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"مسبار األمل" إنجاز يثبت بأن ال 
مستحيل يف اإلمارات

رفع سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد 
الشيباين، مدير عام دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب أسمى آيات 
التهنئة والتربيكات ملقام صاحب السمو 

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، 
حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، 
رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، رعاه 

الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد 
آل نهيان، ويل عهد أبوظبي، نائب القائد 

األعىل للقوات املسلحة، وإخوانهم أصحاب 
السمو حكام اإلمارات مبناسبة نجاح مهمة 
إطالق مسبار األمل اإلمارايت ودخوله يف 

مداره الصحيح.

وقال سعادته: نشهد من خالل نجاح مهمة 
"مسبار األمل" إثبات بأن ال مستحيل يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، وأن هذا اإلنجاز 
قفزة نوعية فريدة يف قطاع الفضاء، عن 
طريق فريق متكامل يسري بخطوات جريئة 

واستباقية عىل نهج قيادتنا الرشيدة التي ال 
تعرف للمستحيل معنى، والتي تسعى إىل 
االرتقاء بجميع الشعوب العربية واإلسالمية 

للصعود بهم إىل القمم، وإعطائهم أمالً 
بإمكانية رسم مستقبل مرشق يكون فيه 

الريادة عنواناً.

وأشار سعادته يف كلمته: تركت مقوالت 
املغفور له بإذن الله تعاىل الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أثرا كبريا 
عىل املجتمع واألفراد، حيث رسخ سموه 

فكرة بناء اإلنسان قبل املكان، وهذا ما آمنت 
به القيادة الرشيدة، وسارت عليه دامئا من 
خالل اإلميان بقدرات شبابنا حتى وصلنا إىل 

هذا اإلنجاز التاريخي الذي أصبح وساما 
يعتز به كل فرد عىل مستوى املنطقة 

والعامل اإلسالمي والعريب، كون القيادة 
الرشيدة دعمت بشكل كامل أبناءنا  إلبراز 

قدراتهم املهنية، تأسيسا لقاعدة علمية 
وتقنية وصناعية تصب يف مصلحة التنمية 

املستدامة للبرشية جمعاء.

وأضاف مدير عام الدائرة: الكل فخور بهذه 
اللحظة التاريخية، وبتغريدة سيدي صاحب 

السمو الشيخ محمد بن راشد "متت املهمة 

الدكتور حمد الشيباين:

بنجاح" فيها الكثري من اإليحاءات اإليجابية 
التي انعكست عىل الجميع، ونحن بعد 

وصول املسبار إىل املدار ونجاح املهمة 
كأول دولة عربية تصل إىل املريخ، وخامس 
دولة يف العامل تحقق هذا اإلنجاز، سيعزز 
هذا األمر يف إيجاد جيل يتحمل مسؤوليات 

ومهام أصعب بإرصار وحكمة القيادة 
الرشيدة وبتوفيق من الله سبحانه وتعاىل.
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"اليوم اإلمارايت للتواصل الحضاري السعيد"
 مبادرة تعزز ثقافة التعايش بني األجيال تنطلق من 

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب 

"منصة ديب ألفضل املامرسات يف خدمة القرآن 
الكريم" عن ُبعد ملتقى عاملي تنظمه إسالمية 

ديب يف ديسمرب املقبل 2020
تسعى دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب إىل تحقيق رؤيتها لتكون الوجهة الريادية 

اإلسالمية والخريية املستدامة، وانطالقا من 

رؤيتها اإلسالمية العاملية، أعلنت الدائرة عن 

تنظيم ملتقى عاملي تحت مسمى "منصة ديب 

ألفضل املامرسات يف خدمة القرآن الكريم “، 

عن طريق تقنيات التواصل عن بُعد، لتكون ركنا 

رئيسا متكامال يف عملية نهضة العلوم الرشعية 

والقرآنية داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة 

وخارجها، وذلك يف إطار جذب مختلف دروب العلم 

واملعرفة املعنية بكتاب الله تعاىل، حيث تهدف 

املنصة إىل ترسيخ مكانة إمارة ديب كمدينة رائدة 

يف مجال االهتامم بتعليم كتاب الله تعاىل حتى 

يف ظل الطوارئ واألزمات.

 وستنظم الدائرة فعاليات املنصة يف 10 من 

ديسمرب للعام 2020م، تحت شعار مستقبل 

التعليم القرآين، لنقل التجارب اإليجابية من مختلف 

الخربات عىل مستوى املنطقة لتسهيل وتيسري 

خدمة تعليم العلوم اإلسالمية الوسطية، ومتكني 

مختلف رشائح املجتمع من االستفادة من حفظ 

وتالوة وتعلم علوم القرآن الكريم.

 ويف هذا السياق، أكد سعادة الدكتور حمد 

الشيخ أحمد الشيباين، مدير عام الدائرة، أن 

تنظيم فعالية عاملية تحت مسمى “منصة ديب 

ألفضل املامرسات يف خدمة القرآن الكريم" يأيت 

لبناء قاعدة متينة تحتوي عىل مفاتيح العلم من 

مختلف التجارب العاملية، من خالل عرض أفضل 

املامرسات التعليمية املتطورة يف التعليم 

القرآين، مثمنا دعم القيادة الرشيدة املستمر 

لخدمة القرآن الكريم واإلسالم بشكل عام بنرش 

قيمه، وتعاليمه الوسطية، وتدريسه حتى يف 

ظل األزمات والظروف الطارئة.

 وذكر سعادته أن خدمة كتاب الله تعاىل رسالة 

عظيمة ترشّفت بحملها األمة، ممثلة بعلامئها 

العاملني واألمناء عىل هذا الدين جيال بعد جيل، 

مضيفا أن تنظيم هذا الحدث يأيت من قبل دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب إمياناً 

منا بأهمية املساهمة الفاعلة يف هذه املهمة 

الجليلة، وذلك بتسخري كافة اإلمكانيات وأحدث 

األساليب واملامرسات املتطورة لخدمة عملية 

تعليم القرآن وتحفيظه يف ظل األوضاع الراهنة 

التي مير بها العامل أجمع.

وأشار مدير عام الدائرة أن استخدام التقنيات 

املتطورة يف التعليم القرآين قد أخذ بعداً أكرث 

انتشاًرا وأهمية من قبل، وال شك أن هناك الكثري 

من املحاور املهمة التي تندرج تحت فكرة النظر 

ملستقبل التعليم القرآين يف ظل جميع األوضاع 

والظروف املحتملة مستقبالً، السيام الطارئة منها، 

فكانت هذه الفعالية متامشية مع التطور الرسيع 

يف مجاالت االتصال والتعلم والتأثري، وذلك من 

خالل إقامة جلسات حوارية يتم التعرض فيها 

ألفضل املامرسات املعمول بها عاملياً لخدمة 

كتاب الله تعاىل والتعرف عىل أهم التحديات 

التي تواجه التعليم القرآين، وسبل التغلب عليها 

واسترشاف مستقبل التعليم القرآين.

وأضاف سعادته أن املنصة ستمثل رصحا حضاريا 

تجتمع فيه كل الجهود التي تعمل عىل خدمة 

القرآن الكريم، موضحا أن األفكار ستجتمع لدراسة 

أبرز املشاكل والعقبات والتحديات التي تواجه 

املؤسسات التعليمية للقرآن الكريم يف ظل 

الطوارئ واألزمات، وطرح طرق ووسائل تجاوزها، 

إضافة إىل استرشاف مستقبل التعليم القرآين.

ومن جانبه قال الدكتور عمر محمد الخطيب، املدير 

التنفيذي لقطاع الشؤون اإلسالمية، املنسق 

العام للمنصة، أن من أهم أهداف هذه املنصة 

العاملية ترسيخ ريادة الدائرة  يف االستفادة من 

التقنيات الحديثة يف تعليم كتاب الله تعاىل، 

وعرض أفضل املامرسات التعليمية املتطورة يف 

التعليم القرآين عن بُعد، ودراسة أبرز املشكالت 

والعقبات والتحديات التي واجهت املؤسسات 

التعليمية للقرآن الكريم وقت األزمات والطوارئ 

وطرح طرق ووسائل تجاوزها، واسترشاف مستقبل 

التعليم القرآين، و تعميم االستفادة من التجارب 

املتميزة ونقل الخربات ملختلف املؤسسات التي 

تعنى بالقرآن الكريم وعلومه يف إمارة ديب .

ومن جانبه أشار حمد محمد الخزرجي، مدير 

إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم، عضو 

اللجنة العليا للمنصة، إىل أن “منصة ديب ألفضل 

املامرسات يف خدمة القرآن الكريم" سرتفع من 

مستوى األداء إلدارة مراكز مكتوم ومراكز تحفيظ 

القرآن الكريم من خالل تطبيق أفضل املامرسات 

العاملية يف نظام التعليم عن بُعد، مؤكدا أن 

املنصة ستزيد من الوعي املجتمعي بأهمية 

استمرار مراكز تحفيظ القرآن الكريم يف تعليم 

كتاب الله عز وجل وتربية األجيال وعدم توقف 

التعليم القرآين حتى يف ظل األزمات والطوارئ.

وتتناول املنصة محاور رئيسية وهي التقنيـــــات 

املتقدمة يف التعليم القرآنــــــــي عــــن بُعــــــد، 

التحديات واملعوقات يف التعليم القرآين عن 

بُعد، واستشـــراف مستقبــــــل التعليــــــــم 

القرآنــــــي، ستكون يف ثالث جلسات متتالية 

متتد لثالث ساعات، ويتم فيها عرض أهم الخربات 

والتجارب املهمة يف جانب مستقبل التعليم 

القرآين.

انطالقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب، "رعاه الله"، يف أن تكون 

إمارة ديب منارة لإلسالم الوسطي عىل مستوى 

املنطقة والعامل، كشف مركز محمد بن راشد 

للثقافة اإلسالمية التابع لدائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب، عن إطالق املبادرة 

العاملية "اليوم اإلمارايت للتواصل الحضاري 

السعيد"،

 من أجل فتح آفاق مستقبلية مرشقة لألجيال 

الحالية والقادمة، يف إطار األجندة الوطنية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة، لتعميق مفهوم 

التواصل الحضاري بني مختلف الثقافات بني 

الشعوب املسلمة وغري املسلمة كافة داخل 

الدولة وخارجها.

وتأيت املبادرة بهدف إيجاد رؤية إسرتاتيجية 

مشرتكة، محورها اإلنسان الحضاري املؤهل فكرياً 

وذهنياً، من خالل إعداد أجيال منفتحة عىل العامل، 

واعية بالثقافة اإلسالمية ومبدأ التواصل الحضاري؛ 

كونه عنرصاً أساسياً يف إرساء دعائم املحبة 

واأللفة بني املجتمعات، فضال عن التعايش بني 

مختلف الجنسيات والثقافات والديانات.

ويف هذا السياق، قال سعادة الدكتور حمد 

الشيخ أحمد الشيباين، مدير عام دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي: تعمل الدائرة مبختلف 

مراكزها التابعة لها بشكل حثيث عىل استيعاب 

جميع املتغريات التي تطرأ باملجتمع بإيجاد أفضل 

املبادرات واملامرسات، وكون إمارة ديب تعترب 

املدينة العاملية األوىل الحتضانها أكرث من 200 

جنسية مختلفة حول العامل، فضال عن احتضان 

اإلمارة يف ذات الوقت مجموعة واسعة من 

الثقافات املتنوعة يف التأثري واالمتداد، والتي 

ميثلها املقيمون والوافدون وزوار اإلمارة من 

مختلف أنحاء العامل، ارتأينا إطالق مبادرة اليوم 

اإلمارايت للتواصل الحضاري السعيد.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمر محمد الخطيب، املدير 

التنفيذي لقطاع الشؤون اإلسالمية، أن إطالق 

مبادرة التواصل الحضاري السعيد يأيت من أجل 

خلق ثقافة تعاونية مشرتكة يف مجتمع دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، والتي يتم من خاللها 

تلقيح األفكار الثقافية للجنسيات املتعددة لتصب 

يف بوتقة ثقافة إنسانية سمحة، وذلك من خالل 

هذا اليوم الذي سيسطر تاريًخا لن ينىس عرب 

العصور. 

وبدورها أكدت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة مركز 

محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية، أن املبادرة 

تجسد طموح املركز يف تعزيز مكانة إمارة ديب 

عىل وجه الخصوص ودولة االمارات العربية 

املتحدة عىل وجه العموم كجهة رائدة يف 

مجال التواصل الحضاري بني الشعوب والحوار بني 

مختلف أطياف املجتمع، مشرية إىل أن تعزيز مبدأ 

احرتام اآلخرين وقبولهم، سيغرس يف نفوس 

األجيال القادمة والحالية معا باإلميان بأهمية 

التنوع الثقايف من أجل مستقبل مرشق ينعم بآثار 

التسامح الخرية. 

وتهدف مبادرة "اليوم اإلمارايت للتواصل 

الحضاري السعيد" إىل مد جسور التقارب بني 

مختلف الجاليات املتواجدة يف إمارة ديب 

والعامل، مبختلف معتقداتهم وبيئاتهم الثقافية 

تعزيزا ملبدأ التواصل الحضاري؛ كونه حجر 

األساس يف إرساء دعائم التسامح والتعايش بني 

املجتمعات كافة، فضال عن تعزيز مبدأ التسامح 

ونرش الثقافة العربية واإلسالمية الوسطية.
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"خاطرة الثالثاء" جلسة افرتاضية 
أسبوعية تنظمها دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي

أعلنت إدارة التثقيف والتوجيه الديني بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب عن تنظيم جلسات افرتاضية أسبوعية بعنوان "خاطرة الثالثاء"، 

بهدف تقديم طرح معريف متجدد لعدد من املوضوعات املختلفة يف إطار 

الرشيعة اإلسالمية الوسطية، حيث ستتناول الجلسة القادمة مفهوم "قواعد 

يف تربية األبناء" والتي سيقدمها فضيلة الشيخ عبد الله موىس، عرب برنامج 

ميكرسوفت تيمز، وهي جلسات منظمة ملوظفي الدائرة حتى نهاية العام 

الجاري.

ويف هذا السياق، أشار إبراهيم املنصوري، مدير إدارة التثقيف والتوجيه 

الديني باإلنابة، إىل أن تنظيم هذه الجلسات االفرتاضية بشكل أسبوعي، 

ومبشاركة نخبة من االستشاريني والوعاظ األكفاء يف الدائرة، سيساهم يف 

جذب اهتامم مختلف فئات املجتمع يف الدائرة 

عىل وجه الخصوص، مؤكدا إمكانية املشاركة 

يف الجلسات االفرتاضية ملختلف أفراد املجتمع 

الراغب يف االنضامم للحصول عىل املعرفة.

وقال املنصوري: ستمكن هذه الجلسات من 

فتح باب التواصل املبارش مع املتخصصني يف 

إدارة التثقيف والتوجيه الديني، حيث نحرص عىل 

االستمرار يف تفعيل النهج املعريف الذي ينهل 

من العلوم والثقافة اإلسالمية الوفرية لتعلم 

أهم العلوم الحياتية واالجتامعية والدينية عىل 

حد سواء بالتعاون مع الخرباء واملتخصصني يف 

هذا املجال، من خالل مختلف اآلليات والوسائل 

واألدوات املتاحة.

ويذكر أن كال من فضيلة الشيخ عبد الله موىس، 

سيعرض قواعد يف تربية األبناء، بينام سيعرض 

فضيلة الشيخ خالد إسامعيل عن شكر النعم، يف 

حني سيتحدث فضيلة الشيخ عامر بن طوق عن 

"وقولوا للناس حسنا". وسيتناول الدكتور عبد الله 

الكاميل محارضة عن "اغتنم خمسا قبل خمس"، 

وسيعرض فضيلة الشيخ يعقوب الهويت عن 

"أبو بكر الصديق ريض الله عنه قائداً ومخططا"، 

وفضيلة الشيخ عبد الرحمن املال عن "أخالقيات 

املوظف يف اإلسالم"، وفضيلة الشيخ عادل 

املرزوقي عن "األمانة الوظيفية" وذلك كل يوم 

ثالثاء من كل أسبوع ابتداء من تاريخ 2020/11/10.

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 
بديب تقدم خدمة "طلب محارض إلقامة نشاط 

ديني" عن بعد

أعلنت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب، عن تقديم خدمة توفري 

محارض إلقامة نشاط ديني، بالحضور املبارش أو باستخدام تقنيات االتصال 

املريئ، وذلك سعيا منها إىل توفري خدماتها لتتناسب واحتياجات املتعاملني 

من رشائح املجتمع كافة، من خالل تسهيل اإلجراءات والبت فيها يف الوقت 

املناسب، عرب قنوات تتفق مع متطلباتهم، لالستمرار يف تحسني جودة 

الخدمات املتمركزة حول املتعامل.

ومن جانبها أشارت يرسى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه الديني 

بالدائرة، إىل أن هذه الخدمة تقدم من قبل محارضين ومدربني مواطنني 

أصحاب كفاءة دينية، معتمدين من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

وهي خدمة للدوائر الحكومية والجهات الرسمية وترتاوح مدتها بني نصف 

ساعة إىل ساعتني حسب الرغبة. 

وعن الخدمة، قال إبراهيم املنصوري، رئيس قسم اإلرشاد الديني: إن 

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي تحمل عىل عاتقها املسؤولية 

املجتمعية إلحداث التغيري اإليجايب لتتوافق وتوقعات املتعامل ورؤية 

الدائرة، من خالل نرش الثقافة الدينية الوسطية للتعامل بواقعية مع 

املستجدات القامئة، تسمح للوعاظ واألخصائيني واملرشدين بالتفاعل املبارش 

مع الجمهور.

ومتتاز خدمة توفري محارض إلقامة نشاط ديني بأنها مجانية لجميع أنحاء 

العامل ضمن آليات محددة، حيث تشمل املحارضات مواضيع مختلفة 

كاملواضيع الدينية، االجتامعية، األرسية، الرتبوية، التحفيزية، التخصصية، 

االستشارية التوجيهية والتنموية، تتناسب مع كل الفئات مبختلف مراحلها 

العمرية، وبعدة لغات للوصول إىل رشائح املجتمع كافة.

لالستفسار أكرث حول خدمة توفري محارض إلقامة نشاط ديني، من خالل االتصال 

مبركز االتصال املجاين )800600( خالل ساعات الدوام الرسمي، أو عرب تطبيق 

الدائرة الذيك، أو من خالل املوقع اإللكرتوين
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إسالمية ديب تطلق ميزة رقمية يف 
املساجد متكن املتعامل من التعرف 

عىل سرية الصحابة 

استجابة إىل التوجهات الحكومية يف دعم التحوالت 

الرقمية والحضور اإللكرتوين ومتكني تبني التقنيات 

الرقمية الحديثة، عملت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب متمثلة بإدارة تقنية املعلومات، يف إضافة 

خدمة رقمية تتيح للمتعاملني ورواد املساجد االطالع عىل 

سرية الصحابة من خالل رمز االستجابة الرسيع عىل لوحة 

املساجد التي تكون عىل أسامء الصحابة يف اإلمارة.

ويف هذا السياق قال عيل سامل الخرويص، رئيس قسم 

الخدمات الذكية: تسعى الدائرة بشكل دوري ومستمر عىل 

تبني أفضل املامرسات العاملية بتوفري خدمات متنوعة 

ذكية ورقمية، حيث تبنت إدارة تقنية املعلومات تنفيذ 

مقرتح إدارة الهندسة ورعاية املساجد بالدائرة، وذلك من 

باب إبراز الدور الريادي إلمارة ديب ودولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف توفري الخدمات التقنية التي من شأنها أن تعزز 

من األداء املؤسيس، وترفع من مؤرش سعادة املتعاملني. 

وبدوره أشار عامر عيل، مطور برمجيات رئييس، أنه تم 

إطالق ميزة جديدة عن طريق رمز االستجابة الرسيع للتعريف 

بسري الصحابة، حيث ميكن للمتعامل من االطالع عىل السرية 

عند مسح رمز االستجابة الرسيع QR-Code املوجود يف 

املساجد التي يكون اسمها مأخوذاً من أسامء الصحابة، 

وذلك فقط من خالل إجراء يحفظ الوقت والبيئة.

هذا وتعمل دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب عىل إحداث نقلة نوعية يف تبني مجموعة من 

املبادرات الرقمية والذكية املستدامة التي تسهم يف 

تعزيز تنافسية اإلمارات عاملياً، متاشيا مع توجهات القيادة 

الحكيمة.

"لتطمنئ" مسابقة تجمع 460 طالبا من 
مختلف الثقافات لتحقيق التواصل الحضاري 

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع لدائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب، مسابقة للرسم جمعت 21 مدرسة 

من مختلف مناطق اإلمارة مبشاركة فعالة وإيجابية متثلت بتواجد 

460 طالبا وطالبة من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية، بهدف 

تحقيق التواصل الحضاري عن طريق التعبري عن أفكارهم ومشاعرهم 

بالرسم يف ظل جائحة كورونا عرب تقنية االتصال املريئ. 

وأكدت روية الكتبي، رئيس قسم التواصل الحضاري يف املركز، أن 

املسابقة استطاعت أن تكون منصة لطرح أفكار الجيل اليافع بشكل 

مختلف ميكنهم من التعرف عىل مواهبهم، واستخراج أفكارهم 

بوسائل متعددة، مشرية إىل أن تنوع الوسائل اليوم يدفع الجميع 

إىل االبتكار يف خلق جوانب تساهم يف دعم الطاقات الشابة 

وتحقيق أهداف املركز.

وقالت الكتبي: إن وقت املسابقة مهم جدا خالل األزمة العاملية 

التي شهدها العامل، حيث تولد لدى مختلف فئات املجتمع مشاعر 

مختلفة مرتبطة بهذا الحدث، ومن خالل انطالق هذه املنصة، متكنا 

من رسم مشاعر السعادة واالطمئنان، تعزيزا لقيم اإلنسانية، ومتكني 

الطالب من مشاركة رسائلهم ومشاعرهم مع الجميع.

ويعمل مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية عىل تحقيق رؤيته 

اإلسرتاتيجية من خالل نرش الوعي والتعريف بالثقافة اإلسالمية 

الوسطية والسمحة بني الجاليات املقيمة يف ديب، وذلك ضمن خطة 

املركز اإلسرتاتيجية للربامج والفعاليات التي تستهدف الجاليات من 

مختلف األعراق واألديان.

مدير عام إسالمية ديب يتفقد 
الكوادر البرشية يف املراكز 

الخارجية

من باب تعزيز مواصلة بذل الجهود التي تسهم 

يف االرتقاء بجودة العمل، والتأكد من اتباع 

اإلرشادات مبا ينسجم مع التعاميم الصادرة من 

الجهات ذات العالقة، نظم سعادة الدكتور حمد 

الشيخ أحمد الشيباين، مدير عام دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب، زيارات ميدانية 

للمراكز الخارجية التابعة للدائرة يف حتا، وذلك بعد 

مبارشة كوادرها الوظيفية للعمل املكتبي وفق 

توجيهات القيادة الرشيدة الخاصة بالعودة إىل 

العمل بنسبة 100%.  

وحرض الجولة التفقدية كل من محمد بن زايد 

الفاليس، املدير التنفيذي لقطاع شؤون 

املساجد، أحمد درويش املهريي، املدير 

التنفيذي لقطاع العمل الخريي، عبد الله 

عبيد الدالل، مدير إدارة اإلسرتاتيجية والتميز 

املؤسيس، أحمد عبد الله كنكزار، مدير إدارة 

املراكز الخارجية، وموظفي املراكز الخارجية لكل 

جولته ملوظفي الدائرة، مشيدا مبدى التزام 

املوظفني تجاه عملهم حيث كانوا عىل قدر 

التحدي: إن االستعداد األمثل للمستقبل يكون من 

خالل تسخري التكنولوجيا ملا فيه مصلحة اإلنسان، 

وهذا ما شهدناه خالل هذه الظروف االستثنائية 

من قيادتنا الرشيدة، التي سخرت إمكانياتها، 

وأدواتها، لتثبت أن اإلنسان أغىل ما متلك، من خالل 

استرشافهم للمستقبل، ومواجهة األزمة الحالية 

بثبات، األمر الذي انعكس إيجابا عىل كل من يعيش 

دون استثناء عىل هذه األرض الطيبة.

وأضاف مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب، أن دولة اإلمارات ضمن أفضل دول 

العامل مرونة وكفاءة يف مواجهة تداعيات 

األزمة، مؤكدا أن قيادتنا كانت استثنائية إلدارة أزمة 

استثنائية، ومن خالل هذه اإلجراءات، كانت العودة 

إيجابية، مملوءة بالثقة واألمل، والقدرة عىل 

النجاح يف مواجهة ومكافحة الفريوس. 

وقد تم إعادة توزيع املوظفني والوحدات 

التنظيمية عىل املراكز التابعة للدائرة بعد اتخاذ 

جميع اإلجراءات االحرتازية مبا يضمن التباعد 

الجسدي بني املوظفني واملحافظة عىل بيئة 

عمل صحية وآمنة يف ظل تحديات فريوس كورونا 

املستجد، حيث ابتدأ سعادته جولته يف مركز أم 

الشيف الثقايف اإلسالمي، ثم إىل مركز محمد بن 

راشد للثقافة اإلسالمية، ومراكز مكتوم لتحفيظ 

القرآن، وإدارة هندسة ورعاية املساجد، ومركز 

املزهر الثقايف اإلسالمي، مختتام جولته يف 

مركز حتا.

د. حمد الشيباين: مسبار األمل 
رحلة مجهود شباب آمنوا بفكر 

القيادة

أكد سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباين، 

مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب أن نتائج رؤية صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، املستقبلية 

أصبحت واقعا يشهد عليه الجميع، وال يفصلنا 

عن هذا اإلنجاز التاريخي عىل مستوى املنطقة 

والعامل اإلسالمي والعريب سوى القليل، وهي 

نتيجة جهود آمنت بفكر قيادة، والتي بدورها 

آمنت بقدرات شبابها. وقال سعادته عن انطالق 

املسبار: "مسبار األمل يعد قفزة كبرية ونوعية من 

شأنها أن تعزز من مكانة دولة اإلمارات بني الدول 

القيادية الرائدة يف مجال استكشاف الفضاء، 

حيث تضع قيادتنا الرشيدة جل اهتاممها مبستقبل 

الشباب وتعد هذه املهمة حافزاً لشباب وشابات 

اإلمارات وتشجعهم عىل التخصص يف هندسة 

الفضاء." وأشار سعادته إىل أن ظروف عملية إنجاز 

املسبار كانت دليال واقعيا لشعاره الذي يحمله 

»ال يشء مستحيل«، فكانت الجهود بفضل الله 

سبحانه وتعاىل، ثم توجيهات قيادتنا الحكيمة 

التي رضبت مثاال يف االلتزام وتحدي الظروف 

بخطوات استباقية.

"دليل التقويم الهجري للعام 
1442 هـ" دليل شامل لكل ما 

يحقق النفع والفائدة للقارئ

مع تزايد البحث يف موضوع التقويم الهجري 

للعام 1442 هـ، تقدم دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب متمثلة بإدارة البحوث، 

دليل التقويم الهجري للعام 1442 هـ والذي يتم 

إصداره بداية كل عام هجري جديد، ليكون دليال 

شامال لكل ما يحقق النفع والفائدة للقارئ الكريم 
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يف حله وترحاله، ليكون مرجعا لجميع التساؤالت املتعلقة مبواقيت أ

الصالة ومعلومات خاصة بالطوالع والربوج واملناسبات الدينية 

والعطالت الرسمية يف الدولة.

وأكد الدكتور عمر محمد الخطيب، املدير التنفيذي لقطاع الشؤون 

اإلسالمية أن دليل التقويم الهجري يعمل عىل تحريره كوكبة من 

املتخصصني يف الدائرة يف 204 صفحات، بإيراد مواقيت الصالة 

واملناسبات الدينية والعطالت الرسمية يف الدولة حسب األصول 

العلمية املعتربة يف الحساب عند العلامء، وكذلك األمر يف حساب 

أوائل التواريخ الهجرية واملناسبات الدينية، ومراعاة التغريات 

الجديدة املؤثرة يف مواقيت الصالة. 

وأضاف الخطيب: زود هذا التقويم بجداول زمنية ألطوار القمر وأحداث 

الكسوف والخسوف وإمكانية رؤيتهام من مدينة ديب، وغريها من 

املواضيع املهمة واملتنوعة التي يتطلع إليها جمهور القراء من 

السادة الباحثني واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة، ونسأل الله 

تعاىل أن يكلل أعاملنا بالتوفيق والنجاح، راجني منه حسن القبول، 

وأن يجعل العام الجديد علينا وعىل املسلمني عام خري وبركة.  ومن 

جانبه أفاد الدكتور عيل املرزوقي، مدير إدارة البحوث، أن الدليل 

يتناول أهم األحداث والوقائع اإلسالمية يف كل شهر هجري، 

إىل جانب الهجرة النبوية، نبذة عن كل شهر وعدد أيامه والتاريخ 

املوافق له يف امليالدي، اليوم املوافق لغرة الشهر الهجري، 

املناسبات الدينية والرسمية فيه، معظم مراحل السرية النبوية 

وغزوات الرسول ورساياه ومسرية الخالفة الراشدة وبعض األحداث 

التاريخية الكربى التي شكلت منعطفات وتحوالت أساسية يف حياة 

األمة اإلسالمية مع ذكر املصادر واملراجع يف املكتبات اإلسالمية. 

وأضاف املرزوقي أن الدليل يتضمن أيضا معلومات خاصة بليلة 

القدر والتنبيه عىل عظمة خريها، ميقاتها، وعظمة القرآن الكريم، 

والحكمة من مرشوعية األعياد، سبب تسمية األعياد، فضل األيام 

التي تسبق عيد األضحى، وقت القبلة وكيفية تحديد القبلة، والفائدة 

من ذلك، وغريها من املعلومات التي تهم القارئ املسلم.كام 

يتناول دليل التقويم الهجري للعام 1442 هـ حساب الدرور، وهو 

حساب تقويم فليك قديم يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 

ومنطقة الخليج العريب. 

هذا ويعرض التقويم الدفرتي نبذة مبسطة عن الربوج والطوالع 

حسب ترتيبها الزمني، ملعرفة املواسم والفصول والسامت 

املناخية يف ضوء ما يتسم به كل برج أو طالع من معرفة مواسم 

زراعة البذور وأشجار الفواكه والخرضوات، وفسائل النخل واألزهار 

ونضج مثارها، وأوان حصادها، ومعرفة موسم سقوط األمطار، وتكاثر 

األسامك وتوافرها يف األسواق، وموسم الصيد والقنص، وكل هذا 

من باب التوقع واالحتامل بحسب الظاهر واألسباب.

ويذكر أن دليل التقويم الهجري للعام 1442 هـ متوفر بنسخته 

اإللكرتونية يف موقع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي

إسالمية ديب تستقبل طلبات االستشارات 
االرسية من خالل مركز االتصال

التزاما من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب بتقديم 

أفضل الخدمات، واالستشارات البناءة لجمهور املتعاملني، أعلنت 

الدائرة عن استقبال طلبات االستشارات األرسية من خالل مركز االتصال 

800600، لتعزيز روح التطوير التي تعكسها رؤية القيادة الرشيدة، 

يف ضوء التحسني املستمر يف جودة وكفاءة املخرجات التي تطمح 

إليها الدائرة.  وأكدت يرسى القعود، مديرة إدارة التثقيف والتوجيه 

الديني، يف ظل ظروف األزمة الراهنة التي مير بها املجتمع واألرسة، 

وضعت الدائرة بعني االعتبار الحلول واألساليب املبتكرة للوصول 

إىل جميع فئات املجتمع من خالل الحرص عىل اتباع التعليامت من 

الجهات املختصة، واستخدام مخرجات آمنة وإيجابية مبا يعزز من قدرة 

املجتمع عىل التعامل مع التحديات الحياتية اليومية، عىل أيدي 

كوادر مؤهلة وذوي خربة يف حل املشكالت املجتمعية. ومن جهتها 

أشارت هاجر السويدي، رئيس قسم عالقات املتعاملني، أن الدائرة 

تهدف بشكل مستمر إىل تعزيز رضا املتعاملني بالخدمات املقدمة بتسهيل الحصول عىل الخدمات الحكومية بكل سهولة ويرس خالل ساعات الدوام الرسمي، مؤكدة تنوع 

قنوات تقديم الخدمة سيعزز من معايري الجودة والكفاءة، وسيعمل عىل تسهيل تقديم خدمات الدائرة ملختلف عمالئها. ويذكر أن الدائرة تزود املتعاملني باالستشارات 

الدينية واالجتامعية والعلمية عىل مدار العام، والتي تساهم يف عالج الحاالت التي تواجه عوائقاً وتحديات اجتامعية، يف املجاالت السلوكية والرتبوية واألرسية، إىل 

جانب االستشارات الزوجية وقضايا الحضانة واإلصالح األرسي ومسببات الطالق وآثاره من خالل الحوارات عرب الهاتف، وجلسات التحكيم، إىل جانب التفاعل مع موقع الدائرة 

اإللكرتوين، واستقبال طلبات االستشارات األرسية من خالل مركز االتصال 800600.

www.iacad.gov.ae ، يف قسم اإلصدارات اإللكرتونية لجمهور القراء، 

فضال عن إمكانية الجمهور تحميل التقويم الهجري كامال للعام 1442 

هـ عرب املوقع اإللكرتوين، واالطالع عىل التقويم اليومي عرب منصات 

مواقع التواصل االجتامعي الرسمية التابعة للدائرة، فضال عن االشرتاك 

بالخدمة املجانية املتوفرة عرب تطبيقات التواصل االجتامعي، للمزيد 

من االستفسار االتصال عىل الرقم املجاين 800600.

كرمت معايل نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، رئيسة جامعة زايد، الجهات واملؤسسات 

املانحة التي أسهمت يف دعم طلبة الجامعة خالل العام الدرايس 2019 – 2020، وذلك يف حفل افرتايض 

عرب تقنية االتصال املريئ. وشملت قامئة املكرمني الذين دعموا مسرية الجامعة باإلضافة إىل مؤسسة 

خليفة بن زايد آل نهيان لألعامل اإلنسانية ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم لألعامل الخريية كالً من صندوق 

الزكاة ودائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي وجمعية بيت الخري ومؤسسة آل مكتوم ومؤسسة سعود 

بن راشد املعال لألعامل الخريية واإلنسانية ومريم عبيد محمد عبد الله الحل. ورحبت معاليها يف كلمتها 

جامعة زايد تكرم إسالمية ديب كرشيك التميِز 
خالل حفل افرتايض

باملشاركني يف الحفل الذي يأيت تعبريا عن مبدأ 

أصيل يف االحتفاء برشكاء اإلنجاز أرسـته دامئا 

قيادتـنا امللهمة والطموحة والداعمة، وأشارت 

يف كلمتها للامنحني إىل تلك الروح العظيمة من 

االلتزام بقيّم التكامل واملشاركة التـي وجدتها 

جامعة زايد حينام استدعت مواجهة آثار جائحة 

"كوفيد19-" تحدي توفري األجهزة التعليمية 

الداعمة لبيئة التعليم عن بُعد، مشيدة مبرونة 

االستجابة من طرف مؤسسة خليفة بن زايد آل 

نهيان لألعامل اإلنسانية ومؤسسة محمد بن راشد 

آل مكتوم لألعامل الخريية واإلنسانية” األمر الذي 

ساهم يف ترسيخ مفهوم الرشاكة الحقيقية. كام 

عربت معاليها عن تفاؤلها بأن منظومة الرشاكة 

اإليجابية مع املانحني والداعمني ستجد طريقهـا 

يف املستقبل القريب إىل دعم املشاريع البحثية 

والدراسية ألعضاء هيئة التدريس يف الجامعة 

كجزء من تشجيع املبادرات الهادفة لتوطني 

املعرفة يف سبيل خلق بيئة تعليمية رائـدة 

وُمبتـكرة حـاضنة ودافعة للتفكري الخاّلق وتُـلبي 

رؤى دولتنـا عىل املدى األبعد.
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دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب تعلن عن رفع تعليق 

الصالة يف املناطق الصناعية 

بعد اإلعالن الرسمي عن العودة التدريجية برفع تعليق 

الصالة يف املساجد يف إمارة ديب، أعلنت دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب عن رفع تعليق الصالة يف 

املساجد يف املناطق الصناعية واملدن العاملية باإلمارة، 

وذلك بدءا من صالة فجر يوم األحد املوافق 2020-8-30، 

عىل أن يستمر تعليق صالة الجمعة يف املساجد حتى 

إشعار آخر، حيث جاء قرار االفتتاح بعد وضع مجموعة من 

الضوابط واإلجراءات الواجب اتباعها من مرتادي املساجد.

وتؤكد الدائرة وجوب حرص الجميع أفرادا وجامعات، عىل 

التقيد وااللتزام بالتعليامت التي اعتمدتها الجهات 

الرسمية للحد من تفيش الوباء. هذا ويأيت فتح أبواب 

املساجد مجددا ورفع تعليق الصالة أمام املصلني باإلمارة 

وفق رشوط وضوابط رسمية يف إطار اإلجراءات الوقائية 

واالحرتازية املتخذة ملكافحة انتشار الوباء، ضمن خطة 

تتألف من 8 إرشادات للمصلني و9 ضوابط عامة إلقامة الصالة 

يف املساجد.

دورة "الحياة السعيدة" 
باملاليوية تستقطب أكرث من 60 

شخصا عن بعد 

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع 

لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب 

دورة الحياة السعيدة باللغة املاليوية لشهر 

يوليو عن بعد يف رشح كتاب "الوسائل املفيدة 

للحياة السعيدة" للشيخ عبد الرحمن بن نارص 

السعدي، والتي ألقاها األستاذ مرسلني أسعد، 

معلم متعاون يف املركز، بحضور 68 شخصا من 

الجاليات السنغافورية واملاليزية من داخل دولة 

اإلمارات العربية املتحدة وخارجها وذلك عرب برنامج 

االتصال املريئ، مايكروسوفت تيمز.

وأكدت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم 

شؤون الدارسني أن الدورة تعتمد يف كل جلسة 

عىل لغة مختلفة ومحارضين مختلفني، للوصول 

إىل مختلف رشائح املجتمع وتعميم الفائدة 

بقدر الوسائل املتاحة، مؤكدة سعي املركز 

إىل رفع املستوى الثقايف اإلسالمي وتزويد 

املشاركني بأهم املفاهيم واألسس الدينية 

والعملية واالجتامعية مجتمعة للحصول عىل 

الحياة السعيدة والطيبة استنادا عىل محتوى 

الكتاب، مضيفة أن الدورات ال تزال مستمرة حتى 

نوفمرب القادم.ويذكر أن دورة الحياة السعيدة 

ابتدأت بتاريخ 28 فرباير، والتي تقام كل آخر جمعة 

من كل شهر، بلغات متعددة، ومحارضين متنوعني، 

الستقطاب مختلف رشائح املجتمع وفئاته، حيث 

وفد دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 
بديب يزور دائرة الشؤون اإلسالمية بالشارقة 

زار وفد من دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب برئاسة 

أحمد درويش املهريي، مدير عام الدائرة باإلنابة، دائرة الشؤون 

اإلسالمية بالشارقة، وذلك عىل هامش املرسوم األمريي الصادر 

بشأن ترقية سعادة عبد الله خليفة يعروف السبويس إىل درجة 

رئيس دائرة، فضال عن بحث سبل تعزيز التعاون بني الدائرتني 

واستحداث آليات عمل غري تقليدية لرفع مؤرش العمل الخريي يف 

اإلمارتني،  إضافة إىل عرض الوفد آللية تنظيم العمل الخريي يف 

ديب.  

وتضمن الوفد الزائر إلسالمية ديب كل من بطي عبد الله الجمريي، 

املدير التنفيذي لقطاع الدعم املؤسيس، محمد مصبح ضاحي، مدير 

إدارة املؤسسات الخريية، الدكتور أحمد محمد الحبتورـ مدير إدارة 

الزكاة وشؤون الصدقات، عبد الله محمد الخبي، مدير إدارة املشاريع 

الخريية باإلنابة، طارق العويض، رئيس قسم متابعة وتطوير 

املؤسسات والفعاليات الخريية، وكان يف مقدمة مستقبيل الوفد، 

سعادة رئيس دائرة الشؤون اإلسالمية، وعمر البدواوي، مدير مكتب 

الشؤون اإلسالمية باملنطقة الرشقية ومديرو املناطق. 

وقدم املهريي التهنئة لسعادة عبد الله السبويس لرتقيته من 

قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو 

املجلس األعىل حاكم الشارقة، مؤكدا أن قرار سموه ينم عن حكمة 

وحسن تقدير لألمور، لالرتقاء باملجتمع، وأضاف املهريي خالل 

الزيارة: أن دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب تتطلع 

بشكل دائم إىل تطوير منظومة العمل الخريي واإلنساين وتوطيد 

العالقات مع املؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة ذات العالقة.

وقال مدير الدائرة باإلنابة: نسعى إىل تعزيز 

وإرساء أسس العمل الخريي جنبا إىل جنب 

مع الجهات املعنية كافة لتعزيز مساعينا نحو 

االرتقاء بالعمل اإلنساين والسري عىل خطى الخري 

واإلنسانية التي تنتهجه دولة اإلمارات وقيادتها 

الرشيدة يف تبني املبادرات واملشاريع اإلنسانية 

داخل الدولة وخارجها.  وهدفت الزيارة إىل 

مناقشة سبل التعاون املشرتك بني دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب ودائرة الشؤون 

اإلسالمية بالشارقة.

أكرث من 1950 مستفيدا من 
الدورات الرشعية املقدمة 

يف مراكز املزهر وأم الشيف 
الثقافية اإلسالمية

نظمت إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية بفرعيها 

يف مراكز املزهر وأم الشيف الثقافية اإلسالمية 

التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب، 10 دورات باستخدام تقنيات االتصال 

املريئ الحديثة، قدمتها 8 معلامت يف املراكز 

حرضها أكرث من 1950 مستفيدا عن بعد، بحيث مل 

يقترص الحضور عىل املستوى املحيل بل امتد 

عىل املستوى اإلقليمي بصورة عكست أهمية 

مواضيع الدورات املتناولة خالل الفرتة الصيفية.

ومن جانبها، أكدت حمدة املهريي، مديرة إدارة 

الربامج املعرفية اإلسالمية، 

أن إطالق جدول الدورات الرشعية عن بعد 

باستخدام أحدث الوسائل التعليمية املبتكرة 

مثل مايكروسوفت تيمز ومنصة زووم، بتقديم 

نخبة من املختصني يف املراكز، يسعى إىل رفع 

املستوى الثقايف اإلسالمي وتزويد املشاركني 

بأهم املفاهيم واألسس الرشعية، مضيفة 

أن الدورات ال تزال مستمرة حتى انتهاء اإلجازة 

الصيفية.

وأشادت املهريي بدور املعلامت الاليت عملن 

عىل استمرار الخطة التعليمية بالتعاون مع 

الفريق التقني بالدائرة بتوفري منصات متنوعة 

للدورات، مشرية إىل أهمية استغالل الفرص 

وتسخري اإلمكانات الالزمة لنرش وتعزيز الفكر 

اإلسالمي الوسطي بني مختلف رشائح املجتمع 

يف هذه الظروف التي مير بها العامل أجمع.

وتفصيال، شملت الدورات دورة التجويد املبتدئ 

لألستاذة فاطمة الحوسني، بحضور 503 مشاركا، 

ودورة املخارج والصفات استقطبت ما يزيد عىل 

560 مستفيدا قدمتها األستاذة فهيمة عاشور، 

ودورة خصوصيات حفص شارك بها 65 مستفيدا 

لألستاذة عفراء الشاميس، فيام قدمت الدكتورة 

نجاة املرزوقي 3 دورات تناولت رياض الصالحات-

رشح مخترص )الداء والدواء البن القيم(، علامئنا 

بني العلم والعمل، ودورة اغتنام مواسم العمر 

بحضور إجاميل بلغ 197 مشاركا.

وشارك أكرث 195 شخصا دورة معامل السور التي 

قدمتها األستاذة هدى الجالف، بينام شارك أكرث 

من 260 دورة تحت ظل عرش الرحمن للدكتورة نجاة 

علوي، ودورة حفظ وتفسري سورة مريم لألستاذة 

هدى ربيع شارك فيها أكرث من 150، فيام قدمت 

األستاذة عواطف الشحي دورة تحفة األطفال 

بحضور 11 طفال عن بعد.

