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رئي�س التحـــريـر / حممـد اإ�صماعيل الأن�صاري

يكتب في هذا العدد

د. اإبراهيم ح�صن ح�صني 

رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

اإلسـالم والعلم

تابعوا آخر أخبار المسلمين 
في الشرق والغرب
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733 مهتـد ومهتديـة لآلن..
هنيئا ألهل الكويت

م�صاري نا�صر العــرادة

من�شد واإعالمي

تأثير فاعل .. وعواقب فعالة

في�صل الزامل

رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

"المساجد في رمضان" 
عالقة عمل مشترك لآلخرة

التعريف باإلسالم تختتم فعاليات 
مسابقة الرهيماني الـ13

جاء �شـــهر رم�شـــان املبارك فاحتا لنا من اأبـــواب اخلري ما ل 

يعد ول يح�شـــى، وهذه من املزايا والف�شائل التي اخت�ص بها، 

فالأجور فيه تت�شاعف، والأعمال تي�شر، واهلل عز وجل اخت�ص 

َياَم َفاإِنَُّه  ال�شائم بالأجر، قال ]: (ُكلُّ َعَمِل ابِْن اآَدَم لَُه اإِلَّ ال�شِّ

ْجِزي ِبِه)، فما بالنا اإذا كان اأجر ال�شـــيام م�شـــفوعا 
َ
نَـــا اأ

َ
ِل َواأ

بغريه من اأبواب اخلري.

لذا جند النا�ص قد ت�شـــابقت يف فعل اخلريات، ما بني �شيام، 

و�شـــدقة، وزكاة، واإفطـــار �شـــائم، ودعـــوة امل�شـــلمني اأو غـــري 

امل�شلمني، والجتهاد يف اأعمال اخلري من كفالة اأتيام، وت�شيري 

العمـــرات، وحفـــر الآبار وبناء امل�شـــاجد، وكفالـــة طلبة العلم، 

وم�شـــاعدة الإخوة الأ�شـــقاء يف بلدان كثرية، كال�شـــام والعراق 

واليمن، بكل ما ي�شتطيعون.. وغري ذلك من الأعمال.

لقـــد فتحت اأبواب اخلري وهـــي تنتظر من يطرقها، فهنئيا ملن 

قام بواجبه وقدم اخلري يف �شهر اخلري والربكة والرحمة.

ولقـــد ّمَن اهلل علينا يف جمعية النجاة اخلريية، فراأينا باأعيننا 

النا�ص وهي تت�شابق اإىل الفوز بامل�شاركة وامل�شاهمة والدعم يف 

امل�شاريع التي تقوم بها اجلمعية داخل الكويت وخارجها..

وبالرغـــم من اأن امل�شـــاريع اخلرييـــة يف جمعيـــة النجاة جنوم 

تت�شـــاوى يف �شـــيائها ونورهـــا وخريهـــا لالآخريـــن، فاإنه يظل 

لدعـــوة غـــري امل�شـــلمني اإىل الإ�شـــالم الربيق الأخـــاذ يف هذا 

ال�شـــهر الف�شـــيل، وما يعقب ذلك من دخول املئات اأفواجا يف 

دين اهلل.. وهذا لي�ص مب�شتغرب على جلنة التعريف بالإ�شالم، 

فهذه اللجنة املباركة تكون عبارة عن خلية نحل يتوا�شل العمل 

فيهـــا بالليل والنهار، فيكون احل�شـــاد اإنقـــاذ املئات من طريق 

ال�شالل اإىل طريق الهدى، ودخولهم يف الإ�شالم.

وبف�شـــل اهلل عـــز وجـــل، ونحن يف اليـــوم الـ )20( من �شـــهر 

رم�شـــان اأ�شهر 733 اإ�شـــالمهم.. فهنيئا لكم يا اأهل الكويت.. 

فهاهي ثمار اأعمالكم اخلريية ودعمكم وم�شاهمتكم يف اأعمال 

جمعيـــة النجاة اخلرييـــة وجلانها على م�شـــتوى الكويت تبدو 

للقا�شي والداين..

وختاما.. كل عام واأنتم بخري مبنا�شـــبة عيد الفطر ال�شـــعيد، 

اأعـــاده اهلل عليكـــم وعلـــى الأمة الإ�شـــالمية باخلـــري واليمن 

الربكات.. 
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األنصاري: النجــاة الخيريــة وزعــت
70 ألف وجبة إفطار صائم

اأ�شاد مدير اخلدمات امل�شاندة بجمعية النجاة اخلريية عمار الأن�شاري 

بتعاون وتكاتف اأهل اخلري مع م�شـــاريع وفعاليات ومنا�شـــط جمعية 

النجاة اخلريية، م�شـــيفاً باأن النجاة اخلريية غدت مدر�شـــة خريية 

بامتياز، حيث اإنها و�شـــعت اأفكارا حديثة لتنمية العمل اخلريي مما 

ي�شـــب يف خدمة الفقراء والأيتام، مو�شـــحاً باأن ال�شفافية وال�شرعة 

يف اإجناز امل�شاريع والتوثيق واملتابعة اجليدة اأبرز اأ�شرار جناح جمعية 

النجاة اخلريية وجعلها قبلة املتربعني.

وك�شـــف الأن�شـــاري يف ت�شريح �شـــحايف له اأن اجلمعية وزعت حتى 

يوم الثاين ع�شر من �شهر رم�شان املبارك عدد 70 األف وجبة اإفطار 

�شـــائم عـــرب 65 موقعـــا منت�شـــرا يف كل مناطق الكويت، وحر�شـــنا 

على اختيار ال�شـــركات ذات ال�شـــمعة اجليدة يف تقـــدمي التجهيزات 

الغذائيـــة، وقمنا بجولة ميدانية لروؤيـــة الأماكن التي يتم من خاللها 

طهـــي الطعام، فقـــد كان �شـــرطنا اأن تكون الوجبة مميزة وم�شـــبعة 

وحتتوي على حلم اأو دجاج وخ�شار وحليب وماء ومتر .

وتابع: مت تخ�شـــي�ص م�شـــرف لكل مقر من املقرات ال�شـــابقة، ويقوم 

هذا امل�شـــوؤول بتزودينا بتقرير يت�شـــمن جودة الطعام ب�شـــكل يومي، 

ويقوم كذلك بالإ�شـــراف الكامل على الفرع املخ�شـــ�ص له من حيث 

جتهيـــز وتهيئـــة املكان لالإفطار وتوفري كافة �شـــبل الراحة ل�شـــيوف 

ولئم اإفطار ال�شائم.

واختتم باأن النجاة اخلريية تقوم بتنفيذ م�شروع ولئم اإفطار ال�شائم 

يف خارج الكويت بالعديد من الدول العربية والإ�شالمية، وذلك عرب 

املكاتب واجلمعيات الر�شـــمية التي تتعاون مع اجلمعية وتقوم بتنفيذ 

هذا امل�شروع، ويف ختام امل�شروع يتم تزويد املتربع بتقرير كامل موثق 

بال�شور لتنفيذ امل�شروع. 

"زكاة كيفان" توزع المساعدات 
الســوريين على  النازحيــن  علــى 

الحدود التركية

اأكـــد رئي�ص جلنة زكاة كيفان التابعة جلمعية النجاة اخلريية 

ال�شـــيخ/ عود اخلمي�ص على �شـــرورة م�شـــاندة وم�شـــاعدة 

النازحني ال�شـــوريني، لفتا لنت�شار الأمرا�ص املزمنة ب�شورة 

خميفة بني النازحني، وذلك ب�شبب عدم توفر البيئة املنا�شبة 

واملناخ ال�شـــحي املالئم، م�شيفا باأن اأهل الكويت يت�شابقون 

لدعـــم واإغاثـــة النازحـــني ال�شـــوريني، وهذا ما جبـــل عليه 

اخلريون.

وقـــال اخلمي�ـــص يف ت�شـــريح �شـــحايف لـــه خـــالل تقـــدمي 

امل�شـــاعدات للنازحني: اإننا جئنا لتقدمي م�شاعدات وزكوات 

اأهل الكويت للنازحني ال�شـــوريني، فنحن قنطرة توا�شل بني 

اخلريين واملحتاجني، مو�شـــحا باأن الزيارة �شـــهدت العديد 

مـــن املحطـــات البـــارزة، كان اأولها حفل تخريـــج العديد من 

الطـــالب الفائقـــني، الذين يتلقـــون العلـــم يف املدار�ص التي 

اأقامتهـــا لهم جمعيـــة النجاة اخلريية، وهـــذا يعك�ص حر�ص 

اجلمعية على تفعيل دور التعليم والهتمام به، كونه �شـــالح 

الع�شـــر وعامال اأ�شا�شـــيا يف تقدم الفـــرد واملجتمع، وكذلك 

�شـــاعدت هـــذه املدار�ص بدورهـــا يف التخفيف عـــن املعاناة 

النف�شـــية ال�شيئة لهوؤلء ال�شـــغار، والتي اأ�شابتهم من جراء 

الغربـــة وفقدان الأحبة وقلة الطعام، و�شـــهد احلفل العديد 

من ال�شخ�شـــيات اخلريية الذين ثمنـــوا دور العمل اخلريي 

الكويتي الذي ل يقت�شـــر فقط على املواد الغذائية والدعم 

املادي فقط، ولقت فعاليات احلفل اإعجاب واإطراء الأ�شـــر 

النازحـــة والذيـــن ثمنـــوا دور الكويـــت الريـــادي جتـــاه دعم 

النازحني ال�شوريني. 
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اأكـــد مدير عام جلنـــة زكاة العثمان اأحمد باقـــر الكندري اأن اللجنة 

قدمت خالل عام 2013 م�شـــاعدات مالية �شـــهرية للفقراء والأ�شر 

املتعففـــة من خالل تخ�شـــي�ص رواتب مالية قيمتهـــا 77500 دينار 

ا�شـــتفادت منها 150 اأ�شـــرة يف الكويت، مو�شحا يف الوقت ذاته اأن 

اللجنة قدمت امل�شـــاعدات املالية للغارمني واملر�شـــى واأبناء ال�شبيل 

والفقـــراء، وذلك لتفريج كرباتهم والتخفيف عن  �شـــوائقهم واإزالة 

هموم ومعاناة احلياة عن عاتقهم.

وقـــال الكنـــدري يف ت�شـــريح �شـــحفي: ت�شـــتهدف اللجنـــة من تلك 

امل�شـــاعدات املالية تقدمي الدعم والعون وامل�شاندة لكل حمتاج ولكل 

ذي حاجـــة انطالقا مـــن مبداأ التكافل الجتماعـــي الذي حث عليه 

ديننا الإ�شالمي احلنيف.

واأ�شـــاد الكندري يف الوقت ذاته بجهود اأهل اخلري واملح�شـــنني من 

اأهل الكويت الكرام مثمنا م�شـــاهماتهم وتربعاتهم وحر�شـــهم على 

اإخـــراج زكواتهـــم و�شـــدقاتهم مـــن خالل جلنـــة زكاة العثمـــان التي 

و�شـــعوا ثقتهـــم الغالية فيها، ونحن عند ح�شـــن ظنهم نقوم باإخراج 

تلك امل�شـــاهمات يف م�شـــارفها ال�شرعية بكل �شـــفافية وم�شداقية، 

طلبـــا ملر�شـــاة اهلل تعاىل وابتغاء رحمته وغفرانـــه، لفتا اإىل اأن من 

يفعل اخلري ي�شـــاعف اهلل له الأجر والثواب يف الدنيا وينل رحمته 

وغفرانه وال�شعادة باإذن اهلل يف جنات اخللد.

ودعا الكندري اأهل اخلري اإىل دعم م�شاريع واأعمال واأن�شطة اللجنة 

لتوا�شـــل ر�شـــالتها يف اأداء مهمتهـــا يف العمـــل اخلريي والإن�شـــاين 

والتطوعي.  

اأكد مدير عام جلنة زكاة �شلوى 

حممد اخلالدي اأن 300 اأ�شرة 

فقرية �شت�شـــتفيد من م�شروع 

الأ�شـــر  لإفطـــار  "اإح�شـــا�ص" 
املتعففة خالل �شـــهر رم�شـــان 

املبـــارك، لفتـــا اإىل اأن اللجنة 

م�شـــريات  كوبـــون  �شـــتقدم 

بالتعـــاون مـــع اأحد الأ�شـــواق 

املركزية، حيث حت�شل الأ�شرة 

الواحـــدة علـــى كوبـــون بقيمة 

50 دينـــارا، مو�شـــحا اأن تلك 
م�شـــاهمة  تعـــد  امل�شـــاعدات 

مـــن اللجنـــة يف تطبيـــق مبداأ 

بـــني  الجتماعـــي  التكافـــل 

الدعـــم  وتقـــدمي  امل�شـــلمني، 

والعون وامل�شـــاعدة لأ�شـــحاب 

وامل�شـــاكني  واحلاجات  العـــوز 

لتفريـــج  وغريهـــم،  والأيتـــام 

كربهم والتخفيف عنهم معاناة 

احلياة و�شوائقها.

واأ�شـــاف اخلالدي يف ت�شريح 

�شحايف: اإن هذا امل�شروع يعد 

انطالقـــة خري لأهل اخلري يف 

الكويـــت، من املمكن اأن ي�شـــع 

ب�شـــمته يف الرتقـــاء باملجتمع 

مبـــا يحقـــق ال�شـــعادة املرجوة 

لل�شريحة التي و�شع من اأجلها، 

مو�شحا اأن تقدمي امل�شاعدات 

لهذه الأ�شـــر الفقـــرية يتوقف 

علـــى م�شـــاهمات اأهـــل اأخري 

زكواتهـــم  مـــن  واملح�شـــنني 

و�شـــدقاتهم، حتـــى ت�شـــتطيع 

لل�شـــريحة  اإي�شـــالها  اللجنـــة 

املطلوبة، مبينا اأن اأهل الكويت 

مل ولن يتوانوا عن مد يد العون 

وامل�شـــاعدة لإخوانهم الفقراء، 

و ميكـــن امل�شـــاهمة يف هـــذه 

العمـــال عرب الت�شـــال على 

25644002 اأو 55644002.

واأو�شـــح اخلالـــدي اأن اللجنة 

تقوم بدرا�شـــة دقيقة لأو�شاع 

هذه الأ�شر وفقا ملعايري حمددة 

قائمة على الأمانة وال�شفافية 

حتى تكون هـــذه الأعمال نوراً 

يف الدنيـــا وذخـــراً يف الآخرة، 

فـــاهلل يف عـــون العبـــد ما كان 

العبد يف عون اأخيه.

ودعـــا اأهـــل اخلري واأ�شـــحاب 

القلوب الرحيمة وذوي الأيادي 

وذوي  واملح�شـــنني  البي�شـــاء 

النخـــوة واملـــروءة يف الكويـــت 

امل�شـــروع  يف  امل�شـــاهمة  اإىل 

وال�شـــوائق  الكـــرب  لتفريـــج 

علـــى تلـــك الأ�شـــر املتعففـــة، 

موؤكـــدا اأنه بف�شـــل اهلل تعاىل 

اأول، ثم م�شـــاهمات اخلريين 

وتربعاتهم فقد حققت اللجنة 

اإجنـــازات عظيمـــة وم�شـــاريع 

خريية عديدة. 

"سلوى": 300 أسرة متعففة مستفيدة من مشروع "إحساس" برمضان

حممد اخلالدي

مدير عام جلنة زكاة �شلوى

"زكاة العثمان": مساعدات شهرية بـ77500 دينار لـ150 أسرة بالكويت
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النجـــاة اخلرييـــة

"زكاة الفحيحيل" تنفذ سلسلة 
مشاريع خيرية داخل الكويت 

وخارجها

تقـــدم رئي�ص جلنة زكاة الفحيحيل التابعـــة جلمعية النجاة اخلريية 

ال�شـــيخ/ عبـــداهلل الدبو�ص بالتهـــاين والتربيكات لل�شـــعب الكويتي 

خا�شـــة ولالأمة الإ�شالمية كافة، بقدوم �شهر رم�شان املبارك �شائال 

احلق �شـــبحانه اأن يحفظ الكويت واأهلها من كل �شـــوء و�شـــائر بالد 

امل�شلمني.

 وبـــني الدبو�ـــص اأن اللجنـــة خالل �شـــهر اخلريات �شـــهر رم�شـــان 

املبـــارك تكثف جهودها حيث تعمل طيلة اليـــوم كخلية نحل لتفعيل 

وخدمة امل�شـــاريع اخلريية التي تخدم الإ�شـــالم وامل�شلمني، وتفعيل 

مبداأ الأخوة يف الإ�شـــالم، فاللجنة تقوم باإقامة م�شروع ولئم اإفطار 

ال�شائم داخل الكويت وخارجها، وكذلك توزيع امل�شاعدات املقطوعة 

وال�شهرية لالأ�شر الفقرية، عالوة على توزيع املواد الغذائية التموينية 

على املحتاجني، وكذلك م�شـــروع اأترجة القراآن الكرمي، والتي تقوم 

بدور فعال وكبري يف احت�شان ال�شباب والن�صء وتربيتهم على مائدة 

الذكر احلكيم وحمايتهم من الآفات املجتمعية ورفقاء ال�شوء، 

 وتابع: كما قامت اللجنة بدور مهم وا�شراتيجي وهو �شراء مدر�شة 

وقفية مبنطقة املنقف، وذلك ل�شـــتثمار تلك املوؤ�ش�شـــة التعليمية يف 

تربية وتعليم اأبناء امل�شلمني من ذوي الأجور الب�شيطة وغري القادرين 

على �شداد الر�شوم الدرا�شية، وذلك يعك�ص تطلع اللجنة جتاه تفعيل 

ق�شية التعليم الذي اأ�شبح عماد الأمم.

واختتم ت�شـــريحه باأن ما مييز اأعمال جلنة الفحيحيل وجعلها قبلة 

املتربعني ال�شـــرعة يف تنفيذ امل�شـــاريع والدقة واملتابعة احلثيثة عن 

كثب، حيث تزودنا اجلمعيات الر�شـــمية التي نتعاون معها بالتقارير 

التـــي ن�شـــلمها للمتربعـــني ون�شـــطحب املتربعـــني لـــريوا باأعينهم 

ويفتتحوا م�شاريعهم اخلريية. 

"بوناشي": "الشامية" 
توزع 52 ألف وجبة إفطار 

صائم داخل الكويت

اأعلـــن مدير جلنة زكاة ال�شـــامية وال�شـــويخ التابعة جلمعية 

النجاة اخلريية �شـــامي بونا�شـــي عن توزيع اللجنة 52 األف 

وجبة طوال �شـــهر رم�شـــان، مبا يعادل 1750 وجبة اإفطار 

�شـــائم يوميـــا، خالل �شـــهر رم�شـــان احلـــال، يف عدد من 

مناطق الكويت بالإ�شافة اإىل منطقة ال�شامية.

واأ�شاف بونا�شي اأن اللجنة تقوم بتوزيع وجبات الإفطار على 

ال�شـــائمني من العمال الب�شطاء والفقراء يف منطقة �شلوى، 

بالتعاون مع جلنة زكاة �شلوى، عالوة على توزيع الوجبات يف 

منطقـــة الفردو�ص بالتعاون مع جلنة زكاة الفردو�ص، متابعا: 

كما تقوم اللجنة بتوزيع الوجبات يف منطقة املرقاب بالقرب 

من م�شـــجد ال�شمالن، واأي�شا توزيع وجبات يف منطقة الري 

بجوار م�شـــجد الكنـــدري، ويف خيطان بالقرب من م�شـــجد 

ال�شويب.

واأ�شـــار بونا�شـــي اإىل اأن اللجنـــة تقوم اأي�شـــا بتوزيع وجبات 

اإفطار على ال�شـــائمني يف منطقة �شرق بالقرب من م�شجد 

"اأبوبكر"، وم�شـــجد ابن تيمية، وم�شجد عثمان بن م�شعون، 
وذلك على نفقة املح�شـــنة بدرية اخل�شتي واآل د�شتي الكرام 

جزاهم اهلل خري اجلزاء.

ولفـــت بونا�شـــي اإىل اأن اللجنة تقوم بتنفيذ م�شـــروع اإفطار 

ال�شـــائمني كل عام بهدف تعزيز مبـــداأ التكافل الجتماعي 

بني امل�شـــلمني، وتقدمي الدعم والعون وامل�شـــاعدة لأ�شحاب 

العـــوز واحلاجـــات من خالل ر�شـــم البت�شـــامة علـــى وجوه 

املحتاجـــني والتخفيـــف عن عاتقهم اأعباء احليـــاة والتفريج 

عنهم همومهم وكروبهم. 
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التعريف بالإ�صالم

يف اإطـــار حر�شـــها على التعريف بالإ�شـــالم 

وتقدمي الإ�شالم لغري امل�شلمني يف كل املحافل 

الدوليـــة وخمتلـــف الفعاليـــات والأن�شـــطة، 

ت�شـــارك جلنة الدعـــوة الإلكرونيـــة التابعة 

جلمعية النجاة اخلرييـــة يف حملة التعريف 

بالإ�شـــالم التي اأقيمت على هام�ص فعاليات 

كاأ�ـــص العامل لكرة القدم يف الربازيل. وياأتي 

تنظيم احلملة يف اإطار التن�شيق بني خمتلف 

اجلهات الدعوية مثل املجل�ص الأعلى لالأئمة 

وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية يف الربازيـــل واحتاد 

العامليـــة  والنـــدوة  الإ�شـــالمية  املوؤ�ش�شـــات 

لل�شباب الإ�شالمي.

ويف هـــذا ال�شـــياق اأعلـــن الدكتـــور عبداهلل 

حممـــد العجيـــل رئي�ـــص اللجنة اأن و�شـــائل 

حملـــة التعريـــف بالإ�شـــالم التابعـــة للجنة 

مـــن مل�شـــقات وبانرات تعـــم حاليا خمتلف 

بالربازيـــل،  الإعالنيـــة  النقـــاط  مواطـــن 

كمحطات البا�شـــات وحمطـــات الوقود منذ 

انطالقة مونديال كاأ�ص العامل، وعليها �شعار 

جلنـــة الدعـــوة الإلكرونية وجمعيـــة النجاة 

اخلريية.

ومتنى د. العجيل اأن تكون قد جنحت  اجلهود 

الدعويـــة ومنظمـــات وموؤ�ش�شـــات املجتمـــع 

املدين واجلمعيـــات التطوعية واخلريية يف 

تعريـــف جماهـــري كـــرة القـــدم يف املونديال 

بالإ�شـــالم و�شعائره و�شماحته كدين �شماوي 

خامت، وك�شـــف ال�شـــبهات العالقة يف اأذهان 

غـــري امل�شـــلمني، اآمال اأن تثمـــر جهود حملة 

التعريـــف بالإ�شـــالم  يف تعريف املاليني من 

حمبي الكرة امل�شـــتديرة بالإ�شـــالم  يف هذا 

احلدث العاملي الذي ينتظره العامل كله مرة 

كل اأربع �شنوات.

   وبني العجيل اأن فكرة تعريف جماهري كرة 

القدم بالإ�شالم، جاءت من خالل اجلمعيات 

التطوعية والدعوية واخلريية، حيث تبلورت 

وتبنتها جمعيات ومنظمـــات ومراكز دعوية 

اأخـــرى، ودور الأقليـــات امل�شـــلمة يف البالد 

التـــي ينظم فيهـــا مونديال كاأ�ـــص العامل يف 

الفعاليـــات وم�شـــاهمة روؤ�شـــاء اجلمعيـــات 

التعريـــف  الإ�شـــالمية يف حملـــة  واملراكـــز 

بالإ�شالم. 

اأعلن نائـــب املدير العام بلجنة 

املهند�ص  بالإ�شـــالم  التعريـــف 

عبدالعزيز الدعيج عن اإ�شهار 

مهتديـــا   733 عـــدد  اإ�شـــالم 

ومهتدية من �شتى اجلن�شيات، 

حتى اليوم التا�شـــع ع�شـــر من 

�شهر رم�شان املبارك، م�شيفا 

باأن اللجنة تقيـــم ولئم اإفطار 

واجلاليات،  للمهتدين  ال�شائم 

ويتخللهـــا حما�شـــرات دعوية 

قبـــل الإفطار، م�شـــيداً بتعاون 

اأهل الكويت واجلاليات الوافدة 

يف ن�شر ر�شالة الإ�شالم.

ت�شـــريح  يف  الدعيـــج  وقـــال 

�شـــحايف لـــه: اإن اللجنة تقوم 

بـــدور دعـــوي مميـــز يف دعوة 

غـــري امل�شـــلمني للتعـــرف على 

الإ�شـــالم مـــن خـــالل الدعوة 

للم�شانع  والزيارات  املبا�شـــرة 

جتمـــع  واأماكـــن  واملـــولت 

ال�شـــركات، ومن خـــالل زيارة 

مكاتب جتمـــع العمالة وتوزيع 

احلقائب الدعوية وغريها من 

الإ�شـــدارات والكتيبات، حيث 

قامـــت اللجنة حتى منت�شـــف 

رم�شـــان بتوزيع 3200 حقيبة 

اأقامـــت اللجنة  دعويـــة، كمـــا 

قرابـــة 550 حما�شـــرة دعوية 

مـــن خـــالل م�شـــروع "علمني 

الإ�شالم".

وحـــول اأ�شـــباب زيـــادة اأعداد 

املهتديـــن اجلدد خالل �شـــهر 

رم�شـــان قال: ن�شـــهد يف �شهر 

اإقبـــالً  والغفـــران  الرحمـــة 

م�شـــهوداً للتعـــرف علـــى هذا 

الديـــن اخلامت، وذلـــك بتوفيق 

بف�شـــل  ثـــم  وعـــال  جـــل  اهلل 

الأجواء الإميانية التي تك�شـــو 

الكويـــت  من �شـــرقها لغربها، 

وولئـــم الإفطار التي تزين كل 

مناطقهـــا واأيـــادي اخلري التي 

تت�شابق لتقدم العون وامل�شاعدة 

للفقراء واملعاملة احل�شنة اأبرز 

اأ�شـــباب زيادة اأعداد املهتدين 

اجلـــدد خالل �شـــهر رم�شـــان 

املبارك.

واأو�شـــح الدعيـــج اأن اللجنـــة 

تطرح على اأهل اخلري م�شروع 

كفالـــة مهتد جديد، وم�شـــروع 

وم�شـــروع  الهدايـــة،  حقيبـــة 

اإفطار ال�شـــائم، وكذلك لدينا 

م�شـــروع "عرفنـــي الإ�شـــالم" 

وم�شروع طباعة القراآن الكرمي، 

وم�شـــروع امل�شـــحف املرجم، 

وم�شـــروع "علمني الإ�شـــالم"، 

وم�شروع كفالة داعية.

واختتـــم الدعيـــج  ت�شـــريحه 

بحـــث اأهـــل اخلري علـــى دعم 

اللجنة وم�شاندتها.  

م. عبدالعزيــــز الدعيـــج

نائب مدير عام جلنة التعريف بالإ�شالم

وزعت 3200 حقيبة دعوية واأقامت 550 حما�صرة 

التعريف باإلسالم: 733 اعتنقوا اإلسالم في النصف األول من رمضان

الدعوة اإللكترونية تنشر إعالنا للتعريف باإلسالم بمحطات الوقود
 والباصات بالبرازيل
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التعريف بالإ�صالم

اأعلنت الإدارة الن�شـــائية بلجنة التعريف بالإ�شـــالم اأن اللجنة �شوف 

تقـــوم بتنظيـــم حما�شـــرات لغري امل�شـــلمات يف امل�شـــاجد اأثناء �شـــالة 

الراويح يف �شهر رم�شان بوا�شطة قوافل دعوية ن�شائية يف 11 م�شجدا 

يف 5 حمافظات با�شراك جميع الأفرع الن�شائية التابعة للجنة.

ويف هذا ال�شـــياق اأكد نائـــب املدير العام للجنة التعريف بالإ�شـــالم 

املهند�ـــص عبدالعزيـــز الدعيج اأن ن�شـــاط القوافـــل الدعوية ينطلق 

بنجـــاح لل�شـــنة الثانية على التوال واأ�شـــفر بحمد اهلل عن اإ�شـــالم 

77 مهتدية من الوافدات غري امل�شـــلمات يف رم�شـــان املا�شي، لفتا 
اإىل اأن الداعيات �شـــيقمن خالل ال�شهر الف�شيل باإلقاء املحا�شرات 

لغري امل�شلمات يف خميمات خارج امل�شاجد اأثناء قيام كفالئهن باأداء 

�شـــالة الراويح، وذلك لعر�ص الإ�شـــالم بطريقـــة رائعة كلها حمبة 

واألفة و�شط اأجواء امل�شجد الإميانية، و�شماع القراآن الكرمي، موؤكدا 

اأن لهـــذه الأجـــواء الإميانية اأثرا طيبا باإذن اهلل يف دخول الإ�شـــالم 

واعتناق دين اهلل.

ولفت الدعيج اإىل اأن اللجنة حري�شـــة على ن�شـــر دين اهلل بني غري 

امل�شلمني من الوافدين والوافدات من اجلن�شيات الآ�شيوية املقيمة يف 

الكويـــت، موؤكدا اأن اللجنة توفر الدعاة والداعيات مبختلف اللغات 

التي من اأبرزها ال�شنهالية والهندية والإثيوبية والفلبينية والتاميلية 

والنيباليـــة وال�شـــريلنكية، وغريهـــا مـــن اللغـــات الأخـــرى، وذلك 

لن�شـــر الدين الإ�شالمي مبنهج و�شـــطي معتدل وباحلكمة واملوعظة 

احل�شـــنة، وتعزيـــز الدعوة اإىل دين اهلل والتعريف مببادئ الإ�شـــالم 

ال�شـــمحة لتعريف هوؤلء الوافدين والوافـــدات بدين اهلل، كما توفر 

احلقائب الدعوية وتنفذ م�شـــاريع لتعليم مبادئ الإ�شالم من اأبرزها 

م�شـــروع "علمني الإ�شـــالم". كما تنفذ اللجنة م�شروعا لتعليم اللغة 

العربيـــة لغري الناطقني بها كي ميكنهم التوا�شـــل مع اأفراد املجتمع 

الكويتي، وكي يتعرفوا اأكرث على الدين الإ�شالمي ومبادئه ال�شمحة، 

وبعد اإ�شهار الإ�شالم تنفذ اللجنة م�شروع رعاية املهتدين وامل�شلمني 

اجلدد وذلك لتثبيت دين اهلل احلنيف يف قلوبهم وتر�شيخ الإميان يف 

اأفئدتهم، عالوة على العديد من امل�شاريع الدعوية الأخرى.  

اأكـــدت مديرة الإدارة الن�شـــائية لدار امليلم للتعريف بالإ�شـــالم 

نوريـــة عبدالهـــادي مبنطقة ال�شـــديق على اأهميـــة التفاعل مع 

احلملة الدعوية التي اأطلقتها جلنة التعريف بالإ�شالم يف مطلع 

الأ�شـــبوع املا�شي "خلك فعال.. بطيب الأفعال"، وبيان حما�شن 

الإ�شالم من خالل تلك احلملة، واأثرها يف الدعوة اإىل اهلل عز 

وجل باملعاملة احل�شنى.

وقالـــت عبدالهادي: اإن الإدارة اأعدت برناجما خا�شـــا ب�شـــهر 

رم�شـــان املبـــارك، يحتـــوى على العديد مـــن الفعاليـــات، منها 

مـــا يتعلق بدعوة غري امل�شـــلمات واملهتديـــات اجلدد من خالل 

املحا�شـــرات والدرو�ص، والدورات التدريبية، وفعاليات م�شروع 

اإفطار ال�شائم، وتوزيع احلقائب الدعوية، والدعوة الإلكرونية، 

وتوزيع م�شـــرف الع�شـــيات )املـــواد التموينية( علـــى اجلاليات 

املتواجدة بالكويت.

واأ�شافت اأن الإدارة تقيم يوميا مائدة اإفطار �شائم يجتمع فيها 

غري امل�شلمات وامل�شلمات حتت �شقف واحد، حيث تتعرف غري 

امل�شلمات على مبادئ الإ�شالم وتعاليمه، و�شماحته، م�شرية اإىل 

اأنه بعد الإفطار وقيام املهتديات باأداء �شـــالة الع�شاء والروايح 

�شهدت الإدارة حالتي اإ�شهار اإ�شالم من اجلالية ال�شريلنكية.

ودعـــت عبدالهادي املواطنني واملقيمني اإىل التفاعل مع احلملة 

من خالل الت�شـــال على الإدارة لال�شتف�شـــار عن الربامج التي 

تقوم بها خالل �شهر رم�شان املبارك. 

