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ِحيِم  الرَّ ِن  ْحَمٰ الرَّ لَْعالَِمنَي  ا َربِّ  لِلَِّه  )الَْحْمُد 

نَْستَِعنُي  يَّاَك  إِ َو نَْعبُُد  يَّاَك  إِ يِن  الدِّ يَْوِم  َمالِِك 

أَنَْعْمَت  لَِّذيَن  ا اَط  ِصَ الُْمْستَِقيَم  اَط  َ الصِّ اْهِدنَا 

الِّنَي( الضَّ َوَل  َعلَيِْهْم  الَْمْغُضوِب  َغْيِ  َعلَيِْهْم 

)القرآن الكريم: سورة الفاحتة )1(، اآليات: من 1 إىل 7(.
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َوالَْمْوِعظَِة  ِبالِْحْكـَمِة  َربَِّك  َسِبيــــِل  َلٰ  إِ ْدُع  )ا

ُهَو  َربََّك  نَّ  إِ أَْحَسـُن  ِهَي  لَِّتي  ِبا َوَجاِدلُْهم  الَْحَسَنِةۖ 

ِبالُْمْهتَِديَن( أَْعلَُم  َوُهَو  َسِبيلِِه  َعن  َضلَّ  ِبَن  أَْعلَُم 

)القرآن الكريم: سورة الّنحل )16(، اآلية: 125(.
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إهداء
إىل  بسفري  لالحتفاء  ا  أسريًّ اجتماًعا  والَدّي  عقد   ،1980 عام  يونيو  نهاية  يف 
العليا.  الدراسات  يف  للبدء  األمريكية(  املتحدة  الواليات  )يف  نيويورك  مدين�ة 
الصباح  إشراقة  مع  ثم عاَد  السمك،  لصيد  رحلة  يف  أيب  خرج  السابقة،  الليلة  ويف 
ملهمة  قصٌص  َجعبت�ه  ويف  األسماك  من  بعًضا  بي�ده  حيمل  وهو  ُمبتهًجا  الباكر 
المأكوالت  العشاء ألحد  يرويها. وبدأت أيم يف تنظيف األسماك لتحضري وجبة 
املحبب�ة إىل أيب؛ وهو طبق الّسمك املشوي باخلضار يف الفرن. وعلى مائدة العشاء، 
جتاذبُت أطراف احلديث مع والَدّي، وقد طرَحا العديد من األسئلة املتعلقة حبيايت 
ثم  األمر.  ذلك  بشأن  القلق  من  يشء  اعرتاهما  فيما  نيويورك،  مدين�ة  يف  اجلديدة 
الّنعناع بعد االنتهاء من تن�اولنا لوجبة  ما لبثن�ا أن احتسين�ا أكواب الّشاي بأوراق 
العشاء املتأخرة، وحينها َدَنا أيب مّن وهمس قائاًل: »إنن�ا ال ندرك قيمة َمن حولنا 

إال بعد أن يغادرون«.

ّما اآلن وقد غادر أيب عاملنا، فقد أدركُت حقيقة قوله.
َ
أ

عيد« ياد السَّ إهداء إىل أيب »الصَّ



.
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تقديم:

بسم هللا الرحمن الرحيم..
إتبعه  ومن  محمد  سيدنا  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 

واهتدى بهديه إىل يوم الدين 

أثار هذا الكتاب إعجايب،ألنه تن�اول موضوع الصدقة بطريقة جديدة لم 
تدبريف  بعد  والعقل..فتوصل  الشرع  منهج  بني  فيها  قبل،وفق  من  أعهدها 
بمختلف  وإحتكاكه  للتجارب  وإجرائه  الطبيعة  بعلوم  واشتغاله  الكون 
مبِدؤها  احلياة،ويقوم  نواميس  حتكمه  الكون  أن  إىل  وثقافتهم  الشعوب 
على قانون األخذ والعطاء قانون الصدقة..وهذا املبدا هو الذي جيعل احلياة 

مستمرة يف عالم األحياء...

وقد توصل األستاذ الكريم أن املبادئ العلمية تنتيم إىل علم إلهي فرضه 
اله على الكون،وان هذا الكون مدرسةعاملية لإلنسان.

عكف أستاذنا على جتلية معىن الصدقة وأثرها على احلياة اإلنساني�ة،وان 
نفسه  يسعد  أن  أراد  الغري،فمن  إسعاد  قبل  الذات  إسعاد  هي  الصدقة 
هي  بل  بالمال  الغري  على  التفضل  على  تقتصر  غريه..والصدقةال  فليسعد 
أوسع من ذلك فهي تشمل إعانة امللهوف،الكلمة الطيب�ةوإماطة األذى من 

الطريق...قال عليه السالم:

كل سالىم من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس: تعدل بني 
االثنني صدقة، وتعني الرجل يف دابت�ه، فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه 
صدقة،  الصالة  إىل  تمشيها  خطوة  وبكل  صدقة،  الطيب�ة  والكلمة  صدقة، 

وتميط األذى عن الطريق صدقة

كما  اإلنساني�ة  النفس  يف  األناني�ة  تذيب  أخالقية  قيمة  هي  الصدقة  إن 
ختتلف  املسلم  غري  اإلنسان  حياة  يف  ابعادها  أن  اجلليد..إال  احلرارة  تذيب 
عنها يف حياة املسلم..فالرجل الغريب أوغريه ين�دفع إىل الصدقة رغبة يف إسعاد 
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السعادة  حتقق  والثواب.فهي  األجر  إبتغاء  إليها  فين�دفع  املسلم  الغري..أما 
لصاحبها وملن إستحقها وهي قربة من املوىل عز وجل وجنة من النار...

أشكرك سيدي..على هذااإلبداع الفكري ألن املكتب�ة اإلسالمية يف أمس 
احلاجة إىل هذا النوع من الدراسة

اليت يعتمد عليها يف املجال الدعوي.

22رجب 1442 املوافق ل2021/03/06
األستاذ نصرالدين غزال
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مقّدمة:

َباِئَل 
َ

نَثٰ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوق
ُ
ن َذَكٍر َوأ ا َخَلْقَناُكم مِّ اُس ِإنَّ َها النَّ يُّ

َ
]َيا أ

َ َعِليٌم َخِبرٌي[ ْتَقاُكْم ۖ ِإنَّ للاَّ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد للاَّ

َ
ِلَتَعاَرُفوا ۖ ِإنَّ أ

)القرآن الكريم: سورة احلجرات )49(، اآلية: 13(.

مثل  املختلفة،  املدن  من  العديد  يف  درسُت  بينما  اجلزائر،  يف  نشأُت  لقد 
مدين�ة نيويورك )يف الواليات املّتحدة األمريكّية(، ومدين�ة كيبيك )بكندا(، 
بدأُت  فقد  للمعرفة،  تعطيش  إشباع  إىل  وسعًيا  )باليابان(.  أوساكا  ومدين�ة 
البشرية  الطبيعة  وفهم  املجهول،  العالم  الستكشاف  العليا  الدراسات  يف 
وسرب أغوارها. فقد منحتن تلك اخلربات احلياتي�ة والتعليمية هذه الفرصة 
الذهبي�ة ملعرفة جوانب مختلفة تماًما من العلوم الطبيعية بإجراء التجارب 
للطبيعة  املتعددة  اجلوانب  من  املزيد  الكتشاف  وكذلك  املختربات،  يف 
واخللفيات  واألديان  الثقافات  مختلف  مع  التفاعل  خالل  من  البشرية 
االجتماعية. ومع االلزتام برتايث اإلساليم، تمّثل التحدي األكرب بالنسبة إيّل 
أو أن أحيد عن  اتب�اعها  الثقافية والديني�ة دون  يف السعي لفهم االختالفات 
الصراط املستقيم. وكما لو كنت أحبث عن يشء يف أعمايق، خرجت ببساطة 
من ظّل العباءة الثقافية الستشعار مدى دفء الطبيعة البشرية وجفائها. 
لذلك، فقد دفعن حب االستطالع إىل عبور احلدود الستكشاف املمارسات 

الثقافية والديني�ة على حنو متعمق.

يف بادئ األمر، الحظُت العديد من أوجه التشابه بني البشر؛ حيث غالًبا ما 
ُتساورنا مشاعر مماثلة لألسباب ذاتها. أذكر أنن قد حظيُت بذكريات رائعة 
البشر تساورهم املشاعر ذاتها، وذلك عندما حضرت  تربهن على أن جميع 
جمعهم  ممن  الثقافات  مختلف  من  أصدقايئ  من  للعديد  زفاف  حفالت 
احلب رغم اختالفاتهم الثقافية. وعالوة على ذلك، ويف حني أن املمارسات 
واالحتي�اجات  الدوافع  لديهم  جميعهم  البشر  أن  إال  ختتلف،  قد  واألعراف 
األساسية ذاتها، فعلى سبي�ل املثال، تستخدم بعض الثقافات أدوات المائدة 
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عند تن�اول الطعام، بينما البعض اآلخر يستخدم يَديه أو أعواد الطعام، إال 
أن جميعهم يتن�اولون الطعام من أجل التغذية والبقاء على قيد احلياة. وعلى 
غرار ذلك، فإن احلاجة إىل التواصل والتعبري عن املشاعر اإلنساني�ة تتضمن 
الشعائر  ممارسات  تتب�اين  كما  واللهجات،  اللغات  من  العديد  استخدام 
الديني�ة تب�ايًن�ا واسًعا، وهو ما الحظُته بشكل مفصل عند زيارة الكنائس يف 
مدينيَت نيويورك وكيبيك، وزيارة األضرحة يف اليابان، ومالحظة املمارسات 

الديني�ة يف هذه املدن.

عْدُت  املدهشة،  التجارب  من  بالكثري  مليئ�ة  وبروح  رحاليت،  انتهاء  عند 
األشهر  وأثن�اء  مستقبلي.  يف  والنظر  والتأمل  لالسرتخاء  اجلزائر  إىل  بسالم 
ب يف  األوىل حتت سماء موطن، أدركُت أن االنغماس يف الثقافات املختلفة تسبَّ
تغريات يف قرارة نفيس وتفكريي، فمنذ أن أتيحت يل الفرصة الستبصار أغوار 
نفيس من خالل مرآة اخللفيات املختلفة، صرت أرى اإلنساني�ة كشجرة ذات 
جذر واحد وحتمل فروعها ثماًرا متنوعة من الفاكهة. وكنتيجة لذلك، شعرُت 
أن العالم غري املنظور أكرث أهمية بالنسبة إيّل من اجلوانب الثقافية والمادية. 
وبغية استكشاف مدى تأثري جتربة سفري إىل اخلارج يف إيماين، قررُت تعميق 
ا إىل املصادر؛ مثل »تفسري القرآن  معرفيت باإلسالم من خالل االستماع يوميًّ
محمد  الدكتور  لفضيلة  احُلسىن«  هللا  »أسماء  برنامج  وحلقات  الكريم«، 
أن  أدركُت  عندما  والسعادة  بالطمأنين�ة  شعور  غمرين  فقد  النابليس.  راتب 
الرسائل اليت تتضمنها هذه املحاضرات متوافقة مع الدروس املستفادة من 
اّلذي  العظيم  النفع  وذي  امليسر  التفسري  وال سيما  اخلارج،  يف  جتربة سفري 
وتعاىل(  )سبحانه  هللا  معرفة  أهمية  حول  النابليس  الدكتور  فضيلة  مه  قدَّ
ا من هذا 

ً
أواًل من خالل خلقه وآياته الكوني�ة حىت نعبده حق عبادته. وانطالق

بأركان اإلسالم اخلمسة ويؤدونها؛  املنظور، فإن معظم املسلمني على علم 
إله إال هللا وأن محمًدا رسول هللا، وإقام الصالة، وإيت�اء  وهي: شهادة أن ال 
ُه، وعلى  َبْي�َد أنَّ الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت ملن استطاع إليه سبي�اًل. 
أساس.  على  اخلمسة  األركان  هذه  ترتكز  أن  يتعني  ِبني�ة،  أو  َمبىن  أي  ِغرار 
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وحبسب تفسريي الشخيص، فإن هذا األساس هو بمثابة روح اإلسالم اّليت 
تقوي إيمانن�ا باهلل )سبحانه وتعاىل(، فأركان اإلسالم اخلمسة بمثابة أجزاء 
ا وحمًدا  اجلسم اّليت يتعني على املرء معرفتها؛ وذلك حىت نمارس عقيدتن�ا حبًّ

هلل. ويجدر بالذكر أن العناصر الثالثة األكرث أهمية يف اإلسالم هي:
العقل املتدبر: العقل بمثابة َمَلكة ُتميِّ اإلنسان عن سائر املخلوقات، . 1

بنعمة  مخلوقاته  بايق  عن  اإلنسان  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  ميَّ  فقد 
العقل البشري املتدبر، وهو من أعظم نعم هللا على البشرية لريشدنا 

إىل إدراك آياته من حولنا.
اّتب�اع الفطرة السليمة: اإلسالم هو دين الفطرة السليمة؛ فاملرء ُيولد . 2

وبداخله حب فطري لعمل اخلري واإلحسان إىل اآلخرين وَمّد يد العون 
لهم. وبالنظر إىل جتارب سفري، فقد صادفُت يف كل مكان أشخاًصا 
طيبني؛ وهو ما يؤكد أن اخلري ال يعتمد وجوده على أي خلفية ثقافية 

أو ديني�ة معين�ة.
التوحيد: التوحيد يعن أن هللا واحد ال شريك له يف سلطانه وأفعاله، . 3

وأنَّ العقل املتدبر والفطرة السليمة هما اجلناحان اللذان يوصالن إىل 
على  مساعدتن�ا  أجل  ومن  ذلك،  عن  فضاًل  التوحيد.  حقيقة  إدراك 
)سبحانه  هللا  أرسل  فقد  اليومية،  حياتن�ا  يف  التوحيد  نهج  اعتن�اق 
عبادته  إىل  البشرية  لرُيشد  الّسماوّية  الكتب  وأنزل  األنبي�اء  وتعاىل( 

وحده.

الروحاني�ة  أن  استنت�اج  إىل  احلايل  ومنظوري  معرفيت  قادتن  اخلتام،  ويف 
هي أمر ضروري يف اإلسالم؛ حىت نتمكن من إدراك أن هللا وحده بي�ده ملكوت 
أن يد هللا  أدركُت اآلن  املريئ. ومن جهيت،  المادي  كل يشء وراء حدود عاملنا 
�ا  إجيابيًّ حدًثا  أكان  سواء  حيايت،  من  حدث  كل  خالل  ترشدين  كانت  اخلفية 
أ ذلك فرًصا ذات نفع يف حيايت، ولعله أبعَد  �ا. ويف بعض األحيان، هيَّ أم سلبيًّ

رَّ عن طريقي يف الكثري من املواقف أو اخليارات. الضُّ



.
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نبذة عن الكتاب

ا تماًما يف إجراء أي نشاط اجتماعي أو مهن، 
ً

إذا كنت منغمًسا ومستغرق
كك  فها علماء النفس حبالة »التدفق«، حيث يتملَّ فقد تمر حبالة ذهني�ة ُيعرِّ
البعض  يساور  فقد  النشاط.  هذا  إجراء  خالل  باملتعة  شعوًرا  وجتد  الرتكي 
هذا الشعور املمتع من حالة التدفق أثن�اء ممارستهم الرياضة، بينما قد يمر 
أو  القراءة  أو  الرسم  أثن�اء املشاركة يف نشاط مثل  التجربة  آخرون بمثل هذه 
على  النشاط  هذا  ينطوي  قد  اآلخر،  البعض  إىل  وبالنسبة  األسماك.  صيد 
األمر  وهو  النب�اتات،  أو  احليوانات  رعاية  أو  لألشخاص،  املساعدة  تقديم 
هذا  ثن�ايا  يف  تقديمها  تم  اّليت  الروح  حبالة  أخرى  أو  بطريقة  يتعلق  الذي 
أنه خالل إجراء أي  للّصدقات«. والواقع  األبدّي  الكتاب وعنوانه »الّطريق 
نشاط قائم على الصدقات، ستنعم بيشء من السكين�ة يف قلبك، وأحياًنا قد 
تغمر دموع الفرح روحك ابتهاًجا؛ ما يعن أنك سلكَت سبي�ل السعادة عندما 
بالذكر  للّصدقات. ومن اجلدير  األبدّي  الّطريق  وضعَت مسار حياتك على 
هللا  عبادة  هو  املخلوقات  وسائر  اإلنسان  خلق  من  الغرض  أن  املقام  هذا  يف 

وحده، ومن َثمَّ فإن مساعدة اآلخرين ترتقي إىل أسىم العبادات.
ْمُس  ْرِض َوالشَّ

َ
َماَواِت َوَمْن ِف اْل َ َيْسُجُد َلُه َمْن ِف السَّ نَّ للاَّ

َ
َلْم َتَر أ

َ
]أ

اِس ۖ َوَكِثرٌي َحقَّ  َوابُّ َوَكِثرٌي ِمَن النَّ َجُر َوالدَّ َباُل َوالشَّ ُجوُم َواْلِ َواْلَقَمُر َوالنُّ
َ َيْفَعُل َما َيَشاُء[  َما َلُه ِمْن ُمْكِرٍم ۖ ِإنَّ للاَّ

َ
ُ ف  َعَلْيِه اْلَعَذاُب ۖ َوَمْن ُيِهِن للاَّ

)القرآن الكريم: سورة احلج )22(، اآلية: 18(.

هللا  أوامر  يف  املشرتكة  القواسم  إجياد  على  القرآني�ة  اآلية  هذه  حثتن 
رحليت  وتعتمد  الكتاب.  هذا  كتابة  على  شجعتن  كما  والشرعية،  الكوني�ة 
ني، وهما: الدروس املستفادة من اخلربات  ني أساسيَّ االستكشافية على شقَّ
والِعرَب املستخلصة من محاضرات  املهني�ة واالجتماعية طوال مدة رحاليت، 
فمنذ  األول،  الشق  إىل  وبالنظر  النابليس.  راتب  محمد  الدكتور  فضيلة 
املجاالت  من  مختلفة  أنواع  حول  أحباًثا  جري 

ُ
أ كنت  عندما  عديدة  سنوات 
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البي�انات املستقاة من جتاريب،  العلمية واستعنُت بنظريات متنوعة لتفسري 
مجاالت  شىت  يف  املستخَدمة  الرياضية  النماذج  كانت  إذا  أنه  حينها  أدركُت 
العلوم قد تب�دو متب�اين�ة يف التطبيق، فإن هذه النماذج لديها املفهوم املتأصل 
ذاته. وعليه، فقد توصلت إىل استنت�اج مفاده أن تلك املبادئ العلمية يمكن 
أن تنتيم إىل علم إلهي واحد فرضه هللا )سبحانه وتعاىل( على الكون أجمع. 
وكان من شأن هذا االفرتاض أن قادين إىل تنوير اجلانب الرويح بداخلي؛ مما 
أشعل حمايس جتاه البحث عن مصدر القوى اخلفية اليت تتجاوز حدود عاملنا 
المادي. أما الشق الثاين، فبن�اًء على الِعرَب املستخلصة من محاضرات الشيخ 
لبلوغ  ضروري  أمر  هو  اإلسالم  روح  فهم  أن  إىل  توصلُت  النابليس،  الدكتور 
ط هذا الكتاب الضوء على  ا وحمًدا؛ إذ يسلِّ اإليمان الراسخ حىت نعبد هللا حبًّ
االجتماعية  األنشطة  إىل  اليومية  ممارساتن�ا  بإضافة  مرتبطة  هللا  عبادة  أن 

واملهني�ة بوصفها عماًل من األعمال الصاحلة يف الّطريق األبدّي للّصدقات.



19

أمساء اهلل احُلسنى

ْو آَذاٌن َيْسَمُعوَن 
َ
َتُكوَن َلُهْم ُقُلوٌب َيْعِقُلوَن ِبَها أ

َ
ْرِض ف

َ
َلْم َيِسرُيوا ِف اْل

َ
ف

َ
]أ

ُدوِر[ ِت ِف الصُّ ِكن َتْعَم اْلُقُلوُب الَّ
ٰ
ْبَصاُر َوَل

َ
َها َل َتْعَم اْل ِإنَّ

َ
ِبَها ف

)القرآن الكريم: سورة احلج )22(، اآلية: 46(.

لعام 1981، ذهبُت برفقة صديقي  ين�اير  بالغيوم يف  امللبدة  يف أحد األيام 
اجلزائري )أحمد( إىل وسط مانهاتن يف مدين�ة نيويورك لزيارة مبىن »إمباير 
َنَر سوى  ستيت«، وبينما كنا نستقّل املصعد إىل الطابق 102 من املبىن، لم 
قمة  من  نظرنا  وعندما  اجلوية.  األحوال  لسوء  نظًرا  الزوار  من  ضئي�ل  عدد 
خلف  مخّبأة  جميعها  نيويورك  مدين�ة  مباين  وجدنا  هذه،  السحاب  ناطحة 
الصافية  الزرقاء  السماء  إىل رؤية  بالدهشة وتشوقنا  أنن�ا شعرنا  إال  الغيوم، 
ُتِظّلنا يف هذا اليوم املظلم. وبمجرد مغادرتن�ا املبىن، انهمرت زخات املطر من 
السماء؛ لذا قررنا استقالل احلافلة والعودة إىل الفندق املخصص للطالب 
الدوليني واملعروف باسم »إنرتناشونال هاوس«. وعندما وصلنا إىل محطة 
بصوت  لالستمتاع  مًعا  السري  على  اتفقنا  كولومبي�ا،  جامعة  يف  احلافالت 
هطول األمطار الغزيرة واستنشاق راحئتها املنعشة، ثم ما لبثت السماء أْن 
هبي�ِة حىت غمرت البهجة قلوبن�ا.  أشرقت بأشعة الشمس وأَدلْت ِبداِئلَها الذَّ
ا والتأمل يف خربايت احلياتي�ة، أنه من أجل  إن ما أرغب يف قوله بعد التفكري مليًّ
د بالغيوم، كان علّي أن أبصر بعني قليب الروحية،  رؤية الشمس خالل يوم ُملبَّ
تلبَدت  ولو  طريقنا  وُينري  لرُيشدنا  كنا  أينما  بن�ا  حييط  هللا  نور  أن  درك 

ُ
أ حىت 

حياُتن�ا بالغيوم املظلمة يوًما.
َماَواِت َوَما ِف  ُه َما ِف السَّ ُخُذُه ِسَنٌة َوَل َنْوٌم ۖ لَّ

ْ
وُم ۖ َل َتأ َه ِإلَّ ُهَو اْلَحُّ اْلَقيُّ

ٰ
ُ َل ِإَل ]للاَّ

ْيِديِهْم َوَما َخْلَفُهْم ۖ َوَل 
َ
ْرِض ۖ َمن َذا اّلذي َيْشَفُع ِعنَدُه ِإلَّ ِبِإْذِنِه ۖ َيْعَلُم َما َبْيَ أ

َ
اْل

ْرَض ۖ َوَل َيُئوُدُه 
َ
َماَواِت َواْل ُه السَّ ْن ِعْلِمِه ِإلَّ ِبَما َشاَء ۖ َوِسَع ُكْرِسيُّ ٍء مِّ يُطوَن ِبَشْ ُيِ

ِحْفُظُهَما ۖ َوُهَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيُم[
)القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 255(.

مشتق  اللفظ  وهذا  العربي�ة،  باللغة  اإِلَله  يعن  »هللا«  اجلاللة  لفظ  إن 
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أن  إدغام كلمَتني؛ وهما »ال« و »إله«، كما  ن من  من كلمة )اإِلَله(، ومكوَّ
وباإلضافة  واآلرامية1.  العربية  اللغتني  يف  »الرب«  تعني�ان  الكلمَتني  هاَتني 
ا  إىل أن الركن األول من أركان اإليمان يف اإلسالم هو اإليمان باهلل وعبادته حبًّ
ا ورجاًء؛ ومن أجل ذلك، يصف هللا )سبحانه وتعاىل( نفسه بأسمائه 

ً
وخوف

النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن  يف  املذكورة  والتسعني  التسعة  احُلسىن 
، فإن معرفة أسماء هللا احُلسىن هي  َثمَّ حة يف اجلدول األول(؛ ومن  )موضَّ
ُيَعّد  بينما اجلهل بمعاين أسمائه احُلسىن  بمثابة معرفة الغرض من خلقنا، 
تقصرًيا يف معرفة احلكمة من وجودنا. ويف حقيقة األمر، كلما ازددنا علًما عن 
ِوَيت عقيدتن�ا اإلسالمية؛ لذلك فإن أكرث 

َ
أسماء هللا احُلسىن، ازداد إيمانن�ا وق

املعارف قدسيًة وبركًة تتمثل يف فهم معاين أسماء هللا احُلسىن، بل لعل األمر 
ق بأسماء هللا احُلسىن وجتّلي صفاته يف منهج حياتن�ا.  األكرث أهميًة هو التخلُّ
َوُهَو  ٍء  ُ َخاِلُق ُكلِّ َشْ على سبي�ل املثال، وكما ورد يف هذه اآلية القرآني�ة: ]للاَّ
فإن   ،)62: اآلية   ،)39( الّزمر  سورة  الكريم:  )القرآن  َوِكيٌل[  ٍء  َشْ ُكلِّ  َعَلى 
كل  وخالق  خالقنا  هو  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  أن  يعن  »اخلالق«  هللا  اسم 
موجودة.  تكن  لـم  ن 

َ
أ بعد  جميعها  شياء 

َ
األ وجد 

َ
أ الذي  فهو  الكون،  يف  يشء 

)القرآن   ])2( َمُد  الصَّ  ُ ]للاَّ القرآني�ة:  اآلية  على  وبن�اًء  ذلك،  على  وعالوة 
يعن  »الّصمد«  هللا  اسم  فإن   ،)2 اآلية:   ،)112( اإلخالص  سورة  الكريم: 
الذي  فهو  العاملني،  عن  الغّن  وهو  ها  كلِّ احلواجئ  يف  إليه  ُيصمد  الذي  هو  أنه 
حَيتاج إليه كّل أحد، وهو مستغٍن عن كلِّ أحد. وإضافة إىل ذلك، ووفًقا للقرآن 
ُهَو 

َ
ِذي َخَلَقِن ف ُهْم َعُدوٌّ لِّ ِإلَّ َربَّ اْلَعاَلِمَي )77( الَّ ِإنَّ

َ
الكريم يف قوله تعاىل: ]ف

ُهَو َيْشِفِي 
َ
ِذي ُهَو ُيْطِعُمِن َوَيْسِقِي )79( َوِإَذا َمِرْضُت ف َيْهِديِن )78( َوالَّ

)80([ )القرآن الكريم: سورة الّشعراء )26(، اآليات: 77-80(، جيب أن 
نشكر هللا وحنمده ألنه سبحانه وتعاىل يرشدنا يف هذه احلياة الدني�ا من خالل 
رْي على منهج النيب صلى هللا عليه وسلم، كما  التمسك بالقرآن الكريم والسَّ
أن هللا )سبحانه وتعاىل( هو الذي ُيْنِعم على جميع الكائن�ات احلية من عظيم 
َعم المادية  فضله وواسع عطائه، فخزائن هللا ال َتْنَفد أبًدا، ويتضمن ذلك النِّ
جميعها؛ مثل: المال والطعام والماء والهواء والمأوى واحلماية. وإىل جانب 
ُبل  السُّ أيًضا  لنا  يوفر  فإنه  الفسيولوجية،  احتي�اجاتن�ا  تلبي�ة  على  هللا  قدرة 
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لتلبي�ة احتي�اجاتن�ا النفسية؛ فعلى سبي�ل املثال، ُيعترب حب الوالدين ألبن�ائهم 
من أعظم الغرائز اليت خلقها هللا يف قلوب البشر لُيْغِدقوا عاطفة احلب على 
ومرافقة  اخلالبة،  الزهور  رؤية  بمتعة  ننعم  فإنن�ا  ذلك،  عن  فضاًل  أبن�ائهم. 
واملشروبات  األطعمة  من  وطاب  لّذ  ما  كل  وتن�اول  األلفية،  احليوانات 
بينما  املختلفة،  واأللوان  واألشكال  النكهات  ذات  والفواكه  واخلضراوات 
بإثب�ات  النعم  هذه  على  شكره  هو  املقابل  يف  هللا  يطلبه  الذي  الوحيد  األمر 

محّبتن�ا له واإلحسان إىل كل مخلوقاته.
[ )القرآن الكريم: سورة احلديد )57(، اآلية: 4(. ْيَن َما ُكنُتْم ۚ

َ
]َوُهَو َمَعُكْم أ

وحنن  حياتن�ا  حنيا  أن  يف  تتجلى  اإلسالم  يف  العقيدة  مظاهر  أصدق  إنَّ 
احُلسىن؛  بأسمائه  وأبًدا  دائًما  معنا  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  وجود  نستشعر 
ِميٌع«  فما فعلنا من عمل؛ فاهلل »َبِصرٌي« بن�ا، وما صدر عنا من قول؛ فهو »سَّ
القرآن  أشار  وكما  بها،  »َعِلْيٌم«  وهللا  إال  بن�ا؛  مرت  خاطرة  من  وما  علين�ا، 
َيْعَمْل  َوَمن   )7( َيَرُه  ا  َخرْيً ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َمن 

َ
]ف آياته:  معرض  يف  الكريم 

اآليت�ان:   ،)99( الزلزلة  سورة  الكريم:  )القرآن   ])8( َيَرُه  ا  َشرًّ ٍة  َذرَّ ِمْثَقاَل 
7-8( ، فإن استشعار وجود هللا يغرس الورع يف نفوس املؤمنني، وُيِعينهم 
على االنصراف عن سيِّ األعمال؛ ألن هللا هو »احْلِسيُب«. وختاًما، وكما 
َحًدا[ 

َ
أ ُحْكِمِه  ِف  ُيْشِرُك  َوَل  َوِلٍّ  ِمن  ُدوِنِه  ن  مِّ َلُهم  ]َما  الكريمة:  اآلية  يف  ورد 

)القرآن الكريم: سورة الكهف )18(، اآلية: 26(؛ علين�ا أن ُنفِرد العبادة هلل 
وحده فهو »ويل« املؤمنني.

، فإن معرفتن�ا بمعاين أسماء هللا احُلسىن ُتفِسح لنا متسًعا لنكون   ومن ثمَّ
وأن  العيش،  من  رغد  يف  حنيا  حىت  إياه  وهبن�ا  ما  ُجل  على  هلل  الشاكرين  من 
ا حباجة إىل املساعدة يف حل مشكالتن�ا اليومية؛  نثق به ونتوكل عليه إذا ما كنَّ
ا وحمًدا هلل. ويف النهاية، أريد أن  وبذلك نتمكن من أداء واجباتن�ا اإللهية حبًّ
ِ ِتْسَعًة َوِتْسِعنَي اْسًما َمْن  يِبِّ )صلى هللا عليه وسلم(: »ِإنَّ هلِلَّ أذكر قول النَّ

َة«2. نَّ ْحَصاَها َدَخَل اجْلَ
َ
أ
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الدول الول: أسماء هللا احُلسىن 3

ْحَمُن ِميُعالرَّ قُّالسَّ اْلَباِطُناحْلَ

ِحيُم اْلَوايِلاْلَوِكيُلاْلَبِصرُيالرَّ

َكُماْلَمِلُك اْلُمَتَعايِلاْلَقِويُّاحْلَ

وُس اْلرَبُّاْلَمِتنُياْلَعْدُلاْلُقدُّ

اَلُم ِطيُفالسَّ َواُباْلَويِلُّاللَّ التَّ

ِبرُياْلُمْؤِمُن ِميُداخْلَ اْلُمْنَتِقُماحْلَ

ِليُماْلُمَهْيِمُن الَعُفوُّاْلُمْحيِصاحْلَ

ُؤوُفاْلُمْبِدُئاْلَعِظيُماْلَعِزيُز الرَّ

اُر بَّ َماِلُك اْلُمْلِكاْلُمِعيُداْلَغُفوُراجْلَ

ُ ُكوُراْلُمَتَكربِّ اَلِل َواإلْكَراِماْلُمْحِيالشَّ ُذو اجْلَ

اِلُق اْلُمْقِسُطاْلُمِميُتاْلَعِليُّاخْلَ

اِمُعاْلَحُّاْلَكِبرُياْلَباِرُئ اجْلَ

ُر ِفيُظاْلُمَصوِّ وُماحْلَ اْلَغِنُّاْلَقيُّ

اُر اْلُمْغِناْلَواِجُدالُمقِيتاْلَغفَّ

اُر اْلَماِنُعاْلَماِجُداحْلِسيُباْلَقهَّ

اُب ِليُلاْلَوهَّ ارَّاْلواِحُداجْلَ الضَّ



23

اُق زَّ َحُداْلَكِريُمالرَّ
َ
اِفُعاأل النَّ

اُح ِقيُباْلَفتَّ َمُدالرَّ وُرالصَّ النُّ

اْلَهاِدياْلَقاِدُراْلُمِجيُبَاْلَعِلْيُم

اْلَبِديُعاْلُمْقَتِدُراْلَواِسُعاْلَقاِبُض

ِكيُماْلَباِسُط ُماحْلَ اْلَبايِقاْلُمَقدِّ

اِفُض ُراْلَوُدوُداخْلَ اْلَواِرُثاْلُمَؤخِّ

اِفُع ُلاْلَمِجيُدالرَّ ِشيُداألوَّ الرَّ
ُبوُراآْلِخُراْلَباِعُثاْلُمِعزُّ الصَّ
ِهيُدالُمِذلُّ اِهُرالشَّ الظَّ
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الّصدقة: العلم اإلهلّي

َه ِإلَّ ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَكِريِم[
ٰ
قُّ ۖ َل ِإَل ُ اْلَمِلُك اْلَ َتَعاىَل للاَّ

َ
]ف

 )القرآن الكريم: سورة املؤمنون )23(، اآلية: 16(.

علمُت   ،1994 عام  من  نوفمرب  شهر  يف  اليابان  دولة  إىل  وصويل  عند 
للحياة،  جديدة  بداية  بوصفه  جديد  عام  بكل  حيتفل  الياباين  الشعب  أّن 
لتجديد  الثمين�ة  الهدايا  وشراء  منازلهم  بتنظيف  اليابانيون  يقوم  حيث 
تلك  خالل  مزدحمة  واملعابد  األضرحة  تصبح  كما  بينهم،  العالقات  أواصر 
لزيارة  الفرصة  هذه  اغتنمُت   ،1995 عام  ين�اير  من  األول  ويف  االحتفاالت. 
ت راحئة البخور  أحد أضرحة مدين�ة إيكيدا اليت كنت أقطن فيها، حيث عمَّ
جرًسا  يدقون  أشخاًصا  أراقب  فأخذت  الفضول  انت�ابن  وقد  املكان،  أرجاء 
كبرًيا باحلبل واحًدا تلو اآلخر. وبعد انتهائهم من هذا الطقس الدين، احنىن 
جميعهم وصفقوا بأيديهم مرَتني. وبينما كنت ألتقط صوًرا حول الضريح، 
الغرف،  بني  وئي�دة  خبطى  سرينا  وأثن�اء  املكان.  لزيارة  للدخول  كاهن  دعاين 
أوضح ىل الكاهن تاريخ الضريح، وبعد مرور حوايل ساعة، اصطحبن الكاهن 
)آسف،  أي:  »)Shitsureishimashita(؛  قائاًل:  احنىن  ثم  اخلاريج  الباب  إىل 
أزعَجه،  َمن  األمر  واقع  يف  ألنن  بالتواضع؛  شعرت  لقد  أزعجُتَك(«.  لقد 
ُيظِهر االحرتام لآلخرين  الياباين  بأنَّ الشعب  ِعلم  الوقت ذاته على  لكنن يف 
 :Saikiri( االحنناء  حتية  ُتَعّد  املثال،  سبي�ل  فعلى  االحنناء.  آداب  طريق  عن 
سايكريي( هي األكرث رسميًة وتستغرق الوقت األطول، وعادًة ما ُتستخَدم 

للتعبري عن االحرتام لألشخاص ذوي املكانة االجتماعية الرفيعة للغاية.

الياباني�ة،  الديانات  إحدى  حول  الرّثّية  التجربة  بهذه  مروري  خالل  ومن 
»َربُّ  هو  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  أن  بما  منها:  تأمالت  خاطري  يف  جالت 
مع  عليه،  وثن�اًء  له  تمجيًدا  له  االحنناء  جميًعا  بن�ا  فيجدر  اْلَعِظيِم«،  اْلَعْرِش 
ا وحمًدا. يف الواقع، وِإْن من يشء، مثل األشجار  تسليمنا ألوامر هللا كلها حبًّ
ُمسبًحا  وتعاىل(  )سبحانه  هلل  ساجًدا  وينحن  إال  والنب�اتات،  واحليوانات 
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مت بتحقيق الغاية اليت ُخِلَقت من أجلها؛ لذا،  حبمده؛ فجميع املخلوقات سلَّ
ه ساجد طاعًة هلل )سبحانه وتعاىل(4. م بأكمله، إذ إنَّ فالكون مسلِّ

َلٍك َيْسَبُحوَن[ 
َ
ْمَس َواْلَقَمَر ۖ ُكلٌّ ِف ف َهاَر َوالشَّ ْيَل َوالنَّ ِذي َخَلَق اللَّ ]َوُهَو الَّ

)القرآن الكريم: سورة األنبي�اء )21(، اآلية: 33(.
رنا يف اسم هللا »اْلُمْبِدُئ«، فسنجد أن هللا )سبحانه وتعاىل(  إذا ما تفكَّ
م، حيث تتحرك جميع عناصره  م الكون يف هيئ�ة نظام دين�اميكي منظَّ قد صمَّ
الكوكب  وهي  األرض،  جند  املثال؛  سبي�ل  فعلى  للغاية.  طة  مخطَّ حركة  يف 
أربع وعشرين ساعة.  ُتواِصل دورانها على مدار  ُبعًدا عن الشمس،  الثالث 
حيث  األرض،  كوكب  يف  والليل  النهار  لدين�ا  يتشكل  هذا،  دورانها  وحبكم 
يف  الظالم  يعم  بينما  للشمس،  املواجه  األرض  جزء  يف  النهار  ضوء  يسطع 
اليوم عن  التوقيت خالل  اجلزء اآلخر من األرض. وعادًة ما نستطيع تميي 
والطرق  الّطرق  يسلكون  البشر  فمعظم  السماء.  يف  الشمس  موضع  طريق 
واملهني�ة  االجتماعية  بأنشطتهم  للقيام  الشمس  شروق  عند  السريعة 
عائلي  وقت  لقضاء  الشمس  غروب  عند  منازلهم  إىل  يعودون  ثم  اليومية، 
واالسرتاحة. وخالل دوران األرض حول نفسها، تسلك األرض مسارها حول 
الكريمتني:  اآليتني  يف  ورد  كما  يوًما.  وستني  وخمسة  ثالثمائة  يف  الشمس 
َماَواِت  ِ َيْوَم َخَلَق السَّ ِ اْثَن�ا َعَشَر َشْهًرا ِف ِكَتاِب للاَّ ُهوِر ِعنَد للاَّ َة الشُّ ]ِإنَّ ِعدَّ
]ُهَو  وكذلك:   ،)36 اآلية:   ،)9( التوبة  سورة  الكريم:  )القرآن  ْرَض[ 

َ
َواْل

ِنَي  السِّ َعَدَد  ِلَتْعَلُموا  َمَناِزَل  َرُه  دَّ
َ

َوق ُنوًرا  َواْلَقَمَر  ِضَياًء  ْمَس  الشَّ َجَعَل  ِذي  الَّ
َساَب[ )القرآن الكريم: سورة يونس )10(، اآلية: 5( ، فثمة اثن�ا عشر  َواْلِ
شهًرا يف السنة القمرية الواحدة، وبإمكانن�ا حساب األيام واألسابيع والشهور 

والسنوات حبسب حجم الهالل والقمر.

