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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 مقدمة:
 نبينا حممد وعلى آله وصحبه الكرام،  وبعد: احلمد هلل الذي أنعم علينا باإلسالم، وهدانا هلدي خري األنام، 

، والقيام بواجب األمر ة على الدين التصدي هلا؛ وجب على أهل الغري يف هذا الزمن ظهرت بدع وخمالفات هفإن

بدأ يف  من ذلك ماو ويتسع اخلرق على الراقع،  ،يستشري الداء باملعروف والنهي عن املنكر جتاهها، قبل أن

ووقت حمدد ويوم واحد  طقوس معينة، وهو ما يسمى بساعة األرض واالحتفال هبا يفالظهور يف السنوات األخري 

 يف العامل كله !!

من املهمة سعينا جاهدين لتوضيح بعض جوانبه  أمر هذه األمة، فقدوألن هذا املوضوع قد خيفى على من يهمهم  

 املباحث التالية:والذي تناولنا فيه خالل هذا البحث 

 املبحث األول: فكرة ساعة األرض.

 يف العامل رضساعة األ: بداية نشاط املبحث الثاين

 املبحث الثالث : اهلدف من ساعة األرض .

 : ساعة األرض ، ويوم األرض . املبحث الرابع

 : وقفات مع هذا احلدثاملبحث اخلامس 

 : رائد ومؤسس ساعة األرض احلقيقي .سادس املبحث ال

 : حكم املشاركة يف ساعة األرضسابع املبحث ال

 وهللا نسأل التوفيق والسداد
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 املبحث األول : فكرة ساعة األرض
 األرض ةـبساعامل ـــالعل ــارس حيتفــــم ر آذارــــر سبت من شهـــــيف أخ ام وــــــــــل عــــــيف ك

( Earth Hour)   من يتم و 1للطبيعة يأنشأها الصندوق العاملة، دولي ةمناسبو هي حدث عاملي و
الطلب من مالك املنازل واألعمال إطفاء األضواء واألجهزة اإللكرتونية غري الضرورية ملدة ساعة  اخالهل

 .2 (م03:8-م 03:8من )واحدة 

 /3http://www.earthhour.org اإلنرتنتعلى شبكة  3وهلا موقع رمسي

 .دقيقة اختذ شعار يرمز إىل رقم ستني و 

 

 بداية نشاط ساعة األرض يف العامل: املبحث الثاني 
استخدمت املطاعم م  و  2882األسرتالية عام  سيديندأت محلة ساعة األرض من مدينة ب

بعد جناح ، مشوعًا لإلضاءة وأطفئت األنوار يف املنازل واملباين البارزة مبا فيها دار األوبرا وجسر هاربور 
م ،  2880مدينة لساعة األرض  088مليون شخص من سكان سيدين انضمت  2.2ومشاركة  ةاحلمل
 2818هي املدينة األوىل املشاركة عربياً تبعتها الرياض عام فكانت  ديبمدينة م شاركت 2880عام ويف 
وملعب سوجلر يف شيكاغو وبرج سريز في سان فرانسيسكو جولدن جيتوأطفئت أضواء بعض املباين البارزة مثل جسر م 

 . الرياضيف  الفيصلية و اململكةفي ديب وبرجي وبرج العربفي تورنتو برج سي إنفيلد لكرة القدم وأيضا 

 
                                                                            

 غري حكومية منظمة دوليةوهي    (WWF)ويرمز هلا 3     (World Wide Fund for Nature )ةالصندوق العاملي للطبيع 1
ي م ، عرفت املنظمة سابقا باسم الصندوق العامل1091أبريل  20أنشأت   .البيئةتعمل على املسائل املتعلقة باحلفاظ والبحث واستعادة 

ماليني مؤيد  5منظمة يف العامل هتتم باحلفاظ املستقل بأكثر من  وهي أكرب .الواليات املتحدة و كنداللحياة الربية، وظلت االسم الرمسي يف  
3 هم شعار وهذا    Panda.orgوهلم موقع رمسي على شبكة النت   .دولة 188يعملون يف أكثر من  العامليف مجيع أحناء 

 
  من موقع ويكبيـــديا .  2

على  باإلضافة إىل املوقع الرمسي لساعة األرض ، يوجد مواقع الكرتونية لغالب الدول ويكون خاصا بتلك الدولة،  ويكون فيه احلث :
ر املشاركة والتضامن مع هذا احلدث العاملي بإطفاء األنوار، وذكر فيه بعض األنشطة واألفكار اليت بإمكان الفرد عملها يف هذا اليوم لنش

 . احلدث كدعوة األصدقاء وإغالق األنوار واألجهزة وإيقاد الشموع، وتصوير ذلك ونشره يف وسائل التواصل االجتماعي

 

 

http://www.earthhour.org/
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%86_%D8%AC%D9%8A%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%B2
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A_%D8%A5%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%B3%D9%8A_%D8%A5%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
http://www.panda.org/
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 املبحث الثالث : اهلدف من ساعة األرض .
لتفاعل مشاركة سكان األرض حول العامل يف تقليص حجم انبعاثات الغازات  3اخلاص اهلدف 

 . ، وكوقفة ثابتة حنو سبل عيش أفضل على كوكب األرض النامجة عن االحتباس احلراري

خفض /  التغري املناخيرفع الوعي خبطر خرى عامة تذكر يف وسائل اإلعالم 3 أوهناك أهداف 
 من بالعديد ارتبطت اليت األضرار من التخفيف/    البيئة على احلفاظالطاقة / ترشيد استهالك الطاقة / 

 . ارتفاع درجة حرارة األرضالتصدي خلطر /   مبخاطرها األرض كاهل أثقلت اليت البشرية األنشطة

 أمور : عن  ساءلولنت

 ما هو االحتباس احلراري ؟: أوالً 

 ؟ 1 ذه العبارة ؟ وما عالقتها بواضعي ساعة األرضهل تروجاليت اجلهة العلمية من هي  :ثانيـا

ما اجلهة اليت تبني نسبة اخنفاض الطاقة بساعة األرض ؟ وما عالقتها بواضعي ساعة  :ثالثاً 
 ؟األرض 

 2 هل تكفي ساعة حلماية األرض ؟؟ :رابعا 

 ملاذا مجيع العامل يف وقت واحد ؟خامساُ :                            

 

 

 

 

                                                                            
من   %58كي نسب خمتلفة حبسب الدولة املستهلكة للطاقة ، وبعضهم ينص على أن ساعة األرض تسبب اخنفاض بعض املواقع حت  1

الطاقة ، ومن الغريب أن تؤخذ املصادر ونسبة اخنفاض الطاقة من للمنشأين لساعة األرض ،  فالفكرة فكرهتم . واإلحصائية منهم . أو من 
 اجلمعيات املتعاونة هلم . 

د شقريات يف مقالة له بعنوان 3   هل تكفي ساعة حلماية األرض   ونششرت املقالة يف جريدة الرأي األردنية بتاري  كتب د. أمح  2
18/0/2880 http://www.alrai.com/article/53140.html 
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE
http://www.alrai.com/article/53140.html


 بحث عن الحدث العالمي  )ساعة األرض(

4 

 

 املبحث الرابع : ساعة األرض , ويوم األرض .
، ارس ــــم ر آذارــــر سبت من شهـــــيف أخختتلف ساعة األرض عن يوم األرض فساعة األرض 

قد يتحدث عنهما ، وخيلط بينهما واحلقيقة أهنما يومان منفصالن أبريل ، والبعض  22ويوم األرض يف 
 يف الظاهر .

أبريل مناسبة منصوص عليها يف 3 ) اليوم  22بينما ليس مناسبة رئيسية لألمم املتحدة ،  وساعة األرض
، يتم االحتفال (  اليوم العاملي للبيئةها 3 ) ، وهناك مناسبة رمسية مشاهبه هلا أمسالعاملي ألمنا األرض (  

 . يونيو 5به يف 

 -بعض وسائل األعالم املختلفة يف بلدان العامل وخاصة العربية منها تذكر أن ساعة األرض 
هبا ال جند  احملتفليام رجوع إىل قائمة املناسبات واألال، وهذا غري صحيح فبعاملي وضعته األمم املتحدة 

 .1أي ذكر لساعة األرض 

 وساعة األرض ويوم األرض مجيعها يتحدث فيها عن كوكب األرض والبيئة .