الكويت: قوافل دعوية لغير المسلمات مع التراويح في رمضان

إشهار إسالم سيدتين بنسائية الصديق للتعريف باإلسالم



"Whats Your Goal" حتت �صعار

الفريق التطوعي للتعريف باإلسالم نظم حملة دعوية في الفحيحيل والكويت

نسائية دار النوري بالجهراء تكثف 
أنشطتها الدعوية في رمضان

مبنا�شـــبة �شـــهر رم�شـــان �شـــهر الربكة واخلري اأقامت ن�شـــائية دار 

النـــوري للتعريـــف بالإ�شـــالم العديـــد مـــن الأن�شـــطة الدعوية لغري 

امل�شـــلمني واملهتديات اجلدد واجلاليات امل�شـــلمة، منها عمل �شل�شة 

من املحا�شـــرات لغري امل�شـــلمني لدعوتهم لالإ�شـــالم وحما�شـــرات 

للجاليات امل�شلمة لتثقفيهم وتوعيتهم باأهمية هذه اليام املباركة.

وقالت مديرة الإدارة �شعاع ال�شمري بهذه املنا�شبة: اإن الإدارة اأعدت 

برناجما متكامال لال�شـــتفادة من �شـــهر رم�شـــان املبارك يف الدعوة 

اإىل اهلل عز وجل، و�شـــخرت لذلك كل الأمكانات املتاحة �شـــواء من 

داعيات مبختلف اللغات، اأو احلقائب الدعوية اأو الأن�شطة والربامج 

مثل املحا�شـــرات واإقامـــة ولئم اإفطار ال�شـــائم داخل الفرع، حيث 

يكـــون لهـــذه الولئـــم الأثر الطيب يف نفو�ص احل�شـــور �شـــواء كانوا 

م�شلمني اأو غري م�شلمني.

واأ�شـــافت ال�شـــمري اأن تلك الأن�شـــطة حتقق نتائج طيبة على مدار 

ال�شهر الكرمي حيث ي�شهد اأعلى ن�شبة اإ�شهار اإ�شالم يف العام. 

"ف�صل رم�صان"
 رحلة ترفيهية للجالية الفلبينية 

في مقهى الجهراء الشعبي

نظمـــت دار النـــوري للتعريف بالإ�شـــالم )اللجنة الن�شـــائية( فرع 

اجلهـــراء رحلة ترفيهيه للمهتديات اجلـــدد من اجلالية الفلبينية 

اإىل مقهـــى اجلهـــراء ال�شـــعبى، وح�شـــرها 10 مـــن املهتديـــات 

بالإ�شافة اإىل داعية اللجنة، الداعية الفلبينية "روحاميدة عبا�ص 

مـــريو"، وا�شـــتملت الرحلة على حما�شـــرة بلغـــة التجالوج حتت 

عنوان "ف�شل رم�شان"، وم�شابقات ترفيهية، وع�شاء.

وقالت الداعية مريو يف املحا�شـــرة التي األقتها: اإن �شهر رم�شان 

من ال�شـــهور التي اخت�شـــها اهلل عز وجل بالعديد من الف�شـــائل، 

فهو �شهر تفتح فيه اأبواب اجلنة، وت�شفد فيه ال�شياطني، و�شيامه 

يكفر الذنوب، والأجر فيه م�شاعف، واخت�شه اهلل عز وجل بنزول 

القراآن الكرمي فيه، كما اأن فيه ليلة هي خري من األف �شهر، وهي 

ليلة القدر.. وغري ذلك من الف�شـــائل واخل�شـــائ�ص التي اخت�ص 

اهلل بها �شهر رم�شان املبارك.

مـــن ناحيتهن فقـــد اأثنـــت املهتديات علـــى اللجنة، و�شـــعيها لرعاية 

املهتديات، �شاكرات لها اجتهادها بالرفيه عنهن والهتمام بهن. 

قام الفريق التطوعي  يف جلنة التعريف بالإ�شـــالم بالتعاون مع 

 ،)ICK( شـــباب املركز الإ�شـــالمي من اجلالية الهنديـــة بالكويت�

وعددهم 16 �شـــابا م�شـــلما بعمل دعوة ميدانية يف اليوم العاملي 

للتطـــوع 5 يوليـــو 2014، وهو اليـــوم الذي اختارتـــه الأكادميية 

الإ�شـــالمية للتعليـــم والبحاث IERA ومقرهـــا بريطانيا، وذلك 

حتت �شعار Whats Your Goal، اأي "ما هو هدفك".

وقالت مديرة الفريق التطوعي ليلى ال�شـــقر بهذه املنا�شـــبة: اإنه 

مت تق�شـــيم العمـــل التطوعي للفريقني ما بـــني منطقتي الكويت 

والفحيحيل، حيث قام فريق بالدعوة بدءا من �شالة الع�شر اإىل 

ال�شاعه 12 م�شاء، وتنوعت املناطق التي قاموا بالدعوة فيها ما 

بني الفحيحيل والكويت وال�شـــاملية ودوار ال�شرياتون بالعا�شمة، 

وارتدوا لبا�شا موحدا عليه �شعار الن�شاط.

واأ�شـــارت ال�شـــقر اإىل اأن الفريق قام بتوزيع املن�شـــورات واملواد 

الدعويـــة اخلا�شـــة بلجنة التعريف بالإ�شـــالم على جمهور كبري 

خالل تلك الفرة، م�شـــرية اإىل اأنه كانت هناك ا�شتجابة واإقبال 

كبري على املواد الدعوية التي مت توزيعها.

واأثنت ال�شـــقر على الفريق التطوعي للتعريف بالإ�شالم وكذلك 

فريق الـ ICK بالكويت، ودورهما يف جناح احلملة. 
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التعريف بالإ�صالم

�شـــرح امل�شرف العام على م�شابقة �شليمان �شالح 

الرهيمـــاين م�شـــاعد العنزي اأن جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم اأقامت فعاليات م�شابقة �شليمان �شالح 

الرهيمـــاين للعام الثالث ع�شـــر حتت �شـــعار "اإن 

هو اإل وحي يوحى" وا�شـــتمرت اأربعة اأيام متتالية 

حيث اأقيمـــت فعالياتها يف مقر اللجنة مب�شـــجد 

املال �شـــالح مبدينة الكويـــت للرجال، ويف مقرها 

بالرو�شة للن�شاء بعد �شالة الراويح. 

واأكـــد العنزي علـــى اأن امل�شـــابقة حظيت بتفاعل 

مميـــز حيث �شـــارك فيها ما يزيـــد عن 570  من 

الرجال و340  من الن�شـــاء مـــن خمتلف الأعمار 

وامل�شـــتويات الثقافيـــة، ومـــن جن�شـــيات متعددة، 

ـ  �شـــريالنكا  ـ بنغالدي�صـ  ـ باك�شـــتانـ  منها: الهندـ 

ــ ال�شـــني ــ الفلبني ــ نيبال ــ اأثيوبيا ــ اأفغان�شـــتان 

ــ اإندوني�شـــيا ــ غانـــا ــ بنني ــ كنـــــــدا ــ اإيـــران... 

وغريها.

واأ�شـــار اإىل اأن الفئة امل�شـــاركة يف امل�شابقة ثالث 

جمموعات بـــارزة وهي "اجلاليات امل�شـــلمة غري 

العربية" بخم�شة م�شـــتوياتها و"املهتدون اجلدد" 

باأربعة م�شتوياتها و"الن�صء حتت 12 �شنة" بثالثة 

م�شتوياتها.  

واأو�شـــح العنزي اأن الهدف من امل�شـــابقة ت�شجيع 

املهتديـــن اجلدد واأبنـــاء اجلاليات امل�شـــلمة غري 

العربيـــة علـــى حفظ كتـــاب اهلل، ورفع امل�شـــتوى 

الإمياين لهم وتعميق ارتباط املهتدين واجلاليات 

امل�شلمة وتوطيد عالقة املهتدين اجلدد واجلاليات 

امل�شلمة باللجنة ودعاتها.. 

مب�صاركة 901 مت�صابق ومت�صابقة 

التعريف باإلسالم تختتم فعاليات مسابقة
 سليمان صالح الرهيماني الـ13

واختتم باأن امل�شـــابقة هذا العام مت فيها اإ�شـــافة م�شـــابقة "مزمار داود" لأف�شـــل 

�شـــوت من املهتدين واجلاليات، امتثال ملـــا ورد يف احلديث الذي يرويه اأبوهريرة 

ر�شـــي اهلل عنـــه، يبلغ به النبـــي ]، حيث قال: "ما اأذن اهلل ل�شـــيء ما اأذن لنبي 

يتغنى بالقراآن" )متفق عليه(، وحتفيزا على ح�شـــن تالوة القراآن الكرمي، وربطهم 

مب�شـــدر �شريعتنا الإ�شـــالمية باأحلى حلة. وكانت امل�شاركة بها عن طريق ت�شجيل 

ال�شـــوت يف �شيديهات، و�شـــيتم اختيار الفائزين بها بعد التوقيع من القراء املهرة 

بالقراآن باإذن اهلل. 

• حفظة كتاب اهلل من املهتديات اجلدد واجلاليات الإ�شالمية
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مـــن ناحيتهـــا قالت امل�شـــرفة على امل�شـــابقة بالإدارة 

الن�شـــائية لطيفـــة ال�شـــعيد بـــاأن امل�شـــابقة اختتمـــت 

فعالياتها حيث �شارك فيها 340 مت�شابقة م�شرية اإىل 

اأن امل�شـــابقة هدفت اإىل ت�شـــجيع وحتفيـــز املهتديات 

اجلدد واجلاليات امل�شـــلمة حلفظ كتاب اهلل، واإتقان 

ترتيـــل القراآن الكـــرمي وجتويده والرتبـــاط به، وبث 

روح املناف�شة بني حفظة كتاب اهلل من غري الناطقني 

بالعربية.

واأ�شـــافت اأن مـــا مييز م�شـــابقة هذا العام امل�شـــاركة 

الفعالة للجالية الإندوني�شية من الن�شاء والأطفال، اإذ 

ارتفع عددهن عن ال�شنوات املا�شية، كما متيزت هذه 

ال�شـــنة بازدياد عدد الفتيات امل�شـــاركات يف امل�شابقة 

دون الع�شـــرين، وهذا يـــدل على ازدياد اهتمام اجليل 

ال�شـــاعد بالرتبـــاط بحفـــظ القراآن الكـــرمي وبذلهم 

مزيداً من اجلهد والوقت يف �شبيل حتقيق ذلك.

واأ�شـــارت ال�شـــعيد اإىل اأنه قد �شـــبق اإقامة امل�شـــابقة 

ترتيبـــات وا�شـــتعدادات متثلـــت يف ن�شـــر الإعالنات 

بال�شـــحف واملجالت واأفرع جلنـــة التعريف املختلفة 

ومواقـــع التوا�شـــل الجتماعي، بالإ�شـــافة اإىل توزيع 

الربو�شـــورات على املهتديـــات واجلاليات، وقد بذلت 

موظفات وداعيات اللجنة جهداً وا�شحاً يف تنظيم هذه 

امل�شابقة، مما �شاعد على �شريها بنظام وهدوء.

واختتمت ال�شـــعيد بتوجيه ال�شـــكر اإىل ورثة املرحوم، 

باإذن اهلل تعاىل، �شـــليمان �شالح الرهيماين لرعايتهم 

الكرمية لهذه امل�شـــابقة ال�شـــنوية، راجية من اهلل عز 

وجـــل اأن يجعل ذلك يف ميزان ح�شـــناتهم، واأن يتغمد 

املرحوم بوا�شع املغفرة والرحمة. 

مسابقة "مزمار داود" 
ألفضل صوت من المهتدين 
والجاليات جديد الرهيماني 
2014
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نسائية الروضة أقامت حفل تخريج 
دراسات الفصل التمهيدي

برعاية كرمية من رئي�شـــة ق�شـــم الف�شـــول الدرا�شـــية بـــالإدارة 

الن�شـــائية بلجنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم ال�شـــيدة لطيفة ال�شـــعيد 

وبح�شـــور ال�شـــيدة فائقة الكندري وم�شـــوؤولة العالقـــات العامة 

والإعـــالم ال�شـــيدة عذوب العو�شـــي مت الحتفـــال بتخريج دفعة 

جديـــدة من املهتديات من اجلاليـــة الفلبينية والإفريقية الناطقة 

باللغة الفرن�شـــية، وذلك باإدارة ال�شوؤون الن�شائية -الرو�شة. وقد 

بداأت فعاليات احلفل بكلمة ترحيب من الداعية نور عائ�شـــة ثم 

بـــداأ احلفل بتالوة اآيات مـــن الذكر احلكيم، تلتهـــا كلمة لإحدى 

املهتديات اجلدد، عقب ذلك األقت الداعية اأومن�شالم كلمة باللغة 

الفلبينية هناأت فيها اخلريجات بالنجاح، ومتنت لهن ال�شتمرار 

يف تلقي العلم م�شـــرية اإىل اأهمية اأن نطبق حمبة اهلل �شـــبحانه 

وتعـــاىل ور�شـــوله ] بالأفعـــال، واأنه ل يكفي اأن نحب ر�شـــولنا 

حممدا ] بقلوبنا ول نقتدي بهديه.

من ناحيتها فقد األقت عذوب العو�شـــي كلمات حمفزة ت�شـــمنت 

الدور الذي تقوم به جلنة التعريف بالإ�شـــالم يف تعليم املهتديات 

اجلدد، وكذلك هناأتهن على التخرج وحثتهن على ال�شـــتمرار يف 

تلقي العلم عن طريق اللتحاق بالدورات املتقدمة، ومتت ترجمة 

الكلمات باللغتني الإجنليزية والفرن�شية.

مـــن ناحية اأخرى فقد األقـــت الداعية الكندية فريدة كلمة باللغة 

الفرن�شـــية حتدثت فيها عن اأهمية التم�شـــك باحلجاب ال�شرعي 

والأخالق الإ�شالمية، وا�شت�شعار وجود اهلل دائما معنا.

ويف نهاية احلفل وبف�شل اهلل تعاىل فقد اأ�شهرت اإحدى الزائرات 

اإ�شالمها و�شط فرحة اخلريجات، عقب ذلك مت توزيع ال�شهادات 

والهدايا على اخلريجات.

 يذكر اأن احلفل تخلله ن�شـــيد اإ�شـــالمي باللغـــة العربية من اأداء 

املهتديات اجلدد اأمتع احل�شور. 

مكتب الصليبخات والدوحة 
استضاف الشيخ خالد الخليوي

ا�شـــتقبل مكتب القريوان وال�شـــليبخات ف�شـــيلة ال�شيخ الداعية 

خالد بن عبداهلل بن علي اخلليوي ع�شـــو الهيئة العاملية للتنمية 

الب�شـــرية التابعة لرابطة العامل الإ�شـــالمي مـــن اململكة العربية 

ال�شعودية، وكان يف ا�شتقباله مدير املكتب جودة الفار�ص، ومدير 

مكتب اأ�شبيلية فهد ال�شمري، واملوظفون، وتاأتي الزيارة يف اإطار 

اجلهـــود التي يقوم بها املكتب للتعريف باأن�شـــطة جلنة التعريف 

بالإ�شـــالم ودورهـــا يف دعـــوة غري امل�شـــلمني ورعايـــة اجلاليات 

امل�شلمة.

وقـــال الفار�ـــص: اإننا قمنا با�شـــتعرا�ص م�شـــرية جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم منذ ن�شـــاأتها يف عـــام 1978، وجهودها يف دعوة غري 

امل�شلمني حتى �شـــار عدد املهتدين اجلدد الذين دخلوا الإ�شالم 

عن طريقها اأكرث من 65 األف �شخ�ص.

وا�شـــتعر�ص الفار�ـــص اجلهـــود التي تقـــوم بها اللجنـــة يف دعوة 

غري امل�شـــلمني واحلملة الدعوية ال�شـــنوية التي تقوم بها اللجنة، 

واملطبوعات واملن�شورات.

واأ�شـــاف الفار�ص اأن الزيارة متثل بالن�شـــبة للمكتب حدثا مهما، 

حيث نقوم با�شتقبال ال�شيوف وخا�شة من خارج الكويت للتعريف 

باملكتب والأن�شـــطة واجلهود التي يبذلها يف دعوة غري امل�شلمني، 

والقيام بعمل حما�شرات للتوعية باأهمية الدعوة اإىل اهلل.

من ناحيته فقد اأثنى ال�شـــيخ �شـــعد اخلليوي على جهود املكتب 

قائـــال: لقد فرحت و�شـــررت –وهلل احلمد- عنـــد زيارة الإخوة 

الكـــرام يف جلنة التعريف بالإ�شـــالم –مكتـــب القريوان- فراأيت 

وهلل احلمـــد مـــن الن�شـــاط والتخطيـــط مايبهج النف�ص، وي�شـــر 

اخلاطر داعيا امل�شـــوؤولني عن املكتب اإىل بذل املزيد من اجلهد 

والعطاء يف دعوة النا�ص اإىل دين اهلل عز وجل. 

التعريف بالإ�صالم
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بطيب	األفعال

5000
مسلم	جديد	سنويًا	في	الكويت	بحاجة	ملن	يعلمهم	

اإلسالم..	فمن	يرعاهم..??

مشروع	علمني	اإلسالم
	[:	«من	دعا	إلى	هدى	كان	له	من	األجر	مثل قال	رسول	ا

أجور	من	دعاهم	ال	ينقص	من	أجورهم	شيئا...»

قيمة	اإلستقطاع
لـلمهتـد	الواحد

10د.ك
شــهريًا

قيمة		الكفالة
لـلمهتـد	الواحد

120د.ك
ســـنويًا

تبرع	عن	طريق	:
w w w. i p c . o r g . k w
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اإيهـــاب الدبـــو�س

مدير جلنــة زكــــاة الفحيحيل

م�صاريــــع خرييــــــة

ـــا ال�ّشـــَدَقاُت ِللُْفَقـــَراء  قـــال تعـــاىل: {اإّنَ

َوامْل�َشـــاكني َوالَْعامِلنَي َعلَيَْها َواملُوؤَّلَفِة ُقلُوبُُهْم 

َقاِب َوالَْغارِمنَي َويف �َشـــبيِل اهلل َوابِْن  َويِف الِرّ

َن اهلل َواهلل َعِليٌم َحِكيٌم}  ـــِبيل َفِري�َشًة ِمّ ال�َشّ

التوبة 60

ـــَدَقات  ويقـــول اهلل تعـــاىل: {اإِن تُبُْدواْ ال�َشّ

َفِنِعّما ِهَي َواإِن تُْخُفوَها َوتُوؤْتُوَها الُْفَقَراء َفُهَو 

َخرْي ّلُكْم} (البقرة:271).

وعن ابِن عَبّا�ص ر�شـــي اهلل عنهما، اأَنّ النبَيّ 

�شلَّى اهلل عليه و�شلَّم بَعث معاًذا اإىل اليمن، 

وقـــال له: "اأْعِلْمُهم اأَنّ عليهم �َشـــَدقًة تُوؤَخُذ 

ِمـــن اأْغنياِئهـــم وتُـــَرُدّ علـــى ُفقراِئهـــم" رواه 

البخاري )1496(، وم�شلم )19(. 

م�صارف الزكاة

تقـــوم جلنـــة الفحيحيل للزكاة وال�شـــدقات 

ب�شـــرف الزكاة يف م�شـــارفها الثمانية وهم 

الفقـــراء: والفقـــري هو من لي�ـــص له مال ول 

ك�شـــب يقع موقعـــاً من كفايته،  وامل�شـــاكني: 

امل�شـــكني هو الذي يقـــدر على ما يقع موقعاً 

من بع�ـــص كفايته لكنه ليكفيـــه، والعاملون 

عليهـــا: هـــم مـــن يعينهـــم اأوليـــاء الأمور يف 

الـــدول الإ�شـــالمية، اأو تختارهـــم الهيئـــات 

املعـــرف بها للقيام بجمع الـــزكاة وتوزيعها، 

�شـــمن  وا�شـــتثمارها  ونقلهـــا  وحفظهـــا 

ال�شوابط ال�شـــرعية، وتوعية النا�ص باأحكام 

الزكاة.. ولهم �شـــروط يجب توافرها فيهم، 

واملوؤلفة قلوبهم: وهم �شـــنفان: قوم من غري 

امل�شـــلمني يُراد ا�شتمالتهم لالإ�شالم، فريجى 

خريهم اأو منع اأذاهم و�شررهم اإن مل يندفع 

�شـــررهم اإل بذلـــك، وقـــوم مـــن امل�شـــلمني 

�شـــعفاء النيـــة يف الإ�شـــالم، فيعطـــون مـــن 

الزكاة لتقوية اإ�شـــالمهم، وترغيب نظرائهم 

اأو جباية ال�شدقات من قومهم، ويف الرقاب: 

واملق�شود به: حترير العبيد والإماء من الرق 

الـــذي هـــو نقي�ص احلريـــة، ويدخل يف ذلك 

افتداء الأ�شـــرى، والغارمون: هـــم املدينون، 

ولي�ـــص كل مدين م�شـــتحقا للـــزكاة، بل لهم 

�شـــروط ويجـــب توافرها فيهم، ويف �شـــبيل 

اهلل، وابن ال�شبيل: هو امل�شافر الذي انقطع 

عن ماله، وله �شروط حتى تتم م�شاعدته.

مشروع الزكاة

الهدف من امل�صروع

 • تقـــدمي م�شـــاعدات نقديـــة لالأ�شـــر املتعففـــة، وتفريـــج 

الكرب.

• تقدمي امل�شـــاعدات لالأيتـــام والأرامل – وت�شـــديد كفالت 
الأ�شر املتعففة والأيتام.

• تطهري املال
• التقرب اإىل اهلل  عز وجل بركن من اأركان الإ�شالم

• �شد حاجة اأ�شحاب امل�شارف الثمانية
• تر�شيخ مبداأ الراحم والتكافل بني امل�شلمني

• فتح اأبواب اخلري اأمام املح�شنني.

الزكاة سد لحاجة أصحاب 
المصارف الثمانية وترسيخ 
لمبدأ التراحم والتكافل
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تضاعف	احلسنات		وتزيد	العمر	
وتدفع	ميتة	السوء

ميكنك	التبرع	عن	طريق	االستقطاع	البنكي
على	حساب	رقم:	0119810036 بنك	بوبيان	-	فرع	الفحيحيل	

98855495 - 98855496 - 90028343
اإلدارة:	الفحيحيل - ق	10 -	ش	21 (محمد	إقبال) - م 16 بجانب	بقالة	جنوب	آسيا		ت: 23923672 / 23922260  

فـــرع: 1 ضاحية	علي	صباح	السالم - ق 9 - ش	البنزين	ت: 23271916
فـــرع: 2 ق	2 - ش	البدوية - م 146 مقابل	صيدلية	دانه - قسم	الرجال	ت: 23912861 -  قسم	النساء	ت: 23915279
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حمليـــات

كتبت �شمر اأبو�شكر 

اأكد نائب الأمني العام للم�شارف الوقفية حممد عبداهلل اجلالهمة 

اأهميـــة الـــدور الإن�شـــاين لالأمانة العامة لالأوقـــاف يف مد يد العون 

اإىل دول العامل دون ا�شـــتثناء، م�شريا اإىل اأن الأمانة تعترب من اأوىل 

اجلهات التي و�شلت اإىل املناطق املنكوبة يف كرواتيا جراء الفي�شانات 

العارمة، للوقوف على حجم املاأ�شـــاة نتيجـــًة للظروف املناخية التي 

�شـــهدتها دول البلقان يف الآونـــة الأخرية، والتي نتج عنها موجة من 

الأمطار الغزيرة وال�شـــيول والفي�شـــانات العارمـــة اجتاحت مناطق 

عديدة منها، واأودت بحياة الع�شرات و�شردت ع�شرات الآلف منهم، 

واأ�شـــرت بعدد كبري من املنازل والبنية التحتية، مما دعا ال�شلطات 

يف غالبية هذه الدول اإىل اإعالن حالة الطوارئ.

وقد قام اجلالهمة بزيارة ميدانية برفقة وفد اجلمعية الإ�شالمية يف 

كرواتيا وممثلني عن اإدارة الدفاع املدين وعنا�شر من قوات اجلي�ص 

الكرواتـــي اإىل منطقـــة غونيـــا التي تقع يف �شـــرق جمهورية كرواتيا 

واملتاخمة للحدود البو�شـــنية، والتي تعترب من اأكرث املناطق ت�شـــرراً 

من هذه الفي�شـــانات وال�شـــيول، حيث زار الوفد بع�ص امل�شاجد يف 

مدينة غونيا ذات الغالبية امل�شـــلمة التي يقطنها نحو 4000 ن�شمة، 

هدمت منازلهم جراء الفي�شانات، مما اأدى اإىل نزوح واإخالء غالبية 

ال�شكان، ويف ختام الزيارة �شكر اجلالهمة احلكومة الكرواتية التي 

عملت على توفري كافة الت�شـــهيالت الالزمة للوفد ومل�شـــاهمتها يف 

اإجراء عمليات تطهري للمنطقة. 

بيت الزكاة يكفل »2171« طالب علم بمبلغ 
26.640 دينارا

يحر�ص بيت الزكاة منذ تاأ�شي�شـــه عام 1982 على مد يد العون لالإخوة امل�شـــلمني 

لالرتقاء باأحوالهم املعي�شـــية، وامل�شـــاعدة يف حل م�شـــاكلهم التي يواجهونها �شواء 

كانـــت اقت�شـــادية اأو اجتماعية اأو تنموية، وياأتـــي ذلك انطالقا من حر�ص الكويت 

على اخلري وتطبيق تعاليم الإ�شالم يف التعاون والراحم وم�شاعدة الآخرين.

�شـــرح بذلك مراقب كفالة الأيتام وطلبة العلم باإدارة الن�شـــاط اخلارجي يف بيت 

الزكاة وحيد الب�شـــريي، م�شـــريا اإىل اأن البيت يف اإطار خطته ال�شـــراتيجية يف 

العمـــل اخلارجـــي قام بتنفيذ العديد من امل�شـــاريع اخلريية والتـــي كان لها اأثرها 

الكبري يف حتقيق طموحات امل�شلمني وتلبية مطالبهم.

وذكر الب�شـــريي اأن من امل�شـــاريع اخلرييـــة املهمة التي ينفذها بيـــت الزكاة خارج 

الكويت م�شـــروع طالب العلم، ملا يت�شـــم به من �شمولية وانت�شار يف العديد من دول 

العامل الإ�شـــالمي، م�شـــريا اإىل اأن امل�شـــروع مت اإن�شـــاوؤه عام 1985 حتت م�شـــمى 

»�شـــندوق طالب العلـــــم« ليقوم بكفالـــــــة الطلبـــة اجلامعيني وطلبــــــة الدرا�شات 

العليا. 

"إحياء التراث": خيمة دعوية 
بثماني لغات يقيمها مركز 

الهداية

اأعلن رئي�ص ق�شـــم الدعـــوة والإر�شـــاد بجمعية اإحياء 

الراث الإ�شـــالمي –فرع العار�شـــية ماجد ال�شيباين 

عن انطالق فعاليات مركز الهداية والتعريف بالإ�شالم 

الرم�شاين الذي تقيمه اجلمعية بخيمة بجوار م�شجد 

بتلـــة اخلرينج بقطعـــة 11 مبنطقة العار�شـــية، مبينا 

اأن املركز �شي�شـــتقبل اجلاليـــات الناطقة بغري العربية 

امل�شـــلمة وغـــري امل�شـــلمة، يف الفـــرة من 5 رم�شـــان 

وحتـــى 19 منـــه، م�شـــريا اإىل اأن اأكـــرث رواده من فئة 

العمالة املنزلية وال�شـــائقني والطباخني من الراغبني 

يف التعرف على الإ�شالم.

وبني ال�شـــيباين اأن املركز يوفـــر للراغبني يف التعرف 

على مبادئ الإ�شالم دعاة من جن�شياتهم بثماين لغات، 

حيث يقيمون لهم الأن�شطة التعريفية ويوزعون عليهم 

املطويات التعريفية والأقرا�ص املدجمة التي تت�شـــمن 

مبـــادئ ال�شـــريعة واأحكامها ال�شـــامية، كمـــا يوفرون 

لهـــم امل�شـــاحف املرجمـــة وكتبا اإ�شـــالمية بلهجاتهم 

املختلفة، وحلقة لتعليم القراآن الكرمي ودرو�شـــا يومية 

يلقيها هوؤلء الدعاة. 

الجالهمة: "أمانة األوقاف" من أولى الجهات وصوال للمناطق المنكوبة في البلقان

حممد اجلالهمة 

نائب الأمني العام للم�شارف

 الوقفية
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الكويت تساهم 
في إنشاء مركز 

للدراسات اإلسالمية 
في هونغ كونغ

�شـــاهمت دولة الكويت مببلغ 150 األف 

دولر اأمريكي يف اإن�شاء مركز للدر�شات 

الإ�شـــالمية يف اجلامعـــة ال�شـــينية يف 

هونغ كونغ.

وقال قن�شل عام دولة الكويت يف هونغ 

كونـــغ ومـــكاو خالـــد بـــدر املطريي يف 

ت�شـــريح لوكالة الأنباء الكويتية )كونا( 

اليـــوم اإنه قـــام بت�شـــليم املبلـــغ لرئي�ص 

املركز الثقايف الإ�شالمي يف هونغ كونغ 

نور الدين يانغ.

واأكـــد املطـــريي خالل لقائـــه نورالدين 

علـــى حر�ص دولـــة الكويـــت على دعم 

امل�شـــلمني يف كافة دول العامل ول�شيما 

يف هونـــغ كونـــغ، واأعـــرب عـــن خال�ص 

متنياتـــه للم�شـــوؤولني يف املركز الثقايف 

الإ�شـــالمي للقيـــام مبزيـــد مـــن العمل 

اجلاد وامل�شـــتمر للتعريف بالإ�شالم يف 

هونغ كونغ.

واأ�شـــار اإىل اأن رئي�ـــص املركـــز الثقـــايف 

الإ�شـــالمي عـــرب عـــن خال�ص ال�شـــكر 

وعظيـــم المتنـــان لدولـــة الكويت على 

هذا التربع ال�شخي الذي يعك�ص حر�ص 

حكومة دولة الكويت على دعم امل�شلمني 

يف خمتلف دول العامل.

يذكر اأن الأن�شطة الدعوية والجتماعية 

التي يقوم بها املركز الثقايف الإ�شالمي 

يف هونغ كونغ تركز على طباعة الكتب 

والتعاون مع اجلامعات. 

أمانة األوقاف احتفت بموظفيها
اأقامت اإدارة الإعالم والتنمية الوقفية بالأمانة العامة لالأوقاف احتفال ملوظفي الأمانة وعائالتهم 

مبنا�شـــبة »القرقيعان« يف متحف بيت العثمان، وهو من الحتفالت التي حتر�ص اإدارة الإعالم 

علـــى اإقامتهـــا، كداأبها يف جميع املنا�شـــبات الجتماعية بهدف اإ�شـــاعة روح املحبـــة والألفة بني 

موظفي الأمانة وتر�شـــيخ ال�شعور بروح الأ�شرة الواحدة، وذلك بح�شور ممثلي الإدارة وجمع من 

العاملني يف الأمانة وعائالتهم واأطفالهم، اإىل جانب ممثلني من متحف بيت العثمان.

وبهذه املنا�شبة قال مدير اإدارة الإعالم والتنمية الوقفية حمد جا�شم املري اإننا يف اإدارة الإعالم 

والتنمية الوقفية حري�شون على م�شاركة زمالئنا يف الأمانة وعائالتهم فرحة وبركة هذا ال�شهر 

الف�شـــيل، من خالل اإقامة هذه الحتفالية اخلا�شـــة بعائالت موظفي الأمانة واأطفالهم، وذلك 

�شـــمن اأن�شـــطتنا الجتماعية التي ت�شـــتمر طيلة العام، وتهدف اإىل دعم العالقات الجتماعية 

وتعزز روح التوا�شل وتر�شخ قيم املودة والألفة.

وتقدم املري بالتهنئة جلميع العاملني يف الأمانة على هذه املنا�شبة اجلميلة، و�شكر الأ�شر الكرمية 

التي ح�شرت احلفل، كما توجه املري بال�شكر اجلزيل لإدارة متحف بيت العثمان. 

اأطلقت جلنة الرحمة العاملية 

الإ�شـــالح  جلمعيـــة  التابعـــة 

امل�شـــاريع  لدعـــم  حملتهـــا 

التعليمية يف الدول التي تعاين 

تـــدين م�شـــتويات التعليـــم يف 

مبادرة اإن�شـــانية تعنى بق�شايا 

42 دولـــة لإدارة  التعليـــم يف 

التعليمية  واملراكـــز  املدار�ـــص 

للم�شاهمة يف حل م�شاكلهم.

وقال الأمني امل�شـــاعد ل�شوؤون 

فهـــد  باللجنـــة  القطاعـــات 

ال�شامري يف ت�شريح �شحفي: 

اإن اللجنـــة ر�شـــدت التقارير 

الدوليـــة عـــن تـــدين وتدهور 

احلالة التعليمية يف الكثري من 

الدول التي يتم تنفيذ م�شاريع 

بها نتيجة لعوامل عدة اأهمها 

امل�شـــكالت الجتماعيـــة التي 

تواجـــه تلـــك الـــدول واأبرزها 

الفقر.

