات، 

املحا�شبي،  النظام  ت�حيد  ال�دائع،  نظام 

واأخريا غياب الآلية ونظام وا�شح لتطبيق 

هذه ال�شناعة وتط�يرها.

الك�ادر الب�شرية

التحديات  تف�شيل  يف  البلتاجي  بــداأ  ثم 

التي  الب�شرية  الك�ادر  م�شكلة  من  منطلقا 

ت�اجهنا  التي  امل�شكالت  اأكرب  من  اإنه  قال 

املحا�شبي،  النظام  ت�حيد  ال�دائع،  نظام 

واأخريا غياب الآلية ونظام وا�شح لتطبيق 

اإىل  م�شرية   وتط�يرها.  ال�شناعة  هــذه 

وفر�شه  امل�شريف،  القطاع  يف  النم�  فر�س 

اإثبات  يف  القطاع  وم�ش�ؤولية  الت��شع،  يف 

اأنحاء  يف  امل�شلمني  عدد  اأن  خا�شة  الذات. 

يعطي  ن�شمة  مليار  من  اأكرث  والبالغ  العامل 

هذه امل�شرفية ميزة ن�شبية رمبا ل ت�جد يف 

مثيالتها التقليدية.

تطرق الدكت�ر حممد البلتاجي وه� مدير 

برامج التط�ير يف املعهد امل�شريف يف م�ؤ�ش�شة 

اإىل  البداية  يف  ال�شع�دي،  العربي  النقد 

و�شع امل�شرفية يف ال�شع�دية.

وقال: حتت�ي ال�ش�ق ال�شع�دية على ودائع 

باأكرث من 500 مليار ريال، وي�جد فيها 12 

التاأ�شي�س  ناحية  من  اآخرها  كان  م�شرفا 

بالكامل  اإ�شالمية  منها  اأربعة  الإمناء  بنك 

البالد وبنك  الراجحي وبنك  وهي م�شرف 

وبنك  اإ�شالمي  اإىل  حت�ل  الــذي  اجلزيرة 

م�شرفية  لديها  الأخرى  والبن�ك  الإمناء، 

اإ�شالمية تراوح بني حت�ل بالكامل بني كل 

لدينا  الآن  وقــال:  جزئي،  وحت�ل  الفروع 

يف  الإ�شالمي  التم�يل  فحجم  مهمة،  ن�شبة 

ال�ش�ق ال�شع�دية يتجاوز60 يف املائة 312 

مليارا 2008 و 2007 حلجم ال�ش�ق امل�شريف 

 – ال�شناديق  يف  اأما  الإ�شالمي،  التم�يل  يف 

املائة  يف   77 تتعدى   - للبلتاجي  واحلديث 

العام  هــذا  نهاية  ومــع  التم�يل  حجم  من 

فروع  اإىل  فروعها  �شتتح�ل  بن�ك  هناك 

اإ�شالمية بالكامل فيك�ن لدينا 1021 فرعا 

اإ�شالميا من اأ�شل 1355 اأي 75يف املائة من 

اإ�شالمية،  فــروع  اململكة  يف  البن�ك  فــروع 

�شهر  ويف  بنكا   12 لـــ  الإحــ�ــشــاءات  ــذه  وه

من  بن�ك  ع�شرة  لها  �شي�شاف  )�شبتمرب( 

البن�ك الأجنبية التي فتحت فروعا لها يف 

ال�شع�دية.

اإىل  بالإ�شارة  ق�له  امل�شريف  اخلبري  ودعم 

النم�  اأن معدل  اإىل  التي تذهب  الدرا�شات 

املائة  يف   430 بلغ  الإ�شالمي  التم�يل  يف 

خالل الأع�ام ال�شبعة الأخرية وهذه اأرقام 

معدل  ــا  اأم ال�شع�دية  للم�شرفية  فعلية 

د. محمد البلتاجي: إن 
كل ما نقوم به في 

المصرفية اإلسالمية هو 
محاكاة لمنتجات البنوك 

التقليدية وهذا ليس عيبًا 
في بداية العمل المصرفي 

اإلسالمي لكن السؤال 
المهم هل سنستمر في 

محاكاة البنوك التقليدية 
بعد مرور كل هذه 

السنوات

عقدت  ــتــي  ال ــاء(  ــي ــ�ــش )ال نــــدوة  ك�شفت 

بجامعة ال�شارقة و�شمت خرباء وماليني يف 

امل�شرفية الإ�شالمية اأن البن�ك ال�شالمية 

العك�شية  املرابحة  اأو  الت�رق  مقل�ب  تقدم 

وتعزف عن ال�ديعة الإ�شالمية اأو ما ي�شمى 

اأحــد  يعد  مــا  ــ�  وه ال�شتثمار،  ح�شابات 

مع�قات من� امل�شرفية الإ�شالمية.

تذهب  ال�شالمية  القت�شادية  الدرا�شات 

الإ�شالمي  التم�يل  يف  النم�  معدل  اأن  اإىل 

ال�شبعة  الأعــ�ام  خالل  املائة  يف   430 بلغ 

البن�ك  منــ�  يــتــجــاوز  ل  بينما  الأخــــرية 

اإىل  وتطرقت  املــائــة.  174يف  التقليدية 

امل�شرفية  م�شرية  تــعــ�ق  الــتــي   املــعــ�قــات 

الإ�شالمية يف اخلليج حتديدا وح�شرها يف: 

املنتجات،  الب�شرية، تط�ير  الك�ادر  ت�افر 
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فقط  امل�شرفية  املعاهد  على  لي�شت  جــدًا، 

عدد  يف  بحثنا  ول�  اأي�شا،  البن�ك  على  بل 

ملمني  م�شرفيني  تخرج  التي  اجلــامــعــات 

ال�ش�ق  م�شت�ى  على  الإ�شالمية  بامل�شرفية 

عــددا  اإل  جنــد  مل  والعربية  اخلليجية 

مثل  العجز،  ي�شد  اأن  املمكن  مــن  ب�شيطا 

جامعة الإمام حممد بن �شع�د الإ�شالمية، 

عن  البحث  وعند  فقط  الأزهـــر  وجامعة 

جامعات اأخرى لن جند اإل معهدا اأو اثنني 

يقدمان التدريب على امل�شرفية الإ�شالمية 

ول ي�جد من ي�شاعدهم، وهذه نقطة ت�ؤدي 

اإىل م�شكالت كبرية جدًا يف التطبيق.

تط�ير املنتجات

اأما التحدي الآخر الذي ي�اجه امل�شرفية 

الإ�شالمية فه� تط�ير املنتجات حيث يق�ل 

يف  به  نق�م  ما  كل  )اإن  البلتاجي:  الدكت�ر 

ملنتجات  حماكاة  ه�  الإ�شالمية  امل�شرفية 

البن�ك التقليدية وهذا لي�س عيبًا يف بداية 

املهم  ال�ش�ؤال  لكن  الإ�شالمي  امل�شريف  العمل 

هل �شن�شتمر يف حماكاة البن�ك التقليدية 

بعد مرور كل هذه ال�شن�ات(.

يف  تكمن  امل�شكلة  اأن  اإىل  البلتاجي  وي�شري 

يف  متخ�ش�شة  م�شرفية  جهة  وجــ�د  عدم 

تط�ير املنتجات امل�شرفية الإ�شالمية، لي�س 

البن�ك  اأفقدت  فاملحاكاة  املحاكاة،  فقط 

الإ�شالمية م�شداقيتها حيث يق�ل كثري من 

مت  حراما  اإل  لي�س  هذا  اإن  فيها  املتعاملني 

التحايل عليه.

نظام ال�دائع

ال�دائع  البلتاجي عن م�شكلة نظام  وحتدث 

يف ال�ش�ق ال�شع�دي حيث يق�ل: )ل ي�جد 

ال�ديعة  ال�شع�دية يقدم  اإل بنك واحد يف 

ال�شتثمار  ح�شابات  ي�شمى  ما  اأو  الإ�شالمية 

النم�ذج وه� الذي يطبق  اأنه طبق هذا  اإل 

عاما   20 مــن  اأكـــرث  منذ  بنك  مــن  اأكـــرث  يف 

اأمــا  م�شر،  ويف  الــكــ�يــت  ويف  الإمـــــارات  يف 

الت�رق  مقل�ب  تقدم  فهي  الأخــرى  البن�ك 

اأو املرابحة العك�شية وتعزف عن هذا املنتج 

ه� عدم ت�فر الك�ادر الب�شرية املتخ�ش�شة 

على  �ش�اء  الإ�شالمية  امل�شرفية  هــذا  يف 

العاملني  م�شت�ى  على  اأو  القيادات  م�شت�ى 

املــ�ارد  يف  العجز  اأن  اإىل  الأمــر  تعدى  بل 

الب�شرية ي�شل اإىل الآلف، وهناك درا�شة 

ال�شناعة  اأن  اإىل  ت�شري  فرة  قبل  �شدرت 

املقبلة  الثالث  ال�شن�ات  خالل  امل�شرفية 

وخالل  وظيفة  اآلف  ع�شرة  اإىل  حتتاج 

30 األف وظيفة  ع�شر �شن�ات �شتحتاج اإىل 

وهذه الدرا�شة اأجراها املعهد الإ�شالمي مع 

)اإل بي �شي بي( يف ماليزيا.

يقدم�ن  الذين  من  كثريا  فاإن  الأ�شف  ومع 

الفرق  عن  �شاألته  اإذا  الإ�شالمية  امل�شرفية 

ل  والتقليدية  الإ�شالمية  امل�شرفية  بني 

ي�شتطيع الإجابة بالكامل حتى العاملني يف 

ومثال  مل�شناه  اأمر  وهذا  الإ�شالمية  البن�ك 

د. أحمد العدوي: التحدي 
الذي يواجهنا في التطور 

الذي يحصل على مستوى 
السوق السعودية 

والسوق الدولية في هذه 
الصناعة حيث تطورت 
هذه الصناعة من 58 

مليار دوالر عام 2000 إلى 
312 ملياراً عام 2007

عدد كبري من امل�ظفني يف البن�ك يعتقدون 

الإ�شالمي  البنك  بني  فرق  هناك  لي�س  اأنه 

والبنك التقليدي وهذه م�شكلة لي�شت على 

م�شت�ى  على  بــل  امل�ظفني  �شغار  م�شت�ى 

الكبرية  م�شكلة  فهذه  امل�شرفية  قــيــادات 

ت�اجهنا وهي كيفية جتهيز امل�ارد الب�شرية 

للم�شرفية الإ�شالمية وهي م�ش�ؤولية كبرية 
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اخلليج  دول  يف  النفط  ع�ائد  من  الناجتة 

فقال: لدينا الآن ف�ائ�س مالية عالية جدا 

فقط،  ال�شع�دية  يف  مليارا   450 نح�  منها 

كذلك فاإن �شعي بع�س الدول لتك�ن مركزا 

لل�شناعة املالية مثل دبي، البحرين، لندن، 

ه�جن ك�جن و�شنغاف�رة، هذه كلها من دواعي 

تك�ن  لأن  ت�شعى  الدولة  كانت  فاإذا  النم�، 

الإ�شالمية  امل�شارف  ف�شتدعم  ماليا  مركزا 

�ش�اء بالق�انني، اأو بالأنظمة من خالل فتح 

املجال للم�ؤ�ش�شات املالية الإ�شالمية اأو راأ�س 

املال الإ�شالمي.

البنى التحتية

من�  اأ�شباب  اأحد  اأن  �شليمان  الدكت�ر  ويرى 

م�شاريع  يف  تتمثل  الإ�شالمية  امل�شرفية 

البنى التحتية، وامل�شاريع ال�شخمة، وقال: 

مرت  الإ�شالمية  امل�شرفية  اأن  نعلم  )نحن 

بفرة ط�يلة كانت مقت�شرة على مت�يالت 

لالأفراد  املــرابــحــات  مت�يل  مثل  ب�شيطة 

التم�يالت  تظهر  ومل  ال�شكن،  ومتــ�يــالت 

اخلم�س  الــ�ــشــنــ�ات  خـــالل  اإل  ال�شخمة 

للزيادة  مر�شحة  وهــي  تقريبا،  الأخـــرية 

التي  الأرقــام  ولعل  متزايد،  ب�شكل  والنم� 

ن�شمعها كل ي�م من ناحية اإ�شدار ال�شك�ك 

غري  وهــي  الأجنبية  ال�شركات  اإىل  نلجاأ 

الإ�شالمية،  امل�شرفية  بنظام  اأ�شا�شا  ملمة 

والتحدي الكبري الذي مير بنا ه� ل ي�جد 

نظام مطبق فيه امل�شرفية الإ�شالمية ب�شكل 

اآيل �شليم.

نظرة من 3 زوايا

حممد  �شليمان  الدكت�ر  حتدث  جانبه،  من 

واملعامالت  امل�شرفية  يف  اخلبري  �شليمان 

ا�شتاذ القت�شاد ال�شالمي بجامعة ال�شارقة 

ح�ل ثالث زوايا هي: فر�س النم�، فر�شة 

الت��شع، وفر�شة اإثبات الذات.

الإ�شالمية  امل�شارف  اأن  �شليمان  ويعتقد 

اأكــرث  احلـــايل  الــ�قــت  يف  للنم�  مر�شحة 

من  كبري  عــدد  ل�ج�د  وذلــك  امل�شتقبل  من 

ن�شمة  مليار   1.1 يقدرون  الذين  امل�شلمني 

يحبذون  امل�شلمني  ــب  واأغــل الــعــامل  ــ�ل  ح

بعيدا  الإ�ــشــالمــيــة  بامل�شرفية  التعامل 

البديل  ت�افر  اإذا  الرب�ية  الفائدة  عن 

يتعامل�ن  النا�س  اأن  الغالب  يف  الإ�شالمي 

باملنتجات امل�شرفية الإ�شالمية.

الف�ائ�س املالية

املالية  الــفــ�ائــ�ــس  مــ��ــشــ�ع  اإىل  واأ�ـــشـــار 

من  الكثري  لأن  تفعيله  اإىل  نحتاج  كنا  واإن 

اأن  الأم�ال م�ج�دة يف اخلارج ول ن�شتطيع 

ن�شتقدمها  اأو  ال�شع�دية  لل�ش�ق  ن�شتقدمها 

للم�شرفية الإ�شالمية، ومع الأ�شف ل ي�جد 

لدينا بدائل لت�فري هذه املنتجات ويف املقابل 

العالية  الربحية  البنك يهتم لتح�شيل  فاإن 

دون اأن ينظر اإىل احتياجات العميل لت�فري 

البديل الإ�شالمي له ويف نف�س ال�قت نف�شه 

اأقرب حقيقة للعميل ويلي البنك(.

ت�حيد النظام املحا�شبي

ثم حتدث الدكت�ر البلتاجي عن غياب نظام 

لت�حيد النظام املحا�شبي حيث ذكر اأن كل 

بنك له ت�شجيل حما�شبي خمتلف عن الآخر 

يف  املحا�شبية  معاجلة  )اإن  وقــال:  نهائيًا، 

املدي�نيات واملعاجلة املحا�شبية يف ت�شجيل 

الدي�ن هي اجتهادات من بع�س البن�ك ول 

ي�جد بها ت�شنيف اأو ت�شجيل وهذه تنعك�س 

ا�شتخراج  جــدا  مهمة  حاجات  على  كلية 

ال�شفافية من البيانات(.

غياب اآلية تطبيق امل�شرفية

اآلية  ت�افر  عدم  البلتاجي  الدكت�ر  يق�ل 

ونظام وا�شح لتطبيق امل�شرفية الإ�شالمية 

اأن  اإىل  املــنــتــج اجلــيــد دفــعــنــا  تــ�افــر  مــع 

د. سليمان  محمد 
سليمان: المصارف 

اإلسالمية مرشحة للنمو 
في الوقت الحالي أكثر 
من المستقبل وذلك 
لوجود عدد كبير من 

المسلمين الذين يقدرون 
1.1 مليار نسمة حول 

العالم
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اأزمة الئتمان

العاملية  الئتمان  اأزمــة  اأن  العدوي  ويــرى 

لنا،  وخــريا  الغرب  يف  للبن�ك  �شرا  كانت 

بنق�س  الغرب  يف  البن�ك  )اأ�شيبت  ويق�ل 

يف ال�شي�لة يف اأ�ش�اقهم الأمر الذي دفعهم 

للبحث عن ال�شي�لة يف دول اخلليج، فاأغلب 

�ش�اء  اخلليج  دول  يف  املــ�جــ�دة  ـــ�ال  الأم

املالية  امل�ؤ�ش�شات  من  اأو  امل�شتثمرين  من 

يتجه�ن  اخلليج  دول  ويف  ال�شع�دية  يف 

بطرق  ــهــم  اأمــ�ال ا�شتثمار  يف  ويــرغــبــ�ن 

بل  متــ�يــل  كعمليات  ومنحها  اإ�ــشــالمــيــة 

يف  ينعك�س  فهذا  بالتايل  اإ�شالمية  واأدوات 

داخل هذه الدول الأوروبية(.

حترير �شناعة اخلدمات املالية

ا�شتطعنا  حال  يف  العدوي  الدكت�ر  يق�ل 

مب�جب  املالية  اخلدمات  �شناعات  حترير 

منظمة التجارة العاملية، ف�شيك�ن هذا فتح 

ينعك�س  قد  وهــذا  الإ�شالمية،  للم�شرفية 

امل�ج�دة،  الإ�شالمية  امل�شارف  على  �شلبا 

ولكنا ننظر لل�شناعة ككل.

امل�شرفية  )ال�شناعة  قــائــال:  ويــ�ا�ــشــل 

الإ�شالمية �شتحقق الكثري مع وج�د منظمة 

التجارة العاملية لأن الأ�ش�اق �شتفتح اأمامها، 

و�شتاأتي امل�ؤ�ش�شات املالية ال�شخمة الغربية 

اإىل بيئات تريد العمل الإ�شالمي و�شت�شطر 

نحن  وبالتايل  البيئات  هذه  مع  تتكيف  اأن 

�شن�شتفيد مما  اإ�شالمية  ك�شناعة م�شرفية 

لديهم من خربات وراأ�شمال �شخم(.

ا�شتثمار اأخالقي

امل�شرفية  كـــ�ن  ــن  ع الـــعـــدوي  ويــتــحــدث 

اأخالقيا فيق�ل: )من  ا�شتثمارا  الإ�شالمية 

اأنها  الإ�شالمية  امل�شرفية  ت��شع  اأ�شباب 

اأخالق  اإن�شان عنده  اأخالقي، فكل  ا�شتثمار 

الإ�شالمي  ال�شتثمار  اإىل  �شيلجاأ  العامل  يف 

ماليزيا  اأن يف  التي تذكر  الن�ادر  ولعل من 

40 يف املائة من امل�دعني هم من ال�شينيني 

يف  ح�شاب  فتح  مــن  واأول  امل�شلمني،  غــري 

يف  الإ�شالمي  البنك  يف  بريطانيا  يف  بنك 

وقــدرة  بالغرم(،  الغرم  )اأي  الإ�شالمية 

�شي�ؤدي  �شيا�شتها  يف  و�شعها  على  البن�ك 

على  اأكرث قدرة  تك�ن  واأن  الت��شع  اإىل  بها 

يف  ي�جد  ل  ما  وهذا  امل�شاريع،  يف  الدخ�ل 

الئتمان  على  القائمة  التقليدية  امل�شارف 

املح�س.

التم�يل  وعمليات  ال�شخمة  والعمليات 

الر�شاميل  وجـــ�د  اإىل  اإ�ــشــافــة  املــجــمــع، 

هناك  اأي  والإمنــاء،  كالراجحي  ال�شخمة 

قدرة كبرية على عملية التم�يل الإ�شالمي 

التحتية  البنى  ت�افر  اأن  م�ؤكدا  ال�شخم(. 

القادرة  هي  ال�شخمة  العقارية  وامل�شاريع 

ال�شخمة وت�ظيف  املبالغ  التعامل مع  على 

الأم�ال ت�ظيفا �شحيحا ي�شاعد على تغيري 

الأ�ش�اق  يف  املرابحات  من  الأمــ�ال  اجتاه 

الدولية اإىل التنمية يف الأ�ش�اق املحلية.

تن�ع اأدوات التم�يل

)كذلك  فيق�ل:  حديثه  �شليمان  وي�ا�شل 

تن�ع  الإ�شالمية  امل�شارف  من�  ع�امل  من 

اأدواتها التم�يلية وال�شتثمارية وهذا غري 

م�ج�د يف التم�يل التقليدي لأنه يق�م على 

الإ�شالمي  التم�يل  اأما  واحد  عقد  القر�س 

وامل�شاربة  امل�شاركة  من  عق�د  عدة  فلديه 

لعملية  منا�شب  عقد  وكــل  وال�شت�شناع، 

اإىل  يــ�ؤدي  التعدد  فهدا  معينة،  مت�يلية 

النم� ورغبة امل�شتثمرين يف الدخ�ل فيها(.