صورة أرشيفيَِة

نرشت الدائرة إعالنا رقميا يتضمن أهم متطلبات 

الدورة للمشاركني.
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مخترب االبتكار بدائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي يجمع املتربعني ورعاة 

املساجد

تحرص دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب عىل 

التكامل واالنسجام مع األحداث واملستجدات التي تحيط 

باملجتمع، من خالل تأمني آليات وعمليات معتمدة بالتنسيق 

مع الجهات الحكومية املختصة لتحسني خدمات رعاة 

املساجد، حيث نظمت إدارة خدمة املتعاملني بالدائرة مخترب 

االبتكار للمتربعني ورعاة املساجد يف إطار تحليل احتياجات 

وتوقعات واقرتاحات الفئات املشاركة، والتي بدورها 

تساهم يف عملية التحسني املستمر للخدمات فضال عن 

تعزيز الرشاكة اإلسرتاتيجية.  ويف هذا السياق، أكد عادل 

جمعة مطر، مدير إدارة خدمة املتعاملني، سعي الدائرة 

املتواصل إىل رفع توقعات الجمهور وتلبية احتياجاتهم مبا 

يتامىش مع تحقيق التميز والريادة يف مستوى الخدمات 

اإلسالمية املجتمعية املختلفة يف اإلمارة، مشريا إىل أن 

مخترب االبتكار الذي جمع املتربعني ورعاة املساجد لرصد 

احتياجاتهم، وتوقعاتهم، ومالحظاتهم، يهدف إىل االرتقاء 

بالخدمات التي تقدمها الدائرة للفئات املعنية، واستطالع 

مختلف وجهات النظر التي قد تدعم عملية التطور والتغيري 

اإليجايب يف تقديم الخدمات. ومن جانبها قالت نوف 

إبراهيم املدين، رئيس قسم عالقات املتربعني: أبدى 

املتربعون ورعاة املساجد تفاعلهم التام من خالل تبادل 

مختلف اآلراء عن طريق طرح أسئلة متنوعة تناولت جوانب 

متعددة كأهم الخدمات املقدمة التي تالمس رشيحتهم، 

حيث متت مناقشة أفضل الطرق املناسبة لتقديم 

الخدمات، كام تم رفع مجموعة من املالحظات التي أخذت 

بعني االعتبار، إضافة إىل تقديم مجموعة من االقرتاحات 

املستقبلية التي من شأنها أن تحدث تغيريا ملحوظا يف 

طريقة عرض الخدمات املقدمة للفئات املشاركة يف 

إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية تنفذ أكرث 
من 13 دورة خالل الربع الثالث من العام 

الجاري

أعلنت إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية بدائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب، أن مركزي املزهر وأم الشيف الثقايف 

اإلسالمي نظم أكرث من 13 دورة خالل الربع الثالث من العام الجاري، 

حيث بلغ عدد الدارسات املنتسبات للدورات أكرث من        2050 دارسة، 

وذلك يف إطار السعي املتواصل لتحقيق الريادة يف مجال الثقافة 

اإلسالمية ونرشها بني مختلف فئات املجتمع من خالل إتاحة منصة 

عاملية لخدمة علوم القرآن الكريم والسنة النبوية بتوفري املعرفة 

يف مجاالت اللغة وعلوم الفقه املتنوعة.

وتنوعت الدورات ما بني حلقات القرآن الكريم وعلومه من حفظ 

وتفسري ومراجعة وتثبيت إضافة إىل دورات التجويد والقاعدة 

النورانية، كذلك تضمنت الدورات دروس يف الحديث والفقه واألذكار 

والسرية النبوية، حيث تراوحت بني فرتات صباحية ومسائية، وقد أشارت 

إحصائيات املراكز أن عدد الدارسات املستفيدات من دورات الربع الثالث 

بلغ 2050 دارسة من داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها. 

وتعليقاً عىل ذلك، أكدت األستاذة حمدة أحمد املهريي، مديرة إدارة 

الربامج املعرفية اإلسالمية، حرص الدائرة عىل نرش وتعزيز القيم 

الوسطية اإلسالمية، ورفع مستوى الوعي والثقافة اإلسالمية بني 

مختلف أبناء املجتمع، من خالل تعريفهم بالصحيح من علوم الدين، 

وتأصيل األخالق والثقافة اإلسالمية يف املجتمع مبا يتامىش مع 

جهود إمارة ديب بوصفها مركزاً رائداً لإلسالم الوسطي والثقافة 

اإلسالمية.

وأشارت األستاذة حمدة محمد العامري، رئيس قسم شؤون الدارسات 

واملعلامت، أن املراكز رغم الظروف االستثنائية التي يشهدها العامل، 

مازالت تعمل وفق خطط مدروسة، وفريق عمل مثابر ملواصلة تنظيم 

هذه الدروس والدورات عرب أحدث وسائل االتصال املريئ مبا يتناسب 

مع اإلجراءات االحرتازية املتبعة يف الدولة، وذلك للدور الكبري الذي 

تعكسه هذه الدورات يف تعزيز الثقافة اإلسالمية ورفع مستوى 

الوعي الديني يف إمارة ديب.

مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي يجتمع مع فريق 

دراسة األفكار واملقرتحات بالدائرة

اجتمع سعادة الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباين 

مدير عام دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب، مع فريق دراسة األفكار واملقرتحات بالدائرة، 

وذلك يف إطار تعزيز منصة االقرتاحات وتطوير 

فاعليتها ملا لهذه االقرتاحات من أهمية بالغة 

يف تطوير مسرية العمل، حيث متت مناقشة 13 

مقرتحا أرسلوا خالل األسبوع الجاري، باعتبارهم 

فرصاً تطويرية تهدف إىل التحسني املستمر 

للخدمات. وأكد سعادته خالل االجتامع أن االقرتاحات 

تساهم يف صعود سلم االرتقاء بالخدمات، 

فضال عن تعزيز قيمة البيئة التنافسية وتصديرها 

للموظفني لتحفيزهم يف املشاركة يف دعم 

عمليات التحسني املستمرة، األمر الذي يعزز ثقة 

الجميع يف محيط عملهم، مشريا إىل أهمية وجود 

عامل الثقة لرفع مستوى السعادة واإلنتاجية، 

وأن دراسة االقرتاحات هي خطوة تعكس مشاركة 

الجميع يف صنع القرار. وتناول االجتامع أهم 

االقرتاحات املقدمة يف نظام االقرتاحات اإللكرتوين 

خالل األسبوع، حيث يتم دراسة االقرتاحات بشكل 

أسبوعي للرتكيز عىل جودة االقرتاحات املقدمة 

ومدى فاعليتها يف تحسني مستوى خدمات 

الدائرة وغريها أو دعم قيمها املؤسسية بتحقيق 

السعادة الوظيفية واملسؤولية املجتمعية، 

وأن الدائرة تشجع عىل االستمرار يف التفاعل مع 

نظام االقرتاحات اإللكرتونية بهدف احتضان األفكار 

االبتكارية واإلبداعية التي من شأنها أن تطور من 

مسرية العمل.وتحرص دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي عىل تنويع قنوات التواصل مع 

مقدمي االقرتاحات من املتعاملني واملوظفني، 

بهدف تحقيق التميز يف الخدمات التي تقدمها، 

حيث تعنى عملية إدارة االقرتاحات إىل استالم 

االقرتاح وتقييمه ثم تكريم االقرتاحات املجدية من 

املقرتحني املتميزين وذلك ضمن هدف إسرتاتيجي 

خاص بتبني االفكار و دراستها و تنفيذ املجدي 

منها مبا ينسجم مع جهود إسعاد املتعاملني و 

املوظفني معاً. 

املخترب. وتعمل دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي عىل االلتزام 

بالخطة االحرتازية والوقائية، كام ستواصل توفري خدماتها للجمهور 

لتلبية حاجاتهم وحصولهم عىل الخدمات بطريقة سهلة وفق أعىل 

املعايري التي تحفظ بها سالمتهم.

تحت إرشاف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب ومركز ديب لتطوير 

االقتصاد اإلسالمي توقعان مذكرة 
تفاهم

أعلنت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب عن توقيع مذكرة تفاهم مع مركز ديب لتطوير 

االقتصاد اإلسالمي، وذلك لالرتقاء بآفاق التعاون 

وتعميق العالقات بني الجانبني انطالقا من رؤية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب 

رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم ديب، 

رعاه الله، الرامية إىل مد جسور التعاون بني الدوائر 

والهيئات واملؤسسات الحكومية.

ووقع مذكرة التفاهم سعادة الدكتور حمد الشيخ 

أحمد الشيباين، مدير عام الدائرة، وسعادة عبد الله 

محمد العور املدير التنفيذي ملركز ديب لتطوير 

االقتصاد اإلسالمي انطالقا من حرص الطرفني عىل 

دعم وتعزيز أوارص التعاون بينهام وإرساء دعائم 

التعاون اإلسرتاتيجي املشرتك من خالل إرساء بنية 

تحتية متينة، ورسم إطارا شامال لتنفيذ املبادرات 

التي تساعد عىل تعزيز قواعد ومبادئ االقتصاد 

اإلسالمي. 

ويف هذا السياق، أشار سعادة مدير عام دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي إىل أن توقيع 

املذكرة جاء نتيجة للعالقة املتميزة التي تربط 

الدائرة مبركز ديب لتطوير االقتصاد اإلسالمي 

ملا ميثله املركز من أهمية بالغة يف النهوض 

باألنشطة املتعلقة باالقتصاد اإلسالمي يف اإلمارة، 

مؤكدا أن مخرجات املذكرة إيجابية وسترتك أثراً 

واضحا يف تحقيق توجهات اإلمارة الداعمة 

لالقتصاد اإلسالمي من خالل توفري اآلليات 

الصحيحة واالستثامر يف مجال الدراسات 

والبحوث، مشريا إىل تطلع الدائرة لتوحيد 

الجهود لدفع عجلة النمو واالزدهار.

ومن جانبه قال السيد عبد الله محمد العور 

املدير التنفيذي ملركز ديب لتطوير االقتصاد 

اإلسالمي: "نحرص يف مركز ديب لتطوير 

االقتصاد اإلسالمي عىل التعاون مع الدوائر 

والهيئات املحلية تنفيذاً لتوجيهات القيادة 

الرشيدة السترشاف املستقبل، والبحث عن 

الفرص يف كافة القطاعات الحيوية ودراستها 

ووضع الخطط اإلسرتاتيجية لها.  

 وأكد العور عىل أهمية التعاون مع دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب ملا 

له من نتائج إيجابية يف املساهمة يف تعزيز 

قواعد ومبادئ االقتصاد اإلسالمي وترسيخ 

مكانة ديب عاصمًة عامليًة للقطاع. وأثنى 

عىل الدور الريادي التي تقوم بها الدائرة 

يف توطيد عالقات املسؤولية االجتامعية 

وتعزيزها وإرساء دعائم العمل االجتامعي 

واإلنساين يف إمارة ديب.

وتأيت مذكرة التفاهم انطالقا من مبادئ 

التعاون والتكامل بني دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي ومركز ديب لتطوير االقتصاد 

اإلسالمي مبا يخدم األهداف الرئيسة للطرفني 

والتي تساعد عىل تعزيز قواعد ومبادئ 

االقتصاد اإلسالمي.

لتعزيز قواعد ومبادئ االقتصاد اإلسالمي وترسيخ 

مكانة ديب عاصمًة عامليًة للقطاع
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دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب تكرم أصحاب االقرتاحات 

املجدية عن بعد 

كرمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب أصحاب 

االقرتاحات املجدية يف الدائرة الذين ساهموا بأفكارهم 

لتطوير مسرية العمل، باعتبار االقرتاحات فرصاً تطويرية 

تهدف إىل التحسني املستمر للخدمات، حيث تم تكريم 4 

موظفني يف الدائرة عن بعد باستخدام برنامج التواصل 

املريئ )مايكروسوفت تيمز(، من باب إيجاد وسيلة للتحفيز 

عىل اإلبداع واستقطاب االقرتاحات مع تقدير املساهمني.

وكرم السيد عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة 

املتعاملني، كل من السيدة هند محمد لوتاه، مديرة إدارة 

مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية، والدكتور محمد 

عيادة الكبييس، كبري مفتني، محمد عبد السالم فتوح، 

موظف مركز اتصال، عبد الله مرشد، مؤذن أول، وذلك بصورة 

ربع سنوية ويف إطار حرص الدائرة عىل التأكيد عىل مبدأ 

املشاركة اإليجابية من خالل إبراز األفكار املبدعة عن طريق 

دعم اإلبداع وتشجيع املوظفني ببيئة محفزة. 

وأشاد مدير إدارة خدمة املتعاملني بأصحاب االقرتاحات 

املجدية، مشريا إىل أهمية إتاحة الفرصة لالستفادة 

من تجارب وأفكار الجميع من خالل تبسيط اإلجراءات 

باختصار الوقت، والترسيع من عملية االستجابة، فضال عن 

تفعيل املشاركة الجامعية يف عمليات تحسني الخدمات 

وغريها من األفكار واالقرتاحات التي تخدم كافة الوحدات 

التنظيمية، مؤكدا أن الدائرة شكلت فريقا مختصا لدراسة 

العام الدرايس الجديد يف مراكز املزهر وأم 
الشيف الثقافية اإلسالمية يستقبل أكرث من 

1600 دارسة عن بعد

استقبلت إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية لدائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب، ما يزيد عن 1600 دارسة مبراكز املزهر وأم 

الشيف الثقافية اإلسالمية من مختلف املراحل العمرية للعام 

الدرايس 2020-2021، وذلك بتحول العملية التعليمية من الحضور 

املبارش إىل التعلم عن بعد باستخدام تقنيات االتصال املريئ 

الحديثة، من باب تعزيز دور املراكز يف املجتمع من خالل نرش العلم 

واملعرفة يف مجاالت الثقافة اإلسالمية والرتبية وتنشئة األجيال عىل 

حب العلم والوطن.

ويف هذا السياق، أشارت حمدة أحمد املهريي مديرة إدارة الربامج 

انه تم استقبال الدارسات عن بعد، بعد اإلعداد األمثل للخطط الدراسية 

للعام الجديد، وذلك بالتكيف مع املستجدات الحالية، وتحفيز الدارسات 

عىل طلب العلم مهام اختلفت اآللية والوسائل، مثمنة دور املعلامت 

الاليت عملن عىل استحداث مجموعة من الخطط التعليمية التي 

تتامىش مع اإلجراءات االحرتازية، بالتعاون مع الفريق التقني بالدائرة 

لنرش وتعزيز الفكر اإلسالمي الوسطي بني مختلف رشائح املجتمع.

وتستهدف الربامج واألنشطة التي تنظمها إدارة الربامج املعرفية 

اإلسالمية بشكل أسايس السيدات وطالب وطالبات املدارس وذلك 

بهدف تعزيز الثقافة اإلسالمية ورفع مستوى الوعي الديني 

والتعريف بقيم ومقاصد الدين اإلسالمي الوسطي لدى الفئات 

املستهدفة. 

وبدورها أفادت حمدة محمد العامري، رئيس قسم شؤون الدارسات 

واملعلامت، أن هذا العام الدرايس يختلف اختالفا جذريا يف املراكز، 

حيث أصبحت حلقات التعليم الديني املتضمنة القرآن الكريم وعلومه 

والدورات الرشعية عن بعد باستخدام التطبيقات الحديثة واساليب 

التعليم املبتكرة، بإجاميل 174 حلقة.

وأوضحت العامري أنه تم تقسيم الحلقات لتشمل حلقات حفظ القرآن 

األفكار واملقرتحات لتعزيز منصة االقرتاحات وتطوير فاعليتها ملا 

لهذه االقرتاحات من أهمية بالغة يف تطوير العمل وتفعيله.

وتحرص دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي عىل تنويع قنوات 

التواصل مع مقدمي االقرتاحات من املتعاملني واملوظفني، بهدف 

تحقيق التميز يف الخدمات التي تقدمها، حيث تعنى عملية إدارة 

االقرتاحات إىل استالم االقرتاح وتقييمه ثم تكريم االقرتاحات املجدية 

من املقرتحني املتميزين وذلك ضمن هدف إسرتاتيجي خاص بتطوير 

مراكز وقنوات خدمية منوذجية ومبتكرة إلسعاد املتعاملني. 

الكريم وعلومه الصباحي بإجاميل 62 حلقة، 

وحلقات النخبة مكونة من 4 حلقات للحفظ املكثف، 

فضال عن دورة فلنتعاهد لتثبيت حفظ القرآن الكريم 

املكونة من 3 حلقات، وحلقتان عرب األثري ملتابعة 

الخامتات من القرآن الكريم يف جميع أنحاء 

العامل، إضافة اىل 15 حلقة مسائية.

وقد شهد العام الدرايس الجديد اقباالً الفتاً 

يف أعداد املنتسبات من الجنسيات املختلفة 

من داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة ودول 

العامل، وشهود االمتنان لجميع القامئني عىل 

سلّم املسؤولية فيها من اإلداريني والتعليميني 

والرتبويني، والسيام عىل الجهود الكبرية يف 

مجاالت التعليم والتحفيظ، والفعاليات واملتابعة 

إلنجاح هذا املوسم التعليمي املتميز تحقيقاً 

للريادة يف نرش الثقافة اإلسالمية والعلوم 

الرشعية.

48 طالباً وطالبة أمتوا حفظ كتاب 
الله يف مراكز مكتوم لتحفيظ 

القرآن الكريم خالل الدورة 
الصيفية املكثفة للعام 2020 

كشف تقرير إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن 

الكريم التابعة لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي بديب عن إمتام 48 طالبا وطالبة لحفظ 

كتاب الله تعاىل، وذلك خالل الدورة الصيفية 

املكثفة للعام 2020 والتي أقيمت عن بُعد 

باستخدام الوسائل املرئية والصوتية الحديثة، 

فضال عن املشاركني يف دورات املراكز منذ بداية 

العام وحتى شهر سبتمرب الجاري، والتي شهدت 

إقباالً وتفاعالً كبرياً، األمر الذي يؤكد مواصلة 

املراكز مسريتها التعليمية يف تخريج الطلبة 

الحفاظ، وتعليمهم لكتاب الله تعاىل ومعانيه، 

وإعانتهم عىل ضبطه وإتقان أدائه.

ويف هذا السياق قال حمد محمد الخزرجي، مدير 

إدارة مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم: رغم 

الظروف االستثنائية، وتحول العملية التعليمية من 

الحضور املبارش إىل التعلم عن بعد، واصلت مراكز 

مكتوم حرصها عىل العمل وتقديم األفضل مهام 

كانت العوائق والتحديات لتمكني طالب العلم يف 

املراكز من تحقيق رغبتهم وطموحهم يف تعلم 

كتاب الله وحفظه، وذلك بدعم وتوجيهات سعادة 

املدير العام لدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي، ومتابعة املدير التنفيذي لقطاع الشؤون 

اإلسالمية.

وأضاف الخزرجي أن املراكز تسعى بشكل دؤوب 

إىل تخريج املزيد من الخامتني لكتاب الله تعاىل، 

وبختم 76 طالبا وطالبة للقرآن الكريم منذ بداية 

العام حتى شهر سبتمرب الجاري، ما هو إال دليل 

عىل إقبال األرس بأبنائهم لحفظ كتاب الله والتعرف 

عىل الدين اإلسالمي الحنيف وقيمه وتعاليمه 

من خالل رعايتهم ومتابعتهم لهم، مؤكدا أنها 

واحدة من أهم مسببات وصول الطالب إىل هذه 

املستويات املتقّدمة.

وتحرص دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

عىل رعاية أهل القرآن وحملته، حيث أكدت إدارة 

مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم عىل إعداد 

برامج ومبادرات وحلقات تتناسب مع احتياجات 

منتسبي املراكز، بهدف تحفيز الطالب عىل التميز 

والنجاح مبا يتامىش مع طموحاتهم من خالل 

تقدبم حلقات تعليمية لكتاب الله كتعلم أحكام 

التجويد، ومعرفة أحكام القراءات. 

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب تشهد إقباال بنسبة 
%88 لخدمة اإلفتاء عرب الواتساب

تعد دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب أول جهة حكومية عىل مستوى العامل

 تتبنى تقديم خدماتها اإلفتائية من خالل اإلجابة 

عن  أسئلة الفتاوى عرب تطبيق الواتساب، وذلك 

يف إطار الجهود املتواصلة لتقديم الفتاوى 

الرشعية املعتمدة يف الدائرة بشكل تفاعيل 

مبتكر، لخدمة رشيحة أكرب من املتعاملني عن 

طريق قنوات جديدة تسمح للسائل بالتواصل 

املبارش مع املفتي، لتحقيق نتائج ملموسة 

ومستدامة يف مدة زمنية قصرية. 

ويف هذا السياق، قال محمد الكاميل، رئيس 

قسم توثيق وأرشفة الفتاوى بالدائرة: إن إطالق 

املنصة الرقمية "الواتساب" يأيت بهدف استغالل 

املوارد املتاحة، وتسهيال لعملية تقديم اإلجابات 

املتعلقة باإلفتاء، إلتاحة وصول الفتاوى الصحيحة 

إىل أكرب رشيحة من املستفيدين يف جميع أنحاء 

العامل، سعيا لتحقيق رسالة الدائرة يف تعزيز 

الوعي الديني من خالل تقديم الفتاوى من جهة 

موثوقة ووسطية، وقد استقبلت منصة الواتساب 

، ما يقارب %35 من مجمل الفتاوى اإللكرتونية 

الواردة إلدارة اإلفتاء.

وأضاف الكاميل: تم تقيص أبرز الجهات يف 

العامل التي تستخدم الواتساب كمنصة تفاعلية 

يف تقديم الخدمات الدينية ، والجدير بالذكر أن 

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب 
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دورة "الحياة السعيدة" بالصينية تستقطب 
أكرث من 30 شخصا عن بعد 

نظم مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع لدائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب دورة الحياة السعيدة باللغة 

الصينية لشهر أغسطس عن بعد يف رشح كتاب "الوسائل املفيدة 

للحياة السعيدة" للشيخ عبد الرحمن بن نارص السعدي، والتي ألقتها 

األستاذة خديجة يعقوب، متعاونة مع املركز، بحضور 30 شخصا من 

الجاليات الصينية من داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة وخارجها 

وذلك عرب برنامج االتصال املريئ، مايكروسوفت تيمز.

وأكدت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسني أن 

الدورة أتاحت مساحة شاملة الستقبال مختلف الجاليات القاطنة يف 

إمارة ديب، وذلك يف إطار اعتامد الدورة يف كل جلسة عىل لغة 

مختلفة ومحارضين مختلفني، األمر الذي ساهم يف تنوع رشيحة 

الجمهور املستهدف لتعميم الفائدة بقدر الوسائل املتاحة، 

مشرية إىل أن الدورة مبثابة نافذة عىل األسس الدينية والعملية 

واالجتامعية مجتمعة للحصول عىل الحياة السعيدة والطيبة استنادا 

عىل محتوى الكتاب. ويذكر أن دورة الحياة السعيدة ابتدأت بتاريخ 28 

فرباير، والتي تقام كل آخر جمعة من كل شهر، وأن الدورات ال تزال 

مستمرة حتى نوفمرب القادم، بلغات متعددة، ومحارضين متنوعني، 

الستقطاب مختلف رشائح املجتمع وفئاته، حيث نرشت الدائرة إعالنا 

رقميا يتضمن أهم متطلبات الدورة للمشاركني. 

دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي بديب تشارك 
بحملة التطعيم ضد اإلنفلونزا 

املوسمية 

نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب متمثلة مبجلس السعادة فعالية تطعيم 

موظفي الدائرة ضد اإلنفلونزا املوسمية وذلك 

بالتعاون مع قسم التعزيز والتثقيف الصحي بهيئة 

الصحة بديب، وذلك بهدف نرش الوعي بأهمية 

التطعيم وتوفري الوقت والجهد عىل املوظفني، 

حيث تم تقديم مجموعة من النصائح واإلرشادات 

الطبية الخاصة بالتطعيم.  

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب تحتفل بيوم العلم 

استجابة لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس 

الوزراء، حاكم ديب، رعاه الله، احتفلت دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب، بيوم 

العلم الذي يصادف الثالث من شهر نوفمرب من 

ويف هذا السياق، أكدت عوشة أحمد عبيد، 

رئيس قسم عالقات املوظفني، ورئيس مجلس 

السعادة يف الدائرة، أنه يف ظل الظروف الحالية، 

تعمل الدائرة بشكل مستمر عىل التعاون مع 

مختلف الجهات الحكومية يف اإلمارة، والتي 

بدورها تبدي دعمها واستعدادها من خالل تنفيذ 

مجموعة من الحمالت أو الورش التوعوية التي 

تساهم يف بث اإليجابية والطأمنينة يف املجتمع 

اإلمارايت، مشرية إىل أن حملة تطعيم ضد 

اإلنفلونزا املوسمية مهمة للحفاظ عىل الصحة 

والسالمة العامة، موضحة رضورة اتباع اإلجراءات 

الوقائية.

وشهدت الحملة حضورا الفتا من موظفي 

وموظفات دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي يف أخذ لقاح ضد اإلنفلونزا املوسمية، 

مؤكدين بدورهم عىل أهمية الحصول عىل اللقاح 

وذلك تعزيزا للجانب الوقايئ يف املجتمع.

كل عام، لرفع علم دولة اإلمارات العربية املتحدة 

يف متام الـ 11 صباحاً يف وقت واحد، مبراكز 

الدائرة التابعة لها، كمركز محمد بن راشد للثقافة 

اإلسالمية، مركز حتا، مبنى إدارة هندسة ورعاية 

املساجد. 

ويعد يوم العلم كام قال صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم "رمز سيادتنا ووحدتنا"، 

حيث يأيت رفع علم الدولة من باب ترسيخ قيم 

الوالء واالنتامء للوطن تعزيزا ملفاهيم املواطنة 

والحس الوطني، حيث رفع السيد بطي عبدالله 

الجمريي، املدير التنفيذي لقطاع الدعم 

املؤسيس، علم الدولة يف مركز محمد بن راشد 

للثقافة اإلسالمية، بينام رفع السيد محمد عيل 

بن زايد الفاليس، املدير التنفيذي لقطاع شؤون 

املساجد، العلم يف مبنى إدارة الهندسة ورعاية 

املساجد، يف حني رفع السيد أحمد كنكزار، مدير 

إدارة املراكز الخارجية، العلم يف مركز حتا.

وتم رفع علم الدولة بحضور مديري الوحدات 

التنظيمية، واملوظفني، بإجاميل 20 موظفاً 

يف كل مركز، وذلك من باب االلتزام باإلجراءات 

االحرتازية الصادرة من الجهات املختصة، وذلك 

لضامن سالمة الجميع وتطبيق معايري السالمة 

للتصدي لجائحة كوفيد19-، حيث تم نقل الحدث 

مبارشة عرب برنامج مايكروسوفت تيمز ملشاركة 

جميع موظفي الدائرة بهذا الحدث السنوي الذي 

يعد رمزاً لسيادة الدولة ووحدتها، كونه رمزاً 

للوطن واالنتامء له.

أول جهة حكومية تقدم خدمة اإلجابة عىل الفتاوى 

عرب الواتساب، ومل مينع كون الخدمة جديدة نسبيا 

إىل انتشارها وارتفاع اإلقبال عليها، وشهدت الفتاوى 

اإللكرتونية بعد إطالق الخدمة زيادة مبعدل %88 مقارنة 

بنفس الفرتة من العام املايض.

وتهدف خدمة اإلفتاء عرب الواتساب إىل تشجيع الناس 

عىل االستفسار عن األحكام الرشعية عرب منصة تفاعلية 

متداولة وسهلة االستخدام، وهي خدمة مبنية عىل ثالثة 

أمور أساسية وهي إجابة عن الفتاوى الشخصية، فضال 

عن استقبال طلبات الفتاوى الرسمية والرد عليها بعد 

اعتامد هيئة كبار العلامء بالدائرة، إىل جانب نرش مقاطع 

توعوية عرب )الحالة(، ويذكر أنه تم تخصيص الخدمة عىل 

الرقم 8003336، بحيث يتم استقبال األسئلة باللغة العربية 

واإلنجليزية عىل مدار الساعة، وتكون اإلجابة خالل ثالثة 

أيام عمل.

برنامج ملتقى العلم ينطلق يف مركز 
أم الشيف الثقايف اإلسالمي للمرة 

السادسة

تستعد إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية بدائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب، إلطالق برنامج ملتقى 

العلم ينطلق يف دورته السادسة 2020-2021 خالل شهر 

سبتمرب يف مركز أم الشيف الثقايف اإلسالمي عرب برنامج 

مايكروسوفت تيمز، وهو برنامج يهدف إىل تأصيل العلم 

الرشعي الوسطي الصحيح القائم عىل كتاب الله وسنة 

رسوله صىل الله عليه وسلم، بحيث يبدأ التسجيل يف 

الدورة خالل الفرتة بني 6 و10 من الشهر الجاري. 

وينطلق الربنامج يف مركز أم الشيف يف الفرتة من الرابع 

عرش من شهر سبتمرب إىل 24 من شهر مارس من العام 

2021، ويتضّمن الربنامج منظومة اآلداب الرشعية البن عبد 

القوي، ورشح العقيدة الطحاوية، وتفسري أسامء الله 

الحسنى للسعدي، فضال عن تفسري سورة الكهف، يقدمها 

نخبة من املحارضين كعامر بن طوق، الشيخ عزيز العنزي، 

الشيخ عبد الله الحامدي، وعواطف الشحي.

وقالت حمدة املهريي، مديرة إدارة الربامج املعرفية 

اإلسالمية: تعمل اإلدارة عىل تنمية جانب مهم وهو نرش 

الوعي الديني يف إطار جهود دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب املتواصلة والرامية إىل نرش الثقافة 

والوعي الديني بني مختلف فئات املجتمع بشكل عام وطالب العلم 

عىل وجه الخصوص، من خالل طرح دورات يف العلوم الرشعية يف 

الفقه، والسرية، والحديث، والتوحيد.

إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية تنظم ورشة 
التخطيط املايل لألرسة بالتعاون مع هيئة 

تنمية املجتمع 

أعلنت إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية بدائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب عن تنظيم ورشة افرتاضية بعنوان )التخطيط 

املايل لألرسة(، وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع، عرب 

برنامج االتصال املريئ، مايكروسوفت تيمز، تقدمها األستاذة ناعمة 

الشاميس، يوم الثالثاء 2020/11/10، الساعة 11:00 صباحا.

ويف هذا السياق، اكدت حمدة أحمد املهريي، مديرة إدارة الربامج 

املعرفية اإلسالمية، أن الورشة االفرتاضية 

موجهة للجميع دون استثناء، بهدف الوصول 

إىل جميع رشائح املجتمع، ونرش الفائدة 

بالوسائل املتاحة، مشرية إىل حرص الدائرة عىل 

االلتزام باإلجراءات االحرتازية للحفاظ عىل الصحة 

والسالمة العامة.

وأوضحت املهريي أن التعاون القائم واملستمر 

مع هيئة تنمية املجتمع، يعكس تالحم الجهات 

الحكومية من أجل املجتمع، مشيدة بالجهود 

املبذولة من قبل الهيئة والجهات املتعاونة 

مع الدائرة من خالل تنظيم الورشات واملحارضات 

التي تدعو إىل غرس القيم اإليجابية، ونرش 

املفاهيم الصحيحة لتعزيز الثقافة اإلسالمية 

الوسطية.
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محمد الغفيل من إسالمية ديب: 
وضعت اإلمارات حقوقنا عىل رأس 
أولوياتها.. وتسعى دامئاً لتقديم 

األفضل لنا
 

أكد محمد الغفيل، تنفيذي رئييس أصحاب الهمم، رئيس 

فريق شؤون أصحاب الهمم يف دائرة الشؤون اإلسالمية 

والعمل الخريي بديب، مبناسبة اليوم العاملي للعصا 

البيضاء للمكفوفني الذي يصادف 15 أكتوبر من كل عام، أن 

العصا البيضاء سنٌد لنا كمكفوفني وعونا لنا، وهي واحدة 

من أهم األدوات الداعمة لعملية عملنا وتّعلمنا، هي 

مبثابة فسحة تبعث النور لحياتنا، فهي األداة التي تحمينا 

وتعزز اعتامدنا عىل أنفسنا. وقال الغفيل بهذه املناسبة 

العاملية: إن أهميتها يف حياة املكفوفني بلغت مستويات 

جعلت العامل يخصص يوماً لإلحتفال بها، ملا لها من أمور 

هامة يف حياتنا فهي رمز لنا كمكفوفني، ومن ثم فان 

حملها يسهل العديد من املهام أمام املكفوف مبجرد 

رؤيته من بعيد، كام أنها تساعدنا عىل معرفة نوع األرض 

التي نسري عليها، وهي تساعد الكفيف عىل تحديد العقبات 

التي تعرتض طريقه ومعرفة نوعها، وهي تقينا  من 

االصطدام بالعديد من العقبات، وتساعدنا  أيضا عىل تحديد 

مسار السري، كام أنها تساعد الكفيف عىل تتبع األرصفة 

والجدران أثناء السري ومعرفة املنحنيات واملحافظة عىل 

سالمة يده، وهي أيضا تساعده عىل التعرف عىل عالمات 

الطريق، كام أن العصا البيضاء تقي الكفيف من الوقوع يف 

الحفر التي تعرتض الطريق، كام إن العصا البيضاء تساعد 

الكفيف عىل معرفة عرض الطريق واتساعه، وهي تساعد 

الكفيف عىل السفر والرتحال باستقالل تام.

ووجه الغفيل رسالة إىل املكفوفني: نحن أقوياء جداً.. وال 

مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية 
يستقبل أكرث من 140 مشاركا يف الدورة 
املكثفة "َولِلَِّه اأْلَْساَمُء الُْحْسَنٰى" عن بعد

أعلن مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع لدائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب عن مشاركة أكرث من 140 طالبا يف 

الدورة املكثفة املصاحبة للمسابقة السنوية لعام 2020 )َولِلَِّه 

اأْلَْساَمُء الُْحْسَنٰى( يف رشح أسامء الله الُحسنى، والتي قدمها 

الواعظ محمد عيد املهريي، عرب برنامج االتصال املريئ، مايكروسوفت 

تيمز والتي ابتدأت من تاريخ 11 وحتى تاريخ 13 من شهر أكتوبر الجاري.

وأكدت شمسة محمد بن شفيع، رئيس قسم شؤون الدارسني أن 

الدورة املكثفة املصاحبة للمسابقة السنوية تهدف إىل دراسة 

أسامء الله الحسنى، األمر الذي سيساهم يف تعزيز قيم وسامحة 

الدين اإلسالمي، وغرسه يف نفوس املسلمني واملسلمني الجدد، من 

خالل تنظيم مختلف الربامج والدورات لتصل إىل جميع رشائح املجتمع، 

مشرية إىل أن الدورة كانت موجهة إىل الجميع دون استثناء.

ويذكر أن مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية أعلن يف وقت سابق 

عن املسابقة السنوية "َولِلَِّه األَْساَمُء الُْحْسَنى" لعام 2020 لجميع 

داريس ودارسات قسم شؤون الدارسني من الجاليات املختلفة 

يف الدورات التابعة للقسم، وذلك خالل شهري سبتمرب وأكتوبر، 

للمسابقة التي ستقام يف نوفمرب، حيث تُعنى املسابقة بدراسة 

أسامء الله الحسنى، وذلك بناء عىل خطة املسابقات الدينية 

الثقافية لقسم شؤون الدارسني باملركز.

عائق يقف أمام إمكانياتنا.. فنحن األقوى إرادًة وعزميًة، تجاوزنا كل 

الصعاب، السيام يف دولة تضع حقوقنا عىل رأس أولوياتها.. وتسعى 

دامئاً لتقديم األفضل لنا، أهنئ كل كفيف عىل نجاحه ومتيّزه، أهنئه 

عىل تجاوزه كافة الحواجز والصعوبات التي تفرضها املشاكل البرصية، 

متطلعاً لتحقيق النجاح والتقّدم واإلبداع، وكل عام وجميع مكفويف 

العامل بألف خري. 

أحمد الحداد: الكلمة الطيبة من 
خلق اإلسالم 

قال الدكتور أحمد الحداد، كبري مفتني مدير إدارة 

اإلفتاء يف دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 

الخريي يف ديب: إن صاحب السمو الشيخ محمد 

بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس 

مجلس الوزراء حاكم ديب، رعاه الله، نرباس يقود 

أمته العربية واإلسالمية وشعبه العريق إىل كل 

كامل برشي. وأضاف أن مواهب سموه الواسعة 

تفيض معارف مختلفة، فهو شاعر كام هو ناثر، 

وهو سيايس كام هو اقتصادي، وهو حكيم كام 

هو عليم، وال أدل عىل ذلك يف تعدد مواهبه 

املختلفة من هذه الحكمة البالغة التي غرد بها 

اليوم: »كلامتنا متثل أخالقنا وقيمنا ومروءتنا.. 

كلامتنا متثل أوطاننا.. لنرشف أوطاننا«. وأكد 

الحداد أن سموه ينشد الكلمة الطيبة التي تحمل 

الناس إىل التعايش السليم والنهج املستقيم، 

والكلمة الطيبة التي بُعث بها األنبياء واملرسلون، 

ودرج عليها السلف املاضون، يكاد يخفت نورها 

يف هذا العامل املتواصل تقنياً، فكل يهرف مبا 

يعرف وما ال يعرف، وكل يتكلم بال زمام وال خطام، 

ومن هذه الكلامت ما هي جارحة ومؤثرة للقارئ 

فضالً عن املقصود بها، ومثل هذا ال يقر عقالً وال 

رشعاً، فربنا سبحانه يقول: »وقولوا للناس حسناً«، 

ويقول: »وال تجادلوا أهل الكتاب إال بالتي هي 

أحسن«، ومثل هذه األوامر والنواهي محمولة 

عىل أصلها من الوجوب والتحريم، ومع ذلك فإن 

الناس يعرضون صفحاً عن كالم ربهم إىل الكالم 

غري الحسن، وبذلك تحصل التوترات واملهاترات، 

وكام يقول الشاعر: فإن الحرب مبدؤه كالُم. وبنّي 

فضيلته أن الكلمة الطيبة أصل عظيم يف التعامل 

االجتامعي، وهي التي تحقق املآرب للناس، 

وتكسب التواد والرتاحم، وهي كذلك خلق اإلسالم 

الذي جاء النبي -عليه الصالة والسالم- ليتمم 

مكارمها، وقد كان يقول: »الكلمُة الطَّيِّبُة صدقٌة 

وكلُّ خطوٍة تخطوها إىل املسجِد صدقٌة« أي تنال 

بها أجراً؛ ألنها ترس السامع وقد ال تغري من الواقع 

شيئاً، كام قال يف حديث آخر: »ال َعْدَوى، وال ِطرَيََة، 

ويُْعِجبُِني الَفأُْل: الَكلَِمُة الَحَسَنُة، الَكلَِمُة الطَّيِّبَُة«.

وأشار الدكتور الحداد إىل أن النبي -صىل الله 

عليه وسلم- جعل الكلمة الطيبة يف صدر 

الحسنات التي عىل اإلنسان أن يتقرب بها ملواله 

شكراً عىل نعمه عليه إذا أصبح سليامً معاىف، 

فهذا هو منهج اإلسالم الذي نترشف به ونتخلق 

بأخالقه، فيتعني علينا أن يكون كالمنا كله طيباً 

ينفعنا عند ربنا، ونعيش به متحابني مع من حولنا.

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب تنظم حلقة 

تحفيظ جزء عم لنادي ذخر لكبار 
املواطنني

نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب متمثلة بإدارة الربامج املعرفية اإلسالمية 

بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع بديب، حلقة لحفظ 

كتاب الله تعاىل لنادي ذخر لكبار املواطنني، حيث 

اختصت الحلقة يف العام الدرايس الحايل بتعليم 

جزء عم حفظا وتفسريا وتجويدا، والتي انطلقت 

يف األول من اكتوبر الجاري، مبشاركة 13 سيدة 

باستخدام األساليب املبتكرة والتكنلوجيا الحديثة 

مثل برامج مايكروسوفت تيمز وزوم.

ويف هذا السياق، أكدت حمدة أحمد املهريي، 

مديرة إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية، أن مشاركة 

مركزي املزهر وأم الشيف الثقايف اإلسالمي يف 

هذه املبادرة املميزة، كان من ضمن خطة االلتزام 

املجتمعي إلدارة الربامج املعرفية اإلسالمية، 

بالتعاون مع هيئة تنمية املجتمع

مشرية إىل أن التعاون مع مختلف قطاعات 

املجتمع ساهم يف تحقيق االرتقاء باملستوى 

الفكري والثقايف واإلسالمي ألفراد املجتمع.

وأضافت املهريي: إن استخدام الوسائل الحديثة 

واملبتكرة يف التعليم الديني ساهم بشكل 

فعال يف دعم الفئات املجتمعية املختلفة، من 

خالل تقديم خدمات متميزة لتحقيق رؤية الدائرة 

لتكون الوجهة   الريادية   االسالمية   والخريية  

 املستدامة، فضال عن مواصلة املراكز يف تحقيق 

إسرتاتيجيتها الخاصة بتسهيل وتيسري خدمة 

تعليم العلوم اإلسالمية الوسطية، ومتكني 

مختلف رشائح املجتمع من االستفادة من حفظ 

وتالوة القرآن الكريم.                     ومن جانبها أكدت مريم 

الحامدي، مدير إدارة كبار املواطنني يف هيئة 

تنمية املجتمع أهمية التعاون مع الجهات 

لطرح برامج ومبادرات متنوعة لتحسني حياة كبار 

املواطنني وشغل أوقاتهم بالطرق املحببة 

لديهم، مبينًة أن اإلجراءات االحرتازية التي 

فرضها انتشار وباء كورونا شكلت تحدياً بالنسبة 

لهذه الرشيحة التي هي يف أمس الحاجة إىل 

التواصل االجتامعي وكرس عزلتها بشكل مفيد. 