 بالبيئة الطبيعيةيوم األرض هو يوم يستهدف نشر الوعي واالهتمام جاء يف موقع و يكبيديا 3 
 22غايلورد نيلسون كيوم بيئي تثقيفي عقد ألول مرة يف  السيناتور األمريكي. أسسه لكوكب األرض

. وبينما كان تركيز يوم األرض األول على الواليات املتحدة، لكن دينيس هايس ، والذي  1028 أبريل
اليت جعلت  The Bullit Foundationظمة ، أسس من1028كان املنظم احمللي يف أمريكا يف 

دولة. تنظم يوم األرض حاليًا شبكة يوم األرض، وحتتفل  101يف  1008هذا اليوم دوليا وأقامته عام 
ل به على مدار أسبوع  دولة  وبعض البالد حتتفل تسميه أسبوع األرض وحتتف 125به سنويًا أكثر من 
نصف الكرة يف  اخلريفوفصل  نصف الكرة األرضية الشمايليف  الربيعفصل  أبريل 22كامل. ميثل يوم 
ومساعده دنيس هايس بزيارة سانتا  جايلورد نلسونعندما قام السيناتور األمريكي  . األرضية اجلنويب
الكبرية اليت  النفطم، متلكهما الغضب والذعر عندما شاهدا كميات 1090عام  كاليفورنياباربارا بوالية  
بالقرب من السواحل األمريكية ملسافة عدة أميال. هذا التلوث له تأثري خطري  احمليط اهلاديتلوث مياة 

عندما عادا إىل واشنطن، قام السيناتور  مستحيلة. واألحياء املائية والطيور األمساكعلى البيئة وجيعل حياة 
 . األرض بكوكبلالحتفال  يمن كل عام كعيد قوم أبريل 22خيصص يوم بتمرير قانون 

                                                                            
 http://www.un.org/arabic/observances/days.shtmlينظر 3 الئحة املناسبات هليئة األمم املتحدة   1
 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/5_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D9%88%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/1970
http://ar.wikipedia.org/wiki/1990
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D9%81
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B5%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D9%88%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://www.un.org/arabic/observances/days.shtml
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   الناشط يد على م 1090 عام كان األرض إىل أن بداية االحتفال بيوم 1وتشري بعض املواقع       
  األرض. كوكب ببيئة واالهتمام الوعي نشر يستهدف احتفال وهو  مكونيل جون

 

                        :  بيوم األرض يتلخص لنا بداية االحتفال          

 م1090يف عام  جون مكونيلأسسه ناشط السالم   االحتفال األول ليوم األرض . 
 األرض الثاين فجــأ بواسطة السياسي األمريكي جيلورد نيلسون يف   بيوم االحتفال

 . أبريل 22أواخر السيتينيات، ويتم االحتفال به يف كثري من بلدان العامل يف 

 23وهذا شعار يوم األرض                          

                        
 

    3  يوم األرض وساعة األرض وإطفاء األنوارومن اجليد أن يقرأ   
 (  EDA) مقااًل 3 من مجعية اإلمارات للغوص3                    

 : م 1005مصدر اإلهلام  على احمليطات عام      

 

                                                                            
 واليت ،  أونالين كنانة  اجملتمعية املعرفة لشبكات الرئيسية البوابات إحدى هي جديد يوم 3  بوابة ، وفيهموقع يوم جديد ينظر 3   1

 املعلومات تكنولوجيا قضايا بأبرز والتعريف الذات، تنمية مهارات الشباب وإكساب العامة، للمعارف كبوابة ،2880 عام منذ انطلقت
 117413http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/ .واالتصاالت

 على خلفية زرقاء ة الزرقاءر الك  :علم غري رمسي ليوم األرض أنشأه جون مكونيلجاء يف موقع ويكبيديا 3   2
:  http://www.emiratesdiving.com/arabic/earth_day_hour_ar.html 

 

 
 

 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%28%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%84_%28%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%29&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1969
http://ar.wikipedia.org/wiki/22_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://yomgedid.kenanaonline.com/posts/117413
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A1
http://www.emiratesdiving.com/arabic/earth_day_hour_ar.html
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 : وقفات مع هذا احلدث اخلامساملبحث 
 3قبل نقده واحلكم عليه نتأمل فيه من جوانب عدةو هذا احلدث  ميكن أن نقف مع

وربط الساعة بيوم  ،وهو يوم عيدهم (1)يعظمون يوم السبتاليهود احلدث مرتبط بيوم سبت و أوالً  :
 ن مل يصرح به يف كثري من  وسائل األعالم .كل عام جيعله عيدا وإ( 2)السبت ويف آخر آذار 

والتصريح يف مواقع ساعة األرض املختلفة ، بأنه ليس هناك أي ارتباط ديين هلذه املناسبة غري صحيح 
. ألن من املعلوم أن األيام العاملية اليت أنشأهتا املنظمات (0)عليهم حقيقته تقد خفيحنسب أنه ، و (:)

                                                                            

يتكرر وقوع يوم السبت أكثر من مخسني مرة يف كل سنة وهو مقدس جدا لدى اليهود  3جاء يف موقع اجمللس اليهودي  األمريكي )1(
 http://aslalyahud.org/subsubpage.php?id=2&cid=3 ويعترب أكثر قداسة من كل األعياد.

-التقومي الديين اليهودي، وهو آخر السنة القمرية العربية ، وسادس شهورالتقومي املدنيويوافق3فربايرآذار وهو الشهر الثاين عشر يف  شهر (2)
 .الذي يتكون من ثالثني يوماً، وآدار شين )أي آدار الثاين( وهو من تسعة وعشرين يوماً  مارس، وهو يشمل آدارريشون )أي آدار األول

 . كافة إىل آدار الثاين  ويف هذه احلالة، تشنَقل املناسبات واألعياد

 http://www.saudiwildlife.com/earthhour/welcome.htmlالسعودية  من موقع ساعة األرض    ):(

 هل هناك ارتباط ديين للحدث و توقيت ساعة األرض؟ -
 دينية للحدث، إمنا مت االصطالح و االتفاق على أن يكون يف يوم السبت األخري من شهر مارس.ليس هناك أي ارتباط أو دالالت 

 ملاذا مت اختيار السبت األخري من شهر مارس لساعة األرض؟  -
، و يكون األسبوع األخري من شهر مارس عادة ما يكون يف فرتيت الربيع واخلريف يف نصفي الكرة األرضية الشمايل واجلنويب على التوايل

هناك تقارب يف أوقات غروب الشمس يف كل من نصفي الكرة األرضية، وبالتايل ضمان أكرب قدر من التأثري البصري لعملية إطفاء 
 األضواء حول العامل.

 ( ،  221892وجاء يف موقع إسالم ويب 3 سؤال عنوانه 3 حكم املشاركة باحلدث العاملي السنوي3 ساعة األرض ، رقم الفتوى 3 )   )0(
هناك عمل عاملي سنوي يعرف: بـساعة األرض ـ يقوم العامل فيه بإطفاء األنوار م  . :281-9-:1 10:0شعبان  0بتاري  3 اخلميس 

 للمشاركة فيه نظرا ملا يقال عنه بأنه يقلل من خطر االحتباس احلراري، فهل هذا صحيح؟ وما حكم املشاركة يف مثل هذا؟.
 م على رسول هللا وعلى آله وصحبه، أما بعد3احلمد هلل والصالة والسال

إىل أهل االختصاص بذلك، أما احلكم الشرعي للمشاركة فيما ذكرت  التحقق منه فإن صحة هذا األمر من اجلهة العلمية يرجع يف       
يدل دليل على حترميها، وليس  ـ فاألصل أهنا جائزة، فهي من قبيل العادات، واألصل يف العادات اإلباحة حىت أنه يعرف بـ3 ساعة األرض

هناك دليل يوجب حترمي املشاركة، فتبقى على أصل احلل، قال ابن تيمية3 إن تصرفات العباد من األقوال واألفعال نوعان3 عبادات يصلح 
يثبت األمر هبا إال  هبا دينهم، وعادات حيتاجون إليها يف دنياهم، فاستقراء أصول الشريعة أن العبادات اليت أوجبها هللا أو أباحها ال