عن�شر املخاطرة

ويرى اخلبري امل�شري الدكت�ر احمد العدوي 

امل�شرفية  يف  املخاطرة  عن�شر  وجــ�د  اأن 

د. سليمان: ينبغي أن 
تكون الفتوى الشرعية 

مبنية على الدليل ومعللة 
وواضحة وال تبنى على 
األقوال الشاذة أو على 
الحيل، أو على التلفيق 

بين المذاهب فلم يكن 
هذا أسلوب السلف 
الصالح وال األئمة وال 

العلماء
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بريطانيا كان غري م�شلم، وكذلك الكنائ�س 

يف  ت�شتثمر  ــا  ــك ــري اأم يف  الــكــاثــ�لــيــكــيــة 

الإ�شالمية لأنها تراعي اجلانب  ال�شناديق 

الأخالقي فيه(.

نقطة ال�شعف

النم�  ع�امل  عن  حديثه  العدوي  واختتم 

)حققت  بق�له:  الإ�شالمية  امل�شارف  يف 

الأخرية  الفرة  يف  الإ�شالمية  امل�شرفية 

اإىل  اجلميع،  بها  واعــرف  كبرية  جناحات 

يف  بها  ي�شتهان  ل  مالية  قــ�ة  اأنــهــا  جانب 

�شعف  نقطة  لديها  ولكن  الراهن،  ال�قت 

حماكاتها  ـــي  وه عــلــيــهــا  ــز  الــركــي يــجــب 

اأن  ا�شتطاعتها  وعدم  التقليدية  امل�شرفية 

تنتج اأدوات اإ�شالمية م�شتنبطة من الكتاب 

ولي�س  ال�شريعة  مقا�شد  حتقق  وال�شنة 

ق�الب ال�شريعة، حتقق املقا�شد ال�شرعية، 

الإ�شالمية  امل�شرفية  �شت�شبح  وعندها 

الذي  الإ�شالمي  بالنم�ذج  تاأتي  حقيقة 

للنا�س  ويحقق  ــربــ�ي  ال الــنــمــ�ذج  يــزيــل 

ــعــدالــة ويــبــني لــلــنــا�ــس �ــشــالحــيــة هذه  ال

ال�شريعة لكل زمان ومكان(.

اأ�شهب  يف ذكر التحديات التي تتعر�س  ثم 

اإىل  ق�شمها  حيث  الإ�شالمية  امل�شرفية  لها 

من  النا�شئة  الذاتية  التحديات  ق�شمني 

امل�شرفية  اأمام  نف�شها  الإ�شالمية  امل�شرفية 

د. البلتاجي: من عوامل 
نمو المصارف اإلسالمية 
تنوع أدواتها التمويلية 
واالستثمارية وهذا غير 

موجود في التمويل 
التقليدي

تطوير أدوات االستثمار وإدارة السيولة
تعاين امل�شارف الإ�شالمية ك�نها م�شرفية جتارية ولي�شت ا�شتثمارية مع الأ�شف 

وهذا مقل�ب امل�شرفية الإ�شالمية، والأ�شل اأن تك�ن م�شرفية اإ�شالمية ولي�شت 

اأو  ال�شتثمارية،  الأدوات  �شعف  تعاين  فهي  ولذلك  مقل�بها  وهذا  جتارية، 

تكاد تك�ن معدومة، فال ي�جد اإل ال�شناديق فقط وكل ال�شناديق قائمة على 

اخلا�س  املال  راأ�س  اأ�شهم  ت�جد  فال  اأي�شا  الدولية،  املرابحات  على  اأو  الأ�شهم، 

امل�شرفية  يف  ال�شتثمار  فاأدوات  املخاطر،  راأ�شمال  �شناديق  ت�جد  ل  كذلك 

الإ�شالمية قا�شرة جدا.

غياب ت�حيد املعايري ال�شرعية

كذلك فاإن امل�شرفية الإ�شالمية ت�اجه اإ�شكالية دولية وهي عدم ت�حيد املعايري 

هيئتها  تفتيها  التي  ال�شرعية  معايريه  عنده  بنك  فكل  واملحا�شبية،  ال�شرعية 

ال�شرعية، وبالتايل وج�د هذا الكم الهائل من املعايري ي�ؤدي اإىل اأن العامل اأو 

امل�ؤ�ش�شات العاملية ل تعرف بامل�شرفية الإ�شالمية، ولذلك عندما جاءت جلنة 

ل  لأنه  الإ�شالمية  للم�شرفية  ح�شاب  اأي  ت�شع  مل  م�ؤ�شراتها  وو�شعت  )بازل( 

ي�جد لها معايري وا�شحة ي�شتطيع اخلرباء قراءتها والقيا�س عليها.

واآخر التحديات الذاتية التي ذكرها النا�شر هي م�شكلة ا�شتخدام التكن�ل�جيا 

فاأغلب عمليات ت�شجيلها تتم ب�شكل يدوي، خالف امل�شرفية التقليدية التي تتم 

يف الغالب بالكمبي�تر ب�شكل اآيل.

التحديات اخلارجية

حيث  الإ�شالمية  امل�شرفية  ت�اجه  التي  اخلارجية  التحديات  بع�س  وذكــر 

الإ�شالمية  املالية  ال�ش�ق  وغياب  امل�ؤهلني،  ال�شرعيني  العلماء  قلة  منها:  ذكر 

املنظمة، والق�ش�ر يف اخلدمات امل�شاندة وغياب الإعالم املتخ�ش�س للم�شرفية 

الإ�شالمية.

ل  التي  اخلارجية  والتحديات  الإ�شالمية 

كل  وحتت  ل�حدها  عليها  التغلب  ت�شتطيع 

حتد حتدث عن عدة حماور.

الفت�ى ال�شرعية

مبنية  ال�شرعية  الفت�ى  تك�ن  اأن  ينبغي 

تبنى  ول  ووا�شحة  ومعللة  الدليل  على 

على الأق�ال ال�شاذة اأو على احليل، اأو على 

اأ�شل�ب  هذا  يكن  فلم  املذاهب  بني  التلفيق 

ال�شلف ال�شالح ول الأئمة ول العلماء.

الهيئات ال�شرعية

الهيئات  اأن  يــرى  فــاإنــه  الــعــدوي  وبح�شب 

مبن  حملها  غــري  يف  ثقة  تثق  ال�شرعية 

يق�م�ن بالأعمال يف امل�شرفية الإ�شالمية، 

والتدقيق يف  الرقابة  وي�شدد على �شرورة 

العمل  هذا  على  م�ؤمتن�ن  لأنهم  اأعمالهم 

ويق�ل  ورقــابــة،  فت�ى  هيئة  اأنهم  بحكم 
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اأن  كما  جـــدا،  قليل  ال�شرعية  الهيئات 

التحديات  اأحد  الفقهية  املدار�س  اختالف 

التي تعانيها امل�شرفية الإ�شالمية، وكما ه� 

معروف فاإن امل�شرفية يف اخلليج تختلف عن 

ماليزيا  يف  امل�ج�دة  الإ�شالمية  امل�شرفية 

من  ن�شتفيد  اأن  ن�شتطيع  ل  نحن  وبالتايل 

التجربة املاليزية بال�شكل اجليد(. 

غياب ال�ش�ق املالية املنظمة

اإ�شالمية  مالية  �ش�ق  غياب  فــاإن  كذلك 

التي  الثان�ية  ال�ش�ق  تعد  والتي  منظمة، 

اأي  فيها  وتتداول  ال�شك�ك  فيها  تتداول 

ل  كذلك  ال�ش�ق،  يف  م�ج�دة  مالية  اأداة 

اأ�ش�اق  ول  اإ�شالمية  راأ�شمال  اأ�ش�اق  ت�جد 

نقد اإ�شالمية.

امل�شاندة  اخلدمات  يف  ق�ش�ر  هناك  اأي�شا 

املحاماة،  مكاتب  من  الإ�شالمية  للم�شرفية 

اإن  املالية، حيث  اأو  وال�شت�شارات الإدارية 

امل�شرفية  يف  امل�ؤهلة  ال�شت�شارات  مكاتب 

الإ�شالمية قليلة جدا.

التي  التحديات  �شليان  الدكت�ر  وخل�س 

تعانيها امل�شرفية الإ�شالمية بق�له: نحتاج 

امل�شرفية  يف  متخ�ش�شني  اإعالميني  اإىل 

الإعالم  غياب  نالحظ  فنحن  الإ�شالمية، 

الإ�ــشــالمــيــة،  املــ�ــشــرفــيــة  يف  املتخ�ش�س 

ـــدول  والــتــخــ�ــشــ�ــس مــطــلــ�ب فــتــجــد يف ال

له متخ�ش�شني  املتقدمة يف كل جمال جتد 

يف  اأو  القت�شاد  يف  اأو  ال�شيا�شة  يف  �ش�اء 

الرفية ويف كل جمال، فنحتاج اإىل و�شائل 

اإعالمية متخ�ش�شة يف امل�شرفية الإ�شالمية 

تخدم هذا املجال ال�شخم.

ال�شلف  باآراء  وت�شت�شيء  والن�س  ال�شرعي 

ال�شالح يف هذه امل�شائل ثم ن�شتنبط منتجا 

غري م�ج�د يف املجتمع ويحتاج له الع�شر، 

رحم  من  الإ�شالمية  الأداة  هذه  تخرج  ثم 

الفقه الإ�شالمي، من رحم الدليل ومن رحم 

الكتاب وال�شنة.

اإدارة املخاطر

اإدارة  بغياب  �شليمان  الــدكــتــ�ر  ويعتقد 

حيث  الإ�شالمية،  امل�شرفية  يف  املخاطر 

يق�ل: )يع�د ال�شبب اإىل اأن جميع امل�شارف 

تعامل الأدوات الإ�شالمية امل�ج�دة كاأدوات 

الإجارة  اأو  فامل�شاركة  خطاأ،  وهذا  ائتمان 

وعليه  حم�شا،  ائتمانا  لي�شت  امل�شاربة  اأو 

يجب اأن يك�ن هناك اإدارة للمخاطر تق�م 

وتخرج  اإ�شالمية  اأداة  كل  خماطر  بقيا�س 

يغطيها  مبا  تاأتي  ثم  املخاطرة  ع�امل  كل 

وت�شتطيع اإدارتها ب�شكل دقيق(.

التقييم الئتماين

متار�س  مــن  اأو  الإ�ــشــالمــيــة  املــ�ــشــارف  اأن 

منتجات  تنتج  اأو  الإ�شالمية  امل�شرفية 

ناحية  مــن  لها  ينظر  اأن  يجب  اإ�شالمية 

التقييم الئتماين نظرة اأخرى، اإذا ما كانت 

تقي�س خماطرها بدقة فال ميكن اأن تعطى 

يق�ل  كما  ولكن  الآن،  املــ�جــ�د  التقييم 

النا�شر: )حتى �شركات التقييم الئتماين 

اإىل  تنظر  الئتماين  التقييم  وم�ؤ�ش�شة 

اأدوات  اأنها  اإىل  الإ�شالمية  الأدوات  جميع 

ائتمان وهذا غري �شحيح(.

غياب العلماء ال�شرعيني

ويرى الدكت�ر �شليمان اأن العلماء ال�شرعيني 

امل�شرفية  املــعــامــالت  جــانــب  يف  املــ�ؤهــلــني 

اأن  اإن�شان  اأي  ي�شتطيع  )ل  ويق�ل:  قليل، 

ومعقد،  دقيق  ومنهج  علم  لأنها  فيها  يفتي 

 565 اأنها  يذكر  كما  الإ�شالمية  فامل�شرفية 

ال�شرعيني  العلماء  وعدد  مالية،  م�ؤ�ش�شة 

اأع�شاء  من  الإ�شالمية  للم�شرفية  امل�ؤهلني 

النا�شر: )يجب اأن تركز الهيئات ال�شرعية 

لي�شت  واملــراقــبــة،  التدقيق  م�شاألة  على 

امل�شاألة القت�شار على اإ�شدار الفت�ى فقط، 

فاإذا  ال�شرعية،  الهيئة  من  تبداأ  فامل�شكلة 

ومبنية  و�شريحة  وا�شحة  الفت�ى  كانت 

على الدليل وعلى الراأي الراجح فال اأعتقد 

اأنها �شت�اجه م�شكلة(.

يف  مق�شرة  ال�شرعية  )الهيئات  ويــقــ�ل: 

الرقابة والتدقيق ب�شكل وا�شح فهي لي�شت 

اإفتاء ت�شدر الفتاوى فح�شب، ولكنها  هيئة 

هيئة اإفتاء ورقابة فيجب عليها التدقيق، 

لأن هذا العمل يتم وفق ما اأفتي به، فلديها 

من  ولكنها  وتــدقــق،  لراجع  ال�شالحيات 

هذه  على  يق�م�ن  مبن  وثقت  الثقة  بــاب 

ول  حملها  غــري  يف  ثقة  وهـــذه  امل�شرفية 

التي  الــتــحــديــات  فمن  ــذمــة.  ال بها  تـــرباأ 

ت�اجه امل�شرفية الإ�شالمية كذلك حتقيق 

الأدوات  مــن  فكثري  ال�شرعية،  املقا�شد 

الربحية  حتقق  الآن  الإ�شالمية  امل�شرفية 

حتقق  ال�شرعية،  املقا�شد  حتقق  ل  ولكن 

املقا�شد  حتقق  ل  ولكن  ال�شرعية  الق�الب 

ال�شرعية(.

حتدي البتكار

تط�ير  يف  البتكار  كذلك  التحديات  ومن 

بالدليل  ناأتي  اأن  علينا  فيجب  املنتجات 

د. العدوي: معالجة 
المحاسبية في 

المديونيات والمعالجة 
المحاسبية في تسجيل 

الديون هي اجتهادات من 
بعض البنوك

32
العدد 112 ماي� - 2009م - جمادى الآخرة 1430هـ

ندوة الضياء االقتصادية



حيث ت�يف ملسو هيلع هللا ىلص ودرعه مره�نة عند يه�دي.

احلرية  الأقليات  له�ؤلء  الإ�شالم  ترك  كما 

يــنــيــة الــتــي ل  ــني الــدِّ ــ�ان ــق ــام وال ــك ــالأح ب

تفر�س على غري امل�شلمني، كاأحكام العبادات 

وزكاة  و�شيام  �شالة  من  ينية  الدِّ والفرائ�س 

الــقــ�انــني اخلا�شة  وحــج وغــريهــا، وكــذلــك 

والطالق  الــزواج  من  ال�شخ�شية  بــالأحــ�ال 

معاملة  ُتعاَمل  حيث  ذلــك  وغــري  واملــ�اريــث 

ينية اخلال�شة، وترك لهم حرية  الأم�ر الدِّ

وعقائدهم،  يتنا�شب  مبا  وتقنينها  تنظيمها 

كما حفظ الإ�شالم لغري امل�شلمني دور عبادتهم 

عهد  ا�شتمل  وقد  �شعائرهم،  حرمة  وراعــى 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اإىل اأهل جنران اأن لهم ج�ار اهلل 

وِبَيعهم،  وملَّتهم  اأم�الهم  على  ر�ش�له  وذمة 

اإيلياء  لأهل  العمرية  العهدة  يف  عمر  ون�س 

بن  خالد  عهد  ويف  التدين  حرية  لهم  اأن 

ال�ليد لأهل عانات كما نقل ذلك اأب� ي��شف 

الدين  كتابه )اخلــراج(، كما جند �شالح  يف 

الأي�بي اإبان فتح بيت املقد�س يحمي الأرواح 

الــديــن ويــكــرم احلــرائــر من  ويبجل رجــال 

املقد�شة بل ويرممها  املباين  الن�شاء وي�ش�ن 

وياأمر باإ�شالحها.

من  وه�  مان  ران�س  الإجنليزي  املــ�ؤرخ  يق�ل 

م�ؤرخي احلروب ال�شليبية يف كتابه )تاريخ 

احلروب ال�شليبية( اجلزء الثاين عند كالمه 

عن رج�ع بيت املقد�س وم�قف �شالح الدين 

وجي�شه من �شكان املدينة: )كان املنت�شرون 

الفرجن  جند  حني  فعلى  واإن�شانيني  معق�لني 

ثمانية  منذ  املدينة  على  ا�شتيالئهم  عند 

وثمانني عامًا يخ��ش�ن يف دماء �شحاياهم، 

اإن�شانًا  ول  نهب  بناء  املــرة  هــذه  يف  جند  ل 

لأوامر  تنفيذًا  ـ  احلرا�س  ونرى  اأذى،  اأ�شابه 

حلرا�شة  )منت�شرين(  منبثني  ـ  الدين  �شالح 

من  امل�شيحيني  وحماية  والأبـــ�اب  الطرق 

الق�انني  اأمـــا  ي�شيبهم(،  قــد  اعــتــداء  اأي 

عليهم  فيجري  وغريها،  واجلنائية  املدنية 

بهم  مل�شاواتهم  امل�شلمني،  على  يجري  ما  فيها 

خالف  على  ال�احد  البلد  كاأهل  ومعاملتهم 

حفظ  وهكذا  واحلـــالت،  امل�شائل  بع�س  يف 

الإ�شالم لكل من يعي�س بني ظهرانيه حق�قه 

كاملة غري منق��شة.  فهل يعامل غري امل�شلمني 

الأقليات امل�شلمة التي تعي�س بينهم مبثل ما 

عاملهم به الإ�شالم ؟

األقـلــيـــات
في حاضـنـــــــــة اإلســـــــالم

أ. حمزة بدر الدين مال حفجي - باحث في الدراسات اإلسالمية
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متنحهم اأحكامًا خا�شة بهم، فلهم ما للم�شلمني 

وعليهم ما على امل�شلمني، ل يج�ز نق�س ذمتهم 

ول عهدهم الذي يحفظ لهم دينهم واأم�الهم 

اعتداء،  اأي  من  واأنف�شهم  حرماتهم  وي�ش�ن 

ويف ذلك يق�ل النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من قتل رجاًل من 

ريحها  واإن  اجلنة،  ريح  يجد  مل  الذمة  اأهــل 

لي�جد من م�شرية �شبعني عامًا«.

وفقهاء ال�شريعة يف جميع املذاهب، اعتربوا 

ــالم مــن حيث  ــش اأهـــل الــذمــة كــاأهــل دار الإ�

مع  م�شرك�ن  م�اطن�ن  اأنهم  اأي  امل�اطنة، 

امل�شلمني حق  امل�اطنة، لهم على  امل�شلمني يف 

والأمثلة  وال��شاية،  الإح�شان  من  اجلــ�ار 

على ذلك كثرية يف ال�شرية النب�ية والتاريخ 

الإ�شالمي، فقد ذبح عبد اهلل بن عمر ر�شي 

حلمها  مــن  يهدي  اأن  واأراد  �شاة  عنه  اهلل 

ــداأ  جلـــاره، وكـــان يــهــ�ديــًا، فــقــال لبــنــه: اب

كم  له:  فقيل  ذلك  كرر  ثم  اليه�دي  بجارنا 

اهلل  ر�ش�ل  �شمعت  فقال:  اليه�دي؟  تذكر 

باجلار  ي��شني  جربيل  زال  »ما  يق�ل:  ملسو هيلع هللا ىلص 
حتى ظننت اأنه �شي�رثه«.

فقهاء  من  وهــ�  عمر  بن  اهلل  عبد  فهم  لقد 

جربيل  زال  ــا  »م ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ــ�ل  ق املــديــنــة 

فيه  يدخل  ــاّم  ع ــار  اجل لفظ  ــاأن  ب اإلــخ«   ...

امل�شلم�ن وغريهم ممن ي�شاكن�نهم يف ديارهم 

اإليهم  الإح�شان  لهم حق�ق اجل�ار من  حيث 

واحرام م�شاعرهم مبا ل يتعار�س مع ث�ابت 

ال�شريعة الغراء.

وتروي كتب ال�شنة اأن جنازة مرت اأمام النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص فقام لها فقال له ال�شحابة يا ر�ش�ل اهلل 
َناَزَة  ْيُتْم اجْلِ اإنها ِجَناَزُة َيُه�ِديٍّ فَقاَل: »اإَِذا َراأَ

عليه  اهلل  �شلى  النبي  يفرق  فلم  َفُق�ُم�ا«. 