وذكر ال�شامري اأن الإح�شاءات 

ت�شـــري اإىل اأن 40 مليون طفل 

مل يح�شـــلوا على اأي قدر من 

التعليم، مبينا اأن ن�شبة الأمية 

يف الوطن العربي حتى 2013 

بلغـــت حـــوال 27 باملئـــة من 

اإجمال عدد ال�شـــكان، حيث 

تفوق ن�شـــبة الإناث اأ�شـــعاف 

الذكور، وت�شل ما بني 60 اإىل 

80 باملئـــة من اإجمـــال عدد 
ميني. 

ُ
الأ

"الرحمة العالمية" تطلق حملة لدعم المشاريع 
التعليمية في الدول الفقيرة

فهـــد ال�صامـــــري 

الأمني امل�شاعد ل�شوؤون القطاعات 

كتبت �شمر اأبو�شكر
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العامل الإ�صالمي

دراسة: اإلعالم 
األميركي ال 

يفرق بين اإلسالم 
واإلرهاب

ال�شـــورية  �شـــايف"،  "اأمينـــة  ق�شـــت 

كليـــة  وخريجـــة  الأ�شـــل  الفرن�شـــية 

"اأوجو�شبورج"، 3 اأ�شهر لدرا�شة كيفية 
تنـــاول الإعـــالم املحلـــي يف "الوليات 

وامل�شـــلمني،  لالإ�شـــالم  املتحـــدة" 

وا�شتك�شـــاف تاأثريه على الراأي العام؛ 

حيـــث وجـــدت اأن الإعـــالم يتجاهـــل 

التفرقة بني الإ�شـــالم والإرهاب، واأنه 

يربـــط كثريا مـــن اجلرائـــم التي تقع 

بالإ�شالم وامل�شلمني.

وتاأكدت تلك النتيجة من درا�شة 115 

مقـــال يف الفرة ما بـــني يناير 2009 

اإىل 20 يونيـــو 2013؛ ومن لطيف ما 

حملته نتائج الدرا�شة اأن "ديان بايك" 

– اأ�شـــتاذة علـــم الجتمـــاع وامل�شـــرفة 
علـــى البحث – اأكدت ا�شـــتفادتها من 

الدرا�شـــة، والتعـــرف علـــى كثـــري من 

�شـــعائر وعبادات الإ�شالم، ف�شاًل عن 

�شعادتها بالتعاون مع الباحثة امل�شلمة 

والعمل على تفعيل النتائج التي تطالب 

بالتعامل مع امل�شلمني، والتعرف عليهم 

ومكافحة التمييز والإجحاف. 

ألمانيا: أول مسلمة محجبة تفوز بعضوية برلمان 
مجلس محلي

ـــق "احلـــزب الدميقراطـــي ال�شـــراكي الأملاين" فوًزا كبـــرًيا يف النتخابـــات البلدية  حقَّ

الأخـــرية يف اإقليم "و�شـــط هامبـــورج"؛ حيث حقق املركز الأول بني الأحزاب املتناف�شـــة، 

وحاز على ن�شـــبة 37 % من اإجمال اأ�شـــوات الناخبني، و�شـــتكون الباحثة القت�شـــادية 

امل�شـــلمة "ك�شبانا كالين" )49 عاًما( �شـــمن نواب الربملان املحلي لالإقليم، لت�شبح بذلك 

اأول امراأة م�شلمة حمجبة تفوز بهذا املن�شب.

وقـــد ح�شـــلت "كاليـــن" علـــى ثاين اأكـــرب عدد من الأ�شـــوات �شـــمن قائمـــة احلزب يف 

النتخابات البلدية بالإقليم؛ حيث ح�شلت على 4033 �شوًتا، وقد اأرجعت "كالين" �شبب 

فوزها اإىل العمل الجتماعي وال�شيا�شـــي الذي مار�شـــته ل�شـــنوات عديدة، وعند �شوؤالها 

عن ارتدائها احلجاب قالت: اإن احلجاب ميثل جزًءا من ُهويتها وعقيدتها، وت�شعى لبناء 

ج�شـــور من التوا�شـــل بني خمتلف الطوائف، فلي�ص لها جذور اأجنبية وهي اأملانية املولد 

م.
ُ
واملن�شاأ، وتتحدث الأملانية كلغة اأ

اجلدير بالذكر اأن "ك�شـــبانا كالين" هي �شـــيدة اأملانية اعتنقت الإ�شـــالم عام 1997 بعد 

تعاُملها مع بع�ص زمالئها امل�شـــلمني يف العمل، وعن �شـــبب اعتناقها الإ�شـــالم تقول: لقد 

تاأثـــرت كثـــرًيا بالطماأنينة النف�شـــية التي كان يتمتـــع بها زمالئي امل�شـــلمني، كما اأبهرين 

اإميانهم ويقينهم باهلل، وحبهم مل�شـــاعدة الآخرين، وبعد مطالعة ودرا�شـــة للقراآن الكرمي 

نت اأن هذا هو الطريق اإىل اهلل، فاعتنقت الإ�شالم.  تيقَّ

البرازيل: توزيع الطعام على المحتاجين خالل 
رمضان وكأس العالم

اأعلنت جمعية يد العون لالإغاثة والتنمية –التي تاأتي �شـــمن اأف�شـــل 10 جمعيات 

 Charity Navigator خريية تعتمد على امل�شـــاهمات اخلا�شـــة، وفًقا لرتيب

املعنـــي باجلمعيـــات اخلارجية – اأنها بالتعاون مـــع JASIB قامت  بتوزيع الطعام 

على الفقراء واملحتاجني بـ"الربازيل" خالل �شهر رم�شان وفعاليات كاأ�ص العامل.

وتاأتـــي هذه التربعات يف اإطار مبادرة JASIB التي تقوم من خاللها بتوفري 700 

�شـــلة للطعام املجاين على مدار اأربعة اأ�شهر مل�شاعدة امل�شلمني وغري امل�شلمني من 

املحتاجني والفقراء. 
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سجال بماليزيا حول استخدام لفظ الجاللة 
لغير المسلمين

ا�شـــتعل ال�شجال مرة اأخرى يف ماليزيا حول ا�شتخدام لفظ اجلاللة "اهلل"، 

عقب احلظر اجلديد الذي فر�شته احلكومة املاليزية على ا�شتخدام الكلمة 

لغري امل�شلمني، وتراجعها عن قرار ال�شماح امل�شروط الذي اأ�شدرته اأوا�شط 

ال�شـــهر املا�شـــي، وحذرت احلكومة من اأي ا�شـــتخدام للكلمـــة من قبل غري 

امل�شلمني، حيث اأ�شدر بهذا ال�شاأن الوزير يف مقر رئا�شة الوزراء اأحمد زاهد 

حمدي حتذيرا �شديد اللهجة الثنني املا�شي لأحد املواقع الإلكرونية.

وطالب امل�شـــوؤول املاليزي موقع "بار كاون�شـــل" بحذف ت�شويت و�شعه حول 

ا�شـــتخدام لفظ اجلاللة لغري امل�شلمني، وا�شـــفا اإياه )ال�شتفتاء( باأنه "غري 

حكيم"، وي�شـــكل "حتديا مل�شـــاعر امل�شـــلمني"، وبدوره اأعلن املجل�ص الديني 

يف ولية �شـــلينجور حظر اأغنية لفنان اإندوني�شـــي م�شيحي يتناول فيها لفظ 

اجلاللة، معلال ذلك باأن الأغنية مت�ص "ق�شايا ح�شا�شة" لدى املاليزيني. 

كاميرون: تبرعات المسلمين تفوق مثيالتها في 
األديان األخرى

هنـــاأ رئي�ـــص الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون امل�شـــلمني كافة مبنا�شـــبة حلول �شـــهر رم�شـــان 

املبارك، م�شيداً بذات الوقت باإ�شهام امل�شلمني يف املجتمع الربيطاين.

واأكد كامريون يف بيان �شـــحايف ن�شـــرته رئا�شـــة احلكومـــة الربيطانية 10 داونينغ �شـــريت اأن 

هذا ال�شـــهر منا�شـــبة لالإ�شـــهام باأعمال اخلري ووقت للتاأمل وترابط اأفـــراد املجتمع، وقال "اإن 

اأعمال اخلري ما هي اإل واحدة مما يرمز اإليها الإ�شـــالم، ويف بريطانيا يعد امل�شـــلمون من اأكرب 

املتربعـــني حيـــث فاقت تربعاتهـــم ما يتربع به اأتبـــاع الأديان الأخرى، واإننا ن�شـــهد روح العطاء 

هذه طوال ال�شـــنة من م�شـــاجد تدير اأندية ريا�شـــية لالأطفال املحليني، واأفراد من اأنحاء البالد 

لب�شوا اأحذيتهم املطاطية و�شمروا عن �شواعدهم مل�شاعدة العائالت التي ت�شررت من عوا�شف 

الأمطار التي �شهدناها هذا ال�شتاء".

واأكـــد اأن حكومته �شـــتدعم جمددا هذا العام حملة الإفطار الكبـــري حني يفتح املئات من املجتمعات 

املحلية اأبوابهم ل�شتقبال مواطنني من جميع الأديان لتناول وجبات الإفطار مع بع�شهم بع�شا. 

إسكتلندا: مئذنة 
مسجد جالسكو 

ترفع أذان المغرب 
خالل شهر 

رمضان
قرر جمل�ـــص مدينة "جال�شـــكو" 

لـ"م�شـــجد جال�شـــكو"  ال�شـــماح 

الواقع جـــوار القرية الريا�شـــية 

برفـــع اأذان املغـــرب خالل �شـــهر 

رم�شـــان، وتزامًنا مع دورة األعاب 

دول الكومنولـــث، وذلك لتعريف 

الالعبـــني والزائريـــن امل�شـــلمني 

بدخول وقت الإفطار.

ومن املقرر ا�شـــتمرار رفع الأذان 

ب�شـــكل عمومـــي مـــن املكـــربات 

اخلارجيـــة مـــن 10 يوليو اإىل 4 

اأغ�شط�ص املقبلني.

وتعد "اإ�شكتلندا" وطًنا لنحو 50 

األف م�شلم، ي�شكلون 1.4 % من 

ال�شكـــــــان؛ حيث يعترب الإ�شــــالم 

املعتقــــــــدات  اأو�شـــــــع  ثـــاين 

انت�شــــاًرا. 



رحلة اإلغاثة للفلبين 
 إعصار "هايان"

ميثل العمل الإغاثي اأحد وجوه العمل اخلريي الرئي�شية، وهو عبارة 

عن �شـــلوك ح�شـــاري يتوا�شل الإن�شـــان عربه مع غريه بغ�ص النظر 

عـــن اأي اعتبـــارات عرقية اأو جن�شـــية اأو لونية اأو غـــري ذلك.. يقوم 

من خالله برفع املعاناة، وتقدمي العون والإغاثة يف �شورة رائعة من 

التكافـــل بني النا�ص.. فهو عمل نبيل يقوم عليه جمموعة ذات طابع 

ْمنَا بَِني اآَدَم  نبيل من الأ�شخا�ص، انطالقا من قوله تعاىل: {َولََقْد َكرَّ

ـــلْنَاُهْم َعلَى  يَِّباِت َوَف�شَّ َن الطَّ َوَحَملْنَاُهْم يِف الرَْبِّ َوالَْبْحِر َوَرَزْقنَاُهم مِّ

ياًل}. ْن َخلَْقنَا تَْف�شِ َّ َكِثرٍي ممِّ

اإع�شـــار هايان "الأعنف خالل العام احلال" الذي اجتاح الفلبني.. 

حيث �شـــرب �شـــواحلها، برياح تبلغ �شـــرعتها اأكرث من 300 كم يف 

ال�شاعة. 

وقال خرباء الأر�شاد اجلوية حينها اإن هايان قد يكون اأقوى اإع�شار 

ي�شرب الياب�شة اإذا و�شل اإىل التقديرات الأولية املعتمدة على �شور 

الأقمار ال�شطناعية.

واأجرب الإع�شار املاليني على اللجوء اإىل مالذات اآمنة يف 20 اإقليما، 

فيما قتل �شخ�شان على الأقل، بح�شب ما ذكره م�شوؤولون. 

واأ�شدرت ال�شلطات الفلبينية حتذيرات لأكرث من 12 مليون �شخ�ص 

يواجهون خماطر حمتملة جراء الإع�شار، بينهم مواطنون يف مدينة 

�شيبو، التي يعي�ص فيها نحو 2.5 مليون �شخ�ص. 

Earthship موؤ�ص�صة

Earthship  موؤ�ش�شـــة اأمريكية تعنى ببناء املنازل امل�شتدامة والتي 
تبنى عـــرب املـــواد )recycle( مثل اإطـــارات ال�شـــيارات وزجاجات 

البيب�شـــي وتعتمد على الطاقة ال�شم�شـــية يف اإنـــارة البيت، كما اأنها 

حتتـــوي علـــى نظام خا�ـــص يعنى بتوفـــري املاء واحل�شـــول عليه من 

املطر.
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جتارب يف العمل التطوعي



الهــــــدف من الرحلـــــة 

نقـــل جتربـــة البنـــاء عـــرب املـــواد   •
منطقـــة  يف  لل�شـــكان  الر�شـــايكيل 

تكلوبان 

• بناء منزل مقاوم لالأعا�شري 
• تدريب ال�شكان على كيفية البناء 

مدة الرحلة: 

13 يوما 

عـــــــدد امل�صاركني: 40 �شـــابا وفتاة من 

اأكرث من  10 دول. 

قيمـــــــة ال�صـــــــرتاك: يف الرحلـــة األـــف 

دولر اأمريكي .

خـــــــط ال�صري : مـــن الكويـــت للريا�ص  

- مـــن الريا�ـــص اإىل مانيال  - من 

مانيـــال اإىل تكلوبان  - من تكلوبان 

اإىل قرية دالوج. 

كتب: �صامح �صاكر

التو�صيات 

• ال�شـــتفادة من تقنية البناء عرب تدوير اإطارات 
املدار�ـــص  بنـــاء  يف  والزجاجـــات  ال�شـــيارات 

وامل�شاجد

• اإر�شـــال فريـــق مـــن جمعيـــة النجـــاة لأكادميية 
 earthship

• اقـــراح اإطالق م�شـــروعات جديدة يف اجلمعية 
تعنـــى بن�شـــر املنتجـــات التـــي تعمـــل بالطاقـــة 

ال�شم�شية 

• اقراح اإطالق رحالت تطوعية لل�شباب الكويتي 
اإىل الدول التي فيها م�شاريع تابعة للجمعية

• ال�شتفادة من منهجية earthship  يف ت�شويق 
م�شاريعها عامليا ولي�ص فقط داخل اأمريكا 

• ال�شـــتفادة من ت�شـــويق امل�شـــاريع عـــرب القوائم 
الربيدية.

البدايـــــة:

  Earthship قامـــت موؤ�ش�شـــة

بتنظيم رحلة اإغاثية اإىل الفلبني 

لإغاثة املت�شررين من الإع�شار، 

و�شـــمت الرحلـــة بـــني جنباتها 

اأ�شخا�شـــا مـــن اأنحـــاء العـــامل، 

وكنـــت اأحد امل�شـــاركني يف هذه 

الرحلـــة، لتكون اأول عمل اإغاثي 

خارجي اأقـــــوم به.

• ر�صالة �صكــــر من اأحد اأطفال القرية
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تعد مرحلة ما بعد اإ�شـــهار الإ�شالم من اأهم 

املراحـــل يف حيـــاة املهتـــدي اجلديـــد، فهذه 

املرحلة يكون فيها بحاجة اإىل تعلم اأ�شا�شيات 

وتعاليم الإ�شالم، حيث اإنه ظل لأعوام متتد 

اإىل ع�شـــرات ال�شـــنني ل يعـــرف �شـــيئا عن 

الإ�شالم، بل اإن البع�ص منهم مل ي�شمع عنه، 

ول يعـــرف اأب�شـــط تعاليمـــه، وعندما يدخل 

اإىل الإ�شالم يكون كالأر�ص التي بحاجة اإىل 

املاء بعد �شنوات من اجلفاف.

مـــن هنا ت�شـــعى جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم 

مـــن خالل م�شـــروع "علمني الإ�شـــالم" اإىل 

تغذية املهتدي اجلديد بتعاليم واأ�شا�شـــيات 

الإ�شـــالم وفق منهج و�شـــطي �شـــهل مب�شط 

ي�شـــتطيع ا�شـــتيعابه، والقيام مبـــا عليه من 

فرو�ـــص وواجبات، دون اإفـــراط اأو تفريط، 

بحيث ي�شـــاهم يف تثبيتـــه على دينه اجلديد 

يف املراحل الأوىل ثـــم حتقيق مبداأ اللتزام 

بالعبـــادات والطاعـــات، والتم�شـــك بها، ثم 

يف مرحلـــة اأخـــرية تاأهيله لدعـــوة الآخرين 

وامل�شاهمة يف اأجر هدايتهم.

مـــن  اللجنـــة جمموعـــة  ا�شـــتدعت  ولقـــد 

املخت�شـــني للعمل على و�شـــع هذا امل�شروع، 

بحيث يحقق الغايات التي ت�شعى اللجنة اإىل 

حتقيقهـــا مـــن وراء تنفيذه، وكذلـــك اختيار 

جمموعـــة مـــن الدعـــاة ذوي مهـــارة عاليـــة 

يف خماطبـــة امل�شـــلمني اجلـــدد واجلاليات، 

ويتمتعـــون بعلـــم �شـــرعي وافر، ويح�شـــنون 

التعامل مع الآخرين.

هـــذا امل�شـــروع هـــو اأكـــرب م�شـــروع تعليمي 

يخاطب �شريحة امل�شلمني اجلدد واجلاليات 

الإ�شـــالمية، وقـــد يت�شـــاءل البع�ـــص.. هـــل 

ت�شـــتفيد اجلاليـــات مـــن هذا امل�شـــروع؟!.. 

وهـــذا ما وجدناه خـــالل مراحل تنفيذ هذا 

امل�شـــروع، فقد وجدنـــا الكثري من اجلاليات 

الإ�شالمية ل يعرفون اأ�شا�شيات الإ�شالم، بل 

اإن الكثـــري منهـــم بعيد عن دينـــه، ول يعرف 

منه اإل ما ندر.

�شـــوف نتنـــاول هـــذا امل�شـــروع مـــن ثالثـــة 

اجتاهـــات؛ وهـــي اأهدافـــه، ثم  اإح�شـــاءات 

باأعداد الدورات املنجزة من 1 يناير اإىل 30 

اأبريل 2014، ثم انطباع املعلمني وامل�شاركني 

يف الدورات

اأهداف امل�صروع

1 - ربـــط املهتدين اجلدد بالقـــراآن الكرمي 
والعلوم ال�شرعية واللغة العربية.

2 - غر�ـــص حمبـــة اهلل عز وجـــل يف قلوب 
املهتدين اجلدد. 

3 - تقوية الوازع الديني للمهتدين.

4 - اإتقـــان القـــراآن الكـــرمي حفظـــاً وتالوة 
وتف�شرياً وجتويداً.

بـــني  ال�شـــريف  التناف�ـــص  روح  خلـــق   -  5
املهتدين.

اإح�صاءات باأعداد الدورات املنجزة 

من 1 يناير اإىل 30 اأبريل 2014م

قـــام معهد كامز بالإ�شـــراف على تنفيذ 87 

دورة �شرعية والتي تخرج منها 1297 دار�شا 

ودار�شـــة كما اأ�شرف على تنفيذ 42 دورة يف 

القـــراآن الكـــرمي وعلومه وتخـــرج منها 590 

دار�شـــا ودار�شـــة، بينما قام بتنفيذ 22 دورة 

يف اللغة العربية، وتخرج منها 155 دار�شـــا 

ودار�شة يف الفرة من 1 يناير اإىل 30 اأبريل 

2014 على النحو التال:

"علمني اإلسالم" 
أكبر مشروع تعليمي للمسلمين الجدد
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ملف العدد

الرئي�صياجلهراءالفرع

 

عدد الدار�شنيعدد الدوراتعدد الدار�شنيعدد الدورات

%املنجز%املنجز%املنجز%املنجز

101008693.51894.725594.4الدورات ال�شرعية
41003780.4810010497.2دورات القراآن الكرمي
11001575266.71544.1دورات اللغة العربية

1510013887.32893.337491املجموع

ال�صديق دار امليلمالفروانية  - املركز الفليبينيالفرع

جلنة التعريف بالإ�شالم

عدد الدار�شنيعدد الدوراتعدد الدار�شنيعدد الدورات

%املنجز%املنجز%املنجز%املنجز

1982.618668.114175434126.2الدورات ال�شرعية
510077122.2610019099.0دورات القراآن الكرمي

61204168.321002365.7دورات اللغة العربية

3090.930476.822137.5647113.3املجموع

كبداملنقف والوفرةالفرع

جلنة التعريف بالإ�شالم

عدد الدار�شنيعدد الدوراتعدد الدار�شنيعدد الدورات

%املنجز%املنجز%املنجز%املنجز

2412031168.4233.32541.7الدورات ال�شرعية

178516471.3233.31830دورات القراآن الكرمي

92255178.5210010100دورات اللغة العربية

50113.652670.1650.05344.2املجموع

 املجموع

جلنة التعريف بالإ�شالم

 جمموع عدد الدار�شنيجمموع عدد الدورات

%املنجز%املنجز

87101.2129786.8جمموع الدورات ال�شرعية

4285.759084.5جمموع دورات القراآن
22146.715572.4جمموع دورات اللغة العربية

151100.7204284.9املجموع الكلي
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انطباع الدعاة والمهتدين عن الدورات 

الداعيــــة: في�صــل حممــد

)معلم – لغة ال�صنهايل( يقول:

تقـــوم  املهتـــدي  ي�شـــلم  عندمـــا 

اللجنة برعايته ثقافيا و�شـــرعيا 

من خالل عدة م�شتويات، حيث 

ينت�شـــب يف البداية اإىل الف�شل 

التمهيدي فنعرفه ف�شـــل اإ�شهار 

الإ�شـــالم، وهدايتـــه ودخوله يف 

اختيـــار  كان  وملـــاذا  الإ�شـــالم، 

الإ�شالم دون غريه من الديانات، 

ونقدم له درو�شا �شرعية وعلمية 

اأ�شبوعية.

تقوم اللجنة بعمل 4 م�شـــتويات 

متهيـــدي،  م�شـــتوى  للمهتـــدي، 

يف  فيدر�ـــص  اأخـــرى،  وثالثـــة 

العقيـــدة،  التمهيـــدي  امل�شـــتوى 

الفقـــه، القراآن، وي�شـــتغرق هذا 

فياأخـــذ  �شـــهور،   4 امل�شـــتوى 

املهتـــدي علـــوم القـــراآن حيـــث 

يتـــم الركيز على حفظ �شـــورة 

ينتقـــل  ذلـــك  وبعـــد  الفاحتـــة، 

اإىل امل�شـــتوى الأول حيـــث يكون 

هنـــاك اختبـــار ملا حت�شـــله من 

علوم، فيدر�ـــص العقيدة، الفقه، 

القراآن، وال�شـــرية. واملهتدي اإذا 

مت ت�شـــجيعه فاإنـــه يواظب على 

الدرو�ص املقررة باللجنة.

اأمـــا امل�شـــتوى الثـــاين، فيدر�ص 

القـــراآن،  الفقـــه،  العقيـــدة، 

وال�شرية، وي�شـــاف اإليه ق�ش�ص 

ال�شـــحابة ر�شـــوان اهلل عليهم، 

واأخـــريا هناك امل�شـــتوى الثالث 

وهو م�شتوى املتميزين.

وبعد النتهاء من تلك امل�شتويات 

دورات  لهـــم  نخ�شـــ�ص  فاإننـــا 

خا�شـــة لتاأهيلهـــم ليكونوا دعاة 

للتعريف بالإ�شـــالم، فنخ�شـــ�ص 

لهم دورة عـــن الدعوة اإىل اهلل، 

يتعلمون فيها ملاذا يقوم الإن�شان 

بالدعوة؟، وما ف�شـــلها؟، و�شبل 

الدعـــوة، وبعـــد ذلـــك يقومـــون 

بيوتهـــم  خـــالل  مـــن  بالدعـــوة 

ومـــكان عملهـــم، حيـــث يلقـــون 

املحا�شرات.

الداعيـــة �صيد عبد ال�صالم:

)معلم - لغة التلغـــو(

جلنـــة التعريف بالإ�شـــالم تهتم 

باملهتدين اجلدد ماديا ومعنويا، 

وبالن�شـــبة للف�شـــول الدرا�شـــية 

فهنـــاك اأربعـــة م�شـــتويات، يتم 

مـــن خاللها تدري�ص منهج قامت 

اللجنة باإعداده للمهتدين اجلدد 

"علمنـــي  مـــن خـــالل م�شـــروع 

تعليـــم  يتـــم  حيـــث  الإ�شـــالم"، 

املهتديـــن اجلدد فقـــه العبادات 

من �شالة و�شيام وزكاة، وكذلك 

ال�شـــرية النبويـــة، ودرو�ـــص من 

واخللفـــاء،  ال�شـــحابة  حيـــاة 

بجانب الدرو�ص التخ�ش�شية يف 

القراآن الكرمي وعلومه، والآداب 

والقيـــم، واحلديـــث، فندر�ص له 

�شرح الأربعني النووية.

املهتديـــن  جنـــد  اهلل  وبف�شـــل 

يحفظون القراآن الكرمي ب�شهولة 

وي�شـــر، واإذا واجهـــت املهتـــدي 

ح�شـــور  يف  م�شـــكلة  اجلديـــد 

الدرو�ص اأو الف�شـــول الدرا�شية 

فاإننـــا نحـــاول اأن نخ�شـــ�ص له 

وقتا اآخر ح�شـــب الوقت املتوفر 

لديـــه، نعطيه خاللهـــا الدرو�ص 

واملحا�شرات ال�شـــرعية، وتكون 

الف�شـــول �شـــباحا وم�شـــاءا يوم 

اجلمعة، والأحد، بالإ�شافة اإىل 

باقـــي اأيام الأ�شـــبوع، بالن�شـــبة 

لف�شل يوم اجلمعة فاإن املهتدين 

ي�شـــلون  الواحـــد  الف�شـــل  يف 

اإىل 30 مهتديـــا بالإ�شـــافة اإىل 

م�شلمي اجلاليات،

ول نكتفـــي بكـــون املهتدي يتعلم 

علمنـــي  م�شـــروع  خـــالل  مـــن 

باإعـــداده  نقـــوم  بـــل  الإ�شـــالم، 

الإعـــداد ال�شـــحيح لكـــي يكون 

داعيـــة ميدانيا يف املحيط الذي 

يتواجد به، �شـــواء كان اأ�شريا اأو 

اجتماعيا، ونقوم بتعليمه كيفية 

الدعوة؟، وكيف يعر�ص الإ�شالم 

علـــى الآخريـــن؟، ونعلمه كذلك 

اأ�شـــاليب التوا�شل مع الآخرين، 

وكيـــف ي�شـــتخرج الدليـــل ليقنع 

الآخرين بالإ�شالم.

الإ�شـــالم  علمنـــي  وم�شـــروع 

ي�شـــاعد املهتديـــن علـــى الثبات 

على الإ�شالم.

املهتـــــــدي: حممد اأ�صــــــرف 

اجلالية ال�صريلنكية - يقــول: 

اإىل  ثـــم حتولـــت  بوذيـــا  كنـــت 

الن�شـــرانية، ثـــم هداين اهلل عز 

فاأعلنـــت  الإ�شـــالم،  اإىل  وجـــل 

اأعلنـــت  اأن  ومنـــذ  اإ�شـــالمي، 

اإ�شالمي، قامت اللجنة برعايتي 

"علمنـــي  مـــن خـــالل م�شـــروع 

الإ�شالم"، فانت�شبت اإىل الف�شول 

الدرا�شـــية، واجتزت كل املراحل 

الدرا�شية، مب�شـــتوياتها الأربعة، 

ثـــم تعلمـــت دورات خا�شـــة يف 

كيفية الدعوة اإىل اهلل، واحلمد 

اهلل كانـــت ثمـــرة هذا امل�شـــروع 

الرائع الذي تعلمت الإ�شالم من 

خالله اأن اأ�شـــلمت عائلتي كاملة 

واأكـــرث مـــن 40 �شخ�شـــا دخلوا 

الإ�شالم على يدي.

م�شـــروع  خـــالل  مـــن  حفظـــت 

اجلـــزء  الإ�شـــالم"  "علمنـــي 
الثالثني من القراآن الكرمي، وهو 

"جزء عـــم"، وتعلمـــت الفرائ�ص 
وال�شـــن، حتى اللحية حر�شـــت 

عليها لأنها من ال�شنة النبوية.
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املهتـــدي: �صعيـــد حممــد / اجلالية الهنديـــة – لغة التلغو

لقد ا�شـــتفدت كثريا من م�شـــروع "علمني الإ�شـــالم" حيث حفظت 20 �شـــورة من �شـــور القراآن الكرمي، 

بالرغم من اأنني مل اأكن اأعرف اأكتب ول اأقراأ اللغة العربية، والآن اأنا �شعيد جدا مبا تعلمته من الدورات 

ال�شرعية، خا�شة الأحاديث النبوية التي فيها اأخالق وقيم رائعة.

دخلت الإ�شـــالم منذ ثالثة اأعوام، تعلمت خالل تلك ال�شـــنوات الكثري، وذهبت للعمرة، وبف�شل اهلل قمت 

بدعوة عائلتي واأ�شلموا جميعهم، كما اأنني اأقوم بدعوة غري امل�شلمني اإىل الإ�شالم مبا تعلمته من برنامج 

"علمني الإ�شالم".

املهتــــدي: ح�صن مانتريي 

اجلالية ال�صريالنكية 

بداأ املهتــدي ح�شن حديثه بتالوة 

اآيـــات من القراآن الكريــم، {َربَّنَا 

نَْيا َح�َشنَــًة َويِف الآِخَرِة  اآِتنَا يِف الدُّ

َح�َشـــنًَة َوِقنَا َعــــــــَذاَب النَّاِر..}، 

ثم حديث الر�شـــول ]: "�َشالةُ 

َماَعِة تَْف�ُشُل َعلَى �َشالِة الَْفْرِد  اجْلَ

ِب�َشبٍْع َوِع�ْشـــِريَن َدَرَجــــًة"، وذلك 

ليعرفنـــا مـــا تعمله مـــن خـــالل 

م�شـــروع "علمني الإ�شالم".

اإننـــي  ح�شـــن:  املهتـــدي  يقـــول 

اهتديـــت منـــذ 17 عامـــا، ومنذ 

ذلـــك احلـــني واأنـــا مواظب على 

الدرو�ـــص ال�شـــرعية يف اللجنة، 

فـــكل در�ـــص اأح�شـــره اأتعلم منه 

�شـــيئا جديـــــدا، واأ�شتفيد واأفيد 

بـــه مـــن حولــــــــــي �شـــواء كانوا 

م�شـــلمني اأو غري م�شلمني، وقد 

يف  الدرو�ـــص  هـــذه  �شـــاعدتني 

تقويـــة اإميـــاين، خا�شـــة دور�ص 

لنـــا  يدر�شـــها  التـــي  العقيـــدة 

ال�شـــيــــــخ في�شل، بالإ�شافة اإىل 

درو�ـــص احلديث والقراآن والفقه 

واللغة العربيـــــة، كما اأنني اأختم 

القراآن كامال يف �شـــهر رم�شان، 

ويف غريه اأي�شا.

وبف�شل اهلل فقد دخـــــل الإ�شالم 

اأ�شـــخا�ص،   10 طريقـــي  عـــن 

اأي  بدعـــوة  اأقــــــــوم  ومازلـــت 

�شخ�ص لالإ�شـــالم �شواء كان من 

الأهل اأو غريهــــم.

�صيخ يعقـــــوب / اجلالية الهندية امل�صلمة

جئت اإىل جلنة التعريف بالإ�شـــالم لتعلم الإ�شـــالم، وانتظمت يف م�شروع "علمني الإ�شالم"، منذ رم�شان 

املا�شي، حيث اإنني من قبل مل اأكن اأعرف اللغة العربية ول كيفية قراءة القراآن الكرمي، اأو ال�شالة بطريقة 

�شـــحيحة. احلمد هلل بعد ان�شـــمامي مل�شروع علمني الإ�شالم اأعطوين الكتب، والن�شرات الدعوية، وهي 

املنهج الذي يدر�شونه من خالل امل�شروع، والآن بف�شل اهلل اأ�شبحت اأعرف اأقراأ القراآن الكرمي، وحفظت 

الأحاديث النبوية.

املهتـــــــدي اأحمـــــــد مـــــــو جوجم 

اجلاليـــــة ال�صينيــــــة يقــول:

 8 منـــذ  الإ�شـــالم  دخلـــت 

�شـــنوات، وقـــد واظبـــت على 

الدرا�شي  للف�شـــل  احل�شـــور 

لل�شيخ �شـــعيد ح�شن، علمني 

واللغـــة  الكـــرمي،  القـــراآن 

العربيـــة، واحلديـــث، واأقـــوم 

اأ�شـــدقائي امل�شـــلمني  بدعوة 

للح�شـــور  امل�شـــلمني  وغـــري 

للجنة، وكل ذلك بف�شـــل اهلل 

عز وجـــل ثم جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم التـــي تعلمت فيها 

من خـــالل م�شـــروع "علمني 

الإ�شالم".