وله، بالشرع، وأما العادات3 فهي ما اعتاده الناس يف دنياهم مما حيتاجون إليه، واألصل فيه عدم احلظر، فال حيظر منه إال ما حظره هللا ورس
كم عليه بأنه عبادة؟ وما مل وذلك، ألن األمر والنهي مما شرع هللا تعاىل، والعبادة ال بد أن تكون مأمورا هبا، فما مل يثبت أنه مأمور كيف حي

يثبت من العادات أنه منهي عنه كيف حيكم عليه أنه حمظور؟ وهلذا كان أصل أمحد وغريه من فقهاء احلديث3 أن األصل يف العبادات 
ذن به هللا }الشورى3 التوقيف، فال يشرع منها إال ما شرعه هللا تعاىل؛ وإال دخلنا يف معىن قوله3 أم هلم شركاء شرعوا هلم من الدين ما مل يأ

م { والعادات األصل فيها العفو، فال حيظر منها إال ما حرمه هللا؛ وإال دخلنا يف معىن قوله3 قل أرأيتم ما أنزل هللا لكم من رزق فجعلت21
رمه يف سورة األنعام من { وهلذا ذم هللا املشركني الذين شرعوا من الدين ما مل يأذن به هللا، وحرموا ما مل حي50منه حراما وحالال }يونس3 

ن هلل فهو قوله3 وجعلوا هلل مما ذرأ من احلرث واألنعام نصيبا فقالوا هذا هلل بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فال يصل إىل هللا وما كا

 

http://aslalyahud.org/subsubpage.php?id=2&cid=3
http://www.saudiwildlife.com/earthhour/welcome.html
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ساعة األرض ، و  (1)من األسبوعواهليئات مربوطة بتاري  يف السنة امليالدية بغض النظر عن مسمى اليوم 
ارتبطت بآخر سبت من شهر آذار ، وشهر آذار يقابل مارس ، وخيتلف التاري  من مارس فهو ليس 

والتعبري  مارس،20م يوافق 2810من مارس، وعام  :2م وافق اليوم :281ففي عام  بيوم معني ، ثابت
 مبارس يف اإلعالم هو األكثر واألشهر .  

يقام هذا احلدث يف بعض املواقع والصحف اخلليجية تنص على يوم حمدد من مارس وتقول مثالً 3   و 
 (2)  مساًء يف األوقات احمللية لكل مشارك 830:مساًء إىل  03:8مارس من كل عام من الساعة  :2

 .م2810مارس(عام :2، وهذا غري صحيح وغري دقيق ، بل أن آخر سبت من آذار يوافق 3 )

 

 أن على واالتفاق االصطالح مت إمنا للحدث، دينية دالالت أو ارتباط أي هناك ليسفالقول بأنه " إذاً 
سابقاً أن األيام  ملا ذكر وقع اتفاقا غري مقبول إطالقا .مارس    شهر من األخري السبت يوم يف يكون

العاملية اليت أنشأهتا املنظمات واهليئات مربوطة بتاري  يف السنة امليالدية بغض النظر عن مسمى اليوم من 
 األسبوع .

ولو اختار أي شخص احتفاال يف ساعة معينة من آخر يوم اجلمعة من شهر ذي احلجة  يف كل         
لتساءلت العقول ما السبب وراء  هذا إىل االحتفال ؟ وهي تستحضر أن الشخص احملتِفل الغالب  عام

ألن العامل يعلم علم اليقني أن يوم اجلمعة يوم  -بغض النظر عن صحة الفعل  -فيه أنه يكون مسلماً ، 
 .مقدس لدى املسلمني . كما أن السبت مقدس لدى اليهود وكما أن األحد مقدس للنصارى 

 فلماذا يوم اجلمعة ؟  قد جييب البعض ألنه يوم مقدس للمسلمني .

 وملاذا ذي احلجة ؟  ألنه آخر شهر ويستقبل به عاماً مقبالً .

 وملاذا آخر مجعة من ذي احلجة  ، آخر يوم مقدس من آخر شهر من السنة .
                                                                                                                                                                                                                          

ليهم دينهم ولو شاء هللا ما وكذلك زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم لريدوهم وليلبسوا ع يصل إىل شركائهم ساء ما حيكمون *
{ فذكر ما ابتدعوه من العبادات ومن التحرميات، ويف 1:0ـ 1:9فعلوه فذرهم وما يفرتون * وقالوا هذه أنعام وحرث حجر }األنعام3

طني صحيح مسلم عن عياض بن محار، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال3 قال هللا تعاىل3 إين خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشيا
 وحرمت عليهم ما أحللت هلم وأمرهتم أن يشركوا يب ما مل أنزل به سلطانا ـ وهذه قاعدة عظيمة نافعة. اهـ . وهللا أعلم

  ، على موقعهم على شبكة النت ة اليت حتتفل هبا األمم املتحدة ينظر لأليام واملناسبات العاملي  )1(
 html-hour-http://www.dubaicalendar.ae/ar/event/events/earth.2013 3 جدول فعاليات ديب ،  ينظر   )2(

 

 

http://www.dubaicalendar.ae/ar/event/events/earth-hour-2013.html
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  من السنة . الظاهر  لدى الناس أنه احتفال بآخر مجعة يف آخر شهر

 ض:يعت ممكن أن 

 من األخري األرض أن 3   األسبوع لساعةا مارس شهر من ن سبب اختيار السبت األخريأب
 على واجلنويب الشمايل األرضية الكرة نصفي يف واخلريف الربيع فرتيت يف يكون ما عادة مارس شهر

 ضمان األرضية،وبالتايل الكرة نصفي من كل يف الشمس روبأوقات غ يف تقارب هناك التوايل،ويكون
 العامل  . حول األضواء إطفاء لعملية البصري لتأثريسب منارا قد أكرب

 (1):الـــرد
 إىل ثالثة أمور : ميكن سرب االعتاض

 األرضية الكرة نصفي يف واخلريف الربيع فرتيت يف يكون ما عادة مارس شهر من األخري األسبوع .1
 التوايل. على واجلنويب الشمايل

 األرضية . الكرة نصفي من كل يف الشمس روبأوقات غ يف تقارب هناك يكون  .2

 العامل . حول األضواء إطفاء لعملية البصري التأثري من قدر أكرب ضمان .:

مارس يف الكرة الشمالية  21بداية الربيع تكون حبصول االعتدال الربيعي يف  أما األول منها فيقال :
 سبتمرب يكون بداية اخلريف يف الكرة اجلنوبية ، فلماذا مل يربط به ؟. :2لألرض .  و

هو الزمن الذي يتساوى فيه الليل والنهار يف شىت أحناء العامل. ويصادف وذلك أن االعتدال الربيعي 3   
 لربيعي واخلريفي يومني يف السنة، وذلك عندما تكون الشمس عمودية فوق خط االستواءا االعتدال

بقاع األرض.  بشكل مباشر. ويف هذا الوقت، يكون طول الليل والنهار متساويني تقريًبا يف كل بقعة من
أو الثالث الثاين والعشرين  وحيدث االعتدال الربيعي يف العشرين أو احلادي والعشرين من شهر مارس ويف

االعتدال الربيعي يف شهر مارس، حبيث  والعشرين من شهر سبتمرب. ويف نصف الكرة الشمايل حيدث
عليه االعتدال الربيعي. أما اعتدال شهر سبتمرب، فيعلن عن  يعلن عن بداية شهر الربيع. وغالًبا ما يشطلق

 كرة اجلنويب على النقيض مناالعتدال اخلريفي. ويكون احلال يف نصف ال بداية شهر اخلريف ويسمى
  ".ذلك

                                                                            
 حيتاج ملراجعة من قبل عامل فلكي ليوثق من ذوي االختصاص 1
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بأن األماكن اليت توجد على خط طول واحد فسوف يكون وقت غروب : أما الثاين منها فيقال

الشمس عندهم متقارب ، خبالف األماكن اليت تقع على خط طول خمتلف فسوف خيتلف وقت 
مبارس  ، بل ذلك يف  الغروب ، وكلما زاد البعد كلما اختلف غروب الشمس ، والكالم ليس خاصا

 مجيع شهور السنة الشمسية .

فالقول بالتقارب نصفي الكرة الشمايل واجلنويب يف أوقات غروب الشمس خالل األسبوع األخري من 
 شهر مارس ، ليس بكالم علمي .