اإىل  الإح�شان  لأن  وغريه  يه�دي  بني  و�شلم 

النا�س اأمر مطل�ب من امل�شلم بغ�س النظر عن 

قال  واأعراقهم  واأديانهم  واأطيافهم  األ�انهم 

تعاىل: {وق�ل�ا للنا�س ح�شنًا}. وقد اأجازت 

ة والتعامل معهم  مَّ اأَْهل الذِّ ُمَباَيَعة  ال�شريعة 

ي�شعى املتطرف�ن من اأبناء الغرب اإىل ت�ش�يه 

اأو  اأو حقدًا  �ش�رة الإ�شالم النا�شعة، ح�شدًا 

الذي  ــالم،  ــش الإ� بحقيقة  منهم  جهاًل  رمبــا 

مدى  ورحابة  والأفــق  ال�شدر  ب�شعة  يت�شف 

النظر بالن�شبة لغري امل�شلمني الذين يعي�ش�ن 

على اأر�شه. علمًا اأن الأقليات غري امل�شلمة قد 

حظيت مبعاملٍة خا�شٍة يف املجتمع الإ�شالمي 

على مر التاريخ، فبعد و�ش�ل النبي �شلى اهلل 

حلف  عقد  اإىل  بادر  يرثب،  اإىل  و�شلم  عليه 

م�اطنني  فيه  اأ�شبح�ا  املدينة،  يه�د  مــع 

وواجبات  حق�ق  من  للم�شلمني  مبا  يتمتع�ن 

وحريات.

�شلى  النبي  كتبها  التي  ال�ثيقة  كانت  فقد 

اهلل عليه و�شلم يف ال�شنة الأوىل من الهجرة، 

مبثابة  ن�س د�شت�ري رائٍد يف تنظيم العالقة 

منذ  الأقــلــيــات  مــن  وغــريهــم  امل�شلمني  بــني 

خم�شة ع�شر قرنًا، حيث قال فيها النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

ما ن�شه:

اهلل،  ر�ش�ل  النبي،  حممد  من  كتاب  )هــذا 

واأهــل  قري�س  مــن  وامل�شلمني  املــ�ؤمــنــني  بــني 

معهم،  وجاهد  بهم  فلحق  تبعهم  ومن  يرثب، 

من  واأنــه  النا�س،  دون  من  واحــدة  اأمــة  اأنهم 

والأ�ش�ة،  الن�شرة  له  فــاإن  يه�د  من  تبعنا 

غري مظل�مني ول متنا�شر عليهم، واأن اليه�د 

واأن  حماربني  دامــ�ا  ما  امل�ؤمنني  مع  ينفق�ن 

يه�د بني ع�ف اأمة مع امل�ؤمنني لليه�د دينهم 

وللم�شلمني دينهم، وم�اليهم، واأنف�شهم اإل من 

ظلم واأثم(.

فقد اعتربت ال�ثيقة اليه�د م�اطنني عليهم 

الدولة،  عــن  الــدفــاع  يف  املــ�اطــنــة  واجــبــات 

واأنف�شهم  اأم�الهم  يف  حق�قهم  لهم  و�شمنت 

وممار�شة �شعائرهم بحرية تامة، كما منحتهم 

وامل�ؤمنني،  ور�ش�له  اهلل  عند  وعهدًا  �شمانًا 

التي  بالذّمة  الإ�شالم  فقهاء  ي�شميه  ما  وه� 
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جدل  اأثـــارت  التي  بــالــروؤى  يتعلق  وفيما 

اإعالميا باملغرب اأو�شح عمر عي�شى اأن الروؤى 

وحتققها،  تاأويلها  �شحة  ه�  والفي�شل  حق 

امل�شلم  فيها  في�شت�ي  التنب�ؤية  الأحالم  اأما 

وغري امل�شلم.

ت�شمنت  ي��شف  �ش�رة  اإن  املحا�شر  وقــال 

اأب�يه  �شج�د  الأوىل  تناولت  روؤى:  ثالث 

واإخ�ته له، والثانية والثالثة تفرد ي��شف 

الغيب  اأمــ�ر  من  اهلل  علمه  مبا  بتف�شريهما 

يف  �شاحبيه  روؤيـــا  ف�شر  حيث  والــتــاأويــل، 

املحا�شر  الثالثة فقد اعتربها  اأما  ال�شجن، 

اإن�شان،  عابرة للزمان واملكان و�شاحلة لكل 

الإ�شراتيجي  التخطيط  م��ش�ع  ــي  وه

امللك  بــروؤيــا  تتعلق  وهــي  الغذائي،  لالأمن 

وبقراته و�شنبالته ال�شبع.

عنا�شر التخطيط الإ�شراتيجي للغذاء

�ش�رة  يف  تــعــاىل  اهلل  ــ�ل  ق مــن  وانــطــالقــا 

يِف  اأَْفِتَنا  يُق  دِّ ال�شِّ َها  يُّ اأَ {ُي��ُشُف  ي��شف: 

ِعَجاٌف  �َشْبٌع  َياأُْكُلُهنَّ  �ِشَماٍن  َبــَقــَراٍت  �َشْبِع 

لََّعلِّي  َياِب�َشاٍت  َواأَُخــَر  ٍر  ُخ�شْ �ُشنُباَلٍت  َو�َشْبِع 

َيْعَلُم�َن} )ي��شف:  َلَعلَُّهْم  ا�ِس  اإِىَل النَّ اأَْرِجُع 

ُروَن}  َيْع�شِ {َوِفــيــِه  تعاىل  ق�له  اإىل   )46

الدرا�شات  اأ�شتاذ  ا�شتنتج   ،)49 )ي��شف: 

الإ�شراتيجية وامل�شتقبلية معامل املخطط 

الإ�شراتيجي الإ�شالمي لالأمن الغذائي.

ــن عــمــر عي�شى،  ــدي ال ــز  ــاذ ع ــت ــش الأ� ـــد  اأك

الإ�شراتيجية  الــدرا�ــشــات  بكلية  اأ�شتاذ 

للعل�م  العربية  نايف  بجامعة  وامل�شتقبلية 

)زيادة  اأن  بالرباط  بال�شع�دية  الأمنية 

ال�شتهالك  منط  وتغيري  عــبــادة،  الإنــتــاج 

ح�شبة،  الإنــتــاج  مع�قات  وحمــاربــة  زهــد، 

تط�ع،  والفقراء  الأغنياء  بني  اله�ة  وردم 

من  مقتب�س  منهج  اإل  عليه  يق�ى  ل  وهــذا 

الن�ر الإلهي(. 

م�شاركته  ــالل  خ مــن  عي�شى،  عمر  ودعـــا 

احل�شنية  الــدرو�ــس  من  الثاين  الــدر�ــس  يف 

الأمن  )اإ�شراتيجية  م��ش�ع  يف  باملغرب 

اإن�شاء  اإىل  اإ�شالمي(،  منظ�ر  من  الغذائي 

بالأمن  يعنى  والأبــحــاث  للدرا�شات  مركز 

وي�شت�شرف  الإ�شالمي،  النهج  على  الغذائي 

احلل�ل امل�شتقبلية.

الق�ش�س والروؤى

ــر  عــنــا�ــش عــــن  حـــديـــثـــه  ــل  ــه ــت ــش ــ� م ويف 

الإ�شراتيجية الإ�شالمية يف الأمن الغذائي 

من خالل �ش�رة ي��شف ت�قف املحا�شر ح�ل 

فائدة الق�ش�س القراآين وعالقتها بالروؤى، 

وقال: )اإن الق�ش�س القراآين لي�س حكايات 

تروى اأو اأخبارا ت�شرد، واإمنا حقائق ثابتة 

بيان  يف  الر�شني  الإ�شالم  منهج  من  وجــزء 

م�اعظ القراآن وحالله وحرامه، م�شت�شهدا 

)اأح�شن  اأهميتها  عــلــى  قــراآنــيــة  ــات  ــاآي ب

احلق،  الق�ش�س  احلديث،  اأح�شن  الق�ش�س، 

نق�س على بني اإ�شرائيل..(.

و�شجل املحا�شر اأن اأغلب الق�ش�س ال�اردة يف 

القراآن م�جهة لأويل الألباب لأخذ العربة 

ي��شف  �ش�رة  يف  الق�ش�س  جــاءت  اإذ  منها، 

التمكني،  قبل  يك�ن  البــتــالء  اأن  لت�ؤكد 

ثالثة  نحا  الق�ش�س  تف�شري  اأن  اإىل  م�شريا 

اأ�شناف: �شنف ي�شر ول ينفع، و�شنف ي�ؤثر 

يف الأحكام وما ه� يقيني واإ�شقاطه واجب، 

والثالث ل يتعار�س مع ما جاء جممال، وه� 

املقت�شدين  املف�شرين  بتف�شريه  تكفل  الذي 

مثل ابن كثري والقرطبي.

اآليات )اليوسفية( 
قدمت عناصر المخطط 

اإلستراتيجي لألمن 
الغذائي بتوفير المخزون 
اإلستراتيجي من الغذاء 

من خالل اإلنتاج وترشيد 
االستهالك
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التالزمات، مذكرا بتالزم الطعام والأمن يف 

�ش�رة )قري�س(، والإميان بالعمران والكفر 

باجلفاف والت�شحر.

وخريه  ينقطع  ل  عمران  الإميــان  اإن  وقال 

وت�شحر  جــفــاف  فه�  الكفر  اأمـــا  مت�شل، 

وهجرة من الديار وتفرق يف الآفاق، وه� ما 

ي�ؤكد جتان�شا ملا يظهر متنافرا مثل الدني�ي 

اأن  م��شحا  واملعن�ي،  ــادي  وامل والأخـــروي 

الكرمي  والعي�س  لالإنتاج  املحرك  ه�  الدين 

والآخرة  الدنيا  خريي  ون�شدان  الدافع  ه� 

ه� املبتغى.

الإ�شراتيجي  فاملخطط  املحا�شر،  وح�شب 

ت�فري  منها:  وذكر  اأ�ش�س،  اأربعة  على  يق�م 

وت��شيع  يــفــر  ل  و�ــشــعــي  بعمل  الإنـــتـــاج 

باحلديث  م�شت�شهدا  الزراعية،  الأرا�ــشــي 

الف�شيلة  غر�س  على  يح�س  الــذي  النب�ي 

واإحــيــاء الأر�ـــس املـــ�ات، والــثــاين تر�شيد 

ال�شتهالك ب��شطية، حيث ل ياأخذ الفرد 

الإ�شراتيجي  التخطيط  اأن  واأ�ـــشـــاف 

ــن الــغــذائــي جـــزء من  ــالأم )الــيــ��ــشــفــي( ل

املنظ�مة الإ�شالمية، ق�امه تالزمية الطعام 

ي�شكل مرتكز هذه  الذي  والإميــان،  والأمن 

وقال اإن الآيات )الي��شفية( قدمت عنا�شر 

الغذائي  لــالأمــن  الإ�شراتيجي  املخطط 

الغذاء  من  الإ�شراتيجي  املخزون  بت�فري 

ال�شتهالك،  وتر�شيد  الإنــتــاج  خــالل  مــن 

حيث بداأ ي��شف باعتباره م�شئ�ل عن هذا 

الر�شيد بالأكل بال اإ�شراف وت�زيع الغذاء 

بح�ش�س معل�مة.

اأ�شل�ب حفظ الزرع  واأ�شار عمر عي�شى اإىل 

من الف�شاد يف �شنبله دون احلاجة اإىل م�اد 

كيميائية، وتقنني ال�شتهالك وح�شاد جزء 

وترك البذور للم��شم املقبل، مع ال�شتعداد 

امل�ؤمن على الرب يف ظروف  للتعاون مع غري 

ال�شدة.

ويف جمال تقنني ال�شتهالك وربطا بالإ�شارة 

لل�اقع املغربي، اأ�شار املحا�شر اإىل ما قام به 

اجلفاف  �شن�ات  يف  الثاين  احل�شن  الراحل 

عندما �شحى نيابة عن �شعبه حفاظا على 

الرثوة احلي�انية من النقرا�س.

التبذير واإلسراف والترف  
واالحتكار مع معوقات 

اإلنتاج، والتخطيط 
االستراتيجي يوفر االنتاج 
ويوسع األراضي الزراعية
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عبادة  الإنتاج  زيادة  اأن  عي�شى  عمر  واأكد 

وحماربة  زهــد  ال�شتهالك  منــط  وتغيري 

وردم  احل�شبة  بــاب  يف  يــدخــل  املــعــ�قــات 

م�ؤكدا  تط�ع،  والفقراء  الغني  بني  اله�ة 

اأنه ل خمرج للم�شلمني -فيما يخ�س الأمن 

الروحية،  الطاقات  باإطالق  اإل   - الغذائي 

فدرا�شاتنا تبقى ناق�شة، واجله�د مبعرثة، 

بق�شايا  يعنى  مركز  اإن�شاء  من  بد  ل  ولذا 

م�شتقبلية  حل�ل  واإيجاد  الغذائي  الأمــن 

امل�شلمني  ليحقق  بــالــربــاط،  مــقــره  يــكــ�ن 

امل�شلم�ن  ويك�ن  ينق�شها  ما  والإن�شانية 

ولتهديداتها  م�شاركني  احل�شارة  يف  بذلك 

وحتقيق  اجلــ�ع  اآفــة  با�شتئ�شال  معاجلني 

الت�ازن والأمن الغذائي.

عي�شى،  عمر  األقاه  الذي  الدر�س،  اأن  يذكر 

جاء مبا�شرة بعد الدر�س الفتتاحي ل�زير 

ح�ل  الت�فيق  اأحــمــد  املغربي  الأوقــــاف 

ودور  البيعة  من  جــزء  احلكام  )ن�شيحة 

العلماء(، وه� ما يعني الت�جه اإىل مقاربة 

يف  التق�قع  مــن  ــرث  اأك احلياتية  الق�شايا 

ق�شايا العبادات.

على  احلــر�ــس  والثالث  لــه،  يحتاج  مــا  اإل 

الإ�شالم  جعل  اإذ  احلياة،  اأ�شا�س  لأنه  املاء، 

ال��ش�ء �شنة، والرابع  القت�شاد فيه عند 

احلفاظ على الت�ازن البيئي.

معاجلة مع�قات الأمن الغذائي

ونبه الأ�شتاذ اإىل عدد من مع�قات الإنتاج 

الأمن  تهدد  التي  ال�شتهالك،  ومف�شدات 

ــغــذائــي، ومــنــهــا: الــتــبــذيــر والإ�ـــشـــراف  ال

الأ�شعار،  رفع  اأجل  من  والحتكار  والرف، 

النف�شي  ال�ازع  م�شددا على �شرورة ح�ش�ر 

للحفاظ عليها اأو تدخل ال�شلطان من اأجل 

ذلك.

وتابع �شارحا اأن الإكثار من الإنتاج ومعاجلة 

الإ�شالمي  املنظ�ر  مييز  مــا  هــ�  مع�قاته 

لالأمن الغذائي ب�شكل خا�س.

غري  يف  ــري  ــش ــ� ت املـــــذكـــــ�رة  فـــاملـــعـــ�قـــات 

بل  الإ�شالمية،  الغذائية  الإ�شراتيجية 

على  وتق�شي  الغذائية  الفج�ة  ت��شع  هي 

يك�ن  خللها  فمعاجلة  وبالتايل  جهد،  كل 

فعل  اإىل  بالت�شابق  الجتماعي  بالتكافل 

ـــريات، �ــشــ�اء بــالــزكــاة، الــتــي هــي حق  اخل

وال�شدقات،  ال�قف  اأو  واملحروم،  لل�شائل 

ــ�ارث  ــك ال ودرء  جمــالتــهــا،  تت�شع  الــتــي 

والتعاون  الب�شرية  واجلــ�ائــح  الطبيعية 

على الرب وا�شتثمار الطاقات اخلالقة لدى 

الإن�شان.

اأرقام ت�شتدعي الإ�شراتيجية

بال�شرورة  املتعلق  الأخـــري  العن�شر  ويف 

الغذائي،  الأمــن  م��ش�ع  لتناول  احلا�شرة 

عر�س املحا�شر جمم�عة من الإح�شائيات 

والتقارير الدولية التي تك�شف عن ال��شع 

العربي  ال�طن  يف  الغذائي  لالأمن  احلــايل 

بالفج�ة  اخل�ش��س  على  يتميز  والـــذي 

العراق(  امل�ارد: حالة  )النق�س يف  املائية 

ال�شتهالكية  ــــ�اد  امل واردات  وارتـــفـــاع 

الدول  )كل  القمح  راأ�شها  وعلى  الأ�شا�شية 

العربية با�شتثناء �ش�ريا وال�شع�دية(.

زيادة اإلنتاج عبادة 
وتغيير نمط االستهالك 
زهد ومحاربة المعوقات 
يدخل في باب الحسبة 
وردم الهوة بين األغنياء 

والفقراء
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لأن اهلل تعاىل اأراد للقراآن الكرمي اأن يك�ن 

منهج حياة جتد فيه الب�شرية دليال وهاديا 

يف كل ميدان من ميادين اهتماماتها على مر 

عطاءه  جعلت  ب�شفات  اأفرده  فقد  الع�ش�ر 

م�شتمرا متن�عا. ففي ع�شر الر�شالة وحيث 

اللغة  على  يــركــز  املجتمع  اهــتــمــام  ــان  ك

ببالغته  مذهال  القران  كان  بها  يتعلق  وما 

وغزارة معانيه واأ�شل�به الفريد يف التعبري 

األأمر الذي لعب دورا مهما يف اإقناع العرب 

تبارك  اهلل  عند  مــن  منزل  بــاأنــه  ـــذاك  اآن

وتعاىل فخروا له �شجدا.

اأ�شد  اأنهم  ع�شرنا  علماء  فيبدو  الي�م  اأما 

ــذي  انــذهــال اأمــــام الــكــتــاب الــ�ــشــمــاوي ال

العلمي  ومثيله  اللغ�ي  العطاء  بني  يجمع 

اأو  مبا�شر  ب�شكل  ت�شري  مبعان  يزخر  الذي 

من  جمم�عة  اأو  حقيقة  اإىل  مبا�شر  غري 

�شيما  ل  رائع  تنا�شق  يف  العلمية  احلقائق 

الك�نية  بــالــظــ�اهــر  املتعلقة  الآيــــات  يف 

اإىل  العلماء  والعلمية مما حدا بالكثري من 

اعتناق الإ�شالم اإميانا منهم باأن الذي اأنزل 

من وجوه عطاء القرآن 
الكريم أن يفهمه الناس 

كل منهم على قدر 
إمكانيته وما يتمتع به 
من طاقة استيعابية 

فيما تظهر أمام الباحثين 
والمتخصصين أبعاد 

علمية تدعوهم إلى مزيد 
من البحث والتقصي
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والأمثلة على عطاء الكلمة القراآنية كثرية 

متن�عة ي�شعب تف�شليها هنا لكننا �شنعي�س 

مع كلمة واحدة من كلمات القراآن لرنى كم 

حتتمل من املعاين ؟    

ربكم  اتق�ا  النا�س  اأيها  {يا  تعاىل:  يق�ل 

الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتق�ن 

وال�شماء  فرا�شا  الأر�ـــس  لكم  جعل  الــذي 

من  به  فاأخرج  ماء  ال�شماء  من  واأنزل  بناء 

اأنــدادا  هلل  جتعل�ا  فال  لكم  رزقــا  الثمرات 

واأنتم تعلم�ن} ولناأخذ الفعل )اأخرج(

والتق�شي  البحث  من  مزيد  اإىل  تدع�هم 

تتج�شد  الــكــرمي.  الــقــراآن  عظمة  فتاأمل 

كلمة  جتــد  ــك  ان ــراآين  ــق ال التعبري  روعـــة 

معاين  خلفها  يقف  معينة  اآيــة  يف  واحــدة 

يف  يحتمل  الأفــعــال  من  فعال  وتــرى  كثرية 

املعنى اأوجها متعددة بع�شها لغ�ية والبع�س 

مع  الــ�جــ�ه  هــذه  تتفاعل  علمية  الأخـــر 

ليبقى  فيه  يف�شر  الــذي  الع�شر  معطيات 

القراآن الكرمي م�اكبا لكل تط�ر قد يطراأ 

نتيجة لراكم معرفته  الإن�شان  على حياة 

وعل�مه.

هذا القراآن ه� اخلالق. فلكل كلمة يف هذا 

الكتاب العظيم مداها من البالغة العلمية 

اإ�شارات ودللت ل تتميز  مبا تت�شمنه من 

العلمية  بالدقة  بــل  فح�شب  بالر�شانة 

اأي�شا.