املهتــــدي مبارك / اجلالية ال�صينية

اأ�شـــلمت منذ 5 �شـــنوات، وبالرغم من 

اأنني اأ�شـــكن باأمغرة فاإنني اأح�شر اإىل 

جلنـــة التعريـــف بالإ�شـــالم فـــرع املال 

�شـــالح، لأتعلم على يد ال�شـــيخ �شـــعيد 

حفظـــت  الآن  اهلل  واحلمـــد  ح�شـــن، 

10 �شـــور من القراآن الكـــرمي، وكذلك 
الأحاديـــث النبويـــة، وقامـــت اللجنـــة 

اجتـــزت  اأن  بعـــد  للحـــج  بر�شـــيحي 

امل�شـــتويات الدرا�شـــية التي خ�ش�شتها 

يف م�شروع علمني الإ�شالم.
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درا�صات

سلسلة دعوية متخصصة في دعوة غير المسلمين

البوذية في الميزان.. 

عمـرو عبداملولــى - باحث اأكادميي

دراسـة تحليلية )9(

»الألوهية عند بوذا واأتباعه«

ق�صية الألوهية عند بوذا واأتباعه: 

اتفقـــت معظـــم الروايـــات البوذيـــة على اأن 

"بـــوذا" ل يقرر العقائد ول يهتم بها، مل يعن 
باحلديث عن الإله، ومل ي�شغل نف�شه بالكالم 

عنه اإثباتا اأو اإنكارا، وحتا�شـــى كل ما يت�شل 

بالبحـــوث الالهوتية، وما وراء الطبيعة، وما 

يتحـــدث عن الق�شـــايا الدقيقـــة يف الكون، 

وكان ينهى اأ�شـــحابه وزواره اأن يخو�شوا يف 

هـــذه الأبحـــاث ويوبخهم على �شـــوؤالهم عن 

مثل هذه الق�شـــايا. وكان مييـــل اأحيانا اإىل 

جانـــب الإنكار اأكرث مـــن اجتاهه اإىل جانب 

الإثبات، فقد وقف يف اإحدى خطبه ي�شـــخر 

ممـــن يقولـــون بوجود الإلـــه، وكان مما قاله 

يف ذلـــك "اإن امل�شـــايخ الذيـــن يتكلمـــون عن 

اهلل، ومل يـــروه وجها لوجه، كالعا�شـــق الذي 

يذوب كمدا وهـــو ل يعرف من هي حبيبته، 

اأو كالـــذي يبنـــي ال�شـــلم وهو ل يـــدري اأين 

يوجد الق�شـــر، اأو كالذي يريد اأن يعرب نهرا 

فينادي ال�شاطئ الآخر ليقدم له"، ومن اأجل 

اإهمال الإلـــه اأو الجتـــاه اإىل نكرانه اأحيانا 

اجته براهمة ع�شره اإىل اأن ي�شموه بو�شمة 

الإحلاد. ومن املعلوم بال�شـــرورة اأن الإميان 

باإلـــه، هو اجتاه نف�شـــي قوي ل يقل عن قوة 

الغرائـــز يف الب�شـــر، واإهمـــال هـــذا الجتاه 

يحدث ارتباكاً وا�شـــطرابا، ومـــن اأجل هذا 

جنـــد اأن اأتبـــاع "بوذا" من بعـــده يفكرون يف 

الإله، ويعملون على الو�شول اإليه اأو التعرف 

عليـــه، وملا كان "بوذا" قـــد ترك هذا املجال 

خاليا، فقد لعبت بهم الأهواء، فاجته بع�شهم 

اإىل العتقاد اأن "بوذا" لي�ص اإن�شانا حم�شا، 

بل اإن روح اهلل حلت به، وهذه العقيدة ت�شبه 

عقيدة احللول التي يعتنقها بع�ص امل�شيحيني 

يف ال�شـــيد امل�شـــيح، فيقولون اإن �شخ�شـــيته 

ثنائية - لهوتية ونا�شوتية-، واإن ال�شخ�شية 

الالهوتية حلت بالنا�شـــوت، وت�شـــربت هذه 

العقيدة اأي�شا اإىل مّدعي الت�شيع فقالوا بها 

فيمـــا يتعلق بعلـــي بن اأبي طالـــب، وعاقبهم 

ر�شـــي اهلل عنـــه مبـــا ي�شـــتحقون، بل ذهب 

بع�ـــص البوذيني اإىل القول بـــاأن "بوذا" كائن 

لهوتـــي هبـــط اإىل هذا العـــامل لينقذه مما 

فيه من �شرور.

وقـــد ت�شـــربت هـــذه العقيدة كذلـــك لبع�ص 

الطوائـــف امل�شـــيحية. ولكـــن يف احلقيقـــة 

كان "بـــوذا" يوؤ�شـــ�ص مذهبـــه على الأ�شـــ�ص 

الأخالقية، وعلى التجربة الروحية والطريق 

املوؤدية اإليها، وكان ل يعتمد على معونة اأخرى 

ينتظـــر اإلهامهـــا اأو نورهـــا، ولـــذا يرى كثري 

مـــن الباحثني يف الأديان اأن البوذية فل�شـــفة 

اأخالقية واآداب لل�شلوك اأكرث منها دين، واأن 

اأتبـــاع بوذا هـــم الذين رفعوا هذه الفل�شـــفة 

اإىل م�شـــتوى الدين. وقد ثبت اأن "بوذا" كان 

عاكفا على درا�شة تخفيف ويالت الإن�شانية، 

والق�شاء على ال�شقاء والآلم يف هذه احلياة 

لكـــي تنال النجاة واخلال�ـــص من الدنيا وما 

فيهـــا. اإن هـــذا اخلال�ص عند "بـــوذا" عمل 

�شخ�شـــي بحت يخ�ص الفرد بال حاجة اإىل 

اللتجـــاء اأو ال�شـــتنجاد بالإلـــه املنقذ، لأن 

قـــدر الإن�شـــان النهائـــي عنـــده يتوقف على 

�شـــلوكه ال�شخ�شـــي احلر، ل على الإله، واأن 

الإن�شـــان حاكم حياته، و�شانع م�شريه على 

حّد زعمـــه. يقول "بوذا" يف بع�ص مواعظه، 

"من احلمق اأن تعتقد اأن �شـــواك ي�شتطيع اأن 
يكون �شبب �شعادتك اأو �شقائك، اإن ال�شعادة 

اأو ال�شـــقاء نتيجـــة �شـــلوكنا نحن و�شـــهواتنا 

نحن... كونوا لأنف�شـــكم موئال ومعت�شـــما، 

ول تعت�شـــموا مبالذ خارجي، ول ت�شـــتمدوا 

اإل باأنف�شـــكم" ويقـــول يف مو�شـــع اآخر: "األ 

اإن يف يـــد الإن�شـــان وحـــده خال�ص نف�شـــه، 

فال يطلب من غري نف�شـــه مـــالذا وليكن كل 

اأحد منكم ملجاأ لنف�شـــه، اإن نف�شه فقط هي 

امللجاأ ال�شـــحيح" وعلى هذا الأ�شـــا�ص، فلم 

يعن "بوذا" باحلديث عن الإله، وعن ق�شايا 

الفل�شفة الدقيقة يف الكون وما وراءه. 

وهذا اأي�شـــا هـــو ما ذهب اإليـــه "اأبو الكالم 

اآزار" الـــذي كان وزيـــرا للمعـــارف بالهنـــد: 
"اإنـــه بداأ بحثـــه وفرغ منـــه دون اأن يلجاأ اإىل 
العتقاد باهلل -ثقافة الهند �ص 52" ويقول 

"ول ديورانـــت" يف كتابـــه ق�شـــة احل�شـــارة 
3\78 "اإنـــك لن جتد يف تاريخ الديانات من 
هو اأغرب من بوذا يوؤ�ش�ص ديانة عاملية، ومع 

ذلك ياأبى اأن يدخل يف نقا�ص الأبدية واخللود 

واهلل.. اإنه ليبت�شـــم �شـــاخرا من املحاورة يف 

مو�شـــوع نهائية الكـــون اأو لنهائيته" وتروي 

الروايـــات البوذيـــة اأنه قد رف�ـــص اأن يجيب 

واأن يبـــدي راأياً عمـــا اإذا كان للعامل بداية اأو 

نهايـــة، واأنه حـــق اأو غري حـــق، اأو اإذا كانت 

النف�ص والبدن �شيئا واحدا اأو هما خمتلفان 

اأو غـــري ذلـــك من ق�شـــايا الوجـــود الكوين 

–امليتافيزيقيـــا- ، لأن اأمثـــال هذه امل�شـــائل 
يف راأي "بـــوذا" ل توؤدي بالباحثني فيها اإىل 

التخل�ص مـــن اآلم احلياة واإىل الرنفانا، ول 

توؤديهم اإل اإىل اخل�شومة احلادة والكراهية 

ال�شخ�شية واحلزن، وكان بوذا ينهى اأ�شحابه 

وزواره اأن يخو�شـــوا يف مثـــل هـــذه الأبحاث 

ويوبخهم على �شـــوؤالهم عن ق�شية الألوهية، 

ولهذا ل جنـــد يف تعاليمه ومبادئه اأثراً يدل 
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علـــى اإميانـــه باإلـــه واحد اأو عـــدة اآلهة 

اأي التوحيـــد والوثنية. ومن هنا اعتقد 

معظم الباحثني اأنـــه كان ملحدا، وهذا 

هـــو الظاهـــر يف جميع تعاليمـــه، وكان 

بـــوذا يف بع�ص اأقوالـــه يتجه اإىل جانب 

الإنـــكار يف ق�شـــية الألوهية، واأ�شـــبح 

يحـــارب معتقديها، فـــريوي لنا الكتاب 

عـــن بـــوذا اأنه �شـــئل عن راأيـــه يف الإله 

والكون، وفيما ي�شتغل به الفال�شفة من 

اجلدل واحلوار يف قدم العامل وحدوثه، 

ويف الـــروح وخلودهـــا، وما اأ�شـــبه ذلك 

قـــال: "اإن الآلهة اأنف�شـــهم لـــو كان لهم 

وجود ملا كان يف و�شـــعهم اأن يجيبوا عن 

هذه امل�شـــائل" وقال يف مو�شـــوع اآخر: 

"يـــا اإخوتـــي بيهك�شـــو احلق اأقـــول لكم 
اإين يف حياتي هذه قد دخلت الرنفانا، 

وا�شـــمحلت حياتي وتخل�شت من ربقة 

كارما ومن �شل�شلة التنا�شخ.. ل اإله ول 

اإن�شـــان ولكن احلقيقة هـــي التي تبقى 

اأبـــدا" وهنـــاك ن�شـــو�ص اأخـــرى كثرية 

ت�شري اإىل مثل هذا املعنى. 

وهذه الن�شـــو�ص تكفي لنا للدللة على 

اإنـــكار بوذا الإله وعـــدم اإميانه باأي اإله 

مـــن الآلهة، وهـــذا هو الـــراأي املعروف 

وامل�شـــهور لـــدى اأتباعـــه مـــن البوذيني 

قدميـــا وحديثا. غـــري اأن بع�شـــهم قد 

�شـــّذوا فذهبوا اإىل اأن بـــوذا كان يوؤمن 

بالإلـــه وكان اإنـــكاره علـــى الآلهـــة لي�ص 

اإنـــكارا مطلقا واإنا هو مق�شـــور على 

اآلهـــة "الآريني" دون غريها، لأن اآلهتهم 
�شـــعبية مثـــل اإله اليهـــود. وي�شـــتدلون 

ببع�ص الن�شـــو�ص يف الأ�شـــفار البوذية 

التـــي توهم اإميان بوذا بالإله، منها قول 

بوذا "يا اإخوتي بيهك�شو اأطيعوا دهارما 
التي ظهر بينكم، اتبعوه بيقظة وانتباه، 

وا�شلكوا الطريق التي عبدها لكم" "من 

ا�شتب�شـــر هذا النامو�ص فقد ا�شتب�شر 

دهارمـــا، ومـــن ا�شتب�شـــر دهارما فقد 

ا�شتب�شـــر النامو�ص" فقد ف�شـــر بع�ص 

فال�شـــفة البوذيني كلمة "دهارما" باأنها 

ت�شاوي الإله يف �شائر الأديان، واأن هذا 

الإله لي�ص له ذات ول �شفة، لأنه جمرد 

النامو�ـــص الذي يدير الكون ويتحكم يف 

احلياة كلها. 

ومـــن الوا�شـــح اأن هذا الن�ـــص ل يفيد 

ذلـــك، لأن كلمـــة دهارما عنـــد البوذية 

ل تطلـــق اإل علـــى تعاليم بوذا التي هي 

اأحد اأقانيم الثالوث املقد�ص يف البوذية، 

كما تطلق اأي�شـــا على القانون اأو الدين 

املعتقـــد،  اأو  ال�شـــرف  اأو  الف�شـــيلة  اأو 

اأو قاعـــدة ال�شـــلوك التي و�شـــعها بوذا 

لأتباعـــه، وهذا هو امل�شـــطلح املعروف 

يف البوذيـــة. اأما هذا التف�شـــري ال�شـــاذ 

فلم يق�شـــد من ورائـــه اإل التوفيق بني 

البوذية وغريهـــا من الأديان، وعلى اأية 

حال فاإن الن�شو�ص التي اأوردناها توؤيد 

القول باأن بوذا ملحد واأن القول باإميانه 

بالإلـــه يحتاج اإىل دليـــل اأكرث. اأما كونه 

مل ينكـــر اإل على اآلهـــة "الآريني" فلي�ص 

دليـــال كافيا على اإميانه باإله احلق، لأن 

اإنكار ال�شـــيء ل يقت�شـــي اإثبات �شـــده 

اإل بدليـــل عليـــه. ولعل بـــوذا اأنكر هذه 

الآلهـــة لأنـــه كان يعي�ـــص يف البيئة التي 

تعبد فيها هذه الآلهة، والفو�شـــى التي 

كانـــت يف الهنـــد باحل�شـــود مـــن الآلهة 

والأربـــاب جعلـــت بـــوذا ل ير�شـــى عن 

احلياة الروحية القائمة واملنغم�شـــة يف 

الغيبيـــات، فكان اأن اآمن اإميانا ل يرقى 

ال�شك اإليه ب�شرورة اإزاحة الفزع اجلاثم 

علـــى �شـــدور النا�ص من خ�شـــية بط�ص 

الآلهـــة، عـــن طريق تدمري فكـــرة الإله 

اإىل الأبـــد. فاإن اإيثار النا�ص اإلقاء اأعباء 

حياتهـــم وم�شـــكالت دنياهم على عاتق 

الإله عو�شا عن العتماد على جهودهم 

الذاتيـــة، قـــد اأهـــاب ببوذا اأن يح�شـــر 

تعليمـــه وتثقيفه يف دنيـــا النا�ص. فكان 
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اأن نـــادى باأن الكارما اأي الفعل الإرادي 

هي اأ�شـــا�ص كل �شيء يف الوجود، �شواء 

بالن�شـــبة للنا�ص اأو احليوانـــات، ويقول 

اأي�شـــا اإن الإن�شـــان يولـــد مـــن اأفعالـــه 

الذاتيـــة، بل اإن اأفعالـــه هي التي حتدد 

جن�شه، فاأنكر عليها بهذا العتبار، لأنه 

مل يعرف غريها واإل لأنكره. 

وممـــا يوؤيـــد ذلك ما روي عـــن بوذا اأنه 

اأنكر اخللود والأبدية جلميع الكائنات، 

فكل �شيء عنده قابل للتغري والفناء حتى 

"براهما" نف�شـــه يعتـــوره التغري والفناء 
مثل اأي كائـــن، وقرر يف بع�ص مواعظه 

اأنـــه ل يوجد روح اأكـــرب اأو خالق اأعظم 

لهـــذا الكون، لأنـــه يف زعمه اأ�شـــطورة 

وخرافة من خرافات الفال�شفة. من هنا 

�شـــمي دينه دين الإحلاد، واأدخله علماء 

الأديـــان يف جمموعة الأديان الإحلادية 

مثـــل "الكونفو�شـــية" و"اجلينية"، ومما 

دفـــع بوذا اإىل هـــذا املوقف اخلطري ما 

روي يف تري بيتاكا اأنه ت�شور الإله على 

اأنه ذات جتردت من ال�شفات الب�شرية، 

كاحلب والر�شـــا والغ�شـــب والكراهية 

وال�شـــخط وما اأ�شـــبه ذلك، فما دامت 

الآلهـــة مت�شـــفة بهـــذه ال�شـــفات فـــال 

يجـــوز اأن تكون اآلهـــة، لأنها مل تتخل�ص 

مـــن ال�شـــهوات والرغبـــات، والـــذي مل 

يتخل�ص من ال�شـــهوات والرغبات كيف 

يكون اإلها؟ وعلى هذا فقد ف�شـــر بع�ص 

العلمـــاء البوذيني املعا�شـــرين باأن بوذا 

اأنكر الإله امل�شخ�ص ومل ينكر الإله غري 

امل�شـــخ�ص الذي هو نامو�ص دهارما يف 

زعمهم. ومما يالحظ يف هذا الت�شـــور 

ال�شـــخيف اأنه �شـــبيه اإىل حد بعيد مبا 

ت�شوره بع�ص الفرق الإ�شالمية ال�شالة 

"كاجلهميـــة" و"املعتزلـــة" وغريهما يف 
ق�شـــية ال�شـــفات الإلهيـــة، حيـــث نفوا 

جميع ال�شفات من ذات اهلل بحجة اأنها 

ت�شبه �شفات املخلوقني، ومل يدركوا اأن 

اهلل ل مياثل �شيئا ول مياثله �شيء، ل يف 

ذاته واأفعاله، ول يف اأ�شـــمائه و�شفاته، 

وكل ما ثبت له من �شـــفات فهو على ما 

يليق بجالله، ل يدل ذلك على نق�شـــه، 

بل يدل على كماله، لأن �شـــفاته تعاىل 

�شفات كمال خمت�شة به، ل ي�شركه فيها 

غـــريه، قال تعاىل: {لَيْ�َص َكِمثِْلِه �َشـــْيءٌ 

رُي} (ال�شورى:11)،  ـــِميُع البَ�شِ َوُهَو ال�َشّ

وهذا املوقف ال�شلبي كان رد فعل ل�شوء 

ت�شرف طبقة من الرباهمة، وثورة على 

�شـــلطانهم وا�شـــتبدادهم، فخـــاف بوذا 

اأن تتكـــون عنـــد اأتباعه طبقـــة لهوتية 

جديـــدة كالرباهمـــة اإن اعـــرف بالإله 

فاأنكر كل تلك الآلهة، واأراد  الفرار من 

�شاللة الربهمية ولكنه وقع يف �شاللة 

اأكرب واأعظم منها وهي الإحلاد. 

�صبهة نبوة بوذا والرد عليها

�شبهة نبوة بوذا والرد عليها: ومن هنا اأخطاأ بع�ص الباحثني القائلني باأن بوذا نبي 

مـــن اأنبياء اهلل اأر�شـــله اإىل اأمة الهند يف ع�شـــره. وقد ذهـــب اإىل هذا القول كثري 

من الباحثني، منهم الدكتور "علي زيعور" يف كتابه الفل�شـــفات الهندية، حيث قال 

"لقـــد اآمنـــت ذات يـــوم بفكرة تتلخ�ص بالقول اإن بوذا قد يكون ر�شـــول اأو م�شـــلحا 
يقر الإ�شـــالم، واإن مل يرد ا�شـــمه يف القراآن - �ص233" وكرر راأي بع�ص الباحثني 

الذين يرون بوذا جمددا ملا طم�شه الدهر من وحي اإبراهيم عليه ال�شالم ،اأو داخال 

يف دائرة الر�شـــل الذين مل يق�شـــهم القراآن. ومنهم اأي�شـــا الدكتور "حممد توفيق 

�شـــدقي" يف كتابه "ال�شـــلب والفداء-�ـــص60" اإذا يقول فيه: قـــال تعاىل {والتني 

والزيتون وطور �شـــنني} اأما التني فهو �شـــجرة بوذا موؤ�شـــ�ص الديانة البوذية التي 

حّرفت كثريا عن اأ�شلها احلقيقي، لأن تعاليم "بوذا" مل تكتب يف زمنه، واإنا رويت 

كالأحاديث بالروايات ال�شفهية، ثم كتبت بعد ذلك حينما ارتقى اأتباعها، والراجح 

عندنا بل املحقق اإذا �شح تف�شرينا لهذه الآية، اأنه كان نبيا �شادقا، وي�شمى "�شكيا 

مـــوين" اأو "جوتاما"، وكان يف اأول اأمره ياأوي اإىل �شـــجرة تني عظيمة، حتتها نزل 

الوحي واأر�شـــله اهلل ر�شـــول، وي�شتمر املوؤلف فيقول: "وليزال اأهل الأديان الأربعة 

هـــم اأعظـــم اأمر الأر�ص، واأكرثهم عددا واأرقاهم، والرتيب يف ذكرها يف الآية هو 

باعتبار درجة �شحتها بالن�شبة لأ�شولها الأوىل، فبداأ تعاىل بالق�شم بالبوذية لأنها 

اأقل درجة يف ال�شحة، واأ�شد الأديان حتريفا عن اأ�شلها، كما يبداأ الإن�شان بال�شيء 

صنفت البوذية من 
العقائد اإللحادية ألنها 

تنكر وجود خالق 
للكون وهو ما قرره 

بوذا في مواعظه
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ال�شـــغري ثم يرتقي للتاأكيد اإىل ما هو اأعلى، 

ثم الن�شرانية وهي اأقل من البوذية حتريفا، 

ثم اليهودية وهي اأ�شـــح من الن�شـــرانية، ثم 

الإ�شـــالمية وهي اأ�شـــحها جمعيا، واأبعدها 

عـــن التحريـــف والتبديل". وللـــرد على هذا 

الـــراأي نذكـــر التـــي: - مل يـــرد يف الأقوال 

املاأثـــورة مع كرثتها يف معنـــى الآية الكرمية 

اأن التني رمز اأو اإ�شارة اإىل �شجرة بوذا التي 

زعم اأنه ح�شل احلكمة العليا حتتها. 

واأ�شح الأقوال يف معنى الآية عند املف�شرين 

هـــو اأن املراد بالتني هو التني املعروف الذي 

يـــوؤكل، وبالزيتون هو الزيتون املعروف الذي 

يع�شـــر منه الزيت، وبطور �شـــنني هو اجلبل 

املعـــروف الذي نودي مو�شـــى عليه ال�شـــالم 

من جانبه، وبالبلد الأمني هي مكة بيت اهلل 

احلرام، لأن هـــذه املعاين هي املعروفة عند 

العرب، كما اأنها هي احلقيقة، ول يعدل عن 

احلقيقة اإىل املجـــاز اإل بدليل. وزيادة على 

ذلك اأن هناك فرقا كبريا بني �شـــجرة التني 

و�شـــجرة بوذا. -من الأمور امل�شـــلّم بها عند 

اأهـــل ال�شـــنة واجلماعة اأنه ل يجـــوز اإثبات 

النبـــوة لأحد اإل بدليل �شـــريح مـــن الكتاب 

وال�شنة، ولي�ص لدينا اأي دليل يثبت نبوة بوذا 

ور�شـــالته، ودعوى ذلك ل تخلو من احلد�ص 

والتخمـــني، بـــل الذي ثبـــت عندنـــا اأن بوذا 

زعم لنف�شـــه ال�شـــتنارة، واأنـــه نالها بجهده 

وجتربتـــه، ل بوحي مـــن اهلل اأو اإلهامه- مل 

يثبت اأي دليل �شريح يدل على اعراف بوذا 

بالإله اخلالـــق اأو دعوته النا�ص اإىل عبادته، 

بل الثابت هو العك�ص فقد ن�شـــت يف الكتاب 

املقد�ـــص عنـــد البوذيـــة عبارات بـــوذا يفهم 

منها جحوده وا�شت�شـــغاره لالآلهة كلها حقها 

وباطلهـــا. فلـــو كان بوذا نبيا مـــن اأنبياء اهلل 

لـــكان اآمن بالإلـــه اخلالق ودعـــا النا�ص اإىل 

عبادتـــه. لأن لب دعـــوات الأنبياء والر�شـــل 

وجوهر الر�شـــالت ال�شـــماوية هـــو الدعوة 

اإىل عبادة اهلل وحده ل �شـــريك له، واأن اهلل 

�شـــبحانه وتعاىل مل ير�شل الر�شل جمعيا اإل 

لهذه املهمة الواحدة. 

ق�صية الألوهية عند البوذيني بعد بوذا:

اإن اإهمـــال بوذا الكالم عـــن الإله قد ترتبت 

عليـــه اآثـــار ونتائج �شـــيئة يف تاريـــخ ديانته. 

وذلـــك لأن الإميان بالإله اأمري فطري فطر 

اهلل النا�ص عليه، واجته اإليه عقل الإن�شـــان 

بطبيعته من غـــري تلقني اأو تعليم، ومن اأجل 

هذا جند اأن اأتباع بوذا من بعده يفكرون يف 

الإله، ويعملون على الو�شول اإليه اأو التعرف 

عليـــه. وملـــا كان بـــوذا قد ترك هـــذا املجال 

فارغـــا، اأ�شـــرع اأتباعـــه، وعمـــدوا اإىل بوذا 

نف�شـــه فجعلوه اإلها معبودا كاآلهة الهندو�ص، 

وقد اختلفوا فيما بينهم حول �شخ�شية بوذا 

وانق�شموا اإىل مذهبني كبريين: 

اإىل  املذهـــب  الأول: اجتـــه هـــذا  املذهـــب 

العتقاد باأن بوذا لي�ص اإن�شانا حم�شا بل اإن 

روح الإله قد جت�شد فيه، فاأ�شبح اإلها، وهذا 

املذهـــب هو املعـــروف يف البوذية "مبهايان" 

اأو املذهـــب اجلديـــد، لأنه بعيد عـــن تعاليم 

بوذا الأ�شـــلية وقريب ال�شـــلة بالهندو�شية، 

فمن عقيـــدة الهندو�ص ما ي�شـــمونه "اأوتار" 

ومعنـــاه النـــزول اأي نزول الإلـــه اإىل الأر�ص 

وجت�شـــده يف الإن�شـــان اأو احليـــوان، وهـــذه 

العقيدة ت�شبه عقيدة احللول عند امل�شيحية، 

ويعتقـــد الهندو�ـــص اأن الإله "في�شـــنو" اأحد 

الأقانيم الثالثة كان يتخذ خمتلف الأ�شكال 

وال�شور، فكان يظهر على الأر�ص كلما دعت 

احلاجـــة اإىل اإنقـــاذ الب�شـــرية مـــن الهالك، 

ففي اإحدى املرات جت�شـــد في�شنو يف كر�شنا 

ويف راما وكالهما من الأبطال الأ�شـــطورية 

يف املالحـــم الهندية، كما جت�شـــد اأي�شـــا يف 

�شـــورة بوذا لإنقاذ الب�شرية من الآلم. وقد 

تاأثـــر املذهب اجلديد بالهندو�شـــية يف هذه 

العقيدة نتيجة من اختالطه بها، فجعل بوذا 

اإلها يف �شورة اإن�شان. واأطلق على هذا الإله 

ا�شـــم "براهمات �شاجتا"، وو�شفه باأنه الإله 

اخلالق واملدبر للكـــون، واأنه اأراد اأن يخل�ص 

الإن�شـــان واحليوان من اآلم الدنيا فنزل اإىل 

الأر�ـــص وجت�شـــد يف �شـــخ�ص بـــوذا وغريه، 

ح�شـــب ما اقت�شـــته احلاجة. وقد انت�شرت 

هذه العقيدة با�شم "بوذية مهايان" يف نطاق 

وا�شـــع منـــذ بدايـــة القـــرن الأول امليالدي، 

الأمر الذي جعـــل اأهل الرومان متاأثرين بها 

ف�شوروا امل�شـــيح عليه ال�شالم اإلها جم�شدا 

كما �شور البوذيون بوذا. 

املذهـــب الثاين: وهـــذا املذهب هو املعروف 

يف البوذيـــة مبذههب "هينايان" واأطلق عليه 

اأي�شـــا باملذهب القدمي، لأنه قريب ال�شـــلة 

بتعاليـــم بـــوذا، وقد اجتـــه البوذيون يف هذا 

املذهـــب اإىل العتقاد بب�شـــرية بـــوذا، واأنه 

اإن�شـــان مقد�ص ارتقى اإىل مرتبة اأ�شمى من 

مرتبـــة الإن�شـــان واملالئكة والآلهـــة، فاألهوه 

بهذا العتبار. اأما الإله اخلالق كما يف �شائر 

الأديـــان فاإنهم ل يعرفون بـــه، بل يعتقدون 

اأنه خرافة، كما هو ظاهر يف اأقوال موؤ�شـــ�ص 

دينهم بوذا التي اأ�شـــلفناها، والبوذيون عامة 

يعتقدون اأن املرتبة التي تُو�شل الإن�شان اإىل 

درجـــة الآلهة اأو ما فوقهـــا على حد زعمهم 

هي مرتبة "بودها" اأي التَّنور، وذكرت الكتب 

البوذية اأن هذه املرتبة ا�شتملت على �شفات 

منهـــا: اأنـــه حـــرر مـــن �شـــوائب اأدران املادة 

املدن�شة، وتغلب على جميع رغباته و�شهواته 

الب�شرية، كاحلب والغ�شب والطمع والغرور 

وما اأ�شبه ذلك -اأنه تخل�ص من ربقة كارما - 

اأنه متكن من التذكر لأدوار حياته ال�شـــابقة 

قبل هذه احلياة - اأنه عرف اأ�شـــرار احلياة 

بدايتهـــا اإىل نهايتهـــا - اأنـــه عـــرف طريـــق 

اخلال�ـــص مـــن اآلم احليـــاة. فمـــن ح�شـــل 

علـــى هـــذه املرتبة فاإنـــه ي�شـــتحق التقدي�ص 

والعبادة. 

وبهـــذه املرتبـــة املزعومة اأّلـــه البوذيون بوذا 

ونحتـــوا متثالـــه للعبـــادة، كما اأّلهـــوا جميع 

القدي�شـــني احلا�شـــلني على هذه املرتبة يف 

تجاهل "بـوذا" كون اإليمان بالله أمر فطري فاتجه 
بعض أتباعه محاولين التعرف عليه والبعض اآلخر 

إلى جعل بوذا "إلها"
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درا�صات

زعمهـــم. ويحدثنا التاريـــخ يف تطور البوذية 

اأن متثـــال بـــوذا ن�شـــاأ يف البوذيـــة يف القرن 

الأول قبـــل امليالد اأي بعد وفـــاة بوذا باأربعة 

قـــرون، وقد اأقاموا التماثيل وال�شـــور لبوذا 

بهيئـــة رزينـــة متحفظـــة وجامـــدة. ويذكـــر 

التاريـــخ اأن متثـــال بوذا كان بـــداأ وحيدا يف 

اأول الأمـــر، ثـــم اختلـــط بالتدريـــج بالآلهـــة 

الربهميـــة، ومبرور الزمـــن ذاب متثال بوذا 

بـــني هذه الآلهة الكثرية، وذاب اأتباع البوذي 

يف الهنـــد بني الهندو�ص. ومـــن هنا خرجت 

البوذيـــة مـــن الهند، وانت�شـــرت خارجها من 

بالد �شـــرق اآ�شيا، وخ�شعت لأهواء ال�شعوب 

التـــي اعتنقتهـــا، وانهزمـــت اأمـــام عاداتهـــا 

وتقاليدهـــا، فبع�ـــص ال�شـــعوب اأدخلوا فيها 

عبادة امللوك، والبع�ص الآخرون اأدخلوا فيها 

عبادة الفيلة، معتقدين باأن بوذا قد تقم�شت 

روحه يف اأج�شـــادها مـــرات عديدة، والكثري 

منهم اأدخلوا فيها عبادة اأرواح املوتى. 

وهكذا انحدرت البوذيـــة اإىل عبادة الأوثان 

نتيجة لإنكارها الإله. اإنها ككل عقيدة خلت 

مـــن العتقـــاد بالإلـــه، حيـــث بـــادر اأتباعها 

مبـــرور الزمـــن فابتكـــروا الإله علـــى النحو 

الـــذي يتفق مع ثقافتهم وم�شـــتواهم العقلي 

والعلمـــي، فبدل من اأن يعبد البوذيون خالق 

الب�شـــر عبدوا ميتا من الب�شر، بل عبدوا كل 

�شـــيء زعموا فيه القدا�شـــة، �شـــواء كان من 

اجلـــّن، اأو الإن�ص، اأو احليوان، اأو اجلماد اأو 

ال�شجر اأو ما �شابه ذلك. 