َذا َباِطًل ُسْبَحاَنَك[
ٰ

َن�ا َما َخَلْقَت َه ْرِض َربَّ
َ
َماَواِت َواْل ُروَن ِف َخْلِق السَّ ]َوَيَتَفكَّ

)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية: 191(.
مدرسة  بمثابة  ليكون  الكون  خلق  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  أن  اعتقادي  يف 
جميع  على  هللا  وُشكر  الِعرب  واستدراك  الكون  يف  للتفكر  لإلنساني�ة  عاملية 
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تغري  هو  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  لنا  يضربها  اليت  األمثلة  أحد  ومن  نعمه. 
من  الكثري  نفقه  حىت  وذلك  األربعة؛  الفصول  مدار  على  الطبيعة  أحوال 
ب أحوال الطقس خالل الفصول  الدروس ونت�ذكر آالء هللا. والواقع أن تقلُّ
األرض  دورات  ق  نسَّ قد  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  أن  كيف  يوضح  األربعة 
بها،  َنُمّر  اليت  املشاعر  تب�اين  خالل  من  حياتن�ا  تتغري  حىت  والشمس  والقمر 
وذلك لتجنب امللل. لقد ارتبطت مدين�ة كيبيك يف كندا بأفضل ذكريايت عن 
البشر  وسلوك  الطقس  أحوال  يف  التب�اين  بني  اجلميل  االنسجام  هذا  ق  حتقُّ

وحاالتهم املزاجية.

ففي مطلع صيف عام 1991، لن أنىس أبًدا ذهايب إىل الح القديم املعروف 
يل يف الطرقات الضيقة واملفَعمة  بكيبيك القديمة »Vieux Quebec«، وجتوُّ
قمصاًنا  يرتدون  الذين  والساحئني  املحليني  بالسكان  تعج  اليت  باحليوية 
على  الدائف  والطقس  الشمس  أشعة  أضفت  فقد  قصرية،  وسراويل  ملونة 
بفضل  سعادًة  أكرث  األجواء  أصبحت  كما  مبهجة،  مزاجية  حالة  اجلميع 
كانوا  الذين  األشخاص  هؤالء  بني  دارت  اليت  باحلياة  املفعمة  األحاديث 
ونغمات  املبتسمني،  واملهرجني  الشمس،  أشعة  حتت  املثلجات  يتن�اولون 
من  العديد  م  ُنظِّ حيث  األمسيات  تلك  أتذكر  زلت  ما  اإليقاعية.  املوسيقى 
الكثري  واستمّر  املدين�ة،  يف  مختلفة  حدائق  يف  الدولية  املوسيقية  الفعاليات 
من  بهدية  أشبه  األمر  ىل  بدا  لقد  الفجر.  بزوغ  حىت  الغناء  يف  احلضور  من 
فصل  انقضاء  بعد  ترفيهي  وقت  وقضاء  لالستجمام  وتعاىل(  )سبحانه  هللا 

الشتاء الطويل والقارس.

 وبعد مرور هذا الصيف القصري البهيج املليء باجلمال واالسرتخاء، حمل 
ه كان فصاًل أكرث برودة عن سابقه،  خريف عام 1991 لوحة ألوان أخرى، إال أنَّ
يف  احلدائق  يف  اخلضراء  الشجر  أوراق  وبدأت  اخلفيفة  األمطار  هطلت  كما 
والربتقايل،  األصفر،  األلوان  إىل  فشيًئ�ا  شيًئ�ا  تتحول  املدين�ة  أرجاء  مختلف 
أن  اخلريف  فصل  خالل  التدرييج  التغريُّ  هذا  شأن  من  كان  لقد  والبن. 
ا. وخالل ذلك »الصيف  منا أن أي تغيري يف حياتن�ا جيب أن جيري تدريجيًّ يعلِّ
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الهندي«، استمتع الكثريون بأشعة الشمس واأللوان اخلريفية اليت انتشرت 
يف كل مكان، فما زلُت أتذكر جلويس لساعات داخل حدائق جامعة الفال وأنا 
 »Vieux Quebec« أتأمل صفوف األشجار متعددة األلوان. كما زرت أيًضا
مع بعض الطالب الدوليني لالستمتاع بالطقس الدائف غري املعتاد يف محيط 
الفندق الشهري تشاتو فرونتين�اك »Château Frontenac«، ثم مشين�ا يف شارع 
دو تريسور »Rue Du Trésor« الشهري، وهو زقاق ضيق مزدحم يعرض فيه 
الرسامون املحليون لوحاتهم على اجلدران للبيع. وحبلول نهاية شهر أكتوبر، 
األشخاص  بعض  وكان  رويًدا،  رويًدا  أوراقها  تفقد  املدين�ة  أشجار  بدأت 
رتن  ذكَّ اللون  برتقالية  أكياس  يف  منازلهم  من  بالقرب  األوراق  تلك  جيمعون 
برؤية  تفاجأُت  هادئة،  احلافالت  حركة  باتت  وبينما  الهالوين.  باحتفال 
الشتاء  فصل  يف  ثلجية  عاصفة  أول  ميجء  مع  ينفد  صربهم  بدأ  وقد  الناس 
الطويل والقارس. لقد أدركت الحًقا أن الشتاء يف مدين�ة كيبيك ليس مجرد 

ل جزًءا من تراثهم الثقايف. فصل من فصول العام، وإنما يشكِّ

عندما بدأت الرياح الشمالية يف الهبوب، شهدنا أول تساقط للثلوج، كما 
زرقاء  السماء  برؤية  سعيًدا  كنت  لكنن  برودًة،  وأكرث  أقصر  األيام  أصبحت 
بيضاء  كلها  املدين�ة  صارت  اآلخر،  تلو  وأسبوًعا  األحيان.  بعض  يف  صافية 
الثلوج  تزيل  اّليت  الشاحنات  ضجيج  سماع  بإمكانن�ا  وكان  بالثلوج،  مغطاة 
من الشوارع الرئيسية يف املدين�ة خالل الليايل ويف الصباحات املبكرة. كذلك 
ن شعوٌر دائٌف يف شقيت الدافئة، حيث كنت أستمتع بشراب الشوكوالتة  عمَّ
الساخنة أو احلساء الساخن أثن�اء مشاهدة بعض األشخاص وهم جيرفون 
أماكن  إىل  سياراتهم  قيادة  من  يتمكنوا  حىت  اخلاصة  ممراتهم  من  الثلج 
ل الح القديم »Vieux Quebec« إىل  عملهم. وحبلول نهاية شهر نوفمرب، حتوَّ
الكريسماس  أنوار  بأضواء  الشوارع  نت  تزيَّ فقد  حقيقية؛  كريسماس  قرية 
بالثلوج.  املغطاة  الضيقة  الطرقات  يف  السري  ا  حقًّ ممتًعا  كان  كما  الزاهية، 
سوق  من  القيقب  أوراق  شراب  شراء  فرصة  تفويت  إمكاين  يف  يمكن  لم 
الكريسماس، واالستماع إىل املوسيقيني املحليني يف كل ركن من أركان البلدة 
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تشاتو  فندق  محيط  يف  يزتجلون  وهم  السعداء  األناس  ومشاهدة  القديمة، 
جامعة  إىل  ذهبُت  الكريسماس  عطلة  انقضاء  بعد  ه  أنَّ أذكر  فرونتين�اك. 
نت السماء بلون أزرق  »الفال« ذات يوم كان عاصًفا برياح شمالية حيث تلوَّ
ساحر. ويف طريقي إىل محطة احلافالت، التقيُت بعدد قليل من األشخاص 
اليوم  ذلك  يف  احلرارة  درجة  بلغت  فيما  دافئة،  بمالبس  ا  كليًّ متدثرين  كانوا 
وجهي  أن  شعرت  ولقد  الرياح،  برودة  عامل  مع  مئوية  درجة   50 سالب 
حيرتق. وبينما كنت أهرول سريًعا لتجنب التجمد، خطر يف بايل أن اجلحيم ال 
يقتصر على النار فحسب، بل يتعلق أيًضا بدرجات احلرارة شديدة الربودة؛ 
لذا، تعلمُت خالل ذلك الشتاء الطويل القارس أن الصرب هو أجنع عالج أثن�اء 

وقت الشدائد.

الربيع.  فصل  يف  املتمثلة  املنحة  وتأيت  الدفء  حيل  الشتاء،  برودة  فبعد 
نتيجَة  الذوبان  يف  الثلوج  بدأت  الطويل،  الشتاء  فصل  انتهاء  عند  وبالفعل، 
املدين�ة  من  عدة  أجزاء  يف  مجيئ�ه  عن  الربيع  وأعلن  احلرارة،  درجات  ارتفاع 
حيث كان يف إمكانن�ا رؤية العشب األخضر مرة أخرى. وأخذت الورود الزاهية 
السناجيب  بعض  كانت  حني  يف  املدين�ة،  من  متعددة  أماكن  يف  الظهور  يف 
تلعب يف احلدائق املحيطة بامعة الفال. لقد دفعن هذا إىل أن أتساءل كيف 
ستب�دو اجلّنة؟! لقد كان من املدهش أيًضا رؤية األشخاص وهم يستقلون 
الدراجات، ويقومون بأنشطة رياضية أخرى يف درجات حرارة ما زالت مقاربة 

لدرجة التجمد.

] قُّ ُه اْلَ نَّ
َ
َ َلُهْم أ ٰ َيَتَبيَّ نُفِسِهْم َحتَّ

َ
اِق َوِف أ

َ
يِهْم آَياِتَن�ا ِف اْلف ]َسُنِ

 )القرآن الكريم: سورة فصلت )41(، اآلية: 53(.
الكوكب  العلماء من جميع أحناء  القرآني�ة، حياول  واستن�اًدا إىل هذه اآلية 
تتنب�أ  أو  تشرح  اليت  القوانني  نصوص  مثل  العاملية  القوانني  بعض  إجياد 
هللا  حيث  الشأن،  هذا  ويف  الكون.  يف  الطبيعية  الظواهر  من  بمجموعة 
بعض  إجياد  بهدف  ودراسته  الكون  رصد  على  املسلمني  وتعاىل(  )سبحانه 
آيات  من  العديد  يتطلب  السبب،  ولهذا  احُلسىن.  أسمائه  على  الدالئل 
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ر هذا على أنه تشجيع  القرآن الكريم من املسلمني دراسة الطبيعة، وقد ُفسِّ
على البحث العليم، فوفًقا للدكتور شمشري علي، هناك حوايل 750 آية يف 
الكريم تتطرق إىل الظواهر الطبيعية5. وعالوة على ذلك، فإنن أعد  القرآن 
الكريم: سورة  )القرآن  ِليًل[ 

َ
ق ِإلَّ  اْلِعْلِم  َن  مِّ وِتيُتم 

ُ
أ ]َوَما  القرآني�ة:  هذه اآلية 

جديدة.  معارف  الكتساب  إلهام  مصدر  بمثابة   ،)85 اآلية:   ،)17( اإلسراء 
وبالنسبة لبعض الكّتاب املسلمني، تنبع دراسة العلوم من علم التوحيد6. 
فحسُب  الوحيد  اإللهي  العلم  بوصفه  التوحيد  علم  تفسري  يمكن  وبذلك 
جهودي  من  الهدف  يتمثل  املنظور،  هذا  ومن  بأكمله.  الكون  حيكم  الذي 
اليت  القرآني�ة  اآليات  عن  البحث  يف  الكتاب  هذا  خالل  )االجتهاد(  املبذولة 
يف إمكانها أن ترشدين إىل العلم اإللهي. ومن هذا املنطلق، أرشدين االستماع 
القرآن  من  آيَتني  إىل  النابليس  راتب  محمد  الدكتور  فضيلة  محاضرات  إىل 

الكريم، َيِرد ذكرهما أدناه.

القانون اإللهي الول للصدقات:
َعَها َوَوَضَع اْلِمزَياَن[

َ
َماَء َرف ]َوالسَّ

)القرآن الكريم: سورة الرحمن )55(، اآلية: 7(.

)سبحانه  َر«  »اْلُمَصوِّ هللا  فإن  األوىل،  القرآني�ة  اآلية  بهذه  يتعلق  فيما 
املناطق  تسخني  على  الشمس  تعمل  كما  كرويًة،  األرض  خلق  وتعاىل( 
املناطق  بعض  توجد  لذلك،  ونتيجة  القطبي�ة.  املناطق  من  أكرث  االستوائي�ة 
من  األخرى  املناطق  بعض  تعاين  بينما  الطاقة،  من  بوفرة  تتمتع  الكوكب  يف 
نقص يف الطاقة. وُيَعّد هذا التوزيع غري املتكائف لإلشعاع الشميس مسؤواًل 
اآلية  لهذه  وطبًقا  بأكمله.  الكوكب  أرجاء  يف  الطاقة  توازن  اختالل  عن 
فرض  قد  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  أن  يدرك  أن  للمرء  يمكن  األوىل،  القرآني�ة 
بعض القوانني اإللهية بغية حتقيق التوازن على وجه البسيطة. ولما كان من 
يتحقق  التوازن  هذا  فإنَّ  ِكيم«،  و»احْلَ َكم«  »احْلَ اسَما  احُلسىن  هللا  أسماء 
 )E

High
( الطاقة  األماكن مركزة  من  لالنتقال  والطاقة  المادة  دفع  خالل  من 

األرض.  سطح  على   )E
low

( الطاقة  مخففة  املناطق  إىل  األرض  سطح  على 
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للدين�اميكا  الثاين  »القانون  باسم  اإللهية  الوصية  هذه  الفييائيون  ف  وُيعرِّ
احلرارية«. يف الواقع، ينص هذا القانون على أنه ال يمكن أن تنتقل احلرارة 
أن  يمكن  وال  املنخفضة،  احلرارة  درجات  إىل  األعلى  احلرارة  درجات  من  إال 
األمطار  أن  كما  األقل،  الضغط  إىل  األعلى  الضغط  من  إال  السوائل  تت�دفق 
بالتدفقات  مرتبط  القانون  هذا  ألّن  ونظًرا  األرض.  إىل  السماء  من  تسقط 
للدين�اميكا  الثاين  القانون  من  اجلانب  ذلك  تعريف  فسَيجري  الطبيعة،  يف 
احلرارية يف هذا الكتاب باعتب�اره القانون العاليم األول لألنظمة الدين�اميكية، 

والذي يمكن كتابت�ه ببساطة على النحو التايل:
)1( 

26 
  

ن  الق�آ  آی�َ�� م���لة ال����ر م��� رات� ال�ابل�ي إلى االس��اع إلى م�اض�ات ف  يه�ا ال���ل�، أرش�ن  وم� اإللهي.  

�ِد ذ��ه�ا أدناه َ   .ال����، ی

 

  : القان�ن اإللهي األول لل��قات 

[ َ ان َ �� ِ� َ اْل ع َ ض َ و َ ا و َ ه َ فَع َ َ ر اء َ � ال�َّ َ   .)7 :)، اآل�ة55(الق�آن ال����: س�رة ال�ح�� (  .[و

 

الق�آن�ة األولى ّ   ،���ا ی�عل� به�ه اآل�ة  ِ� َ � ُ � "اْل َ فإن هللا  �ا تع�ل  �،  " (س��انه وتعالى) خل� األرض ��و�ةً ر

ت���� ال��ا�� االس��ائ�ة أك�� م� ال��ا�� الق���ة. ون���ة ل�ل�، ت�ج� �ع� ال��ا�� في ال����    على  ال���

 َ ع ُ ال�اقة. و� في  تعاني �ع� ال��ا�� األخ�� م� نق�  ب���ا  ال�اقة،  ب�ف�ة م�  ال��   �ّ ت���ع  ال���ه�ا  افئ  ز�ع غ�� 

ا له�ه اآل�ة الق�آن�ة األو  لى، ���� لإلشعاع ال���ي م��والً ع� اخ�الل ت�ازن ال�اقة في أرجاء ال���� �أك�له. و��قً

ل�ا  و لل��ء أن ی�رك أن هللا (س��انه وتعالى) ق� ف�ض �ع� الق�ان�� اإلله�ة ���ة ت�ق�� ال��ازن على وجه ال����ة.  

ُ هللا  م� أس�اء  كان   اال� َ ��"، فإنَّ ه�ا ال��ازن ی��ق� م� خالل دفع ال�ادة و   ��ى اس� ِ� َ � �" و"اْل َ� َ � ال�اقة لالن�قال م� "اْل

 ) ال�اقة ( HighEاألماك� م���ة ال�اقة  ف lowE) على س�ح األرض إلى ال��ا�� م�ففة  ّ ع�ِ ُ ) على س�ح األرض. و�

لى أنه ال ���� ع. في ال�اقع، ی�� ه�ا القان�ن  " ��ا ال��ار�ةالقان�ن ال�اني لل�ی�ام"الف���ائ��ن ه�ه ال�ص�ة اإلله�ة �اس�  

ال��ائل إال أن ت��ف�  ال���ف�ة، وال ����  ال��ارة األعلى إلى درجات ال��ارة  ال��ارة إال م� درجات  ت��قل   م� أن 

إلى  األ�غ�  ال ّ ه�ا القان�ن م�ت��  ��ا  قل،  األ�غ�  العلى  ا ألن ً إلى األرض. ون�� أن األم�ار ت�ق� م� ال��اء 

ال���عة،   في  َ ف��ال��فقات  �ا  ذل�تع���    � �� � ال��اب  ه�ا  في  ال��ار�ة  لل�ی�ام��ا  ال�اني  القان�ن  ع��اره  ال�ان� م� 

  الي:القان�ن العال�ي األول لألن��ة ال�ی�ام���ة، وال�� ���� ��اب�ه ب��ا�ة على ال��� ال�

                                                     𝐸���� ����م�
 إزاحة 
�⎯� 𝐸��� �1(            �م�فف( 

ُح  ٍء ِإلَّ ُيَسبِّ ن َشْ ْرُض َوَمن ِفيِهنَّ ۚ َوِإن مِّ
َ
ْبُع َواْل َماَواُت السَّ ُح َلُه السَّ ]ُتَسبِّ

ِكن لَّ َتْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم ۗ[ 
ٰ
ْمِدِه َوَل  ِبَ

)القرآن الكريم: سورة اإلسراء )17(، اآلية: 44(.
الطاقة  إىل  وبالنظر  القرآني�ة،  اآلية  هذه  إىل  واستن�اًدا  ذلك،  على  وعالوة 
من  تنتقل  األرض  كوكب  يف  الدين�اميكية  التدفقات  فإن  ثراًء،  باعتب�ارها 
الطاقة.  يف  )مخففة(  فقرية  منطقة  إىل  بالطاقة،  )مركزة(  غني�ة  منطقة 
هللا  أن  الفييائي�ة  الظواهر  هذه  إىل  الروحاني�ة  نظريت  خالل  من  يل  ويتبني 
)سبحانه وتعاىل( »اْلُمْقِسط« قد أنشأ توازًنا يف الكون؛ حيث فرض وجود 
من  جزًءا  األماكن  تلك  لتشارك  الشمس؛  طريق  عن  بالطاقة  غني�ة  أماكن 
ثرائها مع مناطق األرض الفقرية يف الطاقة. وبن�اًء على هذا التفسري الروحاين 
ف القانون العاليم األول لألنظمة الدين�اميكية يف  للحركات يف الطبيعة، ُيعرَّ
هذا الكتاب بأنه القانون اإللهّي األول للصدقات الذي فرضه هللا على الكون. 
، وتماشًيا مع اآلية القرآني�ة السابعة من سورة الرحمن )55( موضع  ومن َثمَّ
)سبحانه  هلل  ح  يسبِّ بالطاقة  غن  الكون  يف  مكان  كل  فإن  أعاله،  الدراسة 
وتعاىل( من خالل مشاركته جزًءا من ثرائه )بالطاقة( مع األماكن األفقر يف 
الطاقة بهدف احرتام التوازن الذي أقامه وفرضه هللا )سبحانه وتعاىل( على 

األرض. ونتيجًة لذلك، تصبح املعادلة )1( لألنظمة الدين�اميكية:
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)2( 

27 
  

 

 ُ الَّ � ءٍ ِإ ْ ي � شَ ِ ّ ِ�ن م َ �َّ ۚ و �ِه � فِ َ م َ ُ و ض ْ َر ْ األ َ ُ و ع ْ � ُ ال�َّ ات َ او َ � ُ ال�َّ ه ُ َل ِح ّ � َ �ِ� الَّ [تُ� ٰ َل َ هِ و ِ� ْ � َ � �ِ ُ ِح ّ � َ � ُ ه َ �� �ِ ْ َ تَ� �ن ُ ه قَ فْ ْ ۗ]تَ �.    

  .)44 : )، اآل�ة 17(الق�آن ال����: س�رة اإلس�اء ( 

 

ا إلى ه�ه اآل�ة الق�آن�ة،  و  ً ً و�ال��� إلى ال�اقة �اع��ارها  عالوة على ذل�، واس��اد ات ال�ی�ام���ة  فإن ال��فق،  ث�اء

الل  (م�ففة) في ال�اقة. و����� لي م� خ فق��ة(م���ة) �ال�اقة، إلى م��قة  غ��ة  في ���� األرض ت��قل م� م��قة

ا في الإلى  ن��تي ال�وحان�ة   �" ق� أن�أ ت�ازنً ِ قْ� ُ � ��ن؛ ح�� ف�ض ه�ه ال��اه� الف���ائ�ة أن هللا (س��انه وتعالى) "اْل

ً   ؛�ال�اقة ع� ���� ال���  غ��ة وج�د أماك�   تل� األماك� ج�ء في    الفق��ةها مع م�ا�� األرض  م� ث�ائ  ا ل��ارك 

ع�َّ  ُ ً على ه�ا ال�ف��� ال�وحاني لل���ات في ال���عة، � ی�ام���ة في  ف القان�ن العال�ي األول لألن��ة ال�ال�اقة. و��اء

ّ ه�ا ال��اب �أنه   �َّ ال�� ف�ضه هللا على ال��ن. و   األول لل��قات  القان�ن اإللهي ا مع اآلم� َث ً ال�ا�عة    الق�آن�ة  �ة، وت�اش�

ح � (س��انه وتعالى) م  غ�ي، فإن �ل م�ان في ال��ن  أعاله   ) م�ضع ال�راسة55م� س�رة ال�ح�� (  ّ �  �ال�اقة ��ِ�

 ً ه هللا  في ال�اقة به�ف اح��ام ال��ازن ال�� أقامه وف�ض  األفق�م� ث�ائه (�ال�اقة) مع األماك�    ا خالل م�ار��ه ج�ء

  ) لألن��ة ال�ی�ام���ة:1ل�ل�، ت��ح ال�عادلة (  ون���ةً (س��انه وتعالى) على األرض. 

غ�ي(�ال�اقة)
    ال��ف� اإللهي  لل��قات 
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�   )2(                     فق�� (في ال�اقة) 

  

الشكل التوضيح )1(: البّطارية الكهربائّي�ة7

كما هو موضح يف الشكل التوضيح )1(، فمن األمثلة النموذجية للقانون 
)غن  الكهربائي�ة  للبطارية  السالب  اإللكرتود  أنَّ  للّصدقات  األول  اإللهي 
املوجب  لإللكرتود  اإللكرتونات  بعض  إعطاء  على  حثه  يتم  باإللكرتونات( 
للقانون  العليم  التفسري  ُيعرف  احلالة،  هذه  ويف  اإللكرتونات(.  يف  )فقري 
اإللهي األول للصدقات باسم القوة الدافعة الكهربائي�ة )Emf(، اّليت ُتعرف 
ن أي »مصدر طاقة« من حتريك اإللكرتونات داخل  بأنها اخلاصية اليت تمكِّ

دائرة كهربائي�ة.

القانون اإللهي الثاين للصدقات:
ْعُلوٍم[ ُلُه ِإلَّ ِبَقَدٍر مَّ ٍء ِإلَّ ِعنَدَنا َخَزاِئُن�ُه َوَما ُنَنِّ ن َشْ ]َوِإن مِّ

)القرآن الكريم: سورة احلجر )15(، اآلية: 21(.
ه ما من يشء يتنقل يف الكون إال  ثانًي�ا، نستدل من هذه اآلية الكريمة، أنَّ
فإنَّ  عليه،  وبن�اًء  وتعاىل(.  )سبحانه  »اْلُمْقَتِدر«  أوجبه  معلوم  مقدار  وله 
الدائم  انتقالها  من خالل  وتعاىل(  تمتث�ل هلل )سبحانه  الطبيعية  التدفقات 
وباإلضافة  املنخفضة«.  »الطاقة  أماكن  إىل  العالية«  »الطاقة  أماكن  من 
إىل ذلك، فإن كميات التدفقات الطبيعية وتوقيتها مُقدرة أيًضا وفق الوصية 
نَزْلَنا 

َ
]َوأ الكريمة  اآلية  يف  ُذكر  وحسبما  املثال،  سبي�ل  فعلى  الثاني�ة.  اإللهية 
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 ،)18 اآلية:   ،)23( املؤمنون  سورة  الكريم:  )القرآن  ِبَقَدٍر[  َماًء  َماِء  السَّ ِمَن 
هللا  رها  قدَّ قد  وتوقيتها  )الماء(  املتساقطة  الثلوج  أو  األمطار  كمية  فإنَّ 
يشري  عليم  تعبري  إجياد  إىل  الرامية  جهودي  باشرت   ،1984 عام  ويف  تقديًرا. 
الثاني�ة: )سورة احلجر )15(، اآلية: 21( عند عوديت  الكريمة  إىل هذه اآلية 
إىل اجلزائر قادًما من الواليات املتحدة األمريكية بهدف التدريس يف املعهد 
اجلزائري للبرتول. وخالل التدريب الصناعي يف تلك السنة الدراسية، ذهب 
الطالب إىل مصنع للمواد الكيميائي�ة يقع يف اجلزء الغريب من اجلزائر. ولشرح 
السلوك الشائع بني التدفقات املختلفة يف مصنع املواد الكيميائي�ة للطالب؛ 
قيل لهم أنَّ جميع األنظمة الدين�اميكية ينطبق عليها املفهوم العليم ذاته. إذ 
إنَّ تلك األنظمة الدين�اميكية تتولد نتيجة »القوة الدافعة«، وتتب�اطأ وتريتها 

نتيجة »املقاومة« الناجمة عن وجود مادة صلبة أو سائلة داخل املنطقة.

ُوصف  فقد  أذهانهم؛  يف  الهنديس  املفهوم  لهذا  صورة  تشكيل  وبغرض   
يومًيا  اجلامعة  إىل  نذهب  كي  الدافعة«  »القوة  باعتب�اره  لهم  الدافع 
ل  تمثِّ الغزيرة قد  أنَّ األمطار  النجاح يف احلياة. غري  لتحقيق  الدراسة  بهدف 
»املقاومة«؛ واليت تتسبب يف تب�اطؤ مسريتن�ا أثن�اء القيادة إىل الكلية. أما وقد 
األحوال  ظل  يف  حىت  الطريق  نسلك  فقد  للغاية،  قوًيا  للدراسة  الدافع  كان 
باعًثا  الدرايس  الفصل  كان  إذا  أخرى،  ناحية  من  للغاية.  السيئ�ة  اجلوية 
على امللل، فسنمكث يف املزنل حىت خالل يوم طقسه رائع. ومع تقديم تلك 
املقارنة للطالب، اتضح لهم أنَّ التدفق يتن�اسب حسابًي�ا مع قوته الدافعة، 
النوعية  العامة  املعادلة  تقديم  تم  كما  مقاومته،  مع  عكسًيا  يتن�اسب  بينما 

لألنظمة الدين�اميكية كما يلي:

)3( 
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� ا وف� ال�ص�ة اإلله�ة ال�ال�����ة وت�ق��ها مقُ ً ك� في اآل�ة ال����ة  رة أ�� ا  ان�ة. فعلى س��ل ال��ال، وح���ا ُذ َ � ْل َ َأن� َ [و

[ رٍ َ � قَ �ِ ً اء َ اءِ م َ � َ ال�َّ � (ال�اء)  ة  ال���اق�)، فإنَّ ���ة األم�ار أو ال�ل�ج  18  : )، اآل�ة23(الق�آن ال����: س�رة ال��م��ن (   مِ

ا.   ً تق�ی� ق�َّرها هللا  عام  و وت�ق��ها ق�  تع��� عل�ي ���� إلى ه�ه اآل�ة ،  1984في  إ��اد  إلى  �اش�ت جه�د� ال�ام�ة 

ا م� ال�ال�ات ال����ة األم����ة به�ف   يت�د) ع�� ع 21  :)، اآل�ة15ال����ة ال�ان�ة: (س�رة ال��� (  ً إلى ال��ائ� قادم

تل� ال��ة ال�راس�ة، ذه� ال�الب إلى م��ع   ال��ر�� في ال�عه� ال��ائ�� لل���ول. وخالل ال��ر�� ال��اعي في 

في م��ع   ال���لفة  ال��فقات  ب��  ال�ائع  ال�ل�ك  ال��ائ�. ول��ح  الغ��ي م�  ال��ء  في  �قع  ال����ائ�ة  �اد ال�لل��اد 

له�   ق�ل  لل�الب؛  األن��ة   نَّ أال����ائ�ة  تل�  إنَّ  إذ  ذاته.  العل�ي  ال�فه�م  عل�ها  ی����  ال�ی�ام���ة  األن��ة  ج��ع 

ال�ی�ام���ة ت��ل� ن���ة "الق�ة ال�افعة"، وت��ا�أ وت��تها ن���ة "ال�قاومة" ال�اج�ة ع� وج�د مادة صل�ة أو سائلة داخل  

  ال���قة.

 

صف ال�افع له� �اع��اره "الق�ة ال�افعة" �ي ن�ص� �غ�ض ت���ل و   ُ ه� إلى  رة له�ا ال�فه�م اله��سي في أذهانه�؛ فق� و

ّل "ال�قاومة"؛ و  ا به�ف ال�راسة ل��ق�� ال��اح في ال��اة. غ�� أنَّ األم�ار الغ���ة ق� ت��ِ ً ��� في  �ال�ي تال�امعة ی�م�

ا للغا�ة، فق� ن�ل� ال���� ح�ى ت�ا�� م���ت�ا أث�اء ال��ادة إلى ال�ل�ة. أما وق�  ً األح�ال  �ل ي ف�ان ال�افع لل�راسة ق��

ا على ال�لل، ف����� في ال���ل ح�ى خال  ل ی�م  ال���ة ال���ة للغا�ة. م� ناح�ة أخ��، إذا �ان الف�ل ال�راسي �اعً�

أنَّ  له�  لل�الب، ات�ح  ال�قارنة  تق��� تل�  ق  �ق�ه رائع. ومع  ا مع  ً ��اس�  ی ب���ا  �ته ال�افعة،  ال��ف� ی��اس� ح�اب�

ا مع مقاوم�ه، ��ا ت� تق��� ال�عادلة العامة ال����ة لألن��ة ال�ی�ام���ة ً   :��ا یلي ع���

  

∝ ال��ف�
الق�ة  ال�افعة 

ال�قاومة 
                                         )3 (  

)سورة  الكريمة  واآلية  العامة  املعادلة  هذه  بني  الربط  لنا  يتسىن  وحىت   
منطقة  بني  الطاقة  يف  الفارق  إىل  ننظر  أن  علين�ا   ،)21 اآلية:   ،)15( احلجر 
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 )E
low

E( ومنطقة أخرى منخفضة الطاقة )
High

ما يف األرض عالية الطاقة )
باعتب�اره »القوة الدافعة« ألي عملية طبيعية، وأنَّ السائل أو المادة الصلبة 
إىل  واستن�اًدا  النظر.  قيد  للتدفق   »R« املقاومة  ل  تمثِّ املنطقتني  هاتني  بني 
املعادلة )3(، يمكن تمثي�ل تدفق المادة أو الطاقة املنقولة بشكٍل نوعي من 

خالل املعادلة التالية:

)4( 
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��� إلى  )، عل��ا أن ن 21  : )، اآل�ة 15وح�ى ی���ى ل�ا ال��� ب�� ه�ه ال�عادلة العامة واآل�ة ال����ة (س�رة ال��� (  

لق�ة  ) �اع��اره "اlowE) وم��قة أخ�� م��ف�ة ال�اقة ( HighEالفارق في ال�اقة ب�� م��قة ما في األرض عال�ة ال�اقة ( 

ّل ال�قاومة "ال�افعة" أل� ع�ل�ة �����ة، وأنَّ ال�ائ   � ق�� ال���." لل��فRل أو ال�ادة ال�ل�ة ب�� هات�� ال���ق��� ت��ِ

ا إلى ال�عادلة ( و    ال�ة:)، ���� ت���ل ت�ف� ال�ادة أو ال�اقة ال��ق�لة ���لٍ ن�عي م� خالل ال�عادلة ال� 3اس��ادً

 )   ال��ف� 
 ك��ة ال�ادة  أو  ال�اقة 

ال�م� 
 )  ∝  (������ ����) 

�
                                  )4 (  

ل�ي ت�عامل  ا) في ه�ا ال��اب ب�صفها ال�هج ال��عي للقان�ن العال�ي ال�اني لألن��ة ال�ی�ام���ة  4و��د تع��� ال�عادلة ( 

ّل ال�عادلة (  القان�ن   ) ��ل�4مع ���ة ال�ادة أو ال�اقة ال��اد ت���لها. و�ال��اف� مع القان�ن اإللهي األول لل��قات، ت��ِ

ا. و�اال�ال  اإللهي ال�اني لل��قات ال�� ���د ���ة ال�ادة أو ال�اقة ال��ق�لة وال�ي ق� ق�َّرها هللا ً ع على ال��ل  تق�ی�

  ) 2T(  ) ت��ف� م� ال��ء ال�اخ�Q) �ات�اه ال�ه� م� م���رٍ روحي، ���� لل��ء مالح�ة أنَّ ال��ارة ( 2ال��ض��ي ( 

  " م� ال�اقة ال��ار�ة.الفق��م� ال�ادة و"   ) 1T(   �ال�اقة ال��ار�ة إلى ال��ء ال�ارد" الغ�ي م� ال�ادة و"

 

  

  .8لنقل ال��ارة ع� ���� ال��ص�  ):2ال��ل ال��ض��ي ( 

م��� في ال��ل  �اإلضافة   ه�  ") 2ال��ض��ي ( إلى ذل�، و��ا  ل  ّ ال��اء، ���ِ ( ت�رَّج  الفارق في درجة Q" �ال��ارة   (

) هي ال�قاومة ل��ف� k/ 1�ال�الي فإنَّ ( ) هي ال��صل�ة ال��ار�ة لل�ادة،  kب�� ج�أ� ال�ادة. فإذا �ان�( )  1T–2T(   ال��ارة 

ويرد تعريف املعادلة )4( يف هذا الكتاب بوصفها النهج النوعي للقانون 
الطاقة  أو  المادة  اليت تتعامل مع كمية  الدين�اميكية  الثاين لألنظمة  العاليم 
ل املعادلة  املراد حتويلها. وبالتوافق مع القانون اإللهي األول للصدقات، تمثِّ
)4( كذلك القانون اإللهي الثاين للصدقات الذي حيدد كمية المادة أو الطاقة 
رها هللا تقديًرا. وباالطالع على الشكل التوضيح )2(  املنقولة واليت قد قدَّ
باجتاه السهم من منظوٍر رويح، يمكن للمرء مالحظة أنَّ احلرارة )Q( تت�دفق 
بالطاقة احلرارية إىل اجلزء  المادة و »الغن«  من اجلزء الساخن )T2( من 

البارد )T1( من المادة و »الفقري« من الطاقة احلرارية.
 

 

 

 

Figure 2  

 
الشكل التوضيح )2(: نقل احلرارة عن طريق التوصيل8.

ج  ل »تدرَّ باإلضافة إىل ذلك، وكما هو مبني يف الشكل التوضيح )2(، يشكِّ
الرثاء« باحلرارة )Q( الفارق يف درجة احلرارة )T2–T1( بني جزأي المادة. فإذا 
كانت)k( هي املوصلية احلرارية للمادة، بالتايل فإنَّ )k/1( هي املقاومة لتدفق 
الدين�اميكية، يمكن  الثاين لألنظمة  القانون اإللهي  احلرارة )Q(. وبن�اًء على 
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التعبري عن كمية الرثاء )Q( الُمقدمة يف هيئ�ة صدقة بشكٍل نوعي من خالل 
املعادلة )5(:

)5( 
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ً على القان�ن اإللهي ال�اني لألن��ة ال�ی�ام���ة، ���� ال�ع��� ع� ���ة  ).  Qة ( ال��ار  ق�مة في  Q(   ال��اءو��اء ُ ) ال�

  ):5ه��ة ص�قة ���لٍ ن�عي م� خالل ال�عادلة ( 

 � ) ت�ف�  ال��اء 
�

 )  ∝
"الق�ة  ال�افعة "(�����) 

"ال�قاومة "(�� ) 
                                           )5 (  

�َّ، فإن ال�رس ال�اني ال�� ���� اس��الصه ع�� ال�أمل في ال���عة ه� أنَّ  لى �ل  عهللا (س��انه وتعالى) ف�ض   وم� َث

ا م� ً ی��ارك ق�� الفق��ة  ك�ان غ�ي �ال�اقة أن  ال��وة مع األج�اء  ا م� ه�ه  ً إقامة الع�ل و   في �د ت�ق��  ال�اقة ���ة 

ال��ار�) ه  "Fourier’s Law:  قان�ن ف�ر��ه")؛ فإنَّ  6االن��ام ب��ها. و��ا ه� م�ضح في ال�عادلة (  �  (لل��ص�ل 

ا للقان�ن اإللهي ال�اني Qال�ع��� ال��ي ل���ة ال��ارة (    لل��قات:) ال���دة وفقً

�)  ت�ف�  ال��ارة 
�

) =  (�����)
� ��⁄

                                                    )6 (  

�ق  اإللهي ال�اني  وم� ب�� األم�لة األخ�� ال���وحة ألغ�اض ال��ض�ح العل�ي لقان�ن  ّ  Fick's: قان�ن ��� "�أتي  ات  ال�

Law  "  �قان�ن "�ل�  في م�ال اله��سة ال����ائ�ة؛ وال�� ���� ت�ف� ال�ادة ال��ق�لة م� خالل ان�قال ال��لة �االن��ار، و

  في م�ال اله��سة ال�ه��ائ�ة؛ وال�� ی�ت�� ب��ف� اإلل���ونات."  Ohm’s Law: أوم

  

  (ش�ل ت�ض��ي م� ال��لف) اإللهي  �ق�ان�� العل ):3ال��ل ال��ض��ي ( 

يف  التأمل  عند  استخالصه  يمكن  الذي  الثاين  الدرس  فإن   ، َثمَّ ومن 
بالطاقة أن  الطبيعة هو أنَّ هللا )سبحانه وتعاىل( فرض على كل كيان غن 
بغية  الطاقة  يف  الفقرية  األجزاء  مع  الرثوة  هذه  من  محدًدا  قسًما  يتشارك 
إقامة العدل وحتقيق االنسجام بينها. وكما هو موضح يف املعادلة )6(؛ فإنَّ 
الكيم  التعبري  هو  احلراري(  )للتوصيل   »Fourier’s Law فوريي�ه:  »قانون 

لكمية احلرارة )Q( املحددة وفًقا للقانون اإللهي الثاين للصدقات:
)6( 
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ً على القان�ن اإللهي ال�اني لألن��ة ال�ی�ام���ة، ���� ال�ع��� ع� ���ة  ).  Qة ( ال��ار  ق�مة في  Q(   ال��اءو��اء ُ ) ال�

  ):5ه��ة ص�قة ���لٍ ن�عي م� خالل ال�عادلة ( 

 � ) ت�ف�  ال��اء 
�

 )  ∝
"الق�ة  ال�افعة "(�����) 

"ال�قاومة "(�� ) 
                                           )5 (  

�َّ، فإن ال�رس ال�اني ال�� ���� اس��الصه ع�� ال�أمل في ال���عة ه� أنَّ  لى �ل  عهللا (س��انه وتعالى) ف�ض   وم� َث

ا م� ً ی��ارك ق�� الفق��ة  ك�ان غ�ي �ال�اقة أن  ال��وة مع األج�اء  ا م� ه�ه  ً إقامة الع�ل و   في �د ت�ق��  ال�اقة ���ة 

ال��ار�) ه  "Fourier’s Law:  قان�ن ف�ر��ه")؛ فإنَّ  6االن��ام ب��ها. و��ا ه� م�ضح في ال�عادلة (  �  (لل��ص�ل 

ا للقان�ن اإللهي ال�اني Qال�ع��� ال��ي ل���ة ال��ارة (    لل��قات:) ال���دة وفقً

�)  ت�ف�  ال��ارة 
�

) =  (�����)
� ��⁄

                                                    )6 (  

�ق  اإللهي ال�اني  وم� ب�� األم�لة األخ�� ال���وحة ألغ�اض ال��ض�ح العل�ي لقان�ن  ّ  Fick's: قان�ن ��� "�أتي  ات  ال�

Law  "  �قان�ن "�ل�  في م�ال اله��سة ال����ائ�ة؛ وال�� ���� ت�ف� ال�ادة ال��ق�لة م� خالل ان�قال ال��لة �االن��ار، و

  في م�ال اله��سة ال�ه��ائ�ة؛ وال�� ی�ت�� ب��ف� اإلل���ونات."  Ohm’s Law: أوم

  

  (ش�ل ت�ض��ي م� ال��لف) اإللهي  �ق�ان�� العل ):3ال��ل ال��ض��ي ( 

لقانون  العليم  التوضيح  ألغراض  املطروحة  األخرى  األمثلة  بني  ومن 
اإللهي الثاين الّصدقات يأيت »قانون فيك:Fick’s Law« يف مجال الهندسة 
الكتلة  انتقال  خالل  من  املنقولة  المادة  تدفق  يقيس  والذي  الكيميائي�ة؛ 
باالنتشار، وكذلك »قانون أوم:Ohm’s Law« يف مجال الهندسة الكهربائي�ة؛ 

والذي يرتبط بت�دفق اإللكرتونات.