ومن وج�ه عطاء القراآن الكرمي اأن يفهمه 

وما  اإمكانيته  قــدر  على  منهم  كل  النا�س 

ا�شتيعابية فيما تظهر  يتمتع به من طاقة 

علمية  اأبعاد  واملتخ�ش�شني  الباحثني  اأمام 

عملية إخراج الثمرات 
ظاهرة مذهلة أمضى 

اإلنسان ردحا من عمره 
وهو يتقصاها ويحاول 
معرفة تفاصيلها حتى 
نشأت في دراستها 
معظم العلوم الزراعية
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ولكن هل انتهى الأمر هنا اأم اأن الهرم�نات 

تتميز  ملــا  نظرا  بــذاتــه  علما  ت�شكل  تكاد 

وحي�ية  كــيــمــيــاويــة  خ�شائ�س  ــن  م ــه  ب

العمليات  من  الكثري  على  ت�شيطر  يجعلها 

ت�ش�ر   !! الــنــبــات  داخـــل  الف�شي�ل�جية 

غزارة املعاين وكيف تاأخذ الكلمة القراآنية 

لتج�شد  لآخــر  علم  من  باأيدينا  ال�احدة  

الكيمياوية والتي �شــغلت الكثــري من علماء 

النبات وهم يجرون اأبحاثهم يف �شتى اأرجاء 

العــامل لكنهم مــا يلبث�ا اأن يجدوا اأنف�شــهم 

اأمــام الآية القراآنية الكرميــة {اأفراأيتم ما 

حترث�ن اأاأنتم تزرع�نه اأم نحن الزارع�ن} 

لترجم نتائج اأبحاثهم تلك عجز الإن�شــان 

وقلــة حيلته جتاه ما يجري داخل اأج�شــام 

علــى  كيمياويــة  تفاعــالت  مــن  النباتــات 

م�شــت�ى عــال مــن الدقــة ويكفــي اأن هــذه 

العمليــة تت�شــمن العديــد مــن الإعجــازات 

العلميــة ذات العالقة بادوار املاء يف اإخراج 

النبات من الأر�س ويف تفا�شيل حياته.

فكيف يتجه ال�شاق اإىل الأعلى واجلذر اإىل 

�شنعته  ودقة  اخلالق  عظمة  ل�ل  الأ�شفل 

فهل �شمعت ي�ما من الأيام اأن اأحدهما غري 

القاطع  بالنفي  اجلــ�اب  �شيك�ن  اجتاهه؟ 

اأن ذلك مل ولن يخطر  ،بل ن�شتطيع اجلزم 

ببال احد.

ف�شلجة  علماء  اأحد  من  ا�شتف�شرت  ما  واإذا 

ذلك  وراء  يقف  الــذي  ال�شر  عــن  النبات 

هاما  دورا  تلعب  الهرم�نات  باأن  ف�شيجيبك 

يف ذلك.

فاملعنى هنا يحتمل وج�ها متعددة اإل اأنها 

الإن�شان  الأيدي  بني  لت�شع  جمعيا  تتكامل 

ثمارا يانعة غذاء اأو فاكهة اأو زينة اأو دواء 

... الخ م�شداقا لق�له تعاىل: {واإن تعدوا 

اإن عملية اإخراج  نعمة اهلل ل حت�ش�ها}. 

اأم�شى  مذهلة  ظاهرة  هي  هــذه  الثمرات 

يتق�شاها  وهــ�  عمره  مــن  ــا  ردح الإنــ�ــشــان 

يف  ن�شاأت  حتى  تفا�شيلها  معرفة  ويحاول 

درا�شتها معظم العل�م الزراعية التي تدر�س 

الزراعية..  والكليات  اجلامعات  يف  الي�م 

والإيجاد  اخللق  اخلــالــق!!  عظمة  ت�ش�ر 

اأن  الإن�شان  اأعيت  كربى  معجزة  العدم  من 

يعرف عنها �شيئا.

ورغم  �شمنها،  يقع  لالإخراج  الأول  واملعنى 

ه�  الي�م  يعرفه  الذي  فاإن  الإن�شان  تقدم 

عنا�شر  اإىل  اأج�شامها  تتحلل  النباتات  اأن 

كائن  اإىل  الطني  يتح�ل  كيف  اإمــا  الطني. 

حــي فــتــلــك مــعــجــزة ل تــقــل اإذهـــــال عن 

بحد  ت�شكل  هذه  التح�ل  وعملية  �شابقتها 

الي�م  حتى  نعرف  ل  علم  من  جــزءا  ذاتها 

عنه �شيئا... فقد �شاء اهلل تعاىل اأن يجعل 

} القيامة  ي�م  اإىل  يبقى  مكن�نا  �شرا  منها 

ول  والأر�ـــس  ال�شم�ات  خلق  اأ�شهدتهم  ما 

من  احلية  الكائنات  فخلق  اأنف�شهم}  خلق 

} ح�شرا  وتعاىل  تبارك  اهلل  اخت�شا�س 

وي�شاأل�نك عن الروح قل الروح من اأمر ربي 

والإخراج  قليال}  اإل  العلم  من  اأوتيتم  وما 

اأي�شا  احلي  الكائن  خلق  معاين  �شمن  واقع 

ما  واإذا  القراآنية.  الكلمة  عطاء  فتاأمل 

اأمامنا  ظهرت  املعجزتني  هاتني  من  انتهينا 

معجزة اأخرى.

الكرمي  فالقراآن  الكرمي  قارئي  معي  تاأمل 

ي�شعنا اأمام كم هائل من املعاين املعجزة التي 

اإخراج  هي  املعجزة  ..هذه  بالألباب  تاأخذ 

ــس  الأر� مــن  )النباتات(  املخل�قات  هــذه 

اأي�شا!!  الإخـــراج  معاين  �شمن  تقع  فهي 

النباتية  البادرات  وخروج  البذور  فاإنبات 

من الأر�س تقع �شمن معاين الإخراج وهي 

عمليات مذهلة اأي�شا.

تت�شمن عملية الإنبات العديد من العمليات 

والتفاعــالت  الف�شــي�ل�جية  والفعاليــات 

عملية اإلنبات تتضمن 
العديد من العمليات 

والفعاليات الفسيولوجية 
والتفاعالت الكيمياوية 

والتي شغلت الكثير من 
علماء النبات وهم يجرون 
أبحاثهم في شتى أرجاء 

العالم

شق األرض بواسطة النبات عملية مذهلة؟؟
األي�س �شق الأر�س ب�ا�شطة النبات عملية مذهلة؟؟  نبات رهيف ي�شق الأر�س 

ثمره  من  لياأكل  ويثمر  ينم�  اأن  ي�شتطيع  ثم  ال�شعبة  الظروف  كل  متحديا 

الإن�شان.

ول� حاولت ا�شتنبات اأي بذرة ب��شعها يف اأي اجتاه �شئت �شتجد اأن اجلذر يتجه 

اهلل  خلق  )هذا  مفادها  حقيقة  معلنا  الأعلى  اإىل  يتجه  وال�شاق  الأ�شفل  اإىل 

معاك�س  باجتاه  البذرة  قلب  حاولت  ومهما  دونه(  من  الذين  خلق  ماذا  فاأروين 

عليك  يتل�ان  وكاأنهما  اجتاهه  على  منهما  كل  من  اإ�شرارا  اإل  جتد  لن  ف�ش�ف 

الآية الكرمية {�شبح ا�شم ربك الأعلى الذي خلق ف�ش�ى والذي قدر فهدى}. 

اإنه التقدير ثم الهدي الإلهي )الذي اأعطى كل �شئ خلقه ثم هدى(

{فاأخرجنا به} اأي باملاء ووقفة ق�شرية مع املاء جت�شد اأمامنا طالقة القدرة 

} للحياة  م�شدرا  تعاىل  تبارك  اهلل  جعله  ب�شيط  كيمياوي  مركب   .. الإلهية 

وجعلنا من املاء كل �شئ حي}.

تبا�شر  ل  بحيث  النباتية  والأجنة  املاء  بني  تعاىل  اهلل  و�شعها  األفة  هناك 

الأجنة بالإنبات ما مل يكن املاء م�ج�دا.
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فهذا  )ثمرات(  اجلمع  ب�شيغة  جاء  املنتج 

خمتلفة  بينها  فيما  متفاوتة  اأنــهــا  يعني 

اأ�شباب  بــدرا�ــشــة  الإنــ�ــشــان  بـــداأ  وعــنــدمــا 

الختالف هذا وجد نف�شه عند اأب�اب علم 

وا�شع ه� )علم ال�راثة(.

يقف  علما  وكــم  علمية  حقيقة  كم  فتاأمل 

العظيم  الكتاب  هذا  كلمات  من  كلمة  وراء 

القراآين  التعبري  عطاء  عن  تكلمنا  ومهما 

الثمرات  فاإخراج  حقه  ن�فيه  فال  الكرمي 

حي�ية  عمليات  مــن  تت�شمنه  ملــا  ونــظــرا 

اإن  بالق�ل  اإل  و�شفها  اإيفاء  ميكن  ل  كثرية 

الي�م  تدر�س  التي  الزراعية  العل�م  معظم 

قرون  بعد  اإل  تــاأت  مل  والتي  اجلامعات  يف 

واإجراء  العلمي  وتقدمه  الإن�شان  تعلم  من 

الزراعية كلها تقف  عدد هائل من البح�ث 

املتكلم  عظمة  فت�ش�ر  )اخرج(  كلمة  خلف 

اأمــام  ال�ش�رة  تك�ن  ولكي  عـــاله..  يف  جــل 

فخرا  يكفينا  و�ش�حا  اأكــرث  الكرمي  قارئي 

الإ�شارة  ن�د  العظيم  القران  بهذا  واعتزازا 

الأنعام وهي  �ش�رة  99من  الآية  اأن  اإىل  هنا 

ذات عالقة مبا�شرة باإخراج الثمرات {وه� 

نبات  به  فاأخرجنا  ال�شماء  من  اأنــزل  الذي 

منه  نخرج  خ�شرا  منه  فاأخرجنا  �شئ  كل 

قن�ان  طلعها  من  النخل  ومن  مراكبا  حبا 

اأعناب والزيت�ن والرمان  دانية وجنات من 

اإذا  اإىل ثمره  اأنظروا  م�شتبها وغري مت�شابه 

اأثمر وينعه اإن يف ذلكم لآيات لق�م ي�ؤمن�ن} 

علميا  اإعجازا  ع�شرة  ثمانية  على  ت�شتمل 

القطع  من  �شفحة  خم�شني  �شرحها  ا�شتغرق 

الكبري �شكلت مبجملها البحث الأول يف �شل�شلة 

اأبحاث الإعجاز العلمي يف القران الكرمي يف 

النبات والتي اعكف على اجنازها.

هذه هي العبارة القراآنية عطاء بال حدود 

ومــعــاين غــزيــرة تــتــالءم مــع مــا يهتم به 

كل  وما   ، الع�ش�ر  من  ع�شر  كل  يف  الإن�شان 

لهذا  اأراد  تبارك وتعاىل  اإل لأن اهلل  ذلك 

م�شداقا  معطاءا  كرميا  يك�ن  اأن  الــقــراآن 

مــدادا  البحر  كــان  لــ�  {ل  تــعــاىل:  لق�له 

تنفد  اأن  قبل  البحر  لنفد  ربــي  لكلمات 

كلمات ربي ول� جئنا مبثله مددا}.

ال�شتغناء عن املاء يف اأي من مراحل حياة 

وحتى  الــبــذور  اإنــبــات  مــن  ابــتــداء  النبات 

النبات. ولكي تخرج )الثمرات( فقد  م�ت 

واأمده  مب�ؤهالت  النبات  تعاىل  اهلل  امتاز 

األ  خلقه  من  لأحد  مينحها  مل  باإمكانيات 

الطاقة.. معجزات  املقدرة على �شنع  وهي 

اخلــالــق(،  عظمة  ـــام  اأم ت�شعك  متتالية 

القادرة  ال�حيدة  هي  اخل�شراء  فاخلاليا 

طاقة  اإىل  ال�شم�شية  الطاقة  حت�يل  على 

لكي  )الــثــمــرات(  يف  تختزنها  كيمياوية 

يقتات عليها الإن�شان وحي�اناته والكائنات 

رويتها  ميكن  ل  خمتربات  الأخــرى  احلية 

بالعني املجردة تعجز كل خمتربات الأر�س 

وبكل ما هياأ لها الإن�شان من تقنيات متقدمة 

اأن تق�م مبثل ما تق�م به !!رغم اأن الإن�شان 

باإيجاده  وتعاىل  �شبحانه  خلالقه  مدين 

من العدم ورغم اأن كل ما لديه ه� من خلق 

ما  مبثل  القيام  عن  عاجز  فه�  تعاىل  اهلل 

�شغري  جزء  بل  اخل�شراء  اخللية  به  تق�م 

العظمة  اإنها  )الكل�روفيل(  مك�ناتها  من 

اخل�شراء  اخلاليا  تاأهيل   !! التحدي  اإنــه 

لهذه املهمة ال�شعبة ي�شاهم يف )الإخراج( 

ويقع �شمن معانيه!! ولكن هل انتهت معاين 

املاء يف  اأدوار  الإخــراج عند هذا؟  بجانب 

النباتية  البادرات  واإخــراج  البذور  اإنبات 

من الأر�س اأثبت العلم الي�م اأن للماء دوره 

يف ت�شنع النبات لغذائه.

املركب  هــ�  فــاملــاء  املــعــاين  غـــزارة  ت�ش�ر 

النبات  ي�شتطيع  الذي  ال�حيد  الكيمياوي 

ك�شر الآ�شرة بني الهيدروجني والأوك�شجني 

وحده  هــ�  ال�شكر  مــن  جزيئا  ي�شنع  لكي 

الطاقة لالإن�شان والكائنات الأخرى.

جتعل  اخللق  يف  وروعــة  متقن  الهي  تقدير 

من النبات كائنا حيا تعتمد عليه الكائنات 

اأن  الأخرى، فلكي تخرج )الثمرات( ل بد 

الرباعم  اإىل  مك�ناتها  بنقل  النبات  يق�م 

اأن حتدث  الثمرية وتراكم فيها ثم ل بد 

تفاعالت كيمياوية عديدة حتى ت�شل اإىل 

بل  الإن�شان  ذوق  تالئم  الن�شج  من  حالة 

والفيتامينات  الطاقة  من  ج�شمه  وحاجة 

ما  وهــذا  الغذائية  والعنا�شر  والأمــــالح 

يخت�س به علم ف�شلجة الثمار.. وحيث اأن 

وطالقة  عــاله  يف  جل  اخلالق  عظمة  لنا 

قدرته.. 

احلياة  اأ�شا�س  ت�شكل  هذه  الإنبات  عميلة 

على هذه الأر�س وبدونها ل ت�شتمر ولذلك 

عندها  نقف  بــان  الكرمي  الــقــران  طالبنا 

{فلينظر  تعاىل:  بق�له  ومتحي�شا  درا�شة 

الإن�شان اإىل طعامه اأنا �شببنا املاء �شبا ثم 

�شققنا الأر�س �شقا فاأنبتنا فيها حبا وعنبا 

وق�شبا وزيت�نا ونخال .} 

اإنها عظمة ت�شري اإىل اإتقان متناهي الدقة 

فقد اأوحى اهلل تبارك تعاىل اإىل النباتات 

)عرب جيناتها ال�راثية( اأن تربمج اأجنتها 

املاء..  ب�ج�د  اإل  تنبت  ل  بحيث  م�شبقا 

ولذلك تراها جميعا وبدون ا�شتثناء ت�دع 

يف  اأجنتها  اإنــبــات  تعيق  و�شائل  بــذورهــا 

مزيال  املاء  �شبحانه  جعل  فيما  املاء  غياب 

تربمج  بذلك  فالنباتات  الأ�ــشــبــاب  لتلك 

املاء  بت�فر  اإل  الإنبات  عدم  على  بذورها 

وكاأن النباتات تخاف على اأجنتها اأن مت�ت 

الألفة  هذه  ؟   مذهال  هذا  األي�س  عط�شا.. 

جزء من الإخراج ووجه من وج�هه والتي 

مل يعرفها الإن�شان اإل م�ؤخرا..اإنها العلمية 

التي يتميز بها القران الكرمي.

ثمة حقيقة اأخرى ينبغي ال�ق�ف عندها، 

فلقد وجد العلماء اأن املاء وحده ه� القادر 

بالإمكان  يك  ومل  تنبت  البذور  جعل  على 

الماء وحده هو القادر 
على جعل البذور تنبت 

ولم يك باإلمكان 
االستغناء عن الماء في 

أي من مراحل حياة النبات 
ابتداء من إنبات البذور 

وحتى موت النبات
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ول �شك�ى، وكاأنها تعطي كل ذلك دون �شع�ر 

من  قليل  وهــذا  تعطيه.  ملا  انتباه  ول  منها 

كثري تفعله الأم.. ولذلك مهما فعل البن اأو 

البنت فاإن اأيا منهما ل ميكن اأبدًا اأن ي�يف الأم 

حقها..  واحلديث ال�شحيح ي�ش�ر لنا ذلك: 

عليه  اهلل  �شلى  النبي  اإىل  رجــل  جــاء  فقد 

و�شلم يف الط�اف وه� يحمل اأمه ويط�ف بها 

و�شاأل النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: هل اأديت 

و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي  فاأجاب  حقها؟ 

اإجابة حا�شمة قائاًل: ل، ول بزفرة واحدة، 

اأي ول بزفرة واحدة يف حمل اأو يف ر�شاع.

عليه  اهلل  �شلى  النبي  اإىل  اآخر  رجل  وجاء 

جئت  وقد  اأغــزو  اأن  اأردت  له:  وقــال  و�شلم 

اأ�شت�شريك، فقال النبي �شلى اهلل عليه و�شلم: 

فاألزمها،  قــال:   نعم،  قــال:  اأم؟   من  لك  هل 

اأخرى:  روايــة  ويف  رجلها.  عند  اجلنة  فاإن 

األك والدين؟، قال: نعم. قال: األزمهما فاإن 

اجلنة حتت اأرجلهما.

بل الأم كثريًا ما ت�شحي بحياتها ال�شخ�شية 

اأجل  مــن  ال�شرعية  الإن�شانية  وحق�قها 

اأولدها، قد يطلقها زوجها اأو مي�ت فتحب�س 

نف�شها على عيالها، وهذا من اأ�شق واأ�شد اأن�اع 

لأنها  مــ�ؤمل  اأمــر  وهــ�  الأم،  عند  الت�شحية 

اإىل  اإ�شافة  كــاأم  مهمتها  م�شقة،  من  تعاين 

امتدح  وقد  بامل�ش�ؤولية،  وانفرادها  وحدتها 

الن�عية  هذه  و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  النبي 

من الن�شاء، واأخرب اأن املراأة من هذه الن�عية 

بج�اره  تك�ن  اأن  هي  عظمى  مبكانة  تنعم 

القيامة.. يق�ل:  �شلى اهلل عليه و�شلم ي�م 

ي�م  كهاتني  اخلــديــن  �شفعاء  ــــراأة  وام اأنـــا 

اآمت من زوجها، ذات من�شب  امراأة  القيامة. 

حتى  يتاماها  على  نف�شها  حب�شت  وجمال. 

بان�ا اأو مات�ا.

ما  وهــ�  خدها:  يف  اخلدين  �شفعاء  ومعنى 

رغم  التزين  لرك  ال�ش�اد  اأو  النم�س  ي�شبه 

اأنها ذات جمال وذات من�شب.

التي  هــذه  ــل،  رج عند  اجلنة  تكن  مل  ــاإن  ف

ح�شاب  ول  حدود  بال  وجت�د  وتبذل  تعطي 

ول انتظار �شكر ول ثناء، فاأين اجلنة اإذن؟!

الأوىل  اللحظة  منذ  ودمها  وحلمها  ج�شدها 

يف احلمل.

فعلم الأجنة يحدثنا اأن ب�ي�شة الأم ف�رما 

تتلقح باخللية املن�ية تلت�شق بجدار الرحم، 

خا�شة  وهــي  غريبة  بخا�شة  ــزودة  م وهــي 

متزيق جدار الرحم، وذلك كي يتدفق الدم 

التي  العنا�شر  من  فتتغذى  اخللية  هذه  على 

يحملها الدم بطبيعة التك�ين. ويق�ل�ن: اإن 

مما  الرحم  جدار  يف  ال�ج�د  دائمة  اخللية 

ي�شمن دور المت�شا�س.. والأم تاأكل وت�شرب 

وته�شم وتر�شل باخلال�شات من كل ذلك اإىل 

هذه اخللية التي ل تكف عن النم� والتط�ر 

والنق�شام.

ثم تاأتي عملية ال��شع، ومعل�م للجميع اأنها 

عملية �شاقة وقد ت�ؤدي اإىل امل�ت وهي تهتك 

ومتزق يف اأغ�شية ج�شم الأم.. ومع ذلك جتد 

كل  تن�شى  عجيب  فطري  ا�شتعداد  على  الأم 

اإليها.  وليدها  من  نظرة  اأول  مع  الآلم  هذه 

وال�شهر  والرعاية  الإر�شاع  عملية  وكذلك 

ارتفعت درجة احلرارة،  اإذا  ال�شديد  والقلق 

الأم تعطي كل ذلك من غري �شجر ول تاأفف 

متكررة  �شريحة  و�شية  الكرمي  القراآن  يف 

لل�لد برب ال�الدين وبخا�شة: الأم.