والبوذيـــون الأّولون عندما نحتوا متثال بوذا 

وجعلـــوه اإلهـــا يعتقـــدون اأنه جمـــرد عالمة، 

اأو رمـــز للخـــري، والنبالة والزهـــد واحلكمة 

والفنـــاء والكمال الأ�شـــمى نرفانـــا، اإنهم ل 

ي�شـــاألونه اأن يحـــّول اجلبال ذهبـــا، اأو يجعل 

البحار لبنا وع�شـــال، اأو يغري �شري الأفالك، 

اأو يرزقهم اخللود يف الدنيا، ف�شـــال عن اأن 

يظنـــوا اأنه خلق نف�شـــه، اأو خلق ال�شـــموات 

والأر�ـــص، اأو اأنه مي�شـــك بنظامهمـــا، ولكن 

البوذيـــني املتاأخريـــن بالغـــوا يف التقدي�ـــص، 

فزعمـــوا اأن يف متثـــال بوذا قوة عجيبة على 

فعـــل اخلـــوارق، وقـــدرة روحية يف اإ�شـــالح 

معا�شـــهم وق�شـــاء حاجاتهم، في�شـــاألونه اأن 

يدفع عنهم البالء واملر�ص واأن ي�شـــري عليهم 

بالوقـــت املنا�شـــب للعمل ويلتم�شـــون منه اأن 

ياأتيهـــم باملطـــر لزرعهم، ومـــا اإىل ذلك، من 

اأجـــل ذلك يقدمون لـــه القرابـــني والهدايا، 

ويطوفـــون حولـــه، ويطلبون منـــه حاجاتهم، 

كمـــا هـــو امل�شـــاهد واملعـــروف يف كثري من 

الدول البوذية. 

مناق�صة البوذيني يف ق�صية الألوهية:

البوذيون عامة با�شـــتثناء اأ�شـــحاب املذهب 

اجلديـــد ل يوؤّلهـــون بوذا كاإلـــه خالق، واإنا 

يوؤّلهونـــه كاإن�شـــان مقد�ـــص ل يت�شـــف باخللق 

والتدبـــري. لذلـــك مل يتمكنوا من �شـــد الثغرة 

اأن  ي�شـــتطيعون  فـــال  نحلتهـــم،  الوا�شـــعة يف 

يف�شروا وجود الكون واحلياة والإن�شان تف�شريا 

مر�شـــدا كما ف�شـــر به امل�شـــلمون وغريهم من 

اأ�شـــحاب الأديان ال�شـــماوية، اإنهم عجزوا عن 

اأن يقيموا دليال واحـــدا على عدم وجود الإله 

اخلالق املت�شـــرف يف هذا الكـــون، وعلى هذا 

فلـــم يجـــدوا بـــدا اإل اأن يلجـــاأوا اإىل منطقهم 

الفا�شـــد، وهو القول باأن وجود اهلل لي�ص اأمرا 

�شروريا يف احلياة الب�شرية، واأن البحث فيه ل 

يفيد الإن�شان يف حل م�شكالتهم، اإذ ل تزول به 

اآلم احليـــاة، وهـــذا املنطق هو معنى قول بوذا 

حينما �شئل عن اأبدية العامل ونهايته حيث قال 

"اإن البحـــث يف هـــذه الأمـــور ل يعنينا، اإين مل 
اأجـــئ اإىل هذه احلياة لأبـــني لكم هذه الأمور، 

واإنا جئت لأعرفكم و�شـــيلة اخلال�ص من اأمل 

هذه احلياة، واإذن فاأنا اأعترب هذا ال�شوؤال غري 

مفيـــد" يقول الراهب البوذي الكبري بيهك�شـــو 

يف اإحدى املحا�شـــرات التـــي األقاها يف رابطة 

العـــامل البـــوذي فرع كـــوال ملبـــور ماليزيا 15 

اأبريل 1978

"ل يهمنـــا وجـــود اهلل اأو عدمـــه اإذ ل عالقة 
له بق�شية اخلال�ص التي نن�شدها. اإن وجود 

الإلـــه اخلالق الذي يوؤمـــن به املتدينون لي�ص 

�شـــرورة عقلية لتف�شـــري مـــا يف الكـــون، اإذ 

ميكـــن اأن يرد كل ما يف الكون اإىل الطبيعة، 

والقوانـــني  النوامي�ـــص  بالطبيعـــة  ويق�شـــد 

التـــي حتكم الكون اأو ما ي�شـــمى يف البوذية 

نامو�ـــص العلة واملعلـــول اأو نامو�ص الطبيعة، 

ويف�شر الراهب هذا النامو�ص فيقول اإن هذا 

النامو�ص هو الذي يوجد الأ�شـــياء ويحدثها، 

وهو الذي ي�شـــيطر على كل �شيء، واأنه لي�ص 

بخا�شـــع لذات قد�شـــي يت�شـــرف فيه كيف 

ي�شاء، بل ذلك النامو�ص م�شتقل بذاته، نافذ 

بنف�شـــه ل يتاأثر مبوؤثر ب�شري اأو اإلهي اأبدا" 

ثم يف�شـــر الكون مبا ف�شـــر به اأ�شـــتاذه بوذا 

من اأنه وحدة مت�شـــلة متما�شكة، وجمموعة 

مركبة ل انف�شـــام بني اأجزائها، وهو مركب 

من جمموعة هائلة، من العنا�شر املختلفة ل 

تزيد ول تنق�ص، بل يعاد توزيعها با�شتمرار، 

ويعـــاد ترتيبهـــا وو�شـــعها بحكـــم النامو�ص 

اأي نامو�ـــص العلـــة واملعلـــول، وكل جمموعة 

جديدة اإن هي اإل نتيجة عن املجموعة التي 

تقّدمتها، فاحلياة احلا�شرة ماهي اإل �شبب 

حلدوث احلياة القادمـــة ونتيجة من احلياة 

ال�شـــابقة وفقا لقانون كارما، ومثل الراهب 

ذلـــك بال�شـــجرة التـــي هـــي �شـــبب حلدوث 

ال�شـــجرة الثانيـــة بوا�شـــطة بذورها، وهكذا 

ال�شجرة الثالثة والرابعة، ومل يذكر الراهب 

�شيئا عن العلة الأوىل اأو ال�شبب الأول الذي 

يُحـــدث اأول حياة واأول �شـــجرة والذي يدير 

دّفـــة هذا الكون كله، لأنه حمال اأن ي�شـــتقر 

له قول �شـــحيح يف ذلك حتى يوؤمن هو ومن 

معـــه من البوذيـــني بخالق الوجـــود، وموجد 

العلـــل واملعلولت، وقد زعـــم البوذيون اأنهم 

بهذه العقيدة متحررون ومتميزون عن �شائر 

الأديان، وهم يف احلقيقة كما و�شـــفهم اهلل 

يف كتابـــه العزيز {َوِمَن النَّا�ِص َمن يَُجاِدُل يِف 

اهلِل ِبَغرْيِ ِعلْـــٍم َوَل ُهًدى َوَل ِكتَــــــاٍب مِنري} 

(احلج:8) .

لجأ البوذيون إلى 

وصف بوذا بـ"اإلله" 

لكي يجدوا تفسيرا 

لوجود الكون 

والحياة واإلنسان...
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تاأليـــــــه النامو�ـــــــس: التف�صري اجلديد يف 

البوذية

تراجع كثـــري من البوذيـــني املثقفني يف 

هذا الع�شـــر عـــن موقفهم من ق�شـــية 

الألوهيـــة، لأنهـــم وجـــدوا اأن التدليـــل 

بعـــدم وجـــود الإله اخلالق اأ�شـــعب من 

التدليـــل باإميانـــه، اإذ اإنـــه مل يثبت من 

ناحيـــة العقـــل ول من ناحيـــة العلم اأي 

دليل ميكن ال�شـــتناد اإليه يف نفي الإله 

اخلالـــق، فبع�شـــهم مييلـــون �شـــراحة 

اإىل العـــراف بوجود الإله، وبع�شـــهم 

يعرفون به ولكنهم اأّولوه اإىل معنى اآخر 

يتوافـــق مـــع تعاليم دينهـــم. وقد حاول 

بع�ـــص العلماء البوذيني املعا�شـــرين اأن 

يقـــرروا عقيـــدة الألوهيـــة ليوّفقوا بني 

ديانتهم البوذية وبني الديانات الأخرى، 

وخا�شـــة الن�شـــرانية يف هذه العقيدة. 

ومن هوؤلء على �شـــبيل املثـــال الراهب 

"راجـــاوارا مـــوين" حيـــث يقـــول" مـــن 
املعروف اأن كل �شيء يف الكون له �شبب 

حلدوثـــه، فـــال يعقـــل اأن يحدث �شـــيء 

مـــن غـــري �شـــبب ول علّـــة، اإن البوذية 

يف احلقيقـــة توؤمن مب�شـــبب الأ�شـــباب 

وهو اخلالق واحلافظ وامل�شـــيطر على 

الكون. ولكن البوذية ل ت�شميه اإلها كما 

ت�شميه الن�شرانية والأديان الأخرى، بل 

ت�شـــميه "دهارما" هـــو مبنزلة الإله يف 

الن�شـــرانية -بني البوذية والن�شـــرانية 

يف راينـــا 42" ويق�شـــد الراهـــب بالإله 

يف الن�شـــرانية الكلمة اأو كلمة اهلل التي 

ن�ـــص عليهـــا اإجنيـــل يوحنا، مـــن ذلك 

ا�شـــتنتج الراهب اأن الإله يف الن�شرانية 

له نوعان، الإله كب�شر يت�شف ب�شفاته، 

والإله كنامو�ص ل يت�شـــف باأي �شـــفة، 

وهو الكلمـــة التي ن�ـــص عليها الإجنيل 

املحـــرف، وعلـــى هـــذا يقـــول الراهب 

يف مـــكان اآخـــر: "ل يبعـــد اأن نقول باأن 

دهارمـــا يف البوذيـــة هي الكلمـــة التي 

ن�ـــص عليها اإجنيل يوحنا يف اأوله، وهي 

اإحدى الأقانيم الثالثة يف الن�شـــرانية، 

بها وجد على كل �شيء -بني الن�شرانية 

والبوذية يف راينا 45"، اإن هذه املحاولة 

واأمثالها يف التوفيق بني هاتني النحلتني 

قد جنحت اإىل حد بعيد لوجود الت�شابه 

بينهمـــا يف كثري من املبـــادئ والعقائد. 

ثم يقول الراهب يف مو�شـــع اآخر مقررا 

ق�شـــية الألوهية يف البوذية "اإن ق�شية 

الألوهية ق�شية اأ�شـــمى لالإن�شان، فكل 

اإن�شـــان مـــن حيث ي�شـــعر اأو ل ي�شـــعر 

يعـــرف بوجـــود الإلـــه، غـــري اأن الإله 

الذي نوؤمن به هو الإله غري امل�شـــخ�ص 

ل يت�شف ب�شفات الب�شر، وهو دهارما 

التـــي تدير هذا الكـــون، وهذا الإله هو 

الـــذي اعرف به بـــوذا، وكان يقد�شـــه 

ويعده �شيئا اأ�شمى يف الكون، وكان مما 

روى يف اآخر حياته: "يا اإخوتي بيهك�شو 

اأطيعـــوا دهارمـــا الـــذي ظهـــر بينكـــم، 

اتبعوه بيقظة وانتباه، ا�شـــلكوا الطريق 

الذي عبدها لكم"  ثم ف�شر املوؤلف كلمة 

دهارما الإله املزعـــوم فيقول "اإن كلمة 

دهارما لها معنى اأو�شـــع مما يعرف يف 

البوذيـــة، وهي ت�شـــمل املعـــاين الآتية: 

نف�ص الطبيعة كلها – نوامي�ص الطبيعة 

كلها – واجبات الإن�شان نحو النوامي�ص 

– النتائج والثمرات من هذه الواجبات. 
وميكننا القول بـــاأن دهارما الذي نوؤمن 

بـــه كاإلـــه يت�شـــف باخللـــق والإيجـــاد 

هـــو دهارما مبعنـــاه الثاين، اإنـــه القوة 

العظمى التي ت�شيطر على العامل -بني 

البوذية والن�شرانية يف راأينا 81-79"، 

وهذا الـــراأي يف الواقع هو نف�ص الراأي 

العام للبوذيني الذي �شبق ذكره، غري اأنه 

�شـــرح هنا باألوهية النامو�ـــص دهارما، 

واأنـــه هو الإلـــه الذي اآمن به بـــوذا، اإن 

هذا التف�شـــري على فر�ص �شـــحته عند 

البوذيـــة فاإن اإله بوذا غري بعيد عن اإله 

بع�ص فال�شفة اليونانيني اأمثال اأر�شطو 

وغريه، حيـــث كان الإله يف نظرهم هو 

املحرك الـــذي ل يتحـــرك، وهو اأقرب 

اإىل العقل منه اإىل ال�شخ�ص. 

وعلـــى اأي حال فاإن هذا التف�شـــري يدل 

علـــى احلقيقـــة العظمى التـــي اأودعها 

العـــراف  وهـــي  الإن�شـــان،  يف  اهلل 

بالربوبية، هـــذه احلقيقة التي اعرف 

حاول بعض 
العلماء البوذيين 
المعاصرين أن 
يقرروا عقيدة 
األلوهية ليوفقوا 
بين عقيدتهم 
والديانات األخرى
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درا�صات

بها امل�شـــركون، وجبلت على الإقرار بها 

جميـــع الفطر كما �شـــجل ذلـــك القراآن 

َواِت  ْن َخلََق ال�َشَ لْتَُهم َمّ
َ
الكرمي {َولَِئن �َشاأ

ْمُد هلِلِ  ْر�ـــصَ لََيُقولُــــَنّ اهلل ُقـــِل احْلَ
َ
َواْلأ

ْكرَثُُهـــْم َل يَْعلَُموَن} (لقمان: 25). 
َ
بَْل اأ

{َونَـــاَدْوا يَا َماِلـــُك ِلَيْق�ص َعلَيْنَـــا َربَُّك 

اِكثـــوَن {77} لََقْد ِجئْنَاُكم  َقـــاَل اإِنَُّكم َمّ

ُكْم ِللَْحـــِقّ َكاِرُهوَن}  ْكرَثَ
َ
ِقّ َولَِكـــَن اأ ِباحْلَ

)الزخرف:78(. اإن هذه احلقيقة مهما 

حـــاول الإن�شـــان اأن يطردهـــا من عقله 

فاإنهـــا لبـــد اأن تعـــود اإليه ب�شـــورة من 

ال�شور، لأنها هي الفطرة ال�شليمة التي 

فطر الإن�شان عليها. ومن املعروف لدى 

الباحثـــني يف الأديان اأن مذهب البوذية 

مـــن املذاهـــب الإحلادية التـــي حاولت 

كل املحاولـــة يف اإبعاد ق�شـــية الألوهية 

عـــن تعاليمهـــا، واعتمـــدت فقـــط على 

الإن�شـــان دون اللجـــوء اإىل ما وراءه من 

القوة الإلهية، ولكن ما لبث اأن تبني من 

علمـــاء البوذيني –واإن كانوا قليلني– اأن 

مذهب البوذية مل يتمكن من ال�شتمرار 

علـــى موقفه القدمي مـــن الألوهية، واأن 

البوذيني بداأوا يراجعون موقفهم منها، 

ويلفتون نظرهم اإىل التف�شـــري اجلديد 

ملذهبهـــم ليوافقـــوا جمهـــور النا�ص يف 

العـــامل. وقـــد بداأ كثـــري مـــن البوذيني 

يتحـــريون من دينهم غـــري مقتنعني به، 

واأخذوا يـــرددون يف وجود اهلل واليوم 

الآخـــر. وكان كثـــري منهـــم ي�شـــرخون 

وينـــادون اهلل يف اأحاديثهـــم وكتاباتهـــم 

عندما تراكبت عليهم الهموم والأحزان 

وامل�شـــائب. كقول بع�ص امل�شطرين: يا 

اإلهـــي لـــو اأن وجودك حـــق فاأعني.. اأو 

كقـــول بع�شـــهم: ياأيتها القـــوة املهيمنة 

علـــى الكون ا�شـــعفيني.. اإنها �شـــرخة 

ال�شـــتغاثة والنجـــدة تنطلـــق من قلوب 

امللحديـــن اإىل اهلل تعـــاىل. وهذا يوؤكد 

اأن الإن�شـــان مفطور على الإميان بالإله 

اخلالق املت�شـــرف يف هذا الكون، غري 

اأن الإن�شان قد حتيط به موؤثرات كثرية 

جتعلـــه يفكـــر يف املعبود احلـــق. يقول 

تعاىل يف احلديث القد�شي: "اإين خلقت 

عبـــادي حنفـــاء فجاءتهـــم ال�شـــياطني 

فاجتالتهم عن دينهم" ، ويقول الر�شول 

]: "مـــا مـــن مولـــود اإل يولـــد علـــى 
الفطـــرة، فاأبـــواه يهودانه اأو ين�شـــرانه 

اأو ميج�شـــانه" )رواه البخاري 3\173( 

كمـــا اأن الإن�شـــان اختلفـــت مداركه يف 

ت�شورات ذات الإله، وحتديد �شفاته، اأو 

�شلته بالب�شر، ولذلك اقت�شت احلكمة 

الإلهيـــة اأن تر�شـــل الر�شـــل والأنبيـــاء 

ترى، لت�شـــحيح عقيدة النا�ص يف الإله 

وت�شحيح الإميان به. اإن ت�شور البوذية 

يف الإلـــه املجرد من الذات وال�شـــفات 

ت�شـــور باطل، لقيا�شـــهم الرب العظيم 

باملخلـــوق الناق�ص، اإنهـــم ل يدركون اأن 

وجود اهلل اخلالق �شبحانه وتعاىل لي�ص 

الوجـــود املطلق كما يزعمـــون، لأن اهلل 

له ذات تليق بجالله وعظمته ل ت�شـــبه 

ذوات املخلوقـــني، كمـــا اأن لـــه �شـــفات 

تليـــق بكماله وجالله ل ت�شـــبه �شـــفات 

املخلوقـــني. وقـــد علم بال�شـــطرار اأن 

الوجود لبد له من موجد، واجب بذاته، 

غنـــي عما �شـــواه، قدمي اأزل مت�شـــف 

ب�شفات الكمال ل يجوز عليه احلدوث 

ول العدم، فلو و�شف هذا الإله املوجد 

باأنـــه معنى جمرد عن الذات وال�شـــفة 

فال يكون هذا الإله اإل يف الذهن ل يف 

اخلارج من املوجودات، ول�شك اأن هذا 

باطل ل يقبله العقل، لأن العقل ل يفهم 

اإلها بغري ذات ول يفهم ذاتا بغري �شفة، 

وكل منهما لئق بكماله وجالله.
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عقيدة الثالوث يف البوذية:

هناك عقيدة الثالوث يف البوذية وي�شـــمونها 

بالبالية "راتنا تري" ومعناه اجلواهر الثالثة. 
ويتكون هذا الثالوث من العنا�شـــر الآتية 1 

- بوذا 2 - دهارما اأي تعاليم بوذا و�شرائعه 

3 - �شانغها، اأي اأ�شحاب بوذا والقدي�شني. 

ويقولون اإن هذه الثالثة تختلف يف الأ�شماء 

وهـــي احلقيقة �شـــيء واحد، كل �شخ�شـــية 

من هذه ال�شخ�شـــيات الثالثة مت�شـــاوية يف 

كل �شـــيء يف العظمة والقدا�شـــة والكرامة. 

اإن هـــذا الثالوث هـــو املعبـــود املقد�ص عند 

البوذيـــني عامـــة، اأي ل فـــرق بـــني املذهب 

القـــدمي واملذهب اجلديـــد يف هذا الثالوث. 

ويعتقـــد البوذيـــون اأن يف هـــذا الثالوث قوة 

خارقـــة تعينهـــم علـــى اخلري وتدفـــع عنهم 

البالء، فيدعونه عنـــد حاجاتهم، ويذكرونه 

يف تراتيلهـــم و�شـــلواتهم، ويح�شـــن بنـــا اأن 

ن�شـــري هنـــا اإىل اأن عقيـــدة الثالوث لي�شـــت 

مـــن خ�شـــائ�ص البوذيـــة، واإنـــا ترجع هذه 

العقيـــدة اإىل قـــرون بعيدة قبـــل مولد بوذا. 

فقد ذكر موؤرخو الأديان اأن البابليني هم اأول 

مـــن قال بالثالـــوث، وذلـــك يف الألف الرابع 

قبـــل امليالد، حيث ق�شـــموا الآلهة اإىل ثالث 

جمموعـــات، فكانت املجموعة الأوىل تتكون 

من اإله ال�شـــماء، واإله الأر�ـــص، واإله البحر، 

واملجموعة الثانية اإله القمر، واإله ال�شـــم�ص، 

واإلـــه الريـــاح، اأمـــا املجموعـــة الثالثـــة فاإله 

العا�شـــفة، واإله الرعد، واإله الربق. - كتاب 

تاريخ الفل�شـــفة د.اإبراهيـــم مدكور، 6 - ثم 

يقول به الهندو�ص كما تقدم، ثم البوذيون، ثم 

اأخريا يقول به الن�شـــارى واإن اختلفت الأمم 

يف تف�شـــري ثالوثهـــم. وهكذا توالت �شل�شـــلة 

عقيـــدة الثالـــوث الوثنية كنتيجـــة من جهود 

النحراف يف الأديان يف ت�شّور الألوهية. 

ت�صور الألوهية يف الإ�صالم:

لقـــد جاء مبا يعد ت�شـــحيحا جلميـــع اأنواع 

الختالفـــات وال�شـــطرابات التي وقعت يف 

الديانات املنحرفة، والفل�شـــفات امل�شطربة، 

ومـــا يعـــد ردا علـــى كل النظريـــات التـــي 

حتاول اأن ت�شـــور اهلل يف �شـــور م�شـــطربة 

بعيدة عن احلق، جاء الإ�شـــالم -و�شط هذا 

ال�شطراب- بعقيدة التوحيد اخلال�ص التي 

اأنكرت جميع اأنواع ال�شرك والتعدد يف اهلل، 

وحـــررت العقـــل الب�شـــرى مـــن الوثنية ومن 

عبـــادة عدد مـــن الآلهة، ومن عبـــادة الفرد، 

ومـــن تقدي�ص الأبطال، ومن كل �شـــلطان اإل 

�شـــلطان اهلل �شـــبحانه وتعـــاىل، وعلى هذا 

فاإن عقيدة الألوهية يف الإ�شـــالم تختلف كل 

الختالف عن عقائد الهندو�شـــية واليهودية 

والبوذية والن�شرانية وما اأ�شبهها. فالإله يف 

الإ�شالم لي�ص كاإله البوذية الذي هو الثالوث 

اأو النامو�ص "دهارما"، ولي�ص كاإله فال�شـــفة 

اليونـــان الذي هو عقل حم�ـــص، ولي�ص كاإله 

اليهودية الذي هو اإله قومي حملي مق�شـــور 

على اليهود ال�شعب املختار على حّد تعبريهم، 

وقد و�شـــفوه بنقائ�ص الب�شـــر. وكذلك لي�ص 

اإله الإ�شالم كاإله الهندو�شية الذي يتكون من 

الأقانيم الثالثة، ولي�ص كاإله الن�شرانية الذي 

هو الثالـــوث -الب والبن والروح القد�ص- 

لي�ص الإله يف الإ�شالم كتلك الآلهة املذكورة، 

بـــل الإله يف الإ�شـــالم هـــو اهلل رب العاملني، 

واحد اأحد، ل �شـــريك له، ول ند، ول �شبيه، 

ول مثيل، ول �شاحبة، اإنه �شمد مل يلد ومل 

يولـــد ومل يكن له كفـــوا احد، فهو ل يالب�ص 

الب�شـــرية، ول �شيئا من اخلالئق، ل يف ذاته 

واأفعالـــه، ول يف اأ�شـــمائه و�شـــفاته. وكذلك 

اإن الب�شـــرية ل تالب�شـــه، ل يف وحـــدة، ول 

حلول، ول احتـــاد، ول في�ص، ول انبثاق ول 

باأي �شورة من ال�شور، ول يف الواقع، ول يف 

الت�شـــور، اإن الإله يف الإ�شـــالم هو خالق كل 

�شيء، ورازق كل حي، ومدبر كل اأمر، اأحاط 

بكل �شـــيء علما، واأح�شـــى كل �شيء عددا، 

وو�شـــع كل �شـــيء رحمة، خلق ف�شـــوى وقدر 

فهدى، ي�شـــمع ويرى ويعلم ال�شـــر والنجوى. 

هـــذه هـــي عقيـــدة الإ�شـــالم يف الألوهيـــة، 

وهـــي العقيدة ال�شـــحيحة التي �شـــلمت من 

اخلرافة، والوهم، والأ�شـــطورة، ول تتفق مع 

الأباطيل وال�شـــاللت التي وجدت يف �شائر 

الأديان والفل�شـــفات، وقد جاء بها الإ�شـــالم 

يف �شـــورة وا�شـــحة تامـــه كاملة يف اأ�شـــمى 

مـــا ميكن اأن يكون عليه ال�شـــمو، وعر�شـــها 

عر�شـــا يليق بالر�شـــلة التي اقت�شـــت حكمة 

اهلل اأن تكون خامتة الر�شـــالت الإلهية، واأن 

تكون غاية الب�شـــر اإىل قيام ال�شاعة. وهكذا 

يتبـــني لنـــا اأن البوذية قد تغـــريت بعد بوذا 

وتبـــدل اأمرها واأ�شـــبحت �شخ�شـــية بوذا 

هـــي املحـــور الأ�شا�شـــي لهـــذه الديانة يف 

معتقداتهـــا ومبادئهـــا. وهلل احلمد الذي 

مّن علينا بنعمة ال�شالم. 

امل�صـــــادر واملراجــــــع 

- مو�شوعة العقيدة والأديان 138.

- مقارنة الأديان 247.

- البوذية اأحمد �شلبي 207-206.

– حامد عبدالقادر، بوذا الأكرب 130 
- البوذية تاريخها وعقائدها 152.

- رادها كر�شنا، اأديان الهند �ص 172.

- تري بيتاكا486.
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طريــق الهدى

المنهج النبوي مع المسلم الجديد
“العالقة األسرية”

املحامي منيف العجمي / مدير الأفرع واحلج والعمرة بلجنة التعريف بالإ�شالم

اعتنى الإ�شـــالم بالأ�شـــرة عناية كبرية، 

باعتبارها نواة املجتمع امل�شلم، والأ�شرة 

هـــي املجموعـــة ال�شـــغرية املكونـــة من 

الأب والأم والأبناء، ويت�شكل من الأ�شر 

املجتمع ب�شكل عام.

تتحكم يف الأ�شـــرة العـــادات والتقاليد 

واملعتقدات والثقافات، ويتميز الإ�شالم 

بكونـــه هـــو املنظـــم ال�شـــامل والكامـــل 

لالأ�شرة، فكافة ما يدخل حتت نظامها 

تكون له اأحكام و�شـــرائع وفق كتاب اهلل 

عز وجل و�شـــنة نبيه ]، ولذلك يكون 

من ال�شعب اأن يحيد امل�شلم اأو امل�شلمة 

عن تلك الأحكام.

لذلك جند اأن الإ�شالم متيز يف �شرائعه 

كاملـــة  فجـــاءت  بالأ�شـــرة،  اخلا�شـــة 

متكاملـــة، مل تـــرك حكمـــا يف �شـــالح 

الأ�شـــرة ويكون �شـــببا يف �شـــعادتها اإل 

وجاءت به ودعت اإليه، فاأحاطها ب�شياج 

قومي.

الإ�شـــالم  يف  الأكـــرب  الهتمـــام  وكان 

بالنواة التي تت�شـــكل منها الأ�شرة، وهي 

الزوجـــان، فاأوجـــب �شـــروطا واأحكاما 

لذلك، واأهمها ح�شن الختيار، ليتحقق 

الغر�ـــص مـــن احليـــاة الزوجيـــة وهـــي 

ال�شكن واملودة، وال�شتقرار، قال تعاىل: 

نُْف�ِشـــُكْم 
َ
ْن َخلََق لَُكْم ِمْن اأ

َ
{َوِمـــْن اآَياته اأ

ًة  ْزَواًجا ِلتَ�شُكنُوا اإِلَيَْها َوَجَعَل بَيْنَُكْم َمَودَّ
َ
اأ

َوَرْحَمًة..}، ويقول تعـــاىل: {ُهَو الَِّذي 

َخلََقُكـــْم ِمْن نَْف�ـــص َواِحَدٍة َوَجَعـــَل ِمنَْها 

لَيَْهـــا ...} (الأعراف:  َزْوَجَها ِلَي�ْشـــُكَن اإِ

.(189

وملا كان الفرد ابـــن املجتمع الذي يحيا 

فيـــه، كان لبـــد من مراعـــاة ذلك عند 

تغري عقيدته وديانته، وخا�شة اإذا خرج 

من عقائد ل تعرف لالأ�شـــرة نظاما ول 

اأحكامـــا، اأو كان يتبع دينا ل تنتظم فيه 

احلياة وفق ما �شرع اهلل عز وجل.

ومـــن هنـــا كان علينـــا الرفـــق قليـــال 

بامل�شلمني اجلدد عند دخولهم الإ�شالم، 

فاملهتـــدي اإما اأن يكون �شـــاحب اأ�شـــرة 

اأو يف طـــوره لتكويـــن اأ�شـــرة، وبالتـــال 

فهناك اأحكام و�شـــرائع �شـــوف ت�شـــري 

عليه مبجرد دخوله اإىل الإ�شالم، وهذه 

املرحلة من اأ�شـــعب املراحـــل التي مير 

بها املهتدي بعد هدايته..

فاإذا كان املهتدي يف طور تكون الأ�شـــرة 

فـــاإن الأمر بالن�شـــبة له قـــد يكون هينا 

نوعا مـــا، حيث ل تكـــون هناك روابط 

اأ�شـــرية م�شـــوؤول عنها، بل يكون ُجل ما 

يواجهه هو العائلة: الأب والأم واملجتمع 

الذي يعي�ص يف اإطاره، وباإذن اهلل يكون 

قـــادرا علـــى مواجهـــة هـــذه الظـــروف 

والإ�شكالت.

ولكـــن امل�شـــكلة احلقيقية التـــي تواجه 

املهتدي هـــي وجود اأ�شـــرة لديه مكونة 

من زوجـــة واأولد، والعك�ص بالعك�ص اإذا 

كانت مهتدية ولديها زوج واأولد.. كيف 

يكون الت�شـــرف وما هـــو احلل يف مثل 

تلك احلالت؟..

وهنا نن�شـــح امل�شلم اجلديد اأو امل�شلمة 

اجلديدة بالرفق وال�شرب والتخلق بخلق 

الإ�شـــالم يف التعامل مع الطرف الآخر 

لكي يتم و�شـــع الأ�شـــياء يف مو�شوعها 

ال�شـــحيح، ففي الرفـــق خري كثري، قال 

]: "من اأعطي حظه من الرفق اأعطي 
حظـــه من اخلري، ومن حـــرم حظه من 

الرفق حرم حظه من اخلري"، فالهدف 

هـــو الهدايـــة واحلفـــاظ على الأ�شـــرة، 

وفق مـــا اأراد اهلل عز وجل ونبيه ].. 

وللحديث بقية باإذن اهلل. 

الهداية هدف الدعوة 
إلى الله عز وجل 

والحفاظ على األسرة 
من أصول اإلسالم 

باعتبارها نواة المجتمع
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الدعوة اإىل اهلل اأمر مل يخت�شه اهلل عز وجل بالرجال دون الن�شاء، 

بل هو اأمر عام ي�شـــمل الرجال والن�شـــاء على حد �شواء، لأن املجال 

مفتوح اأمامهما، كٌل ي�شـــتطيع العطاء بـــال حدود، ول اأدل على ذلك 

من اأن اأعلى ن�شـــبة اإ�شهار اإ�شالم �شنويا يف جلنة التعريف بالإ�شالم 

تكـــون من الن�شـــاء، وهنا يـــربز اجلهد الدعوي الذي تقـــوم به املراأة 

الداعية يف الإدارات الن�شائية املختلفة.

لقد �شـــنع الإ�شالم ن�شـــاء داعيات اإىل اهلل منذ البداية، وموقف اأم 

املوؤمنني خديجة ر�شي اهلل عنها يف بداية الدعوة خري دليل على ذلك، 

فهـــي �شـــدقته واآمنت به ووقف معه بجـــواره، ]، مبالها وجهدها، 

فكانت املراأة اأول من �شاهمت يف اإقامة الإ�شالم ون�شرته.