Page  Ligne  A corriger  Correction  
، صارت المدينة كلها  ، صارت المدينة مغطاة  16 25

 بيضاء مغطاة 
، نستدل من هذه  اثاني   12 29

اآلية الكريمة )سورة  
الحجر )15(، اآلية:  
 21(، أنَّه ما من شيء 

، نستدل من هذه  اثاني  
اآلية الكريمة ، أنَّه ما  
 من شيء 

رأينا بعض المتسولين  حيث  18 68
  وهم يرقصون 

حيث رأينا بعض المتسولين  
 السود  وهم يرقصون 
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بالطاقة غنية مناطق  

الطاقة في فقيرة مناطق  

اإللهي مقوانين العل (:3الشكل التوضيحي )  

تبخر الماء في 
 الصيف

 نقل السحاب في الخريف

 األمطار هطول
 في والثلوج

 الشتاء

 الربيع

 

والربيع التدفق الدوري للصدقات (:5الشكل التوضيحي )  

للصدقات   دوري تدفق  

 

الشكل التوضيح )3(: قوانني العلم اإللهي

وختاًما، أود أن أذكر أن اآلية الكريمة األوىل )سورة الرحمن )55(، اآلية: 
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هللا  فإنَّ  الطبيعة،  يف  واالنسجام  التوازن  حتقيق  أجل  من  ه  أنَّ علمتن  قد   )7
الرثاء  من  قسًما  منح  على  بالطاقة  الغني�ة  املناطق  حيث  وتعاىل(  )سبحانه 
للمناطق الفقرية يف الطاقة؛ وهو ما يوصف يف هذا الكتاب بالقانون اإللهي 
اآلية  من  تعلمت  بينما  اإللهّي.  العلم  قوانني  جملة  من  للصدقات  األول 
الكريمة الثاني�ة )سورة احلجر )15(، اآلية: 21(، واليت توصف بأنها القانون 
)سبحانه  هللا  أنَّ  اإللهّي،  العلم  قوانني  جملة  من  للصدقات  الثاين  اإللهي 
وتعاىل( أوجب مقداًرا من المادة أو الطاقة ليت�دفق من منطقة غني�ة ما إىل 

منطقة فقرية أخرى »الشكل التوضيح )3(« 
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عالمات الصدقات والربيع يف الطبيعة

ْرًضا َحَسًنا ُيَضاَعُف َلُهْم[
َ

َ ق َرُضوا للاَّ
ْ

ق
َ
اِت َوأ

َ
ق دِّ ِقَي َواْلُمصَّ دِّ ]ِإنَّ اْلُمصَّ

)القرآن الكريم: سورة احلديد )57(، اآلية: 18(.

بلدة  وهي  بول؛  سان  باي  يف  الكريسماس  عطلة  قضيت   ،1991 عام  يف 
نزهة  يف  ذهبت  اليوم،  ذلك  صبيحة  ويف  بكندا.  كيبيك  مقاطعة  يف  صغرية 
مع صديقي فرانسوا عرب طرقات القرية الضيقة املزدانة باملعارض الفني�ة، 
تمني�اتهم  مسرينا  خالل  بهم  التقين�ا  ممن  األشخاص  بعض  إلين�ا  ه  وجَّ وقد 
يف  الحت  التالل،  أحد  قمة  اعتلين�ا  وحينما  مجيد«.  ميالد  »عيد  بقضاء 
جلية  القرية  قلب  يف  املتمركزة  والرمادي  البن  اللون  ذات  الكنيسة  األفق 
املعالم. وبينما كنت أحدق يف الدخان املتطاير من مداخن العديد من املنازل، 
أخذت الثلوج الكثيفة تتساقط شيًئ�ا فشيًئ�ا. فجأة، غمرين شعور بالسعادة 
ألنن ختيلت القرية الهادئة وكأنها شخص مسرور يقدم هدية بسيطة من 
قلب القرية الدائف )دخان املداخن( إىل هللا )سبحانه وتعاىل(، ويتلقى من 
لتن�اول  عودتن�ا  طريق  ويف  الكثيفة(.  )الثلوج  املقابل  يف  املزيد  ُكور«  »الشَّ
ِذي  الَّ َذا  ن  ]مَّ الكريمة  اآلية  هذه  تذكرت  صديقي،  والدي  مع  الغداء  وجبة 
َوَيْبُسُط  َيْقِبُض   ُ ۚ َوللاَّ َكِثرَيًة  ا 

ً
ْضَعاف

َ
أ َلُه  ُيَضاِعَفُه 

َ
ف َحَسًنا  ْرًضا 

َ
ق  َ ُيْقِرُض للاَّ

َوِإَلْيِه ُتْرَجُعوَن[ )القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 245(.

اًجا )14(  َّ َ
نَزْلَنا ِمَن اْلُمْعِصَراِت َماًء ث

َ
اًجا )13( َوأ ]َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّ

ا )16([
ً
ْلَفاف

َ
اٍت أ ا َوَنَب�اًتا )15( َوَجنَّ ُنْخِرَج ِبِه َحبًّ لِّ

)القرآن الكريم: سورة النب�أ )78(، اآليات: من 13 إىل 16(.
األجرام  من  غريه  بني  نوعه  من  الفريد  بطابعه  األرض  كوكب  يتسم 
السماوية املعروفة نظًرا لوجود الماء فيه. يف حقيقة األمر، يغطي الماء ثالثة 
أرباع سطح الكوكب، كما تشّكل نسبة الماء ما بني %60 إىل %70 من عالم 
الكائن�ات احلية. وعلى املستوى اجلزيئ، يتكون جسم اإلنسان من أكرث من 
نسبة %70 من الماء9. أما اجلانب األكرث مدعاة للدهشة بشأن العلم اإللهي 
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هو أنَّ هللا )سبحانه وتعاىل( قد خلق الماء وأكسبه بعض اخلصائص اليت 
تسمح له بالتجدد وإعادة التوزيع من خالل عملييت التبخر والتكثيف حىت 
للمراحل املختلفة  الكتاب وصًفا  م هذا  يصبح متجدًدا إىل ما ال نهاية. ويقدَّ
الدليل الشاهد على  ل  التوضيح)4(« نظًرا ألنها تمثِّ الماء »الشكل  لدورة 
نستشف  أن  يمكنن�ا  كذلك  محدود.  وغري  متجدد  حياة  مصدر  الماء  كون 
بعًضا من أسماء هللا احلسىن، ونتبني كيف أنَّ التدفقات الطبيعية يف دورة 

الماء تمتث�ل للقوانني اإللهية للصدقات خالل فصول السنة األربعة.

 

Figure 4  .10الشكل التوضيح )4(: دورة الماء يف الطبيعة

تبخر الماء باستخدام اإلشعاع الشميس
اًجا[ ]َوَجَعْلَنا ِسَراًجا َوهَّ

)القرآن الكريم: سورة النب�أ )78(، اآلية: 13(.
طاقة  تب�دأ  الصيف،  موسم  خالل  الشمس  بأشعة  البشر  يستمتع  فيما 
واملحيطات  البحار  من  أسايس  بشكل  الماء  تبخري  يف  أيًضا  املكثفة  الشمس 
ألحد  تفسري  هي  املرئي�ة  غري  الطبيعية  العملية  هذه  ملحوظ.  غري  حنو  على 
هذه  ففي  يشء.  كل  وخالق  خالقنا  »اللطيف«  وهو  احلسىن؛  هللا  أسماء 
املرحلة األوىل من دورة الماء، يتحقق القانون اإللهي األول للصدقات، نظًرا 
P( له أعلى 

w, sea
ألن الضغط اجلزيئ لبخار الماء عند مستوى سطح البحر )
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P( . ويف إطار القانون 
w, sky

قيمة وينخفض ببطء إىل أدىن قيمة له يف السماء)
مستوى  بني   )P

w, sky
 - P

w, sea
( الرثاء  تدرج  ُيعترب  للصدقات،  الثاين  اإللهي 

سطح البحر والسماء بمثابة »القوة الدافعة« لعملية تبخر الماء. باإلضافة 
إىل ذلك، جُيرى تنظيم تدفق تبخر الماء )WE( من خالل مقاومة نقل الكتلة 
k( يف الهواء اجلوي. وبن�اًء 

air
k(، وذلك باالستعانة بمعامل نقل المادة )

air
/1(

املعادلة  خالل  من  نوعي  بشكٍل  املتبخر  الماء  تدفق  عن  التعبري  يتم  عليه، 
التالية:

)7( 

Num. Page Ligne Originale A corriger Correction 
11 19 Paragraph 

entre les 
deux ayat 
est en gras 

ُ برفقة صدیقي الجزائري (أحمد)  1981في أحد األیام الملبدة بالغیوم في ینایر لعام  ، ذھبت
نستقلّ  رك لزیارة مبنى "إمبایر ستیت"، وبینما كنا إلى وسط مانھاتن في مدینة نیویو 

َ سوى  102المصعد إلى الطابق  َر من المبنى، لم ن  

Enlever le gras  ذھبتُ برفقة صدیقي  1981في أحد األیام الملبدة بالغیوم في ینایر لعام ،

الجزائري (أحمد) إلى وسط مانھاتن في مدینة نیویورك لزیارة مبنى "إمبایر  

َ سوى من ا 102ستیت"، وبینما كنا نستقلّ المصعد إلى الطابق    لمبنى، لم نَر

29 38 Equation 
(𝑊𝐸 ) تدفق  التبخر  (7)  ∝

(𝑃� .����𝑃�,��� )

( 1
𝑘���

)
 

 Virgule en haut   تدفق  التبخر ( 𝑊𝐸)  ∝
(𝑃�,���� 𝑃� ,���)

� 1
𝑘���

�
 

  
       

30 38 Ligne 1 (Pw, sky - Pw, sea) Inverser  )w, skyP -w, sea(P  
34 41 Ayah avant 

la figure 
خْ  ُّ عًا م ْ ر َ ِھِ ز جُ ب ِ ر ْ َّ یُخ ُم ِ ث ض ْ َر ْ َ فِي األ ِیع َنَاب َكَھُ ی َل ً فَس اء َ ِ م اء َ نَ السَّم ِ لَ م َ َنز َ أ َّ � َّ َن َ أ ْ تَر َم ل َ َّ  [أ ُم انُھُ ث َ و ْ ل َ ًا أ ِف تَل

 ُ ِ ٰ أل ى َ ْر ك َذِ َ ل لِك ٰ َ َّ فِي ذ ن ِ ا ۚ إ ً ام َ ط ُ ھُ ح ُ ل َ ع ْ َج َّ ی ُم ا ث � فَر صْ ُ اهُ م َ َتَر یجُ ف ِ َھ َابِ ی ب ْ ل َ ْ   ])21(ولِي األ

  )21)، اآلیة: 39(القرآن الكریم: سورة الزمر (

 

Il manqué le point a la fin de ayah. 
Enlever le numero 21 en jaune 

ھِ   ِ جُ ب ِ ر ْ َّ یُخ ُم ِ ث ض ْ َر ْ َ فِي األ یع ِ َكَھُ یَنَاب َسَل اءً ف َ ِ م اء َ نَ السَّم ِ لَ م َ َنز َ أ َّ َنَّ � َ أ َمْ تَر ل َ [أ

  َ لِك ٰ َ َّ فِي ذ ِن ا ۚ إ ً ام َ ط ُھُ حُ عَل ْ َّ یَج ُم ا ث � َر ف ُصْ اهُ م َ تَر َ یجُ ف ِ َّ یَھ ُم انُھُ ث َ ْو ل َ ًا أ تَلِف ْ ُّخ عًا م ْ ر َ ز
بَابِ]  ْ ل َ ْ ُولِي األ ِ ٰ أل ى َ كْر ِ َذ  ل

  ).21)، اآلیة: 39(القرآن الكریم: سورة الزمر (

40 48 Ayah du 
milieu 

ا  ً ِیر ب هِ خَ َادِ ب نُوبِ عِ ُ ِذ ِھِ ب ٰ ب كَفَى َ هِ ۚ و دِ ْ م َ ح ِ ْ ب ح ِ َبّ س َ وتُ و ُ َم َ ی ي ال َّذِ ِ ال ّ ي َ ح ْ َى ال ْ عَل َّل ك َ تَو َ   )] 58([و

  ). 58)، اآلیة: 25(القرآن الكریم: سورة الفرقان (

Enlever le numero 58 en jaune  ُوت ُ َ یَم َّذِي ال ِ ال ّ ْحَي َى ال كَّلْ عَل َ تَو َ هِ  [و بَادِ نُوبِ عِ ُ ِذ ھِ ب ِ ٰ ب َى كَف َ هِ ۚ و دِ ْ م حَ ِ حْ ب ِ سَبّ َ و
ا]  ً یر ِ ب  خَ

  ). 58)، اآلیة: 25(القرآن الكریم: سورة الفرقان (

65 73 Derniere 
ayah 

ا ( ً یر ْ تَبْذِ ِر ّ َ تُبَذ ال َ ِ و ِیل ابْنَ السَّب َ ینَ و كِ سْ ِ م ْ ال َ َّھُ و ق َ ٰ ح بَى ْ ُر ق ْ َا ال آتِ ذ َ َّ 26[و ِن انَ  ) إ َ و ْ ِخ ینَ كَانُوا إ ِ ر ِ ّ بَذ ُ م ْ ال
ا ( ً ِھِ كَفُور بّ َ ُ لِر ان َ كَانَ الشَّیْط َ ِ ۖ و ین َاطِ اآلیات: من  )، 17(القرآن الكریم: سورة اإلسراء ( )]27الشَّی

  )27إلى  26
  

Changer ce qui est en jaune  ِ ِیل ابْنَ السَّب َ ینَ و سْكِ ِ ْم ال َ َّھُ و ق ٰ حَ بَى ْ ُر ق ْ ا ال َ آتِ ذ َ ا ([و ً ْ تَبْذِیر ر ِ ّ ذ َ تُبَ ال َ َّ  26و ) إِن
ا ( ً ُور ِھِ كَف بّ َ انُ لِر َ كَانَ الشَّیْط َ ِ ۖ و ین انَ الشَّیَاطِ َ و ْ ِخ ینَ كَانُوا إ ِ ِر ّ بَذ ُ ْم  )]27ال

 ).27- 26اآلیتان:  )،17(القرآن الكریم: سورة اإلسراء (

  
 109  Reference    Ref 69 manque  69. Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 6099, Ṣaḥīḥ Muslim 2818  

pour les numeros des equations   
 30  Equation 

(1)  
numero est en mauvais style et mauvaise position    Metter en fin de ligne et changer de 

style  
)1( 

 31 Equation 2  mais mauvaise position numero en bon style   Metter en fin de ligne  )2(  
 32 Equation 

(3)  
mais mauvaise position numero en bon style  Mettre en fin de ligne   )3(  

 33 Equation 
(4)  

numero en bin style et boone position    Rien a changer    

 34 Equation 
(5)  

style et boone positionnumero en bon   Rien a changer    

 34  Equation 
(6)  

is mauvaise positionmanumero en bon style    Changer position en fin de ligne. )6(  

 38  Equation 7  numero est en mauvais style et mauvaise position    Metter en fin de ligne et changer de 
style 

)7(  

 39  Equation 8  mais bonne positionnumero en mauvais style     Changer de style    
 40  Equation 9  mais mauvaise position numero en bon style  Mettre en fin de ligne  )9(  

المائي�ة  اجلوية  األرصاد  علماء  يستخدم   ،)WE( التدفق  حساب  بغية 
معادلة )بنمان: Penman(. وتستن�د هذه املعادلة إىل قياسات متوسط درجة 

حرارة البحر وسرعة الرياح وضغط الهواء واإلشعاع الشميس.

نقل خبار الماء باستخدام طاقة الرياح
ٍت[ يِّ ُسْقَناُه ِإىَلٰ َبَلٍد مَّ

َ
ُتِثرُي َسَحاًبا ف

َ
َياَح ف ْرَسَل الرِّ

َ
ِذي أ ُ الَّ ]َوللاَّ

)القرآن الكريم: سورة فاطر )35(، اآلية: 9(.
األطفال  عودة  مع  أخرى  تارة  باحليوية  مفعمة  الشوارع  تغدو  حينما 
الُسُحب من  الدراسية، تشرع رياح اخلريف يف نقل  الفصول  مبتهجني إىل 
باعتب�ارها  الرياح  قوة  إىل  النظر  ويمكن  اليابسة.  فوق  إىل  املحيطات  فوق 
وهو  احلسىن؛  هللا  أسماء  أحد  على  الدالة  الصغرى  العالمات  إحدى 
هذه  الماء  دورة  من  الثاني�ة  املرحلة  أما  يشء.  كل  وخالق  خالقنا  »اْلَقِوّي« 
فتمتث�ل للقانون اإللهي األول للصدقات؛ حيث سيكون للهواء فوق املحيطات 
P( فوق 

low
P( من قيمة الضغط اجلوي للهواء )

High
قيمة ضغط جوي أعلى )

اليابسة. وخالل تلك الفرتة الزمني�ة، وبهدف استخدام القانون اإللهي الثاين 
الدافعة  القوة  P( بمثابة 

High
- P

low
الرثاء ) النظر إىل تدرج  للصدقات، يمكن 

يف  الماء  نقل  تدفق  تنظيم  يتم  كما  الرياح.  طريق  عن  الُسُحب  نقل  لعملية 
عليه،  وبن�اًء  اجلوي.  الهواء  عن  الناجت   )R

air
( االحتكاك  طريق  عن  الُسُحب 
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طريق  عن  املنقول  الماء  تدفق  عن  التعبري  يمكن  التبخر،  عملية  غرار  وعلى 
الرياح )WT( بشكٍل نوعي من خالل املعادلة التالية:

)8( 

37 
  

� ع� ���� ال��اح. ��ا  lowP -HighP( لل��قات، ���� ال��� إلى ت�رج ال��اء   ُ � ُ ) ���ا�ة الق�ة ال�افعة لع�ل�ة نقل ال�

� ع� ���� االح��اك (  ُ � ُ ً عل�ه، وعلى غ�ار  ) ال�اتج ع� اله�اء ال���. و airRی�� ت���� ت�ف� نقل ال�اء في ال� ��اء

  :ال�ال�ة ) ���لٍ ن�عي م� خالل ال�عادلةWTع�ل�ة ال����، ���� ال�ع��� ع� ت�ف� ال�اء ال��ق�ل ع� ���� ال��اح (

  

(𝑊𝑇 )  ت�ف�  ال�قل   ∝ (������ ����)
����

                                            )8(  

ً ما ی�� ��اس ال��ف� (  ل ق�ة ال�   ؛ ) advection equation) ال��ق�ل �اس���ام معادلة ال�أف� ( WTعادة ّ �اح  ح�� ت��ِ

  وزاو��ها اث��� م� أه� ال�ارام��ات ال��ث�ة في الع�ل�ة.

 

  ه��ل األم�ار ن���ة تأث�� ال�اذب�ة األرض�ة:

 َ � ُ � َ ا] [و َ ه ِت ْ � َ �َ م ْ ع َ � َ ض ْ َر ْ هِ األ ي ِ� �ِ ْ � ُ � َ� ً اء َ اءِ م َ � َ ال�َّ � ُ مِ   �ِّل

  ).24 : )، اآل�ة 30(الق�آن ال����: س�رة ال�وم ( 

� داك�ة مع ب�ودة ال��اء، ت�ه� �ع� ال�قاع على    غ�ووتال�ق�لة ل��ف��ه�  ال�ال��  ال�ارة    ی�ت��ع��ما   ُ � ُ ال�

ا لألم�ار وال�ل�ج.  ٍ ۖو��ا ورد في اآل�ة ال����ة:    س�ح األرض سق�ً� ّ ي َ ءٍ ح ْ ي لَّ شَ اءِ �ُ َ � َ اْل � ا مِ َ � ْل َ ع َ ج َ ]  [و َ �ُ�ن ِم ْ � ُ  َأفَالَ ی

)؛ فق� جعل هللا (س��انه وتعالى) ال��اة م���ة على س�ح األرض مع  30  :)، اآل�ة21(الق�آن ال����: س�رة األن��اء ( 

أح�    �ال�ف�� في وفي تق�ی��، ه�ا األم� ی�فع�ا أن ن��ن م� ال�اك��� ل�الق�ا    .وج�د ال�اء ال����ن م� األم�ار وال�ل�ج

زَّاق". وت�� ح�� ���ن   ؛ع ال��حلة األخ��ة م� دورة ال�اء للقان�ن اإللهي األول لل��قات أس�ائه ال���ى؛ وه� "ال�َّ

� ال���فة أعلى ���ة ل�اقة ال�ضع (  ُ � ُ ع��    ل�اء �اقة ال�ضع األدنى ل�ة  )، ب���ا ت��ن ��HighPEلل�اء ال��ج�د في ال�

 ) ل ت�رج  lowPEم���� س�ح األرض  ّ ِ���� لل��قات،  ال�اني  )، lowPE -HighPEال��اء ( ). أما ع� القان�ن اإللهي 

��" ق� خل� اله�اء وزوده ��قاومة   ال�اتج ع� جاذب�ة األرض، الق�ة ال�افعة لع�ل�ة ه��ل ال�اء. وج�ی� �ال��� أنَّ "ال�َّحِ

التأفق  معادلة  باستخدام  املنقول   )WT( التدفق  قياس  يتم  ما  عادًة 
أهم  من  اثنني  وزاويتها  الرياح  قوة  ل  تشكِّ حيث  )advection equation(؛ 

البارامرتات املؤثرة يف العملية.

هطول المطار نتيجة تأثري الاذبي�ة الرضية:
ْرَض َبْعَد َمْوِتَها[

َ
ُيْحِي ِبِه اْل

َ
َماِء َماًء ف ُل ِمَن السَّ ]َوُيَنِّ

)القرآن الكريم: سورة الروم )30(، اآلية: 24(.
داكنة  الُسُحب  وتغدو  لتدفئتهم  الثقيلة  املالبس  المارة  يرتدي  عندما 
البقاع على سطح األرض سقوًطا لألمطار  الشتاء، تشهد بعض  برودة  مع 
َل 

َ
ف

َ
أ  ۖ َحٍّ  ٍء  َشْ ُكلَّ  اْلَماِء  ِمَن  ]َوَجَعْلَنا  الكريمة:  اآلية  يف  ورد  وكما  والثلوج. 

هللا  جعل  فقد  30(؛  اآلية:   ،)21( األنبي�اء  سورة  الكريم:  )القرآن  ُيْؤِمُنوَن[ 
)سبحانه وتعاىل( احلياة ممكنة على سطح األرض مع وجود الماء املتكون 
من األمطار والثلوج. ويف تقديري، هذا األمر يدفعنا أن نكون من الشاكرين 
املرحلة  وختضع  اق«.  زَّ »الرَّ وهو  احلسىن؛  أسمائه  أحد  يف  بالتفكر  خلالقنا 
للماء  يكون  حيث  للصدقات؛  األول  اإللهي  للقانون  الماء  دورة  من  األخرية 
PE(، بينما تكون 

High
املوجود يف الُسُحب الكثيفة أعلى قيمة لطاقة الوضع )

أما   .)PE
low

( األرض  سطح  مستوى  عند  للماء  األدىن  الوضع  طاقة  قيمة 
 ،)PE

High
- PE

low
ل تدرج الرثاء ) عن القانون اإللهي الثاين للصدقات، فيشكِّ

الناجت عن جاذبي�ة األرض، القوة الدافعة لعملية هطول الماء. وجدير بالذكر 
R( تتحكم يف سرعة هطول 

air
ِحيم« قد خلق الهواء وزوده بمقاومة ) أنَّ »الرَّ

قطرات الماء. وبدون هذه املقاومة، يمكن أن تتسبب األمطار يف تدمري الغطاء 
النب�ايت، وقتل البشر واحليوانات على حٍد سواء. وأخرًيا، يمكن وصف تدفق 

هطول الماء )األمطار أو الثلوج( بشكٍل نوعي من خالل املعادلة التالية:
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)9( 

38 
  

 )airR  ،ت���� في س�عة ه��ل ق��ات ال�اء. و��ون ه�ه ال�قاومة، ���� أن ت���� األم�ار في ت�م�� الغ�اء ال��اتي (

ا، ���� وصف ت�ف� ه��ل ال�اء (األم�ار أو ال�ل�ج) ���لٍ ن�عي م�    . وال���انات على ح�ٍ س�اءوق�ل ال���   ً وأخ��

  :ال�ال�ة خالل ال�عادلة 

(𝑊𝐹)  ت�ف�  اله��ل   ∝
(������� �����)

����
                                    )9(  

ً ما ی�� ح�اب ه�ه ال���ة (  ت�ضح ���ة األم�ار ال���اق�ة على م�� ال�ي  ) م� خالل ش�ة سق�� األم�ار  WFعادة

  � / ساعة).ل�، وال�ي ی�� ��اسها �ال�ل����ات في ال�اعة (مم� ال�مف��ة 

 

  [ َ �� ِ� ِم ْ � ُ � ْل ِ ٍ ّل ات َ � ضِ آلَ ْ َر ْ األ َ ِ و ات َ او َ � نَّ فِي ال�َّ   ).3 :)، اآل�ة45(الق�آن ال����: س�رة ال�اث�ة ( [ِإ

 

ً على ه�ه اآل�ة  ) م� م���ر روحي، ����  4في األسه� ال����ة في ال��ل ال��ض��ي (  ف��، و�ال�ال����ةب�اء

ال�اقة. وه�ه إح��   في   فق��ة �ال�اقة إلى م��قة    غ��ة الق�ل �أن ات�اه ال��فقات في دورات ال�اء ���� م� م��قة  

ل لل��قات؛ ��ا ه� م�ضح في اآل�ة ال����ة األولى (س�رة  العالمات ال�ل�ة على ام��ال ال���عة للقان�ن اإللهي األو 

�قات، و��ا ه� م�ضح في اآل�ة الق�آن�ة (س�رة  7  : )، اآل�ة 55ال�ح�� (  ّ ). وأما ���ا ی�عل� �القان�ن اإللهي ال�اني لل�

م ال�اقة ) ال�ارد ذ��ها في الف�ل ال�اب�، ����� الغ�ض اإللهي م� ال����ات في اس���ا21  :)، اآل�ة15ال��� ( 

ا، ل���ن ���ا�ة ص�قة لل��اء ال�افة WEال����ة م� أجل ت�ل�� ت�ف� م��د �ع��ه م� ��ار ال�اء ( ً ) ق� ق�َّره هللا تق�ی�

��ا ��ه ال�فا�ة   ال�اء. وح��ها    م�ف�ق ال��ار وال����ات. عق� ه�ه ال��حلة، ت��ح ال��اء ف�ق ال����ات غ��ة 

ال��ف� لل�اء���ح واج�ها اإللهي ه� االس�عانة �  تق��� ق�� م��د �ع��ه م� ذل�  ال��اح م� أجل  (في  )  TW(   ق�ة 

ف�ق ال�ا��ة.   ���ا�ة ص�قة لل��اء ال�افة  ا، ل���ن  (س��انه وتعالى) م��قً �� ح�ده هللا  �)، واّل ُ � ُ ع��ما و ال� ا،  ً أخ��

� ال���فة)، ���ح   ُ � ُ ا ��ا ��في م� ال�اء (ال� ً الغ�ض اإللهي م�ها ه� اس���ام ت��ح ال��اء ف�ق ال�ا��ة غ��ة أ��

ا، ل���ن ���ا�ة ص�قة WFجاذب�ة األرض م� أجل تق��� ج�ء م� ال�اء في ص�رة أم�ار أو ثل�ج ( ً ) ق� ق�ره هللا تق�ی�

عادًة ما يتم حساب هذه الكمية )WF( من خالل شدة سقوط األمطار 
يتم  واليت  الزمن،  من  فرتة  مدى  على  املتساقطة  األمطار  كمية  توضح  اليت 

قياسها باملليمرتات يف الساعة )ملم / ساعة(.
ْلُمْؤِمِنَي[ ْرِض َلَياٍت لِّ

َ
َماَواِت َواْل ]ِإنَّ ِف السَّ

)القرآن الكريم: سورة اجلاثي�ة )45(، اآلية: 3(.
الشكل  يف  املبين�ة  األسهم  يف  وبالتفكر  الكريمة،  اآلية  هذه  على  بن�اًء 
التوضيح )4( من منظور رويح، يمكن القول بأن اجتاه التدفقات يف دورات 
الماء يسري من منطقة غني�ة بالطاقة إىل منطقة فقرية يف الطاقة. وهذه إحدى 
للصدقات؛  األول  اإللهي  للقانون  الطبيعة  امتث�ال  على  اجللية  العالمات 
 .)7 اآلية:   ،)55( الرحمن  )سورة  األوىل  الكريمة  اآلية  يف  موضح  هو  كما 
وأما فيما يتعلق بالقانون اإللهي الثاين للّصدقات، وكما هو موضح يف اآلية 
السابق،  الفصل  يف  ذكرها  الوارد   )21 اآلية:   ،)15( احلجر  )سورة  القرآني�ة 
فيكمن الغرض اإللهي من املحيطات يف استخدام الطاقة الشمسية من أجل 
ليكون  ره هللا تقديًرا،  الماء )WE( قد قدَّ بعين�ه من خبار  توليد تدفق محدد 
املرحلة،  هذه  عقب  واملحيطات.  البحار  فوق  اجلافة  للسماء  صدقة  بمثابة 
تصبح السماء فوق املحيطات غني�ة بما فيه الكفاية من الماء. وحينها يصبح 
واجبها اإللهي هو االستعانة بقوة الرياح من أجل تقديم قسط محدد بعين�ه 
)سبحانه  هللا  حدده  واّلذي  الُسُحب(،  )يف   )WT( للماء  التدفق  ذلك  من 
وتعاىل( مسبًقا، ليكون بمثابة صدقة للسماء اجلافة فوق اليابسة. وأخرًيا، 
عندما تصبح السماء فوق اليابسة غني�ة أيًضا بما يكفي من الماء )الُسُحب 
الكثيفة(، يصبح الغرض اإللهي منها هو استخدام جاذبي�ة األرض من أجل 
تقديًرا،  هللا  قدره  قد   )WF( ثلوج  أو  أمطار  صورة  يف  الماء  من  جزء  تقديم 
قد  الطبيعة  كانت  ا  لمَّ وختاًما،  اجلافة.  األرض  إىل  صدقة  بمثابة  ليكون 
الكريمتني  اآليتني  يف  ذكر  وكما  لإلنساني�ة،  كوني�ة  مدرسة  لتكون  ُخلقت 
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)سورة الرحمن )55( اآلية: 7، وسورة احلجر )15(، اآلية: 21(، فإن جميع 
التدفقات الطبيعية تطبق القانونني اإللهيني للصدقات الذين فرضهما هللا 

)سبحانه وتعاىل( على الكون.

ِرُج ِبِه َزْرًعا  ْرِض ُثمَّ ُيْ
َ
َسَلَكُه َيَن�اِبيَع ِف اْل

َ
َماِء َماًء ف نَزَل ِمَن السَّ

َ
َ أ نَّ للاَّ

َ
َلْم َتَر أ

َ
]أ

ِلَك َلِذْكَرٰى 
ٰ

َعُلُه ُحَطاًما ۚ ِإنَّ ِف َذ ا ُثمَّ َيْ اُه ُمْصَفرًّ َتَ
َ
ْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج ف

َ
ْخَتِلًفا أ مُّ

ْلَباِب[.
َ
وِل اْل

ُ
ِل

)القرآن الكريم: سورة الزمر )39(، اآلية: 21(.

Page  Ligne  A corriger  Correction  
، صارت المدينة كلها  ، صارت المدينة مغطاة  16 25

 بيضاء مغطاة 
، نستدل من هذه  اثاني   12 29

اآلية الكريمة )سورة  
الحجر )15(، اآلية:  
 21(، أنَّه ما من شيء 

، نستدل من هذه  اثاني  
اآلية الكريمة ، أنَّه ما  
 من شيء 

رأينا بعض المتسولين  حيث  18 68
  وهم يرقصون 

حيث رأينا بعض المتسولين  
 السود  وهم يرقصون 
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بالطاقة غنية مناطق  

الطاقة في فقيرة مناطق  

اإللهي مقوانين العل (:3الشكل التوضيحي )  

تبخر الماء في 
 الصيف

 نقل السحاب في الخريف

 األمطار هطول
 في والثلوج

 الشتاء

 الربيع

 

والربيع التدفق الدوري للصدقات (:5الشكل التوضيحي )  

للصدقات   دوري تدفق  

 

الشكل التوضيح )5(: التدفق الدوري للصدقات والربيع
مرور  بعد  البهيج،  الربيع  فصل  خالل  سعيدة  تغدو  الطبيعة  أن  والواقع 
»الشكل  البارد  والشتاء  العاصف  اخلريف  وفصل  احلار  الصيف  فصل 
و  »اْلَكِريم«  احلسىن  هللا  أسماء  من  اثنني  وبفضل   .»)5( التوضيح 
الطيور  تغرد  حيث  احلياة؛  وجتدد  للرخاء  موسًما  الربيع  يصري  »َاْلُمِقيت«، 
وتزهر الورود. ومثلما يبعث هللا )سبحانه وتعاىل( املوىت إىل احلياة، تصبح 
هذا  نهاية  وحبلول  جديد.  من  احلياة  فيها  دبت  وقد  بالزهور  مزين�ة  األرض 
الربيع الفردويس، تب�دو الطبيعة وكأنها فقدت التوازن لتب�دأ دورة الصدقات 
مرة أخرى. وقد أرشدين منظوري الرويح إىل أن فصل الربيع هو مكافأة من هللا 

)سبحانه وتعاىل( جلميع مخلوقاته إثر التدفق الدوري للصدقات.
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روح اإلسالم والّطريق األبدّي للّصدقات

اِفَعٌة )3( ِإَذا  َعِتَها َكاِذَبٌة )2( َخاِفَضٌة رَّ
ْ

َعِت اْلَواِقَعُة )1( َلْيَس ِلَوق
َ

]ِإَذا َوق
�ا )6([ نَبثًّ َكاَنْت َهَباًء مُّ

َ
ا )5( ف َباُل َبسًّ ِت اْلِ ا )4( َوُبسَّ ْرُض َرجًّ

َ
ِت اْل ُرجَّ

)القرآن الكريم: سورة الواقعة )56(، اآليات: من 1 إىل 6(.
خالل الساعات األوىل من يوم 17 ين�اير عام 1995، أيقظتن ضجة قوية 
مفاجئة، وقد كانت جدران غرفيت تهزت لبعض الوقت. وعندما توقفت الهزة، 
غادرت الشقة سريًعا، حيث وجدت جميع جرياين يف الشارع. وقد علمت أن 
وقد  الصباح،  ذلك  العمل  إىل  ذهبت  ثم  كويب.  مدين�ة  ضرب  قد  قوًيا  زلزااًل 
أعقبت  اليت  األسابيع  خالل  مغلًقا.  األحباث  ومركز  خاوية  الشوارع  كانت 
ب بعض الزمالء عن العمل نتيجة األضرار اليت حلقت ببعض  الزلزال، تغيَّ
الطرق الرئيسية والطرق السريعة املحيطة بمدين�ة كويب. وأثن�اء هذه الفرتة، 
الكثري من سكان مدين�ة  الطعام ألن  الكثري من  الياباين بشراء  نصحن جاري 
من  العديد  رأيت  شهرين،  حنو  ميض  وبعد  بلدتن�ا.  يف  يتسوقون  كانوا  كويب 
املباين  أنقاض  رفع  يف  للمساعدة  إيكيدا  مدين�ة  من  عمااًل  تقل  احلافالت 

واملنازل املنهارة واملتضررة بشدة.