وقالت الحامدي: "تخصص الكثري من األمهات 

أوقات كبرية من يومهن لتالوة القرآن وتدارسه 

وتعترب جلسات التحفيظ االفرتاضية التي وفرها 

مركز املزهر الثقايف اإلسالمي فرصة هامة لهن 

للتواصل مع املعلامت وتصحيح تالوتهن والحفظ 

عن بعد مبا يشعرهن باإلنجاز وبالراحة النفسية 

ويساهم أيضاً يف تنظيم أوقاتهن وشغلها 

بشكل مفيد لهن". ويذكر أن نادي ذخر االجتامعي 

افتتح يف 28 أكتوبر 2014، والذي يهدف إىل 

تقديم مجموعة من األنشطة والفعاليات 

والربامج اليومية التي تعنى بالجوانب الثقافية 

واالجتامعية والرتفيهية والصحية لحياة كبار 

املواطنني، تعزيزاً الندماجهم يف الحياة العامة 

واالستفادة من خرباتهم ومتضية أوقات فراغهم 

بالشكل األمثل ملتابعة حياتهم بإيجابية وحالة 

نفسية وصحية مثالية، واملساهمة بدورهم يف 

خدمة املجتمع والتنمية الوطنية والحفاظ عىل 

الهوية مبا يتناسب مع قدراتهم وميولهم.
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مركز اتصال دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي يستقبل حوايل 69 ألف 

طلٍب واستفساٍر حتى الربع الثالث من 2020 

بلغ عدد الطلبات و االستفسارات الواردة إىل مركز اإلتصال يف 

دائرة الشؤون اإلسالمية و العمل الخريي حواىل 68927 ألف 

طلب و اتصال خالل الفرتة من يناير وحتى سبتمرب املايض من 

خالل قنوات تقديم الخدمة املختلفة الخاصة باملركز . واستقبلت 

قناة الربيد اإللكرتوين 2566 طلباً، بينام تم استقبال 283 طلباً عرب 

تطبيق "واتساب"، وتم استقبال 2468 مكاملة يف نظام اتصل بنا، 

وبلغ استقبال طلبات املتعاملني عرب الهاتف عىل مدار الساعة 

61324، فيام بلغت محادثات مبارشة شات 2286 محادثة. ويف هذا 

السياق أكد عادل جمعة مطر، مدير إدارة خدمة املتعاملني، أنه 

تم تحقيق %99 نسبة سعادة املتعاملني يف العام 2020، و90% 

نسبة سعادة املتعاملني للربيد اإللكرتوين وفق املؤرشات 

الداخلية املعتمدة ، األمر الذي يؤكد حرص الدائرة عىل توفري 

أعىل مستويات الخدمة بسالسة وسهولة فضال عن توفري الوقت 

لتعزيز تجربة املتعاملني اإليجابية، مشريا إىل أن عمل مركز 

االتصال عىل مدار الساعة والتعامل الفوري مع جميع املكاملات 

واالستفسارات الواردة والرّد عليها يف مدة زمنية محددة 

وبشكل احرتايف، ساهم يف أن يكون ضمن املراكز الثالثة األوىل 

لربنامج حمدان للخدمات الحكومية فئة »أفضل مراكز اتصال« 

عىل مستوى حكومة ديب. من جانبها ، ذكرت هاجر السويدي 

رئيس قسم عالقات املتعاملني يف الدائرة ان املركز يعترب أحد 

أهم قنوات تقديم الخدمة بالدائرة حيث يتوىل تقديم عدد 18 

خدمة عىل مدار الساعة منها طلب إصدار فتوى - طلب التعريف 

باإلسالم – طلب إشهار االسالم - طلب توفري محارض إلقامة لنشاط 

ديني - طلب اقتناء إصدارات الدائرة أو مصحف الشيخ مكتوم 

- طلب تحديد اتجاه القبلة ملساكن األفراد و املنشآت الجديدة 

أو القامئة - طلب تسجيل يف برامج وفعاليات الدائرة - طلب 

التسجيل يف حلقة تحفيظ القرآن الكريم - طلب التسجيل يف 

الدورة املكثفة لتحفيظ القرآن الكريم- طلب حساب الزكاة - طلب 

دفع الزكاة – طلب دفع تربعات املساجد. وأشارت إىل أن خدمة 

2570 مسلامً جديداً يف مركز محمد بن راشد 
للثقافة اإلسالمية حتى الربع الثالث من 2020

يف إطار حرص مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية التابع لدائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب، عىل إيصال خطابه الحضاري 

إىل مختلف فئات املجتمع، بتعزيزه قيم التسامح، ونرشه للثقافة 

اإلماراتية واإلسالمية الوسطية، أمثر ذلك عن إقبال 2570 من الجاليات 

املقيمة يف ديب عىل إشهار إسالمهم بالتعاون مع املراكز 

اإلسالمية باإلمارة من شهر يناير حتى سبتمرب من عام 2020، عن 

بعد بنسبة %100، وذلك بناء عىل التقرير الصادر من املركز. ويف 

هذا السياق، قالت هند محمد لوتاه، مديرة إدارة املركز: انطالقا 

من الرؤية السامية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 

نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب "رعاه الله" يف 

أن تكون إمارة ديب منارة لإلسالم الوسطي عىل مستوى املنطقة 

والعامل، دأب مركز محمد بن راشد للثقافة اإلسالمية عىل استثامر 

فرصة التفاعل مع املجتمع بكل أطيافه استنادا إىل التنوع الثقايف 

واإلنساين يف إمارة ديب. وأشارت لوتاه إىل أن هذا التنوع جعل من 

املركز محط أنظار املقيمني عىل مختلف خلفياتهم الثقافية والدينية 

واالجتامعية، حيث ساهم بتقريب الصورة الصحيحة والوسطية 

لقيم ومبادئ الدين اإلسالمي، مؤكدة أن الكثري من املقيمني 

يف دولة اإلمارات العربية املتحدة تعمقوا بشكل كبري يف مقاصد 

الدين اإلسالمي والبحث يف الرشيعة اإلسالمية وأحكامها، ليكونوا 

عىل دراية كاملة باملجتمع. ومن جانبها أوضحت هناء عبد الله 

الجالف، رئيس قسم رعاية املسلمني الجدد أن قرار إشهار اإلسالم 

املتعاملني يف الدائرة تتعامل مع استفسارات املتعاملني عرب جميع 

قنوات التواصل املتاحة )مكاملات هاتفية، الربيد اإللكرتوين، محادثات 

مبارشة، تطبيق واتساب، نظام اتصل بنا، نظام الشكاوى املوحد 

لحكومة ديب، نظام االقرتاحات املوحد لحكومة ديب(، فضال عن 

استقبال ومتابعة مالحظات وشكاوى املتعاملني، وبالغات املساجد، 

إضافة إىل استقبال طلبات الخدمات الذكية، وتوجيه املتعامل 

وإرشاده إىل كيفية استخدام الخدمات الذكية للدائرة

للمقيمني يتبعه تغيريات كبرية وأحياناً تحديات 

عىل املستويات الثقافية واالجتامعية، مؤكدة 

حرص املركز، وبدعم مبارش من دائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي، عىل تقديم خدمات 

املتابعة والرعاية لهم، عرب فرق العمل املختلفة 

يف املركز واملرشدين، حيث متتد هذه الخدمات 

لتشمل النواحي الدينية واالجتامعية والثقافية 

والعائلية واإلجرائية. وأضافت الجالف إىل أن 

الخدمات التي يقدمها املركز هي إشهار إسالم، 

إصدار الشهادات )شهادة اعتناق إسالم، شهادة 

بدل فاقد، طبق األصل، شهادة ملن يهمه األمر 

ألبناء املسلمني الجدد، شهادات ملن يهمه األمر 

للحصول عىل الرعاية املادية بالتعاون مع صندوق 

الزكاة بأبوظبي أو تسهيل إجراءات الزواج بالتعاون 

مع محاكم ديب(، تقديم الدروس واالختبارات 

بالتعاون مع قسم شؤون الدارسني باملركز. 

وتستقبل هذه الخدمات عرب بوابة الخدمات الذكية 

للدائرة www.iacad.gov.ae، وتطبيق الدائرة 

الذيك iacad، فضال عن االتصال املبارش عىل مركز 

اتصال الدائرة 800600 املجاين.

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل 
الخريي بديب تكرم الفائزين 
بجائزة التميز الداخيل 2020

نظمت دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب، الدورة الخامسة عرش من جائزة "التميز 

الداخيل 2020"، برعاية وحضور سعادة الدكتور 

حمد الشيخ أحمد الشيباين، مدير عام الدائرة، 

تحت شعار "نحو املستقبل"، وذلك استلهاماً من 

مفهوم التميز الحكومي الذي تنشده دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، واستنادا إىل رؤية 

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، 

نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم 

ديب، رعاه الله، يف تهيئة وتطوير العمل 

الحكومي للمستقبل يف مختلف املجاالت.  وقد 

تم الحفل يف مرسح مركز أم الشيف الثقايف 

اإلسالمي، التابع للدائرة، مع االلتزام التام 

باإلجراءات االحرتازية كافة، كالتباعد االجتامعي 

وارتداء الكاممات، حيث حرض الحفل املديرون 

التنفيذيون يف الدائرة، إىل جانب مديري اإلدارات، 

واملوظفني املكرمني، حيث تهدف هذه الجائزة 

عىل مدى سنوات متواصلة إىل تشجيع القطاعات 

والوحدات التنظيمية واملوظفني العاملني يف 

الدائرة عىل التميز واالبتكار، لتطوير منظومة 

التميز الحكومي وفق مستهدفات خطة ديب 

2021م الرامية لالرتقاء باإلمارة عىل مختلف 

األصعدة وترسيخ أسس النهضة التي تشهدها 

مختلف قطاعاتها.  وقال سعادة الدكتور حمد 

الشيباين يف كلمة ألقاها أثناء الحفل: إن الدورة 

الخامسة عرش لجائزة التميز الداخيل لدائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي، انعكاسا 

للجهود املبذولة، ألن االبتكار واالبداع منهج 

متكامل نحو التميز، والسري يف خطوات التميز 

عادة وليست فعال، فنحن تحت قيادة حكيمة تنرش 

ثقافات متنوعة تحث عىل صناعة التغيري اإليجايب 

عىل الفرد واملجتمع، قيادة وهبت كل ما لديها 

من أجل بناء إنسان قادر عىل مواجهة التحديات، 

مبادر، ناجح يف تخطي العقبات مهام صعبت.

وأكد سعادته خالل كلمته أن جميع املوظفني 

مميزين، وعملية االبتكار ليست حرصا عىل 

الفائزين، موضحا أن الجميع ساهم برتك بصمة 

حية يف استمرارية نهضة الدائرة، معربا عن 

اعتزازه وفخره بالفائزين ملواكبتهم طريق 

الجودة واالرتقاء وكل ما هو جديد، مشريا إىل 

أن عملية العطاء هي رحلة دامئة لتبقى دائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي منربا يعكس 

أجمل معاين االبتكار والتقدم، تحقيقا لرؤيتنا 

"الوجهة الريادية اإلسالمية والخريية املستدامة".  

وشملت جائزة التميز الداخيل فئتني هام الفئة 

اإلدارية والفئة الوظيفية، حيث قسمت الفئة 

اإلدارية إىل 3 أقسام رئيسية وهي فئة الوحدة 

التنظيمية الرائدة، أفضل مبادرة ومرشوع مبتكر، 

أفضل عملية وخدمة مبتكرة،  بينام قسمت 

الفئة التنظيمية إىل 5  أقسام رئيسية هي 

وسام املدير العام للموظف املتميز يف 

املجال اإلرشايف، وسام املدير العام للموظف 

املتميز يف املجال التخصيص، وسام املدير 

العام للموظفني املتميزين يف املساجد، 

وسام املدير العام للموظف املتميز الشاب، 

وسام املدير العام للجندي املجهول. ويهدف 

التقسيم املحدث للجائزة إىل تسليط الضوء 

عىل حجم العمل واإلنجاز الذي حققه موظفو 

الدائرة خالل هذا العام، ملواصلة مسرية العمل 

والتطوير خالل الفرتة القادمة بتوفري بيئة مهنية 

وبناءة تحتضن الكفاءات وتساهم يف تشجيعها 

وتنميتها من خالل بث روح املبادرة والتميز 

واإلنجاز لديها. وفازت مبادرة صندوق التضامن 

املجتمعي ضد كوفيد19- ضمن أفضل مبادرة 

ومرشوع مبتكر، بينام فازت خدمة العقد املوحد 

للصيانة الشاملة ضمن أفضل عملية وخدمة 

مبتكرة، يف حني فازت إدارة الربامج املعرفية 

اإلسالمية بالوحدة التنظيمية الرائدة ضمن الفئة 

اإلدارية. وضمن الفئة التنظيمية فازت السيدة 

شيخة سلطان املري، مديرة إدارة االتصال 

والتسويق مناصفة مع السيد محمد مصبح 

ضاحي، مدير إدارة املؤسسات الخريية، ضمن 

جائزة املدير العام للموظف املتميز يف املجال 

اإلرشايف، يف حني فاز عيل عمر الخزامي، 

إخصايئ أول عقود ومشرتيات، ضمن جائزة وسام 

املدير العام للموظف املتميز يف املجال 

التخصيص، وفاز السيد خريي سعيد عنرب، إمام 

وخطيب، والسيد عبد الله مرشد الحيايل، مؤذن 

أول، ضمن فئة وسام املدير العام للموظفني 

املتميزين يف املساجد، يف حني فازت علياء 

سعيد البسطي، ضمن فئة وسام املدير العام 

للموظف املتميز الشاب، وضمن فئة وسام 

املدير العام للجندي املجهول، فاز السيد أحمد 

محمد الهاشمي، إمام مسجد.  وقد بث حفل 

عرب برنامج مايكروسوفت تيمز ملوظفو الدائرة 

ليتمكن أكرب عدد ممكن يف املشاركة بهذه 

املناسبة. 
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استأنفت إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية بدائرة الشؤون 

اإلسالمية والعمل الخريي بديب مسابقة القرآن الكريم 

املحلية يف دورتها الرابعة عرشة "ويف ذلك فليتنافس 

املتنافسون"، حيث انطلقت املسابقة مطلع األسبوع الجاري 

وستستمر حتى تاريخ 2020/11/25 عرب برنامج مايكروسوفت 

تيمز مبشاركة أكرث من 97 متسابقة مبركزي املزهر وأم 

الشيف الثقايف اإلسالمي، وذلك ضمن خطتها اإلسرتاتيجية 

لنرش الوعي الديني والثقافة اإلسالمية عىل كافة 

املستويات ارتكازا عىل نهج الوسطية واالعتدال.وأكدت حمدة 

أحمد املهريي، مديرة إدارة الربامج املعرفية اإلسالمية، 

إن الهدف من إقامة املسابقة يتمثل يف تشجيع منتسبات 

املراكز عىل فهم القرآن الكريم وحفظه والعمل عىل 

تالوته، فضال عن تشجيع الراغبات يف تعلم علوم القرآن يف 

املجتمع، موضحة أن هذه املسابقة تعكس حرص الدائرة عىل 

املساهمة يف الخري والتفاين يف استدامة تطور املراكز 

وتنمية جهودها إسعاداً لفئات املجتمع وأبنائه وبناته ونرشاً 

للمعرفة والعلم وحب التعلم والرتغيب فيه.

وأوضحت إدارة املراكز الثقافية اإلسالمية أن املسابقة 

قسمت إىل مثان فئات بحيث تكون الفئة األوىل حافظة 

للقرآن الكريم كامالً، أما الفئة الثانية حافظة عرشون جزءاً من 

إحدى دفتي املصحف )1-20( أو )11-30(، الفئة الثالثة حافظة 

لعرشة أجزاء من إحدى دفتي املصحف )1-10( أو )21-30(، الفئة 

الرابعة قسمت إىل فرعني، الفرع األول: خمسة أجزاء متتالية 

وتكون خاصة بدارسات إدارة املراكز الثقافية اإلسالمية، أما 

الفرع الثاين من الفئة الرابعة حافظة لخمسة أجزاء متتالية 

من إحدى دفتي املصحف ملواطنات دولة اإلمارات العربية 

املتحدة. الفئة الخامسة قسمت إىل فرعني، الفرع األول خاص 

بدارسات إدارة املراكز الثقافية اإلسالمية من كبار املواطنني، بحيث 

يكن حافظات لجزئني متتاليني، أما الفرع الثاين من الفئة الخامسة 

خاص بالفتيات من سن 10 إىل 13 سنة، بحيث يكن حافظات لثالثة أجزاء 

متتالية من إحدى دفتي املصحف وهو فرع.

الفئة السادسة من فئات املسابقة معنية بأصحاب الهمم إعاقة 

حركية أو برصية، عىل أن يتم حفظ جزءا تبارك وعم، أما الفئة السابعة 

تحت مسمى أجمل ترتيل )مزامري آل داوود(، بحيث تشرتط املهارة يف 

الرتتيل وإتقان أحكام التجويد ومخارج الحروف.

الفئة الثامنة واألخرية من ترتيب الفئات، الرسد للقرآن كامال، عىل أن 

تكون املتسابقة حافظة للقرآن كامال مع القدرة عىل تسميع ثالثة 

أجزاء يف اليوم رسًدا متقًنا.

"ويف ذلك فليتنافس املتنافسون"

دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي 

بديب تستأنف مسابقة القرآن الكريم املحلية 

يف دورتها الرابعة عرشة

دائرة الشؤون اإلسالمية 
والعمل الخريي بديب 
تنرش سلسلة دراسات 

تأصيلية يف فقه التسامح 

إصدار العدد

تزامنا مع اليوم العاملي للتسامح، أصدرت إدارة البحوث بدائرة 

الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي بديب، سلسلة دراسات تأصيلية 

يف فقه التسامح لنخبة من علامء الدائرة استهدفت الباحثني 

وجمهور القراء واملثقفني واملتطلعني إىل املعرفة، حيث 

تناولت السلسلة املسائل التي أوالها القرآن الكريم عناية كبرية، 

وجعلها بضوابطها أصال من أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم، 

وقد تطرقت املجموعة إىل القواعد والتوجيهات القرآنية يف 

أحكام الفقهاء. وقد احتوت هذه السلسلة عىل أربع دراسات 

معمقة، أولها كتاب "السامحة والتسامح يف اإلسالم" لفضيلة 

الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبري مفتني مدير إدارة اإلفتاء، 

وأّصل فيه للتسامح كخلق إسالمي عظيم يف شؤون الحياة كافة. 

أما اإلصدار الثاين يف السلسلة فهو "التسامح مع غري املسلمني 

يف القرآن الكريم وآثاره عن الفقهاء - دراسة تأصيلية" للباحث 

أول محمد سعد الشحيمي، تعرض فيه لتأصيل التسامح كأصل من 

أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم.

أما اإلصدار الثالث فقد جاء بعنوان "مسائل من تسامح فقه 

املعامالت املالية مع غري املسلمني" للباحث أول الدكتور إبراهيم 

عبد اللطيف العبيدي، وقد اعتنى فيه ببيان أحكام املعامالت 

املالية التي تجري مع غري املسلمني وإبراز جانب التسامح فيها 

واألثر املرتتب عليها.

ثم جاء اإلصدار الرابع بعنوان "من الدار إىل الجار" لفضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبري مفتني مدير إدارة اإلفتاء، ليجيّل موضوعاً هاماً وهو تأصيل أثر 

املعاهدات الدولية عىل عالقات املسلمني بغريهم.

ويف هذا السياق أكد الدكتور عيل حسن املرزوقي، مدير إدارة البحوث، أن السلسلة جاءت ضمن توجهات القيادة الرشيدة التي تحث عىل تعزيز الروابط املجتمعية، 

وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من منظور إسالمي، موضحا أن إدارة البحوث عكفت عىل إعداد هذه الدراسات من قبل نخبة من 

العلامء واملختصني يف العلوم الرشعية 

ويذكر أن سلسلة دراسات تأصيلية يف فقه التسامح متوفرة للجمهور بنسختها اإللكرتونية عىل موقع دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل الخريي.
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تعلم اللغات هو تعلم خاص، يسري بآلية خاصة، عن طريق َملََكة ا

يف اإلنسان، تكتسب اللغة بسامعها من اليوم األول يف 

حياة اإلنسان.

ويعترب التحدث من أعظم النعم التي امنّت الله بها عىل 

اإلنسان، وذكرها يف معرض تكريم وتعظيم إذ قال سبحانه 

وتعاىل: "الرحمن. علم القرآن. خلق اإلنسان. علمه البيان" 

الرحمن:4-1

ففي كل إنسان أوِدَع جهاز كامل يختص بنطق األصوات، 

وترجمتها، وتفسري معانيها القريبة والبعيدة، والتفاعل 

معها.

ويسمى تعلم اللغة األوىل باالكتساب الفطري، وهي أول 

لغة تدخل سمَع اإلنسان، وتترسب يف خاليا دماغه، فتتربمُج 

بها، وتعيها، وتحاكيها، فيصري اإلنسان قادرا عىل التواصل 

التام بها، ويحقق الكفاية التواصلية مرِسال ومستقِبال.

فإن دخلت لغة أخرى يف مرحلة تالية فهي تسمى اللغة 

الثانية، ولها طرق وأساليب أخرى يف تعليمها وإكسابها، 

حيث أنها تحتاج إىل يشء من الجهد والتعليم املخطط 

واملنهج املدروس.

فإن توفرت للغة الثانية ما توفر للغة األوىل من بيئة اكتساب 

طبيعية من خالل معايشة أفراد يتعاملون باللغة الجديدة فقد 

اكتملت لعملية اكتساب اللغة الثانية عوامل النجاح املطلوبة.

وهذا غالبا ما يكون يف سن مبكرة من عمر الطفل، حيث 

يكتسب اللغة الثانية اكتسابا من محيطه، وبال جهد متعمد 

للتمكن منها، وتسمى عملية تعلم اللغة الطبيعية 

باالنغامس اللغوي، أو االنغامر اللغوي، حيث يعيش فيها 

يف كل التفاصيل اليومية تحدثا وسامعا، ثم قراءة وكتابة 

يف مرحلة الحقة.

وهذه املهارات األربع هي الهدف املطلوب الوصول إليه 

يف تعلم أي لغة: التحدث والسامع والقراءة والكتابة.

وملا يأيت دور املدرسة فإنها تعلم الطالب املزيد من 

التفاصيل عن لغته، كام تعلمه القواعد املنهجية التي 

تنتظم فيها كل عباراته وجمله وحروفه، وتهدف إىل 

التخلص من أي عيوب يف اللغة، وإىل إكامل املهارات 

املطلوبة بالتمكن من القراءة والكتابة، إىل جانب إكساب 

املتعلم دائرة أكرب من املفردات، التي متكنه من التوسع 

يف صياغة عبارته، والعمق يف تقديم أفكاره.

فيكون التعلم املدريس هو تعليام للغة، وتعلُّام عن 

اللغة، وباللغة.

أي أنه يجمع بني امللكة والصناعة، وميزج بينهام مزجا 

جميال منهجيا، يرثي الفكر، ويقوي املهارات، ويجعل 

املرء متمكنا من ناصية لغته، يسهل عليه استخدامها 

وترصيف القول فيها، فيحسن عرض أفكاره، والتعبري عن 

مشاعره، كام يحسن الفهم عن اآلخرين.

إن التعلم هو املعرفة املقصودة لقواعد اللغة، وهو ال 

يؤدي بالرضورة إىل الطالقة يف التحدث، وهو بحاجة إىل 

جهد وتعمد للتعلم، أما االكتساب فهو تلقايئ يحدث دون 

قصد، ويؤدي إىل الطالقة يف التحدث والفهم، واكتساب 

ملكة اللغة.

يعد االنغامس اللغوي يف اللغة املستهدفة أنجح الطرق 

للوصول إىل تعلم لغة ثانية، وهو أيضا أنجح الطرق من 

أجل التمكن التام من اللغة األوىل نفسها، فإن االنغامس 

فيها سامعا وتحدثا وقراءة، يصنع ذلك الرابط الدماغي 

الخفي الذي تنتقل به الدالالت بأرسع من الربق، فتقع 

موقعها املالئم.

إن الرتاكيب الصحيحة، والصياغة السليمة للجمل والتعبريات 

هي املقياس الذي يسمح بسهولة أن نقيس مقدار متكن 

الفرد من اللغة، فإنه إن غابت عنه آالف املفردات من لغته 

فلن يؤثر ذلك يف ملكته، ولكن أي خطأ يف الرتكيب هو 

الذي يشكل نقصا ال ميكن تالفيه مهام اكتسب املتعلم 

من مفردات جديدة، ما مل يستطع أن يقيمها يف مكانها 

الصحيح، للداللة عىل املراد.

ولنا أن نعود قليال إىل تاريخنا العريب، يف العهد الذي 

سبق ظهور اإلسالم، لرنى كيف كان العرب الصاء 

يرسلون أبناءهم إىل البوادي ليكتسبوا اللغة 

هناك من أهل البدو الخلص الذين مل يختلطوا بأحد، 

ومل يسمعوا أي كالم غري عريب لبعدهم عن 

االختالط باملدن واألمم األخرى، مام صنع بيئة من 

الصفاء اللغوي التام الذي ال تشوبه أدىن شائبة.

ونتذكر كيف انتقل نبينا وحبيبنا رسول الله محمد 

بن عبدالله من يد أمِّه آمنة، إىل يد مرضعته حليمة 

السعدية التي ذهبت به إىل عمق البادية، حيث 

نشأ يف الرحاب الفسيحة، تحت السامء الصافية، 

يسمع اللغة الصافية، وتنشأ أقوى ملكة لغوية 

برشية، يؤهلها رب العزة جل وعال لتلقي رسالة 

اإلسالم، عن طريق القرآن الكريم الذي نزل بلسان 

عريب مبني، ليكون خامتة رساالت الله لألرض، 

تتوجه للناس كافة بهذه اللغة العظيمة.

إن تلك املامرسة العربية القدمية هي ترجامن 

حقيقي لكل النظريات اللغوية الحديثة التي تبحث 

يف آلية اكتساب اللغات األوىل والثانية، ويف 

السن املناسب لتلقي امللكة، ويف األسس التي 

يقوم عليها التعلم أو االكتساب.

ومن الطرق التي يُوجه إليها متعلم اللغة أن 

يحرص عىل قراءة الكالم العريب الفصيح، وعىل 

االستامع إليه من أي مصدر متاح كالتسجيالت 

الصوتية والربامج املرئية، مع أهمية الحرص عىل 

التحدث باللغة يف معظم حاالته، وعدم التحرج 

من الخطأ ما دام ينتبه ويصحح ويعالج أي مشكالت 

تظهر لديه، فإن انتقال أي مهارة ال يحدث دون 

مامرسة، واملامرسة مع اللغة أوىل وأهم 

لتعلقها بفهم ما يدور بني الناس، والرتباطها 

بأمر التواصل بني الشعوب وتالقح الثقافات وتبادل 

املعارف والخربات، وإن لغتنا العربية ليست أقل 

من غريها أبدا، لكنها تحتاج إىل عمل جاد، وحرص 

كبري، وتخطيط سليم، من أجل إعادتها إىل الحياة 

العلمية والعملية، لتصبح بحق لغَة حياة وعلم 

وعمل، وهو املأمول بإذن الله عز وجل.

االنغامس اللغوي
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االختالف بني الناس 
أسبابه وآدابه

يف ضوء الظروف العصيبة التي منر بها يف وقتنا 

الحارض، فإن حق هذا االختالف من القضايا اإلسالمية 

الهامة التي نعاين منها ونواجهها. لكون هذا 

الحق من الحقوق املرشوعة لكل فرد من أفراد 

مجتمعنا سواء كان داخل محيط بيئته االجتامعية، 

والثقافية، والسياسية. ولكونه وسيلة من وسائل 

التفكري، والتعبري يف تحقيق الذات من خالل 

إقراره، واحرتام رأي اآلخر، واالستامع إليه، والتحاور 

معه مام يرتتب عىل إثره تجسيد روح التآخي 

اإلنساين، والتعايش السلمي، وترسيخ قيم 

التعاون واالستقرار بينهم. حول كل ذلك، ويف 

ضوئه نناقش هنا مفهوم حق االختالف، والفرق 

بينه وبني الخالف، وأنواع هذا االختالف ومجاالته، 

وأسبابه، وآدابه التي يتصف بها لكونه مرتكزاً 

جوهرياً من مرتكزات الدميوقراطية التي بدون 

األخرية تكون الديكتاتورية. ولكونه أيضا سنة من 

سنن الحياة ومتطلباتها. ويقيض عىل االستبداد 

بالرأي، وعىل كل مظاهر التعصب، والعنف بأشكاله 

املتعددة. ولكونه كذلك الطريق االمثل يف إحقاق 

الحق، وطوق النجاة لنا يف إصالح ذات بيننا، وجمع 

شملنا، ورقي نهضتنا.

   مفهوم حق االختالف :

يعرف هذا الحق يف اللغة بالتميز، وعدم التطابق، 

وهو تجسيد للتعددية يف مختلف مجاالته. 

واصطالحا هو: اإلقرار، واالعرتاف املتبادل بني 

األفراد، والجامعات باالختالف بينهم كام يعني حق 

الفرد أن يكون مغايراً لآلخرين ومتميزاً عنهم 

)1(. فحق اختالف الناس يف مختلف شئون حياتهم الدينية 

والدنيوية ليس باألمر الجديد أو املستحدث، بل هو أمر 

قديم. وسوف يظل هذا االختالف بينهم إىل أن يرث رب 

العاملني األرض ومن عليها. وعن هذه الحقيقة، قال الله 

ًة َوِٰحَدًة َواَل يَزَالُوَن  جل عاله "َولَْو َشآَء َربَُّك لََجَعَل ٱلنَّاَس أُمَّ

ُمْختَلِِفنَي" سورة هود، آية 118 

)2(. وعن تفسري هذه اآلية قال فضيلة األستاذ الدكتور 

محمد سيد طنطاوي شيخ األزهر السابق ... رحمه الله. 

أي ولو شاء ربك أيها الرسول الكريم الحريص عيل إميان 

قومه أن يجعل الناس جميعاً أمة واحدة مجتمعة عىل 

الدين الحق. فإن مشيئته ال مينعها أي مانع. ولكنه مل 

يشأ ذلك ليميز الخبيث من الطيب، وال يزال الناس ما بقيت 

الدنيا مختلفني يف أفكارهم، وتوجهاتهم، ومقاصدهم، 

وآمالهم إال الذين أصابتهم رحمة ربك فاهتدوا إىل طريق 

الحق فإنهم مل يختلفوا يف أصل من أصول الدين الحنيف، 

بل عرفوا طريق الخري فاتبعوه.

واعلم أن الحكمة اإللهية اقتضت أن يكون الناس مختلفني، 

وإن رحمة الله التي وسعت كل شئ ستشملهم ما دام 

اختالفهم من أجل الوصول إيل الحق والصواب، وبخصوص 

هذا، قال الله تعاىل "َولَْو َشاَء اللَُّه لََجَمَعُهْم َعىَل الُْهَدٰى 

فاََل تَُكونَنَّ ِمَن الَْجاِهلِنَي" سورة األنعام، آية 35 )3(.

    الفرق بني االختالف والخالف :

ان أصل مادة االختالف والخالف واحد وهو: "خلف" , ويتفرع 

عنه العديد من االشتقاقات، وكلمتا "خالف" و "اختلف" قد 

تستعمل كل منهام يف محل األخرى . إال أن التأمل يرشد 

إىل أن استعامل "خالف" يكون يف حالة العصيان الواقع 

عن قصد كمن يخالف األوامر )4(. وبشأن ذلك قال أحكم 
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الحاكمني "فَلْيَْحَذِر الَِّذيَن يَُخالُِفوَن َعْن أَْمرِِه أَن تُِصيبَُهْم ِفتَْنٌة أَْو يُِصيبَُهْم َعَذاٌب 

أَلِيٌم" سورة النور، آية 63 )5(. ومل يقل: يختلفون يف أمره، واستعامل "اختلف" 

يكون يف حالة املغايرة يف الفهم الواقع من تفاوت وجهات النظر، وعليه 

َ لَُهُم الَِّذي اْختَلَُفوا ِفيِه" سورة  قوله تعاىل "َوَما أَنزَلَْنا َعلَيَْك الِْكتَاَب إاِلَّ لِتُبَنيِّ

النحل، آية 64 )6(، ومل يقل: خالفوا فيه. وكذلك قوله تعاىل "فََهَدى اللَُّه الَِّذيَن 

آَمُنوا لاَِم اْختَلَُفوا ِفيِه ِمَن الَْحقِّ ِبِإْذنِِه"، سورة البقرة، آية 213 )7( فجعله اختالفا 

ال خالفاً. لذا، قال أبو البقاء يف كلياته موضحاً الفرق بني االختالف والخالف من 

وجوه: االختالف هو أن يكون الطريق مختلفاً، واملقصود واحداً، والخالف هو 

أن يكون كالهام مختلفاً. واالختالف: ما يستند إيل دليل. والخالف: ما ال يستند 

إيل دليل، واالختالف: من آثار الرحمة. والخالف من آثار البدعة، ولو حكم القايض 

بالخالف، ورفع لغريه يجوز فسخه بخالف االختالف. فإن الخالف هو ما وقع يف 

محل ال يجوز فيه االجتهاد. وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة، واإلجامع. فالخالف 

ما يحمل يف مضمونه النزاع والشقاق، والتباين الحقيقي. واالختالف ما يحمل 

التغاير اللفظي ال الحقيقي. ولهذا، يجري عىل لسان أهل العلم أثناء تقرير 

املسائل الخالفية هذا اختالف ال خالف.

    أنواعه: - إن أنواع حق هذا االختالف نوعان هام : 

-   حق اختالف محمود: 

وهو الذي يقوم عىل الحقائق الثابتة التي تؤدي إىل األفضل مثل املعرفة، 

والثقافة، وسعة االطالع، واإلقرار بحرية الرأي.

-   حق اختالف غري محمود أو مذموم: 

وهو الذي يقوم عىل حقائق غري ثابتة تكمن يف العصبية، والحزبية، 

والطائفية، أو املذهبية، والجدال بغري علم أو دليل. وهو أيضاً الذي يؤدي 

إىل التفرق، واالنقسام الذي ال يبقي معه صعيد مشرتك للمختلفني يلتقون 

عليه. وهو االختالف يف األصول دون الفروع، ويف الكليات دون الجزئيات فهذا 

االختالف يجعل أصحابه شيعاً متناحرة، وأحزاباً متنافرة ليسوا عىل تآلف، وال 

تعاضد، وال تنارص )8(. ولذلك، نهي الحق تبارك وتعاىل عباده املسلمني عن 

االختالف، وعن التنازع، وعن االفرتاق. ويف هذا الشأن، وردت آيات كثرية نورد 

منها قوله تعاىل "َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اللَِّه َجِميًعا َواَل تََفرَّقُوا َواذْكُُروا نِْعَمَت اللَِّه 

َعلَيُْكْم إِْذ كُنتُْم أَْعَداًء فَأَلََّف بنَْيَ قُلُوِبُكْم فَأَْصبَْحتُم ِبِنْعَمِتِه إِْخَوانًا" سورة آل 

عمران، آية 103 )9(. وقوله تعاىل "َواَل تَُكونُوا كَالَِّذيَن تََفرَّقُوا َواْختَلَُفوا ِمن بَْعِد 

َما َجاَءُهُم الْبَيَِّناُت َوأُولَِٰئَك لَُهْم َعَذاٌب َعِظيٌم" سورة آل عمران، آية 105 )10(. 

هاتان اآليتان رصيحتان يف إيجاب لزوم الجامعة، واالجتناب عن كل ما يؤدي إىل 

االفرتاق. وبالتايل، حذر رسول الله صيل الله عليه وسلم أمته من االختالف، 

واالفرتاق أشد تحذير، وأخربهم أنه سبب هالك األمم الذين مضوا من قبل، وأنه 

سبب الدخول يف النار. فعن ابن عمر قال: قال رسول الله صيل الله عليه وسلم: 

"يد الله مع الجامعة، ومن شذ شذ يف النار" جامع الرتمذي: أبواب الفنت: باب 

لزوم الجامعة. )11( وعن أيب ذر قال: قال رسول الله صيل الله عليه وسلم: "من 

فارق الجامعة شرباً فقد خلع ربقة اإلسالم من عنقه" مسند اإلمام أحمد بن حنبل 

180/5 , سنن أيب داود: كتاب السنة، باب قتل الخوارج 299/2 )12(. 

لذا، نري يف بعض القنوات الفضائية أنها تستضيف عدد من الرموز املتعارف 

عليهم ال هم لها ولهم إال سوي إثارة الفنت الطائفية أو املذهبية، والحقائق 

الغري صحيحة كاملتقدمة الذكر لفرضها عىل املشاهدين، وإلقناعهم بها دون 

إعطاء فرصة يف حق اآلخرين يف الرد عليها وعليهم لبيان وجهة نظرهم 

ورأيهم فيام يقولونه، وفيام يبتونه من معلومات مغلوطة، وتداعيات مضللة، 

وأراجيف زائفة كاذبة مسمومة من أجل تحقيق مآرب ومقاصد معينة بذاتها 

تسعي إىل تحقيقها.

    مجاالته: - إن مجاالته متعددة من أهمها ما يأيت: )13( 

-   املجال السيايس:

تكمن مظاهره يف الفكر، واالنتامء، والرأي، واملامرسات السياسية.

-   املجال االجتامعي: 

تتجيل مظاهره يف اللون، والدين، والعادات، والتقاليد.

-    املجال االقتصادي: 

تتمثل مظاهره يف األجر، والعمل، واإلمكانيات املادية.

     أسبابه :

إن أسباب حق هذا االختالف كثرية منها الظاهر الواضح، ومنها الباطن الخفي، 

ومنها ما يكون الدافع إليه معرفة الحقيقة عىل الوجه األكمل، وإقامة 

الرباهني عىل ذلك. وهذا ما يسمي يف عرف علامء البحث باملناظرة أو الجدل. 

ومنها ما يكون الدافع إليه سوء النية، والتباهي، والتفاخر، واملتكابر )14(.

-   عدم تباين تفهم املوضوع: 

يكاد يفهم البعض من جهة معينة، وآخر يفهمه من جهة أخرى، وثالث يفهمه 

من جهة تختلف عن جهتي األول والثاين. وهذا النمط من االختالف رمبا يكون 

أيرس أمناطه، لكونه من املتوقع أن ينتهي دون نتيجة بعد إرصار كل جانب عىل 

موقفه.

-   تقليد اآلخرين دون إثبات: 

يعد هذا التقليد أخطر األسباب االختالفية بني الناس لكونه يؤدي بهم إىل 

التنازع، وإتباع الهوى، والكراهية فيام بينهم يف هذا الشأن نجد كثري من آيات 

القرآن الكريم تنعي عىل الغافلني، والجاهلني، والضالني استمرارهم عىل تقليد 

سواهم من اآلباء أو من الرؤساء. وبخصوص ذلك، قال رب العزة سبحانه وتعاىل 

" َوإَِذا ِقيَل لَُهْم اتَِّبُعوا َما أَنْزََل اللَّه قَالُوا بَْل نَتَِّبع َما أَلَْفيَْنا َعلَيِْه آبَاَءنَا أََولَْو كَاَن 

آبَاُؤُهْم اَل يَْعِقلُوَن َشيْئًا َواَل يَْهتَُدوَن " سورة البقرة آية 170 )15(. وعن تفسري هذه 

اآلية، قال فضيلة األستاذ الدكتور محمد سيد الطنطاوي ... شيخ األزهر السابق ... 

طيب الله ثراه ... أي إذا قيل ألولئك الذين أثروا الضاللة عيل الهدى والغي عىل 

الرشد اتبعوا النصيحة، وقالوا بسفاهة وعناد، بل نتبع ما وجدنا عليه آبائنا من 

عبادة األصنام، ومن خضوع للرؤساء. ويرد القرآن عليهم بأسلوبه فيقول " أََولَْو 

كاَن آباُؤُهْم ال يَْعِقلُوَن َشيْئاً َوال يَْهتَُدوَن " سورة البقرة من آية 170 )16(.

-   التعصب:

إن التعصب للرأي من أجل تحقيق املنافع الخاصة، واالمتثال إىل النفس األمارة 

بالسوء تكون نتيجته العناد والجحود )17(. وإن التعصب أيضا للرأي ألقوال بعض 

األشخاص أو لبعض املذاهب، والطوائف أو لبند معني بذاته أو لحزب من األحزاب أو 

لجامعة من الجامعات تكون نتيجته بث أوارص الفرقة، والوهن يف نفوس اآلخرين، 

والتي تؤدي يف أغلب األحوال إيل الرصاعات فيام بينهم )18(.

وعن هذا الخصوص، يبني لنا القرآن الكريم يف كثري من آياته إن بعض املرشكني 

كانوا يعرفون أن رسول الله صىل الله عليه وسلم صادق كل الصدق فيام يبلغه 

عن ربه، إال إن العصبية، واألحقاد، والغرور كل هذا حال بينهم، وبني أتباعهم، 

وحملهم عىل أن يخالفوه بغيا وظلام. ولذلك، قال الحق عز شأنه " قَْد نَْعلَُم إِنَُّه 

بُونََك َولَِٰكنَّ الظَّالِِمنَي ِبآيَاِت اللَِّه يَْجَحُدوَن "  لَيَْحزُنَُك الَِّذي يَُقولُوَن فَِإنَُّهْم اَل يَُكذِّ

سورة األنعام، آية 33 )19(. وقال اإلمام إبن كثري عند تفسريه لهذه اآلية الكرمية " 

أحطنا علام بتكذيب قومك لك، وهم ال يتهمونك بالكذب، ولكنهم يعاندون الحق 

كام قال أبو جهل للنبي صيل الله عليه وسلم إنا ال نكذبك يا محمد، ولكننا نكذب 

ما جئت به "

     آدابه : 

إن آداب حق هذا االختالف بني الناس كثرية جاء بها اإلسالم، وحثهم عليها حتي ال 

يختلفوا فيام بينهم. وحثهم أيضا أن يتخلقوا بها وأن يعذر بعضهم بعضا حتى 

يسموا قدرهم، ويعلو شأنهم. وأهم هذه اآلداب ما ييل: 

-    الصدق: 

إن التزام الناس بالصدق يف أي حوار فيام بينهم هو الوصول إىل الحق، 

والعدل، ومكارم األخالق. أما الكذابون، والجهالء، والسفهاء، وأصحاب الهوى، 

واملصالح الخاصة هم الذين يجادلون وغريهم بالباطل، يكابرون بدون برهان، وال 

يقيمون دعاؤهم إال عىل الكذب، والغش، والخداع، والغرور، والزور )20(.

-    املوضوعية:

تعد هذه املوضوعية أساس تنظيم الخالفات بني الناس لبيان الحقيقة، والوصول 

إىل النتيجة املرجوة التي تريض الجميع. ويقصد بها عدم الخروج عن املوضوع 

الذي هو قوام الخالف أو النزاع. إال أننا نري الكثري من الناس إذا ناقشوا غريهم 

يف أي إشكالية من اإلشكاليات تعمدوا أن يسلكوا فيام يسمي يف هذه 

األيام بخلط األوراق حتى ال يعرف أي يشء هم مختلفون مع غريهم. وهي 

أيضا تعني تغليب دوافع الذات، وعواطفها، ومصالحها وانحيازها الفكري أو 

االجتامعي عيل النقاط الحقيقية أو الطبيعية أو الواقعية للمسألة أو املوقع 

محل االختالف )21(. ففي القرآن الكريم الكثري من املحاوالت، واالختالفات التي 

دارت بني الرسل عليهم الصالة والسالم وبني أقوامهم. فرني أن الرسل عليهم 

الصالة والسالم كان جوابهم عىل مخالفيهم دون أي خروج عن مسألة النزاع، 

فقد جاء يف القرآن الكريم، وهو يحيك لنا ما قاله نوح عليه السالم " قَاَل الَْمأَلُ 

ِمْن قَْوِمِه إِنَّا لرََنَاَك يِف َضاَلٍل ُمِبنٍي " سورة األعراف، آية 60 )22( فريد عليهم 

بقوله " قاَل ياقَْوِم لَيَْس يِب َضاللٌَة ولَِكنِّي رَُسولٌِمن رَبِّ العالَِمنَي﴾ ﴿أُبَلُِّغكم 

رِساالِت َريبِّ وأنَْصُح لَكم وأْعلَُم ِمَن اللَِّه ما ال تَْعلَُموَن " سورة األعراف، 62 )23(.

-   إقامة الحجة بالربهان السليم:

إن إقامة هذه الحجة بالربهان السليم، وباملنطق الفعيل مع املختلفني يف 

الرأي هي الطريق القويم الذي يلقن املكابرين، واملعاندين، واملغرورين درسا 

ال يستطيعون مبوجبه أن يستمروا يف جدالهم. ولهذا قال أحكم الحاكمني يف 

محكم التنزيل " قُْل َهاتُوا بُرَْهانَُكْم إِن كُنتُْم َصاِدِقنَي " سورة النمل، من اآلية 164 

)24( وقال املويل جل عاله أيضا " قُْل َهْل ِعْنَدكُْم ِمْن ِعلٍْم فَتُْخرُِجوُه لََنا " سورة 

األنعام، من اآلية 148 )25(. لذا، فأهل البصرية هم الذين يعرتفون بالحق بظهور 

الربهان عىل صحة املسألة. أما غري البصرية هم الذين ال يعرتفون بهذا الحق، 

ويرصون عيل باطلهم لسوء نواياهم، وانغالق عقولهم وأفكارهم.

-   التواضع وااللتزام به:

إن هذا التواضع يف جوهره خلق كريم يزيد صاحبه رفعة، وعزا، ومكانة، وشأنا، 

ويحببه إىل قلوب اآلخرين.

من تواضع لله رفعه، ومن تكرب عليه أو عىل عباده أذله. وعن أيب هريرة 

ريض الله عنه قال: قال رسول الله صيل الله عليه وسلم، قال الله عز وجل " 

الكربياء ردايئ والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهام قذفته يف النار " 

صحيح مسلم وأخرجه اإلمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، وابن حبان يف صحيحه 

وغريهم وصححه األلباين )26(. فااللتزام بالتواضع رضوري لتنظيم املحاورات، 

واملجادالت التي تدور بني الناس لتجنب الغرور، والتي تقوم عيل األسلوب 

املهذب من شأنها أن تصل إىل الحقيقة. أما الحوار أو الجدال، والنقاش الذي 

ال يقوم عىل التواضع، ويقوم عىل التباهي باألقوال مبا ال ينفع وال يفيد. إال 

سوي إحداث الفرقة، والتطاحن، والوهن الذي يوهن شأن قوة وحدة املجتمع.