ونحن يف هذا اللقاء مع اإحدى ال�شـــيدات الكويتيات التي ن�شـــاأت يف 

اأحـــد البيوت التي تهتـــم بالآخرين وتقوم علـــى رعايتهم، واحلر�ص 

علـــى هدايتهم، فورثت حب الدعـــوة اإىل اهلل، وكانت البداية عندما 

كانت يف رحلة للعالج بالوليات املتحدة الأمريكية، فوجدت نف�شـــها 

يف مو�شع الداعية واملعرفة بهذا الدين العظيم، فعادت اإىل الكويت 

وتعلمت اأ�شـــول الدعوة اإىل اهلل، ثم مار�شـــتها بدعوة غري امل�شلمات 

اإىل الإ�شـــالم من خالل ترددها على املركز الإ�شالمي يف كاليفورنيا 

مـــا بني احلني والآخر، وتفاعلها مع جلنة التعريف بالإ�شـــالم –دار 

النوري باجلهراء.. فاإىل ما جاء باحلوار:

- هل لكم اأن تعرفوا قراء الب�صرى ب�صخ�صكم الكرمي؟.

اأمل اإبراهيم )اأم يو�شف( ربة منزل، متزوجه، اأم لأربعة اأبناء.

- اأبرز ال�صخ�صيات التي تاأثرت بها الداعية اأمل اإبراهيم؟

تربيت يف ح�شن اأب متدين متطوع يف عدة جمالت، منها م�شاعدة 

النا�ص، اأف�شـــل اأوقاته كان يق�شيها بامل�شجد. وهلل احلمد واملنة اأين 

ورثت منه ال�شفات نف�شها رحمة اهلل عليه.

- تبـــــــواأت املراأة مكانـــــــة يف الدعوة منذ بدايـــــــات الإ�صالم.. كيف ترون 

الدعوة اإىل اهلل عز وجل؟.

اأ�شمى غايات الدعوة هو هداية النا�ص اإىل احلق، واتباعه، ويتحقق 

لَُماِت  َن الظُّ هـــذا يف قوله تعـــاىل: {اهلل َوِل الَِّذيَن اآَمنُواْ يُْخِرُجُهم مِّ

اإىل النـــُوِر..}، واهلل عـــز وجل هنـــا جمع كلمة "الظلمـــات"، واأفرد 

"أم يوسف"..  كويتية 
ذهبت إلى الواليات 

المتحدة للعالج وعادت 
"داعية" إلى الله



43 )138( ــ اأغ�شط�ص 2014 ــ رم�شان 1435

حوار العدد

كلمـــة "النور"، لأن الإن�شـــان غالبا ما يعي�ص 

يف ظلمات كثرية قبل الهداية، وعندما يريد 

اهلل عـــز وجـــل اأن يخرجـــه منهـــا، فاإنه عز 

وجل يخرجه اإىل نوره و�شـــراطه امل�شتقيم، 

فالهـــدف من الدعوة هو اإخـــراج النا�ص من 

الظلمـــات اإىل النـــور واإخـــراج غري امل�شـــلم 

مـــن التخبط وال�شـــري بغري هـــدى اإىل النور 

والهدى، وهي واجب �شـــرعي على كل م�شلم 

وم�شلمة.

- اأهم ال�صفات التي يجب اأن تكون يف املراأة 

الداعية؟.

مـــن اأهم الأخالق وال�شـــفات التي يجب اأن 

يتحلى بها الداعية ب�شكل عام واملراأة ب�شكل 

خا�ـــص؛ الإخال�ص هلل عـــز وجل فيما يدعو 

اإليـــه، فـــال يريـــد ريـــاء ول �شـــمعة كما قال 

ْدُعو اإىل 
َ
�شبحانه وتعاىل: {ُقْل َهـِذِه �َشبيِلي اأ

نَاْ َوَمـــِن اتََّبَعِني}، وتعلم 
َ
ـــرَيٍة اأ ِ َعلَـــى بَ�شِ

ّ
اهلل

العلم، فالعلم فري�شه فال جتب الدعوة على 

جهالـــة، والتحمل وال�شـــرب والرفق يف دعوة 

الآخرين، قال تعاىل: {اْدُع اإىل �َشـــِبيل َربَِّك 

�َشـــنَِة َوَجاِدلُْهم ِبالَِّتي  ْكَمِة َواملَْوِعَظِة احْلَ ِباحْلِ

ْح�َشُن}.
َ
ِهَي اأ

ون�شـــري هنـــا اإىل اأن دور املـــراأة يف الدعـــوة 

اإىل اهلل، فاإنهـــا مطالبة بالدعوة يف املجتمع 

الن�شائي مثل املدار�ص وامل�شاجد..

- كيف بداأت فكرة حـــــــب الدعوة اإىل اهلل عز 

وجل؟.

عندما كنت يف الوليـــات املتحدة الأمريكية 

لتلقي العالج، �شـــاألتني اإحـــدى الأمريكيات 

وقد كانت تتلقى نف�ص عالجي عن الإ�شالم، 

حيث اأبدت اإعجابها باحلجاب الذي اأرتديه، 

فقمـــت باحلديث معها حول املو�شـــوع الذي 

�شـــدها اإىل فكرة الإ�شـــالم، وهو احلجاب، 

غـــري اأنهـــا اأبـــت اإل اأن تكـــون مبـــادرة يف 

احلديث، فقالت: دينكم هذا �شـــيء عظيم.. 

فهو ي�شـــركم واأنتم مر�شـــى، وتق�شد بذلك 

احلجاب، فـــال حتتاجـــون لو�شـــع الباروكة 

بعد ت�شـــاقط ال�شـــعر اإثر العـــالج من مر�ص 

"ال�شرطان".
وخـــالل تلـــك الفـــره تعرفـــت علـــى اإحدى 

الأخـــوات ذات الأ�شـــول العربية وتدعى "اأم 

عبداهلل" ف�شـــجعتني على دعـــوة الآخرين، 

وعرفتنـــي علـــى املركـــز الإ�شـــالمي بولية 

كاليفورنيـــا، وهنـــاك وجـــدت املجـــال كبريا 

يف الدعـــوة اإىل اهلل، وخا�شـــة دعـــوة غـــري 

امل�شـــلمات، ووجدتهـــم بحاجـــة اإىل بع�ـــص 

الكتيبات التي ت�شاعد يف التعريف بالإ�شالم 

مثل الإعجاز العلمـــي يف القراآن، والتعريف 

بالر�شـــول حممد ]، وما هو الإ�شـــالم؟.. 

وغري ذلك من الكتب والن�شرات.

وعندمـــا عـــدت مـــن رحلـــة العـــالج قمـــت 

بالتوا�شـــل مـــع الأخوات يف جلنـــة التعريف 

بالإ�شـــالم وخا�شة الأختني �شـــعاع ال�شمري 

وفاطمه ال�شـــعيدي، اللتـــني مل تدخرا جهدا 

يف تزويـــدي مبـــا اأحتاجه من كتـــب باللغتني 

الإجنليزيـــة والإ�شـــبانية، وقمـــت باإر�شـــالها 

للمركز يف كاليفورنيا.

ومنـــذ ذلك احلني واأنا اأمار�ص الدعوة داخل 

الكويـــت وخارجهـــا وخا�شـــة يف الوليـــات 

املتحدة الأمريكية.

مواقف تاأثرمت بها خالل عملكم كداعية؟.

مـــن املواقـــف التـــي راأيتهـــا بنف�ـــص املركـــز 

الإ�شـــالمي وزادتني فخرا واعتـــزازا لبلدي 

احلبيبة الكويت وللجنة التعريف بالإ�شـــالم 

اأننـــي التقيـــت يف اأحد اأيام رم�شـــان باأخت 

اأمريكية جاءت بامراأتني لإ�شـــهار اإ�شالمهما 

بني �شالة الع�شـــاء والراويح، وبعد التعرف 

عليها قالت اإنها اأ�شهرت اإ�شالمها بالكويت، 

حيث كانت تعمل باأحد املع�شكرات، وتعرفت 

علـــى الإ�شـــالم عن طريـــق جلنـــة التعريف 

بالإ�شالم فاأ�شبحت داعية يف بلدها.

- البع�ـــــــس يت�صاءل..كيف ندعـــــــو اإىل اهلل.. 

ويظل يفكـــــــر اإىل اأن يحجم عن الدعوة اإىل 

اهلل.. فماذا تقولني له؟.

لالأ�شـــف يوجـــد تق�شـــري كبـــري يف الدعـــوة 

اإىل اهلل تعاىل بالرغم من اأننا ن�شـــتطيع اأن 

نار�شـــها يف بيوتنـــا حيث العمالـــة املنزلية 

التي ل يخلو منها البيت الكويتي.

اأن�شـــح كل امـــراأة تريـــد الدعـــوة اإىل اهلل 

تعـــاىل اأن تتذكر حديث النبـــي ] "فواهلل 

 بـــك رجاًل واحـــداً، خرٌي لك 
ُ
ن يهـــدَي اهلل

َ
لأ

مـــن اأن يكوَن لك ُحْمُر النََّعِم" )رواه البخاري 

وم�شـــلم( فالدعوة اإىل اهلل وظيفـــة الأنبياء 

واأتباعهم.. فثواب اهلل تعاىل ل يعدله �شيء 

من الدنيا.

- كلمة اأخرية؟

اأ�شـــكر اهلل تعاىل اأن من علـــي بهذه النعمة 

�شـــاندين  مـــن  كل  واأ�شـــكر  ل،  وي�شـــرها 

و�شـــجعني للقيام بهـــذه املهمة واأ�شـــاأل اهلل 

القبـــول والتوفيـــق، و�شـــكر خا�ـــص ملجلـــة 

الب�شرى. 

يوجد تقصير كبير في دعوة غير المسلمين 
بالرغم من قدرتنا على ممارستها داخل بيوتنا

وجدت في الواليات المتحدة مجاال خصبا للدعوة 
إلى الله.. فالناس تسأل عن اإلسالم والرسول صلى 

الله عليه وسلم والقرآن الكريم؟!..

حـوار: اأن�ص اخلليفة/ مدير التحريـر
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ريا�صــــة

أول سجدة في مونديال البرازيل

�شهدت مونديال الربازيل اأول �شجدة يف البطولة ، من قبل 

لعبو منتخب اجلزائر ال�شقيق، وذلك بعدما �شجل �شفيان 

فيغول الهدف الأول يف �شباك املنتخب البلجيكي.

كما �شي�شهد كاأ�ص العامل، دخول �شهر رم�شان الكرمي  وذلك 

ما �شيوؤثر علي الالعبني امل�شلمني يف البطولة، والذين يبلغ 

عددهـــم 104 لعـــب موزعني علي اأكرث مـــن منتخب، مثل 

منتخبات "نيجرييا، اجلزائر، كوت ديفوار، اإيران، البو�شنة 

والهر�شك، الكامريون، اأملانيا، بلجيكا، فرن�شا". 

إيسيان يثير تعاطف المسلمين بصورة

تفاعل مرتادو ان�شـــتغرام من امل�شـــلمني مع �شـــورة ن�شرها جنم املنتخب 

الغاين مايكل اإي�شـــيان رفقة زميله يف املنتخب ويف ميالن الإيطال على 

�شـــولي مونتـــاري، وهما يف طريقهمـــا اإىل الربازيل حيث ي�شـــاركان مع 

منتخب بالدهما يف نهائيات كاأ�ص العامل،

 اإذ فاجـــاأ جنم البالك �شـــتارز بفحوى ال�شـــورة التـــي التقطت وهو على 

مـــن الطائرة، وظهـــر فيها مرتديا قبعـــة مكتوب عليها عبارة »اإن �شـــاء 

اهلل«، حيث ياأمل الالعب امل�شـــلم يف تاأدية مونديال جيد بالعتماد على 

م�شاعدة اهلل عز وجل ودعوات اأن�شاره من امل�شلمني. 

قـــال خالد تقـــي الدين، رئي�ـــص املجل�ص الأعلـــى لالأئمة وال�شـــوؤون 

الإ�شـــالمية )غـــري حكومـــي( يف الربازيـــل، اليوم الثالثـــاء، اإن عدد 

معتنقي الدين الإ�شـــالمي منذ بداية مونديال كاأ�ص العامل منت�شـــف 

ال�شـــهر املا�شـــي، "ارتفـــع اإىل 19 �شخ�شـــا من عدة جن�شـــيات، مع 

ان�شمام �شاب برازيلي". 

واأو�شح تقي الدين، يف ات�شال هاتفي مع وكالة الأنا�شول، اأن "�شابا 

اعتنـــق الإ�شـــالم، بعد تعرفه على تعاليم الدين الإ�شـــالمي، �شـــمن 

احلملة التي اأطلقها املجل�ص، للتعريف بالدين احلنيف".

واأ�شاف رئي�ص املجل�ص اأن "ال�شاب تاأثر بالكتب التي تتحدث عن الدين 

الإ�شالمي، و�شماع �شوت الأذان، واأبدى رغبته يف اعتناق الإ�شالم، وهو 

ما تلقته احلملة مبزيد من تعريف الدين له، ثم تلقينه ال�شهادة". 

و�شـــهد مونديـــال الربازيل الـــذي انطلق يـــوم 12 يونيـــو/ حزيران 

املا�شي، اعتناق 18 �شخ�شا من جن�شيات خمتلفة الدين الإ�شالمي، 

قبل اأن ين�شـــم لهم ال�شـــاب، ح�شـــب تقي الدين، وبداأت ر�شميا قبل 

بـــدء املونديـــال، فاعليات العمل امليداين حلملة "اعرف الإ�شـــالم"، 

حيث طافت �شـــيارات دعوية، ون�شبت اخليام الدعوية ب�شوارع عدة 

مدن برازيلية للتعريف بالإ�شالم، للم�شجعني امل�شاركني فى فاعليات 

املونديال. 

وقـــال تقـــي الدين امل�شـــرف علـــى احلملة، يف ت�شـــريحات �شـــابقة 

لالأنا�شـــول، اإن "احلملة تلقى تفاعال كبريا من قبل امل�شـــجعني، من 

خمتلف اجلن�شـــيات، حيث ت�شهد اخليام وال�شيارات الدعوية اإقبال 

كبريا ملعرفة حقيقة الدين الإ�شالمي".

وكان املجل�ص الأعلى لالأئمة وال�شـــوؤون الإ�شـــالمية يف الربازيل، قد 

وزع قرابـــة 2.8 مليـــون كتاب للتعريف بالدين الإ�شـــالمي على 21 

مركزا اإ�شالميا يف عدة مدن بالربازيل، بع�شر لغات خمتلفة، متهيدا 

لتوزيعها خالل فاعليات املونديال. 

ارتفاع نسبة معتنقي اإلسالم بين مشجعي البرازيل إلى 19 شخصا
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ا�شـــتطاعت كامريا اأحد امل�شـــورين التقاط الالعب الغاين امل�شـــلم 

"�شول مونتاري" – امل�شارك �شمن فريقه يف مباريات كاأ�ص العامل – 
اأثناء خروجه اإىل �شوارع مدينة "ما�شيو" �شمال "الربازيل" بالأحياء 

الفقـــرية؛ حيـــث كان يقوم بالتـــربع بالأموال للمحرومـــني واملعوزين 

والأطفـــال والن�شـــاء، وكل مـــن قابله يف طريقـــه يف حلظة من اأرقى 

حلظات ال�شعادة بالعمل اخلريي، واإبهاج الآخرين يف ظل الإ�شالم.

وقد انطلق الالعب ُمبادًرا لفعل اخلري، بعد احل�شول على اإذن من 

مـــدرب الفريق للتجول يف طرقات املدينـــة، ولقاء الأطفال الفقراء، 

والتقاط ال�شور معهم. 

العب كاميروني يرفض تمثيل 
منتخب فرنسا.. بسبب العنصرية 

ضد المسلمين
ك�شـــف مدافع املنتخب الكامريوين الأول لكرة القدم، بينوا اآ�شو 

اأكوتو، عن ال�شبب الرئي�شي الذي دفعه لتمثيل منتخب "الأ�شود" 

علـــى ح�شـــاب املنتخب الفرن�شـــي، ُمرجعاً دوافع رف�شـــه اللعب 

ملنتخب "الديوك" وتف�شـــيل منتخب "الأ�شود" اإىل اأ�شباب دينية 

وعرقية.

وعزا الالعب البالغ من العمر 30 عاماً يف ت�شـــريحات ن�شـــرها 

املوقع الر�شـــمي لهيئة الإذاعة الربيطانية "بي.بى.�شـــي" �شـــبب 

رف�شه الدفاع عن األوان املنتخب الفرن�شي الأول لكرة القدم، اإىل 

ما و�شـــفه بـ"العن�شرية املقيتة" التي تتبعها ال�شحافة الفرن�شية 

جتاه الالعبني امل�شلمني وال�شود.

وقال الظهري الأي�شر الكامريوين املولود يف فرن�شا: "مل يرق ل 

مـــا كان يحدث مع لعبي املنتخب الفرن�شـــي عندما كان الفريق 

الوطني يتكبد نتيجة �شـــيئة، فقد كانت ال�شحف الفرن�شية تلوم 

الكثريين من ذوي الب�شرة ال�شوداء، والديانة الإ�شالمية وحتملهم 

م�شوؤولية الهزمية".

وم�شى الالعب، الذي تاألق ب�شكل لفت مع املنتخب الكامريوين 

يف مباراته الأوىل يف كاأ�ص العامل اأمام املك�شيك، قائاًل: "حقاً اأنا 

ل اأحب ذلك، وهذه النقطة جتعلني اأرف�ص اللعب لبلد عن�شري 

مثل فرن�شا".

يُذكر اأّن "اأكوتو" قد ا�شـــتهل م�شـــريته يف الدوري الفرن�شي لكرة 

القـــدم، وبالتحديـــد مع فريق لن�ـــص، وذلك قبـــل اأن ينتقل اإىل 

�شفوف نادي توتنهام هوت�شبري الإجنليزي يف عام 2006، الذي 

لعب له حواىل 150 مباراة، قبل اأن ين�شم على �شبيل الإعارة يف 

ال�شيف املا�شي اإىل فريق مدرب توتنهام ال�شابق هاري ريدناب، 

كوينـــز بارك رينجـــرز، الذي لعب له هذا املو�شـــم 32 مباراة يف 

الدوري الإجنليزي. 

بالصور.. أبو تريكة وجمعة ينشران 
اإلسالم في البرازيل

�شـــارك ثنائـــي النادي الأهلي ومنتخب م�شـــر ال�شـــابق، وائل جمعة 

وحممد اأبو تريكة يف حملة التعريف بال�شـــالم يف الربازيل "دعوة"، 

وتن�شـــط احلملة على خلفية اإقامة مونديال الربازيل على �شـــواطئ 

ريو دي جانريو.

ويعرف عن اأبو تريكة وجمعة تدينهما ال�شـــديد منذ اأنا كانا لعبني 

يف منتخب م�شـــر والنادي الأهلي. ويتواجـــد اأبو تريكة يف الربازيل 

لتحليل مباريات كا�ص العامل لقناة بي ان �شبورت، فيما �شافر جمعة 

لتقدين برنامج فهمي جمعة يف الربازيل، والتقط الثنائي عدة �شور 

مع جمموعة من عنا�شر احلملة الذين اأكدوا على حر�ص جمعة واأبو 

تريكة على امل�شاركة ا�شتغالل ل�شعبيتهما الكبرية. 

نجم غانا يطلق مبادرة للعمل الخيري
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م�صاهري اهتدوا

عمار السويسري ..  تماسك "أسرة تركية" 
جذبه لإلسالم.. والفاتحة أنقذته

ق�شـــة درامية تلك التي عا�شـــها ال�شاب ال�شوي�شـــري "عمار اأفولو�شكي" خالل 

حياته الق�شـــرية، وانتقالـــه من الديانـــة اليهودية اإىل اعتناق الإ�شـــالم متاأثًرا 

بالتعامل احل�شن الذي اأده�شه عند زيارة �شديقه الركي امل�شلم، وما وجده من 

حنان اأ�شري كان يفتقده ب�شدة من والده الإ�شرائيلي ووالدته ال�شوي�شرية.

عمار، ذو الثنني وع�شرين ربيعاً والذي كان يحمل اأ�شم "مائري" قبل اأن ينطق 

ال�شهادتني معلناً اإ�شالمه عام 2009م، عانى الأمرين من والده الإ�شرائيلي ذي 

الديانة اليهودية، ووالدته �شوي�شرية اجلن�شية م�شيحية الدين بعد اأن اأخربهما 

باإ�شـــالمه، عقب عامني من الكتمان وممار�شـــة �شعائر الإ�شالم بال�شر، ومازال 

يتعر�ص ل�شـــغوطات �شـــديدة من الأبوين املطلقني منذ طفولته، حيث يوا�شـــل 

والـــده مـــن تل اأبيب حماولتـــه الهاتفية لإعادة  ابنه عن اعتناق الإ�شـــالم دون 

جدوى.

ق�شة عمار اأفولو�شكي بداأت تفا�شيلها عندما اأب�شرت عيناه النور يف �شوي�شرا 

حيـــث مكث اأ�شـــهره ال�شـــتة الأوىل، قبـــل اأن يقرر والداه العـــودة للعي�ص يف تل 

اأبيـــب، وبعد عامني ون�شـــف مل تطق والدته ال�شوي�شـــرية احليـــاة فيها وطلبت 
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العودة مل�شـــقط راأ�شـــها، ورغم ر�شـــوخ 

الأب لقرارها اإل اأنه انف�شـــل عنها بعد 

6 اأ�شهر من العودة وكان حينها -عمار- 
بالكاد يالم�ص الرابعة من عمره.

لبـــالده،  وغـــادر  الأب حقائبـــه  حـــزم 

وا�شـــتقر الطفل يف ح�شن والدته التي 

مل تلبـــث اأن تزوجت رجاًل اآخر مل يكن 

بديـــاًل جيداً لعمـــار، الذي تاأثـــر كثرًيا 

بطالق والديه وجفاء الأب البديل.

فـــرة �شـــعبة تلـــك التي عا�شـــها عمار 

خالل طفولته، كانت اأمه قليلة الهتمام، 

يف حـــني غاب اأبـــوه عن زيارتـــه ثمانية 

اأعـــوام متوا�شـــلة، وت�شـــاعفت اأحزانه 

بعدما غادر مدر�شـــته القدمية لي�شتقر 

يف مدر�شة اأخرى ودع خاللها اأ�شدقاءه 

القدامى، الذين عا�ص برفقتهم �شنوات 

عدة كانوا خاللها مبثابة العائلة له.

يع�شـــر عمار ذاكرتـــه متحدثاً عن تلك 

الأيام ويقول: "ذلك الفراغ الكبري الذي 

عانيته جعلني اأت�شـــاءل كثـــرياً، من اأنا، 

وملـــاذا يحـــدث ل هـــذا، واأدخلنـــي يف 

دوامة من احلرية ل حد لها".

وي�شـــيف: "تعرفت يف تلك الأثناء على 

�شـــديق م�شلم من اأ�شول تركية، دعاين 

ملنزله اأكرث مـــن مرة وتعجبت كثرياً من 

ا�شـــتقبالهم احلـــار ل -رغم يهوديتي- 

واأعجبـــت بتما�شـــكهم الأ�شـــري النادر 

وابت�شـــامة والدتهـــم املحجبـــة وحنانها 

ال�شـــديد علـــى اأبنائهـــا، وغريهـــا مـــن 

الأفعال التي كانت توؤملني عندما اأقارنها 

مباأ�شاتي الأ�شرية".

وا�شل ال�شـــاب حياته ومتا�شك الأ�شرة 

الركيـــة عالق يف ذهنه، وبعد اأن بلغ الـ 

17 ربيًعـــا، وبينما يتناق�ص مع �شـــديقه 
الكو�شـــوفية  اجلن�شـــية  مـــن  امل�شـــلم 

داخـــل مدر�شـــته يف مدينة �شـــولوثورن 

ال�شوي�شرية، �شـــاأله �شوؤالني كانت �شبباً 

رئي�شـــياً يف تغيـــري حياتـــه راأ�شـــاً على 

عقب. يقول عمار: "كان ذلك يف اأواخر 

نتناق�ـــص عـــن  2008م تقريبـــاً، وكنـــا 
ال�شيا�شـــة ثم مررنا بالديانات ف�شاألني 

هل توؤمن باهلل؟، وهل لك هدف وا�شح 

يف حياتـــك؟. واأجبته فـــوراً باأنني اأوؤمن 

بوجـــود رب للجميع، ولكـــن احرت يف 

ال�شـــوؤال الثـــاين وطلبت منـــه النتظار 

للحظـــة، ولكنه مل ميهلني بـــل اأهداين 

كتًبا اإ�شـــالمية ومواقع اإلكرونية ت�شرح 

تعاليم الإ�شالم، وبداأت اأقراأها وم�شاهد 

الأ�شـــرة الركيـــة امل�شـــلمة ل تغيب عن 

ذهني، وبعد فـــرة من القراءة والتمعن 

علمت اأنه الديـــن احلق، ولكن احتجت 

لن�شـــف عام حتى اأك�شر غروري واأتخذ 

قـــراري باعتنـــاق الإ�شـــالم مب�شـــاعدة 

بالطبع من ال�شـــديق الكو�شـــويف واآخر 

�شوي�شـــري نطقت بني يديه ال�شهادتني، 

و�شعرت حينها اأنني ولدت من جديد.

احتاج عمار يومني متوا�شلني لي�شتوعب 

قراره ال�شـــعب، وبداأ �شـــًرا يف ممار�شة 

طقو�ـــص الإ�شـــالم، ما لبثت اأ�شـــرته اأن 

ك�شـــفت �شره وجن جنون والدته حينها، 

وطلبـــت اأن يراجع عن قراره، يف حني 

مل تتوقـــف ات�شـــالت والده املتوا�شـــلة 

لإقناعـــه بالعودة، وهو قرار م�شـــتحيل 

بعـــد اأن تذوق حالوة الإ�شـــالم و�شـــعر 

بالروحانية العجيبة.

ي�شـــتقبل  كان  والـــذي  اليهـــودي  الأب 

ابنـــه يف كل عـــام يف تـــل اأبيـــب منذ اأن 

بلغ اخلام�شـــة ع�شرة من عمره، ا�شتغل 

زيـــارات ابنـــه بعـــد اإ�شـــالمه لإقناعـــه 

ومل ينجـــح، فقرر اأن يخفـــي الأمر عن 

اأقاربـــه، يف حني ا�شـــتغل البـــن زيارته 

العام املا�شـــي ليحقق اأمنيته بال�شـــالة 

يف امل�شجد الأق�شى مع امل�شلمني. 

يحكـــي افولو�شـــكي تلك الق�شـــة: زرت 

والـــدي وطلب مني اأن اأخفي اإ�شـــالمي 

عـــن اأقاربـــه وفعلـــت ذلـــك، وقررت يف 

اليـــوم التـــال ال�شـــالة يف الأق�شـــى، 

حيث اجتهت فوًرا للدخول من اجلانب 

الفل�شطيني، و�شك اأحد امل�شلمني العرب 

يف حقيقة ديانتي وا�شتوقفني خ�شية اأن 

اأكـــون يهودياً، خ�شو�ًشـــا واأن مالحمي 

تـــدل علـــى ذلـــك، وبعد �شـــوؤال جتمع 

علي الع�شرات منهم وحاولت اإقناعهم، 

لكن مل اأ�شـــتطع وكادوا اأن يهجموا علّي 

دفاعـــاً عن حرمة الأق�شـــى، حتى جاء 

اأحدهم ممن يجيـــد الإجنليزية، وطلب 

منـــي اإن كنـــت �شـــادًقا قـــراءة القراآن 

فقراأت له �شـــورة الفاحتـــة وعلى الفور 

اعتذروا واحت�شنوين ورحبوا بي ب�شدة 

وا�شطحبوين للم�شجد لل�شالة واأ�شروا 

على ا�شت�شافتي للع�شاء،  ولكن اعتذرت 

منهم لرتباطي مع والدي.

ويعـــرف عمـــار بابتعـــاد العديـــد مـــن 

اأ�شدقائه بعد اإ�شالمه اإل اأنه يعتقد اأن 

راحته النف�شـــية وطماأنينته اأهم من اأي 

�شـــديق، م�شرياً اإىل اأن البتعاد بداأ مع 

ممار�شـــته ل�شعائر الإ�شـــالم من �شالة 

و�شيام.

عمار الذي يعمل ر�شـــاماً هند�شـــياً يف 

�شركة ل�شـــناعة الأدوات الطبية، ورغم 

اتهام زمالئه له باجلنون جراء ال�شـــيام 

الطويل املمتد اأحياناً لـ 18 �شاعة خالل 

رم�شـــان اإل اأنه ي�شـــعر براحـــة عندما 

ميار�ص هذه ال�شعرية ويقول: ي�شاألونني 

كثرًيا عن ال�شـــبب واأو�شـــح لهم حكمة 

الإ�شالم من ال�شوم وهدفه من اإح�شا�ص 

الغني مبعاناة الفقري واملحتاج.

ال�شاب الذي يحمل اجلن�شية ال�شوي�شرية اإىل 

جانب جن�شيته الإ�شرائيلية امتدح جمل�ص 

ال�شورى الإ�شـــالمي يف �شوي�شرا موؤكداً 

اأنهم جمعوا اأغلب امل�شلمني حتت مظلة 

واحدة ودافعوا عن ق�شاياهم يف خمتلف 

املدن، و�شن�شعى لدعمهم مبا يريدون. 

امل�شـــدر:

http: / /www.newtoday.ae/
saudi/38472.html

تماسك األسرة التركية 
بتعاليم اإلسالم أضاءت 

سبل الهداية أمامي 
فدخلت اإلسالم



يعي�ص الإن�شان فرات ومراحل متعددة 

ومتنوعة يف حياته.. تكون دائرة التاأثري 

فيها �شغرية وتكرب مع كل يوم مير عليه.. 

اأ�شـــتطيع اأن اأ�شبه هذا التاأثري بالظّل.. 

حيـــث يكـــون الإن�شـــان �شـــغري احلجم 

فيقـــع عليه ظّل الآخرين )التاأثري( ممن 

هم اأكرب منه حجماً.. ومع مرور الزمن 

يكرب هذا ال�شـــغري والذي بدوره �شيقع 

ظلّه )تاأثريه( على من هم اأ�شـــغر منه.. 

رمبا ن�شـــتطيع تف�شـــري وحتليل احلجم 

الـــذي  احلياتـــي  واملخـــزون  باخلـــربة 

يُ�شـــتخل�ص من جتاربـــه يف احلياة.. اأو 

رمبا اأدوات التاأثـــري التي يكّونها خالل 

م�شـــرية من الإجنازات والعالقات التي 

تتو�شـــع دائرتها يوماً بعد يـــوم.. وعلى 

قدر ذلك احلجم يكون مدى الظّل على 

الآخرين.

يعـــّرف "التاأثـــري" يف علم الّنف�ـــص باأنه 

الإح�شا�ص القوي امللحق بعواقب فّعالة.. 

لذلك جتد الرغبة لدى كثري من النا�ص 

يف معرفـــة و�شـــائل التاأثـــري اأو اأدواتـــه 

واأ�شـــراره بهدف اأن يكـــون لهم املدخل 

والبوابـــة ملـــا ي�شـــعون لـــه لتحقيق تلك 

"العواقـــب الفّعالة" كما ذكر التعريف.. 
اإننـــا بـــدون تاأثـــري رمبـــا لن ن�شـــتطيع 

حتقيـــق رغباتنا لأن املجتمع الب�شـــري 

بطبيعتـــه ل يتكـــون من مقايي�ـــص ثابتة 

اأو عادلة.. دائمـــاً ما متيل كفة مقيا�ص 

علـــى اأخرى اأو يختلـــف احلكم من بيئة 

اإىل اأخـــرى.. لذلك مهاراتنا الفاعلة يف 

التاأثري �شـــتجعلنا قادرين على حت�شيل 

ما نريد من عواقب فّعالة، �شـــواء كانت 

هذه الأهداف مادية اأو معنوية.

وعلـــى اجلانـــب الآخـــر فـــاإن م�شـــدر 

الإح�شـــا�ص القوي هو الإميان بقدراتنا 

الذاتيـــة ومعرفتنـــا باأنف�شـــنا وما نريد 

حتقيقه.. فال ميكن اأن تندفع ر�شا�شة 

مثـــاًل اإىل هدف حمدد حمدثة تاأثريها 

فيـــه اإل من خالل البـــارود الذي دفعها 

ذلـــك  نحـــو  الركيـــز  اإىل  بالإ�شـــافة 

الهدف.. والكتلة املليئة غري الفارغة يف 

مقيا�ـــص علم الفيزياء �شـــيكون تاأثريها 

اأبعـــد واأقوى مما لو كانت فارغة.. ولنا 

يف ق�شـــة ال�شـــحابي ال�شـــجاع "ربعـــّي 

بـــن عامر" خـــري مثـــال يف التاأثري على 

"ر�شـــتم" عظيم بـــالد فار�ـــص وقائدها 
الـــذي جل�ـــص علـــى كر�شـــّيه املذّهـــب 

وتيجانه املر�شـــعة بالزبرجـــد والالآلئ 

والأملا�ـــص ليمالأ فراغه بتلك البهرجة.. 

حتى دخل عليه ذلك الإن�شـــان الب�شيط 

يف هيئته وثيابه الّرثه وفر�شـــه الق�شري 

فاأقبل وعليه �شـــالُحه ودرعه وبي�شـــتُه 

على راأ�شه.. 