لزيارة  )هاروتو(  صديقي  دعاين   ،1995 العام  ذلك  يف  الربيع  فرتة  خالل 
الباكر  الصباح  يف  الزلزال.  أحدثه  الذي  الضرر  حجم  أرى  كي  كويب  مدين�ة 
احلديدية  السكك  خطوط  ألن  ونظًرا  أوساكا.  محطة  من  القطار  استقلين�ا 
قرية  يف  القطار  توقف  فقد  كويب،  مدين�ة  حول  ومنعطفة  متشابكة  كانت 
استكملنا  هناك،  ومن  كويب.  مدين�ة  من  قليلة  أميال  بعد  على  تقع  صغرية 
الدمار يف كل مكان؛  لقد كانت مشاهد  املدين�ة.  رحلتن�ا باحلافلة إىل ضوايح 
وبدت كويب كمدين�ة تعرضت للقصف يف أحد األفالم احلربي�ة. فقد ُدمرت 
ذات  التقليدية  الياباني�ة  املنازل  أن  الحظت  كما  بالكامل،  عديدة  أحياًء 
الرئييس يف  السريع  الطريق  انهار  الزلزال. كما  تنُج من  لم  الثقيلة  األسقف 
رأيت  كما  األرض.  سطح  عن  البن�ايات  من  العديد  ارتفعت  وقد  املدين�ة، 
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صور  يلتقطون  الزوار  وبعض  الشوارع،  يف  والماء  الطعام  يبيعون  أشخاًصا 
املسجد  أن  أدركت  كويب،  مدين�ة  مسجد  إىل  وصلت  وعندما  خفية.  للدمار 
الستقالل  عدنا  الصالة،  أداء  وبعد  بالزلزال.  يت�أثرا  لم  القريب�ة  والكنيسة 
أحد  أنقاض  أمام  توقفت  طريقنا،  ويف  إيكيدا.  مدين�ة  إىل  والعودة  احلافلة 
وجدته  فتحته،  وعندما  األنقاض.  حتت  صغرًيا  كتاًبا  الحظت  حيث  املنازل 
عين�اي  اغرورقت  وفجأة،  امللونة.  والصور  االبتسامات  من  العديد  يضم 
بالدموع حينما أدركت أنَّ الطفل الذي كان يقرأ هذا الكتاب قد مات بطريقة 
وقد  أسابيع،  لبضعة  ذهن  احلزين  الشعور  هذا  يربح  لم  ومروعة.  مفاجئة 
وعندما  احلدث.  هذا  عن  احلزين�ة  الذكرى  تلك  العمل  يف  زماليئ  شاركت 
شخص   6500 حوايل  أن  علمت  التلفاز،  يف  األخبار  نشرات  إىل  استمعت 
الزلزال. ويف حقيقة األمر، كما أنَّ هللا )سبحانه وتعاىل( هو  لقوا حتفهم يف 
ِذيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ ]َيا  الكريمة  اآلية  يف  ورد  كما  »َاْلُمِميت«  أيًضا  فهو  »اْلُمْحِي«، 

الكريم:  )القرآن  ْسِلُموَن[  مُّ نُتم 
َ
َوأ ِإلَّ  َتُموُتنَّ  َوَل  ُتَقاِتِه  َحقَّ   َ للاَّ ُقوا  اتَّ آَمُنوا 

سورة آل عمران )3(، اآلية: 102(. بما أنَّ هذا املوت الذي ال مفر منه يمكن 
أن يطرق بابن�ا يف أي حلظة من حياتن�ا، فإنَّ السؤال األكرث أهمية هو »كيف 

نعد أنفسنا للحياة األبدية يف اجلّنة؟«

رْيُ  ُه اْلَ رُّ َجُزوًعا )20( َوِإَذا َمسَّ ُه الشَّ نَساَن ُخِلَق َهُلوًعا )19( ِإَذا َمسَّ ]ِإنَّ اإْلِ
ِذيَن ُهْم َعَلٰى َصَلِتِهْم َداِئُموَن )23(  َي )22( الَّ َمُنوًعا )21( ِإلَّ اْلُمَصلِّ

اِئِل َواْلَمْحُروِم )25([ لسَّ ْعُلوٌم )24( لِّ ْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ
َ
ِذيَن ِف أ َوالَّ

)القرآن الكريم: سورة املعارج )70(، اآليات: من 19 إىل 25(.
القوانني  لطاعة  ُخلقت  الطبيعة  بأنَّ  القائلة  احلقيقة  بني  تن�اقض  ة  َثمَّ
تتمثل  مكافأتها  وأنَّ  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  فرضها  اليت  للصدقات  اإللهية 
التفكري  على  القدرة  ولديهم  البشر  يولد  بينما  الرائع،  الربيع  فصل  ميجء  يف 
بالواجب اإللهي ألداء الصدقات من  الوفاء  أو عدم  الوفاء  ويتمتعون حبرية 
هذه  من  األول  اجلزء  أنَّ  أفهمه  فما  املهني�ة.  أو  االجتماعية  أنشطتهم  خالل 
)الطبع(،  الطبيعية  غرائزهم  يتبعون  الذين  بالبشر  يتعلق  الكريمة  اآلية 
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وعلى  فحسب.  عليهم  بالنفع  تعود  اليت  األنشطة  إلجناز  يسعون  بينما 
النقيض من ذلك، يتعلق اجلزء الثاين من هذه اآلية الكريمة بأولئك الذين 
ُخلقوا  قد  هم  أنَّ يدركون  إذ  بالصرب؛  بالتحلي  األناني�ة  الزنعة  هذا  جياهدون 
اِلق« من خالل أداء أركان اإلسالم  بااللزتام اإللهي )التكليف( بعبادة »اخْلَ
اآلخرين  مساعدة  خالل  من  الصدقات  واجبات  وأداء  )العبادة(،  اخلمسة 

)املعامالت(.

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمنَكِر 
ْ
اِس َتأ ْخِرَجْت ِللنَّ

ُ
ٍة أ مَّ

ُ
]ُكنُتْم َخرْيَ أ

] ِ َوُتْؤِمُنوَن ِباللَّ
)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية: 110(.

املسلم(؛  املجتمع  )أي  ّميت 
ُ
أ إىل  أنتيم  أنن  يعن  فهذا  مسلًما،  وكوين 

فاملسلمون يف جميع أحناء العالم أشبه بعائلة واحدة تضم خلفيات وجماعات 
ال  وحده  هللا  عبادة  يف  املسلمني  حياة  من  املقصد  ويتمثل  متنوعة،  عرقية 
بقوة مفهوم  للحياة تؤيد  له. فالدين اإلساليم هو شريعة متكاملة  شريك 
رفاهية اإلنسان، وحتث كل مسلم على التصرف وفًقا للعواقب. كما أن أنب�ل 
الرسائل اليت حتملها الُمُثل األخالقية العليا هي احرتام احلريات املدني�ة لكل 
جميع  يف  فرد  كل  يؤديها  أن  يتعني  اليت  الواجبات  حتديد  مع  املجتمع  يف  فرد 
منايح احلياة من أجل إقامة وتعزيز بيئ�ة يسودها السالم والسكين�ة. وألجل 
ّمة بوصفها خري مجتمع؛ إذ أنها تأمر 

ُ
ذلك، يشري هللا )سبحانه وتعاىل( إىل األ

بفعل الصواب )وقد سماه هللا معروفًا ، ألن الفطر السليمة تعرفه( وتنهي 
أحد  اإلسالمية.  املسؤوليات  أنب�ل  أحد  وذلك  )املنكر(؛  اخلطأ  ارتكاب  عن 
، وبالتايل، حينما  أكرب أسباب هالك األمم كانوا ال يتن�اهون عن منكر فعلوه 
يبتعد املسلمون عن اإليمان ، وعن األمر باملعروف والنهي عن املنكر يفقدون 
يف  ّمة 

ُ
األ فشلت  إذا  لذلك  وجل.  عز  هللا  خلقها  أمة  كأية  أمة  هم   ، خرييتهم 

هللا  عقاب  علين�ا  وسيحق  واملفاسد،  اآلثام  فستشيع  املسؤولية،  هذه  تبن 
)سبحانه وتعاىل(.
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مه علين�ا؛ من إراقة الدماء وارتكاب  وحىت حيول هللا بينن�ا وبني ارتكاب ما حرَّ
فقد  احلق،  بغري  ثروتن�ا  واستهالك  البشر  بني  والتظالم  اخلمر  وشرب  الزنا 
منَّ هللا علين�ا بالعقل إلرشادنا حىت نلتمس آياته من حولنا، إىل جانب الفطرة 
وفضاًل  اآلخرين.  ومساعدة  األناني�ة  على  التغلب  من  تمكنن�ا  اليت  السليمة 
النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن  يف  صفته  بي�ان  هللا  أورد  فقد  ذلك،  عن 
الشريفة بذكره تسعة وتسعني اسًما من أسمائه احُلسىن؛ وذلك حىت نعتنق 

منهج التوحيد.

ُر ِإلَّ  كَّ ا َكِثرًيا ۗ َوَما َيذَّ وِتَ َخرْيً
ُ
َقْد أ

َ
ْكَمَة ف ْكَمَة َمن َيَشاُء ۚ َوَمن ُيْؤَت اْلِ ]ُيْؤِت اْلِ
ْلَباِب[

َ
وُلو اْل

ُ
أ

)القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 269(.
غري  ومنطق  تفكري  سلطة  باعتب�اره  العقل  إىل  النظر  يمكن  املتدبر:  العقل 
مرئي�ة. ولقد شدد القرآن الكريم على أهمية استخدام العقل لبلوغ احلكمة يف 
جميع منايح حياتن�ا بما يف ذلك اكتساب الوعي بوجود هللا )سبحانه وتعاىل(، 
الفارق  ومعرفة  والكذب،  الصدق  بني  والتميي  والشر،  اخلري  بني  والتفريق 
الفسوق،  مواطن  عن  واالنصراف  الفضيلة  واتب�اع  ط،  والتسلَّ احلرية  بني 
وأخرًيا إجياد الهدف من احلياة. بينما احلكمة هي مصطلح إجيايب ورد ذكره 
مراًرا وتكراًرا يف القرآن الكريم بوصفه أحد صفات الصاحلني، وكما توضح 
ِكيم« احلكمة ملن يشاء من البشر. وكما  هذه اآلية الكريمة، يمنح هللا »احْلَ
َحْيُث 

َ
اْلُمْؤِمِن ف ُة  ْكَمُة َضالَّ قال النيب )صلى هللا عليه وسلم(: »اْلَكِلَمُة احْلِ

َحقُّ ِبَها«11، ويمكنن�ا بلوغ احلكمة إذا أولين�ا املعرفة حق قدرها، 
َ
ُهَو أ

َ
َوَجَدَها ف

وأصبحنا منفتحني على التعلم باالستماع إىل الدروس اإلسالمية ومرحبني 
يمكنن�ا  ه  بأنَّ القول  يمكنن  سفري،  جتارب  إىل  وبالنظر  والتهذيب.  بالتقويم 
اكتساب احلكمة أيًضا من خالل التعلم من الثقافات واألديان األخرى واليت 
من شأنها أن تعينن�ا على فهم اإلسالم من منظورات مختلفة. وثمة طريقة 
مخلوقات  وجميع  الطبيعة  يف  التأمل  يف  تتمثل  واليت  احلكمة؛  لبلوغ  أخرى 

هللا، وتدبر العظات والعرب بقلب متفكر.
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اَس َعَلْيَها[ َطَر النَّ
َ
ِت ف ِ الَّ يِن َحِنيًفا ۚ ِفْطَرَت للاَّ ِقْم َوْجَهَك ِللدِّ

َ
أ

َ
]ف

)القرآن الكريم: سورة الروم )30(، اآلية: 30(.
الفطرة السليمة: يولد البشر وبداخلهم ميل فطري حنو التوحيد )وحداني�ة 
والذكاء  الرحمة  جانب  إىل  الفطرة،  صورة  يف  إجيازه  يمكن  والذي  هللا(، 
واإلحسان وجميع الصفات األخرى اليت جتسد مفهوم اإلنساني�ة. يف الواقع 
اإلنسان يف أصل فطرته ينكر املنكر من دون تعليم ، من دون توجيه ، من دون 
البحوث  نت�اجئ  تظِهر  املفهوم،  هذا  إىل  وباإلشارة  املعروف.  يعرف  و   ، دراسة 
اجتماعية  كائن�ات  لنصبح  نولد  قد  أنن�ا  البشري  األحياء  علم  يف  احلديث�ة 
ولدين�ا الرغبة يف تقديم املساعدة12. وبن�اًء عليه، يمكن تأويل الفطرة على أنها 
شيفرة احلمض النووي للقرآن الكريم املطبوعة داخل كل إنسان منذ والدته. 
كما يمكن النظر للفطرة باعتب�ارها ذلك الصوت الداخلي للمالك الذي يرشد 
كل مولود جديد وطفل صغري كي حييا سعيًدا؛ وذلك من خالل أداء الواجبات 
اإللهية اليت خلقوا لتحقيقها، وحىت حييوا خالدين يف اجلنة بعد مغادرة الروح 
يف  ثان  صوت  يب�دأ  بالعمر،  الطفل  يتقدم  عندما  احلظ،  ولسوء  للجسد. 
الظهور للتن�افس مع ذلك الصوت األول سليم الطوية، ويصبح الراشدون 
أناني�ة.  انتقائي�ة بشأن مساعدة اآلخرين، ويميلون إىل أن يصبحوا أكرث  أكرث 
المادية حيث االستمتاع باحلياة،  الراحة  أنهم ينجذبون بشكل أكرب إىل  كما 
على  واحلروب  اجلرائم  وتنتشر  شيوًعا،  أكرث  البشر  بني  املنافسة  وتصبح 
كتابه  يف  تعاىل  هللا  يقول  الثاين،  الصوت  بهذا  يتصل  وفيما  العالم.  مستوى 
ُكْم  قِّ َوَوَعدتُّ َ َوَعَدُكْم َوْعَد اْلَ ْمُر ِإنَّ للاَّ

َ
ا ُقِضَ اْل ْيَطاُن َلمَّ اَل الشَّ

َ
احلكيم: ]َوق

اْسَتَجْبُتْم ِل[ )القرآن 
َ
ن َدَعْوُتُكْم ف

َ
ن ُسْلَطاٍن ِإلَّ أ ْخَلْفُتُكْم ۖ َوَما َكاَن ِلَ َعَلْيُكم مِّ

َ
أ

َ
ف

الكريمة،  اآلية  هذه  على  وبن�اًء   .  )22 اآلية:   ،)14( إبراهيم  سورة  الكريم: 
واجباتن�ا  أداء  جتاهل  إىل  يدفعنا  ما  هو  اخلفي  الشيطان  صوت  اتب�اع  فإنَّ 
اإللهية يف بعض األحيان. وقد أنذرنا هللا لكي يهدنا إىل سواء السبي�ل، حيث 
َكَسَبْت  َما  َلَها   ۚ ُوْسَعَها  ِإلَّ  َنْفًسا   ُ للاَّ ُف  ُيَكلِّ ]َل  العزيز:  كتابه  يف  هللا  يقول 
 .)286 اآلية:   ،)2( البقرة  سورة  الكريم:  )القرآن  اْكَتَسَبْت[  َما  َوَعَلْيَها 
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ِلَك ِلَمن َيَشاُء ۚ َوَمن ُيْشِرْك 
ٰ

ن ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذ
َ
َ َل َيْغِفُر أ ]ِإنَّ للاَّ

ٰى ِإْثًما َعِظيًما[ َتَ
ْ
َقِد اف

َ
ِ ف ِباللَّ

)القرآن الكريم: سورة النساء )4(، اآلية: 48(.
التوحيد: يعن عدم وجود يشء من قبي�ل املصادفة، وأن مسارات حياتن�ا 
بأن  الضمانة  التوحيد هو  أن  ال تسري إىل ما هي عليه بمحض الصدفة. كما 
وأنَّ  وحده.  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  مع  عالقتن�ا  على  تعتمد  بأكملها  حياتن�ا 
إدراك  إىل  يوصالن  اللذان  اجلناحان  هما  السليمة  والفطرة  املتدبر  العقل 

حقيقة التوحيد.

َعَلى   ُ للاَّ َمنَّ  ]َلَقْد  القرآني�ة:  اآلية  هذه  يف  ورد  وكما  ذلك،  إىل  باإلضافة 
ُمُهُم  يِهْم َوُيَعلِّ نُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّ

َ
ْن أ ِنَي ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًل مِّ اْلُمْؤِ

ِبٍي[ )القرآن الكريم: سورة  ْبُل َلِفي َضَلٍل مُّ
َ

ْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن ق اْلِكَتاَب َواْلِ
)صلى  محمد  األنبي�اء  خاتم  هللا  بعث  فقد   ،)164 اآلية:   ،)3( عمران  آل 
هللا عليه وسلم( إلتمام مهمة جميع من أرسلهم هللا من األنبي�اء السابقني 

لهداية البشر والدعوة إىل توحيد هللا.

الكون ال يشبه شيًئ�ا  ٱْلَعِزيز وٱْلُمِقيت وخالُق   هللا )سبحانه وتعاىل( هو 
هللا  رسول   - عنهم  هللا  ريض   - الصحابة  سأل  فعندما  يشء.  يشبهه  وال 
مباشرًة  اجلواب  جاء  وتعاىل(؛  )سبحانه  هللا  عن  وسلم(  عليه  هللا  )صلى 
شعار  أو  الوحدة  جوهر  عن  ُتعترب  قصرية؛  قرآني�ة  سورة  أنزل  عندما  هللا  من 
 )2( َمُد  الصَّ  ُ للاَّ  )1( َحٌد 

َ
أ  ُ للاَّ ُهَو  ]ُقْل  اإلخالص:  سورة  وهي  التوحيد، 

سورة  الكريم:  )القرآن   ])4( َحٌد 
َ
أ ُكُفًوا  ُه  لَّ َيُكن  َوَلْم   )3( ُيوَلْد  َوَلْم  َيِلْد  َلْم 

اعتن�اق  على  مساعدتن�ا  وبغرض   .)4 إىل   1 من  اآليات:   ،)112( األخالص 
منهج التوحيد وطاعة هللا يف جميع أنشطتن�ا االجتماعية واملهني�ة، فقد ذكر 
يف  وتكراًرا  مراًرا  والّتسعني  الّتسعة  احُلسىن  أسمائه  وتعاىل(  )سبحانه  هللا 
القرآن الكريم ويف األحاديث النبوية. وفضاًل عن ذلك، خلقنا هللا )سبحانه 
وتعاىل( خبمس حواس؛ لكي نكتشف العالم من حولنا ونستدل على آياته. 
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هللا  بآيات  ينطق  الذي  الصامت  القرآن  يشبه  الكون  فإن  األمر،  واقع  ويف 
الدالة على أسمائه احلسىن. فعلى سبي�ل املثال؛ معرفة أنَّ هناك جنوم تبعد 
مليارات السنني الضوئي�ة عن األرض هي بال شك آية من آيات تمجيد هللا 
واليت تتجلى يف أحد أسمائه احُلسىن؛ وهو »اْلَعِظيُم«. بينما رؤية أم حتمل 
طفلها بني أحضانها، حيث ارتسمت على وجهها ابتسامة رقيقة هي آية من 
آيات محبة هللا )سبحانه وتعاىل( جلميع البشر واليت تتجلى يف أحد أسمائه 
احُلسىن؛ وهو »ٱْلَوُدود«. يف حني أن االستماع إىل صوت ارتطام أمواج البحر 
»اْلَقِوّي«.  وهو  احُلسىن؛  هللا  أسماء  بأحد  سيذكرنا  الصخرية  باملنحدرات 
وقد يكون جمال الطبيعة أثن�اء فصل الربيع هو آية من اآليات العظيمة عن 
اجلنة واليت تتجلى يف أحد أسمائه احُلسىن؛ وهو »اْلَمِجيُد«. وختاًما، يمكن 
أن يكون فصل الشتاء البارد أو فصل الصيف احلار من عالمات اخلشية من 
عذاب النار واليت تتجلى يف أحد أسمائه احُلسىن؛ وهو »احْلِسيب«. لذلك، 
التخلق  مع  احُلسىن  هللا  أسماء  معاين  ملعرفة  السعي  املسلمني  على  جيب 

بصفاتها حىت يستشعروا وجود هللا على الدوام.

ْمِدِه ۚ َوَكَفٰى ِبِه ِبُذُنوِب ِعَباِدِه  ْح ِبَ ِذي َل َيُموُت َوَسبِّ ْل َعَلى اْلَحِّ الَّ ]َوَتَوكَّ
َخِبرًيا[ 

)القرآن الكريم: سورة الفرقان )25(، اآلية: 58(.
التوحيد يف حياتهم  الذين يفهمون ويعتنقون منهج  وبالتايل، فإنَّ أولئك 
سيرتسخ لديهم إيمان قوي بأنَّ هللا وحده بي�ده ملكوت كل يشء وراء حدود 
عاملنا المادي املريئ. ولذلك، فهم يعتمدون فقط على هللا )سبحانه وتعاىل( 
علين�ا  جيب  ه  أنَّ يعن  هللا  على  التوكل  فإنَّ  ذلك،  ومع  )التوكل(.  به  ويثقون 
ويف  )االسباب(.  الكون  على  هللا  فرضها  اليت  اإللهية  القوانني  جميع  طاعة 
رجل  سأل  عنه(:  هللا  )ريض  مالك  بن  أنس  روى  فقد  املوضوع،  هذا  ضوء 
ْعِقُلَها 

َ
أ  ِ َرُسوَل هللاَّ رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( عن ناقته فقال: »َيا 

ْل«13. فعلى سبي�ل املثال؛ إذا  اَل »اْعِقْلَها َوَتَوكَّ
َ

ُل؟« ق َتَوكَّ
َ
ْطِلُقَها َوأ

ُ
ْو أ

َ
ُل أ َتَوكَّ

َ
َوأ

شعرنا باملرض، فإنن�ا حنتاج أواًل إىل زيارة أفضل طبيب ممكن، ثم الثقة بأنَّ 
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هللا )سبحانه وتعاىل( هو الشايف املعايف، حيث ُيمكنن�ا التصّدق مع التضرع 
هلل بأن يمنح الطبيب املعرفة واحلكمة الالزمة إلجياد أفضل عالج لنا.

ْحَساِن َوِإيَت�اِء ِذي اْلُقْرَبٰ َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء  ُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ
ْ
َ َيأ ]ِإنَّ للاَّ

ُروَن[ ُكْم َتَذكَّ َواْلُمنَكِر َواْلَبْغِي ۚ َيِعُظُكْم َلَعلَّ
)القرآن الكريم: سورة الّنحل )16(، اآلية: 90(.

الكريمتني )سورة الرحمن )55(، اآلية: 7، وسورة  بالتوافق مع اآليتني 
بالعلم  املتعلق  السابق  الفصل  يف  ذكرهما  الوارد   )21 اآلية:   ،)15( احلجر 
اآلية:   )16( الّنحل  )سورة  من  القرآني�ة  اآلية  هذه  ويف  الطبيعة،  يف  اإللهي 
بالصرب  االستعانة  إىل  عباده  يدعو  كما  الناس  بني  بالعدل  هللا  يأمر   ،)90
بمكان  األهمية  من  يصبح  املنطلق،  هذا  ومن  اإللهية.  واجباتهم  أداء  عند 
»تصديق«؛  كلمة  من  مشتقة  »الصدقة«  العربي�ة  الكلمة  أنَّ  مالحظة 
واليت تعن املوافقة على عقيدتن�ا اإلسالمية. لذلك، وكما ورد يف هذه اآلية 
 ۚ  ِ اْبِتَغاَء َوْجِه للاَّ َوَما ُتنِفُقوَن ِإلَّ   ۚ نُفِسُكْم 

َ
ِل

َ
].. َوَما ُتنِفُقوا ِمْن َخرْيٍ ف القرآني�ة 

..[ )القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 272(، فقد توصلُت إىل أن فهم 
القانون اإللهي األول للصدقات يتوافق مع غاية املسلمني إلرضاء هللا وحده 
والنب�اتات.  واحليوانات  البشر  مع  تعامالتن�ا  خالل  من  وتعاىل(  )سبحانه 
الرحمن  سورة  الكريم:  )القرآن  القرآني�ة  اآلية  من  ذاته  الغرض  ولتحقيق 
)55(، اآلية: 7( بالنسبة إىل الكون، فإن هدف البشرية من القانون اإللهي 
األول للصدقات، املذكور يف اآلية القرآني�ة )سورة النحل )16(، اآلية: 90(، 
التكافؤ  وحتقيق  والفقراء  الغني�اء  بني  العدل  يسوده  مناخ  ترسيخ  يف  يكمن 
الثاين  اإللهي  القانون  غرار  وعلى  ذلك،  على  وعالوة  مجتمعاتن�ا.  أفراد  بني 
إىل  بالنسبة   )21 اآلية:   ،)15( احلجر  سورة  الكريم:  )القرآن  للّصدقات 
الكون، يرتبط اجلزء الثاين من اآلية القرآني�ة )سورة النحل )16(، اآلية: 90( 
بأداء واجباتن�ا اإللهية يف تقديم يد العون من خالل مجاهدة النفس ومحاربة 
ينتهي  الطبيعة  يف  للصدقات  الدوري  التدفق  كان  إذا  ذلك،  ومع  األناني�ة. 
الربيع، فإنَّ جميع أعمالنا املتعلقة بمساعدة البشر  كل عام مع ميجء فصل 



50

سُتضاف  املهني�ة  أو  االجتماعية  أنشطتن�ا  خالل  من  والنب�اتات  واحليوانات 
أعمالنا  سُتضاف  ولذلك،  األبدية.  أرواحنا  إىل  صاحلة  أعمااًل  بوصفها 

الصاحلة إىل الطريق األبدي للّصدقات.

 على سبي�ل املثال، ُتعد الصالة هي الركن الثاين من أركان اإلسالم وأحد 
كلمة  من  مشتقة  »الصالة«  العربي�ة  الكلمة  أنَّ  ونالحظ  العبادة.  شعائر 
فهيم  وحبسب  وربه.  العبد  بني  روحّية  ِصلة  ختلق  ها  أنَّ يعن  مما  )ِصلة(؛ 
التواضع واإلخالص والرتكي  يتمثل يف  الصالة  اإللهي األول يف  القانون  فإنَّ 
)اخلشوع( أثن�اء أداء الصالة، وذلك البتغاء مرضاة هللا، حيث تساعدنا هذه 
احلالة الذهني�ة على الوصول لرحمة هللا وني�ل كرمه. وفيما يتعلق بالقانون 
األبدي  الطريق  إىل  سُتضاف  صلواتن�ا  أوقات  فإنَّ  للّصدقات،  الثاين  اإللهّي 
هذه  يف  ورد  وكما  ذلك،  إىل  باإلضافة  صاحلة.  أعمااًل  بوصفها  للصدقات 
َعَلْيِهْم  ِبَها َوَصلِّ  يِهم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ ًة 

َ
ْمَواِلِهْم َصَدق

َ
أ ِمْن  القرآني�ة: ]ُخْذ  اآلية 

التوبة  سورة  الكريم:  )القرآن  َعِليٌم[  َسِميٌع   ُ َوللاَّ  ۗ ُهْم  لَّ َسَكٌن  َصَلَتَك  ِإنَّ   ۖ
)9(، اآلية: 103(، فإنَّ هللا )سبحانه وتعاىل( يأمرنا أن نعقد الني�ة يف سبي�ل 
ابتغاء مرضاته من خالل تقاسم جزء من األموال اليت وهبها هللا لنا ملن هم 
أقل ثراًء بغرض تطهري أنفسنا يف الطريق األبدي للصدقات. ويف واقع األمر، 
فإنَّ الكلمة العربي�ة »الزكاة« تعن تطهري النفس وتزكيتها. ومن منطلق هذا 
التعريف، فإنَّ القانون اإللهّي األول لصدقات األموال )زكاة المال( هو الني�ة 
اليت يعقدها كل شخص غن ملساعدة الفقري راجًيا ابتغاء مرضاة هللا وتطهري 
نفسه وتزكيتها يف الطريق األبدي للصدقات. أما فيما يتعلق بالقانون اإللهي 
الثاين للّصدقات، فُيحدد مبلغ الزكاة اليت ُيتصدق بها سنوًيا بنسبة %2.5 من 
إجمايل مدخرات املسلم وثروتها اليت تتجاوز احلد األدىن )بلغت النصاب( 14.

 وفضاًل عن وجوب هذا التكليف، فإنَّ الصدقة تفتح أمامنا الباب لتطهري 
النفس وتزكيتها وإضافة األعمال الصاحلة إىل الطريق األبدي للصدقات من 
ُلوَنَك 

َ
خالل التصدق بكل ما يف وسعنا كما ورد يف آيات الذكر احلكيم: ]َيْسأ

َرِبَي َواْلَيَت�اَمٰ َواْلَمَساِكِي 
ْ

ق
َ
ِلْلَواِلَدْيِن َواْل

َ
ْن َخرْيٍ ف نَفْقُتم مِّ

َ
َماَذا ُينِفُقوَن ۖ ُقْل َما أ
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الكريم: سورة  )القرآن  َعِليٌم[  ِبِه   َ ِإنَّ للاَّ
َ
ف َخرْيٍ  ِمْن  َتْفَعُلوا  َوَما   ۗ ِبي�ِل  السَّ َواْبِن 

النّي�ة يف سبي�ل  البقرة )2(، اآلية: 215(. وتعن هذه اآلية القرآني�ة أن عقد 
ال  للصدقات  األبدي  الطريق  يف  وتزكيتها  النفس  وتطهري  هللا  مرضاة  ابتغاء 
يقتصر فحسب على مساعدة املحتاجني من خالل منحهم المال أو الطعام 
مثل  األخرى  اخلري  أوجه  جميع  ذلك  يتضمن  بل  احلياة،  قيد  على  للبقاء 
وكذلك  واألصدقاء،  واجلريان  القرىب  لذوي  الوقت  وبذل  املساعدة  تقديم 
تقديم يد العون وتفريج الكرب عن املكروبني أو إدخال السرور على قلوبهم 
أو املساهمة يف حتسني وضعهم بشكل أو بآخر. على سبي�ل املثال، فاألعمال 
الصاحلة تتضمن اإلحسان إىل اآلخرين والتعامل بالرحمة والعطف واملحبة 
مع ذوي القرىب واجلريان وزمالء العمل؛ كما ُذكر يف اآلية القرآني�ة: ] َواْعُبُدوا 
َ َوَل ُتْشِرُكوا ِبِه َشْيًئ�ا ۖ َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا َوِبِذي اْلُقْرَبٰ َواْلَيَت�اَمٰ َواْلَمَساِكِي  للاَّ
ِبي�ِل َوَما َمَلَكْت  نِب َواْبِن السَّ اِحِب ِباْلَ ُنِب َوالصَّ اِر اْلُ اِر ِذي اْلُقْرَبٰ َواْلَ َواْلَ
ُخوًرا[ )القرآن الكريم: سورة الّنساء 

َ
بُّ َمن َكاَن ُمْخَتاًل ف َ َل ُيِ ْيَماُنُكْم ۗ ِإنَّ للاَّ

َ
أ

)4(، اآلية: 36(.

 وعالوة على ذلك، يعلمنا النيب الكريم محمد )صلى هللا عليه وسلم( أنَّ 
ِ )صلى  الطريق األبدي للّصدقات له الكثري من األبواب، كما قال َرُسوُل هللاَّ
ِفيِه  َتْطُلُع  َيْوٍم  ُكلَّ  ٌة 

َ
َصَدق َعَلْيِه  اِس  النَّ ِمَن  ُساَلىَم  »ُكلُّ  وسلم(:  عليه  هللا 

َتْحِمُلُه 
َ
ف ِت�ِه  َدابَّ ُجَل يِف  الرَّ َوُتِعنُي  ٌة 

َ
ااِلْثَننْيِ َصَدق َبنْيَ  َتْعِدُل  اَل - 

َ
ْمُس - ق الشَّ

َوُكلُّ  ٌة 
َ

َب�ُة َصَدق يِّ الطَّ َواْلَكِلَمُة  اَل - 
َ

ق ٌة - 
َ

َمَتاَعُه َصَدق َعَلْيَها  َلُه  ُع 
َ
َتْرف ْو 

َ
أ َعَلْيَها 

ٌة«15.
َ

ِريِق َصَدق َذى َعِن الطَّ
َ
ٌة َوُتِميُط األ

َ
اَلِة َصَدق َخْطَوٍة َتْمِشيَها ِإىَل الصَّ

ْرَسْلَناَك ِإلَّ َرْحَمًة 
َ
ويف مالحظة أخرية، كما ُذكر يف هذه اآلية القرآني�ة ]َوَما أ

ْلَعاَلِمَي[ )القرآن الكريم: سورة األنبي�اء )21(، اآلية: 107(، فقد أرسل هللا  لِّ
إلهية  كهدية  جمعاء  بالبشرية  رحمة  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  محمد  النيب 
حىت قيام الساعة. ولتحقيق رسالة املحبة والرحمة، أكد رسول هللا )صلى 
جتاه  واإلحسان  والتعاطف  باملحبة  التعامل  ضرورة  على  وسلم(  عليه  هللا 
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َ َرِفيٌق  ِ )صلى هللا عليه وسلم(: » ِإنَّ هللاَّ البشرية جمعاء، كما قال َرُسوُل هللاَّ
َعَلى  ُيْعِطي  اَل  َوَما  اْلُعْنِف  َعَلى  ُيْعِطي  اَل  َما  ِق 

ْ
ف الرِّ َعَلى  َوُيْعِطي  َق 

ْ
ف الرِّ بُّ  حُيِ

ِ )صلى هللا عليه  َرُسوُل هللاَّ َما ِسَواه«16ُ. ويف حديث نبوي شريف آخر قال 
بُّ ِلَنْفِسِه«17. ِخيِه َما حُيِ

َ
بَّ أِل َحُدُكْم َحىتَّ حُيِ

َ
وسلم(: »اَل ُيْؤِمُن أ

ْمَثاُلُكم ۚ [ 
َ
َمٌم أ

ُ
َناَحْيِه ِإلَّ أ ْرِض َوَل َطاِئٍر َيِطرُي ِبَ

َ
ٍة ِف اْل ]َوَما ِمن َدابَّ

)القرآن الكريم: سورة األنعام )6(، اآلية: 38(.
 فضاًل عن ذلك، واستن�اًدا إىل هذه اآلية القرآني�ة، فإنَّ معاملة احليوانات 
بالعطف والرحمة ليست سوى واحدة من مسؤوليات كل مسلم. ولفهم هذا 
يِبّ )صلى هللا عليه وسلم( بهذه القصة: »َبْيَنما َرُجٌل ِبَطِريٍق،  األمر أخربنا النَّ
ِإَذا َكْلٌب َيْلَهُث 

َ
َشِرَب، ُثمَّ َخَرَج، ف

َ
َل ِفيَها ف زَنَ

َ
ا ف ِبْئً َوَجَد 

َ
اْشَتدَّ َعَلْيِه اْلَعَطُش ف

ِمْثُل  اْلَعَطِش  ِمَن  اْلَكْلَب  َهَذا  َبَلَغ  َلَقْد  ُجُل  الرَّ َقاَل 
َ
ف اْلَعَطِش،  ِمَن  ى  َ الرثَّ ُكُل 

ْ
َيأ

ُ َلُه،  َشَكَر هللاَّ
َ
َسَقى اْلَكْلَب، ف

َ
ُه َماًء، ف  ُخفَّ

َ
َمأل

َ
، ف َل اْلِبْئَ زَنَ

َ
، ف ِذي َكاَن َبَلَغ ِمنِّ الَّ

َكِبٍد  َذاِت  ُكلِّ  يِف  َقاَل: 
َ
ف ْجًرا 

َ
أل اْلَبَهاِئِم  يِف  َلَنا  َوِإنَّ   ِ َرُسوَل هللاَّ َيا  اُلوا 

َ
ق َلُه.  َغَفَر 

َ
ف

ْجٌر«18.
َ
َرْطَبٍة أ

 ] ْرِض َخِليَفًة ۖ
َ
َك ِلْلَمَلِئَكِة ِإينِّ َجاِعٌل ِف اْل اَل َربُّ

َ
]َوِإْذ ق

)القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 30(.
 وتعلمنا هذه اآلية القرآني�ة أن عالقة البشرية ومسؤوليتها جتاه الطبيعة 
ها أيًضا عالقة الويص. فعلى سبي�ل املثال، كما ورد يف هذه  ُينظر إليها على أنَّ
ُمْفِسِديَن[  ْرِض 

َ
اْل ِف  َتْعَثْوا  َوَل   ِ للاَّ ْزِق  رِّ ِمن  َواْشَرُبوا  ]ُكُلوا  القرآني�ة:  اآلية 

)القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 60(، ال جيوز للمسلم أن يسرف يف 
استهالكه سواء يف استخدام الطعام أو املالبس أو املوارد الطبيعية. باإلضافة 
إىل ذلك، يوصين�ا النيب )صلى هللا عليه وسلم( بأن نزرع النب�اتات، كما قال: 
ْو َبِهيَمٌة ِإالَّ 

َ
ْو ِإْنَساٌن أ

َ
ُكُل ِمْنُه َطرْيٌ أ

ْ
َيأ

َ
ْو َيْزَرُع َزْرًعا ف

َ
»َما ِمْن ُمْسِلٍم َيْغِرُس َغْرًسا أ

ٌة«19.
َ

َكاَن َلُه ِبِه َصَدق
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الّطريق األبدّي للّصدقات يف أماكن العمل

ا َيْبُلَغنَّ ِعنَدَك اْلِكَبَ  اُه َوِباْلَواِلَدْيِن ِإْحَساًنا ۚ ِإمَّ لَّ َتْعُبُدوا ِإلَّ ِإيَّ
َ
َك أ َضٰ َربُّ

َ
]َوق

ْوًل َكِريًما 
َ

ُهَما ق  َوَل َتْنَهْرُهَما َوُقل لَّ
ٍّ

ف
ُ
ُهَما أ َل َتُقل لَّ

َ
ْو ِكَلُهَما ف

َ
َحُدُهَما أ

َ
أ

َي�ايِن  بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ ْحَمِة َوُقل رَّ لِّ ِمَن الرَّ )23( َواْخِفْض َلُهَما َجَناَح الذُّ
َصِغرًيا )24([

)القرآن الكريم: سورة اإلسراء )17(، اآليت�ان: 24-23(.
عقب انتهايئ من الدراسات العليا اجلامعية يف معهد ستيفزن للتكنولوجيا 
اجلزائر  إىل  عدُت  األمريكية(،  املتحدة  الواليات  )نيوجرييس،  هوبوكني  يف 
السنة  وخالل  للبرتول.  اجلزائري  املعهد  يف  للتدريس   1984 عام  ين�اير  يف 
شقة  يف  السكن  تقاسمُت  باملعهد،  كمدرس  عملي  أثن�اء  األوىل  الدراسية 
بعض  توزيع  الكلية  قررت  العسكرية،  اخلدمة  أدايئ  وبعد  آخر.  زميل  مع 
املعهد.  يف  البقاء  على  تشجيعهم  بهدف  املدرسني  على  السكني�ة  الشقق 
وعندما دخلت إىل شقيت وجدتها صغرية، وقد كنت قلًقا من أن تكون ضيقة 
جديت  لزيارة  ذهبت   ،1987 عام  صيف  وخالل  أطفال.  لدي  كان  إذا  للغاية 
من  الغريب  اجلزء  يف  تقع  ساحلية  مدين�ة  وهي  صاف؛  بن  رأيس  مسقط  يف 
الصغرية،  غرفتها  يف  يب  للرتحيب  للغاية  جديت  سعدت  وكعادتها،  اجلزائر. 
وقد استمتعنا حبديثن�ا عن بعض احلكايا واألمور الطريفة اليت حدثت يل يف 
مدين�ة نيويورك. أخربتها أيًضا أن أول ما شعرت باحلزن عليه هو عدم سماع 
سمعنا  اللحظة  تلك  يف  وأخوايت.  وإخويت  والدّي  بغياب  الشعور  قبل  األذان 
أذان املسجد، فذهبت جديت إىل زاوية الغرفة ألداء الصالة. وبعد االنتهاء من 
حان  قد  الوقت  أن  جديت  وأخربتن  جدية،  أكرث  مناقشتن�ا  أصبحت  الصالة، 
إلجياد زوجة لطيفة وتكوين عائلة. وعندما انتهزت هذه الفرصة ألشتكي من 
شقيت الضيقة بدت جديت مهتمة حبدييث، ولكنها ذّكرتن بهذه اآلية الكريمة: 
 .)153 اآلية:   ،)2( البقرة  سورة  الكريم:  )القرآن  اِبِريَن[  الصَّ َمَع   َ للاَّ ]ِإنَّ 
حينها ابتسمُت ألنن أدركُت أنن كنت حباجة إىل معرفة كيف يمكنن إجياد 
متسع يف قليب حىت أجده يف شقيت الصغرية. ويف نهاية زياريت، عندما قّبلت 
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]َلِئ  املغزى:  ذات  الكريمة  اآلية  هذه  وتلت  يدي  أمسكت  لتوديعها،  جديت 
ومنذ   .)7 اآلية:   ،)14( إبراهيم  سورة  الكريم:  )القرآن  ُكْم[  ِزيَدنَّ

َ
َل َشَكْرُتْم 

ِحيم« أن يزرقها فسيح جناته. وفاتها، وأنا أدعو هللا »الرَّ

ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍض[ ضَّ
َ
]انُظْر َكْيَف ف

)القرآن الكريم: سورة اإلسراء )17(، اآلية: 21(.
ر بها هللا )سبحانه وتعاىل( الكون  ه تماشًيا مع الهيئ�ة اليت صوَّ ما أفهمه أنَّ
من مختلف »تدرجات الرثاء«؛ بما يف ذلك الطاقة والضغط ودرجة احلرارة 
واالرتفاع وتركيات املواد املختلفة، فقد خلق هللا بداخلنا »تدرًجا للرثوة«؛ 
على سبي�ل املثال الرثوة المالية والعناصر المادية والصحة واملظهر والتحلي 
ِكيم  بالذكاء الالزم للتعلم والقدرة على إتقان مختلف املهارات. إذ يعَلم احْلَ
البشر  بني  واملهارات  للقدرات  الفطري  التدرج  هذا  أنَّ  وتعاىل(  )سبحانه 
ضروري حىت تتوافر أنواع شىت من الوظائف واملهن، وكي يتمكن البشر من 
مساعدة بعضهم البعض. فعلى سبي�ل املثال، هناك حاجة يف املستشفيات 
الذين يتمتعون بمستويات مختلفة من  إىل اجلراحني واألطباء واملمرضني 
املهارات والقدرات فيما يتعلق بعالج املرىض، حيث أنهم يتشاركون مًعا يف 
وضع خطة شاملة أو كاملة لعالج املريض. وجميعهم جزء ال يتجزأ من الكل، 
ويمكن تصوير تلك العالقة يف هيئ�ة القضبان الشعاعية يف عجلة الدراجة، 
ل الباحثون واخلرباء  ل الكل. وعلى حنو مماثل، يمثِّ فجميع األجزاء الزمة ليتشكَّ
البحوث؛  مراكز  يف  األهمية  بالغة  عناصر  جميًعا  والفنيون  واملهندسون 
يف  عنهم  غىن  ال  واملحاضرون  فاألساتذة  وكذلك،  قدراته.  أساس  على  كٌل 
االبت�دائي�ة  املدارس  املدرسني يف  باإلضافة إىل احلاجة إىل وجود  اجلامعات، 
للقيام  الصناعة  قطاعات  يف  العمال  إىل  أيًضا  حاجة  ثمة  وأخرًيا،  والثانوية. 