-   االحرتام املتبادل بني األطراف:

إن االحرتام من شأنه أن يزيد من أسباب التواصل، والتآخي بينهم، وترسيخ قيم 

التعاون، والنقاء، والصفاء يف معادنهم. وعن ذلك، جاء يف الحديث الرشيف 

" الناس معادن خيارهم يف الجاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقهوا " رواه 

البخاري )27(. وبالتايل، ينبغي عىل كل إنسان أن يتخلق بهذا الخلق حتى ولو 

خالفوه يف الرأي لكون لهذه املخالفة من ذوي البصرية مل تصدر منهم عن 
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سوء نية. وإمنا صدرت منهم من أجل الوصول إىل الحقيقة التي يعود خريها 

عىل كل األفراد والجامعات "

-   تحديد مسألة الحوار: 

إن تحديد هذه املسألة بني املختلفني رضورية، وهامة لعدم التعتيم يف 

األحكام، ويف األقوال، وتقرير األمور عىل الصدق، والعدل. وان ال يظلم أهل 

التقوى، والعفاف، واالستقامة. وأال يجامل الذين أطاعوا أهوائهم وعموا، 

وصموا عن الطريق املستقيم. فإن الذين يبنون حياتهم عىل هذا السلوك 

الرشيد يف أقوالهم، وأفعالهم يحققون الرقي، والنجاح، واالستقرار، والصالح 

لكون سنة الله ال تتغري وال تتبدل، وقد اقتضت أنه جل ثناؤه ال يضيع أجر من أحسن 

عمال. أما الذين أفشوا التعتيم، وعدم الرقي، وعدم الصالح. فاألمة التي يكرث 

فيها مثل هذا النوع من الناس كان أمرها فرطا لكونه سنة الله تعاىل أيضا قد 

اقتضت أال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم.

-   الحقائق الثابتة:

إن هذه الحقائق التي تقوم عىل الواقع العميل، والربهان الحقيقي سوف 

تكون مفيدة ونافعة يف الحوار مع اآلخرين، وليست حقائق تقوم عىل اإلشاعات 

الكاذبة، واألخبار املفربكة. فاألحكام التي مصدرها املزاعم الواهية، واملغرضة، 

والتي ال أساس لها من الصحة تكون أحكام فاسدة، وما بني عىل فاسد فهو 

فاسد، وما بني عيل صحيح فهو صحيح )28(. ومن ثم، مدح القرآن الكريم أولئك 

الني ينطقون بالكالم الطيب، وبالقول الصادق. فقد قال رب العزة سبحانه 

وتعاىل " َوُهُدوا إىَِل الطَّيِِّب ِمَن الَْقْوِل َوُهُدوا إِىَلٰ رِصَاِط الَْحِميِد " سورة الحج، 

آية 24 )29(.

ومن التوجيهات الحكيمة، واآلداب السديدة التي رىب عليها النبي صيل الله 

عليه وسلم أتباعه: أنه نهاهم عن إشاعة الكالم فيام بينهم، وأمرهم بنرش 

 القول الحسن، فقال "ال يُبَلُِّغِني أحٌد من أصحايب عن أحٍد شيئًا، فإينِّ أحبُّ أن 

در “. أخرج إليكم وأنا َسلِيم الصَّ

ومن اآليات القرآنية التي أمرت املؤمنني بأن يتأكدوا من صحة ما يقولونه وما 

يسمعونه قوله تعاىل " يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاءَكُْم فَاِسٌق ِبَنبٍَإ فَتَبَيَُّنوا أَْن 

تُِصيبُوا قَْوًما ِبَجَهالٍَة فَتُْصِبُحوا َعىَل َما فََعلْتُْم نَاِدِمنَي " سورة الحجرات، آية 96 

)30(. وبالتايل، فالحوار الذي يقوم عىل الحقائق الثابتة، واملعلومات الصادقة، 

واألخبار الصحيحة يباركه الله جل ثناؤه، ويثبت أصحابه بربكة تعاونهم عىل الرب 

والتقوى، وال عىل اإلثم والعدوان. 

أما الحوار الذي يبني عىل اإلشاعات الضالة، وسوء الظن املعتمر، فإن نتيجته 

الخرسان املبني لكون سنة الله يف خلقه قد اقتضت أال يصبح يف نهاية األمر 

الصحيح، ولن نجد لسنة الله تبديال.

-   إعطاء املعارض حقه يف التعبري: 

إن لكل إنسان له الحق يف أن يعرب عن رأيه تجاه أي معضلة من املعضالت دون 

مصادرة لقول أي معارض او اإلساءة إىل شخصه. وأن يعطي يف الوقت ذاته 

للجانب اآلخر أن يعرب عن رأيه حتى يرد عىل املعارض له بأسلوب مهذب واضعاً 

يف اعتباره الحرص التام عيل تبادل االحرتام فيام بينهام. إذن االختالف يف 

الرأي بني أهل العلم والبصرية ال يفسد للود قضية. ومن أقوال بعض الفقهاء 

الحكامء " رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي خطأ يحتمل الصواب، ونتعاون فيام 

اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا البعض فيام اختلفنا فيه “.

   الخالصة:
 

يتبني لنا من السابق تبيانه أن حق االختالف بني الناس التي تدور بينهم تعود 

يف أصلها إيل عدم فهم املوضوع فهام دقيقا من مختلف جوانبه أو إيل 

التقليد األعمى للغري أو إيل التعصب املذموم أو إيل االنقياد إيل الهوي ، 

واملنافع الخاصة أو إيل البغي واإلثم أو إيل حب الشهرة أو التظاهر بالتفاخر 

و التعايل ، أو إىل اختالف العقول أو إيل الظهور بحب الرياسة ، والجاه ، 

والسلطان أو إيل غري ذلك من األسباب منها املقبول ، وغري املقبول  أو 

إيل األدلة التي تختص مبقاصد األحكام كأنواع القياس ، واملصالح املرسلة ، 

واالستحسان، وسد الذرائع أو إيل األعراف املعتربة أو إيل تغري األحكام بتغري 

الزمان واملكان , واملوازنة بني الصالح والفاسد . أما أدب االختالف املشار إليها 

متقدما هي آداب راسخة لتهذيب نفوسنا، وإلعالء شأننا، واللتزامنا بها يف 

إنجاح حواراتنا فيام بيننا، ومع اآلخرين من أتباع الديانات األخرى سواء كان هذا 

يف ندوات علمية أو مؤمترات دولية حتى نغرس املثل العليا، والتنافس للخري، 

والتعاطف مع اآلخرين يف قلوبنا، وحتى نوطد قيم التسامح، والتآلف، والعدل 

واملساواة يف وجداننا، ويف كافة أمور معامالتنا وفق ما جاء به إسالمنا.

وبالتايل، نأمل من علامئنا الكرام، أهل الحل، والعقد، والبصرية، واملشورة، 

والنصح، واإلرشاد عرب الربامج التليفزيونية املتعددة. وعرب ندواتهم، 

ومؤمتراتهم الدعوية أن يبرصوا الناس بكل ما أشري إليه آنفاً، وبقبولنا للتعدد، 

والتنوع ولثقافة االختالف السيايس يف الرأي فيام بيننا، والتي تعد يف 

جوهرها ثقافة جديدة عىل الكثري من عقول بعضنا، وأال نخرج فيها عن آداب 

حواراتنا، وأن نستمع إىل الرأي اآلخر، ونحرتمه، وأال نعيل صوتنا عىل بعض كام 

يحدث ونشاهد يف بعض القنوات الفضائية حتى ال تنتهي اختالفاتنا بالفشل. 

وميكن أن يحققوا هذه الثقافة عن طريق ترسيخ قيمها يف األرسة، وعن 

طريق التعليم عرب متعطفاته املتعددة، وعن طريق إنشاء آلية متخصصة له 

لكون ثقافة هذا االختالف يف الرأي بني الناس مرده التباين يف فهم جوانب 

املوضوع وخلفياته وأن نقوى، ونشد أزرنا عيل أساس الرتاحم، واملودة بيننا. 

وهذا من أجل بناء مجتمعنا ونهوضنا به، وبأمتنا نحو الرقي، والتقدم.   والله 

املستعان وهو الحق والهادي إىل سواء السبيل.
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الفن اإلسالمي 
أسسه خصائصه وضوابطه

منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي الرابع 2018 م

املقدمة 

الحمد لله الذي وجده يتياًم فأوى والصالة والسالم عىل من ال ينطق يف 

أحكامه بهوى, وعىل آله وأصحابه الذين صدقوه يف كل ما عن مواله 

الكريم روى وبعد:  

إن الحديث عن الفن اإلسالمي ليس هو ما يتبادر إىل األذهان من مفردات 

الفن التي يطالعونها كل يوم عىل صفحات الجرائد واملجالت التي 

تحرص الفن يف الغناء واملوسيقى والتمثيل والرقص، وإذا كانت املجلة 

موضوعية نوعا ما وسعت هذه الدائرة فأضافت الرسم والنحت.

ولكن الفن هو املعاين والقيم الجاملية املبثوثة يف الكون وكائناته 

ومكوناته، وجميع الوسائل التي من شأنها إدخال الرسور بجاملها عىل 

النفوس البرشية، وتريب فيها ملكة الذوق والشعور، وهدفها السمو 

باإلنسان وبأحاسيسه ووجدانه ومشاعره؛ ليتلمس مظاهر الجالل والكامل 

التي أبدعتها القوة العليا يف الكون فيدين لها بالطاعة والخضوع، ويلتزم 

مبا رسمت له من الحدود فيام أطلقت له فيه التعبري عن أفكاره وأحاسيسه 

بألوان الجامل وصنوف اإلبداع.  ونحن يف هذا البحث سوف ننقب يف 

تلك الحدود حتى نتعرف عىل أسس الفن اإلسالمي، وخصائصه، والقواعد 

الضابطة له.  وقد قمنا بتناول هذا البحث يف ستة عنارص رئيسية هي: 

أوال: مفهوم الفن اإلسالمي.   	 

ثانيا: القرآن والفن.	 

ثالثا: موقف السنة النبوية من الفن.  	 

رابعا: األسس التي يقوم عليها الفن اإلسالمي.	 

خامسا: خصائص الفن اإلسالمي. 	 

سادسا: الضوابط التي تحكم الفن اإلسالمي.	 

 

فنقول وبالله التوفيق
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     أوال: مفهوم الفن)1(  اإلسالمي.

 الفن يف اللغة. . 1

جاء يف معجم مقاييس اللغة: " الَْفاُء َوالنُّوُن أَْصاَلِن َصِحيَحاِن، يَُدلُّ أََحُدُهاَم 
ُوِب يِف اأْلَْشيَاِء كُلَِّها ". )2(  َعىَل تَْعِنيٍَة، َواآْلَخُر َعىَل رَضٍْب ِمَن الرضُّ

: واحد الفنون، وهي األنواع. واألفاننُي: األساليُب،  قال الجوهري: " الَفنُّ

وهي أجناس الكالم وطرقه. ورجٌل ُمتََفنٌِّن، أي ذو فنوٍن. وافنَْتَّ الرجل يف 

 حديثه ويف خطبته، إذا جاء باالفانني ".)3( 

 : : َواِحُد الُفُنون، َوِهَي األَنواع، والَفنُّ الحاُل. والَفنُّ وقال ابن منظور: " الَفنُّ

ِء، َوالَْجْمُع أَفنان وفُنوٌن، َوُهَو األُفُْنون. يَُقاُل: َرَعيْنا فُُنوَن  ْ ُْب ِمَن اليشَّ الرضَّ

 النَّباِت، وأََصبْنا فُُنوَن األَموال؛ وأَنشد:

ْهَر ِمْن أَفْنانِه      كُلَّ فَنٍّ ناِعٍم ِمْنُه َحرِبْ                        قَْد لَِبْسُت الدَّ
 : ، والتََّفنُُّن ِفْعلك. َورَُجٌل ِمَفنٌّ والرجُل يَُفنُِّن الَْكاَلَم؛ أَي يَْشتَقُّ يِف فَنٍّ بَْعَد فنٍّ

: ُذو َعَنٍن َواْعرِتَاٍض َوُذو فُُنون  يأيْت ِبالَْعَجائِِب، وامرأَة ِمَفنَّة. َورَُجٌل ِمَعنٌّ ِمَفنٌّ

 ِمَن الَْكاَلِم؛ وأَنشد أَبو َزيٍْد:

؛  وافنَْتَّ الرَُّجُل يِف َحِديِثِه َويِف ُخطْبته إِذا َجاَء باألَفانني، َوُهَو مثُل اْشتَقَّ

 قَاَل أَبو ُذَؤيٍْب:
، بَْعَد مَتاِم الِورِْد، ناِجيًة،     مثَْل الِهرَاَوِة ثِْنياً ِبْكرُها أَِبُد)4(             فافنَْتَّ

وقد ذكر عباس محمود العقاد يف كتابه ساعات بني الكتب :أن الفن يف 

أصل اللغة؛ هو الخط واللون, ومنه التفنني مبعنى التزيني والتزويق, 

واألفانني مبعنى الفروع أو الرضوب, وهكذا كل ما تعدد فيه األشكال 

واألوصاف مام ينظر باألعني أو يدرك باألفكار. والفنان مبعنى كثري الفنون, 

أو كثري التزيني؛ ألن العرب تقول: فن اليشء: أي زينه فهو فان و فنان، وال 

خطأ, وال تجوز يف استعامل )الفنان( ملعناها الحديث؛ ألنها صحيحة يف 

القياس...)5(  لكن املعاجم الحديثة قد تأثرت باملفاهيم الجديدة للكلمة 

فأفسحت لها املجال لتأخذ مكانها عىل صفحاتها مسايرة ملا أصبح واقًعا 

متداوال يف استخدام هذه الكلمة، وهو شأن كثري من األلفاظ يف لغتنا 

 العربية. جاء يف املعجم الوسيط : 

الَْفّن ُهَو التطبيق العميل للنظريات العلمية بالوسائل الَِّتي تحققها، 

ة بحرفة أَو صناَعة،  ويكتسب بالدراسة واملرانة َوُجْملَة الَْقَواِعد الَْخاصَّ

َوُجْملَة الَْوَسائِل الَِّتي يستعملها اإْلِنَْسان إلثارة املشاعر والعواطف، 

وبخاصة عاطفة الْجامل كالتصوير واملوسيقى َوالشعر ومهارة يحكمها 

ْوق واملواهب جمع فنون، ويَُقال فاَلن فن ُعلُوم يحسن تَْحِصيلَها  الذَّ

 َوالِْقيَام َعلَيَْها. 

والفنان َصاحب املوهبة الفنية كالشاعر َوالَْكاتِب واملوسيقى واملصور 

واملمثل َوُهَو ُمبَالَغة من فن.)6( لكن كلمة الفن قد كرث ترديدها يف األونة 

األخرية, فدخلت كل ميدان, ووصفت بها كل مهنة, وأضيف إليها كل عمل. 

فالصحافة فن, واإلذاعة فن, واإلخراج فن, والحديث فن، والسطو عىل 

أموال الناس فن, والطبخ فن والدعاء فن، وهكذا توسع إستعامل الكلمة, 

وتوسع بالتايل مدلولها, بل متيع, فأصبح كل عمل فنا, وفقدت الكلمة 

 معناها ومدلولها, أو كادت.  

 وإذا كان األمر كذلك, فال بد من محاولة لتحديد هذا املدلول.

 الفن اصطالحا.. 2

إن الباحث عن تعريف للفن اإلسالمي أو تحديد مفهومه يف ثنايا الكتب 

فإنه يجدها قليلة؛ ألن هذا املوضوع مبحتواه املتداول مل يكن مطروًحا 

من قبل، وال فيام مىض من العصور, بل كان الحديث يتناول كل فن عىل 

حدة، ضف إىل ذلك قلة الباحثني اإلسالمني يف هذا امليدان, وأكرث الذين 

كتبوا عن الفن والجامل, إمنا كانت كتاباتهم ترجامت لكتب مل تتحدث عن 

الفن اإلسالمي, أو تحدثت وكانت قارصة عىل مفاهيم فردية غري إسالمية. 

وبناء عليه فإن الذين تعرضوا لتعريف الفن اإلسالمي وتحديد ماهيته 

وضبط تصوره من العرب واملسلمني قليلون إذا ما قارناهم مع نظرائهم 

يف الحضارات األخرى. لقد حاول صاحب كتاب " منهج الفن اإلسالمي " ضبط 

 مفهوم الفن اإلسالمي، فقال: 

والفن اإلسالمي ليس بالرضوروة هو الفن الذي يتحدث عن اإلسالم، وهو 

عىل وجه اليقني ليس الوعظ املبارش، والحث عىل اتباع الفضائل، وليس 

هو كذلك حقائق العقائد املجردة املبلورة يف صورة فلسفية، فليس 

هذا أو ذاك فًنا عىل اإلطالق. وإمنا الفن اإلسالمي: هو الذي يرسم 

صورة الوجود من زاوية التصور اإلسالمي لهذا الوجود، وهو التعبري 

الجميل عن الكون والحياة واإلنسان, من خالل تصور اإلسالم للكون والحياة 

واإلنسان. )7( وهو الفن الذي يهيء اللقاء الكامل بني " الجامل " و " الحق 

"،  فالجامل حقيقة يف هذا الكون, والحق هو ذروة الجامل, ومن هنا 

يلتقيان يف القمة التي تلتقي عندها كل حقائق الوجود. )8( وقد عرفه 

محمد شمس الدين صدقي معتمًدا عىل وظيفة الفن فقال: " يجب أن 

يكون نقل أو إيصال أسمى وأفضل القيم واألفكار واملشاعر إىل اآلخرين 

بأسلوب جميل مؤثر بحيث يوفر عنرص املتعة إضافة التأثري يف سلوكهم 

وإرشادهم إىل الرصاط املستقيم ".)9( وآثر بعضهم تعريفها تحت مسمى 

الفنون الجميلة)10(- أو الصنائع النفيسة، وأسامها بعضهم نوارض الفنون، 

وقيل إن العرب أطلقوا عليها اسم اآلداب الرفيعة - ومن هؤالء: كرد 

عيل الذي عرفها بقوله: " هي الصنائع التي من شأنها إدخال الرسور 
بجاملها وجاللها عىل النفوس البرشية، وتريب ملكة الذوق والشعور". )11(

وهي سبعة أقسام: املوسيقى، الغناء، التصوير، النقش، البناء، الشعر 

والفصاحة، والرقص. وأرجعها بعضهم إىل ثالثة فروع فقط: التصوير 

والشعر واملوسيقى. )12(  ويقول مصطفى عبده: "وحني نريد استنباط 

املعاين الدقيقة من وراء املصطلح نجد أن الفن يعني: تجديد اإلحساس 

بالواقع الغيبي؛ عن طريق العقل الذي ميكن الوصول إىل ما وراء العقل 

املحسوس – وهو الواقع الغيبي – أي ما وراء الزينة والجامل واالرتباط 

بهام ليس هو الغرض األساس من الفن؛ إمنا الفن وسيلة لنقل اإلنسان من 
 اإلحساس املادي للجامل إىل اإلحساس الروحي بالجامل ". )13(

إذن فالفن عامل حيوي فعال يلعب دوًرا هاًما يف الحياة العقلية 

والوجدانية لإلنسان؛ ألن للفن قدرة عىل توليد الجامل من الطيعة والكون 

وإقاض النفوس لرتى الجامل يف األنفس واآلفاق. والحقيقة: أنه ليس من 

السهل إيجاد أو صياغة تعريف للفن اإلسالمي, والسبب يف ذلك -حسب 

رأي صالح أحمد الشامي- لعله يرجع إىل كرثة العنارص التي يجب مراعاتها 
 عند تلك الصياغة. )14(

 املصطلح يف الرتاث العريب اإلسالمي. . 3

يف العربية استعملت كلمة فن حديثًا عوًضا عن كلمة " صناعة " املتعارف 

عليها قدميًا, فكل ما اقرتن بكلمة فن، وبخاصة الفنون الجميلة عرفه 

املسلمون تحت عنوان الصناعة؛ حيث كانوا يقولون: صناعة األدب وصناعة 

الشعر، وصناعة النحو، وصناعة الحكمة، وصناعة املنطق، وصناعة 

املوسيقى، وصناعة الطب، وصناعة الخط والكتابة، وغريها يف مختلف 

العلوم والقضايا. وأضحت هذه الكلمة, املصطلح الفني لهذا املعنى بعد 

أن اختارها املؤلفون عنوانًا لكتبهم, فقد ألف أبو هالل العسكري كتابه 

يف النظم والنرث، وسامه " كتاب الصناعتني "، واستعملها القلقشندي 

يف عنوان كتابه املشهور " صبح األعىش يف صناعة اإلنشا "، وقد جاء 

يف هذا الكتاب يف صدد الحديث عن صنعة األدب: )واملؤلفون يف هذه 

الصنعة قد اختلفت مقاصدهم يف التصنيف(،)15(  كام جاء قوله: )والكتابة 

إحدى الصنائع فال بد فيها من أمور)،)16(  ووسم ابن جني كتابه بـ: " رس 

صناعة اإلعراب "، وعنون أبو الحسن الجييل كتابه " أصول صناعة األحكام 

" وصنف ابن الرشيق القريواين كتابه " العمدة يف صناعة الشعر ونقده 

"، وألف ابن معطي كتاب " البديع يف صناعة الشعر"، وألف البريوين " 

التفهيم ألوائل صناعة التنجيم"، وصنف أبوصقر القبييص " املدخل إىل 

صناعة أحكام النجوم"، وصنف الفارايب " املدخل إىل صناعة املوسيقي"، 

وجاء يف كتاب " نهاية األرب يف فنون األدب ( للنويري, قوله: )وكنت ممن 

جعل صناعة الكتابة  فننه الذي يستظل بوارفه (، )17( وجاء عن ابن عبد ربه 

يف كتابه " العقد الفريد" عند حديثه عن األلحان: )وكرهنا أن يكون كتابنا 

هذا بعد اشتامله عىل فنون اآلداب والحكم والنوادر واألمثال عطال من 
 هذه الصناعة التي هي مراد النفس(. )18(

ومام سبق عرضه يتبني لنا بوضوح تام كيف كان يتم استعامل كلمة " 

صناعة " وتداولها بني أهل العلم يف تناولهم الحديث عن الكتابة والشعر 

واملوسيقى والرسم والزخرفة وغريها من العلوم الرشيفة واألعامل 

املنيفة، وهو ما يطلق عليه اليوم اسم الفنون أو الفنون الجميلة.

     ثانيا: القرآن والفن.

يلفت القرآن الكريم يف العديد من آياته األنظار إىل ما يف الكون من تناسق 

وإبداع وإتقان، وما يتضمنه ذلك من جامل وبهجة ورسور للناظرين، وينبه 

العقول واأللباب أنه خلق ما عىل األرض زينة لها ليتمتع بجاملها من يعيشون 

عليها ويسيحون يف جنباتها، وجعل يف السامء بروجا زينة ملن ينظرون إليها، 
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فقال تعاىل: } إِنَّا َجَعلَْنا َما َعىَل اأْلَرِْض ِزيَنًة لََها لَِنبْلَُوُهْم أَيُُّهْم أَْحَسُن َعَماًل { 

 ]الكهف: 7[، 

اَمِء بُُروًجا َوَزيَّنَّاَها لِلنَّاِظِريَن {  ]الحجر: 16[. وقال تعاىل: } َولََقْد َجَعلَْنا يِف السَّ

فالله الذي بث زينته يف الكون كله وأصبغ عليه من جامله ونوره، ال ميكن 

أن مينع خلقه من التمتع بذلك، أو حجره عليهم، ألنهم عباده وخلق كل ذلك 

وأبدعه من أجلهم، فكيف يحرمه عليهم إذا أخذوه عىل الوجه الذي أمروا به، 

قال تعاىل: } قُْل َمْن َحرََّم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي أَْخَرَج لِِعبَاِدِه َوالطَّيِّبَاِت ِمَن الرِّزِْق قُْل 

ُل اآْليَاِت لَِقْوٍم  نْيَا َخالَِصًة يَْوَم الِْقيَاَمِة كََذلَِك نَُفصِّ ِهَي لِلَِّذيَن آَمُنوا يِف الَْحيَاِة الدُّ

يَْعلَُموَن { ]األعراف: 32[.

والقرآن يعرب عن الصورة املحسوسة باملعنى الذهني، وعن الحالة النفسية 

وعن الحاالت املحسوسة واملشهد املنظور، وعن النموذج اإلنساين، والطبيعة 

البرشية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة 

املتجددة، وهو تصوير حي منتزع من عامل األحياء، ال ألوان مجردة، وخطوط 
جامدة، بل هو تصوير تقاس فيه األبعاد واملسافاة باملشاعر والوجدان.)19(

ويصور القرآن األفكار فيحيل املعقوالت إىل صور محسوسة، تعرضها اآليات 

يف لوحات، واإلميان بإعجاز القرآن مرهونًا بازدهار الحاسة الفنية عند املسلم، 

وبتحويل هذه الحاسة إىل قسمة ملحوظة يف الحضارة اإلسالمية، ومن ثم فإن 
البداهة قاضية بأن يكون داعيًا يذيك تنمية الحاسة الفنية لدى املسلم. )20(

واآليات الحافلة باإلشارات اإلبداعية يف القرآن الكرمية كثري،ة ونكتفي بذكر 

بعضها للبيان واإلفهام، ال للحرص والتامم. 

يقول تعاىل: } يَاأَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تُبِْطلُوا َصَدقَاتُِكْم ِبالَْمنِّ َواأْلََذى كَالَِّذي يُْنِفُق 

َمالَُه رِئَاَء النَّاِس َواَل يُْؤِمُن ِباللَِّه َوالْيَْوِم اآْلِخِر فََمثَلُُه كََمثَِل َصْفَواٍن َعلَيِْه تُرَاٌب 

ٍء ِمامَّ كََسبُوا َواللَُّه اَل يَْهِدي الَْقْوَم  فَأََصابَُه َواِبٌل فرََتَكَُه َصلًْدا اَل يَْقِدُروَن َعىَل يَشْ

الَْكاِفِريَن )264( َوَمثَُل الَِّذيَن يُْنِفُقوَن أَْمَوالَُهُم ابِْتَغاَء َمرَْضاِت اللَِّه َوتَثِْبيتًا ِمْن 

أَنُْفِسِهْم كََمثَِل َجنٍَّة ِبَربَْوٍة أََصابََها َواِبٌل فَآتَْت أُكُلََها ِضْعَفنْيِ فَِإْن لَْم يُِصبَْها َواِبٌل 

فَطَلٌّ َواللَُّه مِبَا تَْعَملُوَن بَِصرٌي )265( أَيََودُّ أََحُدكُْم أَْن تَُكوَن لَُه َجنٌَّة ِمْن نَِخيٍل َوأَْعَناٍب 

يٌَّة ُضَعَفاُء  تَْجِري ِمْن تَْحِتَها اأْلَنَْهاُر لَُه ِفيَها ِمْن كُلِّ الثََّمرَاِت َوأََصابَُه الِْكرَبُ َولَُه ُذرِّ

ُ اللَُّه لَُكُم اآْليَاِت لََعلَُّكْم تَتََفكَُّروَن {  فَأََصابََها إِْعَصاٌر ِفيِه نَاٌر فَاْحرَتَقَْت كََذلَِك يُبَنيِّ

]البقرة 264 – 265[

ويقول تعاىل: } أَلَْم تََر كَيَْف رَضََب اللَُّه َمثاًَل كَلَِمًة طَيِّبًَة كََشَجرٍَة طَيِّبٍَة أَْصلَُها ثَاِبٌت 

اَمِء )24( تُْؤيِت أُكُلََها كُلَّ ِحنٍي ِبِإْذِن َربَِّها َويرَْضُِب اللَُّه اأْلَْمثَاَل  َوفَْرُعَها يِف السَّ

لِلنَّاِس لََعلَُّهْم يَتََذكَُّروَن )25( َوَمثَُل كَلَِمٍة َخِبيثٍَة كََشَجرٍَة َخِبيثٍَة اْجتُثَّْت ِمْن فَْوِق 

اأْلَرِْض َما لََها ِمْن قَرَاٍر { ]إبراهيم 24-25-26[

ٍء  وقوله تعاىل: } َواأْلَرَْض َمَدْدنَاَها َوأَلَْقيَْنا ِفيَها َرَوايِسَ َوأَنْبَتَْنا ِفيَها ِمْن كُلِّ يَشْ

َمْوُزوٍن { ]الحجر: 19[

اَمِء فَْوقَُهْم كَيَْف بََنيَْناَها َوَزيَّنَّاَها َوَما لََها  وقوله تعاىل: } أَفَلَْم يَْنظُُروا إِىَل السَّ

ِمْن فُُروٍج )6( َواأْلَرَْض َمَدْدنَاَها َوأَلَْقيَْنا ِفيَها َرَوايِسَ َوأَنْبَتَْنا ِفيَها ِمْن كُلِّ َزْوٍج بَِهيٍج 

اَمِء َماًء ُمبَاَركًا فَأَنْبَتَْنا ِبِه َجنَّاٍت  )7( تَبْرِصًَة َوِذكَْرى لُِكلِّ َعبٍْد ُمِنيٍب )8( َونَزَّلَْنا ِمَن السَّ

َوَحبَّ الَْحِصيِد )9( َوالنَّْخَل بَاِسَقاٍت لََها طَلٌْع نَِضيٌد )10( ِرزْقًا لِلِْعبَاِد َوأَْحيَيَْنا ِبِه بَلَْدًة 

َميْتًا كََذلَِك الخروج { ]ق: 6-11[ .

إذن فالجامل عنرص أصيل يف بنية الكون وعنرص مطلوب ليستمتع به الناس 

وموهبة يذكر الله بها الناس ليشكروه ويعبدوه. 

اَمِء فَاْختَلََط  نْيَا كَاَمٍء أَنْزَلَْناُه ِمَن السَّ ويقول تعاىل: } َوارْضِْب لَُهْم َمثََل الَْحيَاِة الدُّ

ٍء ُمْقتَِدًرا {  يَاُح وَكَاَن اللَُّه َعىَل كُلِّ يَشْ ِبِه نَبَاُت اأْلَرِْض فَأَْصبََح َهِشياًم تَْذُروُه الرِّ

]الكهف: 45[

ٍء  اَمِء َماًء فَأَْخرَْجَنا ِبِه نَبَاَت كُلِّ يَشْ وقوله تعاىل: } َوُهَو الَِّذي أَنْزََل ِمَن السَّ

فَأَْخرَْجَنا ِمْنُه َخرِضًا نُْخِرُج ِمْنُه َحبًّا ُمرَتَاكِبًا َوِمَن النَّْخِل ِمْن طَلِْعَها ِقْنَواٌن َدانِيٌَة َوَجنَّاٍت 

اَن ُمْشتَِبًها َوَغرْيَ ُمتََشاِبٍه انْظُُروا إِىَل مَثَرِِه إَِذا أمَْثََر  ِمْن أَْعَناٍب َوالزَّيْتُوَن َوالرُّمَّ

َويَْنِعِه إِنَّ يِف َذلُِكْم آَليَاٍت لَِقْوٍم يُْؤِمُنوَن { ]األنعام: 99[.

وقوله تعاىل: } َواأْلَنَْعاَم َخلََقَها لَُكْم ِفيَها ِدْفٌء َوَمَناِفُع َوِمْنَها تَأْكُلُوَن )5( َولَُكْم 

ِفيَها َجاَمٌل ِحنَي تُِريُحوَن َوِحنَي ترَْسَُحوَن {  )6( ]النحل: 5, 6[. 

فالله سبحانه وتعاىل بعد أن عدد لنا من خلقه املبثوث يف الكون دعانا إىل 

النظر والتأمل يف الجامل املبثوث يف هذه الكائنات الحية والتمتع بهذا الجامل 

يف تلك اللوحة الطبيعية الحية املتناسقة البهيجة, فالجامل هنا هدف مغذي 
للروح، وهو هنا املقصود أوال قبل غذاء األبدان. )21(

والذي يستخلص من هذه اآليات القرآنية؛ أن القرآن يوجه النفس إىل جامل 

السامء, وإىل جامل الكون كله؛ 

ألن إدراك جامل الوجود هو أقرب وأصدق وسيلة إلدراك جامل خالق الوجود، 

وهذا اإلدراك هو الذي يرفع اإلنسان إىل أعىل أفق ميكن أن يبلغه؛ ألنه حينئذ 

يصل إىل النقطة التي يتهيأ فيها للحياة الخالدة يف عامل طليق جميل بريء 

من شوائب العامل األريض والحياة األرضية, وإن أسعد لحظات القلب البرشي 

لهي الحظات التي يتقبل فيها جامل اإلبداع اإللهي يف الكون ذلك أنها هي 

اللحظات التي تهيئه ومتد له ليتصل بالجامل اإللهي ذاته ".)22( 

وباإلضافة إىل ما سبق من الصور اإلبداعية، ذكر القرآن الكريم كل األلوان 

الرئيسة التي ميكن من خاللها استخراج باقي ألوان الطيف املختلفة، والتي 

ميكن أن تصل إىل 114 لونًا. وتأخذ استعامالت األلوان يف القرآن بعًدا ترصيحيًا 

وآخر كنائيًا، وإن الرتباط األلوان بالتعبري القرآين، من شأنه أن يثري انتباه املتلقي 

مبا يتضمنه من حيوية وقوة وتأثري يف نفسه وشعوره، ويدفعه إىل التفاعل 

معها ترغيبًا أو ترهيبًا، وذلك وفق السياق الذي ترد فيه، واملعنى الذي تؤدي 

اَمَواِت َواأْلَرَْض َوَجَعَل الظُّلاَُمِت  إليه. يقول تعاىل: } الَْحْمُد لِلَِّه الَِّذي َخلََق السَّ

َوالنُّوَر ثُمَّ الَِّذيَن كََفُروا ِبَربِِّهْم يَْعِدلُوَن { ]األنعام: 1[

اَمِء َماًء  ويقول تعاىل عن األبيض واألسود واألحمر: } أَلَْم تََر أَنَّ اللََّه أَنْزََل ِمَن السَّ

فَأَْخرَْجَنا ِبِه مَثَرَاٍت ُمْختَلًِفا أَلَْوانَُها َوِمَن الِْجبَاِل ُجَدٌد ِبيٌض َوُحْمٌر ُمْختَلٌِف أَلَْوانَُها 

َوَغرَاِبيُب ُسوٌد { ]فاطر 27[، ينبغي أن نشري يف هذا املقام إىل أن اللون األبيض 

هو أكرث األلوان تردًدا يف القرآن الكريم؛ حيث تكرر اثنتي عرشة مرة، تارة مقرتنًا 

باللون األسود، وتارة يذكر لوحده.

َجِر اأْلَْخرَضِ نَاًرا فَِإَذا أَنْتُْم ِمْنُه تُوِقُدوَن {  ويقول تعاىل: } الَِّذي َجَعَل لَُكْم ِمَن الشَّ

 ]يس: 80[ 

قال ابن عاشور: "ليس املراد من األخرض اللون وإمنا املراد الزمه وهو الرطوبة؛ 

ألن الشجر أخرض اللون ما دام حياً فإذا جّف وزالت منه الحياة استحال لونه إىل 
الُغربة فصارت الخرضة كناية عن رطوبة النبت وحياته " . )23( 

ْ لََنا َما لَْونَُها قَاَل إِنَُّه يَُقوُل  ويقول تعاىل عن اللون األصفر:} قَالُوا ادُْع لََنا َربََّك يُبنَيِّ

إِنََّها بََقرٌَة َصْفرَاُء فَاِقٌع لَْونَُها ترَُسُّ النَّاِظِريَن {  ]البقرة 69[، قال الزمخرشي: إذا 

نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها، والرسور لذة يف القلب 

عند حصول نفع أو توقعه، )24( ويرى الطاهر ابن عاشور أن اللون األصفر يف 

البقرة هو ما حّسن صورة النظر إليها وليس اللون وحده، يقول: "وهذا اللون من 

أحسن ألوان البقر فلذلك أسند فعل " ترس" إىل ضمري البقرة ال إىل ضمري اللون 

فال يقتيض أن لون األصفر مام يرس الناظرين مطلقاً.)25(  

نْيَا لَِعٌب َولَْهٌو َوِزيَنٌة َوتََفاُخٌر بَيَْنُكْم َوتََكاثٌُر  َا الَْحيَاُة الدُّ وقوله تعاىل: } اْعلَُموا أمَنَّ

اَر نَبَاتُُه ثُمَّ يَِهيُج فرََتَاُه ُمْصَفرًّا ثُمَّ يَُكوُن  يِف اأْلَْمَواِل َواأْلَْواَلِد كََمثَِل َغيٍْث أَْعَجَب الُْكفَّ

نْيَا إاِلَّ  ُحطَاًما َويِف اآْلِخرَِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفرٌَة ِمَن اللَِّه َورِْضَواٌن َوَما الَْحيَاُة الدُّ

َمتَاُع الُْغُروِر {. ]الحديد: 20[

قال الطاهر بن عاشور: "إن اصفرار النبات أعظم داللة عىل التهيّؤ للزوال، وهذا 

هو األهم يف مقام التزهيد يف متاع الدنيا. وعطف " فرتاه مصفراً " بالفاء؛ ألن 
اصفرار النبت مقارب ليبسه،)26( 

ويشري تعاىل إىل اللون األخرض السنديس: } أُولَِئَك لَُهْم َجنَّاُت َعْدٍن تَْجِري ِمْن 

تَْحِتِهُم اأْلَنَْهاُر يَُحلَّْوَن ِفيَها ِمْن أََساِوَر ِمْن َذَهٍب َويَلْبَُسوَن ثِيَابًا ُخرْضًا ِمْن ُسْنُدٍس 

َوإِْسترَْبٍَق ُمتَِّكِئنَي ِفيَها َعىَل اأْلََرائِِك نِْعَم الثََّواُب َوَحُسَنْت ُمرْتََفًقا {. ]الكهف 31[

     ثالثا: موقف السنة النبوية من الفن. 

لقد وردت يف السنة النبوية املطهرة نصوًصا تفيد املنع والتحريم ونصوًصا 

أخرى تفيد اإلباحة، وعدم املنع من ذلك، وبتناول تلك النصوص ودراستها يتضح 

املسألة وتتبني أحكامها املطلوبة رشًعا.

 األحاديث التي تناولت املنع. . 1

عن عائشة ريض اللُه عنها، قالت: كان لنا سرت فيه متثال طائر، وكان الداخل 

إذا دخل استقبله، فقال يل رسول الله صىل الله عليه وسلم: »حويل هذا، 

فإين كلام دخلت فرأيته ذكرت الدنيا« قالت: وكانت لنا قطيفة كنا نقول 
 علمها حرير، فكنا نلبسها. )27(

وجاء أيًضا عنها ريض اللُه عنها: قَِدَم رسوُل الله - صىل الله عليه وسلم - 

ِمْن َسَفٍر، َوقَْد َسرَتُْت ِبِقراٍم يل َعىل َسْهَوٍة يل ِفيها ُدرنوكاً فيه" مَتَاثِيُل، 

فَلاَمَّ رَآُه رسوُل اللِه - صىل الله عليه وسلم -]تَلَوَّن َوْجُهُه، ثم تناول السرت 

فـَهتََكُه، )ويف الطريق األُخرى: فأَمَرين أَْن أَنِْزَعُه، فََنزَْعتُه(، وقاَل: " ]ِمن[ 

أشّد النَّاِس َعَذابَاً يوَم الِقياَمِة الَّذيَن يَُضاُهوَن ِبَخلِْق اللِه )ويف روايٍة: الذين 

. )ويف روايٍة:  يَصوِّرون هذه الصور( "، قالْت: فََجَعلْناُه ِوَساَدٍة أَْو ِوساَدتنَْيِ
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 فاتخذُت منه منرُقَتنَي، فكانتا يف البيت يجلس عليهام. )28(

ُث قَتَاَدَة قَاَل: كُْنُت  وعن َسِعيٌد، قَاَل: َسِمْعُت النَّرْضَ بَْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، يَُحدِّ

ِعْنَد ابِْن َعبَّاٍس، َوُهْم يَْسأَلُونَُه، َوالَ يَْذكُُر النَِّبيَّ َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم َحتَّى 

َر  ًدا - َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم - يَُقوُل: »َمْن َصوَّ ُسِئَل، فََقاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّ
نْيَا كُلَِّف يَْوَم الِقيَاَمِة أَْن يَْنُفَخ ِفيَها الرُّوَح، َولَيَْس ِبَناِفٍخ«.)29(  ُصورًَة يِف الدُّ

عن أيب زرعة سمع أبا هريرة ريض الله عنه قال: سمعت النبي صىل الله 

عليه و سلم  يقول " قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي 
 فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعرية ". )30( 

َعْن ُعبَيِْد اللَِّه بِْن َعبِْد اللَِّه أَنَُّه َسِمَع ابَْن َعبَّاٍس ريَِضَ اللَُّه َعْنُهاَم يَُقوُل 

َسِمْعُت أَبَا طَلَْحَة يَُقوُل َسِمْعُت رَُسوَل اللَِّه - َصىلَّ اللَُّه َعلَيِْه َوَسلََّم – يَُقوُل: 

" اَل تَْدُخُل الَْماَلئَِكُة بَيْتًا ِفيِه كَلٌْب َواَل ُصورَُة مَتَاثِيَل ". )31( واملالئكة الذين ال 

يدخلون بيتًا فيه كلب أو صورة, هم مالئكة يطوفون بالرحمة والتربيك 

واالستغفار، وأما الحفظة, فيدخلون يف كل بيت، وال يفارقون بني آدم 
 يف كل حال؛ ألنهم مامورون بإحصاء أعاملهم وكتابتها.)32(

عن مسلم قال كنا مع مرسوق يف دار يسار بن منري فرأى يف صفته 

متاثيل، فقال سمعت عبد الله قال: سمعت النبي صىل الله عليه وسلم 

 يقول: " إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة املصورون ". )33( 

عن نافع أن عبد الله بن عمر ريض الله عنهام أخربه: أن رسول الله - صىل 

الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
 ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ". )34(

عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي - صىل الله عليه وسلم - أنها 

أخربته: أنها اشرتت منرقة فيها تصاوير فلام رآها رسول الله - صىل الله 

عليه وسلم - قام عىل الباب فلم يدخل فعرفت يف وجهه الكراهية، 

فقلت يا رسول الله أتوب إىل الله وإىل رسوله ماذا أذنبت ؟ فقال 

رسول الله - صىل الله عليه وسلم – " ما بال هذه النمرقة ". قالت فقلت 

اشرتيتها لك لتقعد عليها وتوسدها فقال رسول الله - صىل الله عليه 

وسلم – " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم أحيوا ما 
 خلقتم وقال أن البيت الذي فيه الصور ال تدخله املالئكة ". )35(

ََرَوى أَيُّوُب، َعْن نَاِفعٍ، قَاَل: بَلََغ ُعَمُر أَنَّ َصِفيََّة اْمَرأََة َعبِْد اللَِّه بِْن ُعَمَر َسرَتَْت 

بُيُوتََها ِبِقرَاٍم، أَْو َغرْيِِه، أَْهَداَها لََها َعبُْد اللَِّه بُْن ُعَمَر، فََذَهَب ُعَمُر َوُهَو يُِريُد 
 أَْن يَْهِتَكُه، فَبَلََغُهْم، فََنزَُعوُه. )36(

َوُرِوَي أَنَّ َصْفَواَن بَْن أُميََّة تَزَوََّج، فََدَعا ُعَمَر بَْن الَْخطَّاِب إِىَل بَيِْتِه، َوإَِذا بَيْتُُه 

قَْد ُسرِتَ ِبَهِذِه األُُدِم الَْمْنُقوَشِة، فََقاَل ُعَمُر: لَْو كُْنتُْم َجَعلْتُْم َمَكاَن َهَذا 
 ُمُسوًحا، كَاَن أَْحَمَل لِلُْغبَاِر ِمْن َهَذا. )37(

ويستخلص  من النصوص النبوية السابقة النقاط اآلتية: 

 إن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم من يضاهون بخلق الله يف  	

تجسيدهم لألصنام ونحت التامثيل املجسدة.

أن املضاهاة تنتهي وتزول، وتتحول الصور والرسومات إىل أشكال  	

تجريدية إذا زال السبب املانع املؤدي إىل الحرمة، واملتمثل يف 

استخدام الفن أداة للوثنية، وآلة لصناعة الرشك، ووسيلة لتدمري 

القيم واألخالق اإلسالمية يف املجتمع، مبعنى أن الفن مل يعد كأداة 

تشكيلية لقيمة جاملية ومعاين سامية، فهو بذلك خرج عن مساره 

وصار دوره مناقًضا لدور الدين وأصبحت رسالته مضادة لرسالة الدين.

 لقد كان اإلسالم صارًما وقاطًعا وغري متسامح مع الفن عندما ميس  	

الفن بأركان العقيدة ويتصادم معها، ويقوض أساس التوحيد 

ويهدم قواعده، كاستخدام الفن من خالل النحت كأداة يف صنع 

أصنام تعبد، يف تجسيد لآللهة التي يرشك بها، أو تكريم ألنفس 

مقدسة سواء يف السلم أو الحرب؛ لذلك حطم رسول الله صىل 

الله عليه وسلم األصنام املنحوتة وغري املنحوتة باعتبارها دعوة 

للوثنية، كام فعل ذلك نبي الله إبراهيم قبله؛ قال تعاىل: " فَرَاَغ إىَِل 

بًا  آلَِهِتِهْم فََقاَل أاََل تَأْكُلُوَن )91( َما لَُكْم اَل تَْنِطُقوَن )92( فَرَاَغ َعلَيِْهْم رَضْ

ِبالْيَِمنِي " [ الصفات: 91، 92، 93 ] بل حرم صىل الله عليه وسلم الفن 

املستخدم يف تثبيت أركان الدعوة الوثنية وتقديسها، كام حرم الفن 

التجسيمي؛ ألن فيه مضاهاة وتشبيها ألنفس ال متلك من أمرها نقريا 

وال قطمريا، فضال عن أن متلك من شؤون غريها شيئا.