فقالوا له: �شـــع �شـــالحك، فقـــال: اإين 

مل اآِتكم واإِّنـــا جئتكم حني دعومتوين، 

فاإمـــا تركتمـــوين هكـــذا واإِل رجعت.. 

فقال ر�شـــتم: ائذنـــوا له، فاأقبـــل يتوكاأ 

ق  فخـــَرّ النَّمـــارق  فـــوق  رحمـــه  علـــى 

عامتهـــا، فقالوا له: ما جاء بكم؟ فقال: 

اهلل ابتعثنـــا لنخرج من �شـــاء من عبادة 

يق  العباد اإىل عبادة رب العباد، ومن �شِ

الدنيا اإىل �شـــَعة الدنيـــا والآخرة، ومن 

َجْور الأديان اإىل عدل الإِ�شـــالم.. فقال 

ر�شتم: لقد �شـــمعت مقالتكم، فهل لكم 

اأن توؤخـــروا هذا الأمـــر حتى ننظر فيه 

وتنظروا؟ قـــال: نعم، كم اأحـــُبّ اإليكم؟ 

يومـــاً اأو يومني، قال: ل بل حتى نكاتب 

اأهل راأينا وروؤ�شاء قومنا.. فقال: ما �شَنّ 

ـــر الأعداء  لنـــا ر�شـــول اهلل ] اأن نوؤِخّ

عنـــد اللقاء اأكرث من ثـــالث، فانظر يف 

اأمـــرك واأمرهم واخر واحدة من ثالث 

بعد الأجل.. فقال: اأ�شِيّدهم اأنت؟.

قـــال: ل، ولكـــن امل�شـــلمون كاجل�شـــد 

الواحد يُجـــري اأدناهم علـــى اأعالهم.. 

فاجتمع ر�شـــتم بروؤ�شـــاء قومـــه فقال: 

هـــل راأيتم من منطقه؟ اأراأيتم من ثقته؟ 

اأراأيتـــم من قوته؟ فقالـــوا: معاذ اهلل اأن 

متيـــل اإىِل �شـــيء من هـــذا، وتدع دينك 

اإىل هـــذا.. اأما تـــرى اإىل ثيابه؟ فقال: 

ويلَكـــم ل تنظروا اإىل الثيـــاب وانظروا 

اإىل الراأي والكالم وال�شـــرية، اإن العرب 

ون بالثياب واملاأكل وي�شـــونون  ي�شـــتخُفّ

الأح�شاب..

هـــذه الهالة مـــن التاأثري مـــا جاءت من 

ال�شـــكل اأو املظهـــر اخلارجي اأو طريقة 

م�شـــي وغـــريه.. بـــل جاءت مـــن خالل 

الإميـــان الذي يك�شـــو جميـــع اجلوارح 

بالهيبـــة والتاأثري القـــوي يف الآخرين.. 

حيـــث تكـــون املبادئ ظاهـــرة يف عينيه 

ول�شـــانه و�شـــفتيه.. ل مييل عن مبادئه 

ولكـــن النا�ص متيـــل اإىل منطقه وفكره 

ورجاحـــة عقلـــه.. فكمـــا قيـــل "املليء 

�شـــيد ال�شاحات واأبو املنابر" اأما الفارغ 

اإذا ك�شـــب جولة فاإنه �شيخ�شـــر اأخرى 

بال�شك، والبقاء لالأقوى تاأثرياً .  
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تأثير فاعل.. وعواقب فعالة
م�صاري نا�صر العــرادة / من�شد واإعالمي 

 جمال الإ�صــــالم  
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 متى خلقت األرض؟  

�شـــورة رقم 1

�شـــورة متثـــل تاريـــخ ت�شـــكل املجموعة 

ال�شم�شـــية من الغبار الكـــوين، وبعبارة 

اأدق: الدخان الكـــوين. وتوؤكد الأبحاث 

اأن الغبـــار  العلميـــة ال�شـــادرة حديثـــاً 

الكوين كان منت�شراً بكميات هائلة اأثناء 

خلق الأر�ص.

�شـــورة رقم 2

تـــدور  والكواكـــب  لل�شـــم�ص  �شــــــــورة 

حولهـــا.. هـــذه املجموعـــــة ال�شم�شـــية 

خلقـــت قبـــل خم�شـــة مليـــارات عـــام 

الكـــون  كان  خلقهـــا  واأثنـــاء  تقريبـــاً.. 

بال�شـــحب الدخانيــــة )ح�شـــب  مملوءاً 

موقع وكالة نا�شا(.

�شـــورة رقم 3

�شـــورة للدخـــان الكـــوين النـــاجت مـــن 

انفجـــار النجوم الأوىل يف الكون، ونرى 

يف و�شط هذا ال�شـــدمي الدخاين جنماً 

يت�شـــكل من بقايا الدخـــان، هذا النجم 

ي�شبه �شم�شنا �شوف يت�شكل حوله اأي�شاً 

بع�ص الكواكب.

ادعـــى ملحد جمموعة مـــن الدعاءات 

التي يقول فيها اإن القراآن يحوي اأخطاء 

علمية.. فما هـــي احلقيقة؟ من خالل 

هذه ال�شل�شـــلة �شـــوف نتاأكد اأن القراآن 

هو احلق.

بـــني الفرة والأخرى يظهـــر ملحد هنا 

اأو م�شـــكك هناك يحاول الت�شـــكيك يف 

كتاب اهلل تبارك وتعاىل، ويردد احلجج 

الواهية ذاتها التي رددها امل�شت�شرقون 

مـــن قبـــل، ولذلـــك نحـــاول مـــن خالل 

�شل�شـــلة املقـــالت الق�شـــرية هـــذه اأن 

نـــرد على هذه احلجج ونو�شـــح حقيقة 

الإ�شـــالم الرائعـــة، وباأ�شـــلوب علمـــي، 

وال�شـــوؤال الذي طرحـــه اأحد امللحدين: 

القـــراآن يوؤكـــد اأن الأر�ـــص خلقـــت قبل 

ال�شـــماء، ولكن العلم يوؤكد اأن ال�شـــماء 

خلقـــت قبل الأر�ص مبليارات ال�شـــنني، 

وهذا دليل على اأن القراآن كتاب ب�شري 

فيه اأخطاء علمية.

يقـــول العلماء اإن املجموعة ال�شم�شـــية 

ت�شـــكلت بعد خلق الكون بت�شع مليارات 

عام. لقد خلقت ال�شم�ص كنجم من 100 

مليـــار جنم يف جمرتنا، حيث مت و�شـــع 

هذه ال�شـــم�ص على مدار يبعد 25000 

�شنة �شوئية من مركز هذه املجرة.

يعتقد الكثري مـــن العلماء اأن املجموعة 

ال�شم�شـــية ت�شـــكلت من �شحابة دخانية 

)غاز وغبار( solar nebula ، وب�شبب 

اجلاذبية جتمعت جزيئات الغبار والغاز 

وبداأت بالـــدوران بقـــوة واندفعت هذه 

اجلزيئات للمركز و�شكلت ال�شم�ص ومن 

ثم بقية الكواكب ومنها الأر�ص..

رد على ملحد..
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الآن دعونا نتاأمل الآية التي حتدثت عن 

خلق الأر�ص وال�شـــماء لندرك التطابق 

بـــني احلقيقة العلمية والآيـــة القراآنية. 

ِئنَُّكـــْم لَتَْكُفـــُروَن 
َ
يقـــول تعـــاىل: {ُقـــْل اأ

َعلُوَن  ْر�َص يِف يَْوَمنْي َوجَتْ
َ
ِبالَّـــِذي َخلََق اْلأ

نَْداًدا َذِلَك َربُّ الَْعامَلِنَي} )9( َوَجَعَل 
َ
لَُه اأ

ِفيَها َرَوا�ِشـــَي ِمـــْن َفْوِقَها َوبَـــاَرَك ِفيَها 

يَّاٍم �َشـــَواًء 
َ
ْربََعِة اأ

َ
ْقَواتََها يِف اأ

َ
َر ِفيَها اأ َوَقدَّ

ـــاِئِلنَي} )ف�شـــلت: 9-10(. هاتان  ِلل�شَّ

الآيتـــان تتحدثـــان عـــن تفا�شـــيل خلق 

الأر�ـــص يف يومني واإكمال عملية اخللق 

مثل خلق اجلبـــال والأنهار... يف اأربعة 

اأيام.

الآن ماذا تقول الآية التالية؟ يقول تعلى: 

ـــَماِء َوِهـــَي ُدَخاٌن  {ثُمَّ ا�ْشـــتََوى اإِىَل ال�شَّ

ْو َكْرًها 
َ
ْر�ص ائِْتيَا َطْوًعا اأ

َ
َفَقـــاَل لََها َوِلاْلأ

تَيْنَا َطاِئِعنَي} )ف�شـــلت:11(. اأي 
َ
َقالَتَا اأ

اأن اهلل تعاىل ا�شـــتوى اإىل ال�شماء وهي 

يف حالتهـــا الدخانيـــة.. اأي اأنـــه عندما 

خلقـــت الأر�ـــص كانت ال�شـــماء مملوءة 

بالدخـــان الكوين.. األي�ص هذا ما يقوله 

العلم؟

ثم قال تعاىل: {َفَق�َشاُهنَّ �َشبَْع �َشَماَواٍت 

ْمَرَها 
َ
ْوَحى يِف ُكلِّ �َشـــَماٍء اأ

َ
يِف يَْوَمـــنْيِ َواأ

نْيَا مِبَ�َشاِبيَح َوِحْفًظا  ـــَماَء الدُّ َوَزيَّنَّا ال�شَّ

َذِلـــَك تَْقِديُر الَْعِزيِز الَْعِليِم} )ف�شـــلت: 

12(، هذه الآية توؤكد اأن ال�شـــماء كانت 
خملوقـــة ولكنهـــا كانت �شـــماء واحدة، 

فف�شـــلها اهلل اإىل �شبع �شماوات خالل 

يومـــني، وهـــذه احلقيقـــة تعتـــرب خارج 

نطاق العلم حالياً، لأن العلم مل يكت�شف 

ال�شموات ال�شبع.

هنـــاك اآية ثانية ي�شـــوقها هـــذا امللحد 

وهـــي قوله تعـــاىل: {ُهـــَو الَّـــِذي َخلََق 

ْر�ِص َجِميًعا ثُمَّ ا�ْشـــتََوى 
َ

لَُكـــْم َمـــا يِف اْلأ

اُهنَّ �َشـــبَْع �َشَماَواٍت  ـــَماِء َف�َشـــوَّ اإىَل ال�شَّ

َوُهَو ِبُكلِّ �َشـــْيٍء َعِليـــٌم} )البقرة: 29(. 

يقول امللحد: هذه الآية توؤكد اأن الأر�ص 

خلقت قبل ال�شماء، والدليل قوله: {ثُمَّ 

} تعني  َماِء} وكلمة {ثُمَّ ا�ْشتََوى اإِىَل ال�شَّ

"بعد ذلك" فما هي احلقيقة؟

احلقيقة اأن امللحد هنا يخلط بني كلمة 

"خلق" وكلمة "�شوى"، فاخللق يكون من 
العدم، ولو قال القراآن "ثم خلق ال�شماء" 

لكان هناك خطاأ علمـــي. ولكن القراآن 

َماِء} وهناك  قال {ثُمَّ ا�ْشـــتََوى اإِىَل ال�شَّ

فرق كبري بني اخللق وال�شتواء.

�شــــــورة رقم 4

�شـــورة ملتقطـــة من قبـــل وكالة نا�شـــا 

لنفجار جنـــم وتولد كميات كبرية جداً 

مـــن الدخـــان الكـــوين، هـــذا النفجار 

هـــذا   1987Aشـــوبرنوفا� امل�شـــمى 

النفجار وقع قبل 170000 �شنة، ولكن 

الب�شر مل يتمكنوا من م�شاهدته اإل عام 

1987 وبـــث كميـــات هائلة من الدخان 
الكـــوين تعـــادل 160000-23000 كتلة 

ESA/NASA-JPL/UCL/STScI .الأر�ص

ك�شـــف مر�شد هابل الف�شـــائي كميات 

هائلـــة جداً مـــن الدخان الكـــوين تعود 

لبدايات خلق الكون، والعلماء يت�شاءلون 

عن �شـــر وجود هذه الكميات ال�شخمة 

من الدخان )الغبار الكوين(. 

واأكد العلماء من خالل عدد من الأبحاث 

الدور الكبري الـــذي لعبه الغبار الكوين 

يف ظهور النجـــوم واملجرات والكواكب، 

ومنهـــا الأر�ص وحتـــى املادة احلية على 

الأر�ـــص. ومع ذلـــك فالعلمـــاء يجهلون 

الكثري من اأ�شرار الدخان الكوين هذا.

لقد بحث العلماء طوياًل عن �شـــر هذا 

الغبار الكوين والذي يتاألف من الكربون 

والأك�شجني وعنا�شر اأخرى... ويقولون: 

اإن اأر�شـــنا تكونت مـــن الدخان الكوين 

)بالكامـــل تقريبـــاً( لأن املنطقـــة كانت 

مليئة بالدخان.. وهنا جند اإ�شارة رائعة 

يف القراآن وحتديداً يف �شـــورة ف�شـــلت 

التي حتدثت عن خلق الأر�ص وتكوينها، 

ويف الآيـــة التالية ذكـــر الدخان! لنتاأمل 

الن�ص بالكامل:

ْر�َص 
َ
ِئنَُّكْم لَتَْكُفُروَن ِبالَِّذي َخلََق اْلأ

َ
{ُقْل اأ

نَْداًدا َذِلَك َربُّ 
َ
َعلُوَن لَـــُه اأ يِف يَْوَمنْيِ َوجَتْ

ـــنَي )9( َوَجَعـــَل فيَها َرَوا�ِشـــَي ِمْن  الَْعامَلِ

ْقَواتََها 
َ
َر ِفيَها اأ َفْوِقَهـــا َوبَاَرَك ِفيَها َوَقـــدَّ

اِئِلنَي )10( ثُمَّ  يَّاٍم �َشـــَواًء لل�شَّ
َ
ْربََعِة اأ

َ
يِف اأ

ـــَماء َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل  ا�ْشـــتََوى اإِىَل ال�شَّ

ْو َكْرًها َقالَتَا 
َ
ْر�ص ِائِْتَيا َطْوًعا اأ

َ
لََهـــا َوِلاْلأ

تَيْنَا َطاِئِعنَي} )ف�شلت:11-9(.
َ
اأ

لحظوا معي احلديث عن خلق الأر�ص، 

اأي ابتـــداء خلق الأر�ـــص اأي اأن الأر�ص 

مل تكـــن موجـــودة، بينمـــا احلديـــث يف 

الآيـــة التالية جاء عن ا�شـــتواء الرحمن 

اإىل ال�شماء وهي دخان، فعبارة {َوِهَي 

ُدَخـــاٌن} توؤكد اأن ال�شـــماء موجودة قبل 

خلق الأر�ص، ولكن امل�شـــهد ال�شائد يف 

ذلك الزمن كان الدخان.

و�شـــبحان اهلل! يف هذه الآية اكت�شـــفنا 

معجـــزة جديـــدة وهـــي اأن القـــراآن هو 

اأول كتـــاب ي�شـــري اإىل عالقـــة الدخان 

بخلق الأر�ص، واإ�شـــارة اإىل وجود دخان 

اأثنـــاء خلق الأر�ص، والعبارة وا�شـــحــــة 

ـــَماِء َوِهَي  جــــــداً {ثُمَّ ا�ْشـــتََوى اإِىَل ال�شَّ

ُدَخـــاٌن} اأي اأن ال�شـــماء كانت خملوقة 

قبل الأر�ص.. وهذا دليل على عدم فهم 

امللحدين لالآية الكرمية.

والنتيجة:

الآية الكرمية مل تقل باأن الأر�ص خلقت 

قبل ال�شـــماء، اإنـــا قالت بـــاأن الأر�ص 

خلقت وال�شماء كانت يف حالة دخانية، 

وهو مـــا يقوله العلـــم احلديث. ولذلك 

فكلمـــا انتقد ملحد اآيـــة من كتاب اهلل، 

ظهـــرت فيهـــا معجـــزة ترد علـــى هذا 

امللحد، فاحلمد هلل رب العاملني. 



العلـــم يجلـــي حقيقة الديـــن، والعلم ل 

يكـــون علما نافعـــا ونورا يهـــدي اإل اإذا 

اأ�شـــرق عليـــه الديـــن بجاللـــه، فالدين 

ي�شتند اإىل العلم، والعلم ي�شتظل بالدين، 

وبذلـــك ل يقف الدين يف �شـــبيل العلم، 

والقراآن الكرمي وهو د�شـــتور الإ�شـــالم 

ي�شـــم بني دفتيه األوان املعرفة الرفيعة 

والثقافة العالية، ويلفت نظرنا اأن كتاب 

الر�شـــالة الإ�شـــالمية عنوانـــه "القراآن 

والكتاب"، فهو قـــراآن وهو كتاب، وتلك 

اإ�شـــارة بليغة اإىل قدر القراءة والكتابة 

وحتري�ـــص قوي عليهما، وعلى اأن يكون 

املتدين بهذا الدين قارئا.. كاتبا، ولفظا 

"القـــراآن والكتاب" يرددان يف كثري من 
الآيات، ع�شـــرات املرات، وهذا التكرار 

حتري�ص على القراءة والكتابة. 

وقـــد افتتـــح الوحـــي ر�شـــالة ال�شـــماء 

بالقراءة والكتابة لكون ذلك �شبيل العلم 

الغزيـــر واملعرفة الوا�شـــعة، ويف خمتتم 

هـــذا الفتتاح ال�شـــماوي ينتهـــي بقوله 

تعـــاىل: {علـــم الإن�شـــان مـــا مل يعلم} 

»العلق:5«.

ومهما بلغ الإن�شـــان مـــن علم، فاإن وراء 

علمـــه علمـــاء، واملجهـــول وراء ناظريه 

اأكرث مما يك�شف له، حيث يقول تعاىل: 

{ومـــا اأوتيتـــم مـــن العلـــم اإل قليـــال} 

»الإ�شــراء: 85« . 

حيـــث يعد هـــذا اإغـــراء لالإقبـــال على 

درا�شة العلم، حتى يظل العقل الإن�شاين 

متحـــركا وم�شـــتمرا يف البحـــث، وكلما 

اكت�شـــف �شـــيئا اأدرك اأن هنـــاك �شـــيئا 

اآخر مل يتم اكت�شـــافه بعـــد، فيدرك اأن 

علمـــه قليل واأن اهلل �شـــبحانه ل ينتهي 

نحقـــق  اأن  ن�شـــتطيع  وبالعلـــم  علمـــه. 

التقدم ون�شنع احل�شـــارة، ونظرا لأننا 

مل ناأخـــذ باأطراف العلم ظنـــا اأن العلم 

�شـــد الديـــن، فقد ترتب علـــى ذلك اأن 

تخلفنـــا عن ركب العلم الذي ن�شـــتخدم 

اأدواته واإبداعاته احلالية يف كل نواحي 

احليـــاة، رغم اأننا مل ن�شـــهم فيه خالل 

العقود الأخرية، ونكتفي باأن نقبل على 

مـــا اأبدعـــه العلـــم وحققه، ومـــرد ذلك 

اأننـــا قبلنا بتنحية  العقـــل جانبا نتيجة 

لبنيات معرفية �شـــاكنة وثابتة، ل تقبل 

احلركـــة، وقد اأ�شـــار اإىل ذلـــك املفكر 

العربـــي حممد عابد اجلابـــري بوجود 

بنية معرفيـــة ثابتة تهيمـــن على العقل 

العربي، هذه البنيـــة املعرفية تتجاذبها 

ثالثة اأمور:

الأول: �شلطة اللفظ.

الثاين: قيا�ص الغائب على ال�شاهد. 

الثالث: �شلطة الال�شببية (التجويز). 

وامل�شـــلمون هم نا�ص مـــن النا�ص جميعا 

اأبنـــاء ع�شـــرهم، وع�شـــرهم الآن هـــو 

ع�شـــر العلم بكل منجزاته التكنولوجية 

والت�شـــالية،  واملعلوماتيـــة  واملعرفيـــة 

�شـــواء قبلـــوا ذلـــك اأو رف�شـــوا.. واإن 

م�شـــاكل تلـــك ال�شـــعوب ب�شـــبب انهيار 

احلواجـــر اأ�شـــبحت �شـــمن م�شـــاكلهم 

فالعامل ي�شـــعى حلل م�شاكله عن طريق 

العلم، لذلك علينا نحن اأن ن�شـــعى حلل 

م�شـــاكلنا عن طريق العلم، فالعلم يوفر 

احلياة ال�شـــعيدة لالإن�شان والدين يوفر 

له احلب والطماأنينة وال�شـــالم والعدل 

والكرامة... اإلخ. فالإ�شـــالم دين عاملي 

اأبوابـــه مفتوحـــة للجميـــع، ودعوته اإىل 

اخلـــري موجهـــة لـــكل النا�ص لأنـــه دين 

علم �شـــد التطرف والتع�شب، فجوهر 

الإ�شـــالم {ل اإكـــراه يف الديـــن}، كما 

اأن خطـــاب اهلل �شـــبحانه وتعاىل لنبيه 

حممـــد ]: {اأفاأنت تكره النا�ص حتى 

يكونوا موؤمنني}. 

األي�ـــص ذلـــك علمـــا تفـــوق بـــه الديـــن 

الإ�شـــالمي عـــن بقية الأديـــان كونه هو 

الديـــن اخلـــامت واجلامـــع وكان دعمـــه 

للعلـــم والدعـــوه له ينطلق مـــن عامليته، 

فالإ�شـــالم لكل النا�ص ولي�ص للم�شلمني 

فقط. 
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د. اإبراهيم ح�صن ح�صني / رئي�ص حترير جملة �شنابل امل�شرية

اإلسـالم والعلـم
احلـــوار مع الآخـــر

اإلسالم دين عالمي 
ودعوته للناس كافة 

ألن جوهره العلم





اإعـــداد: د. �شفي الدين اأحمد

بجانـــب فوائـــد ال�شـــمك الدهني الكثرية، مثل امل�شـــاهمة يف حماية القلب من اأمرا�ص ال�شـــرايني 

التاجيـــة، وغريهـــا، وجد الباحثون فائدة جديدة تخ�ص حالة ف�شـــل ع�شـــلة القلب. ففي درا�شـــة 

ن�شرتها الدورية الأوروبية للتغذية الطبية، مت درا�شة ما تتناوله 36000 �شيدة يف متو�شط العمر، 

يف ال�شويد. 

وجدت النتائج اأن ال�شيدات الالتي يتناولن ال�شمك الدهني مرة اأو مرتني اأ�شبوعيا، لديهن م�شتوى 

اأقل ب�شـــكل كبري لدخول امل�شت�شـــفى اأو املوت ب�شبب ف�شـــل القلب. اأما ن�شبة الإ�شابة بف�شل القلب 

فكانت اأقل لديهن بن�شـــبة 25 % ممن يتناولن ال�شـــمك ب�شكل نادر. تتوفر فوائد ال�شمك الدهني 

يف ال�شلمون وال�شردين واملاكريل. 

السمك 
يحمي من فشل القلب
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�صحتك بالدنيا

ليـــزال الأطباء حول العامل يف درا�شـــات م�شـــتمرة منذ 

عـــام 2010، حول فوائـــد فيتامني دال، بعد اأن ات�شـــح 

اأن العديد من وظائف اجل�شـــم تعتمد عليه، ولي�ص فقط 

العظـــام ال�شـــحية، واأن الكثري من الأمرا�ص حت�شـــل اأو 

تزداد حدتها عند من يعاين من نق�ص فيتامني دال. 

يف درا�شـــة قام بها دكتور جيمز �شابيتا، من جامعة ييل، 

مت قيا�ـــص ن�شـــبة فيتامني د لـــدى قرابة 200 �شـــخ�ص 

�شليم بالغ. ثم مت قيا�ص ن�شبة الإ�شابة بنزلت الربد يف 

مو�شـــم ال�شـــتاء. مت مقارنة البيانات، وتو�شل الباحثون 

اإىل اأن من لديهم ن�شبة منخف�شة من فيتامني د، اأ�شيبوا 

بنزلت الربد ن�شبة ال�شعف مقارنة باأولئك الذين لديهم 

م�شتويات مرتفعة منه. 

كمـــا اأن الإجـــازات املر�شـــية ملـــن لديهـــم انخفا�ـــص يف 

فيتامني د كانت اأكرث ب�شـــكل لفت مقارنة باأولئك الذين 

لديهم م�شتويات جيدة منه. 

يحتاج اجل�شـــم للنـــوم لأداء اآلف الوظائف التي ل تتـــم اإل وقت النوم. 

ويف حال قلة النوم، ب�شـــكل متكرر، حت�شـــل عدة ا�شطرابات قد تظهر 

نتائجها فيما بعد. يف درا�شة طبية فرن�شية قام بها الربوفي�شور لورنت 

برونديـــل، مت مقارنـــة مـــا يح�شـــل مع جمموعة اأ�شـــخا�ص عنـــد النوم 

ال�شـــحي، من خالل النوم الليلي املت�شـــل ملدة 8 �شاعات، ومقارنة ذلك 

مع حالت ال�شـــهر، من خالل النوم ملدة 4 �شـــاعات فقط. عند مقارنة 

ما ح�شـــل معهم يف ال�شـــهر، ووجد اأنهم زادوا معدل اأكلهم ب�شبب زيادة 

جوعهم رغم عدم تغري ن�شـــاطهم اجل�شـــدي اأو الريا�شـــي، واأن الزيادة 

التي ح�شلت لهم توؤدي اإىل زيادة يف الوزن حوال 14 كيلو �شنويا!. 

فيتامين دال يحمي 
من نزالت البرد

الحرمان من النوم يعني
 زيادة الوزن!

بطيب	األفعال

50���

	بك	رجال	واحدا	 	[:	{	ألن	يهدي	ا قال	رسول	ا
خير	لك	من	حمر	النعم }

شخص	داخل	الكويت	ندعوهم	لإلسالم	سنويًا

ساهم..	عرفني	باإلسالم
شهريًا

10
د.ك

تبرع	عن	طريق	:
w w w. i p c . o r g . k w
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البعد العقدي في العمل اإلحساني 
عند شيخ  اإلسالم ابن تيمية )2-2(

اإعداد: خالد حـــدوي جامعة حممد الأول - كلية الآداب والعلوم الإن�شانية  املعامالت يف الإ�صالم

تناولنا يف العدد ال�شابق مفهوم الإح�شان 

فاأكدنا على اأن الدين وال�شـــرع مل ياأمر 

اإل مبا هو نفع واإح�شان ورحمة للعباد، 

واأن الإح�شان واجب على كل حال حتى 

يف اإزهاق النف�ص ناطقها وبهيمها، وبينا 

اأن العمل الإح�شـــاين هو من احل�شنات 

وقد يكون واجبا  وقد يكون م�شـــتحبا.. 

وغري ذلك.

ويف هـــذا العدد �شـــوف نتنـــاول معاين 

الإح�شـــان التي اأوردها �شـــيخ الإ�شالم 

ابن تيمية..

ومنها ما يلي:

 - الـــرب وفيـــه اأدرج ابـــن تيمية "اإطعام 

الطعام، واإف�شـــاء ال�شالم، وهو يت�شمن 

الإح�شان اإىل النا�ص بالنف�ص واملال.

- هدايـــة اخللـــق واإر�شـــادهم بالأمـــر 

والنهي وهي من باب الإح�شـــان اإليهم. 

فـــاإن الوالد اإذا دعا الولد اإىل ال�شـــرك 

لي�ص له اأن يطيعه بل له اأن ياأمره وينهاه 

وهـــذا الأمـــر والنهـــي للوالـــد هـــو من 

الإح�شان اإليه.

ولكـــن قد توجب ال�شـــريعة التربع عند 

احلاجة كما نهاهم النبي ] عن ادخار 

حلـــوم الأ�شـــاحي لأجـــل الدافـــة التي 

دفـــت؛ ليطعموا اجليـــاع؛ لأن اإطعامهم 

واجـــب. فلما كان امل�شـــلمون حمتاجني 

اإىل منفعـــة الأر�ص واأ�شـــحابها اأغنياء 

عنها نهاهم عن املعاو�شة.

ومنه ن�شتنتج اأن حكم العمل الإح�شاين 

هو فر�ص الكفاية اأي اإذا قام به البع�ص 

فح�شل املراد �شقط الإثم عن املكلفني، 

لكـــن قد تعريه الأحكام اخلم�شـــة.كما 

اأنـــه يبـــداأ من النيـــة ال�شـــادقة لينتهي 

اإىل الأعمـــال اجلليلة، فاملوؤمن ح�شـــب 

�شـــيخ الإ�شـــالم عليه اأن يكون مق�شوده 

الإح�شـــان اإىل اخللـــق ونفعهم. واإذا مل 

يح�شل ذلك اإل بالإ�شرار ببع�شهم َفَعلَه 

على نية اأن يدفع به ما هو �شرٌّ منه، اأو 

يح�شل به ما هو اأنفع من عدمه. 

ْحَمـــة  ويَقـــرن �شـــيخ الإ�شـــالم بَـــني الرَّ

رْب اإذ الرحمة عنده هي الإح�شان  َوال�شَّ

َكاِة َوَغريَهـــا. بـــل اإن  اإىل اخْللـــق ِبالـــزَّ

الإح�شان اإىل النَّا�ص بالنفع َوامْلَال الَِّذي 

َذى اخْللق 
َ
ـــرْب علـــى اأ َكاة َوال�شَّ ُهـــَو الـــزَّ

ـــاَلِة  َوَغريه من النوائب، فبالقيام ِبال�شَّ

اِعي  ـــرْب ي�شـــلح َحـــال الرَّ َكاة َوال�شَّ َوالزَّ

والرعيـــة. ولهـــذا الأمـــر فهو يعـــد اأن 

اأعظم عون لول الأمر خا�شـــة ولغريه 

عامة ثالثـــة اأمور: اأحدهـــا: الإخال�ص 

هلل والتـــوكل عليـــه بالدعـــاء وغـــريه. 

واأ�شـــل ذلك املحافظة على ال�شـــلوات 

بالقلـــب والبدن. الثاين: الإح�شـــان اإىل 

اخللـــق بالنفع واملال الذي هـــو الزكاة. 

الثالث: ال�شـــرب على اأذى اخللق وغريه 

من النوائب.

واملالحـــظ اأن الـــزكاة عنـــده هي مدار 

العمـــل الإح�شـــاين الواجـــب، ويف هذا 

َكاة من الإح�شـــان اإىل  يقـــول: َويف الـــزَّ

اخْللـــق ِبامْلاِل والنفع من ن�شـــر امْلَْظلُوم 

واإغاثة امللهوف َوَق�َشـــاء َحاَجة امْلُْحتَاج، 

ـِي ] َقاَل:  ـــِحيــــح َعـــن النَّبــــ َويِف ال�شَّ

(كل َمْعـــُروف �َشـــَدَقة) َفيْدخل ِفيِه كل 

اإِْح�َشـــان َولَـــو بب�شـــط الَْوْجـــه والكلمة 

الّطيَبـــة. ولهذا يقرن اهلل بني ال�شـــالة 

والزكاة تارة، وهي الإح�شان اإىل اخللق، 

وبينهمـــا وبني ال�شـــرب تـــارة، ولبد من 

الثالثة: ال�شـــالة، والزكاة، وال�شرب، ل 

تقـــوم م�شـــلحة املوؤمنـــني اإل بذلك، يف 

�شالح نفو�شهم واإ�شالح غريهم.

وعلـــى هـــذا َفـــاإِن العالقة بني ال�شـــرب 

والرحمـــة عالقة تالزم والنا�ص يف هذا 

املقام عنده درجـــات، اإذ من النَّا�ص من 

ة َوالَْق�ْشَوة،  هل الُْقوَّ
َ
ي�شـــرب َوَل يرحم َكاأ

هـــل 
َ
َوِمنُْهـــم مـــن يرحـــم َوَل ي�شـــرب َكاأ

ال�شـــْعف واللني، مثل كثري من النِّ�َشـــاء 

َومن ي�شـــبههن، َومنُْهم من َل ي�شرب َوَل 

هل الَْق�ْشـــَوة والهلع، واملحمود 
َ
يرحـــم َكاأ

ُهَو الَّذي ي�شرب َويْرَحم َكَما َقاَل الُْفَقَهاء 

ن يكون َقِويا من غري 
َ
يِف املُتَوِل يَنَْبِغي اأ

عنـــف ليًنا من غري �شـــعف، فب�شـــربه 

يقـــوى وبلينـــه يرحم وبال�شـــرب ين�شـــر 

رْب وبالرحمة  الَعبْد َفاإِن النَّ�ْشـــر َمَع ال�شَّ

يرحمه اهلل تعاىل.