لقمــان:  �شـ�رة  يف  تعاىل  قـ�له  يف  ذلك  ورد 

{وو�شينا الإن�شان ب�الديه حملته اأمه وهنًا 

على  وهنًا  عــامــني}.  يف  وف�شاله  وهــن  على 

وهن: �شعفًا على �شعف.

واأي�شًا يف �ش�رة الأحقاف: {وو�شينا الإن�شان 

وو�شعته  كرهًا  اأمه  حملته  اإح�شانًا  ب�الديه 

كرهًا وحملته وف�شاله ثالث�ن �شهرًا} حملته 

كرهًا: مب�شقة و�شع�بة واآلم.

باأن  التف�شري  علماء  بع�س  نظرنا  لفت  وقد 

جر�س الألفاظ وهنا على وهن وحملته كرها 

والإرهاق  التعب  يكاد يج�شد  وو�شعته كرها 

امل�شني الذي تعانيه الأم وهي راغبة ورا�شية 

و�شعيدة يف مراحل احلمل وخا�شة يف الأيام 

ثم  والف�شام  والر�شاع  والـــ�لدة  الأخـــرية 

الأم  البنت،  اأو  لــالبــن  بالن�شبة  الربية 

ع�شارة  ومــن  ت�قف  وبــال  حــدود  بال  تعطي 

الجــنـــة تحــــت 
أقـدام األمهات

أ. وفاء الحاج - دراسات أسريه ونفسية
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ضياء األسرة



معالي جمعة الماجد:
الوقف من أهم العناصر المساندة لجهود الدولة 
في التنمية والتطوير ورافد حيوي للجمعيات الخيرية

حوار: السيد الطنطاوي
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رزقناهم  وممــا  ال�شالة  ويقيم�ن  بالغيب 

ينفق�ن(.

ما برامج وم�شاريع بيت اخلري التي ت�شاهم 

بها تقدمي امل�شاعدة للمحتاجني؟

وامل�شاريع  الـــربامـــج  ــن  م الــعــديــد  يــ�جــد 

اجتهادات  خــالل  مــن  اجلمعية  ابتكرتها 

وكلها  اجلمعية،  على  القائمني  واقراحات 

وتهدف  النا�س،  احتياجات  لتن�ع  جــاءت 

يف  هم  ملن  والإعانة  امل�شاعدة  تقدمي  اإىل 

وهم  امل�شتفيدة  الفئات  من  اإليها  حاجة 

واملر�شى  واملطلقات  ــــل  والأرام الــفــقــراء 

ال�شج�ن  نــزلء  واأ�ــشــر  الــدخــل  و�شعيفي 

اخلا�شة  الحتياجات  واأ�شحاب  واملعاقني 

التي  الفئات  من  والكثري  والطلبة  والأيتام 

ا�شتحقاقها  الجتماعية  الدرا�شات  تثبت 

للم�شاعدة.

كيف ترون تط�ر »بيت اخلري« بعد مرور 

ع�شرين �شنة على اإن�شائها؟

تك�ن  اأن  اخلـــري«  »بــيــت  ا�شتطاعت  لــقــد 

ولها  اأعمالها  جميع  يف  متكاملة  م�ؤ�ش�شة 

يف  اأحدهما  وفرعان  دبــي  يف  رئي�شي  مقر 

دبا الفجرية والآخر يف راأ�س اخليمة، وقد 

1998م  عام  الفجرية  دبا  فرع  افتتاح  مت 

خلدمة الأ�شر امل�اطنة يف مناطق دبا وخ�ر 

راأ�ــس  فــرع  واأمـــا  والــفــجــرية،  وكلباء  فكان 

الر�شتماين،  ح�شن  ال�احد  وعبد  الغرير 

وجه�دهم  باأم�الهم  اجلميع  �شارك  وقــد 

يف دعم اجلمعية ال�ليدة، كما وثق النا�س 

اأن  ــل  اأج مــن  ف�شاندوها  اجلمعية  دور  يف 

خا�شة  جمتمعهم  خدمة  يف  بدورها  تق�م 

وانها وجهت خلدمة الأ�شر امل�اطنة داخل 

الــدولــة، ورفــت �شعار )مــن الإمـــارات واإىل 

الإمارات(، ولكن ما نعتربه م�شكلة ه� �شعي 

يحتاج  ل  ــ�  وه امل�شاعدة  لطلب  البع�س 

وعانينا  ــال،  امل على  احل�ش�ل  ملجرد  اإليه 

ال�شدقات  اأن  تفهم�ا  ثــم  الــ�قــت  بع�س 

وذوي  واملحتاجني  الفقراء  تخ�س  والزكاة 

احلاجة.

اإىل  ال��ش�ل  يف  فعال  اجلمعية  وجنحت 

ومن  املحتاجة  الأ�شر  من  متعددة  �شرائح 

م�شاعدتها  فعال  يجب  التي  الفئات  بع�س 

الحتياجات  ذوي  واأ�شر  الأيتام  اأ�شر  مثل 

بنظام  وتلتزم اجلمعية  والطلبة،  اخلا�شة 

ووفق  امل�شاعدات  تقدمي  يف  ووا�شح  ثابت 

الرتقاء  اجل  من  حديثة،  واأنظمة  ل�ائح 

بعملها، والت�ا�شل مع اأفراد املجتمع.

ال�قف و�شيلة من �شمن ال��شائل التي 

ا�شتطاعت اأن ت�شاعد يف تقدم املجتمعات، 

وم�لت اإن�شاء املدار�س وامل�شاجد واجلامعات 

عرب التاريخ، كيف ترون م�شاهمة الأفراد 

يف ذلك؟

التي  العنا�شر  اأهـــم  مــن  اأعــتــربه  الــ�قــف 

ت�شاند اجله�د احلك�مية وجه�د الدولة يف 

التنمية، وه� رافد حي�ي ل� اأح�شن ت�ش�يقه 

بجزء  ميــدهــا  حيث  اخلــرييــة  للجمعيات 

وال�شدقات  الزكاة  بجانب  اإيراداتها  من 

كل  فــاإن  ولــذا  التم�يل،  برامج  من  وغريها 

لعمل  �شقة  اأو  اأر�شا  ي�قف  اأن  عليه  اإن�شان 

�شلى  النبي  اأ�شحاب  يفعل  كان  كما  اخلري 

الذين  الأوائــل  وامل�شلم�ن  و�شلم  عليه  اهلل 

الثقافة  ودور  واجلامعات  املدار�س  اأ�ش�ش�ا 

اأن  ليقينهم  وغريها،  وامل�شت�شفيات  والعلم 

�شتك�ن خريا لهم يف دنياهم  هذه الأوقــاف 

واأخراهم، وقد قرن اهلل عز وجل الإميان 

بالإنفاق، كما قال �شبحانه )الذين ي�ؤمن�ن 

رجــــل الأعــــمــــال مــعــايل جــمــعــة املــاجــد 

اخلريية  الأعمال  من  بكثري  ا�شمه  ارتبط 

والعلمية،  الثقافية  والأعمال  والإن�شانية 

الأعــمــال  رجـــال  لكل  وقـــدوة  منـــ�ذج  فه� 

والإ�شالمي  العربي  العامل  ويف  الدولة  يف 

الذي يرى اأن دور الفرد يف اأي جمتمع ميكن 

خدمة  يف  وفعال  ايجابيا  دورا  يك�ن  اأن 

ال�قف  باأهمية  ي�ؤمن  واأبنائه،  جمتمعه 

كان  كما  والثقايف  العلمي  وال�قف  اخلريي 

الذين  ال�شابق  يف  وامل�شلم�ن  العرب  عليه 

عند  تقف  ل  اخلــرييــة  اإ�شهاماتهم  كانت 

م�شاعدة الفقري مببلغ من املال ب�شكل دوري، 

بل باإ�شهاماتهم يف جميع املجالت.

حافزا  ــراه  وي التط�ع  باأهمية  ي�ؤمن  كما 

فرد  وكــل  املجتمعات،  تط�ر  حمفزات  من 

اأو اجلهد  مبا ي�شتطيعه �ش�اء ببذل ال�قت 

اإىل  يحتاج  التط�ع  اإن  ويــقــ�ل  املـــال،  اأو 

اهلل  قــال  وكما  باأهميته،  النا�س  تعريف 

من  �شعة  ذي  كل  )فلينفق  وتعاىل  �شبحانه 

املختلفة  ب��شائله  الإعالم  وداعيا  �شعته(، 

وبراجمه اأن ين�شر ثقافة التط�ع لالأعمال 

اخلريية والإن�شانية اأو الأعمال التي تق�م 

معه  وكان  العام.  النفع  ذات  اجلمعيات  بها 

هذا احل�ار:

كان لكم دور كبري يف اإن�شاء جمعية بيت 

اخلري مل�شاعدة الأ�شر والأفراد داخل 

الدولة، كيف كانت ن�شاأة اجلمعية؟

من  وجمم�عة  اأنــا  قمت  1989م  عــام  يف 

جمعية  بتاأ�شي�س  دبــي  يف  الأعــمــال  رجــال 

عام  نــفــع  ذات  جمعية  وهـــي  اخلـــري  بــيــت 

تخت�س بالعمل داخل الدولة ومت اإ�شهارها 

بالقرار ال�زاري رقم 41 للعام 1989م، وكان 

اأول جمل�س اإدارة لبيت اخلري ي�شم ثمانية 

ونا�شر  رئي�شًا،  املاجد  جمعة  هم  اأ�شخا�س 

للرئي�س،  نائبًا  ال�شركال  اللطيف  عبد 

واأحمد حممد ب�رحمة اأمينًا لل�شر، وخليفة 

وع�ش�ية  لل�شندوق  اأمينًا  الناب�دة  جمعة 

وحممد  املخاوي  العزيز  عبد  را�شد  من  كل 

�شيف  الرحمن  وعبد  اهلل  عبيد  اإبراهيم 

الوقف وسيلة ضمن 
الوسائل التي استطاعت 

أن تساعد في تقدم 
المجتمعات، ومولت 

إنشاء المدارس 
والمساجد والجامعات
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عام  ابريل  يف  اأن�شئت  خريية  هيئة  وهــ� 

1991م، وتع�د البداية يف فكرته اإىل عام 

1988م، فقد بداأ العمل يف اقتناء الأوعية 

الثقافية مبختلف اأ�شكالهـا واحلفاظ عليها 

وفهر�شتها وت�شنيفها، ويف عام 1993م كانت 

املرحلة الثانية املتمثلة يف تقدمي اخلدمات 

للباحثني وطالب اجلامعات.

بالفكر  ــام  ــم ــت اله اإىل  املــركــز  ويــهــدف 

والإ�شالمي،  العربي  ـــراث  وال والثقافة 

وتي�شري ال�شبل لدرا�شته وحتقيقه، واإظهاره 

والتعريف به، والإفـادة من املبادئ ال�شامية 

الثقافية  الأوعية  وجمع  يت�شمنها،  التي 

والإ�شالمية  العاملية  الثقـافة  من  القيمة 

�شبل  لتي�شري  مرجعية  مكتبة  يف  وحفظها 

البحث  وت�شجيع  راغــب،  لكل  بها  النتفاع 

والفكر  كافة،  الثقافة  حق�ل  يف  العلمي 

والبح�ث  الدرا�شات  وبخا�شة  الإن�شاين 

املتحدة  العربية  الإمــارات  بدولة  املتعلقة 

وال�شعي  عامة،  العربي  اخلليج  ومنطقة 

جلمع الراث العربي والإ�شالمي املخط�ط 

�ش�اء كانت خمط�طات  املختلفة،  بروافده 

اأم وثائق  اأم م�ش�رات ميكروفيلمية  اأ�شلية 

تاريخية.

امل�ؤلفات  ن�شر  يف  كــذلــك  املــركــز  وي�شهم 

والبح�ث  ــات  ــش الــدرا� ــــراء  واإج العلمية 

والإ�شالمية،  العربية  الثقافة  تخدم  التي 

مع  اخلـــربات  ــادل  ــب وت العلمي  والــتــعــاون 

داخل  البحث  ومراكز  الثقافية  الهيئات 

ــدوات  ــن ــا، وتــنــظــيــم ال ــه ــارج الـــدولـــة وخ

وقع  وقد   . واملعار�س  العلمية  وامللتقيات 

وم�ؤ�ش�شات  هيئات  مع  اتفـاقية  املركز64 

عربية واإ�شالمية وعاملية للتعاون يف جمال 

وت�ثيقه،  ورعايته  الــراث  على  احلفاظ 

واأ�شدر املركز خالل �شن�ات عمله جمم�عة 

اإ�شدارًا   60 بلغت  والــدرا�ــشــات  الكتب  من 

على  والــثــقــافــة  املــعــرفــة  ــب  جــ�ان �شملت 

اختالف اأن�اعها.

عدد  اإهداء  من  املا�شية  الفرة  خالل  ومت 

اإىل30  بالرميم  اخلا�شة  املختربات  من 

املهتمني  من  عــدد  بتدريب  والقيام  ــة،  دول

املركز  اإىل  وا�شتقدامهم  باملخط�طات 

كيف كان اإن�شاء كلية الدرا�شات الإ�شالمية 

والعربية يف دبي؟

اأن�شئت كلية الدرا�شات الإ�شالمية والعربية 

الإ�شالمية  الثقافة  لن�شر   1987 عــام  يف 

الطالبات  وا�شتقبال  الــعــربــيــة،  والــلــغــة 

بجامعة  اللتحاق  ظروفهم  حت�ل  الالتي 

اجلامعي  تعليمهن  اإكمال  ويردن  الإمــارات، 

يف فروع الثقافة الإ�شالمية، وتقبل الكلية 

التعاون  جمل�س  دول  وم�اطني  امل�اطنني 

جامعة  من  معادلة  و�شهاداتها  اخلليجي، 

ومن  العل�م  دار  كلية  ومن  ال�شريف  الأزهر 

قبل وزارة التعليم العايل بالدولة وهي كلية 

خريية وقفية وهي �ش�رة لل�قف الإ�شالمي 

الذي عرفه امل�شلم�ن على امتداد تاريخهم 

العلم  اإن�شاء اجلامعات ومراكز  الط�يل، يف 

الإ�شالمية العربية الأوىل كجامعة الأزهر 

مب�شر، وجامعة القرويني باملغرب، وجامعة 

الزيت�نة بت�ن�س.

وت�شّم الكلية فرعيـن واحدا للطالب واآخر 

هما  رئي�شان  تخ�ش�شان  وبها  للطالبات، 

الدرا�شات الإ�شالمية واللغة العربية. وقد 

�شارت الكلية بخط�ات يف جمال الدرا�شات 

املاج�شتري  برنامج  افتتاح  مت  حيث  العليا 

الإ�شالمي  الفقه   ( الإ�شالمية  ال�شريعة  يف 

-1995 عــام  واأ�ش�له  الإ�شالمي  والفقه 

اللغة  يف  املاج�شتري  وبــرنــامــج  1996م، 

العربية عام 2002-2003م، وت�شم ثالثة 

اآلف و700 طالب منهم األفني و500 طالبة 

حاجات  الكلية  وتلبي  طالب.  و200  واألف 

الفتاة يف الإمارات ويف دول جمل�س التعاون 

اخلليجي.

ذكرمت يف م�ؤمتر �شحفي اأن جمعة املاجد 

م�ش�ؤول عن ترميم واإنقاذ اأي خمط�طة اأو 

كتاب يف اأي مكان وباأي لغة وذلك مبنا�شبة 

ترميم اأكرب م�شحف يف �ش�ريا، فهل دور 

مركز جمعة املاجد للثقافة والراث 

البحث عن هذه املخط�طات والكتب 

واإنقاذها؟

اأن�شئ مركز جمعة املاجد ليك�ن من املراكز 

الــــراث،  عــلــى  ــاظ  ــف احل يف  املتخ�ش�شة 

2000م،  عام  يف  افتتاحه  مت  فقد  اخليمة 

القي�ين  واأم  اخليمة  راأ�ــس  ــارة  اإم ويخدم 

وجميع املناطق وال�ش�احي التابعة لها.

حمدان  ال�شيخ  �شم�  ت�جيهات  على  وبناء 

وزير  دبي  حاكم  نائب  مكت�م  اآل  را�شد  بن 

بيت  جمعية  ــني  ب التـــفـــاق  مت  ــة،  ــي ــال امل

لفتتاح  اخلريية،  مكت�م  اآل  وهيئة  اخلري 

اأربعة مراكز للهيئة يف مناطق حتا  واإدارة 

واللي�شيلي والرب�شاء والع�ير، وقد با�شرت 

الفروع عملية  افتتاح هذه  بعد  بيت اخلري 

اختيار وتدريب العنا�شر التي مت ت�ظيفها 

امل�شتخدمة  الإداريــــة  املــعــايــري  وتطبيق 

وال�شدقات،  الزكاة  ت�زيع  يف  باجلمعية، 

وتطبيق جميع الربامج وامل�شاريع من خالل 

هذه املنافذ باعتبارها اأفرعًا لبيت اخلري يف 

دبي.

ح�شلت  الكبرية  اخلري  بيت  جه�د  وب�شبب 

�شهادتي  على ج�ائز و�شهادات تقدير منها 

الآيزو 2000/9001 والتي تعترب من اأرقى 

ال�شهادات الإدارية يف اجل�دة ال�شاملة التي 

م�شت�ى  على  خريية  جمعية  عليها  حت�شل 

العربي،  الــعــامل  م�شت�ى  وعــلــى  ــة  ــدول ال

ال�شيخة فاطمة بنت مبارك  �شم�  وجائزة 

التط�عي  العمل  ال�شارقة يف  للرب، وجائزة 

عام 2004 م.

»بيت الخير« نجحت 
في الوصول إلى األسر 
المحتاجة وأسر األيتام 

وذوي االحتياجات الخاصة 
وكلية الدراسات هدفها 
نشر الثقافة اإلسالمية 

واللغة العربية
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وجمعية الأعمال اخلريية تقديرًا جله�ده 

اخلريية والإن�شانية 2000م، كرمه املجمع 

العربي الثقايف يف بريوت جله�ده يف حماية 

م،   2001 �شنة  والإ�شالمي  العربي  الــراث 

الك�يتية  الإعالم  وزارة  من  تقدير  �شهادة 

جله�ده املتميزة يف خدمة الإ�شالم 2001م، 

2003م  التط�عي  للعمل  ال�شارقة  جائزة 

من �شاحب ال�شم� ال�شيخ الدكت�ر �شلطان بن 

حممد القا�شمي حاكم ال�شارقة، مت تقليده 

بقرار  الأوىل  الــدرجــة  من  القد�س  نــ�ط 

ال�شلطة  رئي�س  عبا�س  حمم�د  الدكت�ر  من 

جائزة  نــال  كما  الفل�شطينية،  ال�طنية 

مهرجان القرين الثقايف 12 يف عام 2005م، 

ثم نال جائزة �شلطان الع�ي�س الثقافية يف 

مار�س 2008م.

العمال  رجــل  بها  قــام  التي  والأن�شطة 

من  العديد  منحه  مت  فقد  املــاجــد  جمعة 

كرمته  منها:  والدولية  املحلية  اجل�ائز 

الأ�شر  ل�شت�شافة  الك�يتية  العدل  وزارة 

يف  ولــــدوره  1990م،  الــعــام  يف  الك�يتية 

تاأ�شي�س جلنة الإخاء الإماراتية الك�يتية 

الع�ي�س،  علي  بن  �شلطان  جائزة  1990م، 

الإمــارات  لدولة  الثقافية  العام  �شخ�شية 

دبي  جــائــزة  1992م،  املتحدة  العربية 

ــام( مــن قبل  ــع ــال ال ــم لــلــجــ�دة )رجـــل اأع

اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 

حم�  يف  امل�شاهمني  جائزة  1994م،  مكت�م 

الربية  وزارة  من  الكبار  وتعليم  الأمية 

والتعليم 1995م، �شهادة تقدير من جمعية 

امل�ؤرخني املغاربة تكرمًيا جله�ده يف خدمة 

امللك  جــائــزة  1996م،  ـــراث  وال الثقافة 

عام  يف  ــالم  ــش الإ� خلدمة  العاملية  في�شل 

فاطمة  ال�شيخة  من  الرب  جائزة  1999م، 

بنت مبارك، رئي�شة الحتاد الن�شائي العام 

1998 م، �شهادة فخرية من املجل�س العلمي 

بجامعة �شانت بطر�شب�رغ تكرمًيا لدوره يف 

1999م،  الإ�شالمي  الــراث  على  احلفاظ 

جائزة ال�شخ�شية الدولية خلدمة الثقافة 

ح�شني  امل�شري  الرئي�س  قبل  من  والــراث 

املركز  من  تقدير  �شهادة  2000م،  مبارك 

الإ�شالمي يف اآخن – اأملانيا 2000م، �شهادتا 

الفل�شطينية  ال�شالح  جمعيتي  من  تقدير 

ويبلغ عددهم ما بني 15 اإىل 20 متدربا يف 

تاأ�شريات  با�شتخراج  املركز  ويتكفل  العام، 

الــدخــ�ل والإقــامــة والــتــدريــب والــعــ�دة 

لبلدانهم، م�شاهمة من املركز يف اإنقاذ الكتب 

واملخط�طات من التلف.