باألعمال البدني�ة الالزمة يف بن�اء الُبىن التحتي�ة.
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َيْبُلَوُكْم ِف َما آَتاُكْم[  َبْعٍض َدَرَجات لِّ
َ

ْوق
َ
َع َبْعَضُكْم ف

َ
]َوَرف

)القرآن الكريم: سورة األنعام )6(، اآلية: 165(.
االمتث�ال  أجل  من  الكريمة،  اآلية  هذه  إىل  واستن�اًدا  ذلك،  على  عالوة 
استخدام  على  املسلمني  اإلسالم  حث  للصدقات،  األول  اإللهي  للقانون 
خالل  من  وذلك  وحده،  هللا  إلرضاء  الني�ة  إخالص  مع  الفطرية  قدراتهم 
مساعدة اآلخرين وتزكية النفس أثن�اء مسريهم يف الطريق األبدي للصدقات. 

ونتيجة لذلك، سُتحتَسب واجباتهم اليومية أعمااًل صاحلة.
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المهارات في األغنياء  

المهارات في الفقراء  

العملالّطريق األبدّي للّصدقات في أماكن  (:6الشكل التوضيحي )  

زبائن اناس مرضى, طالب ,  
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المهارات في األغنياء  

المهارات في الفقراء  
الهرمي التسلسل في منصب  

الخطأتعيين بعض الموظفين في المنصب  (:7الشكل التوضيحي )  

سفلأ  أعلى 

الشكل التوضيح )6(: الّطريق البدّي للّصدقات ف أماكن العمل 

فالواجب   ،)6( التوضيح  الشكل  يف  مبني  هو  وكما  املثال،  سبي�ل  على 
حل  يف  للمساعدة  صدقة  بمثابة  لتكون  اخلربة  تقديم  هو  للمهندس  اإللهي 
املشكالت التقني�ة على النحو الصحيح. أما الواجب اإللهي للطبيب فيكمن 
والعالج  بالتشخيص  وتزويدهم  املناسب،  النحو  على  املرىض  عالج  يف 
هي  املدرس  عاتق  على  تقع  اليت  اإللهية  املسؤولية  أنَّ  حني  يف  الصحيحني، 
تطبيق  خالل  ومن  عام،  وبشكل  التعلم.  من  الطالب  وتمكني  املعرفة  نقل 
)سبحانه  هللا  مرضاة  ابتغاء  أجل  من  للصدقات  األول  اإللهي  القانون 
التعامل  أثن�اء  اليومية  واالجتماعية  املهني�ة  أنشطتن�ا  جميع  فإنَّ  وتعاىل(، 
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الطريق  يف  صاحلة  أعمااًل  لنا  سُتحتسب  والنب�اتات  واحليوانات  البشر  مع 
األبدي للصدقات.

 وعلى نطاق أوسع، ُتعد املؤسسات وحدات اجتماعية مكونة من البشر، 
األنشطة  مختلف  بني  العالقات  حيدد  الذي  اإلداري  الهيكل  ذلك  يف  بما 
والصالحيات  واملسؤوليات  األدوار  ويسند  يقسم  والذي  واألعضاء، 
من  مستوى  كل  يتطلب  مؤسسة،  أي  ويف  املختلفة20.  باملهام  لالضطالع 
مستويات التسلسل الهريّم مهارات تقني�ة ومهارات شخصية محددة ألداء 
الدور على حنو واِف، ويتم اختي�ار األفراد بشكٍل عام بن�اًء على هاتني السمتني: 
وهي  عناصر؛  ثالثة  من  تتكون  اليت  التقني�ة  املهارات  هو  األول  اجلانب 
املعرفة واملهارات والقدرات. أما اجلانب اآلخر، فرتتبط املهارات الشخصية 
التكيف وحل املشكالت واإلبداع  بالتواصل والعمل اجلماعي والقدرة على 
وتتضح  الوقت.  وإدارة  اآلخرين  مع  التعامل  ومهارات  العمل  وأخالقيات 
أهمية املهارات الشخصية من واقع أنَّ نوعية التفاعالت بني املوظفني تؤثر 

يف كفاءة سري العمل على مختلف مستويات املؤسسة.

 من أجل حتقيق أقىص قدر من جودة التفاعل بني موظفي الشركة وكفاءة 
سري العمل، يتمثل الهدف من إدارة القوى العاملة )WFM( يف تيسري عملية 
مهاراتهم  مع  يتن�اسب  حنو  على  الهريّم  التسلسل  أعضاء  جميع  تصنيف 
الكاملة  اإلمكانات  من  واالستفادة  الداخلية  التوترات  حدة  ختفيف  بغرض 
للموظفني. ومن ناحية أخرى، يف حال تصنيف املوظفني بشكل غري صحيح، 
وتوضح  الهريّم.  التسلسل  يف  للتصادمات  مصدًرا  ذلك  يشكل  أن  فيمكن 
ه »من الواضح أن الوقت قد حان حىت تعطي املؤسسات  ترييس موكسون أنَّ
مضموًنا للعبارة القائلة بأنَّ »األشخاص هم أهم األصول اليت نملكها« حيث 

أنهم يوفرون املهارات املناسبة يف املكان املناسب والوقت املناسب!«21.
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َ َواْلَيْوَم اْلِخَر  َمن َكاَن َيْرُجو للاَّ ْسَوٌة َحَسَنٌة لِّ
ُ
ِ أ َقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل للاَّ ]لَّ

َ َكِثرًيا[ َوَذَكَر للاَّ
)القرآن الكريم: سورة األحزاب )33(، اآلية: 21(.

للنيب  األوىل  املهمة  تمثلت  املؤسسات،  إلدارة  اإلساليم  النهج  إطار  يف 
باعتب�اره أول  املنورة  باملدين�ة  بن�اء مسجد  محمد )صّلى هللا عليه وسّلم( يف 
ومركز  للقيادة  سلطة  مركز  بمثابة  كان  حيث  للمسلمني،  مجتمعي  مجلس 
ونشر  األخوة  رابطة  ترسيخ  على  املسجد  واجب  تركز  الحًقا  ثم  اجتماعي. 
التعاون بني املؤمنني، وذلك مصداقًا لقوله )صّلى هللا عليه وسّلم(: »َمَثُل 
َسِد ِإَذا اْشَتَكى ِمْنُه ُعْضٌو  ِهْم َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اجْلَ اْلُمْؤِمِننَي يِف َتَوادِّ
املشكالت  حلّل  وسعًيا  لذا،   .22» ىمَّ َواحْلُ َهِر  ِبالسَّ َسِد  اجْلَ َساِئُر  َلُه  َتَداَعى 
االقتصادية يف املدين�ة املنّورة، فقد اقرتح النيب )صّلى هللا عليه وسّلم( على 
مع  وأموالهم  جتارتهم  يتقاسموا  أن  )األنصار(  املنّورة  املدين�ة  من  املؤمنني 
من  هجرتهم  عند  أموالهم  تركوا  الذين  )املهاجرين(  من  املؤمنني  إخوانهم 
املنّورة دولة  مكة. كما أسس رسول هللا )صّلى هللا عليه وسّلم( يف املدين�ة 
من  الطوائف  مختلف  بني  والتوافق  والتضامن  السالم  يسودها  راسخة 
املسلمني واليهود والنصارى والكّفار، وحىت جماعة املنافقني. فقد اشرتطت 
»وثيقة املدين�ة املنورة« أنَّ جميع املواطنني ملزمون بواجب حماية املدين�ة، 
ومشاركون يف االلزتام العام جتاه رعاية ومعاونة بعضهم البعض، وأن يتبعوا 

ّمة، وأن يتجّنبوا ما يضر بمصلحتها23.
ُ
ما يصلح أمر األ

اإلسالم  قبل  ما  حقبة  يف  فحسب  للحج  مركًزا  املكرمة  مكة  تكن  لم   
للتجارة  مركًزا  باعتب�ارها  أيًضا  ُتعرف  كانت  بل  اإللهي،  الويح  نزول  بعد  وما 
رجال  من  العديد  تواجد  فقد  ذلك،  إىل  باإلضافة  االقتصادية.  واألنشطة 
من  وسّلم(  عليه  هللا  )صّلى  الرسول  صحابة  بني  من  الناجحني  األعمال 
أمثال: عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف، والّزبري بن العّوام، وغريهم 
التجارية أن يسلط  الكثيرين. ومن شأن دراسة أسلوبهم يف قطاع األعمال 
يف  أسلوبهم  استن�د  حيث  جتارتهم،  تطوير  يف  النجاح  وصفات  على  الضوء 
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التجارة على أهّم قيمتني لإلسالم؛ وهما: العدل واإلحسان 24. وختاًما، فقد 
يقول  كما  التجارية  األعمال  يف  اإلنصاف  أهمية  على  الكريم  القرآن  شدد 
ْوُفوا اْلِمْكَياَل َواْلِمزَياَن ِباْلِقْسِط ۖ َوَل َتْبَخُسوا 

َ
ْوِم أ

َ
هللا سبحانه وتعاىل: ]َوَيا ق

ِ َخرْيٌ َلُكْم ِإْن  ُت للاَّ ْرِض ُمْفِسِديَن )85( َبِقيَّ
َ
ْشَياَءُهْم َوَل َتْعَثْوا ِف اْل

َ
اَس أ النَّ

ُكْنُتْم ُمْؤِمِنَيۚ  )86([)القرآن الكريم: سورة هود )11(، اآليت�ان: 85 - 86(. 

ُ َلَفَسَدَتا[ ]َلْو َكاَن ِفيِهَما آِلَهٌة ِإلَّ للاَّ
)القرآن الكريم: سورة األنبي�اء )21(، اآلية: 22(.

أواًل، توّضح هذه اآلية القرآني�ة أهمّية وحدة القيادة واالجتاه ومتطلباتهما؛ 
القانونني  تطبيق  الكتاب  هذا  يقرتح  اإلسالمية،  للتقاليد  ووفًقا  لذلك، 
اإلسالمية  املؤسسات  يف  العاملة  القوى  إدارة  أجل  من  للصدقات  اإللهيني 
»التدفقات  ألنماط  مماثل  حنو  وعلى  األمر،  بادئ  ويف  األمثل.  النحو  على 
بني  و»الّتفاعالت«  العمل«  »سري  أيًضا  فهناك  الماء،  دورة  يف  الطبيعية« 
يتسىن  ولكي  لذلك،  الهريّم.  التسلسل  مستويات  جميع  على  املوظفني 
ة حاجة إىل »تدّرج املهارات«  تطبيق قانون العلم اإللهّي األول للّصدقات، فَثمَّ
يف التسلسل الهريّم، وذلك على غرار »تدرج الّطاقة« يف الطبيعة. وحتقيًقا 
أن  ُعليا  إدارية  مناصب  يتولون  الذين  املديرين  على  يتعني  الغرض،  لهذا 
الالزمة،  املهارات  جميع  يف  واخلربات  القدرات  من  أعلى  بمستوى  يتمتعوا 
بينما يتعني على املوظفني الذين هم يف أدىن التسلسل الوظيفي أن يتمتعوا 

بمستوى أقل من القدرات واملهارات الالزمة ألداء املهام الوظيفية.

ا...[  ِخَذ َبْعُضُهم َبْعًضا ُسْخِريًّ  َبْعٍض َدَرَجاٍت ِلَيتَّ
َ

ْوق
َ
ْعَنا َبْعَضُهْم ف

َ
]َوَرف

)القرآن الكريم: سورة الزخرف )43(، اآلية: 32(.
بالكامل،  املعاصرة  اإلدارة  ورؤى  سلوك  القرآني�ة  اآلية  هذه  تصف  ثانًي�ا، 
الهريّم  التسلسل  وضع  على  أساسية  بصفة  الكريمة  اآلية  تركز  حيث 
وبغية  لذا،  الفردية.  القدرات  مراعاة  مع  املسؤوليات  وتقسيم  املناسب 
حتقيق التكافؤ بني جميع املوظفني، فإنه يتعني على املوظفني ذوي املهارات 
حىت  وذلك  الهريّم،  التسلسل  يف  املناسبة  املناصب  يتولوا  أن  املتوسطة 
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طريق  عن  عليهم  يشرفون  الذين  للموظفني  مساعدة  تقديم  من  يتمكنوا 
أظهرت  فقد  املوضوع،  هذا  صدد  ويف  الالزمة.  والتوجيهات  املشورة  تقديم 
شأنها  من  ناجحني  ليصبحوا  اآلخرين  مساعدة  أنَّ  الصلة  ذات  املؤلفات 
تذليل العقبات، والتخلص من البريوقراطّية املفرطة واملنازعات الشخصية 
بني املوظفني والشعور بعدم اليقني والثقافات املسيئ�ة، وهذه األمور بدورها 
تعيق حتقيق النجاح25. فضاًل عن ذلك، فقد كشفت دراسة مفادها أنه عندما 
يشارك األشخاص يف املساعدة التفاعلية )تقديم املساعدة عند الطلب(، 
أن  املساعدون  هؤالء  يدرك  املقابل،  ويف  االمتن�ان.  من  مزيًدا  يتلقون  فإنهم 
لهم تأثري إجيايب أعمق، وهو ما يعزز شعورهم جتاه املزيد من التعاون يف العمل 

خالل يوم عملهم التايل26.

العاملة،  القوى  إلدارة  اإلساليم  النموذج  هذا  حسب  ه  أنَّ بالذكر  وجدير 
األول  اإللهي  بالقانون  مرتبطة  للموظفني  الشخصية  املهارات  جميع  تعترب 
للصدقات. مما يعن أن عقد النّي�ة البتغاء مرضاة هللا )سبحانه وتعاىل( هو 
السبب الوحيد ملساعدة املوظفني الُمشَرف عليهم. وحسبما ُتشري املؤلفات 
نتيجة  الواجب  النحو  على  املوظفني  مساعدة  تكون  أن  يمكن  الصلة،  ذات 

للنصاحئ التالية:
التبسم يف وجه اآلخرين اقتداًءا بالّنيب محمد )صّلى هللا عليه وسّلم( . 1

الذي كان دائم التبسم وطلق الوجه. فطبًقا لما ورد يف السرية النبوية 
التبسم يف وجه الصحابة، وذلك حبسب ما روى  النيب كثري  فقد كان 
ِمْن  ًما  َتَبسُّ ْكرَثَ 

َ
أ َحًدا 

َ
أ ْيُت 

َ
َرأ »َما  قال:  أنه  احلارث  بن  هللا  عبد  عن 

ِ صلى هللا عليه وسلم«27. َرُسوِل هللاَّ
التعامالت . 2 خضم  يف  اآلخرين  مع  واإلحسان  اخللق  حُبسن  التعامل 

ا لقول النيب )صلى هللا عليه وسلم(: »ِإنَّ 
ً

والنقاشات املهني�ة مصداق
ا«28.

ً
ْخاَلق

َ
ْحَسَنُكْم أ

َ
ِمْن ِخَياِرُكْم أ

يف . 3 بالصرب  والتحلي  اآلخرين،  مع  الطيب�ة  التعامالت  أثن�اء  هللا  شكر 
أوقات الشدة واأللم؛ كما قال الّنيّب محّمد )صلى هللا عليه وسلم(: 
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َحٍد ِإالَّ ِلْلُمْؤِمِن ِإْن 
َ
ُه َخرْيٌ َوَلْيَس َذاَك أل ْمَرُه ُكلَّ

َ
ْمِر اْلُمْؤِمِن ِإنَّ أ

َ
»َعَجًبا أل

ا َلُه«29. َكاَن َخرْيً
َ
اُء َصرَبَ ف َصاَبْت�ُه َضرَّ

َ
ا َلُه َوِإْن أ َكاَن َخرْيً

َ
اُء َشَكَر ف َصاَبْت�ُه َسرَّ

َ
أ

َ َواْبَتُغوْا ِإَلْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوْا ِف َسِبيِلِه  ُقوْا للاَّ ِذيَن آَمُنوْا اتَّ َها الَّ يُّ
َ
]َيا أ

ُكْم ُتْفِلُحوَن[  َلَعلَّ
)القرآن الكريم: سورة المائدة )5(، اآلية: 35(.

بالنظر من منظور إجيايب إىل االختالف يف املناصب بني املدير )منصب أعلى( 
واملرؤوسني )منصب أقل( يف التسلسل الهريّم ألي مؤسسة، فإذا كان املدير 
يتمتع خبربة أعلى )األغني�اء يف املهارات( من املوظفني )الفقراء يف املهارات( 
الذين ُيشَرف عليهم؛ فحينها يمكن للمدير تقديم املساعدة إليهم، وسينتج 
عن ذلك حتقيق قيم موجبة لكفاءة سري العمل على هذا املستوى من املؤسسة:

)10( 
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�� ال�ل� واإلح�ان مع اآلخ��� في خ�� ال�عامالت وال�قاشات ال�ه��ة م��2 ُ ا لق�ل ال��ي  ا. ال�عامل �� قً

ا" قً َال ْ َأخْ � ُ� َ � َ � ْ ْ َأح � ارِ�ُ َ � ْ خِ � نَّ مِ   . 28(صلى هللا عل�ه وسل�): "ِإ

ّ   وال��لي �ال��� أث�اء ال�عامالت ال���ة مع اآلخ���،  هللا   ش�� .  3 �  في أوقات ال��ة واألل�؛ ��ا قال ال� ّ ّ م�� �ي

اكَ  )صلى هللا عل�ه وسل�(  َ َذ �ْ � َل َ ٌ و � ْ � ُ خَ ه لَّ ُ� ُ ه َ � ْ نَّ َأم �ِ ِإ ِم ْ � ُ � �ِ اْل ْ ا َألم ً � َ � َ ُ ألَ : "ع �َّاء َ ُ س �ْه َ اب َ ْ َأص ن �ِ ِإ ِم ْ � ُ � ْل الَّ لِ �ٍ ِإ َ   ح

" ُ ه ا َل ً � ْ � َ خَ ان َ فَ�َ � َ � َ ُ ص �َّاء َ ُ ض �ْه َ اب َ ْ َأص ِ�ن َ ُ و ه ا َل ً � ْ � َ خَ ان َ فَ�َ � َ�   . 29شَ

 

 

و  ُ� اهِ َ ج َ ةَ و �َل سِ َ � هِ اْل ْ � َل �ْا ِإ �َغُ ْ اب َ َ و �ْا اتَّقُ�ْا �َّ ُ� َ َ آم ی� ا الَّ�ِ َ ا َأیُّه َ �] [ َ �ن ُ لِ� فْ ْ تُ � لَّ�ُ َ ع �لِهِ َل �ِ َ  ْا فِي س

  .1) 35)، اآل�ة: 5ال�ائ�ة ( (الق�آن ال����: س�رة 

 

)  أقل  ) وال��ؤوس�� (م��� أعلى  ص� ب�� ال��ی� (م���ا�ال��� م� م���ر إ��ابي إلى االخ�الف في ال��          

 ّ   اء في ) م� ال���ف�� (الفق� ال�هاراتفي    األغ��اء أل� م�س�ة، فإذا �ان ال��ی� ی���ع ����ة أعلى (   في ال��ل�ل اله�مي

ُ  �) ال�یال�هارات ف عل�ه�� َ اءة س��  وس���ج ع� ذل� ت�ق�� ��� م�ج�ة ل�ف ،ف���ها ���� لل��ی� تق��� ال��اع�ة إل�ه� ؛��

  الع�ل على ه�ا ال����� م� ال��س�ة:

∝ كفاءة  س��  الع�ل 
األغ��اء  في�

ال�هارات
الفق�اء  في �

ال�هارات
�

م��� 
 أعلى 

م��� �
أقل

 > 0                                       )10(  

�،  القان�ن اإللهي األول لل��قات ع� ���� م�اع�ة أع�اء الف���ف�الً ع� ذل�، إذا �ان ال��ی� ی�غ� في ال�فاء  

هي ال�اني  ف��ع�� على ال��ی� / ال��ی�ة ت�ه�� ال�ف� وت����ها ن�� ال���� األب�� لل��قات. و���ا ی�عل� �القان�ن اإلل

��� ع� ���� م�اع�ة ه�ا ال��ی� ُ ه�ه ال��ی�ة س�ُ��� له / لها ص�قة (ال��ل    /  لل��قات، فإن س�� الع�ل ال�� ی

  ).7ال��ض��ي 

األول  اإللهي  بالقانون  الوفاء  يف  يرغب  املدير  كان  إذا  ذلك،  عن  فضاًل 
للصدقات عن طريق مساعدة أعضاء الفريق، فيتعني على املدير / املديرة 
تطهري النفس وتزكيتها حنو الطريق األبدي للصدقات. وفيما يتعلق بالقانون 
اإللهي الثاين للصدقات، فإن سري العمل الذي ُينجز عن طريق مساعدة هذا 

املدير / هذه املديرة سُتحسب له / لها صدقة )الشكل التوضيح 7(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رج
تد

 
راء

الث
 

المهارات في األغنياء  

المهارات في الفقراء  

العملالّطريق األبدّي للّصدقات في أماكن  (:6الشكل التوضيحي )  

زبائن اناس مرضى, طالب ,  

 طبيب, مدرس, مهندس

رج
تد

 
ات

هار
الم

 

المهارات في األغنياء  

المهارات في الفقراء  
الهرمي التسلسل في منصب  

الخطأتعيين بعض الموظفين في المنصب  (:7الشكل التوضيحي )  

سفلأ  أعلى 

الشكل التوضيح )7(: تعيني بعض املوظفني يف املنصب اخلطأ 
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ذات  مناصب  يتقلدون  الذين  املوظفني  بعض  فإنَّ  ذلك،  من  وبالرغم 
سلطة ومسؤوليات أكرب إذا أرادوا منح القيادة لزمالء العمل الذين يتقلدون 
يتمكن  لن  فحينها  أعلى،  تقني�ة  بمهارات  يتمتعون  ولكنهم  أقل  مناصب 
املدير من املساعدة، وسينتج عن ذلك حتقيق قيم سالبة لكفاءة سري العمل 
ويعزى   .)7 التوضيح  )الشكل  تعامالتهم  خالل  بينهم  االحتكاك  بسبب 
ذلك إىل أنَّ هؤالء املديرين لن يتمكنوا من مساعدة أعضاء الفريق اآلخرين، 
وبالتايل لن يكونوا قادرين على ابتغاء مرضاة هللا )سبحانه وتعاىل( والوفاء 
يشعر  فقد  ذلك،  من  النقيض  على  بل  للصدقات.  األول  اإللهي  بواجبهم 
هؤالء املديرين باإلحباط مما يدفعهم الستغالل الشعور باخلوف واإلذالل 
الروح  يف إظهار سلطتهم. لذا، سيؤدي هذا السلوك غري املهن إىل اخنفاض 

املعنوية للمرؤوسني وتقليل مستوى مشاركتهم.

)11( 
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  تع��� �ع� ال���ف�� في ال���� ال��أ (ش�ل ت�ض��ي م� ال��لف). ):7ال��ل ال��ض��ي ( 

�مالء ل �ع� ال���ف�� ال�ی� ی�قل�ون م�اص� ذات سل�ة وم��ول�ات أك�� إذا أرادوا م�ح ال��ادة    و�ال�غ� م� ذل�، فإنَّ 

س���ج  و الع�ل ال�ی� ی�قل�ون م�اص� أقل ول��ه� ی���ع�ن ��هارات تق��ة أعلى، ف���ها ل� ی���� ال��ی� م� ال��اع�ة،  

). و�ع��  7خالل تعامالته� (ال��ل ال��ض��ي    ب��ه�  ع� ذل� ت�ق�� ��� سال�ة ل�فاءة س�� الع�ل ���� االح��اك

ب�غاء  ا ه�الء ال��ی��� ل� ی�����ا م� م�اع�ة أع�اء الف��� اآلخ���، و�ال�الي ل� ���ن�ا قادر�� على    ذل� إلى أنَّ 

ال���� م� ذل�، فق� ��ع� ه�الء  لل��قات. بل على  (س��انه وتعالى) وال�فاء ب�اج�ه� اإللهي األول  م�ضاة هللا 

��  ��� �اإلح�ا� م�ا ی�فعه� الس�غالل ال�ع�ر �ال��ف واإلذالل في إ�هار سل��ه�. ل�ا، س��د� ه�ا ال�ل�ك غال��ی

  ال�ه�ي إلى ان�فاض ال�وح ال�ع���ة لل��ؤوس�� وتقل�ل م���� م�ار��ه�.

∝  كفاءة  س��  الع�ل 
الفق�اء  في

ال�هارات
ال�هارات األغ��اء  في �

م��� 
 أعلى 

م��� �
أقل

 < 0                        )11(  

)، ال�ات�ة ع� وضع ال���ف�� ���ل غ�� ص��ح في ن�ام ال�����،  11ال��� ال�ال�ة لل�عادلة (  و���ارة أخ��، فإنَّ  

 ّ ا في �فاءة س�� الع�ل في ال��ل�ل اله�مي ً ا سل�� ً واألداء   ت��ه إضافة مقاومة إضا��ة ل��� الع�ل، وه� ما ق� ی�ث� تأث��

القائ� على اإلسالم وال��ا�ه الت�اه ال��فقات ال�����ة، في حال  العام لل��  ال���ذج ال�ق��ح  ً على ه�ا  �ة. ل�ا، و��اء

وضع  عن  الناجتة   ،)11( للمعادلة  السالبة  القيم  فإنَّ  أخرى،  وبعبارة 
مقاومة  إضافة  تشبه  التصنيف،  نظام  يف  صحيح  غري  بشكل  املوظفني 
يف  العمل  سري  كفاءة  يف  سلبًي�ا  تأثرًيا  يؤثر  قد  ما  وهو  العمل،  لسري  إضافية 
التسلسل الهريّم واألداء العام للشركة. لذا، وبن�اًء على هذا النموذج املقرتح 
كل  شغل  حال  يف  الطبيعية،  التدفقات  الجتاه  واملشابه  اإلسالم  على  القائم 
 )8 التوضيح  )الشكل  التقني�ة  للمهارات  وفًقا  املناسب  املنصب  موظف 
األول  اإللهي  بالقانون  والوفاء  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  مرضاة  ابتغاء  راجًيا 
للصدقات عن طريق مساعدة زمالء العمل الذين ُيشَرف عليهم؛ فسينتج 
عن ذلك تقليل االحتكاكات بني املوظفني للحد األدىن ورفع الروح املعنوية 

وزيادة مشاركة جميع املوظفني.
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رج
تد

 
ت

را
مها

ال
 

بالمهارات غني  

المهارات في فقير  

الّطريق األبدّي للّصدقات في المؤسسات (:8الشكل التوضيحي )  

 أعلى أسفل

 

الهرمي  التسلسل  في  منصب  

رج
تد

 
راء

الث
 

والبنوك الشركات  

 المستهلكين

االستهالك والكوارث الطبيعية (:11) التوضيحيالشكل   

الشكل التوضيح )8(: الّطريق األبدّي للّصدقات يف املؤسسات.

 نتيجة لذلك، ستحقق كفاءة سري العمل أقىص حد من القيم املوجبة على 
جميع مستويات املؤسسة. فضاًل عن ذلك، فمن املرجح أن يكون املوظفون 
فإنَّ  وبالتايل،  املقابل.  يف  اآلخرين  ملساعدة  مياًل  أكرث  مساعدتهم  تم  الذين 
أماكن العمل اليت تتبىن ثقافة املساعدة تشهد أداًءا أفضل بني موظفيها. كما 
تشري األحباث إىل أنَّ أماكن العمل األكرث تعاوًنا حتقق أداًء أفضل؛ حيث تنتج 
منتجات ذات جودة أفضل وتزداد مبيعاتها26. لذلك، بمجرد إدماج القوانني 
اإللهية للّصدقات يف أي مؤّسسة، سيقود ذلك إىل حتقيق أعلى مستوى أداء 
للشركة نظًرا ألن سري العمل سيصبح أكرث سالسة. وختاًما، كما يقول هللا 
ْسَنٰ )6(  ِباْلُ  

َ
ق َوَصدَّ َقٰى )5(  َواتَّ ْعَطٰى 

َ
أ َمْن  ا  مَّ

َ
أ

َ
]ف الذكر احلكيم:  آيات  يف 

ُرُه ِلْلُيْسَرٰى )7([ )القرآن الكريم: سورة الليل )92(، اآليات: من 5  َسُنَيسِّ
َ
ف

إىل 7(، فعلى غرار ميجء فصل الربيع الرائع بعد جتلي إشارات الصدقات يف 
وتعاىل(  )سبحانه  هللا  مرضاة  يرجون  الذين  املديرين  مكافأة  فإن  الطبيعة، 
والوفاء بالقانون اإللهي األول للصدقات تتمثل بالتأكيد يف شعورهم بالسعادة، 
وهو ما سيمكنهم من تهيئ�ة بيئ�ة ممتعة يف مكان العمل. وفيما يتعلق بالقانون 
مساعدة  طريق  عن  ُينجز  الذي  العمل  سري  فإن  للّصدقات،  الثاين  اإللهّي 
هؤالء املديرين سُيحسب أعمااًل صاحلة لهم يف الطريق األبدي للصدقات.
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يف  يعبدوه  أن  الواسعة  برحمته  املسلمني  من  هللا  طلب  فقد  وباألخري، 
تسب واجباتهم 

ُ
أماكن العمل عن طريق مساعدة اآلخرين فحسب حىت حت

اليومية أعمااًل صاحلة يف الطريق األبدي للصدقات. ويف الوقت ذاته، يبعث 
يف  بما  خلقه،  أرزاق  بميع  املتكفل  الرازق  هو  ه  بأنَّ نفوسنا  يف  الطمأنين�ة  هللا 
ٍة  َدابَّ الكريم: ]َوَما ِمن  القرآن  الراتب الشهري؛ كما هو مذكور يف آيات  ذلك 
ِبٍي[  َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ ِف ِكَتاٍب مُّ ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقرَّ ْرِض ِإلَّ َعَلى للاَّ

َ
ِف ال

)القرآن الكريم: سورة هود )11(، اآلية: 6(.
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القيادة القائمة على اإلسالم يف أماكن العمل

ن َتَشاُء َوُتِعزُّ  ُهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك ُتْؤِت اْلُمْلَك َمن َتَشاُء َوَتِنُع اْلُمْلَك ِممَّ ] ُقِل اللَّ
ِديٌر [

َ
ٍء ق َك َعَلٰى ُكلِّ َشْ رْيُ ِإنَّ َمن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمن َتَشاُء ِبَي�ِدَك اْلَ

)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية 26(.

لبدء   1990 عام  ين�اير  من  العاشر  يف  كيبيك  مدين�ة  إىل  وصلت  عندما 
ثم  الثلوج،  يكسوها  املدين�ة  كانت  الدكتوراه،  درجة  لني�ل  العليا  دراسايت 
يف  كالياجني  سريج  الربوفيسور  مكتب  لزيارة  مباشرًة  ذهبُت  أن  لبثُت  ما 
اآلخرين،  الطالب  على  التعارف  وعقب  بنفيس.  ألعرفه  الفال«  »جامعة 
اجلامعة.  بوار  صغرية  شقة  عن  باحًثا  باملدين�ة  األول  أسبوعي  قضيت 
صرُت  واملخترب،  أجريه  الذي  البحث  بموضوع  دراية  على  أصبحُت  وحينما 
أحياًنا أتردد على مكتب الربوفيسور كالياجني ملناقشة بعض التحديات اليت 
كنُت أواجهها، كما عقدنا اجتماعات مطولة عندما كان لدّي بي�انات جتريبي�ة 
النقيض من ذلك، فعندما توليُت وظيفيت  كافية لنشر ورقة علمية. وعلى 
لألحباث  الوطن  أوساكا  معهد  يف  الدكتوراه  درجة  بعد  ما  باحث  بصفيت 
إىل  كوجيما،  هريويوكي  الربوفيسور  األحباث،  فريق  رئيس  حضر  باليابان، 
إىل  يصحبن  أن  قبل  ياباين  عشاء  لتن�اول  دعاين  ثم  بوصويل  للرتحيب  املطار 

الشقة املجهزة اليت استأجرها مركز األحباث إلقاميت.

أحد  يف  الستقبايل  حفاًل  األحباث  مركز  م  نظَّ بقدويم،  ترحيبي�ة  لفتة  ويف   
املطاعم، حيث التقيت هناك بميع أعضاء فريق األحباث وجتاذبن�ا أطراف 
من  وبالرغم  والسعادة.  باالرتي�اح  غامر  شعور  عليهم  ظهر  بينما  احلديث 
الحظُت  عندما  تفاجأُت  يليه،  الذي  األسبوع  يف  عملي  بدأُت  عندما  ذلك، 
أحًدا  وكأن  يب�دو  ال  أواًل:  األحباث؛  مركز  يف  تماًما  مختلفة  سلوكيات  وجود 
يعرفن مطلًقا، وثانًي�ا: دائًما ما يعلو وجه الباحثون مالمح اجلدية الشديدة 
أروقة  بني  أمرهم  يف  عجلة  يف  وهم  يسريون  بينما  للغاية  منهمكني  ويب�دون 
مركز األحباث، وثالًثا: ُينظر إىل »املدير« كشخص مهم للغاية ويكاد ُيعامل 
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باعتب�اره إلًها. ومن هذا املنظور، فقد كان الربوفيسور كوجيما دائًما أول من 
يصل إىل العمل من أعضاء الفريق، ولكنه أول من يغادر؛ وال يمكن ألحد أن 
 Shitsureishimashita« يغادر قبله. وعندما يغادر، دوًما يقول اجلملة ذاتها
)واليت تعن: املعذرة، سأغادر قبلكم(«. وحينما شرعُت يف برنامج البحث، 
إىل  حباجة  كنت  إذا  يسألن  كان  ما  وغالًبا  داعًما،  كوجيما  الربوفيسور  كان 
مساعدته. وقد عقدنا اجتماعات جماعية كل أسبوع تقريًب�ا ملناقشة النت�اجئ 
مكان  وخارج  األحباث.  فريق  أعضاء  من  عضو  كل  يواجهها  اليت  والتحديات 
العشاء برفقة أسرته،  لتن�اول وجبة  الربوفيسور كوجيما  العمل، دعاين يوًما 
كما زارين يف مزنيل عدة مرات الحتساء القهوة سوًيا ومناقشة عملي البحيث. 
للحضور  كوجيما  الربوفيسور  أيًضا  دعانا  األسبوع،  نهاية  عطالت  وأثن�اء 
إحدى  ويف  معه.  الطاولة  كرة  أو  القدم  كرة  مباراة  للعب  األحباث  مركز  إىل 
العطالت األسبوعية كان لدّي خطة أخرى، ولكن زميلي الياباين أخربين قائاًل: 

»عندما يدعوك املدير ألي نشاط؛ فهذا يعن أنه جيب عليك الذهاب«.

ُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَيْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر ۚ 
ْ
رْيِ َوَيأ

ٌة َيْدُعوَن ِإىَل اْلَ مَّ
ُ
]َوْلَتُكْن ِمْنُكْم أ

ِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن[
ٰ
وَل

ُ
َوأ

)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية 104(.
التسلسل  من  مستوى  أي  على  العمل  سري  كفاءة  يف  املديرين  تأثري  إنَّ 
الشخصية(  )املهارات  تأثريهم  كيفية  على  أساسًيا  اعتماًدا  يعتمد  الهريّم 
يف املوظفني الذين يشرفون عليهم. وتتضح ثماني�ة أساليب قيادية معروفة 
)ج(  االستب�دادية،  )ب(  الديمقراطية،  وهي: )أ(  الصلة،  ذات  املؤلفات  يف 
)ز(  املعامالت،  )و(  التوجيهية،  )هـ(  اإلسرتاتيجية،  )د(  التدخل،  عدم 
فمن  املتبع،  القيادة  أسلوب  عن  فضاًل   .33-30 اخلدمية  )ح(  البريوقراطية، 
)أ(  املطلوبني:  املديرين  بها  يتسم  بأن  بشدة  املوىص  الشخصية  الصفات 
الثقة، )ب( الصدق، )ج( مهارات التواصل، )د( التعاطف، )هـ( التفاؤل، 
ولقد  حسنة34.  قدوة  باعتب�اره  التصرف  )ح(  احلدس،  )ز(  التشجيع،  )و( 
توصلت األحباث على نطاق واسع إىل أنَّ املديرين الذين يساعدون املوظفني 
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املوظفني  يدفعوا  أن  أيًضا  بإمكانهم  النجاح  حتقيق  يف  عليهم  الُمشَرف 
ليصبحوا قادة أفضل )الشكل التوضيح 9(.