لقد كان لألحاديث الرشيفة التي تناولت بعض عنارص املنظومة الفنية  	

باملنع والتحريم والكراهة أثرها البني يف تقويم املسار الفني للفن 

وتعديله، فمتى كان اإلعوجاج كان التحريم لتقوميه وتعديله عند 

انحرافه، وتوجيهه للعمل من حالل العقيدة. 

والذي يظهر من النصوص الرشعية أن القيود املرضوبة عىل بعض  	

مفردات الفن وعنارصه ال متس األسلوب وال الظاهرة الجاملية وإمنا 

انصبت عىل املوضوع، يقول الدكتور محمد عيل أبو ريان: " والتحريم 

مل يقع عىل الظاهرة الجاملية أو األسلوب بل كان يف املوضوع، 

فإذا ما انتقلنا إىل الرشع نجد أن اإلباحة والتحريم ال ينصبان عىل 

الظاهرة الجاملية يف ذاتها، ولكن عىل املوضوع نفسه وما يؤدي 
 إليه من مخالفة الرشع ".)38(

إال أن هناك تعليال غريبا ملسألة التصوير جاء به األستاذ غييت مل 

نجده عند أحد غريه؛ حيث قال: " أن فزع املسلمني من التصوير مرده 

إىل اعتقادهم أن للصور قوة سحرية, وأن الشعوب السامية كلها 

تخىش الصور". )39(قلت ما بال القرون األوىل التي كانت فيه الشعوب 

اإلسالمية قبل اإلسالم تتعاطى مع التصوير كعمل راق يف املجتمع 

وتتفنن فيه وتبدع, ومل تكن ترهبها تلك القوة السحرية املوجودة 

فيالصور, أما أن اإلسالم هو الذي جاء بهذه القوة السحرية وأسكنها 

 يف الصور، وجعلها كأنها جان تخاف منه الناس, ياله من رأي غريب.

 األحاديث التي تناولت اإلباحة.  . 2

عن سعيد بن أيب الحسن، قال: جاء رجل إىل ابن عباس، فقال: إين رجل 

أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: 

ادن مني، فدنا حتى وضع يده عىل رأسه، قال: أنبئك مبا سمعت من رسول 

الله - صىل الله عليه وسلم -، سمعت رسول الله - صىل الله عليه وسلم - 

يقول: " كل مصور يف النار، يجعل له، بكل صورة صورها نفسا فتعذبه يف 

جهنم« وقال: " إن كنت ال بد فاعال، فاصنع الشجر وما ال نفس له«، فأقر به 
ا ُصورَُة األَْشَجاِر َوالنَّبَاُت، فاَل بَأَْس ِبَها. )41(  نرص بن عيل ". )40(  قَاَل اإلَِماُم: َوأَمَّ

والذي يفهم من هذا الحديث؛ أنه ال مينع اإلنسان من صنع الشجر وتصويره 

ونقله من الطبيعة وما فيه من تجسيم؛ ألنه ال يعارض العقيدة، وال ميس 

بالتوحيد، وال يهدم القيم واألخالق، وكذا كل يشء ليس فيه روح كام جاء 

يف رواية البخاري، وما ال نفس له كام جاء يف رواية مسلم، ومل يحدث أن 

نهي عن التصوير الطبيعي؛ ألنه مل يكن من املعبودات، وألن رسم الشجر 

مل يكن طريقا معهودا للوثنية، فالعرب مل تجسم األشجار والنباتات يف 

 متاثيل تعبد.  

وعن عائشة ريض الله عنها قالت: قدم رسول الله صىل الله عليه وسلم 

من غزوة تبوك أو خيرب ويف سهوتها ) كالصفة تكون بني يدي البيت وقيل 

شبيهة بالرف والطاق هامش د ( سرت فهبت ريح فكشفت ناحية السرت 

عن بنات لعائشة لعب فقال " ما هذا يا عائشة ؟ " قالت بنايت ورأى بينهن 

فرسا له جناحان من رقاع فقال " ما هذا الذي أرى ] يف [ وسطهن ؟ " 

قالت فرس قال " وما هذا الذي عليه ؟ " قالت جناحان قال " فرس له جناحان 

؟ " قالت أما سمعت أن لسليامن خيال لها أجنحة ؟ قالت فضحك رسول الله - 

 صىل الله عليه وسلم - حتى رأيت نواجذه. )42(  

قال ابن حجر يف الفتح: واستدل بهذا الحديث عىل جواز اتخاذ صور البنات 

واللعب، من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ 

الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور،)43( وقال ابن عاشور: " ووقعت 

الرخصة يف اتخاذ صور تلعب بها البنات لفائدة اعتيادهن العمل بأمور 

البيت. )44( وعن عائشة، قالت: " كانت تلعب بالبنات عند رسول الله - صىل 

الله عليه وسلم -، وكان يل صواحب يلعنب معي فكان رسول الله - صىل 
 الله عليه وسلم - إذا دخل يتقمعن منه فيرسبهن إيل فيلعنب معي ". )45(

بَيِّعِ ِبْنِت ُمَعوٍِّذ، قَالَْت: أَرَْسَل النَِّبيُّ - َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم - َغَداَة  وَعِن الرُّ

َعاُشوَراَء إىَِل قَُرى األَنَْصاِر: " َمْن أَْصبََح ُمْفِطرًا، فَلْيُِتمَّ بَِقيََّة يَْوِمِه َوَمْن أَْصبََح 

َصامِئًا، فَليَُصْم«، قَالَْت: فَُكنَّا نَُصوُمُه بَْعُد، َونَُصوُِّم ِصبْيَانََنا، َونَْجَعُل لَُهُم 

اللُّْعبََة ِمَن الِعْهِن، فَِإَذا بََك أََحُدُهْم َعىَل الطََّعاِم أَْعطَيَْناُه َذاَك َحتَّى يَُكوَن 

ِعْنَد اإلِفْطَار ". )46( فقد دل هذان الحديثان عىل جواز التصوير واقتنائه إذا 

ترتب من وراء ذلك مصلحة تربوية  تعني عىل تهذيب النفس وتثقيفها 

وتعليمها فلبذلك كل ما فيه مصلحة لإلسالم واملسلمني من التصوير 

والصور.)47(  ولقد افتى جمهور الفقهاء بجواز متكني الصغار من اللعب 
 بالتامثيل )وهي العرائس(، كام افتوا أن اللعب بالبنات للبنات رخصة. )48(

وَعْن َعائَِشَة، َعْن رَُسوِل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم أَنَُّه َخَرَج يِف َغزَاٍة، قَالَْت: 

فَأََخْذُت مَنَطًا، فََسرَتْتُُه َعىَل الْبَاِب، فَلاَمَّ قَِدَم، فََرأَى النََّمَط، َعرَفُْت الَْكرَاِهيََة 

يِف َوْجِهِه، فََجَذبَُه َحتَّى َهتََكُه، أَْو قَطََعُه، َوقَاَل: إِنَّ اللََّه لَْم يَأُْمرْنَا أَْن نَْكُسَو 

، َوَحَشْوتُُهاَم لِيًفا، فَلَْم يَِعْب  الِْحَجارََة َوالطِّنَي، قَالَْت: فََقطَْعَنا ِمْنُه ِوَساَدتنَْيِ

َذلَِك َعيَلَّ ".)49(  قَاَل اإلَِماُم: " َويُْكرَُه َسرْتُ الُْجُدِر ِبالثِّيَاِب الُْملَوَّنَِة َوتَْنِقيُشَها " 

لهذا الحديث،)50( وهذا يعني أن هذا النص ال يقتيض التحريم وإمنا الكراهة 

 فقط كام نص عليها اإلمام.     

عن أيب طلحة صاحب رسول الله - صىل الله عليه وسلم - قال: إن رسول 

الله - صىل الله عليه وسلم – قال: " إن املالئكة ال تدخل بيتا فيه صورة 
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( قال برس ثم اشتك زيد فعدناه فإذا عىل بابه سرت فيه صورة فقلت 

لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صىل الله عليه وسلم أمل يخربنا زيد 

عن الصور يوم األول ؟ فقال عبيد الله أمل تسمعه حني قال " إال رقام يف 

ثوب ". )51(  وعن أيب هريرة قال: قال رسول الله - صىل الله عليه وسلم – " 

أتاين جربيل فقال إين كنت أتيتك البارحة فلم مينعني أن أكون دخلت 

عليك البيت الذي كنت فيه إال أنه كان يف باب البيت متثال الرجال وكان يف 

البيت قرام سرت فيه متاثيل وكان يف البيت كلب فمر برأس التمثال الذي 

بالباب فليقطع فليصري كهيئة الشجرة ومر بالسرت فليقطع ويجعل منه 

وسادتني منتبذتني يوطآن ومر بالكلب فيخرج ففعل رسول الله صىل الله 

عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسني تحت ذضد له فآمر به 

فأخرج".)52( وعلق الخطايب عىل الحديث فقال: " وإمنا ال تدخل املالئكة 

بيتا فيه كلب أو صورة مام يحرم اقتناؤه من الكالب والصور، فأما ما ليس 

بحرام, من كلب الصيد والزرع واملاشية, والصورة التي متتهن يف البساط 
 والوسادة وغريهام, فال ميتنع دخول املالئكة بسببه ".)53(

إن طلب جربيل عليه السالم من الرسول صىل الله عليه وسلم بقوله: " 

فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصري كهيئة الشجرة " يتنازعه 

نظران: األول: أن قطع رأس التمثال تدل عىل قطع عضو تستحيل الحياة 

بدونه، وبالتايل إذا قطع من املجسم لإلنسان والحيوان ما متتنع الحياة 

بفقده، يصبح ال حرمة فيه، قال صاحب التحرير والتنوير: " واتفق الفقهاء 

عىل تحريم اتخاذ ما له ظّل من متاثيل ذوات الروح إذا كانت مستكملة 

األعضاء التي ال يعيش ذو الروح بدونها وعىل كراهة ما عدا ذلك مثل 

التامثيل املنصفة ومثل الصور التي عىل الجدران وعىل األوراق والرقم 
يف الثوب وال ما يجلس عليه ويداس. وحكم صنعها يتبع اتخاذها ".)54(

الثاين: أن العربة ليست بتأثري العضو الناقص يف حياة الصورة أو موتها 

بدونه، وإمنا العربة يف تشويهها بحيث ال يبقى منظرها موحيًا بتعظيمها 

بعد نقص هذا الجزء منها, ويرى الدكتور مصطفى عبده: أنه إن كان ينجم 

عن التشويه تغيري يف الشكل وتحليله إىل أجزاء باإلضافة أو الحذف فهو 

ابتعاد عن التجسيم واقرتاب من التجريد، فباقي جسم التمثال موجود 

وهو منحوت أيًضا، ولكنه ال مياثل أو يشابه األصل، فعليه ميكن اعتباره من 

 باب الفن التجريدي. )55(  

وقد اجتهد الدكتور دهينة يف تلخيص موقف الدين من الفن، فقال: " 

إن التحريم يف الفن روعي فيه أن يكون هابطا ال هادفا، وأن التحريم 

كان رصيحا لألصنام؛ ألن العرب عرفوا هذه التامثيل كوسيلة للعبادة فكان 

تعظيمها وتقديسها حراما، ولهذا وردت األحاديث، أما إقامة التامثيل 

 للتعظيم والتقديس فهي إرشاك يف مقام األولهية".)56( 

      رابعا: األسس التي يقوم عليها الفن اإلسالمي.

 األساس الفطري ) فطر الله التي فطر الناس عليها (.. 1

يِن َحِنيًفا ِفطْرََت اللَِّه الَِّتي   قال تعاىل يف كتابه العزيز: } فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ

يُن الَْقيُِّم َولَِٰكنَّ أَكْرَثَ النَّاِس اَل  فَطََر النَّاَس َعلَيَْها اَل تَبِْديَل لَِخلِْق اللَِّه َذٰلَِك الدِّ

يَْعلَُموَن { ]الروم: ٣٠[. إن الذى يتضح من خالل هذه اآلية الكرمية أن الله 

سبحانه وتعاىل وصف اإلسالم بأنه دين الفطرة, )57( أو أنه الفطرة, كام عرب 

عن ذلك الشيخ ابن عاشور, ومل يوجد دين عرب الله تعاىل عنه بهذا التعبري 

إال الرسالة الخامتة, ويؤكد هذا الكالم ما قاله اإلمام ابن عاشور "إن وصف 

الفطرة للدين مام اختص به اإلسالم, فلم يوصف دين من األديان السالفة 

 بأنه الفطرة, كام مل يوصف أحُدها بأنه عام, وال بأنه دائم")58(.

والفطرة كام يراها أبو عيل ابن سينا هي الحاكم الفيصل يف متييز أحوال 

الوهم حقه وباطله, فقال: "ومعنى الفطرة أن يتوهم نفسه حصل يف 

الدنيا دفعة وهو عاقل، لكنه مل يسمع رأياً, ومل يعتقد مذهباً, ومل يعارش 

أمة, ومل يعرف سياسة, ولكنه شاهد املحسوسات, وأخذ منها الحاالت, ثم 

يعرض عىل ذهنه شيئاً ويتشكك فيه, فإن أمكنه الشك, فالفطرة ال تشهد 

به, وإن مل ميكنه الشك, فهو ما توجبه الفطرة, وليس كل ما توجبه فطرة 

إنسان بصادق, إمنا الصادق فطرُة القوة التي تسمى عقالً, وأما فطرة 

الذهن بالجملة فرمبا كانت كاذبة, وإمنا يكون هذا الكذب يف األمور التي 

ليست مبحسوسة بالذات, بل هي مبادئ املحسوسات, فالفطرة الصادقة: 

مقدمات وآراء مشهورة محمودة أوجب التصديق بها, إما شهادة الكل: 

مثل إن العدل جميل, وإما شهادة األكرث, وإما شهادة العلامء, أو األفاضل 

منهم, وليس الذائعات من جهة ما هي ما يقع التصديق بها يف الفطرة, 

فام كان من الذائعات ليس بأَوَّيل عقلياً وال وهمي, فإنها غري فطرية, 

ولكنها متقررة عند األنفس, ألن العادة)59( مستمرة عليها منذ الصبا, ورمبا 

دعا إليها محبة التسامل واالصطناع املضطر إليهام اإلنسان " أي رمبا دعا 

النفس إىل قبولها أن كثرياً منهم مال إليها بهواه فاتبعه البقية خشية 

منه أو تزلفاً له" أو يشء من األخالق اإلنسانية, مثل الحياء واالستئناس أو 

االستقراء الكثري, أو كون القول يف نفسه ذا رشط دقيق, يكون حقاً رصفا, 

 فال يفطن لذلك الرشط ويؤخذ عىل اإلطالق)60(.

والذي نلتمسه من خالل هذا اإلبداع يف اإلفصاح عن الفطرة هو الدعوة 

إىل الحيطة والتمسك بأسباب الحذر حتى ال يقع الخلط بينها وبني 

املدركات الباطلة, التي عرضت للبرش من خالل األوضاع املزدحمة بالعقائد 

املنحرفة والعوائد الفاسدة, والتي ألفتها النفوس بسبب ترويج أهل 

الضالل لها, وبناء عىل هذا نجد ابن سينا يوجه دعوته هذه للعلامء, 

والحكامء, واألفاضل؛ ألنهم هم الذين امتلكوا العقول الراجحة التي 

متكنهم من متيز الطيب من الخبيث, وإرشاد الناس إليه, وأكد هذا ابن 

عاشور بدقة أكرث ووضوح أكرب عندما قال: "إن الوجدان اإلنساين العقيل ال 

يدخل تحت الفطرة منه إال الحقائق واالعتباريات)61(, وال يدخل فيه األوهام 

والتخيالت؛ ألنها ليست مام فطر عليها العقل, ولكنها مام عرض للفطرة 

عروضا كثرياً, حتى الزمت أصحاب الفطرة يف غالب األحوال, فاشتبهت 

بالفطريات, وإمنا كان عروضها للفطرة بسوء استعامل العقل, وسوء 

فهم األسباب, ولذلك تجد العقالء متفقني يف الحقائق واالعتباريات, وال 

تجدهم متفقني يف الوهميات والتخيالت, بل تجد سلطان هذين األخريين 

أشد مبقدار شدة ضعف العقول, وتجد أهل العقول الراجحة يف سالمة 

منها")62(.  قبل الولوج يف أثناء هذا املوضوع هناك نقطتان أساسيتان ال 

 بد من إيضاحهام:

 النقطة األوىل: 

أن الفطرة: هي الوصف املشرتك بني جميع أفراد املكلفني, والعامل 

الذي يحدد استعداداتهم وميوالتهم, ويوحد مطالبهم ومصالحهم, ومن 

خرج عن هذا مام قل منهم أو كرث هو انحدار يف فطرتهم بسبب عوامل 

اجتامعية وتربوية وغريها حجبتها عن مهمتها املنوطة بها, والله سبحانه 

وتعاىل ملا أراد أن يكون اإلسالم عاماً دامئاً جعله مساوقاً لهذه الفطرة 

 ومتصالً بها.

 النقطة الثانية:

أن الفطرة السليمة نزاعة لتلمس القوى الكربى يف الكون, لتدين لها 

بالخضوع والطاعة أمراً ونهياً, دون أن يكون مبتغاها من وراء ذلك تلمس 

منفعه مادية معينة أو غري معينة, وبهذا تعّد الرواق الذي يتحرك من 

 خاللة قانون االستجابة بني السامء واألرض.

يتبني لنا مام سلف ذكره أن الفطرة اإلنسانية ال تستوعب البواعث الباطنية 

والعقلية فقط, ولكنها تتعلق بصورة خاصة مبا فطرت عليه األفعال 

اإلنسانية؛ ألن التزام اإلنسان الطاعة يف جميع ترصفاته تجعله يف وضع 

فطري ورشعي يف آن واحد, وخروجه عن الطاعة يجعله يف مقام 

معاكس, ولقد وضح عالل الفايس هذا املعنى بقوله: "فاتباع الطاعة 

يف األعامل اإلنسانية تجعلها أعامالً رشعية, والخروج عنها يجعل العمل 

اإلنساين يف إطار خارج عن الرشيعة, ومن ثم فهو خارج عن الفطرة")63(, 

فاإلنسان إذا ما حافظ عىل فطرته ظاهراً وباطناً يعيش يف أحسن تقويم, 

وإذا انحرف عن مسارها يجد نفسه يهوي يف خضخاض من التناقضات 

تفكرياً وسلوكاً, إال إذا أنقذه إميانه وعمله الصالح اللذان يتوقان دامئاً إىل 

االستيقاظ بعالقة اإلنسان الثابتة بالفطرة, قال تعاىل:  } لََقْد َخلَْقَنا اإْلِنَْساَن 

الَِحاِت فَلَُهْم أَْجٌر َغرْيُ  يِف أَْحَسِن تَْقِويٍم )4( إاِلَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّ

 َمْمُنوٍن )6( { ]التني: ٤ – ٦[. 

فالفطرة ال يكتفي سلطانها مبامرسة دوره التوجيهي يف أفعال 

اإلنسان عىل الجانب الذي ينظمه القانون الفقهي فقط, بل ميتد نفوذها 

ليشمل حيز األخالق الخاصة باملرء مع نفسه أو مع غريه, وذلك صيانة 

لهذا املكلف من الزلل, واالنحراف, وهو يتحرك نحو غايته يف هذا الوجود 
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- تحصيل املنفعة الدنيوية املؤدية إىل املنفعة األخروية - وال تتجىل 

النزعة الفطرية لدى اإلنسان يف يشء بقدر ما تتجىل يف نزوع هذا 

الكائن إىل تحقيق منفعة نفسه بالجملة يف شقيها الدنيوي واألخروي, 

سواء كانت خاصة به دون غريه, أو عامة له ولغريه, وهذا العمل املزدوج 

للفطرة - تنظيم ترصفات اإلنسان وأخالقه وتحريكه نحو تحقيق املنفعة 

- أورثها سمة االستقامة التي أهلتها ألن تكون مقياساً إسالمياً, يتبني 

به الطيب من الخبيث, والحالل من الحرام, ال يخيب أبداً من لجأ إليه, ويكون 

الخلق املنبجس منها, والقائم عىل أساس العمل ملرضاة الله سبحانه 

وتعاىل معياراً لكل مصلحة يسعى نحوها اإلنسان, أو يتسلل إليها من 

وراء األحكام والقوانني الرشعية, ومن هنا يتضح أن الفطرة هي القاعدة 

التي شيد عليها رصح الفن اإلسالمي, ويجب أن تكون األساس الذي ينطلق 

منه املكلفون حتى تكون مقاصدهم من وراء ترصفاتهم موافقة ملقصد 
 الشارع.)64(

ويف هذا السياق يقول محمد قطب: " ال انحراف يف اإلعجاب بالجامل بل 

هو األمر الطبيعي ) الفطري ( الذي يعترب غيابه نقًصا يف الكيان البرشي, 

ولكن عبادة الجامل هي االنحراف, وهو انحراف وثني ال تلجأ إليه الفطرة 
 السليمة, التي تعبد الله خالق الجامل ". )65(

وكام أن للفن هدفًا يسعى إليه, فإن له أيضا باعثا يدفع إليه, هذا 

الباعث يغذيه جذران, جذر ميتد يف أعامق فطرة النفس, إذ من الفطرة 

التي فطرة عليها الناس، السعي إىل الجامل, وجذر أخر يغذيه املنهج 

اإلسالمي الذي يهدف إىل الجامل. وهكذا يلتقي ما تصبو إليه النفس 

البرشية بدافع من فطرتها مع ما يطلبه املنهج. إذن فاإلنسان مدفوع إىل 

تحقيق الجامل بفنه, بباعث من رغبة النفس املفطورة عىل الجامل وباعث 

 من أمر الرشع بإتقان العمل وإحسانه.

والخالصة التى ميكن الخروج بها يف النهاية أن الفطرة هي املوجه 

للفنان تفكرياً وترصفاً وأخالقاً, وهي السمة الرئيسة للدين ووصفه األعظم, 

فكانت العامل املشرتك بني السامء واألرض, مام جعل استدعاءها كأساس 

 للفن أمراً رضورياً. والله أعلم.

 األساس العقدي والتوحيد السليم. . 2

من املناسب جدا أن نفتتح الحديث عىل هذه املسألة بكلمة قالها املفكر 

- أوليغ أربان - وهو يتحدث عن الدور املحوري للعقيدة اإلسالمية يف الفن 

اإلسالمي: " إن الفن اإلسالمي هو نقل بعدي لرؤية العقيدة اإلسالمية 
 الكونية ".)66(

ويقوم الفن اإلسالمي عىل أساس عقيدة التوحيد, وعىل تصور شامل 

لإلنسان والكون والحياة, ولذا فال مجال فيه للباطل من وثنيات وخرافات 

وأوهام وأساطري. )67( فلو أخذنا مثاال عىل هذا الرسم والتصوير، فإنه 

يجب علينا أن نقيم هذا العمل الفني من حيث داللته يف الجانب العقدي 

فإن اتصلت الصورة  باألصنام كان التحريم هو السياق، وإن اتصلت بأماكن 

العبادة كام يف صور إبراهيم ومريم يف الحرم)68( كان التحريم واجبا أما 

فيام عدا ذلك كانت الصورة مقبولة رقام يف ثوب أو نقش يف سرت. )69(  

ولذلك نجد أن الخرب الذي رواه األزرقي يف تاريخ مكة من بقاء صوريت 

إبراهيم الخليل وصورة مريم بنت عمران عىل بعض جدران الحرم ودعامئه 

إىل عهد ابن الزبري)70( قد لقي رفضا من خالل أمر رسول الله - صىل الله 

عليه وسلم - بطمسها عشية الفتح، ودحضا من قبل تقليد املسلمني كافة 

يف شتى أصقاع األرض يخلوا مساجدهم من الصور وردا من الفقهاء الذين 

رفضوا روايته مستندين للحديث الرشيف، عن أبو الزبري سمع جابر بن عبد 

الله يزعم " أن النبي – صىل الله عليه وسلم - عن الصور يف البيت ونهى 

الرجل أن يصنع ذلك وأن النبي - صىل الله عليه وسلم - أمر عمر بن الخطاب 

- ريض الله عنه - زمن الفتح وهو بالبطحاء أن يأيت الكعبة فيمحو كل صورة 

 فيها ومل يدخل البيت حتى محيت كل صورة فيه"،)71( 

لكن التسامح حيال الصورة خارج املسجد وأماكن العبادة يربز واضحا يف 

 عدد من املناسبات يف الحديث الرشيف. )72( 

فالعقيدة اإلسالمية بتعاليمها أمرا ونهيا أرادت النأي بالفن عن التجسيم 

والتشبيه، واالبتعاد بالعقلية اإلسالمية الناضجة واملستنرية بنور الدين عن 

العقليات املنحرفة التي مل تفهم ومل تعي معنى األلوهية، فجسدتها 

يف أصنام تعبد، ورمزت لآللهة يف شكل رموز مقدسة، ولهذا نجد 

األصنام يف املعابد الوثنية والصوامع البوذية والبيع اليهودية والكنائس 

املسيحية، فاستخدمت تلك الدور التعبدية الفن وسيلة الدخال الخوف 

والرهبة يف نفسية العابد، وذلك من خالل متاثيل اآللهة وصور ورسومات 

ملشاهد القيامة والجنة والنار، واستخدموا كذلك األضواء واألصوات إلعطاء 

جو مخيف، وكل هذه األدوات والوسائل تبعث الخوف والرهبة، ولكنها 

 وسائل خارجية، ال تولد الخشية واملحبة. 

فالخشوع واملحبة ال تتأتيا بتلك الوسائل الخارجية، بل يكون ذلك من داخل 

النفس البرشية ) من القلب والوجدان (، ولهذا ال تجد تلك الوسائل واألدوات 

 يف املساجد اإلسالمية, )73(  

يقول الدكتور مصطفى عبده: " لقد ظهر الفساد يف الفن عندما ظهر 

 الفساد يف العقيدة"، )74( 

ويقول أيضا: " وعىل ضوء ذلك ميكن القول: أن االنعتاق الحقيقي للفن 

من األرس الكهنويت كان يف القرن السابع امليالدي وذلك بظهور اإلسالم 

وتحرميه للفن املستخدم يف تعضيد العقائد املنحرفة والتي تخدم 
 الوثنية وتنشد اإلباحية ".)75(

وقد جعل الشيخ رشيد رضا األساس العقدي للفن اإلسالمي هو العلة يف 

التحريم لبعض مفردات الفن وعنارصه التي نؤدي إىل انخرام األساس 

العقدي للفن اإلسالمي من خالل مالزمة الرشك، فهو يرى أن علة ما ورد 

من تحريم يتعلق بصيانة العقيدة من لوازم الرشك وشعائره وعىل هذا 
 حرم ما كان فيه التعظيم وما كان شعارا دينيا. )76(

و قد ذهب أكرث الباحثني الغربيني يف الفن اإلسالمي إىل تعليل وحدة 

الفن العريب, بوحدة العقيدة؛ قال كونل: " وال شك أن وحدة العقيدة 

الدينية يف العامل اإلسالمي أقوى تأثريا منها يف العامل املسيحي؛ 

ذلك ألن اإلسالم قىض عىل الفوارق الناشئة من اختالف األجناس والتقاليد 

, وعني بتوجيه شؤون الفكر واألداب والعادات يف مختلف البالد, و كان 

األمر بنرش القرآن بلغته األصيلة العربية وحدها, مام جعل لها وللتعاليم 

القرآنية سيادة مطلقة يف العامل اإلسالمي كله, فكان ذلك يف مقدمة 
 العوامل التي أدت إىل ابتداع الكثري من الفنون وازدهارها". )77(

إن العقيدة اإلسالمية مل تطلب من الداخلني تحتها وال أمرتهم أن يتخذوا 

صيغة فنية محددة وأن يجمدوا عليها، كام هو الحال يف عقائد األديان 

األخرى، بل كل الذي قامت به هو أن أوقفت الفن املنحرف عقائديا 

وأخالقيا، وتركت للناس الخيار يف املامرسة الفنية فيام وراء ذلك، 

فالرشيعة أوقفت كل فن خارج عن املنهج، وتركت للداخلني يف املنهج 

حرية االختيار، ولذلك واجه اإلسالم الوثنية وحرم كل أدواتها، ومنها الفن 

 املستخدم لهذا النوع من التعبد. 

" وهكذا ابتعد الفن اإلسالمي عن التجسيم واستخدم التجريد الالنهايئ، 

وعمل الفنان املسلم من خالل العقيدة بواسطة املجردات، وباالبتعاد 

عن املاديات ليس بطرحها كليا بل بإيقافها عند حدود املعقول، فال تكون 

 الغلبة للامديات عىل الروحيات بل بإيجاد التوازن بني الروح ".. )78(

ونختم هذا األساس بقول املفكر اإلسالمي رجاء غارودي: " إن للفن 

اإلسالمي اإلسهام الهائل الذي شارك به يف الفن العاملي, واملشاركة 

العظمى التي ميكنه أن يؤديها لبناء مستقبل مشرتك للبرش أن هذا الفن 

كالعلوم وكالحياة االجتامعية أو الفلسفة ال ميكن إدراكه إال انطالقا من 
 مبدأ النظام ) العقيدة اإلسالمية(. )79(

 األساس األخالقي.. 3

إن الفن اإلسالمي يجعل األولوية للمبدأ األخالقى عىل املبدأ الجامىل، 

مبعنى أنه يجعل الثاىن مرتتبًا عىل األول ومرتبطًا به، وهذا هو املوقف 
 املبدىئ لإلسالم إزاء جميع أشكال الفنون.)80(

ومن ثم فإن الوصول إىل فن إسالمية سام وراق وهادف محىل باألخالق 

املطلوبة، يحتم عىل الفنان -أي فنان- أن يعمل بالطريقة اإلنسانية 

امللتزمة بالقوانني العلوية، وأن يترصف بالطريقة املالمئة لها، وليس 

بالطريقة الحيوانية املنحدرة عن مستوى اإلنسانية واآلدمية املكرمة يف 



/\ 4546

القرآن.  ومن هنا كان الجامل نوعان؛ جامل تريده النفس البرشية الغريزية، 

وهو الجامل عند عباد الشهوات الذي يشعل وقدة الغرائز الخسيسة، 

أما الجامل اآلخر فهو ما تحس به النفوس املطمئنة، وهو الجامل الذي 

يتصوره اإلسالم، ويحث عليه، ويطالب به، فالله جميل يحب الجامل كام جاء 

يف الحديث الذي رواه مسلم يف صحيحه؛ " عن عبد الله بن مسعود، عن 

النبي صىل الله عليه وسلم قال: »ال يدخل الجنة من كان يف قلبه مثقال 

ذرة من كرب« قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: 

»إن الله جميل يحب الجامل، الكرب بطر الحق، وغمط الناس«، )81( وإن يف 

الكون جامال فعند اإلحساس بهذا الجامل املوجود يف الفضاء الكوين ذي 

الرهبة الواسع مام يجعل املتأمل يقف خاشعا ويقع يف حب الله قائال: 
 وإن من يشء إال يسبح بحمده. )82(

فمكارم األخالق هي امليزان الذي يحكم كل الترصفات البرشية ومن بينها 

الفنان، ويضبط إطارها العميل بني اإلنسان وربه وبني اإلنسان ومجتمعه 

واآلخرين، فمكارم األخالق هو واحد من األسس الرئيسة التي يجب أن يرتكز 

عليها عمل الفنان حتى يكون عمله مقبوال عند الله ومقبوال يف مجتمعه، 

مام يشجعه ويحفزه عىل امليض قدما يف بناء رصحه الفني، وهو بذلك 

 يخدم دينه ووطنه وحضارته.

 

      خامسا: خصائص الفنن اإلسالمي. 

لعل خري وسيلة تعرفنا عىل الفن اإلسالمي, هي الوقوف عىل خصائصه الذاتية, 

وسامته املميزة. ومن خالل ذلك, ميكننا استكامل صورته واضحة جلية, بعيدة عن 

كل غبش أو التباس.

 ونستطيع إجامل أهم هذه الخصائص يف النقاط اآلتية:

إن وحدة الفن هي السمة الرئيسة التي يتميز بها الفن اإلسالمي - بكل . 1

أنواعه - عىل غريه من فنون األمم األخرى. هذه الوحدة, التي تخطت عامل 

املكان فلم يفرقها بعد املسافات بني ديار املسلمني وامتدادها, كام 

تخطت عامل الزمان فلم يغريها مرور األيام وتتابع القرون، هذا ما قرره 

 دارسوا الفن اإلسالمي:

ويف صدد الحديث عن ميزات الفن اإلسالمي يقول االستاذ أنور رفاعي: 

" إنه _أي الفن اإلسالمي _ ذو شخصية واحدة رغم تعدد مراكزه وتباعد 
 أقطاره وظهور تأثريات محلية فيه ".)83(

ويقول )دومنغايم(: " إنه رغم إختالف األقطار اإلسالمية وابتعادها فإننا 

نالحظ قرابة وشيجة التنقطع بني لوحة الجص املنحوتة يف قرص الحمراء، 

وصفحة من قرآن يف مرص, وتزيني لوعاء من النحاس الفاريس".)84( ويقول 

)غوستاف لوبون(: " إنه يكفي نظرة عىل أثر يعود إىل الحضارة العربية 

كقرص أو مسجد, أو عىل األقل أي يشء, محربة أو خنجر أو مغلف قرآن, 

ليك تتأكد من أن هذه األشغال الفنية تحمل طابعا موحدا, وأنه ليس من 

شك ميكن أن يقع يف أصالتها, ليس من عالقة واضحة مع أي فن آخر, إن 
 أصالة الفن العريب واضحة متاما ".)85(

ويؤكد الدكتور دمياند هذه الظاهرة يف كتابه " الفنون اإلسالمية " 

فيقول: " قد يكون من الصعب يف أغلب األحيان أن نحدد بدقة اإلقليم 

الذي يصح أن يرجع إليه من بني األقطار اإلسالمية الفضل يف ابتكار نوع 

من أنواع الخزف, أو شكل معني من أشكال زخرفته, إذ أننا نلقى كثريا هذه 

األنواع واألشكال املختلفة بعينها يف أقطار عديدة من العامل اإلسالمي 

",)86( ويقول أيضا: " أن التشابه بني الخزف اململويك والخزف اإليراين 
يكاد يكون تاما, حتى أن بعض القطع اململوكية قد نسبت إىل إيران ".)87(

 ومظاهر هذه الوحدة ودالالتها كثرية ومتعددة, منها:

أ - انعدام الفرق بني الفن الذي خصت به املساجد وبني الفن الذي ساد 

األماكن األخرى سواء أكانت عامة أو خاصة، يقول أرنست كونل: " غري أن 

االختالف بني الفن لخدمة الدين والفن املدين ليس واضحا يف البالد 

اإلسالمية ووضوحه يف الغرب, وصحيح أن دور العبادة اإلسالمية اتخذت 

أشكاال معامرية خاصة أقتضتها احتياجات العملية, ولكن زخرفتها مل تخرج 
 عن القواعد املتبعة يف العامرة املدنية ".)88(

ب - العامل الثاين يف بناء هذه الوحدة هو إختفاء جنسية الفنان, وبقاء 

اإلسالم هوية واحدة لكل فنان مسلم، يقول كونل: " وكان لتشجيع الحكام 

والكرباء أثر كبري يف إزدهار العامرة وبعض فروع الصناعة, كام تشهد 

بذلك آثار كثرية أقيمت طبقا لرغباتهم وتوجيهاتهم حسب اتجاهاتهم 

الثقافية, بغض النظر عن جنسية الفنانني الذيم أقاموها لهم، ومن هنا 

يتعذر يف الفن اإلسالمي تقرير وجود اتجاه عريب أو فاريس أو تريك أو 

هندي موحد؛ ألن املعامريني والصناع كانوا يستقدمون من مختلف البالد 

اإلسالمية عىل اختالف اتجاهاتها الثقافية للقيام بتلك اإلنشاءات طبقا 
 إلرادة مستقدميهم وتوجهاتهم الخاصة ".)89(

ج - وهناك مظاهر كثرية أخرى تضافرت عىل إبراز هذه الوحدة منها؛ 

استبعاد رسم اإلنسان, وعدم تقليد الطبيعة, واالهتامم بالزخرفة 
والتزيينات الهندسية, وعدم التفكري يف إقامة التامثيل واألصنام. )90(

ويرى األستاذ بهنيس أن وحدة الفن كانت أوسع وأرسخ من وحدة اللغة 

التي يهتم بها اإلسالم، و يحث عليها, إذ قال: " ولعل الفن اإلسالمي أصبح 

أكرث وحدة من وحدة اللغة يف رشقي أرض اإلسالم, فعىل الرغم من 

بقاء لغات أخرى كالفارسية والرتكية والهندية إىل جانب اللغة العربية, 

فأن الفن اإلسالمي الرتباطه بأيديولوجية واحدة حمل شخصية واحدة رغم 
 اختالف املذاهب والسلطات ".)91(

إن وظيفة الفن هي صنع "الجامل"، وحني يبتعد الفن عن أداء هذه . 2

الوظيفة, فإنه حينئذ ال يسمى "فنا" ذلك أنه تخىل عن عمله األصيل، وقد 

نسميه "مهارة" أو " دقة" . يقول األستاذ محمد قطب: والفن اإلسالمي 

موكل "بالجامل". يتتبعه يف كل يشء, وكل معنى يف هذا الوجود 

.الجامل مبعناه الواسع الذي ال يقف عند حدود الحس, وال ينحرص يف قالب 

محدود، جامل الكون بنجومه وشموسه وأقامره وما بينها من تجاذب 

وارتباط، وجامل الطبيعة مبا فيها من جبال وأنهار وأضواء وظالل وجوامد 

وأحياء .وجامل املشاعر مبا فيها من حب وخري وطالقة وارتفاع. وجامل 

القيم واألوضاع والنظم واألفكار واملبادىء والتنظيامت .كل ذلك ألوان من 

الجامل يحتفي بها الفن اإلسالمي, ويجعلها مادة أصيلة للتعبري، بل هو 

يعرض الحياة كلها من خالل املعايري الجاملية, سواء بالسلب أو اإليجاب، 

)92( ويكفي يف الداللة عىل هذا املقام أن جعل الرسول - صىل الله عليه 

وسلم - الجامل وصفا لله عز وجل، وجعله أيضا من األشياء املحبوبة لله 

تعاىل، فقد جاء يف الحديث: " ال يدخل الجنة من كان يف قلبه مثقال ذرة 

من كرب" قال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: " 

إن الله جميل يحب الجامل، الكرب بطر الحق، وغمط الناس"، )93( ويف هذا 

السياق يقول الدكتور الرتايب: " فالجامل كان معتربا والفن كان واردا يف 
 إطار الحياة الدينية املثىل، فالتامس الجامل وصناعته سنة مسنونة ".)94(

للفن يف التصور اإلسالمي غاية وهدف إذ كل أمر يخلو من ذلك فهو عبث . 3

وباطل, والفن اإلسالمي فوق العبث والباطل, فحياة اإلنسان ووقته أمثن 
 من أن يكون طعمة للعبث الذي ال طائل تحته. )95(

إن الغاية التي يهدف الفن اإلسالمي إىل تحقيقها, هي إيصال الجامل . 4

إىل حس املشاهد " امللتقي ", وهي االرتقاء به نحو األسمى واألعىل 

واألحسن؛ أي نحو األجمل, فهي اتجاه نحو السمو يف املشاعر والتطبيق 

واإلنتاج, ورفض للهبوط،)96( فاإلسالم إذن مل يكن يوما ضد الفن، ولكنه 

ضد الوثنية بأشكالها وأنواعها، وقد وقف ومازال يقف حائال بني اإلنسان 

وهبوطه ملهاوي الضالل والهالك. )97(  فاإلسالم مل مينع املسلم أن 

يعرب عن فكرته الفنية بأسلوبه الخاص، ومل يقيدها عليه إال من حيث ما 

تعرب عنه، قال الدكتور عبد الحليم محمود: " أن املذاهب الفكرية والفنية 

 ووسائل التعبري ال يقيدها اإلسالم إال من حيث ما تعرب عنه ". )98(   

للفن شخصيته املستقلة, فليس هو فرعا من الفلسفة, أو فرع من فروع . 5

العلم – وإن كان العلم هو بعض ما يحتاجه الفنان - ولذا فليس من مهامت 

الفن البحث عن الحقيقة أو الكشف عنها. وحينام يطلب إليه ذلك فلقد 

حمل ما ال طاقة له به, فقد يحدث أن يكون الفن يف بعض األحيان طريقة 

الكتشاف حقيقة ما, ولكن هذا ليس مهمة دامئة يكلف بها ؟)99( إن الذين 

جعلوا اكتشاف الحقيقة من أغراض الفن, دفعهم إىل ذلك تصورهم 

 الخاطىء عن تحديد مكانة الفن ومهمته.

إن الفن اإلسالمي ينبع من داخل النفس, فتجيش به العواطف واألحاسيس, . 6

فإذا به ملء السمع والبرص, وهو بهذا تعبري عن االلتزام وليس صدى 

 إللزام قهري أو أديب )100(.

إن ساحة الجامل يف اإلسالم هي الوجود كله، وأن اإلسالم أوصل الجامل . 7

إىل مجاالت مل يعرفها من قبل, ونؤكد هنا أن ساحة الجامل نفسها هي 

ساحة الفن, وهي ساحة ال تضيقها الحدود, وال تحرصها الحواجز, ذلك أنها 

مساحة منهج التصور اإلسالمي )101(.
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      سادسا: الضوابط التي تحكم الفن اإلسالمي.

 الفن من التحسينات يف السلم املقاصدي. . 1

إن مرتبة الفن بالنظر إىل " أصول مقاصد الرشيعة ")102( ليست يف مرتبة 

الرضوري، وال مرتبة الحاجي، بل هي يف مرتبة التحسيني، وهذا التحديد 

ملرتبة الفن من جهة النظر الرشعي رضوري وأسايس, يف تحقيق 

مناطات وقائعه وتقرير األحكام املالمئة لترصفاته. وقولنا بعدم دخوله 

يف مرتبة الرضوري؛ ألنه إذا فقدت بعض الفنون من املجتمع كالرسم 

والزخرفة واملوسيقى واملرسح مثال، فإنه ال يؤدي إىل جريان مصالح 

الدنيا عىل فساد, وتهارج, وفوت حياة, ويف األخرى فوت النجاة, والنعيم, 

والرجوع بالخرسان املبني" . وكذلك عدم دخوله يف الحاجي: ألنه إذا 

انعدمت تلك العنارص الفنية ال تؤدي يف الغالب إىل الحرج واملشقة 

الالحقة بفوت املطلوب, وإذا مل تراع تلك العنارص، اليدخل  عىل املكلفني 

– عىل الجملة – الحرج واملشقة.  وملا كانت مرتبة التحسيني تتعلق بجلب 

مكرمة أو دفع نقيض لها، وبها يحصل كامل حال األمة يف نظامها, حتى 

تعيش آمنة مطمئنة, ولها بهجة منظر املجتمع يف مرأى بقية األمم, 

حتى تكون األمة اإلسالمية مرغوباً يف االندماج فيها, أو يف التقرب منها، 

كان هذا املقام األجدر باملنظومة الفنية واألليق بعنارصها. من حيث 

إفضاء الجامل عىل األمة، وتقوية الرغبة يف نفوس الغري املنتمني إليها 

 بتقليد أعاملها.