ويعترب املركز من اأكرب امل�ؤ�ش�شات يف العامل 

وجتليدها،  واملخط�طات  الكتب  لرميم 

واإمنا  الكتاب لي�س ملكا لفرد  اأن  واأنا م�ؤمن 

للباحث  ي�شل  اأن  ولبد  للب�شرية  ملك  ه� 

اأو  منعهما  يجب  ول  مكان،  اأي  يف  وللعامل 

الت�شييق عليهما لأن منع اأي كتاب ه� �شرر 

للب�شرية.

وقد قمت برحالت علمية اإىل دول عربية 

متخ�ش�شني  م�ظفني  برفقة  واإ�ــشــالمــيــة 

اأو  املخط�طات  �ش�ر  جلمع  وذلــك  باملركز 

من  تقريبها  بق�شد  اأمــكــن  اإن  ت�ش�يرها 

ومكنتني  عنها،  والباحثني  العلم  طــالب 

اأو�شاع  على  الطـــالع  مــن  الــرحــالت  هــذه 

والإ�شالمي،  العربي  العامل  يف  املخط�طات 

تــطــ�يــر جهاز  ــروري  ــش ــ� ال ــن  م فــ�جــد ت 

ملعاجلتها واإنقاذها من التلف والتاآكل، وقد 

اهلل  بحمد  املجال  هذا  يف  اجله�د  جنحت 

الآيل  للرميم  املــاجــد  جهاز  تط�ير  فتم 

بالعتماد على خربات من املركز نف�شه.

ج�ائز و�شهادات تقديرية تقديرا للجه�د 

التطوع حافز من محفزات 
تطور المجتمعات ويحتاج 

إلى تعريف الناس 
بأهميته
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إعداد: السيد محمود - صحافي إماراتي

قرية ملتـقى العــائلـة
منبر ثقافي وديني واجتماعي وترفيهي وتراثي
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بت�جيهات من حرم �شــاحب ال�شــم� ال�شــيخ 

حممد بن را�شــد اآل مكت�م �شم� الأمرية هيا 

بنــت احل�شــني واإميانا منهــا باأهميــة ت�فري 

منــرب ثقــايف ودينــي واجتماعــي وتراثــي  

اأن�شــئت قريــة ملتقــى العائلــة يف اخل�انيج  

لتكــ�ن خمتلفــة عــن  غريها مــن املنتجعات 

واحلدائــق الرفيهيــة ك�نهــا تقــع يف قلــب 

منطقــة اخل�انيــج ال�شــكنية حيــث جمعت 

القريــة مابني الرفيه العائلي مع الت�شــ�ق 

وجتميــع املنتجــات ال�طنية وال�شــعبية يف 

مكان واحد وه� ما مل يحدث من قبل ال يف 

القريــة العاملية، وهذا جعــل الإقبال عليها 

يف�ق الت�قعات.

وت�شــمل مرافــق القرية ال�شــتقبال ومبنى 

املــدين  والدفــاع  الأمــن  ومكتــب  الإدارة 

واملنطقــة  امل�حــد  والإ�شــعاف  واملطافــئ 

الراثيــة وامل�شــرح وور�س القريــة وميدان 

اخليل و�شــ�ق القريــة واحل�شــانة وجمل�س 

القرية الرجايل وجمل�س القرية الن�شــائي 

وركــن  الن�شــاء  وم�شــلى  الرجــال  وم�شــلى 

الألعاب وركن املطاعم.

فعاليات 

وكانت حرم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن 

را�شــد اآل مكت�م نائب رئي�ــس الدولة رئي�س 

جمل�ــس الــ�زراء حاكــم دبــي �شــم� الأمرية 

هيا بنــت احل�شــني افتتحت فعاليــات قرية 

ملتقــى العائلة يف منطقــة اخل�انيج الأوىل 

التي تنظمهــا اإدارة مراكز الأمرية هيا بنت 

احل�شني الثقافية الإ�شالمية، وذلك انطالقا 

والأ�شــرة  الطفــل  بق�شــايا  اهتمامهــا  مــن 

الراميــة  اجلهــ�د  يف  للم�شــاهمة  و�شــعيها 

لإحياء وتعزيز الراث الإماراتي.

وفعاليــات  اأن�شــطة  القريــة  وقدمــت  

واجتماعيــة  وت�ع�يــة  ودينيــة  ثقافيــة 

وتراثية وريا�شــية، وذلــك يف اإطار اخلطة 

تت�شــمن  التــي  للمراكــز  ال�شــراتيجية 

الت�ا�شــل مــع كافة �شــرائح املجتمع، ون�شــر 

ال�شــريعة  ملقا�شــد  وفقــا  الدينــي  ال�عــي 
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يف ج� مــن الألفــة واملحبة وتاأ�شــيل القيم 

الجتماعيــة والعــادات امل�روثة وت�شــجيع 

الطالب على البحث واملناف�شــة يف املجالت 

العلميــة والدينية وحفظ القــراآن الكرمي 

واكت�شاب املهارات اليدوية والفنية.

وا�شــتهدفت الفعاليات جميع اأفراد الأ�شرة 

وتت�شــمن اأق�شام  القرية املنطقة الراثية، 

وت�شم املتحف الراثي وفلج القرية واملقهى 

ال�شعبي والعري�س وور�شة احلرف الراثية 

وم�شــرح  واحلظــرية  ال�شــعبية  والألعــاب 

القرية وغريها.

وقــد �شــاركت 16 جهــه حك�ميــة وخا�شــة 

يف قريــة ملتقى العائلة بالإ�شــافة اإىل 10 

حمــالت جتاريــة و10 مطاعــم و 6 خبازات 

اإىل جانب 150 اأ�شــرة منتجــة، كما اقيمت 

70  فعالية على م�شرح القرية. اأما فعاليات 

ركــن الأطفال فقد ا�شــتملت على م�شــابقات 

اهداف

وقالــت منــى باحل�شــا مديــرة اإدارة مراكز 

الثقافيــة  احل�شــني  بنــت  هيــا  الأمــرية 

الرئي�شــية  الأهــداف  تتمثــل  الإ�شــالمية 

مــن تنظيــم فعاليات ملتقــى العائلــة الأول 

يف حتقيــق روؤيــة ور�شــالة واأهــداف املراكز 

وغر�ــس القيــم الرب�ية يف نف��ــس الأبناء 

ال�طنيــة  اله�يــة  واإبــراز  الإ�شــالمية 

والتعريف بــراث دولة الإمــارات العربية 

املتحدة.

ا�شادة

وقد ا�شــادت �شــم� المرية هيا بنت احل�شني  

بجهــ�د املراكــز يف تعزيز الراث وتر�شــيخ 

القيــم الثقافيــة، م�ؤكــدة اأهميــة مثل هذه 

الأن�شطة والفعاليات يف خلق اهتمام مبفه�م 

الراث لــدى اجليل اجلديد، واطلعت �شــم� 

الأمــرية هيا على ور�س العمل املتن�عة التي 

ت�فرها القرية، حيث جاءت القرية ثمرة 

لل�شــراكة وللتعاون بني مراكــز الأمرية هيا 

بنت احل�شــني الثقافية الإ�شــالمية ودائرة 

ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي حلك�مة 

دبي.

القرية قدمت أنشطة 
وفعاليات ثقافية ودينية 

وتوعوية واجتماعية 
وتراثية ورياضية
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الراعيــة مل�شــروع قريــة ملتقــى العائلة يف 

حفــل اأقيــم مبنا�شــبة افتتاح قريــة ملتقى 

العائلــة ح�شــره �شــعادة الدكتــ�ر حمد بن 

ال�شــيخ اأحمــد ال�شــيباين مدير عــام دائرة 

ال�ش�ؤون الإ�شالمية والعمل اخلريي والل�اء 

حممــد اأحمد املــري مدير اإدارة اجلن�شــية 

والإقامــة بدبــي و �شــعيد حممــد الطايــر 

الرئي�ــس التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه 

دبــي وعــدد مــن كبــار امل�شــ�ؤولني يف دبي.. 

واأعرب املكرم�ن عن �شرورهم بهذا التكرمي 

وقدمــ�ا �شــكرهم وتقديرهــم اإىل الأمــرية 

هيا بنت احل�شني..

الرئي�ــس  الطايــر  حممــد  �شــعيد  وقــال 

التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه دبــي »ان 

الهيئــة تكر�ــس جانبا مــن ن�شــاطها خلدمة 

هيا بنت احل�شــني وال�ر�شــة الفنية وور�شة 

امليكانيــكا  نفذتهــا وزارة ال�شــحة وبلديــة 

دبي واملكتبة العامة ومدر�شة مزهرللتعليم 

ال�شا�شــي . وقــد كرمــت �شــم� الأمــرية هيا 

بنت احل�شــني اجلهات احلك�مية واخلا�شــة 

متن�عــة  وم�شــابقات  ودينيــة  ثقافيــة 

وور�س عمل �شــحية وت�عية تنظمها اإدارة 

جمل�ــس  �شــمل  هيا..كمــا  الأمــرية  مراكــز 

قريــة الرجــال 9 فعاليــات �شــمت درو�شــا 

مــن تنظيــم دائــرة  وحما�شــرات للرجــال 

ال�شــ�ؤون الإ�شــالمية والعمل اخلــريي وقام 

والأ�شــاتذة  العلمــاء  مــن  عــدد  بتنفيذهــا 

العاملني بالدائرة.

و�شــهدت املنطقــة الراثيــة بقريــة ملتقى 

العائلــة الأول 29 فعاليــة تراثية للرجال 

تقــ�م بتنظيمهــا اإدارة مراكــز الأمــرية هيا 

بنت احل�شــني. كما �شــهد امللتقى 16 فعالية 

متثلــت يف دورة الفرو�شــية مب�شــمار اخليل 

وور�ــس  دورات  و  اله�ايــات  نــادي  نفذهــا 

الأمــرية  مراكــز  اإدارة  تنظمهــا  ومعار�ــس 

ملتقى العائلة يحقق رؤية 
ورسالة مراكز األميرة هيا
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النــ�ر يف بــث م�حــد مــع تلفزي�ن نــ�ر دبي 

وقــام  بتقدميــه اأيــ�ب ي��شــف وعبــد اهلل 

اإ�شــماعيل لفتــح نافذة يطــل منها امل�شــاهد 

علــى الفعاليــات املختلفــة التــي تقــام على 

ار�س القرية .

املكتبات العامة �شاركت يف الفعاليات

و�شــمن م�شــاركتها يف فعاليــات قرية ملتقى 

العامــة  دبــي  مكتبــات  وا�شــلت  العائلــة، 

تقدمي اأن�شــطتها العديــدة واملتن�عة لتلبي 

تنفيــذ  ومت  الكبــري  الإقبــال  وت�شــت�عب 

جمم�عة من ال�ر�س ت�شمنت ور�شة العراي�س 

لتنميــة املهارات الفنية للم�شــاركني وكذلك 

ور�شــة عمــل التجليد الهــدف منهــا تدريب 

احل�شــ�ر على كيفية املحافظــة على الكتب 

ومر�شــم حر مبنا�شــبة ي�م الأم بالإ�شــافة 

اإىل امل�شــابقات الثقافية ، واجلدير بالذكر 

اأن مكتبات دبي العامة ل تقت�شر يف تقدمي 

اأن�شــطتها وفعالياتها للــرواد يف املكتبات بل 

تت�اجــد يف الفعاليــات املجتمعية املختلفة 

لتاأدية ر�شالتها الثقافية واملعرفية.

معر�س ال�شر املنتجة

اأي�شــًا  العائلــة  ملتقــى  قريــة  واحت�شــنت 

معر�س الأ�شــر املنتجة والذي �شــم العديد 

واأعمــال  منتجــات  لعر�ــس  الأجنحــة  مــن 

تن�عت بني امل�شــغ�لت الراثية واليدوية 

يف ال�شــيد والغ��ــس وكذلك هياكل لل�شــفن 

التي ا�شتخدمت يف هذه الأن�شطة القدمية. 

ويعتــرب املتحــف اأحــد الأن�شــطة املتعــددة 

التي تقدمها قرية ملتقى العائلة ل�شــي�فها 

وي�شــم عدة غــرف تعر�س كل غرفــة ن�عًا 

حمددًا من املقتنيات بــداأت بغرفة املجل�س، 

وه� منــ�ذج يحاكــي ال�اقــع وت�شــم اأدوات 

والقهــ�ة  ال�شــاي  اإعــداد  يف  ا�شــتخدمت 

العربيــة يجمعها ب�شــاط كان يجتمع عليه 

ال�شي�ف لتبادل الأحاديث.

وطالــب اجلمه�ر اأن تكــ�ن القرية العائلية 

وفعالياتهــا دائمة، لقلــة املرافق الرفيهية 

عــن  ف�شــاًل  الأوىل،  اخل�انيــج  منطقــة  يف 

�شــكان  جلميــع  وجذبهــا  التجربــة  جنــاح 

املنطقة، خ�ش��شًا مع ت�فر الأمن على مدار 

ال�شاعة.

واكــدوا  ان  جتربــة القريــة العائليــة يف 

منطقة اخل�انيج اأكدت جناحها واأ�شــبحت 

متنف�شًا لل�شكان وملتقى يتناق�ش�ن فيه ح�ل 

مــا ي�شــغلهم من ق�شــايا، اإىل جانــب املتاجر 

واملحــالت التجاريــة التــي ت�فــر منتجاتها 

باأ�شعار معق�لة لأن املحالت قدمت جمانًا.

ن�ر دبي 

وكان لقناة ن�ر دبي م�شــاركة يف هذا امللتقى 

عندمــا قامــت باإذاعة  امل�شــابقات ي�ميا من 

قريــة ملتقــى العائلــة وبث برنامــج مرم�س 

الق�شــايا املجتمعية«..م�ؤكــدا �شــعي الهيئة 

الدائم للت�ا�شــل مــع امل�ؤ�ش�شــات احلك�مية 

لبنــاء  العــام  النفــع  واخلا�شــة وجمعيــات 

ج�شــ�ر التعــاون مــع املجتمــع والــذي ياأتي 

�شمن ا�شراتيجيتها فيما يتعلق بامل�ش�ؤولية 

املجتمعيــة وتقدمي خدمات ن�عية ل�شــالح 

امل�ؤ�ش�شات والأفراد ومبا يخدم ال�طن.

متحف قرية ملتقى العائلة

وقد افتتح �شــم� ال�شــيخ ماجد بن حممد بن 

را�شد اآل مكت�م متحف قرية ملتقى العائلة 

وقام �شــم�ه بج�لة تفقدية �شــاهد  خاللها 

املقتنيــات الراثيــة التــي ي�شــمها املتحــف 

والتي تع�د اإىل فرات تاريخية قدمية.

وا�شــتمع �شــم�ه لل�شــرح مــن منــى باحل�شــا 

عــن م�جــ�دات املتحف فقالــت ان باملتحف 

منــاذج حقيقيــة لــالأدوات التي ا�شــتخدمت 

المتحف حوى نماذج 
حقيقية ألدوات الصيد 

والغوص
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الأطفــال والدفــاع املــدين وجمل�ــس للرجال 

اأن  اإىل  باحل�شــا  وت�شــري  للن�شــاء.  واآخــر 

الإقبــال يــزداد يف اأيام الأجــازات عن باقي 

اأيام الأ�شــب�ع وتتميز فعاليــات القرية باأنها 

تنا�شــب كل الأعمــار والأذواق ويخــرج منها 

كل اأفراد الأ�شرة بالفائدة.

ن�شاطات عديدة

اأن�شــطة  جنــد  القريــة  م�شــرح  منطقــة  يف 

العربيــة  باللغتــني  الدينيــة  املحا�شــرات 

والإجنليزيــة كمااقيمت اأم�شــيات اإن�شــادية 

و�شــعرية وبرامج ثقافيــة وت�ع�ية وبع�س 

الفعاليــات اخلا�شــة بالأجانــب كمــا ت�شــم 

منطقة امل�شرح م�شابقات متن�عة و�شح�بات. 

اأمــا يف ور�س القرية فكانت ور�س متخ�ش�شــة 

لتعليم ميكانيكا ال�شيارات واأخرى للحفر على 

اخل�شــب وثالثة للحفر علــى اجلب�س ورابعة 

للر�شــم واأخــرى ور�ــس ت�ع�يــة عــن خطــر 

املخــدرات والعناية بال�شــحة واأخــريًا جند 

ال�ر�شة املكتبية.وهناك �ش�ق الأ�شر املنتجة 

وحمالت جتارية تعر�س الب�شائع من الأن�اع 

املختلفــة كما ت�فــر بالقرية ركــن لالأطفال 

ي�شم الألعاب املطاطية والإليكرونية وركن 

للمطاعــم وخدمــات متن�عــة مثل ح�شــانة 

واملنتجــات املنزليــة، واملالب�ــس والعطــ�ر. 

وجاء تنظيم هذا املعر�س بهدف دعم الأ�شر 

املنتجــة ، وتنميــة م�اردهــا القت�شــادية، 

وتط�ير اإمكاناتها، وتنمية م�اهب اأفرادها 

وت�شجيعهم. 

عبق الراث

وادراكا ملق�لــة  املغفــ�ر لــه ال�شــيخ زايد بن 

�شــلطان اآل نهيــان »رحمــه اهلل« اأن ما�شــي 

كل اأمــة ه� جزء مهم يف ت�شــكيل حا�شــرها 

وم�شــتقبلها، وقــد كانــت له يف ذلــك مق�لة 

م�شــه�رة وهي: )الأمــة التي ل ما�شــي لها، 

هي اأمة بال حا�شر ول م�شتقبل(.. ومن هذا 

املنطلــق حر�ــس امللتقــى على اإبــراز الراث 

باأحلى حلله وذلك من خالل م�شاركة بع�س 

كبار ال�شــن الذين  مُيار�شــ�ن املهن القدمية، 

اأمــا  املا�شــي..  باأغــاين  اأي�شــا  وي�شــدح�ن 

الن�شــاء فتتفــن يف طهي الأكالت ال�شــعبية 

وخياطة املالب�س بالطرق التقليدية اأي�شا. 

اإن التاريــخ �شل�شــلة مت�شــلة مــن الأحداث، 

ومــا احلا�شــر اإل امتــداد للما�شــي، ومــن ل 

يعرف ما�شيه ل ي�شتطيع اأن يعي�س حا�شره 

وم�شــتقبله. فمــن املا�شــي نتعلــم.. نكت�شــب 

اخلــربة، ون�شــتفيد مــن الدرو�ــس والنتائج، 

حاجياتنــا  ينا�شــب  ومــا  الأف�شــل  فناأخــذ 

احلا�شرة، ونتجنب الأخطاء التي وقع فيها 

الآباء والأجداد.  

ماضي كل أمة هو 
جزء مهم في تشكيل 

حاضرها
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»ه�يتي ؟ وفاء وانتماء

وت�ا�شــلت الفعاليــات مب�شــاركة عــدد كبري 

من الهيئــات احلك�مية واخلا�شــة. جمعية 

ت�عيــة ورعاية الأحــداث اأطلقــت حملتها 

م�شــرح  يف  و�شــاركت  ال�شاد�شــة  الت�ع�يــة 

القرية   مب�شــابقة »ه�يتي ؟ وفاء وانتماء« 

مت خاللهــا طــرح الأ�شــئلة على املت�شــابقني 

وت�زيــع الهدايــا علــى الفائزيــن و ت�شــمل 

اله�يــة  اأهــداف احلملــة تعزيــز وتعميــق 

وغر�ــس  املجتمــع  اأفــراد  لــدى  ال�طنيــة 

قيــم احلــب والــ�لء لل�طــن واإبــراز القيم 

ال�شــل�كية التــي ت�شــاهم يف تعزيــز اله�ية 

ال�طنيــة يف املجتمع وتفعيل دور م�ؤ�ش�شــات 

املجتمــع املــدين يف تر�شــيخ اله�يــة. بداأت 

احلملة منذ �شــهر دي�شــمرب املا�شــي و�شملت 

فعالياتها طرح م�شــابقة بعنــ�ان »ه�يتي..