 

Figure 9  .35 الشكل التوضيح )9(: مساعدة اآلخرين ليكونوا قادة أفضل

إضافة  بوسعهم  قادة  إىل  »حنتاج  بقولها:  مجدًدا  آش  كاي  ماري  تعرب 
لصالح  يسعون  ممن  يقودونها؛  اليت  واملؤسسة  األفراد  حياة  إىل  قيمة 
أولئك  هم  حبق  فالقادة  الشخصية.  مكاسبهم  حتقيق  ملجرد  وليس  اآلخرين 
الذين يلهمون اآلخرين وحيفزونهم، وليس َمن يسعون إىل ختويف اآلخرين 
مشكالتهم  ملعرفة  غريهم  مع  حييون  من  هم  القادة  أولئك  بهم؛  والتالعب 
حللها والذين يتبعون بوصلة أخالقية تشري إىل االجتاه الصحيح بغض النظر 

عن التوجهات السائدة« 36.
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َلِة  اَم الصَّ
َ

اِت َوِإق رْيَ ْوَحْيَن�ا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْلَ
َ
ْمِرَنا َوأ

َ
ًة َيْهُدوَن ِبأ ِئمَّ

َ
]َوَجَعْلَناُهْم أ

َكاِة ۖ َوَكاُنوا َلَنا َعاِبِديَن[ َوِإيَت�اَء الزَّ
)القرآن الكريم: سورة األنبي�اء )21(، اآلية: 73(.

حل  بوسعها  مقدسة  مكانة  تمثل  القيادة  فإنَّ  الكريم،  للقرآن  وطبًقا 
د النيب  مشكالت البشرية وإرشاد البشر إىل هللا )سبحانه وتعاىل(، فقد جسَّ
حيث  احلياة؛  مجاالت  شىت  يف  اإللهية  التعاليم  وسلم(  عليه  هللا  )صلى 
َل التمّي يف القيادة بوصفه أعظم مصلح وقائد، كما يتضح كونه جتسيًدا  مثَّ
املستنرية37.  الفعالة  والقيادة  اآلخرين  وفهم  والصدق  واألمانة  لألخالق 
فعلى سبي�ل املثال، بغية حتقيق أقىص قدر من سري العمل، يتعني على القائد 
واختاذ  فريقه  يف  عضو  لكل  والسلبي�ة  اإلجيابي�ة  السمات  حتديد  املخضرم 
القرارات بن�اًء على ذلك. ويف ضوء هذا اجلانب من القيادة، كان ألحد الصحابة 
املشهورين؛ وهو بالل بن رباح، صوت عذب يت�ألأل، وإدراًكا من النيب )صلى 
هللا عليه وسلم( بهذه املوهبة، فقد أعلن بالل مؤذًنا رسمًيا له )أي الشخص 
الذي ين�ادي املسلمني.للصلوات(. ويف مقابل ذلك، رفض النيب )صلى هللا 
عليه وسلم( إسناد مسؤولية إدارية لصحايّب آخر شهري؛ وهو أبو ذر الغفاري؛ 
وذلك الفتقاره إىل املهارات املطلوبة38. ووفًقا للقرآن الكريم وتعاليم السنة 
النبوية فإنه يتعني على املديرين املسلمني اتب�اع السلوكيات التالية بهدف 

إدارة سري العمل بكفاءة وقيادة األشخاص إىل الطريق األبدي للصدقات:
تعاىل: . 1 هللا  يقول  كما  أتب�اعهم  من  املسلمون  القادة  طاعة  يتوجب 

ِمْنُكْم  ْمِر 
َ
اْل وِل 

ُ
َوأ ُسوَل  الرَّ ِطيُعوا 

َ
َوأ  َ للاَّ ِطيُعوا 

َ
أ آَمُنوا  ِذيَن  الَّ َها  يُّ

َ
أ ]َيا 

 ِ ِباللَّ ُتْؤِمُنوَن  ُكْنُتْم  ِإْن  ُسوِل  َوالرَّ  ِ للاَّ ِإىَل  وُه  ُردُّ
َ
ف ٍء  َشْ ِف  َتَن�اَزْعُتْم  ِإْن 

َ
ف  ۖ

ِويًل[ )القرآن الكريم: سورة النساء 
ْ
ْحَسُن َتأ

َ
ِلَك َخرْيٌ َوأ

ٰ
َواْلَيْوِم اْلِخِر ۚ َذ

)4(،اآلية: 59(.
الِكرْب؛ كما . 2 للقادة املسلمني إظهار عالمات  الوقت ذاته، ال ينبغي  يف 

َة َمْن َكاَن يِف  نَّ قال النيب محمد )صلى هللا عليه وسلم(: »اَل َيْدُخُل اجْلَ
.39» ٍة ِمْن ِكرْبٍ ْلِبِه ِمْثَقاُل َذرَّ

َ
ق
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كان . 3 كما  التواضع،  وصفة  لآلخرين  اخلدوم  القائد  بصفات  التحلي 
تعليمهم  عند  قومه  بني  دائًما  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  محمد  النيب 
ومساعدتهم وإرشادهم. فلم يسبق له أن ركن إىل الراحة أو سعى إىل 

تويل منصب أعلى شأًنا بني قومه40.
يتعني على القادة املسلمني إظهار التعاطف كما يقول هللا تعاىل عن . 4

ْنُفِسُكْم 
َ
النيب محمد )صلى هللا عليه وسلم(: ]َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن أ

 َرِحيٌم [ )القرآن 
ٌ

ْم َحِريٌص َعَلْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنَي َرُءوف َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعِنتُّ
الكريم: سورة التوبة )9(، اآلية: 128(.

يعزز اإلسالم قيمة املسؤولية املشرتكة؛ كما قال النيب محمد )صلى . 5
ِت�ِه«41. ُكْم َمْسؤوٌل َعْن َرِعيَّ ُكْم َراٍع، َوُكلُّ هللا عليه وسلم(: »ُكلُّ

كما . 6 ودودين  أشخاص  يكونوا  أن  املسلمني  القادة  على  أيًضا  يتعني 
ِ ِلْنَت َلُهْم ۖ َوَلْو ُكْنَت  ِبَما َرْحَمٍة ِمَن للاَّ

َ
هو مذكور يف القرآن الكريم: ]ف

َلُهْم[  َواْسَتْغِفْر  َعْنُهْم  اْعُف 
َ
ف  ۖ َحْوِلَك  ِمْن  وا  َلْنَفضُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  ظًّ

َ
ف

)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية: 159(.
اختاذ . 7 عملية  يف  املوظفني  بمشاركة  أيًضا  املسلمون  القادة  ُينصح 

 ] ْمِر ۖ
َ
القرارات كما هو موضح يف هذه اآلية القرآني�ة: ]َوَشاِوْرُهْم ِف اْل

)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية: 159(

ِئَك َيْقَرُءوَن ِكَتاَبُهْم 
ٰ
وَل

ُ
أ

َ
وِتَ ِكَتاَبُه ِبَيِميِن�ِه ف

ُ
َمْن أ

َ
َناٍس ِبِإَماِمِهْم ۖ ف

ُ
]َيْوَم َنْدُعو ُكلَّ أ

ِتي�ًل[
َ
َوَل ُيْظَلُموَن ف

)القرآن الكريم: سورة اإلسراء )17(، اآلية 71(.
والواجبات  الثقيلة  املسؤوليات  إحدى  اإلسالم  يف  القيادة  موقع  يمثل 
اإللهية، لذا؛ فاجلميع ليس مؤهاًل لها. فعلى سبي�ل املثال، حدثن�ا عبد الرحمن 
ْحَمِن اَل  بن سمورة قال: قال يل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: »َيا َعْبَد الرَّ
ْعِطيَتَها َعْن َغرْيِ 

ُ
ِكْلَت ِإَلْيَها َوِإْن أ

ُ
َلٍة أ

َ
ْعِطيَتَها َعْن َمْسأ

ُ
َك ِإْن أ ِإنَّ

َ
ِل اإِلَماَرَة ف

َ
َتْسأ

ِعْنَت َعَلْيَها«42. لذلك، وبما أنَّ السلوكيات غري العادلة اليت تقع من 
ُ
َلٍة أ

َ
َمْسأ

األبدي  الطريق  يف  وتزكيتها  النفس  تطهري  من  املوظفني  تمنع  قد  املديرين 
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 َ للصدقات، فإنَّ هللا )سبحانه وتعاىل( حيذر القادة املسلمني بقوله: ]ِإنَّ للاَّ
ْحَساِن َوِإيَت�اِء ِذي اْلُقْرَبٰ َوَيْنَهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلَبْغِي  ُمُر ِباْلَعْدِل َواإْلِ

ْ
َيأ

ُروَن[ )القرآن الكريم: سورة النحل )16(، اآلية: 90(. ُكْم َتَذكَّ ۚ َيِعُظُكْم َلَعلَّ
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االستهالك وحتذيرات من الرحيم )سبحانه وتعاىل(

ْحَسَن َعَمًل[
َ
ْجَر َمْن أ

َ
ا َل ُنِضيُع أ اِت ِإنَّ اِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ  ]ِإنَّ الَّ

)القرآن الكريم: سورة الكهف )18(، اآلية: 30(.
 حينما وصلُت إىل مدين�ة نيويورك يف مطلع شهر أكتوبر من عام 1980 
احتفاالت  موسم  شهد  األمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  العليا  دراسايت  لبدء 
الساحرة.  األجواء  من  الكثري  خاص  بشكل  السنة  تلك  يف  الكريسماس 
طائفة  مرة  ألول  رأيُت  فقد  هاوس«،  »إنرتناشونال  يف  مقيًما  لكوين  ونظًرا 
يتب�ادلون احلديث سوًيا بكل رحابة صدر. ما  الثقافات من الطالب  متعدد 
زالت تلك األمسية يف شهر ديسمرب تداعب ذكريايت حينما ذهبُت بصحبة 
املبهجة  الكريسماس  احتفاالت  زين�ة  لنت�أمل  )عمرو(  اجلزائري  صديقي 
ألول مرة يف وسط مدين�ة مانهاتن. وبينما كنا نتن�اول شطائر البيزتا بالقرب 
من مركز روكفلر للزتلج على اجلليد، كنا نستمتع برؤية األشخاص السعداء 
أشاهد  كنُت  ذاته،  الوقت  ويف  الكريسماس،  شجرة  أسفل  يزتجلون  وهم 
الشاهقة  املباين  مغادرتهم  أثن�اء  األنيق  املظهر  ذوي  من  والرجال  السيدات 
حول املركز بينما يسريون مسرعني يف طرقات مانهاتن املمتدة. وبعد برهة، 
قررنا متابعة ذلك احلشد املفعم بالنشاط حىت وصلنا إىل متجر ميسي. وإذ 
للرتحيب  للمتجر  الرئييس  الباب  وراء  من  تعلو  الهادئة  الكريسماس  بأغاين 
بالزبائن، فيما بدا موظفو املتجر بالداخل متحمسني للغاية ملساعدة الزبائن 
يف شراء مختلف أنواع الهدايا. وخالل طريق عودتن�ا إىل فندق »إنرتناشونال 
برودواي،  شارع  بأرجاء  تعج  الصاخبة  املوسيقى  أصوات  كانت  هاوس«، 
حيث رأين�ا بعض املتسولني السود وهم يرقصون بسعادة غامرة عند تلقيهم 
شاهدنا  الفندق،  إىل  وصلنا  وريثما  المارين.  األشخاص  من  والمال  الطعام 
الكثري من الطالب مجتمعني لتن�اول وجبة العشاء سوًيا يف وقت متأخر حول 

أضواء شجرة الكريسماس وهم يتحدثون ببهجة كأنهم أفراد أسرة واحدة. 
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نَساُن َضِعيًفا[ ]َوُخِلَق اإْلِ
)القرآن الكريم: سورة الّنساء )4(، اآلية: 28(.

بشكل عام، فإن السعي إىل إشباع احلاجات الفسيولوجية، واحلاجة إىل 
اإلمكانات  كامل  وإدراك  للتقدير،  واحلاجة  اآلخرين،  مع  والتواصل  األمن، 
االجتماعية  األنشطة  أداء  وراء  الدافعة  القوى  يشكل  جميعهم  الشخصية، 
يف  الطبيعية  للتدفقات  ذاتها  الصورة  تكوين  أجل  ومن  املالئمة.  واملهني�ة 
يف  يومًيا  سياراتهم  يقودون  الذين  األشخاص  انتقاالت  فإن  الماء،  دورة 
الكتاب باعتب�ارها »تدفقات  الطرق السريعة وشوارع املدن ُتوصف يف هذا 
اجتماعية«. بالرغم من ذلك، ثمة تن�اقض بني احلقيقة القائلة بأن التدفقات 
يف الطبيعة تمتث�ل للقانونني اإللهيني للصدقات، بينما يتبع البشر مسارات 

فردية لتلبي�ة احتي�اجاتهم اخلاصة. 

 

Figure 10  

 

 

 

 

 

 

الشكل التوضيح )10(: هرم ماسلو للحاجات43

على سبي�ل املثال، كما هو مبني يف الشكل التوضيح )10(، وفيما يتعلق 
باحلاجة للتقدير، يمر الطالب بت�دفق اجتماعي يف التعليم استعداًدا خلوض 
من  جزًءا  البشر  يشكل  احلياة،  يف  األمن  لتحقيق  وسعًيا  املهني�ة.  مسريتهم 
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الفسيولوجية،  احلاجات  وإلشباع  املهني�ة.  لألنشطة  االجتماعي  التدفق 
التسوق،  ومراكز  األسواق  إىل  يقودهم  الذي  االستهالك  تدفق  البشر  يتبع 
العائلة واألصدقاء واجلريان من أجل تدفق  بينما يقضون أوقاتهم مع أفراد 
الشعور باحلب واالنتماء. أخرًيا، ولتحقيق الذات، فإن األشخاص املبدعون 
التن�اقضات املطلقة؛  للغاية يب�دون رغبتهم يف حل االنقسامات املتأصلة يف 

مثل احلياة مقابل املوت واحلرية مقابل احلتمية44. 

على  الدين�اميكية  لألنظمة  الثاين  العاليم  القانون  تطبيق  أجل  من 
لقيادة  محدًدا  حافًزا  األشخاص  لدى  أن  ُيعترب  االجتماعية،  التدفقات 
عائق  يؤدي  فقد  ذاته،  الوقت  ويف  مطلوب.  نشاط  إجناز  أجل  من  سيارتهم 
املثال،  أو تأخر حتركهم. فعلى سبي�ل  النشاط  إلغائهم  أو وقوع حدث ما إىل 
إىل  يذهب  أن  املقرر  من  شخص  أي  أمام  عائًقا  اجلوية  األحوال  سوء  يمثل 
لألنظمة  الثاين  العاليم  القانون  تطبيق  تمثي�ل  حينئ�ذ  ويمكن  العمل.  مكان 
اجتماعي  نشاط  ألي  االجتماعية  التدفقات  على   )3 )املعادلة  الدين�اميكية 

أو مهن على النحو التايل: 
 )12( 
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  43ه�م ماسل� لل�اجات):  10ال��ل ال��ض��ي ( 

ال��ض��ي (  م��� في ال��ل  لل�ق�ی�، ��� ال�الب  10على س��ل ال��ال، ��ا ه�  )، و���ا ی�عل� �ال�اجة 

ا ل��ض م���ته� ال�ه��ة. وس ب��ف� اج��اعي في ال�عل�� اس� ً �ع�ادً ا م�  ا ل��ق�� األم� في ال��اة، ���ل ال��� ج� � ً ء

�ق�ده�   ال��  ال��� ت�ف� االس�هالك  ی��ع  الف���ل�ج�ة،  ال�اجات  ال�ه��ة. وإلش�اع  لى  إال��ف� االج��اعي لألن��ة 

ب���ا �ق��ن   ال���ق،  �ال   أوقاته�األس�اق وم�اك�  ال�ع�ر  ت�ف�  العائلة واألص�قاء وال���ان م� أجل  أف�اد  ��  مع 

ا،   ً أخ�� ال��أصلة  و واالن��اء.  االنق�امات  في حل  ی��ون رغ��ه�  للغا�ة  ال���ع�ن  األش�اص  فإن  ال�ات،  ي  فل��ق�� 

  .   44ال��اق�ات ال��لقة؛ م�ل ال��اة مقابل ال��ت وال���ة مقابل ال����ة

 ُ ألش�اص  ع��� أن ل�� ام� أجل ت���� القان�ن العال�ي ال�اني لألن��ة ال�ی�ام���ة على ال��فقات االج��ا��ة، �

ا ً ا ل��ادة س�ارته� م� أجل إن�از ن�ا� م�ل�ب. وفي ال�ق� ذاته، فق� ی�د� عائ� أو وق�ع ح�ث ما إل  حاف� ى  م��دً

ا أمام أ� ش�� م� ال�ق�ر   ن  أإلغائه� ال��ا� أو تأخ� ت���ه�. فعلى س��ل ال��ال، ���ل س�ء األح�ال ال���ة عائقً

ا القان�ن  ت���ل ت����  ح����  الع�ل. و����  إلى م�ان  (ال�عادلة  ی�ه�  ال�ی�ام���ة  ال�اني لألن��ة  لى  ع)  3لعال�ي 

  ال��فقات االج��ا��ة أل� ن�ا� اج��اعي أو مه�ي على ال��� ال�الي:   

∝  التدفق  االجتماعي  ( الحافز ) 
( العائق )

                                    )12 (  

�قات، فإن ه�ا الف�ل م�        ّ ا ��فة األنان�ة و��عارض مع مفه�م ال� ا وث�قً ا ألن االس�هالك ی�ت�� ارت�اً� ً ن��

لل�هاب    حاف�ال��اب ی��اول دراسة ذل� ال��ا� االج��اعي وع�ا��ه. خالل ه�ا ال��ف� االج��اعي، ی��ل� ل�� األش�اص  

�أنها "ال��افع". وم� جهة   إلى األس�اق أو م�اك� ال���ق إلنفاق أم�اله� م� أجل  ش�اء ال�لع الالزمة، وال�ي تُع�ف 

و���ل عام، �ل�ا ان�ف� مق�ار  �ع��� على ال�خل ال���ي للف�د.    أخ��، فإن مق�ار ال�ال ال�� ُأنف� أث�اء ال���ق 

ل" لل���ق، و�ال�الي ���� ِ ّ �ص ُ تف��� معاك�  ال�خل، قل مق�ار اإلنفاق. ل�ل�، ���� اع��ار ال�خل ال���ي ���ا�ة "م

ا، ���ا ی�عل� �أ� ن�ا� ت��ق، فإنه ���� وصف ت�ف� االس�هالك (  ً ال���ق. وخ�ام )  FC 1ال�خل على أنه مقاومة 

ا �ال�الي ً   :45ن���

مع  ويتعارض  األناني�ة  بصفة  وثيًقا  ارتب�اًطا  يرتبط  االستهالك  ألن  نظًرا 
مفهوم الّصدقات، فإن هذا الفصل من الكتاب يتن�اول دراسة ذلك النشاط 
األشخاص  لدى  يتولد  االجتماعي،  التدفق  هذا  خالل  وعواقبه.  االجتماعي 
شراء  أجل  من  أموالهم  إلنفاق  التسوق  مراكز  أو  األسواق  إىل  للذهاب  حافز 
مقدار  فإن  أخرى،  جهة  ومن  »املنفعة«.  بأنها  ُتعرف  واليت  الالزمة،  السلع 
نفق أثن�اء التسوق يعتمد على الدخل الشخيص للفرد. وبشكل 

ُ
المال الذي أ

اعتب�ار  يمكن  لذلك،  اإلنفاق.  مقدار  قل  الدخل،  مقدار  اخنفض  كلما  عام، 
ل« للتسوق، وبالتايل يمكن تفسري معاكس  الدخل الشخيص بمثابة »ُموصِّ
الدخل على أنه مقاومة التسوق. وختاًما، فيما يتعلق بأي نشاط تسوق، فإنه 

يمكن وصف تدفق االستهالك )FC1 ( نوعًيا كالتايل45:
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(�𝐹𝐶) تدفق  االستھالك                                                      ∝   المنفعة  

� �
الدخل

 �
                                                  )13 (  

  

�ا ۚ  �ُِف ْ الَ تُ� َ �ا و ُ � َ � اشْ َ �ا و ُل ُ� َ �ٍ و ِ� ْ � َ ِ م ّ ل ُ� َ� ْ � ْ عِ � ُ�َ� وا زِ��َ �ُ َ خُ م �ِي آدَ َ ا ب َ ] إِ  [� َ �� �ِِف ْ � ُ � �ُّ اْل ِ� ُ ُ الَ �   نَّه

  ).31)، اآل�ة: 7(الق�آن ال����: س�رة األع�اف ( 

  

ع�َّف   ُ ال�الي  ) �أنه ال���اس ال��ي األوسع لل��ا� االق��اد� ال�لي لل�ولة، و� GDPال�اتج ال��لي اإلج�الي ( �

على  ففإن االق��اد االس�هالكي �ع�ض االق��اد ال��ف�ع �إنفاق ال���هل� ����ة م���ة م� ال�اتج ال��لي اإلج�الي.  

األ ال����ة  ال�ال�ات  في  ال���هل�  إنفاق  ���ل  ال��ال،  إلى  س��ل  ن���ه  ��ل  ما  ال��لي  68م����ة  ال�اتج  م�   %

ل�ق�  ام� ال���� أن اس�هالك ال�لع له تأث�� إ��ابي في ال��� االق��اد� العال�ي، إال أن ال����� في و . 46اإلج�الي

ل  جال�اه� ه� ال���ول ع� ال��ادة ال���دة في ح�� االس�هالك ال�ف�� لل�لع ح�ل العال�. فعلى س��ل ال��ال، م� أ 

� عال��اف� في ه�ا االق��اد القائ� على االس�هالك، ب�أت ال���ات في ال����� على األش�اص �اس���ام اإلعالنات  

ل�أث��  ام���اتها �اع��ارها "وس�لة" لل�أث�� في عق�له� ودفعه� إلنفاق ال���� م� ال�ال في م�اج�ها. ل�ل�، وم� خالل  

�  م� ب�الً م� ش�اء ما ���اج�ن إل�ه ف��� (ال��فعة)، ی��� ال�����  في عق�ل ال���هل��� ل�����ا م����� م��فع�

  : 45الق�ة ال�افعة لل��اء، و�ال�الي س���ح ت�ف� االس�هالك ه� ت�ف� االس�هالك ال�ف��

(�𝐹𝐶)تدفق  االستھالك المفرط   ∝  (التسویق �المنفعة ) 
( �
الدخل

 )
                                    )14 (  

  

ا (  ً ی� ِ� ْ � ْ تَ ر ِ �ّ َ الَ تُ� َ �لِ و �ِ َ ال�َّ � ْ اب َ َ و �� ِ� ْ � ِ� اْل َ ُ و قَّه َ ٰ ح ى َ � ْ قُ� ا اْل ِ َذ آت َ َ إِ ) 26[و ��ِ ۖ و ا�ِ َ � َ ال�َّ ان َ � خْ �ا ِإ انُ َ� َ رِ�� ِ �ّ َ � ُ � ُ نَّ اْل �َان ْ � َ ال�َّ ان َ�

ا (  ً �ر فُ ِهِ �َ ّ � َ   ).27إلى  26)، اآل�ات: م� 17(الق�آن ال����: س�رة اإلس�اء (   )]27لِ�

 

ُه َل  ]َيا َبِن آَدَم ُخُذوا ِزيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوَل ُتْسِرُفوا ۚ ِإنَّ
بُّ اْلُمْسِرِفَي[  ُيِ

)القرآن الكريم: سورة األعراف )7(، اآلية: 31(.
ف الناجت املحلي اإلجمايل )GDP( بأنه املقياس الكيم األوسع للنشاط  ُيعرَّ
يعرض  االستهالكي  االقتصاد  فإن  وبالتايل  للدولة،  الكلي  االقتصادي 
االقتصاد املدفوع بإنفاق املستهلك كنسبة مئوية من الناجت املحلي اإلجمايل. 
فعلى سبي�ل املثال، يمثل إنفاق املستهلك يف الواليات املتحدة األمريكية ما 
يصل نسبت�ه إىل %68 من الناجت املحلي اإلجمايل46. ومن املؤكد أن استهالك 
السلع له تأثري إجيايب يف النمو االقتصادي العاليم، إال أن التسويق يف الوقت 
للسلع  املفرط  االستهالك  حجم  يف  املطردة  الزيادة  عن  املسؤول  هو  الراهن 
حول العالم. فعلى سبي�ل املثال، من أجل التن�افس يف هذا االقتصاد القائم 
باستخدام  األشخاص  على  الرتكي  يف  الشركات  بدأت  االستهالك،  على 
ودفعهم  عقولهم  يف  للتأثري  »وسيلة«  باعتب�ارها  منتجاتها  عن  اإلعالنات 
عقول  يف  التأثري  خالل  ومن  لذلك،  متاجرها.  يف  المال  من  املزيد  إلنفاق 
إليه  حيتاجون  ما  شراء  من  بداًل  مندفعني  مشترين  ليصبحوا  املستهلكني 
وبالتايل  للشراء،  الدافعة  القوة  من  التسويق  يزيد  )املنفعة(،  فحسب 

سيصبح تدفق االستهالك هو تدفق االستهالك املفرط45:
)14( 
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(�𝐹𝐶) تدفق  االستھالك                                                      ∝   المنفعة  

� �
الدخل

 �
                                                  )13 (  

  

�ا ۚ  �ُِف ْ الَ تُ� َ �ا و ُ � َ � اشْ َ �ا و ُل ُ� َ �ٍ و ِ� ْ � َ ِ م ّ ل ُ� َ� ْ � ْ عِ � ُ�َ� وا زِ��َ �ُ َ خُ م �ِي آدَ َ ا ب َ ] إِ  [� َ �� �ِِف ْ � ُ � �ُّ اْل ِ� ُ ُ الَ �   نَّه

  ).31)، اآل�ة: 7(الق�آن ال����: س�رة األع�اف ( 

  

ع�َّف   ُ ال�الي  ) �أنه ال���اس ال��ي األوسع لل��ا� االق��اد� ال�لي لل�ولة، و� GDPال�اتج ال��لي اإلج�الي ( �

على  ففإن االق��اد االس�هالكي �ع�ض االق��اد ال��ف�ع �إنفاق ال���هل� ����ة م���ة م� ال�اتج ال��لي اإلج�الي.  

األ ال����ة  ال�ال�ات  في  ال���هل�  إنفاق  ���ل  ال��ال،  إلى  س��ل  ن���ه  ��ل  ما  ال��لي  68م����ة  ال�اتج  م�   %

ل�ق�  ام� ال���� أن اس�هالك ال�لع له تأث�� إ��ابي في ال��� االق��اد� العال�ي، إال أن ال����� في و . 46اإلج�الي

ل  جال�اه� ه� ال���ول ع� ال��ادة ال���دة في ح�� االس�هالك ال�ف�� لل�لع ح�ل العال�. فعلى س��ل ال��ال، م� أ 

� عال��اف� في ه�ا االق��اد القائ� على االس�هالك، ب�أت ال���ات في ال����� على األش�اص �اس���ام اإلعالنات  

ل�أث��  ام���اتها �اع��ارها "وس�لة" لل�أث�� في عق�له� ودفعه� إلنفاق ال���� م� ال�ال في م�اج�ها. ل�ل�، وم� خالل  

�  م� ب�الً م� ش�اء ما ���اج�ن إل�ه ف��� (ال��فعة)، ی��� ال�����  في عق�ل ال���هل��� ل�����ا م����� م��فع�

  : 45الق�ة ال�افعة لل��اء، و�ال�الي س���ح ت�ف� االس�هالك ه� ت�ف� االس�هالك ال�ف��

(�𝐹𝐶)تدفق  االستھالك المفرط   ∝  (التسویق �المنفعة ) 
( �
الدخل

 )
                                    )14 (  

  

ا (  ً ی� ِ� ْ � ْ تَ ر ِ �ّ َ الَ تُ� َ �لِ و �ِ َ ال�َّ � ْ اب َ َ و �� ِ� ْ � ِ� اْل َ ُ و قَّه َ ٰ ح ى َ � ْ قُ� ا اْل ِ َذ آت َ َ إِ ) 26[و ��ِ ۖ و ا�ِ َ � َ ال�َّ ان َ � خْ �ا ِإ انُ َ� َ رِ�� ِ �ّ َ � ُ � ُ نَّ اْل �َان ْ � َ ال�َّ ان َ�

ا (  ً �ر فُ ِهِ �َ ّ � َ   ).27إلى  26)، اآل�ات: م� 17(الق�آن ال����: س�رة اإلس�اء (   )]27لِ�

 

ْر َتْب�ِذيًرا )26( ِإنَّ  ِبي�ِل َوَل ُتَب�ذِّ ُه َواْلِمْسِكَي َواْبَن السَّ ]َوآِت َذا اْلُقْرَبٰ َحقَّ
ِه َكُفوًرا )27([ ْيَطاُن ِلَربِّ َياِطِي ۖ َوَكاَن الشَّ ِريَن َكاُنوا ِإْخَواَن الشَّ اْلُمَبذِّ

)القرآن الكريم: سورة اإلسراء )17(، اآليت�ان: 26 - 27(.

السلع  من  املزيد  على  احلصول  تشجيع  أجل  ومن  ذلك،  إىل  باإلضافة 
من  املزيد  إنفاق  إىل  املستهلكني  لدفع  األخرى  الوسيلة  فإن  واخلدمات، 
المال تكمن يف زيادة دخلهم الشخيص بغرض تقليل مقاومة اإلنفاق. ونظًرا 
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لعجز الشركات عن زيادة مستوى دخل األشخاص، فقد استحدثت البنوك 
والشركات نظام بطاقات االئتمان لتقديم القروض باعتب�ارها مصادر دخل 
زائفة ألخذ املزيد من المال من محفظة العمالء. فعلى سبي�ل املثال، ووفًقا 
جري يف عام 2017، بلغ إجمايل ديون بطاقات االئتمان األمريكية 

ُ
الستبي�ان أ

 .47  2016 عام  عن   5% بنسبة  يزيد  ما  وهو  أمريكي،  دوالر  مليار   927
ولألسف، تزداد وترية االستهالك كأنها طاعون يف نمط حياتن�ا اليوم، حيث 
أنماط  تركز  اليت  الُموجهة  اإلنفاق  بمحركات  أشبه  بشكل  البشر  يتصرف 
فعلى  اجلديدة.  والعروض  واملبيعات  التسوق  مراكز  على  اخلاصة  حياتهم 
سبي�ل املثال، تظهر بعض اإلحصائي�ات أنن�ا نرتدي %20 من مالبسنا فقط 
خالل %80 من الوقت، مما يعن أن الكثري منا لديه خزائن مليئ�ة باملالبس 
وصف  يمكن  لذا،  مالئم48.  بشكل  تن�اسبن�ا  تعد  لم  أو  تعجبن�ا  تعد  لم  اليت 

التدفق املقابل لالستهالك نوعًيا كالتايل45:

)15( 
وختاًما، بعد التأثر بإعالنات التسويق لشراء أكرث من االحتي�اجات، فمن 
الشركات االئتماني�ة من  الديون لسداد ديون  البقاء يف مصيدة حلقة  الوارد 

أجل شراء السلع اليت ربما أصبحت مستهلكة أو عديمة القيمة. 
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ْمَواِل 
َ
ْنَي�ا َلِعٌب َوَلْهٌو َوِزيَن�ٌة َوَتَفاُخٌر َبْيَنُكْم َوَتَكاُثٌر ِف اْل َياُة الدُّ َما اْلَ نَّ

َ
]اْعَلُموا أ

ا ُثمَّ َيُكوُن  اُه ُمْصَفرًّ َتَ
َ
اَر َنَب�اُتُه ُثمَّ َيِهيُج ف ْعَجَب اْلُكفَّ

َ
ْوَلد ِ ۖ  َكَمَثِل َغْيٍث أ

َ
َواْل

ْنَي�ا  َياُة الدُّ ِ َوِرْضَواٌن ۚ َوَما اْلَ ُحَطاًما ۖ َوِف اْلِخَرِة َعَذاٌب َشِديٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن للاَّ
ِإلَّ َمَتاُع اْلُغُروِر[

)القرآن الكريم: سورة احلديد )57(، اآلية: 20(.
خالل  من  والقروض،  التسويق  يعززه  الذي  االستهالك،  تفسري  يمكن 
احلد  حتقيق  يف  دائًما  يكمن  والبنوك  الشركات  هدف  بأن  القائلة  احلقيقة 
التن�افسية. ويتماىش هذا  أرباحها بغرض احلفاظ على قدرتها  األقىص من 
السلوك األناين مع نظرية »هرم ماسلو للحاجات« اليت تنص على أن احلافز 
ثمة  ذلك،  من  بالرغم  فحسب.  تفيدهم  اليت  األنشطة  هو  للبشر  األسايس 
)سبحانه  هللا  فرضه  الذي  للّصدقات  األول  اإللهي  القانون  بني  تن�اقض 
لالستهالك  االجتماعي  التدفق  يف  المال  وأن  بأسره،  الكون  على  وتعاىل( 
يت�دفق من املستهلكني إىل الشركات والبنوك األكرث ثراًء )الشكل التوضيح 
ْنَزْلَنا 

َ
َوأ َن�اِت  ِباْلَبيِّ ُرُسَلَنا  ْرَسْلَنا 

َ
أ ]َلَقْد  القراني�ة  اآلية  إىل  واستن�اًدا  لذلك،   .)7

سورة  الكريم:  )القرآن   ]  ۖ ِباْلِقْسِط  اُس  النَّ ِلَيُقوَم  َواْلِمزَياَن  اْلِكَتاَب  َمَعُهُم 
ألوجه  الرئييس  املصدر  هو  االحنراف  هذا  فإن   ،)25 اآلية:   ،)57( احلديد 
الظلم الدويل، والفجوة املزتايدة بني الفقراء واألغني�اء، وتصاعد موجة الفقر 
إىل  البشرية  الهجرة  قات 

ّ
وتدف احلراري،  واالحتب�اس  العالم،  أحناء  جميع  يف 

البلدان الغني�ة، وانتشار اجلرائم واحلروب.

َن  ِ َخرْيٌ مِّ اِئًما ُقْل َما ِعنَد للاَّ
َ

وا ِإَلْيَها َوَتَرُكوَك ق ْو َلْهًوا انَفضُّ
َ
اَرًة أ ْوا ِتَ

َ
]َوِإَذا َرأ

اِزِقَي[ ُ َخرْيُ الرَّ َجاَرِة َوللاَّ ْهِو َوِمَن التِّ اللَّ
)القرآن الكريم: سورة اجلمعة )62(، اآلية :11(.

بأنن�ا  الشائع  االعتقاد  يف  االستهالك  سبب  يكمن  املثال،  سبي�ل  على 
نرغب يف شراء الراحة واملتعة والسعادة املطلقة. بينما احلقيقة املحزنة هي 
الراحة وامللذات له عواقب وخيمة على البشرية مثل ظهور  أن البحث عن 
القلق واالكتئ�اب والشعور باالغرتاب عن الروح. فعلى سبي�ل املثال، ُنشرت 
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أن  الكاتب  يوضح  حيث  للمادية«49،  الباهظ  »الثمن  بعنوان  حبثي�ة  ورقة 
األشخاص الذين تدور حياتهم حول أهداف خارجية مثل اقتن�اء املنتجات، 
يعانون من تعاسة أكرب يف العالقات ويمرون حباالت مزاجية سيئ�ة ولديهم 
الكثري من املشكالت النفسية. وسعًيا لتعزيز لهذه النت�اجئ، يدعي باحث عالم 
النفس »بروك باستي�ان« بأنه ال بد من االستعداد الختب�ار الشعور باالنزعاج 
وعدم الراحة خالل سعين�ا لتحقيق السعادة احلقيقية، وأن جهودنا املضني�ة 
فإنها  فحسب،  اإلجيابي�ة  عن  البحث  أو  السارة  غري  األحداث  من  للهروب 
احلياة  صعوبات  مواجهة  على  قدرتن�ا  إضعاف  إىل  تؤدي  األمر  حقيقة  يف 
هللا  )صلى  هللا  رسول  حيذرنا  أذهانن�ا،  إىل  الفهم  هذا  ولتقريب  احلتمية50. 
ُلوا  مِّ

َ
ْبِشُروا َوأ

َ
أ

َ
عليه وسلم( من عواقب التعلق باملمتلكات المادية، بقوله: »ف

ْنَي�ا  ْن ُتْبَسَط الدُّ
َ
ْخَش َعَلْيُكْم أ

َ
ْخَش َعَلْيُكْم، َوَلِكنِّ أ

َ
ِ َما اْلَفْقَر أ َوهللاَّ

َ
ُكْم ف َما َيُسرُّ

ُسوَها َوُتْهِلَكُكْم 
َ
ُسوَها َكَما َتَن�اف

َ
َتَن�اف

َ
ْبَلُكْم ف

َ
َعَلْيُكْم َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن ق

ْهَلَكْتُهْم«51. 
َ
َكَما أ

ْرِض َبْعَد ِإْصَلِحَها[
َ
 ]َوَل ُتْفِسُدوا ِف اْل

)القرآن الكريم: سورة األعراف )7(، اآلية: 56(.
وإىل جانب اإلضرار برفاهيتن�ا، يظهر كل يوم دليل جديد على مدى تأثرينا 
يف البيئ�ة الذي يصعب التحكم فيه، حيث تشري جميع الدالئل إىل أن النشاط 
البشري يدفع كوكب األرض إىل الهاوية. فضاًل عن ذلك، ووفًقا لهذه اآلية 
القرآني�ة، فإن زيادة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون الناجتة بشكل أسايس عن 
)سبحانه  هللا  فرضه  الذي  الكيميايئ  التوازن  اختالل  إىل  تؤدي  االستهالك 
وتعاىل( على الغالف اجلوي. ونتيجة لذلك، فإن الكمية املزتايدة من الطاقة 
)احلرارة( اليت تصل إىل األرض من الشمس تظل عالقة يف الغالف اجلوي 
يف  ذلك  عن  الناجت  احلراري  االحتب�اس  ويتسبب  الفضاء.  يف  تنبعث  وال 
التوضيح 11(، ألنه يصبح من األصعب  حدوث كوارث طبيعية )الشكل 
على البيئ�ة إجياد توازن جديد قد يلحق الضرر أيًضا بمال وبركات كل موسم 
القرآني�ة:  اآلية  هذه  إىل  واستن�اًدا  ذلك،  على  عالوة  األربعة.  املواسم  من 
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ِذي  الَّ َبْعَض  ِلُيِذيَقُهم  اِس  النَّ ْيِدي 
َ
أ َكَسَبْت  ِبَما  َواْلَبْحِر  اْلَبِّ  ِف  اْلَفَساُد  ]َظَهَر 

ُهْم َيْرِجُعوَن[ )القرآن الكريم: سورة الّروم )30(، اآلية: 41(، فقد  َعِمُلوا َلَعلَّ
حذرنا العلماء يف الدورة احلادية والعشرين ملؤتمر األطراف )COP 21( من 
خطورة نت�اجئ ظاهرة االحتب�اس احلراري؛ واليت تتضمن زيادة خطر اجلفاف 
بازدياد  املقرتنة  االستوائي�ة  األعاصري  ذلك  يف  بما  العواصف،  شدة  وازدياد 
سرعة الرياح العالية، واألمطار املوسمية اآلسيوية، وربما عواصف خطوط 

العرض املتوسطة األكرث شدة52.
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والبنوك الشركات  

 المستهلكين

االستهالك والكوارث الطبيعية (:11) التوضيحيالشكل  الشكل التوضيح )11(: االستهالك والكوارث الطبيعية. 