 الفن وسيلة ال غاية. . 2

إن اإلسالم ال يلتفت إىل املقولة القائلة: " الفن للفن " ولكنه ينظر للفن 

عىل أنه وسيلة ال مقصدا, وترشف هذه الوسيلة برشف املقصد الذي 

تؤدي إليه. وملا كان الحق والفضيلة والعدالة والجامل وسبل الخري 

مقصودة للرشيعة, وجعلها اإلسالم غايته ومطلبه يف سياسة املجتمع 

اإلسالمي, كان لزاما إيجاد الوسائل املتنوعة املوصلة إليها, إال أن هذه 

الوسائل ليست عىل وزان واحد يف تحصيل تلك املقاصد والغايات 

واملطالب من جهة أوصافها, فهناك األعىل الذي يوصل إىل أعىل 

املقاصد, وهناك األدىن الذي يوصل إىل أدناها, واملتوسط منها متوسط 

فيها, وبناء عىل ذلك قرر علامؤنا هذه القاعدة: " إن الوسيلة إىل أفضل 

املقاصد هي أفضل الوسائل, واملتوسطة متوسطة, واملقاربة قد 

يختلف يف إلحاقها باملفيض" )103(.  كام أن تلك الوسائل تعرتيها األحكام 

الخمسة من جهة الرشع فمنها الواجب واملندوب واملباح واملكروه 

والحرام, إال أن هذه األحكام الخمسة التي تتقلب الوسائل يف منازلها 

ليس من جهة استقالل تلك الوسائل بالحكم يف ذاتها, وإمنا من جهة 

تبعيَِّتَها ألحكام املقاصد املوصلة إليها, فلذلك مل يقع التحريم عىل 

الفن كفن، بل عىل الفن كوسيلة من وسائل الوثنية فتحريم التامثيل مل 

يكن ألجل اشتاملها عىل مفسدة يف ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة 

لإلرشاك بالله تعاىل املحرم قطعا، وبناء عليه فقد قرر علامؤنا يف باب 

الوسائل واملقاصد قاعدتني عظيمتني تنظم العالقة بينهام, وتحدد موقع 

اآلثار املرتتبة عىل تلك العالقة من أحكام الرشيعة, فقالوا: " الوسائل 

تتبع املقاصد يف أحكامها "،)104( " مراعاة املقاصد مقّدمة عىل رعاية 

الوسائل " )105(. ويتفرع عىل األصل الذي سبق ذكره أربع قواعد يجب عىل 

املتعاطي للفن اإلسالمي أن يضعها نصب عينيه, وعالمات مضيئة تنري له 

 طريقه ومسريته, وهذه القواعد هي: 

أ – الوسيلة إىل الواجب واجبة، ومنها جاء قولهم: ماال يتم الواجب إال به 

فهو واجب )106(.  ويتبع هذا القول: أن الوسيلة إىل املندوب مندوبة أيضاً . 

ومام يدخل يف هذا الباب بعض عنارص الفن ومفرداته؛ مثل: الرسم والخط 

والتصوير والتشكيل من الوسائل األكرث تأثريا يف العملية التعليمية من 

غريها من الوسائل األخرى؛ وذلك الرتباطها الوثيق بالكلمة، وليس هذا 

باألمر الجديد ولكنه قديم قدم الوظيفة التعليمية نفسها. ومع تطور 

املجتمعات اإلنسانية وتقدم املدنية توسع ميدان هذه الوسائل توسعا 

كبريا، وتطور تطورا غري مسبوق يف استعامل تلك الوسائل بأنواعها 

الثابت واملتحرك وامللون، فأصبحت تلك العنارص أدوات ال ميكن االستغناء 

عنها يف العملية التعليمية. وقد استعمل الرسول صىل الله عليه وسلم 

بعض تلك األدوات يف تعليم أصحابه ريض الله عنهم وتلقينهم تعاليم 

الدين الجديد، فاستعان بأداة الرسم يف ذلك، فعن عبد الله بن مسعود 

عن النبي - صىل الله عليه وسلم - " أنه َخطَّ َخطّاً مربَّعاً، وخطَّ َخطّاً َوسَط 

املربَّع، وخطوطاً إىل جنب الخط الذي وسَط الخط املربَّع، وخط خارٌج من 

الخط املربَّع، قال: "هل تدرون ما هذا؟ "، قالوا: الله ورسوله أعلم، قايف 

"هذا اإلنسان الخط األوسط، وهذه الخطوط التي إىل جنبه األعراض تنَهشه 

 ِمن كل مكاٍن، إن أخطأه هذا أصابه هذا، والخط املربَّع". )107( 

وعن أيب وائل قال قال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله - صىل 

الله عليه وسلم -  يوما خطا وخطه لنا عاصم فقال هذا سبيل الله ثم خط 

خطوطا عن ميني الخط وعن شامله فقال هذه السبل وهذه سبل عىل كل 

سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تال هذه اآلية } وأن هذا رصاطي مستقيام 

فاتبعوه { للخط األول } وال تتبعوا السبل { للخطوط } فتفرق بكم عن سبيله 
 ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون { [ األنعام: 153 ]. )108(

ويتبني مام سبق كيف أنه صىل الله عليه وسلم استعمل الخط والرسم 

كوسيلة إيضاح وبيان واستعان بها عىل الوصول إىل التصور الذهني الذي 

أراد بقاءه واضحا جليا يف فكر أصحابه من بعده, )109( فهو رسم توضيحي 

وتعليمي ووسيلة تربوية استخدم فيها الرسول صىل الله عليه وسلم 

الخطوط املجردة ليقرب املعاين للسامع عندما يتخيل تلك الخطوط، أو 

للرايئ الذي كان مع الرسول صىل الله عليه وسلم فسمع ورأى من 

خالل وسائل سمعية ومرئية، وهو استخدام ملفردات من مفردات الفن 
 لالستدالل بها عىل معاين مجردة بواسطة رسوم تجريدية. )110( 

إذن فالصور والرسوم واللعب املجسمة كوسيلة تعليمية أمر يقره 

اإلسالم بل يدعو إليه،  فهو من باب إحسان العمل الذي طالب به اإلسالم، 

وهذا ما يفرس لنا عدم تحرج املسلمني يف الرسم التعليمي، حتى ولو 

كان تشبيها، وهكذا حفلت كتب األطباء والصيادلة والبيطريني والفلكيني 

والجغرافيني والرحالة وغريهم بالرسوم، وال تخرج عن ذلك كتب األدب التي 
 زينت بالرسوم)111(

ومام يندرج يف هذا السلم ما أخرجه البخاري؛ عن أنس بن مالك ريض الله 

عنه: أن نبي - الله صىل الله عليه وسلم - أراد أن يكتب إىل رهط أو أناس 

من األعاجم فقيل له إنهم ال يقبلون كتابا إال عليه خاتم فاتخذ النبي صىل 

الله عليه و سلم خامتا من فضة نقشه محمد رسول الله فكأين بوبيص 

أو ببصيص الخاتم يف إصبع النبي صىل الله عليه وسلم أو يف كفه، )112( 

وجاء يف رواية مسلم: " أن النبي - صىل الله عليه وسلم - أراد أن يكتب 

إىل كرسى، وقيرص، والنجايش، فقيل: إنهم ال يقبلون كتابا إال بخاتم، 

»فصاغ رسول الله صىل الله عليه وسلم خامتا حلقته فضة، ونقش فيه 
 محمد رسول الله".)113(

فلام اقتىض مقام السياسة واإلمامة أن يتخذ رسول الله - صىل الله عليه 

وسلم - خامتا نقش عليه اسمه فعل ذلك مع وجود النقش، وهو نوع من 

 أنواع الفن؛ ألن األمر متعلق مبصلحة عليا راجعة إىل األمة فلزم رعايتها. 

ب - الوسيلة إىل الحرام حرام, ومنها جاء قولهم: ما أفىض إىل الحرام 

فهو حرام )114(, ويدخل يف هذه القاعدة: أن ما أدى إىل املكروه فهو 

مكروه أيضاً، ولذلك ملا كان الرشك بالله تعاىل من أكرب الكبائر، وأن الله 

يغفر كل يشء إال أن يرشك به، لعظم ذلك الجرم، فكانت كل وسيلة 

تؤدي إليه محرمة أيضا، ويحرم اتخاذها من قبل املسلمني، وبناء عىل 

ذلك اتفق الفقهاء عىل تحريم اتخاذ ما له ظل من متاثيل ذوات الروح إذا 

كانت مستكملة األعضاء التي ال يعيش ذو الروح بدونها وعىل كراهة ما 

عدا ذلك مثل التامثيل املنصفة، ومثل الصور التي عىل الجدران وعىل 

األوراق والرقم يف الثوب وال ما يجلس عليه ويداس. وحكم صنعها يتبع 

اتخاذها،)115( ويف الجملة تحرم كل أنواع الفنون التشكيلية وغريها التي 

تستخدم يف الدعوة الوثنية، أو يف الرشك أو التقديس، أو للهبوط 

بالقيم اإلنسانية، أو للخروج عن املنهج اإللهي، أو االنحراف عن الفطرة 

 السليمة التي فطر الله الناس عليها. 

ومل تكن التامثيل املجسمة محرََّمة االستعامل يف الرشائع السابقة، 

وقد حرمها اإلِسالم ألن اإلِسالم أمعن يف قطع َدابر اإلرِشاك لشدة متكن 

اإلرِشاك من نفوس العرب وغريهم. وكان معظم األصنام متاثيل فحرّم 

اإلِسالم اتخاذها لذلك ، ومل يكن تحرميها ألجل اشتاملها عىل مفسدة يف 
 ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة لإلرِشاك. )116(

ج – قد تكون وسيلة الحرام غري محرمة إذا أفضت إىل مصلحة راجحة )117(، 
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ومثاله جواز استخدام الصور واملجسامت يف الرتبية والتعليم ولعب 

األطفال لرجحان جهة املصلحة فيه عىل جهة املفسدة التي بنيت عليها 
 الحرمة وهو ما أكدته النصوص النبوية التي سبق ذكرها. )118(

د -  قال ابن عاشور: وقد تتعدد الوسائل إىل املقصد الواحد فتعترب 

الرشيعة يف التكليف بتحصيلها أقوى تلك الوسائل تحصيالً باملقصد 

املتوسل إليه, بحيث يحصل كامالً, راسخاً, عاجالً, ميسوراً, فتقدمها عىل 

وسيلة هي دونها يف هذا التحصيل, وهذا مجال متسع صدق فيه نظر 

الرشيعة إىل املصالح وعصمتها من الخطأ والتفريط, وإذا قدرنا وسائل 

متساوية يف اإلفضاء إىل املقصد باعتبار أحواله كلها, سوت الرشيعة 

يف اعتبارها وتخيري املكلف يف تحصيل بعضها دون اآلخر, إذ الوسائل 
 ليست مقصودة لذاتها. )119(

 معيار الحكم عىل الفن. . 3

إن املعيار اإلسالمي للحكم عىل أي فن من الفنون يتمثل ىف قاعدة 

 تقول: َحَسُنه حسن وقبيحه قبيح)120(.

ومن هنا ال يعقل أن يرفض اإلسالم الفن إذا كان جميالً. أما إذا اشتمل عىل 

القبح مبا يعنيه ذلك من قبح مادى ومعنوى فإن اإلسالم يرفضه وال 

 يوافق عليه.

وترتيبًا عىل ما تقدم فإن الفن إذا كان هدفه املتعة الذهنية، وترقيق 

الشعور، وتهذيب األحاسيس، فال اعرتاض عليه. ولكن إذا خرج عن ذلك 

وخاطب الغرائز الدنيا ىف اإلنسان، وخرج عن أن يكون فنًّا هادفًا فإنه حينئذ 

ال يساعد عىل بناء الحياة، بل يعمل عىل هدمها، وبذلك يخرج عن أن يكون 

فنًّا، بل يصري نوًعا من اللهو املذموم والعبث املرفوض. وهذا أمر ال يقره 
 اإلسالم.)121( 

 كراهية تصوير الكائنات الحية.. 4

كان رسم الكائنات الحية سائدا يف الوطن العريب قبل اإلسالم بغض النظر 

عن بعده عن املحاكاة أو القرب منها, وملا أرشق اإلسالم بنوره عىل 

العامل, وأبطل عبادة األصنام وقىض عليها وعىل كل ما يتصل بها من 

العبادات والعادات, إىل جانب ما حملته العقيدة الجديدة من تعاليم صارمة 

وحاسمة يف التعامل مع كل مظاهر الرشك والوسائل املستخدمة فيه, 

ومنه جاء أمر تحطيم األصنام وإزلة كل مظاهر الرشك مبقام األلوهية, 

وانطالقا من هذه التعاليم الجديدة التي جاء بها اإلسالم, انتقل الناس 

مام عهدوا إىل ما وجدوا, فنشأت يف نفوسهم كراهية طبيعية لكل عمل 

فني يذكرهم بذلك املايض البغيض, والرشك بالله الواحد القهار, وقد 

كانت االستجابة لتلك التعاليم الجديدة استجابة يئس معها الشيطان أن 

 يعبد بتلك األرض فام بالك بالحجارة والخشب. 

وبالرغم من أن القرآن الكريم مل يرد فيه نص رصيح مينع عىل الفنان 

املسلم مامرسة تصوير الكائنات الحية, إال أن السنة النبوية حسمت دلك 

 يف جملة من النصوص الرصيحة والواضحة منها: 

عن مسلم قال كنا مع مرسوق يف دار يسار بن منري فرأى يف صفته 

متاثيل فقال سمعت عبد الله قال: سمعت النبي - صىل الله عليه و سلم – 

 يقول: " إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة املصورون ". )122( 

عن نافع أن عبد الله بن عمر ريض الله عنهام أخربه: أن رسول الله صىل 

الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة 
 ويقال لهم أحيوا ما خلقتم ". )123(

عن أيب زرعة سمع أبا هريرة ريض الله عنه قال: سمعت النبي - صىل 

الله عليه و سلم – يقول: " قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق 
 كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعرية (. )124( 

ُث قَتَاَدَة قَاَل: كُْنُت ِعْنَد  عن َسِعيٌد، قَاَل: َسِمْعُت النَّرْضَ بَْن أَنَِس بِْن َمالٍِك، يَُحدِّ

ابِْن َعبَّاٍس، َوُهْم يَْسأَلُونَُه، َوالَ يَْذكُُر النَِّبيَّ - َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم - َحتَّى 

َر  ًدا - َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم - يَُقوُل: " َمْن َصوَّ ُسِئَل، فََقاَل: َسِمْعُت ُمَحمَّ
نْيَا كُلَِّف يَْوَم الِقيَاَمِة أَْن يَْنُفَخ ِفيَها الرُّوَح، َولَيَْس ِبَناِفٍخ ".)125(  ُصورًَة يِف الدُّ

فهده النصوص توضح بجالء بأن اإلسالم كان صارما وحاسام مع الفن عندما 

ميس الفن بأركان العقيدة ويتصادم معها، ويقوض أساس التوحيد 

ويهدم قواعده، كاستخدام الفن من خالل النحت كأداة يف صنع أصنام 

تعبد، ويف تجسيد لآللهة التي يرشك بها، أو تكريم ألنفس مقدسة سواء 

يف السلم أو الحرب؛ لذلك حطم رسول الله - صىل الله عليه وسلم - 

األصنام املنحوتة وغري املنحوتة باعتبارها دعوة للوثنية، كام فعل ذلك 

نبي الله إبراهيم قبله؛ قال تعاىل: " فَرَاَغ إىَِل آلَِهِتِهْم فََقاَل أاََل تَأْكُلُوَن 

بًا ِبالْيَِمنِي " [ الصفات: 91، 92،  )91( َما لَُكْم اَل تَْنِطُقوَن )92( فَرَاَغ َعلَيِْهْم رَضْ

93 ]، بل حرم - صىل الله عليه وسلم - الفن املستخدم يف تثبيت أركان 

الدعوة الوثنية وتقديسها، كام حرم الفن التجسيمي؛ ألن فيه مضاهاة 

وتشبيها ألنفس ال متلك من أمرها نقريا وال قطمريا، فضال عن أن متلك 

من شؤون غريها شيئا. ومل تكن التامثيل املجسمة محرََّمة االستعامل 

يف الرشائع السابقة، فقد كان النحاتون يعملون لسليامن - عليه السالم 

- صوراً مختلفة كصور موهومة للمالئكة وللحيوان مثل األسود، فقد كان 

كريس سليامن محفوفاً بتامثيل أُسود أربعة عرش كام وصف يف اإلِصحاح 

العارش من سفر امللوك األول. وكان قد َجعل يف الهيكل جابية عظيمة 

من نحاس مصقول مرفوعة عىل اثنتي عرشة صورة ثور من نحاس, لكن 

اإلِسالم قد حرمها؛ ألن اإلِسالم أمعن يف قطع َدابر اإلرِشاك لشدة متكن 

 اإلرِشاك من نفوس العرب وغريهم. 

وكان معظم األصنام متاثيل فحرّم اإلِسالم اتخاذها لذلك، ومل يكن 

تحرميها ألجل اشتاملها عىل مفسدة يف ذاتها ولكن لكونها كانت ذريعة 

لإلرِشاك. واتفق الفقهاء عىل تحريم اتخاذ ما له ظّل من متاثيل ذوات 

الروح إذا كانت مستكملة األعضاء التي ال يعيش ذو الروح بدونها وعىل 

كراهة ما عدا ذلك مثل التامثيل املنصفة ومثل الصور التي عىل الجدران 

 وعىل األوراق والرقم يف الثوب وال ما يجلس عليه ويداس . 
 وحكم صنعها يتبع اتخاذها. )126(

وقد افتى شيخ األزهر الشيخ جاد الحق عيل جاد الحق بأن التصوير 

الضويئ والرسم ال بأس بهام متى كان ذلك ألغراض علمية، ومفيدا 

للناس، وخلت الصور والرسوم من مظاهر التعظيم ومظنة التكريم وإثارة 

الغرائز، وحرم النحت الذي يكون متثاال كامال لإلنسان أو الحيوان، وأجاز 

إقامة املتاحف؛ ألنها لحفظ الرتاث وآثار األمم السابقة، وألنها وسيلة 

لدراسة تاريخهم علميا وسياسيا وحربيا وأخذ النافع منها، فإقامة 

 املتاحف رضورة حضارية وتحرم الصالة يف مكان تجميعها. )127(  

ويرى الشيخ محمد عبده أن التصوير إذا مل ميس بالعقيدة واألخالق ال 

يشء فيه؛ حيث يقول يف ذلك: " وبالجملة يغلب عىل ظني أن الرشيعة 

اإلسالمية أبعد من أن تحرم وسيلة من أفضل وسائل العلم, بعد التحقق 
أنه ال خطر منه عىل الدين ال من جهة العقيدة وال من جهة العمل ".)128(

وقال الشيخ عطية صقر بعد أن ذكر األحكام املتعلقة بالنحت والتصوير: 

إن املسألة اجتهادية ال يقطع فيها بحكم ويراعى يف ذلك النية الباعثة 
 واألثر املرتتب عليه ")129(

ويرى نذير طعمة: أن الصورة إذا كانت ال تتناول ثوابت العقيدة وكان 

املعيار هو مصلحة اإلسالم واملسلمني، وجب علينا فقهاء وفنانني 

ومفكرين أن نعيد النظر من الصورة وفقا لهذا املعيار. )130( 

     الخامتة

إن مهمة الفنان يف عرصنا الحارض الذي يرتدى يف مهاوي 

الهالك عسرية جدا؛ لتداخل الحالل بالحرام، ومل يعد األمر بينا كام 

عهده أهل خري القرون، واختفاء منطقة الشبهات التي تنذر الداخل 

فيها بأنه يوشك أن يقتحم الحرام، وعليه فيجب علينا جميعا إعادة 

النظر يف املنظومة الفنية بكاملها، والعودة بها إىل مسارها 

الحقيقي والطبيعي املنسجم مع الفطرة التي فطر الله الناس 

 عليها، وأن نجعل منها طريقا للهداية ال طريقا للضالل. 

فعندما حطم رسل الله صىل الله عليه وسلم األصنام، ومنع الفن 

املستخدم يف مامرسة الوثنية، اتجه الفن نحو وجهته الصحيحة 

لتحقيق إنسانية اإلنسان، ولهذا فال بد من مامرسة الفن إما تعبريا 

أو تذوقا؛ ألن الشعور بالجامل صفة إنسانية. 

فالفن إذن هو فعل إنساين والجامل مصدر إلهي، والفن يرتقي 

ويسمو باإلنسان والجامل بفيض من الرحمن، واإلنسان يحس 

بالجامل عىل حسب ترقيه يف املراتب اإلنسانية؛ ليتلقف األنوار 

 اإللهية. 

إنه يجب علينا أن ننظر للفن اإلسالمي عىل أنه لقاء كامل بني إبداع 

املوهبة ونتاج العبقرية وبني دقة الصنعة ومهارة التنفيذ وحسن 

اإلخراج، بل هو اجتامع بني الذكاء املتقد وبني الخربة واإلتقان, 

وبهذا يصل الفن إىل ذروة الجامل، إن أحد العنرصين - املوهبة 

والخربة - قد يصل بنا إىل إنتاج فني, ولكنهام معا يصالن بنا إىل 

جامل فني.
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اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 42.

نفس املرجع: 12.. 11

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 43. . 12

الفن العريب اإلسالمي تأليف د.عفيف بهنيس ص6 ط1 دار فكر - الفن . 13

اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي،. 

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 39. . 14

سبق تخريجه: . 15

رسالة الفن: حسن الرتايب، 18.. 16

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 39. . 17

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 40. . 18

انظر: الدين واإلبداع أثر العقيدة يف منهج الفن اإلسالمي: مصطفى . 19

عبده، 147. 

موقف اإلسالم من الفنون: عبد الحليم محمود، 43.  . 20

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 40. . 21

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 40. . 22

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 41. . 23

ال حظ العلامء من خالل تتبعهم ألحكام الرشيعة, واستقراء ترصفاتها . 24

يف تلك األحكام أنها دائرة حول أصول ثالثة: هي الرضوريات والحاجبات 

والتحسينيات, وهي ال تتخلف عن تحقيق جزيئ منها ما وجدت املسلك إىل 

تحصيله, اللهم إال إذا عارض ذلك معارض, من جلب منفعة عظمى, أو دفع 

مفسدة كربى.

وانظر ابن عاشور: مقاصد الرشيعة, ص: 145 .. 25

القرايف : الفروق, ج: 1, ص: 111 – املقري: القواعد, مخطوط, الورقة 120 . 26

وجه – عبد الرحمن بن نارص السعدي: القواعد واألصول الجامعة, ص: 25 – 

ابن عاشور: مقاصد الرشيعة, ص: 145.  

املصدر نفسه: الوجه 83.. 27

ابن السبيك: األشباه والنظائر, تحقيق عادل أحمد عبد الوجود وعيل محمد . 28

     فهرس املصادر واملراجع

 أوال : الكتب.

            أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسايئ

 سنن النسايئ الكربى: تحقيق : عبد الغفار سليامن البنداري - سيد . 1

 كرسوي حسن، دار الكتب العلمية:  بريوت، ط: 1، ) 1411 – 1991م (.

أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسني )ت: 395هـ(

معجم مقاييس اللغة: املحقق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، ) . 2

 1399 هـ - 1979 م (.

األزرقي.

أخبار مكة رشفها الله تعاىل وما جاء فيها من اآلثار: تحقيق رشدي الصالح . 3

 ملحس, ) مكة املكرمة: مطابع دار الثقافة, ط: 3 (.  

أنور الجندي. 

كيف يحتفظ املسلمون بالذاتية اإلسالمية يف مواجهة أخطار األمم: دار . 4

 اإلعتصام، 1984م،

أنور الرفاعي. 

 تاريخ الفن عند العرب واملسلمني:) دمشق: دار الفكر, طك 2, سنة 1977م (.. 5

البخاري: محمد بن إسامعيل أبو عبد الله الجعفي

صحيح البخاري, تحقيق: محمد زهري بن نارص النارص, دار طوق النجاة . 6

 )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(, ط:1,)1422 هـ(.

بركات محمد مراد. 

  اإلسالم والفنون: ) الشارقة: دائرة اإلعالم والثقافة, 2007 م (. . 7

البغوي: أبو محمد الحسني بن مسعود بن محمد بن الفراء الشافعي 

)املتوىف: 516هـ(

رشح السنة: تحقيق: شعيب األرنؤوط - محمد زهري الشاويش, ) دمشق، . 8

 بريوت: املكتب اإلسالمي, ط:2، 1403هـ - 1983م (. 

الرتمذي: محمد بن عيىس أبو عيىس السلمي

الجامع الصحيح سنن الرتمذي: تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون, ) بريوت: . 9

 ادار إحياء الرتاث العريب (.

ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس, ) ت: 728هـ(. 

مجموع الفتاوى: جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, املغرب, . 10

 مكتبة املعارف. 

الجرجاين: عبد القاهر
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 الّصحاح: تحقيق أحمد عبدالغفور عطار )مرص: مطابع دار الكتاب العرىب(.. 12

ابن حجر: أحمد بن عيل العسقالين,)ت: 852 هـ(. 

فتح الباري رشح صحيح البخاري: أرشف عىل طبعه فؤاد عبد الباقي ومحب . 13

 الدين الخطيب, ) مصـر: املطبعة السلفية ومكتبتها(.

الدارمي: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد 

الصمد ، التميمي السمرقندي )ت: 255هـ(

 بسنن الدارمي: املحقق: نبيل هاشم الغمري، دار البشائر: بريوت، ط: . 14

 1، ) 1434هـ - 2013م (.

أبو داود سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي 

ِجْستاين )ت: 275هـ(  السِّ

 سنن أيب داود: تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر.. 15

د كاِمل قره بليل، دار . 16 سنن أيب داود: املحقق: شَعيب األرنؤوط - مَحمَّ

 الرسالة العاملية، ط: 1، ) 1430 هـ - 2009 م (.

رجاء غارودي.

وعود اإلسالم: ترجمة ذوقان قرقوط, ) القاهرة: مكتبة مدبويل, ط: 1, سنة . 17

 1994 م (. 

الزرقا: أحمد.

رشح القواعد الفقهية: راجعه وصححه عبد الستار أبو غدة, ) بريوت: دار . 18

 الغرب اإلسالمي, ط.1, 1403هـ– 1983م(.

الزمخرشي: محمود بن عمر جارالله, )ت: 528 هـ(.

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل: . 19

 )بريوت: دار الكتاب العريب، ط:3، 1407هـ (. 

عوض, ج:  1 ص: 120 – عبد الرحمن بن نارص السعدي: القواعد واألصول 

الجامعة, ص:  36. 

البخاري: كتاب: الرقاق, باب ) يف األمل وطوله وقول الله تعاىل فمن زحزح . 29

عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إال متاع الغرور(, حديث رقم: 

.6417

مسند اإلمام أحمد: مسند املكرثين من الصحابة: مسند عبد الله بن . 30

مسعود ريض الله عنه, 4 / 156 – سنن الدارمي: املقدمة, باب ) يف 

كراهية أخذ الرأي (,  141. 

لفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 251. . 31

انظر: الدين واإلبداع أثر العقيدة يف منهج الفن اإلسالمي: مصطفى . 32

عبده، 155. 

انظر: الفن اإلسالمي التزام وإبداع: صالح أحمد الشامي، 253.. 33

صحيح البخاري: كتاب: الللباس, باب: ) نقش الخاتم (, 5 / 2204، الحديث رقم: . 34
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التحرير والتنوير: ابن عاشور، 22 / 162.. 38

املقري: القواعد,  ج:2 ص: 364 – ابن تيمية: مجموع الفتاوى, جمع وترتيب . 39

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم, ص: 186 , 187. 

انظر: الصفحات .............. من البحث. . 40

ابن عاشور: مقاصد الرشيعة, ص: 149. . 41

شبهات املشككني: محمد حمدي زقزوق,  135.. 42

شبهات املشككني: محمد حمدي زقزوق,  135.. 43
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سبق تخريجه:. 46
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التحرير والتنوير: الطاهر ابن عاشور, 22 / 162.. 48
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ابن السبيك: تاج الدين عبد الوهاب بن عيل بن عبد الكايف, ) ت: 771هـ(. . 1

األشباه والنظائر, تحقيق عادل أحمد عبد الوجود وعيل محمد عوض, بريوت: . 2

 دار الكتب العلمية, ط: 1, ) 1411هـ- 1991 م (

 صالح أحمد الشامي.

الفن اإلسالمي التزام وإبداع: ) دمشق: دار القلم, ط: 1, سنة 1410 هـ - . 3

 1990 م (. 

أبو صالح األلفي. 

 الفن اإلسالمي أصوله فلسفته مدارسه: ) مرص: دار املعارف (. 4

ابن عاشور: محمد الطاهر, )ت: 1394هـ(. 

مقاصد الرشيعة اإلسالمية, )تونس: الرشكة التونسية للتوزيع, الجزائر: . 5

 املؤسسة الوطنية للكتاب, ط.2,  1408هـ- 1988م(. 

 التحرير والتنوير: )تونس: الدار التونسية للنرش 1984م(.. 6

أصول النظام االجتامعي يف اإلسالم)تونس: الرشكة التونسية للتوزيع, . 7

 ط.2,  1405هـ1985-م(.

عبد الحليم محمود. 

 موقف اإلسالم من الفن والعلم: )القاهرة: دار الشعب, سنة 1399هـ(. . 8

 عبد الرحيم فارس أبو علبة.

شوائب التفسري يف القرن الرابع عرش الهجري: رسالة مقدمة لنيل درجة . 9

العاملية(, يف الدراسات اإلسالمية, كلية الرشيعة بجامعة بريوت اإلسالمية 

 1426 هـ - 2005 م

أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين )ت: 241هـ(

مسند اإلمام أحمد بن حنبل: املحقق: أحمد محمد شاكر، دار الحديث: . 10

 القاهرة، ط: 1، ) 1416 هـ - 1995 م (.

  

عالل الفايس.

مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومكارمها: )الدار البيضاء: مكتبة الوحدة . 11

 العربية(.

ابن فارس: أبو الحسني أحمد بن زكرياء, )ت: 395هـ(.

معجم مقاييس اللغة: تحقيق وضبط عبد السالم هارون, )بريوت: دار الفكر, . 12

 ط.1, 1399هـ - 1979م(.

القرايف : شهاب الني أحمد بن إدريس, ) ت: 684هـ(. 

 الفروق: ) القاهرة: دار إحياء الكتب العربية, ط.1, 1346هـ– 1926م(. . 13

ابن ماجة: أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني )ت: 273هـ(

د كامل قره . 14 سنن ابن ماجه: املحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد - محمَّ

 بليل - َعبد اللّطيف حرز الله، دار الرسالة العاملية: ط: 1، ) 1430 هـ- 2009 م(.

م, س, دمياند. 

الفنون اإلسالمية: ترجمة أحمد محمد عيىس, مراجعة وتقديم أحمد . 15

 فكري, ) مرص: دار املعارف (.

مجمع اللغة العربية بالقاهرة: )إبراهيم مصطفى / أحمد الزيات / حامد 

عبد القادر / محمد النجار(.

 املعجم الوسيط: دار الدعوة.. 16

د، كُرْد َعيل )ت: 1372هـ( محمد بن عبد الرزاق بن محمَّ

 خطط الشام:  ) دمشق: مكتبة النوري، ط: 3،  1403 هـ - 1983 م (.. 17

محمد عبد السالم الكفايف 

 يف أدب املقارن: ) بريوت: دار النهضة العربية, ط: 1, سنة 1972 م (.. 18

  

محمد قطب.

 جاهلية القرن العرشين: ) القاهرة: مكتبة وهبي, ط: 1,سنة 1964 م (. . 19

 مناهج الفن اإلسالمي: ) بريوت: دار الرشوق, ط: 6, سنة 1403 هـ - 1983 م (. . 20

محمد عيل أبو ريان. 

 فلسفة الجاملونشأة الفنون الجميلة: ) دار املعرفة الجامعية, ط: 5 (.. 21

محمد شكر الجبوري.

الخط العريب قيم ومفاهيم والزخرفة اإلسالمية: ) األردن: دار األمل للنرش . 22

 والتوزيع (. 

مصطفى عبده.

الدين واإلبداع أثر العقيدة يف منهج الفن اإلسالمي: ) القاهرة: مكتبة . 23

 مدبويل, ط: 3, سنة 1999 م (.

مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشريي النيسابوري )ت: 261هـ( 

 صحيح مسلم: املحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب: بريوت. . 24

املقري: أبو عبد الله محمد بن محمد بن أحمد ) ت: 758هـ(. 

القواعد: تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد, )مكة املكرّمة: معهد البحوث . 25

 العلمية واحياء الرتاث, ط.1(.

ابن منظور: محمد بن مكرم بن عىل، أبو الفضل، جامل الدين األنصاري الرويفعى 

اإلفريقى )ت: 711هـ(

 لسان العرب:  دار صادر: بريوت، ط: 3، 1414 هـ.. 26

أبو نرص إسامعيل بن حامد الجوهري الفارايب )ت: 393هـ(

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم . 27

 للماليني: بريوت، ط: 4، )1407 هـ  - 1987 م (.

نذير طعمة,

إشكالية الصورة بني الفقه والفن: بحث ضمن كتاب إشكالية التحيز يف الفن . 28

 والعامرة – تحرير عبد الوهاب املسريي.

أبو الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد األزرقي. 

أخبار مكة رشفها الله تعاىل وما جاء فيها من اآلثار: ) بريوت: مكتية الخياط، ط: . 29

 1، 1964م. 

الونرشييس: أبو العباس أحمد بن يحيى, ) ت: 914هـ(.

املعيار املعرب الجامع املغرب يف فتاوى أهل إفريقية واألندلس واملغرب: . 30

خرجه جامعة من الفقهاء بإرشاف محمد حاجي, )بريوت: دار الغرب اإلسالمي, 

 ط.1, 1403هـ, 1983 م (. 

 أحمد حسن الزيات باشا )ت: 1388هـ (, مجلة الرسالة: األعداد: 1025 عددا . 31

 )عىل مدار 21 عاما(

عفيفي بهنسيي: جاملية الفن العريب, مجلة عامل املعرفة, العدد 14, سنة . 32

1979 م, تصدر بالكويت. 

ثانيا : املجالت.
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أبو العتاهية
أَلَبِكنَيَّ َعىل نَفيس

أَلَبِكنَيَّ َعىل نَفيس َوَحـقَّ لِيَه

يا َعنُي ال تَبَخيل َعّني ِبِعربَتِيَه

أَلَبِكـنَيَّ لِِفقداِن الَشــــــبـاِب َوقَد

نادى املَشيُب َعِن الُدنيا ِبرِحلَِتيَه

أَلَبِكنَيَّ َعىل نَفيس فَيُسِعُدين

َعنٌي ُمؤَرَّقَــــٌة تَبـيك لُِفرقَِتيَه

أَلَبِكـــــنَيَّ َعىل نَفيس فَيُسِعُدين

أَهيل َوَمن كاَن َحويل ِمن أَِحبَِّتيَه

أَلَبِكنَيَّ َويَبكــــــيني َذّو ثَِقتي

َحتّى املاَمِت أَِخاّليئ َوإِخَوتِيَه

أَلَبِكنَيَّ فََقد َجـــــــــدَّ الرَحيُل إِىل

بَيِت اِنِقطاعي َعِن الُدنيا َوَوحَدتِيَه

يا بَيُت بَيَت الرَدى يا بَيَت ُمنَقطَعي

يا بَيُت بَيَت الــرَدى يا بَيـَت ُغربَِتيَه

يا بَيُت بَيَت الَنـوى َعن كُلِّ ذي ثَِقٍة

يا بَيُت بَيَت الرَدى يا بَيَت َوحَشِتيَه

يا نَأَي ُمنتََجعي يا َهـــوَل ُمطَّلَعي

ِتيَه يا ضيَق ُمضطََجعي يا بُعَد ُشقَّ

يا َعنُي كَم ِعربٍَة يل َغريِ ُمشِكلٍَة

إِن كُنـُت ُمنتَِفعاً يَومـــاً ِبِعبـرَتِيَه

يا َعنُي فَاِنَهِميل إِن ِشئِت أَو فََدعي

تِيَه أَّما الزَمـــــــــاُن فََقـد أَودى ِبِجدَّ

يا كُربَتي يَوَم ال جاٌر يرََبُّ َوال

ـُس إاِّل اللَُه كُربَِتيَه َموىل يَُنفِّ

ُب فيِه شاِخصـــــــاً برََصي يَوماً أُقَلِـّ

مَتيُد يب يف ِحياِض املَوِت َسكرَتِيَه

إِذا مَتَثََّل يل كَــرُب الِسياِق َوقَد

ِتيَه قَلَّبُت طَريف َوقَد رََددُت ُغصَّ

افتح كتاب الله إن الفاتحة

فتٌح وبرهاٌن وسبع مثاين

بقٌر وعمران كظلِّ سحابة

وعىل النساء موائد الرحمن

اجعل من األنعام قُرىب وارعها 

يف ذروة األعراف والوديان

للِه أنفال وآل محمٍد

والتوبة تغىش يونس بأمان

أوما علمت بأنَّ هودا مرسل 

وبأّن يوسف أجمل الشبّان

وإذا سمعت الرعد حنَّ بصوتِه

فاعلم بأّن املاء ذو جريان

واسمع إلبراهيم التسمع ملا

قد قال أهل الِحجر من نُكران 

والنحل ملّا ربها أوحى لها

تاقت إىل اإلرساء يف األوطان 

ولقد علمنا أّن كهفاً آمناً

وبأنَّ مريم أطهر النسوان 

وبأنَّ طَه أمَّ كلَّ االنبياء

يف املسجد االقىص بال نقصان

وبأن حج البيت ركٌن خامس

واملؤمنون أتوُه يف إذعان

والنور يكسوهم لُحسِن خصالهم

ولهم كامل الوصف يف الفرقان

وانهل من الشعراء علامً نافعاً

تكسب لساناً ناطقاً وبيان

واعلم بأنَّ الّنمل جاء حديثها

قصصاً وبيت العنكبوت مهاِن 

والروم يف أدىن البالد تدنََّست

واعمل مبا أوىص به لقامن

واسجد لربك خاشعاً متذلالً

واحذر من احزاٍب ذوي خرسان

سبأ وفاطر ثّم ياسني بعدها

والصافات تقي من الشيطان

صاٌد تعلَّم والزمر التنسها 

غافر ورتّل فُِصلَت باتقان

شورى فالزمها وهذا نهجنا 

والزخرف احفظ التُكن ولهان

والساعة آتية ومن ارشاطها

ماجاء يف القرآن من دّخان

وبها ترى كل الخالئق جاثية 

حتى قُرى األحقاف تجتمعان 

واعلم بأن محمد فتح الُدىن

والفتح االعظم جاء بعد مثان

وأقام يف الحجرات طول حياتِه

ومرتالً)قاٍف( بكل أوان

والذاريات مفصالً آياتها

والطور مسٌك فاح يف االركان

والنجم نوٌر للخالئق تهتدي

وكذا القمر نوٌر من الرحمن

والله أخرب أن يوم الواقعة

َصٌل وأن الحكم للديان

جعل الحديد منزالُ سبحانه

وسمع لخولة يوم يجتدالن

والحرش آٍت ألف يوم طولُه

وبه ترى الثقالن ميتحناِن

وبه ترى األمالك صفاً واحداً

يف يوم جمعة ماله من ثاِن

واهل النفاق تهتكت استارهم

يوم التغابُن يُعرَُف البهتان

أما الطالق فال تبادر لفظُه

واجعلُه كالتحريم يف امليزاِن

واملُلك لله والقلم مخلوقُه

األول تعاىل خالق الثقالن

والحآقّة حٌق ومن أسامئها 

يوم املعارج يخسف القمران

نوٌح نبيٌّ مرسٌل من ربه

والِجّن حق جاء يف القران

وإذا املزمِّل واملدثر جاءتا 

يوم القيامة يبعث اإلنسان

واملرسالت أتت تبرّشُ بالنبأ 

والنازعات تزلزل االبدان

عيىس من األعمى فقال الوحي ال

ال يا محمد يا عظيم الشأِن 

وإذا أىت التكوير آن االنفطار 

يتلو وللمطففني نرياِن

وترى انشقاقاً يف السامء ذات الربوج

والطارق األعىل تراُه داِن

وترى وجوهاً ِذكرها يف الغاشية

وترى طلوع الفجر يف البلدان 

والشمس بعد الليل ترُشُِق بالضحى 

واالنرشاح لفائٍز بجنان

والتني والزيتون حلٌو طَلُعها

وبدأ بإقرأ يف العلق أمران 

يف ليلة القدر املبارك أُنزلَت

يف الوتر ال يف الشفع من رمضان 

ثم تواىل للرسول منّجامً

والبيّنة يف قولنا برهان

وإذا رأيت األرض حولك زلزلت

والعاديات تصيح يف امليدان

لعلمت أن القارعة قد آذنت

فلام التكاثُر يا أخا العرفاِن

والعرص إن الهمز شنٌي فعلُه

والويل للهاّمز والطّعان

والفيل أدبر يف رشوٍد عندما

عجزت قُريٌش عن ِحمى األوطان

من مينع املاعون يحرم رشبًة

من ماء نهر الكوثر السيّان

والكافرون تنكست راياتهم

والنرص يوم الفتح لإلمياِن

ولقد علمنا أنَّ تبت واملسد

ويٌل يذوق عذابُه الزوجاِن

فاحرص عىل اإلخالص والزم حبلُه

فبغريِه اليقبل االحساِن

واعلم بأنَّ الله مالك أمرِه

رّب الفلق والناس واألكوان

عبدالله باه
نونية القرآن
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أمري الشعراء - أحمد شوقي
نهج الربدة

أََحـّل سـْفَك دمـي فـي األَشهر الُحرُِم ريـٌم عـىل القـاِع بيـن البـاِن والعلَِم  

يـا سـاكَن القـاِع، أَدرِْك ساكن األَجِم رمـى القضـاُء بعيْنـي ُجـؤَذر أَسًدا  

يـا َويْـَح جنِبَك، بالسهم املُصيب رُِمي ملــا رَنــا حــّدثتني النفُس قائلـًة  

ُجـْرُح األَحبـة عنـدي غـرُي ذي أَلـِم جحدته، وكـتمت السـهَم فـي كبدي 

يَِم إِذا ُرزقـَت التمـاس العـْذر فـي الشِّ رزقـَت أَسـمح مـا يف الناس من ُخلق 

لـو شـفَّك الوجـُد لـم تَعـِذل ومل تلُِمِ يـا الئـمي يف هواه - والهوى قَدٌر - 

ورُبَّ منتصـٍت والقلـُب فـي َصمـِم لقــد أَنلْتُــك أُْذنًــا غـري واعيـٍة  

أَسـهرَْت ُمضنـاك يف حفِظ الهوى، فنِم يـا نـاعس الطَّرِْف; الذقَْت الهوى أَبًدا 

أَغـراك بـالبخِل َمـن أَغـراه بـالكرِم أَفْـديك إِلًف، وال آلـو الخيـاَل ِفـًدى  

ورُبَّ فضــٍل عـىل العشـاِق للُحـلُِم سـَرى، فصـادف ُجرًحـا دامًي، فأََسا  

الالعبـاُت بُروحـي، السـافحات دِمي؟ َمــن املـوائُس بانًـا بـالرُّىب وقًَنـا  

حى بالَحيْل والِعَصِم يُِغـرَْن شـمَس الضُّ الســاِفراُت كأَمثـاِل البُـُدور ُضًحـى  

وللمنيــِة أَســباٌب مــن الّســَقِم القــاتالُت بأَجفــاٍن بهــا َســَقٌم  

لِّ يف الرَّسِم أُِقلـَن مـن عـرثاِت الـدَّ العــاثراُت بأَلبــاِب الرجـال، ومـا  

عــن ِفتنـة، تُسـلُِم األَكبـاَد للضـرَِم املرضمـاُت ُخـدوًد، أسـفرت، َوَجلْت  

أَشــكالُه، وهـو فـرٌد غـري منقِسـِم الحــامالُت لــواَء الحسـِن مختلًفـا  

للعيـِن، والُحسـُن فـي اآلراِم كالُعُصِم مـن كـلِّ بيضـاَء أَو سـمراَء ُزيِّنتا  

إِذا أََشــرن أَســرن الليـَث بـالَعنِم يُـَرْعَن للبصـِر السـامي، ومن عجٍب  

يَـرتَعَن فـي كُـُنٍس منـه وفـي أَكـِم ـمُت الفؤاَد رىًب  وضعـُت خـدِّي، وقسَّ

أَلقـاِك فـي الغاب، أَم أَلقاِك يف األطُِم؟ يـا بنـت ذي اللِّبَـِد املحـميِّ جانِبُـه  

أَن املُنــى واملنايـا مضـرُِب الِخـيِم مـا كـنُت أَعلـم حـتى عـنَّ مسـكُنه  

وأَخـرج الـريَم ِمـن رِضغامـة قرِِم؟ َمـْن أَنبَت الغصَن ِمْن َصمصامٍة ذكٍر؟  

ــٌة ُعذِريــُة الِعَصـِم ومثلُهــا ِعفَّ بينـي وبينـِك مـن ُسـْمِر الَقنا ُحُجب  

َمغنــاك أَبعــُد للمشـتاِق مـن إِرَِم لـم أَغش مغنـاِك إاِل يف غضوِن كًَرى 

وإِن بــدا لـِك منهـا ُحسـُن ُمبتَسـِم يـا نفُس، دنيـاِك تُْخـفي كـلَّ ُمبكيـٍة  

َِم كمــا يُفـضُّ أََذى الرقشـاِء بـالرثَّ ـي بتقـواِك فاًهـا كلمـا َضحكْت   فُضِّ