هيا الثقافية والإ�شــالمية منها حما�شــرات 

اجتماعيــة واأخــرى دينيــة لكبــار الدعــاة 

واأم�شــيات  الإجنليزيــة  اللغــة  يف  ودرو�ــس 

حما�شــرتني  امل�شــرح  �شــهد  اإن�شــادية.وقد 

اإحداها لل�شــباب والأخرى للفتيات بعن�ان 

»ابت�شــم« وحما�شــرة �شــحية عن ال�شــمنة 

تخللتها م�شابقات للجمه�ر. كما �شهد م�شرح 

بعنــ�ان »خ�شــية اهلل«  القريــة حما�شــرة 

حتدث فيها ف�شيلة ال�شــيخ �شالح املغام�شي. 

تناول املحا�شــر اجل�انب الإيجابية ل�شع�ر 

الإن�شان بخ�شيته هلل رب العاملني ومراقبته 

يف ال�شر والعلن وانعكا�س ذلك على معامالته 

الي�مية مع النا�س. تابع املحا�شــرة جمه�ر 

كبري من الرجال والن�شــاء، وقــام املنظم�ن 

واأجــاب  احل�شــ�ر  علــى  الهدايــا  بت�زيــع 

املحا�شر عن اأ�شئلة احل�ش�ر.

حما�شرات واأم�شيات

واأقامت القرية اأم�شــية اإن�شــادية ملجم�عة 

من الأنا�شــيد ال�طنية والدينية.وا�شــرفت 

علــى اأن�شــطة القرية اإدارة مراكــز الأمرية 

غرس قيم الحب والوالء 
للوطن وإبراز القيم 

السلوكية من أهداف 
الملتقى
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وفــاء وانتماء« للطــالب وطالبــات املراحل 

التعليميــة املختلفــة علــى م�شــت�ى مدار�س 

الدولة و�شــارك بها 180 مدر�شــة حك�مية 

علــى  حما�شــرات  �شــملت  كمــا  وخا�شــة.. 

م�شــت�ى املناطق التعليمية بتعاون مع اإدارة 

ال�شــ�ؤون  وزارة  يف  الجتماعيــة  احلمايــة 

الجتماعيــة، كما �شــمت فعاليــات احلملة 

ور�شــ�مات  وجم�شــمات  تراثيــة  معار�ــس 

وور�س عمل قــام بتنفيذها طالب وطالبات 

املدار�ــس، وتخ�شــي�س عدد من املحا�شــرات 

خــالل  مــن  وذلــك  ال�طنيــة  اله�يــة  عــن 

اجلمعيــات الن�شــائية والأندية الريا�شــية 

وغريها.. وم�شاركة برنامج وطني من خالل 

ت�زيــع مل�شــقات ون�شــرات ت�ع�يــة حــ�ل 

مفهــ�م اله�ية ال�طنيــة وكيفية املحافظة 

عليهــا. �شــاركت جهــات عديــدة يف احلملــة 

منهــا م�ؤ�ش�شــة قيم لالإنتــاج العلمــي ووزارة 

ال�شــ�ؤون الجتماعيــة ومنطقــة ال�شــارقة 

ومركــز  ال�قائــي«  الطــب  »اإدارة  الطبيــة 

خدمــات الإ�شــعاف و�شــرطة دبــي »فرقــة 

اخليالة« واحتاد الإمارات العربية املتحدة 

لكرة القدم.

ت�زيع خم�شة اآلف ن�شخة من م�شحف 

مكت�م 

ادارة  مديــر  طاهــر  عبدالرحيــم  وقــال 

ال�شــ�ؤون املالية بدائرة ال�ش�ؤون الإ�شالمية 

نائب رئي�س م�شــروع م�شــحف ال�شيخ مكت�م 

اإن الدائــرة ت�شــعى دائمًا من خــالل روؤيتها 

ور�شالتها اإىل ن�شر العلم ال�شرعي بني جميع 

اأفراد املجتمع من خالل اإ�شــداراتها واإعادة 

طباعــة ون�شــخ الكتــب املعتــربة وت�زيعهــا 

وامل�شــاركة يف معار�ــس الكتــاب وقــد وزعت 

دائرة ال�شــ�ؤون الإ�شــالمية والعمل اخلريي 

خم�شــة  العائلــة  ملتقــى  بقريــة  دبــي  يف 

ال�شــيخ مكتــ�م  مــن م�شــحف  ن�شــخة  اآلف 

واألفي اإ�شــدار بالإ�شــافة اإىل »500« قر�س 

ممغنط.
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في عالمي 
التمثيل والغناء!

الحيــــــــتان
حسام مدين
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من  مبطعم  الأيـــام  من  يــ�م  يف  جل�شتم  اذا 

اأحد  مطاعم بالد املغرب العربي ون�شحكم 

ما بتناول وجبة )ح�ت( �شهية فال تتخيل�ا 

اأبدا اأن اجلر�ش�ن �شياأتي جارا طاولة كبرية 

وهي  العمالقة  ال�شمكة  تلك  عليها  ملق 

م�ش�ية اأو مقلية ف�ق الرز والبطاطا!! كل 

يطلق  اأن�اعه  بكل  ال�شمك  اأن  الأمــر  يف  ما 

عليه ح�تا يف بالد املغرب.

العنان  لنف�شكم  ترك�ا  ل  ذاته  ال�قت  يف 

ال�شمكة  بت�شمية  وال�شتهزاء  ال�شحك  يف 

جدا  �شحيح  ذلــك  لأن  )حــ�ت(  ال�شغرية 

وخري دليل على �شحة ذلك اأن اهلل �شبحانه 

وتعاىل مل يذكر ال�شمك با�شمه امل�شه�ر يف 

با�شم  تعاىل  ذكــره  بل  اأبــدا  كتابه  حمكم 

احل�ت وذلك يف ق�شة م��شى والعبد ال�شالح 

جممع  بلغ  فلما  تعاىل:  فقال  ال�شالم  عليه 

القراآن  عــرب  كما  ح�تهما:  ن�شيا  بينهما 

اأي�شا بلفظ احل�ت عن ذلك الكائن ال�شخم 

عليه  ي�ن�س  اهلل  نبي  اأبتلع  الذي  املعروف 

وه�  احل�ت  فالتقمه  تعاىل:  فقال  ال�شالم 

مليم.

م��ش�عا  احليتان  كانت  الع�ش�ر  مر  وعلى 

احلقيقية  واحلــكــايــات  للق�ش�س  حمببا 

كانت  ورمبــا  اأحيانا  باخلرافة  واملمزوجة 

اأ�شخم  يعترب  الذي  احلي�ان  هذا  �شخامة 

املخل�قات البحرية على الطالق بال منازع 

هي ال�شبب يف ذلك.. وكانت الغريق تطلق 

وح�س  يعني  الــذي  )كيت��س(  ا�شم  عليها 

ي�شل  منها  النــــ�اع  بع�س  فــطــ�ل  البحر 

ع�شرات  وزنها  ويبلغ  الأمتار  ع�شرات  اإىل 

غ�ا�شات  اأنها  للمرء  يخيل  بحيث  الأطنان 

ت�شري حتت املاء!.

وي�اجه العلماء اإىل ي�منا هذا لغزا حمريا 

ح�ل الأ�ش�ل التي اأنحدر منها هذا املخل�ق 

اأ�شناف  درا�ــشــة  عــلــى  وعــكــفــ�ا  ال�شخم 

وا�شحة  بفكرة  اخلــروج  اأجل  من  احليتان 

عن تلك الأ�ش�ل.. ويق�ل خرباء الت�شنيف 

من  حيا  ن�عا   80 مــن  ــرث  اأك اأن  احلــيــ�اين 

ف�شيلة  مــن  اأنــهــا  على  ت�شنف  الثدييات 

احليتان واأكرب اأن�اعها احل�ت الأزرق الذي 

الحيــــــــتان
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القيا�شات  من  اأكرب  بذلك  وه�  رطل  ملي�ن 

اخلا�شة باأي دينا�ش�ر لدرجة اأن جمجمته 

ل ت�شت�عبها اأي من الغرف التي نعرفها ويف 

حمل  ميكن  �شغري  ح�ت  هناك  ذلك  مقابل 

جمجمته يف باطن اليد وه� من احلي�انات 

ح�افر  لها  اأرجل  على  وي�شري  للحم  الآكله 

وقد اأنقر�س قبل 50 ملي�ن عام!.

زيادة  يف  �شاهمت  وغريها  املعل�مات  هــذه 

احليتان  تط�ر  تاريخ  يلف  الذي  الغم��س 

جامعة  يف  الــعــلــمــاء  اأحــــد  كــ�ــشــف  حــيــث 

ميت�شجان عن اأن احليتان كانت يف البداية 

ذات اأرجل وفراء وتتغذى على اللح�م وعرث 

 53 هذا العامل على حفرية حلي�ان عمره 

هيمال�شتيا�س  وي�شمى  عام  ملي�ن  ون�شف 

املياه املاحله يف بحر قدمي  وكان يعي�س يف 

وتطابق حتليل عظامه مع عظام احل�ت.

تقليدية  فكرة  مع  تتعار�س  الفكرة  هــذه 

يف  للعي�س  اأنتقلت  احلــيــتــان  اأن  مــفــادهــا 

يف  الأ�شماك  عن  تبحث  كانت  عندما  املياه 

الأ�شتاذ  هــذا  لكن  العذبة..  الأنــهــار  مياه 

اأن  يق�ل  القدمية  احلــيــاة  يف  املتخ�ش�س 

اأن  اإىل  ت�شري  عليها  عــرث  الــتــي  احلــفــري 

احليتان حت�لت عن حي�ان، هيمال�شتيا�س 

الالحم ذي الفراء واإنها مبرور ال�قت ومع 

التاأقلم حت�لت اأقدامها الأربعة اإىل زعانف 

وفقدت فراءها حتى ي�شهل عليها ال�شباحة 

على  تتغذى  واأ�شبحت  املل�شاء  باأج�شامها 

الأ�شماك بدل من احلي�انات الربية.

ـــاد بــاحــثــ�ن يــابــانــيــ�ن يف  ويف الــيــابــان اأف
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ال�راثية  اخل�شائ�س  اإىل  ا�شتندت  درا�شة 

لفر�س  الريبي  الن�وي  احلم�س  با�شتخدام 

بينها..  �شلة  هــنــاك  اأن  ـــ�ت  واحل النهر 

م�شركة  اأ�ــشــ�ل  اإىل  الباحث�ن  وت��شل 

اإىل  تــطــ�رت  اأنــهــا  ولــ�  لبع�س احلــيــ�انــات 

ج�شدية  خ�شائ�س  مــع  خمتلفة  اأجنا�س 

املقارنات  واأملحت  للغاية  خمتلفة  خارجية 

للحيتان  الــريــبــي  ــ�وي  ــن ال احلــمــ�ــس  بــني 

احل�ت  اأن  اإىل  احل�افر  ذات  واحلي�انات 

والدلفني وخنزير البحر اأقرب اإىل البقرة 

واجلمل واخلنزير مما هي عليها من احل�شان 

والفيل وعجل البحر.

وبالن�شبة للحيتان اأعتقد اأن ما يهمها الن 

اآمن يحافظ عليها من  م�شتقبل  البحث عن 

بني الب�شر بدل من بذل اجله�د للت��شل اإىل 

اكت�شاف  يفيد  فماذا  التاريخ،  عرب  اأ�ش�لها 

بالأنقرا�س  اأ�شال  مهدد  وهــ�  احلــ�ت  ا�شل 

ب�شبب التهديد املبا�شر الذي ت�شكله عمليات 

ال�شيد غري امل�شروع يف انحاء العامل كما اأن 

امل��شمية  وهجرتها  املحيطات  يف  وج�دها 

جعلت درا�شتها اأمر �شعب للغاية.

ومن اأجل ذلك فقد اأطلق اإىل الف�شاء قمرا 

هجرة  م�شار  اأثــر  اقتفاء  مهمته  �شناعيا 

دعاة  وياأمل  بالأنقرا�س  املهددة  احليتان 

هذه  ت�شاهم  اأن  الطبيعية  املـــ�ارد  حماة 

املهمة يف انقاذ احليتان التي مت ا�شطيادها 

القرنني  يف  الأنقرا�س  على  اأو�شكت  حتى 

الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر.
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وقال اأحد امل�شئ�لني اطالق حرية )كيك�( 

انه مثل �شخ�س خج�ل و�شط غرفة مليئة 

يف  يــدور  ما  فقط  نعلم  كنا  ولــ�  بالغرباء 

يت�شل  ان  بعد  دائــمــا  يــعــ�د  ــه  ان ــه..  ــش راأ�

يحدث  وماذا  ملاذا؟  لكن  الأخرى  باحليتان 

بينهم؟ ل اأحد ي�شتطيع اأن يعرف!.

على  )كيك�(  ــت  درب قــد  اجلمعيه  وكــانــت 

�شن�ات  ثــالث  منذ  الأي�شلندي  ال�شاطئ 

لزيادة لياقته البدنية ا�شتعدادا لتحريره 

التي  الطل�شي  �شمال  حيتان  اإىل  لين�شم 

هجرة  م�شارات  متتبعة  اأ�شراب  يف  تهاجر 

ورغم  عليها..  تتغذى  التي  الرجنة  �شمك 

البحر  يف  للعي�س  ت�ؤهله  )كيك�(  �شحة  اأن 

املفت�ح ال اأن حريته تعتمد على رغبته يف 

الأن�شمام لأحد الأ�شراب املهاجرة، لذا فان 

 12 ا�شتمرت  اأبحاث  نتاج  ال�لدة كان  هذه 

عاما!.

احليتان  عامل  يف  الطريفة  املفارقات  ومن 

يخ��شها  الــتــي  احلقيقية  املــعــركــة  تلك 

احلرية  اإىل  فــر  ـــذي  ال )كــيــكــ�(  احلـــ�ت 

ويلي(  )اأطلق�ا  اأفالم  �شل�شلة  يف  وال�شهرة 

الزمن  مع  يخ��شها  هــذا  احلــ�ت  ومعركة 

ليتكيف مع احلياة يف املحيط املفت�ح حيث 

اعتماد  لتقليل  الأحــيــاء  علماء  يجاهد 

 23 العمر  مــن  البالغ  )اخلــجــ�ل(  ــ�ت  احل

والتعامل  ال�شيد  الب�شر وتعليمه  عاما على 

مع احليتان الكبرية قبل هجرتها من م�طن 

)كيك�( يف خليج اي�شالندي �شخري.

للحاق  املحيط  يف  بــرحــالت  ــ�ت  احل ــام  وق

بعد  ولكنه  الكبرية  احليتان  اأ�شراب  بذيل 

اأ�شبح يفتقر  21 عاما من احلياة يف الأ�شر 

متكن  الــتــي  الأجــتــمــاعــيــة  املـــهـــارات  اإىل 

بعد  دائمًا  يع�د  وكــان  تقبله  من  جمتمعه 

هذه الطلعات لزورق حار�شه بعد اأن يلفظه 

اأبناء جن�شه!!.

ار�شال  اأجهزة  و�شع  امل�شروع  خالل  و�شيتم 

الأجهزة  هذه  تر�شل  احليتان  بع�س  على 

ب�شع  كل  مرة  ال�شناعي  القمر  اىل  ر�شائل 

�شاعات تخربه فيها عن مكان احل�ت وما اذا 

كان يع�م حتت املاء اأم على ال�شطح.. و�شيتم 

ال�ش�اطئ  مغادرتها  بعد  حركتها  تعقب 

بع�شها وعدم ع�دتها  اختفاء  �شبب  ملعرفة 

يف امل��شم التايل.

الب�شر  بع�س  جه�د  و�شمن  ذاته  ال�قت  يف 

قال  ــر  الآخ البع�س  يف�شده  ما  ا�شالح  يف 

مبدينة  وورلــد  �شي  حديقة  يف  م�شئ�ول�ن 

احلديقة  اأن  الأمريكية  ديييج�  �شان  �شان 

بطريقة  مفر�س  ح�ت  اأول  ولدة  �شهدت 

متحدثة  واأو�شحت  ال�شناعي..  التلقيح 

با�شم احلديقة اأن احل�ت الأم وعمرها 25 

عاما و�شعت وليدا كامل ال�شحة بعد فرة 

ا�شتمر  وخما�س  �شهرا   17 ا�شتمرت  حمل 

لعرو�س  �شباحة  حمام  يف  �شاعات  اأربـــع 

احليتان وبعد ولدته بدقائق طفا احل�ت 

على ال�شطح ليلتقط اأول اأنفا�شه.. واأ�شافت 

اأن اأ�شل�ب التلقيح ال�شناعي الذي اأثمر عن 
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اقامة  بحث  يف  نف�شه  على  العتماد  عليه 

الأخــرى  احليتان  مع  اجتماعية  عالقات 

الطليقة!.

ولكن على ما يبدو اأن تعلم )كيك�( التمثيل 

اآخر  فتح املجال للحيتان الأخرى تعلم فن 

وفــرق  مــ�ــشــارح  لكن دون  الــغــنــاء  فــن  ــ�  وه

التقنيات  احــدى  ك�شفت  حيث  م��شيقية 

احلديثة وج�د حيتان بحرية م�شغ�لة يف 

عاملها ال�ش�تي حتت املاء.

وكان اأهم ما التقطه امل�شماع اأغنية احل�ت 

الأحدب العربي الذي يعترب اأحد احليتان 

النادرة ال�ج�د ويعي�س يف مياه بحر العرب 

قبالة �شاحل �شلطنة عمان واأغنية احل�ت 

هذه ذات حلن خا�س به!.

اقامتها  احلدباء  احليتان  عن  عرف  وقد 

م��شمية  غنائية  �شهر  حلفالت  امل�شتمرة 

التكاثر  مب��شم  ترتبط  اأنها  يعتقد  والتي 

و�شيلة  ميثل  الغناء  اأن  ــرى  اأخ بعبارة  اأو 

تقرب وت�دد لالأنثى اأو ر�شالة من ذكر لآخر 

ليتخذ له مكانا يف ال�شلم الهرمي لل�شيطرة 

داخل ال�شرب ويف بع�س مناطق العامل متت 

جتمع  كل  مالمح  لتحديد  الأغــاين  درا�شة 

لكن الدرا�شات اأثبتت اأن احليتان قادرة على 

تعلم وتبني اأغان من جتمعات اأخرى!!.

مل  بـــذاتـــه  قـــائـــم  عــــامل  احلــيــتــان  اذن 

يحاول�ن  الذين  الب�شر  تدخل  من  ت�شلم 

جديدة  اكت�شافات  اإىل  الت��شل  جاهدين 

باأ�ش�لها  املتعلق  ال�شديد  الغم��س  ت��شح 

وا�شتي�شاح خمطط �شجرة العائلة اخلا�شة 

بها واحلاولة امل�شتميته مللء الفراغ اخلا�س 

ببع�س الفروع ومن جهة اأخرى يت�شبب�ن يف 

الق�شاء عليه وار�شاله اإىل اجلزء املنقر�س 

من حي�انات العامل.

يق�ل  غام�شة..  عجيبة  غريبة  احليتان 

اأحد ال�شعراء يف ذلك

واحل�ت ل يكفيه �شيء يلهمه

ي�شبح عط�شان ويف املاء فمـه

ل�  عليه  يعي�س  مــا  ــ�ت  احل �شيجد  ونــقــ�ل 

وحال  وتركه  عنه  يديه  رفع  الإن�شان  اأن 

�شبيله!.
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ني بعل�م العربيَّة وعل�م الدين:  اإنَّ من املعروف لدى املهتمِّ

ن القراآن  اأنَّ القراآن وعل�مه اأ�شبُقها اإىل التَّدوين، ثم ملا ُدوِّ

احلديث  ِبحفظ  بالهتمام  ب��شر  ال�شياع،  مــن  وُحــفــظ 

ملا  هدًما  لي�س  وهــذا  ياع،  ال�شَّ من  عليه  خ�ًفا  وتدويِنه؛ 

ن  يدوَّ كان  احلديث  اأنَّ  من  ل،  الأوَّ ل  الف�شْ يف  �شن�شتنتُجه 

نق�شد  نا  ولكنَّ  - و�شلَّم  عليه  اهلل  �شلى   - النبي  زمن  منُذ 

املائة  راأْ�س  الذي كان على  الر�ْشمي اجلماعي  التَّدوين  هنا 

الأوىل للهجرة.