ُتُموَها 
ْ
ف َتَ

ْ
ْمَواٌل اق

َ
ْزَواُجُكْم َوَعِشرَيُتُكْم َوأ

َ
ْبَن�اُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأ

َ
]ُقْل ِإن َكاَن آَباُؤُكْم َوأ

َوَرُسوِلِه   ِ للاَّ َن  مِّ ِإَلْيُكم  َحبَّ 
َ
أ َتْرَضْوَنَها  َوَمَساِكُن  َكَساَدَها  َشْوَن  ْ َ

ت اَرٌة  َوِتَ
ُ َل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقَي[ ْمِرِه َوللاَّ

َ
ُ ِبأ ِتَ للاَّ

ْ
ٰ َيأ ُصوا َحتَّ بَّ َتَ

َ
َوِجَهاٍد ِف َسِبيِلِه ف

)القرآن الكريم: سورة التوبة )9(، اآلية: 24(.
الهيئ�ة  عن  الصادر  التقرير  فإن  احلراري،  لالحتب�اس  حلول  عن  للبحث 
يف  التغيريات  أن  إىل  يشري   )IPCC( املناخ  بتغري  املعني�ة  الدولية  احلكومية 
بنسبة  الطاقة  على  الطلب  حجم  من  تقلل  قد  والسلوكيات  احلياة  أنماط 
املستويات  من   50% إىل  تصل  وبنسبة  القصري  املدى  على   20% إىل  تصل 
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األحداث  أن  يب�دو  لذلك،  ونتيجة  القرن53.  منتصف  حبلول  احلالية 
املستقبلية يف كوكب األرض تعتمد على تصرفاتن�ا وممارساتن�ا اليومية أكرث 
مما تعتمد على إحراز التقدم التكنولويج. وبما أن هللا )سبحانه وتعاىل( حيب 
جميع مخلوقاته حًقا، فإن رحمته لن تدعنا نواصل انتهاك القوانني اإللهية 
للصدقات واالستمرار على نمط حياتن�ا القائم على امللذات واالستهالك مما 
، فإن إجياد حلول تكنولوجية بشأن  قد يقودنا إىل مصائب جسيمة. ومن ثمَّ
انبعاثات ثاين أكسيد الكربون لن يمثل حاًل على اإلطالق. واستن�اًدا إىل هذه 
عالمة  مجرد  تكون  قد  الطبيعية  الكوارث  شدة  زيادة  فإن  القرآني�ة،  اآلية 
وحتذير من هللا )سبحانه وتعاىل( للبشرية من خالل الطبيعة من أجل إعادة 
ظهور  بعد  الراهن  الوقت  يؤيده  االفرتاض  هذا  إنَّ  حياتن�ا.  نمط  يف  النظر 
جاحئة فريوس كورونا املستجد )كوفيد19-( الذي قد يمثل حتذيًرا عاملًيا آخر 
من الرحيم )سبحانه وتعاىل( إلجبار البشرية على تغيري نمط احلياة القائم 
على االستهالك. ويف حقيقة األمر، لقد أدت جاحئة فیروس كورونا املستجد 
بتقليص حجم األنشطة االقتصادية. وكنتيجة  العالم  إلزام جميع دول  إىل 
إجيابي�ة لذلك، فقد اخنفضت انبعاثات ثاين أكسيد الكربون بشكل ملحوظ54.

ْنَس ِإلَّ ِلَيْعُبُدوِن[ نَّ َواإْلِ  ]َوَما َخَلْقُت اْلِ
)القرآن الكريم: سورة الذاريات )51(، اآلية: 56(.

هريم،  تسلسل  ذات  بمنظمة  أشبه  بنظام  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  خلقنا 
جسد  يف  والقلب  العقل  مثلما  الهريم  التسلسل  أعلى  القادة  يرتأس  إذ 
اإلنسان، ونظًرا ألنهما عضوان حيويان، فكالهما محميان بوجودهما داخل 
اجلسم  أجزاء  تتواجد  بينما  التوايل.  على  الصدري  والقفص  اجلمجمة 
أن  املفرتض  ومن  السفلي.  اجلزء  يف  الفسيولوجية  باحتي�اجاتن�ا  املتعلقة 
يتمثل دور العقل والقلب يف توجيه قراراتن�ا وإدارة مشاعرنا اليت قد تساعدنا 
على اختاذ القرارات الصائب�ة، مما يؤثر تأثرًيا إجيايًب�ا يف األحداث املستقبلية 
اليت  اإللهية  احلكمة  فإن  القرآني�ة،  اآلية  هذه  إىل  واستن�اًدا  لذلك،  لعاملنا. 
ستنقذ البشرية من وقوع املزيد من املحن واملصائب هي االمتث�ال للقوانني 
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اإللهية للصدقات اليت فرضها الرحيم )سبحانه وتعاىل( الذي خلقنا ويعلم 
من  التحول  وبغية  املنظور،  هذا  ومن  خللقه.  واألنفع  األصلح  هو  ما  يقيًن�ا 
الزنعة االستهالكية إىل املجتمعات القائمة على أداء الصدقات، يتبىن بعض 
األشخاص بالفعل نمط احلياة املبسط والذي ُيعرف بتوجه »امِلينيماليم« 
يف  للحياة  اجلديد  النمط  هذا  مزايا  أهم  ترتكز  إذ  التقليلية(48.  به  )وُيقصد 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  وخفض  البيئ�ة،  مساعدة  بغرض  النفايات  تقليل 
الكربون يف العالم، وتوفري المال والوقت املستخدم يف االستهالك املفرط من 
أجل عبادة هللا )سبحانه وتعاىل( من خالل مساعدة اآلخرين بأداء األنشطة 
القائمة على الصدقات. وفيما يتعلق بالشعور باالنزعاج من وقوع الكوارث 
يقول  )كوفيد19-(،  املستجد  كورونا  فريوس  جاحئة  وظهور  الطبيعية 
اْنَصْب 

َ
ف َرْغَت 

َ
ف ِإَذا 

َ
ف ُيْسًرا )6(  اْلُعْسِر  َمَع  ]ِإنَّ  »الرحيم« يف محكم تزنيله: 

الكريم: سورة الشرح )94(، اآليات:  )القرآن  اْرَغْب )8([ 
َ
ف َك  َربِّ َوِإىَلٰ   )7(

من 6 إىل 8(.
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النموذج التعليمي القائم على اإلسالم

ْل  َتِسُب ۚ َوَمن َيَتَوكَّ ُه ِمْن َحْيُث َل َيْ
ْ

ُه َمْخَرًجا )2( َوَيْرُزق َعل لَّ َ َيْ ِق للاَّ ]َوَمن َيتَّ
ُهَو َحْسُبُه )3([

َ
ِ ف َعَلى للاَّ

)القرآن الكريم: سورة الطالق )65(، اآليت�ان: 3-2(.
سبتمرب  شهر  يف  للبرتول  اجلزائري  املعهد  يف  اجلامعية  دراسيت  بدأت 
أقلق  ولم  بالتعلم  استمتعُت  املستوى؛  متوسط  طالًبا  كنُت   .1975 عام 
الرابع، اخرتت الكلية أفضل  كثرًيا بشأن الدرجات. ويف نهاية العام الدرايس 
ثالثة طالب من حيث معدل الدرجات الرتاكيم ملتابعة دراساتهم العليا يف 
الواليات املتحدة األمريكية. وبغرض استكمال اجلزء النظري من الدراسات، 
كانت السنة اخلامسة عبارة عن برنامج تدرييب فن؛ حيث شارك الطالب 
يف تدريب ميداين ملدة تسعة أشهر يف عدد من مصانع املواد الكيميائي�ة من 
أجل دراسة العمليات املطبقة بها ثم العودة إىل اجلامعة لعرض مشروعهم 
الُمسال  النفطي  الغاز  منشأة  إىل  وصلت  وحينما  اخلرباء.  من  جلنة  أمام 
قد  املنشأة  أنَّ  علمُت  اجلزائر،  من  الغريب  اجلزء  يف  الواقعة  أرزيو،  مدين�ة  يف 
غلقت لعدة أيام بسبب مشكلة فني�ة يف الُشعلة. علًما بأن األمر سيستغرق 

ُ
أ

عدة أشهر من أجل حل املشكلة وبدء العمل يف املنشأة مجدًدا، فقد نصحن 
مدير منشأة النفط باالنضمام إىل الفريق الفن والتعلم من تصميم الشعلة 
الفن  لتقديم مشروعي  املعهد  إىل  الفن، عدُت  نهاية تدرييب  اجلديدة. ويف 
رئيسية  بصورة  قدموا  الذين  اآلخرين  الطالب  وخبالف  اخلرباء.  جلنة  إىل 
استن�د  الصناعية،  بمنشآتهم  الصلة  ذات  الكيميائي�ة  للعمليات  وصًفا 
عريض التقدييم إىل حسابات التصميم املعقد اليت تعلمتها من املهندسني 
الفنيني يف منشأة الغاز النفطي الُمسال. تفاجأت اللجنة بعريض التقدييم 
أفضل  حيث  من  الثاين  املركز  حققُت  لذلك،  ونتيجة  درجة.  أعلى  ومنحتن 
معدل درجات تراكيم، وقدم األستاذ كوستاس جوجوس من معهد ستيفزن 
للتكنولوجيا )نيوجرييس، الواليات املتحدة األمريكّية( عرض منحة دراسية 
هذا  تأملُت  ما  إذا  األمريكية.  املتحدة  الواليات  يف  العليا  دراسايت  ملواصلة 
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اآلن  أدرُك  لإلسالم،  احلايل  فهيم  خالل  ومن  حيايت  يف  االستثن�ايئ  احلدث 
اح«  »اْلَفتَّ أوجد  فقد  الصف،  طالب  أفضل  بني  من  أكون  دونما  حىت  أنه 
املنشأة  يف  الفني�ة  املشكلة  يف  املتمثلة  »الصدفة«  تلك  وتعاىل(  )سبحانه 
املجال  ىل  أفسح  مما  ممتاز؛  عرض  تقديم  على  ساعدتن  واليت  الكيميائي�ة 

الستكمال دراسيت العليا يف الواليات املتحدة األمريكية.

ِكيُم[  نَت اْلَعِليُم اْلَ
َ
َك أ ْمَتَن�ا ۖ ِإنَّ اُلوا ُسْبَحاَنَك َل ِعْلَم َلَنا ِإلَّ َما َعلَّ

َ
]ق

)القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 32(.
تعد العالقة بني املعرفة وممارستن�ا و أفعالنا اليومية إحدى املوضوعات 
فونكه«؛  »خواكيم  النفس  لعالم  فوفًقا  النفس.  علم  مجال  يف  الرئيسية 
يستحيل على املرء التصرف دون أن تتحقق لديه املعرفة55. ومع ذلك، فكل 
طفل حديث الوالدة لديه غريزة التشبث بأمه لريضع احلليب من ثدي أمه 
بشكل إيقاعي، والقيام بمثل هذا الفعل الغريزي يلزمه معرفة، إذًا فمن الذي 
ه بهذه املعرفة حىت يتمكن من العيش؟ وتعد اآلية الكريمة: ]َوِمْنُكْم َمْن  أمدَّ
)القرآن  ِعْلٍم َشْيًئ�ا[  َبْعِد  َيْعَلَم ِمْن  ِلَكْيَل  اْلُعُمِر  ْرَذِل 

َ
أ ِإىَلٰ  ُيَردُّ  َوِمْنُكْم َمْن   ٰ َّ

ُيَتَوف
الكريم: سورة احلج )22(، اآلية: 5( من األمثلة األخرى اليت توضح لنا أن 
تلك  النسيان  حالة  وُتعرف  يشء.  كل  يعلمنا  من  هو  وتعاىل(  )سبحانه  هللا 
ألزهايمر؛  بمرض  ووجوههم  األسرة  أفراد  أسماء  حىت  لنسيان  تمتد  والىت 
وستني  اخلمس  عن  أعمارهم  تزيد  الذين  األشخاص  عادة  يصيب  والذي 
عاًما. ومن هذا املنطلق، ووفًقا السمني من أسماء هللا احلسىن: »َاْلَعِلْيم« 
األمثل  واملرشد  األكمل  املعلم  هو  تعاىل(  و  )سبحانه  هللا  فإن  ور«،  و»النُّ
َها[  ُكلَّ ْسَماَء 

َ
اْل آَدَم  َم  ]َوَعلَّ الكريمة  اآلية  يف  ذلك  ذكر  ورد  كما  لإلنساني�ة 

)القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 31(.
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نُفِسِهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم 
َ
ْن أ ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنَي ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم َرُسوًل مِّ ]َلَقْد َمنَّ للاَّ

ْبُل َلِفي َضَلٍل 
َ

ْكَمَة َوِإن َكاُنوا ِمن ق ُمُهُم اْلِكَتاَب َواْلِ يِهْم َوُيَعلِّ آَياِتِه َوُيَزكِّ
ِبٍي[ مُّ

)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(، اآلية: 164(.
كان نزول القرآن الكريم يف القرن السابع أمًرا ثورًيا حًقا بالنسبة للمجتمع 
ل؛  ا كان القرآن الكريم هو كتاب هللا املزنَّ العريب الذي غلبت عليه األمية. ولمَّ
القراءة وتالوة  وكانت هناك حاجة للتفاعل معه بصورة منتظمة من خالل 
وكتابت�ه  الكريم  القرآن  قراءة  إىل  ترنو  املسلمني  أغلب  نفوس  باتت  كلماته، 
يف  التعليم  استمد  فقد  مواربة،  ودون  وعليه،  نعمه.  كامل  من  لالسزتادة 
الديني�ة.  والتعاليم  بين�ه  جتمع  اليت  التكافلية  العالقة  من  جذوره  اإلسالم 
كما  للتعليم،  قصوى  أهمية  ظهوره  منذ  اإلسالم  أوىل  فقد  ذلك،  عن  فضاًل 
حظى برتاث فكري طويل وعريق. يف واقع األمر، يتفرد التعليم اإلساليم عن 
التعليمية، وُيعزى ذلك  غريه من األنواع األخرى من النظريات واملمارسات 
د القرآن  بشكل كبري إىل التأثري اجلامع للقرآن الكريم. فعلى سبي�ل املثال، أكَّ
الكريم مراًرا وتكراًرا على أهمية التعليم من خالل نصوص األوامر املتواترة، 
اْلِعْلَم  وُتوا 

ُ
أ ِذيَن  َوالَّ ِمنُكْم  آَمُنوا  ِذيَن  الَّ  ُ للاَّ ِع 

َ
]َيْرف الكريمة  اآلية  بينها  ومن 

َدَرَجاٍت[ )القرآن الكريم: سورة املجادلة )58(، اآلية: 11(، واآلية الكريمة 
وكذلك   ،)114 اآلية:   ،)20( طه  سورة  الكريم:  )القرآن  ِعْلًما[  ِزْديِن  بِّ  ]رَّ
ْلَيْكُتْب[ )القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، 

َ
ُ ۚ ف َمُه للاَّ اآلية الكريمة ]َكَما َعلَّ

اآلية:282(. وتشكل هذه اآليات القرآني�ة وما يماثلها حافًزا قوًيا للمجتمع 
اإلساليم كي يسعى جاهًدا من أجل التعليم والتعلم. بل األمر األكرث أهمية 
الذي  )الهدى(  الهادي  النور  هو  اإلسالم  يف  )العلم(  املعرفة  مفهوم  أن  هو 
تشع  فكما  ذاته؛  املنوال  وعلى  لذا،  )الفرقان(.  والباطل  احلق  بني  يفصل 
الشمس نوًرا كي تبصر أعينن�ا العالم من حولنا، فإن العلم هو مصدر اإلرشاد 

لرؤية احلقيقة.
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ويف مالحظة أخرية، فإن املكانة القدسية للمعرفة يف اإلسالم تت�أكد أيًضا 
القرآن  أن لفظة »العلم« ومشتقاتها وردت 779 مرة يف  من خالل حقيقة 
الكريم )بمتوسط يبلغ 7 مرات يف السورة(. وتأيت هذه اللفظة يف املقام الثاين 
التماس  أهمية  فإن  وأخريًا،  »هللا«56.  اجلاللة  لفظ  بعد  التكرار  حيث  من 
املعرفة يف اإلسالم تتضح أيًضا من خالل حقيقة أن أول آية من آيات القرآن 
لت على النيب محمد )صلى هللا عليه وسلم( من خالل َمَلك  الكريم، اليت تزنَّ
ِذي  الَّ َك  َربِّ ِباْسِم   

ْ
َرأ

ْ
]اق تعاىل:  بقوله  بدأت  قد  السالم،  عليه  جبريل  الويح 

َخَلَق[ )القرآن الكريم: سورة العلق )96(، اآلية: 1(.

ْلَباِب[ 
َ
وُلو اْل

ُ
ُر أ َما َيَت�َذكَّ ِذيَن َل َيْعَلُموَن ۗ ِإنَّ ِذيَن َيْعَلُموَن َوالَّ ]ُقْل َهْل َيْسَتِوي الَّ

)القرآن الكريم: سورة الزمر )39(، اآلية: 9(.
والتقني�ة  االجتماعية  املشكالت  حل  إىل  السبي�ل  هو  التعليم  لكون  نظًرا 
على  قائًما  تعليمًيا  نموذًجا  الكتاب  هذا  يطرح  اليوم،  عاملنا  يواجهها  اليت 
)صلى  محمد  النيب  اتبعها  اليت  التدريس  أساليب  على  يشتمل  اإلسالم 
آيات  بني  اجلمع  فيمكن  الكتاب،  هذا  غرار  وعلى  بدايًة،  وسلم(.  عليه  هللا 
املدرسية  الكتب  فصول  يف  الشريفة  النبوية  واألحاديث  الكريم  القرآن 
واملواد التعليمية اليت تتوافق معها، وذلك بغرض تدريس العلوم الطبيعية 
واالجتماعية ضمن إطار العلم اإللهي. لذا، جيب أالَّ تقتصر خربة املدرسني 
على مجال العلوم فحسب، بل يتعني أن يتمتعوا أيًضا بدراية جيدة بالقرآن 
هذا  من  النهايئ  الهدف  ويكمن  الشريفة.  النبوية  واألحاديث  الكريم 
النموذج التعلييم القائم على اإلسالم يف خدمة البشرية جمعاء من أجل حل 
املشكالت املحلية والعاملية، وليس فرض أهداف النظم التعليمية والبحث 
أرباح  حتقيق  إىل  يطمحون  ممن  والشركات  األثرياء  األفراد  ِقَبل  من  العليم 
اجلديدة  العلمية  املعارف  اكتساب  سيصبح  ذلك،  إىل  باإلضافة  شخصية. 
وتعاىل(.  )سبحانه  هللا  من  بن�ا  تقرِّ اليت  احلقيقة  عن  للبحث  وسيلة  بمثابة 
وراغبني  أكرب  بشكل  مستعدين  العليا  الدراسات  طالب  سيكون  وأخرًيا، 
أماكن  يف  اإللهية  واجباتهم  أداء  خالل  من  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  إرضاء  يف 
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يف  صاحلة  أعمااًل  بمثابة  اليومية  أنشطتهم  واحتساب  املستقبلية  عملهم 
الطريق األبدي للصدقات.

َك َلَعَلٰى ُخُلٍق َعِظيٍم[ ]َوِإنَّ
)القرآن الكريم: سورة القلم )68(، اآلية: 4(.

محمد  النيب  اتبعها  اليت  التدريس  أساليب  باستخدام  خيتص  وفيما 
تبىن  فقد  اإلسالم،  على  قائم  تعلييم  نظام  ضمن  وسلم(  عليه  هللا  )صلى 
والصحابة  تابعيه  م  يعلِّ كيما  ممًيا  منهًجا  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  النيب 
اإللهي.  الويح  من  املستقاة  ومفاهيمه  اإلسالم  أصول  عنهم(  هللا  )ريض 
وقد تن�اولت تعاليمه )صلى هللا عليه وسلم(، اليت تن�اسب كل زمان ومكان، 
وبغية  أواًل،  اإلنساني�ة.  واملعامالت  واملعيشة  والعمل  احلياة  منايح  جميع 
هللا  )صلى  النيب  قال  البشر،  أنواع  شىت  مع  الصحيح  الوجه  على  التعامل 
عليه وسلم(: »إن هللا خلق آدم من قبضة قبضها من جميع األرض، فجاء 
بنو آدم على قدر األرض؛ فجاء منهم األبيض واألحمر واألسود، وبني ذلك، 
البشر  أن  يعن  وهذا  ذلك«.  وبني  واحلزن،  والسهل  والطيب  واخلبيث 
من  ُخلق  الذي  السالم(  )عليه  آدم  أبيهم  إىل  ينتمون  إنهم  حيث  مختلفون، 
، فقد حيتاج كل فرد من األفراد  تراب األرض ثم حوله هللا إىل طني. ومن َثمَّ
)أو جماعة من اجلماعات( إىل أساليب معاملة خاصة57. ثانًي�ا، فيما يتعلق 
باالنفتاح على املجتمعات األخرى، فقد شجع النيب )صلى هللا عليه وسلم( 
حىت  األخرى  املجتمعات  على  االنفتاح  على  عنهم(  هللا  )ريض  صحابت�ه 
يعلموا عاداتهم وأخالقهم وسلوكياتهم. فعلى سبي�ل املثال، أمر النيب )صلى 
النيب  ترجمان  ليكون  العربية  اللغة  م  بتعلُّ أصحابه  أحد  وسلم(  عليه  هللا 
عليها  والرد  اليهود  قبائل  رسائل  فهم  يمكنه  حىت  وسلم(  عليه  هللا  )صلى 

باللغة العربية57.
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َ َواْلَيْوَم اْلِخَر  َمن َكاَن َيْرُجو للاَّ ْسَوٌة َحَسَنٌة لِّ
ُ
ِ أ َقْد َكاَن َلُكْم ِف َرُسوِل للاَّ  ]لَّ

َ َكِثرًيا[  َوَذَكَر للاَّ
)القرآن الكريم: سورة األحزاب )33(، اآلية: 21(.

ثالًثا، لكي يتمكن النيب محمد )صلى هللا عليه وسلم( من نقل الرسالة 
والسالم  الصالة  عليه  خاطب  فقد  حوله،  البشرية  لتعليم  كاملًة  اإللهية 
حىت  وذلك  تابعيه،  قلوب  يف  احلبيب  مقام  لين�ال  األول  املقام  يف  القلوب 
للرسالة  األثر  عظيم  حتقيق  بغية  رابًعا،  رسالته58.  إىل  لالستماع  يلهمهم 
النبوية اليت من شأنها تغيري سلوك البشرية على الدوام، استعان النيب )صلى 
الرسول )صلى  تابعي  بأحد أشكال اخلطاب؛ والذي دفع  هللا عليه وسلم( 
املستن�دة  التعليمية  أساليب�ه  استخدامه  أثن�اء  التفكري  إىل  وسلم(  عليه  هللا 
ل الهدف من  بصفة رئيسية إىل التعلم النشط وأسلوب القياس58-59. وتمثَّ
خامًسا،  وفضولهم.  املستمعني  خيال  تعزيز  يف  القياس  أسلوب  استخدام 
استعان النيب )صلى هللا عليه وسلم( أسلوب التساؤل واالستفهام فيما كان 
يعلم تابعيه، حيث أنَّ هذا األسلوب هو واحد بني األساليب املهمة واملؤثرة 
واملدرس.  الطالب  بني  إجيايب  تفاعل  إقامة  إىل  تؤدي  اليت  التعليم  مجال  يف 
)صلى  النيب  تابعي  مع  االستفهايم  السؤال  استخدام  من  الهدف  ل  وتمثَّ
والفهم.  للتفكري  عقولهم  حتفي  يف  تعليمًيا  أسلوًبا  بوصفه  وسلم(  عليه  هللا 
النيب  سأل   )1( التعليمية:  إسرتاتيجياته  على  األمثلة  من  بعًضا  يلي  وفيما 
)صلى هللا عليه وسلم(: »أرأيتم لو أن نهًرا بب�اب أحدكم يغتسل منه كل يوم 
خمًسا، هل يبقى من درنه يشء؟ قالوا: ال يبقي من درنه شيًئ�ا، قال: كذلك 
الصلوات اخلمس يمحو هللا بهن اخلطايا«؛ )2( كما استخدم النيب )صلى 
هللا عليه وسلم( هذا القياس لشرح موضوع ما لفظًيا، كما استخدم الصورة 
اإليضاحية ليبني املقصد بشكل ختطيطي. ففي سياق هذا احلديث النبوي، 
رسم النيب خًطا مستقيًما على الرمال ثم رسم خطوًطا إىل يمني اخلط األول 
وإىل يساره. وبينما كان اجلمع ينظرون إىل الرسم بانتب�اه، تال النيب )صلى هللا 
ِبُعوا  ِبُعوُه ۖ َوَل َتتَّ اتَّ

َ
َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما ف

ٰ
نَّ َه

َ
عليه وسلم( اآلية الكريمة: ]َوأ



86

اآلية:   ،)6( األنعام  سورة  الكريم:  )القرآن  َسِبيِلِه[  َعن  ِبُكْم   
َ

ق َتَفرَّ
َ
ف ُبَل  السُّ

النيب )صلى هللا عليه وسلم( مقصده  153(؛ )3( يف أحياٍن أخرى، أوضح 
أنا وكافل  مستخدًما يده، حيث »قال رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(: 
 )4( والوسطى«؛  السبابة  يعن  بأصبعيه  وأشار  كهاتني  اجلنة  يف  اليتيم 
وكذلك استن�دت أساليب التعليم اليت اتبعها النيب )صلى هللا عليه وسلم( 
والتوجيه. فعلى سبي�ل  بمثابة فرصة لإلرشاد  لتكون  التجارب احلياتي�ة  إىل 
َم َكاَن يف َبْعِض  ى هللُا َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ يِبَّ َصلَّ نَّ النَّ

َ
املثال، »َوَرَد أ

اَل آَخُر: َعَليَّ َسْلُخَها. 
َ

َها. َوق َذحْبُ َقاَل َرُجٌل: َعَليَّ 
َ
ِبِإْصاَلِح َشاٍة، ف َمَر 

َ
أ

َ
ْسَفاِرِه ف

َ
أ

َم: َوَعَليَّ  ى هللُا َعَلْيِه َوعلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّ َقاَل َصلَّ
َ
اَل آَخُر: َعَليَّ َسْلُخَها. ف

َ
َوق

َوَلِكنِّ  َتْكُفويِن،  ُكم  نَّ
َ
أ َعِلْمُت  د 

َ
ق َقاَل: 

َ
ف َنْكِفيَك.  ُن  ْ َ

حن َقاُلوا: 
َ
ف احَلَطِب.  َجْمُع 

ْصَحاِبِه؛ 
َ
أ َبنْيَ  ًا  َ ُمَتَميِّ َيَراُه  ْن 

َ
أ َعَبِدِه  ِمْن  َيْكَرُه  هللَا  ِإنَّ 

َ
ف َعَلْيُكم،   َ َتَميَّ

َ
أ ْن 

َ
أ ْكَرُه 

َ
أ

طب«؛ )5( كان النيب )صلى هللا عليه  اَم صلى هللا َعَلْيِه َوسلم َوجمع احْلَ
َ

َوق
األكرث  املوضوعات  بأحد  يتعلق  فيما  سؤااًل  يطرح  األحيان  بعض  يف  وسلم( 
اَل لرسول هللاَّ )صلى هللا عليه 

َ
�ا ق عرابيًّ

َ
نَّ أ

َ
أهمية وفائدة علمية. »فقد َوَرَد أ

عليه  هللا  )صلى  هللاَّ  رسوُل  اَل 
َ

ق القيامة[.  يوم  ]أي  اَعُة؟  السَّ َمىَت  وسلم(: 
َوال  َصالٍة،  َوال  َصْوٍم،  َكِثرِي  ِمْن  َلَها  ْعَدْدُت 

َ
أ َما  اَل: 

َ
ق َلَها؟  ْعَدْدَت 

َ
أ َما  وسلم(: 

ْحَبْبَت«59.
َ
ْنَت َمَع َمْن أ

َ
اَل: »أ

َ
ِحبُّ هللاَّ َوَرُسوَلُه. ق

ُ
ٍة، َوَلِكنِّ أ

َ
َصَدق

ٰ ِإَذا َجَعَلُه  اَل اْنُفُخوا ۖ َحتَّ
َ

ْيِ ق
َ
َدف ٰ ِإَذا َساَوٰى َبْيَ الصَّ ِديِد َحتَّ ]آُتويِن ُزَبَر اْلَ

ِرْغ َعَلْيِه ِقْطًرا[ 
ْ
ف

ُ
اَل آُتويِن أ

َ
َناًرا ق

)القرآن الكريم: سورة الكهف )18(، اآلية: 96(.
»املعرفة  من  مستوى  املهن  من  مهنة  كل  تستلزم  احلاضر،  وقتن�ا  يف 
حتقيق  سبي�ل  يف  ضرورية  ُتعد  اليت   »)KSA )معيار  والقدرات  واملهارات 
واملهارات  »املعرفة  معيار  ُيستخدم  ما  وغالًبا  الوظيفة.  تلك  يف  النجاح 
بني  مقارنة  وعقد  الشاغرة  الوظائف  متطلبات  حتديد  يف  والقدرات« 
وحنن  جميًعا  ولدنا  لقد  األمر،  بادئ  يف  النهايئ.  اخليار  اختاذ  عند  املتقدمني 
جسدية  هيئ�ة  لديهم  األشخاص  بعض  أنَّ  حيث  املواهب،  ببعض  نتمتع 
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تن�اسب ألعاب رياضية معين�ة، بينما البعض اآلخر حيظون بمهارات يدوية 
خاصة، وبعضهم بارعون للغاية يف التواصل مع البشر، أما البعض اآلخر فهم 
األفراد  كون  إىل  الفطرية  القدرة  هذه  تفسري  ويمكن  الدراسة.  يف  ممتازون 
اكتساب  خالل  من  وذلك  اجلامعة،  يف  التفاوض  أساليب  دراسة  بإمكانهم 
جانب  ومن  تتطلبها.  اليت  املهارات  ممارسة  جانب  إىل  بها  املتعلقة  املعارف 
آخر، فقلة من املفاوضني بارعون، نظًرا ألن لديهم العقلية الفطرية واملهارات 

الشخصية الالزمة لإلقناع.

ا قد ولدنا بقدرة فطرية ولكن لم حنسن منها، فمن غري  ومع ذلك، إذا كنَّ
عن  البحث  يتطلب  األمر  أن  إذ  املهني�ة.  حياتن�ا  يف  تأثري  لها  يكون  أن  املرجح 
القدرة  استخدام  على  قادًرا  املرء  يصبح  حىت  الالزمة  واملهارات  املعرفة 
ل  يمثِّ الغرض،  ولهذا  املستقبل.  وظيفة  يف  قوية  مية  باعتب�ارها  الفطرية 
االجتماعية  العلوم  أقسام  مختلف  يف  واملهارات  للمعرفة  مصدًرا  املدرسون 
التدريس  وسلوكيات  اإلسرتاتيجيات  شأن  من  األمر،  واقع  يف  والطبيعية. 
اليت يتبعها املدرسون أن تؤثر يف سلوك الطالب املتخرجني فيما يضطلعون 
بأنشطتهم املهني�ة املستقبلية. ومن أجل تطبيق هذا النموذج التربوي القائم 
على اإلسالم يف الدول اإلسالمية، وكما راعى النيب )صلى هللا عليه وسلم( 
األكرث  التعلييم  النظام  فإن  الناس،  مع  تعامله  أثن�اء  الفردية  االختالفات 
مالءمة هو النظام الذي يركز على الطالب، وذلك من أجل منحهم الفرصة 
ملعرفة ما يتوافق مع مواهبهم بشكل أفضل. فعلى سبي�ل املثال، استن�اًدا إىل 
االبتكار واإلبداع واملسؤولية أثن�اء جتربة التعلم، تكمن املية الرئيسية للتعلم 
»املتمركز حول الطالب« )SCL( يف أن يوفر املدرس للطالب فرصة للتعلم 
واإلشراف  التدخل  من  ممكن  قدر  أقل  مع  اخلاصة  مفاهيمهم  وتطبيق 
إىل  الطالب  حول  املتمركز  التعلم  يهدف  أخرى،  بعبارة  املدرس60.  ِقَبل  من 
بدور  والنهوض  املتعلم،  لدى  والالتبعية  الذاتي�ة  االستقاللية  حس  تطوير 
ل  يسهِّ الذي  »املدرب«  بـ  أشبه  ليكون  الدراسية  الفصول  داخل  املدرس 
عملية التعلم. وعالوة على ذلك، يتمحور التعلم املتمركز حول الطالب على 
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التعلم مدى احلياة وإجياد حلول  إتاحة  املهارات واملمارسات اليت من شأنها 
للمشكالت بصفة مستقلة. لذلك، كلما بذل الطالب جهودهم جتاه ما هم 
لتطوير  الالزمة  واملهارات  اخلربة  سيكتسبون  فإنهم  بطبعهم،  به  شغوفون 

قدراتهم الفطرية60. 

باإلضافة إىل ذلك، من أجل مساعدة الطالب على استيعاب القدر الالزم 
على  جيب  فإنه  الفطرية،  قدراتهم  مع  تتوافق  اليت  واملهارات  املعرفة  من 
املدرسني املسلمني أن يتعلموا من األساليب اليت اتبعها الرسول )صلى هللا 
عليه وسلم( يف تعليم أصحابه )ريض هللا عنهم(. على سبي�ل املثال، ولكوين 
أن  أدركُت  املتحدة(،  العربي�ة  )اإلمارات  العليا  التقني�ة  كليات  يف  مدرًسا 
الطالب يف أقسام الهندسة يربطون معادلة ُتدرس يف مادة دراسية باعتب�ارها 
ها جزء من مبدأ نظرية  نظرية فريدة خاصة باملوضوع، وأخفقوا يف إدراك أنَّ
الطبيعية.  الظواهر  من  واسعة  مجموعة  على  تطبيقها  يمكن  أشمل  عاملية 
املتعلقة  املعادالت  صيغ  استخدام  من  الطالب  ن  تمكَّ السبب،  ولهذا 
بالنظرية بشكل ممتاز، إال أنهم أخفقوا يف تصور املفاهيم األساسية املخفية 
وراء التطبيقات. وغالًبا ما ستتكون لدى الطالب مفاهيم خاطئة وصعوبات 
بني  الوصل  حلقة  تكوين  على  القدرة  لديهم  تتوفر  لم  حال  يف  التعلم  يف 
مهندسني  الطالب  هؤالء  سيصبح  آخر،  جانب  ومن  وتطبيقاتها.  النظرية 
الفني�ة  املشكالت  حلل  واإلبداعي  الناقد  بالتفكري  التحلي  إىل  وسيحتاجون 
املستقبلية أو ابتكار عملية جديدة. لذا، ُيعد تدريس مهارات التفكري أهم بكثري 
من مجرد تقديم املعلومات. إًذا؛ ما هي إسرتاتيجيات التدريس اليت يمكن أن 
التعلم؟ )1(  التفكري ويشاركون بقوة يف عملية  جتعل الطالب ينخرطون يف 
أهمية  ذو  اإلجيايب  التفكري  فإن  وسلم(؛  عليه  هللا  )صلى  الرسول  علمنا  كما 
منشورات  أثبتت  بالفعل  التفكري.  على  منفتحني  الطالب  جعل  يف  حيوية 
األحباث أن املدرسني الفعالني قد جنحوا يف جعل الطالب يشعرون بالسعادة 
حيال عملية التعلم، باإلضافة إىل جعلهم أكرث اهتماًما بتعزيز احلافز الذايت 
احلياتي�ة  التجارب  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  النيب  اختذ  وكما   )2( لديهم61 
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باعتب�ارها فرصة لإلرشاد والتوجيه، فقد تبني أيضا أنَّ الفصول اليت ُيدرس 
وتطوير  التعلم  عملية  يف  أكرب  بشكل  للمشاركة  الطالب  تدفع  بنشاط  فيها 
هم يتمتعون بمزيد من االستقاللية الذاتي�ة جتاه  املزيد من املهارات؛ نظًرا ألنَّ
التعلم، كما أنهم ينخرطون بشكل أكرب يف التفكري أثن�اء األنشطة العملية61. 
)3( أخرًيا، وعلى منوال النيب )صلى هللا عليه وسلم(، فإن استخدام أسلوب 
إنَّ  الواقع،  يف  للنظرية،  تصّور  وضع  يف  للغاية  فعالة  وسيلة  يشكل  القياس 
صور  تكوين  على  الطالب  يساعد  أنَّ  شأنه  من  تن�اظري  مفهوم  استخدام 
يف أذهانهم من أجل وضع تصور للظواهر الفييائي�ة وراء كل صيغة نظرية. 
لذلك فإن استخدام أسلوب القياس بإمكانه مساعدة الطالب يف اكتساب 

املزيد من املعرفة واملهارات بسبب ارتفاع مستوى تفكريهم62. 