 هو كالم مردود  برد اجلزء الثاين من املقولة .أما الثالث منها فيقال :

 املتحدث عنه ؟وأي تأثري بصري يكون ... بإطفاء األنوار .وما املراد بالتأثري البصري 

 

االحتفاالت املعدة يف ساعة األرض هي يف احلقيقة طقوس دينية  . ومن أبرز تلك الطقوس ثانيًا :
 3 املذكورة

، وهي الدعوة يف ساعة األرض مركزة جدا على إطفاء األنوار وال ننكر أهنم يدعون إطفاء األنوار .1
 .وتأيت تبعاً  لكن هي قليلة جدا واإلضافية رباء الزائدة  إىل إطفاء الكه

وهي ال تذكر يف احلملة مباشرة و أمنا تأيت تبعا أما مبطالبة من  ،الدعوة إىل إشعال الشموع .2
 مؤسسي ساعة األرض أو مبقرتح كنشاط يفعل يف مواقع النت اخلاصة بساعة األرض . 

 شواهد على ذلك :
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 12عن مشاركة حنو  يف بريطانياما ذكرته مديرة احلمالت يف الصندوق العاملي للطبيعة  -أ
دولة جديدة هذا العام يف املناسبة مثل السعودية، بروناي، كمبوديا، كوسوفو، التشيك، 

 ووصفت األمر بـ"املفرح جداً"،موريشيوس، منغوليا، سلطنة عمان، قطر وبارجواي. 
مطالبة يف ذات الوقت األفراد بضرورة املشاركة يف هذه الساعة بإطفاء أنوار منازهلم ملدة 
ساعة واحدة والعيش على الشموع أو اخلروج للتنزه يف ذلك الوقت خارج املنزل بعد 
إطفاء األنوار واالحتفال مع مجيع سكان العامل ملشاهدة مجال كوكب األرض دون كهرباء 

 (1)ة الطبيعةواملسامهة يف محاي
 :   ما جاء يف موقع ساعة األرض اململكة العربية السعودية -ب

 بعض األنشطة اليت بإمكانكم عملها3 
 من مارس.  1:أطفأ األنوار و األجهزة الكهربائية غري احلساسة يوم السبت الـ -
  أضف تصاميم ساعة األرض إىل مدونتك أو توقيعك للمسامهة بنشر احلدث. -
  األرض مع أفراد عائلتك و أصدقائك و انشر الكلمة. حتدث عن ساعة -
نظم حفلة مشوع صغرية )مع أخذ احتياطات السالمة(، أو عشاء شوي حتت جنوم  -

  السماء.
... ما ذكر عن بعض الفنادق واملطاعم واملقاهي العاملية  واقع الغربيني يف ساعة األرض -ت

للمشاركة يف  ساعة األرض  حيث  يف أمريكا وكندا وبريطانيا وبعض دول آسيا أمساؤها
دقيقة، مؤكدين أن تلك  98يقدمون اخلدمات لعمالئهم حتت أضواء الشموع ملدة 

الساعة ستجذب اآلالف من العمالء الذين سيقطعون الكهرباء عن منازهلم للجلوس 
حتت أضواء الشموع يف تلك املطاعم واملقاهي والفنادق للمسامهة يف محاية كوكب 

 .(2)لة يتوقع هلا أن يصل عدد احملتفلني هبا قرابة مليار فرد األرض، يف مح
 
 

                                                                            

من موقع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعة الفلسطينية،  )1(
-00-08-31-12-07&catid=2:2009-30-18-26-03-http://penra.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=163:2010

&Itemid=1816   . وموقع 3 العربية نت 
 من موقع سلطة الطاقة واملوارد الطبيعة الفلسطينية  ، وموقع 3 العربية نت . )2(

 

http://penra.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=163:2010-03-26-18-30-07&catid=2:2009-12-31-08-00-16&Itemid=18
http://penra.gov.ps/index.php?option=com_content&view=article&id=163:2010-03-26-18-30-07&catid=2:2009-12-31-08-00-16&Itemid=18
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 واقع الصحف واجملالت  -ث
 (1)(الظالم والشموع يف ساعة األرض السعوديةجاء يف مقال )

شاركت اململكة العربية السعودية يوم السبت املاضي بشكل فاعل وملحوظ يف احلدث 
، بالتواصل مع الصندوق العاملي لصون الطبيعة :281العاملي البيئي ساعة األرض 

WWF  عرب فريق ساعة األرض ...وكان للقطاع اخلاص دور بارز يف هذا احلدث
ة وجتارية باإلضافة إىل التفاعل مبختلف منشآته من شركات ومؤسسات وأبراج سكني

امللحوظ من العديد من أفراد اجملتمع السعودي داخل منازهلم وجتمعاهتم العائلية منه 
والشبابية وكان من ابرز اجلهات املشاركة يف احلدث أيضا اهليئة العامة للسياحة والشركة 

رية واملتجددة السعودية للصناعات األساسية سابك ومدينة امللك عبدهللا للطاقة الذ
وشركة االتصاالت السعودية وشركة زين لالتصاالت وبرج اململكة وبرج الفيصلية وبرج 
العجالن وأستاد امللك فهد الدويل والبنك األهلى التجاري ومتاجر ايكيا ومطاعم البيك 
وفندق الرتز كارلتون والذي جهز ستة آالف مشعة وزعت على كافة مداخله وفندق 

قهى بوكتشينو، وقد وقفت كل هذه اجلهات يف الظالم، جتسيدا لألمل راديسون ساس وم
 واحلاجة امللحة اليت تزداد كل ساعة، ملواجهة تغري املناخ. 

                ************************** 

 وإطفاء األنوار _البقاء يف الظالم _ إشعال الشموع .          

 األديان االحتفاالت يف كثري منطقوس تعمل يف األعياد واملناسبات و 
عمل عادة ن إبل ..  كنيسةزيارة   أو ،عبادة كصالةالمقتصرة على ليست طقوس ومن املعلوم أن ال

 .ارتبط به معتقديدل على وجود  التوقيت نفسهستمرار عليها كل عام يف المعينة وا

 ارتبط به . معتقديدل على وجود  التوقيت نفسهكل عام يف  ستمرار عليها العمل عادة معينة واأن بل 

يف كل ام ( ــــة أيـــفيه سبع واإلقامةراء ـوع من سعف النخيل يف العــبناء عريش هش مؤقت مصن)3 فمثال 
، وتكرار األمر واالعتياد عليه جيعله عيداً عند من يعد طقوسا لذلك اليوم عام ، يف  التوقيت نفسه ، 

 عيدويناء عريش مؤقت سبعة أيام من كل عام... طقوساً ل،  سم عرب باسم عيد أو مل ي سواءوضعه ، 

                                                                            

 .من موقع 3جريدة الرياض  )1(
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تذكارا حلياة الشظف والسبب يف وضع اليهود هلذا العيد هو 3  . املظال معروف عند اليهود يسمى بعيد
  .  هواملعاناة يف التي

فرقة  ويوجد.(1)فرقة من اليهود حيتفلون بإطفاء األنوار وارتكاب الفواحش:  ومما يؤكد األمر    
كما أن .(2)النار ليلة وهنار السبت ويقضون ليلهم وهنارهم يف ظالم دامس وإشعالحرموا اإلضاءة 

وعيد األسابيع  الشموع يف مناسباهتم ويف العديد من أعيادهم كعيد املظال وعيد الفصح ونحيملاليهود 
 .( 3)وعيد الكفارة وعيد التكريس وعيد الغفران وعيد النصيب وغريها

أفىت أحد احلاخامات أنه ال مانع من أن   3   (4) موسوعة اليهود و اليهودية و الصهيونيةوجاء يف     
تقوم القرود أو الكالب املدربة على إطفاء األنوار )يوم السبت( والقيام بأعمال منزلية أخرى، إذا مل تكن 
هذه احليوانات من ممتلكات العائلة )ففي هذه احلالة تشعترَب جزءًا من األسرة( وعليها أن ترتاح مع باقي 

   . أعضاء األسرة

 عند النصارى معتقد حيتفل به  يشابه ما يفعله اليهود يف ساعة األرض . ًا :ثالث

النصارى عند الساعة الثانية عشرة ، من ليلة رأس السنة امليالدية يقومون بإطفاء مشعة ترمز للسنة ) 
بع ذلك املاضية املنتهية وإشعال مشعة جديدة متثل السنة اجلديدة ، واليت أقبلت بعد إطفاء املاضية ، ويت