درا�شة  على  العلماء  عَكف  وُحفظ،  احلديث  ن  دوِّ اأن  وبعد 

ني من م�شادر التَّ�شريع؛ لأنَّ كالًّ منهما  هذْين امل�شدرين املهمَّ

ُد بتالوته، الذي  ل لالآخر، فالقراآن ه� كالم اهلل املتعبَّ مكمِّ

واحلديث  �شريعتها،  واأحــكــام  احلياة  ق�انني  فيه  اأُنــزلــت 

ال�شريف ه� كالم النبي الذي اأُنزل عليه الُقراآن، فكان جلُّ 

كالمه، بل كل حياته، خدمة وتف�شرًيا ملراد اهلل يف كتابه، 

 َ ِلُتَبنيِّ ْكَر  الذِّ اإَليَك  {واأنَزلنا   :- وجــلَّ  عزَّ   - القائل  وه� 

ا�ِس} )النحل: 44(. للنَّ

ًل واأخرًيا هي �شرح كالم اهلل  ة احلديث النب�ي اأوَّ اإذًا؛ فمهمَّ

للت�شريع  الثاين  امل�شدر  اأنَّه  اإىل  بالإ�شافة  وِتبيان معانيه، 

ن القراآن اآياٍت ت�شرح  بعد القراآن الكرمي، فال ميكن اأن يت�شمَّ

كيفيَّة ال��ش�ء وال�شالة، واأحكام احلجِّ والزكاة، واختالف 

�شفًة  احلــديــث  اكت�شب  هنا  ومــن  واملنا�شبات،  الــظــروف 

ة الت�شريعية التي يق�م بها، ومن هنا  قد�شيَّة؛ نظًرا للمهمَّ

الكرمي  القراآن  تدوين  بعد  بتدوينه  الهِتمام  جاء  ا  اأي�شً

بيِّ - �شلَّى  حابة الذين عا�ش�ا مع النَّ اأنَّ ال�شَّ مبا�شرة، ذلك 

اهلل عليه و�شلَّم - و�شِمع�ا اأحاديثه وعرف�ا قيَمَتها، عندما 

تها  اأهميَّ لهم  تبيَّنت  دينهم،  اأحكام  يف  بها  �ن  يحتجُّ كان�ا 

واأهميَّة تدوينها.

وعل�ِمه  النب�ي  للحديث  الأهميَّة  هــذه  عرفنا  ما  ــاإذا  ف

دت لدينا حقيقٌة اأكيدة ل ِمرية فيها، وهي اأنَّ احلديث  تاأكَّ

كانت له �شمة وا�شحة، واأثر بنيِّ يف خمتلف عل�م الإ�شالم، 

�ش�اء منها عل�م الدين وعل�م العربيَّة وغريها.

اأن  ي�شتطيُع  ال�شريف  احلديِث  لن�ش��س  القارئ  اأنَّ  ذلك 

على  احل�سُّ  فيها  كثرية،  نب�يَّة  ن�ش��ٍس  على  يــَده  ي�شع 

العلم وطلِبه؛ فقد قال معلُِّم النا�ِس اخلرَي - �شلَّى اهلل عليه 

وقال:   ،
)1(

ُم�شِلٍم« ُكلِّ  على  َفِري�شٌة  الِعلِم  »َطَلُب   :- و�شلَّم 

اإلَّ يف  ، وقال: »ل َح�َشَد 
)2(

َوَرثُة الأنِبياِء« ُهم  الُعَلماَء  »اإنَّ 

 ، احَلقِّ يف  َهلَكِته  على  َف�ُشلَِّط  ماًل   
ُ
اهلل اآَتــاُه  َرُجٌل   : اثَنَتنْيِ

اإىل   ،
)3(

وُيَعلُِّمها« ِبها  ي  َيْق�شِ فُهَ�  احِلْكَمَة،   
ُ
اهلل اآتاُه  وَرُجٌل 

اإىل  ت�شري  التي  ال�شريفة  ة  النب�يَّ الأحاديث  من  ذلك  غري 

ل العلم واحلث على طلبه. ف�شْ

حلة يف  الرِّ ما بداأ به علُم احلديث ه�  ل  اأوَّ اأنَّ  لنعلم  واإنَّنا 

ت الطريق اأمام العلماء، وفتحت لهم  ، وهي التي �شقَّ
)4(

طلِبه

اآفاًقا رحيبة؛ اإذ اإنَّ علماء احلديث كان�ا يرحل�ن يف طَلب 

ا قطع ال�احد  ا�شعة؛ بل رمبَّ احلديث ال�احد امل�شافات ال�شَّ

اأو  واحــدة،  كِلمة  اأجل  من  العربيَّة  اجلزيرة  فيايَف  منهم 

قال  حتَّى  وَيحفظ�نه،  يعرف�نه  حلديث  اأخـــرى  روايـــة 

اأق�شى  اإىل  ام  ال�شَّ اأق�شى  من  �شافر  رجاًل  اأنَّ  »ل�  ال�شعبي: 

أهميــة الحديــث النبوي
في الدراســات اللغــــوية والنحوية

د. ياسر درويش - أستاذ بجامعة الخليج

62
العدد 112 ماي� - 2009م - جمادى الآخرة 1430هـ

أهميــة الحديــث النبوي في الدراســات اللغــــوية والنحوية



.
)5(

اليمن لي�شمَع حكمة، ما راأيت اأنَّ �شفره �شاع«

الرحلة  ظاهرة  واأعــنــي:   - الظاهرة  هــذه  اأ�شاعت  وقــد 

علُّم  والتَّ التَّح�شيل  يف  الرغبة  من  ا  ج�ًّ  - احلديث  طلب  يف 

الذي  الأ�شا�َس  غدت  حتَّى  عها،  وتتبُّ العل�م  يف  والتَّدقيق 

ُعلماء  عند  نعلم  ما  َنح�  على  الأخرى،  العل�م  عليه  قامْت 

وقبائل  وجَنــد،  احلجاز  ــ�ادي  َب اإىل  ورحالِتهم  العربيَّة 

انطلقت  الــذي  الأ�شا�ُس  وكــان  العربيَّة،  اجلزيرة  و�شط 

من  ه  خطَّ الــذي  الأ�شا�َس  ه�  العربيَّة  علماء  رحلة  عليه 

قبُل علماء احلديث، واأخذه عنهم كلُّ من قلَّدهم يف تدوين 

العل�م املختلفة وتقعيدها.

التَّف�شري  بعلم احلديث ه� عْلَم  ًرا  تاأثُّ العل�م  ل  اأوَّ وقد كان 

حابة  ر لل�شَّ وعل�م القراآن؛ ذلك اأنَّ وفاة النبيِّ الذي كان يف�شِّ

ل لهم اأحكامه - اأجلاأهم اإىل اأحاديِثه  معايَن القراآن ويف�شِّ

فراح�ا  عليه،  ــزل  اأُن بكتاٍب  ا�س  النَّ اأعلم  ــه  اإنَّ اإذ  ِته؛  و�شنَّ

ى التَّف�شري بالإ�شناد،  رون الكتاب بال�شنَّة، وه� ما ي�شمَّ يف�شِّ

وقد  فيه،  �شنَّف  من  َل  اأوَّ اأن�س  بن  مالك  الإمــام  كان  الذي 

ظل علُم التف�شري، حتى بعد اأن ا�شتقلَّ واكتمل علًما قائًما 

جانب  يف  ول�  الر�ش�ل،  بحديث  الرتباط  »�شديَد  بذاته، 

.
)6(

منه على الأقل، وه� جانب التف�شري باملاأث�ر«

ة الرتباط بني هذين الِعْلمني نق�ل: اإنَّه  وحتى تتبني �شدَّ

منهم  كان  كما  اء،  القرَّ من  كثري  ثني  املحدِّ بني  من  ظهر  قد 

- على ما �شرنى - كثرٌي من علماء العربية، نحِ�ها و�شرِفها 

من  عدًدا  »املعارف«  كتابه  يف  قتيبة  ابن  ذكر  وقد  ولغتها، 

هـ(،  )ت148  الأعم�س  اأمــثــال  ثني،  املحدِّ اء  الــقــرَّ ــ�ؤلء  ه

ن�شاأ  فقد  وهكذا   ،
)7(

و�ش�اهما هـ(  )ت130  الأعرج  وُحَميد 

علم التَّف�شري يف ظلِّ احلديث النب�ي وبعنْي رعايِته، وعلى 

يف  امللح�ظ  الأثر  لها  كان  التي  واأُ�ُش�ِشه  ق�انيِنه  من  هدٍي 

عل�م الدين والعربيَّة.

ما  وه�  باحلديث،  رت  تاأثَّ التي  العل�م  من  الفقه  كان  وقد 

دعا بع�َس العلماء اإىل اأن يدع�هما علًما واحًدا با�شم »علم 

الفقه واحلديث«، ثم ا�شتقلَّ علم الفقه عن علم احلديث، 

ولكنَّه ظلَّ متاأثًرا به؛ لأنَّ الكثري من ه�ؤلء الفقهاء كان�ا 

ثني، ومن َثمَّ فقد ُطبقت اأ�ُش�س علم احلديث  دِّ يف الأ�شل حُمَ

وق�انينه وق�اعده يف علم الفْقه، حتى �شحَّ الق�ل: »ل�ل 

.
)8(

احلديث ملا كان الفقه علًما مذك�ًرا«

اأثر احلديث يف اللغة العربية

احلقائق  من  ا  اأي�شً فه�  العربية،  عل�م  يف  احلديث  اأثر  ا  اأمَّ

ملا ابتعدوا  النا�س  اأنَّ  اأدنى �شك، ذلك  اإليها  ق  التي ل يتطرَّ

عن الع�شر الذي نزل فيه القراآن وقيل فيه احلديث، كانت 

ة ل�شرح كلٍّ منهما، ومن هنا بداأ العمل يف  احلاجة تبدو ُمِلحَّ

معاجم  مقدمات  يف  نقراأُ  ونحن  ومعاجمها،  العربية  ميدان 

العربيَّة الكربى فرنى كالًما مل�ؤلِّفيها ل ن�شتمُّ منه اإل رائحَة 

الَغرْية على الُقراآن الكرمي، ورغبة يف ِحْفِظه وتف�شري معانيه 

وتْبيني دقائقه، ا�شتِمْع اإىل ابن منظ�ر، �شاحب املعجم الذي 

ه� من اأكرب معاجم العربيَّة، وه� يق�ل: »فاإنَّني مل اأق�شد 

اإذ  ف�شلها،  و�شبِط  النب�يِة  اللغِة  هذه  اأُ�ش�ِل  ِحفِظ  �ش�ى 

نَّة النب�يَّة؛ وذلك مِلا  عليها َمداُر اأحكاِم الكتاِب العزيز وال�شُّ

راأيُتُه قد غلب يف هذا الأوان من اختالف الأل�شنة والأل�ان، 

و�شار  مردوًدا،  حلًنا  ُيَعدُّ  الكالم  يف  اللَّحُن  اأ�شبح  لقد  حتَّى 

.
)9(

النطُق بالعربيِة من املَعاِيِب معدوًدا«

واإذا ما طالعنا كُتَبهم ومعاجمهم هاَلنا ذلك الكم الهائل من 

الآيات القراآنية التي دارت علْيها م�اد معاجمهم، وهذا ل 

احلفاظ  يف  �شادقة  رغبة  وه�  واحد،  �شيء  على  اإل  يدلُّ 

على لغة القراآن وال�شنَّة.

لهم  كان  احلديث  علماء  من  اجلهابذة  اإنَّ  نق�ل:  وللحق 

اإذ  الأخــرى؛  العل�م  وخمتلف  العربيَّة  علماء  على  الف�شل 

عنهم اأُخذت الق�اعد والأ�ش�س التي ُينَطَلق منها يف تدوين 

ون�شاأتها  العربية  عل�م  اإىل  متفح�شة  نظرة  واإن  علم،  كل 

وبني  كِعْلم،  النب�ي  احلــديــث  بــني  ــبــاط  الرِت مــدى  تبنيِّ 

فيه  ن�ِشطت  الذي  »الع�شر  كان  اإذ  العربيَّة؛  عل�م  خمتلف 

متاأثًرا مبا  النح� كان  نت فيه كتب  وُدوِّ ة،  النح�يَّ احلركة 

ن�شط فيه من عل�م الدين من حديٍث وفقه، وعل�م العقل من 

.
)10(

جدل وكالم«

كما كان للحديث والفقه والأ�ش�ل اأكرب الأثر يف عْلم النح� 

لأنَّ  يخفى؛  ل  ما  املنا�شبة  »من  بْينهما  كان  فقد  ون�ش�ئه، 

اأنَّ الفقه معق�ل من منق�ل،  النح� معق�ل من منق�ل، كما 

نظرة  واإنَّ   ،
)11(

بهما« املعرفة  اأربــاُب  هذا  حقيقَة  ويعلم 

�شة لكُتب النح� قادرٌة على اكِت�شاف العالئق ال�ثيقة  متفحِّ

بينهما، بل اإنَّنا ن�شتطيع اأن ن�شت�شعر ذلك من عناوين كُتِبهم 

لل�شي�طي،  و»القــراح«  والنظائر«،  كـ»الأ�شباه  النح�،  يف 

حيان  لأبــي  املحيط«  و»البحر  للزخم�شري،  ل«  و»املف�شَّ

النح�  اأبا   - �شيب�يه  اأنَّ  نعلم  ونحن  ذلك،  الأندل�شي، وغري 
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معظم  �شاأَن  هذا  وكان  احلديث،  حلقات  يف  اأمــِره  مبداأ  كان   - العربي 

علماء النح� والعربية.

والأ�ش�ليني،  ثني  املحدِّ بق�اعد  اإعجاَبهم  النح�  علماء  اأبــدى  وقد 

واأ�ش�شهم التي اأقام�ا علْيها علمهم، فقد نظر اخلليل يف فْقه اأبي حنيفة 

ا وطريق جد، ونحن  )ت150 هـ(، فقيل له: كيف تراه؟ قال: »اأرى ِجدًّ

، وقد ُروي اأنَّ اجَلْرمي )ت225 هـ( ظلَّ ُيْفتي 
)12(

يف هْزل وطريق هزل«

.
)13(

النا�س يف الفْقه من كتاب �شيب�يه ثالثني عاًما

كلِّ  اأركــان  د  وتت�طَّ بع�س،  عن  ها  بع�شُ ي�شتقلُّ  العل�م  اأخذت  وعندما 

علم على حدة، وتتَّ�شح �شماته - »ظلت اأفكار النحاة عالقة باأ�شاليب 

حتى  النح�ية  اأو  اللُّغ�ية  القاعدة  يذكرون  ل  واأحكامهم،  الفقهاء 

فقد  وهكذا   ،
)14(

والنَِّظري« ِبيَه  ال�شَّ فيه  يلتم�ش�ن  الفقه  اإىل  يبادروا 

نظريات  مثال  على  اأ�شا�شها  يف  وق�انينهم  النحاة  ات  نظريَّ قامت 

اأهل احلديث، الذين يق�ل عنهم ابن جني: »وهم ِعياُر هذا  وق�انني 

اإىل  النْقل  يق�شم�ن  النحاة  فكان   ،
)15(

البنياِن« هذا  واأ�شا�ُس  ال�شاأِن 

ت�اتر واآحاد، كاأ�شحاب احلديث.

ت�اتٍر،  ق�شمني:  اإىل  ينق�شم  النقل  اأنَّ  »اعلم  الأنــبــاري:  ابــن  قــال 

، ثمَّ يذكر تعريَف املت�اتر و�شروط نقل الت�اتر متاًما كما 
)16(

واآحاٍد«

.
)17(

يذهب اإليه اأ�شحاب احلديث

ومن  اللغة  يف  روايُته  ُتْقبل  َمن  على  يتكلَّم�ن  اللغ�ي�ن  كان  وعندما 

ُتَرّد، كان�ا يتكلَّم�ن على طريقة اأهل احلديث، قال ابن فار�س: »ت�ؤخذ 

 ،
)18(

املْظن�ن« وُيتَّقى  ال�شدق والأمانة،  الثقات، ذوي  واة  الرُّ اللغة من 

وقال يف م��شٍع اآَخر: »ي�شرط يف ناقل اللُّغة اأن يك�ن عْدًل، رُجاًل كان 

ا كان اأو عبًدا، كما ي�شرط يف نقل احلديث، واإن مل تكن  اأو امراأة، حرًّ

.
)19(

الف�شيلة من �شكله«

ل الرواية عند اللغ�يني، فهي نف�شها عند املحدثني، ول  ا طرق حتمُّ اأمَّ

ثني على ثمانية  تختلف عنها اإل يف القليل النادر، فقد كانت عند املحدِّ

واملناولة،  والإجــازة،  عليه،  والقراءة  ال�شيخ،  من  ال�شماع  هي:  اأن�اع، 

�شتَّة  اللغ�يِّني  عند  وهي  والِ�جادة،  واملكاتبة،  وال��شية،  والإعــالم، 

الرواة،  اأو  امللقن،  اأو  العربي،  اأو  يخ،  ال�شَّ لْفظ  من  ال�شماع  هي:  اأن�اع، 

والإجازة،  غريه،  بقراءة  ال�شيخ  من  وال�شماع  ال�شيخ،  على  والِقراءة 

ث�ن املناولة والإعالم وال��شيَّة. والكتابة، وال�جدان، فزاد املحدِّ

واحلديث  ة  عامَّ الدين  عل�م  بني  القائمة  العالقة  لنا  تتبنيَّ  وهكذا 

على وجه اخل�ش��س، وبني عل�م العربيَّة على اختالف اأن�اعها، حتَّى 

واٍد  من  يجريان  اأَخ�ان  واللغة  احلديث  »علم  ال�شي�طي:  ق�ُل  �شدق 

 .
)20(

واحد«

علم العقيدة ه� بداية الإهتداء وذروة الهداية 

وا�شتجالء  الإلهي  الن�ر  باإ�شت�شراف  يعنى  فه� 

الغيب واإ�شتي�شاح ما بني عامل امللك�ت وعامل امللك 

فطري  ه�  ما  بربط  وذلك  واإن�شجام  تكامل  من 

مي�ر يف القلب ويج�ل يف خبايا النف�س ويدور يف 

الذهن مما تلم�شه املدارك واحل�ا�س من بدايات 

القدرة  ــل  ودلئ الظاهره  الك�ن  باآيات  العلم 

فيحدث  واخللق  الك�ن  يف  ال�شارخة  املعجزة 

من هذه وتلك طرح لفكرة ما مل ترها عني ومل 

ت�شمعها اذن تنجلي تلك الفكره وتتجلى وتخل� 

من الردد والت�شكك والغم��س كما ي�شف� الن�ر 

بالزجاجه مما ي�شاحبه من دخان )امل�شباح يف 

زجاجة( وترتقى رويدًا رويدًا مل�شت�ى احلقيقة 

)ك�كب  لكاأنها  حتى  العني  راأتها  التي  الثابتة 

الذي  املبارك  الطيب  احلق  براها  فقد  ُدري( 

ت�شئ  فكاأنها  فيها  يتحيز  ول  اجلهات  حتده  ل 

بذاتها )يكاد زيتها ت�شئ ول� مل مت�ش�شه نار( من 

طيب وبركة وقد�شية من اأحاطنا بها علمًا فهي 

الن�ر ومن نبع الن�ر الدافق: )اهلل ن�ر ال�شماوات 

والأر�س مثل ن�ره كم�شكاة فيها م�شباح امل�شباح 

يف زجاجة الزجاجة كاأنها ك�كب ُدري ي�قد من 

غربية  ول  �شرقية  ل  زيت�نة  مباركة  �شجرة 

يكاد زيتها ي�شئ ول� مل مت�ش�شه نار ن�ر على ن�ر 

يهدى اهلل لن�ره من ي�شاء وي�شرب اهلل الأمثال 

الن�ر،  )�ش�رة  عليم(  �شيء  بكل  واهلل  للنا�س 

الآية:35(.

تدور معاين حروف )ع ق د( ح�ل معنى ال�شيء 

فاآخر  الغام�س  املت�شبك  بــه  املق�شي  املـــربم 

)العقد(  البيع  ونهاية  )التعاقد(  التفاو�س 

الغم��س  ومنتهى  )العقده(  الت�شابك  وذروة 

له  لي�س  اأي  معق�د  له  لي�س  ويقال  )التعقيد( 

راأي ولي�شت له معاقده اأي ل يفي بالعهد.

�شيء  هي  العقيدة  بــاأن  ت�حي  فاللغة  هنا  من 

الفطرة  يف  مبدوؤه  القلب  ويف  النف�س  يف  معق�د 

وقد  غام�س.  غيبي  اأمــر  ذاتــه  ال�قت  يف  وهــ� 

ــان  اإمي جمملها  يف  العقيدة  ــ�ن  ك ــك  ذل يف�شر 

بالغيب الذي ل تدركه احل�ا�س.

مدخــــل
في علــــم العقــيدة

د. عصام كامل - أ. الدراسات اإلسالمية
 جامعة اإلمارات
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