القياس  أسلوب  الستخدام  املفيدة  لآلثار  املوضحة  األمثلة  ومن 
وإسرتاتيجيات التعلم النشط يف عملية التعلم أنه تمت االستعانة بالقانون 
لتقديم  الكتاب  هذا  يف   )3 )املعادلة  الدين�اميكية  لألنظمة  الثاين  العاليم 
الفصول  يف  املكتسبة  واملهارات  املعرفة  مقدار  لتحديد  ريايض  نموذج 
الفطرية  القدرات  أن  ُيفرتض  أواًل،  واملهارات(.  املعرفة  )تدفق  الدراسية 
للطالب يمكن تمثيلها بمتوسط التقدير الرتاكيم للدرجات )CGPA(. وبما 
يتعلمون  أعلى  للدرجات  تراكيم  تقدير  متوسط  حققوا  الذين  الطالب  أن 
معكوس  تساوي  التعلم  لعملية  »املقاومة«  فإنَّ  بالتايل؛  أسرع،  بشكل 
النوعية  التقدير الرتاكيم للدرجات )CGPA/1(. وتصف املعادلة  متوسط 

التالية مقدار املعرفة واملهارات اليت اكتسبها الطالب61:

)16(  
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ا ب�ع��� ال�اف� ال�اتي ل�یه� ً ) و��ا ات�� ال��ي (صلى هللا عل�ه وسل�) ال��ارب ال��ات�ة �اع��ارها ف�صة  2(   61اه��ام

ت�فع ال�الب لل��ار�ة ���ل أك�� في ع�ل�ة لإلرشاد وال��ج�ه، فق� ت��� أ��ا أنَّ الف��ل   �رس ف�ها ب��ا�  ُ ال�ي ی

ا ألنَّه� ی���ع�ن ����� م� االس�قالل�ة ال�ات�ة ت�اه ال�عل�، ��ا أنه� ی�����ن  ً ال�عل� وت���� ال���� م� ال�هارات؛ ن��

ا، وعلى م��ال ال��ي (صلى 3. ( 61���ل أك�� في ال�ف��� أث�اء األن��ة الع�ل�ة ً هللا عل�ه وسل�)، فإن اس���ام   ) أخ��

ر لل����ة، في ال�اقع، إنَّ اس���ام مفه�م ت�ا��� م� شأنه أنَّ  ���لأسل�ب ال��اس   ّ وس�لة فعالة للغا�ة في وضع ت��

��اع� ال�الب على ت���� ص�ر في أذهانه� م� أجل وضع ت��ر لل��اه� الف���ائ�ة وراء �ل ص�غة ن���ة. ل�ل� 

ل��اس �إم�انه م�اع�ة ال�الب في اك��اب ال���� م� ال�ع�فة وال�هارات ���� ارتفاع م����  فإن اس���ام أسل�ب ا

  .   62تف���ه�

  ه ل� أنثار ال�ف��ة الس���ام أسل�ب ال��اس و�س��ات���ات ال�عل� ال��� في ع�ل�ة ال�علآلوم� األم�لة ال��ض�ة 

ضي ل���ی� ) في ه�ا ال��اب ل�ق��� ن��ذج ر�ا3ة (ال�عادلة  القان�ن العال�ي ال�اني لألن��ة ال�ی�ام���� االس�عانة �ت�

ف��ض أن الق�را  ُ � ، ت الف���ة مق�ار ال�ع�فة وال�هارات ال�����ة في الف��ل ال�راس�ة (ت�ف� ال�ع�فة وال�هارات). أوالً

ك�ي  س� تق�ی� ت�ا ). و��ا أن ال�الب ال�ی� حقق�ا م�� CGPAلل�ال� ���� ت���لها ����س� ال�ق�ی� ال��اك�ي لل�رجات (

ال�   ؛لل�رجات أعلى ی�عل��ن ���ل أس�ع، �ال�الي لع�ل�ة ال�عل� ت�او� مع��س م��س� ال�ق�ی�  "ال�قاومة"  �اك�ي  فإنَّ 

  :61). وت�ف ال�عادلة ال����ة ال�ال�ة مق�ار ال�ع�فة وال�هارات ال�ي اك���ها ال�البCGPA/ 1لل�رجات ( 

ال�ع�فة ) ت�ف�                          + (ال�هارات    ∝  
 حاف�  ال�ال� 

� �

م��س� ال�ق�ی� ال��اك�ي  لل�رجات
�

                                )16(  

ُ ) ال��  FGPإذا �ان م� ال���� ت���ل ال�ع�فة وال�هارات ال�����ة على وجه ال�ق��� �ال�ق�ی� ال�لي لل�رجات (   ف��ض  �

ت�  عامل  إدخال  مع  ال�ال�  ألداء  م�اش�  م��اس  ( أنَّه  ( ∝��ح  لل��ف��  دداش  عامل  تق���  س���   ،(DMF ��ل  (

  :   61ال�الب

إذا كان من املمكن تمثي�ل املعرفة واملهارات املكتسبة على وجه التقريب 
ألداء  مباشر  مقياس  ه  أنَّ ُيفرتض  الذي   )FGP( للدرجات  الكلي  بالتقدير 
الطالب مع إدخال عامل تصحيح )∝(، سيتم تقديم عامل دداش للتحفي 

)DMF( لدى الطالب61: 
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= ال�ق�ی�  ال�لي  لل�رجات  �عامل دداش  لل��ف�� � . (𝛼) .   ) 17(                              (م��س� ال�ق�ی�  ال��اك�ي  لل�رجات )

  ) ال�عادلة  إلى  ا  ً لل17اس��اد ال��اك�ي  ال�ق�ی�  (م��س�  ال�عل�  على  لل�الب  الف���ة  �الق�رة  ی�عل�  و���ا  �رجات:  )، 

CGPA (  :��عامل دداش لل��ف) ؛ فإن إس��ات���ات ال��ر�� ال�ي تع�ز ال�اف� ال�اتي ل�� ال�البDMF س���ن (

� ح��ها  م� خالل إ�الق إم�اناته� الف���ة �املةً، وس��د� ذل  �����ة ل�� ال�ل�ة لى تع��� مق�ار ال�عل�مات القادرة ع

لالزمة إلى ت�ق�� أق�ى ق�ر م��� م� ال�ع�فة م� ال�ادة ال�راس�ة واك��اب أعلى ق�ر م� الق�رة على إتقان ال�هارات ا

  ��قها ي  ال��ر�� ال�   ل���ف�ه� ال���ق�ل�ة. في ال�اقع، ت�ه� أح�ث األ��اث األكاد���ة ال�ي أج���ها أنَّ إس��ات���ات 

ا أل62-61الق�رة على تع��� ال�اف� واألداء ل�� ال�الب� ن���ا م��� (صلى هللا عل�ه وسل�) ت���   ً ا، ن�� ً نَّ ال�الب  . وأخ��

�ة األق�� ����ه� اس���ام ق�رته� الف���ة ال�املة مع ال�ع�فة وال�هارات ال��ل��ة، ف�����ل ال�الب ذوو ال��اف� ال�ات

لةً م� أجل  = ال�ع�فة وال�هارات والق�رات) الالزمة ألداء واج��ه� اإلله�ة �امKSAل�هارات ال�ق��ة ال����ة ( على أعلى ا

  تع��� س�� الع�ل في أماك� ع�له� ال���ق�ل�ة.   

 

 

  

�قات في الف��ل ال�راس�ة (ش�ل ت�ض��ي م� ال��لف). ): 12ال��ل ال��ض��ي (  ّ   ال���� األب�� لل�

في مالح�ة أخ��ة، ی���ع ال��رس�ن ���انة ر��عة للغا�ة في اإلسالم؛ ف��ا قال ن���ا م��� (صلى هللا عل�ه  

 َ َ ع�َّ وجلَّ ومالئِ�� نَّ هللا ناك�. ِإ ْ لِي على أد ْ فَ� َ� ِ� اِب َ الِ� على الع َ ُ الع ، ح�ى ال��لةَ  وسل�): "ف�ل ِ واألرضِ َ ال���ات ، وأهل ُ ه

على  للطالب  الفطرية  بالقدرة  يتعلق  وفيما   ،)17( املعادلة  إىل  استن�اًدا 
إسرتاتيجيات  فإن  CGPA(؛  للدرجات:  الرتاكيم  التقدير  )متوسط  التعلم 
للتحفي:  دداش  )عامل  الطالب  لدى  الذايت  احلافز  تعزز  اليت  التدريس 
DMF( ستكون قادرة على تعزيز مقدار املعلومات املكتسبة لدى الطلبة من 

خالل إطالق إمكاناتهم الفطرية كاملًة، وسيؤدي ذلك حينها إىل حتقيق أقىص 
قدر ممكن من املعرفة من المادة الدراسية واكتساب أعلى قدر من القدرة 
الواقع، تظهر أحدث  الالزمة لوظيفتهم املستقبلية. يف  املهارات  إتقان  على 
األحباث األكاديمية اليت أجريتها أنَّ إسرتاتيجيات التدريس اليت طبقها نبين�ا 
محمد )صلى هللا عليه وسلم( تتسم بالقدرة على تعزيز احلافز واألداء لدى 
الطالب61-62. وأخرًيا، نظًرا ألنَّ الطالب يمكنهم استخدام قدرتهم الفطرية 
احلوافز  ذوو  الطالب  فسيتحصل  املطلوبة،  واملهارات  املعرفة  مع  الكاملة 
الذاتي�ة األقوى على أعلى املهارات التقني�ة املمكنة )KSA= املعرفة واملهارات 
والقدرات( الالزمة ألداء واجبتهم اإللهية كاملًة من أجل تعزيز سري العمل يف 

أماكن عملهم املستقبلية. 
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(CGPA)  قدرة الطالب الفطرية 

الشكل التوضيح )12(: الطريق األبدي للّصدقات يف الفصول الدراسية.
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يف مالحظة أخرية، يتمتع املدرسون بمكانة رفيعة للغاية يف اإلسالم؛ فكما 
قال نبين�ا محمد )صلى هللا عليه وسلم(: »فضُل الَعاِلم على الَعاِبِد َكَفْضِلي 
حىت  واألرِض،  السمواِت  وأهَل  ومالِئكَتُه،  وجلَّ  عزَّ  هللَا  ِإنَّ  أْدناكم.  على 
ِم الناِس اخلرَي«63. وبن�اًء  وَن على معلِّ النملَة يف ُجْحِرها، وحىت احلوَت، لُيَصلُّ
عليه، فإذا كانت الني�ة وراء التدريس هي إرضاء هللا )القانون اإللهي األول 
النجاح، وسيعن ذلك تطهري  الطالب على  للصدقات( من خالل مساعدة 
 )12 التوضيح  )الشكل  بأنفسهم  وتزكيتها  املسلمني  املدرسني  نفوس 
وأن املعارف واملهارات اليت يدرسونها ستحتسب أعمااًل صاحلة يف الطريق 

األبدي للصدقات )القانون اإللهي الثاين للصدقات(.

 وختاًما، وعلى غرار املنوال الذي اتبعه النيب )صلى هللا عليه وسلم( يف 
حىت  األخرى  األمم  على  االنفتاح  على  عنهم(  هللا  )ريض  أصحابه  تشجيع 
يف  واجلامعات  للمدارس  يمكن  وسلوكياتهم،  وأخالقهم  عاداتهم  يعرفوا 
تشجيع  أجل  من  والثقافات  للغات  أقساًما  تنيشء  أن  اإلسالمية  الدول 
حىت  وذلك  الثقافات،  مختلف  ومعرفة  اللغات  بعض  تعلم  على  الطالب 
إيصال  أجل  من  الكوكب  أحناء  جميع  يف  كافة  البشر  التواصل  من  يتمكنوا 

رسالة اإلسالم حبكمة وسالم.
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الربيع األبدي

ْنَهاُر ۖ 
َ
ِتَها اْل ْ َ

ِري ِمن ت ْ َ
اٍت ت نَّ َلُهْم َجنَّ

َ
اِت أ اِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ِر الَّ ]َوَبشِّ

ُتوا ِبِه ُمَتَشاِبًها ۖ 
ُ
ْبُل ۖ َوأ

َ
َنا ِمن ق

ْ
ِذي ُرِزق َذا الَّ

ٰ
اُلوا َه

َ
ا ۙ ق

ً
ْزق َما ُرِزُقوا ِمْنَها ِمن َثَمَرٍة رِّ لَّ

َرٌة ۖ َوُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن[ َطهَّ ْزَواٌج مُّ
َ
َوَلُهْم ِفيَها أ

 )القرآن الكريم: سورة البقرة )2(، اآلية: 25(.
بلدة  يف   1995 عام  خالل  به  شعرُت  مثلما  بشدة  الربيع  بفصل  أشعر  لم 
فصل  حلول  فقبل  )اليابان(.  أوساكا  مدين�ة  من  بالقرب  الصغرية  إيكيدا 
الربيع ويف طريقي إىل مركز األحباث، اعتدُت على رؤية اليابانيني ووجوههم 
حتمل طابًعا جاًدا للغاية بينما يسريون سريًعا يف الشوارع. ومع ذلك، وحبلول 
المارة  وجوه  على  تب�دو  لبثت  ما  السعادة  أن  أدركُت  مارس،  شهر  منتصف 
اللون  مع  متن�اغمون  أنهم  بدا  لقد  راحة.  أكرث  السري  وأصبح  أكرب،  بشكل 
وخالل  الدائف.  الربيع  طقس  وكذلك  األشجار  به  اكتست  الذي  الوردي 
األسبوع األول من شهر أبريل، حل موسم الربيع بالكامل فوق بلدة إيكيدا؛ 
فاحت  وردي  لون  ذات  بأزهارها  املدين�ة  يف  الكرز  أشجار  بعض  حتلت  حيث 
خضراء.  أو  صفراء  أو  داكنة  وردية  أزهار  ذات  أخرى  كرز  وأشجار  وبيضاء، 
العديد من األشخاص والشركات  كما أصبحت الشوارع أكرث حيوية، وبدأ 
يف تنظيم حفالت الذهاب يف احلدائق. ذات يوم، ذهبت مع رئييس وجميع 
أعضاء فريق األحباث لالسرتخاء يف احلديقة، فوجئت ألول مرة برؤية فئات 
حتت  احتفااًل  وترقص  تغن  األعمار  جميع  من  اخلجول  الياباين  الشعب 
أو  لألشجار  صوًرا  يلتقطون  األشخاص  بعض  وكان  الوردي.  الكرز  أشجار 
األزهار املختلفة، بينما كان اآلخرون يستنشقون رحيق أزهارها. كما التقيت 
عن  الهايكو«  »شعر  ُتدعى  ياباني�ة  أشعاًرا  يلقون  أشخاص  ببضعة  أيًضا 

احتفالية هانايم )احتفالية مشاهدة أزهار الكرز(. 

بدت  بينما  اجلميلة،  أوراقها  تتساقط  األشجار  بدأت  مايو،  نهاية  حبلول 
وعادت  البلدة،  ساكن  فرحة  جترف  وكأنها  املتساقطة  اخلفيفة  األمطار 
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اجلدية لتعلو الوجوه يف الشوارع مجدًدا مثلما هو احلال مع األشجار املتساقط 
مغطاة  الهادئة  املدين�ة  شوارع  كانت  الفرتة،  تلك  خالل  احلدائق.  يف  أوراقها 
ببت�الت الزهور الوردية معلنًة عن ميجء فصل الصيف احلار والرطب للغاية.

اَها  َلَح َمن َزكَّ
ْ
ف

َ
ْد أ

َ
ْلَهَمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها )8( ق

َ
أ

َ
اَها )7( ف ]َوَنْفٍس َوَما َسوَّ

اَها )10([ ْد َخاَب َمن َدسَّ
َ

)9( َوق
)القرآن الكريم: سورة الشمس )91(، اآليات: 10-7(.

هللا  )صلى  محمد  نبين�ا  استخدم  الكريمة،  اآلية  هذه  مع  باالتساق 
الصلوات  »مثل  التايل:  النبوي  احلديث  يف  القياس  أسلوب  وسلم(  عليه 
خمس  يوم  كل  منه  يغتسل  أحدكم،  باب  على  غْمٍر  جاٍر  نهٍر  كمثل  اخلمس 
مرات«64. وإذا ما نظرنا إىل الوقت الذي نقضيه يف أداء الصالة هلل يف اليوم 
الواحد باعتب�اره صدقة مقدمة هلل، فإنن أرى أنَّ األنهار اليت ورد وصفها يف 
األبدي  الطريق  باعتب�ارها  تفسر  أن  يمكن  الشريف  النبوي  احلديث  هذا 
األعمال  من  عمل  كل  مع  الواقع،  يف  ويزكيها.  روحنا  تطهر  الذي  للصدقات 
وتعاىل(،  )سبحانه  هللا  رحمة  من  القرب  نستشعر  نؤديها،  اليت  الصاحلة 
اْلُمْحِسِنَي[  َن  مِّ ِريٌب 

َ
ق  ِ للاَّ َرْحَمَت  ]ِإنَّ  الكريم  القرآن  ذكره  ورد  كما  وذلك 

)القرآن الكريم: سورة األعراف )7(، اآلية: 56(. لذلك، وعلى غرار الطبيعة 
الرائعة بعد التدفق الدوري للصدقات، فإن املكافأة اإللهية لتقديم يد العون 
الرائع. ويف إطار هذا املوضوع،  الربيع  بالتأكيد الشعور بفصل  لآلخرين هي 
يقول رسولنا الكريم محمد )صلى هللا عليه وسلم( : »ليس الِغىن عن كرثة 
العَرض، ولكن الِغىن ِغىن النفس«65. وهذا احلديث النبوي الشريف يدعمه 
»تأثري  يظهر  الذي  املغناطييس  الرنني  مسح  خالل  من  وذلك  حالًيا،  العلم 
جري 

ُ
أ وقد  محددة.  مواقف  أثن�اء  املخ  يف  املكافأة  مراكز  يف  الدائف«  التوهج 

حبث يف شكل جتارب جرى خاللها منح مجموعة من األشخاص مبالغ مالية؛ 
وتم توجيه نصف هؤالء األشخاص إلنفاق المال على أنفسهم، وُطلب من 
عكس  وعلى  آخرين.  أشخاص  على  المال  إنفاق  املطلوب  اآلخر  النصف 
توقعاتهم، شعرت نصف املجموعة اليت أنفقت املبالغ المالية على اآلخرين 
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باإليث�ار66. املتصفني  غري  بزمالئهم  مقارنًة  التجربة  خالل  املتعة  من  باملزيد 

ْم  َبٍ لَّ ن لَّ ْنَهاٌر مِّ
َ
اٍء َغرْيِ آِسٍن َوأ ن مَّ ْنَهاٌر مِّ

َ
ُقوَن ۖ ِفيَها أ ِت ُوِعَد اْلُمتَّ ِة الَّ نَّ َثُل اْلَ ]مَّ

ى ۖ َوَلُهْم  َصفًّ ْن َعَسٍل مُّ ْنَهاٌر مِّ
َ
اِرِبَي َوأ لشَّ ٍة لِّ ذَّ ْن َخْمٍر لَّ ْنَهاٌر مِّ

َ
ْ َطْعُمُه َوأ َيَتَغريَّ

ِهْم[  بِّ ن رَّ َمَراِت َوَمْغِفَرٌة مِّ ِفيَها ِمن ُكلِّ الثَّ
)القرآن الكريم: سورة محمد )47(، اآلية: 15(.

)سبحانه  هللا  رحمة  فيها  نستشعر  اليت  املرئي�ة  غري  احلديقة  جانب  إىل 
األنهار  ذات  األبدية  احلدائق  فإن  للصدقات،  األبدي  الطريق  يف  وتعاىل( 
أثن�اء  هللا  مرضاة  يبتغون  الذين  أولئك  ألرواح  األخرية  الوجهة  هي  املتدفقة 
قيامهم بأنشطتهم االجتماعية واملهني�ة، وهذا ما تدعمه هذه اآلية الكريمة: 
ا َنْعَمُل[ )القرآن  ِذي ُكنَّ ا َغرْيَ الَّ ْخِرْجَنا َنْعَمْل َصاِلً

َ
َن�ا أ ]َوُهْم َيْصَطِرُخوَن ِفيَها َربَّ

الكريم: سورة فاطر )35(، اآلية: 37(. بالفعل، سيصرخ الظاملون متوسلني 
الدني�ا  احلياة  إىل  ويعيدهم  النار  من  خيرجهم  أن  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  من 
به  نتقرب  صالح  عمل  هو  اإلسالم  أركان  من  ركن  كل  كان  لنئ  اخلري.  لفعل 
إىل هللا )سبحانه وتعاىل(، فما أفهمه هو أن العمل الصالح الذي ُذكر يف هذه 
اآلية الكريمة من املرجح أن يكون املقصود به واجباتن�ا اإللهية من الصدقات 
)سبحانه  هللا  عبادة  أنَّ  تأكيد  لذلك  ويمكن  اآلخرين.  ملساعدة  املبذولة 
واحليوانات  البشر  مع  وتعامالتن�ا  الصاحلة  أفعالنا  خالل  من  وتعاىل( 
تكون  أن  املمكن  من  واملهني�ة  االجتماعية  بأنشطتن�ا  قيامنا  أثن�اء  والنب�اتات 
موضع تقدير كبري من هللا )سبحانه وتعاىل(، وبالتايل؛ فهي أفضل طريق إىل 

الربيع األبدي. 

للصدقات  األبدي  الطريق  هل  ومنها:  املطروحة،  باألسئلة  يتعلق  فيما 
أن  يب�دو  األمر؛  واقع  يف  املرئي�ة؟  غري  املتدفقة  اجلنة  أنهار  هو  احلياة  هذه  يف 
األعمال الصاحلة تقربن�ا من حدائق اجلنة وجتعلنا نشعر بالسعادة . وعليه؛ 
ُمِلح وهو هل اجلنة موجودة حولنا ولكنها غري مرئي�ة نظًرا ألن  هناك سؤال 
اللغة  يف  تعن  »جنة«  كلمة  بإنَّ  أذكركم  جسدنا؟  حواس  حبسية  روحنا 

العربي�ة »تغطية يشء ما أو إخفائه«. إًذا؛ فاجلنة هي مكان غري مريئ لنا.
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مالحظات ختامية

ِتِهُم  ْ َ
ِري ِمن ت ْ َ

ُهم ِبِإيَماِنِهْم ۖ ت اِت َيْهِديِهْم َربُّ اِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ]ِإنَّ الَّ
ُتُهْم ِفيَها  يَّ ِ

َ
ُهمَّ َوت ِعيِم )9( َدْعَواُهْم ِفيَها ُسْبَحاَنَك اللَّ اِت النَّ ْنَهاُر ِف َجنَّ

َ
اْل

ِ َربِّ اْلَعاَلِمَي )10([  ْمُد لِلَّ ِن اْلَ
َ
َسَلٌم ۚ َوآِخُر َدْعَواُهْم أ

)القرآن الكريم: سورة يونس )10(، اآليت�ان: 10-9(.
السعداء  حياة  حنيا  حىت  املطلقة  بمحبت�ه  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  خلقنا 
ولتوضيح  لنا.  إلهي  اختب�ار  إال  القصرية  احلياة  هذه  وما  اجلنة،  يف  خالدين 
ْعَدْدُت ِلِعَباِدي 

َ
ُ َتَعاىَل: أ ذلك، قال النيب )صلى هللا عليه وسلم(: »َيُقوُل هللاَّ

إن  َبَشٍر«67.  ْلِب 
َ

ق َعَلى  َخَطَر  َواَل  َسِمَعْت  ُذٌن 
ُ
أ َواَل  ْت 

َ
َرأ َعنْيٌ  اَل  َما  نَي  احِلِ الصَّ

خالل  من  بسهولة  تفسريها  يمكن  للبشر  هللا  ُيظهرها  اليت  والرحمة  املحبة 
قراءة القرآن الكريم. يف واقع األمر، تب�دأ جميع سور القرآن الكريم باستثن�اء 
إىل  باإلضافة  ِحيِم«  الرَّ ْحمِن  الرَّ هللِا  »ِبْسِم  وهي:  بالبسملة،  واحدة  سورة 
ْحَمن  والرَّ ِليم  واحْلَ واْلَوُدود  ُؤوف  والرَّ َواب  التَّ احلسىن:  هللا  فأسماء  ذلك، 
اب، جميعها تشري إىل أنَّ هللا )سبحانه وتعاىل(  ِحيم والرَب واْلَكِريم واْلَوهَّ والرَّ

يتصف بالرحمة واخلري والكرم.

] ُ ِبْبُكُم للاَّ ِبُعويِن ُيْ اتَّ
َ
َ ف وَن للاَّ بُّ ِ

ُ
]ُقْل ِإن ُكنُتْم ت

)القرآن الكريم: سورة آل عمران )3(،اآلية: 31(.
ومن السمات املمية للمؤمنني أن هللا )سبحانه وتعاىل( حيبهم وحيبونه. 
ِذيَن آَمُنوا َمن َيْرَتدَّ ِمنُكْم  َها الَّ يُّ

َ
يقول هللا تعاىل يف معرض كتابه احلكيم ]َيا أ

ٍة  ِعزَّ
َ
أ اْلُمْؤِمِنَي  َعَلى  ٍة  ِذلَّ

َ
أ وَنُه  بُّ َوُيِ ُهْم  بُّ ُيِ ِبَقْوٍم   ُ للاَّ ِت 

ْ
َيأ  

َ
َسْوف

َ
ف ِديِن�ِه  َعن 

َعَلى اْلَكاِفِريَن[ )القرآن الكريم: سورة المائدة )5(،اآلية: 54(. لذلك، فإن 
هذه  يف  ذلك  ويتضح  يشء.  يضاهيه  ال  حًبا  هللا  حيبون  الذين  هم  املؤمنني 
َكُحبِّ  وَنُهْم  بُّ ُيِ نَداًدا 

َ
أ  ِ للاَّ ُدوِن  ِمن  ِخُذ  َيتَّ َمن  اِس  النَّ ]َوِمَن  الكريمة:  اآلية 

اآلية:   ،)2( البقرة  سورة  الكريم:  )القرآن   ] ِ َّ للِّ ا  ُحبًّ َشدُّ 
َ
أ آَمُنوا  ِذيَن  َوالَّ  ۖ  ِ للاَّ

165(. كما أن املحبة والعناية والدعم ورعاية البشر واحليوانات والنب�اتات 
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ألنهم جميًعا من مخلوقات هللا )سبحانه وتعاىل( هي واحدة من أوثق روابط 
اإلساليم.  املجتمع  عليها  ُيبىن  اليت  املبادئ  أهم  من  واحدة  وهي  اإليمان، 
 ، ِ هلِلَّ َحبَّ 

َ
أ »َمْن  وسلم(:  عليه  هللا  )صلى  النيب  قال  املوضوع،  هذا  إطار  يف 

َقْد اْسَتْكَمَل اإِليَماَن«68.
َ
؛ ف ِ ، َوَمَنَع هلِلَّ ِ ْعَطى هلِلَّ

َ
، َوأ ِ ْبَغَض هلِلَّ

َ
َوأ

ِلَك ُهَو 
ٰ

ُهْم ِف َرْحَمِتِه ۚ َذ ُيْدِخُلُهْم َربُّ
َ
اِت ف اِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ ا الَّ مَّ

َ
أ

َ
 ]ف

اْلَفْوُز اْلُمِبُي[ 
)القرآن الكريم: سورة اجلاثي�ة )45(، اآلية: 30(.

حاولُت يف هذا الكتاب التعلم بشأن الوصية اإللهية اليت كانت موجهة إىل 
الكون واإلنساني�ة على حد سواء. وكانت أول صلة تمكنت من عقدها هي 
أنظمة  ليكونا يف حركة مستمرة؛ مما يعن وجود  ُخلقا  الكون والبشر قد  أن 
الطاقة،  يف  متوازنة  غري  الطبيعة  أن  أدركُت  كما  متوازنة.  وغري  دين�اميكية 
بالنسبة  أما  بالتساوي.  املختلفة  األرض  مناطق  تدئف  ال  الشمس  ألنَّ  نظًرا 
لإلنساني�ة، فتعود عدم املساواة إىل حقيقة أن هللا )سبحانه وتعاىل( خلقنا 
والعناصر  المالية  األمور  يتضمن  والذي  للرثوات،  »تدرج«  إطار  ضمن 
إتقان  على  والقدرة  للتعلم  الالزم  بالذكاء  والتمتع  واملظهر  والصحة  المادية 

املهارات املختلفة.

الدرس األهم الذي تعلمه هو أن هللا )سبحانه وتعاىل( استخدم الطبيعة 
الصدقات.  على  قائم  علمه  أن  لنا  يبني  لكي  عاملية  مدرسة  بمثابة  لتكون 
اآلية:   ،)55( الرحمن  سورة  الكريم:  )القرآن  الكريمتني  اآليتني  على  وبن�اًء 
العلم  إدراك  يف  بهما  استعنت  اللتني   )21 اآلية:   ،)15( احلجر  وسورة   ،7
فهم  إىل  توصلت  فقد  الطبيعة،  يف  للحركات  رويح  منظور  وتكوين  اإللهي 
أنَّ هللا )سبحانه وتعاىل( يقيم توازًنا بني مناطق األرض املختلفة. ويعرض 
هذا الكتاب اثنني من القوانني اإللهية للصدقات اخلاصة بالعلم اإللهي يف 
محاولًة منه لتوضيح الكيفية اليت يريس هللا )سبحانه وتعاىل( بها العدالة 
بني األغني�اء والفقراء وينئش بها االنسجام يف الكون. وللغرض نفسه، تمت 
اإلشارة للقوانني اإللهية للصدقات ذاتها من أجل املسلمني يف القرآن الكريم 
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أوجدها  اليت  الدالئل  بني  تام  انسجام  ة  وَثمَّ الشريفة.  النبوية  واألحاديث 
هللا )سبحانه وتعاىل( يف الطبيعة، حيث يصفها كًل من آيات الذكر احلكيم 
إشارات  جتلي  فبعد  ذلك،  إىل  باإلضافة  علمًيا.  وصًفا  العاملية  والقوانني 
يف  املتمثلة  املكافأة  تأيت  والشتاء،  واخلريف  الصيف  فصول  يف  الصدقات 
الدوري  للتدفق  املكافأة  وهذه  الربيع.  فصل  بمال  املستحق  االستمتاع 
للبشرية.  درس  بمثابة  لتكون  عام  كل  حتل  اليت  الدالئل  أحد  هي  للصدقات 
والنب�اتات  واحليوانات  البشر  مساعدة  فإنَّ  الكريم،  للقرآن  ووفًقا  وباملثل، 
قلوبن�ا  على  تدخل  )املعامالت(  واملهني�ة  االجتماعية  بأنشطتن�ا  قيامنا  أثن�اء 
األبدي  الطريق  يف  وتزكيتها  نفوسنا  تطهري  إىل  تؤدي  كما  والهدوء،  السعادة 
الكريم  القرآن  إىل  واستن�اًدا  الكتاب.  هذا  يف  تقديمه  جرى  الذي  للصدقات 
وتعاليم نبين�ا محمد )صلى هللا عليه وسلم(، يمكن أن يرتبط هذا الطريق 
الكريمة  اآلية  يف  ورد  كما  املستقيم  بالصراط  املريئ  غري  للصدقات  األبدي 
الشورى )42(،  الكريم: سورة  )القرآن  ْسَتِقيٍم[  مُّ ِصَراٍط  ِإىَلٰ  َلَتْهِدي  َك  ]َوِإنَّ

اآلية: 52(. 

خالل  من  وتعاىل(  )سبحانه  هلل  عبادتن�ا  طريقة  يف  احلال  هو  وكما   
املسلمون  حنن  بن�ا  ُيفرتض  )العبادات(،  اخلمسة  اإلسالم  أركان  ممارسة 
أثن�اء قيامنا بأنشطتن�ا املهني�ة، وذلك من خالل  أن نعبده )سبحانه وتعاىل( 
مساعدة األفراد يف أماكن العمل )املعامالت(. إذ تويص منشورات األحباث 
يتصور  حيث  الطلب(،  عند  املساعدة  يد  تقديم  )أي  التفاعلية  باملساعدة 
املساعدون أن لهم تأثري أكرب، ومن َثمَّ ينخرطون بشكل أعمق يف العمل. ويف 
هذا املنظور، وباتب�اع الرتاث اإلساليم، يقرتح هذا الكتاب تطبيق القانونني 
اإللهيني للصدقات يف املؤسسات اإلسالمية من أجل حتقيق أقىص قدر من 
كفاءة سري العمل وتهيئ�ة بيئ�ة سعيدة يف أماكن العمل. واألهم من ذلك هو 
أن املوظفني، يف جميع مستويات املؤسسات، سيصبح بإمكانهم احتساب 

واجباتهم اليومية بمثابة أعمااًل صاحلة يف الطريق األبدي للصدقات. 
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يف وقتن�ا احلايل، ثمة تن�اقض واضح مع القوانني اإللهية للصدقات اليت 
يف  المال  يت�دفق  ما  فغالًبا  أجمع،  الكون  على  وتعاىل(  )سبحانه  هللا  فرضها 
الشركات  إىل  الفقراء  املستهلكني  من  االستهالك  على  القائمة  مجتمعاتن�ا 
الكوارث  شدة  يف  الزيادة  تكون  أن  املمكن  من  لذلك،  ثراًء.  األكرث  والبنوك 
كورونا  فريوس  وجاحئة  احلراري  االحتب�اس  بظاهرة  املرتبطة  الطبيعية 
املستجد من بني التحذيرات اليت أرسلها هللا )سبحانه وتعاىل( يف الطبيعة 
من  حياتن�ا  نمط  وتغيري  للصدقات  اإللهية  للقوانني  االمتث�ال  على  حلثن�ا 
االستهالك إىل املجتمعات القائمة على الصدقات. ونظًرا لكون التعليم هو 
اليوم،  عاملنا  يواجهها  اليت  والتقني�ة  االجتماعية  املشكالت  حل  إىل  السبي�ل 
يطرح هذا الكتاب أيًضا نظاًما تعليمًيا قائًما على اإلسالم من أجل تدريس 
اإلنساني�ة،  لصالح  اإللهي  العلم  إطار  ضمن  واالجتماعية  الطبيعية  العلوم 
وذلك يف ضوء القرآن الكريم واألحاديث النبوية الشريفة. إن طرق التدريس 
جلميع  األسايس  املرجع  ستكون  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  النيب  اتبعها  اليت 
املدرسني املسلمني ملساعدة الطالب على استخدام قدراتهم الفطرية كاملًة 
وتعلم املهارات واملعارف املناسبة حىت يتمكنوا من أداء واجباتهم اإللهية يف 
يف  صاحلة  أعمااًل  اليومية  أنشطتهم  واحتساب  املستقبلية  عملهم  أماكن 

الطريق األبدي للصدقات.

 وأخرًيا، بينما كنُت أقرأ القرآن الكريم، أدركُت أنه يمكن أن يكون هناك 
القانون  استخالص  يمكن  املثال،  سبي�ل  فعلى  للمغفرة.  أبدي  طريق  أيًضا 
ْسَرُفوا َعَلٰى 

َ
ِذيَن أ اإللهي الثاين للمغفرة من هذه اآلية الكريمة ]ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ

ُه ُهَو اْلَغُفوُر  ُنوَب َجِميًعا ۚ ِإنَّ َ َيْغِفُر الذُّ ِ ۚ ِإنَّ للاَّ ْنُفِسِهْم َل َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة للاَّ
َ
أ

ِحيُم[ )القرآن الكريم: سورة الزمر )39(، اآلية: 53(. ومن ناحية أخرى،  الرَّ
يمكن استخالص القانون اإللهي األول للمغفرة، وهو الشرط املسبق للقانون 
ْسِلُموا 

َ
َوأ ُكْم  َربِّ ِإىَلٰ  ِنيُبوا 

َ
]َوأ الكريمة  اآلية  من  اجلزء  هذا  من  للمغفرة،  الثاين 

الزمر  سورة  الكريم:  )القرآن  ُتنَصُروَن[  َل  ُثمَّ  اْلَعَذاُب  ِتَيُكُم 
ْ
َيأ ن 

َ
أ ْبِل 

َ
ق ِمن  َلُه 

ة طريق أبدي للصدقات يرتبط بأعمالنا  )39(، اآلية: 54(. ويف اخلتام، َثمَّ
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الصاحلة اليت نقوم بها البتغاء مرضاة هللا )سبحانه وتعاىل(، وهناك أيًضا 
ل يوم  طريق أبدي ملغفرة السيئ�ات لكي نن�ال عفوه )سبحانه وتعاىل(. ويمثِّ
يغفرها  لم  اليت  والسيئ�ات  املقبولة  الصاحلة  األعمال  بني  امليان  القيامة 
َواْلَباِقَياُت   ۖ ْنَي�ا  الدُّ َياِة  اْلَ ِزيَن�ُة  َواْلَبُنوَن  ]اْلَماُل  الكريمة  لآلية  فوفًقا  هللا. 
الكهف  سورة  الكريم:  )القرآن  َمًل[ 

َ
أ َوَخرْيٌ  َثَواًبا  َك  َربِّ ِعنَد  َخرْيٌ  اُت  اِلَ الصَّ

)18(، اآلية: 46(، ال ينبغي لنا أن نسعد أو حنزن بشأن األمور المادية اليت 
زين�ة  مجرد  ألنها  واألبن�اء(،  االجتماعية  واملكانة  واجلمال  )المال  نملكها 
واختب�ار لنا يف هذه احلياة الدني�ا، وأن ما يهم هو ما نفعله بما قدمه هللا لنا، 
ألن أفعالنا ونوايانا هي وحدها اليت ستكون يف ميان يوم القيامة. وكما ورد 
ْكَبُ َدَرَجاٍت 

َ
ْلَنا َبْعَضُهْم َعَلٰى َبْعٍضۚ  َوَلْلِخَرُة أ ضَّ

َ
يف اآلية الكريمة ]انُظْر َكْيَف ف

ْكَبُ َتْفِضيًل[ )القرآن الكريم: سورة اإلسراء )17(، اآلية: 21( ، فإن املكافأة 
َ
َوأ

األبدية يف اجلنة ستكون مختلفة للجميع، وذلك استن�اًدا إىل امليان.

فكما  هللا،  برحمة  إال  أحًدا  اجلنة  ُيدخل  لن  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر  ختاًما، 
ُه  ِإنَّ

َ
ف ْبِشُروا 

َ
َوأ اِرُبوا 

َ
َوق ُدوا  »َسدِّ قال:  وسلم(  عليه  هللا  )صلى  النيب  أن  ُروي 

ْن 
َ
َنا ِإالَّ أ

َ
اَل: »َواَل أ

َ
ِ ق ْنَت َيا َرُسوَل هللاَّ

َ
اُلوا َواَل أ

َ
َحًدا َعَمُلُه «  .  ق

َ
َة أ نَّ َلْن ُيْدِخَل اجْلَ

.69» لَّ
َ

ْدَوُمُه َوِإْن ق
َ
ِ أ َحبَّ اْلَعَمِل ِإىَل هللاَّ

َ
نَّ أ

َ
ُ ِمْنُه ِبَرْحَمٍة َواْعَلُموا أ َديِنَ هللاَّ َيَتَغمَّ

ِن ِمَن اْلُمْسِلِمَي َ[ اَل ِإنَّ
َ

ا َوق ِ َوَعِمَل َصاِلً ن َدَعا ِإىَل للاَّ مَّ ْوًل مِّ
َ

ْحَسُن ق
َ
]َوَمْن أ

)القرآن الكريم: سورة فصلت )41(، اآلية:33(.
يا هللا يا »ُمِجيب«،

اللهم إنا نسألك الفالح والتوفيق يف جهودنا، والصالح يف أعمالنا، 
واالستقامة يف قلوبن�ا سًرا وعالني�ة.

 ونسألك أن ترزقنا الفردوس األعلى.

اللهم آمني.



.
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االختصارات والتسميات
االختصارات ومعناها بالكامل

CGPA: متوسط التقدير الرتاكيم للدرجات
COP: مؤتمر األطراف

DMF: عامل دداش للتحفي
FGP: التقدير الكلي للدرجات

GDP: الناجت املحلي اإلجمايل
IPCC: الهيئ�ة احلكومية الدولية املعني�ة بتغري املناخ

KSA: املعرفة واملهارات والقدرات
PE: طاقة الوضع

SCL: التعلم املرتكز حول الطالب
FC: التدفقات االجتماعية لالستهالك

WFM: إدارة القوى العاملة

 التسميات
A: مساحة السطح

E: الطاقة
k: املوصلية احلرارية

kair: معامل انتقال الكتلة يف الهواء اجلوي

P: الضغط اجلوي للهواء
Pw: الضغط اجلزيئ للماء

Q: احلرارة
R: املقاومة الكهربائي�ة

Rair: مقاومة الهواء اجلوي

T: درجة احلرارة
t: الزمن

WE: كمية املياه املتب�ادلة لكل وحدة زمني�ة أثن�اء عملية التبخر
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WF: كمية املطر أو الثلج املتساقط لكل وحدة زمني�ة ...
WT: كمية املياه املتب�ادلة لكل وحدة زمني�ة أثن�اء عملية النقل
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قائمة اجلداول واألشكال التوضيحية
اجلدول األول: أسماء هللا احُلسىن.

الشكل التوضييح )1(: البطارية الكهربائي�ة.
الشكل التوضييح )2(: نقل احلرارة عن طريق التوصيل.

الشكل التوضييح )3(: قوانني العلم اإللهّي.
الشكل التوضييح )4(: دورة الماء يف الطبيعة.

الشكل التوضييح )5(: التدفق الدوري للصدقات والربيع.
الشكل التوضييح )6(: الّطريق األبدّي للّصدقات يف أماكن العمل.

الشكل التوضييح )7(: تعيني بعض املوظفني يف املنصب اخلطأ.
الشكل التوضييح )8(: الّطريق األبدّي للّصدقات يف املؤسسات.

الشكل التوضييح )9(: مساعدة اآلخرين ليكونوا قادة أفضل.
الشكل التوضييح )10(: هرم ماسلو للحاجات.

الشكل التوضييح )11(: تدفق االستهالك والكوارث الطبيعية.
الشكل التوضييح )12(: الّطريق األبدّي للّصدقات يف الفصول الدراسية.



.
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