                                                                            

 (580-1اسم الفرقة الدومنة ، ينظر 3 املوسوعة امليسرة لألديان )   (1)
3 'عوفاديا يوسفاحلاخام ولعل من هؤالء الفرقة املتشددة  ( 2/508موسوعة الفرق يف األديان السماوية الثالثة )  (2)

مظلة  وخيفي 'عوفاديا يوسف' دمويته وحقده حتتحيث كان يشدد على إطفاء األنوار واملنع من العمل يوم السبت 3   
احلريدمي ' اليهود املتشددين' الذين  إلسرائيليني من خالل جمموعةالشريعة اليهودية حيث ميارس اإلكراه الديين علي ا
ويوقدون املشاعل ويقيمون الصلوات اجلماعية يف الشوارع ،  يطلقهم يف الشوارع كل سبت ينظمون املظاهرات،

 والضرب علي كل من ميارس العمل يوم السبت مهما كان مثل إضاءة أو إطفاء مصابيح ويتطاولون بالسب والقذف

من اثين كيلومرتا، غري أن األمر  الكهرباء،استخدام التليفون، البيع والشراء، أو مغادرة املنزل سريا علي األقدام أكثر
عسكرية يوم السبت مباحا، لكنه يتطلب فقط مباركة احلاخام،  خيتلف إذا تعلق باجليش اإلسرائيلي، فالقيام بعملية

نفقات  ويتفرغون فقط لدراسة التوراة،بينما تعمل نساؤهم علي كسب الرزق وتدبريخيرجون للعمل  وأبناء هذه الطائفة ال
 http://www.swarbena.com/vb/showthread.php?t=3801  .    األسرة

مد رمحاين ينظر 3 داللة محل الشموع يف املناسبات واألعياد  . د/ حم):(
.http://www.maghress.com/ksarsouk/4028 

 .  عبد الوهاب املسريي( ل10/20) (0)

 

http://www.swarbena.com/vb/showthread.php?t=3801
http://www.maghress.com/ksarsouk/4028
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وعند إطفاء األنوار يف الساعة الثانية عشرة ، حيث يصبح ما  ...إطفاء األنوار يف الفرتة بني احلالتني . 
وهو  -بالتوقيت الزوايل -فإذا جاءت الساعة الثانية عشرة   .(1)(حول هذا املوقع يف ظالم دامس 

منتصف الليل ، أشطفئت األنوار ، فيقبل كل شخص من جبانبه مدة تزيد عن مخس دقائق ،وتكون 
األماكن مرتبة حبيث يكون كل رجل جبانبه امرأة ، سواء كان يعرفها أو ال يعرفها ، ويعلم كل واحد 

ت الذي تطفأ فيه األنوار ، وليس املقصود من إطفاء األنوار السرت ، بل منهما أن اآلخر سيقبله يف الوق
 .(2)  يعربون بذلك عن هناية عام ، وبداية عام جديد 

يف آخر يوم السبت من آذار آخر شهر يف التقومي العربي الديين.وتطفأ  عند اليهود  وساعة األرض
 األنوار . ويصبح املكان يف ظالم .

ن االحتفال إىل أمور تشابه ما يفعله النصارى يف ساعتهم ليكو  البعض يف ساعة األرض يدعوريب أن والغ      
 ساعة األرض بأسلوب ديب 3يف موقع اجلزيرة : بعنوان :    وانظر مقاال. رانية يهودي األصل بطقوس نص

امل بإطفاء مارس/آذار سيقوم الع 1:األرض هلذا العام ولكن بإسلوب ديب، يف  دلنشارك يف محلة ساع  
ساعة األرض يف ديب اإلنارة ملدة ساعة واحدة، ولكن يف ديب لنقوم بإطفاء اإلنارة ملدة ساعتني، لتكون 

هنالك العديد من األفكار لتمضية الوقت خالل هاتني الساعتني، حاول . هي األطول يف العامل
الكثري من  كابت صديق لك وهو جيلس أمامك، هنامهارات يف الرقص، أو قم باستغحتسني 
 . (3)"األفكار

بساعة األرض يف مدينة  احتفل فيهاوشاهد فيلماً (4) من املواقع اإللكتونيةولو اطلع أي شخص على موقع       
 ، و لرأى نفس االحتفال الذي يفعله الغرب يف أعيادهم ، س عياناً بياناً للجميع إسالمية لظهرت الطقو 

 مجع طقوساً من اليهود والنصارى . ألنه من املسلمني وألنهلكن الشر هنا قد تضاعف هنا ، 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حينما قال 3  رسول هللا صلى هللا عليه و سلم وصدق 
 رواه البخاري ومسلم  ؟ !.فمن 3 يا رسول هللا اليهود والنصارى قال 3 حىت لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه قالوا 

                                                                            

امن والثالثون ثينظر 3 العدد ال اإلسالميةينظر 3 عادات وافدة جيب احلذر منها حممد بن سعد الشويعر ، من جملة البحوث   )1(
 هـ  1010هـ:102

  . 00:،  ص ير عبد هللا التوجي، ل  البدع احلوليةرسالة ماجستري 3 ينظر 3   )2(
 موقع اجلزيرة نت . ينظر 3   ):(
 األمارات تطفي أنوارها من أجل ساعة األرض  موقع اليوتب بعنوان 3    ينظر 3   )4(

ns_w-http://www.youtube.com/watch?v=4V9IcA 

 

 

http://www.facebook.com/EarthHourDubaiStyle
http://www.facebook.com/EarthHourDubaiStyle
http://www.facebook.com/EarthHourDubaiStyle
http://www.youtube.com/watch?v=4V9IcA-ns_w
http://www.youtube.com/watch?v=4V9IcA-ns_w
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تعظيم كوكب األرض كثريا والقول بأن لكوكب األرض له حقوق، وإطالق املصطلحات  رابعًا :
ومما جاء يف الصحف ومواقع ساعة األرض على شبكة  . كوكب األرضاليت تدل على وجود معتقد يف الغريبة
 النت : 

 . ساعة األرض.. مليار بشري حيتفون بكوكبهم ويدعون لنقائه .1

 .الظالم يعم األمارات احرتاما لألرض  .2

  و جتسيداً للقوة اليت بإمكان كل فرد بإمكانه أن حيدثها، عندما نعمل مجيعاً. .:
األشخاص و اجلهات و اجملتمعات بأن حيسموا أمرهم و يتخذوا و هي دعوة عاملية لكافة  .0

موقفهم جتاه مستقبلهم. أن يظهروا ألنفسهم أهنم قادرون على قيادة أمورهم بشكل صحيح و 
 . بتنمية مستدامة

مباين و معامل حضارية عدة يف قارات العامل من آسيا و أفريقيا و أوروبا، حىت األمريكتني و  .5
يف الظالم، أمالً بأن تضيأ هذه الساعة مستقبلنا. سيتحد البشر باختالف اسرتاليا، سيقفون 

 . أجناسهم، ألجل الشيء الكبري الذي يتشاركونه، كوكبهم األرض
و ينظم الصندوق العاملي للطبيعة هذا احلدث السنوي هبدف وقف تدهور لبيئة الطبيعية    .9

ئام مع الطبيعة. كما هتدف مبادرة لألرض. كما يركز على بناء مستقبل حيث يعيش الناس يف و 
اىل ان يكون للناس صوت ورأي بشأن مستقبل الكوكب وضد التغيري املناخي « ساعة االرض»

 .  وحثهم على العمل معا الجياد مستقبل مستدام لكوكب األرض منخفض االنبعاثات الكربونية
أنفسهم و كوكبهم، و أن كل إهنا هلدف أن يدرك الناس أن بإمكاهنم ان يعملوا مجيعاً ملصلحة  .2

 شخص بإمكانه أن حيدث فرقاًَ .
ويقوم الناس يف مجيع أحناء العامل من خمتلف األجناس واألديان والثقافات بإطفاء أضوائهم ،  .0

  و شيء مشرتك بيننا مجيعاً، كوكبنا األرض  .متحدين هلدف واحد

 

 .ويسمى بيوم األرض، (1)نيسان –أبريل  22حيتفل به يف كل عام يف  لألرض عيد و   : مساً اً خ

 وقد جاء التنصيص عليه باملواقع اإللكرتونية على أن بيوم األرض أنه عيد قومي .