ثـــم اإن �شـــيخ الإ�شـــالم ربط الإح�شـــان 

ال�شـــدد  هـــذا  ويف  بالعـــدل،  اأي�شـــا 

يقـــول: وقـــد اأمر اهلل يف كتابـــه بالعدل 

والإح�شـــان، والأمر يقت�شـــي الوجوب، 

وقـــد يكـــون بع�ـــص املاأمور بـــه مندوًبا، 

والإح�شان املاأمور به ما ميكن اجتماعه 

مع العدل، فاأما مـــا يرفع العدل فذاك 

ظلـــم، واإن كان فيه نفع ل�شـــخ�ص، مثل 

نفـــع اأحد ال�شـــريكني اإعطـــاًء اأكرث من 

حقه، ونفـــع اأحد اخل�شـــمني باملحاباة 

له، فاإن هذا ظلم، واإن كان فيه نفٌع قد 

يُ�شمى اإح�شاًنا.

والعدل عنده يف هذا املقام نوعان:

اأحدهما: هو الغاية، واملاأمور بها، فلي�ص 

فوقه �شيء هو اأف�شل منه يوؤمر به، وهو 

العدل بني النا�ص.

والثاين: ما يكون الإح�شان اأف�شل منه، 
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وهو عدل الإن�شـــان بينه وبني خ�شـــمه 

يف الدم واملال والِعْر�ِص، فاإن ال�شتيفاء 

عدل، والعفو اإح�شـــان، والإح�شـــان هنا 

اأف�شـــل، لكـــن هـــذا الإح�شـــان ل يكون 

اإح�شـــاًنا اإل بعـــد العدل، كمـــا قدمناه، 

وهو اأن ل يح�شـــل بالعفو �شـــرٌر، فاإذا 

ح�شل منه �شرر، كان ظلًما من العايف، 

اإما لنف�شه، واإما لغريه، فال ي�شرع.

اإن العمـــل الإح�شـــاين املقـــرون بالعدل 

يرفـــع العمـــل الإح�شـــاين اإىل درجات 

العال، يقول �شـــيخ الإ�شـــالم ابن تيمية: 

فال�شريعة الكاملة جتمع العدل والف�شل؛ 

ُع�ْشـــَرٍة  ُذو  َكاَن  تعـــاىل: {َواإِْن  كقولـــه 

اإِىَل َميْ�َشـــَرٍة} )البقرة:280(،  َفنَِظـــَرةٌ 

فهذا عدل واجب، من خرج عنه ا�شتحق 

العقوبة يف الدنيا والآخرة.

ْن  ُقوا َخـــرْيٌ لَُكْم اإِ ْن تَ�َشـــدَّ
َ
ثـــم قال: {َواأ

ُكنْتُـــْم تَْعلَُمـــوَن} )البقـــرة:280(. فهذا 

ف�شـــل م�شـــتحب مندوب اإليه، من فعله 

اأثابـــه اهلل ورفع درجتـــه، ومن تركه مل 

يعاقبه.

�شـــيخ  ذهـــب  ال�شـــابق  الأمـــر  ولهـــذا 

لم  الإ�شـــالم اإىل اأن اهلل ينَْهـــى َعـــن الظُّ

مر بالظلم 
ْ
ُمر بالإح�شـــان، َوال�شح يَاأ

ْ
َويَاأ

َوينْهـــى َعن الإح�شـــان. َوعلى عادته يف 

ال�شت�شـــهاد بالآثار، فقد �شاق من اآثار 

ال�شلف ال�شـــالح ما ذهب اإليه من كون 

ال�شح ياأمر بالظلم وينهى عن الإح�شان 

ْحَمـــن بن َعْوف  فقال: قـــد َكاَن عبدالرَّ

يكـــرث يِف َطَوافـــه ِبالَْبيْـــِت وبالوقـــوف 

ن يَُقول: اللَُّهمَّ قني �شـــح نَف�ِشي. 
َ
بعرفه اأ

َف�شـــئَل َعن َذِلك، َفَقاَل: اإذا وقيت �شـــح 

لم َوالْبخل والقطيعة،  نَف�ِشـــي وقيت الظُّ

ن اأكون 
َ
َخاف اأ

َ
َويِف ِرَوايَة َعنُه َقاَل: اإين اأ

قد َهلَكت، َقاَل: َوَما َذِلك؟ َقاَل: ا�ْشـــَمع 

نا 
َ
اهلل يَُقول: {َومن يُوَق �شح نَف�شه} َواأ

رجل �شـــحيح َل يـــَكاد يخـــرج من يَدي 

�َشـــْيء، َفَقاَل لَيْ�ـــَص َذِلك بال�شـــح الَِّذي 

ُكل 
ْ
ن تَاأ

َ
ح اأ ذكره اهلل يِف الُْقْراآن، اإنا ال�شُّ

ِخيك ظلمـــا، واإنا يكون بالبخل، 
َ
َمال اأ

ـــْيء الْبُْخـــل، َوقد ذكر تعاىل  َوبئ�َص ال�شَّ

�َشد والإيثار يِف  ح يِف �ِشَياق ذكر احْلَ ال�شُّ

َقْوله {َوَل يَجدوَن يِف �ُشـــُدورهْم َحاَجة 

وتُـــوا ويوؤثرون على اأنف�شـــهم َولَو 
ُ
ـــا اأ مِمَّ

َكاَن بهـــم خ�َشا�َشـــة} ثمَّ َقـــاَل: {َومن 

ولَِئك هم املفلحون} 
ُ
يُوَق �شح نَف�شـــه َفاأ

َفمن وقي �شـــح نَف�شـــه مل يكن ح�شـــودا 

�شـــله 
َ
بَاِغيا على امْلَْح�ُشـــود. واحل�شـــد اأ

بغ�ص امْلَْح�ُشود، َوال�شح يكون يِف الرجل 

ْغَبة يِف املَــــــال  ة الرَّ ْر�ص َوقــــُـــوَّ َمـــَع احْلِ

وبغ�ص للَْغرْي وظلم لَـــــُه، َكَما َقاَل تعاىل: 

{قد يعلم اهلل املعوقني ِمنُْكم والقائلني 

�ص ال 
ْ
توَن الَْباأ

ْ
لخوانهم َهلُمَّ الينا َوَل ياأ

َقِليال اأ�شحة َعلَيُْكم}.

ويربط �شيخ الإ�شالم العمل الإح�شاين 

اأي�شـــا بالرفق، لكن لي�ص بالدرجة التي 

ربطه بالعدل وال�شـــرب، ويف هذا يقول: 

اأمـــر النبي ] بالرفق الذي منه واجب 

وهو ترك الربا والغرر، ومنه م�شـــتحب 

كالعارية والقر�ص، ولهذا ملا كان التربع 

بالأر�ص بال اأجرة من باب الإح�شان كان 

امل�شلم اأحق به، فقال: »لأن مينح اأحدكم 

اأخاه اأر�شـــه خري له مـــن اأن ياأخذ عليه 
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املعامالت يف الإ�صالم

خرجا معلوما«. ثم قال: واإنا الإح�شان 

اإليهم فعل ما ينفعهم يف الدين والدنيا، 

ولو كرهه من كرهـــه؛ لكن ينبغي له اأن 

يرفق بهم فيما يكرهونه.

وهـــذا يعني اأن العمل الإح�شـــاين يقدم 

فيـــه بـــر الأبرار علـــى بر الفجـــار عند 

�شيخ الإ�شـــالم ابن تيمية، وعنده اأي�شا 

ل يجـــوز ترك مـــا يجب من الإح�شـــان 

لالإن�شـــان مبجـــرد ظلمـــه واإ�شـــاءته يف 

عر�شه، كما ل مينع الرجل مرياثه وحقه 

من ال�شـــدقات والفيء مبجرد ذنب من 

الذنـــوب، وقـــد مينـــع من ذلـــك لبع�ص 

الذنوب.. وبهذا يقرر �شيخ الإ�شالم ابن 

تيمية مبداأ مهما يف باب الإح�شـــان اإىل 

النا�ـــص، وهو اأن العفو عنهم مقدم على 

باب الإ�شاءة والنتقام. 

اإن مدار الإح�شـــان عند �شـــيخ الإ�شالم 

ابـــن تيمية على هذه الأ�شـــول الثالثة، 

وهي احلب واخلوف والرجاء.

وميكن اأن نربـــط هذه املقامات الثالثة 

بالعمل الإح�شـــاين فنقول: باأن املح�شن 

للعبـــاد يفعـــل ذلك حبـــا يف فعل اخلري 

لأن اهلل عـــز وجـــل اأمر بـــه ومدحه بل 

ون�شـــبه �شـــببا للنجاة ودخـــول اجلنة. 

واإمـــا اأن يفعله خوفا من عقاب اهلل عز 

وجل اأو يفعله طمعا يف رحمته، ويف كل 

هذه احلالت فاملح�شـــن قريب من اهلل 

عز وجل قال اهلل تعاىل:{اإن رحمة اهلل 

قريب من املح�شـــنني} وهذه الآية عند 

�شيخ الإ�شالم لها دللة مبنطوقها ودللة 

باإميائهـــا وتعليلهـــا مبفهومها. فدللتها 

مبنطوقها على قـــرب الرحمة من اأهل 

الإح�شان ودللتها باإميائها وتعليلها على 

اأن هذا القرب م�شتحق بالإح�شان، وهو 

ال�شـــبب يف قرب الرحمة منهم ودللتها 

مبفهومها على بعده من غري املح�شنني. 

فهذه ثالث دللت لهذه اجلملة.

اإن اخت�شـــا�ص اأهـــل الإح�شـــان بقـــرب 

الرحمة عند �شـــيخ الإ�شـــالم ابن تيمية 

لكونها اإح�شـــانا من اهلل عز وجل اأرحم 

الراحمني، واإح�شانه تبارك وتعاىل اإنا 

يكـــون لأهل الإح�شـــان؛ لأن اجلزاء من 

جن�ص العمل، وكلما اأح�شـــنوا باأعمالهم 

اأح�شـــن اإليهم برحمته، واأما من مل يكن 

مـــن اأهـــل الإح�شـــان فاإنه ملـــا بعد عن 

الإح�شـــان بعدت عنه الرحمة بعد ببعد 

وقرب بقرب، فمن تقرب اإليه بالإح�شان 

تقرب اهلل اإليه برحمته ومن تباعد عن 

الإح�شـــان تباعـــد اهلل عنـــه برحمتـــه. 

واهلل �شـــبحانه يحب املح�شنني ويبغ�ص 

من لي�ص من املح�شـــنني، ومن اأحبه اهلل 

فرحمته اأقرب �شـــيء منه ومن اأبغ�شـــه 

اهلل فرحمته اأبعد �شيء منه، والإح�شان 

هاهنـــا هو فعـــل املاأمور به �شـــواء كان 

نف�شـــه،  اإىل  اأو  النا�ـــص  اإىل  اإح�شـــانا 

فاأعظـــم الإح�شـــان الإميـــان والتوحيد 

والإنابـــة اإىل اهلل تعـــاىل والإقبال اإليه 

والتوكل عليـــه، واأن يعبد اهلل كاأنه يراه 

اإجالل ومهابة وحياء وحمبة وخ�شـــية. 

فهذا هـــو مقـــام "الإح�شـــان" كما قال 

النبـــي ]، وقـــد �شـــاأله جربيـــل عليه 

ال�شـــالم عن الإح�شان؛ فقال: "اأن تعبد 

اهلل كاأنك تراه".

وهـــذه اخل�شي�شـــة التـــي اخت�ـــص بها 

اهلل �شـــبحانه وتعاىل عباده املح�شـــنني 

تـــدل على اأن اجلزاء مـــن جن�ص العمل 

واأن العمل الإح�شـــاين يعـــود نفعه على 

�شاحبه يف الدنيا والآخرة، فلهذا يقول 

�شـــيخ الإ�شـــالم ابن تيمية: املح�شن من 

العبـــاد يحتـــاج اإىل اإح�شـــانه، قال اهلل 

تعاىل {اإن اأح�شـــنتم اأح�شنتم لأنف�شكم 

واإن اأ�شـــاأمت فلهـــا} وقـــال {مـــن عمل 

�شاحلاً فلنف�شه ومن اأ�شاء فعليها}.

ويف فطـــر النا�ـــص جميعهـــم اأن من مل 

يقابل الإح�شـــان بالإح�شـــان فهو ظامل 

معتـــد ومـــا عده امل�شـــلمون ظلمـــا فهو 

ظلـــم. ومـــن وجـــوه مقابلـــة الإح�شـــان 

للمح�شـــن التي  ذكرها �شـــيخ الإ�شالم 

ابن تيمية الدعاء للمح�شنني يقول: اإذا 

كافاأوا املح�شـــَن بالدعاء انتفع بدعائهم 

له، وح�شـــل لهم ثواُب املكافاأة، فح�شل 

له مثل ثوابهم على املكافاأة التي دعاهم 

اإليها فلم يت�شرر. 

بر األبرار مقدم على 
بر الفجار في العمل 

اإلحساني
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قدمت �شركة "جيمالتو"، ال�شركة العاملية املتخ�ش�شة 

يف الأمن الرقمي، ع�شـــر قواعد اأ�شا�شـــية للبقاء يف 

ماأمن من �شرقة الهوية على الإنرنت:

• ثقف نف�شك حول كيفية حدوث �شرقة الهوية على 
الإنرنت.

• ا�شتخدام طرق قوية للتحقق من الهوية.

• ل تقم باإعطاء معلوماتك ال�شخ�شـــية على الهاتف 
اأو الربيـــد الإلكـــروين وعرب الإنرنـــت، ما مل تكن 

واثقاً من ال�شخ�ص الذي تتعامل معه.

• ا�شـــتخدم جهـــاز اأمن رقمي ذكـــي خا�ص ببطاقات 
الدفع اأو التعامل البنكي عرب الإنرنت، اإذا اأتيح لك 

ذلك.

• قم بتاأمني اأجهزتك من الناحية املادية.
• ادر�ص اإمكانية اإغالق اأو جتميد الئتمان.

• راقب تقارير الئتمان اخلا�شة بك.
• جتنب امل�شـــاركة غـــري القانونية مللفات املو�شـــيقى 

والأفالم عرب الإنرنت.

• قـــم بو�شـــع حمايـــة لأجهزتك �شـــد الفريو�شـــات 
)برامج التج�ش�ص والربجميات اخلبيثة(

• ا�شتخدم اإحدى برجميات املراقبة للتاأكد من عمل 
احلماية جلهازك �شد الفريو�شات. 

• ادخل دائما عرب الروابط املبا�شرة )اأو ا�شتخدم و�شائل 
الخت�شـــار اخلا�شـــة بك( للبنوك والتجار والو�شـــطاء 

عرب الإنرنت اأو اأي موقع موثوق اآخر.  

اأطلقت �شـــركة جوجل �شفحة جديدة على موقعها الر�شمي، الهدف 

منها تقدمي و�شـــيلة ت�شـــاعد بها امل�شـــتخدمني على ال�شـــتفادة من 

خدماتها املختلفة يف �شهر رم�شان املبارك.

وميكن مل�شـــتخدمي هذه ال�شـــفحة م�شـــاركة موقعهم اجلغرايف مع 

جوجل ليتم احت�شـــاب وقت غروب ال�شـــم�ص، مع وجود موؤقت زمني 

تنـــازل ينتهـــي كل يـــوم مع اأذان املغـــرب يف الدولة التـــي يعي�ص بها 

امل�شتخدم.

كمـــا ت�شـــتعر�ص جوجل بع�ص الربامج التي يتم عر�شـــها على موقع 

يوتيوب خالل �شهر رم�شان، وتتيح اإمكانية اإ�شافة هذه الربامج اإىل 

خدمة التقومي ليتم تذكري امل�شتخدم مبوعد الربنامج املطلوب. 

أيقونات جديدة من تويتر 
لمساعدة المسلمين 

على ممارسة شعائر رمضان
اأطلق توير اأيقونات ها�شـــتاغ جديدة مبنا�شبة �شهر رم�شان 

وعيد الفطر مل�شاعدة 1.5 مليار م�شلم يف اأنحاء العامل على 

الحتفاء ب�شهر ال�شوم.

اأجنز موقع التوا�شل الجتماعي تطوير �شمة ها�شتاغ خا�شة 

برم�شان بعد جناحه مع �شمة مماثلة لأعالم الدول امل�شاركة 

يف نهائيـــات كاأ�ـــص العامل بكرة القـــدم يف الربازيل، وبعد اأن 

اأظهرت درا�شات اأن العام املا�شي �شهد 74.2 مليون تغريدة 

عن رم�شان.

ولإ�شـــافة الأيقونـــات اجلديـــدة كل ما يحتاج امل�شـــتخدم اأن 

يفعلـــه هو و�شـــع رمز ها�شـــتاغ اأمام كلمة رم�شـــان اأو العيد 

بالعربيـــة اأو الإجنليزية. كما ا�شـــتحدث توير �شـــمة اأخرى 

مل�شـــاعدة امل�شـــلمني على معرفة وقت الإفطار.  وميكن الآن 

التغريد على @ AlArabiya مع #iftar ثم ا�شـــم املدينة.  

و�شيتلقى امل�شتخدم ردا مع وقت الإفطار.  وي�شري ذلك على 

 .Imsak# الإم�شاك اأي�شا

10 قواعد أمنية للوقاية من سرقة الهوية على اإلنترنت

جوجل تطلق صفحة خاصة 
بشهر رمضان
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الدعوة الإلكرتونية



اأعلنـــت �شـــركة "جوجل" الثنني عن اإ�شـــافة 13 لغة 

جديـــدة اإىل واجهة خدمـــة الربيد الإلكروين التابعة 

لها "جيميل" Gmail لتغطي الآن نحو 94 باملئة من 
م�شتخدمي الإنرنت حول العامل.

وكانت ال�شـــركة �شـــابًقا توفر خدمـــة "جيميل" بـ 58 

لغـــة، والآن اأ�شـــبح العدد الإجمـــال للغات املدعومة 

71 لغة، وذلك باإ�شافة كال من اللغة الإفريقانية )لغة 
جنوب اإفريقيا(، والأرمينية، والأذربيجانية، وال�شينية 

)هـــوجن كـــوجن(، والفرن�شـــية )كنـــدا(، واجلاليكيـــة، 

واملنغوليـــة،  الالويـــة،  واخلمرييـــة،  واجلورجيـــة، 

والنيبالية، وال�شينهالية، ولغة الزولو. 

د�شـــنت اإدارة امل�شاحف والكتب بامل�شـــجد احلرام، برناجما 

خا�شا لرجمة معاين القراآن الكرمي، حلملة الهواتف الذكية، 

حيـــث يتم حتميل معاين امل�شـــحف املرجـــم، اإىل عدة لغات 

عامليـــة، عـــرب "الباركود"  اخلا�ص بذلك، مـــن خالل لوحات 

مت تثبيتهـــا على دواليب امل�شـــاحف بامل�شـــليات، التي بجوار 

املداخل الرئي�شية للم�شجد احلرام .

واأو�شـــح مديـــر اإدارة امل�شـــاحف والكتب بامل�شـــجد احلرام، 

حممد بن ريال ال�شيالين، اأن هذه اخلدمة �شت�شهم يف خدمة 

امل�شلني واملعتمرين واحلجاج يف الو�شول للرجمة. 

اأ�شارت اإذاعة »راديو �شوا« الأمريكية اإىل  وجود تطبيق جديد للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية يتيح للم�شتخدم القيام بحج افرا�شي 

 Mecca 3D- An Interactive ،"تفاعلـــي ثالثـــي الأبعـــاد. ويهدف تطبيـــق "مكة ثالثي الأبعـــاد –رحلة تفاعليـــة اإىل الإ�شـــالم

Journey To Islam، الـــذي طـــوره بـــالل �شـــبيب وجمموعة من زمالئـــه يف �شـــركة »Brainseed Factory«، اأن يكون برناجًما 
تعليمًيا عن احلج والعمرة، ولتعريف غري امل�شلمني بالإ�شالم. ويقدم التطبيق املخ�ش�ص لأجهزة، اأبل اأنظمة  iOS، واآندرويد، �شرًحا 

تفاعلًيا ثالثي الأبعاد لغزوة اخلندق وق�شة اأ�شحاب الفيل والهجرة النبوية. ويدعم تطبيق مكة ثالثي الأبعاد، جهاز الواقع الفرا�شي 

»اأوكيولو�ـــص ريفـــت« من اأجل اإتاحة النغما�ص التـــام بالتجربة التفاعلية للتطبيق. ويعد هذا التطبيـــق فريدا من نوعه حتى الآن من 

حيث قدراته التفاعلية الثالثية الأبعاد عن احلج، غري اأنه مازال يف ن�شخته الأوىل ويحتاج اإىل الكثري من التحديثات، ويطلب مطوره 

http://goo.gl/yD6XDc :الرابط »�شبيب« تربعات مل�شاعدته على تطويره.   

"جوجل" تضيف 13 لغة 
جديدة إلى خدمة البريد 

اإللكتروني "جيميل"

خدمة إلكترونية لترجمة 
معاني القرآن على هواتف 

زوار الحرم

بالفيديو.. تطبيق ثالثي األبعاد 
لتعريف المسلمين بتعليمات الحج والعمرة
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يف هذا الباب ُنقدم جملة من الفتاوى ال�صادرة عن كبار ُعلماء 

الأمـــــــة واملجامـــــــع الفقهية، والتي تهـــــــم كل م�صلم، وزخرت بها 

املو�صوعـــــــات الفقهية وُكتب الفقـــــــه والدرا�صات املتخ�ص�صة يف 

هذا املجال، والتي تتعلق مب�صتجدات احلياة واملعامالت.

فتاوى الب�صــــرى

إخراج الزكاة عن غير المسلمين
هل يجب على الزوج اأن يخـــــــرج زكاة الفطر عن زوجته 

غري امل�صلمة؟

اجلـــواب: احلمد هلل 

زكاة الفطـــر جتب على كل م�شـــلم حر، ذكراً اأو اأنثى �شـــغرياً اأو 

كبرياً، اأما غري امل�شـــلم فال جتـــب عليه زكاة الفطر؛ حلديث ابن 

عمر ر�شـــي اهلل عنهما قال: "َفَر�َص ر�شـــول اهلل ] َزكاةَ الِْفْطر 

ْو �َشاًعا ِمْن �َشِعرٍي َعلى 
َ

ِمْن َرَم�َشـــاَن َعلَى النَا�ص �َشاًعا ِمْن مَتٍْر اأ

نْثَى ِمْن املُ�ْشِلِمنَي" رواه البخاري (1504) 
ُ
ْو اأ

َ
ْو َعبٍد َذَكٍر اأ

َ
ُكِلّ ُحٍرّ اأ

وم�شلم (984). 

إخراج الزكاة في رمضان
هل الأف�صل اإخـــــراج الزكــــاة يف رم�صـــان؟

اجلـــواب: احلمد هلل 

اأولً: الـــزكاة اإذا حـــال عليها احلول وجـــب اإخراجها اإل اأن تكون 

زكاة زروع فيجـــب اإخراجها يوم احل�شـــاد لقولـــه تعاىل: {واآتوا 

حقه يوم ح�شاده} »الأنعام:141«.

ويجـــب اإخراجهـــا اأول ما يحـــول احلول لقوله تعاىل: {�شـــابقوا 

اإىل مغفـــرة من ربكم وجنة عر�شـــها كعر�ص ال�شـــماء والأر�ص} 

»احلديد:21«.

قال ابن بطال": اإن اخلري ينبغي اأن يبادر به فاإن الآفات تعر�ص، 

واملوانع متنع، واملوت ل يوؤمن، والت�شويف غري حممود.

قـــال ابن حجر: وزاد غـــريه :وهو اأخل�ص للذمـــة واأنفى للحاجة 

واأبعـــد عـــن املطل املذموم واأر�شـــى للرب واأحمـــى للذنب" (فتح 

الباري، 299/3).

ثانياً: ل يجوز تاأخري الزكاة بعد حلول موعدها اإل لعذر.

ثالثاً: يجوز اإخراج الزكاة قبل انتهاء احلول بطريق التعجيل.

وتعّجل الزكاة: اأداوؤها قبل موعدها بحولني فاأقل. 

نقل الزكاة إلى بلد آخر
هل يجـــــــوز اإعطاء الـــــــزكاة لبلدة اأخـــــــرى مثل فل�صطني 

ويوجد فقراء يف بلدي؟.

اجلـــواب: احلمد هلل، تعطى الزكــــــاة ملن فر�شـــها اهلل لهم بقوله 

�شبحانـــــــه: {اإنا ال�شدقات للفقراء وامل�شاكني والعاملني عليها 

واملوؤلفة قلوبهم ويف الرقاب والغارمني ويف �شـــبيل اهلل وابن ال�شبيل 

فري�شة من اهلل واهلل عليم حكيم}، ول تعطى اإل ملن حتقق اإ�شالمه 

ظاهـــراً؛ لقولـــه عليه ال�شـــالة وال�شـــالم ملعاذ بن جبل ملـــا بعثه اإىل 

اليمن: "فاأعلمهم اأن اهلل افر�ص عليهم �شـــدقة توؤخذ من اأغنيائهم 

وتـــرد يف فقرائهم"، وكلما كان املُعطى من الفقراء وامل�شـــاكني اأتقى 

واأكـــرث طاعـــة فهو اأوىل من غـــريه . جاء يف فتـــاوى اللجنة الدائمة 

:»9/10«

والأ�شل يف الزكاة اأن ت�شرف يف فقراء البلد التي بها املال، للحديث 

املذكـــور، واإن دعـــت حاجـــة اإىل نقلها، كاأن يكون فقـــراء البلد التي 

ينقلها اإليه اأ�شد حاجة، اأو اأقرباء للمزكي بجانب اأنهم فقراء، اأو نحو 

ذلك: جاز النقل. واهلل اعلم. 

ختم القرآن في رمضان
هل يجب على ال�صائم ختم القراآن يف رم�صان؟

ـــــــواب: احلمد هلل  "ختم القراآن يف رم�شـــان لل�شـــائم لي�ص باأمر  اجلـــ

واجب، ولكن ينبغي لالإن�شـــان يف رم�شان اأن يكرث من قراءة القراآن، 

كما كان ذلك �شـــنة ر�شـــول اهلل ]، فقد كان عليه ال�شالة وال�شالم 

يدار�شـــه جربيـــل القراآن كل رم�شـــان" انتهى ."جممـــوع فتاوى ابن 

عثيمني" )516/20(. 



الشركة الوقفية �دارة ا�عمال الخيرية

إدارة قواعد البيانات

الشركة الوقفية ا�ولى المتخصصة في
ميكنة ا�نشطة الخيرية وتطوير ا�داءات الوظيفية للعاملين بالقطاع الخيري
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@FaisalalzamilL

في�صل الزامل / رئي�ص جمل�ص اإدارة جلنة التعريف بالإ�شالم

باخليــــر نلتقـــي

"المساجد في رمضان" عالقة عمل 
مشترك لآلخرة

يـــزداد اأجـــر املـــرء مـــع قدومـــه مبكرا 

لل�شـــالة، هـــذا مـــا نفهمـــه مـــن قيمة 

ال�شـــف الأول، واإذا ح�شر �شخ�ص قبل 

غريه بربع �شـــاعة مثال، ثم جاء املتاأخر 

وان�شـــل ب�شـــرعة بني النا�ص و�شبق ذلك 

املبكر اإىل ال�شف الأول لأن الآَخر كبري 

ال�شـــن اأو اأنه لي�ص ب�شرعة هذا املتاأخر، 

فـــال يعني ذلـــك اأن اأجر ال�شـــف الأول 

قد �شار من ن�شـــيب هذا املتاأخر حتى 

واإن وقـــف »قدام«، ارجـــع اإىل الرتيب 

الـــذي جـــاء يف حديث التبكري ل�شـــالة 

اجلمعـــة، والـــذي جـــاء يف خامتته "... 

فاإذا �شـــعد الإمـــام اإىل املنـــرب اأغلقت 

املالئكة ال�شجالت".

تتفاوت م�شـــاحة امل�شـــاجد، فقد يكون 

ال�شـــف الأول يف م�شـــجد كبـــريا جدا 

يعادل ع�شـــرة �شـــفوف يف م�شجد اآخر 

�شغري، فهل »املبكر« يف امل�شجد ال�شغري 

ممن �شـــلى يف ال�شف الثالث اأقل اأجرا 

من »متاأخر« �شـــلى يف ال�شف الأول يف 

م�شجد كبري؟ العربة يف التبكري.

الدخول اإىل امل�شجد بهدوء �شنة نبوية: 

»اإذا اأتيتم اإىل ال�شـــالة فاأتوها وعليكم 

ال�شـــكينة والوقار، فما اأدركتم ف�شـــلوا 

ومـــا �شـــبقكم فاأمتـــوا« وهذا يقت�شـــي 

�شلوكا هادئا.

"حاذوا بني املناكب والأقدام« تفهم على 
اأن للج�شم عر�شا يقا�ص بعر�ص الكتفني 

-املنكبـــني- فـــاإذا وقـــف املرء لل�شـــالة 

بطريقـــة خاطئـــة، كاأن يجعـــل عر�ـــص 

امل�شـــافة بـــني قدميـــه اأكرب مـــن عر�ص 

منكبيـــه حتـــى يـــكاد توازنـــه اأن يختل، 

فهـــو مل يحقـــق »حـــاذوا بـــني املناكـــب 

والأقدام«، الوقوف ال�شليم هو مبحاذاة 

عر�ـــص الثنني معا )املناكب والأقدام(، 

ومـــا يفعله البع�ـــص من زيادة امل�شـــافة 

بـــني قدميه كي ي�شـــل اإىل جاره يخرج 

عن الوقوف ال�شـــليم، ورمبـــا حمله اأمل 

الوقوف اخلطاأ، علما باأن احلر�ص على 

ال�شـــف الأول مندوب، وخا�شـــة ل�شـــد 

الثغرات وت�شوية ال�شفوف.

تطبيق احلديث ال�شـــريف »... وا�شجد 

حتى تطمئن �شاجدا واركع حتى تطمئن 

راكعـــا« يتحقق اإذا رفع امل�شـــلي راأ�شـــه 

مـــن ال�شـــجود وجل�ص بني ال�شـــجدتني 

بغري اأن ي�شـــتعجل العودة اإىل ال�شجود، 

وليدع عظام ج�شمه ت�شتقر حتى ياأخذ 

كل منها مكانه، ثم ي�شـــتجمعها للحركة 

الثانية، ومثل ذلـــك اإذا رفع من الركوع 

اأي�شـــا، يرك لعظـــام بدنه اأن ت�شـــتقر 

يف و�شـــع القيام قبل اأن يهـــم بالنزول، 

وهكذا يف كل حركة، فذاك هو املقيا�ص 

امللمو�ص لعبارة "حتى تطمئن جال�شا".

الو�شـــف القراآين الكرمي {والذين هم 

على �شـــالتهم دائمون} يختــــــلف عن 

{والذين هم على �شالتهم يحافظون} 

يف �شورة املعارج، فالثاين يعني املحافظة 

اأمـــا الأول  اأوقاتهـــا،  اأدائهـــا يف  علـــى 

فيتعلق بالإقبال على اهلل عز وجل اأثناء 

ال�شالة، فهم يف �شالتهم م�شتغرقون، ل 

ت�شرد اأذهانهم يف كل مكان، فال يح�شر 

من امل�شـــلي اإل ج�شـــمه، ولهوؤلء كانت 

اجلائزة {اأولئك يف جنـــات مكرمون}، 

هـــذا يف الآخـــرة، واأمـــا يف الدنيا فهي 

تعينه على النوائب {وا�شتعينوا بال�شرب 

وال�شـــالة} فتبددها وترفع املوؤمن من 

حال ال�شـــعف اإىل القوة واملنعة، بحول 

اهلل وقوته، �شبحانه وتعاىل.

تقبل اهلل منا ومنكم �شـــالح العمل، ول 

حرمنـــا دعاءكم املبـــارك يف هذه الأيام 

املباركة.

كلمة اأخرية: يف عدد قليل من امل�شاجد 

تعاون اأهل امل�شـــجد على اإقامة م�شروع 

خـــريي يف كل رم�شـــان يف مكان ما يف 

العامل الإ�شـــالمي، مـــا اأدى اإىل حتويل 

العالقة بني رواد امل�شـــجد من روتينية، 

اإل  بع�شـــا  بع�شـــهم  يعـــرف  بالـــكاد 

"بوحممـــد، بو�شـــالح" اإىل عالقة عمل 
م�شرك لالآخرة، يتابعون تطوير امل�شجد 

اأو بيت الأيتام اأو امل�شروع الوقفي الذي 

يـــدر على م�شـــارف التعليم والعالج يف 

اأو طاجيك�شـــتان  روانـــدا  اأو  البو�شـــنة 

اأو اليمـــن، ويكون املتكفـــل بتنفيذ هذا 

امل�شـــروع اأو ذاك م�شوؤول ب�شكل مبا�شر 

اأمامهـــم، يزودهـــم باملعلومات من حني 

لآخر، حتى ازداد العدد واحلجم. 

المساجد في رمضان 
يجب أن ينطلق منها 

المشاريع الخيرية 