مـن أَوِل الدهـر لـم تُـرِْمل، ومل تَئِم مخطوبـٌة - منـُذ كان الناُس - خاطبٌَة  

جــْرٌح بـآدم يَبكـي منـه فـي األَدِم يَفنـى الزّمـاُن، ويبقـى مـن إِساَءتِها 

املـوُت بـالزَّْهر مثـُل املـوت بالَفَحِم ال تحــفيل بجناه، أَو جنايتهــا  

لــوال األَمـاينُّ واألَحـالُم لـم ينـِم كـم نـائٍم ال يَراه، وهـي سـاهرٌة  

وتـارًة فـي قـرَار البـؤس والـَوَصِم طــوًرا متـّدك فـي نُْعمـى وعافيـٍة  

إِن يلـَق صابـا يَـرِد، أَو َعلْقمـا يَُسِم كـم ضلَّلتـَك، َوَمـن تُْحَجـْب بصريتُه  

ـِة اللَّمِم ْحـِف فـي ُمبْيَضَّ ُمْسـَودَُّة الصُّ يــا ويلتـاُه لنفسـي! راَعهـا وَدهـا  

أَخـذُت مـن ِحْميَـِة الطاعـات للتَُّخـِم ركَْضتهـا فـي َمـِريع املعصياِت، وما  

بـا تَهِم والنفُس إِن يَْدُعهـا داعـي الصِّ ذاِت تطلبُهـا   هــامت عـىل أَثَـِر اللَـّ

فقـــوِّم النفَس بــاألَخالِق تســتقِم صــالُح أَمـرِك لألَخـالِق مرِجُعـه  

والنفُس مـن شـرها فـي َمـرْتَعٍ َوِخِم والنفُس مـن خريِهـا فـي خـريِ عافيةٍ 

ُكِم ـت عىل الشُّ طَْغـَي الجيـاِد إِذا َعضَّ ٍة وهـًوى   تطغـى إِذا ُمكِّـَنْت مـن لـذَّ

فـي اللـِه يجـعلني فـي خـريِ ُمعتَصِم إِْن َجـلَّ َذنبـي عـن الُغفـران يل أَمٌل  

ُمفـرِّج الكـرب فـي الـداريِن والغَمِم أُلقـي رجـايئ إِذا عـزَّ املُجـرُي عىل  

ِعـزَّ الشفاعِة; لـم أَسـأَل سـوى أََمِم لِّ أَسـأَله   إِذا خــفضُت َجنــاَح الـذُّ

قــّدمُت بيــن يديـه َعـرْبََة النـَدِم وإِن تقـــّدم ذو تقــوى بصالحــٍة  

مُيِْسـْك مبِفتــاح بـاب اللـه يغتِنـِم لـزِمُت بـاَب أَمـري األَنبيـاِء، وَمـْن  

مــا بيــن مســتلٍم منـه وُملـتزِم فكــلُّ فضـٍل، وإِحسـاٍن، وعارفـٍة  

فـي يـوم ال ِعـزَّ باألَنسـاِب واللَُّحـِم علقـُت مـن مدحـِه حـبالً أعـزُّ بـه  

وال يقـاُس إِلـى جـودي لـَدى َهـرِِم يُـزِري قَـِرييِض زَُهـرْيًا حني أَمدُحه  

وبغيَـُة اللـه مـن َخـلٍْق ومـن نََسـِم محــمٌد صفـوُة البـاري، ورحمتُـه  

متـى الـوروُد؟ وجـربيُل األَمني ظَمي وصـاحُب الحـوض يـوَم الرُّْسُل سائلةٌ 

فـالِجرُم فـي فلـٍك، والضوُء يف َعلَِم ســناؤه وســناُه الشــمُس طالعـًة  

مـن سـؤدٍد بـاذخ فـي مظَهـٍر َسِنم قـد أَخطـأَ النجـَم مـا نـالت أُبوَّتُـه  

ورُبَّ أَصـٍل لفـرع فـي الفخـاِر مُني مُنُـوا إِليـه، فـزادوا يف الوَرى رَشفًا 

لـِب والرَِّحم نـوران قامـا مقـام الصُّ َحــَواه فـي ُسـبُحاِت الطُّهـِر قبلهـم 

ـيِم مبـا حفظنـا مـن األَسـامِء والسِّ ملــا رآه بَحــريا قــال: نعرِفُــه  

َمصـوَن ِسـرٍّ عـن اإلِدراِك ُمْنَكـِتِم؟ سـائْل ِحراَء، وروَح القدس: هل َعلام 

بَطحـاُء مكـة فـي اإلِصبـاح والَغَسِم كــم جيئـٍة وذهـاٍب ُشـرِّفْت بهمـا  

أَشـهى من األُنس باألَحبـاب والحَشِم ووحشٍة البــِن عبـد اللـه بينهمـا  

ـْر بِسـيَمى الخـري يَتَِّسـِم وَمـن يبشِّ يُسـاِمر الوحـَي فيهـا قبـل مهِبطـه 

ـِنِم فاضْت يـداه مـن التسـنيم بالسَّ ْحـُب يستسقوَن من ظإمٍ  ملـا دعـا الصَّ

غاممــٌة جَذبَتْهــا ِخــريُة الــديَِم وظلَّلَتــه، فصــارت تسـتظلُّ بـه  

يْـِر، والرُّهبـاُن فـي الِقمـِم قعـائُد الدَّ محبــٌة لرســوِل اللــِه أُشــِربَها  

يُْغـَرى الَجمـاُد، ويُْغـَرى كلُّ ذي نََسِم ـْت يكـاد بهـا   إِّن الشــامئَل إِن رَقَـّ

لـم تتصـْل قبـل َمـن قيلـْت له بفِم ونـوِدَي: اقـرأْ. تعـاىل اللـُه قائلُهـا  

أَســامُع مكَّــَة ِمـن قُدسـيّة النَّغـِم هنــاك أَذََّن للرحــمِن، فــامتألَت  

وكـيف نُْفرتُهـا فـي السـهل والَعلِم؟ فـال تسـْل عـن قريش كيف َحرْيتُه؟  

رَمــى املشــايَخ والولـداَن بـاللَّمِم تسـاَءلوا عـن عظيـٍم قـد أَلـمَّ بهـم  

هـل تجـهلون مكـاَن الصـاِدِق الَعلِم؟ يـا جـاهلني عـىل الهـادي ودعوتِـه  
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ومــا األَميــُن عـىل قـْوٍل مبتَّهـِم لقَّبتمــوُه أَميـَن القـوِم فـي ِصغـٍر  

بـالُخلْق والَخـلق ِمـن حْسٍن وِمن ِعظِم فـاق البـدوَر، وفـاق األَنبيـاَء، فكـْم  

وجئتنــا بحــكيٍم غــريِ ُمنَصـرِم جـاَء النبيـون باآليـاِت، فـانرصمت  

يَــِزيُنهّن جــالُل الِعتــق والِقـدِم آياتُــه كلّمــا طـاَل املـَدى ُجـُدٌد  

يـوِصيك بـالحق، والتقـوى، وبالرحِم يكــاد فــي لفظــٍة منـه مشـرَّفٍة  

حديثُك الّشـهُد عنـد الـذائِق الفِهـِم يـا أَفصـَح النـاطقني الضـاَد قاطبـًة  

فـي كـلِّ ُمنتَـرِث فـي حسـن ُمنتِظِم َحـلَّيَت مـن َعطَـٍل ِجـيَد البيـاِن به  

تُْحـيي القلـوَب، وتُْحـيي ميِّـَت الِهمِم بكــلِّ قــوٍل كـريٍم أَنـت قائلُـه  

يف الرشق والغرب َمرْسى النوريف الظلِم َســرَْت بشــائُِر بالهـادي ومولِـده  

ت أَنُفَس البـاغني مـن عجـِم وطــريَّ تخـطَّفْت ُمَهـَج الطـاغني مـن عرٍب  

مـن صدمـة الحق، ال من صدمة الُقدِم ِريعـت لهـا رُشَُف اإِليوان، فانصدعت  

إاِلّ عـىل َصنـم، قـد هـام فـي صنِم أَتيـَت والنـاُس فَـْوَض ال متـرُّ بهم  

لكــّل طاغيـٍة فـي الَخـلْق ُمحـتِكِم رٌَة   واألَرض مملــوَءٌة جـوًر، ُمَسـخَّ

وقيصـُر الـروم مـن كِـرْبٍ أَصمُّ َعِم ُمَسـيِْطُر الفـرِْس يبغـى فـي رعيّتـِه  

ــيَت بـالَغَنِم ويذبَحــان كمــا ضحَّ بــان عبــاَد اللــِه فـي ُشـبٍه   يُعذِّ

كــاللَّيث بـالبَْهم، أَو كـالحوِت بـالبَلَِم والخــلُق يَْفِتــك أَقـواهم بـأَضعِفهم 

والرُّْسـُل يف املسجد األَقىص عىل قَدِم أَســَرى بـك اللـُه ليـل، إِذ مالئُكـه  

ـْهِب بـالبدِر، أَو كـالُجند بـالَعلِم كالشُّ ـوا بسـيِدهم   ملــا خـطرَت بـه التفُّ

ومن يُفــز بحــبيِب اللـه يـأمْتِم صـىل وراَءك منهـم كـلُّ ذي خـطٍر  

ـِة اللُُّجــِم يَـّ عـــىل منــّورٍة ُدرِّ ُجـبَْت السـمواِت أَو مـا فـوقهن بهم 

ال فـي الجيـاِد، وال فـي األَيُْنق الرُسِم َركوبـة لـك مـن عـزٍّ ومـن رشٍف  

وقدرُة اللــه فـوق الشـك والتَُّهـِم َمِشــيئُة الخـالق البـاري، وَصنعتُـه  

عـىل َجنـاٍح، وال يُْسـَعى عـىل قَـدِم حــتى بلغـَت سـامًء ال يُطـاُر لهـا  

ويــا محـمُد، هـذا العـرُش فاسـتلِم وقيــل: كــلُّ نبــيٍّ عنـد رتبِتـه  

يـا قـارئَ اللـوح، بـل يا الِمَس الَقلِم خــطَطت للـدين والدنيـا علوَمهمـا  

لـك الخـزائُن مـن ِعلْـم، ومـن ِحكِم ، وانكشـفْت   أَحــطَْت بينهمـا بالسـرِّ

بـال ِعـداٍد، ومـا طُـوِّقَت مـن نِعـِم وضـاَعَف الُقـرُب مـاقُلِّْدَت مـن ِمَنٍن  

لــوال مطـاردُة املختـار لـم تُسـِم ِك حوَل الغاٍر سامئةً  سـْل عصبـَة الرشِّ

هْمَس التسـابيِح والقـرآن مـن أََمـِم؟ اَء، أَم سِمعوا  هـل أبرصوا األَثر الوضَّ

كالغـاِب، والحامئـاُت الزُّْغُب كالرخِم؟ وهــل متثّـل نسـُج العنكبـوِت لهـم  

كبــاطٍل مـن جـالِل الحـق منهـزِِم فــأَدبرو، ووجــوُه األَرِض تلعُنهـم  

وعيُنـه حـوَل ركـِن الـدين; لـم يقِم لـوال يـُد اللـِه بالجـاَريِْن مـا سـلِام  

ومــن يُضـمُّ جنـاُح اللـه ال يَُضـِم تواَريــا بَجنــاح اللــِه، واسـترتَا  

وكـيف ال يتسـامى بالرسـوِل سِمي؟ يـا أَحـمَد الخـرْيِ، لـي جـاٌه بتْسِميَتي  

لصـاحِب الـرُبْدِة الفيحـاِء ذي الَقـَدِم املــادحون وأَربــاُب الهـوى تَبَـٌع  

وصـادُق الحـبِّ مُيـيل صـادَق الكلِم مديُحـه فيـك حـبٌّ خـالٌص وهـًوى  

مـن ذا يعارُض صوَب العارِض الَعرِِم؟ اللــه يشــهُد أَنــي ال أُعارُضــه  

ـك ال يُــذَمْم، وال يُلَـِم يغِبــْط وليَـّ ـا أَنـا بعـض الغـابطني، وَمـن   وإمِنَّ

تَــرمي َمهابتُــه َســْحباَن بـالبَكِم هــذا مقــاٌم مـن الرحـمِن ُمقتَبٌس  

والبحـُر دونـك فـي خـريٍ ويف كرِم البـدُر دونـَك فـي ُحسـٍن ويف رَشٍف 

واألَنُجـُم الزُّهـُر مـا واسـمتَها تِسـِم ُشـمُّ الجبـاِل إِذا طاولتَهـا انخـفضت  

إِذا مشـيَت إِلـى شـايك السـالح كَِمي والليــُث دونـك بأًْسـا عنـد وثبِتـه  

فـي الحـرِب - أَفئـدُة األَبطاِل والبَُهِم تهفــو إِليـَك - وإِن أَدميـَت حبَّتَهـا  

عـىل ابـن آمنـٍة فـي كـلِّ ُمصطََدِم محبـــُة اللــِه أَلقاه، وهيبتُــه  

يضــيُء ُملْتَِثًم، أَو غـرَي ُملتِثـِم كـأَن وجـَهك تحـت النَّْقـع بدُر ُدًجى  

كُغـرَِّة النصـر، تجـلو داجـَي الظلَـِم ـَع فــي بـدٍر، فُغرَّتُـه   بــدٌر تطلَـّ

وقيمُة اللؤلـؤ املكنـوِن فـي اليُتـِم ذُكِـرْت بـاليُتْم فـي القـرآن تكرمـًة  

َْت فـي األَرزاق والِقسـِم وأَنـت ُخـريِّ اللــُه قّســَم بيــن النـاِس رزقَُهـُم  

فخريَُة اللِه يف "ال" منـك أَو "نعِم" إِن قلَت يف األَمِر:"ال"أَو قلَت فيه: "نعم" 



/\ 6566

نجوى الرسول األعظم
محمد رسول السالم

أقبلت كالفجر وضاح األسارير ... يفيض وجهك بالنعامء والنور!

عىل جبينك فجر الحق منبلج ... ويف يديك مقاليد املقادير!

فرحت، والليل الكفر معتكر ... تفرى بهديك أصداف الدياجري!

ومتطر البيد آالء، ومترعها ... مينا يدوم إىل دهر الدهارير!

ما أنت باملصطفى يا بيد مجدية ... كال! وال أنت يا صحراء بالبور!

أبيت إال سمو الحق حني أيب ... سواك إال سمو البطل والزور!

أطلعت من تاهت الدنيا بطلعته ... ونافست فيه حتى موئل الحور!

أطلعت أكرم خلق الله كلهم ... وخاتم الرسل الصيد املغاوير!

بوركت أرضاً تبث الطهر تربتها ... كالطيب بثته أفواه القوارير،

الدين ما زال يزكو يف مرابعها ... والنبل ما انفك فيها جد موفور،

والفضل والحلم واألخالق ما فتئت ... تخطى لديها بإجالل وتوقري!

قدك افتخاراً عىل األكوان قاطبة ... مبا حبوت الورى يا بيد نور!

فليس كالدين نور يستضاء به ... يف عامل بظالم الجهل مغمور،

ينزو بنوه هوى، إال أقلهمو، ... نزو البغايا بأكناف املواخري،

ضلوا، فام إن أرى فيهم أخا برص ... إال نكبت بآالف من العور!

يا سيدي، يا رسول الله، معذرة ... إذا كبا فيك تبياين وتعبريي

ماذا أوفيك من حق وتكرمة ... وأنت تعلو مدى ظني وتقديري؟!

وأنت رب ألداء الفذ يف لغة ... تشؤوا اللغى حسن تنميق وتصوير

عىل لسانك، ما جن البيان به، ... وأقصد الشعر يرنو شبه مسحور!

آي من الله، ما ينفك معجزها ... يعيى عىل الدهر أعالم التحارير!

تلونها فرست كالنور مؤتلقا ... يطوي الدىن بني مأهول ومهجور!

ولفت الناس من بدو ومن حرض ... كام تلف الرثى هوج األعاصري

فالن من كان فظا، واستكان لها ... مستكرب، وعنا طاغوت رشير! 

وكنت عفا رقيق القلب متسامً ... بكل زاه من األخالق منظور

تستل بالحلم حقد الحاقدين وتحتل القلوب بلطف عنك مأثور،

الله أكرب! كم يف اللني من عظة ... لعلق رش غليظ القلب مغرور

فاللني مقدرة، والحلم مأثرة، ... والعطف مكرمة تنبيك عن خري

وأنت من أنت يف دنيا الخصال أال ... بوركت من مرسل بالطهر مفطور
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تنهى وتأمر بالحسنى، ورائدك الدين ... الحنيف مبا ألهمت من سور!

يا ممرع البيد باإلميان، مرحمة ... فقد تناءى الهدى من صفوة الدور

وجامع الشمل بالتقوى لقد صفرت ... منها النفوس فتاهت كاليحامري

أشكو إليك دياراً كنت مرشدها، ... ومرشدوها استكانوا اليوم للنري!

وأصبحوا تبعاً لألجنبي، فام ... زادوا وحقك إال سوء تدبري!

وكان باألمس حب الله يجمعهم، ... فبات يجمعهم حب الدنانري!

وذي فلسطني أوىل القبلتني، لقد ... بيعت عىل يدهم بيع الجآذير!

والشعب - وا حربا للشعب سامئة ... تقودها يف الفيايف كف مأجور

قد باع تقواه بالدنيا، وقال لها: ... سريي كام شئت عمياء الهوى سريي

يا سيدي، يا نجى الله، روعنا ... رصف الزمان برش منه مسعور

وامتد بالعرب ليل النائبات، أما ... للفجر بعد الدياجي من تباشري؟!

وطال منا الرسي يف مهمة درست ... فيه الصوى قاتم األرجاء مسجور

فاشفع فإنك أدىن املرسلني إىل ... البارئ، فنسلم من ذل وتعيري

ويرجع العز معقود اللواء لنا ... وحقنا مستحري غري منزور

وأكال عليك صالة الله، أمتنا ... حيال ربك حتى نفخة الصور

اللغة واالمالء

 َدْرَعم:. 1
 وتستخدم ببعض العاميّات مبعنى تََعّجَل املرء يف امليش أو تعجل بردة 

فعله تجاه أمر ما ، وهو استخدام فصيح ، واالسم منه : الّدْرعمة ، ومثلها 

الّدعرمة )املحكم البن سيده(.

 يَـــــْع: . 2
يستخدمها بعضنا يف عاميته وهي فصيحة وهي مبعنى كلمة ) كخ ( 

وتعني الزجر لنهي الطفل عن تناول يشء قـذر )املحيط يف اللغة البن 

عباد(.

3 . :  لخَّ و يلخُّ
تُستخدم يف بعض العاميّات مبعنى لطَم ورضَب وهو استخدام فصيح يف 

اللغة )املحيط يف اللغة البن عباد(.

 طَـّس: . 4
تُستخدم ببعض العاميّات مبعنى ذهَب وهو استخدام فصيح ، تقول العرب 

قدمياً : ال أدري أين طَس ! مبعنى أين ذهَب )القاموس للفريوزآبادي(.

 هياط أو مهايط أو يهايط: . 5
وتُستخدم يف العاميّة مبعنى كالم وصياح وجلَبة بال منفعة وهو 

استخدام فصيح يف اللغة )لسان العرب البن منظور(.

 هوشة وهواشة ومهاوش: . 6
تُستخدم يف بعض عاميّاتنا الجتامع فئة من الناس عىل أمر سوء وفتنة 

وخصومة، وهو نفس املعنى بالفصحى )معجم التاج للزبيدي(.

 رَفاْلء و أرْفل: . 7
ويوصف بهام املرأة والرجل ببعض لهجاتنا العاميّة إذا كانا ال يُْحسنان 

الترصف والتدبري، وهام استخدام فصيح وجاءت بهام معاجم اللغة للمعنى 

نفسه )لسان العرب البن منظور(.

 الُعْصقول: . 8
مبعنى النحيف يف بعض العاميّات، ويف اللغة: الجراد، واالستخدام صحيح 

 مجازاً بتشبيه اإلنسان النحيف بالجراد لنحافته )املحيط يف اللغة البن عباد(.

 َعْصالء وأْعَصل: . 9
وهام لوصف نحافة املرأة والرجل ببعض العاميّات ، وهام فصيحتان وقد 

جاءت بهام املعاجم للمعنى نفسه ، وللَعَصل معنى آخر وهو : اعوجاج 

ويَلّ )لسان العرب البن منظور(.

 الطَّش والرَّش: . 10
للرتحيب واملدح ببعض العاميّات، ويف اللغة الطش هو املطر والرش هو 

أول املطر ، وهو استخدام فصيح عىل التشبيه باملطر ، والرَشاش املطر 

الخفيف )اللسان البن منظور(.

 الهيس األربد : . 11
وهي جملة للّذم يف بعض العاميّات ، والهيس باللغة هو الثَّْور وأما األربد 

فهو املُْقِحط ؛ وهو استخدام للتشبيه يف عدم النفع والعجز )معجم 

التاج للزبيدي(.

 بربر وبربرة : . 12
وتُستخدم بالعاميّة الدارجة مبعنى كرثة الكالم بال منفعة ، وهو املعنى 

نفسه املذكور يف املعاجم العربية )لسان العرب البن منظور(.

 اللَّكاعة : . 13
وتعني بالعاميّة اللؤم والخداع وهي نفس املعنى الفصيح ، ومن أوصاف 

هذه الكلمة للرجل واملرأة : لَكيع، لَكوع، لَُكع، لَكيعة، لَكاع )لسان العرب البن 

منظور(.

28 كلمة يظنها الناس عامية 
وهي فصيحة:
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 يَْنُقــز : . 14
وتُستخدم ببعض العاميّات كام جاء يف معاجم اللغة كالقفز والوثب 

الرسيع ، ومنه قيل : نقز الظبي ، ويّصح ضم القاف وكرسها )املحكم البن 

سيده(.

 َدس ، اِنَْدس : . 15
وهي عند بعض العاميّات مبعنى خبَّأ شيئاً يف الخفاء ، وأما اندس فهي 

مبعنى اختبأ هو عن األنظار ، واالستخدامان فصيحان كام جاءت بهام 

معاجم اللغة )العباب الزاخر للصاغاين(.

 الـَعَشم : . 16
وتُستخدم بالعاميّة مبعنى اليشء املُؤمَّل ، ومنه قولهم : الَعَشم فيك ، 

وهو استخدام فصيح كام جاءت به معاجم اللغة )لـسان العرب البن منظور(.

 نْشبة : . 17
وهي كلمة عاميّة لذم أي رجل يتعلّق بيشء ال يكاد ينفك عنه ، وهي 

كلمة استخدمها العرب قدميا ومن ذلك قول األعرايب : كنُت نْشبة فرصُت 

عقبة ! )القاموس للفريوزآبادي(.

 متَـغَّط :. 18
د أعضاءه ألقىص حد ، واالستخدام فصيح  عند بعض العاميّات مبعنى مدَّ

وقد جاء يف اللغة لإلنسان أو الحيوان )العباب للصاغاين(.

 اِقْـَدْع :. 19
تُستخدم ببعض عاميّاتنا للطلب بأكل متر ونحوه ، وهو فصيح ألن القدع يف 

اللغة : أكل يشء عىل دفعات كالتمر )تهذيب اللغة لألزهري(.

 الرَّبع : . 20
تُستخدم بعاميّاتنا مبعنى أهل البيت أو األصدقاء ، وهو استخدام فصيح ، 

وتقول العرب قدمياً : أكرثَ اللُه ربَعك )معجم التاج للزبيدي(.

 أَْشَوى : . 21
وهي يف كالمنا الدارج مبعنى أسهل وأيرس ، واالستخدام فصيح عىل 

صيغة أفعل من الشوى الذي يعني : الهنّي اليسري )مقاييس اللغة البن 

فارس(.

 الّدكـّة : . 22
وتُستخدم يف بعض كالمنا الدارج للداللة عىل مكان مسطّح مرتفع عن 

األرض قليال للجلوس عليه ، وهذا االستخدام فصيح )جمهرة اللغة البن 

دريد(.

 طَمر : . 23
تُستخدم بالعاميّة مبعنى قفَز ووثَب أو طمس ودفَن ، وكال االستخدامني 

صحيحان بالفصحى ، وفاعله طامر ومفعوله مطمور )مقاييس اللغة البن 

فارس(.

أضف إىل ثروتك اللغوية 
الجديد واملفيد من املعاين 

املصدر: لسان العرب

الجلوس    	 

الجثوم 	 

الربوك	 

الربوض	 

املعدة	 

الكرش	 

الحويصلة	 

الظفر	 

املخلب	 

السنبك	 

الثدي	 

الرضع	 

الخلت	 

املوت	 

النفوق	 

لإلنسان

للطري

لإلبل

للغنم

لإلنسان

للدابة

للطري

لإلنسان

للطري

للدابة

للمرأة

للبقرة

للناقة

لإلنسان

للدابة

 بَـــو : . 24
تُستخدم ببعض العاميّات خاصة عند كبار السن لوصف شخص بقلة فهمه 

وحمقه ، وهو استخدام فصيح لهذه الكلمة يف اللغة )القاموس املحيط 

للفريوزآبادي(.

 بَـــزر : . 25
تُستخدم بعاميّاتنا مبعنى الولد الصغري سواءا كان إبن أو بنت ، وهو كذلك 

بالفصحى ، وقد قالت العرب قدمياً : ما أكرث بزره ! أي ولده )معجم تهذيب 

اللغة لألزهري(.

 َشاَل و يشيل : . 26
وتعني بالعامية حمَل شيئاً ورفعه ، واالستخدام فصيح ، ومنه الشيّال أي 

الحاّمل ، ومنها جاءت كلمة )الشال( والتي يظن البعض أنها كلمة تركية 

والصحيح أنها عربية فصيحة وتعني الرداء الذي يوضع فوق األكتاف 

)معجم التاج للزبيدي(.

َهة : . 27  األُبَـّ
وتُستخدم يف بعض العاميّات مبعنى الروعة والّسُمو والعظمة وهي 

بنفس هذه  املعاين باللغة العربية الفصيحة بخالف ما يظن البعض من 

َهة هي تركية عىل غرار الكلامت الرتكية املعروفة  أن هذه الكلمة األُبَـّ

)بيك ، أفندم ، باشا( ، والصحيح أنها عربية فصيحة وهي بنفس املعاين 

املذكورة بأعاله والتي جاءت بها معاجم اللغة )مقاييس اللغة البن فارس(.

 كويّس : . 28
مبعنى حسن وجيّد ، وهي كلمة فصيحة وليست مأخوذة من لهجات 

آسيوية كام يظن الكثري ، وهي تصغري لكلمة )كَيّس( الفصيحة التي تعني 

الحسن ، وتأيت مبعنى فِطن ، والِكيْس ما يُحمل به.
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فوائد إمالئية

 أبسط طريقة للتمييز بني الهاء والتاء املربوطة يف آخر الكلمة	 

 أن نأيت مبثنى الكلمة:

 مثال: وجه وجهان

 نجدها هاء فتكتب هاء.

 مثال آخر: حياة حياتان

 نجدها تاء فتكتب تاء مربوطة.

 كتابة األلف املقصورة واملمدودة 	 

 متى تكتب األلف مقصورة أو ممدودة؟

 عفا أم عفى؟

 دعا أو دعى ، قىض أو قضا ، بك أو بكا ، رجى أو رجا

  أيهام الصواب يف هذه األفعال املاضية؟

 بكل سهولة واختصار، تذكر ما هو املضارع من الفعل نفسه، فإذا كان

 املضارع منه ينتهي بحرف الــ واو فاكتب الفعل املايض بألف ممدودة 

 مثال:  يدعو - دعا   |   يعفو - عفا 

 أما إذا كان املضارع منه ينتهي بحرف الياء فاكتب املايض بألف مقصورة

 مثال: يقيض - قىض   |   يرمي - رمى

 يف كتابة التنوين 	 

 إن كان قبل الهمزة ألف فال نضع ألفاً بعدها

  مثل مساًء - بناًء - هناًء 

  وليس مساءاً - وبناءاً - هناءاً 

 و إن كان قبل الهمزة حرف غري األلف فنضع ألفاً بعدها

  مثل جزءاً - بدءاً

 ال يجتمع عصوان يف كلمة )ط وظ( ال يجتمعان يف كلمة أبداً	 

  ضابط - ضغط

 مبجرد ما يكون يف الكلمة ط تعرف أن معها ضاد وليس ظاء 

  مثاًل كلمة مضطر

 ال ميكن أن تكتب )مظطر(
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املنوعات
الطرائف و

يقال : إن رجال من فارس يجيد اللغة العربية بطالقة حتى 

إن العرب عندما يكلمهم يسألونه من أي قبائل العرب أنت؟ 

فيضحك، ويقول: أنا فاريس وأجيد العربية أكرث من العرب! 

فذات يوم وكعادته وجد مجلس قوم من العرب فجلس 

عندهم وتكلم معهم

وسألوه: من أي قبائل العرب أنت؟! 

فضحك وقال: أنا من فارس وأجيد العربية خرياً منكم فقام 

أحد الجلوس وقال له: اذهب اىل فالن بن فالن رجل من 

األعراب وكلمه؛ فإن مل يعرف أنك من )العجم( فقد نجحت 

وغلبتنا كام زعمت  وكان ذلك األعرايب ذا فراسة شديدة، 

فذهب الفاريس إىل بيت األعرايب وطرق الباب، فإذا بابنة 

األعرايب وراء الباب تقول: من بالباب؟! 

فرد الفاريس: أنا رجل من العرب  وأريد أباك

فقالت: أيب ذهب إىل الفيايف فإذا فاء الفي أىف 

-وهي تعني أن أباها ذهب إىل الصحراء 

فإذا حل الظالم أىت.

فقال لها: إىل أين ذهب؟! 

فردت عليه: أيب فاء إىل الفيايف فإذا فاء الفي أفا، 

فأخذ الفاريس يراجع الطفلة ويسأل وهي تجيب من وراء 

الباب 

حتى سألتها أمها: يا ابنتي من بالباب 

فردت: أعجمي عىل الباب يا أمي!

القطيعي الطبيب وذكاؤه 
 ومكارم أخالقه: 

وحدثني أبو الحسن عيل بن أيب محمد الحسن بن محمد الصلحي الكاتب، 

قال: رأيت مبرص طبيباً مشهوراً يعرف بالقطيعي، وكان يقال: إنه يكسب يف 

كل يوم ألف درهم، من جرايات يجريها عليه قوم من رؤساء العسكر، ومن 

 السلطان، وما يأخذه من العامة.

قال: وكان له دار قد جعلها شبه البيامرستان، من جملة داره، يأوي 

إليها ضعفاء األعلة، يعالجهم، ويقوم بأودهم وأدويتهم، وأغذيتهم، 

 وخدمتهم، وينفق أكرث كسبه يف ذلك.

قال أبو الحسن: فأسكت بعض فتيان الرؤساء مبرص- وأسامه يل فذهب 

عني اسمه- وكنت هناك، فحمل إليه أهل الطب، وفيهم القطيعي، 

 فأجمعوا عىل موته، إال القطيعي، وعمل أهله عىل غسله ودفنه.

فقال القطيعي: دعوين أعالجه، فإن برئ، وإال فليس يلحقه أكرث من 

 املوت الذي أجمع هؤالء عليه.

 فخاله أهله معه، فقال؛ هاتم غالماً جلداً ومقارع، فأيت بذلك.

فأمر به فمد، ورضب عرش مقارع من أشد الرضب، ثم جس مجسه، ورضبه 

 عرشاً أخرى شديدة أيضاً، ثم جس مجسه، ورضبه عرشاً أخرى.

 ثم جس مجسه، وقال لألطباء: أيكون للميت نبض يرضب ? فقالوا: ال.

 قال: فجسوا نبض هذا.

 فجسوه، فإذا به يتحرك، فرضب عرش مقارع أخرى، فصاح.

 فقطع الرضب عنه، فجلس العليل يجس بدنه، ويتأوه، وقد ثابت إليه قوته.

 فقال له الطبيب: ما تجد ? قال: أنا جائع.

 قال: أطعموه الساعة، فجاؤوه مبا أكله، وقمنا وقد رجعت قوته، وبرئ.

فقال له الطبيب: من أين لك هذا ? قال: كنت مسافراً يف قافلة فيهم 

أعراب يخفروننا، فسقط منهم فارس عن فرسه، فأسكت، فعمد شيخ منهم 

إليه، فرضبه رضباً عظيامً، فام رفع عنه الرضب حتى أفاق، فعلمت أن ذلك 

 الرضب جلب عليه حرارة أزالت سكتته.

 فقست عليه أمر هذا العليل.

) الفرج بعد الشدة - التنوخي (

األمئة والعلامء
القراءة الجامعية للقرآن

قال اإلمام مالك - رحمه الله - :

" إين ألكره ذلك، ولو كان بعضهم يتعلم من بعض، مل أر بذلك بأًسا " .

] البيان والتحصيل 18/349 [    

قال اإلمام مالك - رحمه الله - :

 يا مطرف ما يقول الناس يف؟

قلت: الصديق يثني وأما العدو فيقع. 

فقال: ما زال الناس كذلك، ولكن نعوذ بالله من األلسنة كلها.

] الحلية 321/6 [    

قال اإلمام مالك  - رحمه الله - :

اعلم أنه فساٌد عظيٌم أن يتكلم اإلنسان بكل ما يسمع .

] سري اعالم النبالء 66/8 [    

قال أحمد بن حنبل - رحمه الله - :

" قال مالك ما جالسُت سفيهاً قط، وهذا أمر مل يسلم منه غريه"

] ترتيب املدارك [    

قال اإلمام مالك - رحمه الله - :

" كانت أمي تعممني وتقول يل :

 اذهب إىل ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه " .

] ترتيب املدارك وتقريب املسالك 130/1 [    

قال اإلمام مالك - رحمه الله - :

"  ال يَصلُُح الرجُل حتى يرتَُك ما ال يعنيه ، ويشتغَل مبا يعنيه ، فإذا كان 

كذلك = يُوشـُك أن يفتـَح هللا قلبَـه ". 

] ترتيب املدارك 209/1 [    
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املقصد الديني والرتبوي

مقاصد تكوين األرسة 
يف رشيعة اإلسالم

حثت الرشيعة اإلسالمية عىل تكوين األرسة واهتمت بها اهتامماً 

بالغاً، ورغبت يف تكوينها أميا ترغيب، فهي أساس املجتمع، 

واملحضن الطبيعي للحياة املطمئنة التي تلبي حاجات اإلنسان 

الرضورية وتفي برغباته، وهي الطريق الوحيد للقاء املرشوع بني 

الرجل واملرأة؛ إلشباع غريزتهم الجنسية، وهي الوضع الفطري للحياة 

املستقيمة التي ارتضاها الله للبرشية منذ األزل. 

والرشيعة اإلسالمية رشيعة حكيمة؛ ألنها من عند الحكيم سبحانه، 

فكل حكم ترشيعي له مقصد وهدف وغاية وحكمة، واملتأمل يف 

دعوة الرشيعة إىل تكوين األرسة تتجىل له مقاصد نبيلة وأهداف 

جلية وغايات عظيمة وحكم سامية، إذا روعيت يف تكوين األرسة 

عادت بالنفع عىل حياة الفرد ومسرية األمة يف الدنيا واآلخرة بإذن 

الله، وإذا أُهملت تلك املقاصد والحكم اضطربت حياة األرس، وازدادت 

املشكالت األرسية واالجتامعية بحسب ما أُهمل من تلك املقاصد 

والغايات، وال ميكن عالج تلك املشكالت إال بإرجاع قطار الحياة إىل 

ِسكَّته، عن طريق حفظ تلك املقاصد والعناية بها. وقد اهتم علامء 

األمة من الفقهاء واألصوليني -رحمهم الله- ببيان املعاين والحكم 

والغايات واألرسار من تكوين األرسة يف مؤلفاتهم القيمة. وإن من 

أعظم مقاصد تكوين األرسة يف الرشيعة اإلسالمية حفظ الدين؛ وذلك 

بتحقيق العبودية لله تعاىل وتنشئة األبناء عىل اإلميان بالله، وميكن 

توضيح ذلك من خالل اآليت:

أوالً: تحقيق العبودية لله تعاىل:

إن تحقيق العبودية لله تعاىل هي الغاية من خلق اإلنسان، قال 

تعاىل: )َوَما َخلَْقُت الِْجنَّ َواإْلِنَْس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن( ]الذاريات: 56[.
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ويف تكوين األرسة تحقيق لهذه الغاية، فالنكاح الذي هو أول مراحل 

تكوين األرسة، يعترب امتثاالً ألمر الله وأمر رسوله، قال تعاىل:  )فَانِْكُحوا 

َما طَاَب لَُكْم ِمَن النَِّساِء َمثَْنى َوثثاَُلَث َوُربَاَع فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ تَْعِدلُوا فََواِحَدًة 

أَْو َما َملََكْت أمَْيَانُُكْم( ]النساء: ٣[، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا معرش الشباب، من 

استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغضُّ للبرص وأحصُن للفرج، ومن مل يستطع 

فعليه بالصوم، فإنه له وجاٌء« )البخاري: 5066(، وبني عليه الصالة 

والسالم أن الزواج من سنته وهديه وأن املسلم يؤجر عليه إذا نوى 

بزواجه االقتداء به ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: »أما والله إين ألخشاكم لله وأتقاكم له، 

لكني أصوم وأفطر، وأصيل وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي 

فليس مني« )البخاري: 5063(.

ومظاهر العبودية يف الحياة الزوجية كثرية جداً، ومن أمثلتها:

الندب إىل دعاء الله وطلب التوفيق منه سبحانه يف أول ليلة . 1

من ليايل الحياة األرسية، عن عمرو بن شعيٍب عن أبيه عن جده 

عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا تزوج أحدكم امرأًة أو اشرتى خادماً، فليقل 

اللهم إين أسألك خريها وخري ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من 

رشِّها ومن رشِّ ما جبلتها عليه« )أبوداود: 2160(.

حث أفراد األرسة عىل طاعة الله ونهيهم عن معصيته والوقوف عند . 2

حدود الله تعاىل، وذلك لوقايتهم من عذاب الله، قال تعاىل: )يَا أَيَُّها 

الَِّذيَن آَمُنوا قُوا أَنُْفَسُكْم َوأَْهلِيُكْم نَاًرا( ]التحريم: ٦[، وقال سبحانه: 

اَلِة َواْصطرَِبْ َعلَيَْها( ]طه: 1٣٢[. )َوأُْمْر أَْهلََك ِبالصَّ

حث الزوجني عىل التعاون عىل أداء الواجبات ونوافل الطاعات، عن أيب . 3

هريرة ريض الله عنه قال: قال رسول اللهملسو هيلع هللا ىلص : »رحم الله رجاًل قام من 

الليل فصىل، وأيقظ امرأته، فإن أبت، نََضَح يف وجهها املاء، رحم الله 

امرأًة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أىب، نضحت يف 

وجهه املاء« )أبوداود: 1308(. والنبي األمني ملسو هيلع هللا ىلص يحث أفراد األرسة عىل 

التعاون يف تحقيق العبودية لله تعاىل ويخرب أن الله تعاىل يُرتب عىل 

 ذلك األجر العظيم، فعن أيب سعيٍد وأيب هريرة ريض الله عنهام، قاال: 

قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا، أو صىل 

ركعتني جميًعا، كتبا يف الذاكرين والذاكرات« )أبوداود: 1309(. وعن عيل 

بن أيب طالٍب ريض الله عنه أن رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص طرَقَُه وفاطمَة بنت النبي 

عليه السالم ليلًة، فقال: »أال تصليان؟« فقلت: يا رسول الله، أنفسنا 

بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فانرصف حني قلنا ذلك ومل يرجع إيلَّ 

 شيئاً، ثم سمعتُُه وهو مولٍّ يرضُب فِخَذه، وهو يقول:

ٍء َجَداًل( ]الكهف: 5٤ [ )البخاري: 1127(.  )وَكَاَن اإْلِنَْساُن أَكْرَثَ يَشْ

حث الزوجني عىل الجامع وترتيب األجر عليه: قال عليه الصالة والسالم: . 4

»ويف بضع أحدكم صدقة، قالوا: يا رسول الله، أيأيت أحدنا شهوته 

ويكون له فيها أجٌر؟ قال: »أرأيتم لو وضعها يف حراٍم أكان عليه فيها 

وزٌر؟ فكذلك إذا وضعها يف الحالل كان له أجٌر« )مسلم: 1006(.

حث الزوج عىل النفقة عىل زوجته وأبنائه واحتساب األجر عند الله: . 5

عن أيب مسعوٍد األنصاري ريض الله عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إذا أنفق 

املسلُم نفقًة عىل أهله، وهو يحتَسبها، كانت له صدقًة« )البخاري: 

5351(، وعن املقدام بن معد يكرب الزبيدي ريض الله عنه عن رسول 

الله ملسو هيلع هللا ىلص، قال: »ما كسب الرجل كسباً أطيَب من عمل يده، وما أنفق الرجل 

عىل نفسه وأهله وولده وخادمه، فهو صدقٌة« )ابن ماجه: 2138(.

حث الزوجني عىل إقامة حياتهام الزوجية عىل رشع الله وعبادته . 6

وتقواه ومراقبته والخوف منه، وأداء كل من الزوجني الحقوق 

والواجبات املكلف بها، قال تعاىل: )الطَّاَلُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك مِبَْعُروٍف أَْو 

يٌح ِبِإْحَساٍن َواَل يَِحلُّ لَُكْم أَْن تَأُْخُذوا ِمامَّ آتَيْتُُموُهنَّ َشيْئًا إاِلَّ أَْن يََخافَا  ترَْسِ

أاَلَّ يُِقياَم ُحُدوَد اللَِّه فَِإْن ِخْفتُْم أاَلَّ يُِقياَم ُحُدوَد اللَِّه فاََل ُجَناَح َعلَيِْهاَم ِفياَم 

افْتََدْت ِبِه تِلَْك ُحُدوُد اللَِّه فاََل تَْعتَُدوَها َوَمْن يَتََعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَأُولَِئَك ُهُم 

 الظَّالُِموَن( ]البقرة: ٢٢9

فاآلية الكرمية تُبني لألزواج النهي عن أخذ يشء عىل وجه املضارة، 

إال إذا خاف كل واحد منهام أال يقيم حدود الله، وخيش التعدي عىل 

محارم الله وتضييع حقوق الله وحقوق الزوجية التي أمر الله تعاىل 

بها من حسن العرشة وطيب املعارشة، ففي هذه الحالة ال حرج 

عىل املرأة أن تفتدي نفسها من الزوج، وال حرج عليه أن يأخذ مقابل 

هذا الخلع مبلغاً من املال.فهذه األمثلة وغريها الكثري، تبني لنا أن 

الهدف األعظم من تكوين األرسة هو التعاون عىل تحقيق الغاية 

 التي خلقوا ألجلها وهي عبادة الله عز وجل.

ثانياً: تنشئة األبناء عىل طاعة الله تعاىل:

إن تنشئة األبناء عىل طاعة الله تعاىل وطاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وغرس العقيدة 

الصحيحة يف قلوبهم من أعظم مقاصد تكوين األرسة يف اإلسالم، 

فالرتبية الصالحة لألبناء تسهم يف حفظ هذا الدين العظيم من خالل 

تعليمهم أحكام امللة، وأمرهم بالصالحات والفضائل، ونهيهم عن 

السيئات والرذائل، وترغيبهم بفضائل األعامل، وتنشئتهم عىل األخالق 

الفاضلة واآلداب الزاكية، فينشؤون بإذن الله دعاة مخلصني وحامة 

مدافعني عن دين الله املتني بأقوالهم وأعاملهم وأخالقهم، متمسكني 

بكتاب ربهم وسنة نبيهم ملسو هيلع هللا ىلص.

عن أيب هريرة ريض الله عنه قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »ما من مولوٍد إال 

يُولَُد عىل الفطرة، فأبواُه يهودانِه، أو يَُنرصانه، أو يـَُمجِّسانه« )البخاري: 

.)1359

فاألبناء يحتاجون يف جميع مراحلهم العمرية من يحفظ عليهم 

عقيدتهم وأخالقهم، ليك ال يقعوا يف براثن االنحراف وشواذ األخالق، 

واألرسة هي املحضن الرتبوي األول الذي يتوىل تربية األبناء الرتبية 

الصالحة املستقيمة بإذن الله.