  بتمرير - هايس دنيس ومساعده نلسون جايلورد األمريكي- السيناتور قام"  (2) جاء يف موقع ويكبيديا

                                                                            

 .  أبريل-مارس :يوافقالذي   أوَّل شهور التقومي الديين اليهودي، وسابع شهور التقومي املديننيسان    )1(
 .موقع ويكيبيديا    )2(
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 األرض "   بكوكب لالحتفال قومي كعيد عام كل من أبريل 22 يوم خيصص قانون
 

الذي حيتفل فيه عيد الفصح اليهودي يأيت بعد احتفال اليهود ب يوم األرضعيد أن  والذي يظهر

حيتفل به ملدة حيث ، اليهوديةهو أحد األعياد الرئيسية يف ، و  أوَّل شهور التقومي الديين اليهودينيسان يف 
مصر من  بين إسرائيلإلحياء ذكرى خروج  التقومي اليهوديحسب  أبريل 15أيام بدأ من  2

  (1)  .سفر اخلروجكما يوصف يف  الفرعونية
15  
 )نيسان ( أبريل

19 
 أبريل

12 
 أبريل

10 
 أبريل

10 
 أبريل

28 
 أبريل

21 
 أبريل

22  
 ()نيسان  أبريل

حيتفل به  عيد الفصح
 اليهود خاصة

حيتفل  يوم األرض      
 العامل به مع اليهود
)اليوم العاملي 
 ألمنا األرض (

  (2م )و ي (9م)يو  (5م)يو  (0)يوم (:)يوم (2)يوم (1) يوم
 

 : رائد ومؤسس ساعة األرض احلقيقيالسادساملبحث 
 من خالل قراءة األحداث التارخيية، ميكن أن نصل للنتائج التالية3 

فكما أن هناك من  ،األرض ن يعبدمميكون و ، كبا كو العبدة ساعة األرض من  وأن يكون واضع -1
عيد . وله ، ومبادئاً حقوق األرضلكوكب قد وضعوا و   .2  من اليهودرييعبد زحل يف منتصف ديسم
بساعة يف  عامهموخيتمون نيسان، /  أبريل 22يف ، أول شهر من العام يفقومي حيتفلون به كل عام 

  . األرضأهنم يقدسون كوكب وهذا يعين  . السنةمن آخر شهر يف يف آذار خر ليلة مقدسة آ
                                                                            

 اليهودي، نيسان شهر منتصف يف الفصح عيد وجاء فيه أيضا 3   حيل الفصح .ينظر موقع ويكبيديا عن يوم    )1(
 عند أبريل هناية يف حيل األحيان بعض يف ولكن( مارس 21 أو 28)الربيعي االعتدال بعد األول القمر اكتمال عند أي

  .تام   بشكل دقيقا ليس والشمسية القمرية السنة بني التالؤم حساب ألن الربيعي، االعتدال بعد الثاين القمر اكتمال

موقع الدراسات األمريكية  ، من ترمجة يوسف ابراهيم جرباال ، لدكتور جورج سيغل مذهب عبادة الكواكب يف حرن ، ينظر 3   ( 2)
للدراسات السريانية .  

/11/21_asrar_alshttp://www.syriacstudies.com/AFSS/ktb_fy_altrath_alsryany/Entries/2007

-abyt_(_mdhhb_badt_alkwakb_fy_hran_)_

_aldktwr_jwrj_syghaltrjmt_ywsf_abrahym_jbra.html 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85_%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%81%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC
http://www.syriacstudies.com/AFSS/ktb_fy_altrath_alsryany/Entries/2007/11/21_asrar_alsabyt_(_mdhhb_badt_alkwakb_fy_hran_)_-_aldktwr_jwrj_syghaltrjmt_ywsf_abrahym_jbra.html
http://www.syriacstudies.com/AFSS/ktb_fy_altrath_alsryany/Entries/2007/11/21_asrar_alsabyt_(_mdhhb_badt_alkwakb_fy_hran_)_-_aldktwr_jwrj_syghaltrjmt_ywsf_abrahym_jbra.html
http://www.syriacstudies.com/AFSS/ktb_fy_altrath_alsryany/Entries/2007/11/21_asrar_alsabyt_(_mdhhb_badt_alkwakb_fy_hran_)_-_aldktwr_jwrj_syghaltrjmt_ywsf_abrahym_jbra.html
http://www.syriacstudies.com/AFSS/ktb_fy_altrath_alsryany/Entries/2007/11/21_asrar_alsabyt_(_mdhhb_badt_alkwakb_fy_hran_)_-_aldktwr_jwrj_syghaltrjmt_ywsf_abrahym_jbra.html
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صبغة ب رض املصبوغبيق ميثاق األاليت تقوم بتط 1ساعة األرض من احلركة املاسونية وأن يكون واضع -2
من السنة  من آخر شهريف آذار بساعة يف آخر ليلة مقدسة  العام اليهودي باالحتفال  يختمف، علمية 

ترشيد استهالك  وحيتفل العامل كله يف نفس التوقيت وبذات الطقوس، املغلف بتغليف علمي ، من أجل
 الطاقة واحلفاظ على البيئة ومن أجل االحتباس احلراري. 

 والثاين هو األرجح ألمور :

  والذي كان  وهو ناشط السالم كما هو مذكور عنه ،منشأ يوم األرض اليهودي جون موكيل أن
الطّريق إىل الّسالم  -له دور يف تأسيس 3 أسس ميثاق االنسجام العلمي لإلعالم واحلضارات 

مدخاًل واحلفاظ على البيئة من الطبيعة هو من معه ،  وقد جعل،  2العاملي و املستقبل الّصحيح
م نقطة حتول يف تاري   2889عام أن ذكر يف ميثاق االنسجام ، حيث  املاسونية  حلركاهتم
وميثل بداية لعهد جديد منسجم فيها أسباب احلرب والعنف والفقر اإلرهاب ويتخذ   البشرية .

كال الطوارئ األمراض االجتماعية اليت تواجه هي طبيعية وضرورية. و حتمية قيام الطبيعية من 
فصال جديدا يف تاري  م  2889عام وأن وئام االجتماعي ، ويلد ثقافة سالم عاملية. أجل ال
للبشرية  ة، نقطة حتول حنو عهد من الوئام الذي ال ميكن الرجوع عنها. التنمية املنسجم ةالبشري

 -والنظرة العاملية   ةومنسجم ةامسى هدف املتناسق للحضارة ولوغي بيئة تطوير متكاملة متناسق
االنسجام امليثاق ال يتعارض بل  ، ومما جاء فيه 3ة بقيمة االنسجام يف الثقافة والدين مكان

القرن احلادي والعشرون من التطور االنتقال من وأن . م  2888يكمل معروفه ميثاق األرض 
 ىل االنسجام االجتماعي العاملي. إالبشر 

كما جاء يف ويكبيديا 3 هو   األرضميثاق ، و  وقد أشارت هذه األسس إىل ميثاق األرض
إعالن ملبادئ أخالقية رئيسية لبناء جمتمع دويل ينعم بالعدل، واالستدامة والسالم يف القرن 

 الواحد والعشرين. 

                                                                            

املاسونية هي 3 منظمة يهودية سرية هدامة، إرهابية غامضة، حمكمة التنظيم هتدف إىل ضمان سيطرة اليهود على العامل وتدعو إىل  ( 1)
واحلركات املاسونية هلا منظمات ينظر ،   سرت حتت شعارات خداعه )حرية  ـ إخاء ـ مساواة ـ إنسانية(اإلحلاد ) واإلباحية والفساد، وتت

 .  ماكتب يف املاسونية )املنظمات الشيطانية . فرسان هليكل و املاسونية . عبدة الشيطان لد ، بلبل بكار من موقع اإللوكة

 http://www.peacefromharmony.org/?cat=ar_c&key=5ينظر 3 لألسس امليثاق 3     (2)

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6
http://www.peacefromharmony.org/?cat=ar_c&key=5
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ألساليب احلياة املستدامة والتنمية البشرية املستدامة. يعىن ميثاق األرض بشكل رئيسي بالتحول 
وتعد االستدامة البيئية من احملاور الرئيسية يف ميثاق األرض. ومع ذلك، يدرك ميثاق األرض أن 
أهداف احلفاظ على االستدامة البيئية، ومكافحة الفقر، والتنمية االقتصادية املنصفة، واحرتام 

هي عناصر متداخلة ال تتجزأ، لذلك،  سالم )مصطلح(، والسالم طيةوالدميقرا، حقوق اإلنسان
 جديداً شاماًل متكاماًل للتوجه حنو مستقبل مستدام.يقدم إطاراً أخالقياً 

ويف الوقت الذي تشتد فيه احلاجة إلحداث تغيريات جذرية يف طرق التفكري وسبل املعيشة، 
يتحدى ميثاق األرض قدرتنا على اختبار قيمنا واختيار سبل حياة أفضل ملعيشتنا. كما 

على البحث عن أرضية مشرتكة  أصبحت الشراكة الدولية ضرورة، وميثاق األرض يشجعنا
تراعي التنوع واالختالف وتضمن يف الوقت ذاته أخالقيات عاملية مشرتكة لألعداد املتزايدة من 

 الناس يف أرجاء العامل، كما يعد ميثاق األرض أداة تعليمية قيمة جداً.
 

  ال بساعة م يف مدينة سيدين . فيكون االحتف2882ساعة األرض مت االحتفال هبا ألول مرة يف
املصطلحات املذكورة يف ساعة األرض تعود إىل  حيث أن ، األرض، تطبييق هلذه األسس

 . وأسس االنسجام  العبارات املشار هلا يف ميثاق األرض

 

  قد جاءت دعوات إىل االحتفال بساعة خاصة ، كالساعة احلادية عشر والدقيقة احلادية عشر
 (1)ناشئ من حركة ماسونية  م  وقد تبني أهنا احتفال2811-11-11يوم 

                                                                            

أن احلركة املنظمة لالحتفال يف احلقيقة هي حركة العهد اجلديد وهي   : بني د. األمري هباء اخلبري باحلركات املاسونية  )1(
حركة العهد اجلديد تقول أن احلضارات القدمية كلها كحضارة مايا واحلضارة املصرية وخالصة ، ماسونية  األساسيف 

واصطدام الكواكب . والبد من  -كالزالزل   األرضية( ستشهد جمموعة من الكوارث م2812 -م2811بينت أن سنة )
معينة . لكن مصدر حيث تكون الطاقة موزعة فيها يف مناطق  األرضمن الشرور والكوارث ،عن طريق  األرضمحاية 

 هراماتاألفالبد من تفجري الطاقة يف  رضاألاألكرب حيث يقع على حمور  اهلرم باألخص و األهراماتومركز الطاقة هو 
ريها بأن إىل السماء وبالتايل نساعد األرض وحنميها من الشرور . وطريقة تفج األرضومن مث فتح خطوط طاقة يف 

ويضعوا هرم ذهيب فوق اهلرم  األكربضهم بأيدي بعض حول اهلرم حول اهلرم ة ميسك بعأ( رجل وامر 2888جيتمع ) 
 في قناة ناس وهي معروضة على موقع اليوتب :ينظر للقاء مع الدكتور يف األرض . فتنطلق طاقة عظيمة 

=pnATFQLk424http://m.youtube.com/watch?v 

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD)&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD)&action=edit&redlink=1
http://m.youtube.com/watch?v=pnATFQLk424
http://m.youtube.com/watch?v=pnATFQLk424
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بشعار 3 يوم عاملي يف هذا اليوم 3   يوم واحد على األرض   االحتفال بويف الوقت نفسه يتم اإلدعاء إىل 
الصليب األمحر ، واملشروع مبشاركة من 3  كايل روديك، ومؤسس املشروع 3   ساعد يف توثيق قصص العامل 

تجميع لقطات وأفالم مصورة عن واحتفال العامل تتم باملشاركة 3 ب .ر والصندوق العاملي للطبيعةواهلالل األمح
-12انتاج الفيديو العاملي إلبراز قوة اإلنسانية يف أفالم مصورة يف عام ، ومت  يعاين منها العامل املشاكل اليت

 . وهو موجود على شبكة النت 12-2812
ع  يوم واحد على األرض  لتوسيع نطاق خيطط مشرو 3 (1)لصليب األمحر اللجنة الدولية لوجاء يف موقع 

تغطيته املتنوعة وحتسني املعرفة باالضطرابات والتحديات اليت برزت على الصعيد اإلنساين خالل األشهر 
 بدءاً بأحداث العنف يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وصوالً إىل أزمة الغذاء يف القرن اإلفريقي. -األخرية

كاربانتييه ، رئيس وحدة اإلنتاج السمعي البصري يف االحتاد الدويل3  تشكل -ماتشاويقول السيد  بونوا 
الصور طريقة مؤثرة لسرد القصص. وحنن متحمسون جداً جلمع جهود خمتلف هذه األوساط ، ورؤية ما جيري 

    .ن مواهبها وإمكاناهتا العاملية عندما نستفيد م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                            

من موقع اللجنة الدولية للصليب األمحر  مشروع الفيديو العاملي إلبراز قوة اإلنسانية يف أفالم مصورةبيان صحفي باسم 3   )1(
(ICRC (   )إننا حباجة إىل مساعدة اجلميع من أجل توثيق قوة اإلنسانية. ) 

-on-day-release/2011/one-http://www.icrc.org/ara/resources/documents/news

30.htm-08-2011-news-earth 

 

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/one-day-on-earth-news-2011-08-30.htm
http://www.icrc.org/ara/resources/documents/news-release/2011/one-day-on-earth-news-2011-08-30.htm
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 كة يف ساعة األرض: حكم املشارالسابع املبحث 
سبق يتبني احلكم الشرعي يف هذا احلدث العاملي من خالل النقاط  من خالل استعراض ما

 التالية3

 يف االحتفال بساعة األرض مشاهبة لليهود، وقد هنينا عن مشاهبتهم. -1
ومن ذلك قول النيب صلى هللا عليه وسلم 3   خالفوا املشركني   ويف رواية أليب داود 3 

اليهود   ، وقوله 3   من تشبه بقوم فهو منهم   . وخمالفتهم أمر مقصود يف   خالفوا 
قال شي  اإلسالم ابن تيمية يف كتاب اقتضاء  .نيالشريعة  ويتضح من خالل شيئ

أن نفس املخالفة 3 حدمها 3   أ 120صالصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 
هلم يف اهلدى الظاهر مصلحة ومنفعة لعباد هللا املؤمنني ملا يف خمالفتهم من اجملانبة 
واملباينة اليت توجب املباعدة عن أعمال أهل اجلحيم وإمنا يظهر بعض املصلحة يف 
ذلك ملن تنور قلبه حىت رأى ما اتصف به املغضوب عليهم والضالون من مرض القلب 

أن نفس ما هم عليه من 3 والثاين  .  شد من ضرر أمراض األبدان الذي ضرره أ
اهلدى واخللق قد يكون مضرا أو منقصا فينهى عنه ويؤمر بضده ملا فيه من املنفعة 
والكمال وليس شيء من أمورهم إال وهو إما مضر أو ناقص ألن ما بأيديهم من 

ا مل ينس  أصله فهو يقبل األعمال املبتدعة واملنسوخة وحنوها مضرة وما بأيديهم مم
فمخالفتهم فيه بأن يشرع ما حيصله على وجه الكمال وال يتصور أن  الزيادة والنقص

فإذا املخالفة فيها منفعة وصالح لنا يف كل أمورنا ، يكون شيء من أمورهم كامال قط 
حىت ما هم عليه من إتقان أمور دنياهم قد يكون مضرا بآخرتنا أو مبا هو أهم منه من 

   .مر دنيانا فاملخالفة فيه صالح لنا أ

 

 االحتفال السنوي هلذا احلدث يصريه عيداً، ويف اإلسالم ال يوجد سوى عيدين. -2
 فاالحتفال يف كل عام ، بنفس التوقيت يصريه عياً .