وعىل األبوين تقع مسؤولية عظيمة وقسط كبري يف توجيه األبناء، 

والعناية بتنشئتهم، وتهذيب أخالقهم، كام قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أال كلكم راٍع وكلكم 

مسئوٌل عن رعيته، فاإلمام األعظم الذي عىل الناس راٍع وهو مسئوٌل عن 

رعيته، والرجل راٍع عىل أهل بيته، وهو مسئوٌل عن رعيته، واملرأة راعيٌة 

عىل أهل بيت زوجها، وولده وهي مسئولٌة عنهم، وعبد الرجل راٍع عىل 

مال سيده وهو مسئوٌل عنه، أال فكلكم راٍع وكلكم مسئوٌل عن رعيته« 

)البخاري: 7138(.

والذرية الصالحة كانت مطلب األنبياء واملرسلني، فقد ذكر الله تعاىل آيات 

كثرية يف كتابه تبني هذه النعمة العظيمة، من ذلك:

دعاء نبي الله تعاىل زكريا عليه السالم بأن يرزقه الله ذرية طيبة اآلداب، 

يًَّة طَيِّبًَة إِنََّك  صالحة األعامل، طاهرة األخالق فقال: )رب َهْب يِل ِمْن لَُدنَْك ُذرِّ

َعاِء( ]آل عمران: ٣٨[. َسِميُع الدُّ

ودعاء أيب األنبياء إبراهيم عليه السالم بأن يجعله الله مؤدياً لفريضة 

الصالة، ويجعل ذريته كذلك من مقيمي الصالة فقال: )رَبِّ اْجَعلِْني ُمِقيَم 

يَِّتي( ]إبراهيم: ٤٠[. اَلِة َوِمْن ُذرِّ الصَّ

والله تعاىل ذكر يف كتابه العظيم حرص عباد الله الصالحني عىل الذرية 

الصالحة، من ذلك:

يَّتُُهْم ِبِإميَاٍن أَلَْحْقَنا ِبِهْم  قوله تعاىل: )َوالَِّذيَن آَمُنوا َواتَّبََعتُْهْم ُذرِّ

يَّتَُهْم( ]الطور: ٢1[. ُذرِّ
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فالذرية الصالحة التي ُربِّيَت عىل اإلميان بالله تلحق بآبائها يف منزلتهم 

يف جنات النعيم، جزاء آلبائهم الذين تحملوا مشاق الرتبية الصالحة، 

والتنشئة اإلميانية.

 ) يَّاتَِنا قُرََّة أَْعنُيٍ وقوله سبحانه: )َوالَِّذيَن يَُقولُوَن َربََّنا َهْب لََنا ِمْن أَْزَواِجَنا َوُذرِّ

]الفرقان: ٧٤[.

فهذا دعاء عباد الله الصالحني ألزواجهم وأوالدهم بأن يكونوا صالحني 

مطيعني لربهم معاونني آلبائهم عىل أمور الدين والدنيا، لتسكن أنفسهم 

وتقر أعينهم بهم، فال يلتفتون إىل غريهم من الزوجات واألوالد.

يَِّتي( ]األحقاف: 15[. وقوله عز وجل: )َوأَْصلِْح يِل يِف ُذرِّ

فمن هدي عباد الله الصالحني الدعاء لذريتهم بأن يصلح الله أحوالهم بأن 

يكونوا أبراراً لوالديهم مطيعني لربهم، فإن صالح الذرية يعود نفعه عىل 

الوالدين.

ُموا َوآثَارَُهْم( ]يس: 1٢[. وقوله تعاىل: )َونَْكتُُب َما قَدَّ

فالله عز وجل يكتب لإلنسان آثاره الطيبة التي عملها يف حياته ويجزيه بها 

بعد موته، سواء أكانت آثاراً طيبة أو سيئة، ومن أعظم اآلثار التي يرتكها 

اإلنسان الولد الصالح الذي نشأ عىل اإلميان بالله وطاعته، فالله تعاىل يكتب 

لألبوين بعد موتهام كل ما عمله ولدها من أعامل صالحة دون أن ينقص 

ذلك من أعامل الولد شيئاً. ولهذا اعترب عليه الصالة والسالم الولد الصالح 

مبثابة الصدقة الجارية ألبويه، ينتفع بها األبوان بعد رحليهام من الدنيا وانقطاع 

أعاملهام، قال عليه الصالة والسالم: »إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله إال من 

ثالثٍة: إال من صدقٍة جاريٍة، أو علٍم ينتفع به، أو ولٍد صالٍح يدعو له« )مسلم: 1631(. 

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن الرجل لرُتفع درجته يف الجنِة فيقول: أىن هذا؟ فيقال: باستغفار 

ولدك لك« )ابن ماجه: 3660(. وقد أجزلت الرشيعة اإلسالمية األجر والثواب ملن 

رعى بناته ورباهن عىل طاعة الله تعاىل حتى يكربن، فعن أنس بن مالك ريض 

الله عنه قال: قال رسول الله ملسو هيلع هللا ىلص: »من عال جاريتني حتى تبلغا، جاء يوم القيامة 

أنا وهو« وضمَّ أصابعه )مسلم: 2631(، وقال عليه الصالة والسالم: »من كان له 

، وكساهنَّ من ِجَدتِِه كنَّ له حجاباً  ، وسقاهنَّ ثالُث بناٍت فصرب عليهن، وأطعمهنَّ

من النَّار يوم القيامة« )ابن ماجه: 3669(.

فهذه النصوص وغريها الكثري تبني لنا أن تنشئة األبناء عىل اإلميان بالله تعاىل 

وتربيتهم الرتبية الصالحة من أعظم أهداف تكوين األرسة يف رشيعة اإلسالم.

وختاماً: نسأل املوىل العظيم أن يفقهنا يف دينه، وأن يرزق األزواج واألرس 

جميعاً الحياة السعيدة املطمئنة. ويوفقهم ملا يحبه ويرضاه يف الدنيا 

واآلخرة.

والحمد لله رب العاملني، وصىل الله وسلم عىل نبينا محمد وعىل آله وصحبه 

أجمعني.

كيفية التغلب عىل 
الضغوطات النفسية

قد يواجه اإلنسان الكثري من الضغوطات النفسية يف شتى جوانب 

الحياة املختلفة، مام قد يخل بتوازنه النفيس والجسدي أيضاً. إذا 

مل يتخذ الخطوات واألساليب التي تساعده عىل حفظ توازنه وإدارة 

هذه الضغوطات بشكل سليم وآمن ليك توصله إىل بر األمان ضمن 

خطوات وطرق سهله. نضع بني أيدكم يف هذا املقال خطوات 

بسيطة وسهلة التنفيذ للتغلب عىل الضغوطات النفسية التي قد 

متر عىل أي إنسان بشكل يومي.يف البداية، ال بد أن نّعرف ما هو 

معنى "الضغط النفيس": حيث يتم تعريف الضغط النفيس بأنه: 

"االستجابات التي تشمل حالة الالشعور التي مير بها الفرد، حيث 

تتطلب منه استخدام كافة أشكال الطاقة الطبيعية يف جسم 

اإلنسان ملواجهة الظروف الصعبة". بعد ذلك، من املهم االنتباه 

اىل املؤرشات التي يستدل من خاللها كل شخص عىل وجود ضغط 

نفيس يعاين منه وهي:

-1 فقدان القدرة عىل الرتكيز لفرتة زمنية معينة.

-2 العصبية والغضب الرسيع ألسباب بسيطة.

-3 اضطراب جودة النوم وفقدان القدرة عىل االسرتخاء.

-4 استمرارية الشعور بالتعب واإلجهاد دون سبب مبارش.

يف الواقع، هناك الكثري من النامذج واألمثلة من واقع الحياة التي 

قد تؤدي إىل الضغوطات النفسية، ومنها:

 1- فقد شخص عزيز: 
إن فقد أي شخص عزيز عىل قلوبنا تكون من األمور الصعبة التي 

متر عىل املرء مع تسليمنا جميعاً بحقيقة املوت والرحيل. ولكن، 

ذلك يرتك أمل وضغط نفيس كبري، ولذلك ننصح بإتباع الخطوات 

التالية لتجاوز املرحلة الصعبة:

• التقرب اىل الله بشتى العبادات والدعاء.

• القيام بأعامل صالحة ونية أجرها للفقيد.

• اليقني بأن وجودنا يف هذه الحياة هي عبارة عن رحلة قصرية، 

ودار الخلد هي الجنة - مبشيئة الله.

• العمل والسعي يف الحياة كام يجب، الستمرار مسرية الحياة.

2 - املرض: 
يعد املرض من املؤثرات الصعبة يف الضغوطات النفسية، ولتجاوز 

ذلك ننصح بالتايل: 
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• اتباع الخطوات العالجية الطبية، ألن الروح والجسد أمانة ويتوجب علينا العناية 

بها والعمل عىل رعايتها.

• الرضا مبا قدره الله تعاىل، فام ابتىل عبد من عباده اال لرفع درجته او تكفري 

لذنوبه.

• السعي يف تعزيز الحالة النفسية بشكل إيجايب، فمن شأنها رفع الحالة 

املناعية للصحة الجسدية.

3 - عدم السعة يف الرزق:
من األسباب التي تجعل االنسان يشعر بالضغط النفيس هو عدم السعة يف 

الرزق، ولكن لو تأملنا يف واقع الحياة نجد أن الله أنعم علينا بنعم كثرية، فالرزق 

ال يقترص عىل املال فقط! 

• وجود عائلة لديك هو رزق.

• محبة الناس لك هو رزق.

• الصحة والعافية هو رزق عظيم.

• األمن واألمان هو رزق.

4 - جفاء األحبة:
بطبيعة الحال، اإلنسان كائن اجتامعي. ال ميكنه العيش وحده. وبالتايل، فإن 

من أسباب الضغوطات النفسية جفاء األحبة أو وجود نزاعات أو مشكالت بني 

األشخاص، سواًء كانوا أقارب أو أصدقاء أو من ضمن العائلة الواحدة، وننصح 

بالتايل:

• احسان الظن باآلخرين، فذلك مينحك الشعور بالراحة والسكينة الدامئة خالل 

التعامل مع الناس.

• املبادرة باإلحسان والتعامل الطيب، كن أنت املبادر واملحسن والله يرفع أجرك 

بتك املبادرة.

• كن متسامحاً، اغفر الزالت وألتمس األعذار لتعيش بسكينة واطمئنان.

• ال تفرس كل املواقف واألحداث بشكل سلبي وإمنا التمس ألخيك العذر. 

• ال تحاول اكتشاف الشخصيات أكرث من الالزم، بل اكتفي مبا يظهره الناس لك 

ودع النوايا يف سرت الله.

• حدد دائرة عالقاتك حتى ال تضيع يف فوض بسبب العالقات املتعبة للنفس.

• اجعل تعاملك مع الناس مدروس ويِف حدود املعقول.

5 - الخوف من املجهول )أو املستقبل(:
 البعض منا قد يعيش يف قلٍق مستمر بسبب خوفه من املجهول، والكثري من 

املخاوف ليس لها وجود، لذلك ننصح بالتايل: 

• التطلع إىل املستقبل بشكل إيجايب ومريح للنفس )تفائلوا(.

• عدم استباق األحداث وتخيلها بشكل سلبي.

• اإلميان بأن رب العاملني يدبر األمر وقادر عىل كل يشء.

• عدم االستسالم لألفكار السلبية والتحدث عنها مع اآلخرين. 

• اليقني ثم اليقني بأن املستقبل والرزق كله بيد الله، فبهذا التفكري ترتاح 

النفس وتهدأ الروح.
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الشيخ زايد
 ووضع أسس السعادة بدولة

اإلمارات العربية املتحدة
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    " ينبغي علينا أن نتكاتف لتعويض ما عشناه من شظف العيش 

والحرمان، ونعمل لتوفري متطلبات مجتمعنا يف كافة املجاالت، 

لتوفري السعادة وتأمينها لشعبنا الذي آمن وعمل من أجل دولته "

 مقدمة:

    بادئ ذي بدء، ميكن القول أن إطالق مبادرة "عام زايد 2018 

"؛ ميثل فرصة مناسبة إللقاء الضوء عىل اهتامم الشيخ زايد بن 

سلطان آل نهيان، رحمه الله وأسكنه الفردوس األعىل؛ بالعمل 

والسعى نحو توفري متطلبات الحياة التي تحقق السعادة للشعب 

اإلمارايت، حيث تطلع نحو توفري كل اإلمكانيات التي تحقق ألبناء 

املجتمع اإلمارايت السعادة، فنظر الشيخ زايد إىل السعادة بأنها 

تتحقق من خالل العمل عىل إقامة دولة االتحاد، ومن ثم إنجاز 

خطط التنمية الشاملة يف جميع إمارات الدولة، مبا يحقق التطور 

والتقدم بجميع جوانب الحياة، ويساهم يف توفري جميع الحاجات 

املعيشية للناس، وصوالً إىل تحقيق مجتمع الرفاهية، وحتى 

تتوفر بيئة مجتمعية يحس جميع الناس من خاللها بالسعادة.

أوالً: الشيخ زايد ودولة االتحاد:

إن رؤية املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدولة 

االتحاد تعرب عن تصور واضح ملا سيرتتب عىل هذا االتحاد من نتائج 

إيجابية، تحققت عىل أرض الواقع من تنمية وتطورات ىف جميع 

املجاالت ومناحي الحياة، واستمر التطور يف املجتمع اإلمارايت، 

فحصل املواطنون عىل مثار التنمية وكذلك الوافدين الذين عاشوا 

عىل أرض دولة االتحاد، وكذلك قدمت الدولة املساعدات الخريية واإلنسانية 

عىل املستوى العريب واإلقليمي والعاملي "الدعم املادي وغري املادي" 

للكثري من بلدان العامل، فحققت مستًو متقدماً يف التنمية البرشية، وحضوراً 

عىل املستوى العاملي.

حيث إن فكرة نشأت دولة اإلمارات كانت نتيجة ما قام به "املغفور له بإذن 

الله"الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مبؤازرة أخيه الشيخ راشد بن سعيد آل 

مكتوم؛ بالدعوة لقيام اتحاد يضم جميع اإلمارات، بالتعاون مع حكام اإلمارات، 

ويف هذا اإلطار تم العمل بإخالص ودأب مام ساهم يف تحقيق األمل فشهد 

الثاين من ديسمرب 1971م، قيام دولة االتحاد "دولة اإلمارات العربية املتحدة"، 

وتم االهتامم بجميع القطاعات "االقتصادية، واالجتامعية، والثقافية، .... إلخ" 

عىل أرض الدولة فأمثرت بشائر الخري لتعم جميع أفراد املجتمع من املواطنني 

والوافدين والزائرين.

لقد نشأ مفهوم االتحاد الفيدرايل نتيجة االستقرار املستمر واألمن املتواصل، 

وبدأت احتامالت الرخاء وإمكانياته يف تشكيل الفكر القومي ووفقاً لذلك بدأت 

أنشطة سياسية ودبلوماسية محمومة يف تعاقب رسيع الهث، والتي ميكن 

إيجازها يف اآليت: 

اجتامع ديب يف 18 فرباير 1968 والذى تم فيه التوصل التفاق بني الشيخ . 1

زايد: أبوظبي، والشيخ راشد من ديب لتشكيل اتحاد بني إماراتيهام تتوىل 

 بشكل مشرتك الشؤون الخارجية والدفاع والخدمات االجتامعية والهجرة.

بعد ذلك قام الحاكامن بدعوة حكام املشيخات الخمسة األخرى وأيضاً . 2

قطر والبحرين يف 25 فرباير 1968 وقاموا بتوقيع اتفاق االتحاد الذى بدأ 

 رسيانه من شهر مارس  من نفس العام)1(.  

لذلك وجدت دعوة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس 

الدولة قبوالُ طيباً من إخوانه أصحاب السمو حكام اإلمارات، وعملوا معاً 

بجهد، وتضافرت جهودهم املخلصة بعد أن التقت عزميتهم وإرادتهم 

السياسية عىل بناء االتحاد، حتى أعلن عن قيام دولة اإلمارات العربية 

املتحدة يف الثاين من ديسمرب عام 1971م، وتبوأت الدولة بعد قيام 

االتحاد مكانة مرموقة عىل الخريطة العاملية، مع تواىل اإلنجازات التي 

 الزالت تتواصل يف مختلف املجاالت بشكل مستمر)2(.

حددت م )10( من الدستور اإلمارايت عدد من أهداف االتحاد منها "أهداف االتحاد 

هي .....من أجل ازدهارها )اإلمارات( وتقدمها يف كافة املجاالت وتوفري الحياة 

 األفضل لجميع املواطنني".

القول إن زايد الخري، تعامل بحنان الوالد، وهمه الذي متثل خالل قيام الدولة 

وبعدها، بكيفية إسعاد شعبه، وتعويض من عاىن من األجداد واآلباء من قسوة 

الحياة وشظف العيش والحرمان قبل ظهور النفط، ألن سعادته كقائد تتجىل يف 

 إسعاد شعب اإلمارات الذي التف حوله وعمل بصالح وتفان ألجل بناء الدولة)3(.

إن اهتامم زايد الخري، بل إميانه بأن تحقيق االستقرار واألمن للشعوب يكتمل 

بتوفري كل سبل السعادة لها، يف إمارات الوطن والبيت واملدرسة والعمل، 

وكافة الفعاليات التي ميارسها الشعب، لهذا جاءت تعليامته السديدة 

وتوجيهاته الحكيمة لكل الحكومات والوزارات املتعاقبة، واملؤسسات 

والفعاليات أن تنجز مهامها وبرامجها وخططها النهضوية التنموية ملا فيها 

إسعاد إنسان اإلمارات، فحقق للشعب اإلمارايت السعادة املثىل والرفاهية، 

 وزرع يف املجتمع إسعاد الناس جميعاً)4(.

لقد أدرك "الشيخ زايد" من البداية أن الناس ال تستهويهم الشعارات وال تقنعهم 

الكلامت وإن اإلنسان يستطيع فقط أن يصدق ما يلمسه ويتحسسه، ومن أجل 

ذلك بدأ يعمل ويتغلب عىل التحديات بتسخري الرثوة من أجل خري اإلنسان يف 

 هذه الدولة وسعادته)5(.

القول إن نظرة وتصور الشيخ زايد للسعادة تتبلور يف سعيه نحو العمل عىل 

إقامة دولة االتحاد "دولة اإلمارات العربية املتحدة"، والتي تجلت أهدافها يف 

تحقيق التنمية الشاملة، التي ترتب عليها توفري مستوى معييش وحياة أفضل 

لكافة املواطنني يف الدولة، انطالقاً من أن توفري الحياة الكرمية "الرفاه" التي 

تشتمل عىل تلبية متطلبات وحاجات الناس، متثل بيئة مناسبة يشعر الناس من 

 خاللها بالسعادة.

سنتناول الشيخ زايد ودولة االتحاد، ثم السعادة من منظور الفالسفة واملفكرين 

بالتطبيق عىل رؤية الشيخ زايد، واآلباء املؤسسون والسعى لتوفري بيئة 

السعادة، ثم حكومة دولة اإلمارات وتحقيق السعادة يف القرن 21، والهوامش 

 واملراجع.

ثانياً: السعادة من منظور الفالسفة واملفكرين بالتطبيق عىل رؤية 
الشيخ زايد:

القول أن الفالسفة والعلامء واملفكرين والباحثني نظروا إىل مضمون السعادة، 

نظرة شخصية تعرب عن تجربة كل منهم يف الحياة، حسب طبيعة املجال الذي 

تخصص فيه، لذلك جاء تعبري كل منهم حسب تجربته الشخصية وتعرب عن ما عاشه 

يف الحياة، ولذلك عرب هؤالء عن السعادة كل مبنظوره الخاص وتجربته الشخصية 

 والذاتية، لذلك تنوعت وجهات النظر والتصورات عن السعادة.

حيث إن معيار األخالقية، والذي يعرف وفقاً لذلك بـ "قواعد ومبادئ السلوك 

اإلنساين"، والذي من خالل مراعاته )أي، وجود محفز قدر اإلمكان من األمل، 

وغني قدر اإلمكان باملتعة( ميكن أن يكون – إىل أقىص حد ممكن – ُمؤمناً لكل 

البرشية، وليس للبرشية فقط، لكن بقدر ما تسمح طبيعة األشياء لكل الخلق 

الواعي. إن املالحظة التجريبية ميكن أن تخربنا بأن الخري للموجودات البرشية هو 

اللذة، وأن تخربنا كذلك بالكيفية التي ميكن بها أن ننتج كثرياً منها. وأن املالحظة 

التجريبية ميكن أن تحدد ما يجعل الناس سعداء أو تعساء، وأن هذه املعلومات 

التجريبية عن طبيعة السعادة تضعنا يف موقف يهدف إىل تحديد الكيفية التي 

 ينبغي أن نترصف وفقاً لها)6(.

حيث إن السعادة هي "نشاط النفس وفقاً لفضيلتها، أو إذا كان هناك أكرث من 

فضيلة للنفس، فإنه يكون وفقاً ألعظم فضائلها وأكرثها كامالً". وأن هناك 

أكرث من فضيلة واحدة، فالفضيلة التي تعد "األعظم واألكرث كامالً" هي فضيلة 

التفكري الفلسفي أو "التأمل". وأن الحياة األكرث سعادة هي الحياة املكرسة 

لهذا النشاط العقيل. وبذلك فإن التأمل يصبح مبنزلة غاية أو هدف غالب عىل 

الحياة السعيدة. ويؤكد أبيقور أن الخري هو نوع من التجربة، وهو يعني اللذة 

التي يعرفها بالتحرر من اإلزعاج. وهو يويص بأن الحياة املعيشة ينبغي أن 

تنطوي عىل أقل قدر ممكن من اإلزعاج. ويرى بنتام أن الخري هو تجربة اللذة 

باملعنى األكرث تداوالً ملفهوم اللذة. وهو يرى أن املرء ميكن أن يكون سعيداً 

 بالتناسب مع قدر اللذة التي ميكن أن يحصل عليها)7(.     
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سنلقى الضوء عىل بعض األفكار واملقوالت التي ذكرها بعض الفالسفة 

واملفكرين والباحثني، حتى نتعرف عىل تحديدهم ملاهية السعادة وداللتها، 

ومن ثم إبراز االهتامم الذي أواله الشيخ زايد للسعادة حسب هذه الجوانب 

 واألبعاد من وجهة نظره.

 الشيخ زايد ودعم القيم األخالقية:	 

قال الشيخ زايد لشعبه "الله مل يعِط الرثوة لزايد وحده، وإن كان زايد 

هو الذي ائتمنه الله عىل أموال هذا الشعب ... فهو يحاسب نفسه .. 

وهو صادق مع شعبه .. أدعوكم جميعاً إىل أن تروا بأنفسكم أين تذهب 

أموال النفط يف هذا البلد. هذه األموال توَجه نحو تعبيد الطرق، وبناء 

املستشفيات، وتوسيع خدمات املياه والكهرباء، وتشييد املدارس بحيث 

 تكون متاحة لكل مواطن)8(.

لقد حقق اقتصاد دولة اإلمارات العربية املتحدة معدالت منو عالية حسب 

املقارنات الدولية، وتطور الناتج املحيل اإلجاميل للدولة إذ ارتفع من 6,5 

مليار درهم عام 1972م إىل 237,5 مليار درهم عام 2001م، ثم تضاعف 

 عدة مرات ليصل إىل 629,7 مليار درهم عام 2007م)9(.

 يرى فاروق جويدة "الشاعر املرصي"؛ أن السعادة التي تبدأ بالنشأة 

والظهور من داخل اإلنسان، أساسها الخري، ألن اإلنسان يفرح بالخري ويبتهج 

به، وال ميكن إن كان سوياً أن يسعد بالرش أو بشقاء غريه من الناس، فالخري 

هو الذي يسقي بذرة السعادة يف داخلنا. فسعادة اإلنسان يف حالة 

العطاء والعون والكرم، ال العطاء الذي يحصل عليه أو الكرم الذي يصيبه، 

بل السعادة أن يعطي ويبذل ويعني ويكرم اآلخرين، ألنها يف رأيه سعادة 

 تتفوق عىل كل سعادة سواها)10(.

 الشيخ زايد وإعالء قيمة العمل الخريي:	 

أكد الشيخ )زايد بن سلطان آل نهيان( رحمه الله؛ بقوله "إننا نؤمن بأن خري 

 الرثوة التي حبانا الله بها يجب أن يعم أصدقاءنا وأشقاءنا".

القول أن الشيخ زايد عمل عىل تعزيز قيمة العمل الخريي واإلنساين 

يف املجتمع اإلمارايت؛ وذلك ألن فهم الشيخ زايد للعمل الخريي يختلف 

عن الفهم الغريب لهذه القيم فهو نابع من ثقافته اإلسالمية األصيلة 

ومن قيم عروبته ووعيه بأن املحبة والسالم ال ميكن أن تنترش يف هذا 

العامل إال بتكافؤ الفرص وبالعدالة االجتامعية التي تتيح للناس كافة 

حق الحياة الكرمية. واهتم باملجال الروحي والديني، واملجال الصحي 

واالجتامعي، واملجال العلمي والثقايف، واملجال التنموي. فحققت 

دولة اإلمارات العربية املتحدة يف سنة 1975 رقامً قياسياً عاملياً يف 

املساعدات التنموية واإلنسانية التي تقدمها للبلدان الفقرية، حيث أعلنت 

األمم املتحدة أن اإلمارات تخصص %4 من إجاميل ناتجها للمساعدات، 

وهو رقم يتجاوز بكثري ما تقدمه الدول الصناعية الكربى قياساً إىل الناتج 

اإلجاميل العام. كام متيز هذا العام بافتتاح عدد من املرشوعات الكربى 

التي تحمل اسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان يف الهند وعدد من 

الدول العربية)11(. ويالحظ مام سبق إن االهتامم بتقديم األعامل الخريية 

واملساعدات اإلنسانية للدول الشقيقة والصديقة، مل يكن وليد العقد 

الثاين من القرن الواحد والعرشين، بل يرجع ذلك إىل بداية قيام دولة 

االتحاد، ففي العقد السابع من القرن العرشين، قد كشفت املؤسسات 

العاملية عن ذلك، وذكرت ذلك األمم املتحدة عام قدمته دولة اإلمارات 

يف عام 1975م، للمساهمة يف تلبية حاجات هذه الدول، واملساعدة 

يف خلق فرص عمل بها وتحقيق التنمية املستدامة، مبا يؤدي إىل 

تحقيق السعادة للناس بهذه البلدان.  يف حني تشري "مريم محمد 

الرميثي"إىل أن حكومة اإلمارات تقدم الخدمات االجتامعية لدعم األرسة 

اإلماراتية، لتمكينها من أن تكون قادرة عىل تحقيق السعادة، ألن حكومة 

دولة اإلمارات تسعى إىل تكريس السعادة والرفاه لكافة أفراد املجتمع، 

وألن السعادة تسهم يف الوصول إىل مجتمع آمن ومتامسك. فاإلمارات 

ال تكتفي بأن تسري بخطى ثابتة مدروسة نحو متكني اإلنسان واألرسة من 

السعادة وتعزيز مفهومها يف العائلة ولدى األطفال وكافة األجيال، بل 

هي تتقدم كنموذج مثايل إىل كل الوطن العريب والعامل أجمع ليحذو 

 حذوها يف تحقيق سعادة األرسة)12(.

 الشيخ زايد وتوفري الخدمات والرعاية االجتامعية لألرسة اإلماراتية:	 

 القول إن توفري الخدمات والرعاية االجتامعية مبفهمومها الخاص والتي 

تهتم بدعم الفئات الضعيفة أو املعوزة، قد أفرد لها الدستور اإلمارايت 

قدراً كبرياً من االهتامم فأعطى لهذه الفئات الرعاية والعناية من خالل 

الرتكيز عىل تنظيم عمل الوزارات ومهامها، وما قام به مجلس الوزراء من 

سن الترشيعات التي تعزز السياسة االجتامعية اإلماراتية. فنصت م )15( من 

الدستور عىل أن "األرسة أساس املجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب 

 الوطن، ويكفل القانون كيانها، ويصونها ويحميها من االنحراف".

 كذلك اهتم الدستور بالفئات الضعيفة أو املعوزة وكذلك اهتم 

باملؤسسة األرسية عىل اعتبار أنها النواة األساسية للمجتمع، فنص 

الدستور اإلمارايت يف املادة )16( منه عىل ما ييل "يشمل املجتمع 

برعايته الطفولة واألمومة ويحمي القرص وغريهم من األشخاص العاجزين 

عن رعاية أنفسهم لسبب من األسباب، كاملرض أو العجز أو الشيخوخة 

أو البطالة اإلجبارية، ويتوىل مساعدتهم وتأهيلهم لصالحهم وصالح 

املجتمع. وتنظم قوانني املساعدات العامة والتأمينات االجتامعية 

هذه األمور". باإلضافة إىل صدور العديد من القوانني التي تعزز الرعاية 

االجتامعية وتعمل عىل دعم السياسة االجتامعية ومنها: قانون اتحادي 

رقم )13( لسنة 1976 يف شأن الجمعيات التعاونية، والقانون االتحادي رقم 

)5( لسنة 1983 يف شأن دور الحضانة، والقانون االتحادي رقم )2( لسنة 

2001 يف شأن الضامن االجتامعي، والقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2008 

 يف شأن الجمعيات واملؤسسات األهلية ذات النفع العام، ... إلخ. 

   

لذلك اعترب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "رحمه الله وغفر له"؛ أن شعب 

دولة اإلمارات العربية املتحدة ينتمي إىل أرسة واحدة، وهو مفهوم 

أحاطه الشيخ زايد بأهمية كبرية، ويف هذا السياق يقول: "إن األرسة 

الواحدة تعيش يف سعادة وهناء ورخاء مادام أفراداها يداً واحدة، 

متعاونني متحابني متآلفني، ففي هذا كله سعادتهم. أما إذا قامت الفرقة 

 بينهم ... وحل الخالف محل الوئام فقد أصبحوا أشقياء تعساء")13(.

ويشري "عىل الرشقاوي" الشاعر والكاتب املرسحي البحريني، إىل أن 

السعادة تنسجم مع جامل الطبيعة؛ فكل إنسان عاشق للطبيعة يجد فيها 

سعادة وفرحاً وانطالقاً، فالطبيعة الجميلة التي ينترش فيها اللون األخرض 

ومتتد الرمال الذهبية عىل امتدادها وترقص أمواج البحر الواسع حولها، 

فتمنح الناس متعة وسعادة ال متناهية. باإلضافة إىل أن الرتاث الذي بات 

محوراً رئيساً يف الثقافة الوطنية والعاملية، كونه يالمس شغاف القلوب 

ويسعدها، ويتلمس احتياجات الناس واهتامماتهم ورغباتهم بإحياء 

الرتاث واستمرار املحافظة عليه، ألنه يعيدهم إىل زمن اآلباء واألجداد يف 

البحر والرب)14(. وتزخر مدن وأحياء اإلمارات العربية املتحدة بالعديد من 

الحدائق واملتنزهات التي تضفي ملسة جامل هنا وهناك، حيث املساحات 

الخرضاء الواسعة واألماكن التي يجد فيها األطفال كل ما يتطلعون إليه 

من ألعاب تضفي عىل حياتهم جواً من البهجة، ومتنح العائالت شعوراً 

بالسعادة، مع توفر األماكن الرتفيهية التي يقضون فيها أيام  العطالت 

األسبوعية وأوقات الفراغ، وال سيام يف فصل الشتاء مع جامل الطقس 

 ودفء املناخ)15(.

 الشيخ زايد واالهتامم بالرتاث يف دولة اإلمارات:	 

حيث إن "املغفور له بإذن الله" سمو الشيخ زايد وظف الرتاث الشعبي 

بعامة، والرياضات الرتاثية بخاصة، توظيفاً حكيامً بهدف التواصل مع 

قطاعات املجتمع املختلفة، وكمناسبات للقاء الحكام والسياسيني عىل 

املستويني املحيل اإلمارايت واإلقليمي الخليجي. كام حرص سموه عىل 

استخدام تلك املناسبات كمنابر ملخاطبة الشباب وتوجيههم. ومعنى 

ذلك أن التواصل املشار إليه امتد عرب املكان، أي من قطر آلخر يف 

 املنطقة الخليجية والعربية، وعرب الزمان، أي من جيل آلخر)16(.

يف حني تؤكد "رئاسة جامعة الزيتونة التونسية" عىل أنه "يحقق الطالب 

سعادته بالعلم وحمل إجازة جامعية، وتكتمل سعادته عقب تخرجه، إذ يحني 

دوره يف بناء مجتمعه بالعلم الذي نال منه قسطاً"؛ ويحمل هذا القول 

مسؤولية السعادة للطالب أنفسهم، ويلقي عىل عاتقهم مسؤولية 

االلتزام مبناهج كلياتهم ودراستهم، ألن العلم ليس فقط معلومات 

ومعرفة وثقافة وتخصصاً، بل هو أيضاً أحد الدروب األساسية للوصول إىل 

السعادة، سعادة املعرفة والعلم، وكذلك سعادة العمل الذي به ينبي 

الطالب ذاته الشخصية وكفاءاته وينميها ويكسبها التجارب، فيسهم بذلك 

يف بناء مجتمعه ووطنه. ينسحب هذا الرأي عىل تالميذ املدارس حرفياً، 

لكن ال بد هنا من أن تعي إدارة كل مدرسة بدءاً من املرحلة التأسيسية 

أهمية تضمني الكتب املدرسية )مفاهيم السعادة( وتدريب املعلمني 

 وسواهم عىل نرش ثقافة السعادة بني تالميذهم)17(. 

 الشيخ زايد ودعم التعليم يف دولة اإلمارات:	 

نتعرف عىل مدى االهتامم الذي أواله الشيخ زايد للتعليم يف دولة 

اإلمارات العربية املتحدة، انطالقاً من أن التعليم هو املحرك لتقدم 

الشعوب، حيث برز ذلك بشكل ملحوظ، يف دعم ميزانية التعليم، انطالقاً 

من أن التعليم ميثل الوسيلة إلعداد أبناء املجتمع اإلمارايت علمياً 

ومعرفياً، وهذا كان له أثره يف تحقيق التنمية الشاملة واملستدامة، 

 وتأثريه اإليجايب عىل أبعاد التنمية البرشية، مبا يشعر الناس بالسعادة.

جدول رقم )1( )18(

نسبة ميزانية التعليم من ميزانية الدولة من 1971 /1972 حتى العام الدرايس 

1986/ 1985 

     

توضح البيانات الواردة يف الجدول رقم )1( أن العام الدرايس 71 /1972م قد 

شهد ميزانية كبرية جداً وصلت إىل خمس ميزانية الدولة، وهذا يؤكد عىل رؤية 

القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة ألهمية التعليم يف تحقيق 

التنمية الشاملة، ممثلة يف )املغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان"، واخوانه أصحاب السمو أعضاء املجلس األعىل حكام اإلمارات(، وعىل 

الرغم من أن العام الدرايس 75 /1976 وصلت فيه امليزانية إىل 11,2 % من 

امليزانية العامة للدولة، إال أن ذلك ميثل نسبة كبرية، وبوجه عام فهذا يعرب 

عن نظرة إيجابية ألهمية التعليم كمدخل إلعداد القوى البرشية يف املجتمع 

اإلمارايت، ومن ثم متكينها ومشاركتها يف سوق العمل، وما يرتتب عىل ذلك 

من آثار إيجابية لهذه القوى العاملة يف املجتمع، وصوالً إىل تحقيق السعادة 

للناس.
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حيث تشري البيانات التي وردت يف الجدول السابق إىل مدى االهتامم الذي 

منحته القيادة الرشيدة لدولة االتحاد للتعليم بجميع مكوناته وجوانبه سواء 

من خالل االهتامم ببناء املدارس، واستقدام أعضاء هيئة التدريس والكوادر 

التعليمية املعاونة، وتشجيع الطالب عىل االلتحاق مبقاعد الدراسة، مع رصد 

ميزانية كبرية لتوفري جميع حاجات ومتطلبات العملية التعليمية إلحداث تطور 

 كمي وكيفي يف املجال التعليمي بدولة اإلمارات العربية املتحدة.

  

 بالنسبة للتعليم الجامعي؛ لقد عرب املغفور له بإذن الله "الشيخ زايد بن سلطان 

آل نهيان" عن سعادته عند افتتاح جامعة اإلمارات بقوله: "إن العلم واإلميان 

هام الطريق الوحيد للوصول للتقدم واالزدهار، وإدراك مآربنا األسمى، وتحقيق 

نهضتنا الشاملة، وأن الدولة تعطى األولوية يف االهتامم لبناء اإلنسان باعتباره 

 الرثوة الحقيقية لهذا البلد")19(.

باإلضافة إىل ما أنجزته دولة اإلمارات من شبكة هائلة من املرافق والخدمات 

التعليمية وما قدمته من الرعاية الصحية ومشاريع اإلسكان والرتفيه، والتي تضع 

املجتمع اإلمارايت ىف مكانة الئقة عىل سلم التطور االجتامعي واالقتصادي 

بني بلدان العامل، وكذلك ما تم استثامره يف املجتمع يف قطاع التعليم 

والصحة واالقتصاد، وأنعكس ذلك عىل تنمية الناس ببناء قدراتهم البرشية 

وصقل مهاراتهم، مام أدى إىل استخدام هذه القدرات واملهارات ىف العملية 

اإلنتاجية وعزز من التمكني للمواطن اإلمارايت، ودعم مشاركة املواطنني ىف 

 جميع جوانب الحياة إلشعارهم بالسعادة.

ثالثاً: اآلباء املؤسسون والسعى لتوفري بيئة السعادة:

من أقوال املغفور له بإذن الله "الشيـخ زايد بن سلطان آل نهيان؛ رحمه الله و 

طيب الله ثراه" قوله )لقد كنت أفكر دامئاً يف خدمة أبناء وطني.. كنت أفكر يف 

سعادتهم قبل أن تكون لدى السلطة وقبل أن تتوفر يل اإلمكانيات التي انعم 

الله بها علينا مع ظهور البرتول. وأنا مثل األب الكبري الذي يرعى أرسته ويتعهد 

 أوالده ويأخذ بيدهم ويتعهدهم حتى يجتازوا مرحلة املراهقة"

القول : إن القيادة الحكيمة لدولة اإلمارات العربية املتحدة "اآلباء املؤسسون"، 

ممثلة يف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "املغفور له بإذن الله"، وإخوانه 

حكام اإلمارات قد أولوا اهتامماً واضحاً بالعمل عىل توفري بيئة اقتصادية 

واجتامعية وثقافية وأمنية، ... إلخ، داخل املجتمع اإلمارايت، مستهدفة املواطن 

اإلمارايت بالدرجة األوىل، مع إتاحة الفرصة لألجانب لالستفادة من ذلك، وصوالً 

إىل تحقيق السعادة للجميع، ولقد برز ذلك بشكل جيل لدى اآلباء املؤسسون 

 لدولة اإلمارات.

ويقول الكاتب "وجيه أبو ذكري" أصبح الشيخ زايد عىل قمة السلطة يف إمارة 

أبوظبي ... فحقق كل ما كان يحلم به .. ومل تكن أحالماً ذاتية ... بل كانت أحالماً 

إلسعاد كل مواطنيه. نعم ... تحولت كل األحالم إىل حقيقة. سمع أصوات أجراس 

املدارس الحقيقية. شاهد تالميذ اإلمارات تنشد يف أفنية املدارس للوطن. 

شاهد الزراعة .. وقد غطت الرمال .. وتحولت أبوظبي إىل بستان أخرض جميل. 

شاهد إبتسامة طفل .. وسعادة رجل .. ورفاهية إمرأة. حقق كل هذا ملجتمعه .. 

 وشاهده سعيد)20(.

لقد استمر العمل بنشاط وهمة لتحقيق التطور والتنمية الشاملة وتوفري جميع 

املتطلبات، ومن ثم إشعار الناس بالسعادة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، 

منذ عهد املغفور له بإذن الله "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، وصوالً إىل 

القيادة الرشيدة ممثلة يف صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 

الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 

رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، ومبباركة ومساعدة إخوانهم أصحاب السمو 

حكام اإلمارات أعضاء املجلس األعىل لدولة اإلمارات العربية املتحدة.  

 رابعاً: حكومة دولة اإلمارات وتحقيق السعادة يف القرن 21:

نلقى الضوء عىل استمرارية اهتامم حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة 

بالعمل عىل تحقيق السعادة للناس يف القرن الواحد والعرشين، وذلك من 

خالل ما حققته من إنجازات وخطط تنموية، حققت تطلعات وطموحات الناس حتى 

وصلوا للرفاهية، باإلضافة إىل ما أطلقته وما نفذته من برامج وفعاليات تهدف 

إىل نرش ثقافة السعادة يف القطاع الحكومي بوجه خاص وبيئة العمل بوجه 

عام، مبا يشعر الناس عموماً بالسعادة. 

ويف هذا السياق؛ لقد اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب 

رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم ديب، إىل أن السعادة نوعان؛ شخصية 

- ولها أدواتها وعملها - وسعادة مجتمعية وهي ما نسعى إليه يف عملنا 

الحكومي. لدينا دراسات عاملية يف الحكومة حول السعادة املجتمعية، وكيفية 

تحقيقها؛ هي يف الشعور باألمن واألمان يف محيطك ومجتمعك الذي تعيش 

 فيه)21(.

ويقوم العمل الحكومي يف دولة اإلمارات عىل غرس القيم اإليجابية وتعزيز 

السعادة، فجاء اعتامد الربنامج الوطني للسعادة واإليجابية ليؤطر بشكل عميل 

جهود الحكومة يف تعميم ثقافة السعادة واإليجابية يف املجتمع، وتتمثل 

رؤية الربنامج يف أن تكون دولة اإلمارات من أكرث الدول سعادة يف العامل، 

وتركز رسالته عىل أن تكون السعادة واإليجابية أسلوب حياة والهدف األسمى 

للعمل الحكومي. ويشتمل الربنامج الوطني للسعادة واإليجابية عىل ثالثة 

محاور رئيسة هي: السعادة يف العمل وتهدف من خالله إىل الرتويج للسعادة 

واإليجابية ومأسستها يف بيئة العمل، من خالل ثالثة مجاالت هي بيئة العمل 

السعيدة واإليجابية، وخدمات السعادة واإليجابية ، وسياسات وبرامج السعادة. 

وقياس السعادة واإليجابية: يهدف إىل تصميم مؤرشات خاصة لقياس 

مستويات السعادة واإليجابية يف دولة اإلمارات، ومتابعتها بشكل دوري)22(.

لقد اعترب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن تحقيق 

السعادة يف املجتمع تعترب من وظائف الحكومة، وذلك من خالل ما 

تقوم بتقدميه من خدمات متطورة وذات جودة عالية تجعل حياة الناس 

سهلة وميرسة ومريحة، وقادرة عىل توفري فرص العمل للمواطنني، 

وكذلك عندما تقدم لهم أنظمة تعليم متطورة ومتميزة إلعداد الكوادر 

العلمية املتميزة واملبدعة، وعندما تقدم الحكومة الرعاية الصحية 

املتميزة، وتحقق العدل واإلنصاف يف الدولة، وعندما تطور البنى 

التحتية بأسلوب عرصي مبا يساهم يف تقريب املسافات وتوفري الوقت، 

فإن كل ذلك سيحقق الرضا والراحة والوصول إىل حالة من السعادة، 

فكل ما سبق يهدف إىل تحقيق السعادة لجميع الناس يف املجتمع 

اإلمارايت. باإلضافة إىل أن اإلمارات جاءت باملركز األول عربياً، واملركز )14( 

عاملياً عام 2013م متقدمة ثالث درجات عن عام 2012م، يف مجال الرضا 

والسعادة، ويف تعليق عىل نتائج املسح، رصح صاحب السمو الشيخ 

محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، 

حاكم ديب، بأن الشغل الشاغل لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 

آل نهيان، رئيس الدولة - حفظه الله - هو رفاهية املواطن، يف تأكيد 

عىل استمرار نهج الدولة يف تقديم أرقى الخدمات وتحقيق االستقرار 

النفيس واالجتامعي للمواطن واملقيم عىل أرض الدولة، وصوالً إىل 

 تحقيق السعادة للجميع.

خالصة القول؛  

إن الرؤية املستقبلية واالسترشافية للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 

"املغفور له بإذن الله" آبان قيام دولة االتحاد، ومنذ أن سعى لقيام 

الدولة الفتية واتجاهه للتعاون والتضامن مع إخوانه حكام اإلمارات 

إلعالن دولة االتحاد، فتلك الرؤية كانت تعرب عن تطلع استرشايف نحو 

املستقبل، والذي شهد العمل عىل وضع األسس والقواعد لبناء دولة 

االتحاد، التي حققت طموح القيادة الحكيمة للدولة، وحققت تطلعات 

وآمال مواطني الدولة، والوصول إىل تحقيق متطلبات وحاجات الناس، 

والوصول ملجتمع الرفاه، ومن ثم شعورهم بالسعادة. 