أن العيد اسم ملا يعود من االجتماع العام  3   202صقال شي  اإلسالم ابن تيمية 
، فالعيد  بعود السنة أو بعود األسبوع أو الشهر أو حنو ذلكعلى وجه معتاد عائد إما 
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جيمع أمورًا 3 منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم اجلمعة ، ومنها 3 اجتماع فيه ، ومنها 
 .  أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات

 

اتضح من خالل البحث أن مثل طقوس هذا االحتفال من خصائص دين اليهود  -:
 ن كذلك فمشاهبتهم فيه قد يصل للكفر.والنصارى، وما كا

.  فإن املوافقة يف مجيع العيد موافقة يف الكفر  قال شي  اإلسالم ابن تيمية  3 
واملوافقة يف بعض فروعه موافقة يف بعض شعب الكفر بل األعياد هي من أخص ما 

مث كل ما خيتص به ذلك من  ...تتميز به بني الشرائع ومن أظهر ما هلا من الشعائر 
عبادة وعادة فإمنا سببه هو كونه يوما خمصوصا وإال فلو كان كسائر األيام مل خيتص 

 .  بشيء وختصيصه ليس من دين اإلسالم يف شيء بل هو كفر به 
أن ما يفعلونه يف أعيادهم معصية هلل ألنه إما حمدث مبتدع وإما وقال أيضًا 3    

حسن فيه أن يكون مبنزلة صالة املسلم إىل بيت املقدس  منسوخ وأحسن أحواله وال
هذا إذا كان املفعول مما يتدين به وأما ما يتبع ذلك من التوسع يف العادات من الطعام 
واللباس واللعب والراحة فهو تابع لذلك العيد الديين كما أن ذلك تابع له يف دين 

بتدعا خيرجون فيه إىل الصحراء اإلسالم فيكون مبنزلة أن يتخذ بعض املسلمني عيدا م
 .  ويفعلون فيه من العبادات والعادات من جنس املشروع يف يومي الفطر والنحر 

 
 ها الكفار .ؤ أن يعرف أن ساعة األرض منش املؤمن يكفيه -0

أعياد الكفار كثرية خمتلفة وليس على املسلم أن قال شي  اإلسالم ابن تيمية  3   
يبحث عنها وال يعرفها بل يكفيه أن يعرف يف أي فعل من األفعال أو يوم أو مكان 
أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا املكان والزمان من جهتهم ولو مل يعرف أن سببه 

 يكن له أصل من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه ال أصل له يف دين اإلسالم فإنه إذا مل
فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه أو يكون مأخوذا عنهم فأقل 

 5::ص   وقعوا فيه ما رأينا كثريا من الناس قدوحنن ننبه على  أحواله أن يكون من البدع 
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مشاهبة الكفار يف ساعة األرض ، توجب الفرح هلم والسرر ، لذلك جند عبارات  -5
وصدق  .(1)تصف األمر باملفرح جداً  احلمالت يف الصندوق العاملي للطبيعة  ملدراء

  هللا 3   ولن ترضى اليهود وال النصارى حىت تتبع ملتهم   
أن مشاهبتهم يف بعض أعيادهم توجب سرور  شي  اإلسالم ابن تيمية  3   قال قد و

هنم يرون املسلمني قد صاروا فرعا هلم يف إف ....قلوهبم مبا هم عليه من الباطل 
   .  خصائص دينهم فإن ذلك يوجب قوة قلوهبم وانشراح صدورهم 

فاملشاهبة واملشاكلة يف األمور الظاهرة توجب مشاهبة ومشاكلة يف األمور   وقال 3 
الباطنة على وجه املسارقة والتدريج اخلفي ، وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا 
املسلمني هم أقل كفرا من غريهم كما رأينا املسلمني الذين أكثروا من معاشرة اليهود 

،واملشاركة يف اهلدي الظاهر هم ممن جرد اإلسالموالنصارى هم أقل إميانا من غري 
 .  توجب أيضا مناسبة وائتالفا وإن بعد املكان والزمان 

أن املشاهبة يف الظاهر تورث نوع مودة وحمبة ومواالة يف الباطن كما أن احملبة    وقال 3
يف الباطن تورث املشاهبة يف الظاهر وهذا أمر يشهد به احلس والتجربة حىت إن الرجلني 
إذا كانا من بلد واحد مث اجتمعا يف دار غربة كان بينهما من املودة واملواالة واالئتالف 

 12:. ص  يف مصر مها مل يكونا متعارفني أو كانا متهاجرين أمر عظيم وإن كانا 
 

، ال تغري احلكم وال ينفي (2)زيادة ساعة إضافية على الوقت احملدد له يف ساعة األرض  -9
اليت حتدث فيها أشياء الساعات وما قبلها من  ما بعده املشاهبة بل املشاهبة واقعة . و 

كمها حكمه فال يفعل شيء من ألجله أو ما حيدث بسبب أعماله من أعمال ح
 .   ذلك

                                                                            

دولة جديدة هذا العام يف املناسبة  12عن مشاركة حنو  يف بريطانياالعاملي للطبيعة  ما ذكرته مديرة احلمالت يف الصندوقمن ذلك  )1(
 ووصفت األمر بـ"املفرح جدًا"،مثل السعودية، بروناي، كمبوديا، كوسوفو، التشيك، موريشيوس، منغوليا، سلطنة عمان، قطر وبارجواي. 

تنزه مطالبة يف ذات الوقت األفراد بضرورة املشاركة يف هذه الساعة بإطفاء أنوار منازهلم ملدة ساعة واحدة والعيش على الشموع أو اخلروج لل
يف ذلك الوقت خارج املنزل بعد إطفاء األنوار واالحتفال مع مجيع سكان العامل ملشاهدة مجال كوكب األرض دون كهرباء واملسامهة يف 

 ، من موقع العربية نت .  ة الطبيعةمحاي
م بوضع ساعة إضافية على ساعة األرض ، وذكروا أن معدالت  2812وقد جاءت دعوى من اإلمارات يف ساعة األرض لعام   )2(

ى ووضعوا هلا نفس شعار ساعة األرض لكن أضافوا عل استهالك الطاقة عندهم كبريه جدا لذلك البد من زيادة ستني دقيقة إضافية .
 http://jazarah.net/ar/?p=7948. ينظر موقع اجلزيرة نت   60+60الشعار 

 

 

http://jazarah.net/ar/?p=7948
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 تعمل مبكر ،   وميكرون وميكر هللا وهللا خري املاكرين   . حيث جتعلاحلركة املاسونية  -2

قد األهداف املطالب هبا من أجل ساعة األرض ظاهرها احلفاظ على البيئة واألرض ، 
ساعة فض الطاقة من قبل واضعي نسبية خلبإحصائيات وأتبع غلف بكالم علمي،

 األرض أو ممن شاركهم من املنظمات أو اهليئات واللجان .
ما يكون فيه خري الشتماله  األعمالواعلم أن من   قال شي  اإلسالم ابن تيمية  3 

على أنواع من املشروع وفيه أيضا شر من بدعة وغريها فيكون ذلك العمل شرا بالنسبة 
عن الدين بالكلية كحال املنافقني والفاسقني وهذا قد ابتلي به أكثر  اإلعراضإىل 

أن يكون حرصك على 3 أحدمها  3 فعليك هنا بأدبنياألمة يف األزمان املتأخرة 
التمسك بالسنة باطنا وظاهرا يف خاصتك خاصة من يطيعك واعرف املعروف وأنكر 

إلمكان فإذا رأيت من يعمل هذا أن تدعو الناس إىل السنة حبسب ا3 الثاين   . املنكر 
وال يرتكه إال إىل شر منه فال تدعو إىل ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه أو برتك 
واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك املكروه ولكن إذا كان يف البدعة نوع من 
اخلري فعوض عنه من اخلري املشروع حبسب اإلمكان إذا النفوس ال ترتك شيئا إال بشيء 

 ينبغي ألحد أن يرتك خريا إال إىل مثله أو إىل خري منه فإنه كما أن الفاعلني هلذه وال
البدع معيبون قد أتوا مكروها فالتاركون أيضا للسنن مذمومون فإن منها ما يكون واجبا 

 089  . ص  ومنها ما يكون  اإلطالقعلى 

                     

العلم لإلنكار على من حيتفل مبثل هذا احلدث واملسامهة يف ويف اخلتام فإننا ندعو العلماء وطلبة 
إيقاف هذه الطقوس اليهودية، وخماطبة اجلهات املعنية بذلك، وهللا نسأل أن حيفظ علينا ديننا وأمننا 

 وأن يدمي علينا نعمته، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد.
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